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BİRİNCİ CELSfi 
Bed'i müzakerat; saat : 1,45 

REÎS — îkinci Reisvekili Musa Kâzun Efendi Hazretleri 
KÂTİPLER : Ziya Hurşid Bey (Lâzistan), Atıf Bey (Kayseri) 

EEİS — Celseyi küşadediyorum. 
Zaptı salbık hulâsası okunacak: : 

1. — ZAPTI SABIK HÜLÂSASI 

Birit^ci celse 
Birinci Reisvekili Hasan Fehmi Beyefendinin 

tahtı Riyasetlerinde sabahleyin saat onda bil1 

inikat zaptı sabık hulâsası kıraat ve aynen ka
bul olundu. Kütahya Mebusu Besim Atalay Be
yin, Hariçten ithal edilecek Pirinç istihlâk 
Resminin tezyidine dair teklifinin ruznamede-
ki Gümrük Tarife Kanuniyle tevhiden müzake
resi ve mütareke münasebetiyle mülhakattan 
mevrut telgraflara cevap yazılması tensibedildi. 
Kastamonu Mebusu Dr. Suad Beyin, Harb ka
zançları Vergisine, Dersim Mebusu Abdülhak 
Tevfik Beyin, Dersim muhasebesine dair sual 
takrirleri Maliye Vekâletine, tebliğ olundu. 
Kibrit İstihlâk Resminin tezyidi hakkındaki 
Kanunun Muvazenei Maliye Encümeninden ge
len ikinci maddesiyle diğer mevaddı müzake
re edilerek aynen ve heyeti umumiyesi 18 ret 
ve 11 müstenkife karşı 133 reyle kabul edildi. 

Sigara kâğıdı İstihlâk Resmi hakkmdaki Ka
nunun dahi maddeleri aynen ve heyeti umu
miyesi 10 ret ve 10 müstenkife karşı 142 reyle 
kabul edildi. Zâbıtai Saydiye Nizamnamesinin 
tadiline dair lâyihai kanuniye ikinci defa re
ye konularak 3 ret ve 11 müstenkife karşı 134 
reyle kabul edildi. Şehbenderhaneler Rüsumu
nun tezyidi hakkındaki kanun ikinci defa re
ye konulup celsei hafiyeye geçildi. 

(Birinci celsenin mabadi hafidir.) 
fi İkinci Celse 

Hasan Fehmi Beyefendinin tahtı Riyaset
lerinde bilinikat Şehbenderhaneler rüsumunun 
tezyidine dair Kanunun 2 ret ve 5 müstenkife 
karşı 127 reyle kabul edildiği tebliğ olunarak 
teneffüs için celse tatil olundu. 

Üçüncü Celse 
Hasan Fehmi Beyefendinin tahtı Riyaset

lerinde bilinikat akaarattan bedelâtı kareleri
nin yüzde onu nispetinde vergi ahzine dair lâ
yihai kanuniyenin heyeti umumiyesi hakkında 
müzakere cereyan ederek neticede Sükna Ka
nununun kabulüne kadar tehiri karargir oldu. 

Emvali metrukenin füruhtu hakkındaki Ka
nun dahi müzakere edilip maddelere geçildik
ten sonra birinci maddenin Şer'iye Encümeni
ne havalesi kabul olunarak Pazartesi günü öğ
leden sonra içtima edilmek üzere saat beşte cel
seye nihayet verildi. 

Kâtip Kâtip 
İkinci Reisvekili Lâzistan Kayseri 

Musa Kâzım Ziya Hurşid Atıf 

REİS — Zaptı sabık hulâsası hakkında mü-
talâa var mı? Zaptı sabık aynen kabul edildi. 

4. — TEKLİFLER 

1. — Kars Mebusu Cavid Beyin Tezyidi va
ridat kanunlarının meriyeti hakkında kanun 
teklifi (2/515) 

REİS — Efendim, Kars Mebusu Cavid Be
yin varidat kanunlarının muvakkat olması hak
kında teklifi kanunisi var. Lâyiha Encümeni
ne. 

5. — TEZKERELER 

1. — Posta ve Telgraf Müdiriyeti Umumi
yesi bütçesine iki bin beş yüz lira üâvesint dair 
Dahiliye Vekâleti tezkeresi: 

REÎS — Tezkere okunacaktır. 

T. B. M. M. Riyaseti Celilesine 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti pos

ta ve Telgraf İdaresiyle memaliki ecnebiye pos
ta ve telgraf idareleri arasında şimdiye kadar 
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birgûna münasebat carî olmamaktan nâşi Posta 
ve Telgraf Müdiriyeti Umumiyesi bütçesine bu 
uğurda tahsisat vaz'ına lüzum görülmemiş ise de 
ahiren Marmaris - Rodos kablosunun hali faali
yete vaz'ı ve Suriye Hükümetiyle posta ve tel
graf mukavelesi akdinden dolayı bu idarelerle 
mütekabil hesabat kuşat ve tesisine elyevm zaru-
ret hâsıl olmuştur. Memaliki ecnebiyeye ait pos
ta ve telgraf ücretleri mütekabil idareye ait his
sei ücurat da dâhil olduğu halde bidayeten ve ta 
mamen irat kaydedilmekte bulunmasına ve hal
buki mütekabil idareye verilecek hissei ücüratm 
alınacak hissei ücürattan fazla zuhuru da vâki 
olabilip mezkûr fazlanın ise bittabi bütçeye mas
raf kaydı suretiyle tesviyesi lâzımgeleceğine 
mebni bunu temim? medar olmak üzere müdiri
yeti mumaileyhanın Muvazenai Maliye Encü
menine mevdu 1338 senesi bütçesinin 133 ncü 
faslının üçüncü ecnebi posta idareleri maddesi
ne 1 500 ve dördüncü telgraf idareleri maddesi
ne 1 000 liranın vaz'ı esbabının istikmali müs-
t e rh anıdır. 

12. I V . 1338 
Dahiliye Vekili 

AH Fethi 

REİS — Tensibederseniz Muvazene! Maliye 
Encümenine havale edelim. (Muvafık, sadaları) 
Muvazenei Maliye Encümenine verilmiştir. 

7. — MUHTELİF EVRAK 

1. —• Şark Caphesi Kumandanı Kâzım Kara-
hekir Paşadan mevrut Berat Kandili tebrikine 
dair telgraf 

REİS — Okutuj'orum. 

Riyaseti Celileye 
Bu akşam idrak edeceğimiz Berat Kandilinin 

kudsiyetini bir ağızdan tesideden milletimize 
saadetler dilerken Şark ordusunun tebrikâtını 
hürmet ve tazimlerine terdifen arz eylerim. 

12 . I V . 1338 
Şark Cephesi Kumandanı 

Kâzım Karabekir 

(Teşekkür ederiz. Münasip cevap yazılsın, sa
daları) 

REİS — Efendim, Divanı Riyasetçe icabe-
den cevap yazılacaktır. 

2. — Mütareke teklifi münasebetiyle muhte
lif yerlerden mevrut telgraflar 
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REİS — Esamisi okunacaktır. 
Adilcevaz'da Mirliva Hüseyin Paşadan, Kara-

söke Müdafaa! Hukuk Riyasetinden, Oltu ve Ar
dahan Müdafaai Hukuk riyasetlerinden. Bunla
ra da Divanı Riyasetten lâzııngelen cevap yazı
lacaktır. 

6. — TAKRİRLER 

1. — Kırşehir Mebusu Yahya Galib Be
yin İstihlâk Resmi Kanununun neşrinden dola
yı ihtikâra meydan verilmemesine dair takriri 

REİS — Okutuyorum. 

Riyaseti Celileye 
Dün Meclisten çıkan istihlâk Resmi hak

kındaki Kanunun lienüz tatbikatına başlan
ın aksızın esnaf tarafından şeker ve sair hava-
yice derhal zamaim icra edildiği anlaşılmakta
dır. Iiıı hal sarih bir ihtikâr demek olduğun
dan bu bapta tedabiri seria icrasiyle bir gün 
evvelki eşya fiyatlarına bilâsebep zamaim icra 
edenlerin tatbikatı kanuniyeye tâbi tutularak 
şedit cezalara duçar edilmesi esbabının istik
mali hususunda Dahiliye Vekâleti Celilesine 
tebligatı müessire icrasını teklif ederim. 

16 Nisan 1338 
Kırşehir Mebusu 

Yahya Galib 

REİS —- Efendim, tensib buyurursanız Heyeti 
Vekileye gönderelim. (Dahiliye Vekâletine sa
daları) Heyeti Vekileye havalesini kabul eden
ler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Efendim, bu sarih 
bir ihtikârdır. Belediye Nizamnamesinde de sa
rahat vardır. Bu Heyeti Vekilenin gözü önümle 
olan şeye bir şey yapamamışlardır. Binaenaleyh 
bu gibi ihtikârı yapanları doğrudan doğruya 
istiklâl mahkemesine verelim. En sağlam me
sele budur. (Olamaz sesleri, doğrudur sada
ları ') 

MUSTAFA B. (Tokad) — Salih Efendi bi
raderimizin teklifi pek doğrudur efendim. 

8. — SUALLAR 

1. — Dersim Mebusu Abdülhak Terfik Be
yin, T erme Kaymakamının büâimtihan tâyin edil
mesi sebebine dair Dahiliye Vekâletinden sual 
takriri 
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REİS — Dahiliye Vekâletine gönderiyoruz. 

2. — AZAYI KİRAM MUAMELÂTI 

1. — Antalya Mebusu Hamdullah Subhi Be
ye izin verilmesine dair Divanı Riyaset kararı 

1 ley eti Umu miy ey e 
Antalya Mebusu Hamdullah Subhi Beyin 

üe mah müddetle mezun addi Divanı Riyasetçe 
tensibedilmiş olmakla Heyeti Umumiyenin na
zarı tasvibine arz olunur. 

Büyük Millet Meclisi Reisisanisi 
Hüseyin Rauf 

REİS — Hamdullah Subhi Beyin üç ay me
zuniyetini kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Kabul edildi. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Reis Bey Tokad 
Mebusu Mustafa Beyin mezuniyeti okunmadı 
(Handeler) . ı 

9. — MAZBATALAR 
i. —• Malatya'dahi Sultansuyu Çiftliğinin sa

tılması hakkında kanun lâyihası ve Muvazenej 
Maliye ve Kavmini Maliye encümenleri maz
bataları 

REİS — Efendim, ruznamei müzakerata ge
çiyoruz. 

Efendim, Sultansuyu çiftliğinin füruhtu 
hakkındaki lâyihai kanuniye vardır. Onu mü
zakere edeceğiz. 

Muzavenei Maliye Encümeni mazbatası 
Maliyeye ait emlâkin şeraM münasibe ile 

müzarilere ve hariçten tâlibolacaklara kuyudu mü
nasibe ile füruhtu ümran ve serveti milli-
yeyi tezyide hadim olacağından Malatya'da. 
kâin Sultansuyu Çiftliğinin derunundaki müza
rilere ve hariçten tâlibolanlara füruhtu hak
kında Hükümetin teklifi encümenimizce muva
fık görülerek tasdik edilmiş ve yalnız Hazine
den maaş alan mütekaidini mülkiye ve askeri
ye ve mazulin ile açıktaki memurinden Hazi
nedeki matlubat ve muhassasatı emîriyelerinin 
bir kısmına veya tamamına bedel arazii emîri-
yeden iştiraya tâlibolanl^r hakkında da müsa
adenin diriğ edilmemesi ve senevi beş milyon 
liraya varan muhassasatı zatiyeden bir kısmı
nın emlâki emîriye mukabili olarak müstehlik 
mevkiinden müstahsil mevkiine geçirilmesi ve 
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bu bapta ayrıca da menafi ve teshilâtı lâzime 
ibrazını hadim tekâifi kanuniye tanzimi ile bir 
an evvel encümenimize tevdii hususunun Mali
ye Vekâletine tebliği eümlei mııkarrerattan 
olmakla Heyeti Umumiyeye takdum kılındı. 

26 Şubat 133H 
Reis Mazbata M. 

Saruhan Menteşe 
Reşad Dr. Tevfik Rüşdü 
Kâtip Aza; 

Bilecik .. Üsküdar 
Mehnıcd Neşet 

Âza Âza Âza 
Mersin Bolu 

Sal âlhaddiı ı Şii k rü 

HÜSEYİN AYNİ B. (Eran'um) — Hükü
metin teklifi de okunsun ki meselenin mahiye
ti neden ibarettir öğrenelim"? ((lürültüler) 
Efendim esbabı muci'besi nedir? Mal kimindir? 
Hükümetin teklifi okunmalı. 

Esbabı Mucibe Lâyihası 
1286 tarihinde ciheti askeriyece tesis edil

miş iken bilâhara Hazinei Hassaya intikal ve 
1325 senesinde de Maliyeye devredilerek bilâ
hara malûm olan kanun ile Hazinei Hassaya ir
tibatı iade olunmuş ve ahiren de diğer emsalle
riyle beraber Maliyece idaresi takarrür etmiş 
bulunan Sultansuyu Çiftliği hududu dâhilin
de kırkar, ellişer haneli elli bir karye meskûn 
olup bunlar müzaraa suretiyle kadimden beri 
çiftlik arazisini ekmekte ve toöıum ve diğer ma
sarif atı kendilerine aidolmak üzere çıkan hâsı
latın rüb'unu çiftlik idaresine vermektedirler. 
1321 senesinde arazii meveude meskûn zürraa 
taksim ve tevzi olunarak yedlerine muvakkat 
birer kıta müzaraaname ita kılınmış ve ahiren 
iihya edilenlerle beraber çiftliğin mezru kısmı 
yüz bin- dönümden fazla tahmin edilmekte bu
lunmuştur. Çiftlik derunundaki karyelerde 
meskûn ahali senelerden beri tahtı ziraatlerinde 
^bulunan araziyi satmalarak bütün, bütün sa-
hibolmak arzusunu izhar ile Hükümete müra
caat etmektedir. Mezkûr araziyi ebaancet 
alıp ihya ederek hane ve saire ihdası sure
tiyle de orada katiyen temekkün etmiş olan 
aJhalinin bu arzularını kabul ile bedeli mıı-
ka'bilinde tahtı ziraatlerinde bulunan ma
hallere sahibetmek pek muvafık görüldüğü gi-
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bi bu suretle elde edilecek mebaliğin bütçenin 
bir buçuk milyonluk bir masrafını kapayabile
ceği de mahallinden alınan malûmattan anla
şılmış olmakla menafii Hazine noktai nazarın
dan da musip görülmektedir. Çiftlik arazisin
den her karye hududu dâhilinde bulunan kıs
mı yalnız o köy ahalisi arasında müzayede edi
lerek takarrür edecek bedel üle hemen teffiz 
olunacak ve karyeler hududu haricinde kalan 
aksamı da hariçten tâldbolanlara satılacaktır. 
Bu bapta mezuniyet itasına dair tanzim olu
nan lâyihai kanuniye leffen takdim kılınmış
tır. 16 Mayıs 1337 

Kanun Lâyihası Sureti 

MADDE J. — Malatya'da kâin Sultansuyu 
Çiftliğinin derunundaki müzarilere ve hariçten 
tâlibolanlara füruhtu için Maliye Vekâletine 
mezuniyet verilmiştir. 

MADDE 2. — İşbu kanun tarihi neşrin
den muteberdir. 

MADDE 3. — İşbu 
liye Vekili memurdur. 

İcra Vekilleri Heyeti Rs. 
ve Müdafaai Milliye 

Vekili 
Fevzi 

Adliye Vekili V. 
Mehmed 

Hariciye Vekili V. 
Fevzi 

Maarif Vekili 
Hamdullah Subhi 

iktisat Vekili 
Mahmud Celâl 

kanunun icrasına Ma-
15 . 5 .1337 

Şer'dye Vekili 
Fehmi 

Dahiliye Vekili 
Mefomed Ata 

Maliye Vekili 
Fertd 

Nafıa Vekili 
Ömer Lûtfi 

Sıhhiye ve Muvaneti 
İçtimaiye Vekili 

Dr. Refik 
Erkânı Harbiye! Umumiye Vekil V. 

Fevzi 
HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Müra

caat edenler kimlerdi? Burasını Hükümet izah 
etsin. (Maliye Ve'kili burada yok sadaları) 

BEİS — Efendim Maliye Vekili burada 
yoktur. Tensibederseniz bunu bilâhara müzake
re edelim. 

LÛTFİ B. (Malatya) — İzahat bana aittir. 
Kendi dairei intihabiyemdir. İzahat vereceğim. 
Bilâhara Maliye Vekili Beyefendi yine izahatı-
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nı, versin, müsaade buyurursanız bendeniz iza
hatımı vereyim. 

10. — MÜZAKERE EDÎLEN MADDELER 
1. — Tekalifi emîriyenin ademitesviyesinden 

dolayı almayı cezayı nakdîlerin tezyidine dair 
kanun lâyihası ve Bursa Mebusu Operatör Emin 
Beyin, Hükümetçe ve belediyelerce alınmakta 
olan cezayı nakdîlerin beş misline iblâğına dair 
kanun teklifi (2/373) ve Canik Mebusu Nafiz 
Beyin, Kanunu Cezanın 37 nci maddesinin tadi
line dair kanun teklifi (2/394) ve Kavanin ve 
Muvazenei Maliye ve Adliye encümenleri maZ' 
bataları (1) 

REİS — Mendim, cezayı nakdîlerin beş 
misline iblâğı hakkındaki kanunun müzakeresi
ne başlıyoruz. Mazbatasını okuyacağız. 

•SALİH Ef. (Erzurum) — Reis Bey Heyeti 
Ve'kiLeden 'hiçbir fert yoktur. Hattâ bu teklifi 
Adliye Vekili Beyefendiınin doğrudan doğruya 
müdafaa etmesi icabeder. Binaenaleyh o zat da 
burada yoktur. Bunun müzakeresine 'geçilmesi 
doğru değildir. 

TAHSİN B. (Aydın) — Heyeti Vekile tâ sa
bahlara "kadar meşgul olmuşlardır. Binaenaleyh 
bulunmamakta mazeretleri müsellemdir. Müste
şarlardan birisine emretsinler. Onlar hazır ol
sunlar, veyahut da talik edilsin. 

ABDULLAH AZMİ Ef. (Eskişehir) — Efen
dim, Meclisi Âli Heyeti Vekileyi bekliyemez. 
(Doğru sadaları) 

ADLİYE ENCÜMENİ MAZBATA 'MUHAR
RİRİ HAMÎD, B. (Biga) •— Efendim, bu kaimin 
Adliye Vekilinin huzuriyle Adliye Encümenin
de müzakere edilmiş ve her maddesine mutabık 
kalınmıştır. Kendisine de tebligat yapılmıştır. 
Binaenaleyh isterse "gelir, istemezse gelmez. En
cümende kendileriyle mutabık kaldık. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Reis Bey, Nizam
name sarihtir. Her 'halde ya kendisinin veyahut 
da müsteşarının bulunması lâzımdır. 

HASAN FEHMİ B, (Gümüşane) — O bütçe
dedir efendim. (Adliye Vekilinin huzuru lâzım
dır sesleri) 

ABDULLAH AZMİ Ef. (Eskişehir) — Efen-
diler bu bir prensip meselesidir. Rica ederim 

(1) 10 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. * 
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Meclisi Âli d in i kolunu bağlar da vekil gelsin t 
diye bekler mi? Kendilerine ruzname tebliğ I 
edildi, gelirse gelir, gelmezse gıyalbında muza- I 
kere icra edilir. Bu mesele 'Meclisin haysiyetine I 
dokunur. i 

REİS — Etendim, müzakere cereyan edi- I 
yor. 

ADLİYE ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR
RİRİ HAMİD B. (Biga) — Efendim, encüme
ni âlinizin reisi muhteremi tarafından dahi arz I 
edildiği veçhile bunun müzakeresinde Adliye I 
Yekili Beyefendi hazır idiler. Mevkii müzake- I 
re ve münakaşaya vaz'edilen kanunda encümen
le hemefkâr idiler. Malûmuâliniz, işbu teklif I 
ile yalnız kav anini adliyede değil, kavanin ve I 
nizamatı sairede mevzu bilûmum cezayı nak- I 
dilerin, bilcümle ahkâmın bu kanun üzerine ta- I 
dili ittifakı âra ile tahtı karara alınmıştır. Bi
naenaleyh bu lâyihai kaııuııiyenin müzakeresi I 
için mutlaka Adliye Vekilinin, huzuru meşrut I 
kılınacak olursa bilûmum Heyeti Vekilenin ha- I 
zır bulunması lâzımdır. Çünkü yalnız adliyeye I 
ait bir kanunun tadilinden bahis değildir. Ma
lûmuâliniz evrakı nakdiye ile altın arasında pi
yasada hemen hemen külli fark husule geliyor. 
Ezmanı muhtelif ede hususi kanunlarla altın ile 
evrakı nakdiye beyninde tevazün husulü temin 
edilmiş ise de beynettüccar cari muamelâtı ti-
cardyede bu farkın tâyini imkânı hâsıl olama
mıştır. Ezcümle Kanunu Cezamızda cezayı nak
dîye dair mevzu ahkâmın bilâtadil cereyan 
etmesine ve Tevhidi meskukât Kanunu da gerek 
evrakı nakdiye ve gerek altın beyninde bir fark 
bırakmamasına binaen kıymeti lîakikıyclerde 
husule gelen tefavütün telifi, gerek cezayı nak- I 
dilerden maksudolan intibahın temini için, ge
rek Kanunu Cezada ve gerek kavanin i sairede 
mevcut cezayı nakdîlerin beş misline iblâğı en
cümence münasip görülmüş ve ittifakla kabul 
edilmiştir. Binaenaleyh işbu lâyihai kanuniye
nin kabulünü Heyeti Celilenizden istirham ey
lerim, efendim. I 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Efendim, bendeniz 
kanunun aleyhinde söyliycceğim. Bir cürüm 
mukabili olarak gerek ceza kanununda, gerek 
kavanini sairede vaz'edilmiş olan cezayı nakdî- I 
lerin hikmeti vaz'ı, fail ve mürtekibini terhip 
ve ahlâkını tehzip esasına müstenittir. Cezayı I 
nakdî ahzini istilzam eden efalin nev'i ve ah- I 
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lâka dereeei tesiri çok derin ve uzun tetkikat 
ile vücuda getirilmiş esasatı ilmiyedendir. Sai
kı her ne olursa olsun, şimdi bu kanunları tâ
yini hadde fazlalıkla tanzime doğru gitmek ve 
bilâtetkik kabul etmek bendenizin kanaatime 
göre asla caiz değildir: Çünkü haddi cezayı, 
istitaati mertebesinde tadil ve tenzil etmeyi em
reden kaidei şer'iye meydanda iken bu esası mâ
kulden inhiraf maslahatı nâsa muvafık düşmez 
zannederim. Cezayı nakdîlerin tezyidine saik 
olan bugünkü avamile gelince; bu hususta baş
lıca iki fikir vardır. Birisi; kanunlarımız
daki cezaların zamanı vaz'mdaki para kıymeti
ne, şimdiki evrakı nakdiye kıymetinin muadil 
olamaması ve ceza tâyininden maksudolan in
tibah husul bulamamasıdır. Vakıa evvelki altın 
ve gümüş meskukâtın tedavülü zamanındaki pa
ranın kuvvetiyle şimdiki paranm kuvveti ara
sında piyasada bugün bire altı nispetinde bir 
fark mevcuttur. Fakat altın olarak tedavülü 
hususunu kanunen, kabul etmiş olduğumuz ev
rakı nakdiyemizin kıymeti hakikiyesini Hükü
metin kendi eliyle ıskat etmesi mânasında olan 
bu- teşebbüs pek mühlik bir vaziyet ihdas eder. 

(Emrivaki değil midir? Sesleri) 
Onu siz düşünürsünüz. İkinci saik de; va

ziyeti maliyemizin icabatıdır. Efali memnun 
ve cürüm mukabilinde alınan cezayı nakdîlerle 
vaziyeti maliyemize çaresaz olacağımıza/ kaani 
değilim. Bugüne kadar hükmolunan cezayı nak
dîlerle masarifi muhakemeden milyonlarca lira 
Hazinenin matlubu vardır. Bunların bile tahsi
latı yapılamaz ve milletten bu miktarın istihsa
line bile kudret bulunamazken cezaların tezyidi 
suretini ihtiva, eden bu kanunla maksat temin 
edilemiyeceği gibi adaletten de inhiraf etmiş 
olacağımızı ve binaenaleyh derin tetkikatla vü
cuda gelmiş esasatı ahkâmiyemizi mücerret bir 
ihtiyacı malî sebebiyle bilâteemnıül baltalamaya 
kalkışmak doğru olamıyacağını ve bu sebeple 
bir hatayı azîme düşeceğimizi zannediyorum. 
Ahkâmı adliyenin tebeddülünü icabettirecek il
mî ve asri bir ihtiyacı ihtiVa etmiyen ve mücer
ret malî bir ihtiyaç saikasiyle getirilen bu ka
nunun reddi lâzım gelir, kanaatindeyim. 

BEHÇET B. (Kâııgırı) — Efendim, ezma-
nın tagayyür etmesiyle ahkâmın tagayyür et
mesi bir düstûrdur. Bu, kabili inkâr değildir. 
Eğer şu kanun da işbu esas üzere vaz'edilmiş ol
saydı bendeniz de alelıtlak taraftar olurdum. Fa-
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kat görüyorum ki bu kanun bir zarureti mali-
yeden mütevellittir. Evrakı nakdîyenin kıyme
tinden tevellüdetmi§ bir şey... 

Eğer müc&zatı nakdiyenin .tezyidi miktarı 
akçe fiyatına tâbi olsaydı bu pek doğru idi. fa
kat mücazatı nakdiye, deminki arkadaşımızın 
söylediği gibi, birçok kavait ve ahkâmı esasiye 
dairesinde tahvil edilmek, tezyit, tenkis edil
mek iktiza eder. Halbuki bunda o cihetler as
la gözetilmemiştir. Maksadımı bir misal ile arz 
etmek isterim. Kanunu Cezada bir emniyeti sui
istimal maddesi vardır. Meselâ bir kimse diğer 
bir kimseye iki bin lira vermiş emaneten veya
hut bir sureti muayyenede istimal etmek için. 
Diğeri onu ketim ve ihfa etmiş. Mahkemeye 
müracaat vukuunda emniyeti suiistimal ettiğin
den dolayı bir cezayı cismani verilir. Fakat ka
nun, fıkrai âtiyesinde der ki ketmü ihfa edilen 
bu meblâğın rubu cezayı nakdî olarak Hazinei 
Devlete alınır. Şimdi iki bin liralık bir emniyeti 
suiistimal etmek meselesinden - rub'u 500 lira 
olduğuna ve şu kanun ile de onun beş misline 
iblâğ ve taz'if edilmesine göre - o adamın Ha
zinei Devlete iki bin beş yüz lira bir cezayı nak
dî vermesi lâzımgelir. Ve yine bu kanunda, di
yor ki, her bir lira veya küsuru için bir gün de 
hapis iktiza eder. O emniyeti suiistimal mesele
sinden müntehayı mücazatı kanuniye olmak 
üzere hatırımda kaldığına göre iki sene... (Bir 
sene sesleri) Bir sene mücazata duçar olacaktır. 
O iki bin lirayı ketmeden kimse müntehai mü
cazatı kanuniye olmak üzere bir sene hapse 
mahkûm olacaktır. Şimdi cezayı nakdî cihetin
den mahkûmiyetini tetkik edelim. Tamam iki 
bin beş yüz gün mahkûm edilecektir. (Öyle de
ğildir sesleri)... Hiçbir suretle tefrik edilmemiş
tir. Sair mücazatı nakdiye de buna kıyas edile
bilir. Meselâ yüz lira cezayı nakdî hükmedildi-
ği zaman, beş, altı yüz lira cezayı nakdî vere
cek. Altı yüz lira iki sene hapis mukabilidir. 

NEBİL Ef. (Karahisarı Sahib) — Cezayı 
nakdîlerden muhavvel hapis cezası bir.senedir. 

REİS — Müsaade buyurun, efendim. 

BEHÇET B. (Kângırı) — Bu kanun tasrih 
ediyor. Bir lira ve küsuru için bir gün hapis olu
nacaktır diyor. Ve günlerden ay, aylardan sene
ler husule geliyor. Binaenaleyh bu doğru değil
dir, 
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MEHMED ŞÜKRÜ B.'(Karahisarı Sahib) — 

Bu kanunun saikı evrakı nakdiye kıymetinin al
tına nispetle beş altı misli dûn olmasıdır. Bu 
kanun, kavaninimizde mevcut cezayı nakdîleri 

I bugünkü rayice göre artırmak esasını istihdaf 
ediyor. Bütün kavaninimizde, kavanini cezaiye 
ve hususiyemizde mevcut cezayı nakdîleri bu
gün artırmak suretiyle beş misline iblâğ edecek 
olursak, cezaya ait bütün kanunlarımızı cezayı 
nakdîye ait bütün kavanini tadil lüzumu karşı
sında bulunuyoruz demektir. Böyle bir satırdan 
ibaret bir kanunla «İblâğ edilmiştir» demek 
doğru olamaz. Çünkü bütün ahkâmı cezaiyeyi 
birer birer tadil etmek lâzımgelir/ Eğer böyle 
tadilât yapmıyacak olursak, bu kanunun sureti 
tatbikatı katiyen doğru olamaz. Eğer biz bunu 
telâfi etmek istiyorsak (Beş misline iblâğ) de
mektense aslına dört misli zamınolunur dernek 
daha doğru olur. Ve cezayı nakdiyi hapse tah
vilde de Kanunu Cezanın 37 nci maddesinin ta-

| diline lüzum kalmaz. Kanuna «Asıllar hapse 
I tahvil edürr, zamlar hapse tahvil edilmez» kaydını 

koymak icabeder. Paranın ahval ve zamana gö
re, göstereceği rayiç safahatına göre bu kanun 
ilga edildiği zamanda da ahkâmı cezaiye değiş
memiş olur. Cezayı nakdîlere esas olarak na
zarı dikkate alman şey cürümle ceza arasında 
bir nispeti âdiledir. Binaenaleyh cezaya ait bir 
kanunda böyle «Esbabı maliyeden dolayı 'tadil 
edilmiştir» gibi bir kelime kullanmak hatayı fa
hiştir. Onun için yalnız para meselesini ve «Beş 
misline iblâğ edilmiştir.» yerine (Zam) kelime
sini koymak ye ahkâmı cezaiyede hiçbir tebed
dül yapmıyarak bugünkü para farkını temin 
edebilmek için «Dört misli zammolunmuştur.» 
demek lâzımdır. Kavanini mevcudemiz iyice 
tetkik edilecek olursa bendeniz buna da lüzum 
olmadığını ispat ederim. Çünkü bizim yeni yap
mış olduğumuz kanunlarda cezayı nakdîlerde 
az cok evrakı nakdîyenin rayici nazarı itibara 
alınmıştır. Mikyası, esası altın olarak yapılan 
kavanini cezaiyede altın denmiştir, gümüş den
miştir. Binaenaleyh cezayı nakdînin cinsiyle tah
sili lâzımdır. Fakat Tevhidi meskukât Kanunu 
Şûrayı Devlette, Mahkemei Temyizde türlü tür
lü tefsirata uğramakta bulunduğundan maha-
kim bunun tahsilinde sağlam bir esas vaz'ede
memiştir.' Yoksa cezayı nakdîlerin aslen cinsiyle 
tahsili lâzımgelir. «Üç altın veya beş beyaz beş-
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lik cezayı nakdî vermesine» diye karar veriyor. 
Beş çeyrek kâğıt evrakı nakdiye demek lâzım-
gelir. Hayır, onun aynen tahsili lâzımgelir. Fa
kat Tevhidi meskukât Kanununun mahakim üze
rinde yapmış olduğu tesirat, Mahkemei Temyi
zin muhtelif içtihadatı, muhtelif kararları dola-
yısiyle Şûrayı Devlete sevk edilmiş, Şûrayı Dev
let bu hususta katî bir karar vermemiştir. Bu 
yüzden bu mesele böyle kalmıştır. Yoksa mese
leyi halledersek kavanini cezaiyedeki bilûmum 
şeyler misilleriyle tahsil edilecek denilirse buna 
bile lüzum yoktur. 

ADLÎYE ENCÜMENİ REİSİ ABDULLAH 
AZMİ Ef. (Eskişehir) — Evvelâ cezayı nakdî
lerin beş misline iblâğına lüzum olmadığına 
dair Behçet ve Şükrü Beyler tarafından vâki 
olan itirazlara cevap vermek isterim. Malûmu-
âlileridir ki, Kanunu cezamızda cezalar malî ve 
cismani olmak üzere ikiye taksim edilir. Cismani 
cezalar elyevm olduğu gibi tatbik olunur. Cezayı 
nakdîler, bir kere esasen cezadan maksudolan şey 
intibahtır. Malını almak suretiyle intibah hâsıl 
olsun diye vaz'edilmiştir. Cismanî cezalar bugün 
matlubolan tesiri icra ettiği halde malî cezaların 
evrakı nakdiyenin bugünkü rayicinden dolayı is
tenilen tesiri yaptığına kaani misiniz? Sorarım 
sizden?. Bugün hiçbir cürüm irtikâbetmeksizin 
şeker yiyen, kahve içen, kibrit yakan adamların 
vergisini tezyidediyorsunuz da, bugün bir cürüm 
ika ettiğinden dolayı onu intibaha sevk için ce
zayı nakdîyi neden beş misline çıkarmıyoruz? 

Binaenaleyh şimdi cezayi nakdiye mahkûm 
olacak bir mücrim intibalı hâsıl olmıyacak dere
cede beş beşlikten yirmi beşliğe kadar bir cezayı 
nakdî verecek. Yani yirmi beş kuruş verecek. Bu
nunla acaba kendisi için bir intibah hâsıl olur 
mu? Yoksa tekrar o cürmü işlemeye mi sevk eder? 
İşte efendiler bunu malî cihetten düşünmekten 
ziyade, cezanın sebebi vaz'ını düşünmek lâzımdır. 
Bundan maksat intibahtır. Vereceği para ile yü
reği yanmazsa bu,1 intibah olur mu? Binaenaleyh 
intibah hâsıl ettirmek için hiç değilse bundan se
kiz, on sene evvel verdiği para ile yüreği yanı-
yorsa, bugün de o suretle yüreğini yaktırmak lâ
zım. Yani cezayı nakdinin bugünkü rayiç, derece
sini buldurmak lâzımdır. Bu sırf malî bir ihtiyaç
tan doğamaz. Arz ettiğim gibi cezayi nakdîyi inti
bah noktai nazarından da, mevzuubahsetmek, na
zarı dikkate almak lâzımdır. Behçet Bey arkada
şımız 99 maddenin içerisinden bir maddeyi se-
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J çerek meselâ emniyeti suiistimal eden maddeyi 

alarak «dolandırıcılık etmiş de kendisine cezayi 
nakdî verilecekmiş» dediler. Bu belki on beş sene
de bir tatbik olunmıyan bir şeydir. Halbuki me
sele kendilerinin hesapları gibi de değildir. Çün
kü ayrıca kaydı kanuni vardır. Her gün için tat
bik olunacak, belediyelerde gerek kabahat kısmın
da üç beşlikten beş beşliğe kadar olan cezalardan 
misal getirmeyip de bunu misal getirmesi bilmem 
ne dereceye kadar doğrudur? 

Sonra Şükrü Beyin tenakuza düştüğünü an
lıyorum. Bir taraftan tervicediyorlar, di
ğer taraftan da zam kelimesini mevzuu-
bahsediyorlar. Kelimeler değiştiği vakitte 
mutlaka neticesindeki hükümlerin değişmesi 
lâzımdır. Neticedeki hüküm değişmedikçe, 
yani mânayı külli değişmedikçe aşağı - yu-

I karı hiçbir farkı yoktur. Ha,beş misle iblâğ 
I edilmiş, ha dört misil zammedilmiş, netice itiba-
J riyle hüküm nedir? Beş kuruşun beş misli olarak 
I verilmesidir. Rica ederim bu tâbirle bunun otuz, 
1 ı 

I otuz beş kuruş olmasına tesiri var mı? Bu iblâğ 
I kelimesiyle 37 nci maddeye halel gelir diyorlar. 
I Yani, «iblâğ sözünün tazammun ettiği mâna iti-
j bariyle 37 nci maddenin değiştirilmesi lâzım-
j dır» diyorlar. Bundan dolayı cürmün nevine te-
I sir edecek aksam da diğer bir madde ile beyan 
I edilmiştir. Çünkü, cezayi nakdiler tezayüdedince 
S cürmün nev'i de değişmek hatıra gelebilir. Ceza-
] yi nakdîlerin miktarı meselâ kabahat nev 'inden gö-
j rülen cürmün cünha nev'inden, cünha. 
I nev'inden görülen bir cürüm cinayet nev'in-
| den suretinde cürmün nev'ini değiştirir. 
1 Sonra istinaf ve Temyiz meselelerinde de 
i ahkâmı cezaiye bakidir. Kezalik hapse tahvili me-
1 selesinde de yine gün değişmez. Binaenaleyh 
i mümkün olduğu kadar hatıra gelebildiği kadar 
| bilcümle ihtimalât tesbit edilmiş, konulmuştur. 
I Hatıra gelmiyen ve bu hususta mazarrat hâsıl 

!

edecek bir şey varsa burada dermeyan olunur ve 
bu cihetten müzakere edilir. Binaenaleyh bunun 

In tezyidi mutlaka malî değil, intibahidir. 
İkincisi öyle arkadaşımızın dediği gibi on 

beş sene hapis yatmasını icabettirecek bir şey yok
tur. 

Ürüncüsü iblâğ ile»zammın ahkâm itibariyle 
j ayrı tesiri yoktur. Arkadaşlar tarafından vâki 
i olan ve olacak itirazlarda mevcudolan kanunlar-

İ da mahzuru dâi bir şey, filân kanun mühmel kal
mış veyahut filân iş bununla mühmel kalıyor, 
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filân şeye tesiri var denirse o vakit, tashih ede
riz. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) •-- Encümen bu eezayi 
nakdîlerin miktarı aslisinin tezyidi taraftan, de
ğil; yani altınla olan miktarın tezyidi taraftarı 
değil. Öyle değil mi.' 

ABDLULAH AZMİ Ef. (Eskişehir) — İ y i 
hatırlattınız. Kanunlarda Osmanlı altını veya beş 
beyaz beşlik veya yirmilik beyaz mecidiye diye 
sarahat var. Malûmuâlileri Tevhidi meskukât Ka
nunu nukudu tevhidetmiş. Bugün bu, kanun ah
kâmınca bir varaka i nakdiyeyi bir altın mukabi
linde resmî vergiye verebilir. Çünkü resmî ver
gi için sen altın vereceksin denemiyor. Sonra bir 
beyaz beşlik diye zikredileni kanun mahduttur. 
Her yerde, her kanunda böyle beş beyaz beşlik 
diye mezkûr değildir. Tevhidi meskukât bu cihe
ti tevhidettiği gibi her yerde de böyle mezkûr de
ğildir. Bunun için cezayı nakdîler beş misline ib
lâğ edilmiştir. Zaten altın tahsil edildiği de yok
tur. 

HÜSEYİN AYNİ B. (Erzurum) — Düyunu 
sabıka altın üzerinedir. Senedatla altın üzerine 
ikamei dâva edildiği zaman zannederim Adliye 
Vekâletinin bu bapta bir tamimi vardır. Altın 
dâvası yaparsa alınacak mahkeme harcı, masarifi 
bütün altın olarak tahsil olunuyor. 

ABDULLAH AZMİ Et'. (Davamla) — Buna 
Adliye Vekili cevap versin. 

ADLİYE VEKİLİ REFİK ŞEVKET B. 
(Saruhan) — Böyle bir usul yoktur. Ye böyl 
de bii' tamim yoktur. 

LÛTFİ B. (Malatya) — Efendim bu kanun 
kavaidi esasiyei hukukiyeyi temelinden sarsıyor. 
Çünkü elde bulunan «ıkçanin kıymeti tedavüliye-
.si tebeddül ettikle cezalar tebeddül ediyor. Bu 
garîbe karşısında hayret etmemek elden gelmez. 
Biz bütün kavanin ile muayyen cezayı teşdidedi-
yoruz. Müşeddidi ceza olan ahval başkadır. Böyle 
malûm olan mesail üzerine eeza tesdidedilem.cz. 
Cezayı müstelzim olan kanunlar niçin teşdidedi-
lir? Esasatı hukukiyeyi bir kere nazarı dikkate 
alacak olursak o tâyin edilen madde ile teşdid-
edilon ceza, menolunan fiilin men'i vukuunu ta-
keffiil edemiyor. O ceza kâfi olmadığından do
layı eezayi teşdid ediyoruz. Maksat o fiilin men*: 
vuku ve tekerrürüdür. Çünkü bu miktar para 
ile vâzıı kanunun arzu.su nispetinde intibah hâsıl 
ulanılıyor. Bundan dolayı cezanın teşdi-
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di lâzımdır. Sonra muhaffifi eeza ka
nunlar vardır. Bir kanunla da cezayı tah
fif ediyor. Esbabı tahfifi nedir? Vâzıı 
kanun görüyor ki ceza çoktur ve daha aşağı bir 
ceza ile bu fiilin men'i vuku ve tekerrürünü 
kâfil olabilecektir. Artık bu cezanın böyle had
di gayede bulunmasını o fiile göre zait addedi
yor. Bir misal ile bu fikrimi tenvir edeyim: 
Şimdi bugün bir fiilin muhakemesi derdesti icra 
iken biz burada bir kanun yapıyoruz. Yaptığı
nı w bu kanun o fiilin cezasını teşdidediyor. (Ha
yır, hayır ona tesiri yok sesleri) Şimdi biz bu 
cezayı teşdidediyoruz. Eldeki derdesti muhakeme 
olan fiilin cezasını eski kanuna mı tatbik ede
ceğiz? Yeni kanuna mı tatbik edeceğiz? Elde 
bulunan kanun, cezayı teşdidediyor. Evvelki ka
nun daha muhaffifti. Şimdiki hükkâm ve mah
kemeler evvelki eeza üzerine hükmediyor, şimdi
ki ceza evvelce ilân edilmemiş ve bu fiilin faili 
de eski cezayı göze alarak bu eürmü ika et
miştir. Binaenaleyh usulü hukukiyeye göre bu 
eürmü evvelki kanuna tatbik ederek ceza
yı tahfif ettik. (Üçüncü maddede var 
seslen) Binaenaleyh elde bulunan eürmü 
hangi kanuna tatbik edeceğiz? Bu kere 
muhaffif olan kanuna tatbik edeceğiz. Fiilin 
vukuu evvel, hükmün vukuu ise fiilden sonra 
oluyor. Fakat kanun o fiilin hükmünün sudu-
rundan evvel neşredildi, kanun muhaffifi ceza
dır, niçin tahfif olunan cezayı tatbik ediyor? 
Çünkü, esbabı muhaffif e vardır. Vâzıı kanunun 
icabettirdiği bu ceza hafiftir. Ve bu cezayı da-j 
ha. hafif bir surette icra edecek olursak yine bu 
fiilin men'i vuku ve tekerrürünü kâfil olacak
tır. Mademki bu ifiilin men'i vuku ve tekerrü
rünü bu az ceza kâfidir, şu halde mücrime, 
maznuna fazla ceza vermek bilüzumdur. Ma
demki vâzıı Kanunun maksadı o fiilin men'i 
vukuunu kâfil olacak bir kanun koymak idi, 

| mademki vâzıı kanun bu kanun ile bunu teş-
didetmeye mahal görmüyor, şimdi bu gibi ka
vaidi esasiyei hukukiye meydanda iken bir 
madde ile; «Bu cezayı nakdîler beş misline ib
lâğ edilmiştir.» dersek ne olacaktır? Biz cezayı 
beş misil tezyidetmiş oluyoruz. Bu ise bir esası 
malî maksadına matuftur. Çünkü, bu kanunu 
esasen o cürmün men'i vuku ve tekerrürü iti
bariyle değil, elde bulunan akçanin kıymeti te-
davüliyesi itibariyle yapmış oluyoruz. Bu ise 
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kavait ve usulü hukukıyeyi temelindeki sars
maktır. Kaidei hukııkiyeye in im afidir. 'Bu gibi 
şeyleri ahvali maliyeden, dolayı yaptığımızı en-
zarı ümmete göstermektir. Bu abestir. Binaen
aleyh, bu kanunun reddini talebederim. 

HAMİD B. (Biga) — Efendim/ kaideten 
müşedditi ceza olan ahkâm makabline şâmil 
değildir. Fakat mubaffifi ceza mesailde ma
kabli istifade edebilir. Binaenaleyh, teklif et
tiğimiz bu lâyihai kanuniye ile kanunun, kabul 
ve tatbiki anından sonra vukubulacak efal ve 
eeraim hakkında tatbiki lâzımgeleeeği lâyihai 
kanuniyenîn dördüncü maddesinde tasrih edil
miştir. Binaenaleyh, mukaddema ita edilip he
nüz m ah akim. tarafından hükme iktiran etmi-
yen mesail hakkında, 'laüküm iktiza eden cezayı 
nakdîlerin bu hükümden haricoJduğu sarihtir. 
Binaenaleyh, tevehhüm edilecek bir cihet yok
tur. Dördüncü maddede 1 ve •> nc/ü maddelerin 
hükmü işbu kanunun tarihi meriyetinden mu
kaddem vukubulan efal ve ceraioıe şâmil 
değildir, diye tasrih edilmiştir. Binaenaleyh, 
şu sarahat karşısında: bu kanunun kavaidi esa-
siyei hukukiyeye münafi olduğunu söylemek 
artık bu kabîl ihtimalâatı derpiş etmek teveh
hüm demek olacağından bu tevehhüme itibar 
yoktur. 

REİS — Efendim, söz alan iki arkadaşımız 
daha var. Müzakerenin kifayeti hakkında da 
takrir var. 

Riyaseti Celileye 
Kanunun heyeti ıımumiyesi hakkında müza

kere kâfidir. Maddelerin müzakeresine geçilme
sini teklif eylerim. 

Çorum 
tam et 

(Adliye .Vekilinin izahı lâzımdır, sesleri) 
ADLÎYE VEKİLf REFİK ŞEVKET B. 

(Saruhan) — Efendim, zaten- o vakit bendeniz 
encümende bulundum. Abdullah Azmi Beyefen
di, lâzınıgelen izahatı verdiler. Yalnız şurasını 
tekrar etmek lâzımgeliyor ki, bu mesele malî bil
in eşele değildir. Cürüm ile ceza arasındaki nis
peti muhafaza etmek * endişei adlîsinden müte
vellittir. Binaenaleyh, bunu başka türlü telâkki 
etmek; maksadı vaz'a muhalefet etmek demek
tir. Yalnız bendeniz şurasını Heyeti Muhtereme-
ye arz etmek istiyorum ki : Bu kanun ile cezayi 
mahkûmunbih beş misline iblâğ edilmiş olacak de-
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ğildir. Ozanın mebde ve ıııüntehası beşer defa 
"tezyidedilmiştir. Onun için zam şeklinde bir fık
ra ilâvesinden ise iblâğ kelimesi bu maksadı da
ha iyi ifade eder. 

Saniyen : Kğer zam tâbirini ilâve etmek icab-
ederse hâkimler için iki vaziyet ihdas edilir. 
Meselâ; ihzar müzakeresine icabet etmediğinden 
dolayı bir beşlik cezayi nakdî ahzına ve falan 
tarihli kanun mucibince işbu cezayi nakdînin 
beş misline iblağına demek, meseleyi malî nok
tasından müzakere etmek demek doğru değil
dir. Bilâkis, bu .adamın ihzar müzakeresine ade-
miicabeti esasen yirmi beş kuruş cezayı nak
dîyi icabetti ren bir cezadır. Hanı id Bey bira
derimi/. vâki olan itirazata cevap verdiler. Bcn-
denizce de dün Encümeni Adliyede de ariz ve 
a.mik müzakere edildiğine göre bugünkü ihti-
yacatı adliyemize nazaran bu kanunun madde
lerinin müzakeresine geçilmesi lâzımdıv. Bunu 
İstirham ediyorum. 

YUSUF ZtYA B. (Bitlis) — Vekil Beyefen
di; bu kanun evrakı nakdiye ile madenî para 
arasında bir fark olduğunu anlatıyor, ('ezayı 
nakdîlerin beş misline iblâğı ile bir fark ol
duğunu anlatıyor. Bu farkı kabul ettiğiniz hal
de aJtın para ile olan birtakım alacak dâva
larının hâlâ evrakı nakdiye ile tediyesine mi 
hükmedeceksiniz? Bu ikisinin beyninde tezat 
vâki oluyor. Şimdi bu faikı kabul ettiğiniz tak
dirde aynı zamanda madenî para ile olan ala
cak dâvalarını da ona göre hüknıetmelidir. 

ADLÎYE VEKİLİ REFÎK ŞEVKET B. 
(Saruhan) --- Efendimi alacak meselesi burada 
m e vzuubahis değil dir. 

YUSUF ZÎYA B. (Bitlis) — Efendim. 
müsaade buyurun arz edeyim. O zaman mah
kemenin hükümleri beyninde tezat hâsıl ola
cak. Cezayı nakdîyi madenî para hesabiyle 
alacak. Dâvasını evrakı nakdiye ile hükmede
cek. 

ADLİYE VEKİLİ REFİK ŞEVKET B. 
(Saruhan) Bu para madenî para yerine kaim 
olmuyor. Adliye Vekili sıfat iyi e söylüyorum. 
Ve bu mesele buradan mütehaddes değildir. 

t/ 

Bu olamaz. Cezayı nakdîler; milletin 'hazine
sini doldurmak için vaz'edimiş değildir. Bilâ
kis ika.ı cürmedenler hakkında iııtı'bahı nıu-
cibolsun içindir. 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) — Efendim 
kanunun ruhu bu farkı ifade ediyor. 



t : 29 17.' 
A D L İ Y E V E K İ L İ R E F İ K Ş E V K E T B. 

( S a m b a n ) — Az görürseniz daha ilâve edi
niz. Çok görürseniz aza indiriniz. Heyeti Umu
miye bilir. 

LÜTFİ B. (Malatya) — Cezayi nakdile
ri beş misline iblâğ etmekle elde bulunan ka
mımı cezalardaki ahkâmın cezai nakdîyi' aidolau 
aksamını beş misli teşdidetmiş («İliyoruz. Bu bir 
maksada matuf değilse bu paranın kıymeti 
tebeddül ettikçe bu cezaların da tebeddül et
mesine razı mısınız, ve arzu eder misiniz.' 

A D L İ Y E V E K İ L İ . R E F İ K Ş E V K E T B. 
(Sart ıhanj -— Akçaların tebeddülü i le 'cezalar 
tebeddül etmekte değildir. (Vza ile ika edi
len cürüm arasında nispet kalmadığı için bu 
yapı lmaktadır . 

M E H M E D ŞÜKRÜ B. (K aralı isa n Sahih) 
- - Kanunu cezadaki cezayı nakdilere ait a li
kamın ferden'ferda, tadili lâzımdır. 

ADLİYE V E K İ L İ R E F İ K Ş E V K E T B. (Sa-
ruhan) — Şükrü Beyin dedikleri usulen olma
sı lâzımgeleiı bir şeydir. O halde hangi kanun
da ki, cezayı nakdî vardır , o kanunlar ın her 
maddes in i ; Şükrü Leyin mütalâasına nazaran, 
ferdeni ferda tadil e tmek lâzımgelir. Fakat bil
mem, buna Heyeti r ımımiye imkân tasavvur 
edebilir ini? ('Hayır, hayır sadalar ı ) 

M E H M E D ŞÜKRÜ D. (Bolu) — Siz maddei 
kanuniye ile bunu tezyide imkân görüyorsunuz 
ya.... 

ADDI YE V E K İ L İ R E F İ K Ş E V K E T ıH. (Sa-
rı ıhan) — Bu gayet tabiîdir . Bunu böyle yap
mak kolay !bir şeydir. F a k a t ahkâmı cezaiyei 
nakdîyeyi havi olan kanunla r ı yegân yegân ta
dil etmek kolay mıdır? ( ( rürül tüler) 

LÜTFİ I». (Mala tya) — Bu kadar mehaziri 
tazammun eden bu 'kanunu kabule ta raf ta r mı
sınız? 

ADLİYE VEKİLİ R E F İ K Ş E Y K E T - B . (Sa-
ruhan) —"Tabiî taraf tar ını . Adliye Encümenin
de beraber idik. 

r ^ Ü T F t B. (Mala tya) — Doğru değildir. . 
Buna en ziyade sizin muarız olmanız lâzımdır. 

H Ü S E Y İ N AVNÎ B. (Erzurum) — Haki
ka t i 'hal Kavanini Mal iye Encümeninin de bura
sı meskûtunanh geçilmiştir. Bugün Adliye En
cümenine gitmesi ve Adliye Encümeninden bu 
şekilde gelmesi teşdidi müoazat mıdır? Yoksa 
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malî bir fark inidir? Teşdidi «uicazat ise o za
man Kanunu (Vza. ile tezat teşkil eder. Eğer 
para farkı o larak kabul edilirse mah iye t i me
sele değişir. Bunun içinden kolay fcolay çıkıla
cak gibi değildir . Buyurduklar ı m ü t a l â a d a Ad
liye Vekili Bey de hakl ıdır , a rkadaşımız da 
hakl ıdı r . 

A D L İ Y E YEKTE! R E F İ K Ş E V K E T B. (Sa
rilim n) — Şurasını Hüseyin Avni Bey in nazarı 
d ikka t ine arz edeyim k i ; bu teşdidi ceza otsay
dı cezayi nakdîlerden birisini tezyidedince hâ
kimlerin zihnine aynı zamanda o cürüm için 
'hapsin teşdidi taraf ına gidilmek ciheti de vü-
rûdederd i . Halbuki burada hapis mevzuubahis 
değildir . Çünkü bundan evvel de hapis kaç gün 
ise bugün yine aynı mik ta rda olacakt ı r . Abdul
lah Azmi Efendinin buyurdukla r ı gibi bu, ceza
nın tesir ve iııtıbaln maddi hâsıl edebilmesi 
için tertibedilmiştir . 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Öyle ise sebebi ma
lîdir. 

HÜSEYİN' A V X İ B. (Erzurum) — O hal
de para farkıdır. 

RAGİB B. (Amasya) — Bu tezyidin yal
nız intibah^ için olduğunu Adliye Vekili, der
in eyan etti . Halbuki yalnız intibah için olsa 
idi zaten mevzu kanun la r derecatı mütefavitede 
de ceza tertibetmiş ve tatbikatını hâkimin vic
danına havale etmiştir. Birçok mevadda hem 
mücazatı cismaniye var ve hem de mücazatı, nak
diye vardır. Hâkim isterse bir cezayı nakdîye 
mücazatı cismaniye dahi ilâve eder ve mü-
eezatı nakdiye kısmından tenzil eder. Binaen
aleyh cezayı nakdîlerin yalnız evrakı nakdiye 
ile olması lâzımgelir. Yoksa ' böyle b i r hal ada
lete muhaliftir . (Müzakere kâfi sesleri ) 

ADİL İ Y E V E- KİLİ R E Vl K Ş E V K E T B. 
(Saruhan) — Bilmemki, tekraıtı lüzum var ıııı.' 
(Kâfi sesleri, ) 

I 

R E İ S — Efendim, müzakerenin kifayeti 
hakkında bir t akr i r vardır. 

A B D U L L A H AZMî" Ef. (Eskişehir) — 
Bir şey var arz edeyim efendim «cezayı teşdit» 
deniliyor efendim. Bu cezayi teşdit değildir. 
Müruruzamanla cürüm ile ceza arasında nis
pet kalnıamıtşır. Ceza âdeta zayıflamıştır. Onu 
cürüm derecesine çıkarmak lâzımdır. Nitekim 
cezayi cismani ile cezayi nakdî arasında mu
hayyer kalan hakim'lef Adalete doğru gide-



î : 29 17.4. 
bilmek için eezayi cismani ile hükmediyorlar. 
Çünkü eezayi nakdînin tesiri yoktur. Bina
enaleyh bu teşdit değildir, böyle telâkki edilme
sin. 

MEHED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) 
— Müsaade buyurunuz bir şey arz edeyim, çok 
mühimdir, efendim. 

REİS — Kanunun heyeti umumiyesi hak
kında müzakereyi kâfi görüp maddelere ge
çilmesini kabili edenler lütfen ellerini kaldır
sın. Kabul edilmiştir. 

Cezayı nakdîlerin beş misline iblâğına dair '• 
Kanun 

MADDE 1. — Resmi İJamga ve inhisarı du-
han ve tekâlifi emîriyenin tekasiti muayene
sinde ademitesviyesinden dolayı istifa oluna
cak mücazatı nakdiye hakkındaki kavanin 
ile Büyük Millet Meclisi taraflından aslen ve
ya tadilen vaz'olunan kavaınin müstesna ol
mak üzere kavanin ve nizamatı sairede mu
harrer bilûmum, cezayı nakdîler beş misline ib
lâğ olunmuştur. 

MAHMUD SAİD B. (Muş) — Efendim ben-
denizce kanunun heyeti umumiyesini ve ruhu
nu ihtiva eden, birinci maddedir. Kavanin vaz' 
mda, tedvininde nazarı itibara alınacak cihet, 
kabiliyeti tatbikiye ve faidei ameliye noktasıdır. 
Adliye Vekili muhteremi Refik Şevket Beyefendi' 
biraderimiz, mücazatı asliye miktarına • dört misli 
zam tekliflerine mukabil, teklifi kanuninin be
deni ve nakdî aksam beyninde müsavat ve mü-
maseleti ihtiva etmesi lüzumu ve esas itibariyle 
malî bir teklif addedilmemesini ve bu itibarla ka
nun metninin aslan muvafık olduğunu beyan 
buyurdular. Halbuki kanunun üçüncü maddesi 
sureti müdafaa ve ifadeyi nakızdır. Çünkü bi
rinci madde heyeti umumiyesini teşmil ediyor. 

REİS —•Encümen bir şey söyliyecek'mi? 
HAMİD B. (Biga) — Bir şey anlamadık. 
MAHMUD SAİD B. (Muş) — Birinci madde 

kabul edilmezse heyeti umumiyeye intikal etmiş 
olur. Kanun doğrudan doğruya bir teklifi malî
dir. Binaenaleyh kabiliyeti tatbikıyesi yoktur. 
Ve faidei ameliyesi de yoktur. Bu beş misil zam-
miyle hükmolunacak» cezayı nakdîlerin istifası 
imkânı yoktur. Cezayı nakdîleri doğrudan doğ
ruya hapse tahvil etmekten başka bir mânayı 
ifade etmez ve bir fâideyi tazammun etmez, i 
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Hapsaneleri imla etmekten başka bir^mânası 
olmaz. Sarfiyatın tezayüdünü mucibolur. Başka 
hiçbir faidesi yoktur. Reddini teklif ediyorum. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib» 
— Birinci maddenin demin do ehemmiyetinden 
bahsetmiştim, Adliye Vekili Beyefendi burada 
söylerken; kanunun yalnız para farkından ol
madığını, cürüm ile ezea beyninde nispeti âdile 
gözetilerek yapıldığını söylediler. Bendeniz bu
nun böyle olmadığın], bize teklif ettikleri metni 
kanundan ve Heyeti Vekile tarafından esbabı 
mucibe olarak sevk edilen esbabı mucibe maz
batasından anladım. Bunu şimdi ispat edeceğim. 
Esbabı mucibe mazbatasını okuyacak olursak: 
«Kavanin ve nizamatı mevzuaya muhalif hare
ketten dolayı gerek hükmen ve gerek idareten 
takdir ve tahakkuk ettirilmekte olan eezayi nak
diler ekseriyetle meskukâtı madeniyenin tedavül 
ettiği ve kısmen evrakı nakdiye ile meskukâtı 
madeniye arasında fark bulunmadığı zamanlarda 
tanzim olunan kavanin ve nizamata tebaan is
tihsal edilmekte ise de beş altı seneden ben 
meskukâtı madeniye ile evrakı nakdiye beyninde 
tedricen hâsıl olan fark sabit bir şekil alarak elha-
letü hazihi bir Osmanlı lirası yüz kuruşluk beş 
bankınota muadil bulunmakta olduğundan ce
zayı nakdîlerin alâhalihi ipkası cezayı nakdî ah-
zinden matlubolan netice ve tesiri hâsıl edemi-
yeceği derkâr bulunmuş ve tekâlifi emîriyenin 
taksiti muayyenesinde ademitesviyesinden do
layı alman cezayı nakdîler esasen verginin yüz
de muayyen bir miktarı derecesinde olmakla 
bunların tezyidine mahal görülememiş olduğun
dan bu suretle mevzu cezayı nakdîler müstesna 
olmak üzere kavanini saireye tevfikan alman 
cezayı nakdîlerin beş misline iblâğı hakkında 
tanzim olan maddei kanuniye rapten takdim kı
lınmıştır.» deniyor. 

Teklif edilen lâyihanın birinci maddesinde 
ise iblâğ deniliyor. Eğer maddede «Cezayı asli
ye dört misli zam» denilmiş olsaydı kendilerinin 
de teklif ettikleri esbabı mucibe ile muvafık 
olurdu. Hakikat de bundan ibaret olduğu anla
şılırdı. Halbuki «zam» kelimesinden ürkülerek 
«iblâğ» deniliyor. Cezayı asli beş misline iblâğ 
edilmekle cürmün nev'ine tesir edecektir. Ka
bahat olan bir cezayı nakdîye zammoİununca 
Kanunu Cezanın dördüncü maddesi mucibince 
cürmün nev'i çleğişecektir ve cünha olacaktır. 
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Bunun için ikinci maddeye ilâve ediyorlar. Di- , 
yorlar ki : «Cezayı nakdînin tezayüdü cürmün 
nev'ine tesir etmiyecektir.» Tesiri mueibohmya-
cak ise ikinci maddenin ne lüzumu var? Haki
kati söyleseniz ya! Dört misli zammolunur dese
niz daha iyi olur. Dört misli zammedilmek doğ
rudur, iblâğ kelimesi katiyen yanlıştır. «Ceza
ların müessiriyetini temin için para farkı ola
rak cezayı nakdîlere dört misli zammedilmiştir.» 
demek lâzımdır. 

LÛTFİ B (Malatya) — Görüyorsımuzya Ad
liye Vekilinin buradaki ifadesiyle esbabı muci
be mazbatası arasındaki tezadı. Sonra Adliye 
Vekilinin burada sarahaten ve vâzıhan vâki olan 
beyanatı veçhile fiil ile ceza arasında nispeti 
âdile kalmadığından teşdidi ceza meselesini ile
riye sürdüler. Şimdi anlamadığım bir nokta 
var. Bunu Adliye Vekilinden alenen sual edi
yorum. Bu kanun mucibince bir kere kavanini 
asliye ile ceza hükmolunacak ve sonra bu dört 
misil onun üzerine mi zammedilecek"? Yoksa hâ
ksin hepsini birden mi hükmedecek? Şimdi bu
rada iki suret var. Birisi mahkeme yirmi beş 
kuruş cezayı nakdîye mahkûm edecek. Sonra j 
dört mislini zammederek «Yüz yirmi beş kuruşa 
iblâğ olmuştur.» diyecek. Yani esasen o kanu
nun temas ettiği madde mucibince yirmi beş 
kuruşu hükmedecek ve sonra bu kanuna tevfi
kan «Dört misli zammolmuşttur.» diyerek ikinci 
bir hüküm mü verecek? 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN B. (Trabzon) — 
Hayır, o sakke tabi bir meseledir. 

LÛTFÎ B. ^Malatya) — Esasen bu mesele 
şayanı nazar ve çok ziyade haizi ehemmiyettir. 
Mahkeme bu zam üzerine hüküm verecek ise 
fiilin derecesini geçiyor. Kabahat cünha de
recesine irtika ediyor. Zira kabahat fiiline ait 
âzami olan cezayı nakdîyi beş misline iblâğ et
tiği gibi fiilin kabahatten cünhaya intikal et
mesi lâzımgelir. (Doğru, sesleri.) Buna Adli
ye Vekili cevap versin. 

HACI TEVFİK Ef. (Kângırı) — Efendim, 
zannediyorum ki, hep eşkâlden bahsediyoruz. 
tşin ruhu bugünkü kavaimi nakdiye ile takdir 
olunan cezayı nakdî cürme muadil değildir. 
Hattâ beş misli değil, on misline iblâğ dahi 
edilse yine aralarındaki nispet uzak kalır. Me
selâ noksanülvezin ekmek yapan bir ekmekçi 
iki bin kilo ekmek yapıyor. Ve on bin kuruş 
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kazanıyor. Sonra bu adam beş beşlik cezayı 
nakdîye mahkûm oluyor. Şimdi bu kanunla ce
zayı nakdî, beş beşlikten yirmi beşliğe çıkarıl
sın. Yine ikinci maddede olduğu gibi cürmü ka
nuniye tesiri olmasın, tyınun ne zararı vardır? 
Burada Adliye Vekili Beyefendi yalnız bir sı
nıfı himaye etmek istemiş. O da ayyaş bira
derlerimiz... 

ADLÎYE VEKÎLÎ REFÎK ŞEVKET B. (Sa-
ruhan) — Hâşa, hâşa... 

HACI TEVFİK Ef. (Kângırı) — Öyle an
lıyorum. Müsaade buyurunuz, efendim. 

ADLÎYE VEKÎLÎ REFÎK ŞEVKET B. (Sa-
rahan) — Efçndim, rica ederim Adliye Veki
li ^ayyaşların hâmisi olur mu ? Nasıl ? Ayyaş
ları himaye eder mi 1 

HACI TEVFİK Ef. (Kângırı) — Hami de
ğil efendim, sözümü geri aldım. Efendim, mad
dede Büyük Millet Meclisi tarafından aslen ve
ya tadilen vaz'olunan kavanin müstesna olmak 
üzere deniyor ki, bu istisna men'i müskirat ka
nunundaki cezaları istisna ediyor. Bunlar ne 
için istisna edilmeli? Bunların hepsi müsavi ol
malı, bu fıkra kalkmalıdır, b\ı fıkranın lüzu
mu yoktur. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Efendi
ler, buradaki maddede iki zaruret vardır. Eli
mizde bir tevhidi meskukât kanunu vardır. 
Onun bekasını temin etmek menafiimiz icabm-
dandır. Diğer taraftan da bir hakikat var ki, 
o da paranın miktarı meselesidir. Bu 25 kuruş 
ceza, zamaniyle tâyin edilmiştir. Bugün bu 25 
kuruş cezanın yapacağı tesir bundan yirmi beş 
sene evvelki tesir midir? Her halde değildir. 
Fakat söyliyeceğimiz bir hakikat vardır. Bun
da Maliye Vekili Beyin sükût etmesi lâzımdır. 
Para farkı. Bunu görmemezlikten geleceğiz. 
Çünkü menafii âliyei vataniye bunu icabetmek-
tedir. Bu hakikati saklıyarak Kavanini Maliye 
Encümeni bu hususu meskûtuanlı bırakmıştır. 
Cezayı nakdîler beş misline iblâğ ediliyor; va
tanın menfaati bunu icabettiriyor. Evrakı nak-
dîyemizi biz burada başka türlü tesbit edersek 
hariçte on misli tenezzül eder. Halbuki burada 
bu varit değildir. Sonra bu başka müşkülât 
doğuracaktır. Demin Yusuf Ziya Bey arkada
şımız mühim bir mesele sordular. Alacağı olan 
bir adam mahkemede harbden evvelki alacağını 
altın olarak istese bu talebi is'af edilmiyor ve 
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alacağı evrakı nakdiye olarak tahsil ediliyor. Bu 
adam «Cezayı, nakdîyi tezyidediyorsun da benim 
Zeyd'de olan elli altınımı niye almıyorsun?» diye 
sorarsa, bunun karşısında sükût ederiz. 

Diğer taraf tan da tenzihi ahlâk için hu ce
zanın teşdidi lâzımgeliyor. Adliye Vekili bu
na ne derse desin. Evvelki ceza lâzırngelen te
siri yapamıyor . -"Binaenaleyh bunun kamı «m ce

za ile tearuz et t iğine bakmamak, menafii âliyei 
vataniye icabı ndandır . 

Sonra, şekli maddeye gidince; Efendiler bu
rada bir kayıt va rd ı r ; «Müeazatı nakdîye hak
kındaki kavanin ile Büyük Millet Meclisi ta ra-
rından aslen veya tadilen vaz'olunan kavanin» 
deniyor. Encümenden rica ederim, bendenizi 
bu hususta biraz tenvir buyursunlar . 

«Aslen veya tadilen» deniyor. Her hangi, bir 
maddei kanuniye burada, yapılırsa zannederim 
o aslen kaydı ile hükümde dâhildir. Yani mev
cut bir maddeyi tadil etmek yine bu rada aslen 
bir maddeyi y a p m a k - d e m e k t i r . Büyük: Millet 
Meclisinin tadilen yaptığı şey yine asıl 1)1 r ka
nun demektir . Ya yeniden kanun vaz'edecek 
veya. mevcut kanunu tadil edecek «Büyük Mil
let Meclisine göre bu katiyet tebeddül etmez.» 
Binaenaleyh bu f ıkrayı zait görüyorum. Diğer 
hususa t ta da. Büyük' Millet Meclisi pek çok ha-
kayıkı gürmemezlik zarure t inde kaldığı gibi bu
nu da görnıemezliğe gelmesini teklif ederim. 
«Aslen veya tahlil en» fıkrasının tayyı için bir 
tadi lname veriyorum. 

HAMtl ) B. (Biga) - Efendiler, Adliye En-
e ünleniniz bu kanunun esbabı mııcibesinde mak
sadı malîden ziya.de esasatı adliyenin istinadet-
tiği bir noktai nazarı tesbit etmiştir. Ye bunun 
bir lüzumu kanuni olmak zaruretinden inbias 
ettiğini de Heyeti (Vlilenizc takdim ettiği maz
batada tasrih (itmiştir. Mazbata okunmadığı için 
encümenin noktai nazarı 'Heyeti (Vl.ilen.izin 
malûmu olmamış t ı r . Sonra buyurdula r ki ; bu 
tezayüt dolayısiylo ceraimin ve ef'alin nevi 
kanunisi tebeddül ediyor. Halbuki bu kanun
la. onun tekeddül etmemesi kabulediimiş ve 
ikinci madde o noktadan tedvin edilmiştir. 
ç ü n k ü malûmuâliniz kabahatin ceza.sınm haddi 
âzamisi yüz kuruş ve haddi asgarisi bir haf
ta, hapistir . Halbuki hâkim vicdanen cezayı 
nakdîye mahkûm etmesi lâzırngelen şeyleri, pa
ranın kıymeti ı iştiraiyesinin azlığının, ınah-
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I kûmun üzerinde icrayı tesir edemiyeceğini bil

diği için hapis ile hükmediyor. Binaenaleyh bu 
; tezyidat cezayı nakdînin aslını tezyit demek de

ğildir. Ondan dolayı mahiyeti cürmiyeyi teb
dil etmez. Sonra birinci maddede bâzı kanunlar 
istisna ediliyor. Meselâ, tü tün kaçakçı l ığından 
ve hilafı kanun, bilâmezuniyet tü tün zer'iil
den ve tekâlifi cmiriyenin tekasit i muayyene 
sinde, ademitediyesindeıı dolayı ceza hükme
diliyor. Bu gibi cezalar zimmetin miktariyle 
mepsutan mütenasibolarak tezayüdetmekle ol
duğu cümlenizin malûmudur. Sonra Damga 
Kanununun istilzam ettiği ceza esasen çoktur. 

'Binaenaleyh o <bı istisna edilmiştir. Sonra 
Meu'i müskirat Kanunundaki cezalarda istis
na edilmiştir. Malûmuâliniz Büyük Millet 
Meclisi taraf ından aslen veya tadilen yapılan 
kanunlardaki cezayı nakdîler daima nakit pi
yasası nazarı d ikka te alınıp va.z'edilmiştir. Ar
tık bunların bugünkü hale ^övv tezyidini de 
muvafık görmedik. Binaenaleyh Men'i Müski
rat Kanununun istisnası bu zaruret ten müıy 
baisdir. 

TEYTİK Ef'. (Kâııgırı) Biz Meni müs
kirat Kanununu içilmesin diye vaz 'et t ik. 

REİS ----- Efendim zaliâlinize söz vermedim. 
Ha t ip sözünü bitirsin. Ondan sonra söyleyiniz. 

TEYEİK Ef. (Kâııgırı) •— Müsaade buyu
run efendim, arada söylenir. 

REİS — Söz vermiyorum efendi hazretleri . 

TEYEİK Ef. (Kâııgırı) ••- O vakit rakının 
okkası kırk kuruşa idi. Şimdi beş yüz kuruşa 
iken yine içiliyor. Onun için' daha şiddetli ceza 
tatbiki lâzımdır. 

HAM İl) B. (Devamla) Bunu bir misal 
ile izah edeyim. Malûmuâliniz her katil bir 
cezayı müstelzim değildir. Fakat mutlaka hil
kattin vukuundan dolayı bir kaatil üzerine 
adomiceza. hükmü icabetnıez, Binaenaleyh bu 
mâruzât ımda arz etmek istediğim nokta, hük
medilen 'cezanın her halde kabili tahsil ve isti-
tyat ı beşeriye dâhil inde olması lâzımdır. Sonra 
Büyük Millet Meclisi ta raf ından aslen veya 
tadilen kabul olunup cezayı nakdîyi ihtiva 
eden kanunlar ın ta tb ik inde m a hakimce tered
düt hâsıl olmasın diye biz (Aslen veya tadi len) 
tâbirini istimal ett ik. 

MTSTAEA SABRİ Ef. (Siird) Yekil 
| Beyefendi ile zatıâlinizin ifadeleri arasında te-
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/at vardır. Zalıâliniz buyuruyorsunuz ki «Bü-
yük Millet Meclisi kanunlarını tanzim ederken 
evrakı nakdiye piyasasını nazarı itibara alarak o 
kanunları istisna etti. Vekil Bey de diyor ki; bu 
kanundan maksat eeza ile eürüm arasında nispet 
ve ibret hâsıl etmektir.» O, ciheti cezaiyesini 
düşünüyor, siz de ciheti maliyesini nazarı iti
bara alıyorsunuz. Siz evvelâ itilâf ediniz ki 
bizde de ona göre kanaat hâsıl olsuun. 

LÜTFİ B. (Malatya) — Şimdi cezayı nakdî
yi istilzam eden efalin umumunu birden böyle 
baisi intibah olabilecek bir şekle ifrağ dçin. fiil 
ile ceza arasında nispeti âdile aranılarak mı 
bunu yapıyorsunuz, yoksa bir zarureti maliyi1 

üzerine mi yapıyorsunuz8' 
HA M İD B. (Biga) — Nispeti âdile üzerine 

yapıyoruz efendim. 
LÜTFİ i l (Malatya) — Mademki nispeti 

âdile üzerinedir, umumuna birden nasıl nispeti 
âdile olabilir? 

HAMİD B. (Biga) — Müsaade buyurun 
efendim izah edeyim. Ceza bir hafta hapis ve
yahut bir liradan başlar. Mahkeme bir lira 
hükmedecek. Fakat bugün bir lirlanın bir me
cidiye kadar kıymeti olmadığı için, mahkeme 
de bir liradan daha ziyade icrayı tesir etmesi 
dçin onu hapse mahkûm ediyor efendim. Biz 
bu esas üzerine bunu yapıyoruz. 

REİS — Efendim müzakerenin kifayeti 
ihakkında takrirler vardır. 

Riyaseti Celileye 
Birinci madde üzerine müzakere kâfidir. 

Tadilnamelere geçilmesini teklif eylerim. 
17 Nisan 1338 

Cümüşane Mebusu Amasya 
Hasan Fehmi Rıza 

REİS — Birinci maddenin müzakeresini kâ
fi görenler lütfen el kaldırsın. Birinci madde
nin müzakeresi kâfi görüldü. 

Efendim, tadilnameler var. Karahisarı Sa
hih Mebusu Şükrü Beyin, Emmim Mebusu Hü
seyin Avnî. Beyin, Yozgad Mebusu Süleyman 
Sırrı Beyin, Kütahya Mebusu Cemil'Beyin, Bo
lu Mebusu Şükrü Beyin, Kângırı Mebusu ilacı 
Tevfik Efendinin tadil takrirleri vardır. Oku
nacak. 

Kiyaseti Celileye 
Birinci maddenin son fıkrasının berveçhi âti 

surette tadilini teklif eylerim: 

T. — Cezayı nakdîlere 
luııııı ustur. 

dört misil zammo-

Karahisarı Sahib 
Mehmed Şükrü 

" Riyaseti Celileye 
Birinci, maddede... «Büyük Millet Meclisi 

tarafından» sonra (aslen veya tadil en) kaydı
nın zait olduğu kanaatinde bulunduğundan 
maddeden mezkûr kelimelerin tayymı teklif 
ederim. 

17 Nisan 1338 
Erzurum Mebusu 

Hüseyin Avni 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddedeki nizamat kelimesinden 

sonra (sairede muharrer bilûmum cezayi nak
dîler) fıkrasının tayyı ile yerine (saire muci
bince hükmolunaeak cezaiyi nakdîler) fıkrası
nın ilâvesiyle maddenin son satırının (kavanin 
ve nizama ti saire mucibince hükmolunaeak ce
zayi nakdîler beş misline iblâğ olunmuştur.) 
Şekline ifrağını teklif eylerim 

17 Nisan 1338 
Yozgad Mebusu 
Süleyman Sırrı 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddenin berveçihiâti tadilini teklif 

eylerim. 
17 Nisan 1338 

Kütahya Mebusu 
Cemil 

M-adde 1. — Resmi Damga ve İnhisarı Du
ban ve Tekâlifi Emîriyenin takasiti muayyene-
sinde ademitesviyesinden dolayı istifa oluna
cak mücazatı nakdîye hakkındaki kavaninle 
Büyük Millet Meclisi tarafından aslan veya ta-
dilen vaz'olunan kavanin müstesna olmak ve 
ekmekçi esnafiyle kasap esnafından da iki yüz 
elli kuruştan beş yüz kuruşa kadar cezayi 
nakdî alınmak üzere kavanin ve nizamatıı sai-
rede muharrer bilûmum cezayi nakdîler beş 
misline iblâğ olunmuştur. 

Riyaseti Celileye 
Cezayı nakdîlerin beş misline iblâğına dair 

olan Kanunun birinci maddesine berveçhi âti 
fıkaratın ilâvesini teklif eylerim. 

Resmi Damga ve İnhisarı Duhan kelimesin-
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elen sonra (ve orman ve talebi temyiz cezayı 
nakdîleri) fıkrasının ilâvesini teklif eylerim 

17 Nisan 1338 
Bolu Mebusu 

Şükrü 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddenin (kanunen hükmedilecek 

cezayı nakdîler beş misline iblâğ olunmuştur.) 
suretinde kabulünü teklif eylerim. 

17 Nisan 1338 
Kângırı 
Tevfik 

REİS — Efendim, takrirleri reye koyaca
ğım. Karahisarı Sahib Mebusu Şükrü Beyin 
takriri : Maddenin «eezayi nakdîlere dört misli 
zammolunmuştur.» suretinde tadilini teklif 
ediyor. 

ALİ SÜRÜRÎ Ef. (Karahisarı Şarki) — Re
is Bey müsaade buburun. Zam tâbiri katiyen 
muvafık değildir. Çünkü ceza katiyen zam ka
bul etmez. Ancak ika olunan fiil ve cürüm iti
bariyle ceza matlubolan tesiri hâsıl edebilecek 
dereceye iblâğ olunur. Hukuk noktai malarından 
böyledir. Bu 'bir teklifi malî değildir ki, zam 
tâbirini kabul ederek ve dört misli yahut beş 
inişli zanımolunmuştur diyelim, sonra, bu iblâğ 
tâbiri mazmunların da lehinedir. Meselâ beş li
radan elli liraya kadar cezayı nakdîyi istilzam 
eden bir maddenin mebdei derecaıtı yirmi beş 
lira oluyor. Esbabı müşeddide yoksa mahkeme 
eski beş lira yerine yirmi, beş lif a hükmedecek
tir. Esba'bı müşeddide varsa mahkûm bilfarz 
(26) lira ile kurtulur. Eğer zam tabiriyle ka
nunu kabul edersek hâkim evvelce bakacak, ce
zanın asgari miktarı ıbeş lira, ona müşeddidoldu-
ğu için bir lira daha ilâvesiyle altı lira takdir 
edecek. Beş misli de bu ikamın mucibince zammı 
icabediyor. Şu halde ceman otuz liraya mahkûm 
eylemesi lâznngeleeek. Onun .içim hem hukuk 
noktai nazarından, hem de »mahkûm ve maznun
ların lehine olmak cihetinden (zam) tâbiri 
doğru değildir. (İblâğ) kelimesinin kabulü lâ
zımdır. (Reye sadaları) 

MEHİMED ŞÜKRÜ B. ('Karahisarı iSahib) — 
iblâğ denilecek olursa mâna itibariyle cezayı 
tezyid demektir, öyle olursa, cürümle ceza bey
nindeki nispeti nazarı dikkate alarak eürmün 
nev'ine tesiri lâzımgelir. Buna binaen kavani-
nin tadili ieabeder. Halbuki burada tenakuz 
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yapılıyor. Ve deniliyor ki; «Cürmün nev'ine ic
rayı tesir etmez.» Böyle denildiği zaman, Ka
nunu Cezanın dördüncü maddesi tadil edilmek 
lâzımgelir. Çünkü dördüncü maddede kabahat 
cezayı nakdîde bir liraya kadar olanlarıdır, iki 
lira. dört lira oklu mu? Onun ııev'i cünha ol
mak lâzımgelir. 'Binaenaleyh zam tâbiri doğru
dur ve bunun istihdaf ettiği mâna ; cezanın 
müessir olmasıdır. Onun müessir olmasını teinin 
için (Dört misli zam) denilmelidir. (Reye sa
daları; 

REİS — Efendim, Şükrü Beyin takririni re
ye vaz'ediyorum. Nazarı itilmra alanlar lütfen 
el kaldırsın. Nazarı dikkate alınmadı. 

(Hüseyin Avni Beyin takriri tekrar okundu.) 
REİS — Hüseyin Avni Beyin takririni re

yinize arz ediyorum. 
HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Reis Bey, 

bir noktaya işaret edeyim ki; dördüncü madde
de tarihi neşrinden muteber deniliyor, bu tarih
ten sonra Büyük Millet Meclisinden :sudur ede
cek bütün fcavanine şâmil olacağı cihetle 'bu kay
da lüzum yoktur. Her hâkim Büyük Millet Mec
lisinin kanunlarını ele alıp tatbikle mükelleftir. 

MAZBATA MUHARRİRİ HAMİT) B. (Bi
ga) — Biz de buna muvafakat ediyoruz. 

REİS — Efendim encümen de buna muvafa
kat ediyor. Buna nazaran maddenin şekli şu olu
yor : 

MADDE 1. — Resmî Damga ve İnhisarı Du-
haıı ve tekâlft'i emiriyenin tekasiti mu a yy enesin- * 
de ademitesviyesinden dolayı istifa olunacak mü-
cazatı nakdiye hakkındaki kavaninle Büyük Mil
let Meclisi tarafından vaz'olunan kavanin müs
tesna olmak üzere kavanin ve nizamatı sairede 
muharrer bilûmum eezayi nakdîler beş misline ib
lâğ olunmuştur. 

REİS —• Yani maddeden (aslen ve tadilen) 
kayıtları kalkıyor. 

(Kütahya Mebusu Cemil Beyin takriri tekrar 
okundu.) 

CEMİL B. (Kütahya) — Efendim meselâ ka
sap esnafından veyahut ekmekçi esnafından beş 
misli cezayı nakdî alınırsa kaç kuruş ediyor? Hal
buki yevmiye çıkarmış olduğu ekmeğe karşı o 
fazla kazanıyor. Onun gözü korkmaz, yine inadın
da, devanı eder. 

REİS — Efendim takririni izah etti. Cemil 
Beyin takririni nazarı dikkate alanlar lütfen el
lerini kaldırsın. Nazarı dikkate alınmamıştır. , 
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HASAN BASRÎ B. (Karesi) - , Reis Bey 

esasen bu Belediye Kanunundaki cezayi nakdîye 
de şâmildir, demeli. (Şâmildir sesleri) 

REİS — Efendim Yozgad Mebusu Süleyman 
Sırrı Beyin takririni tekrar okuyacağız. 

(Süleyman Sırrı Beyin takriri tekrar okun
du.) 

ALİ SÜRÜR t Ef. (Karahisan Şarki) — 
Efendim arkadaşımızın vehlei ulâda hakkı var 
gibidir. Fakat kendileri de bilirler ki, cezayı nak
dîlerin kâffesi hükme tâbi ve muhtaç değildir. 
Meselâ belediyeler kendileri cezayı nak
dîyi tâyin ve tahsil ederler. Bu kanun onlara da 
şâmildir. Binaenaleyh hüküm dersek keenne bu 
kanun yalnız mahkemelerden geçecek cezayı nak
dîlere munhasırmış gibi bir mâna çıkacaktır. Bu
nun için doğru değildir. 

REİS — Efendim bu takriri nazarı dikkate 
alanlar lütfen ellerini kaldırsın... Nazarı dikka
te alınmamıştır. 

(Bolu Mebusu Şükrü Beyin takriri tekrar 
okundu.) 

REtS — Orman cezayı nakdîleriyle Temyiz 
cezayı nakdîlerinin ilâvesini teklif ediyorlar. 

HAMlD B. (Biga) — Efendim encümen na
mına kabul ederiz. Muvafakat ediyoruz efendim. •• 

REÎS — Orman cezayı nakdîlerinin ilâvesini 
encümen de kabul ediyor efendim. (Olmaz ses
leri) 

NEBÎL Ef. (Karahisan Sahib) — Olmaz 
efendim. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Yanlış anlaşılıyor. İza
hat vereyim. Bugün onlardan piyasa itibariyle 
cezayı nakdî alınıyor. 

MAZBATA MUHARRİRİ HAMÎD B. (Bi
ga) — Usulü Muhakemat Kanunu icabmca mü
meyyizlerden alınmakta bulunan iki buçuk veya 
beş lira teminat akçesi, gerçi kanun itibariyle 
cezayı nakdî olarak tahrir edilmişse de fakat 
mümeyyiz, tariki temyizinde dâvayı kazandığı 
takdirde o para ashabına esasen iade olunuyor 
ve olunmaktadır. Binaenaleyh bu bir teminat 
akçesidir. Orman cezayı nakdîlerine gelince, ha
kikaten bunların miktarı da çoktur. Bu kabîl 
cezalar da ekseriyetle köylülerden almıyor. Bi
naenaleyh bunları çıkaracak olursak adalete 
muvafık olur. Encümen bu iki fıkranın ilâvesini 
muvafık görüyor. 
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ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Efendim orman cezayı 

nakdîsi yalnız cezayı nakdîden ibaret değildir. 
Meselâ usule muhalif olarak kesilmiş keresteler 
var. Bundan dolayı bugün ahaliden olsun, tüc
cardan olsun; alınan cezayı nakdîler bugünkü 
piyasaya ve bugünkü paraya göre alınıyor. Or
man cezayı nakdîsi yalnız cezayı nakdîden iba
ret değildir. Çünkü kerestenin metre mikâbı 
yirmi kuruşken cezası (Gürültüler)... 

NEBİL Ef. (Karahisan Sahib) — Mütaah-
hitler söylemesin, ormanlarla alâkası olan bunu 
söylemesin. 

ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Rica ederim. Or
manla alâkanı olduğunu ispat etsinler. İstirham 
ederim. Eğer zerre kadar,yani bir iğne kadar 
alâkam varsa... 

NEBÎL Ef. (Karahisan Sahib) — Kardeşin 
mütaahhittir. Onu himaye ediyorsun. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Kardeşimin de bir alâ
kası varsa burada idamıma raziyim. Sözünü ge
ri alsın. Benim buradaki talebim halka aittir. 
Bugünkü piyasayla bugünkü Orman Resmi hu
kuku şahsiye cümlesindendir. Mukabilinde ha
pis cezası yoktur. Efendiler, bir adam bir lira 
için bir gün hapsedilmez. (Doğrudur, sesleri) 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN B. (Trabzon) 
— Efendim Şükrü Beyefendi refikimizin noktai 
nazarı; ormanlarda vukubulan katiyatm bedeli, 
hali hazırdaki tarife üzerinden alınır diyor. Bi
naenaleyh halihazırdaki tarife zaten rayici 
nazarı» itibara .aldığı için artık buna bir da
ha cezayi nakdî ilâye olunmasın diyorlar. Böy
le değil mi? 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Evet, 
MALÎYE VEKÎLÎ HASAN B. (Trab

zon) — Bendeniz müsaadeleriyle cezayi müs
telzim. olan nev'i katiyat ile cezayı müstelzim 
olmıyan katiyatm aTasındaki farkın ne su
retle tebeyyün edeceğini bilmiyorum. Malûm 
ya; ormanlardan katiyatm mucibi mücazat 
olması ve cezayi nakdîyi tevlidedebilmesi ya 
ruhsatsız katiyattan veyahut alelûsul kesilmesine 
müsaade edilmiş olan ağaçlardan maada ke
silmemesi icabeden ağaçları kesmekten müte
vellittir. Şimdi Hükümetin ruhsat iyi e mütaah-
hidin mukavelesine riayet ederek icra ettiği 
katiyattan zaten halihazırdaki, tarife üzerinden 
Ruhsat Resmi alıyoruz. Yeni ruhsat almaksı
zın kat 'ma müsaade edilmiyen ağaçları kat'et-
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t iği zaman hilafı usul orman katiyatının men 'ini 
ne 'suretle temin edeceksiniz? Bir müsaadeli 
katiyat var. Bir de müsaadesiz katiyet var ve 
ruhsatsız katiyat da bir. O halde, ınemnuiyeti 
neyle halledeceksiniz? Ben anlamıyorum. 

YAHYA (IALİB B. (Kırşehir) — failim 
sizin o*cezayi nakdîniz de temin edemez onu a 
beyim.. 

HÜSEYİN AYNİ B. (! "vururu) — Efen
dim. malûmııâlrleridir ki. mütehassıs bulunan 
bir encümenin tetkikiyle müzakeresi mevzuu-
bahsolan bu kanunun haricinde vaki olan bu 
teklifi Adliye Encümenine göndermeli. Bu, baş-
lıbaşma müstakil bir meseledir. Bununla ka-
rıştırmıyalım. Bunu şunu ilâve edelim, de-
miyelim. Bu başka: bir meseledir. Şükrü Bey
efendi, yeniden bir teklif, verir. İktisat Encü
meni bu hususta tetkikat yapar. Layiha geılir. 
Burada müzakere edilir. Binaenaleyh buradan 
sinema gibi böyle kanunlar geçemez. Bunun 
mahiyeti başkadır. Meclisi Âli de kanun ala
sında kanım çıkarmakla yanlış harekette bu
lunmuş oluruz. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) Efendim, inhisarı 
Dulum Kanuniyle Orman Kanunu arasında 
ne fark vardır? 

HÜSEYİN AYNİ B. ( E r z u r u m ) - Ben
deniz kanunla"ia mahiyeti itibariyle arz et
miyorum, Şükrü Bev' burada müstakil bir me
sele üzerinde tetkikat yapılmadan, Meclisin 
fikri tenevvür etmeden, bir şey anlaşılmadan 
kanun çıkarsa bunun mahazıri sonra anlaşılır. 
Bunun için ayrıca bir takrir veriniz, İktisat En
cümenine »itsin, İktisat Encümeninden çık
sın. Burada onu ayrıca görüşelim. Böyle kanun 
arasında, kanını çıkmasın. 

REİS - - Efendim, takrir okundu. Sahibi 
takrir de taktirini izah ettiler. Encümen de 
muvafakat etti. Binaenaleyh reyinize n:>. edi
yorum. 

ALİ SÜRİJRİ E l (Karahisarı Şarki) -
Şükrü Beyin teklifi iki şıkkı ihtiva ediyor. Bi
risi talebi temyiz cezayı nakdîsi, diğeri orman 
cezayı nakdîsi. Buna her ne kaçlar talebi tem
yiz cezayı nakdîsi, tâbir olunuyorsa da bu, had
di zatında teminat akçesi mahiyetindedir. Bina
enaleyh encümen bu maddeyi tesbit ederken 
zaten talebi temyiz cezayı nakdîsine bu kanu
nun şümulü olmadığım düşünmüştür. Binaena-
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leyh eğer daha ziyade tavzih matlupsa Şükrü 
Beyin talebi temyize taallûk eden teklifi kabul 
olunabilir ve bu suretle bu tavzih edilmiş olur. 
Orman cezayı nakdîlerine gelince: Malûmuâli-
niz o »'inanlar memleketimizin en mühim serve
tinden m,aduttur. Şükrü Beyin dedikleri esbap 
ve mikyas doğru olsa bile o mikyas itibariyle 
bugünkü rayiç üzerinden tarh olunacak cezayı 
nakdîler yine matlubolan tesiri zecrîyi kâfi! 
olamıyor ve ormanlarımız dakika bedakika ha-
raboUıp gidiyor. Her halde erman cezayı nak
dîlerinin dahi birinci maddenin hükmünde dâ
hil olduğunu kabul ve telâkki etmelidir*. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) ----- Bir şey arz edeceğim • 
şimdi bu maddei kanuniye ile orman eezay 
nakdîleri de hapse tahvil edilecek midir? Bu
na encümen cevap versin. 

REÎS — Efendim, şimdi bir şekil vardır. 
Talebi temyiz cezayı nakdîlerinin dâhil olma
sını encümen kabul ediyor. Yani talebi temyiz 
cihetini kabul ediyor. Şimdi reyinize arz ede
ceğim. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Reis Be
yefendi, yanlış reye koyuyorsunuz. Bu tadil de
ğil, ayrı bir tekliftir. Bunu nasıl reye koyuyor
sunuz? Arkadaşımız hakkı müracaatı baki kal
mak üzere teklifim geri alsın.' 

RElS - Efendim, talebi temyiz cezayı nak 
dilerini hariç bırakıyorum. Resmî damga ve 
tütün inhisarı kelimesinden sonra, (orman) kay
dının ilâvesini kabul edenler lütfen» el kaldırsın. 

İSMET B. (Corum) — Reis Bey, talebi tem
yiz cezayı nakdîsi için ayrıca lâyiha, vardır. 

REİS Efendini, orman cezayı nakdîleri
nin ilâvesini kabul edenler lütfen ol kaldırsın. 
Kabul edilmemiştir. 

HASAN BASRÎ B. (Karesi) — Resmî dam
ga yerine (Damga resmi) yazılmalıdır. 

REİS --- Maddenin şekli musahhahım oku
yorum. 

Cezayı nakdîlerin beş misline iblâğına dair 
Kanun 

MADDE l. — Resmi Damga,-ve İnhisarı Du
haıı ve tekâlifi e.miriyenm tekasiti muayyene 
sinde ademitesviyesinden dolayı istifa olunacak 
mücazatı nakdiye hakkındaki kavaninle Büyük 
Millet Meclisi tarafından vaz'olunan kavanin 
müstesna olmak üzere kavanin ve nizamatı sai-
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rede muharrer bilûmum cezayı nakdîler beş mis
line iblâğ olunmuştur. 

REÎS — Efendim, musahhah maddeyi kaini I 
edenler lütfen el kaldırsın. Madde tashihan ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. — Birinci madde mucibince, tez-
yidedilmiş olan cezayı nakdîler fiilin nev'i kanuni
si ve kabiliyeti istitıafiye ve temyiziye ile nıaha-
kinı ve dcvairiıı. vazife ve salâhiyeti gibi ahka
mı esasiyei kanuniyeye haizi tesir değildir. 

MEHMKD ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahih) 
- - Cürümle fiil arasındaki nispeti nazarı iti
bara alarak beş misline iblâğ edilen cezayı nak
dîler; bittabi cürmüıı nevine de tesiri lâzımdır 
ki tenakuz ve tezat reddedilmiş olsun. Meclisi 
Âlinizden böyle yekdiğerine taban tabana zıt 
kanun çıkması doğru değildir. Onun için mad
denin lağvını talebederim. 

REİS - - Madde hakkında başka söz istiyen 
var mı? 

ALİ KÜRURİ El'. (Karahisarı Şarki) - -
.Rfendim, birinci maddeyle, gerek Kanunu -Ce
zanın ve gerek diğer bâzı katıntıların, nıütaad-
dit maddeleri tadil olunmuş olduğu gibi, bu 
ikinci maddeyle de Kanunu Cezanın kabahati 
tatif eden maddesi tadil edilmiş oluyor. Şükrü 
Beyin buyurdukları varit değildir. Çünkü, vâ-
zıı kanun evvelce Kanunu Cezaya bir madde 
ilâvesiyle kabahat; nihayet yüz kuruşa kadar 
cezayı nakdîyi miistelzim olan e faldır. demiş. 
Şu halde, <> zamanki vâzıı kanun kabahat efali 
için yüz kuruş haddi miintehayı kâfi görmüş. 
O zaman için kâfi addolunan bu münteha aca
ba gayrikabili tağyir bîr nas mahiyetinde mi
dir"? Elbette değil. O zaman istenilen tesiri hâ
sıl edebilen haddi mezkûr bugün o tesiri hâsıl 
edemiyor. %Binaenaleyh şimdi vâzıı kanun şu 
ikinci maddeyi vazı ve kabulle kalıahat olan 
e fal iein, matlubolan tesirin husulü için haddi 
münteha olmak üzere beş yüz kuruş tensip ve 
tâyin ediyor demektir. Binaenaleyh maddenin 
aynım kabulünü teklif ederim. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahih) — 
O halde diğer kavanin ve nizamatı da tadil et
meli... 

REİS -— Efendim, başka wz istiyen yok, 
ikinci maddenin müzakeresini kâfi görenler lüt
fen el kaldırsın. Kâfi görülmüştür eftindim. 
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Erendim, tadilııame, de yok, maddeyi aynen 

reyi Alinize arz edeceğim. İkinci maddeyi kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. İkinci madde aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. - İşbu kanunun tarihi neşrin
den itibaren ika edilecek efalden dolayı birinci 
madde mucibince tezyide tâbi olsun olmasın 
hüküm ve istifası iktiza eden bilûmum mücaza-
lı nakdiyenin Kanunu Cezanın otuz yedinci 
maddesine ve kavanini saireye tevfikan hapse 
tahvilinde beher yüz yirmi beş kuruş ve küsuru 
birer gün hapse muadil ful ulur. 

v RKİS -— Efendim- söz istiyen var mı? (Ha
yır sesleri) Kfendim; üçüncü madde hakkında 
bir tadil name var. 

17 .4 .1388 
Riyaseti Celileye 

Kanunun kabiliyeti, tatbikıyesini ve faidei 
ameliyesini temin ve tahsili m üt ekef.fi l olmak 
üzere üçüncü maddeye (hüküm ve istifası iktiza 
eden bilûmum mücazatı nakdiyenin) cümlesin
den sonra (mahkûmunaleyhimden Tahsili Emval 
Kanunu mucibince istifası müteazzir olduğu 
takdirde) (Kanunu Cezanın ... ilâh.) fıkrasının 
ilâvesi suretiyle tadilini teklif eylerim. 

Mas 
MahmiKİ ftaid 

RKİK - - Takririnizi izah edecek misiniz Said 
Bey? 

M AH AUT D SA.1.D B. (Muş) Kfendim İlen
deniz kasdeittiğinı tıoktai nazarımı takririmde 
arz etmiştim: Mahkûmunbih mücazalı nakdiye
nin tahsilini temin için ve nispetin mütezayid-
olmasından dolayı nispeti mütezayidenin mikta
rı nazarı dikkate alınmıyarak ve aslın bir mis
linin nazarı itibarda bulundurulmasından dolayı 
mahkûmunaleyhin mücazatı nakdiyeye mukabil 
mücazatı cismarıiye ve bedeniye tarikini ihtiyar 
etmeleri neticesinde akdemce bir misil olarak 
istifa edilegelmekte olan cezayı nakdîler mik
tarının şu suretle beş misline iblâğına rağmen 
bilkülliye miiîenezzil olacağını nazarı itibara 
aldığım cihetle takririmi takdim ettim ve arz 
ettiğim easa : diğer teklifte de aynen münde-
riçtir ve yine aynı suretle bir madde vardır. 

RKİS --- Küçümen namına süyliyeeek var 
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HAMİD B. ('Biga) — Anlıyamadık efendim. 

. (Mâlımın! Said Beyin takriri tekrar okundu.) 
HAMİD li. (Biga) — Efendim, böyle bir ta

dile lüzum yoktur. Maddenin aynen kabulü lâ
zımdır. 

REİS — Mahmud Said Beyin buyurduğu 
şey • (Gürültüler, olaımaz sesleri) müsaade buyu
run efendim. Cezayı nakdîler Tahsili Emval Ka
nunu mucibince tahsil edilsin. Tahsili müteazzir 
olduğu tahakkuk ettikten sonra 'hapse tahvil 
olunsun diyor. 

HAMİD B. (Biga) -*- Malûmu ihsanınız mü-
cazatı nakclîyeniıı tahsili doğrudan doğruya ik
tisabı katiyet eden ilâmatın tesellümünden son
radır ve bu, müddeiumumilere aittir. Tahsili 
Emval Kanununun Üıükmü cari değildir. Çünkü 
ımahkûmunaleyh (müddeiumuminin huzuruna 
getirilir, temerrüdeder de vermezse o vakit 
müddeiumumilik re 'sen müeazatı nakdîyeyi hap
se tahvil -etmek suretiyle ilâmın hükmünü icra 
eder. Mahmud Said Beyin teklif ettiği ahkâmı 
lıazıraya mugayirdir. Binaenaleyh maddenin 
aynen kabulünü rica ederim. 

BEİS — Efendim, Mahmud Said Beyin tek
lifini nazarı itibara alanlar lütfen el kaldırsın. 
Alınmadı. 

Üçüncü maddeyi aynen reyinize arz ediyo
rum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Üçüncü 
madde aynen .kabul edilmiş'tir. 

Madde 4. — Birinci ve üçüncü maddele
rin 'hükmü işbu kanunun meriyetinden mukad
dem vukübulan ef'al ve ceraime şâmil değildir. 

REİS — Dördüncü madde hakkında söz is
tiyen var rrn ? (Hayır sesleri) Maddeyi aynen 
reyinize arz ediyorum. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — işbu 
kanun tarihi neşrinden itibaren meriyülieradır, 
dedikten sonra bu maddeye lüzum kalmaz. (Gü
rültüler) 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — 
Derdesti muhakeme olanlar ne olacak? 

MAZBATA MUHARRİRİ HAMİD B. (Bi
ga) — Efendim, bu maddeyle encümenin kas-
dettiği netice şudur. : Henüz hükme iktiran et
memiş olan, binaenaleyh müş'iri ceza hükmüne 
tâbi olması itibariyle bu kanunda olnııyan ce-
raimin de bu kanunla karıştırılmaması içindir. 

LÛTFİ B. (Malatya) — Zaten buna lüzum 
yoktur. 
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I HAMİD B. (Biga) — Buna lüzum vardır 

elendim. 
RAGIB B. (Kütahya) — Efendim encürneı-. 

mükerreren izah ettiği veçhile cezayi nakdî lâyib. 
veçhile tesir yapmadığından dolayı tezyidin-.-
mecburiyet hâsıl olmuştur, buyuruyorlar. Binaen
aleyh bugüne kadar vukubulmuş ve derdesti 
müzakere olan mesaile de teşmili zaruridir. Te
sir itibariyle bir zamanla takyit 'caiz değildir. 
Binaenaleyh daha tetkik olunmam^, derdesti 
muhakeme olan muameleye de şâmil olmalıdır. 

LÛTFt B. (Malatya) — Hiçbir kanun ııvı-
kabiine şâmil olamaz. 

REİS — Başka söz istiyen yok, müzakereyi 
kâfi görenler lütfen el kaldırsmT Müzakere- kâfi 
görülmüştür. 

Tadilname yok: Maddeyi aynen reyi âlinize 
arz ediyorum. Dördüncü maddeyi aynım kabul. 
•edenler lütfen el kaldırsın, madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 5. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren meriyülieradır. 

REİS — Söz istiyen var mı?. (Hayır sesleri) » 
Maddeyi aynen kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Beşinci madde aynen kabul edilmiştir. 

1 MADDE 6. — İşbu kanunun icrasma İcra 
Vekilleri Heyeti memurdur. (Adliye Vekâleti 
memurdur; olsun sesleri). 

HAMlD B. (Biga) — Efendim bu cezayi nak
dîlerde nüfus da vardır. Belediyeler de vardır, 
diğer vekâletler de, diğer devairle de alâkadar
dır. Bunun için Heyeti Vekile, memurdur di
yoruz. 

REİS — M fendi m maddeyi reyi âlinize aynen 
vaz'ediyoı-um. 

HASAN BASRİ B. -(Karası) — (İcrasına İc
ra Vekilleri Heyeti) deniyor. (İcrasına Heyeti 
Vekile memurdur.) diyelim. 

HAMİD B. (Biga) — Efendim! (İcra Ve
killeri Heyeti) demekle Teşkilâtı Esasiye Kanıı-

I .ırana tevfik edilmiş oluyor. 
I RElS — Efendim, tadilname yoktur. Madde-
I yi reyi âlinize vaz'ediyorum. Maddeyi aynen ka

bul edenler lütfen el kaldırsın. Altıncı madde 
I aynen kabul edilmiştir. 

HAMlD B. (Biga) — Müstaceliyet kararını 
I teklif ediyorum. 
I REİS -— Müstaceliyetle heyeti umumiyesini 
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kabul edenler lütfen el kaldırsın. Heyeti Umumi-
yesi kabul •edilmiştir. (Tâyini esami lâzım ses-
Jeri) Efnedim, malî kanun değildir. 

Beş dakika teneffüs etmek üzere Celseyi ta ' i l 
ediyorum. 

(Hitamı Celse; saat : 3, dakika : 20) 

REÎS 

İ K Î N C I C E L S E 
Bed'i müzakerat : Saat 4,00 

îkinci Reisvekili Musa Kâzım Efendi Hazretleri 

KÂTÎP ; Mahmud Said Bey (Muş) 

y REÎS — Celseyi küşadediyorunı. 

3. — LÂYİHALAR 

1. — Ukrayna'ya gidecek heyet tahsisatının 
15 bin liraya iblâğına dair kanun lâyihası 

REÎS — Ukrayna Heyetinin tahsisatına ait 
meblâğın on beş bin liraya iblâğına dair He
yeti Vekileden mevrut lâyihai kanuniye var, 
Muvazenei Maliye Encümenine gönderiyoruz. 

2. — Mükellefiyeti nakliyei askerîye kanun 
lâyihası ve Müdafaai Milliye ve Muvazenei Ma
liye Encümenleri mazbataları 

REÎS — Efendim, Mükellefiyeti Askeriye 
Vergisi Kanununu müzakere ediyoruz. Bir mad
desi nazarı dikkate alman takrirlerle encümene 
gitmişti. Muvazenei Maliye Encümeni nazarı 
dikkate alman takrirler üzerine maddeyi tes-
bit etti ve lâyihada tadilât yaptı. Tab da edildi. 
Onun müzakeresine başlıyoruz. îkinci madde 
okunacaktır : 

e 

MADDE 2. — Mükellefiyeti nakliye, maktu 
ve nispî olmak üzere iki kısımdır : 

Kısmı maktu : Her şahıs için siyyan olup 
köylerde elli, şehir ve kasabalarda yüz kuruş
tur. 

Kısmı nispî : Emlâk ve Arazi ve Temettü 
vergilerinin maazamaim baliğ olduğu miktara 
göre âtideki nispetler dâhilinde tarh ve kısmı 
maktua ilâveten istifa olunur. 

A) Köylerde : 101 kuruştan itibaren beher 
yüz kuruş ve küsuru için yüzde on, 

B) Şehir ve kasabalarda : 101 kuruştan 
itibaren beher yüz kuruş ve küsuru için yüzde 
yirmi; 

* HASAN FEHMİ B. (GümüşaneJ — Efen
dim, Heyeti Umumiyece nazarı itibara alman 
takrirler mucibince encümen tadilâtını yapmış. 
Bendenizce tekrar müzakereye* lüzum yoktur, 
zannederim, (Reye, sesleri) 

, İSMET B. (Çorum) — Evvelce madde hak
kındaki müzakere kâfi görülmüştür. Sureti 
kafiyede kabul edilen takrirler üzerine tadilât 
aynen konmuştur. 

REÎS — Bu maddenin evvelce esasen mü
zakeresi kâfi görülerek nazarı dikkate alman 
takrirler veçhile encümene gitmişti. Encümen
de mezkûr takrirler mucibince tashih etmiştir. 
Reyi âlinize arz ediyorum. Encümenin tashihi 
veçhile maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın. Kabul edilmiştir. Efendim. 

MADDE 3. — Emlâk ve Arazi ve Temettü 
vergileri miktarının azlığından naşi mükellefi
yeti nispiyeleri serveti menkule ve nakdiyele-
rine göre emsalinden dûn olan ashabı yesarm 
ııoksani mükellefiyeti Ticaret Odası bulunan 
mahallerde odalarca, bulunmıyan mahallerde 
belediye meclislerince idare meclisleriyle biliş-
tirak intihabedileçek iki âza ile mahallin' en 
büyük malmemurundan mürekkep bir komis
yon tarafından tarh ve takdir ile mükellefiyeti 
maktua ve nispîyelerine ilâveten istifa olunur. 
Bu maddenin hükmü kura ve nevahide bulu
nan erbabı yesara da şâmildir. 

REÎS — Efendim, üçüncü madde hakkında 
söz istiyen var rai? 
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RAGJB B. (Amasya) — Buradan «öyliye- j 

ceğim müsaade buyurunuz, efendim. Bu mad
dede ; (Komisyonlar tarafından tarh ve tevzi 
olunur.) deniliyor. Bu öyle bir şey ki, komis
yonların vereceği karar, kabili temyiz ve isti
naf olmıyan bir kaıardır. Bunlar hakkında 
vukubıılacak itirazatı tetkik: edecek bir- merci 
göremiyorum. Kanunda var mıdır: Bendeniz 
göremiyorum. (Bir defaya mahsustur, seslen) 
J»iı- defaya mahsus olsun; bir defaya mahsus 
olmak üzere yüz liraya tahammülü olan bir 
adama, bin lira yükletilirse bu adanı, bunu he
men vermeye mecbur ve mükellef mi tutulacak: 
Burada bir noksanlık görüyorum. Bunun izalesi 
lâzımdır. 

İS'MKT B. (Torum) - Bu maddeyi encü
men, Heyeti Âliyenin sureti kat iyede kabul et- | 
t iği takrirlcrdeki şekilde. Bolu Mebusu Şükrü I 
Beyin takriri veehi e tesbit etti. Biz, I leydi 
Aliyece -kabul edilen o şekli aynen maddeye 
koyarak tavzih ettik. Ragıb Beyefendi, bu tarh 
kararları Meclisi İdarenin iştirakiyle Belediye 
Meclislerinin mukaı reratiyle olur. Bu madde 
Heyeti I'mumiyeuin tasvibiyle hu şekli almış 
olduğundan tekrar müzakeresine lüzum yoktur. 

YAHYA GALİP B. (Kırşehir) — Encümen
den gelen bir maadc sonradan müzakere-edilmcz 
mi i.' Hangi kaideye istinadım müzakere edilmi-
yecekmiş? 

SALİH Lf. (Erzurum) — Bu üçüncü mad
denin şu son fıkrasında (Bu maddimin hü.kmü 
kura ve nevahide bulunan erbain yesara da şâ
mildir) diyor. Kasabalarda, nevahide farz edelim 
ki, erbabı yesar malûm ve mukayyettir, Günkü I 
ti çare I etleri ve sairesiyJe taayyün eder. Kurada 
erbabı yesar kime ıtlak olunur? Bugün Anado
lu'yu baştan aşağı dolaşırsak en zengin bir ada
mın evinde, nihayet bir çift, iki çift öküzü kal
mıştır. Eğer biz bunları «Krbabı yesar» diye tek-, I 
Jifata tâbi tutarsak, bu vergi ile mükellef tut-ır-
sak sureti katiyede günahi kebair irtikâbetmiş 
oluruz. Binaenaleyh bir sene değil, hattâ iki se
ne "mütemadiyen hu nakliyat muamelâtını köy
lüler, belâgan mabelâğ yapmıştır. Köylülerin I 
zengini de fakiri de vazifesini yapmıştır. Bu son A 
fıkradaki ehli kura kelimesinin çıkarılmasını. I 
teklif ediyorum. 

YAHYA GALİP B. (Kırşehir) — Bendeniz 
bu madde hakkındaki mütalâamı bildirmezden I 
evvel encümenin fikrine itiraz «deceğim. Veri- | 

1388 C : 2 
len takrir encümene tevdi edildi. Küçümende ka
bul edilen takrirler mucibince maddeye bir şe
kil ve suret verilir. Fakat o şekil ve suret üze
rine badema, madde Mecliste müzakere edilmez 
m i ' İler zaman, Meclis; encümenin tesbit etliği 
şekil ve sureli ve arkadaşların verdiği teklif al i. 
müzakere edebilir. 

Sonra, ilagtp Bey biraderimiziu teklifi gayet 
mühimdir. Şimdi Emlâk ve Arazi Yergisi itiba
riyle zengin olanların şu nispetten daha, ziyade 
para vermeleri icabettiği takdirde, belediye ile 
meclisi idare azalarından teşekkül edecek bir 
komisyon iki âza tayin edecek olabilir ki, bir iki 
kişiyi istisna eder de, bir iki kişiye fazla tarh 
ederse ne olacak! Sonra, tarh ettiği derhal'alına
cak mıdır? Bu adalet midir? Binaenaleyh buna-
da bir madde ilâve etmek suretiyle adaleti te
celli ettirmek iktiza eder. * 

IIKİS — Efendim söz olan arkadaşımız yok.. 
ALİ Süt tü Kî Lf. (Karahisarı Şarki) — Mü-

samh>. buyurun efendim, ifadede «ıüşevveşîyet 
•vardır. Bir şey söyliyecek değilim. Encümen İlc
isi bunu tavzih etsin ; Ticaret Odası bulunan ma
hallerde bu oda intihabedecek. "Fakat Ticaret 
Odası bulıınmıyan yerlerde kim intihabedeeek 
bu ifade müşevveştir. 

MüVAZENLl MALİYK ENOÜMUNİ IIUİSİ 
REŞAD B. (Saruhan) - - rîfeudim bu tarh ve 
takdir komisyonu iki meclis tarafından intiha b-
edilecektiı. Malumualileri her tarafta ticaret 
odaları bulunmadığı için metni bu suretle yaz
maya mecbur olduk. Ticaret odası varsa odalar
ca, ticaret odası bulunnııyaıı mahallerde beledi
ye meclisleriyle idare meclislerinden intiha bedi-
lecek zevat ile mal memurları tarafından tak
dir edilecektir. 

YAHYA GALİP B. (Kırşehir) Aman be
yim. takdiri servet etmek çok mühimdir. * 

ALİ SÜİIÜJM Ef. (Karahisarı Şarki) 
Efendim ticaret odası bulunan mahallerde hak
kı intihabı yalnız onlara veriyorsunuz öyle mi? 
Maksat o değil ise ibareyi tashih etmek: lâzıııı-
gelir. 

JvftŞAD B. (Saruhan) Ticaret odası bu
lıınmıyan mahallerde belediye meclislerince ida
re meclisleriyle biliştirak intihabedilecek iki 
âza ile mal memurları tarafından deniliyor. 

ALİ SÜRDRİ Ef. (Karahisarı Şarki) ~ Za
tı âlinizden sorarım; böyle bir takdir keyfiyetin
de iki âza kâfi imdir .• 
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REŞAI ) B. (Sa rauhan) Kâfi görmüyor- ı 

sanız tezyit edebilirsiniz; üçe beşe iblâğ ede
bilirsiniz. Efendini. 

ALİ SÜRCRİ Et. (Karahisarr Şarki) — Bu 
ibareden, yani matbu ibareden zatılainizin kas
tett iğiniz mâna, murat buyurduğunuz mâna 
kat iyen istin bat olunamaz efendim. Bu sakat
tır, yalnışt ı r . Bu kanunun aslı bir mükellefiyet
tir, mükellefiyeti vaz'eden tabiî Hükümet t i r . 
Onun için odalar öyle bir int ihapla, mııstakillen 
sahibi salâhiyet olamaz. 

REŞAI) B. (Saruhan) •— Arz etliğim gibi 
.Meclis taraf ından müştereken intihabedilecck 
iki âzadır. 

MCSTAFA SAB Ü Ef. (Siird) Efendim 
iki âza olduğu takdirde; malümuâiiniz âzanu 
içtihadatı mütefavit ve muhteliftir. İkisi itti
fak edemezlerse, birisi az birisi çok olursa bir 
karar . bir netice çıkımız. Binaenaleyh bunu 
üçe iblâğ etmelidir. 

Ml 'SATAEA KEMAL B. ( E r t u ğ r u h Mal 
memuru ile üç olur... 

M C S T A r A SABRİ Ef. (Siird) - .Mal me
muru burada müddeidir . Sonra erbabı yesar 
köylerde/-yoktur. Köylüler Aşar Vergisi ver i r ; 
Temettü Vergisi vermez. Köylerde erbabı ye- | 
sar pek azdır. Binaenaleyh bu maddenin hük
mü kura ve ııevahideki erbabı yesara şâmil 
değildir fjeklin.de, tadilini teklif ediyorum. 

REÎS — Kfeudim müzakerenin kifayeti | 
hakkında t ak r i r yok. söz a l a n d a yok. ı 

MCSTAFA KEMAL B. ( Erlıığrııl) -
Efendim Ali Süru r i Beyin de beyanı bu
yurduk la r ı veçhile, şu maddeye göre Tica
ret Odası bulunan mahallerde, oradan iki âza 
fa yi ıı edilecek. Mal memurları da dâhildir. Ti 
da ret Odası buluumıyan yerlerde, mecalisi ida
re ile belediye meclisi azaları içtima ederek 
iki âza int ihabedecekt ir . Halbuki encümen reisi 
beyin de beyan buyurduğu veçhile Ticaret 
Odası bulunan mahallerde birleşerek tevhiden | 
iki âza int ihabedeceklerdir . Maddenin bu su
retle tashih olunmak üzere encümene iadesini 
teklif ederim. 

REİS — Efendim söz alan başka arkadaşı
mız yoktur . Maddenin müzakeresinin kifayeti
ni reyi âlinize arz ediyorum. Müzakereyi kâfi 
görenler lütfen el kaldırsın müzakere kâfi gö
rülmüştür . 

Tadilnaıııeler var, onlar okunacak : I 
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Riyaseti Celileye 

j Üçüncü maddeyi (bu maddenin hükmü kura 
ve nevahidc bulunan erbain yesara şâmil değil -

I dir) şeklimle tâdil ini teklif ederim. 
Siird 

'Mustafa Sabri 

Riyaseti Celileye 
j Mükellefiyeti Nakliye Kanununun üçüncü 
i maddesinin son fıkrasından (kura) kelimesinin 

tayyını teklif ederim. 
Erzurum 

Salih 

Riyaseti Celileye * 
Üçüncü maddenin iptidasına on beş gün iti

raz hakları mahfuz olmak üzere cümlesinin ilâ
vesini teklif eylerim. 

17 Nisan Kî;iS 
Kütahya 
Cemil 

Riyaseti Celileye 
Eshabı yesarın serveti menkule ve nakliyele

r in in biüakkin takdiri mümkün olamıyacağmdan 
suiistimalâta pek müsait olan (Mükellefiyeti 
Nakliyei Askeriye) Kanununun üçüncü madde-
desinin tayyını teklif ederim. 

17 Nisan KWS 
Elâziz 
Rasim 

Riyaseti Celileye 
Üçüncü maddenin tayyını teklif ederim. Çün

kü kabiliyeti tatbikiyesi pek müşkül olduğu gibi 
takdiri servet t e mümkün değildir. 

. 17 Nisan I M S 
Kırşehir 

Vaha < İ al il) 

Riyaseti Celileye 
Mevzuubahsolan kanunun üçüncü maddesinin 

tayyini teklif eyleriz. 
Vozgad Kângırı K.fngırı Kângırı 
Bahri Ziya Said Tahir 

Riyaseti Celileye 

Üçüncü madde olarak ınaddei ât iyenin ka
bulünü teklif eylerim. 

Madde :>. — Emlâk. Arazi ve Temettü vergile
ri miktarının azlığından dolayı mükellefiyeti nis-
piyeleri serveti menkule ve nakdiyelerine göre 
emsalinden dun olan ashabı yesarın noksan mu-
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kellefiyeti Ticaret Odası bulunan mahallerde 
odalarca bulunmıyan yerlerde belediye meclis
lerince müntehap üç âzanm iştirakiyle vergi 
tarh komisyonları tarafından takdir ve mükel
lefiyeti nispiyelerine ilâve olunur. Bu maddenin 
hükmü kura ve nevahide bulunan erbabı yesara 
da şâmildir. 

İstanbul 
Ali Rıza 

20 Mart 1338 
Riyaseti Celileye 

On ikinci maddenin berveçhiâti tadilini tek
lif eylerim. 

işbu kanun haricinde hiçbir kimse hiçbir ta
raftan meccanen nakliyat ifasina mecbur tutula
maz. Ayda yüz kilometre bilâ ücret nakliyat icra
sına mütaallik olarak Başkumandanlık tara
fından ısdar edilmiş olan emirname hükmü dahi 
tatbik edilmez. 

Bolu 
Şükrü 

(O maddeye gelmedik sesleri) 

Riyaseti Celileye 
Mükellefiyeti nakliyei askeriye Kanunu

nun üçüncü maddesinin (bir komisyon tarafın
dan kabili istinaf, olmak üzere tarh ve takdir 
ilâh...) Diye tadilini teklif eylerim. 

Amasya 
Mehmed Eagıb 

Riyaseti Celileye 
Üçüncü maddenin ibarei zâhiresiyle Mu

vazene Encümeni Reisinin izahatı şifahiyesi 
arasında tezat vardır; binaenaleyh noksani mü
kellefiyeti tâbirinden sonra (İdare ve belediye 
meclisleriyle bulunan mahallerde ticaret odası 
tarafından biliştirak intihabeclilecek dört âza 
ile) ibaresinin kabulünü teklif ederim. 

17 Nisan 1338 
• Karahisari Şarki 

Ali Süruri 

Riyaseti Celileye 
Üçüncü maddenin eshabı yesarm noksanı 

mükellefiyeti ibaresinden sonra berveçhi zir 
tashihini teklif ederim. 

Ticaret Odasından iki, mecalisi idare ve be
lediyeden birer zat intihatoetmek suretiyle dört 
zattan ve en büyük mal. memurundan beş ki-
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silik bir komisyon tarafından ilâh... 

İsparta 
Hafız İbrahim 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Mal 
memurları zaten dana altında buzağı ararlar. 

17 . 4 . 1338 
Riyaseti Celileye 

Mükellefiyeti nakliyei askeriye Kanunu
nun üçüncü maddesinin son fıkrasındaki (bu 
maddenin hükmü kura ve nevahide bulunan 
erbain yesara da şâmildir) cümlesinin tayyedil-
mesini teklif eylerim. 

Kars 
Fahreddin 

REİS — Efendim, takrirler esas itibariyle 
üç kısımdır : Fahri Bey, Ziya Bey, Said Efen
di, Tahir Efendi, sonra diğer bir takrir ki, 
Yahya Galib Beyindir, maddenin tayyııu tek
lif ediyor. Sonra Erzurum Mebusu Salih Efen
di, Kars Fahreddin, Kütahya Cemil beylerin 
takrirleri vardır ki, bunlar da son fıkranın 
(şâmil değildir;) tarzında tadilini istiyorlar. 
Ali Süruri Efendinin takriri ise (maddeuin baş
ka bir şekilde tanzimini) diyor ve öyle tek
lif ediyor. Diğeri de İstanbul Ali Rıza Beyin 
takriri ki, ayrıca üçüncü madde olarak bir 
teklifte bulunuyor. Bir de Ertuğrul Mebusu 
Mustafa Kemal Beyin takriri var. O da okun
sun. 

Riyaseti Celileye 
İşbu komisyon tarafından ittihaz olunan 

mukarrerat intihap heyeti umumiyesince on 
beş gün zarfında itirazen tetkik edilir, şeklin
de ilâvesini teklif, eylerim. 

Ertuğrul 
Mustafa Kemal 

REİS — Amasya Mebusu Ragıb Beyin, tak
riri de (bir komisyon tarafından kabili istinaf 
olmak üzere tark..) şeklinde teklif ediyor. En
cümen bu tadilnameler hakkında bir şey diye
cek mi? 

İSMET B. (Çorum) .— Efendim; mad
denin esası demin arz ettiğimi gibi evvel
ce bir takririn kabulünden neşet etmiştir. Yal
nız intihap hususunda teşekkül edecek ko
misyonun şeklinin daha muntazam olması için 
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arkadaşların verdikleri takrirleri encümene 
istiyornl. Encümen bu teklifleri nazarı dikka
te alarak maddeyi daha münasip bir şekilde 
getirsin. (Doğru sesleri.) 

RAGIB B. (Amasya) — Efendim; esasen 
tay teklifi de bu maksat üzerinedir; bu 
tarh, kura ve nevahideki erbabı yesara da şâ
mildir) deniliyor. Halbuki kura ve nevahide 
bulunan erbabı yesarın servetleri ancak ziraat-
leridir. Bu ziraatten bunlar sekizde birini Hü
kümete vermekle zaten mükelleftirler. Bun
lardan tekrar bir vergi almak muvafık ola
maz. Encümen bunu bu suretle nazarı itibara 
alırsa daha muvafık olur. 

HASAN BASRÎ B. (Karesi) — Akaarat 
üzerine de birtakım zammiyat yaptık. Bu ka
nun ondan evvel tanzim edilmiş ve encümene gön
derilmiş bir lâyiha idi. Binaenaleyh sonra yap
tığımız zammiyatı da encümen nazarı itibara 
alırsa daha muvafık bir şey yapmış olur. Ada
lete bu suretle daha ziyade yaklaşmış oluruz. 

ÎSMET B. (Çorum) — Müsaade buyu
rur musunuz efendim? Müsakkafat ,arazi akaar 
vergileri hakkında Heyeti Aliyeniz şimdiye 
kadar bir kanun kabul etmemiştir. Onlar en
cümenlerdedir. Bu kanun kabul edildikten son
ra o kanunlar gelirse onları da düşünürüz. 
Kabul edilmiyen kanunları şimdiden nazarı 
itibara alamayız. 

ALÎ SÜRURÎ Ef. (Karahisari Şarki) — 
Efendim, Muvazene Encümeni takrirleri isti
yor. Bu pek muvafıktır. Fakat öyle zanne
diyorum ki, bu takrirlerin içerisinde encüme
nin düşünmediği ve belki de varit görmediği 
teklifler de vardır. Meselâ birisinde, kabili is
tinaf olmak " üzere bu komisyon tarh ve tak
dir etsin deniliyor. Binaenaleyh kabili istinaf 
olsun denen gibi olan takrirlerin bir defa Mec
lisi Âlice kabul buyurulup buyurulmayacağı 
taayyün ederek ona göre encümene gitmelidir 
ki, encümen yapacağı şekli bir daha iadeye 
mucibolmıyacak bir tarzda tesbit edebilsin. Bu
nun için her halde bu nokta mühimdir. 

ÎSMET B. (Çorum) — Biz komisyonlar 
hakkındaki takrirleri istiyoruz. Yani komisyon
ların kararları hakkındakini istemiyoruz. 

REİS — Efendim, takrirleri reyi âlinize vaz'-
ödiyorum. Bâzı takrirlerde tadilât vardır. Sı-
rasiyle okuyacağız efendim. 
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YAHYA GALÎB B. (Kırşehir) — Eğer Ser

vet Vergisi yapacaksanız başka türlü yaparsınız. 
RElS — Yozgad Mebusu Bahri Bey ve rüfe-

kası üçüncü maddenin tayyını teklif ediyorlar. 
Kırşehir Mebusu Yahya Galib Beyin takriri 

de keza tayyı teklif ediyor. 
MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — En

cümen istedikten sonra tekrar reye vaz'edilmez 
efendim. 

REÎS — Yahya Galib Beyin takririni reyini
ze arz ediyorum. 

(Kırşehir Mebusu Yahya Galib Beyin takriri 
tekrar okundu.) 

REÎS — Efendim, üçüncü maddenin tayymı 
kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmedi. 

(Karahisari Şarki Mebusu Ali Süruri Efen
dinin takriri tekrar okundu.) 

ALÎ SÜRURÎ Ef. (Karahisari Şarki) — Re
is Bey bir şey arz edeceğim. Efendim, teklifim 
iki şeyden ibarettir. Encümenin, komisyonun 
iki azadan ve bir malmemurundan teşkili hak
kındaki teklifine karşı bendeniz beş kişi olmak 
üzere teklif ediyorum. Binaenaleyh intihaholu-
naeak âza dört olmalıdır, mal memuru ile beş 
eder. Bu bir. İkincisi ticaret odalarının intihaba 
iştirakini, (bulunan mahaller) kaydiyle teklif 
ediyorum. Bulunmıyan mahallerde idare ve be
lediye meclisleri kâfidir. 

ÎSMET B. (Çorum) — Muvafıktır efendim. 

REÎS — Bu takriri encümen de kabul edi
yor. Reyinize arz ediyorum. Ali Süruri Efen
dinin takririni kabul edenler lütfen el kaldır
sın. Kabul edilmiştir. 

Bu takrir mucibince komisyonun teşkili şekli 
kabul edilmiştir efendim. 

CEMÎL B. (Kütahya) — Mustafa Kemal Be
yin takriri ile benim de takririm vardır. 

(Kütahya Mebusu Cemil Beyin takriri tekrar 
okundu.) 

ALÎ SÜRURÎ Ef. (Karahisari Şarki) — 
Efendim, teklif sahibi arkadaşlarımız lütfen tak
rirlerini iza)h etsinler. 

CEMÎL B. (Kütahya) — Efendim malûmu-
âliniz kasabalarda yekdiğerini çekemiyen tüca-
ran çoktur. Gerek meclisi idare ve gerek bele
diye azalarından müntehap iki zat olacak. Bu 
iki zatın takdir edecekleri miktari nispeti diğe
ri kabul etmezse bunun her halde bir mercii tet
kiki olmalıdır. Bunun için bendeniz düşündüm 
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ki; bu iki zatı intihabeden meclisi idare veya be
lediye azaları heyeti umumiyesi bu itirazlan da 
tetkik etsin. «Ticaret odası varsa bu oda ile mec
lisi idare; yoksa belediye ile meclisi idare bu 
itirazı tetkik etsin. (Hayır olmaz sesleri) 

RAGIB B. (Amasya) — Reis Bey müsaade 
buyurursanız bir çift sözüm var. 

CEMÎL B. (Kütahya) — Efendim kazada ve
rilen bir hüküm için nereye itiraz olunur? Yine 
o kaza meclisi idaresine ve bidayet muhakeme
sine... Bendeniz o noktai nazarı düşünerek bu 
takriri ona göre verdim. 

REİS — Efendim Kütahya Mebusu Cemil 
Beyle, Ertuğrul Mebusu Mustafa Kemal Beyin 
takrirleri aynı mealdedir. On beş gün zarfında 
hakkı itiraz veriyor. Kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. Nazarı dikkate alınmıştır. 

İSMET B. (Çorum) — Reis Beyefendi, He
yeti Aliye takriri kabul etti. Beledî meclisle
rin mukarreratmı meclisi idare tasdik ettiği gi
bi, mercii tetkiki de olması lâzımdır ki, o da 
meclisi idaredir. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrui) — Evet 
meclisi idare ve belediyedir. 

İSMET B, (Çorum) — Belediye olamaz efen
dim. Yalnız meclisi idaredir. 

(Siird Mebusu Mustafa Sabri Efendi ile Er
zurum Mebusu Salih Efendinin takrirleri tek
rar okundu) ı 

REİS — Maddenin son fıkrasının (Şâmil de
ğildir) şeklinde olmasını kabul buyuranlar lüt
fen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir, efendim. 

Efendim Amasya Mebusu Ragıb Beyin bir 
takriri var. Kabili istinaf olsun diyordu. Bu 
maksat da hâsıl oldu. Reye hacet yok. Kars Me
busu Fahrettin Beyin takriri vardır. Sonra Ha
fız İbrahim Efendinin Komisyonun sureti teşkili 
hakkında bir takriri vardı. Ve İstanbul Mebusu 
Ali Rıza Beyin bir takriri vardır. 

ALİ RIZA B. (İstanbul) — Reis Bey, bende
niz takririmi geri alıyorum. 

REİS — Efendim üçüncü maddenin şeklini 
tedvin etmek üzere maddeyi, encümene, kabul 
edilen takrirlerle gönderiyoruz. Dördüncü mad
denin müzakeresine geçiyoruz. 

ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — Reis i 
Beyefendi mercii itiraz olmak üzere mercii isti
nafı yalnız meclisi idaredir,'diyor efendim. Hal- ; 
buki bakalım Heyeti Umumiye reye vazedildi
ğinde bunu kabul ediyor mü? Çünkü malûmu-
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âliniz meclisi idare intihaba iştirak ediyor ve 
hakikaten servetin hakkı takdiri meclisi idare
den ziyade belediye ve ticaret odalannca müm
kündür. Komisyonlar hakkında hakkı intihap
ları da ondan dolayıdır. Binaenaleyh servetimi 
fazla takdir etmişler, şu halde ben bunu kaldır
maya muktedir ve mütehammil değilim diye vu-
kubulacak itirazatı yalnız meclisi idare nasıl tet
kik ve takdir eder ve nasıl bir; karar verebilir? 
Binaenaleyh servetin takdirine taallûk eden, 
hakkı intihaplar misillû, itirazların tetkikini da
hi üç meclisten teşekkül edecek bir heyete ver
melidir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) • — Mua
mele uzar. (Gürültüler) 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Bir heye
te verilmesi nasıl olur? (Meclisi idare iyidir ses
leri) 

REİS — Efendim üçüncü maddeyi encüme
ne verdik. Dördüncü maddeyi okuyoruz." 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Meclisin 
rızasiyle değil, zatıâlinizin rızasiyle madde en
cümene gitmiştir. 

REİS — Efendim bir takrir daha geldi. 

Riyaseti Celileye 
Komisyona devam edecek azanın hakkı huzuru

nu ve kanunun sürati icrasını temin etmek ve in-
delhaee kura.'ve ne vahiye tahkiki hal ve yesar 
için gönderilecek komisyon azasının bir yevmiye 
ile tavzifini, binaenaleyh berveçhiâti fıkaratm 
maddeye dercini teklif eylerim. 

Madde — Komisyon azasına yevmiye ve üc
reti huzur olarak yüz kuruş ita olunur. 

17 . IV . .1338 
İsparta 

Hüseyin Hüsnü 

REÎS — Bu takriri nazarı itibara alanlar 
lütfen el kaldırsın. Reddedilmiştir*: 

MADDE 4. — Efradı askeriye (Müeccelleri 
hariç) ikinci maddedeki mükellefiyetin her iki 
kısmından müstesnadır. (Kabul sesleri) 

ALI SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) —. Bi
rinci maddenin evvelce encümen tarafından 
teklif olunan şekliyle sonra tadil olunan şeklin
den dolayı encümen zannederim bir noktayı 
Unutmuştur: Taifei nisa hangi kısımdan istis-' 
na ediyor? Eğer Iher iki kısımdan istisna 
ediyorsa onun için dördüncü maddeye bir fikra 
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ilâvesi lâzımdır. Çünkü : Malûmuâliniz kanunu 
baştan aşağı okuduğumuz zaman nisa ve zükûr 
hepsi dâhil gibi görünüyor. Halbuki encüme
nin evvelce teklif ettiği birinci maddede yal
nız zükûr kısmına münhasır olduğunu tasrih 
etmişti, lîıı kanunda ise meskûtunauhtır. Bina
enaleyh, taifei nisaya dabi şâmil gibidir. 

İSMET B. (Corum) — Efendim, buradaki 
her şahıstan maksat zükûrdur. Zaten bizim ka
nunlarımızda nisa istisnai tabiî teşkil ederler. 
Şimdiye kadar onlar için böyle bir mükellefiyet 
vâki olmamıştır. 

FEYYAZ Âh t B. (Yozgad) — lîeis Bey ef
radı askeriyeden denilince çavuş, onbaşı bunda 
dâhil, midir? 

İSMET B. (Corum) —• Ali Şiirim Efendi 
mükellefiyetin şahsı zükûre inhisarı lâzımgelir, 
diyor. Bunda, haklıdır. Bu gayet, tabiîdir, bura
daki şahıstan maksat şahsı zükûrdur. 

Ahİ SÜRUKİ Ef. (Karahisarı Şarki) — 
Efendim, bir şeyi daha encümenin nazarı dik
katine arz edeyim. Bir kadın büyük bir servete 
malik ise bundan hiç olmazsa nispî kısmı alın-
mıya.eak mıdır? Bunun hakkında encümen ne 
düşünmüştür? 

İSMET B. (Çorum) — Müsaade buyurun. 
Kısmı nispînin matrahı, emlâk, temettü ve ara
zi vergileridir. Ve bunda zükûr ve inas müsavi
dir. 

Ahİ SÜRIIKİ El'. (Karahisarı Şarki) — 
Gördünüz mü? Deminki sözünüzü nakzettiniz. 

İSMET B. (Çorum) — Kısmı nıaktudan 
bahsediyorsunuz. 

Ahİ SÜEÜRİ Ef. (Karabisarı Şarki) — Ha
yır efendim. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Tasrih 
etmek lâzım. Bir kelime ilâve ediniz. 

İSMET B. (Çorum) — Kısmı maktu her 
şahsı zükûr içindir. Tavzih lazımsa şahsın ni
hayetine bir zükûr kelimesi korsunuz, (hazım
dır, sesleri) 

XEBİL Ef. (Karahisarı Sahih) — Şahsı zü
kûr için had var mıdır? Yoksa, altı aylık bir ço
cuk da bununla mükellef midir? Bunun da zikri 
! fi/mıdır. 

İSMET B. (Çorum) — Aşağıda buna ait 
maddelerde istisnalar vardır. 

FEYYAZ ÂLİ B. (Yozgad) — Efradı aske
ri veden çavuş, onbaşı dâhil midir? 
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| İSMET B. (Çorum) — Efredaı aske

riyeden yalnız müecceller hariçtir. Diğer efradı 
askeriye dâhildir. (Çavuş, onbaşı, sesleri) Hep-

! si dâhildir, efendim. 
HASAN" FEHMİ B. (Gümüşane) — Bende-

nizee Ali Süruri Beyin itirazları varittir. Mad
de tashih edilmek lâzımdır. Hattâ eski lâyiha
da bilûmum nüfusu zükûr, diye tasrih edilmiş
ti. Fakat nüfusu inası yalnız kısmı nıaktudan 
istisna etmek lâzımdır. Varidatı olan ve kısmı 
nispîye tâbi olanlardan tabiî vergilerini almak 
lâzımgelir. Bu itibarla her ne kadar madde ka
bul edilmiş ise de bunun mahallî ikinci fıkra 
olur. «Kısmı maktu her şahsı zükûr için» der
sek bütün iltibasa t kalkmış olur. Kısmı maktu 
her şahsı zükûr için deriz. Gerçi kabul ettiği
miz maddede bu fıkranın vaz'ı muvafık olma
makla beraber aşağıda yeniden bir madde yaz
ın aktansa ve kısmı nispîde bulunan kaduılar-

I dan serveti olanlardan bu vergiyi alabilmek 
için ikinci maddenin ikinci fıkrasına yalnız bir 

I (zükûr) kelimesi ilâvesiyle maksat hâsıl olur. 
i Bunun ilâvesini teklif ederim. (Gürültüler) 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — İkin-
ca madde de doğrudan doğruya, rüsumu nispî-
yeyi ihtiva ediyor. 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Efendim, 
dördüncü maddeden ikinci maddeye mi intikal 
ettik? Olmaz ki, efendim. 

HALİL İBRAHİM B. (Antalya) —. Efen
dim, bendeniz kadınlar hakkında söyliyeeeğim. 
Veknazarda bakılacak olursa ashabı yesar olan 
kadınlar da bu vergiye iştirak etmelidir. Yani 
bu doğru bir şey gibi görünüyorsa da kadının 
arazisi filânı olabilir. Fakat kadınlar erkekler
le kıyas edilemez. Sırf maişeti ona münhasır
dır. Hariçten başka bir ticaret yapamazlar ve 
erkekler gibi iş tutamazlar. Binaenaleyh, ver
giye kadınların ithal edilmemesini, yani kadın
ların istisna edilmesini teklif ediyorum. 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Nasıl .kadın
ları istisna ediyorsunuz? Anlıyamıyorum. 

SALİH Ef. ((Erzurum) — Memleketin haya
tı müştereke ve ^müdafaasında eTıli servet kadın 
ve erkek istisna, edilemez. Bu servete ımütaallik 
bir meseledir. Ağniya olsun, ister kadın ölsün, 
ister erkek olsun mademki hayatı müş'terekede 
beraber yaşıyoruz, erbabı servet olan kadınlar
dan da alınması lâzımdır. 
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SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Muza-

kere ettiğimiz dördüncü maddedir. Beşinci mad
deye gelirsek orada «Âtidekiler yalnız kısmı 
maktudan müstesnadır» diyor ki, oraya bir fık
ra olarak kadınları ilâve edebiliriz. Binaenaleyh 
maksat da hâsıl olur. 

BMÎN.ıB. (Eskişehir) — Köylerde arazi sa
hibi olan kadınlar esasen ashabı emlâktendir. 
Alınmasın. Fakat hiç olmazsa şehirde bulunup 
akarat sahibi olan kadınlardan alınmalıdır. 

SALÎH Ef. (Erzurum) — Bir şey arz ede
ceğim. Müsaade buyurunuz, fimin Beyefendinin 
bu sözü varit değildir. Mademki kadınlar ehli 
yesardır ve arazi sahibidir, zatüzzevc değilse ko
caya gitsin, arazisini işletsin. (Handeler) 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — izdi
vaç Kanununu çıkarınız. 

SALÎH E l (Erzurum) — Müsaade buyu
runuz. Mademki zer' etmeye ehil değildir. Ka
dınlara arazi tutturmak da caiz değildir. (Ayak 
patırdıları) Efendim, mükellefiyeti nakliyei 
askeriyeyi rica ederim, nasıl kadınlara teşmil 
ediyorsunuz f 

YAHYA GALÎB B. (Kırşehir) — Köy ka
dını yapıyor da neye şehir kadını yapmasın? 

LÜTFl B. (Malatya) — Kadının kocası öl-
medimi yapamaz. Buna kimse müdahale edemez. 

YAHYA OALİB B. (Kırşehir) — Kadınlar 
da yapmalı. 

ŞEVKİ B. (içel) — Efendim, bu istiklâl 
Harbidir. 'Binaenaleyh gayenin husulüne kadar 
her şeyimizi vereceğiz. 

NEGATl Ef. (Lâzistan) — Efendiler, giriş
miş olduğumuz dâva, değil yalnız erkek, ve ka
dınlara, sabilere de racidir. Bizim israf için, 
idhar için dâvaya giriştiğimiz yoktur. Dâvayı 
kazanmak içindir. Mademki, ehli yesardandır, 
ehli servettendir. Hepsi de verecektir. Mükel
lefiyeti nakliyei askeriye bedenen kadına şâmil 
eleğildir. Fakat nakden ve malen şâmildir. Ka
dının malına zekât lâzım mıdır? Değil midir? 
Sorarım, (Her halde lâzımdır, sesleri) ır-vdem-
ki zekât vermesi lâzımdır. Bu gayeye de işti
rak etmesi lâzımdır ve para verecektir. Kadın
ları istisna etmek nedir? Bunu anlamıyorum. 
Bu mükellefiyet bedenen olursa o vakit hfikkı 
âliniz vardır. Fakat malen olursa versin efen
dim. Her halde bunların da iştirak etmesini tek-' 
lif ederim, 
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RE IS — Efendim, bu mevzu buraya ait de

ğildir. Dördüncü maddede böyle bir kayıt yok
tur. Beşinci maddede, istisnaiyat vardır. Onu 
o maddeye koruz. Dördüncü madde hakkında 
başka söz alan yok. Dördüncü maddenin mü
zakeresini kâfi görenler lütfen ellerini kaldır-
smlar. Müzakere kâfi görüldü. Bu maddeyi 
reyi âlinize vaz'edeceğim. Bâzı tadilât teklifleri 
var. Meselâ Ali Süruri Efendi on sekiz yaşın
dan aşağı ve altmış yaşından yukarı olan er
kekler ile alelûmum kadınların, kısmı maktu-
dan müstesna tutulmasını teklif ediyor. Buna 
müşabih bâzı teklifler daha var. Fakat aidiyeti 
itibariyle bunları beşinci maddeye bırakıyo
rum. Bu madde ile münasebetleri yoktur 

Dördüncü maddeyi reyi âlinize vaz'ediyo-
rııra. Kabul buyuranlar lütfen ellerini kaldır
sınlar. Kabul edilmiştir. 

Beşinci madde okunacak : 
MADDE 5. — Âtidekiler yalnız kısmı mak-

tudan müstesnadır. 
A) Muharip kıtaat zâbitanı. 
B) Kısmı nispî ile mükellef olmayıp mü

kellefiyeti maktuasmı dahi ifaya muktedir ola
madıkları sabit olan mâlûlin. 

C) 18 yaşından aşağı ve 60 yaşından yu
karı olanlar. 

ÖMER LÛTFÎ B. (Amasya) — Reis Bey 
söz isterim. 

İSMET B. (Çorum) — Efendim, demin iti
raz olunan meseleyi bu (c) fıkrasının sonuna 
bir fıkra daha ilâvesiyle halledebiliriz. «18 ya-, 
şından aşağı ve 60 yaşından yukarı olan zükûr 
ile bilûmum inâs kısmı maktudan müstesnadır;» 
deriz. 

YAHYA GALlB B. (Kırşehir) — Altmış 
yaşından yukarı olanları nedeki istisna ediyor
sunuz? Bunlar içinde de zenginler vardır. 

İSMET B. (Çorum) — Efendim, bunları 
kısmı maktudan istisna ediyoruz. 

HASAN BASRI B. (Karesi) — İnâsı tak-
dimen zikretmek lâzımdır. «Bilumum inâs ile 
on sekiz yaşından aşağı ve altmış yaşından yu
karı zükûr», demeliyiz. 

İSMET B. (Çorum) — Efendim, Basri Be
yefendinin beyan buyurdukları hakikaten mu
vafıktır. (C) fıkrasını şöyle demeliyiz: «Bilû
mum inâs ile 18 yaşından aşağı ve 60 yaşından 
yukarı olan zükûr», (tamam tamam, sadalan) 
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YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Reis Bey 

(C) fıkrasına dair söz isterim. 
ÖMER LÜTFÎ B. (Amasya) — Efendim, 

beşinci maddenin; (A) fıkrası, kısmı maktudan 
muharip kıtaat zâbitanını da istisna ediyor. 0 
halde encümenden soruyoıum. Gayrimuharib ve 
muharip kıtaat zâbitanı acaba kısmı nispîye 
dâhil midirler? Ve kısmı nispîyi ayrıca vere
cekler mi? (Verecekler, sesleri) vereceklerine 
dair burada bir kayıt yoktur. O eski projede 
idi. Eski teklif mucibince memurlar ikişer gün
lüklerini verecekler idi, de onlar meyamııda, 
yani memurin meyanında, zâb'tan da dâhil di
ye anlıyorduk. Bu yeni kanunda ise memurlar 
için ayrıca bir şey yoktur. Yalnız beşinci mad
dede: «Âtidekiler yalnız kısmı maktudan müs
tesnadır. 1. — Muharip kıtaat zâbitanı», diyor. 
Bu suretle demek oluyor ki, muharip kıtaat zâ
bitanı kısmı nispîyi verecek ve gayrimuharip 
zâbitan ise hem kısmı maktuu ve hem de kısmı 
nispîyi verecekler. Böyle midir? Eğer maksat
ları böyle ise efendiler kısmı nispîyi zâbitan-
dan ne suretle istifa edecekler? Sonra diğer bir 
noktayı daha soruyorum. Muharip kıtaat zâbita-
mndan maksatları kimlerdir? Encümenden bu 
sualime cevap bekliyorum. Ondan sonra yine 
mütalâamı arz edeceğim. 

ÎSMET B. (Çorum) — Efendim, bu kanunu 
biz Müdafaai Milliye Encümeni ile beraber ter-
tibettik. O tâbiri Müdafaai Milliye Encümeni 
koymuştur. Muharip kıtaat. zâbitanı demişti... 

ÖMER LÜTFÎ B. (Devamla) +- Kabil ise 
bu sualime Müdafaai Milliye Encümeni cevap 
versin... 

LÜTFÎ B. (Malatya) — Bilen yok... 
ÖMER LÜTFÎ B. (Devamla) — Bilen yok

sa bendeniz bildiğim kadar arz edeyim. Muha
rib kıtaat kelimesinden gerek cephede ve gerek
se geride bulunan top, makinalı tüfek ve saire 
ile mesellâh olan kıtaat anlaşılır. Fakat bu kı
taat içerisinde hem muharib ve hem de gayri
muharib "memurin ve zâbitan vardır. Meselâ : 
Piyade taburu, bir muharib kıtadır. Fakat; 
o taburun imamı, doktoru, eczacısı ve sair bu 
gibi bâzı kısımlar gayrimuharibdir. Binaenaleyh 
ordu dâhilinde muharib kıtaat ile gayrimuharib 
kıtaatın hududunu bulmak güçtür. Kezalik mu
harib zâbitan ile gayrimuharib zâbitanı da tef
rik müşküldür. Meclisi Âli zaten cephe ile ge
ride bulunan zâbitan arasında, muhassasat iti-
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bariyle on, on iki lira kadar mühim bir fark 
yaptı. Artık vergi ve mükellefiyet hususunda da 
bu farkı yapması doğru değildir. Bendeniz ge
rek muharib ve gerekse gayrimuharib kıtaatta 
bulunan zâbitan ve mensubini askeriyenin bun
dan istisnasını teklif ediyorum. Sebebini de arz 
edeyim. Çünkü bu verginin kısmı maktuunu, 
bendeniz mükellefiyeti nakliyei bedeniye muka
bili olmak üzere telâkki ediyorum. Ve zâbitan 
bu mükellefiyeti; mükellefiyeti nakliyei bedeni-
yelerini esasen ifa ediyorlar. Onlar boş durmu
yorlar. Zaten vazifei askeriyelerini yapıyorlar. 
Kezalik memurin de... Bunların kısmı nispîye 
tâbi olmalarına gelince; nispî vergide esas, Te
mettü ve Arazi ve Emlâk Vergisidir. Zâbitan 
ve memurinin sie Temettü, Arazi ve Emlâk ver
gileri yoktur. Emlâk ve arazisi olanlardan bir 
şey alınacak ise o tabiatiyle alınır. Sahibi em
lâk olanlar Temettü Vergisine tâbi bulunanlar-
sa vergi tezkerelerine göre, mükellefiyetleri ne 
tutarsa, onu verirler. Meselâ : Bir zabitin bir 
evi veya bir dükkânı varsa onun vergisini ve 
sairesini nasıl variyorsa, Mükellefiyeti nakliyei 
askeriye nispî Vergisini de öylece verir. O başka.. 
(Doğru sadaları) Binaenaleyh bendeniz umu
miyetle; bilûmum zâbitan ve memurinin - jan
darmalar unutulmuştur, bunların da ilâvesiyle -
ve jandarmaların istisnasını teklif ediyorum. 

YAHYA GALÎB B. (Kırşehir) — Efendiler 
Ben Ömer Lûtfi Beyin sözünü pek haklı görü
yorum. Yalnız şayanı nazar bir mesele var. 
Kanunu müzakere edebilmek için onun mevad-
dı üzerinde uzun uzadıya müdavelei efkâr et
mek lâzımgeliyor. Halbuki bizim Meclisimiz ise 
şimdi kanun makinası oldu. Kanunlar bir taraf
tan geliyor diğer taraftan çıkıyor. Böyle kanun 
müzakeresi olmaz efendim. Mütalâasına gelince; 
şimdi asker bir kere bedenen hizmet ediyor. 
Ona, hem bu hizmeti yapacaksın ve hem de bu 
mükellefiyeti ifa edeceksin demek doğru ol
maz. % 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Piya
sada üç dört araba işleten de var... 

YAHYA GALÎB B. (Kırşehir) — Ben onu 
bilemem. Kolay değil askerlik... Yarm gider 
düşmanla boğuşur. Burada beş gün rahat 
ederse öbürgün gider cephede .düşmanla çar
pışır ve millet için ölür. Gerek eepllıede ve ge
rekse geride hizmet etsin; askerdir. Onlardan 
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bu, mükellefiyeti almak doğru değildir. İstisna 
edilmelidirler. Sonra (O) fıkrası, 18 yaşından 
aşağı olanlardan kısmı maktu alınmasın diyor. 
Ona diyeceğim yok. Fakat bu kısmı maktu 60 
yaşından yukarı olanlardan ne için alınmasın? 
Size bir kaç tane matuh ihtiyar göstereyim ki 
faizcilikle birçok para kazanır.. Binaenaleyh 
bunların istisnası doğru delildir. 

MÜDAFAAÎ MÎLLÎYE VEKİLİ KÂZİM 
PAŞA (Karesi) —• Efendim zabıtan, malûmuâ-
liniz bazan cephede ve bâzan da cephe gerisin
de ifayı hizmet eder. Bu tarz hizmetleri yekdi-
ğerinden daimî bir surette tefrik edilmiş değil
dir. Bir yüzbaşı veya bir şube reisi olan bir 
zabit, bir binbaşı ileriye de gidebilir. Ve ileri
de olan bir zabit de geriye gelebilir. Bugün bu
rada bulunan bir zabit yarın cepheye gidebilir. 
Ve cephede bulunan her hangi bir zabit de ge
ride bir vazifeye tâyin olunabilir. Binaenaleyh 
geri ordusu namiyle bir teşkilât yapacak deği
liz ki bunları tefrik edelim. Bu ciheti ayırmak 
mümkün değildir. İleride ve geride bulunan zâ-
bitanı tefrik kabil olamaz. Zaten geride bulu
nan zâbitanın maaşatından da bir hayli tev-
kifat yapılmıştır. Binaenaleyh alelûmunı zâbi
tanın affını rica ediyorum. 

BESİM ATALAY B. (Kütahya) — Al olu
mum zâbitanın maaşından mükellefiyeti aske
riye vergisi almak muvafık değildir. Fakat 
memurini mülkiyeye gelince, her halde ikiye 
ayırmak icabeder. Az ve çok maaşlı olanlara 
bu vergi mütesaviyen tarh edilmemeli. Çok ma
aşlı memurları (istisna etmek muvafık değil-
dir.Her halde az maaşlı olanlar istisna edilme
li ve bin kuruştan yukarı olanlar mükellefiye
te dâhil olmalıdır Bendenizin 'bu bapta bir tak
ririm vardır. 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Efendim 
İlendeniz beşinci maddenin aynen kabulü taraf
tarıyım. (Bravo sesleri) Bilfiil mulharip kıtaa
tın istisnası mâkuldür. Fakat bilfiil muharibol-
mıyan geri kıtaatın, .geride bulunan zâbitam 
şu şereften mahrum etmek zannederim ki doğ
ru değildir. Efendiler bu bir defaya mahsus ve 
sonra iştirak edilmesi lâzımgelen mukaddes bir 
borçtur. Her vakit söylediğimiz veçhile 70 bin 
memurumuz, ashabı maaşımız vardır, bunlar
dan yüzer kuruş alsak 70 bin lira. fazla para 
bütçeye girmiş olur. Esasen ben öyle ümidedi-

yorum ki fakir, zengin herkesin güle güle se
vine sevine iştirak edeceği bu millî vazifeye, 
istisna etmek istediğimiz zevat iştirak etme
dikleri surette hakikaten ve pek mulhik olarak 
güeeneceklerdir. (Doğru sesleri) Besim Atalay 
Beyefendi az maaş ashabının tefrikini teklif. 
ediyorlar. Besim Atalay beyden sorarını: Aca
ba maaşları az olduğundan dolayı hamiyetleri
nin az olması lâzımgelmiyen birçok kıymetli 
memurlarımız istisna edilecek olurlarsa bunlar 
razı olurlar mı? zannederim ki; olmazlar. 

BKSÎM ATALAY B. (Kütahya) — Bu, so
rulacak sual değildir. 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Az maaşlı 
memurin ekseriyet itibariyle çok maaşlılardan 
zannederim ki daha fazla çalışkan ve daha faz
la millete nâfi ve daha fazla hamiyetlidir. Ek
seriyet itibariyle böyledir. Bunlar (50 - 100) 
kuruş gibi sigaraya, kahveye, çaya her daim 
verdikleri bir parayı vermekten elbette im
tina etmiyeeeklerdir. Efendiler köylerde, bu 
hamura bir avuç da sen tuz kat derler. Bu ha
mura herkes tuz katsın ve bu hayır herkesin 
iştirak ettiği bir hayır olsun. Yalnız 60 yaşın
daki ' ihtiyarların kısmı maktua tâbi olmaları
na ben taraftar olmıyacağım. Yani encümenin 
fikrinin aynen kabulüne taraftar olmakla esa
sen bunu ilhsas etmiş oldum. Efendiler, zama
nımızda ihtiyarlarımız şimdiye kadar vazaili 
vataniyelerini sinleriyle mütenasiben ve fazla-
siyle ifa etmiştir. Bu ihtiyarları biraz müsterih 
bırakalım. Kısmı maktuu vermek suretiyle bun
ları ine.itm.iyolim. İhtimal ki içerisinde bunları 
veremiyecekler bulunur. Sakatlar bulunur. 
Malûller bulunur. Bunlara, daha ziyade hür
met edelim. Encümenin kabul ettiği veçhile bu 
hayırdan, bu millî ve mukaddes olan borç
tan 60 yaşından yukarı olanları istisna edelim. 
Binaenaleyh maddenin aynen kabulü tarafta
rıyım. 

REİS — Efendim daha birçok söz alan ar
kadaşlarımız var. .Fakat müzakerenin kifayeti 
hakkında, bir takrir vardır. Müzakerenin kifa
yetini reyinize koyuyorum. 

İSMET B. (Çorum) — Encümenin bu teklif
ler hakkında noktai nazarı var. Mükellefiyetin 
esasını, matrahını, mikyasını ikinci madde te
min ediyor. Bu ikinci maddenin vaziyet ve şü
mulüne göre istisnalar tertibedilnıiştir. Ve bun-
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İar arasındaki müstesnalar tayzih edilmeden bu 
istisnaların hakikati anlaşılamaz. İkinci mad
de, mükellefiyetin kısmı maktuunu her şahıs 
iç.in siyyan olarak ve her hangi şahıs olursa ol
sun köylerde elli, şehirlerde yüz kuruş olarak 
kabul etmiştir. Kısmı nispîde ise servetin mik
yası olarak Emlâk ve Arazi vergilerini matrah 
ittihaz etmiştir. Bu madde, memurini Hü
kümete ve ahaliye bütün zâbitana ve saireye de 
şâmildir. Şu halde memurların az maaşı çok 
maaşı kısmı maktu için .muteber değil. Bu kı
sım zengine, fakire münhasır olmadığı gibi hal-
kmki de şu matrahlarla ölçülmüştür. Binaen
aleyh bilûmum memurini Hükümet ve zâbitanı 
askeriyeden emlâk, arazi sahibi olanlar da aynı 
şeye dâhil edilmiştir. Bundan dolayı memuri
nin az maaşlısından çok maaşlısından ayrı ay
rı vergi almak olamaz. Müdafaai Milliye Ve
kili Kâzım Paşa Hazretleri bilûmum zâbitanın 
kısmı maktudan istisnasını teklif ediyorlar. En
cümenin teklifi de şudur; Memurin ve bilûmum 
halk gayet cüzi olan kısmı maktııu verecektir. 
Bunlardan ancak meşguliyetleri dolayısiyle ve-
remiyecek olan muharib kıtaat istisna edilmiş
tir. Geride bulunan zâbitan, memurin gibidir. 
Binaenaleyh bu zâbitan emlâk ve arazi sahibi 
iseler diğerleri gibi aynı matraha tâbidir. De
ğilse kısmı maktuu verecektir. Ve bu da yüz 
kuruştur. Binaenaleyh tadilât yapmaya lüzum 
yoktur. Encümenin maddesini aynen kabul et
menizi teklif ediyorum. 

REİS — Efendim, müzakerenin kifayetini 
kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Müza
kere kâfi görülmüştür. 

Takrirleri okuyoruz. 

Riyaseti Celileye 
Beşinci maddenin (C) fıkrasının berveçhi 

âti tadilini teklif ederim. «18 yaşından aşağı 
ve 75 yaşından yukarı olanlar» 

Biga Mebusu 
Mamid 

Riyaseti Celileye 
Kadınların bedenen cihada iştirakini âmir 

olan şer'icelil bunların ve bittabi erbabı yesar 
olanlarının, malen bu misullû mükellefiyete te-
baiyeti zaruri olmakla, kısmı nispîye kadınla
rın da ithalini arz ve teklif eylerim efendim. 

Dersim Mebusu 
Abdülhak Tevfik 

1336 0 : t 
Riyaseti Celileye 

Mükellefiyeti Askeriye Kanununun beşinci 
maddesinin (B) fıkrasının nihayetinde (İfaya 
muktedir olmadıkları sabit olan fukara ve mâ-
lûlin) denerek (fukara) lâfzının ilâvesini tek
lif ediyorum. 

17 . IV . 1338 
Gazianteb Mebusu 

Şahin 
Riyaseti Celileye 

«(D) beş yüz kuruşa kadar maaşı olan me
murin (köylüler gibi elli ve beş yüz kuruştan 
yukarı maaşı olanlar, yüz kuruş maktuan vere
ceklerdir.» Balâda muharrer fıkranın (D) fık
rası olarak beşinci maddeye ilâvesini teklif ey
lerdin. 

İçel Mebusu 
/ Şevki 

Riyaseti Celileye 
Madde 5. — Bilûmum zâbitan ve mensubini 

askeriye ile mâlûlin ve bilûmum inas kısmı mak
tu ve nispîden ve on sekiz yaşından dun ve alt
mış yaşından yukarı olan zükûr kısmı nispîden 
müstesna. 

Beşinci maddenin berveehi balâ tadilini tek
lif ederiz. 

Yozgad Kângırı Kângırı 
Feyyaz Âli Ziya Tahir 

Riyaseti Celileye 
Müzakere edilmekte olan Mükellefiyeti As

keriye Kanununda aşağıdaki suretle tadilât ic
rasını teklif eylerim. 

Madde 5. — Memurini askeriye ve zâbitan, 
Ve bin kuruştan az maaş alan memurini mül

kiye Mükellefiyeti Askeriye Vergisinden müs
tesnadırlar... 

Kütahya Mebusu 
Besim Atalay 

Riyaseti Celileye 
Beşinci maddenin; 
A) Bilûmum erkân ve ümera ve zâbitan 

ve mensubin ve memurini askeriye, 
B) Jandarma ve polis, 
C) Bilûmum memurin, 
Tarzında ilâveten tashihinden sonra alt ta

rafının yazılmasını teklif ederim. 
17 Nisan 1338 

Amasya Mebusu 
Ömer Lûtfi 
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Riyaseti Celileye 

Mükellefiyeti maktuayı ifaya haizi iktidar 
olamıyanlarm kısmı nispî ile mükellef lOİamıya-
cakları tabiîdir. Binaenaleyh (B) fıkrasından 
zailolan (Kısmı nispî ile mükellef olmayıp) cüm
lesinin tayyını teklif eylerim, efendim. 

Kırşehir Mebusu 
Sadık 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Mükellefiyeti Askeriye 

Kanununun beşinci maddesi olan istisnaiyata 
pek dün maaşlı olan eimme, huteba, müezzinle
rin dahi (D) fıkrasına dercini teklif ederim. 

17. I V . 1338 
Gazianteb Mebusu 

Şahin 

Riyaseti Celileye 
Beşinci maddenin (A) fıkrasının berveçhi 

zir tadilini teklif eylerim: (A) alelûmum zâbi-
tan 

İstanbul Mebusu 
Ali Rıza 

Riyaseti Celileye 
Beşinci maddenin (C) fıkrasının berveçhi 

âti tadilini teklif ederim: 
C) On sekiz yaşından aşağı ve altmış yaşın

dan yukarı olan erkeklerle alelûmum kadınlar. 
17 . I V . 1338 

Karahisarı Şarki 
Mebusu 

Ali Süruri 

Riyaseti Celileye 
Beşinci maddenin zirindeki (A - Muharip -kı

taat zâbitanı) fıkrasının yerine (Muharip, gay-
rimuharip kıtaat zâbitanı) fıkrasının ikamesini 
teklif eylerim. 

Muş 
Ahmed Hamdi 

Riyaseti Celileye 
(A) fıkrasının berveçhi âti tadilini teklif 

ederim : 
Ç ü n k ü ^ ü z elli lira maaş al *m bir vilâyet va

lisi ile dairesinde on iki liraya hizmet eden oda
cıyı müsavi tutmak muvafıkı mâdelet değildir. 

Yozgad 
Süleyman Sırrı 

(A) muharip kıtaat zâbitanı ve maaşı bin 
beş yüz kuruştan dûn olan memurin ve müstah
demini Devlet. 

Riyaseti Celileye 
Beşinci maddenin kısmı maktudan müstesna 

kısmının (A) fıkrasının «Bilûmum zâbitan, me
murin ve muallimin» suretinde tadilini tek ede
rim. 

Ertuğrul 
Halil ibrahim 

Riyaseti Celileye 
Altmış yaşından fazla olduğum halde bu tek

lifi kabul etmiyorum. Fukara ve malûl kısmın 
müstesna tutulmasını teklif ediyorum. 

İzmit Mebusu 
. Halil İbrahim 

REİS — Efendim takrirler hemen, hemen 
üç kısmı ihtiva ediyor. Bir kısmı inasm Resmi 
Maktudan istisnası ve Rüsumu Nispî ile mükel
lefiyeti hakkındadır. Encümenin de son fıkra 
olarak bir teklifi var. Takrirlerin kısmı külli
si ona aittir. O fıkrayı okutuyorum. 

(C) bilûmum inasla on sekiz yaşından aşağı 
ve altmış yaşından yukarı olan zükûr. 

ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — 
Bendenizin de takriri aynı mealdedir. Fakat 
bendeniz Türkçe kelime istimalini tercih ettim. 
Ve binaenaleyh dedim ki, on sekiz yaşından aşa
ğı olan erkeklerle alelûmum kadınlar, yani ben
denizin teklifimle encümenin teklifi müttehit
tir. (Onda ne var, sesleri) 

REİS — Efendim Ali Süruri Efendinin tak
ririni reyinize arz ediyorum. 

İSMET B. (Çorum) — Hacet Yok. 
REİS — Ona ait daha takrirler var. Artık 

lüzum kalmadı efendim. Encümenin tashihi doğ
rudur. 

Riyaseti Celileye 

(C) fıkrasının 18 yaşından dûn ve altmış ya
şından yukarı olan erkek ve kadınlar suretinde 
yazılmasını teklif ederim. 

Aydın 
Tahsin 

REİS — Bu da diğer takrirlerin aynıdır. 
ALİ SÜRURİ E l . (Karahisarı Şarki) — 

Efendim aynı mealde değildir. Alelıtlak bütün 
kadınları istisna etmiyor. 18 yaşından dün ve 
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60 yaşından efzun olanları istisna ediyor. Hal
buki noktai nazar öyle değil. 

TAHSİN B. (Aydın) — Alelûmum denince 
kadınlar çıkmak lâzımgelir. 

Riyaseti Celileye 
Tatbikatta müşkülâtı mucibolacağından (A) 

fıkrasının, ya, muharip ve gayrimuharip bilcüm
le zâbitana teşmilini veyahut hepsinin istisna 
edilmesini teklif ederim. 

Müdafaai Milliye Vekili 
Karesi 
Kâzım 

MÜDAFAA! MİLLİYE VEKİLİ KÂZIM Pş. 
(Karesi) — Efendim zâbitanı muharip ve gayri-
muharibolarak ayırmak mümkün olamaz. Bugün 
geride bulunan zabit yarın ileriye gidecektir. 
Cephede bulunan bir zabit geriye" gelecektir. 
Muharip veya gayrimuhariptir diye bunu ayır
mak kabil değildir. Ya umumuna teşmil edin, 
yahut umumunu tayyedin veyahut hiçbirisinden 
alınmasın veya cephe zâbitanı da dâhil olsun, 
biz de müşkülâta duçar olmıyalım rica ederim. 
Çok müşkülât olacaktır. Türlü türlü tefsir olu
nacaktır. 

REİS — Efendim bu takriri reyinize arz edi
yorum. Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. 
Kabul edilmedi. 

(Ali Süruri Efendinin takriri tekrar okun
du.) # 

REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
kabul edilmedi. 

(Biga Mebusu Hâmid Beyin takriri tekrar 
okundu.) 

REİS — Efendim bu takriri kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilmedi. 

(Dersim Mebusu Abdülhâk Tevfik Beyin tak
riri tekrar okundu.) 

REİS — Esasen bu dâhildir. 
HASAN BASRİ B. (Karesi) — Kadınlar za

ten kısmı küllide dâhildir. 
REİS — Efendim bu dâhildir. Onun için ara

ya vaz'etmedim. 
(Yozgad Feyyaz Âli, Kângın Ziya, Kângırı 

Tahir Beylerin müşterek takriri tekrar okundu.) 
REİS — Bu takriri nazarı dikkate alanlar 

lütfen el kaldırsın. Bu takrir nazan dikkate F 
alınmamıştır. 

(İçel Mebusu Şevki Beyin takriri tekrar 
okundu.) 
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REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın. 

Kabul edilmemiştir. 
(Gazianteb Mebusu Şahin Efendinin takriri 

tekrar okundu.) 
REİS — Efendim bu takriri nazan dikkate 

alanlar ellerini kaldırsın. Reddedilmiştir. 

Riyaseti Celileye 
Beşinci maddenin (C) fıkrasının berveçhi 

âti tâdilini teklif eylerim : 
«18 yaşından aşağı ve 65 yaşından yukarı 

olanlar...» 
Suretinde tadilini arz ve teklif eylerim. 

Bolu 
Şükrü 

REİS — Efendim bu mesele hallolunmuştur. 
(Amasya Mebusu Ömer Lûtfi Beyin takriri 

tekrar okundu.) 
(Ret, kabul sadaları) 
ÖMER LÛTFİ B. (Amasya) — Reis Bey ben 

kendi takririmi kendim işitmedim. Nasıl el kal
dırabiliriz? 

REİS — Ömer Lûtfi Bey takrirlerinde erkân 
ve ümera ve bilûmum zâbitanm istisnasını tek
lif ediyorlar. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
(Ret sadalan) 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Reye koy
duğunuzu işitmedik. 

REİS — Efendim Ömer Lûtfi Beyin takri
rinde (B) fıkrasından jandarma ve polisin istis
nası teklif ediliyor, kabul edenler ellerini kaldır
sın... Kabul edilmemiştir. 

ÖMER LÛTFİ B. (Amasya) — Takririm re-
ye konmadı. (Kondu, reddedildi sadalan) 

REİS — Memurinin istisnasını kabul eden
ler lütfen el kaldırsın. Nazan dikkate alınmadı. 

(Kırşehir 'Mebusu Sadık Beyin takriri tek
rar okundu.) 

REİS — Efendim bu da (kısmi küllisiyle mü
kellef olmıyan) tâbirinin tayyını teklif ediyor. 

İSMET B. (Çorum)'— Hayır; o, tavzih için
dir. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — O; olmaz. 

REİS — Bu takriri nazan dikkate alanlar 
lütfen el kaldırsın. Nazan dikkate alınmamıştır. 

(Gazianteb Mebusu Şahin Efendinin ikinci 
takriri tekrar okundu.) (Ret sadalan) 

ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisan Şarki) — Ben
denizin şimdi takdim ettiğim takrir de o fıkra 
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hakkındadır. İkisi birleştirilirse iyi olur efen
dini. 

REİS •— Ali Süruri Efendinin ikinci takriri 
var: 

Kiyaseti Oelileye 
(B) fıkrasının sonundaki (Sabit olan mâlûlin) 

ibaresinin yerine (Sabit olanlar) koli m el evinin 
kabulünü teklif ederim. 

Karahisarı Şarki 
Ali SÜTTiri 

ADÎ SÜRURİ B. (Karahisarı Şarki) — Se
bebini arz edeyim. Sabit olan mâlûliıı kaydı de--
mek ki, mükellefiyeti nakliyesini ifaya mukte
dir olamadığı sabit olan gayıimâlûliıı keenııe 
müstesna olamamış gibi bir mâna çıkar. Rica 
ederim. Meselâ muhacirler vardır. Bunlar vere
mezler, onun için (Gürültüler) sabit olanlar de
melidir. Muhacir olsun olmasın. 

İSMET B. (Corum) — Efendini rica ederini 
müsaade * buyurun, malûl olmıyanlar mutlaka 
çalışacaklardır. Ve şehirlerde (100) kuruş, köy
lerde •elli kuruş gibi bir vergiyi her çalışan 
adam kemali memnuniyetle Aereeektir. Bunu di
riğ etmeyiniz;. (Doğru sesleri.) 

REİS —• Şahin Efendiyle Ali Süriri Efen
dinin takrirleri aynı mealdedir. 

Fıkraya (fukara) kelimesinin de ilâvesini 
kabul, edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edil
memiştir. 

(İstanbul Mebusu Ali Rıza Beyin takriri 
tekrar okundu.) • 

REİS — (Muharip kıtaat) yerine (Muharip ve 
gayrimuharip kıtaat) diye teklif olunuyor. Ka
bul edenler lütfen el kaldırsın: Kabul edilmedi. 

(Muş Mebusu Ahmcd Hamdi Efendinin tak
riri tekrar okundu.) 

REİS —- Kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Kabul edilmemiştir. 

(İzmit Mebusu Halil İbrahim Efendinin tak
riri tekrar okundu.) 

REİS — Efendim zaten (Fukara) kelimesi
nin ilâvesi kabul edilmemiştir. 
Bunu reye koymuyorum. 

HASAN BASRI B. (Karesi) — Şahin Efen
dinin takririnin reye konduğunu burada bu
lunanlardan hiç kimse işitmedi. 

REİS — Reye vaz'ettim. Kabul edilmedi 
efendim. 

(Ertuğrul Mebusu Halil Beyin takriri tek
rar okundu.) 

REİS — Bu takririn memurin kısmı redde
dildi. Asker kısmı da reddedildi. Yalnız mual
lim kısmı kalmıştır. Binaenaleyh mualliminin 
istisnasını kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Kabul edilmemiştir. 

(Yözgad Mebusu Süleyman Sırrı Beyin tak
riri tekrar okundu.) 

REİS —• Efendim kabul edenler lütfen el N 

kaldırsın. Kabul edilmemiştir. 
Maddenin şekli musahhahını okuyoruz efen

dim. 

MADDE T). — Âtidekiler kısmı maktudan 
müstesnadır : • 

A) Muharip kıtaat zâbitanı, 
B) Kısmı nispî ile mükellef olmayıp mükel

lefiyeti maktuasmı dahi ifaya muktedir olama
dık] arı sabit olan mâlûlin, 

C) Bilûmum inasla 18 yaşından aşağı ve 
()0 yaşından yukarı olan zükûr.. 

HACİ TEVFİK Ef. (Kângırı,) — Altmış 
yaşından yukarı zükûr içinde o kadar ağniya 
vardır ki... 

ADİ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — Er
keklerle kadınlar diyelim, rica ederim. 

REİS — Efendim, maddeyi şekli mıısahhahı 
veçhile reyinize arz ediyorum. Kabul edenler 
lütfen el ka ld ı r ın . Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Mükellefiyeti Nakliyei Aske
riye' Vergisi defaten istifa, olunur. İfada taallül 
edenler hakkında Tahsili Emval <Kamı<nu tatbik 
olunur. 

RBİS — Madde lıakkmda söz isrtîyen var 
•mı? Söz istiyen yoktur. Yalnız 'bir takrir var
dır. 

Riyaseti Celileye 
Altıncı 'maddeye ikinci satırda (istifa) keli

mesinden sonra berveejhi ziv ibarenin, ilâvesini 
•teklif eylerdim : 

(Ve Ziraat •bankalarına teslim edilir. Ve en 
büyük mülkiye memurunun işareti tahririyesiy
le şahıslarına yeden beyed verilir.) 

Tokad 
iRatfat 

İSMET ıB. (Çorum) — Efendim, mükellefi
yetin • defaten istifası mükellefiyeti! (nakliyenin 
peşin parayla teminidir. 'Nakliyenin peşin pa
rayla yapılmasına lüzum olduğu"için bu defaten 
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tesviye edilsin dedik. Bunun esbabını izaha ha
cet yok. Bu esas üzerine yapılmıştır. Bu defa
ten .tahsil edilmek lâzımdır ki, ücretlerin peşi
nen tesviyesi icra edilebilsin. Rifat Beyin tek
lifi hakkında -encümenm bir nokta i nazarı yok
tur. Heyeti Al iyenin takdirine vabestedir. . 

MUSTAFA 'KEMAL B. .(Ertuğrul) — Bu 
paranın defaten tahsili gayrikabildir. Bir ay ev-
vel kabul ettiğimiz kanunla Ağnam Rüsumunu, 
Temettü Verdisini defaten alacağız. ıSair vergi
leri de defaten alacağız. Bu paralan kimden 
alacağız? Rica ederim bunu nıukassaten ala
lım. 

İSMET B. (Çorum) — Alırız efendim. 
MUSTAFA 'KEMAL B. '(Ertuğrul) — Ala

mazsın. Hayvanını, malını haczederek alırsın. 
YAHYA (1ATİÎB B. (Kırşehir) — Ona'ne 

şüphe.... 
ŞEV'Kİ B. (İçel) — Efendim, şüını ve hâ-

disat 'bize daima gösteriyor ki, böyle müstacel 
kanunlar yaptığımız halde yine tahsile muvaf
fak olamıyoruz. Martta Ağnam Resmiyle bütün 
tekâlifin defaten tahsili için bir kanun yaptık. 
Nisanda bile tahsil edemedik. Böyle kabiliyeti 
tatbikıyesi olmıyan. kanunlar yapılmasın. Lâa-
kal buna üç ay bir müddet vermek lâzımdır. 
Bunun kabili itiraz olan ciheti vardır. 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Bir ayda 
esami bile yazamazlar. 

ŞEVKİ B. (Devanda) — Yoksa bunu defa
ten tahsil etmek mümkün değildir. Bu olama
yacaktır. Nesi var da köylünün, nesini alacak
sın? Bu parayı veremiyecektir. Malım kimseye 
satamıyaeaktır. Çünkü, para yoktur. Kimse1 

alamaz. 
YAHYA GALÎB B. (Kırşehir) — Kimse al

maz. 
ŞEVKİ B. (Devamla) — Telgraflar vardır 

efendim, mebuslara çekiyorlar. Ağnam çarşı
larda bekliyor, alan yoktur, diyorlar. Rica ede
lim bunu imkânı olacak bir tarzda 'yapınız. 
Alınmaz, alınmak lâzımgelirse alınsın. Fakat 
defaten olmaz ve bunun kabiliyeti tatbikiyesi 
yoktur. 

LÛTFÎ B. (Malatya) — Efendiler, milletin 
halini hiç düşünmüyoruz. 

RIFAT B. (Tokad) •— Takririmde de irae 
ettiğim veçhile bu para Ziraat Bankasına ve
rilsin ve oradan sarf edilsin. 
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MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) •-- Ben

deniz bu maddenin tayymı teklif ediyorum. 
RİFAT B. (Devamla) — Efendiler, bizim 

Tok ad'd âkı noktanın kapısında; «Ücreti nakli
ye peşin verilir» diye bir levha vardır. Hâlâ du
rur orada. Halbuki bizim köylüler katiyen beş 
para almamışlardır. Güya noktanın sandığın
dan para çıkmış, halbuki hiç kimse alamadı. 
Harbi Umumide köylüler götürdükleri bunca 
şeylerden hiçbir para almadılar. Bunlara, veri
lecek parayı kim yemiş? Malûnrdeğil. Hiç kim
se on para alamamıştır. Bu para mal sandığına 
girerse ahali ikrahen verir. Bankaya girerse 
memnuniyetle verir, Îtimadederler ki, bunlar 
ashabına verilecektir. Mal sandığına girerse, 
tnria Billahi ve inna ileyhi râeiun. 

NECATI Ef. (Lâzistan) — Efendiler, müs
taceliyetle tahsil edilmesi için kanunu yapıyo
ruz, sonra diyoruz ki, bu, iki ay, üç ay, yahut 
beş ay sonra tahsil olunur. Acaba bu kanunu 
yapmaktaki maksadımız neydi? Âni- dertlerimiz 
için bir an evvel para bulmaktı. Bu derdimize 
deva bulmadıktan sonra niçin yapıyoruz? Bu 
kanunla niçin uğraşıyoruz? 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul)•— Vari
dat bulmalı. 

NECATI Ef. (Devamla) — Başka yerden 
varidat imkânı olsaydı bulurduk, hiç böyle şey
lere hacet görmezdik. Binaenaleyh, bize lâzım 
olan şey, bunun âni olarak tahsilidir. Mademki 
böyle bir kanun yapmışız, bize lâzım olacak şey, 
bunun âni olarak tahsilidir ve bu tahsil olun
madıkça maksadı vaz'ı zail olmuştur, bu ka
nuna hiç lüzum yoktur. 

LÛTFÎ B. (Malatya.) — Yoktan ne alacak
sın ? 

NECATÎ Ef. (Lâzistan) — Vardır. Herkes 
verebilir, arkadaşlar. Milletimizi fakra, mes
kenete nispet etmiyelim. Behemahal verebilir. 
Bineanaleyh, bendeniz bunun aynen kabulünü 
teklif cedrinı. (Ret, sadalan) 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Reis 
Bey müzakerenin kifayeti hakkında bir takri
rim var, okutturunuz. 

REÎS — Efendim, müzakerenin kifayeti 
hakkında bir takrir vardır. Müzakerenin kifa
yetini reyinize arz ediyorum. Altıncı maddenin 
müzakeresini kâfi görenler lütfen el kaldırsın.. 
Müzakere kâfi görülmüştür. 
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Takriri okutturuyorum. Eica ederim, dinle

yin, 
MUSTAFA KEMAL B. (Erutğrul) — Ev-

velâ tay teklifi vardır, pnu okutturunuz. 
REİS — Müsaade buyurunuz, Beyefendi, 

dinleyin. 

Riyaseti Celileye 
Mükellefiyeti Nakliyei Askeriye Vergisi, 

biri Mart, diğeri Ağustos aylarında olmak üze
re iki taksitte tahsil olunur, suretinde madde
nin tadilini teklif eylerim. 

Kütahya 
Cemil 

Riyaseti Celileye 
Altıncı maddenin berveçhi zir tadilim tek

lif eyleriz : 
Mükellefiyeti Askeriye Vergisinin kısmı 

maktuu defaten ve kısmı nispîsi üç ayda üç 
taksitle istifa olunur. 

Antalya İsparta îsparta 
Mustafa Mehmed Nâdir Remzi 

Riyaseti Celileye 
Altıncı maddeye ikinci satırda; (İstifası) 

kelimesinden sonra berveçhi zir ibarenin ilâve
sini teklif eylerim : 

(Ziraat bankalarına teslim edilir ve en bü
yük mülkiye memurunun işareti tahririyesiyle 
müstahiklerine yeden beyed verilir.) 

Tokad 
Rifat 

Riyaseti Celileye 
Altıncı maddedeki defaten yerine mukassa-

tan tâbirinin konulmasını teklif eedrim. 
Mersin 

Yusuf Ziya 

BIftS.~- Efendim, üç takrir, okunduğu veç
hile, Kütahya Cemil ve Mersin Mebusu Ziya 
beylerde. Antalya Mebusu (Mustafa Beyle rüfe-
kasının teklifi mukassatan tahsilini teklif edi
yor sonra Mustafa Kemal Beyin takriri de 
maddenin tayyını istiyor, 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Reis 
Bey, bendeniz de Antalya Mebusu Mustafa Be
yin takririni kabul ediyorum. 

KEÎS. — Tokad Mebusu Rifat Beyin takriri 
dç maddeye bîr kayıt ilâvesi hakkındadır ki, 
onu ayrıca reyinize arz edeceğim, 

i 
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(Antalya Mebusu Mustafa Beyle arkadaş
larının takriri tekrar okundu.) 

REÎS — Bu takriri reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edil
miştir. 

Kütahya Mebusu Cemil Beyin takriri de ay
nı mealdedir. Binaenaleyh takriri reyinize arz 
ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Kabul edilmiştir. 

Mersin Mebusu Yusuf Ziya Beyin takriri de 
aynı mealdedir. 

Efendim, Tokad Mebusu Rifat Beyin tak
ririni reyinize arz ediyorum. 

ALÎ SÜRURÎ Ef. (Karamsarı Şarki) - -
Efendim, Rifat Bey takrirleriyle şunu kaste
diyorlar: Bu para başka bir yere sarf edilme
sin, mavuzunalehine sarf edilsin. Zannedersem 
yazdıkları ibarede sakatlık vardır. Çünkü her 
yerde nakliyatı askeriye için lâzım gelen ücreti 
veren devairi mülkiye değildir. 

Zannediyorum ki, Ankara'da nakliyeye ci
heti mülkiye karışmıyor, ciheti askeriye karışı
yor. Binaenaleyh bu nazarı itibara alınarak 
güzel bir fıkra yazılmak üzere encümene git
melidir. Fikir gayet güzel, ibare sakattır. 

REÎS — Nazarı itibara alınırsa encümene 
göndeririz. 

MUVAZENÎ MALÎYE ENCÜMENİ REİSf 
REŞAD B. (Saruhan) — Efendim, bütçemizde 
birçok alelade varidat var, fevkalâde varidat 
var, envai yüzlerce kaleme baliğ oluyor. Bu 
kadar varidat içerisinden istisnaen bunun Zi
raat bankalarına tevdii katiyen usule mugayir
dir. Kabiliyeti tatbikıyesi yoktur. Zaten Ziraat 
Bankasının vesaiti de nakâfidir. Bunun reddini 
tekif ederim. 

ALİ SÜRURÎ Ef. ,(Karahisarı Şarki) — 
Esas maksat; bu paranın mavuzıalehindeıı 
gayrı mahallere sarf edilmemesini temindir. 
Binaenaleyh bankaya tevdiini encümen kabul 
etmiyebilir. Fakat o maksadı temin edecek 
bir fıkranın derci her halde zannediyorum lâ
zım ve vaciptir, 

MUVAZENÎ MALİYE ENCÜMENİ REÎSÎ 
REŞAD B. (Saruhan) — Usulü Muhasebe Ka
nunu mucibince tahsisi varidat esasen mülga
dır. Yani her hangi bir varidat şu işe mahsus 
ve münhasırdır denilemez. Bunu idareten mu* 
karrerat ile Maliye Vekâleti temin edebilir. Bi-
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naenaleyh böyle bir fıkra dercine mahal yok
tur. 

RÎFAT B. (Tokad) — Neden yok? Vardır. 
ALÎ SÜRURÎ Ef. (Karahisarı Şarki) — Böy

le bir fıkra dercedilmediği ttokdirde emin olu
nuz ki bu para başka işe sarf edilecektir. Nak
liyatı askeriye yine kalacaktır. 

REŞAD B. (Sarühan) — Bundan daha mü
him ulan masarifimiz vardır ki onlara da sarf 
edilebilir. Bunun kabiliyeti tatbikiyesi yoktur 
rica ederim. 

REÎS — Takriri reyi âlinize vaz'ediyorum. 
(Rifat Beyin takriri tekrar okundu.) 
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ALÎ SÜRURÎ Ef. (Karahisarı Şarki) — Fi

kir itibariyle reye konulmasını... (Hayır, hayır 
sesleri) 

REÎS — Efendim, bu takriri nazarı itibara 
alanlar lütfen ellerini kaldırsın... Nazarı itibara 
alınmadı. 

Efendim kabul edilen takrir veçhile tadil 
edilmek üzere maddeyi encümene veriyoruz. Gel
diğinde müzakere ederiz. 

Yarın saat 1,5 ta içtima etmek üzere celseyi 
tatil ediyorum. 

(Hitamı celse: saat : 5,20) 

İçtimai âti mznameai 

1. —̂  Zaptı sıalbıık hulâsası 
2. —, Evrakı varide : 

Tekâlif ve levayihi kanuniye 
Evkaf bütçesine tahsisat ilâvesine dair Hey

eti VeMleden mevrut üki kıta lâyiıhai kanuniye 

Evrakı müteferrika 
Yusuf İzzet Paşanın vefatı münasebetiyle 

Bolu'dan mevrut taziye telgrafı 
Memurin Muhakemat Heyetine intihap icra

sına dair takrir 

Müzakere edilecek mevad 
Sultansuyu Çiftliğinin füruhtu hakkınd&Vi 

lâyihai kanuniye 
Vesaiti nakliye mükellefiyeti hakkındaki lâ

yihai kanuniye 
Emvali ımetrûkenin füruhtuna dair lâyihai 

kanuniye (Şer'iye Encümeninden gelmiştir.) 
Arazi Vergisinin beş seneliğinin defaten tes

viyesine dair lâyihai ikanuniye 
Harb Kazançları Komisyonu hakkındaki lâ

yihai kanuniye 

mmm 



I l > » » « l » ' » H «) 

T. B. 3f. M. Matbaan 
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Tekâlifi Emiriyenin ademi tesviyesinden dolayı alınan cezayı nak
dîlerin tezyidine dair kanun lâyihasiyle Bursa Mebusu Operatör 
Emin Beyin, Hükümetçe ve belediyelerce alınmakta olan cezayı 
nakdîlerin beş misline iblâğına dair kanun teklifi (2 /373) ve Canik 
Mebusu Nafiz Beyin, kanunu cezanın 37 nci maddesinin tadiline dair 
kanun teklifi (2 /394) ve Kavanini Maliye ve Muvazenei Maliye 

ve Adliye encümenleri mazbataları 

27. VI. 1337 
0 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Eiyaseti Celilesine 
Tekâlifi emiriyenin" takasiti nıuayyenesinde ademitesviyesinden dolayı alınan cezayı nakdîler

den 'maada kavanin ve ııizamatı mevzuaya (muhalif hareketten dolayı gerek hükmen ve gerek ida-
reten takdir ve tahakkuk ettirilmekte olan cezayı nakdîlerin beş misline iblâğı hakkında tanzim 
kılınıp îcra Vekilleri Heyetinin 26/6/1337 tarihindeki ietinıamda kabul edilen lâyihai kanuniye su
reti musaddakasîyle erbabı mucibe lâyihası rap ten 'takdim -olunmuştur. İfayı muktazasiyle netice
sinin iş'a rina müsaade buyu rulma sini rica ederim efendim. 

îcra Vekilleri Heyeti Reisi ve 
Müdafaai Milliye Vekili • 

Fevzi 

ESBABI MJUOİBE 

1 Kavanin ve ııizamatı mevzuaya muhalif hareketten dolayı gerek hükmen ve gerek idareteıı tak
dir ve tahakkuk ettirilmekte olan cezayı nakdîler ekseriyetle meskukâtı madeniyenin tedavül etti
ği ve kısmen evrakı nakdiye ile meskukâtı madeniye arasında fark bulunmadığı zamanlarda tan
zim olunan kavanin ve nizamata tebean istihsal edilmekte ise de, beş altı seneden beri meskukâtı 
madeniye ile evrakı nakdiye beyninde tedricen hâsıl olan fark sabit bir şekil alarak elhaletühazihi 
bir Osmanlı lirası yüz kuruşluk beş bankmota muadil bulunmakta olduğundan cezayı -nakdîlerin 
alâbalthi ipkası cezayı nakdî ah zinden 'ma'tlubolan netice ve tesiri hâsıl edemiyeeeği derkâr bu
lunmuş ve tekâlifi emiriyenin takasiti muayyenesinde ademitesviyesinden dolayı alman cezayı 
nakdîler esasen verginin yüzde muayyen bir miktarı derecesinde olmakla bunların tezyidine mahal 
görülememiş olduğundan bu suretle mevzu cezayı nakdîler müstesna olmak üzere kavanini saireye 
tevfikan alınan cezayı nakdîlerin beş misline iblâğı hakkında tanzim olunan maddeî kanuniye rap- ' 
ten takdim kılınmıştır. 
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Lâyihai kanuniye sureti 

MADDE 1. — Tekâlifi emiriyenin takasiti 
muayyenesinde ademitesviyesinden dolayı alı
nan eezayi nakdîler müstesna olmak üzere ka-
vanini muhtelifeye muhalif hareketten müte
vellit bilûmum eezayi nakdîler be§ misline ib
lâğ olunmuştur. 

MADDE 2. 
muteberdir. 

su kanun tarihi neşrinden 

MADDE 3. — îşbu kanunun icrasına He
yeti Vekile memurdur. 
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îcra Vekilleri Heyeti Reisi - Şer'iye Vekili 
ve Müdaf aai Milliye Vekili Fehmi 

Fevzi % 
Adliye Vekili 
Refik Şevket 

Hariciye Vekili 
Yusuf Kemal 
Maarif Vekili 

Hamdullah Subhi 
iktisat Vekili 
Mahmud Celâl * 

Dahiliye Vekili Namına 
Refik Şevket 

Maliye Vekili 
Hasan Hüsnü 
Nafıa Vekili 
Ömer Lûtfi 

Sıhhiye Vekili 
Dr. Refik 

Erkânı Harbiyei Umumiye Vekâleti Vekili 
Fevzi 

Adliye Encümeni mazbatası 
îcra Vekilleri Heyeti Riyasetinin 963/6 - 769 

numaralı ve 27 . VI . 1337 tarihli tezkeresiyle 
tekâlifi ademitesviyesinden dolayı alman eeza
yi nakdîlerden maada, kavanin ve nizamatı 
mevzuaya muhalif hareketten dolayı gerek 
hükmen, gerek idareten ta*kdir ve tahakkuk et
tirilen eezayi nakdîlerin beş misline iblâğı hak
kında tanzim ve îcra Vekilleri Heyetince ka
bul edilen lâyihai kanuniye ile esbabı mucibesı 
Heyeti Umumiyeden Encümenimize tevdi edil
mekle mütalâa ve tetkik olundu. 

Esbabı mucibe lâyihasında, kavanin ve ni

zamatı mevzuaya mugayir hareketten dolayı 
takdir ve tahakkuk ettirilmekte olan eezayi 
nakdîler ekseriyetle meskukâtı madeniyenin te
davül ettiği ve kısmen de evrakı nakdiye ile 
meskukâtı madeniye arasında fark bulunmadığı 
zamanlarda vaz'olunan kavanin ve nizamata 
tebean istihsal edildiği ve son zamanlarda ev
rakı nakdiye ile meskukâtı madeniye arasında 
fark hâsıl olduğu cihetle eezayi nakdî ahzin-
den matlubolan semere iktitaf edilemediğin
den ve tekâlifi emiriyenin takasiti muayyene
sinde ademitesviyesine binaen alınan eezayi 
nakdîler verginin yüzde muayyen bir miktarı 
derecesinde olduğundan bu suretle mevzu ce
zayı nakdîlerin istisna edildiği' gösterilmiş. ve 
lâyihai kanuniye de o dairede tanzim kılındı
ğından bahsedilmiş Encümenimizce üç yüz otuz 
altı senesinde pul eezayi nakdileri hakkında 
Meclisi Âlice bâzı tadilât icra edildiği gibi reji 
idaresince alınan eezayi nakdîler dahi muhilli 
ahlâk bir cürmün men'i esbabına müstenit bu
lunmamış olduğundan Düyunu umumiye ve reji 
idarelerince ahzolunan eezayi nakdîlerin daiıi is-
tisnaiyeti muvafık görülerek kanunun birinci 
maddesinde istisnai aksama bunların ilâvesiyle 
ve diğer maddeleri de aynen kabul edilerek he
yeti Umumiyeye tevdi kılınmıştır. 

Adliye Encümeni Reisi 
Eskişehir 

Abdullah Azmi 

17 Teşrinievvel 1337 

Âza 
Kırşehir 

Âza Âza 
Niğde 

Mustafa Hilmi 

Âza 

Âza 
Sinob 

Hakkı Hami 

Âza 
Maraş 

M. Hasib 

MADDE 1. — Resmi damga Kanuniyle reji 
nizamnamesinde gösterilen ve tekâlifi emiriye
nin takasiti muayyenesinde ademitesviyesin
den dolayı alınan eezayi nakdîler müstesna ol
mak üzere muhalifi kanun harekâttan dolayı 
»lı&acak eezayi nakdîler beg misline iblâğ olun-

Adliye Encümenince kabul olunan kanun lâitihast 

muştur. 

MADDE 2. — îşbu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. 

MADDE 3. — îşbu kanunun icrasına He
yeti Vekile memurdur. 

( S. Sayım : 10 ) 
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Kavanini Maliye Encümeninin mazbatası 

Resmi Damga Kanuniyle reji nizamnamesin
de ve Men'i Müskirat Kanununda gösterilen ve 
tekâlifi emîriyenin takasiti muayyenesinde ade-

N mitesviyesinden dolayı alman cezayi nakdîler 
müstesna olmak üzere Kavanin ve nizamatı 
mevzuaya muhalif haraketten dolayı alınacak 
cezayi nakdîlerin beş misline iblâğı hakkında 
tanzim ve Heyeti Vekilece kabul edilen lâyi-
hai kanuniye encümenimizce tetkik olundu. 
Eayihai mezkûre Adliye Encümeninin tadiline 
Men'i Müskirat Kanunundaki cezayi nakdîler 
dahi ilâveten istisna edilerek bilkabul Muva-
zenei Maliye Encümenine tevdi olunur. 

MADDE 1. — Resmi Damga Kanunu ile 
reji nizamnamesinde ve Men'i Müskirat Kanu
nunda gösterilen ve tekâlifi emîriyenin takasi
ti muayyenesinde ademitesviyesinden dolayı 
alman cezayı nakdîler müstesna olmak üzere 
muhalifi kanun harekâttan dolayı alınacak bil
ûmum cezayi nakdîler beş misline iblâğ edil
miştir. 

MADDE 2. 
muteberdir. 

îşbu kanun tarihi neşrinden 

MADDE 3. — îşbu kanunun icrasına Heyeti 
Vekile memurdur. 

Kavanini Maliye 
Encümeni Reisi 

Erzurum 
Hüseyin Avni 

Kâtip 
Muş 

Ahmed Hamdi 

Mazbata Muharriri 
Namına-
Antalya 
Ali Vefa 

Âza 
Saruhan 
Reşad 

Riyaseti Celileye 
Alelûmum nakit piyasalarında husule ge

len tahavvüller yüzünden her nevi eşya fi
yatında büyük tereffüler vukua gelmiş ve 
binnetice vergi ve maaşatm tezyidine mec
buriyet hâsıl olmuş olduğu halde umum cezayı 
nakdîlerin elyevm eski halini muhafaza etmesi 
maksadı temin eylemediği şöyle dursun Hü
kümeti; tecziyesi icabedenlere karşı, gülünç bir 
mevkie koymaktadır. Binaberin berveçhi zir 
maddenin kanuniyetini teklif ederim. 

3 Teşrinisani 1337 
Bursa 

Operatör Emin 

MADDE 1. — Gerek Hükümet ve gerekse 
belediyelerce indelicap alınmakta olan her 
nevi cezayı nakdîler beş misline iblâğ edilmiştir. 

MADDE 2. — îşbu kanun tarihi neşrin
den itibaren meriyülicradır. 

MADDE 3. — îşbu kanunun icrasına Da
hiliye ve Adliye Vekilleri memurdurlar. 

Riyaseti Celileye 
Kanunu Cezanın otuz yedinci maddesinde 

cezayı nakdîye mahkûm olan eşhasın cezayı 
mezkûru tediye etmez ve edemezse beher rubü 
lirayı Osmani için birgün hapsedilmesi lüzumu 
münderiçtir. Halbuki maddei mezkûrenin hini 
tanzimindeki lirayı Osmaninin haiz olduğu kıy
meti iştiraiye hâlâ fevkalâde tenakus eylemiş 
ve meselâ o zaman yevmiyesi vasati olarak beş 
kuruş olan bir amelenin bugün yine vasati ola-
rak yevmiyesi elli kuruştan aşağı bulunma
mış olduğundan maddei mezkûre ahkâmının 
devamı meriyeti adaletle kabili telif görüleme
diği cihetle şekli âtide tadil ve beher lirayi 
Osmani için birgün hapsedilmesi esasının kabul 
buyurulmasını arz ve teklif eylerim. 

28 Teşrinisani 1337 
Canik 

Ahmed Nafiz 

Kanunu cezayi umuminin 37 ııci maddesi
nin berveçhi zir tadilini teklif eylerim: 

Madde 37. — Mijcazatı Nakdiye, Kanu
nunun, tâyin ettiği veçhile akçe alınmasıdır. Ce
zayi nakdî ile mahkûmunaleyh olan kimse ken
disine ihbarname tebliği tarihinden itibaren on 
beş gün zarfında meblâğı mahkûmunbihi tedi
ye etmez veya edemezse cezayi nakdînin beher 
Osmanlı lirasına mukabil yirmi dört saat hap-
sabolunur. Küsurat tam lira itibar olunur. Malı-
kûmünbih cezayi nakdînin miktarı her ne olıu 
sa olsun hapis müddeti bir seneyi tecavüz ede
mez. Cezayi nakdîyi ademitediyeden dolayı 
hapsolunan mahkûmünaleyhi hali mahbusiyett.': 
kaldığı beher güne mukabil bir lira tenzil edil 
dikten sonra bakiyesini tamamen tediye ederse 
hemen sebili tahliye olunur. Cezayi nakdînin 
hapse tahvili için ayrıca hüküm 'itasına ha 
cet olmayıp mahkeme cezayi nakdîye hükmet-

( S. Sayısı : 1.0 ) 
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tiği ilâmiyle mahk münaleyhuı cezayi nakdî
yi ademiifası halinde işbu cezayi nakdînin hap

se tahvili suretiyle tahsili dahi tahtı hükme 
alınacaktır. 

Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 

Kavanin ve nizamatı mevzuaya muhalif ha
reketten dolayı gerek hükmen ve gerekse idare-
ten alınan cezayi nakdîlerin Resmî Damga Ka 
miniyle Reji Nizamnamesinde ve Men'i Müs 
kirat Kanununda gösterilen ve tekâlifi emi-
riyenin takasiti muayyenesinde ademitesviy e -
sinden dolayı alman cezayi nakdîler müstesna 
olmak üzere beş misline iblâğı hakkında icra 
Vekilleri Heyetince kabul edilen lâyihai kanu
niye ve esbabı mucibesi ve Adliye ve Kavanini 
Maliye encümenleri mazbataları Heyeti Umu-
miyeden encümenimize havale olunmakla tet
kik olundu. 

Meskukâtı madeniye ile evrakı nakdiye ara
sında kıymetçe bir fark olmadığı zamanlarda 
tanzim, kılman kavanin mucibince idareten ve 
hükmen alman cezayi nakdîlerin bir Osmanlı 
altununun beş aded yüzlük evrakı nakdiyeye 
mukabil tedavül eylediği bu zamanda dahi ip
kası cezayi nakdî ahzinden maksudolan tesiri 
temin edemiyeceği tabiîdir. Binaenaleyh pul ve 
men'i müskirat hakkında Meclisi Âlice kabul 
edilen tadilât ve kanunda mevzu cezayı nakdî
ler altun para ile evrakı nakdiye beynindeki nis
peti hazıraya göre olup reji cezayı nakdîleri de 

esasen bir eürmü ahlâkiye müstenit bulunmadı
ğına ve tekâlifi emiriyenin evkatı muayyene
sinde tesviye edilmemesinden mütevellit cezayı 
nakdîlerde verginin yüzde muayyen bir derece
sini tecavüz etmediğine binaen bunlar (müstesna 
olarak muhalifi kanun hareketten dolayı alma^ 
e ak alelûmum cezayı nakdîlerin beş. misime ib
lâğı eneümenrmizce de ekseriyetle kabul edil
miş olmakla tasvibi Heyeti Umumiyeye arz 
olunur. 

23 Kânunuevvel 1337 

Reis Mazbata Muharriri 
Saruhan 
Reşad 

Âza 
Bursa 

Muhalifim 
Muhiddin Baha 

Âza 
Siverek 

Strrı 
Âza 

Yozgad 

Antalya 
Ali Vefa 

Âza 
Niğde * 

Ahmed Hakkı 

Âza 
Mersin 

Sabahattin 

S. Sırrı 

Adliye Encümeni mazbatası 

Cezayı nakdîlerin beş misline iblâğına dair/ 
Adliye ve Muvazenei Maliye ve Kavanini Maliye 
encümenleri tarafından bittanziın Heyeti Umu
miyeye arz ve takdim edilip Meclisi Âlide hini 
müzakeresinde vukubulan talep ve'teklif üzerine 
Adliye Encümenine havale kılınmış olan mazbata 
ile merbutu lâyihai kanuniye ve belediyelerle 
Hükümetçe ahiz ve istifa edilmekte olan cezayı 
nakdîlerin beş misline ircaı hakkında Bursa Me
busu Operatör Emin ve cezayı nakdîlerin hapse 
tahvilinden bahis Kanunu Cezanın otuz yedinci 
maddesinin nakit farkına göre tadiline dair Oa-
nik Mebusu Nafiz Beyler tarafından mukaddema 
muta teklifi kanunilerle tevhiden mütalâa ve tet
kik ve icabı müzakere olundu v 

Altun akça ile evrakı nakdiyenin bugünkü 
nakit piyasasına göre arz eylediği mühim te

me vvüe at ve tef avut her iki vasrtai mübadele 
beyninde nıuvazeneti iştiraiyenin teminini iea-
bettirmekte olduğuna ve kavaimi nakdiyenin 
mevkii tedavüle . vaz 'mdan evvel tanzim edil
miş olan 'bilûmum kavanin ve nizamatı mevzua-
daki cezayı nakdîler Tevhidi Meskukât Ka
nuniyle cinsivâhit ad ve itibar olunarak mese
lâ : Fii hazırı bazan altı yüz kuruşu tecavüz 
eden madenî bir aded lirayı Osmani hasbettevhit 
bir aded varakai nakdiyenin muadil ve müsavi
si olarak telekkisine müsaade bahşolmakta bu
lunduğundan beynettüecar cari muamelâtı ikti
sadiye ve efradı nâsm tevessül eylediği dadü 
sitette kaziye berakis olarak tezahür eylemekte 
idüğünden nakdeyıı beyninde velev takribi ol
sun sabit bir had tayiniyle muamelâtı nâsın tan
zimi için şimdiye değin bâzı hususi kanunlar 
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tanzim edilmiş olduğu gibi Büyük Millet Mecli
sinin kabul eylediği bâzı kanunlarla da bu nok-
tai nazar teyit ve tevsik edilmiştir. Ancak ahkâ
mı cezaiyemizin bilâ tadilât daimülcereyan ol
ması ve mahkemelerle devair ve müessesatı 
umumiyenin hükmetmekte oldukları cezayı nak
dîlerde nakdin piyasa farkı nazarı dikkate alın-
maması yüzünden hakikat ve cereyanı halin ih
tar eylediği şu cihet ortada mühmel kalmakta 
olduğundan cezayi cîsmani gibi cezayı nakdîle
rin de mahkûmin üzerinde tesiri fiilî ve kanuni
sinin husulünü teminen alelıtlak cezayı nakdî
lerin vaz'ı aslisine dört misil zamla beş misline 
iblâğı hal ve maslahata evfak görülmüştür. 

Resmi Damga ve înhisarı Duhan kanunların
da muayyen cezayı nakdîler derecei kâfiyede 
olup bugünkü nakit farkına göre tezyidi ceza
ya mahal bırakmıyacak derecede şehidolduğun-
dan bunlarla Büyük Millet Meclisinin tarihi te
şekkülünden sonra aslen veya tadilen vaz'edil-
mig olan kanunlarda nakit farkı nazarı dikkate 
alınarak ona göre mikyası ceza tâyin edilmiş 
olduğundan bu misillû kavanin ile Düyunu emi-
riyenin tahsilinde bir tazyiki kanuni mahiyetinde 
ad ve itibar edilen bâzı ahkâmı idariye müstesna 
olmak üzere eneümenimizee kaleme alman altı 
maddeyi havi lâyihai kanuniye rapten takdim 
kılınmıştır. 

Lâyihanın birinci maddesi bâlâda arz ve izah 
edilen nikatı nazarı muhtevi ve ikinci maddesi 
işbu tezyidat dolayısiyle Kanunu Cezanın ebvap 

ve fusulünde münderiç mücazatm matufun aley
hi olan efal ve ceraimin tâyini nev'i kanunisinde 
ve turku kanuniyeye müracaatte haizi tesir olma
dığını ve üçüncü maddesi cezayı nakdîlerin hap
se sureti tahvilinde yüzde yirmi beş kuruş ve 
küsuru için bir gün hapis tâyin ve işbu kanunun 
neşrinden evvel vukubulmuş efalden mütevellit 
mahkûmiyeti sabıkadan dolayı kemakân Kanunu 
Cezanın otuz yedinci maddesinin tarifatma tev-
fikı hüküm ve muamele olunacağını ve dördüncü 
maddesi işbu kanunun birinci ve üçüncü madde
leri ahkâmı işbu kanunun vaz'ı ve neşri tarihin
den mukaddem ika edilen efale şâmil olmadığını 
natık olarak tanzim edilmiştir. Lieclilmüzakere 
Heyeti Umumiyenin nazarı tasvibine arz olunur. 

15 . IV . 1338 
Adliye Encümeni Reisi 

Abdullah Azıyız 

Kâtip 
Mehmet Vehbi 

Aza 
Karahisarı Sahib 

Aza 
Dersim 

Abdülhak Tevfik 
Âza 

Mazbata Muharriri 
Biga 
Hamid 

Âza 
Karahisarı Şarki 

Ali Sür ur i 
Âza 

Elâziz 

Âza 
Batum 

Ali Rıza 

Kırşehir 
Sadık 

Cezayı Nakdîlerin beş misline iblâğına dair 
Kanun 

MADDE 1. — Resmi Damga ve inhisarı Du
han ve tekâlifi emiriyenin tekasiti muayyenesin-
de ademitesviyesinden dolayı istifa olunacak mü-
cazatı nakdiye hakkındaki kavanin ile Büyük Mil
let Meclisi tarafından aslen veya tadilen vaz'olu
nan kavanin müstesna olmak üzere kavanin ve 
nizamatı sairede muharrer bilûmum cezayı nakdî
ler beş misline iblâğ olunmuştur. 

MADDE 2. — Birinci madde mucibince tez-
yidedilmiş olan cezayı nakdîler fiilin nevi kanu
nisine ve kabiliyeti istinafiye ve Temyiziye ile 
mahakim ve devairin vazife ve salâhiyeti gibi ah
kâmı esasiyei kanuniyeye haizi tesir değildir. 

MADDE 3. — îsbu kanunun tarihi neşrinden 

itibaren ika edilecek efalden dolayı birinci madde 
mucibince tezyide tâbi olsun, olmasın hüküm ve 
istifası iktiza eden bilûmum mücazatı nakdiyenin 
Kanunu Cezanın 37 nci maddesine ve kavanin! 
saireye tevfikan \hapse tahvilinde beher yüz yir
mi beş kuruş ve küsuru birer gün hapse muadil 
tutulur. 

MADDE 4. — Birinci ve üçüncü maddelerin 
hükmü işbu kanunun tarihi meriyetinden mukad
dem vukubulan efal ve ceraime şâmil değildir. 

MADDE 5. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren meriyülicradır. 

MADDE 6. — îşbu kanunun icrasına İcra 
Vekilleri Heyeti memurdur. 
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