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Münderecat 
Sayfa 

1. — Zaptı sabık hulâsası 3 
2. — Sualler 3 
1. — izmit Mebusu Sırrı Beyin, De

miryolları İşletme Müdiriyetine dair Na
fıa Vekâletinden sual takriri 3 

2. — İzmit Mebusu Sırrı Beyin, istik
razı dahilî faizlerine dair Maliye Vekâle
tinden sual takriri 3 

3. — Kayseri Mebusu Âlim Efendinin, 
Bünyan Kaymakamı Cavid Bey hakkın
da Dahiliye Vekâletinden sual takriri 3 

3. — icra Vekilleri muamelâtı 5 
1. — Teftişi için İzmir'e gitmiş olan 

Sıhhiye Vekâleti Vekili Dr. Tevfik Rüşdü 
Beye Maarif Vekili İsmail Safa Beyin 
vekâlet edeceğine dair İcra 'Vekilleri He
yeti Riyaseti tezkeresi 5 

4. — Azayı kiram muamelâtı 26 
1. — Memurin Muhakemat Tetkik 

Heyeti ve Encümeni için intihap 26:27 
5. — Lâyihalar 6 
1. — Haliloğlu Halim'in bakıyei müd

deti cezaiyesinin affı hakkında kanun lâ
yihası 6 

2. — Seferberlik tayınat ve yem be
deli Kanununun tadili hakkında kanun 
lâyiham 

6. — Teklifler 
1. — Maraş Mebusu llasib Beyin, 

Maraş İdadisi Riyaziye Muallimi Hayrul-
Lah Efendi ailesine hidematı vataniyeden 
maaş tahsisine dair kanun teklifi (2/624) 

7. — Tezkereler 
1. -— Mülkiye harcırah Kararnamesi

nin onuncu maddesinin tefsirine dair İcra 
Vekilleri Heyeti Riyaseti tezkeresi 

2. — Takdirname ile taltif Kanunu
nun tefsirine dair İcra Vekilleri Heyeti 
Riyaseti tezkeresi 

8. — Takrirler 
1. — Mardin Mebusu İbrahim Beyin, 

Avans Kanununun aileler harcırahlarına 
rnütaallik yedinci maddesinin tefsirine 
dair tezkere ile Kavanini Maliye Eıırüme-
ni mazbatasının müstaceliyetle ruzname-
ye alınmasına dair takriri 

2. — Erzincan Mebusu Hüseyin Be
yin, Erzincan Hapsanesinde mevkuf bu
lunan Hüseyin Ağanın maluliyetine bina
en affının teminine dair takriri 

3. — Erzincan Mebusu Hüseyin Be
yin; Trabzonlu Remzi Efendinin müsa
dere edilmiş olan altınlarının iade edil
mesine dair takriri 

Sayfa 
5 



Sayfa 
4. — Urfa Mebusu Pozan Beyle rüfe-

kasının, Suruç kazası halkından mevrut 
telgrafın Lozan Sulh Heyeti Murahh asa
sına irsali hakkında takriri 6 

5. — Maraş Mebusu Tahsin Beyin, 
memaliki müstahlasadan avdet etmiş olan 
İktisat Vekili Mahmud Esad Beyin Mec
lise izahat vermesine dair takriri 6 

6. — Batum Mebusu Ali Rıza Efendi 
ile elli beş refikinin, Dr. Behçet Sabit 
Beyin ibraz eylediği faaliyet ve gayreti 
fevkalâdeden dolayı Sıhhiye Vekâletince 
taltifine dair takriri 6 

9. -— Muhtelif evrak 6 
1. — Filistin Musevi Devleti mandası

nın Türkiye Devletine itası istirhamına 
dair sabık Darülfünun müderrislerinden 
Mişon Vantora Efendi ile iki arkadaşının 
mektubu 6,7:9 

10. — Mazbatalar 7,9 
1. — Konya Mebusu Kâzım Hüsnü 

Beyin, Konya Darüleytamı için bütçeye 
on bin lira ilâvesine dair kanun teklifi ve 
Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 
(2/581) 7 

2. — Sivas Mebusu Vâsıf Beyle arka
daşlarının, eski Diyarbekir Valisi Reşid 
Bey ailesine maaş. tahsisine dair kanun 
teklifi ve Muvazenei Maliye Encümeni 
mazbatası (2/528 mükerrer) 7:8 

3. — Cebelibereket Mebusu İhsan Be
yin, Şehit Tevfik Sükuti Beyin, valide ve 
hemşiresine bin kuruş maaş tahsisine dair 
kanun teklifi ve Muvazenei Maliye Encü
meni mazbatası (2/580) 7 

4. — Van Mebusu Haydar Beyle rü-
fekasınm, vilâyatı Şarkiye muhacirleri 
için bütçeye iki buçuk milyon lira tahsi
sat ilâvesine dair kanun teklifi ve Muva
zenei Maliye Encümeni mazbatası (2/579) 7 

5. — İstanbul Mebusu Ali Rıza Be
yin, Nigâhbancı, Kızılhançerci ve Kuva-
yı înzıbatiyeci zâbitanla hizmeti vata-
niyeye icabet etmiyen erkân, ümera ve 
zâbitan ve memurin ve mensubini askeri
yenin muhakeme edilmelerine dair kanun 
teklifi ve Lâyiha Encümeni mazbatası 
(2/618) ' 7 

6. — Yozgad Mebusu Bahrî Beyle rü-

Sayfa 
fekasının, Karamağara Nahiye Müdürü 
iken şehidedilen Tevfik Efendinin ailesine 
hidematı vataniye tertibinden maaş tah
sisine dair kanun teklifi ve Kavanini Ma
liye ve Muvazenei Maliye encümenleri 
mazbataları (2/536) 7 

7. — Kaya nahiyesinin Yukarı mahal
lesinden Kambur kızı Pipi Marya'nın üç 
sene küreğe konulması hakkındaki evra
kın gönderildiğine dair Adliye Vekâleti 
tezkeresi ve Adliye Encümeni mazbatası 9:10 

8. — Hiyaneti vataniyeden altı ay 
hapse mahkûm Düzceli Abdürrahmanoğlıı 
Osman hakkındaki evrakın gönderildiği
ne dair Adliye Vekâleti tezkeresi ve Ad
liye Encümeni mazbatası 10 

9. — Söğüd'ün Kümbet karyesinden 
İbrahim Efendinin beş sene küreğe ko
nulması hakkındaki evrakın gönderildi
ğine dair Adliye Vekâleti tezkeresi ve 
Adliye Encümeni mazbatası 10:11 

10. — Hiyaneti vataniyeden on sene 
küreğe mahkûm Söğüd'ün Poyra karye
sinden Yahyaoğlu Hasan hakkındaki ev
rakın gönderildiğine dair Adliye Vekâleti 
tezkeresi ve Adliye Encümeni mazbatası 11:12 

11. — Hiyaneti vataniyeden üç sene 
küreğe mahkûm Eskişehirli Urkuş kadına 
ait evrakın gönderildiğine dair Adliye 
Vekâleti tezkeresi ve Adliye Encümeni 
mazbatası 12:14 

12. — Hıyaneti vataniyeden beş sene
ye mahkûm Eskişehir muallimlerinden 
Sıdkı Efendi hakkındaki evrakın gönde
rildiğine dair Adliye Vekâleti tezkeresi 
ve Adliye Encümeni mazbatası 19:20 

13. — Hiyaneti vataniyeden on sene 
küreğe mahkûm Karaağaç'tan Çerkez 
Musa hakkındaki evrakın gönderidiğine 
dair Adliye Vekâleti tezkeresi ve Adliye 
Encümeni mazbatası 20 

14. — Hiyaneti vataniyeden beş sene 
küreğe mahkûm Eskişehir Belediye Ça
vuşu Ali Efendi hakkındaki evrakı lıük-
miyenin göderildiğine dair Adliye Vekâ
leti tezkeresi ve Adliye Encümeni maz
batası 20:21 

15. — Hiyaneti vataniyeden idama 
mahkûm Eskişehirli Tahsildar Ahmedoğ-
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hası, Karahisarı Şarki Mebusu Mustafa Be
yin, Aşar mültezimlerinden edayı deyne-
denlerin emlâki merhuneleri hakkındaki 
29 Eylül 1336 tarihli Kanun hükmünün 
temdidine dair kanun teklifi (2/483), Ka
resi Mebusu Abdülgafur Efendiyle arka
daşlarının, Varidatı hususiyei vilâyatm 
muhasebei hususiyelerce tahsil ve kabzı 
hakkında kanun teklifi (2/406), Kütah
ya Mebusu Cemil Beyin, Ziynet eş
yası hakkındaki Kanunun mevkii me
riyetten ref'i hakkında kanun teklifi 
(2/541), Aydın Mebusu Tahsin Beyin, 
Yunanistan'dan ithal edilen zeytinlerden 
alman Gümrük Resminin zeytin yağların
dan alman Gümrük Resmi derecesine iblâ
ğına. dair kanun teklifi (2/538), Gümrük 
Kanununun 84 neü maddesini muaddil ka
nun lâyihası ve Muvazenei Maliye Encü
menince tanzim olunan nıevaddı kanuniye 27:35 

mm • • 
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lu Yusuf hakkındaki evrakı hükmiyeniu 
gönderildiğine dair Adliye Vekâleti tez
keresi ve Adliye Encümeni mazbatası 21 

16. — Erzurum Mebusu Salih Efendiyle 
arkadaşlarının, Kastamonu Hapsanesinde 
mevkuf bulunan Bafralı Hikmet Efendinin 
bakıyei müddeti eezaiyesinin affına, dair 
takriri ve Adliye Encümeni mazbatası 21 :22 

17. — İstanbul Hapsanesinde mahpus 
bulunan Ali Başo'nun bakıyei müddeti ee-
zaiyesinin affına dair kanun lâyihası ve 
Adliye Encümeni mazbatası 22:26 

11. — Müzakere edilen maddeler 27 
1. — 7 Mayıs 1337 tarihli Gümrük Ta

rifesine zeylolarak tanzim, olunan kanun 
lâyihası, Akarat Vergisinin tezyidi hak
kında kanun lâyihası, Aşar Hissesi İanesi 
ve Küsuratı Munzamına hakkında kanun 
lâyihası, Zonguldak kömürlerinden İhra
cat Resmi alınmamasına dair kanun lâyi-

REİS - - Celseyi açıyorum efendim; zaptı sa
bi k okunacak. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci Celse 

Birinci Reisvekili Hüseyin Avııi Beyefendi
nin tahtı Riyasetlerinde bilinikat zaptı sabık 
hulâsası kıraat ve tashihan kabul olundu. !Ne-
vahi Kanunu müzakere edilerek 214, 215, 217 
nci maddeleri aynen 216 ncı maddesi tadilen 
kabul edildi. Tehcir edilen firari asker ailele
rinin müsebbipleri hakkında bir anket icrasına 
dair teklif ikinci defa reye vaz'olunup 39 ka
bul ve 7 müstenkife karsı 122 reyle reddolundıı. 

Tetkik Heyetiyle Muhakemat Encümeni için 
intihap icra edilerek yoklamada - bulunanların 
adedi nisabı ekseriyeti bulmadığından Cumar

tesi günü içtima olunmak üzere celseye nihayet 
verildi. 
Reisisani Kâtip Kâtip 
Ali Fuad Van Yozgad 

Hakkı Süleyman Sırrı 
2. — SUALLER 

1. — İzmit Mebusu Sırrı Beyin, Demiryolları 
İşletme Müdiriyetine dair sual takriri Nafıa 
Vekâletine, 

2. — İzmit Mebusu Sırrı Beyin, istikrazı da
hilî faizlerine dair sual takriri Maliye Vekâle
tine, 

3. — Kayseri Mebusu Âlim Efendinin, Bün
yan Kaymakamı Cavid Beye dair sual takriri 
Dahiliye Vekâletine havale edildi. 

REİS — Efendim zaptı sabık hakkında söz 
istiyen var mı? (Hayır sadaları) Zaptı sabıkı 
aynen kabul edenler ellerini kaldırsın. Kabul 
edilmiştir. 
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REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Müsaa- , 

de buyurun efendim, Heyeti Muhteremeden me-
maliki müstahlasaya ait iki mühim meseleyi is
tirham edeceğim. Birisi; işgal esnasında ma-
hakim tarafından verilen mukarreratm su-
veri tatbikıyesi hakkında teklif edilmiş ve He
yeti Celilenizce bir numaraya alınmış olan tek
lifin müzakeresi, diğeri yine memaliki meşgu
le ihtiyacından olan İstiklâl Mahakiminin bir 
an evvel gönderilmesi hakkındaki kararın infazı. 
Binaenaleyh elde mevcut bir kanun vardır. Ya
ni Varidat Kanununun müzakeresini mütaa-
kıp Heyeti Celileden bu kanunların müzakere
sini rica ediyorum. Bu iki işi tercihan çıkar
mak lûtfunu deriğ etmeyiniz. 

RElS — Efendim, Refik Şevket Beyin tek
lifi memaliki müstahlasa işgal altında iken o 
vakit verilen hükümler, var. Sonra... « 

RAGIB B. (Kütahya) — Bendeniz de ay
nı mesele üzerinde beyanı mütalâa edeceğim. 

REİS —• Rica derim, sözümü kesmeyiniz. 
İkinci mesele de İstiklâl mahkemeleri intihabı 
meselesidir. Bunların Varidat Kanunundan 
sonra müzakeresini kabul edenler lütfen elleri
ni kaldırsın. Reddedilmiştir efendim. 

ABDÜLKADİR KEMALÎ B. (Kastamonu) 
— 18 Nisan 1338 tarihinde Kanunu Cezamızın 
203 ncü maddesine tezyilini teklif ettiğim 7 
maddenin müzakeresi ve bir esası salime rap
tı ndan sonra Meclise gönderilmesi Adliye En-
cümeninco kabil olduğundan dolayı Meclisi Âli
ce bunun doğrudan doğruya müzakeresini tek
lif etmiştim. Fevkalâde işler olduğu için Mec
lisi Âli bunu ihmal etmişti. Aradan altı ay 
geçti, yine rica ettim. Hürriyeti şahsiye ile, 
yani ilân edilen Kanunu Esasi ile ve bu esa-
satla fevkalâde alâkası olan bu 7 maddenin sü
rüncemede kalmasının doğru olmadığını söy
lediğim gün Meclisi Âli müstaeelen müzakere
sini kabul etti ve geçen Cumartesi günü müza
kere etmek esası kararlaştırılmıştı. Maalesef di
ğer bâzı mesail takaddüm ederek hattâ imti-
yazatı adliye mespili ile de fevkalâde alâkası 
olan şu kanunun bir türlü müzakeresine başla
namadı. Bu kanun efendiler, gerek kendinize 
ve gerek temsil etmiş olduğumuz müvekkilleri
mize hakkı hürriyet kabul edecek ve hakkı hür
riyet vermiş olacaktır. On dört sene evvel i1 ân 
edilmiş olan Meşrutiyetin icabatı şu kanunun 
maddelerini kabul etmekle tesbit edilecek. Bun- j 
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dan daha mühim bir kanun olmadığı halde 
bunun bu kadar uzaması katiyen doğru değil
dir Binaenaleyh memaliki müstahlasa için de 
lâzımdır. Memaliki gayrimeşgulo için de lâ
zımdır. Bütün efradı millet için de lâzım olan 
bir kanundur. Böyle bir kanunun iki sene sü
rüncemede kalması doğru değildir. Bunu Mec
lisi Âli ilk celsede müzakere etmek mevkiinde
dir. Çünkü dökülen kanların bu kanunla alâ
kası. vardır. (Doğru sesleri) Bu işi pek uzatı
yoruz. Rica ederim, Varidat Kanununun mü
zakeresinden sonra mademki, Refik Şevket Be
yin teklifi kabul edilmemiştir. Varidat Kanu
nunun müzakeresini mütaakıp behemehal bu ka
nunun müzakeresine geçilmesini teklif ediyorum. 

REİS — Efendim Abdülkadir Kemali Bey 
bir teklif yapıyor. Kanunu Cezanın 203 ncü 
maddesine bâzı mevaddın tezyili hakkındaki Ka
nun teklifinin, Varidat Kanunundan sonra mü
zakeresini teklif ediyor. Bu teklifi kabul edenler 
ellerini kaldırsın. Kabul edilmemiştir. 

Evrakı varideye geçeceğiz. 
RAGIB B. (Kütahya) -— Paşa Hazretleri, 

söz istiyorum. 
REİS — Neye dair* 
RAGIB B. (Kütahya) — Benden evvel söz 

söyliyen arkadaşlarım neye dair söyledilerse ben 
de ona dair söyliyeeeğim. 

Muhterem arkadaşlarım, bendeniz dairei in-
tihabiyemden avdet ettikten sonra vukubulan 
beyanatımla bugüne kadar sebk eden müzake-
ratta yalnız bir şey intacedilmek isteniliyordu. 
O da; İstiklâl mahkemeleriydi. İki, iki buçuk 
ay Meclisi Âlinizi işgal ettikten sonra verilen 
bu karar maalesef her gün teahhur etmektedir. 
Halbuki istirdadedüen yerlerde üç ay evvel 
hapsedilip de henüz bir defa kendisine, sen ni
çin hapsedildin, sen necisin? diye sorulmıyan 
on binlerce insan var. Bunların içinde bir an 
evvel cezayı sezasını bulacak insanlar olduğu 
gibi, birçok da masum olması ihtimali bulunan
lar dahi var. Fakat mesele yalnız bu değildir. 
Daha mühim birçok mesail vardır ki İstiklâl 
mahkemelerinin dairei salâhiyetinde ve muallâk
tadır ve her gün memleket zayiatı mühimmeye 
duçar olmaktadır. Bendeniz istirham ediyorum. 
Zaten Meclisi Âlinizin bir kararı vardır. İstik
lâl mahkemeleri intihabatı bitmeden başka işe 
bakılmaması Meclisi Âlice mukarrer idi. Bu
gün evrakı varide kıraat edilmezden evvel inti-
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habata başlıyahm. İntihabı mütaakıp âranm 
tasnifi esnasında da evrakı varidenin kıraatine 
başlanır. (Doğru sesleri) 

REİS — Ragıb Bey de aynı veçhile Refik 
Şevket Beyin teklifleri gibi teklifte bulunuyor
lar. Reye koydum reddedildi. (Anlaşılmadı ses
leri) 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Paşam 
bendenizin teklifim iki madde idi. (Anlaşılmadı 
sesleri) m 

SIRRI B. (İzmit) — Düyunu Umumiyenin 
birer heyeti merkeziyeleri vardı. Bir de Mü-
diriyeti Umumiyeleri vardı. Bir de burada var. 
Bir Müdiri Umumilik dâhilinde iki müdürü 
umumi nasıl birleşiyor? Maliye Vekâletinden 
bir sual takririm vardı. Çok rica ederim, tekid-
edilsin ve vakti geçmeden bunu nazarı dikkate 
alınız. 

REİS — Efendim evrakı varideyi okuyoruz. 

3. — İCRA VEKİLLERİ MUAMELÂTI 

i. — Teftiş için İzmir'e gitmiş olan Sıhhiye 
Vekâleti Vekili Dr. Tevfik Rüşdü Beye Maarif 
Vekili İsmail Safa Beyin vekâlet edeceğine dair 
îcra Vekilleri Heyeti Riyaseti tezkeresi 

REİS — Berayı teftiş İzmir'e azimet eden 
Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâleti Vekili 
Dr. Tevfik Rüşdü Beyin yerine Maarif Vekili 
İsmail Safa Beyin vekâlet eyliyeeeğine dair 
İcra Vekilleri Heyetinin tezkeresi vardır, oku
nacak. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Berayı teftiş İzmir'e azimet edecek olan Sıh
hiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekili Dr. Tevfik 
Rüşdü Beyefendinin vürutlarma değin vekâleti 
müşarünileyha umurunun Maarif Vekili İsmail 
Safa Beyefendi tarafından deruhde ve tedviri 
İcra Vekilleri Heyetince tensibedildiği berayi 
malûmat mâruzdur efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İcra Vekilleri Heyeti Reisi 

Hüseyin Rauf 

6. — TEKLİFLER 

1. — M araş Mebusu Hasib Beyin, Maraş İda
disi Riyaziye Muallimi Hayrullah Efendi aile
sine hidemaü vataniyeden maaş tahsisine dair ka
nun teklifi (2/624) 

REİS — Maraş İdadisi muallimlerinden Şe-
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hit Hayrullah Efendi ailesine hidematı vataniye 
tertibinden maaş itasına dair Maraş Mebusu Ha
sib Beyle rüfekaısınm teklifi kanunisi; Lâyiha 
Encümenine tevdi olundu. 

8. — TAKRİRLER 

1. — Mardin Mebusu İbrahim Beyin, Avans 
Kanununun aileler harcırahlarına mütaallik ye
dinci maddesinin tefsirine dair tezkere ile Kava-
nini Maliye Encümeni mazbatasının müstaceliyet
le ruznameye alınmasına dair takriri 

REİS — Avans Kanununun yedinci madde
sinin tefsirine dair Kavanini Maliye Encümeni 
mazbatasının müstacelen ruznameye alınmasına 
dair Mardin Mebusu İbrahim Beyin takriri : 

Riyaseti Celileye 
Avans Kanununun aileler harcırahı hakkındaki 

yedinci maddesinin tefsirine dair Kavanini Mali
ye Encümeninden Heyeti Umumiyeye muhavvel 
Heyeti Vekile Riyaseti tezkeresinin tûl müddet 
tehirinden dolayı memurin bu yüzden zarar gör
mekte olduklarından ve zaten mesele bir tefsir
den iıbaret olup bir dakikalık iş olduğundan bu
gün müstaceliyetle ruznameye ahiz ve intacını 
arz; ve teklif eylerim. 

Mardin 
İbrahim 

REİS — Efendim, bu tefsirin müstacelen ruz
nameye alınmasını kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın. Reddedilmiştir efendim. 

2. — Erzincan Mebusu Hüseyin Beyin, Er
zincan Hapsanesindc mevkuf bulunan Hüseyin 
Ağa'nın maluliyetine binaen affının teminine da
ir takriri 

REİS — Erzincan Hapsanesinde mevkuf 
Hüseyin Ağa'nın maluliyetine binaen affı esbabı
nın istifcmali zımnında Erzincan Mebusu Hüse
yin Beyin Adliye Vekâletinden temenni takriri 
vardır. Adliye Vekâletime havale ediyoruz efen
dim. 

3. — Erzincan Mebusu Hüseyin Beyin, Trab
zonlu Remzi Efendinin müsadere edilmiş olan al
tınlarının iade edilmesine dair takriri 

REİS — Trabzonlu Remzi Efendiye laidohıp 
müsadere edilen altınlarının emsali misillû iade
si hakkında Erzincan Mebusu Hüseyin Bey ve 
rüf ekasınm takriri Adliye Vekâletine havale olun
du. 
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4. — Urfa Mebusu, Pozan Beyle rüfekasının, 

Suruç kazası halkından, mevrut telgrafın Lozan 
Sulh Heyeti Murahhasasma irsali hakkında tel
graf % 

REİS — Suruç kazası halkından mevrut tel
grafın Lozan Sulh Heyeti Murahhıasasına irsali 
hakkında Urfa M e t a n Pozan Beyile rüfekasının 
takririni telgrafla beraber Hariciye Vekâletine 
havale ediyoruz. 

5. —• Maraş Mebusu Tahsin Beyin, memaliki 
müstahlasadan avdet, etmiş olan İktisat VeMli 
Mahmud Esad Beyin Meclise* izahat vermesine 
daîr takriri 

REÎS — Memaliki MiMahlasadaıı avdet 
eden iktisat Vekili Mahmud Esad Beyin izahat 
vermesi hakkında Maraş Mebufsu Tahsin Beyin 
takriri: 

Riyaseti Oelileye 
Memaliki Müstahilasada tetkikatı iktisadiyede 

bulunarak avdet eden iktisat Vekili Mahmud 
Esad Beyin Meclisimize izahat vermesini teklif 
ederim, 
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Maras 
Taksin 

REİS — Efendim eğer kabul buyurursanız 
Çarşamba günü izahat vermesini reye koyalım. 
(Hacet yok, sesleri) 

OPARATÖR EMİN B. (Bursa) — Kendisi 
ile tesadüfen sabahleyin görüştüm. Zannedersem 
kendisi Meclise müracaat!e Pazartesi günü izahat 
verecektir. 

REİS —• Pazartesi günü izahat vermesini ka
bul edenler lütfen ellerini (kaldırsın... Kabili edil
miştir efendim. 

6. —« Botum Mebusu Ali Rıza Efendi ile elli 
beş arkadaşının, Dr. Behçet Sabit Beyin ibraz 
eylediği faaliyet ve\ gayreti fevkalâdeden dolayı 
Sıhhiye Vekâletince, taltifine dair takriri 

REÎS — Muktedir ve mütehassıs etibbadan 
Dr. Behçet Sabit Beyim ibraz eylediği faaliyet ve 
gayreti fevkalâdeye binaen Sıhhiye Vekâletince 
taltifi hakkında Batum Mebusu Ali Rıza Efendi 
ile elli beş refikinin temenni takriri var. Sıhhi
ye ve Muaveneti içtimaiye Vekâletine havale edi
yoruz. 
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FEYYAZ ALI B. (Yozgad) —Reis Pasa 

bMâmütalâa gönderilsin. 

9. — MUHTELİF EVRAK 
1. — Filistin Musevi Devleti mamda&ının Tür

kiye Devletine itası istirhamına dair sabık Darül
fünun müderrislerimden Mişon Vantura. Efendi 
ile iki arkadaşının mektubu 

REİS — Filistin Musevi Devleti mandasının 
Türkiye Devletine itası istirhamı hakkında mer
but telgraf ile istanbul sabık Mebusu ve Darül
fünun Müderrisi Mison Vantura Efendi ile rü
fekasmın tezkereleri var. Hariciye Vekâletine 
gönderiyoruz. 

5. — LÂYİHALAR 

1. <— Haliloğln Hilmi'nin bakıyei müddeti ce-
zaiyesinin affı hakkında kanun lâyihası 

REİS — Haliloğlu Hilmi'nin bakıyei müd
deti cezaiyesinin affı hakkında Heyeti Vekil e-
den mevrut lâyi'hai kanuniye 'var, Adliye En
cümenine havale ediyoruz. 

2. — Seferberlik muayyenat ve iyem bedeli 
Kanununun tadiline dair kamun lâyihası 

REİS — Seferberlik tay inat ve yem 'bedeli 
Kanununun tadili hakkında Heyeti Vekileden 
mevrut lâyiha! kanuniye var, Müdafaai Milliye 
Encümenine havale ediyoruz. 

FEYYAZ ÂLİ B. (Yozgad) — Muvazeneye 
•de gider. 

REİS — Evet Muvazeneye de havale edildi. 

7. — TEZKERELER 
1. — Mülkiye Harcırah Kararnamesinin 

onuncu maddesinin tefsirine dair İcra Vekilleri 
Heyeti Riyaseti tezkeresi 

REİS — Mülkiye Harcıralı Kararnamesinin 
onuncu maddesinin tefsiri hakkında Heyeti Ve
kileden mevrut tezkere var. Kavanını Maliye 
Encümenine Ihavale ediyoruz. 

2. — Takdirname ile taltif Kanununun tef
sirine dair îcra Vekilleri Heyeti Riyaseti tez
keresi . 

REİS — Takdirname ile taltif Kanununun 
tefsiri hakkında Heyeti Vekileden mevcut tez
kere var, Müdafaa! Milliye Encümenine havale 
edivoraz. 
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10. — MAZBATALAR 

REİS — Efendim encümenlerden mevrut 
mazbatalar vardır. 

1. — Konya Mebusu Kâzım Hüsnü Beyin, 
Konya Darüleytamı için bütçeye on bin Ura ilâ
vesine dair kanun teklifi ve Muvazenei Maliye 
Encümeni mazbatası 

REİS — Konya Darüleytamma muavenet 
edilmesi hakkındaki teklifin reddine dair Mu
vazenei Maliye Encümeni mazbatası var, ruz-
nameye alıyoruz. 

2. — Sivas Mebusu Vâsıf Beyle arkadaşları
nın, eski Diyarbekir Valisi Be§id Bey ailesine 
maaş tahsisine dair kanun teklifi ve Muvazenei 
Maliye Encümeni mazbatası (2/528) 

REİS — Diyarbekir Valii esbakı merhum 
Reşid Beyin ailesine hidematı vataniye terti
binden maaş tahsisine dair lâyihanın reddi 
hakkında Muvazenei Maliye Encümeni mazba
tası var, ruznameye alıyoruz. (Neden reddedi
liyor sadaları) İşte efendim ruznameye alıyo
ruz. 

3. — Cebelibereket Mebusu İhsan Beyin, Şe
hit Tevfik Sükuti Beyin valide ve hemşerisine 
bin kuruş maaş tahsisine dair kanun teklifi ve 
Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası (2/580) 

REİS — Tevfik Sükuti Bey merhumun aile
sine 'hidematı vataniye tertibinden maaş tahsi
sine dair olan teklifin bu bapta icabeden malû
matın tahkik ve inbası zımmında Maliye Ve
kâletine havalesi lüzumuna dair 'Muvazenei Ma
liye Encümeni mazbatası var. Maliye Vekâleti
ne tevdi ediyoruz. 

4. — Van Mebusu Haydar Beyle rüfekasınm, 
vüâyatı Şarkiye muhacirleri için bütçeye iki bu
çuk milyon Ura tahsisat ilâvesine dair kanun 
teklifi ve Muvazenei Maliye Encümeni mazbata
sı (2/579) 

REİS — Vilâyatı Şarkiye muhtacinine mu
avenet olmak üzere taihsisat itası hakkındaki 
teklifin İcra Vekilleri Heyetine havalesi lüzu
muna dair Muvazenei Maliye Encümeni mazba
tası var. İcra Vekilleri Heyeti Riyasetine tev
di olundu. 
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5. — İstanbul Mebusu Ali Rıza Beyin, Ni-

gehbancı, Kızilhançerci ve Kuvayı înzıbatiyeci 
zâbitan ile hizmeti vataniyeye icabet etmiyen er
kân, ümera ve zâbitan ve memurin ve mensubi-
ni askeriyenin muhakeme edilmelerine dair ka
nun tekUfi ve Lâyiha Encümeni mazbatası 
(2/618) 

REİS — İstanbul Mebusu Ali Rıza Bçyin, 
Nigehbancı, Kızilhançerci, ve Kuvayı înzıbati
yeci zâbitan ve ümeraya dair teklifi kanunisi
nin şayanı müzakere olduğu hakkında Lâyiha 
Encümeni mazbatası vardır. Müdafaai Milliye 
Encümenine havale ediyoruz. 

6'. — Yozgad Mebusu Bahrî Beyle rüfekası
nm, Karamağara Nahiye Müdürü iken şehidedi-
len Tevfik Efendinin ailesine hidematı vataniye 
tertibinden maaş tahsisine dair kanun teklifi ve 
Kavanini Maliye ve Muvazenei Maliye encümen
leri mazbataları (2/536) 

REİS — Karamağara Nahiyesi Müdürü Şe
hit Tevfik Efendi ailesine hidematı vataniye 
tertibinden maaş tafhsisine dair olan teklifin 
muvafık olduğuna dair Muvazenei Maliye En
cümeni mazbatası var. Ruznameye alıyoruz 
efendim. 

Efendim şimdi ref'i hüküm ve tasdıka mü
tedair Adliye Encümeni mazbataları vardır. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Onlar da okunsun, 
çıksın. 

OSMAN B. (Lâzistan) — Reis Paşa, müsaa
de buyurulursa bir şey arz edeceğim. Merhum 
Reşid Bey ailesine hidematı vataniyeden maaş 
tahsisi hakkındaki takririn Muvazenei Maliye 
Encümeni tarafından reddedildiğine dair olan 
mazbata ruznam<eye alındı. Binaenaleyh bende
niz bunun müstacelen müzakeresini teklif edi
yorum. Ruznameye alınsın ve Muvazenei Ma
liye Encümeninin mütalâasını dinliydim. Ben
deniz bunun reddedildiğine mütehayyirim, fou-
ımn gibi birçok emsal vardır. Onlar kabul edi
liyor da bu nasıl oluyor da kabul edilmiyor-
muş ? 

HÜSEYİN AVNİ B..(Erzurum) — Efendim 
evrakı varide meyanmda Filistin Hükümetine 
ait bir evrak Hariciye Vekâletine havale edil
di. Bunu Heyeti Celileye izah buyursanız daha 
faidelidir. Çünkü milletimizin ve Heyetimizin 
kadirşinaslığını bir daha ilân etmiş olalım. 
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REİS — Efendim Osman Beyin teklifi, mer

hum Reşid Beyin ailesine hidematı vataniye ter
tibinden verilmesi lâzımgelen maaşın reddine 
aidolan mazbatanın ruznameye alınmasına dair
dir. Bu husustaki Muvazenei Maliye Encümeni 
mazbatasının müstaeelen müzakeresini kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın. Efendim red
dedilmiştir. 

MUVAZENİ MALÎYE ENCÜMENİ MAZ
BATA MUHARRİRİ MAZHAR MÜFİD B. 
(Hakkâri) — Reis Paşa Hazretleri bir şey söy-
liyeceğim. Encümen namına. Osman Bey; «Re
şid Bey ailesi hakkındaki teklifin encümenden 
reddedilmesinden dolayı mütehayyirim» buyur
dular. (Hepimiz sesleri) İnşallah encümen iza
hat verdiği zaman o tahayyürü izale eder. 

OSMAN B. (Lâzistan) — Onun hizmetini 
bilenlerin hepsi mütehayyirdir. 

DR. ABİDÎN B. (Lâzistan) — Senden bin 
kat vatanperverdir. 

MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) — Siz onu 
bilmiyorsunuz. Maaş verilmiştir. Bildiğiniz yok
tur. (Gürültüler) Elyevm maaş alıyor. Bilmedi
ğiniz şeyde tahayyürden bahsetmeyiniz. 

REİS — Efendim, Hüseyin Avni Beyefendi
nin bir teklifi var. Filistin'deki Musevi Cemaa
tinin istirhamını havi ariza suretinin merbut bu
lunduğu ve sabık Darülfünun müderrislerinden 
ve İstanbul mebuslarından Mişon Vantura Efen
di ile rüfekasınm arizasmın okunmasını teklif 
ediyorlar. Okunmasını kabul edenler lütfen el
lerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

T. B. Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Mâruzu âcizanemizdir : 
Pek Muhterem Gazi Paşa Hazretleri! 
Lozan'da İnikadedecek Sulh Konferansı ile 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti Birin
ci Murahhası Ferik İsmet Paşa Hazretlerine irsal 
ve takdim ettiğimiz arizanm bir nüshasını hu
zuru sâmilerine arz ile kesbi fahır ve mübahat 
eyleriz. 

Sevgili vatanlarına tekmil meveudiyetleriyle 
merbut bulunan Türkiye Musevileri beş asır ev
vel cihanın her tarafında envai tazyikâta mâruz 
iken Türkiye'de hakiki ve samimî bir melce bul
duklarını hiçbir zaman unutamıyacaklarmdan 
ve Türkiye Devletinin terakkiyatı asriye ve me
deniye ve siyasiyesinden bilâtalep her zaman 
hissemendi istifade eylediklerinden muazzez va-
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tanlarına karşı olan deyni şükranlarının alenen 
arzını cümlei vazaifi minnettaranelerinden adde
diyorlar. Şark'm mukadderatı mevzuubahsoldu-
ğu bu sırada evvelce Filistin'de Türk hâkimi
yeti zamanında olduğu gibi Araplar ile Muse
viler arasındaki ahenk ve vifakı temin etmek 
üzere Filistin'deki mandanın Türkiye Devletine 
itasını teklif ve istirham ediyorlar. Şark'ta esaslı 
ve payidar bir sulhun istikrarına medar olacak 
Türkiye Musevilerinin işbu mâruzât ve teklif atı
nın Ankara Büyük Millet Meclisi tarafından maz-
harı kabul ve tervicolacağmdan mütehaıssıl bir 
imanı kavi perverde eder ve kemali hürmetle arzı 
teşekkürata şitap ve vatanı muazzezimizin âfakm-
da tulü eden güneşin ebediyyen payidar olmasını 
Cenabı Sânii kâinattan tazarru eyleriz. Olbayta 
emir ve ferman Hazreti Veliyyülemrindir. 

10 Teşrinisani 1338 
Bahriye Talbip Mirlivalarından Sabık Maliye 

Merhum Fiş Paşanın Mahdumu Müfettişi 
Muharririnden Ferid 

tzidıor 
Sabık tstanlbul Mebusu ve 

Darülfünun Müderrislerinden 
Mişon Vantura 

BASİH Ef. (Antalya) — Paşa Hazretleri mü
saade buyurun. Bu, bir taraftan Filistin manda
sından bahsediyor, bir taraftan da Türkiye Mu
sevileri diyor. Halbuki Türkiye Musevilerinin Fi
listin Musevileriyle alâkası yoktur. Binaenaleyh 
bunun Hariciye Vekâletine havalesinden ziyade 
reddi icabeder. Biz bu Musevi Hükümetini kabul 
etmiyoruz. 

SALÂHADDÎN B. (Mersin) — Reddetmek 
için bir seıbdbolahilir mi? 

SALİH Ef. (Erzurum) — Efendim Anado
lu'da yaşıyan gayri müislimlerden her fert kendi 
ırktaşlarımız gibi daima hüsnümuameleye maz-
har olmuşlardır. Binaenaleyh bunlardan hiyanet 
edenler kendi fiillerinin cezalarını kendi elleri ile 
çekmişlerdir. Bu Musevi Cemaatine gelince; biz 
onlara onlar bize hüisnümuamele gösteren bu ka
vim. gerçi memleketimizin iktisadiyatı ile fazla 
oynadıklarına memnun olmadığımız halde sükû
netlerinden ve sakin bir halde vakit geçirdiklerin
den dolayı kendilerine hüsnümuamele ediyoruz. 
Ancak bunları vaktiyle İspanyollar keserek, ko
varak, emvallerini zaptederek İspanya'dan atmış
lardı. Biz Türkler bir atıfet olmak üzere oradan 
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kaçanları içimize aldık. Birkaç asırdan beri içi
mizde yaşıyorlar. Yalnız bir şeyi maalesef arz 
edeyim ki, efendiler, bu cemaat iki asırdan beri 
içimizde yaşadığı halde kendilerini İspanya'dan 
kovan insanların lisanlarını, yani îspanyolcayı 
lisanı mâder olarak kullanıyorlar ve hâlâ lisanla
rını terk etmemişlerdir ve Türkçeyi öğrenmeyi is
temiyorlar ve öğrenmemişlerdir. Bu bir meselei 
ruhiyedir. İçtimaiyatın en ince bir ruhiyatıdır. 
Birkaç asırdan beri memleketimizde bulunsunlar," 
henüz Türkçe nedir bilımesinler! (Yalnız onlar mı 
sesleri) Müsaade buyurunuz. Kendi düşmanları
nın lisanlarını kabul ediyorlar. Kendilerini kovan 
İspanyolların lisanını söylüyorlar, henüz Türkçe 
öğrenmek istemiyorlar. Binaenaleyh bu istirham-
nameyi kemali hoşnudi ile kabul ediyoruz. Tervici 
cihetine de. gideceğiz ve bunu kaydı ihtiraz! ol
mak üzere söylüyoruz. Kendilerini toplasınlar ve 
bilsinler ki, bunun içinde bir şey vardır. 

REİS — Efendim, Salih Efendi bâzı şeyler 
söylediler. Zannederim ki, müzakere edilecek bir 
şey yoktur. Binaenaleyh bunun Hariciye Vekâle
tine havalesi lâzımdır. Esasen de havale edilmiş
tir. 

ALİ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Beyefendiler 
müzakere yoktur buyuruyorlar. Arkadaşlar, me-

; sele Filistin mandasıdır. Rica ederim, Filistin için 
f bu milletin birçok kanının aktığını unutuyoruz 

zannediyorum. Onu muhafaza için .milyonlar sarf 
ettiğimizi ve Misakı Millîmizin bir maddesini de 
unutuyoruz zannedirim. Efendiler, Misakı Millî
mizde biliyorsunuz ki, Türk millî hududu haricin
de kalan dindaşlarımızın serbestli arasını talebe-
diyorduk. Bugün görüyoruz ki, orada bulunan 
dindaşlarımızın değil; hattâ dini bizden ayrı olan 
Museviler dahi bizim mandamızı istiyorlar. Ben
ce bu Misakı Millîmizin bir noktasının tahakkuku 
emrinde atılmış bir adımdır. Biz maddeyi kabul 
etmeyiz ne demektir? Yani anlamıyorum, mal ve
rilirse malı kim istemez. Değil bunu. Hangimiz 
bunu kabul edemeyiz? 

TUNALI HİLMİ B.(Bolu) — Istiyenlere 
öküz ver. (Handeler.) 

ALİ ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Efendiler, biz 
millî hudutlarımızı Misakı Millî mucibince elde 
etmeye çalışıyoruz ve çalışacağız. Muvaffak olduk 
ve inşallah da olacağız. (İnşallah sesleri) Fakat 
geri tarafta bıı memleketin, bu milletin evlâtları
nın kanlarının akmış olduğu, kemiklerinin çürü-
mekte bulunduğu topraklarımızı elyevm unutmak 
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istemiyoruz ve katiyen biz feramuş edemeyiz ve 
unutmadığımız içindir ki, Misakı Millîmize o kay
dı koymuşundur. Millî hudut haricinde kalan din
daşlarımızın serbestîi arasını mecburi kılmışız. 
Binaenaleyh, bendeniz diyorum ki; Meclisi Millî 
lütfen bugün bir karar ittihaz etsin ve Heyeti 
Murabhasamıza yalnız Filistin mandası meselesini 
değil, diğer mesailin de kemali ehemmiyetle takib-
edilmesini ve orada bulunan dindaşlarımızın her 
halde serbestîi arasım istihsal için lâzımgelen te-
şebbüsatı müessirede bulunulmasını talebetmeli-

j yiz efendiler. (Pek doğru sesleri) Bu bir borçtur 
zannederim. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Efendim 
telgraf okunurken bendeniz Filistin'den gelen bir 
telgraf zannettim. Fakat imzalarını tetkik ettim. 
Hepsinin de imzası Türk tâbiiyetinde bulunan 
zevatındır. Eğer bunu böyle havale edersek mu
kadderatı tâyin olunmıyan bir kısım halkın Tür
kiye mandasına iltihakına çalışması giıbi bir vazi
yet hâsıl olur. Çünkü kendi tebaamızdan olan 
.kimselere kendi arazimiz hakkında bir karar ver
dirmiş gibi yanlış bir şey olur. Filisti'nin ne vazi
yeti hukukiyesi tahakkuk etmiş ve ne de biz ora
lardan sarfınazar etmişiz. Oralarını oralardaki 
daki kardeşlerimizin reyine bırakmışızdır. Mese
lenin yarınki alacağı vaziyeti kimse bilmeden, ora
daki ekseriyet kimdir, bunlar nedir, ne, gibi bir 
hakka müsteniden bunlar tavassut ederek Filis
tin'i mandamıza almaklığımıza çalışmamızı tavsiye 
ediyorlar? Yani dolaşık bir şeydir. Bendenizce, bu
nun mahiyetini Hariciye Vekâleti tetkik etsin 
ve bu imza sahipleri ne fikre müsteniden ken
di tebaamız oldukları halde su suretle müracaat-
lerinin, Filistin'in; şu şekilde idare edilmesine 
dair müracaatlerinin neden ileri geldiğini bittah-
kik Heyeti Celileye arz etsin. 

REİS — Efendim, müsaade buyurunuz. Hü
seyin Avni Bey şunu demek istiyorlar ki; bu is-
tirhamnamenin metnini Hariciye Vekâleti bir ke
re tetkik etsin ve bize bildirsin ve bunun üzeri
ne biz bu evrakın muamele görüp görmemesini 
müzakere edelim. Şimdi bunun üzerinde zannede
lim, müzakere edilcek bir şey yoktur. 

7. •— Kaya nahiyesinin Yukarı mahallesin
den Kambur kızı Pipi Marya'nın üç sene küreğe 
konulması hakkındaki evrakın gönderildiğine 
dair Adliye Vekâleti tezkeresi ve Adliye Encü
meni mazbatası 
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BEİS — Efendim Pipi Marya hakkındaki 

hükmün tasdikine dair Adliye Encümeni mazba
tası var, okunacak... 

19 . XII . 1338 
Adliye Encümeni mazbatası 

Hiyaneti vataniye cürmünden dolayı maznu-
nunaleyh Fethiye kazasının Kaya nahiyesinin Yu
karı mahallesi ahalisinden Kambur kızı Pipi Mar
ya hakkında kazayı mezkûr Bidayet Ceza Mahke
mesinde cereyan eden muhakeme! vicahiye ve ale
niye neticesinde üç, sene müddetle küreğe konul
masına dair verilen evrakı hükmiye Heyeti Umu-
miyeden Adliye Encümenine tevdi kılınmış ol
makla encümenin 16 . XII . 1338 ietimaında tet
kik ve mütalâa olundu. 

Maznunei mezbure Pipi çeşme başında su dol
durmakta bulunan îslâm kadınlarının yanına gi
derek islâm çocuklarının kadınlara taş atmasın
dan mütevellit münazaaya biliştirak izmir'in is
tirdadı yalandır, * beyhude şenlik yapıyorsunuz, 
Yunanlılar buraya gelecekler, sizden intikam ala
caklar ve sizi kesecekler diye halkı ademiitimada 
tahrik ve kesri maneviyatı müeddi tefefvuhata cü
ret eylediği sabit olmuş ve Hiyaneti Vataniye Ka
nununa tevfikan mezbure hakkında verilen hü

küm mııvafıkı Kanun görülmüş olduğundan berayı 
tasdik Heyeti Umumiyeye arzına bilittifak ka
rar verildi. 

Adliye Encümeni 
Reisi Mazbata Muharriri 
Canik Biga 
Emin 

Kâtip Âza Âza 
İsparta Karahisarı Sahib Siird 
Tahir Hacı Mustafa Sabri 

REÎS — Efendim , marya hakkındaki hük
mün tasdikine dair Adliye Encümeni mazbata
sını reyi âlinize vaz'ediyorum. Kabul edenler 
ellerini kaldırsın. Kalbul edilmiştir. 

8. — Hiyaneti vataniyeden altı ay hapse 
mahkûm Düzceli Abdıırrahmanoğlu Osman hak
kındaki evrakın gönderildiğine dair Adliye Ve
kâleti tezkeresi ve Adliye Encümeni mazbatası 

BEİS — Albdıırralhmanoğlu Osman hakkın
daki hükümün ref'iııe dâir Adliye Encümeni 
mazbatası vardır. Okunacak : 

Adliye Encümeni mazbatası 
Hiyaneti vataniye cürmünden dolayı m az-
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nununaleyh Seyddgazi kasalbasmda mukim Düz-
celi Abdurrahmanoğlıı Osman hakkında Eski
şehir Bidayet Ceza Hâkimliğince icra kılman 
ınuha'kemei aleniye ve vicahiye neticesinde mer
kum Osman'ın altı mâlı müddetle hapsine ve 
iki lira cezayi nakdî ahzine dair verilen hü
küm ve evrakı müteferriası Heyeti Umumi-
yedeıı encümenimize tevdi kılınmış olmakla 
encümenin 16 . XII . 1338 ietimaında mütalâa 
"ve tetkik olundu. 

M!aznun Osman, Yunan çetesi yazılıp Se-
yıdgazi'ye gittiğinden dolayı Hiyaneti Vata
niye Kanununa tevfikan altı mah müddetle 
hapsine ve iki lira ,cezayi nakdî ahzine karar 
verilmişse de merkum Osman'ın hiyaneti va-
tantiye cürmünü ırtikâlbeylediğine kanaatibahş 
delâil meveüdolmadığından mahkemei mezkû
run vermiş olduğu hüküm muvafıkı adalet gö
rülememiş bulunmakla hükmü mezkûrun ref-
ine ve Heyeti Umumiyeye arzına ekseriyetle ka
rar verildi. 

Adliye Encümeni 
Reisi 
Canik 
Emin 

Kâtip Âza 
İsparta Afyon Karahisar 

* Tahir 
Âza Âza 

Maraş Siird 
Hasib Maznunun gerek ifadesi 

ve cereyanı muhakemesi 
ve aleyhinde delâilm 
mevcudolmasına binaen 
hükmü vâkım tasdiki 

taraftarıyım. 
Mustafa Sabri 

ABDÜLHAK TEVFÎK iB. (Dersim) — Paşa 
Hazretleri, encümen bu ıbapta izahat versin. 
(Hacet yok, sesleri) 

REİS — Efendim, Abdürrahmanoğlu Os
man hakkındaki hükmün ref'ine dair Adliye 
Encümeni 'mazbatasını kalbul edenler lütfen el 
kaldırsın. Kalbul edilmiştir. 

9. — Söğüd'ün Kümbet karyesinden İbrahim 
Efendinin beş sene küreğe konulması hakkında
ki evrakın gönderildiğine dair Adliye Vekâleti 
tezkeresi ve Adliye Encümeni mazbatası 

Mazbata Muharriri 
Biga 

— m 
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BEİS — Hiyaneti vataniyeden maznun 

Imaım ibrahim Efendi hakkındaki hükmün tas
dikine dair Adliye Encümeni mazbatası var
dır. Okunacak : 

Adliye Encümeni mazbatası 
Hiyaneti vataniye cürmünden dolayı maznu-

nunaleyh Söğüd kazasının Kümbet karyesinden 
Ismailoğlu İmam İbrahim Efendi hakkında ce
reyan eden muhakemei vicahiye neticesinde beş 
sene müddetle küreğe konulmasına dair kazayı 
mezkûr Bidayet Hâkimliğinden sâdır olan hü
küm ve evrakı müteferriası Heyeti Umumiye 
karariyle Adliye Encümenine tevdi kılınmış ol
duğundan encümenin 16 . XIT . 1338'içtimam-
da mütalâa ve tetkik olundu. 

Maznununaleyh, İmam. ibrahim Efendi işgal 
esnasında orada kalarak Kuvayi Milliye aleyhi
ne hareket eden Çerkezler tarafından Eskişehir'
de tesis ve küşadedilen Çerkez Kulübüne âza 
kaydolunarak çete yazılmak üzere karyelerinde 
teşvikâtta bulunduğu Çerkezee, Rumca, Türkçe 
yazılmış kitap ve beyannameler tevzi ettiği ve 
Kümbet karyesine hayvan toplamak üzere gelen 
Yunan askerlerine, tesadüf eden maznun ibrahim 
Efendi koynundan ufak yeşil kaplı bir kitap çı
karıp Yunan askerlerine berayı mütalâa verdiği 
ve Yunan askerinin merkum ibrahim'e hitaben 
sizin dedeniz zamanında padişahlık var mı, diye 
sual eylemesi üzerine, evet eskiden padişahlık 
\ardi, diye söylediği şühudu müstemeanm maal-
kasem şahadetiyle sabit olmuş ve harekâtı vakıası 
ise hiyaneti vataniye cürmünden mâdut bulun
muş olduğundan hükmü mezkûr muvafıkı ka
nun görülmekle berayı tasdik Heyeti Umumiyeye 
müttefikan arzına karar verildi. 

Reis Mazbata M. Kâtip 
Canik Biga İsparta 
Emin — • Tahir 

Aza Âza Âza 
Karahisarı Sahih Maraş Siird 

„ Hasib Mustafa Sabri 

RElS — Efendim, imanı İbrahim Efendi 
hakkındaki hükmün tasdikine dair Adliye En
cümeni mazbatasını kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

10. — Hiyaneti vataniyeden on sene küreğe 
mahkûm Söğüd'ün Poyra karyesinden Yahya-
oğlu Hasan hakkındaki evrakın gönderildiğine 
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dair Adliye Vekâleti tezkeresi ve Adliye Encü
meni mazbatası 

RElS — Hiyaneti vataniyeden maznun Yalı-
yaoğlu Hasan hakkındaki hükmün tasdikine dair 
Adliye Encümeni mazbatası vardır. Okunacak : 

Adliye Encümeni mazbatası 
Hiyaneti vataniye cürmünden dolayı maznu-

nunaleyh olan Söğüd kazasının Poyra karyesin
den Yahyaoğlu Hasan hakkında kazayı mezkûr 
Bidayet Ceza Mahkemesinde icra kılınan muha
kemei vicahiye neticesinde Hiyaneti Vataniye 
Kanununa tevfikan on sene müddetle küreğe ko
nulmasına dair 2 Teşrinisani 1338 tarihinde ve
rilen hüküm ve evrakı müteferria Heyeti Umu
miye karariyle Adliye Encümenine tevdi kılın
mış olmakla encümenin 16 . XI I . 1338 içtima-
ında mütalâa ve tetkik ve iktizası müzakere 
olundu. Söğüd'ün işgal zamanında orada kalmış 
olan maznun Hasan Yunan ordusunun münhe-
zimen esnayı firarında köylerine gelen Yunan 
askerine kılavuz olarak Zemzeme karyesine gi
dip Yunan ordusuna ait duba ağırlıklarını nak
letmek üzere karyei mezkûre muhtarından elli 
çift hayvan istedikleri ve biiâhara on çift öküzle 
yüz lira alıp götürdükleri ve Yunan neferlerinin 
muvafakatiyle hayvanları terk ettirirse mukabi
linde ücret talebeylediği ve Eskişehir'in yanmak
ta olduğundan buraya da bir şey yaparlar, diye 
halkı tehdidettiği ve Eskişehir'de kamçı elinde, 
silâh omuzunda olarak çarşıda Yunan efradiyle 
birlikte gezdiği sabit olmuş ve binaenaleyh, hi
yaneti vataniye cürmünü irtikâbetmiş olduğun
dan hakkında verilen hüküm muvafıkı âdil ve 
kanun görüldüğünden berayı tasdik Heyeti 
Umumiyeye arzına bilittifak karar verildi. 

Adliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
Canik Biga 
Emin 

Kâtip Âza 
İsparta Afonkarahisar 

Tahir 
Âza Âza 
Siird Mara$ 

Mustafa Sabri Mehmed Hasib 

ABDÜLKADlR KEMALÎ B. (Kastamonu) 
— Reis Bey müsaade buyurunuz. Hükümden ve 
hükmü tetkik eden Encümeni Adliyenin verdiği 
izahattan anlaşıldığına göre bu adam ahlâka mü-
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hafi pek münasebetsiz hareketlerde bulunmuş. 
Bu, o kadar sarihtir ki, bu adamın hiyaneti vata-
niyede bulunmadığını iddia imkânı yok. Yalnız 
efendiler, Hiyaneti Vataniye Kanunu eğer me
darı hüküm ise bunun cürmü Hiyaneti Vatani
ye Kanunu ile alâkadar olmıyan bir cürüm va-
ziyetindedir. Yunanlılar giderken onlarla bera
ber bulunmuş, Yunanlılarla beraber gezmiş, Hi
yaneti Vataniye Kanununun istihdaf ettiği gaye 
başka, bu adamın yaptığı gayriahlâki hareket 
başka. Eğer buna hiyaneti vataniye veyahut hi
yaneti harbiye demek imkânı varsa bunu ben
deniz kanunda pek hatırlıyamıyorum. Buna hiya
neti vataniye ıdemek ve hiyaneti vataniyeden 
dolayı üç sene mahkûmiyetini Meclisçe kabul 
etmek, ilân ettiğimiz kanunun mahiyeti hakkın
da pek yani § düşündüğümüze kaani oluyorum 
ve bu kanundan dolayı mahkûm etmenin imkâ
nını göremiyorum. Ayrı bir meseledir. 

HACI ŞÜKRÜ B. (Diyarbekir) — Bunu 
idam etmeli.. 

ABDÜLKADlR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— Gerçi idamı müstelzim harekâttır. Fakat 
efendiler, bunun hakkında maddei kanuniye 
vaz'edilmedikçe o mesele velevki, dilediği kadar 
gayriahlâki ve fena olsun, cürüm telâkki etmek 
imkânı yoktur. Hiyaneti Vataniye Kanunu sa
rihtir. Bu adamın irtikâbefctiği harekât mesaili 
ahlâkiyedehdir. Onun için hükmün tasdikine 
ben şahsan iştirak edemem. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Efen
dim; bir defa her cürüm mutlaka gayriahlâki-
dir. Fakat her gayriahlâki olan şey cürüm de
ğildir. Binaenaleyh gayriahlâki olan bu eürmün 
hiyaneti vataniye teşkil edip etmediğini anlat
mak için müsaadenizle bu mahkûmun irtikâbet
tiği ceraimin hulâsasını tekrar okuyayım: 

«Yunan Ordusunun esnayı firarında köy
lerine gelen Yunan Ordusuna kılavuz olarak 
Zemzeme karyesine gidip Yunan Ordusuna ait 
duba ağırlıklarını nakletmek için kaüiyei mef
kure içinden elli çift hayvan istediği ve bil-
âhara on çift öküzle yüz lira alarak gittikleri 
ve Yunan memurlarının muvafakatiyle hay
vanları terk ederse mukabilinde ücret talebeyle-
diği ve Eskişehir yanıyor, burada da bir şey 
yaparlar diye halkı tehdidettiği ve Eskişehir'de 
silâhla aleni olarak Yunan efradiyle birlikte 
gezdiği sabit olmuş ve binaenaleyh hiyaneti va
taniye, cürmünü irtikâbettiğinden verilen hü-
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küm muvafıkı adil ve kanun görülmüştür.» (Ha
yır sesleri) 

Şimdi efendim; Yunan ordusunun rüeatini 
temin eden ve Eskişehir'de Yunan ordusu ile 
beraber elinde silâhla bizim aleyhimize gezen 
adamın fiili hiyaneti vataniye midir, değil mi
dir diye müzakere etmektense hiyaneti vatani-
yei kavliye midir, hiyaneti vataniyei fiiliye mi
dir diye müzakere etmek lâzımdır. Filân veya 
falan sözü söylediğinden dolayı üç sene, beş se
neye mahkûm ettiğimizi hatırladığımız adamla
rın yanında bu adamın bir dakika teneffüsü 
fazladır. Bu zat bilfiil Yunan ordusuna hizmet 
etmiştir. Bilfiil Yunan ordusuna hadim olmuş
tur ve binaenaleyh Abdülkadir Kemali Bey bi
raderimizle encümende tertibinde beraber çalış
tığımız kanunun birinci maddesi ahkâmı muci
bince Türkiye Büyük Millet Meclisinin âmâli 
meşrusama fiilen muhalefet etmiştir. Ondan 
dolayı bir takrir takdim edeceğim. Bilfiil düş
mana iştirak ettiğinden dolayı idamını talebede-
ceğim. (Bravo sesleri) 

REİS — Yahyaoğlu Hasan hakkındaki hük
mün tasdikine dair Adliye Encümeni mazbata
sını kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Ka
bul edilmiştir. 

11. — Hiyaneti vataniyeden üç sene küreğe 
mahkûm E>skişehirli Urkuş kadına ait evrakın 
gönderildiğine dair Adliye Vekâleti tezkeresi ve 
Adliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Hiyaneti vataniyeden maznun hak
kı Çavuş zevcesi Urkuş hakkındaki hükmün 
ref'ine dair Adliye Encümeni mazbatası vardır. 
Okunacak : 

Adliye Encümeni mazbatası 
Hiyaneti vataniye cürmünden dolayı Eskişe

hir'in Hacıalibey mahallesinden Kütahyalı hak
kı Çavuş'un zevcesi Urkuş hakkında cereyan 
eden muhakemei vicahiye neticesinde Eskişehir 
bidayet hâkimliğinden on sene küreğe konulma
sına ve zabıtta münderiç esbabı muhaffifei tak-
diriyeden dolayı üç sene kalebentliğe tahviline 
dair vertlen evrakı hükmiye mateferruat Heye
ti Umumiyeden Adliye Encümenine havale kı
lınmakla encümenin 16 . XII . 1338 tarihli içti-

!. mamda mütalâa ve tetkik olundu. Maznunei 
i mezbure esnayi işgalde zevciyle beraber Eskişe

hir'de kalarak zevci Hakkı Çavuş tarafından 
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evlerinin bahçesine gömdüğü silâhı Yunan ça
vuşuna ihbar eylemesinden dolayı merkum Hak
kı Çavuşun mahkûmiyetine ve Atina'ya şevkine 
sebebiyet vermiş ve binaenaleyh hiyaneti vata
niye cürmünden dolayı Eskişehir bidayet hâ
kimliğinden üç sene kalebetliğe mahkûm edil
miş ise de maznunei mezbure tarafından silâhın 
ihbar edildiğine dair delâili kaviye mevcudol-
madığmdan mezbure hakkında verilen hüküm 
muvafıkı adalet görülememiş ve binaenaleyh 
hükmün ref'i ekseriyetle kabul edilerek Heyeti 
Umumiyeye arzına karar verildi. 
Adliye Encümeni Reisi Mazbata Muh. 

Canik Biga 
Emin 
Kâtip Âza 
İsparta Maraş 
Tahir Hasib 

Âza 
Siird 

Evvelâ Yunan Çavuşu ile Urkuş'un ko
nuşması, saniyen şühudun mevcudolması, 
salisen üzerine kuma eşi gelmesi, yani zev
cinin teehhülünden muğber olması cür-
müne karînei katiye ve kanaati vicdaniye 
hâsıl ettiğimden verilen kararın tasdiki 

taraftarıyım. 
Siird 

Mustafa Sabri 
Âza 

Afyonkarahisar 

REİS — Söz istiyen var mı? (Hayır sesleri) 
Hakkı Çavuş zevcesi Urkuş hakkındaki Adliye 
Encümeni mazbatasını kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. Kabul edilmemiştir. Reddedilmiştir. 

ABDÜLHAK TEVPÎK B. (Dersim) — Paşa 
Hazretleri bir iki kelime arz edeceğim : Efen

dim ; malûmuâlileri Meclisi Âliye gelen mazabıt 
için mazbata muharrirleri izahat verecek. Şimdi 
bnrava bu kadar mazbatalar geldi ve okundu. 
Hie izahat verilmedi.. Hattâ Heyeti Celile bu 
mazbatadan bir şey anlıyamadı. Onun için en
cümen mazbata muharrirleri veya reisleri iza
hat versin. Ona göre kanaati umumiye hâsıl ol
sun ve Meclis de ona göre kararını versin. 

ABDÜLKADÎR KEMALİ B. (Kastamonu) 
—• Bundan evvelki mazbata da anlaşılamamıştır 
Pasa Hazretleri. (Hüküm ne oldu? sesleri) 

REİS — Reddedildi. 
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ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Anlaşılmadı, ne oldu? 
REİS — Mazbata reddedildi. 
MUSTAFA SABRÎ Ef. (Siird) — Adliye En

cümeni mazbatası reddedilince mahkemenin ilâ
mı tasdik edilmiş demektir. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Mazbata reddedilmek
le hüküm tasdik edilmiş olmaz, hükmü reye koy
mak lâzımdır, (öyle ya sesleri) Reddedilmek 
hüküm tasdik edilmek değildir, hükmü reye koy
mak lâzımdır. 

ADLÎYE ENCÜMENİ REİSİ EMİN B. (Ca
nik) — Efendim; mesele hakikatiyle anlaşıla-
madığı için zannederim kadıncağız mağdur ola
caktır. Bu kadının Hakkı Çavuş namında bir ko
cası var, bu kadının üzerine diğer bir kadını 
alıyor. 

ABDÜLKADÎR KEMALÎ B. (Kastamonu) 
— Salih Efendinin kulakları çınlasın. 

EMİN B. (Devamla) — Apostol namında bir 
Rum bu adamın evinde silâh saklı olduğunu is
tihbar ediyor. Kuması olan kadın, bu ihbarın or
tağı tarafından verildiğini ortaya sürdüğü ci
hetle bu kadın mahkûm oluyor. Bizde hâsıl olan 
kanaat bu kadın mazurdur, mâsumedir. Mesele 
bundan ibarettir. (Reye sesleri) 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Efendim 
ref'i' hükme ait encümen mazbatası okundu. Ne
ticede encümen mazbatası reddolundu. Şimdi hü- , 
küm bu şekilde tasdik edilmiştir. Çünkü encü
men tahfifi cezayı da yapabilir. Eğer Heyeti Ce-
]ile bu defa tasdikini kabul etmezse mazbatanın 
encümene yeniden gitmesi icabeder. Başka bir 
tarik vardır. Ref'i hükmün reddi demek, ilâmın 
tasdiki demek delildir. Tasdik yeniden reye ko
nur. Kabul edilirse febiha, edilmediği takdirde 
vine encümene havale olunacaktır. Tekrar tet-
kikata devam olunacaktır. (Çok doğru sesleri) 

MUSTAFA SABRI Ef. (Siird) — Efendim 
mesele pek bariz ve pek basittir. Bu kadının 
üzerine zevci evleniyor. Evlendiğinden dolayı 
bu kadın muğber oluyor. Zevcinin evvelce met
fun silâhını Yunanlılar aleyhine istimal edece-
H için bu Kuvayı Milliyeden diyerek zevcini gi
din ihbar ediyor. Bu kadını Yunan zâbitleriyle, 
Yunan neferlerivle, Yunan kumandanlariyle ko
nuşurken ve Yunan onbaşısiyle muhavere eder
ken gören şahitler vardır. Keza ilâmda bu silâhı 
ihbar ettiğine dair yine şahitler de vardır. Ge
rek şühudun şehadatı ve gerek bu gibi delâil 
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ve karinenin mevcudiyeti bu kadının mahkûmi
yetini icabettiren delâil, karain ve berahindir. 
Hükmün tasdiki doğrudur. Şimdi mazbata reye 
vaz'edilmiştir. Adliye Encümeni mazbatası ka
bul edilmeyince, mahkemenin vermiş olduğu 
ilâmın tasdiki ieabeder, reye vaz'etmek de iste
mez. 

A J J İ SÜRURt Ef. (Karahisarı Şarki) — Ge
rek Encümen Reisinin ve gerekse Mustafa Sab
ri Efendinin izahatından anlaşılıyor ki, cürüm 
belki de hiyaneti vataniye envaından olmuyor. 
Hiyaneti vataniye ceraiminden addedilse bile 
esbabı muhaffife bulunabilir. Onun için madem
ki encümenin şu mazbatası kabul edilmemiştir, 
tekrar tetkikat icra edilmek üzere Adliye En
cümenine tevdiini teklif ediyorum. 

MUSTAFA SABRI Ef. (Siird) — Efendim 
metfun eslilıayı haber vermek hiyaneti vataniye 
eürmünün en büyüklerindendir. 

ABDÜLKADÎR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— Bendeniz zannediyorum ki, Adliye Encüme
nince tanzim edilen mazbata okunduktan sonra 
Mustafa Sabri Efendi biraderimizin muhalefe
tine dair olan kısmı da okununca herkesin üze
rine Mustafa Sabri Efendinin itirazı icrayı tesir 
etti. Mustafa Sabri Efendinin muhalefetini, ret 
anladılar. 

MUSTAFA SABRİ Ef. (Siird) - - Senden 
daha iyi anladım, ben. 

ABDÜLKADÎR KEMALİ B. (Devamla) — 
Ben öyle anladım, diyorum. Binaenaleyh, Paşa 
Hazretleri tarafından vaziyet izah buyurularak 
tekrar reye konulması zaruridir ve ben böyle 
anladığım gibi diğer arkadaşlarım da belki kısmen 
böyle anlamıştır, ve el kaldırırken böyle kaldır
dım. Binaenaleyh, reye konulurken bunun tav
zihi lâzımdır. 

REİS — Efendim, müsaade buyurunuz, me
sele basittir. Mazbatayı okuduk. Bu hususta söz 
söylendi ve onun üzerine bendeniz Adliye En
cümeninin şuna dair olan mazbatasını reye koy
dum. Fakat Heyeti Celileniz arzu ederse bir şey 
yapabilir. Zaten encümene iade edeceğiz. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Paşa 
Hazretleri tasdik reye konmamıştır. Kanunun 
sarahati tasdiktir. Yoksa Adliye Encümeninin 
ref'i hüküm mahiyetinde olan mazbatası değil
dir. Mahkemenin bir hükmü vardır. Ya tasdik 
olunacaktır, veyahut olmıyaeaktır. Bu tasdik ol
mazsa hüküm muallâkla kalmış olur. Bunun için 
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ilâmın reye konması lâzımgelir. Hiyaneti vata
niye Kanunu mucibince bu belli " olmazsa yine 
Adliye Encümenine iade olunacaktır. 

ALİ SÜRURÎ Ef. (Karahisarı Şarki) — 
Efendim, bendeniz demin de arz ettim. Şu cü
rüm bendenizce hiyaneti vataniye ceraiminden 
değil, başka bir cürümdür. Hüseyin Avni Bey 
diyorlar ki, mazbata reye kondu, kabul buyurul-
madı, şimdi ilâmı reye koymalıdır. Halbuki ben
denizin teklifim usule taallûk eder. Bendeniz 
diyorum-ki; bu cürüm hiyaneti vataniyeden de-
değildir, hiyaneti vataniyeden addolunsa bile es
babı muhaffefei takdiriye vardır. Binaenaleyh 
bu noktalardan tetkikat yapılarak ikinci mazba
tanın tanzimi için encümene havale olunmalıdır. 

HÜSEYİN AYNİ B. (Erzurum). — Pekâlâ 
o da olabilir. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Evvelâ 
idama mahkûm olmuş; esbabı muhaffife dolayı-
siyle üç sene kalebentliğe tahvil olunmuş.. 

T AHİR- B. (İsparta) — On seneye efendim. 
ALİ SÜRURÎ Ef. (Karahisarı Şarki) Esa

sen bendeniz bunu hiyaneti vataniye ceraimin
den görmüyorum. Fakat ilâmı bilmiyorum, ilâ
mın tetkikatmdan mahiyeti mesele daha iyi an
laşılır. 

REİS — Efendim, müsaade ederseniz şimdi 
reddetmiş olduğunuz mazbatayı tekrar Adliye 
Encümenine havale edelim. Adliye Encümenine 
havalesini kabul edenler ellerini kaldırsın. Kabul 
edilmişti r. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Gerek 
bugün ve gerek bundan evvelki celselerde pek 
çok hükümler ref'i buyurdunuz. Sonra bir kısanı
nın da bakıyei müddeti cezasiyeisini Meclisi Âli
niz affetti. Elyevm bunlar hakkında tatbikat 
yapılmadı. Yani Meclisi Âlinizin kararları infaz 
edilemedi. Ezcümle geçen gün affı âlilerine maz-
har olan ve Pilavoğlu Hanında mahpus Kütahya, 
Jandarma yüzbaşılarından Nuri Efendi bendeni
ze mektup yazıyor. Diyor ki, Meclisi Âlinin hak
kımdaki kararı infaz edilip tahliye edilemedim. 
Sonra Adliye Vekili Beye sorduim, diyor ki; ben
de bir tefsir lâyihası vardır. Bu tefsir lâyihası 
Meclisi Âlfce intacedilemediği için bu kararları 
infaz edemiyorum, binaenaleyh 'bundan dolayı 
muallâkta kalıyor. Şu halde mazharı affolarak 
verilen kararlar infaz edilmiyerek affolunan ze
vat hapsanel'erde inliyor. Buna d&ir bir çare dü-
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şünülmesini ve icabederse Meclisi Âlinin bunlar 
hakkında bir tahliye kararını da vermesini tabe-
derim. 

ADLÎYE VEKİLİ RİFAT B. (Kayseri) — 
Müsaade buyurun efendim. Süleyman S i m Bey 
biraderimiz Af Kanununun tatbik edilmediğin
den ve Mecliste karar verildiği halde infazı tehir 
edildiğinden bahsettiler ve ben de tefsir çıkma
dığından tatbik etmiyorum demişim. Hal böyle 
değil efendim, çıkan karar, tefsir hakkındaki 
mazbatanın Heyeti Umumiyece müzakere ve ka
bulü halinde ondan istifade ettirilmek üzere Ad
liye Vekâletine gidiyor. Şu halde tefsirin Heyeti 
Umumiıyede kabulünde karar infaz edilecektir. 
«Tefsirin Heyeti Umumiyece kabulünde» Aynen 
bu tâbir vardır. Tefsirin Heyeti Umumiyece ka
bulünde tabiatiyle bunların da istifadesi tabiî
dir. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Pasa Haz
retleri; Adliye Vekili bunda haklıdır. Rifat Bey 
bu hususta mazurdur. Eğer Rifat Beye bu yolda 
tebligat yapıldı ise Vekil Bey haklıdır. Fakat 
Hakkı Hami Beyle beraber bendenizin noktai na- < 
zarımızı müdafaa ettiğimiz bu zat hakkında af ka- j 
r a n sâdır olmuştur. Yalnız bir takrir okunmuş
tur. Veyahut Hakkı Hami Beyin bir takriri var
dır. Adliye Vekili Beyefendiye bu takririn meali 
doğru tebliğ edilsin. 
^ ADLÎYE VEKÎLÎ RİFAT B. — Vekâlete 
gelen Heyeti Umıumdyenin baran değildir. En
cümenin mazbatasıdır. Bunda «Tefsirin kabulün
de» diye yazılıdır. İkincisi de Hakkı Hami Be
yin Heyeti Umumiyece kabul edilmiş yalnız tak
riridir. 

R E F İ K ŞEVKET B. 'Sarulıan) — Evet 
efendim mesele budur. 

ADLÎYE VEKÎLÎ RÎFAT B. (Devamla) — 
Müsaade buyurunuz. Efendim, bunlar vazifei me
muriyeti suiistimal eden Yüzbaşı Nuri, yine va
zif ei memuriyetini suiistimal eden Halim Efendi
dir. ikisi de aynı günde müzakere olunuyor. 
Birisinde - deniyor ki, tefsirin Heyeti Celilece 
kabulünde bunun da istifade ettirilmesi... Adli
ye Encümeninin bu tarzda olan mazbatası He
yeti Celilece kabul edf'yor, vekâlete sevk edi 
liyor. Tabiî biz o tefsiri bekliyoruz. Tefsir 
çıkmadıkça bunu infaz etmeyin demektir. Nuri 
Efendiye aidolan ikinci Adliye Encümeni 
mazbatası gelmiyor. Yalnız gelen? Hakkı Hâ
ini Beyin takririnin suretidir. Bunda da «Tef-
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şirden istifadesi tabiî bulunduğundan bunun 
da aftan istifadesinin temini» deniyor. Bina
enaleyh ikisinin cürınü aynıdır. Cürümleri, 
vazifelerini suiistimaldir ve cürmü şahsidir. Ma-
lûmuâlileri İstiklâl mahkemelerinin-* salâhiyet
leri hilâfında cürmü şahsiler hakkında veril-

.miş hükümlerin bu Af Kanununa şâmil olup 
olmadığını Heyeti Celilenizden sorduk ve He
yeti Celile de Adliye Encümenine havale etti. 
Adliye Encümeni kabul etti. İstifade edece
ğinden bahsetti, heyet mevcuttur. Tensip bu
yurursanız onu tesri ve tacil edelim. Bu yüz
den binlerce adam lıapsanelerde inliyor. Böy
le bir mesele hakkında bir adam müracaat edi
yor. Ö adamın müracaatı üzerine Heyeti Çe
lik ve Adliye Encümeni, hepsi meşgul oluyor. 
Fakat sesi çıkmıyan binlerce adamlar hapsane
lerde inliyorlar. Binaenaleyh mesele umumidir. 
Yalnız bir zata ve şahsa ait değildir. (Doğru 
sesleri, bravo sesleri.) 

N E B İ İ E l (Karahisarı Sahih) — Biz bir 
şahıa için kanun yaparız. 

OSMAN B. (Lâzistaıı) — Adliye Vekili
nin şu izahatından binlerce insanın mütaazzır 
olduğu anlaşılıyor. Halbuki Meclisi Âlinin hu
kuku şahsiyeye şartı riayeti vardır. Bendenizce 
Adliye Encümeni mazbatası yerine bu tefsiri 
kanuninin şimdi müzakeresiyle işin kestirme 
yolunu takibederek işe nihayet verilmesini tek
lif ederim. 

HAKKI HAMİ B. (Sinob) — Efendim, 
bendenizin vermiş olduğum takrir, bu zatın 
aftan istifade etmesi lâzımgeleceğinden ve şim
diye kadar her nasılsa bundan istifade cihe
tine gidilememiş olmasından keyfiyeti affın 
temini için Adliye Vekâletine işbu evrakın tev
dii şeklindedir. Takririmde bu zatın aftan is 
t ifade edeceği söylenmiştir ve Meclisi Âli de bu 
dairede takriri kabul etmiş olmasına nazaran 
bu adamın çıkması lâzımdı. Fakat buradan 
Adliye Vekâletine yazılan tezkerede Adliye 
Vekili. Beyin, ifadesinden anlaşıldığı veçhile 
maalesef Meclisi Âlinizin kararı hilâfına tezkere 
yazılmıştır. Bendeniz noktai nazarımı Meclisi 
Âlinizden evvelce çıkmış olan bir tefsire atfe
derek arz etmiştim. Evvelce Meclisi Âlinizce 
kabul edilmiş bir tefsir vardı. O tefsir muci
bince bu zatın o tefsirden istifade etmesi lâ
zımdı. İkinci tefsirin buna şümulü yoktur. Bu 
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itibarla bu adamın mutlaka çıkması lâzımdır. 
Rica ederim, o yanlış tebliğ tashih edilerek tek
rar yazılsın ve bu zavallı çıksın, mesele sarih
ti?. 

ADLİYE VEKİLİ RİFAT B. (Kayseri) — 
Efendim, müsaadenizle sözlerimi tekrar ede
ceğim. Ayın günde aynı içtima ve aynı celse
de iki şahsa ait mesele müzakere ediliyor. Bi
risi vazifei memuriyetinde suiistimal eden Yüz
başı Halim Efendi, diğeri yine vazifei memure-
sini. suiistimal eden Yüzbaşı Nuri Efendi.. 

Bil' şahıs hakkında Adliye Encümeninin 
mazbatası gayet sarihtir, ki, tefsirin Heyeti Ce-
lilece kabulünde bu zatın aftan istifadesi ta-
lebolunuyor. Tefsir Heyeti Celilece kabul edil
medikçe Yüzbaşı Nuri Efendi tahliye edile
mez. Çünkü onun da fiilî aynı muhakemesi ay
nı ve her şeyi aynıdır. Sonra Hakkı Hami Bey 
biraderimin bir takrir veriyor ve bu takririnde 
diyor ki «Bunun da tefsirden istifadesi pek 
tabiî olduğundan aftan istifadesini temin zım-
mında Adliye Vekâletine havalesini teklif edi
yorum.» Heyeti Oelileniz zannetmiyorum ki, böy
le eşhası tefrik ederek hükümleri, kararlan 
başka başka çıkarsın. Binaenaleyh bir şahsın 
münferiden vukubulan müracaati üzerine bu iş
leri kerrat ile müzakere etmetkense Heyeti Ce-
lilenizden çok rica ederim. Adliye Encümeninin 
tefsir mazbatası bugün müzakere edilsin ve 
işe bir netice verilsin. Ve bu suretle bu işlere 
bir çarei hal bularak birçok masumları da kur
tarmış olalım. 

MAZHAR MÜFİD B. (Hakkari) — Efen
dim, bu mesele hakkında verilen Hakkı Hami 
Beyin takriri mutlaktır hiçbir tefsirden bah
sedilmemiştir. Doğrudan' doğruya affı hakkın
dadır. Bu mukayyet değildir, mutlaktır. Nite
kim Hakkı Hami Beyin takriri buradadır. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Vekil 
B^y Hakkı Hami Beyin takririni aynen oku
yorum. 

Riyaseti Celileye 
Müzakero kâfidir. 
Nuri Efendiye isnadolunan cürmün tarihi 

isnadından muahharen sâdır olan Af Kanunun
dan. istifadesi mahiyeti cürme nazaran pek ta
biî bulunduğundan ol veçhile aftan istifadesini 

. 1338 O : 1 
temin emrinde Adliye Vekâletine işbu evrakın 
tevdiini teklif ederim. 

16 Kânunuevvel 1338 
Sinob 

Hakkı Hami 
REFİK ŞEVKET B . . — Efendim, o halde 

Adliye Vekâletine tevdii, bu zatın aftan istifade 
etmesi için olmuştur ve Meclisi Âli bunu kabul 
etmiştir. (Temenni takriridir, sesleri) 
- HAFIZ MEHMED B. (Trabzon) — Efen
dim, bilmüzakere kabul edilmiyen bir şey ka
bul edilir mi? Bu bir temenni takriridir. 

ADLİYE VEKİLİ RİFAT B. — Efendim, 
mevzuubahsettiğimiz Af Kanunu malûmuâlileri 
sırf hiyaneti vataniye ceraimi mahkûminine ait 
ve kısmen de diğerlerinin aflarına aittir. Rica 
ederim, Yüzbaşı Nuri Efendi birtakım köyler
den zulüm ve işkenceyle arpa aldığından dolayı 
buna İstiklâl mahkemesi vazıyed etmiştir. Bina
enaleyh, efendiler, hiyaneti vataniye cürümleri
ne ait bir kanunu nasıl buna teşmil ederiz, bu 
tefsir yapılmadıkça? 

MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) — Beye
fendiler, Hakkı Hami Beyin takriri temenni mi
dir, teklif midir? (Temennidir, sesleri) Temenni 
değildir, işte takrir burada. İstirham ederim, 
lütuf buyurunuz takriri okuyayım. 

(Hakkı Hami Beyin takriri tekrar okundu.) 
REİS — Bu takririn nihayetinde diyor ki"; 

«Adliys Vekaletine tevdiini teklif eylerim.» He
yeti Umumiye de bu takriri kabul ediyor. 

MUSTAFA. SABRI Ef. (Siird) -*- Heyeti 
Umumiye nazarı dikkate alıyor. 

MAZHAR MÜFİD B. (Devamla) — Müsaa
de buyurun. Nazarı dikkate mi alıyor, kabul mü 
ediyor? Bunda eğer tereddüt hâsıl olursa zabıt
lara bakarız. Temenniyse dediğiniz gibidir. 

OSMAN B. (Lâzistan) — Mazhar Müfid 
Beyefendi, Meclisin her emrini vekiller eğer za
bıtlara müracaat suretiyle icra edecek olurlarsa 
işimiz var. 

MAZHAR MÜFİD B. (Devamla). — Divanı 
Riyaset de o suretle yazıyor : 

Adliye Vekâletine : «İstiklâl mahkemesince 
mahkûm Yüzbaşı Nuri Efendi hakkında filân 
tarihte kabul edilen takrir sureti musaddakası 
lef fen gönderilmiştir.» İşte Divan tezkeresi de 
bundan ibarettir. Bunda ne var? (Kabul edildi, 
sesleri) Bendeniz de iddia ediyorum ki, havalesi 
mi kabul edildi? Yoksa... (Havalesi, sesleri) 
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Müsaade buyurunuz, beyefendiler, acaba be

yanatı âliyeleri veçhile havalesi mi kabul edildi, 
yoksa şu zatın affı hakkındaki teklifi mi? Divanı 
Riyaset zabıtlara baksın, meydana çıkacaktır. 
Bunun af şeklinde mi, yoksa temenni şeklinde mi 
vekâlete tevdi edildiği bu suretle tezahür eder. 

SALlH Ef. (Erzurum) — Efendim, bu me-
sail üzerinde uzun uzadıya mâruzâtta bulunacak 
değilim. Bugünkü evrakı varide okunduktan 
sonra tefsiri kanuninin bugün müstacelen mü
zakeresini teklif ediyorum. 

REİS — Buyurun Refik Şevket Bey... 
REFİK ŞEVKET B. — Efendim bendeniz 

evvelice arz ettim, feragat ediyorum. (Gürültü
ler) 

REİS — Buyurun efendim. (Feragat ediyor, 
sesleri) 

REFİK ŞEVKET B. (Sarulhan) — Meseleyi 
tekrar arz etmek Merim ki, müzakere ariz ve emik 
ceryan etmiştir. Bunun için bendenizle Hakkı 
Hami Bey söz almıştır ve her ikimizin mütalâala
rı birleşerek bu tefeli! Heyeti Umaımiyece kabul 
edilmiştir. Binaenaleyh bu mesele hakkında baş
ka türlü telâkkiye lüzum yoktur. Bu takrir Adli
ye Vekâletine berayı infaz sevk edilmiştir. Adli
ye Vekili Beyin, Halim Efendi için böyle bir ka
rar verilmiştir, Nuri Efendiye de böyle olmuş de
meye hakkı yoktur. Halim Efendi öyle olmuştur, 
fakat Nuri Efendi için Meclis böyle karar vermiş
tir. Binaenaleyh Adliye Vekili icra mevkiinde 
bulunduğuna nazaran yanlış telâkki edilmiştir di
yemez. Rica ederim kanun kabul edilmiştir. Mec
lisin kararı vardır. İnfazını rica ederim. Salih 
Efendinin teklifini de ayrıca kabul eder ve- mü
zakereyi tesri ederiz. 

NAFİZ B. (Canik) — Efndim bendenizin 
kanaatime göre bu meselenin müzakeresiyle 
Meclisin kıymetli vakitleri boşuna geçiyor. Malû-
muâlileridir ki, Meclis, bir Affı Umumi Kanunu 
kabul etmiştir ve bu kanun berayı tatbik Adliye 
Vekâletine tevdi edilmiştir. Adliye Vekili kanu
nu tatbik etti. Fakat binnetice ceraimi mevcude 
den bâzılarının bu kanun ahkâmında dâhil olup 
olmadığında iştibah hâsıl olduğundan kanunun 
bu aksamını Meclisi Âliye tefsir tarzında arz et
miştir ve bu tefsir henüz encümenden Meclisi 
Âliye gelmemiştir. (Geldi sesleri) Veyahut geldi 
de Meclisten henüz çıkmadı. Şu hale nazaran tef
siri raracibolan nıkatm dairei şümulünde bulunan 
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mücrimlerin hepsinin aynı ahkâma, yani mütte
hit bir hükme tâbi olması lâzımgelir. Yoksa Hak
kı Hami Bey arkadaşımızın veyahut her hangi 
bir refikimizin her hangi bir şahıs hakkında doğ
rudan doğruya verdiği takrir Meclisi Âlice ka
bul edilemez. Bu hususta uzunuzadıya müzakere 
edilmek ve kanunun ahkâmı umumiyesi haMedil-
mek lâzumgelir. Ve kanunun esası, ruhu ve mak
sadı neden ibaret olduğu taayyün ettikten sonra 
bunların. mukadderatı tâyin edilmiş olur. Bina
enaleyh bendeniızce uzunuzadıya müzakereye lü
zum, yoktur. Tefsir çıktıktan sonra ve ahkâmı 
umumiyesi hakkında uzunuızadıiya müzakere ce
reyan edebilir. Yoksa böyle münferiden müzake
re yapacak olursak bu da yüzüstü kalmış olur. 
Sonra eğer Adliye Vekili bu şahıs hakkındaki 
cürmü tefsir haricinde görüyorsa bu zat hakkın
daki ahkâmı kanuniyeyi infaz etsin. Şayet bu tef
sir dâÜıiMndeyse o da bu tefsirden sonra halledil
melidir. 

YASİN B. (Gazianteb) —, Zannediyorum 
Hakkı Hami Bey biraderimizin hukukperverliği-
ne, usulperverliğine müracaat edilse şu takrir bir 
şahsın cürmü nün affı meselesi olduğundan buna 
taraftar görünmez. Bir cürmün af meselesi, ma-
lûmuâliniz bir teklifi kanuniyle olur. Her halde 
Refik Şevket Beyin de şunu tasdik etmesi lâzım
gelir ki, temenni mahiyetinde olan ve nazarı dik
kate alınması lâzımgelen bir takrir hemen kabul 
edilecek olursa, bunun bir kanun şeklinde oldu
ğuna dair burada beyanı mütalâa etmeleri hukuk-
perverlikle kabili telif görmüyorum. Binaenaleyh 
takrir temenni mahiyetindedir. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Cürümle ceza bey
ninde münasebet olmadığı için affını talebediyo-
ruz. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (Gü-
•müşane) — Efendim, tefsirin müstacelen müza
keresi kabul buyrulsa dahi tabiî bundan ev
velki kararınızı tağyir mahiyetinde değildir. Mü
zakeresi yarıda kalan eldeki Varidat lâyihası bit
tikten sonra onun müzakeresine başlarsınız, bunu 
tavzih için arz ediyorum. 

HAFIZ MEHMEL) B. (Trabzon) — Pa§a 
Hazretleri, ahali hapsanelerde yatıyor. Bir tefsi
rin teahhurundan dolayı binlerce adamların hür
riyeti şabsiyesi bugün masun değildir. Nasıl olur 
da başka bir kanun lâyihasının müzakeresi buna 

I tercih edilebilsin? Bunu bugün çıkaralım. 
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'MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. — 

Efendim, Meclisi Âli rııznamesi hakkında dün it
tihaz etmiş olduğu kararı bozarak yarım saat son
ra, bir gün sonra o işi yarım bırakır, diğerine ge
çerse zannederim ki, ruzname de kalmaz. İntizam 
da kalamam. Bu mesele, aylarca, senelerce Adliye 
Encümeninde nasıl kaldıysa bir gün daha kalabi
lir. Ferde ait bir hükümle, hukuku âmme tearuz 
edince bittabi bütün memleketi alâkadar eden me-
sail dururken birkaç şahsa ait mesaili tercih et
mek doğru değildir. 

HÜSEYİN AVxVİ B. ( f cur ımı ) — Efendim 
inayet buyuruiursa Heyeti Celile bir seneye karip 
bir zamandan beri affı umumi ilân etti. Affı 
umumi içinde dâhil olan insanların mev'kufen 
yatmalarının hâkimiyetle ne derece kaibili telif 
olacağını Hasan Bey daha iyi takdir buyururlar. 
Kenjdilerinin 1339 .senesine ait bâzı teklifi kanu
nilerin müzakeresini buna tercih etmelerini, ken
dilerini hapiste farzederek düşünürse, bir kim
senin hem mücrim olmadığı ve affolunduğu halde 
mevkufen yatması bilmiyorum ki, Büyük Millet 
Meclisinin hâkimiyetiyle nasıl kabili teliftir. 
Hasan Beyin buyuruğuna da iştirak ederim. 
Ruznamede böyle yarım kalmış birkaç evrak 
daha var. Yalnız bu mesele değildir. Zaman 
zaman bu gibi mesail arasına tâli, belki beşinci 
derecedeki! kanunlar bile konuyor, hukuku 
âmme heba olup gidiyor. Şimdi tefsirle, Heyeti 
Celile kaç bin kişiyi kurtaracaktı!' ve bunlara 
kaç bin aile merbuttur? 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. — 
Yani hırsızlar kurtulacaktır. Yani vazifesini 
suiistimal edenler kurtulacaktır. 

HÜSEYİN AVNt B. (Erzurum) — Efen
diler, Hasan Fehmi Beyefendinin buyurdukla
rını ne Meclis kabul eder ve ne ben kabul ede
rim. Meclisi Âli kimi #±'fetm!i§se, o mücrim 
değildir. Ben bu kanunun dairei affı dâhilinde 
olan kimseleri muradediyoram. Yoksa hırsız
ları ve saireyi müdafaa için söz söylenmemiştir, 
kabul etmem. Yalnız bendeniz de teklif ediyo
rum, tefsiri tacil buyurun ve teklif bir madde
den ibarettir. Hiyaneti vataniyeden mahkûm 
olanların afları için çalışalım. Binlerce insan 
kurtarılsın. Hırsızlar da bigünah olabilir, şerirler 
de bigünah olabilir, bunları hapiste yatırmak 
bigayrihakkin bir adamı hapiste yatırmak fena 
bir vaziyettir. Hasan Bey, onu hatırlatırım! 
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HAKKT HAMİ B. (Sinob) — Efendim, ben

deniz Maliye Vekili Beyefendinin söylediklerini 
dinledim. Fakat şunu da kati olarak arz ede
yim Heyeti Cclilenize bu mevzuubahsdlan me
selenin fevkinde bir mesele Meclise gelmemiş
tir ve gelmiyecektir. Mevzuubahsolan mesele 
hürriyet meselesidir. Heyeti Celiileniz neye bu
rada toplandı? Üç senedir neye müzakeresine 
devam ediyor? Esareti menetmek için değil 
mi? Bir senedir kanunen serbest bırakılması 
lâzımgelen birçok insaniar farz ediniz ki, bun
ların yüzde ddksan dokuzu fena olsunlar. Fa
kat bir tanesinin masum olduğunu düşününüz. 
Efendiler, kanun bir masumu affetmek için 
doksan dokuzu mahpus bırakıyor. Nerede 
kaldı ki, yüzlerce masum yatıyor. Bu tefsirin 
zaman zaman müzakeresine başlanmış, fakat 
arasına başka meseleler girmek dolayısiyle teah-
hura uğranuş, aylarca geriyo atılmıştır. Rica 
ederim, bu mesele müstacel ve hapsine müte-
kaddimdir. İstirham ediyorum, gayet basittir ve 
zaten kabul edilmiş bir esastır. Bir reye koy
maktan ibarettir. Başka bir şey değildir. Tef
siri kanuninin müzakere ve intacını teklif edi
yorum. 

REİS —• Müzakerenin kifayeti hakkında 
takrir var. (Kâfi işerleri) 

YASÜN B. (Gazianteb) — Efendim, müza
kere gayrikâfidir. Benim takririm üzerine bu 
tefsir encümene gitti ve benim takririm de Ad
liye Encümenine gitti. İki ay orada kaldı. Bu 
tefsir, eşkıyalık edip asker ailelerinin emval ve 
eşyasını gasbeden bâzı mücrimlere İstiklâl mah
kemesi vaziyed etmekle, İstiklâl mahkemelerince 
hiyaneti vataniye ile mahkûm edilenlerin de af
folunması demektir ki, bu, bir gün zarfında çı
kacak bir tefsir meselesi değildir. Rica ederim 
efendim, bugün Maliye Vekili Beyin vâridolan 
mütalâası veçhile müzakeresi yarını kalan Vari
dat Kanununun müzakeratına devam edelim. 

REİS — Efendim, müzakerenin kifayeti 
aleyhinde* de söz söylendi. Müzakerenin kifaye
tini reyi âlinize vaz'ediyorum. Müzakereyi kâfi 
görenler ellerini kaldırsmlar. Müzakerenin ki
fayeti kabul edilmiştir. Takrirler var, onları 
okuyacağız: 

Riyaseti Celileye 
Bugüne kadar Meclisi Âlice bakıyei müddeti 

cezaiyeleri affolunan ve haklarında verilen hü-
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kümleri ret'olunan mahkûminin, tefsir mazbata
sının Meclisi Âlide intacına intizar etmeksizin 
derhal tahliyeleri lüzumunu teklif eylerim. 

Yozgad 
Süleyman Sırrı 

Riyaseti Celileye 
Affı Umumi Kanununa ait tefsirin Meclisi 

Âlide tâyin edilecek günde müzakeresiyle sür
atle intacını ve mevzuubahsolan mesailin İm 
tefsirin neticesine talikini teklif eylerim. 

Canik 
Ahmed Nafiz 

Kiyaseti Gelileye 
Meclisi Âlinin kendi âzası meyanından iııti-

Jıabedildiği br Vekâlete temennide bulunması 
gayrivârid idiğünden bicürüm olduğu halde 
mahkum edilen Yüzbaşı Nuri Efendinin aftan 
istifade ederek hemen talüiyesinin tekiden Adliye 
Vekâletine havalesini teklif eylerim. 

Kütahya 
Cemil 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Bugünkü evrakı varidenin 

hitamından sonra tefsiri kanuninin müstacelen 
müzakereye vaz'mı teklif eylerim. 

iı Erzurum 
Salih 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Maliye Vekilinin teklifi ka

nunisi Marttan sonra tatbik edileceğinden teah-
hurunda beis yoktur, tefsirin hemen müzakeresi
ni teklif ederim. 

Lâzistan 
Osman 

Riyaseti Celileye 
Bu hususta müzakere kâfidir. 

Muş 
Osman Kadri 

REİS —̂ Şimdi efendim, tekmil takrirlerin 
hulâsası iki esas üzerindedir. Birisi, vaktiyle 
Meclisi Âli tarafından affedilen bâzı eşhasın 
derhal tahliyesi, ikincisi de, Af Kanununun tef
sirine mütaallik meselenin derhal müzakere ve 
intacı. 

Malûmuâliniz tefsir mazbatası henüz tabedil-
memiştir. O hususu da bendeniz naîzarı dikkati 
âlinize arz ediyorum. 
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Şimdi bir kere bu takrirler ilerisinde meV-

zuubahis Yüzbaşı Nuri ve Hilmi efendilerin der
hal bu aftan istifade ettirilmelerini kabul eden
ler varsa ellerini kaldırsın. Kabul edilmemiştir. 

OSMAN B. (Lâzistan) — Şu halele Adliye 
Vekili isabet etmiştir. 

REİS -— Gazianteb Mebusu Yasin Beyin bir 
takriri var : 

Riyaseti Celileye 
Tefsir hakkındaki mazbatanın önümüzdeki 

Pazartesi günü müzakere edilmek üzere Varidat 
Kanununun müzakeresine başlanmasını teklif 
ederim. 

Gazianteb 
Yasin 

REİS — Tefsir .mazbatasının evrakı varide
nin hitamından sonra müzakere"! ve bir de önü
müzdeki Pazartesi ruznamesine ithali hakkında 
teklifleri vardır. Binaenaleyh reyi âlinize arz 
edeceğim. Önümüzdeki Pazartesi raznamesinde 
tefsir mazbatasının müzakeresini kabul edenler 
ellerini kaldırsın! 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Tercih 
han.. 

REİS — Tercihan müzakeresi kabul edilmiş
tir.' 

12. — Hıyaneti vataniyeden beş seneye mah
kûm Eskişehir muallimlerinden Sıdkı Efendi 
hakkındaki evrakın gönderildiğine dair Adliye 
Vekâleti tezkeresi ve Adliye Encümeni mazbatası 

REİS — Efendim mazbataların bakiyesi var
dır. Onları bitirelim. 

Muallim Sıdkı Efendi hakkındaki hükmün 
tasdikine dair Adliye Encümeni mazbatasını oku
tuyoruz : 

Heyeti Umumiyeye 
Hiyaııeti vataniye ve ahlâki islâmiyeye mu

gayir harekette bulunmak cürmünden dolayı Es
kişehir Bidayet Mahkemesi hüküm ve karariy-
le beş sene kürek cezasına mahkûm edilmiş olan 
Eskişehir mektep mualimlerinden Bilecikli 
Mehmed Sıdkı Efendi hakkındaki .evrakı- hük : 

miye, Heyeti Umumiye 'karariyle Adliye Encü
menine bilhavale encümenin 2 . 12. .. 1338 ta
rihli içtimamda mütalâa ve icabı müzakere 
olundu. 

Jû_ 
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Mahkûmu mumaileyhin Eskişehir'de kaldı

ğı işgal müddeti zarfında Nevzad nam gazete
ye yazdığı bir makale ile düşmana taraftarlık 
ettiği ve muhadderatı Islâmiyeden bir kadını 
Yunanlı bir çavuşa takdim ile mezlbureyi tari
ki fıriıuşa teşvik eylediği ve düşman efradiyle 
Öıem'bezmi sohbet ve ülfet olduğuna dair cere
yanı mahkemeden mütehassıl delâili kanuniye 
ve vesaikai tahririye ile 'hukuku takdiriyeye 
ınüstenidolan hükmü mezkûr muvaflkı kanun 
görülmekle 'berayi tasdik Heyeti Umumiyeye 
arzına müttefikan karar verildi. 

Adliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
Cani'k 
Emin 
Kâtip 
İsparta 
Talhir 
Aza 
İçel 

Ali Safbri 

Biga 
Hamid 

Âza 
Karalhisarı Sahib 

İsmail Şükrü 
Aza 

Maraş 
Hasi'b 

REİS — Efendim muallim 'Sıdkı Bey hakkın
daki hükmün tasdikine dair Adliye Encümeni 
mazbatasını kabul edenler ellerini kaldırsın. Ka
bul edilmiştir. 

13. — Hiymıeti vataniyeden on sene küreğe 
mahkûm Karaağaç'tan Çerkez Musa hakkındaki 
evrakı hükmiyenin gönderildiğine dair Adliye 
Vekâleti tezkeresi ve Adliye Encümeni mazbatası 

s BEİS — Hıyaneti vataniyeden maznun Çer
kez Musa (hakkındaki Adliye Encümeni mazba
tasını okuyacağız. 

Heyeti Umumiyeye 
Hıyaneti vataniyede bulunmak cürmünden 

maznununaleyfh olup Söğüd Bidayet Ceza 
Mah'kemesi hüküm ve karariyle on sene kürek 
cezasına mahkûm edilmiş olan Söğüd'ün Kara
ağaç karyesinden Canb»oladoğlu Çerkez Musa 
hakkında evrakı (hükmiye Heyeti Umumiye ka
rariyle Adliye Encümenine tevdi 'kılınmakla mü
talâa ve tetkik ve icabı müzakere dundu. Mer
kumun işgal esnasında Yunanlılara kılavuzluk 
ederek işgali tesh.il ve cephede hidematı vata-
niyesini ifa eden Söğüdlü Halil Efendi namlu
daki zabite ait eşyanın Verilmemesinden dola
yı karyenin hayvanatını Yunanlılara gaslettir
mek suretiyle fiilen hiyaneti vataniyeye ietisar 
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eylediği şühudu mütaacklidenin iftbaratiyle sa
bit ve 'buna müstenidolan 'hükmü mezkûr mu-
vafıkı kanun görüldüğünden berayı tasdik He
yeti U •••"miyeye arzına bilittifak karar verildi. 

Ad]iv Tıncümeni 
Canik 
Emin 
Kâtip 
İsparta 
Tahir 

Reisi Mazbata Muharrh 
Bisga 

Hamid 
Âza 

Karathisarı Sa'hüb 
İsmail Şükrü 

Âza 
Maraş 
ilasib 

REİS — Efendim (hiyaneti vataniyeden 
mahkûm Çerkez Musa (hakkındaki 'hükmün tas* 
dikme dair olan Adliye Encümeni mazbatasını 
kabul edenler ellerini kaktıran. Kabul edilmiş
tir. 

14. — Hiyaneti vataniyeden beş sene küreğe 
mahkûm Eskişehir Belediye Çavuşu Ali Efendi 
hakkındaki evrakı hükmiyenin gönderildiğine 
dair Adliye Vekâleti tezkeresi ve Adliye Encü
meni mazbatam 

REİS — Hiyaneti vataniyeden mahkûm Be
lediye Çavuşu Ali'nin evrakı lıükmiyesi hak
kındaki Adliye Encümeni mazbatası okunacak. 

Heyeti Umumiyeye 
Hiyaneti vataniye fiilinden dolayı Eskişe

hir Bidayet Ceza Mahkemesince îbeş sene kü
rek cezasına mahkûm edilmiş olan Eskişehir 
Belediye çavuşlarından Ali'ye ait evrakı hük
miye Heyeti Umumiye karariyle Adliye En
cümenine tevdi kılınmış olmakla encümenin 
4 . 12 . 1331 tarihli İçtimamda mütalâa ve 
tetkik ve iktizası müzakere olundu. 

Eskişehir'in zamanı işgalinde orada kalmış 
olan merkum Ali'nin Hükümeti Milliye aley
hinde alâmeleinnas teşvikata kıyam ile hal
kın maneviyatını kesir ve Sakarya Harbi za
manında cepheye gönderilen Yunan kıtaatı ar
kasından muvaffakiyetlerini dua etmek gibi ha-
rekâti melûnane ile hiyaneti vataniye cürmühü 
irtikabeylediğine dair cereyanı muhakemeden 
hâslı olan delâüe iktiran eden hükmü mez
kûr muvafıkı adil ve kanım görüldüğünden be-
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rayı tasdik Heyeti Umumiyeye arzına biiittifak 
kara? verildi. 
Adliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
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Heyeti Umumiyeye arzına müttefikan karar ve-

Canik Biga 
Emin Hamid 

Kâtip Aza Âza 
İsparta Karahisarı Sahih Maraş 
Tahir İsmail Şükrü Hasib 

REİS — Efendim, Eskişehir Belediye ça
vuşlarından Ali hakkındaki hükmün tasdikine 
dair olan Adliye Encümeni mazbatasını kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edil-

f 
mistir. 

15. — Hiyaneti vataniyeden idama mah
kûm Eskişehirli Tahsildar Ahmedoğlu Yusuf 
hakkındaki evrakı hükmiyenin gönderiîkiiğine 
dair Adliye Vekâleti tezkeresi ve Adliye Encü
meni mazbatası; 

REİS — Hiyaneti vataniyeden maznun Tah
sildar Yusuf hakkındaki hükmün tasdikine dair 
Adliye Encümeni mazbatasını okuyacağız : 

Heyeti Umumiyeye 
Hiyaneti vataniye eürmünden maznunun-

alayh olup Eskişehir Bidayet Ceza Mahkemesi 
hükmiyle idama mahkûm edilmiş olan Eskişe
hir'in Şarkiye mahallesinden Arnavut Tahsil
dar Yusuf'a ait evrakı hükmiye Heyeti Umumi
ye karariyle Adliye Encümenine tevdi kılınmış 
olmakla encümenin 4 . XII . 1338 tarihli içti-
' mamda meyanı evraktaki müdafaanamesiyle ev
rakı hükmiyei mezkûre mütalâa olundu. Mün-
derecatı evraka nazaran merkum Yusuf'un Es
kişehir'in düşman tarafından işgali akabinde 
ailesiyle Afyon ve İzmir cihetlerine gidip bilâ-
hara müsellâhan avdetle Yunan hizmeti aske
riyesine girdiği ve Yunanlılar lehine ahalii 
isiâmiyeden çete teşkilâtına başladığı ve bu
nun için Yunan kumandaniyle tesisi rabıta ede
rek düşmanlara casusluk ve Nevzad gazetesi 
sahibi Sedad Hakkı ile temini münasebet ey
lediği ve Hükümeti Milliye askerlerinin bir iş 
göremiyeceğinden bilbahis neşri ekâzip ile ma
neviyatı ahaliyi sukuta uğratarak fiilen ve kav-
len hiyaneti vataniyede bulunduğuna dair mah
kemece cemi ve-teltik olunan delâil ve müevve-
len ikrara istinadeden hükmü mezkûr muva-
llkı kanun bulunmuş olmakla berayi tasdik 

- t i 

rildi. 
Adliye Encümeni Reisi 

Canik 
Emin 

Kâtip Âza 

Mazbata Muharriri 
Biga 

Hamid 
Âza 

İsparta Karahisarı ıSahib Maraş 
Tahir İsmail Şükrü Hasib 

REİS -— Efendim! Hiyaneti vataniyeden 
maznun Tahsildar Yusuf hakkındaki hükmün 
tasdikine dair olan Adliye Encümeni mazbata
sını kabul edenler ellerini kaldırsın. Kabul edil
miştir. 

16. — Erzurum Mebusu Salih Efendi ve 
arkadaşlannm Kastomunu Hastanesinde mevkuf 
bulunan Bafralı Talât Efendinin bakıyei müd
deti cezaiyesinin affına dair takriri ve Adliye 
Encümeni mazbatası 

T. B. M. Meclisi Riyaseti Celilerine 
Konya hâdisei isyaniyesi esnasında vazifei 

memuriyetini suiistimal eylediği iddia edilen 
bir memurun fiilinde fer'an zimethal olduğu 
kanaatiyle üç sene kalebentlik cezasına mahkûm 
edilen ve kalelerin tamirsizliğinden dolayı bir 
seneyi mütecaviz zamandan beri kürek cezalı 
lar misillû Kastamonu Hapsanesinde mevkuf 
bulunan Bafralı Talât I i; fendi bikes b> halde 
olup ihtiyar valdesiyle üç çocuğu garibi bu
lunduğu Konya'da perişan bir halde kaldığın
dan ve esasen erbabı namustan bulunan mu
maileyhin ikmal eylediği on beş aylık hapis ce
zasını kâfi görerek müddeti mütebakiyesinin af
fını teklif eylerim. 

9 Kânunevvel 1338 

Erzurum 
Salih 
İçel 
Ali 

Ergani 
M. Emin 
Elâziz 
Feyzi 
Oltu 
Yasin 

Kastamonu 
Besim 

Van 

Malatya 
Sıdkı 

Saruhan 
ibrahim Süreyya 

Oltu 
Rüstem 
Ergani 

Sırrı 
Dersim 
Ramiz 

Lâzistan 
Ziya Hurşid 

Tevfik 

Aydın 
Tahsin 

Kastamonu 
Hasan Sabri 

Lâzistan 
Osman Nuri 

Ergani 
Nüzhet 
Bitlis 

Yusuf Ziya 
Kayseri 
Osman 

İçel 
Şevki 
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Adliye Encümeni mazbatası 

Konya İstiklâl Mahkemesi hükmiyle üç sene 
kalebentlik cezasına mahkûm ve bir buçuk sene-

' den beri Kastamonu Hapsanesinde mevkuf bulu
nan Bafralı Talât Efendinin ihtiyar validesi ve 
üç çocuğunun Konya'da perişan bir halde kaldı
ğından, esasen erbabı namustan olan mumailey
hin ikmal eylediği on beş aylık hapis cezasının ce
zayı kâfi addiyle bakıyei müddeti cezasının affı
na dair Erzurum Mebusu Salih Efendi ve rüfe-
kasmm 9 Kânunusâni 1338 tarihli teklifi kanuni
si Heyeti Umumiye karariyle Adliye Encümenine 
tevdi kılınmış ve encümence mahkûmu mumailey
hin ferden affı gibi vukubulacak müracaatın alel
ûsul mercii olan Adliye Vekâletine icrası ve ma
kamı müşarünileyhin de affa mazhariyet için ya
pacağı tâmikat ve istihsal edeceği malûmat ile 
şeraiti affın tahakkuku halinde Meclisi Âliye ar
zı keyfiyet etmesi takarrür etmiş ve Meclisi Âli
nin tasvibi üzerine kararı mezkûr Adliye Vekâ
letine havale buyurulmuş ve bermucibi karar ma
kamı müşarünileyhhanm yapmış olduğu tamiki 
tahkikat ve istihsal eylediği malûmatı müş'ir ev
rak maatefcrruat Heyeti Umumiye karariyle 
tekrar Adliye Encümenine havale edilmiş ve en
cümenin 20 . XI I . 1338 tarihli içtimamda tetkik 
ve mütalâa ve iktizası müzakere olundu. Konya, 
hâdisei isyaııiyesi esnasında vazifei memuriyetini 
suiistimal eden bir memurun fiilinden fer'an zi-
methal olduğundan Konya İstiklâl Mahkemesince 
üç sene kalebentlik cezasına mahkûm edilmiş ve 
bakıyei cezaiyesinin affını istilzam edecek ârızai 
vücudiyesi olmadığı Tıbbı Adlî Müessesesi Müdü
riyetinin mütalâası üzerine Adliye Vekâletinin 
tezkeresinden müsteban olmuşsa da evrak meya-
mnda mevcut mütaaddit etibba tarafından muta 
üç kıta raporda mahkûm mumaileyhin zafiyet ve 
fakrüddeme, iltihabı mesane ve prostata musab-
olduğu ve arasıra had hecematına da duçar ol
duğu ve şeraiti sıhhiyenin noksanı dol ayısiyle za
ten muhtelolan sıhhatine arnikan tesir edeceği ve 
hali mevkufiyetinin uzun müddet temadisi tak
dirinde hayatını da tahtı tehditte bulunduracağı 
anlaşılmış ve mumaileyh iffet ve nezaheti ahlâki
ye ve nef'i içtimaiye hadim seviye ve seciye sa
hibi bulunduğu Kastamonu) Meclisi îdare mazba
tasından müsteban olmuş ve mahkûmiyeti dolayı-
siyle ailesinin perişanii hali kesbi iştidadedeceği 
ve tarihi tevkifine nazaran bakıyei müddeti ce-
zaiyesinderi on bir mah kaldığından müddeti mez-
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kurun affı encümenimizce kabul edileırek lieclit-
tasvip Heyeti ITmumiyeye arzına müttefikan ka
rar verildi. 

Adliye Encümeni Mazbata Muharriri 
Reisi Biga 
Oanik 
Emin 

Kâtip Âza Âza 
İsparta Siird , Maraş 
Tahir Mustafa Sabri Ha sil) 

Âza 
Karahisarı Şarki 

Ali Süruri 

(Ret, ret sadaları) (Kabul, kabul sesleri) 

KEİS — Efendim, Bafralı Talât Efendinin 
bakiyei müddeti cezaiyesinin affı hakkındaki 
Adliye Encümeni mazbatasını kabul edenler el
lerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

17. — istanbul Hapsanesinde mahpus bulu
nan Ali Başo'nun bakıyei müddeti cezaiyesinin 
affına dair kanun lâyiham ve Adliye Encümeni 
mazbatası 

REİS — Mustafaoğlu Ali Başo'nun bakıyei 
müddeti cezaiyesinin affı hakkındaki Adliye En
cümeni mazbatası okunacak .-

9 . XII . 1338 
T. B. M. Meclisi Riyaseti Ceiilcsine 

Katil kasdiyle cerh maddesinden sureti katiye-
de üç sene küreğe mahkûm ve İstanbul hapisa-
nesinde mahpus bulunan mustafaoğlu Ali Başo'
nun maluliyetine binaen bakiyei müddeti cezaiye
sinin affı hakkında tanzim ve icra Vekilleri He
yetinin 7 . X I I . 1338 tarihli İçtimamda kabul 
edilen lâyihai kanuniye ile esbabı mucibe maz
batası suret ve evrakı mütef erriası lef fen tak
dim kılınmıştır. İfayı muktazasiyle neticesinin 
işarına müsaade buyurulmasını istirham eylerim 
efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
icra Vekilleri Heyeti Reisi 

Hüseyin Rauf 

Esbabı mucibe lâyihası sureti 
Katil kasdiyle cerh maddesinden dolayı su

reti katîyede üç sene küreğe mahkûm ve elyevm 
İstanbul Hapsanesinde 4 Cemaziyelâhir 1339 ta
rihinden beri mahpus bulunan Mustafaoğlu Ali 
Başo'nun müptelâ olduğu illetin ifnayı hayatını 

n. 
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mucibolacak bir mahiyette olduğundan bahsile maz-
harı af ve atıfet olması istirhamını havi istanbul 
istinaf Müddeiiumumiliğine ita eylediği istida
name üzerine etibbayı mütaaddide tarafından 
badelmuayene ita kılman raporda merkumun 
maluliyeti vakıasının imtidadı mahpusiyeti ha
linde teşeddüdederek hayatını muhataraya ilka 
edeceği beyan ve ledelhavale hastalığın hapsane 

şeraiti hayatiyesi dâhilinde terakki ederek bin-
netice hayatını duçarı tehlike edeceği fennen 
müberhen bulunmakla tahliyesinin muvafıkı fen 
ve mâdelet olacağı Tıbbı Adlî Müessesesi Müdü
riyetinden barapor izbar kılınmış ve Meclisi îda-
rei Vilâyet mazbatası dahi bu zeminde bulunmuş 
olmakla gayrikabili şifa illetle maluliyeti tahak
kuk eden merkumun bakıyei müddeti cezaiyesi-
nin affı için üç maddelik lâyihai kanuniye ka
leme alınmıştır. 

Kanun lâyihası 
MADDE 1. — Katil kasdiyle cerh maddesin

den dolayı sureti katiyede üç sene kürek ceza
sına mahkûm ve elyevm istanbul. Hapsanesindo 
mahpus bulunan Mustafaoğlu Ali Başo'nun ma
luliyeti daimesine binaen bakıyei müddeti eeza-
iyesi affedilmiştir. 

MADDE 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. 

MADDE 3. — işbu kanunun icrasına Adliye 
Vekili memurdur. 
T. B. M. Meclisi İcra 
Vekilleri Heyeti Reisi Seriye Vekili ' 

Hüseyin Rauf Vehbi 
Müdafaai Milliye Vekili Adliye Vekili 

Kâzım Rifat 
Dahiliye Vekili Hariciye Vekâleti 

Ali Fethi Vekili 
Hüseyin Rauf 

Maliye Vekili Maarif Vekili 
Hasan Fehmi ismail Safa 
Nafıa Vekili İktisat Vekâleti Vekili 

Feyzi Feyzi 
Sıhhiye ve Muaveneti Erkânı Harbiyei 

içtimaiye Vekâleti Vekili Umumiye Vekâleti 
Dr. Tevfik Rüşdü Vekili 

Kâzım 

Adliye Encümeni mazbatası 
Katil kasdiyle cerh maddesinden dolayı su

reti kafiyede üç sene küreğe mahkûm ve Istan-
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bul hapsanesinde mahpus bulunan Mustafaoğlu 
Ali Başo'nun maluliyetine binaen bakıyei müd
deti cezaiyesinin affı hakkında Heyeti Umumi-
yeden Adliye Encümenine muhavvel 14.XII.1338 
tarihli icra Vekilleri Reisi Rauf Beyin tezkere
sine merbut evrak mütalâa ve tetkik ve iktizası 
müzakere olundu. 

Üç sene küreğe mahkûm Ali Başo 4 Cema-
zilâhir 1339 tarihinde tahtı tevkife alınmış ve 
hapsanede mevkuf bulunduğu sırada hastalığa 
müptelâ olup hapsane dâhilinde şeraiti tedavi-
ycnin fikdanı dolayısiyle hayatını tehlikeye il
ka edeceği fennen müberhem olmakla tahliyesi
nin muvafıkı mâdelet olacağı Tıbbi Adlî Mües
sesi raporundan müsteban olmuş ve binaen
aleyh mahkûmu merkumun bakıyei müddeti 
cezaiyesinin affı Adliye Encümenince muvafıkı 
mâdelet görülmüş olduğundan bakıyei müddeti 
cezaiyesinin affının berayı tasvip Heyeti Umu-
miyeye arzına müttei'ikan karar verildi. 

Adliye Encümeni 
Reisi Mazbata Muharriri 
Canik Biga 
Emin ———— 
Kâtip Âza 

İsparta Siird 
Tahir , Mustafa Sabri 
Âza Âza 

Maraş Karahisarı Sahib 
Hasib ismail Şükrü 

Âza Âza 
Karahisarı Şarki Karahisarı Şarki 

Vasfı Ali Sururi 

DURSUN B. (Çorum) — Okunan evraktan 
ve Adliye Encümeni mazbatasından anlaşılıyor 
ki, bu adam istanbul Tevkifhanesindedir. Bit-
tabii bu mazbata buraya gelinceye kadar da ara
dan bir ay geçmiştir. Eğer hakikaten malûl ve 
şayanı af idiyse istanbul'da da bir Hükümet 
vardı ve bunu onun affetmesi lâzımdı. Daha is
tanbul istidadedilir edilmez böyle mazbatalar 
tevali edilecek ve şu, bu affedilecekse bunun 
sonu gelmez. Demek ki, adliyemizin, mahke
melerimizin adaletinden emin değilsiniz. Emin 
iseniz affa lüzum yoktur. Yok eğer emin de
ğilseniz mahkemeleri ıslah edin yeter, benim 
anladığım mâna budur. 

MUSTAFA SABRI Ef. (Siird) — Af mese
lesi başka, emniyet meselesi yine başkadır. 
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Mahkeme kanaat etmiş, hüküm vermiş, fa
kat Heyeti Vekilenizce de bir emniyet meselesi 
vardır. Heyeti Vekilei Muhteremeniz bir af tale
binde bulunuyor. Affı talebedilen kimsenin hasta
lığı mevcudolduğuna dair raporu vardır. Rapo
ra nazaran müptelâ olduğu hastalıktan reha-
yabolamıyacağmdan af hakkında Heyeti Veki-
leden bir lâyihai kanuniye geldi. Bu Heyeti Ve-
kileye itimat ve emniyet meselesidir. (Reye... 
Ekseriyet yok, sadaları) 

Dr. MUSTAFA B. (Kozan) — Efendiler, 
deminki meselede etibba kendisinin affını istil
zam eden bir mesele olmadığına dair kanaat ge
tirdiği halde af ettik, bu seferki raporda bu 
adamın hastalığı dolayısiyle hapsanede durma
ması için rapor verildiği halde tereddüdediyo-
ruz. Zannediyorum ki, etibba tarafından hap
sanede bulundurulmaması için rapor verildikten 
sonra bu gibi kimseler hakkında affedelim mi, 
etmiyelim mi? Meselesi burada mevzuu bahsola-
maz. Bu kanuni bir tekliftir. (Reye sedaları) 
(Müzakere kâfidir, sesleri) 

BESİM AT ALAY B. (Kütahya) — Arkadaş
lar bugünkü işimiz mahkeme hükümlerinin affın
dan ibaret oldu. 

«Ân keski sezayı tîğ şüd» 
«Rahmeti geniş diriğ bâşed» 
Rasgeleni affedelim, rasgeleni hapsaneden çı

karalım dersek bu muvafık değildir. Mademki bir 
affı umumi ilânı düşünülüyor. O vakte kadar böy
le. olanların affı icabetnıez.. Eler halde ceza sahibi 
cezasını çekmelidir, ölecekse oraıda ölsün. Doktor 
yüzde yüz, bir hastanın kabili affolup olmadığını 
'bilemez, binaenaleyh bendeniz bunun affedilme
mesi taraftarıyıım. 

BEHÇET B. (Kângırı) — Hastalığın medarı 
affı ceza olması meselesi basit bir şey değildir. Hu
kuku umumiyede gayra taallûk eden efalden mü
tevellittir. Ceza onun üzerine terettübeder. Bina
enaleyh geçende arz ettiğim gibi, alelıtlak af alel
ıtlak hâkim olmaya tavafekuf eder. Heyeti Celile-
niz gibi, kanun dairesinde müzakere ve temini 
maslahat eden bir heyet için esbabı adliye ve man
tıkiye lâzımdır. Şu meselede esbabı mueibeye gö
re bir hastalık mievcudolduğumdan dolayı bir müc
rimin affı tarafını istilzam ediyor. Her hangi bir 
hastalık mücrim için medarı af değildir. Çünkü 
ulemayı ceza diyorlar ki, cürüm üzerime müretteıb-
plan cezalar mücrimleri ikap için, azap için değil-

.1338 C : İ 
dir. Tembih içimdir. Hastalığının medarı affol
ması kendi hastalığının tamamii husulüne tavak-
kuf eder. Yani bir hastanın, mazharı affolması 
için hastanın f imalbait heyeti içtimaiyeden bir kim
seye karşı cürüm ikama mülktedir olamaması cihe
tini istilzam eder. 

Tabiplerin bu hususta verdiği rapor meseileyi 
halle kâfi olamaz. Binaenaleyh fimabait bir cü
rüm ikama muktedir olamıyacak bir hasta affolu
nabilir. Eğer bu da aynı hastalığı haiz bir hasta 
ise tabiîdir ki, hu da o vakit affolunabilir ve illâ 
olamaz. (Müzakere kâfi sadaları) 

MÜFİD Ef. (Kırşehir) — Bendenizden evvel 
burada söz söyliyen Behçet Bey arkadaşımızın 
mütalâatı gayet hakimane ve mantıka muvafıktır. 
Fakat bendeniz de bir nokta hakkında Heyeti 
Muıhteremenin noktai nazarını celibetmek istiyo
rum. O da mücrimin ika' etmiş olduğu eünme 
mukabil, hükkâm tarafından verilen ceza, mücri
min vücudunu ifna etmek maksadına müpteni de
ğil, onu ıslah etmek noktai nazarından heyeti iç
tim aiyei umumiye meyanmdan çıkarıp tasarrufa-
tı kavliye ve fiiliıyesini taihdi/detmekten ibarettir. 
Böyle bir mesele için hapsaneye konulan ve hak
kında ceza verilen bir adamın bugün fennen ha
yatını tehliıkedle gören Heyeti Umumiye ve onun 
hayatının fenasını da kasdetmiyeıı Heyeti Celile, 
onun cezasının üst tarafını kendisinden kaldırmak 
suretiyle kendisine bir atıfet gösteriyor. Bina
enaleyh bu noktada serdedilen mütalâatı daha zi
yade tatvil etmektense Meclisi Âlinin şimdiye ka
dar mükerreren yaptığı gibi, bu suretle bir fen
nî rapora müsteniden yaptığı aflar gibi bunu da 
onlar meyanma almasını istirham ederim. Bu su
retle Adliye Encümeni mazabtasının kabul edil
mesini teklif ediyorum. 

NÂFÎZ B. (Canik) — Efendim söylenecek 
başka bir şey kalmadı. Bu gibi mesail üzerinde 
uzunuzadıya tavakkuf etmek bendenizce gayrica-
izdir. Malûmu âlileridir ki, teklif edilen affı hu
susidir. Mücrimin maluliyeti daimesine binaen 
heyeti tıbbiye mücrimin artık gayrikabili tedavi 
bir surette olduğunu tasdik etmiştir. Zaten affı 
hususinin de bu gibi gayrikabili tedavi derecede 
hasta olmak veyahut sinni şeyhuhate vâsıl olmak 
gibi ahvalden müribais olması iktiza eder. Bina
enaleyh bu zat hakkında da esasen rapor mevcut
tur. İstanbul Hükülmeti adliyesi lâzumgelen tet-
kikatı icra etmiş ve affını da muvafık görmüş* 
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tür. Kanun da affı hususiyi bu gibi mesaile has
retmektedir. Binaenaleyh antik kesbi ifakat et
mesi gayrikabil dan bir şahısın uzun müddet hap-
sanede bulundurulması ne akla ve ne de hikmeti 
Hükümete muvafıktır. Onun için kanunun sa
rahatine karşı uzunuzadıya münakaşaya lüzum 
yoktur. Adliye Encümeninin mazabtaısınm kabu
lünü teklif ederim. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Efendim 
şüphesiz Heyeti Umumiye bu gibi affı hususiler 
hakkında geçen gün de Hafız Mehmed Bey bira
derimizin bilmünasebe bahsettiği gibi müsaade 
buyurursanız yeni bir şekil arz edeceğim. Evve
lâ şurasını arz edeyim ki, böyle bakıyei müddeti 
cezaiyelerin affı dolayısiyle kanun yapmak ka
nunen muvafık değildir. Bir kanun demek, bü
tün efradı milletin alâkadar olduğu hususattır. 
Saniyen Alioğlu Veli'nin bakıyei müddeti cezai-
yesi affedilmiştir, dedikten sonra, bunun kanun 
kitaplarında yer tutması bilüzumdur. Zaten her 
hangi bir hiyaneti vataniye eürmünden dolayı 
Adliye Encümeninde bittetkik cezasının affı hak
kındaki kararın mahiyeti ne ise burada bakıyei 
cezası affolunan adamın da affı karar mahiyetin
de olur. Ondan dolayı Heyeti Aliyenizden istir
ham ediyorum, bundan sonra Heyeti Vekile doğ
rudan doğruya af için kanun göndermesin. Adli
ye Encümeni bittetkik bir karar verir ve bunları 
birer kararla çıkartalım. Yoksa böyle kavanin 
mecmualarımızda şahısların affına dair kavanin 
koleksiyonu bulunmasını ne maslahat itibariyle 
ve ne de mahiyeti itibariyle bir kıymeti yoktur. 
Bendeniz arz ediyorum ki, şimdiye kadar devam 
edegelen bir şeyin bid'at olduğu, doğru olmadığı 
anlaşıldıktan sonra artuk biz bunu tashih ile mü
kellefiz. İsrar yerine tashih ile mükellefiz;. 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Efen
dim bu messele ile alâkadar olmadığı halde Refik 
Şevket Bey yeni bir mesele ihdas buyurdular 
ve bunu bir temenni mahiyetinde mi, yoksa 
devairi aidesine tebliğ mahiyetimde mi söylediler? 
Bilmiyorum. Bu ciheti berildeniz an livam adı m, 
yalnız gerek Hafız Mehmed Bey ve gerekse Refik 
Şevket Bey biraderlerimizin bu fikirleri belki 
tasvilholunur. Yalnız Meclisi Âlinin kararlariyle 
kanun mahiyetinde çıkan hükümler arasında ben
deniz bir fark göremiyorum. Heyeti Celilenin bü
tün kararları kanun kadar kuvvetlidir. Kanun 
kudret ve kuvvetini haizdir. Yalnız bunun halk 

12. İ338 0 : 1 
| ile alâkası vardır. Filân adam mahkûm olmuş 

filân adam mahkûmiyetten şu suretle tebriyei 
zimmet etmiştir diye halk tarafından bilinmesi 
lâzımdır. Yalnız Heyeti Celile bu gibi bir usul ka
bul buyuracaiksa, bunun da diğerleri gilbi değil, bu 
vazaifin sureti icrasına dair bir şekil teklif edilir 
ve encümeni aidi bunu ariz amiık tetkik ederse 
o vakit üzerinde müzakere açılabilir. Yoksa bu 

I mesele şöyle olsun, şu dereolunsun, bu dereolun
sun diye karar verilmesi doğru değildir. 

NAFİZ B. (Canik) — Adliye Encümeninin 
nazarı dikkatini eelbederiz. (Bu mesele ile alâkası 
yoktur «adaları) 

HAFIZ MEHMED B. (Trabzon) — Bfendim 
alâkası yok değildir, vardır. Mesele aynı mesele
dir. Yalnız Meclisi Âli böyle affı hususiyi salâ
hiyeti teşriiyesine binaen değil, salâhiyeti icrai-
yesine binaen müzakere ve kabul ediyor. Çünkü 
bir kanun değildir. Cezanın affı demek; o cürüm 
baki olmakla beraber, Hükümeti leraiye o cezanın 
tatbikinde menafii umumiye görmemiş olduğun
dan dolayı o adamın şahsına aidolmak ve yine cü
rüm baki kalmak üzere o cezanın tatbikimden sar
fınazar etmektir. Halbuki maıddei kanuniye şek
linde bir şekil kabul etmek, bir kanun kabul et
mek demektir ve bu suretle iki kanunun tearuz et
mesi mânasını tazammun eder. Bilfiil bir kanunla 
tecrim ediyoruz, diğer bir kanunla affediyoruz. 
İki kanun tearuz ediyor. Onun için affı hususiyi 
bir kanun şeklinde değil, salâhiyeti ieraiiyeye bi
naen bir kararla çıkarmak lâzımgelir. Çünkü cü
rüm bakidir. Cürüm baki oldukça cezayı bir ka
rarla ıskat etmek lâzımgelir. Çünkü cürüm baki-

I d ir. Cürüm baki oldukça kanunla cezayı ıskat et
menin mânası yoktur. Cezanın ıskatı demek, o ce-

S zanın icra ve tatbikinde menafii umumiye olma
ması demektir. Binaenaleyh, salâhiyeti ieraiyeye 

S binaen ve kavanin sütunlarına girmemek şartiyle 
bir karar suretinde bunu kabul etmek lâzımdır. 

1 REİS — Efendim bu hususta başka söz söyli-
yeeek yoktur. Bir kere efendim mazbatanın heyeti 
umumiyesinln müzakeresinin kâfi görülüp görül
mediğini reyi âlinize vaz'edeceğim. 

ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — Ki
fayeti müzaikere aleyhinde söyliyeeeğim. 

Efendim bendeniz müteessirim ki; bu müza-
! ikerenin evvelinde bulunamadım. Bâzı arkadaşlar

dan anladığıma nazaran Refik Şevket Bey bira*-
I derimiz, mütalâalarında affı hususinin maddej 
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kanuniyeye muhtacoTmadığıuı ve bımu Meclisi , 
Âlinin ancak bilkuvve denecek olan salâhiyeti 
ieraiy esine istinaden bir karar şeklinde yapabi
leceğini söylemiş. 

MÜFÎD E l (Kırşehir) — Meclisin salâhiye
ti icraiyesi yok mudur? 

ALÎ SÜRURİ E l — Bence fiilen yokt.ur. 
Vekillerimiz vardır. Meclisi Âlinin kuv\&3İ icra
iyesi demek, eski seldi Hükümete nazaran Hü
kümeti îcraiyenin vazifesini de haiz demektir. 
Şimdi Meclisi Âli teşekkül etmezden evvel Hükü
meti Icraiye yani Kabine kendi kendisine affı hu
susi yapabilir mi idi? 

HAFIZ MEHMED B. (Trabzon) — Tabiî.. 
ALİ SÜRURÎ E l — Asla yapamazdı, irade 

lâzımdı. Affı hususi ile affı umuminin farkı; 
affı umumi, menafii âmme ve icabatı siyasiye 
üzerine yapılır. Affı hususi ise bir muamelei ad
liyeden ibarettir. Yani affı hususinin menşei 
Adliye Vekâletidir. Affı hususinin esbabı naza
riyat kitaplarında tasrih olunmuştur. Binaen-" 
aleyh bu esbaptan birisi tahakkuk ettiğinde Ad
liye Vekâleti lâzımgclcn mâruzâtı Meclisi Âliye 
iblâğ eder, Meclisi Âli de muvafık bulursa yine 
maddei kanuniye şeklinde çıkar. Yoksa Meclisi 
Âlinin her kararının kanun kuvvetinde olduğu
nu iddia etmek kadar sakim- bir iddia tasavvur 
edemem. Öteden beri teamülümüz budur ve ica
batı kanuniye ve teşkilât da budur. Gerek affı 
hususi ve gerek affı umumi bir kanunla olmalı
dır. Kararla olmaz. Hattâ Meclisi Âliniz hiç
bir mahkemenin kararını, bir karan idari ile 
feshedemezsiniz, affedemezsiniz. Ederseniz sa
kattır, yanlıştır, bid'attır efendiler. 

REİS — Efendim, bu bapta bir takrir var
dır. 

Riyaseti Celileye 
Arz edilen esbabı mucibeye binaen affı husu

silere ait muamelâtın fimabait bir kanunu hususi 
ile yapılmayıp alelade mazbata ile iktifasına ka
rar ittihazını teklif ederiz. 

Saruhan Canik Trabzon 
Refik Şevket. Nafiz Hafız Mehmed 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Bu tek
lifin Adliye Encümenine gitmem lâzımgelir. Bu
rada reye konamaz. 

REFİK ŞEVKET B. (Samhan) — Adliye 
Encümenine gitsin efendim. 
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REİS — Adliye Encümenine gönderiyoruz. 

Başka söz istiyen kalmamıştır. 
İstanbul Tevkifhanesinde bulunan Mustafa

oğiu Ali Başo'nun bakıyei müddeti cezaiy esinin 
affı hakkındaki kanun lâyihasının heyeti umu-
miyesini kabul edip maddelere geçilmesini ka
bul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Şimdi maddei kanuniyeyi reye koyacağım. 

Mustafaoğiu Ali Başo'nun bakıyei müddeti ce-
zaiyesinin affına dair Kanun 

MADDE 1. -~ Katil kasdiyle cerh maddesin
den dolayı sureti katiyede üç sene küreğe mah
kûm ve elyevm İstanbul Hapsanesinde mahpus 
bulunan Mustafaoğiu Ali Başo'nun maluliyeti da-
imesine binaen bakıyei müddeti cezaiyesi affe-
dilmiştir. 

REİS — Efendim birinci madde hakkında 
söz istiyen var mı? Birinci maddeyi kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. 

MADDE 3. — İşbu kanunun icrasına Adliye 
Vekili memurdur. 

REİS — Efendim ikinci ve üçüncü maddeleri 
kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

Efendim kanunun heyeti umumiyesini kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

4. — AZAYI KİRAM MUAMELÂTI 

1. — Memurin Muhakemat Tetkik Heyeti ve 
Encümeni için intihap 

REİS — Maiûmuâliniz Perşembe günü Me> 
murin Muhakemat Encümeni ve Tetkik Heyeti 
için intihap yapıldı. Bunların neticei arasını arz 
edeceğim. Tetkik Encümeni için yapılan intihap
ta ekseriyet hâsıl olamamış, yani nıısap yok. Tek
mil reye iştirak eden azanın adedi yüz elli bir
dir. 43 ü müstenkif olarak 108 zat reye iştirak 
etmiştiır ve hiçbir arkadaş kazanamamıştır. Oku
yorum. Abdülhak Tevfik Bey... (Hacet yok, ses
leri)' 

OSMAN B. (Lâ'zistan) — Neticei araya karşı 
iki kelime söylememe müsaade buyurur musunuz? 

FEYYAZ ÂLİ B. (Yozgad) — Efendim esa
sen nisap yoktur ki, müzakere edildin. 

http://yokt.ur
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HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Bir me

sele var. O gün Durak Bey bir teklifte bulundu. 
O zaman ben de Riyasette idim. Mecliste ekseri
yet olmadığı için reye yaz 'edememiştim. O da 
en fazla rey alan arkadaşlarımızın (Nisap olduk
tan sonra sesleri) reyi işariyle kabul edilmesi idi. 
Mumaileyhin bu teklifini Heyeti Celilenizin reyi
ne koymak için tehir etmiştim. Şimdi nasıl arzu 
ediyorsanız öyle yaparsınız. 

REFİK ŞEVKET B. (Sarakan) — Bu mese
le defaatle müzakere edildi ve tesbit edilmek ka
bil olmadı. întihapla olması hakkında bir kanun 
mevcudolmak itibariyle tatbik edilemedi. Bina
enaleyh meseleyi şekli kanuniye irca etmeye mec
buruz. 

REİS — Efendim bu bapta yeniden intihap 
yapacağız. Tetkik Encümeni içjn yapılan inti
hapta 190 zat reye iştirak etmiştir. 141 zat rey. 
vermiştir, 49 zat müstenkiftir. Yine kimse kaza
namamıştır. Şu halde yeniden intihap yapaca
ğız. 

OSMAN B. (Lâzistan) — Efendim, suhulet 
olmak üzere arkadaşlarımızdan en fazla rey ka
zanan kimlerse onların esamisi bir kere tahtaya 
yazılarak rüfekayı kiramın görmesini teklif ede
rim. İkincisi, neticei aranın keşmekeş bir tarzda 
tecellisi bize -gösteriyor ki. Tetkik Encümeninin 
ve Memurin Muhakemat Heyetinin intihabedile-
rck teşkil edilmesi bu işlerin bu şekilde yürüme
sinin imkânı olmadığını gösteriyor. Binaenaleyh, 
onun için Heyeti Celilenizden rica ve istirham 
ediyorum. Şûrayı Devlet hakkında teklifler var.. 

FEYYAZ ÂLİ B. (Yozgad) — Şûrayı Dev
let azaları esasen İstanbul'da bekliyor değil mi? 

OSMAN B. (Devamla) —Binaenaleyh, mez
kûr teklifin müzakere ve intacını teklif ederim. 
Çünkü, birçok memurinin hukuku zayi olmakta
dır ve Meclisi Âli bir vakit bunu üzerine almış
tı. Belki o zaman muvafıktı artık muvafık olmı-
yacağı kanaatindeyim. Çünkü, birçok kimselere 
fuzuli-maaşlar veriyoruz. Binaenaleyh, o lâyiha
nın bir an evvel ruznameye alınmasını teklif 
ederim. 

11. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

'/. — 7 Mayıs 1337 tarihli Gümrük Tarife
sine zeylolarak tanzim olunan kanun lâyihası, 
Akar at Vergisinin tezyidi hakkında kanun lâyi
hası, Aşar Hissei tanesi ve Küsuratı Munzamına 
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hakkında kanun lâyihası, Zonguldak kömürle
rinden İhracat Resmi alınmamasına dair kanun lâ
yihası, Karahisarı Şarki Mebusu Mustafa Be
yin, Aşar mültezimlerinden edayı dey edenlerin 
emlâki merhuneleri hakkındaki 29 Eylül 1336 ta
rihli Kanun hükmünün temdidine dair kanun 
teklifi (2/483) Karesi Mebusu Abdülgafur Efen
diyle arkadaşlarının, Varidatı hususiyet vilâya-
tm muhasebei hususiyelerce tahsil ve kabzı hak
kında kanun teklifi (2/406), Kütahya Mebusu 
Cemil Beyin, Ziynet eşyası hakkındaki Kanunun 
mevkii meriyetten ref'i hakkında kanun teklifi 
(2/541), Aydın Mebusu Tahsin Beyin Yunanis
tan'dan ithal edileıı zeytinlerden alınan Gümrük 
Resminin zeytin yağlarından alınan Gümrük 
Resmi derecesine iblâğına dair kanun teklifi 
(2/538), Gümrük Kanununun 84 ncü maddesini 
muaddil kanun lâyihası ve Muvazenei Maliye 
Encümenince tanzim olunan mevaddi kanuniye 

REİS — Efendim, şimdi ruznameye geçiyo
ruz. Varidat Kanununun üçüncü maddesinden 
başlıyoruz. Gecen sefer ikinci maddeyi kabul et
miştik. 

MADDE 3. — Ticaretgâh olarak istimal edi
len müsakkafat ile arsalardan ve sükna olmak 
üzere tamamen veya kısmen kiraya verilmiş ha
ne ve apartımanlardan ikinci madde mucibince 
tesbit olunan kıymetler üzerinden binde on, mes
kenlerden binde beş ve kabili istifade olmıyan 
arsalarla köy meskenlerinden binde dört vergi 
istifa olunur. 

REİS — Efendim, üçüncü madde hakkında 
söz istiyen var mı? Maddeyi aynen kabul eden
ler lütfen el kaldırsın. Ekseriyetle kabul edil
miştir. 

MADDE 4. — Mevaddi salife mucibince ta
hakkuk ettirilecek vergi tahsilatının rub'u olan 
yüzde yirmi beşten hâsıl olacak miktarın sülü
sü belediyelere ve sülüsanı vilâyat idaresi hu-
susiyelerine verilir. 

REÎS — Dördüncü madde hakkında söz is
tiyen var mı ? 

İSMET B. (Çorum) — Efendim Muvazenei . 
Maliye Encümeninde Müsakkafat Vergisinin 
dörtte birinin nısfının idarei «hususiye!ere, nıs-

(1) Evveliyatı 159 nen İçtima zaptındadır. 
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t'mın da belediyelere verilmesi kararlaşmıştır. 
Kavanini Maliye Encümeni bu vergi tahsisatı
nın sülüsanınm idarei hu'susiyelere verilmesini 
tesbit etmişti. Muvazenei Maliye Encümeni de 
bu kararı kabul ediyor, Binaenaleyh maddenin 
i'hzar edilen şeklini okuyacağım: 

MADDE 4. — 'Mevaddı salife mueMnce ta
hakkuk ettirilecek vergi tahsilatı ruh'unun sü
lüsü belediyelere ve sülüsanı vilâyat idarei hu-
susiy elerine verilir, bu şekil daha munakkahtır. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Nahiyelere bundan 
'bir hisse ayırmak: istiyorum. Yani Müsakkafa
ta ait vergilerden bir hisse ayırmak istiyorum. 
Köylerin Müsakkafat vergilerinin nahiye ida
relerine terkini teklif edeceğim. Vilâyat idarei 
hususiyeleriyle belediyelere verginin rub'u ve
rilir. Binaenaleyh şehir ve kasaba belediyeleri 
de ahiren nahiye halini iktisabedeceğine göre 
kendi hisselerini alıyorlar. Köyler Müsakkafat 
Vergisi, Mesken Vergisi vermiyor. Nevahi ida
relerine Ihiejbir şey vermiyor. Binaenaleyh, bu 
adalet teşkil etmiyor. Bu hususta bir teklifim 
var, kabulünü istirham ediyorum. Yani neva
hi idarelerine, köy meskenleriyle nevaihi dâhi
linde bulunan Müsakkafat vergilerinin veril
mesini teklif ediyorum. Malûmuâliniz Nevahi 
Kanununun varidata taallûk eden ve kanunun 
ruhu mesabesinde 'bulunan fa'slı Muvazenei 
Maliye Encümenine gitmiştiı\ Orada derdesti 
müzakeredir. Binaenaleyh şimdi esaslı olarak 
köy meskenleriyle nevahi dâhilinde bulunan 
Müsakkafat ki ehemmiyetli 'bir miktar değil
dir, 'bunları nahiyelere terk ettiğimiz zam an 
oralara esaslı bir varidat 'bulmuş oluruz. Bi
naenaleyh bu teklifimin kalbulünü istirham ede
rim. Alelıtlak tahrir görmiyen yerlerde köv 
meskenlerinin miktarı ne olursa olsun beş bin 
'kuruş noksandır. Ama ekser memalik tailırir 
görmedi. Binaenaleyh, bunun kabulü Iher hal
de Nevaihi Kanununun varidat faslı için çok 
mühim ve lâzımdır. Çünkü halka ibâr olmaksı
zın 'bir vergi 'bulmak istiyorsunuz. Binaenaleyh 
•bunu da veriniz. Zannedersem, Maliye Vekili 
bunu kabul edecek. 

ÎSMET B. (Çorum) — Şükrü Bey birade
rimizin teklifleri Nevahi Kanununun varidat 
faslına tallûk ediyor. Bu varidat faslı malûmu
âliniz Muvazenei Maliye Encümenindedir. Bu 
kanun doğrudan doğruya Müsakkafat Vergisi
nin ıslahı ile küsuratı munzammadan vilâyat 
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| ve 'belediyelere hisse tefriki esasına müstenittir. 
I Bu esas kabul edildikten sonra Nevahi Kanu-
I nunda Köy Müsakkafat vergilerinin nevahiye 
I tefriki meselesi her vakit yapılabilir. Bu tefri-
I kın şimdiden kabulüne lüzum yoktur. Muva

zenei Maliye Encümeni Ibu takriri nazarı dik-
I kate alacaktır. Binaenaleyh Muvazenei Maliye 
I Encümenine havalesini teklif ediyorum. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Efendim esas ka'bul 
I edilmeyince, sonra tespit edilecek şekil hiç İka-
I ıbul edilmiyecektir. Mademki belediyeler kabul 

ediliyor, nahiyeler de belediyeler hükmündedir, 
hunlara, da bir hisse çıkarmak iâzımgelir. 

İSMET B. (Çorum) — Bu madde Musakka-
I fat Vergisinin ve küsuratı munzammanın ref'i 
I ve ıslahı esasına müstenittir. Bunda nahiyelere 

hisse tefrik etmek ikinci derecededir. Biz bu 
takririn aleyhinde değiliz. Şayanı tetkik ola-
hilir. Bu takririn Nahiye Kanununun varidat 
fasliyle müzakere edilmek üzere Muvazenei 
Maliye Encümenine havale edilmösi İâzımgelir. 
Esas ititoariyle bu kanuna giremez. Çünkü Ne-

j vahi Kanununun varidat faslına taallûk eder. 
I REÎS — Dördüncü madde hakkında başka 
I söz istiyen var mı? (Yok sadaları) 

I Riyaseti Celileye 
I Dördüncü maddeye fıkrai âtiyenin ilâveten 

kabulünü arz ve teklif ederim. Ancak Nahiye 
Kanununun meriyetinde tatbik edilmek üzere 
köy meskenleriyle nevahi dahilindeki Müsak
kafat vergilerinin tamamı nahiyelere terk ve 

I tahsis kılınır. 
'Bolü Mebusu 

Şükrü 

REÎS — Efendim bu takriri kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilmemiştir. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Reis Paşa, müsaade 
buyurunuz. Takriri encümen esas itibariyle ka
bul etmiştir. Fakat Nevahi Kanununun varidat 

I kısmına aidolan fasliyle müzakere etmek üzere 
I oraya tevdiini talebetmiştir. Binaenaleyh Mu

vazene Encümenine gönderilmesi lâzımdır. 
I REÎS — Peki efendim, göndeririz. 

ABDULLAH Ef. (îzmit) — Maliye Vekâle-
I tinden bir sualim var. Bu madde kabul edilin-
I ce küsuratı munzammaların belediyelere ve vi-
I lâyet hissesine verilmesi kabul edilecektir. Ma-
I liye Vekâleti bu paraları belediyelere, idarei 
[ hususiyelere kemafissabık verdiği gibi mi vere-
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pektir, yoksa lâf mı verecek? Maliye Vekili Bey 
bunu lütfen izah etsinler. Çünkü idarei hususi-
yelerin Maliyeden milyonlarca alacağı. vardır. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. 
(Gümüşane) — Efendim idarei hususiye ile be
lediyelere aidolan hisse, tahsilat nispetinde 
verilir. Tahakkuk nispetinde verilmez. Çünkü 
bakayada kalan Hazine hissesi de bakayada ka
lır, vilâyet hissesi de bakayada kalır. Tamamen 
bu paranın verilip verilmemesi ki zannederim 
asıl sualin mevzuu budur... 

ABDULLAH Ef. (İzmit) — Hayır mevzu bu 
değildir. Bendeniz vilâyet hissesiyle belediye 
hissesini ayırmak istiyorum. Onları terk edin, 
almayın, belediye, idarei hususiye,- kendisi al
sın demek istiyorum. Yoksa siz tahsil ederseniz 
vermezsiniz. Çünkü Maliye Hazinesine para 
girerse millete para yoktur. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. 
(Gümüşane) — İdarei hususiye varidatının su
reti cibayet ve tefriki hakkında bundan sekiz 
ay evvel Meclisi Âlinize takdim ettiğim iki mad
delik bir lâyihai kanuniyeyi derlıatır ettiririm. 
Bu lâyihayı lâzımgelirdi ki Meclisi Âli bir hafta 
zarfında çıkarsın. Bunda Maliye Vekâleti di
yordu ki; aşar ihalesini mütaakıp idarei hususi-
yelere ait hissei menafi miktarı bizzat aşar üze
rinden tefrik edilerek o miktarı seneviyi cibayet 
için livaya tevzi edilecek. Müsakkafat ve Arazi 
vergilerinden alınmakta olan küsuratı munzam
ına ki - o vakit küsuratı munzammaydı - şimdi 
bu madde ile de evvelki miktarın rub'u oluyor. 
Her kazanın sene iptidasında varidatı tahakkuk 
ettirildiği zaman idarei hususiyelere isabet ede
cek o miktar verginin cibayeti de beş köye mi, 
sekiz köye mi, üç. mahalleye mi neye isabet edi
yorsa tahakkuk cetvelleriyle beraber idarei hu-
susiyeye devredecektik. Bendenizce bu cibayet, 
idarei hususiyelerin Maliyedeki matlubatının 
muntazaman tesviyesini temin edecektir. Bunun 
için de o iki maddelik kanunun bir an evvel mü
zakere ve intacı lâzımdır. Bendeniz bundan baş
ka çare göremiyorum. Şimdiye kadar malûmu-
âliniz harb içindeydik, Maliye Vekili eline ge
çen parayı yağlı kurşunla keskin süngüye, ka
saturaya veriyordu. Açıkçası budur. Bundan 
sonra vereceklerimizi vüsati maliyemiz nispetin
de muntazaman tesviyeye çalışıyoruz. Fakat 
en esaslı çare arz ettiğim gibi iki maddelik ka-
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nunun kabulüdür. O vakit Efendi Hazretleri
nin istikbal için olan endişeleri de zail ve tahtı 
emniyete alınmış olur. 

NUSRAT Ef. (Erzurum) — Sizin bu tekli
finiz idarei hususiye hissesi için üç veya beş köy 
tefrik edilerek idarei hususiyelere terki değil mi 
efendim? 

MALÎYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. 
(Gümüşane) — Hayır efendim, bu kanunla köyü 
tesbit etmek değil, meselâ bir kazada - lâyihanın 
müzakeresinde tafsilâta gireriz - emvali umumi
ye on bin lira tahakkuk etti. Bu on bin lira içe
risinden idarei hususiye hissesi ne ediyor? Bin 
beş yüz lira ediyor, iki mahallenin veya iki kö
yün tahakkuk cetvellerini yapacağız ve encü
meni livaya «Bu para senin hissendir, al.» diye
ceğiz. 

NUSltAT Ef. (Erzurum) — Bunda aşar dâ
hil midir? 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. 
(Devamla) — Aşar ihale edildiği vakit faraza 
bir kazanın elli bin lira aşarı var, bunda ida
rei hususiye hissesi ne eder? Beş bin lira. Bu 
beş bin liralık muntazam cetvel ihzar edilerek ida
rei hususiyeye verilir ve «Taihsil et paranı al» de
nir. Şekil budur. Fakat bunun müzakeresinde 
esaıslı bir surette tesibit ederseniz bu me'sail esa
sından (hallolur. 

REİS — Efendim dördüncü maddeyi encü
men tarafından yapılan tashihi ile beraber tekrar 
okuyacağız. 

MADDE 4. — Mevaddı salife mucibince ta
hakkuk etirilecek vergi atsihlâtı ruib'unum sülüsü 
belediyelere ve sülüsani vilâyet idarei hususiye-
lerine verilir. 

REİS — Efendim; dördüncü maddenin ka-
buliyle beşinci maddeye geçilmesini kaibul eden
ler lütfen el kaldırsın. Dördüncü madlde kabul 
edilmiş ve beşinci maddeye geçilmiştir. Efendim. 
Beşinci maddeyi okuyoruz. 

Madde 5. — Ağnam Resmi 1339 Sienesi Mar
tından itibaren baş misline tenzil olunmuştur. 
Yalnız vilâyat küsuratı munzamması resmi asli 
üzerinden hesap ve istifa edilir. Bütçe açığı ve 
teçhizat hissesi mülgadır. 

İSMET B. (Çorum) -—' Efendim bu okunan 
madde Kavanini Maliye Encümeninin şeklen ta 
dilini muhtevidir. Muvazenei Maliye Encümeni 
«Sekiz misil olarak intifa edilen Ağnam Resmi as-
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İki beş ındsUtte tenzil edilmi§ıtir.» diye yazmıştır. 
Kavanini Maliye Encümeni bunu tayyetmüş, fa
kat şekil itibariyle bu madde dahi sarih ve mü-
nakkah. olmadığından Muvazenei Maliye Encüme
ni şu şekli ihzar etmiştir. Çünkü Kavanini Ma
liye Encümeninin şeklinde de tadat meselesi var
dır. Halbuki 1339 senesi tadadımdan itibaren diye 
yazmak lâziiingeliyordu. Encümenimiz maddeyi 
daha münakkaıh olmak üzere ihzar etti okuyorum: 

MADDE 5. — Ağnam Besini 1339 senesi ta
dadından itibaren beş misil olarak alınır. Yalnız 
vilâiyat hissei munzanrmaısı resmi asli üzerinden 
hesap ve istifa olunur. Bütçe açığı ve teçhizat his
seleri alınmaz. 

İSMET B. (Çorum) — Teklif ettiğimiz mad
de bundan (ibarettir. 

ALÎ HIZA B. (Kars) — Beyefendi müsaade 
buyurur musunuz:? Ağnam Resmi hakkında bir 
sual soracağım. Bu Ağnam Resmi ve bu madde; 
bütün hudut dâhilinde siyyanene mi tatbik 
olunur? Yoksa ayrı ayrı mı? Meselâ Ankara'da, 
İstanbul'da veyahut İzmir'de koyunlar kısın se
nenin iki ayında ot yiyor. Fakat vilâyatı Şar-
kiyedo senenin altı yedi ayında ot yiyorlar. Bil
mek gibi besleniyor. Lütfen bunu izah bu
yurunuz» 

İSMET B. (Çorum) — Malûmuâliniz tadat 
Ağnam Nizamnamesi vardır. Bunda ağnamın 
tadat mevsimi ayrıldığı gibi Ağnam Besmi'as
lisi itibariyle de mıntakalara taksim edilmiştir. 
Mmtakalarm nispetleri başka başka olduğu gi
bi mevsim tadatları da başka başkadır. Bu yal
nız resmi asliye ilâve edilir. Bu kanun resmi 
asliyi sekiz misle iblâğ eden kanunu beş mis
le t;enzil ediyor. Esasa ilişmiyoruz, esas mer'idir. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Efendim Ağnam Res
mini Hükümet, sekiz misil olarak istifa edi
yordu. Olvakit ağnamın sırtından çıkandan sa
hibine bir şey kalmıyordu. Hükümet, lütfetti, 
bir adalet gösterdi. Yahut adalet demiyece-
ğim; bir nasfet gösterdi. Üç misil tenzil edi
yor. Şayanı teşekkürdür. 

Şu halde henüz ahali sahibi olduğu ağnamı 
Hükümetle yarıyanya bile taksim etmiş de
ğildir. Tam adalet yapılacak olursa ve ahali 
ile Hükümet beyninde riıuktazi taksim yapılmak 
lâzımgelirso dört misline indirmek lâzımdır. 
Halbuki bu beş misline indirilmesi yine bir lü
tuf tur Bunu kabul ediyorum. Ancak bu da-
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I varı yetiştiren, bu hayvanatı viieuda getiren, bu 

serveti milliyeyi vücuda getiren köylüler için * 
Ağnam Resminden, arz ettiğim gibi bir misli
nin terk edilmesini istiyorum. Yani beş misline 
tenzil edilen Ağnam Resminden bir mislinin, 
nevahi idarelerine verilmesini istiyorum, mak
sadım budur. Eğer bu bir misli nevahi idarele
rine terk edecek olursak Hükümet, esas itiba
riyle hiçbir zarar görmiyecektir. Çünkü mek-
tümat, kaçakçılık ortadan kalkacaktır. Köylüler, 
kaçakçılığı, bundan kendilerine bir menfaat ay
rıldığı için daha ziyade sıkı bir murakabe al
tına alacaklardır ve bu murakabeye dikkat ede
ceklerdir. Ve Ağnam Resminin fazla olarak zu
hur etmesinde en büyük âmil olacaklardır. 
Binaenaleyh bendeniz yine teklif ediyorum. 
Nevahi Kanunununda da deve, camuş, ağnam ve 
davara küsuratı munzamına tarhının zaten Hü
kümet kabul etmiştir. Halbuki ahaliye bâr 
olmadığından bu teklif daha doğrudur. Binaen
aleyh, beş misilden bir mislinin nevahi idare
lerine terli ve tahsis edilmesini teklif ve kabu
lünü istirham ediyorum. Köylü ağnamı yetişti
rir. Bunlara bir şey vermezsiniz. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. 
(Güıııüşane) — Efendim, Şükrü Bey Ağnam 
Resminin dört misline tenzilinden bahsetti. 
Resmî asli dört misline tenzil olunsun, bir misil 
idarei mahalliye hissesi olarak alınsın ve yine beş 
misil üzerinden alınmış olsun buyurdular. Zan
nederim tekliflerinin hulâsası budur Ağnam 
Resminin sekiz mislinden beş misline tenzilini 
teklif ederken evvelâ Muvazenei Umumiyeyi 
düşünmek lâzımgelir. Efendim biz her şeyde 
Muvazenei Umumiyeyi nazarı dikkata almak 
meeburiyetindeyk. Bu lâyihanın heyeti umu-
miyesi hakkında Heyeti Celilenize izahat arz 
ederken dedim ki; Ağnam, bugün menfaat ve 

i ticaret için saklanacak bir mal olmaktan uzak-
| basmıştır. Çiftçiler ellerinde bulunduğu için 
i kâr ve zarara bakmaksızın beş on tane bulun

duruyorlar. Ağnam Resmini biz öyle bir dere
ceye getirmeliyiz ki, doğrudan doğruya ağnam 
vasıtai ticaret olsun, sürüler çoğalsın. 

Fakat efendiler, böyle uzun senelerin bırak
tığı seyyiatı birden ve bir senede izale edece
ğimizi zannediyorsak bu zannımızda biraz al-
danmış oluruz. Geçen sene, yani 1338 senesi 

• için tahakkuk ettirilen Ağnam Resmi dört mil-
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nan para yarıyarıya iniyor ki, dörde iniyor de
mektir. Vilâyet hissesi olmak üzere yüzde beş 
olmak üzere zam kalıyor ki, resmi munzamdan 
yalnız vilâyet hissesini bırakmış oluyoruz. Di
ğer bütçe açığı vilâyet hissesi gibi yirmi beş gi
bi zammiyatı kaldırıyor ama küsuratı alıyoruz. 
Fakat yüzde beşe iniyor. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Küsuratı da alıyorsu
nuz. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. 
— Efendim müsaade buyurunuz okuyayım, za-
tıâlinize. Ben bu kadar teferruata girişmezdim. 
Zatıâliniz arzu ediyorsunuz. 
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yon dört yüz otuz iki bin üç yüz seksen altı 
liradan ibarettir. Şimdi teklif edilen bu 
maddei kanuniye ile, yani beş misline tenziliy
le iki milyon beş yüz on üç bin beş yüz yet
miş altı liraya düşüyor. Varidatı umumiye de 
tenakus -ediyor ve bu madde ile ağnam sahip
lerine 1338 senesi tadadına göre terk edilen 
para (1 928 810) lira, yani iki milyon lira
dır. İki milyon liradan 11 lira eksik. Muva
zene! Uumumiyeyi bir an için nazarı dikkate al
manızı rica ederim. Her şeyin esası idarei umu
miye ve hidematı umumiyei Devlettir. Devlet. 
bütçesinde tevazün husule gelirse idarei mahal
liye zaten kendiliğinden vüsat bulur. O vari
datı alıı*. 

Şükrü Bey nevalıi meselesinde İsrar buyur
dular. Fakat efendiler elimizde tasdika ik
tiran etmiş bir Nevalıi Kanunu yoktur. On beş 
gün sonra yani Kânunusaninin on beşinden son
ra havalii Şarkıyenin bâzı aksamında ağnam ta-
dad muamelesi başlıyaeaktır. Bu kanun tatbik 
olunacaktır, fakat Nevalıi Kanunu henüz kanun 
mahiyetini iktisabetmemiştir. Nevahi Kanununun 
varidat kısmını Muvazenei Maliye Encümenine 
tevdi buyurdunuz. Ne vahiye varidat olmak üze
re Arazi Vergisini, nevahinin Emlâk Vergisini ve 
bu varidatlardan onlara bir hisse terk etmeye 
imkân ölüp olmadığını orada tahlil edeceğiz. 
Nevahi Kanununun varidata taallûk eden fas
lı Muvazene Encümeninden geldiği vakitte ne
vahi için tefrik edilecek varidatı o vakit muhake
me buyuracaksınız. Daha şimdiden bir şeye ka
rar verilemez. Buradaki ahkâm yalnız Resmin 
tenzilinden ibarettir ve şimdiye kadar eibayet 
edilen resmin nispeti ne ise aynı nispeti muha
faza edivoruz. Meselâ 3,5 4 4,5 5 5,5 tur. 
Âzami istanbul'un Rumeli kısmında beş buçuk, 
Anadolu'nun tiftik keçileri ise üç buçuk kuruş
tur. Bütün Anadolu'da mütebaki kısım dört 
kuruştur. Ağnam Resmine teçhizat hissesi bütçe 
açığı sair birtakım hisseler zammedilmişti ki, 
bunları lâğvediyoruz. Yalnız resmi asliyi beş 
misline tenzil ediyoruz. Bidayeten meselâ : Dört 
kuruş resmi aslisi olan mahallerde otuz iki ku
ruş eibayst ediyorduk. Şimdi bu; 20 kuruşa 
iniyor. Yalnız resmi sekizden beşe tenzil etmek
le kalmıyoruz, aynı zamanda küsuratı da kaldı
rıyoruz. Bütçe açığı teçhizat kısmı gibi küsuratı 
da kaldırıyoruz ve yalnız sekizden beşe tenzil 
etmekle kalmıyoruz. Arz ettiğim hakikatte alı-

LÛTFİ B. (Malatya) — Vilâyetlerde muh
telif mahallerde Ağnam resimleri muhtelif mik
tarda tesbit edilmiş ve asılları tahakkuk etti
rilmiş olduğuna göre şimdi kanunda bir izahat 
olmadığından dolayı bir nispet dairesinde ya
pılacak hesaplarda bâzı yanlış muamele yapıl
maması için mi yapılıyor bu? 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. 
Beyim; bu talimatın esasına taallûk eder. Me
selâ dört kuruş hangi vilâyetlerdedir? Üç buçuk 
kuruş hangi vilâyetlerdedir? Bu zaten nizamna
mede muayyendir. Beş kuruş nerede, dört ku
ruş nerede? Bunlar sureti katiyede taayyün et
miştir ve aralarında yirmişer para fark ile ei
bayet olunmaktadır, meselâ Bursa vilâyeti ile 
Ankara vilâyeti arasında fark yirmi paradır. 
Ankara vilâyetinde yirmi para noksan ve Bur
sa vilâyetinde yirmi para fazladır. Yirmi para 
fark ağnamın buradan oraya nakli için bir mâ
ni teşkil etmez. Bidayeten Ağnam Resmi yapıl
dığı vakitte her şey nazarı dikkate alınmış ve 
öylece yapılmıştır. Meselâ ticaretgâh olan ma
hallere ve sahile yakın olan yerlere yirmişer pa
ra fazla konmuş ve dâhile de yirmişer para nok
san konmuştur. Vilâyatı Şarkiye ve umum Ana
dolu için dört kuruştur. Yalnız üç buçuk kuruş 
olanlar tiftik keçileridir. Üç buçuk kuruş olma
sındaki hikmet dahi herkes rağbet etsin ve 
memlekette adedi artsın. Bu mülâhazaya meh
ilidir. Kara keçi ile koyun her yerde ve bütün 
Anadolu'da dört kuruştur. Yralnız Marmara hav
zası ve Üsküdar cihetleri ve Akdeniz sahillerine 
yakın olan bâzı manatık dört buçuk kuruştur. 

LÛTFl B. (Malatya) — Efendim Ağnam 
Nizamnamesinde muayyen olan resmi asli üze
rine zammettik diye söylense daha iyi olur. 
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MALÎYE VEKİLİ HASAN FEHMÎ B. 

— Malûmu ilâm olur. 
ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Vilâyatı müstahlasada 

bu kadar miktar tenzili lâzımgelir diyorsunuz. 
Sekizden beş misline tenzil dolayısıyle Vilâyatı 
müstahlasadan hiçbir Ağnam Resmi almmıya-
eaktır, bu bir. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. 
-— Allah bilir. 

ŞÜKRÜ B. (Bdü) — İkincisi, beş midine 
tenzil edildikten sonra halkın ağnamı ketmetme-
mesi arzu ettiğiniz gibi farkı kapayamıyacaktır. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. -
Efendim düşman ordusunun1 işgal ettiği yerler
deki mahalde kaç tane ağnam kalmıştır! Zanne
derim hiç kalmamıştır denecek kadar ağnam kal
mıştır. Düşman ordusunun en evvel imha ettiği 
şey mevaşidir. Bilhassa ağnamdır. Tadattan son
ra derecesi anlaşılabilir. Fakat Şükrü Beyefendi 
kendileri de takdir buyururlar ki, Öyle istilâdan 
o evvelki gibi binler, yüz binler yok. O derece
ye varmak için çok zaman lâzımdır. 

HACI AHMED HAMDİ Ef. (Muş) — Ana
dolu ve vilâyatı Şarkıyede Ağnam Resmi aslisi 
dört kuruştur. Ve şimdi beş misli üzerinden yir
mi kuru alınacak. Malûmuâliniz Vilâyatı Şarfciye-
nin birçok kısmı mütemadiyen kar yatağıdır. Al
tı ay kar yağar. Bunların ağnamı daima içerde 
otla taayyüş eder, diğer yerlerde, yani bilâdı hâr-
rede bunlar çölde yayılır. Binaenaleyh ikisinin 
müsavi olması muvafık mıdır? 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. — 
Efendim arz ettim ki, koyun ile karakeçiden alı
nan resmin en dun miktarı dört kuruştur ve ha
vali! Şarkiyede en dunundadır. Şimdiki halde 
bundan daha fazla bir tadilâta da iş 'mütehammil 
değildir. 

MAZHAR MÜFİÜ B. (Hakkâri) — Şükrü 
Bey buyurdular ki, beş mislinden bir misli neva-
hiye terk edilsin. Nevahi Kanununun varidat 
kısmını ihtiva eden maddeleri tesbit için Muva-
zenei Maliyeye verilmiştir. Binaenaleyh biz ora
da nazara itibara alır, yüzde beşi kabul ederiz. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Nevahi Kanununda 
esas olarak bu nahiyelere bir varidat kabul edill̂  
iniş olur ve kolay Olur. 

MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) — Şimdi 
bu ağnamın beşe tenzili başka meseledir, Nevahi 
Kanunu da başka meseledir. Encümende o meşe-
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leyi biz tesbit ederiz, Heyeti Al iyenize takdim 
ederiz. (Kâfi sesleri) 

NECATİ Ef. (Lâzistan) — Efendiler bu lıâ-
yihai kanuniyede beşinci madde müzakere edilir
ken Muvazene! Umumiyede büyük bir boşluk 
olacağını dairei aidesi Vekili beyan buyurdular, 
binaenaleyh' sekiz misilden beş misle tenzil edi
lirse Muvazene! Umumiyede büyük bir açıklık 
husule gelecektir. Maliye Vekili Bey ancak bu 
kadar fedakârlık yapabileceklerini ifade buyur
dular. Bendenizce bu beş misline değil iki mis
line inecek olsa belki daha ziyade varidatta 
fazlalık olacağına kaaniim ve bunda ısrar ede
ceğim. Efendiler, sekiz misli dedik, o kadar 
kaybettik ki, bunun haddini bilelim. Herkes 
ağnamını saklamıştır, kaçırmıştır. O kanun hal
kı ahlâksızlığa sevk etmiştir. Maliye bundan 
kaybetmiştir. Eğer bunu nısıf nısfa tenzil eder
sek 'kimse koyun ve keçisini kaçırmıy&caktır 
ve biz bundan âzami istifade edeceğiz. Çünkü 
halk şimdiden itibaren Hükümetimiz, milleti
miz bize büyük bir lütuf yapmıştır diye artık 
bundan sonra kaçırmak cinayettir, böyle harb 
zamanında Hükümet tenzilât da yapmıştır, lüt
fetmiştir, diyerek kimse davarını kaçırmıyacak-
tır. Biz bu hususta âzami istifade ederiz. Meş-
hudatıma müstenidolarak bir mesele arz ede
yim : Gezdiğim dolaştığım yerlerde betahsis da
irei intihaibiyem.de bir adam davarım kaçırmış, 
davarını kaçırdığı 'halde bu adanı bunun me
murlarına. yüz davan varsa, bunu yirmi beş 
yazdırmak için 'birkaç defa rüşvet vermiş, son
ra bu adanı bir hesap yapmıştır ki, kendisin
den istenilen paranın iki mislini rüşvet olarak 
vermiştir ve diyordu ki ; (Lanet olsun bana) 
fakat buna tahrir 'memurları, yani ağnam ta
dat memuru olanlar sebebiyet vermiştir, diyor, 
yemin ediyor, diyor İri: Bu kadar para veril-
miyeceğine hakikaten ben de kaaniim, bunlar
dan 'biraz saki amalidir, ayırmalıdır, dediler, 
ben de buna aklanmışım, bundan böyle Hükü
met, katiyen ne teklif etmişse onu vereceğiz. 
Hükümet ne yapmışsa ne kanun teklif etmişse 
o kanun mucibince onu vereceğiz. Fakat rica 
ederiz, bu çok yüksektir, bunu veremiyoruz 
dediler. Efendiler; iki buçuk kuruştan Ağnam 
Resmi almışlardır, bunu da yüzde beş tenzil 
ettiriyorlar; Sonra küsuratı 'înuıızammayı indi
riyorlar. Yani hakikati söylüyorum. Bunu an-
lamıyarak kanunlarımıza, böyle muğlâk bir şey 

http://intihaibiyem.de


1 : 161 23. 
ilâve edersek bunu kimse anlıyamıyacaktır. Es
kisi gibi bir resim alınacaktır. Bu, ya dört mis
line veyahut*-beş misline inmiştir, demeli, fa
kat katî olarak davardan ve keçiden şu mik
tarda resim alınacaktır, demelidir. Küsuratı 
munzammadan ve tenzilâttan köylü bir şey an
lamaz. Bendenizin teklifim bunun, «Beş ımi'sli-
ne veyahut altı misline tenzil edilmiştir» şek
linde olmamasıdır. Eğer bu böyle olacaksa iş 
yine eski hesaba çıkar. 

Bendenizin teklifim bunu dört mis!'ne ten
zil etmekle beraber bunu tâyin etmek lâzımdır, 
binaenaleh Ağnam Resmi şundan ibarettir diye
rek yanlışlığa, fenalığa meydan verilmesin. Doğ
ruca tesbit edilsin. Hakikat meydana çıksın. 
Böyle olursa biz gaybertmeyiz ve buyurdukları 
gibi dört buçuk milyon lira tenzil (itsinler. Böy
le olursa hiç kimse ağnamını kaçır-mıyacaktır. 
Ağnam sahibi hakikat ne kadarsa onu yazdıra-
caktır ve bundan değil kaybetmek, belki iki mis
li kâr edeceğiz. Bunun için mademki Maliyenin 
ve Muvazenei Umumiyenin menfaatine çalışıyo
ruz; böyle yapacak olursak bizim için daha iyi
dir ve daha kârlı olacaktır. 

REİS -— Efendim, müzakerenin kifayetine 
dair bir takrir var. Aynı zamanda tadil takrir
leri de vardır, okuyacağız : 

Riyaseti Celileye 
Beşinci maddenin berveçhiâti tadilini tekli I" 

ederim : 

Madde 5. — Ağnam Resmi 1339 senesi tada
dından itibaren bir misli nevahi idarelerine aid-
olmak ve Nahiye Kanununun meriyetinde tatbik 
edilmek üzere beş misline tenzil olunmuştur. 

Küsuratı munzamına Resmi asli üzerinden 
hesap ve istifa olunur. Bütçe açığı ve teçhizat 
hissesi mülgadır. 

Bolu 
Şükrü 

Riyaseti Celileye 
Beşinci maddenin berveçhizir tadilini teklif 

ederim. 
(Ağnam Resmi on misline iblâğ ve mezbaha

lardan Zephiye Rüsumu ile birlikte istifa oh: nur. 
Hayvanatı bakariveden dahi işbu resim istifa 
olunur.) 

Trabzon Mebusu 
Hafız Mehmed 
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Riyaseti Celileye 

Beşinci maddenin nihayetine berveçhiâti fık
ranın ilâvesini teklif eyleriz. Hariçten muhace-
reten gelenlerin ağnamı üç sene müddetle Ağ
nam Rüsumundan muaftır. 

Kars Mebusu Kars Mebusu 
Fahreddin Ali Rıza 

Riyaseti Celileye 
Müzakerenin kifayetini ve maddenin aynen 

kabulünü teklif eylerim. 
Kozan 

Dr. Mustafa 

Riyaseti Celileye 
Mesele tenevvür etmekle müzakere kâfidir. 

Maddenin reye konulmasını teklif eylerim. 
Bitlis 
Resul 

HAFIZ MEHMET B. (Trabzon) — Efen
dim bendeniz takririmi izah edeceğim. Hatırım
da kaldığına göre Maliye Vekili Beyefendinin 
Meclisi Âliye verdiği izahata nazaran Ağnam Res
mi hakkında kendisinin teklif ettiği tadil teklifin
de buyurdular ki : Yapılan tenzilât aşağı - yuka
rı iki milyon liraya baliğ olacaktır. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. — 
Bu teklif dört milyon lira tenzil edecektir. 

HAFIZ MEHMED B. (Devamla) — Bir ser
veti milliye olan ağnamın tezayüdüne, sürülerin 
çoğalmasına hizmet edeceğine kaani olduğum ta
dil teklifini verirken, Maliye Vekili Beyefendinin 
Ağnam Resminin lağvı hakkında verdiği izahat 
üzerinde biraz tevakkuf ettim. Malûmuâlileridir 
ki; geçenlerde de bilmünasebe arz etmiştim, Ma
liye Vekâleti, firakı tahsiliyenin, tahsildaranm yal
nız Tahsili Emval Nizamnamesi mucibince tahsi
li lâzımgelen tekâlifi değil, Ağnam Resmini dahi 
tahsil etmekte olmalarından tahsildarların ipkası 
lüzumunu kaildir. Şehir ve kasabalardaki ahali
nin miktarı derpiş edilince zannediyorum ki - gerçi 
bu bapta katî malûmatım yoktur - tahminatıma na
zaran bu Zephiye Rüsumiyle birlikte Ağnam Res
mi istîyfa edildiği takdirde sürü sahipleri taaddi-
den, tacizden kurtulacağı için memlekette Ağnam 
Resmi zannediyorum ki, on sene sonra bugünkü 
miktardan belki sekiz on misli fazlalaşacaktır. 
Çünkü bendeniz, tahminatımı asgari olarak kabul 
ediyorum, onun üzerine binayı mütalâa ediyorum. 
Tabiî bu bapta tecrübesi olanlar daha vâkıfane. 
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daha isabetkâr beyanı mütalâa edebilirler. Bir 1 
kere bir taraftan memleket dahilindeki sürülerin I 
tezayüdüne ve serveti milliyenin çoğalmasına hiz- I 
met edecek olan bu teklifi âcizanem; firakı tahsili-
yenin dahi bundan sonra devamı faaliyetine lü- I 
zum kalmadığına Maliye Vekâletince kanaati ka- I 
tiye hâsıl ettirecek ve bu suretle firakı tahsil iye 
masarifi dahi bertaraf olarak mezbahalardan ala
cağımız rüsum zannediyorum ki, Maliye Vekâle
tinin bugün tahmin ettiği varidata aşağı - yu- I 
karı tekabül edecektir. Bendeniz bundan dolayı 
on mislini kabul ettim ve vergiyi müstehlikler
den alalım, müstahsıllara dokunmıyalım. (Mez
bahalarda mı alınacak? Sesleri) Evet mezbaha- J 
larda Zephiye Rüsumiyle birlikte istifa olunacak
tır. (Zephetmezse ne olacaktır? Sesleri) Zephet-
miyen olursa o vakit memlekette serveti milliye ! 
olarak kalır. Herkes et yiyecek ve bunun için 
davar kesecektir. (Gürültüler) 

Efendiler; milletin serveti, Devletin serveti 
demektir. Milletin elinde servet bulunduğu vakit 
Devlet ondan ne zaman istifade etmedi? Yalnız 
kavanini mer'iyemizle milletin mükellef olduğu 
teklifi mi istifa ettik acaba! Her hangi bir su
rette tekâlifi milliye ile alınmadı mı? Bir millet 
zengin olursa Devlet de zengin olur. Dilediği 
vakitte milletten dilediğini alabilir. Her hangi 
fevkalâde kanunlarla alabilir. Yalnız bilelim ki, 
memleket ve millet zengindir, bunu düşünelim 
ve onun için de demin arz ettiğim veçhile; her
halde benim on sene sonra, asgari taliminle, on 
misli olacağını ümidettiğim milletin serveti 
umumiyesini düşünelim. Hattâ bundan bir mil
yon lira dahi kayibetsek bu teklifi kabul edelim. 
Ondan sonra eti kim yiyorsa Hükümet resmini 
onlardan alsın. Bu suretle şehirlerde ve kasaba
larda oturan ecanip ve süfera da bu vergiyi ver
mekle mükellef olur. 

REFÎK ŞEVKET B. (Saruhan) — Efen
dim zatıâlinizin beyanatı bu bahse taallûk eder 
inif 

HAFIZ MEHMED B. (Trabzon) — Bende
niz kanunun bu suretle tadilini teklif ediyorum. 

REFÎK ŞEVKET B. (Saruhan) — Ayrıca 
teklif edersiniz. I 

NEBlL Ef. (Karahisarı Sahib) — Bu teklif 
reye konamaz. Yani anlaşılıyor ki, Hafız Mehmed 
Beyin noktai nazarı bir teklifi kanunidir, müza
kere olunamaz, reye konamaz, bunun üzerine söz I 
söylemek zaittir. ( 
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Sİ ALİ CENANI B. (Bazianteb) — Efendim, 
bu takririn lâyihai kanuniye halirîcle teklif edil
mesi daha muvafık olurdu. Fakat mademki, bu 
defa böyle bir teklif geldi, bendeniz encümenin 
fikrini arz edeyim : 

Geçen gün de arz ettiğim üzere bizim vergi 
ve rüsumatımızın ekserisi memleketimizin ikti
sadiyatına göre ilmî bir surette değildir. Ağnam 
Resmi de bunlar meyanındadır. Serveti memle
keti tezyideden menabiin en mühimlerinden bi
risi de ağnam ve hayvanatı sairedir. Bunları 
himaye etmek hakikaten bizim için bir veci
bedir. Hafız Mehmed Beyin teklif ettiği şe
kil, ağnamdan cibayet edilen resmî müstahsıllar-
dan almayıp müstehliklerden almak şekli, ki, ha
kikaten şayanı kabul olabilir. Fakat bugün onun 
nispetlerini, vereceği varidatın miktarını ve 
usulü cibayetini durudiraz müzakere edip tesbit 
etmedikçe Ağnam Resmini kaldırıp şekli değiş
tirerek mezbahalardan on misli resim alınsın, 
diye ne miktar varidat olacağını bilmeksizin 
böyle bir usul koymak zannederim ki, münasip 
bir hal değildir. Memleketin bugün içine girmiş 
olduğu şu mücadele sırasında bütçenin varidat 
kısmı biliyorsunuz ki, masraftan pek noksandır. 
Elimizde bulunan varidatın dahi netayicini meş
kûk şekillere tebdil- ederek o varidatı da elden 
çıkarmak bu zaman için muvafık olmasa gerek
tir. Binaenaleyh, bu şekil Muvazenei Maliye, Ka
vanini Maliye Encümeninde gelecek seneler için 
tetkik olunmak ve hali sabıkı baki kalmak üzere 
şu, beş misli kabul etmenizi encümen namına rica 
ediyorum efendim. 

RElS — Tadil teklifini reye koyacağım efen
dim. 

(Bolu Mebusu Şükrü Beyin takriri tekrar 
okundu.) 

RElS — Efendim, bu tadil takririni kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın. Reddedilmiştir 
efendim. 

(Trabzon Mebusu Hafız Mehmed Beyin tak
riri tekrar okundu.) 

RBÎS — Efendim; bu takriri kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsın. Reddedilmiştir efendim. 

(Kars Mebusu Fahreddin Beyin takriri tekrar 
okundu.) 

REÎS — Efendim, kabul edenler lütfen elle
rini kaldırsın. Reddedilmiştir. 
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Riyaseti Celileye 

Ahvali fevkalâde dolayısiyle tezyid'edilen 
Ağnam Resminin üç misline tenzilini teklif 
eylerim. 

Kastamonu 
Hulusi 

REİS — Efendim, bu takriri kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsın. Reddedilmiştir, efendim. 

İçtimai âti 

1. — Zaptı sabık hulâsası 
2. — Evrakı varide 
Lozan Heyeti Murahhasası için Hariciye 

bütçesine yüz bin lira ilâvesine dair Heyeti Ve-
kileden mevrut lâyihai kanuniye 

Düşmandan kurtarılan mahallerdeki düyu-
nata dair Heyeti Vekileden mevrut lâyihai ka
nuniye 

Bankı Osmani müstahdemîninden yüzde 
bir hesbiyle Müeceeliyeti Askeriye Vergisi ahzine 
dair Heyeti Vekileden mevrut tefsir tezkeresi. 

Hiyaneti vataniye ile mahkûm Akçaova 
Müdürü Süleyman ile rüfekası hakkında Adliye 
Vekâletinden mevrut evrak hükmiye 

Yozgad Mebusu Süleyman Sırrı Beyin, 
Damga Nizamnamesinin muafiyet kısmına dair 
teklifi kanunisi 

Gazianteb Mebusu Yasin Beyin, Mekâtibi 
tâliyeye talebe kabulü hakkındaki teklifi kanu
nisi 

Orduya elli dört hayvan ihda edildiğine 
dair Suruç'tan mevrut telgraf 

Lozan Konferansında namlarına hakkı kelâm 
sahibi olarak yalnız İsmet Paşayı tanıdıklarına 
dair İpsala Hiristiyanlarınm telgrafı 

Memaliki müstahlasa Ziraat bankaları büt-
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Maddei asliyeyi şimdi okuyacağız efendim. 
(Beşinci madde tekrar okundu.) 

REİS — Efendim, maddei asliyeyi aynen reyi 
âlinize vaz'ediyorum. Kabul edenler lütfen elle
rini kaldırsın. Kabul edildi efendim. Vakit ge
cikmiş olduğundan Pazartesi günü saat birde 
içtima etmek üzere Celseyi tatil ediyorum. 

'Hitamı müzakerat; saat : 4,8 

ruznamesi 

çesinin tesrii müzakeresine dair Saruhan Mebusu 
Avni Beyle rüfekasmm takriri 

Ceza Kanununun 20:> ncü maddesine mü-
zeyyel mevaddı kanuniyenin bugünkü içtimada 
takdimen müzakeresine dair Abdülıkadir Kemali 
Beyle rüfekasmm takriri 

Mâlûlini guzatm terfihi hakkında İstanbul 
Hükümetince tanzim edilmiş olan Nizamname
nin Müdafaa! Milliye Encümenince tetkik ve 
tesbitine dair Heyeti Vekileden mevrut tezkere 

Adliye Encümeni âzalığına Beşinci Şube
den Refik Şevket Beyin intihabolunduğuııa dair 
tezkere 

Encümeni Müşaverei Maliye için Meclisten 
iki âza izanıma dair Maliye Vekâleti tezkeresi 

Mezuniyet hakkında Divanı Riyaset kararı 
(Memurin Muhakemat Heyeti ile Encümeni 

için intihap rica edilecek.) 
Bugün müzakere edilecek meuad 

İktisat Vekilinin memaliki müstahlasa hak
kında izahatı 

Hiyaneti vataniye mücriminin den bir kıs
mının affına dair Kanunun tefsiri hakkında Ad
liye Encümeni mazbatası 

Nevahi Kanunu 



T. B. M. M. Matbaa* 


