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Bl.RlN.Gt CELSE 
Bed'ı müzakerat; saat : 1,50 

REİS — Reisisani Dr. Adnan Beyefendi 

KÂTİPLER :Ziya Hurşid Bey (Lâzistan), Hakkı Bey (Van) 

REİS -•—' Efendim celseyi açıyorum. Zaptı 
sabık hulâsası okunacak: 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci Celse 
Birinci Reisvekili Vehbi Efendi Hazretle

rinin tahtı Riyasetlerinde bilinikat zaptı sa
bık hulâsası kıraat ve aynen kabul olundu. 
Kütahya Mebusu Besim Atalay Beyin, Darül-
hilâfe madreselerine mütaallik teklifi kanunisi 
Lâyiha Encümenine havale edildi. Sivil etibba 
ve baytarlar hakkındaki lâyihai kaııuniyenin 
tacili müzakeresine dair takrir okunarak mez
kûr lâyiha Cumartesi ruznanıesine alındı. Ar
dahan Mebusu Server Beyin tecâvüzü müdde
tinin tnezuriyetten addine dair Divanı Riyaset 
kararı kabul edildi. Lâzistan. Mebusu Abidin 
Beyin, tebrik telgrafına cevap yazılması tensi-
bedildi. Encümenlerden mevrut mazbatalar 
i'uznameye alındı. Şer'iye bütçesinin encümen
den mevrut fasılları kabul. ve heyeti umıımi-
yesi tâyini esami ile reye konuldu. 

Abdülvehab imzalı arzuhale dair İstida En
cümeni mazbatası lufaat ve müzakere oluna
rak kabul edildi. Eskişehir Muhasebecisi Sa
lih Sabri Efendi hakkındaki-Adiye've'Dahiliye en
cümenlerinin müşterek mazbatası kıraat ve mü
zakere olunarak mezkûr mazbatanın reddiyle 
Tetkik Encümeni mazbatasının tasdikine karar 
verildi. 

Karahisarı Sahib mebuslarına mezuniyet ita 
olundu. Şer'iye bütçesinin reye vaz'mda ekse
riyet hâsıl olmadığından tekrar reye vaz'olu
nacağı tebliğ- ve teneffüs için celse tatil edildi. 

İkinci Celse 
Vehbi Efendi Hazretlerinin tahtı Riyaset

lerinde bilinikat istiklâl mahkemeleri âzaları
nın harcırahları hakkındaki Divanı Riyaset ka
rarma, mütaallik Muvazenci Maliye Encümeni 

; mazbatası kıraat, müzakere ve kabul edildi. Ve 
j (Cumartesi günü toplanılmak üzere içtimaa niha

yet verildi. 
Reisisani Kâtip Kâtip 

Dr. Admau Van Lâzistan 
Hakkı Ziya Hurşid 

REİS -—Zaptı sabık hulâsası hakkında mü
talâa var mil (Hayır sesleri.) Zaptı sabık hu. 
1 asası aynen kabul edilmiştir efendim. 

4. — MUHTELİF EVRAK 

J . —- Muzafferiyet müne^çbetiyle. , muhteUf 
yerlerden mevrut tebrik telgreıflurı,..^ 

R E İ S — Efendim -tebrik telgrafları vardır, 
Gelen yerler okunacak : ""'''••• ; , 

İsparta Mebusu Hüsnü Efendiden; Bolu 
Müdafaai Hukuk Riyasetinden, Sivrihisarı *da 
Eskişehir '•M'utâsamfhgından,' Konya'da Mirliva 
Ali İhsan ; Paşadan',-' Göynük 'Kayniakamliğın-
dan, Muş Müftülüğünden, Aydım Mebusu Esad 
Efendiden, Boyabad " Belediye ''' Riyasetiriden, 
Darende Kaymakamlığından, Tokad Müftülü
ğünden.'-'-^ '; -•:•'••'•'•-•' ;' V " :; "-;' • 

REİS-— Kendilerine" münasip birer ce-vap 
yazılır efendim. 

2. ^TEKLİFLER 

1. — Kırşehir Mebusu Sadık Beyin, Me
murini mülkiye tekaüt Kanununun 23 ncü mad
desine bir zeyil ilâvesine dair kanun teklifi 
(2/556) 

REİS - Kırşehir Mebusu Sadık Beyin, Me
murini mülkiye tekaüt Kanununa zeyil olmak 
üzere teklif ettiği lâyihai kanuniye var, Lâ
yiha Encümenine... . 

2. — Gazianleb Mebusu Ali C en ani Beyin, 
Düşmandan istirdade dilem mahaller ahalisin e 

— 462 — 

http://Bl.RlN.Gt


î : 95 2.< 
muavenet icrasına dair Kanuna bir zeyil Ha
beşi hakkında kanun teklifi (2/555) 

REİS — fîazinateb Mebusu Ali Cenani Be-
yin, Düşmandan istirdadedilen mahaller ahali
sine muavenet icrası hakkındaki kanuna zeyil 
olmak üzere teklif etttiği lâyihai kanuniye var! 
Lâyiha Encümenine gönderiyoruz. 

3. — İKİNCİ DEFA REYE KONULAN 
MADDH 

/. —, Şer'iye Vekâletinin 1338 senesi bütçesi 

REİS :— Efendim Şer'iye bütçesini ikinci 
defa olarak yoklama suretiyle reyi âlinize 
vasi'edeceğim. Arkadaşların isimlerini okuya-
eağğız. (Esami listesi okundu ve reyler toplan-
dı.y : 

Efendim reylerini istimal etmiyen. zevat lüt
fen reylerini versinler, istihsali ara hitam bul
muştur. 

5. — MAZBATALAR 

1, — Rüsumat İdarelerince müsadere edi
len kaçak eşya hakkında kanun lâyihası re Ka
ranını Maliye Encümeni m-azbatası 

MALÎYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (Gü-
miişane.) — Efendini 'geçenlerde îfstida Encü
menimden Heyeti CeİTJlenfee sevk edilen bir isti
da ve merbutunun ımüzaikereısi esnasında arz et
miştim İki, işbu senei maliye Temmuz nihayeti
ne kadar müsadere edilip de henüz müsadere 
muamelesi kesbi katiyet 'etmemiş hayvanat, eş
ya ve mevaddı sairenin Temmuz nihayetine ka
dar müsadere edilen kısma şâmil 'olmak ve bir 
defaya mahsus olmak üzere müsaderesinden sar
fınazar edilerek iki misli Gümrük Resmi ahze-
dilmesi yolunda bir maddei kanuniye kabul bu
yurursanız İstida Encümeninin sevk ettiği maz-
"hataJdaJki ahkâm temin edilmiş olduğu 'gibi, elde 
mevcut yirmi, otuz muameleyi tamamen berta^ 
raf etmiş olursunuz. Bunun da sâifoı aslisi 400 
şu kadar devenin gümrük hududunu geçmesin
den dolayıdır. Bugün o develeri müsadere mua
melesine tâbi tutarak Kayseri'nün Develi •kaza
sında zaibıta nezareti altında bulunduruyoruz. 
Halbuki 'gündem güne hayvanat telef oluyor. O 
vakit Meclisi Âlinizin izhar ettiği- arzuya meti
ni müsadere kararını ben tebliğ ettim. Şimdi 
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hayvanatı zabıta ne'zaıreti altında hulunduruyo-
ruz. Ve bu hususta dalha birçok muamelât var
dır. Eğer bu ıma'ddei foaaıuniye hakkında Meclisi 
Âliniz noktaâ' nazarini 'bir an evvel tesbit buyu-
rarsa biz de oıia göre muamelelerini iîıtaeederiz. 
Bu maddei feanuniyeınin ruznameye ithalini tek
lif edenim. Bir maddelik bir şeydir. Şimdi mü
zakere edelim. 

REÎİS— Efendim Maliye Veikili »Beyefendi 
Temımuz nihayetine kadar gümrükten -kaçak, su
retiyle müsadere edilen eşya ve hayvanattan Ta
rife Kanunundaki nispetten iki misli fazla Güm
rük Resmi istîfasiyle ashafoma iadesine dair 
olan maddei kanumyenin müzakeresini teklif 
ediyor. 

REFİK ŞEVKET B. (Sarulıan) — Muvaze-
nei Maliye Encümenine gitmiş midir1? 

REİS — Hayır 'efendim, yalnız Kavanini Ma
liye Encümenine gitmiştir. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMH (B. (Gü-
müşane) — Efendim muvazeneye taallûk ede
cek burada bir şey yoktur. Malûmuâliniz bütçe
den ne !Mr para tenzil edilecek, ne de bir zam 
icra edilecek. Eğer müsadereden sarfınazarla 
yalnız bu hâdisata aidolmak üzere Meclisi Âli 
iki misli Gümrük Resmi alınmasını fcabul bu-
yurursa varidatı tezyit buyurmuş olursunuz. 
Yoksa anevcudolian (kanunu tatbik etmiş olur
sak bütçeden bir şey tenzil etmiş olmuyoruz. 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Mersin'e 
çıkmış. Orizdibankın birçok eşyası vardı. Onlar 
da bunların içinde midir? 

REİS — Efendim Maliye Vekili Beyefendi 
bu kanunun bugün müstacelen müzakeresini 
teklif ediyor. Muvazeınei Maliye Encümenine 
esasen havale edilmemiştir. Heyeti Aliyeniz es
nayı müzakerede Muvazene! Maliyeye havalesi
ni lüzum görürse Muvazen'ei Maliyeye havale 
ederiz. (Hayır sesleri) 

Efendim bugün müstacelen müzakeresini ka-
'bul edenler lütfen el kaldırsın. Ekseriyeti azîm e 
ile kabul edilmiştir. 

Esbabı mucibe 
Rüsumat idarelerince tevsian iera edilen teş

kilât dolayısiyle emri nru'hafaza, ehemimiyet ve 
ciddiyetle tatbik a başlanmasından naşi *az bir 
müddet zarfında 'muhtelif mahallerde elde edi
len kaçak eşya ve hayvanatın müsaderesi pek; 
ağır ve şeraiti iktisadiyemizle de kabili telif gö-
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rülemömekle ^beraber bâzı tüccarın iflâsını in-
taoedeceğinden Ağustos iptidasına kadar " Rü
sumat idarelerince zabıt ve müsadere edilip he
nüz kararı katiye iktiran ediemiyen mevaddın 
(müsaderesinden sarfınazarla eşyanın cins ve 
nevilerine göre tâbi oldukları Tarife Ikanuınla-
rındaki nispetlerin iki misli dairesinde Resmin 
ahziyle ashabına iadesi muvafıkı hikmet ve mas
lahat olacağından icrayı icabı mütevakkıf reyi 
sâmileridir. 

Kanun lâyihası 

1. 1338 semesd Mart iptidasından Temmuz 
gayesine kadar Rüsumat idarelerince zabıt v« 
müsadere edilip henüz muamelesi kesbi katiyet 
etmemiş olan ithali memnu ve gayrimemnu eş
ya ve hayvanatın müsaderesinden sarfınazar olu
narak tâbi oldukları Tarife kanunlarındaki nis
petlerin iki misli istifa ve ashabına iade olunur. 

2. —• tşbu kanun tarihi neşrinden itibaren 
meriyülicardır. 

3. — tşbu kanunun icrasına Maliye Vekili 
memurdur. 

15 , VIII . 1338 
T. B. M. Meclisi îcra 
Vekilleri Heyeti Reisi Şer'iye Vekili 

Hüseyin Rauf Abdullah Azmi 
Müdafaai Milliye Vekili Adliye Vekâleti Vekili 

Kâzım Behçet 
Dahiliye Vekâleti V. Hariciye Vekâleti V. 

Atâ Hüseyin Rauf 
Maliye Vekili Maarif Vekili 
Hasan Fehmi Mehmed Vehbi 

Nafıa Vekâleti Vekili İktisat Vekili 
Reşad Mahmud Esad 

Sıhhiiye ve Muaveneti Erkânı Harbiyei 
İçtimaiye Vekâleti Vekili Umumiye Vekâleti V. 

Fuad Kâzım 

Riyaseti Celileye 
Rüsumat idarelerince Temmuz nihayetine 

kadar zabıt ve müsadere olunan eşya ve hayva
natın müsaderesinden sarfınazar edilerek Tarife 
Kanunundaki nispetin iki misli istîfasiyle asha
bına iadesi hakkındaki Heyeti Vekileden mevrut 
lâyihai kanuniye ve esbabı mucibesi encümeni
mizde tetkik olundu. Nefsilemirde şeraiti iktisa-
diyemizle de gayrikabili telif olduğu zikredilen 
müsaderenin bâzı tüccann iflâsını mucibolacağı 
gösterilmiş olmasına nazaran lâyihai kanuniye 
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dairesinde ve Tarife Kanunundaki nispetin iki 
misli ahzi suretiyle eşya ve hayvanatın ashabına 
iadesi muvafıkı hikmet ve maslahat görülmüş 
ve lâyihai kanuniye ekseriyetle tasvibedilerek 
Heyeti Umumiyeye takdim kılınmıştır. 
Kavanini Maliye 
Encümeni Reisi Mazbata Muharriri Kâtip 

Erzurum Tokad Saruhan 
* Muhalifim Rifat Ömer Lûtfi 
Hüseyin Avni 

Âza Âza Âza 
Konya Sinob îçel 
Arif Muhalifim Naim 

Hakkı Hami 

YAHYA GALIB B. (Kırşehir) — Efendim 
mutlak olarak böyle bir kanunun Meclisi Âli
nizden çıkması bendenizin mütalâama göre doğ
ru değildir. Yalnız Haleb ile beyinimizdeki mesa-
fei hududun pek uzun olması ve böyle gümrük
ler tesis edilmediğinden halk nerede gümrük 
vardır? diye, bilmeksizin geçirmiş ise bu, güm
rükten istisna edilebilir. Yoksa böyle umum 
gümrüklerden geçen memnu eşyanın iki kat 
Resme tâbi tutulması doğru değildir. Hangi 
gümrüklerden ne gibi eşya geçmiştir, hangi ta
rihte geçmiştir? Hiç olmazsa Maliye Vekili Bey
efendinin bunun müfredatına Meclisi Âlinize arz 
etmesi lâzımdır. Böyle mutlak olarak müsadere 
edilen eşyaya müsaade edersek bu doğru bir me
sele değildir. Bendenizin mutalâatım böyledir. 

Dr. TEVFİK RÜŞDÜ B. (Menteşe) — Efen
dim zahire bakılırsa pek basit bir mesele... Haki
katte Devletin cezaya aidolan bir kanununu kıs
men tadili karşısında bulunuyoruz. Filhakika 
memleketin iktisaden hayvana olan ihtiyacı düşü
nülürse ve hayvanat ithalinin haklı olarak Re
simden affedildiği de hatıra getirilirse şimdiye 
kadar ithaldeki her hangi bir usulsüzlükten do
layı müsadere edilmiş olan hayvanların iadesi 
doğru olabilir. Halbuki eşya için hiçbir şey an
lamıyorum. Bunun için olsa olsa bir tek esbabı 
mucibe buluyorum: Galiba gümrükler emin de
ğil... Herkes kaçırıyor. Bu nasılsa tutuldu. Bun
da haksızlık etmiyelim diye mi iade edeceğiz? 
Eğer bu böyle ise ve bundan sonrası için de güm
rüklerde gayet şedit tedabir ittihaz olunarak ka
çakçılığın önüne geçilerek ondan sonra kanun tat
bik edilecekse bu muamele belki kanuni olmasa 
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dahi vicdani düşünlerek caiz görülebilir. An
cak bendeniz burada gümrüklerin müdafaa olun
duğuna inanmak isterim ve onun alenen itiraf 
edildiğini görmedikçe böyle bir esbabı mueibeye 
de zahi p olamam. Şu halde birtakım eşya var. 
Bunun bir kısmı kaçırılmış Büyük Millet Mec
lisi memleketin parası sokağa atılmasın diyerek, 
birtakım tedabir ittihaz ederek onları menetmiş 
ve onlara bakarak birtakım tüccar Devletin ke
sesinden para kaçırmak için kaçakçılığa tevessül 
etmiş ve her nasılsa bütün müşkülâta nağmen 
bu gibileri tutulmuş. Efendiler işte onları af
fetmek iein Maliye Vekili Bey buraya bir ka
nunla geliyo.' ve gayet müstacel diye bugünün 
bütçelerine, bugünün birçok işlerine tereihan 
hallettirmeye uğraşıyor. îşte bendeniz bu iti
barla buna muarızım. Meğer ki, hatırıma gel-
miyen yeni esbabı mucibeyi dermcyan edecek 
olurlarsa tadili zihabedebileyim. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (Gü-
müşane) — Efendim, bu kanun evvelce de arz 
ettim ki : Heyeti üelilemzin izhar ettiği arzu^ 
ya nıebni ve hakikaten böyle bir maddelik ka
nuna ihı'iyacolduğu bendenizee musaddak oldu
ğundan bu kanunu teklif ettim. Evvelce müza
kere cereyan etti ve bu müzakere İstida Encü
meninden gelen mazbatalar üzerine oldu. Bu 
yalnız bir muamele değil, mütaaddit muame
lelerden ibarettir. Temmuz nihayetine kadar 
olan muamelât mevcuttur. Bu bir tahfifi ceza
dır, kısmen af tır. Madem ki, bunu arzu ediyor
sunuz. Bu. bir nıazıbatayı kabul etmekle değil 
bir madctai kanuniyeyle bütün memleketin muh
telif gümrüklerinde bulunan birtakım hâdisatı 
bertaraf etmekle hâsıl olabilir diye arz ettim. 
Ve ona binaen de bu kanunu teklif ettim. Güm
rüklerdeki inzibatın ne derecede olduğunu Rü
sumat bütçesini müzakere ederken, zannederim, 
ki Heyeti Celilenize gayet açık bir ifade ile ve 
vazrhan arz ettim, işte Rüsumat bütçesinde 
Heyeti Celilenizin esirgemişerek kabul buyur
duğunuz inzibat teşkilâtının, muhafaza teşkilâ
tının netayicidir k i ; az zamanda bize yirmi otuz 
kaçak muamelesi tutturdu ve gümrük muame
lâtının tabiî her şeyi nispîdir. Hiç kaçak yok
tur, diye iddia etmiyorum. Oldukça intizamı 
temin edildiği son aylar zarfında alman vari
datın geçen senenin aynı aylarına nispeten beş 
yüz küsur bin lira Yazla olarak elde edilmesiy
le sabittir. Binaenaleyh elde mevcut muhafaza 
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teşkilâtına göre âzami f aide hâsıl olmuştur. 
Yalnız daha evvel muhafaza teşkilâtının lâyıklı 
olmamasından ve her memlekette olduğu gibi 
bizde de gümrük kaçakçılığı; bittabi en müsait 
zamanlarda bile eşya araşma diğer bir eşyayı 
sıkıştırmak suretiyle vâki olan hâdi&attır, bit
tabi bunlar yakalanıyor. Bunun bir usulü var
dır. Eşya yakalandığı vakitte ister memnu eş
ya olsun, ister gayrimemnu eşya olsun, gümrük 
kaçakçılığı umumuna şâmildir. 

Memnu olmıyan eşyayı dahi Resmini ver
memek için gümrükten kaçırırlarsa bu dahi 
müsadereye tâbidir. O gümrüğün heyeti; bir 
müsadere kararı verir. Alâkadar olana tebliğ 
eder. Alâkadar olan da o karara ya mutavaat 
eder veyahut etmez. Mutavaat ettiği takdirde 
rüsumunu verir, malını alır ve o rüsumu varidat 

.kaydeder. Onun muayyen tarifatı vardır. Kaa-
ni olmadığı ve o karara, razı olmadığı takdir
de mahkemeye gider. Mahkeme ya o malların 
müsaderesini haklı bulur. Ve Gümrük Kanu
nuna tevfikan muhakeme eder. Fakat alâka
dar olanlar mahkemeye müracaat ettiği takdir
de mahkeme işe vaziyed eder. Yoksa gümrük 
idaresinin müsadere kararını ittihaz etmek sa
lâhiyeti yalnız kendisine aittir. Mahkemeden 
çıkacak hüküm müsadere kararı doğrudur der
se mal müsadere edilmiş olur. Değildir derse 
yine Gümrük Resmi hakkındaki aih'kânı cari 
olur. Resim alınır, eşya iade edilir. Elde böyle 
yirmi küsur dâva vardır. Ekserisi kara günı-
rüklerindedir. Fakat deniz gümrüklerinde de 
beyanname ile muayene edilen eşya arasındaki 
fark, k i : Hükmen kaçakçılık mahiyetindedir. 
Böyle bir kaç muamele de deniz gümrüklerinde 
vardır. Fakat ; biz mevcudolan ahkâmı ıımu-
miyeyi Temmuz nihayetine kadar hadis olmuş 
vakayie aidolmak üzere takyidediyoruz -ki 
cezayı tahfif etmekten ibarettir - Bunu kabul 
veya ademikabul Meclisi Âlinizin rey ve takdi
rine vabestedir. Re'sen Maliyenin lehime olan 
müsadere gibi şedit bir cezanın tahföfiîie,bitta
bi Maliye Vekâleti esas itibariyle taraftar ola
maz. Fakat muayyen zamana art ve bilhassa 
gümrük teşkilâtı, muhafaza teşkilâtı yapılma
dığı zamanda başlıyarak ve yapıldığı zamanda 
birdenbire yakalanan bu hâdiseleri Meclisi 
Âlinin arzusuna tebaan hal için bu kanunu tek
lif etmekte maddi ve mânevi faide gördüm. 
Misal olarak da develeri arz ettirm, dört yüz 
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devedir, bunları müsadere edeceğiz. Pakat öle
cekler efendim! ©unlar dişi devedir. Bittabi 
bunlar zürraa damızlık olarak satılabilecektir. 
Diğer kara gümrüklerini de unutmıyalım; dün 
bir memleket halikı idik. Bugün aramızda kale 
gibi bir •gümrük hattı teessüs etti. Artık bu 
gümrük muamelâtının; 13k günlerinde vukua 
gelen bâzı vakayie biraz müsamahakâr mua
mele yapmak ve bilhassa Meclisi ÂLinizin ka-
rariyle biraz müsaadekâr davranmak lâzımdır, 
Pakat; bu müsaadeyi kanunun esasında mı 
yapacağız? Hayır! Kanunumuzun esas ahkâ
mı bakidir. Bu istisnai muameleyi yalnız Tem
muz nihayetine kadar olan vakayie teşmil edi
yoruz. Ondan sonra gümrük heyetleri müsade
re kararı verir. Alâkadar olanlar isterse mah
kemeye gider itirazen dâva eder, isterse o ka
rara mutavaat eder. Binaenaleyh takdir Mecli
si Âlinizindir. 

BEŞİD AĞA (Malatya) — Efendiler bu 
müsadere edilen eşyanın kısmı âzami Haleb ta
raflarından gelen eşyalardır ki Anteb'de tu
tulmuştur. Bu eşya Anteb'in işgal ve istirda
dından evvel, yirmi gün evvel (Cinkûfe) de 
bulunan gümrük dairesinin teşekkül ettiğinden 
malûmatları olmıyarak (Cinkûfe) ye getiril
miş ve burada müsadere edilmiştir ve bizde 
Ziynet eşyanın memnuiyetine dair Kanun ilân 
edilmemiş idi. Hattâ kendi dairei ihrrihabiy em
de bile üç dört tüccarın ziynet eşyası diye ma
lını müsadere etmişlerdir ve bunlar gelmiş, 
böyle bir kanun var mı! diye bana sormuşlar
dır. Beıi de yoktur dedüm. Memnuiyetine dair 
kendi memleketimde ve hattâ münadi tarafın
dan ilân edilmemiştir. Böyle, bir kanundan 
malûmatı olmıyan tüccarın bu tarzda çok 
eşyası müsadere edilmiştir. Halbuki o taraf 
tüccarının ekserisinin üç dört bin lira serma
yeleri vardır. Bu eşya da böylece müsadere edi
lirse, kendileri iflâs edecektir. Eğer, biraz mü
saade edilirse çoluklarmın, çocuklarının mai
şetlerini temin edeceklerdir. Hem de bu yüz
den sene besene Hükümet istifade edecektir. 
Heyeti Aliyeniz de ahalinin mağduriyeti taraf
tarı değildir. Bundan dolayı bu suretle iki kat 
Gümrük Resminin de alınması taraftarı deği
lim. Usulü kanunisi dairesinde alınsın ve müsa
derenin 'affedilmesini istirham ediyorum. 

VEHBÎ Ef. (Konya) — Efendini Rüsumat 
daireleri lâyıki veçhile yoluna girdi dersek yan
lı! deriz. Fakat evvelkine nispetle hakîkaten 
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intizam cihetini tutmuştur. Bunda şüphe yok-
tur. Çünkü ben ekseri tüccarlarla temas ediyo
rum... Şimdiki ahval ile bundan iki, üç ay ev
velki ahval arasında çok fark olduğunu söylü
yorlar. Bu böyledir. Bununla beraber efendiler 
her ne ise bir şey kaçıran kaçırmış. Kaçıran 
adama kanuna muhalefet ettiğinden dolayı bir 
ceza vermek lâzımdır. Fakat zatıâlilerinden so
ranın. Bu ceza canını -almak mıdır? Yoksa bir 
müddet hayatta yaşamasiyle beraber ona bir 
ceza mı vermektir? Her halde hayatta yaşaya
bilecek derecede bir ceza vermektir. Eğer ta
mamen canını alacaksak buna ceza denmez. İfna 
denir. Şimdi rica ederim bu memleket ahalisi 
her ne ise bu eşyaları getirmişler. Reşid Beyin 
buyurduğu doğrudur. Hükümet hangi delâile 
mebni men'i zinet Kanununu ilân etti? Rica 
ederim, bizim efradı ahalinin her birleri her gün 
gazete okumaya müdavim midir;? Rica ederim, 
bundan yarısının haberi yoktur halâ efendiler 
bir tüccar tamamen sermayesini bir eşyaya bağ
lamış ve gümrükten kaçırmış. Şimdi bunu ta
mamen müsadere edip de canını almak doğru 
mudur? Yoksa az - çok bir ceza ile geçiştirmek 
mi doğrudur? Can ve malını aldığımız halk bu 
memlekettendir. Uhdesine düşen her türlü feda
kârlığı yapmıştır ve elyevm de yapmaktadır. 
ve yapmaya amadedir ve her şeyi yapıyor ve hiç
bir ferdi de müstesna değildir. Milletin hepsi 
muktedir olduğu kadar fedakârlığı yapmıştır, 
yapmaktadır ve yapmaya hazırdır. (Kadınlara 
varıncaya kadar sesleri) Binenieyh ben şu mad-
dei kanuniyenin tasdiki taraftarıyım, çünkü hem 
alâkadarlar cezasız kalmıyor, hem de tüccarın 
sermayesi imha ve ifna edilmiyor. Efendiler 
doğru mudur rica ederim? Hükümetin, hata etti 
diye bir tüccarın bütün malını, alması, onu iflâs 
ettirmek, çoluğunu çocuğunu ayale altında sü
ründürmesi doğru mudur? Buna hangi vicdan 
razı olur? Kanunun tasdikini teklif ediyorum. 

MÜFİD Ef. (Kırşehir) — Efendim müzakere 
etmekte olduğumuz kanunun... (Rauf Beyi din
liye! im sesleri). 

6. — BEYANAT 

./. — Eskişehir ve Uşak'm düşmandan- istir-
dadedüdiğme dair Heİsisani Adnan Beyle İcra 
Vekilleri If-cyeti Reisi Rauf Beyin beyanatı 

REİS — Telâş etmeyiniz efendim. Ordumuz. 
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Eskişehir'e girmiştir tebşir ederim. (Alkışlar, 
daha var sesleri) (Bu esnada Müfid Efendi tara
fından kaimen dua edilmiştir). 

İCRA VEKİLLEİ HEYETİ REİSİ RAUF 
B. (Sivas) —Efendim şimdi Başkumandan Paşa 
(1/2 Eylül 1338 gecesi) Uşak'm da istirdadedil-
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diğini tebşir ediyor efendim (Şiddetli alkışlar) 

REİS — Efendim bugün biliyorsunuz ki üç 
buçukla dört arasında tezahürat yapılacaktır, 
onun için müsaadei âlinizle celseyi Pazartesi günLi 
içtima etmek üzere tatil ediyorum. 

Hitamı Celse; saat : 2,05 

7. — SUALLER, CEVAPLAR 

1. — Edirne Mebusu Şeref Beyle arkadaşla
rının, Yunanistan'da esir bulunan Edime Me
busu1' Cafer Tayyar Beyle diğer Türk esirlerine 
dair suali ve Hariciye Vekâleti Vekili Rauf Be
yin takriri cevabı 

B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 

Yunanistan'da esir bulunan Edirne Mebusu 
Cafer Tayyar Beyin yüz yirmi nefer esir ile 
beraber Clirid'de İzzeddin kalesine naklolun
duğu haber alınmıştır. Yunan esirlerinin mem
leketimizde hüsnümuamele görmekte olmasına 
mukabil Yunanistan'daki Türk üserasınm mâ
ruz kaldığı muamelei vahşiyane cidden taham
mülsüzdür. Yunanistan'daki Türk üserası kamp
larını ziyaret eden Doktor Şatısman'm rapo
runda da bildirildiği veçhile arkadaşımız Cafer 
Tayyar Beyin hürriyeti şahsiyesi kavaidi bey
nelmilele ve hukuku beşeriyeye mugayir ola
rak fevkalhad tahdit ve takyidedilmiş iken bu
nunla da kanaat edilmiyerek bu defa da cidden 
maktel ıtlakına seza olan İzzeddin kalesine 
nakli müşarünileyh ile diğer bedbaht Türk 
esirlerinin hayatına suikastten başka bir su

retle telâkki edilemiyeeek bir muamele oldu
ğundan bu husus hakkında ne muamele yapıl
dığının ve ne yapılmak düşünüldüğünün Hari
ciye Vekâletinden sualini rica ederiz efendim. 

21 Ağustos 1338 
Edirne Mebusu Cebelibereket Mebusu 

Şeref Faik 
Erzurum Mebusu Kars Mebusu 

Hüseyin Avni Cavid 

Aded 
1464/4742 

T. B. (M. Meclisi Riyaseti Celilesine 
24 . VIII . 1338 tarih ve 1382/3563 numa

ralı tezkerei aliyeleri cevabıdır: 
Cafer Tayyar Bey ve rüfekasmm Girid'e 

nakilleri meselesi hakkında tahkikat icra edil
mektedir. Keyfiyeti nakilleri ve suimuameleye 
mâruz kaldıkları tahakkuk ettiği takdirde mu
kabele bilmişle tevessül olunacağı tabiî bulun
duğu arz olunur efendim. 

29 Ağustos 1338 
Hariciye Vekâleti Vekili 

Hüseyin Rauf 

»>••<« 
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İçtimai âti ruznamesi 

1. — Zaptı sabık hulâsası 
2. — Evrakı varide 
Kadıoğlu Haeıahmed'in bakıyei müddeti ce-

zaiyesinin affına dair Heyeti Vekileden mevrut 
lâyihai kanuniye 

Akif oğlu Said'iıı bakıyei müddeti cezaiye-
sinin affına dair Heyeti Vekileden mevrut lâyi
hai kanuniye 

Askerî Ceza Kanununun 95 nei maddesinin 
tadiline dak- Heyeti Vekileden mevrut lâyihai 
kanuniye 

Balâ'nın Camksagir mahallesinden Battal'-
ııı 'bakıyei müddeti eezaiyesinin affına dair He
yeti Vekileden mevrut lâyiha! kanu'niye 

Mâlûlinin tekaüt muamelesine dair Heyeti 
Vekileden meVrut lâyihai kanııniye 

Temettü Vergisi Kanununun ikinci mıadde-
skiiin tefsirine dair Maliye Vekâleti tezkeresi 

Teşkilâtı 'Mülkiye 'hakkında Dahiliye Encü-
ımenıkıde bulunan lâyihai kanuniyeıım iadesine 
dair Dahiliye Vekâleti tezkeresi 

Bâzı kolordu ve fırka kumandanlaırının tak
dirnameyle 'taltiflerine dair Başkumandanlık 
tezkeresi 

Vesaiti nakliye mükellef iyeti hakkındaki Ka
nunun tefsirine dair lora Vekilleri Riyaseti tez
keresi 

Askerî Fabrikaları Usta Mektebi 'hakkında
ki Heyeti Vekileden mevrut lâyihai kanuniye 

'Elbise 'bedeli Kanununun tefsirine dair İcra 
VekilHera Riyaseti tezkeresi 

11 Nisan 1338 tarihli Adliye Encümeni maz
batasının tefsirine dair Müdafaai Milliye Vekâ
leti tezkeresi 

Diyaribekir Mebusu Kadri Beyin, üserayı har-
biyeden mezalim ika edenlerinin muhakemeleri
ne dair takriri 

Diyaırbekir Mebusu Kadri Beyin, üserayı Iıar-
biyenkı nafıa emrine verilmesine dair takriri 

Muzafferiyet münasebetiyle mevrut telgraf
lar 

Erzurum ahalisinin telgrafı hakkında Hüse
yin Avni Beyin takriri 

Divanı Riyaset kararı 
Dahiliye Vekâleti bütçesine tahsisat ilâvesi

ne dair lâyihai kanuniye 

Mazbatalar 
'Başaralı Mustafa Efendinin affı (hakkındaki 

teklifi 'kanuniye dair 'Adliye Encümeni nıazha-
ta'sı 

Tiflis'te münıakit Mukavelename hakkında 
Hariciye Encümeni mazbatası 

Cevabı verilecek sualler 
1. — Kayseri Mebusu Hilmi Beyin, Tekâlifi 

Milliye yüzde yirmilerine dair Dahiliye Vekâ
letinden 

2. — Karesi Mebusu Basııi Beyin, Alâiyeli 
Mahmud Beye dair Dahiliye Vekâletinden 

3. — Kayseri Mebusu Osman 'Beyin, yüz elli 
deve meselesine dair Dahiliye ve Müdafaa Mil
liye vekâleti erinden 

4. — Gazianteb Mebusu Ali Cenani Beyin, 
Adana ve havalisi şimendiferlerine dair Nafıa 
Vekâletinden 

Müzakere edilecek mevttd 
Müsadere edilen emval hakkındaki lâyihai 

kanuniye 
Sıhhiye bütçesi 
Ankara'da bir İstiklâl Mahkemesi teşkiline 

dair tezkere 
Sivil etıbba ve baytarlar hakkındaki lâyihai 

kanuniye 

T. B. M. M. 


