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BİRİNCİ CELSE 

Bed'i müzakerat; Saat : 1 , 55 

REİS — Fethi Bey 

Kâtipler : Ruşen Eşref B. (Karahisan Sahib), Mahmud. Bey (Siird) 

REİS — Celseyi açıyorum, zaptı sabık hulâsası okunacak: 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci Celse 
Fethi Beyin tahtı Riyasetlerinde bilinikad 

zaptı sabık hulâsası kıraat ve aynen kabul edil
di. Evrakı varideden havaleye tâbi olanlar hak
kında havale muamelesi yapıldı. 

Sezayı nur vapurunun akıbeti hakkında Ka
resi Mebusu Süreyya Bey ve rüfekasmm tak
ririne Başvekâletten mevrut tezkere kıraat olun
du. 

Ruznamenin 16 ncı maddesini teşkil eden 
1316, 1317 tevellüttü telgraf ve muhabere me
murları ile şimendifer müstahdemini ve mual
limlerin askerlikten istisnaları hakkındaki tek
lif ve lâyihai kanuniyenin müstacel ruznameye 

alınmasına dair Bozok Mebusu Süleyman Sırrı 
Beyin takriri kıraat ve kabul edildi. 

Ruznamenin 7 nci maddesini işgal eden millî 
cephelerde yararlıkları görülen ümera ve 
zâbitandan 23 Ağustas 1339 tarihine kadar 
terfi etmemiş olanların bir defaya mahsus 
olmak üzere terfileri hakkındaki teklifi ka
nuninin derhal müzakeresine dair Rize Mebusu 
Ekrem Beyin takriri kıraat ve reddolundu. 

Memurini Mülkiyenin tekaüdüne dair olan 
Kanun ile Asker Tekaüt ve istifa Kanununda 
muharrer cüzdan bedclâtmm tadili hakkında
ki kanım ikinci defa olarak tâyini csaır'yle 
reye vaz'deldi. 
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Ereğli havzası kömürlerinin ücreti nakliye
sine dair Zonguldak Mebusu Halil Beyin su
aline İktisat Vekili Hasan, İstanbul'da vapur
larla tramvaylarda erkeklerle kadınların ara
sını tefrik eden perdelerin kaldırılması esbabı
na dair Erzurum Mebusu Ziyaeddin Efendinin 
ve Ünye'de icrayı şekavet eden Serop çetesinin 
teslimi nefsedip etmediğine dair Ordu Mebusu 
Hamdi Beyin suallerine, Dahiliye Vekili Fe-
rid, Şehit Kaymakam Abdülkaadir Bey ve Mü-
lâzim Cemal Efendi eytamiyle mütekait Mülâ-
zim Cuma Efendinin müterakim maaşlarının 
tesviye edilmemesi esbabına dair Bayezid Me
busu Süleyman Suudi Beyin sualine Maliye 
Vekili Mustafa Abdülhalik Beyler tarafından 
verilen izahat istima olundu. Badehu Takaüt 
ve İstifa Kanununun ellinci maddesinin fıkrai 
ahiresine mütaallik olup geçen içtimada hak
kındaki müzakere kâfi görülmüş olan Müda
faai Milliye Encümeninin tefsiri mutazammm 
mazbatası, onbeş imzalı takrir mucibince, tâ
yini esamiyle reye vaz'ı ve teneffüs için Celce 
tatil edildi. 

İkinci Celse 
Fethi Beyin Riyasetleriyle küşadedilerek 

Birinci Celsede reye vaz'olunan Memurini Mül
kiyenin tekaüdü hakkındaki Kanun ile Tekaüt 
ve İstifa Kanununda muharrer cüzdan bede-
lâtınm tadiline mütedair Kanunun 145 rey ile 
kabul edildiği ve Tekaüt ve İstifa Kanununun 

Lâyihalar 
1. — Sulh hâkimleri hakkındaki Kanunu 

muvakkatin üçüncü ve sekizinci maddelerinin 
tadiline dair lâyihai kanuniye (1/409) (Lâyiha 
Encümenine) 

2. — Teşkilâtı Mahakimi Nizamiye Kanunu
na müzeyyel lâyihai kanuniye (1/410) (Adliye 
Encümenine) 

Teklifler 

1. — İstanbul Mebusu Ali Fethi Bey ve 
rüfekasının, Ilgın'da Nane bataklığının kuru
tulması için Nafıa bütçesine yirmibin lira ilâ
vesine dair teklifi kanunîsi (2/255) (Lâyiha 
Encümenine) 

2. — Aksaray Mebusu Besim Atalay Beyin, 
Halı dokumasına yanyan ip, eriş ve arkaç 

ellinci maddesinin fıkrai ahiresine mütaallik 
Müdafaai Milliye Encümeninin tefsir mazbata
sına ait ârâ nisabı ekseriyet bulunmadığı ve 
binaenaleyh, mazbatanın içtimai âtide tekrer 
reye vaz'edileceği tebliğ olundu. Badehu Mec
liste ekseriyet bulunup bulunmadığı anlaşılmak 
üzere yoklama icra edildi ve neticede ekseriyet 
bulunduğu anlaşılarak yüzde onbeşe kadar ipeği 
havi mensucat ile un mamulâtı, süt hulâsaları 
ve margarin yağlarının istihlâk resimleri hak
kında Muvazenei Maliye Encümeninin tefsiri 
mutazammm mazbatasiyle bunlara mütaallik 
teklifi kanuninin müzakeresine başlandı. He
yeti umumiyeleri hakkında cereyan eden müza
kere neticesinde mazbatanın un mamulâtı ile 
süt hulâsalarının İstihlâk Resimlerine aidolan 
kısımları kabul ve teklifi kanuni ise reddedildi 
ve Perşembe günü içtima edilmek üzere Celse 
tatil olundu. 

Reis Kâtip 
Ali Fethi Karahisarı Sahib 

Ruşen Eşref 
Kâtip 
Siird 

Mahmud 

REİS — Zaptı sabık hulâsası hakkında bir 
mütalâa var mı? (Hayır sesleri) Zaptı sabık 
hulâsası kabul edilmiştir. 

Evrakı varideye geçiyoruz: 

gibi şeylerle yünlerin men'i ihracına dair tek
lifi kanunîsi (2/256) (Lâyiha Encihnenine) 

3, — Diyarbekir Mebusu Feyzi Bey ve 
ellialtı refikinin, Arada - Diyarbekir - Ergani 
veyahut Mardin - Diyarbekir - Ergani arasın
da şimendifer hattı inşası için Nafıa Ve
kâletinin 1340 bütçesine dört milyon lira ve 
Ernani madeninin işUtilmesi için İktisat Ve
kâletinin keza 1340 bütçesine bir milyon lira 
ilâvesine dair teklifi kanunîsi (2/257) (Lâ
yiha Encümenine) 

Mazbatalar 
1. — Çorum Mebusu İsmail Kemal Beyin, 

AJ-erlı-e alât ve edevatı cedidei ziraiyenin 
istimalinin öğretilmişi hakkında (2/98) nu
maralı tehlifi ve Müdafaai Milliye Encümeni 
mazbatası (Buznameye) 

2. EVRAKI VARİDE 
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2. — Amasya Mebusu Nafiz Beyin tahsi
satının sureti itasına dair bir karar ittihazı 
hakkında Tetkiki Hesabat Encümeni mazba
tası (4/150) 

REİS — Okunacak : 
T. B. M. M. Riyaseti Celilesine 

Amasya Mebusluğuna intihabedilen Na
fiz Beyin mazbatai intihabiyesi Meclisi Âlice 
10 . 12 . 1339 tarihinde tasdik 'buyurulduğu 
halde mumaileyhe Divanı Riyasetçe 1339 
senesi için tam tahsisat itası tahtı karara 
alınarak Heyeti İdareye tevdi ve Heyeti 
Müşarünileyhaca da o yolda tanzim olunan 
itâ emri vize olunmak üzere encümenimize tev
di buyurulmuştur, Malûmuâlileri olduğa üzere 
Nisabı Müzakere Kanununun altıncı ve seki
zinci maddelerini muaddil 8 Mart 1339 tarihli 
Kanunun birinci maddesinde Türkiye Büyük 
Millet Meclisi azasına .senevi ikibindörtyüz 
lira tahsisat ita edileceği muharrer olup ikinci 
devrel iritihabiyenin birinci senesini teşkil eden 
1339 senesi için itası muktezi tahsisat 
Meclisi Âlinin tarihi küşadı olan 11 Ağus
tos 1339 tarihinden sene nihayetine kadar 
olan müddete ait bulunmak muktazidir. Şu 
hale nazaran 11 Ağustos 1339 tarihinden 
üç, - dört ay veya daha fazla zaman sonra 
mazbatai intihabiyesi tasdik edilerek sıfatı 
mebusiyeti ihraz eden zevata -ita edilecek 
tahsisatın kıstelyevm hesabiyle itası icabe-
der. Aksi halde senenin son günü mazbatai 
intihabiyesi tasdik edilen bir zata da yal
nız bir gün için senelik tahsisatın tama
men itası gibi gayrimentıkî ve gayrikabili 
kabu'l bir netice tevlideder. Binaenaleyh is
tifa, vefat veya mebuslukla birleşmesi müm
kün ohnıyan bir memuriyete tâyin sure
tiyle mebusluktan infikâk eden zevatın ye
rine intihabolunan mebuslar ikmali müd
det için intihabedilmiş olduğundan ancak 
o müddete ait tahsisata kesbi istihkak ede
bilecekleri kanaatinde bulunduğumuzdan He
yeti Ce'lilece müstacelen ve tercihan bilmüza-
kere karara iktiran etmesini temenni eyleriz. 

Tetkiki Hesabat Gazianteb 
Encümeni Reisi Ali Cenani 
Kırşehir 

Yahya Galib 
İsparta Denizli 

Mükerrenı Mazhar Müfid 

REİS — Efendim Amasya Mebusu Osman 
Beyin istifası üzerine yeniden intihabedilen 
Nafiz Beyin tahsisatı hakkında Divanı Ri
yasetçe ; senelik tahsisatı itibariyle tam tah
sisat verilmesi kanaatinde bulunuyor. Tet
kiki Hesabat Encümeni; 11 Ağustos 1339 
tarihinden sene nihayetine kadar olan müd
deti senelik tahsisata taksim ederek, ken
disine mazbatasının .kabul edildiği tarihten 
itibaren tahsisat itası lâzımgeleceği kanaatin
de bulunuyor. Binaenaleyh keyfiyeti Heyeti 
Celilenin reyine vaz'edeceğim. 

MÜKRREM B. (İsparta) — Efendim Ni
sabı Müzakere Kanununun bir maddesinde 
mebusanın tahsisatı seneviyesi 2 400 lira ola
rak gösterilmiştir. Fakat bu tahsisatı sene-
viyenin yevmi veya şehrî veya senevi veya 
bir taksite merbut olduğu tasrih edilme
miş. Şimdi muhtelif ihtimalât vâridoluyor. 
Bir mebus intihabolunuyor, geliyor, 1 - 2 - 3 - 5 
ay sonra ya istifa ediyor* veyahut başka 
bir sebeple Meclisten infikâk ediyor. Şimdi 
bu tahsisatı seneviyenin alelıtlak verilmesini 
kabul edecek olursak, onun yerine gelecek 
•olan zatın da aynı suretle senevi tahsisat 
alması lâzımgeliyor. Bu noktada Meclisi Âli
nizden istediğimiz şey, bu tahsisatın senelik hesa
biyle mi, yoksa taksiat hesabiyle mi tediyesi 
lâzmıgelir? Bu hususta bir karar vermek 
lâzımdır. 

TEVFİK FİKRET B. (Konya) — Os
man Bey tahsisatını almış mı idi? 

MÜKERREM B. (İsparta) — Hayır al
madı efendim. (Gürültüler.) 

İSMAİL KEMAL B. (Çorum) — Tahsisa
tını almış mıydı? 

REİS — Almadı efendim, aynı suali soru
yorsunuz. 

Dr. MAZHAR B. (Aydın) — Osman Beyin 
mebusluğa intihabı ile imemuriyete avdet etmesi 
arasında ne kadar zaman geçmiştir. Ve ne ka
dar müddet Meclise devam etmiştir? 

MÜKERREM B. (İsparta) — Osman Bey; 
Meclise hiç gelmemiştir, derhal istifa etmiştir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozök) — Efendim 
bu muamelenin emsali geçen devrele geçmiştir. Ge
çen devrede Kırşehir Mebusluğuna Beikir Ağa 
intihabedilerek buraya gelmiş ve tahsisatını al
mış idi, sonra Sadık Bey; mebusluk kendisinin 
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hakkı iken lıer nasılsa Bekir Ağanın buraya gel
diğini iddia etmiş, neticei tahkikatta, Sadık Be
yin mebusluğu tasdik olunmuş; binaenaleyh Be
kir Ağaya tahsisat verilmiş olduğu halde Bekir 
Ağa gittikten sonra Sadık Bey de tahsisat almış
tır. Osman Bey istifa etmiş, hiç tahsisat alma
mış, Nafiz Beyin tam olarak alacağı evlâbitta-
rıktır. Bendenizce Osman Bey almış olsa bile 
Nafiz Beyin ıbu halktan mahrum kalmaması ica-
heder. Çünkü emsali geçen devrede mesbuktur. 
(Doğru sesleri) 

MUSA KÂZIM Ef. (Konya) — Efendim bu 
münasebetle bir prensip meselesi hâsıl oluyor. 
Yani tou bir Osman Bey meselesi değil; bir pren
sip meselesidir; Osman Bey istifa etmiş, Nafiz 
Bey mebus olmuş. Birincisi tahsisatını almamış
tır. Nafiz Beyin tam alması lâzımgelir dendi. 
Bir dairei intihabiyeden bir sene zarfında bir, 
iki, üç, dört inhilâl vukubulursa - olabilir ya - her 
birine tam tahsisat verdiğiniz halde, bir sene zar
fında dört defa tam tahsisat vermek lâzımge
lir. Binaenaleyh bu, valkaa tahsisattır. Fakat tah
sisatı, bir devre zarfında ve bir senei kâmilede 
devam edecek addiyle veriyoruz. Yoksa bir gün 
evvel veya bir gün sonra istifa gibi birtakım es-
bab dolayısiyle tam tahsisa itasını kabul ederse
niz; bir geldi istifa etti, iki geldi, vefat etti, üç; 

•memuriyet kaibul etti, dört; bilmem ne oldu... 
Binaenaleyh dört defa tahsisat vermek gibi mü
kerrer, muzaf tahsisat vermekliğimiz lüzumu 
hâsıl olabilir. Bunu, yalnız bir mesele olarak dü
şünürseniz beis görülmiyebilir. Fakat terakümü 
ile dört, beş, altı defa tahsisat vermek gibi ah
val karşısında, milletin zararına bir düstûr ka
bul etmiş olursunuz. Binaenaleyh Meclise işti
rak ettiği günden itibaren şuhura taksimen tah
sisatının îtası lâzımgelir. Encümenin içtihadı; 
bilcümle esbabı ihtiva etmesi itibariyle şayanı 
kabuldür. Filhakika geçen devrede bir mesele ol
du. Fakat meselenin safahatı muhtelif esi vardı, 
biri almış, diğeri talebetmişti. Hattâ Meclis bir 
kere reddetmiş, sonra 'bir defa daha reddedilmiş, 
daha sonra şuna buna müracaatle bir şey olmuş
tur. O dş bâtıldır, hatadır. Bâtıl; makiysünaleyh 
olamaz. Binaenaleyh çok zararlı bir karar ver
mek imkânı vardır. Bütçe itibariyle encümenin 
tadilâtı, tashihatı son derecede muvafıktır. Maz
batayı kabul etmek memleketin menafiine tama
men muvaf ıktır. 

NEŞET B. (Aksaray) — Osman Bey, Mecli
se iştirak etmemiştir İd. 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim, mazbata 
okunurken nazarı dikkatten kaçmış olan bir nok
tayı encümenden izah suretiyle sormak istiyo
rum. Neticesi ne ise razı olmak suretiyle bura
dan diyorum ki; 8 Mart 1339 tarihli Kanunun 
birinci maddesinde Türkiye Büyük Millet Mecli
si â.zasına senevi 2 400 üTa tahsisat ita edileceği 
muharrer olup ikinci devrei intihabiyenin birin
ci senesini teşkil eden 1339 senesi için itası muk-
tazi olan tahsisat Meclisi Âlinin tarihi küşadı 
o] an 11 Ağustos tarihinden sene nihayetine ka
dar olan müddete ait bulunmak lâzımdır. Belki 
bendeniz de bu noktaya el kaldıracağım, fakat 
şu noktanın tavzihini isterim. Zapta girsin. Son
ra ihtilâfı mucibolmasın. Encümenin şu ifade
sinden anlaşılıyor ki; Teşkilâtı Esasiye Kanu
nunda Büyük Millet Meclisinin iki sene geçmek
le ikmal edilmiş bulunuyor. İkinci sene de; 
Marttan sonra başlamış oluyor. Kabul buyurdu
ğunuz zaman bu esas kabul edilmiş olur. Encü
menden bu noktayı soruyorum? 

REİS —- Efendim Sabri Bey Divanı Riyaset 
namına söz söyliyecekler. 

SABRİ B. (Saruhan) — Esas mesele; Nafiz 
Beyin tahsisatı iken; umumî bir düstûr şeklini 
lahzetmiştir. Filhakika Musa Kâzım Efendi Haz
retleri, bir ihtimali nazarı dikkate alarak encü
menin fikrini musîp gördüler. Fakat bu ihtimal 
gayet bait ve müsteb'attir. Bir devrei intihabi-
yede bunun vukuu binde, onbinde ve belki de 
yüzbinde bir ihtimal vardır. Bir kanun vaz'olu
nurken o kadar müstebadolan istisnalar esası 
muhakeme olamaz. Malûmuihsamnız; verilen pa
ra bir tahsisattır, tahsisatın esas hikmeti... (İşi
tilmiyor sesleri) 

Malûmuâliniz encümenin teklifi bir düstur, 
bir kaidei umumiye şeklindedir. Heyeti muhte-
remenize bugün ve bugünden sonra kıstelyevm 
usulünün tatbikinin esas olarak kabulünü teklif 
ediyorlar. Bu teklife nazaran ibir mebusun inti
habı muayyen olan bir zamandan taahhur ede
cek zaman bir senenin 'bütün şuhuruna taksim 
edilerek kıstelyevm, yapılacaktır. Halbuki Diva
nı Riyaset bu fikre iştirak edemedi. İştirak et
memesinin esbabı da ilki fikre müstenittir. Birisi 
taamül, ikincisi esasen tahsisatın müstenidoLdu-
ğu esbab ve hikmettir. Malûmuâliniz; arkadaşla-
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rra beyan buyurdukları veçhile Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde bu mesele cereyan etmiş 
ve tahsisat verilmiş, buna tekaddüm eden Meş
rutiyet Meclisi mebusanlarında aynı mesele vu-
kubulmuştur. Bunların hepsine de tahsisat ve
rilmiştir. Sonra Divanı Riyasetin istinadettiği 
mütalâa tahsisatın şeklidir. Malûmuâliniz, inti-
habolunan zevat birtakım evsaf ve şeraiti haiz 
olan zevattır ki, bunlar memleketlerinden infi-
kâlkleri suretiyle birtakım ahvale mâruz kalır
lar. Kendilerine bu, hiçbir vakit maaş suretiyle 
verilmemiştir. Ancak kendilerinin vazifei mebu-
siyeti deruhde etmekle diğer işlerinden infikâk-
lerine mukabil bir mükâfat olmak üzere, bir taz
minat şeklindedir. Binaenaleyh tazminatın za
man ile takdir edilmesi doğru bir mesele değil
dir. İkincisi; mebusan hakkındaki tatbikatın 
ikinci bir esası vardır ki, o da, hiçbir vakit 
mebusanm tahsisatı; mebusanm şeraiti, memu
rin zümresinde bulunan zevatın ahval ve şera-
itiyle kabili kıyas değildir. Onun için bu kıyas 
nazarı itibara alınırsa, kıstelyevm de nazarı 
itibara alınmak lâzımgelir. Fakat arz ederim ki 
bu; hiçbir zaman kabili kıyas ve kabili tatbik 
değildir ve bu mesele esasen pek nadir vukuage-
lir mesaildendir. Tahsisatın muayyen ve mahdu-
diyeti sebebi ise şüphesizdir ki, sene başı niha
yetine kadar hiçbir vakit Meclisi âliden, yani 
içimizden beş kişi ölecektir; binaenaleyh beş ki
şilik tahsisat fazla verilecektir, gibi bir fikir 
nazarı itibara alınamaz. Bu nazarı itibara alı
namayınca muahharan zam suretiyle veya ahar 
bir suretle Heyeti Muhteremenizden mezuniyet 
istihsal ederek ita edilmesi hiç şüphesiz doğru 
olmadığına delâlet etmez. Onun için Heyeti Ce-
lilenizce tasvip Duyurulurken Divanı Riyasetin 

bütün düşüncesi encümene nazaran daha mu-
karini hakikattir. Bunun için Divanı Riyase
tin kararı vehç üzere bu gibi intihabatta - ki 
bu pek nadir vukuagelmiş şeylerdendir - binaen
aleyh bu her halde münakaşa olunacak bir me
sele bile değildir. Onun için tahsisatın verilme
si lâzımdır ve Cenabı Haktan temenni ederim ki 
arkadaşlarımızdan vefat vâki olmasın. 

MUSA KÂZIM Ef. (Konya) — İhtimalâtı 
bâit hattâ eb'at görüyorsunuz; malûmuâliniz bir 
kanun yapılırken ihtimalât düşünülür ve ona 
göre hükümleri vaz'edilir. İhtimalât ( eb'at de
ğildir. Her gün vukubulmuş şeylerdendir. 

Sonra benim dediğim mesele tahsisata mâni de
ğildir. 

SABRÎ B. (Devamla) — Efendim! Efendi 
Hazretlerinin buyurdukları ibtimalâtm kurbiyeti 
ve budiyeti Meşrutiyetin tarihi teessüsünden beri 
geçen zaman ile sabittir. Böyle Meşrutiyetin ta
rihi teessüsünden, Cumhuriyetimizin tarihi te
essüsünden beri hiçbir vakit bir mevki için dört 
intihap vukua gelmemiştir. Ancak bir vefat 
yerine bir iltihak ve yahut bir intihaptan istin-
kâf üzerine yerine diğer bir intihap yapılır. 
Şimdi Heyeti Celilenize arz ettiğim şekilde ihti
mal âtı baide dairesine dâhil olur ve bu esasta 
ağlebi ihtimalât nazarı itibara alınır. Onun için 
zannederim ki bu hususta izahatım kâfidir. 

İHSAN HÂMİD B. (Ergani) — Sabri Beye
fendi! Zatıâliniz buyurdunuz ki bu tazminattır. 
Tahsisat değildir. 

SABRİ B. (Devamla) — Vehbi Beyefendinin 
mevzuubahsettikleri mesele bununla alâkadar de
ğildir. İstirham ederim, onu vakti merhununda 
mevzuubahsederiz. 

İHSAN HÂMİD B. (Ergani) — Sabri Beye
fendi! Buyurdunuz ki, bu tahsisat değildir, taz
minattır. «Tazminattan kıstelyevm yapılamaz» 
diyorsunuz. Halbuki Nizamnamei Dahilîde bir 
kıstelyevm meselesi vardır. Zatıâliniz riyaset et
tiğiniz zaman bunu defaatle teklif ettiniz. Eğer 
tazminat olsa, yani mebusların devam etmediği 
müddetçe kıstelyevm yapılmaması lâzımgelseydi, 
kabul ederdim. Mademki Nizamnamede böyle bir 
sarahat vardır. Devam etmediği müddet için 
kıstelyevm yapılıyor. Binaenaleyh devam etme
diği zaman... 

SABRİ B. (Devamla) — Efendim, o kıstel
yevm meselesi esasa taallûk eden bir mesele de
ğildir. Bir tedbiri ihtiyatidir. Bir tecziyedir ve 
kendi kendimizi bütün âlemin nazarında gayri-
mesul göstermemektir. Devam etmek istemezsek 
mesuliyeti vicdaniyemizin mukabili arkadaşları
mız bize bir de mesuliyeti maddiye yapar demek
tir. 

MÜKERREM B. (İsparta) — Efendim, şunu 
arz edeyim ki, bir iki ay evvel Meclisi Âlinizin 
karariyle Tetkiki Hesabat Encümeni (İşitmiyo
ruz sesleri) Efendim! Bir, iki ay evvel Meclisi 
Âlinizin karariyle Tetkiki Hesabat Encümeni 
bütçenin murakabesine memur edilmiştir. Büt
çenin kablessarf murakabesi demek - kanunla-
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rın tatbiki demektir - kanunların tatbikinde en
cümenimiz tereddüde ve bir müşkülâta tesadüf 
ederse bittabi müracaat edeceğimiz yer Meclisi 
Âlidir. O itibarla evvelâ encümenimizi mazur 
görünüz! 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Muahaze 
etmiyoruz zaten. 

MÜKERREM B. (Devamla) — Vehbi Beye
fendi buyurdular ki, «Meclisi Âli bu devrei iç-
timaiyede 11 Ağustosta açılmıştır. Binaenaleyh 
mazbatada senenin, yani bu devrenin mebdei 
malûm olduğu halde intihası hakkında bir şey 
yoktur» buyurdular. Pek doğrudur. Yani 11 
Ağustosta açılmasına nazaran bu senenin tahsi
satı gelecek sene 11 Ağustosuna kadar mıdır, 
bu mudur sualiniz? 

VEHBİ B. (Karesi) — Hayır efendim! Çok 
rica ederim., öyle söylemiyorum. Yaptığınız 
mazbataya dikkat buyurursanız dediğimi anlar
sınız. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Efendim! 
Mazbata reddedilecek olursa mesele kalmaz. 

VEHBİ B. (Karesi) — İkinci Büyük Millet 
Meclisinin birinci senesi 11 Ağustostan 1 Mart 
1340 tarihine kadardır, diyorsunuz. Mazbata
mız öyledir. 

MÜKERREM B. (Devamla) — Öyle görüş
medik efendim. (Müzakere kâfi sesleri) 

REÎS — Efendim, müzakerenin kifayetini re
yi âlinize vaz'ediyorum. Müzakerenin kifayetini 
kabul edenler lütfen el kaldırsın. Aksini reyi 
âlinize vaz'ediyorum. Müzakerenin kifayetini 
kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın. Müzakere
nin kifayeti kabul edilmiştir. Binaenaleyh me
sele iki şekilde mevzuubahistir. Birisi Divanı 
Riyasetin kararı - ki tahsisatın tam olarak veril
mesidir. Senelik olmak itibariyle, - diğeri Tet
kiki Hesabat Encümeninin kararı - ki kıstelyevm 
hesabı esas ittihaz edilerek tahsisatının buna gö
re itasıdır. İkisini de reyi âlinize vaz'ediyorum. 
Evvelecirde Tetkiki Hesabat Encümeninin maz
batasını reyi âlinize vaz'ediyorum. Kabul bu
yuranlar lütfen el kaldırsın. 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Reis 
Bey, malîdir, tâyini esami lâzımdır. 

REİS — Efendim, rica ederim, arayı sayar
ken söylemeyiniz. Bir taraftan arayı mı sayaca
ğız, yoksa zatıâlinizi mi dinliyeceğiz? Efendim! 
Aksini reyi âlinize vaz'ediyorum. Divanı Riya
setin kararını kabul edenler lütfen el kaldırsın. 

ZAMİR B , (Adana) — Tâyini esami lâzım
dır. 

REİS — Divanı Riyasetin kararı kabul edil
miştir efendim. 

3. — 1340 senesi Meclis, Riyaseti Cumhur 
ve Divanı Muhasebat ve Hilâfet bütçeleri hak
kında Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 
(1/256) (Ruznameye) 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim, bendeniz 
bütçenin ne demek olduğunu hâlâ anlıyamadım. 
Masraf kısmından bağlıyarak, neticesi, yekûnu 
belli olmıyarak «Falan, filân parçalar, bütçeler 
gelmiştir, bunları ruznameye alacağız.» denili
yor. Varidatımız nedir, masarifimiz nedir? 
Bunlar gelmeden bütçe denmez ki buna.. Bina
enaleyh heyeti umumiyesi gelmeden ne ruzna
meye alınır ve ne de müzakere edilir. (Doğru 
sesleri) 

REİS — Muvazenei Maliye Encümeninin 
mütalâası var mı? 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ RE
İSİ REŞAT B. (Saruhan) — Efendim, 8 Kânu
nusanide Meclisi Âliye izahat vereceğimi daha 
evvel arz etmiştim. O gün Meclisi Âliniz içtima 
etmemiştir. 9 Kânunusanide arzı malûmat et
mek üzere bu kürsüye çıktım. Vakit geçmiştir 
diye içtima buyurmadınız. 

Efendim! Muvazenei Maldye Encümeni ta
ahhüdünü yerine getirebilmek için Ibilhassa bir 
aydan beri lüzumu kadar sarfı mesai etmiştir 
ve bütçelerin bir çoğunu da tetkik ve intacet-
miştir. Mu meyanda varidat bütçesi de hemen 
hemen bitmiştir. Fakat gazetelerde marizimi 
âliniz olmuştur; son zamanlarda Hükümet Mu
vazenei Maliye encümenlerine yeni bir bütçe 
vereceğini söylemiştir ve o bütçeyi de daire ve 
yekûn itibariyle tesbit ederek bize hususi su
rette bildirmiştir. Müfredatı, yani füsul ve m>e-
veddı muayyen olarak yeni ve tam bir bütçe 
gelmiştir. Bundan dolayı encümen son zaman
larda tetkikatmı biz zarure ileriyle götüreıme-
miştir. Yeni 'bütçeyi takip ve gelenlerini tetkik 
ediyoruz. Devair bütçelerini füsul ve mevad 
üzerine tetkika memur olan arkadaşlarımız; de-
vairi âidesi nezdinde, vekili 'mesullerin nezdin-
de teslbit etmekle meşguldür. Heyeti Hükümet
ten rica ederim, hunu ne kadar tesri ederlerse 
encümenimiz de o kadar az bir zamanda 'büt
çeyi Heyeti Celilenize kül halinde olarak tak
dim edecektir. Mâruzâtım bundan ibarettir. 
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REİS — İsmail Canbıılaıt Beyin suali var. 
İSMAİL CANBULAT B. (İstanbul) — Efen

dim malûmuâliniz yeni Heyeti Vekilenin 'teşek
külünden ib eri aylar geçmiştir. Yeni Heyeti Ve
kile teşekkül ettiği vakit bütçeyi 'Meclisten alıp 
tekrar getirebilirdi. Fakat nasıl oluyor da Mec
lisin malûmatı -olmadan, Meclise karşı encüme
nin taahhüdettiği bir bütçenin encümenden bu
raya 'gelmesine 'mâni olacak suretle bir hareket
te Muvazenei Maliye Encümeni cevaz veriyor, 
müsaade ediyor? Bunu anlıyamıyorum. Bu, 
dünyanın hiçbir yerinde yoktur. 

MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENİ RE
İSİ REŞAD B. (ıSaraihan) — Hükümet, daire 
üzerine tesibit ettiği ve yekûnlarını bize birer 
kalem olarak bildirdiği bütçelerle encümenimi
ze karşı büyük bir tasarruf va'dinde bulunmuş-
tur. Hükümetin tasarruf vaadini tazammum eden 
bu teklifini encümeniniz - belki hata yapmış
tır - şükranla karşılamıştır. Encümeninizin Mec
lisi Âliden mıülbem bulunduğu endişeli tasarruf, 
Hükümetçe de kemali ehemmiyetle nazarı dik
kate alınmıştır. Bundan dolayı bütçelerde ehem
miyetli miktarda tasarruf yapmakla beraber 
bilhassa 'bütçenin masarifi kısmında sarfiyatın 
ilaha ziyade müsmir ve nâfi umura sarf ve tah
sis edileceğini İra e ve taahhüdetmiştir. Bundan 
dolayı 'biz tehir zaruretini .gördük. Yekûn ve 
daire itibariyle bildirilen bu bütçeleri encüme
niniz yalnız füsul ve mevaddı itibariyle tesbit 
etmek üzeredir. Bunlar, hitamı tesbiti'nde der
hal Heyeti Celilenize arz ve takdim 'edil e çektir. 
Yalnız şunu arz edeyim k i : Heyeti Hükümet 
ne kadar tesri 'buyururlarsa encümenin vazife
sini o kadar teshil buyurmuş olacaklardır. Füsul 
ve m ev addın süratle tayin ve teshirinin Hükü
metten rica ederim. 

ALİ RIZA ıB. (İstanbul) — Zaman tâyin 
ediyor -mu? 

REŞAT B. (Saruhan) — Hayır efendim. 
Vekâletlerin bütçeleri kısmen yalnız yekûnu gös
terir rakamlardan ibarettir. Henüz fasıl ve mad
de itibariyle tesbit edilmemiştir. 

VEHBİ B. (Karesi) — Reis Bey! Müsaade 
buyurur musunuz? 

REİS — Vehbi Beyefendi! Bu evrakı varide 
meselesidir. 

VEHBİ B. (Karesi) — Değil efendim! Ev
velce bendeniz bütçe hakkımda bir takrir vermiş
tim. Encümen de burada izahat verecekti. 

| REİS — Encümen, izahat vermeye hacet ol
madığını söylüyor. İzahat vermek üzere Reşad 
Bey S Kanunusanide buraya ıgel/miştir. Fakat bir 
mâzaretten dolayı izahat verilememiştir. Bütçe 

I Heyeti umumiyesinin tetkikatı ikmali olunmak 
üzere bulunduğunu ve yakımda Heyeti Umumi-
y&ye gönderileceğimi Muvazemei Maliye Encüme
ni Reisi Bey söylüyorlar. Bu defa tetkikatı bit
miş olan Meclis Bütçesi, Divamı Muhaısebat ve 
Hilâfet bütçeleri geldi. Ruzmaniıeye alınarak tabı 
ve tevzi olunacaktır. (Kül 'halinde gelsin, ses
leri) 

ZEKİ ©. (Gümüşame) — Kül halimde gel
sin. Varidat ve masarif anlaşılmadıktan sonra 
bunu ne yapacağız? 

VEHBİ B. (Karesi) — Meclisi Âlinin kana-
riyle eğer şems harekâtımdan geri 'bırakılmış ve 

I bu suretle 1340 senesini bekletmek mümkün gö
rülmüş iolsa idi, Muvazenei Maliyenin dedikleri 
doğru olurdu. Fakat maatteessüf 1340 işemesi ıgel-
mek üzeredir ve bütçe denilen hasta da gelecek 
senenin harekâtına, tutulacak yollara, yapılacak 
işlere verilecek maaşlara dairdir ve Cumhuriyeti
mizin ilk bütçesi olacaktır. Hükümet de ilk de
fa eline bütçe alarak iş yapmış olacaktır. Harfo 
sırasında mazur idi ve mazur gördük; fakat şim
di öyle değildir. Bendeniz Hükümetin tebeddü-
liyle bütçemin tebeddül etmiyeceğime faaani bu-
lumjanlaııdaniim. Hükümet madem ki, tasarruf ya-

J pacaktır; her vekâletin bütçesini tetkika memur 
olan arkadaşlarımız, o vekâlette tetkibatmı ya
parken tasarrufunu da yaparlar. Niçin bütçe 
geri gider, geri gelir? Eğer onlar henüz bitme
miş ise Encümence tetkikata devam ve intaeedil-
mek lâzımgelirdi. Teşrinisani, Kanunuevvel, Kâ-

I nunuısami; onlara izin verdik. Fakat şimdi önü
müzde Şubat geliyor. Meclisi Âlimin burada te
şekkülünüm iki hikmeti varsa birincisi bu mese
ledir. Bimaenıaleylh gelecek seme de bütçe çıkara-
mıyaoağiiz ya... (Çıkarırız sesleri) Evet; gelecek 
senenin bütçesini gelecek sene bu vakitte çıkarı
rız... önlümüzde Ramazanı Şerif vardır. Ramazan 
gelmezden evvel tatil yapalıım diyeceksiniz. Ben
deniz şimdiden arz ediyorum. Bütçe yine gürül
tüye gidecek ve birinci Büyük Millet Meclisimin 
mâzuren çıkaramadığı bütçeyi biz de ihmalen 
Çıkaramamış olacağız. 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ RE-
I İSİ REŞAD B. (ıSaruham) — Efendim! Hükü-
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metin müracaatı üzerine Muvazenei Maliye En-
ıdümeninin - gerek hata, gerek savap - tasarruf 
vadinden dolayı ıkaibul etmiş olduğu hu son tek
lifi Heyeti Ceılileniz muvaıfıık görmüyorsanız; tet-
kiıkaıtı esasen hitam bulmuş demek olan evvelki 
bütçeleri üç, beş gün içinde takdim eder ve va
ridat hakkında da arzı malûmat edebiliriz. Tak-
diımettiğimiz bütçeler Hükümetin alâkadar olma
dığı bütçelerdir. Meclisi Âlinizin bütçesidir, Ri
yaseti Cumhur ve Divanı Mulhasalbat 'bütçeleri
dir. Bunlarla Hükümetin alâkası yoktur. Bina
enaleyh taalhhur etmemek için şimdiden takdim 
ettik. Hükümet huzuru âlinizdedlr, icaıbeden iaa-
hatı verir. Şayet Hükümetin Muvazeneli Maliye 
Encümenine vukubulan müracaat ve tetkikatnıı 
tasvip buyurursanız biz eski tetikikatımuz daire
sinde bütçeleri derhal takdim eder ve lâzımgelen 
izahatı veririz. 

İSMAİL CANBULAT B. (İstanbul) — Büt
çe Meclisi Âliye biran evvel gelsin de nasıl geti
rirseniz ıgetiriniz. 

REİS — Reye konacak mesele yoktur. 
İSMAİL KEMAL B. (Çorum) — Ruzname-

ye alınmıştır. 
REİS — Efendim Muvazenei Maliye Encü

meni, üç, dört güne kadar tetkikaıtmı ikmal ede
cektir, ve aynı zamanda Hükümetin de bu tet-
ıkiikatı tesri ve intacetmeısi için Heyeti Celilenize 
arz etti. Heyeti Celileıuiz bunu istima buyurdu. 
Ruznameye geçilmekten başka yapılacak bir şey 
yoktur. 

1. — Düyunu Umumiye kadrosunun kemen 
tesbitine bir karar itasına dair Lâzistan 3lebusu 
Ekrem Beyin (1/103) numaralı takriri 

REİS — Düyunu Umumiye kadrosunun he
men ıtesbitine bir karar itasına dair Lâzistan 
Möbusu Ekrem Bey tarafından verilip gayri-
müstacel ruznamemize dâhil bulunan ve Maliye 
Vekilinin huzuriyle müzakeresine karar verilen 
mesele vardır. 

ALİ RIZA B. (İstanbul) — Reye konulacak 
Müdafaai Milliye Encümeni mazbatası vardır. 

REİS — Onu da bugün reye vaz'edeceğim. 
EKREM B. (Rize) — Efendim bu takriri 

vereli iki aydan fazla -oklu. Mesele; memleke
tin bu kadar muhtacolduğu paraya aidoldıığu 
için ve bilhassa bir ecnebi müessesesinin, bizim 

HASAN FEHMİ Ef. (Kastamonu) — 7 Kâ-
f ..nunusanide verileceği vait buyunılmuştu. Halbu
ki verilmedi. Şimdi Kânunusaninin kaçında ve
rileceği hakkında lütfen söz verilsin. 

Takrirler 

1. — Dersim Mebusu Feridun Fikrî ve Ah-
med §ükrü beylerin, 3îüdafaai Hukuk Cemiyeti 
âzası bıdunan mazgirt kazası eşrafından Kolanlı 
Aziz Efendinin Kuvayı Milliye mensubîninin affı 
hakkındaki 372 numaralı Kanundan istifade et
tirilmesi te.menniyatına dair takriri (4/126) (Baş
vekâlete) 

2. — Bozok Mebusu Süleyman Sırrı Beyin, 
Haydarpaşa'dan Ankara ve Konya'ya gitmek üze
re trene binmek istiyen halkın mâruz kaldığı müş
külâtın izalesine dair takriri (4/127) (Başvekâ
lete) 

3. — Bozok Mebusu Süleyman Sırrı Beyin, 
Balık, sebze gibi mütesariülfesat mevaddın tren
lerde sürati şevkinin temini ve bu gibi mevaddın 
şevkinde müşkülât gösterilmemesi temenniyatı-
na dair takriri (4/125) (Başvekâlete) 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Geçen 
gün bu mütesariülfesat meselesini soruyorlardı. 
İzah buyursunlar da bütün mennleket öğren
sin! 

REİS _ Rica ederim, kelimelerin izahiyle 
valkit geçirecek değiliz. 

bu kadar muhtaodlduğıımuz bir parayı keyfe-
mayeşa sarf ettiğimden dolayı bunun ne için 
sarf edilmiş olduğunu ve sarf edilmemek için 
ne yapılmak lâzımgeldiğine dair bulunduğu için 
bu takririn biran evvel mevkii müzakereye ko
nulmasını gönül arzu ederdi. Maatteessüf geç 
kalmıştır. Heyeti Celileniz, malûl gazilere bu
rada onsekiz <bin lira vermek için en hararetli 
münakaşalar yaparken öte tarafta binlerce li
ranın bir günde israf edilmesine elbette razı ol
maz. Düyunu Umumiye denilince hatıra derhal 
İstanlbul'daki muhteşem bina gelir. O muhteşem 
bina ki, senevi masrafı (1 350 000) liradır. Vâsi 
bir kadronun gayrimüslim olan efradı mebzul 
olan bu parayı istedikleri gibi sarf etmektedir
ler. 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
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ALÎ SAİB B. (Kozan) — Gelsinler, Anka- ' 
ra'da otursunlar! 

EKREM B. (Devamla) — Bir müsteşarımız, 
ki onun omuzlarına memuriyet itibariyle en 
ağır yük binmiştir, bilmiyorum sabahın kaçın
dan, akşamın kaçına kadar çalışır. Almış oldu
ğu para Düyunu Umumiyedeki alelade bir gay
rimüslim kâtibin aldığı paranın nısfıdır. Bina
enaleyh Heyeti Celilenizi tenvir etmek için Dü
yunu Umumiyenin kadrosuna şöylece bir göz 
gezdirelim. Evvelâ gözümüzün önüne Dâyinler 
Vakili gelir. Dâyinler Vekili deyince ben der
hal bir kişinin senede (32) bin lira aldığını ha
tırlarım. Onun yanıbaşında bizim Komiser Be
yefendiye tesadüf ederim. O da (16) bin lira 
alır. Sanki bu para yetişmiyormuş gibi tahsisatı 
muayyene namiyle bir para daha görürüz ki, 
araba masrafı ve saire... Yani ayda 2 500 veya
hut 1 300 lira yetişmiyor da tahsisatı muayye
ne namiyle nereden geldiği meçhul ve şüphesiz 
gayrimeşru olan bir para görürüz ki, bu da ay
da Dâyinler Vekilleri namına 500 - 600 lira ka
dar bir şey tutar ve bunu da ilâve edersek bir 
Dâyinler Vekilinin maaşı senevi 36 bin liradır. 

AVNİ B. (Bozok) — Bir kaza idaresi. I 
EKREM B. (Devamla) — Bu kadar da kal 

maz. Doğrudan doğruya kadroyu kısaca Heyeti 
Celilenize arz edeceğiz. Bunların kâtibi hususî
leri gelir, meselâ Dâyinler Vekilinin kâtibi husu
sîsi - ne kadar istemişse, bir tane, iki tane, üç ta
ne - hepsinin maaşı 350, 400 liradır. Sonra bir de 
riyasete mahsus tahsisat vardır. Meselâ Dâyinler 
Vekilleri kaç kişi ise bunların bir de reisi var
dır. Senevi bin İngiliz Lirası, ki onu da reisin 
maaşına zammedersek 36 bin liradan fazla eder. I 
Sonra Dâyinler Vekillerinin Müşaviri diye bir I 
sene evvel muhdes Aslan Efendi isminde birisini I 
görürüz. Hiçbir yerde görülmemiş şekilde o da I 
ayda (1 300) lira alır. Sonra, Düyunu Umumiye 
Meclisi İdaresine mahsus bir avukat görürüz. I 
Evet her dairede Hukuk Müşaviri gibi şeyler bu- I 
lunur. Fakat Düyunu Umumiye Meclisi İdaresi- I 
ne mahsus avukat ne demektir? Bu adamın hiç- I 
bir şeye yaramadığı şundan malûmdur ki ismi I 
Hallâcyan olan ve yegâne evsafı kuvvetli bir I 
Türk düşmanı olan bu adam Avrupa kaplıcala- I 
rında gezer, fakat ayda (1 300) lira maaş alır. 
Sonra şöyle takibedersek Müdüriyeti Umumiyeyi 
görürüz. Bir müdürü Umumînin maaşı 1 200 ve
ya 1 100 liradan aşağı değildir. Fakat bu; bu ka- | 

darla da kalmaz. Onun bir muavini, kâtibi umu
mîsi, müşaviri arkadan gelir. Bunların herbirisi-
nin maaşı 1 000 - 1 040 liradır. Ondan sonra efen
diler, yirmiüç tane şube müdürü görürsünüz. Şu
be müdürü deyince bizim vekâletlerdeki müdür
ler gibi değildir. Çünkü; bunların maaşı 500-
600 liradır. Bundan sonra bir marangozhane gö
rürsünüz ki müdürü, Paris'ten eelbedilmis bir 
Fransızdır. Maaşı; 500 liradır. Bunun maiyetine 
ayrıca Rum ve Ermeni adamları vardır ki bun
ların maaşı 100 - 150 liradır. Bunların vazifesi 
doğrudan doğruya Dâyinler Vekillerinin evlerin
deki tamiratı ve saireyi yapmaktan başka bir şey 
değildir. Ondan sonra bir Elektrik Müdüriyeti 
görürsünüz ki müdürün maaşı; 500 - 600 liradır. 
Bunun da maiyetinde birçok Rum ve Ermeni 
vardır. Ondan sonra bir matbaa heyeti görür
sünüz bu heyet de elli kişiden mürekkeptir. Bu 
matbaa heyeti ne yapar? Bunların maaşı 100 - 150 
liradır. Zaten Düyunu Umumiye deyince gayri
müslimler için 1 500 liradan aşağı maaş hâtıra 
gelmez. Bunlar bittikten sonra ölmüş olanların 
maaşı vardır. Yani bunlar; vaktiyle Düyunu 
Umumiyede bulunmuş olup da ölenlerdir. Fa
kat ailelerine halen mebzulen maaş verilmekte
dir. Meselâ bunlardan birisi, müteveffa Dâyu>-
ler Vekili (Leonar Borje) dir ki Paris'te bulunan 
metresine, kızma (1 200) lira gidiyor. Sonra 
ötede mütevaffa Dâyinler Vekili (Marki Oiyola) 
mn Roma'daki ailesine (1 200) lira gönderiliyor 
diğer taraftan İzmir Başmüdürü mütevaffa 
(Agop) Efendinin Atina'da bulunan ailesine yüz 
lira gidiyor. Sonra ölmüş Misel Mısırlıyan ismin
de bir Ermeninin Mısır'daki ailesine (500) lira 
gönderiliyor. İşte bütçede bu rakamlara tesadüf 
edersiniz. 

Bu söylediklerim; hepsi mazbut, tesbit edilmiş 
rakamlardır. Masal ve hikâye değildir. Sonra 
Anadolu'da bulunup da başmüfettişlik ve mua
vinlik yapmış ve birçok Ermeniler, Rumlar var
dır ki, Anadolu hâdisesi üzerine hepsi kaçmışlar
dır. Kimisi Atina'da, kimisi Londra'da, kimisi 
hâlâ İstanbul'da oturdukları halde el'an maaş
larını almaktadırlar ki, bunlar gayrimüslimdir. 

YUSUF AKÇURA B. (İstanbul) — Maatte
essüf öyle... 

EKREM B. (Devamla) — Efendiler! Bu key
fe mayeşa giden israf at; ne zamandan beri Ley
le gitmektedir, ne için böyle gidiyor ve ne için 
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bunun önüne geçilmemiştir? Şimdi Heyeti Celile-
ııize bunu arz edeceğim. 93 Harbini mütaakip 
şüphesiz Osmanlı İmparatorluğu, en ağır bir mağ
lûbiyete duçar olmuştu. Böyle bir mağlûbiyetin 
önünde Düveli Muazzama; böyle mağlûp bir 
derletin önüne sürülecek en ağır şeraiti ileri sür
müştü Tabiî o zaman müstebid bulunan Sultan 
Hamit; şahsını ve sarayını 'kurtarmak için Türk 
Milletinin istiklâlini ve hukuku hâkimiyetini fe
da etmiştir. Düveli Muazzama tarafından öne 
ne sürülüyorsa kabul ediliyordu. O esnada den
di ki: «E sizin oldukça çok borcunuz vardır. Yüz-
yirmlbe} milyon liradır... Bu gidişle siz, ne bor
cu ve ne de faizi verebileceksiniz. Kendi kendini
zi idare edemiyorsunuz. Binaenaleyh; sizin bâzı 
varidatınıza biz vazıyed edeceğiz» tabiî «eyvallah» 
denmiş. Sonra «Biz idare edeceğiz. Buna muka
bil s'zln borcunuzu ve borcunuza mukabil ne fa
iz tutuyorsa onu alacağız. Sizin varidatınızdan 
balık, tuz ve saire illi... varidatını almak için 
ufak bir idare lâzımdır ki, bu muamelâtı görsün 
ve var* da ti alsın ve bunu idare etsin» denmiş ve 
bu da derhal kabul edilmiş ve o zaman Düyunu 
Umumiye İdaresi denilen bu idare teşekkül et
miş ve bir mukavele yapmışlar. Bu mukavele 
de Muharrem avına tesadüf ettiği için bu ism*1 

taşımış. Teferıiiata girişmiyorum. Esası arz edi
yorum. İşte bu mukavele yapıldığı zaman muka
veleyi yapan adamlar; her şeyden evvel, kendi 
menafilerini katî olarak temin için o mukavelena
mede birinci madde olarak kendi maaşlarını tes-
bit etmişler. Efendiler! Yalnız bir noktaya na
zarı dikkatinizi celbederim. O mağlûp zamanı
mızda - ki her şey kabul edilebilirdi - bendeniz 
hayret ediyorum. Nasıl başka bir teklif yapıl
mamış? Tesbit edilen şeyde yalnız Dâyinler Ve
killerinin maaşları vardır. O adamlar «Düyunu 
Umumiyeye biz istediğimiz kadar adam alacağız. 
Şunları tasdik edeceksiniz. Şu kadar maaş vere
ceksiniz» dememişlerdir. Yalnız kendilerini dü
şünmüşler ve demişler ki: «Dâyinler Vekillerinin 
maaşı şu olsun. Senevî (2 000) i'kibin İngiliz li
rası olsun, bundan ötesi bu daireye alınacak me
murlar ve bütçe her sene Hükümete gönderile-
ce)k. Hükümet eğer bunu tasdik ederse kabul edi
lecek.» Arkadaşlar! Hükümet tasdik ve tasvibe-
decek ne demektir? Yani Hükümet kadroyu iste
diği gibi takyit ve tesbit edecektir ve bütçeyi ken
di muvazenei unıumiyesine göre tesbit edecek ve 
gönderecek demektir. Bunu; o zaman muharrer 

olan Muharrem Kararnamesinin şu maddelerini 
okuyarak Heyeti Celilenize arz etmek isterim. 

(Madde 15. — Ecnebi Dâyinler Vekillerine 
senevî (2 000) İngiliz lirası, Osmanlı Dâyinler 
Vdkiline (1 200) İngiliz lirası ve Hükümet Ko
miserine (1 200) İngiliz lirası maaş ita olunacak
tır. Osmanlı Bankasından tâyin olunacak vekile 
senevi (500) İngiliz lirası hakkı huzur verilir.) 
Bu kadar. Sonra onyedinci maddeyi okuyorum: 

(Madde 17. — Meclisi İdare bir bütçe tanzi
mine ve bunu da her senei maliye iptilasından 
iki ay evvel Maliye Nezaretine takdime mecbur 
olacaktır. İşbu bütçe hidematı Devlete muvafık 
olmak üzere gelecek ve iki ay zarfında canibi 
Hükümeti Seniyeden kabul ve tasdik buyurula-
ralk Devletin muvazenei umumiyesi cetveline ge
çirilecektir. ) 

Efendiler! Şayanı hayrettir. Bu; 93 Harbinin 
an fecî mağlûbiyetinin akabinde yazılan bir mad
dedir. Yani o zaman bile Hükümeti Osmaniye, 
sterse bu madde ile de Düyunu Umumiye İdare-
ûnde şu kadar fazla adam vardır; bunların ma-
•ısı çok fazladır diyebilir ve bunları kabul ettire
bilirdi. 

Efendiler! O zamandan beri Osmanlı Hükü-
•netinden bugüne kadar hiç kimse çıkıp da bu ve
rilen bütçeyi tenkid etmemiş ve hakikaten tenkid 
odilmemiştir. Düyunu Umumiyeden verilen büt-
;e; nasıl verilmiş ise o suretle kabul edilmiştir. 
Birinci sebep; âciz ve meskenet, ikincisi mena
fidir. Birincisi Osmanlı İmparatorluğunun me-
nurlarınm meskenetlerinden, ikincisi: Mevkileri
ni kaybetmelerinden korkmalarmdandır. İşte 
bu sebeplerden bütçe, nasıl gelmiş ise o suretle 
kabul edilmiştir. Tabiî başka türlü menafi de 
olabilir. Bu suretle o zamandan itibaren bütçe 
- tekrar arz ediyorum - nasıl gelmiş ise, olduğu 
gibi kabul edilip gitmiştir. Bunlar, yani bu Dâ
yinler Vekilleri, Düyunu Umumiye Meclisi İda
resi şımardıkça şımarmış, bakmış ki, kendisiyle 
hiç alâkadar olan yok. Soran yok. Hükümet 
içinde Hükümet teşekkül etmiş ve varidatı Dev
leti, alabildiğine, istediği şekilde israf etmiş. Ba
kınız israf diyorum; bu kelimeyi kullanınca onun 
mânasını izah etmek lâzımgelir. Muharrem Karar
namesinde senevi ikibin İngiliz lirası tesbit edil
miş Hoş! O zaman İngiliz lirası ile Osmanlı al
tını arasında fark olmadığı için böyle tesbit edil
miş. Yani bu adamların bugün İngiliz lirası ola
rak maaş almaları icabetmez. O zaman aradaki 
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fark 'hiç olduğu için nazarı itibara •.alınmamıştır. 
Buıgün ise pek azîm fark vardır. Arz etmek is
tediğim nokta şudur: Senevi iki ıbin İngiliz Li
rası alan bu adam, Mütarekeyi mütaaikıp gel
mişler; ıbakmışlar ve demişler ki: «Bu iki bin 
İngiliz Lirası bize 'kâfi değil; dört ıbin lira ol
sun.» Kimse neye diye sormamış. Tabiî bunlar 
da dört bin üzerinden aldıkları için senevî 
32 000 lira buradan çıkıyor. Halbuki kendile
rinin kabul ve imızıa ettikleri bu mukavelename 
mucibince iki bin Inigiliz Lirası, yani '16 000 lira 
almaları icab eder. 

Efendiler! Bundan başka idemin arz ettiğim 
gibi tahsisatı muayyene namında bir para çıkı
yor ki layda şöyle (700) senede yedi bin, sekiz 
(bin İngiliz Lirası tutan bir paranın çıktığını 
görüyoruz. Bu, nereden çıkıyor? Bu; bilâhara 
yaptığımız istikrazlara mukabil 'bâzı yerle tin 
aşarını vermişiz. Bunları tahsil için bir masraf 
göstermişler ve «Bunu tahsil için memurlar kul
lanacağız. Bunlara para nereden vereceğiz?» 
Demişler. Onun üzerine âşarm yüzde beşi ci-
hayet masrafı «olarak tesbit edilmiş. Efendiler! 
Bu yüzde beş çok paradır. Orada Ikullanılan 
memurlara karşı; aşarın yüzde birbuçuğu; yüz
de ikisi kâfidir. Baki kalan aşarın yüzde ikibu-
ıçuğu; yüzde üçü senevî birbuçuk milyon lira 
tutar. Bu, ne oluyor? Bunu soran yoktu. Bu 
paradan tahsisatı muayyene naımiyle hir para 
almımaktadır. Efendiler! Bundan sonra biraz da
ha teferruata, gizli nıkata girecek <olursaım gö
rürsünüz ki meselâ: Lozan Konferansı esnasın
da orada 'bulunan Dayinler Vökillerine bir imza 
ile Bankı Osmanîden bir milyon (1 000 000) 
frank gönderilmiştir. Bu para ne için gönderil
miştir?.. 

VEHBÎ B. (Kafesi) — Aleyhimize sarf edil
mek üzere... 

EKREM B. (Devamla) — 'Efendiler! Aynı 
zamanda şunu arz edeyim ki, hiçbir halkları ol
madığı halde fazlasiyle beraber yol masraflarını 
'almışlardır. Yani bu bir milyon frank yol mas
rafı değildir. Tahsisatlarını demin gösterdiğim 
listeye göre en azamî miktarda alımışlar ve bir 
milyon frank Banikı Osmanîyeden yine Lozan'a 
gitmiştir. Binaenaleyh bütün 'bunlar suiistimal
dir. Suiistimal değildir de nedir? (Yağmaigeıiik 
sesleri) İnsan o ıhmaya baktı'kça hayretten do
na halır. Sanki Cağaloğlu'nda bir kervansaray 

tesis edilmiş, içine Türklük için ne ;kadar muzır 
'kimseler varsa doldurulmuş ve bunlara hayal
lerinden geçmiyeeek surette, sanki teşvik için 
her birisine bol 'bol maaş verilmiştir. 'Neticeye 
yaklaşıyorum efendiler! Şüphesiz vaktiyle, 
93 mağlubiyetinin neticesinde, Osmanlı İmpara
torluğunun en feci 'bir zamanında kalbul etmiş 
»olduğu şeraiti bütün dünyaya istiklâlini ta
nıtmış olan Türkiye Cumhuriyeti ve onun Bü
yük Millet Meclisi ve Hükümeti elbette kalbul 
edemez. (Edemez sesleri) 

Bunun kadar aşikâr bir şey olamaz. Yalnız 
diyorlar ki : (Bu mesele biraz daha dursun. Ku
ponlar meselesi hallolunacaktır. Ondan sonra ta-
mamiyle tesbit edilecektir.) Yalnız bendeniz her 
türlü kararındaki isabetine emin olduğum Baş
vekil İsmet Paşa Hazretlerinden istirham ederim, 
farz edelim ki, bu kuponlar meselesi üç ay son
ra halledilecek - hattâ asgarisini alıyorum - bir 
ay sonra olsun. Bir ay müddet için dahi bu bi
nanın, Türk Milletinin parasını israf edercesine 
sarfiyatına meydan verilmemelidir. Bu zaten 
Muharrem Kararnamesiyle o zaman verilmiş bir 
haktır. Binaenaleyh farz edelim ki üç ay sonra 
kuponlar meselesi hallolunacak. Bu ne vakit 
hallolursa olunsun, kuponların bununla alâkası 
yoktur. Bu binanın kadrosunu bir an evvel tes
bit etmeli, Maliye Vekilimizin, yani Türkiye 
Cumhuriyetinin Maliye Vekilinin aldığı maaş, 
Türkiye Cumhuriyetmin cüzi bir varidatmr 
idareye memur bul idarenin en ufak kâtibinin 
aldığı paradır. Bu tezat nedir, bu tezada karşı' 
sabredilebilir mi? Binaenaleyh yapılacak iş, Dü
yunu Umumiyenin vermiş olduğu bu bütçede 
bizim m'emurları'mi'z ne alıyorsa ve ne kadar me
mura ihtiyacı varsa bu tesbit edilmelidir. Heyeti 
Celilenizden istirham ediyorum. Bunu tahtı ka
rara alarak Heyeti Vekileye havale buyurunuz. 
Sonra efendiler, şunu da arz etmek isterim ki, 
benim burada bunun için feryadetmemden ziya
de Düyunu Umumiye Meclisi İdaresine gönder
diğimiz zevat vardı'r. Her şeyden evvel bir ko
miser vardır. Bütün bu yanlışlıkları, suiistima-
lâtı tesbit edip ona göre çalışacak ve bağıracak 
odur. Halbuki senelerden beri görülen suiisti-
malât, görülen israfata, oraya giden komiser, 
oraya giden Türk Dayinler Vekili, bağırmak
tan, Türk hukukunu müdafaa etmekten çok 
uzak. Almış olduğu azîm paralardan gözleri ka-
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maşmış, mevkiini kaybetmeye çalışıyor. Binaen- I 
aleyh bu, böyle olamaz. Oraya Türkiye Cumhu- I 
riyetinin, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ru- I 
hurlu taşıyan bir komiser gitmeli ve yine bu ru
hu taşıyan bir dâyinler ve'kili olmalı. Komiser I 
her zaman Hükümetin elindedir, istediği zaman I 
Hükümet onu tebdil edebiil'r. I 

Dâyinler Vekiline geliyorum. Dâyinler Ve- I 
kilinin intihabı esasen doğru değildir. Anadolu, I 
İstanbul'dan tamamiyle ayrıldığı zaman ve Ana- | 
dolu düşmaniyle burada boğaz boğaza çarpıştı- I 
ğı bir zaman Osmanlı İmparatorluğunun en âciz I 
ve meskeneti zamanında Dâyinler Vekili, Reji I 
Müdürü, Banka Müdürü ve ecnebiler tarafın- I 
dan intihabedilmiş bir adamdır. Anadolu'nun bir I 
reyi olmadan bu intihabat doğru olabilir mi? I 
(Olamazı sesleri) Binaenaleyh bu intihabat keen- j 
lemyekûn hükmündedir. Yine tekrar ediyorum; I 
bunun feshiyle yeniden bir Dâyinler Vekilinin I 
intihabı! lâzrmgelir. Bu hususta daha saatlerce I 
söz söylenebilir. (Bu meseleleri halledeceğiz. Biz I 
kuponlar meselesini bekliyoruz. Bunun hallini I 
mütaakıp Düyunu Umtımiye derhal kalkacak- I 
tır.) Denilirse efendiler! Bu kadronun tesbiti I 
biraz dahi olsa beklememek fikrindeyim. Bir ay I 
için dahi olsa bu tesbit edilmeli. Kuponlar me- I 
selesi elbette hallolunacak ve Düyunu Umumi
ye elbette kalkacak. Biz borcumuzu bilir ve ve- I 
ririz. Bizi ayrıca idare edecek adamlara ihtiya
cımız yoktur. Söyleyiceklerim bunlardan ibaret- I 
tir. (Alkışlar) I 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHÂ-
LÎK B. (Kângırı) —Efendim! Düyunu Umumi-
yeden İstanbul bütçesi vekâlete gelmiştir. Ve- I 
kâlet tetkik ediyor. Ekrem Beyin buyurdukları I 
gibi birtakım masraflar vardır. Onları kesiyo- I 
ruz. Ve o suretle masarif tahfif edilecektir. I 
Eğer Ekrem Beyin teklif ettiği madde hakkın- I 
da müzakere açılacaksa celsei hafiye olsun ve I 
uzunuzadıya münakaşa edelim. | 

NEŞET B. (Aksaray) — Yalnız rica ederim I 
ki, Düyunu Umumiye Komiseri daha yeni git- I 
mistir, Ekrem Beyin buyurdukları bunun hak- 1 
kında varit değildir. . I 

MALÎYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHÂ-
LİK B. (Devamla) — Arz ediyorum. Müzakere l 
açılacaksa celsei hafiye olsun ve izahat vereyim. I 

ALİ RIZA B. (İstanbul) — Düyunu Umu- I 

I miye Rum ve Ermeni ile doludur. Bunlar hak-
I kmda Maliye Vekâletinin malûmatı var mıdır? 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHÂ-
I LİK B. (Devamla) — Bunların ferden ferda 
I isimlerini getirttim. Ne kadar Türk ve İslâm, ne 
I kadar Rum, ne kadar Ermeni ve ecnebi vardır, 
I hepsinin isimlerini getirttik, onun üzerine tetki-
[ kat yapıyoruz. 

YUSUF AKÇURA B. (İstanbul) — Gelen 
I bütçeye göre elyevm: Düyunu Umumiyede ne 
I kadar memur var? 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHÂ-
LİK B. (Devamla) — (600) küsurdur. 

YUSUF AKÇURA B. (İstanbul) — Maliye-
I nin ne kadar memur vardır? 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHÂ-
I LİK B. (Devamla) — Arz ettim. Efendim! Eğer 
I fazla olmuş olsaydı1... (Gürültüler) 

YUSUF AKÇURA B. (İstanbul) — Çok gü-
I zel Vekil Beyefendi! Düyunu Umumiyenin vazi-
I yeti hukukiyesi nedir? 
I ZEKİ B. (Gümüşane) — Çok maaş alanlar 
I Hıristiyan, az maş alanlar Müslüman. 

REİS - - Efendim Maliye Vekili Beyefendi, 
I bu mesele için celsei hafiye akdini teklif ediyor-
I 1ar. Eğer bu meselenin müzakeresi kabul oluna-
I caksa müzakerenin celsei hafiyede olması1 lâzım

dır. Diğer cihetten Maliye Vekili Beyefendi, Dü
yunu Umumiye bütçesinin elyevm Maliye Ve-

I kâletinde derdesti tetkik olduğunu ve bittabi 
I Muvazene! Maliye Encümenine de gönderilece-
I ğini beyan buyurdular. Binaenaleyh meselenin 

şimdi mi müzakeresi lâzımdır, yoksa bütçe efena-
I smda mı müzakeresi lâzımdır ? Bunu reyi âlinize 
I arz edeceğim. Şimdi müzakeresi karargir olacak 
I olursa Maliye Vekili Beyin celsei hafiye teklif i -
I ni tekrar reye vaz'edeeeğim. Celsei hafiye akdi 
I kabul olunacak olursa o zaman mesele haUola-
I çaktır. Evvelâ bu meselenin bugün müzakere 
I edilip edilmemesini reyi âlinize vaz'edeeeğim. 
I Eğer bugün müzakeresi kabul edilirse Maliye 
I Vekili Beyefendinin teklifi veçhile hafi celse 
I akdolunması lâzım gelecektir. 

HÜSEYİN RAUF B. (İstanbul) ^ - Efendim, 
1 usul hakkında söz istiyorum. Bunun bütçe ile 
I müzakere edilmesi lâzımdır. Çünkü Düyunu 
j Umumiye ile kuponlar meselesinin bütçe ile 
I katı alâkası vardır. Uzun tetkika muhtaçtır. Mü-
J saade buyurulursa bütçeye talik edelim. (Muva-
1 fık sesleri) 
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REÎS — Efendim bunun şimdi derhal mü
zakeresini kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın. 
Aksini reye vaz'ediyorum. Bütçeye talikan mü
zakeresini kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın. 
Efendim bütçeye talikan müzakeresi karargir 
olmuştur. Binaenaleyh hafi celse akdine de lü
zum kalmamıştır. 

2. — Tekaüt ve İstifa Kanununun ellinci 
maidesinin fıkrai âhiresinin tefsirine dair Baş
vekâletten mevrut (3/186) numaralı tezkere ve 
Müdafaai Milliye Encümeni mazbatası 

REİS — Efendim! Dünkü Celsemizde Tekaüt 
vo istifa Kanununun ellinci maddesinin fıkra1" 
âhiresİHİn tefsirine dair Başvekâletten mevrut 
tezkere ve Müdafaai Milliye Encümeni mazbata,01 

reyi âlinize vaz'olunmuştu. Nisap hâsıl olmadığı 
için bugün tekrar reyi âlinize vaz'edeceğim. Ka
bul edenler beyaz, reddedenler kırmızı rey pus-
lası vereceklerdir. 

ZEKÎ B. (Gümüşane) — Müzakere devam 
etsin Rois Bey! 

REÎS — Müzakereye devam ediyoruz. Dışa-
nvî», çıkmaymız efendim yine ekseriyet olmaya
caktır. 

(Ârâ istimal edildi.) 

3. — Altın kaçak cılıcjından mahkûm Eşref ve 
ITîs'm efendiler hakkında (4/36) numaralı ev
raka dair Adliye Encümeni mazbatası 

REtS — Efendim! Ruznamemizm yedinci 
m / H ^ i m teşkil Men altm kaçakçılığından mah
kûm Eşref ve Hâsım efendiler hakkında (4/36) 
numaralı evraka Adliye Encümeni mazbatasının 
müzakeresine geçiyoruz. (1) 

Meclisi Âlinin hatırmdadır ki, bu mazbata 
bundan birkaç gün evvel Heyeti Celileniz huzu
runda okunmuş ve arkadaşlardan Kastamonu Me
busu Hasan Fehmi Efendinin teklifi üzerine Ma-
live Vekilinin huzuriyle müzakeresi karargir ol
muştur. Bugün Maliye Vekili Bey buradadır. 
Binaenalevh müzakeresine devam edeceğiz. 

Efendim evvelce söz almış olan rüfekârm 
isimlerini okuva cağım. Bir de bugün söz alanla
rın ismini okuyacağım. Zeki Bey (Gümüşane)! 
Geçen defa söz almıştınız. Şimdi söz söyliyecek 
misiniz? 

(1) İşbu mazbata dördüncü cildin 570 nci 
sayfasında münderiçtir, 

ZEKl B. (Gümüşane) — Hayır efendim. 
RElS — Talât Bey (Ardahan) Siz ne buyu

rursunuz? 
TALÂT B. (Ardahan) — Vazgeçtim efendim. 

REtS — Münir Bey (Çorum)? 
MÜNİR B. (Çorum) — Hâşim ve Eşref efen

diler hakkındaki kararı mahkûmiyet, Türkiye ha
ricine.... 

ZEKÎ B. (Gümüşane) — Söz söylenecek ise 
bendeniz sözümden vazgeçmedim, reye müracaat 
ediyorsunuz da onun için geçmiştim. 

MÜNİR B. (Devamla) — Türkiye haricine, 
yani memaliki ecnebiyeye altın ihracına dair olan 
Kanunun hükmü sarihine müstenittir. Bu hü
kümde affı hususinin esbabından birini teşkil 
eden hatayı maddîi adlî yoktur. Derecatı maha-
kimden geçerek kazıyei muhkeme halini almış ve 
binaenaleyh taallûk ettiği hâdise hakkında bir 
kanunu hususi mahiyetini iktisabetmiş olan şu 
hüküm bir suretle talil edilemez. Bu suretle vâki 
ol.p,cak taal]ü]]er esasatı hukukiyeye münaf idir. is
tiklâli mahakim ve adlî hakkındaki esası adlîyi, 
esası hukukîyi esasından rahnedar eden bir kazı-
vedir. Adliye Encümeninin ekseriyeti mevzuu-
bahsolan altınların istanbul'a getirilmesine ve is
tanbul memaliki ecnebiyeden bulunmamasına bi
naen bu fiile cürmivet izafesi mümkün O^.FP-
vacağma ve binaenalevh verilen hükmün hatayı 
maddîi adlî mahsulü olduğu zehabında bulunmuş 
ise de hâdisenin cereyan ettiği sırada Hükümeti 
Milliyemizin nüfuzu hâkimiyeti ancak inebolu'-
va kadar cari olmasına ve memleketimizin birçok 
yerleri de işgali askerîye mâruz bulunmasına bi
naen bu zehabı kabul etmek memaliki ecnebiyeye 
altın ihracı hakkındaki Kanunun Hükümeti Milli-
yece ademimeriveti esasını kabul etmekle müsavi 
olur. (Çok doğru sesleri) Bundan başka Mema
liki ecnebiyeye altm ihracı memnuiyeti Kanunu
nun bir maddesi her ne suretle olursa olsun me
maliki ecnebiyeye altın ihracedenlerin evvelemir
de Maliye Vekâletinden istihsali müsaade etme
leri lüzumunu âmirdir. 

Eğer o zaman işgali ecnebi altında bulunan 
istanbul memaliki ecnebiyeden değildir esası ka
bul olunur ve binaenaleyh istanbul ve memaliki 
meşguleye götürülecek altınların Maliye Vekâle
tinden müsaade istihsaline tabi tutulmaması ci
hetine gidilirse bu halde kanunun ikinci madde
sinin tatbikine imkân kalmaz. Maliye Vekâletinin 
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ve bilhassa bu kanunun meriyetini teminle mü
kellef olan Hükümetin vazifei murakabe ve tef
tişi de işkâl edilmiş ve mümteni bir hale getiril
miş olur. 

Hulâsa bendeniz Adliye Encümeninin hatayı 
maddîi adlîden bahsederek bu hükmün talil ve 
refi suretiyle af hakkındaki kararının istinadetti-
ği esbabı mucibenin isabetine kaani değilim. Yal
nız mahkûmunaleyhlerin istidalariyle Birinci 
Büvük Millet Meclisi îstida Encümeni mazbata
sında bizim bir merkezi ticaretimiz de İstanbul idi 
ve oraya gönderiliyordu ve müstediler Harekâtı 
Milliye ve İstiklâli Millî Harbinde Hükümete 
birçok hidematı fedâkarânade bulunmuşlardır 
deniyor. Şu hale göre mesele mücerret af ve mer
hamet, atıfet ve şefkat noktai nazarından mevzuu-
bahsolabilir ve yalnız bu adamların mahkûmiye
ti cezaiyelerinin - ki üç aydan ibarettir - mücer
ret af ve atıfet esasına müsteniden affı lâzımge-
lip gelmiyeceği münakaşa edilmek lâzımgelir. 
Yoksa böyle İzmir'e, kezalik İnebolu tarikiyle İs
tanbul'a götürülürken yakalanmış birçok altın
lar vardır ve bu altınları kaçıranlar duçarı ceza 
olmakla beraber altınlar da müsadere olunmuş
tur. Esasen mugayereti hukukiyeden, mugayercti 
kanuniyeden âri olan böyle bir hükmü katîyi bir
çok gayrikanunî talil âtla refi tarikine tevessül 
etmek, zannediyorum ki, fena bir çığır açmaktan 
başka bir şey değildir. 

REİS — Besim Bey (Mersin)! Geçenlerde 
söz almış idiniz. Şimdi söz söyliyecek misiniz? 

BESİM B. (Mersin) — Mazbatada olan itira
zımda sabit olmakla beraber Münir Beyefendinin 
de mütalâatma tamamen iştirak ediyorum. 

REİS — Halil Bey (Zonguldak)! (Yoktur 
sesleri) Besim Atalay Bey, buyurun! 

BESİM ATALAY B. (Aksaray) — Arkadaş
lar, meşhur Ziya Paşanın dediği gibi kanunu 
tatbik etmek, kanunun cezaya aidolan cihetleri
nin tatbikatını fukaranın üzerinde tanımaktan mı 
ibarettir zannolunuyor? Rica ederim; şimdiye 
kadar yüzlerce kişinin altını tutulmuştur. Bun
lar hem altınları verdiler, hem adamcağızlar mev
kuf oldular. Bunlar ki mevkuf olmadı ve bunla
rın mevkuf olmadıklarını ispat edebilirim; orta
da gezmişlerdir. Halkçılık bu mudur? Milletçilik 
bu mudur? Sizden sual ediyorum kardeşlerim. 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Aman 
rica ederim, bedeli nakdîden ne haıber! (Hande
ler) 

BESİM ATALAY B, (Devamla) — Eğer 
memlekette hakikî müsavatı temin etmeık istiyor
sak, eğer halikımızın kalbinde milletin hukukunu 
müsavi tutturmak istiyorsak ve Mukaddes Cum
huriyetimiz hakkında yerler tutturmak istiyor
sak müsavatı temin edelim. Arkadaşlar! Fukara
nın elinden on parasını da alarak hapsanelerde 
çürütmek, zenıgminThem parasını vermek ve hem 
cezaisini affetmek; halk nezdinde affedilmez, halk 
nezdinde bağışlanmaz bir günahtır. Arkadaşlar! 
Bunlar, İstanbul'daki ticarethanelerine altın gön
deriyor idilerse neden Maliye Vekâletine mürca-
at etmediler. Arkadaşlar! Bendeniz buna diyo
rum ki - piyasaya vâkıfım - Allahm bir cezası
dır. Bu üc bin lira, bes bin lira değildir arkadaş
lar! Elli bin liradır. Geçenlerde, arkadaşlar pek 
iyi biliriz; elma sepetleriyle Anadolu ile İstan
bul arasında mekik dokunuyordu. Hâlâ bugün 
altın kaçırıyorlar, hâlâ bugün memleketimizin 
serveti ecnebi keselerine gidivor. Fukara yapar
sa günah, zengin yaparsa affınıza iltica ediyor. 
Kanunların kendisine maıhsuıs bir kudsiyeti, bir 
masuniyeti vardır. Biz bunu şunun veva bunun 
hatırı için iılga edernk kanunun kutsiyetine doku
nacak olursak - affediniz - takdis etmek istediği
miz kanunlarımız' ovunc^k d<vece<sine düşmez de 
ne olur arkadaşlar? Belki işittiniz arkadaşlar, 
Samsunluların da birenk paraları tutulmuş ve 
bu adamlar tevkif edilmişti. Onlar da yarın bir 
arzuhal ile müracaat eder ve birkaç nüfuzlu ar
kadaşlarımızla takibett.iııirlerse biz kendi elimiz
le Jvr misal göstermiş olacağız. (Ne demek, sö
zünü geri alsın, sesleri) Bağışlayın dilim kaçı-
verdi. 

MAZHAR MÜFİD B. (Denizli) — Birkaç 
nüfuzlu buvurduğunuz arkadaşlar hp.kkmda ya 
izahat verirsiniz, ya o sözlerinizi geri alırsınız. 

BESİM ATALAY B. (Devamla^ — Geri al-
<brn. dilim kawerdi . Ankadarçlar! Bu altınların 
ellib'n lira olduğuna ve daha fazla olduğuna si
ze bir misal daha göstereyim: Altınların resmen 
tereffüünden bir gün evvel Müdafaai Milliyeden 
Rus akınları gitmiştir. Müdafaai Milliyeden bâ
zı zekata elliıbin altın verilmiştir. Müdafaai Mil-
liyenin kayıtlarına bakarsınız. Sonra bu zevat or
duya hizmet etmiştir, millî vazifelerini yapmış
lar, Allah kendilerinden razı olsun. Bunlara ya
pılabilecek bir şey varsa cezalarını affederiz. Pa-
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rayı neye iade edelim, Rica ederim? Bu doğru de
ğildir, Adaleti ihlâldir, müsavatı ihlâldir. Hal
kın arasında bize karşı kötü zanlar uyanır. (Doğ
ru, sesleri) 

RAUF B. (İstanbul) — Arkadaşlar encüme
nin mazbatasını kemali dikkatle dinledim. Kıy
metli arkadaşımız Münir Beyefendinin vâkıfâne, 
âlimâne mütallâatını aynı hürmet ve dikkatle 
dinledim. Vaziyeti hararetle izalh eden Besim Ata-
lay Beyi de dinledim. Yalnız bu beyanat arasın
da bir şeyi anlıyamadım. Kazıyei muhkeme ha
line ,gelen bu evrak acalba ne için Meclisi Âliye 
sevk edilmiştir? Devletin teşkilâtı adliyesi ma
lûmdur. İstinafı vardır. En yüksek Mahkemei 
Temyizi vardır. Bu Temyize gittikten sonra ne
den buraya .gelmiştir? Devletin teşkilâtı adliye
sini bozmak ve bunun yüksek mertebesine ade-
imiitilmat ilika edecek şekil neden vücut bulmuş
tur? Hiç kimse bu noktayı izalh etmedi. Şimdiye 
kadar buraya af mesaili gelmiştir. İstiklâl maiha-
ıkimi - İnşallaih buıidan slonra ihtiyaç görülmez -
hükümlerinin mercii doğrudan doğruya Meclisi 
Âli idi. O yüzden gelirdi ve gelmişti. Efendiler! 
Bundan evvel de gelmiştir ve bundan evvel ge
lenler de affedilımiştir. Bu noktayı kimse izah bu
yurun uyor. Besim Atalay Bey arkadaşımızın çok 
kuvvetle memleketin ve Cumhuriyetimizin mu
kaddes kanunları naıınına iddiaları çolk .doğrudur. 
Fakat yine aynı kuvvetle tekrar ediyorum ki, 
adalet siyyan olmazsa adalet olmaktan çok uzak
laşır, zulüm olur. Arkadaşlar! Fakire, ganiye, 
zaife, kuvvetliye siyyanen tatbik edilmiyen ada
letin ismi adalet değildir. Bu memlekette en 
yüksek mercii idare olan ve bilâkaydüşart mem
leketi idare eden bu Meclisi Âliye aynı mesele 
gelir .affedilir de, bu mesele gelir tenkid edilirse 
bu adalet ve aiyyan mıdır? (Değildir, sesleri) 
•Bunu soruyorum. Onun için bir vaziyete düşmü-
şüzdür, bu vaziyeti ımuhakeme edelim ve halle
delim. Devletin derecaıtı maJhakimi muayyendir. 
Büyük Millet Meclisi temyiz alettemyiz bir mev
kie geçmiştir. Böyle mi kabul edeceğiz, yoksa ma-
hâkimin derecatında ihkakıihafc fikrine Ikaani ol-
mıyan her vatandaşa Büyük Millet Meclisine 
hükmünü teımyizen müracaat hakkını mı verece
ğiz? Efendiler! Bu kâğıdın buraya gelmesiyle 
Heyeti Âliyenke bir hitabı manevî vâki oluyor. 
Kanun bunu demiş, İstanbul Hududu Millî dâ
hilinde midir, değil midir? Kanunun mânası bu 
mudur? Gibi şeyler değildir. Efendiler! Sizden 

j Avrupa malıakiminde jüri denilen heyetin vazi
fesi bekleniyor, benim anladığım budur. O da, 
vaziyeti dinliyeceksiniz, mazideki tatbikatı din
liyeceksiniz bu .adamlar mücrim midir, değil mi-

I dıir diye bir hüküm vereceksiniz. Atıfet, merha
met, mürrüvvet, adalet için muzirdir. Kanunla
rın hükmü ıtatlbik edilirken dilencilik ne bu mil
letin ferdine, ne de bir mahkemeye değer şey de
ğildir. Kanun icrayı hiükımetmelidir, kanun her
kese .siyyanen tatbik edilmelidir. Bundan evvel 
müracaat vâki olduğunda onlar niçin affedilmliş-
t-ir? (Yoktur, -sesleri) Dikkatle takilbedin, var
dır. 

BESİM ATALAY B. (Aksaray) — O, maJha
kimi âdiyeden gelmemiştir. İstiklâl mahkemesine 
ait bir karardır. Bu ise temyizden geçmiştir. 

RAUF B. (Devamla) — Müsaade buyurunuz 
efendiler! İstiklâl Mahkemesi âdilâne bir karar 
vermiyor mu diyorsunuz? 

BESİM ATALAY B. (Aksaray) — Amenna, 
I veriyor. 

RAUF B. (Devamla) — Öyle ise mahakimi 
I saire de âdilâne hüküm veriyor. Fakat eşhasın 
I lâyuhti olmadığı esasını da kabul etmek lâzım-
I dır. Hatalı hüküm verilemez diye hiçbir kimse 

iddia edemez. Onun için buraya geldik. Bu nok-
tai nazardan muhakeme edilmeli. En yüksek bir 
vicdanı Millî olan bu mahkemeye müracaat ede
rek bunun hallini arz ediyorum ve illâ bu usul
ler devam, ederse derecatı mahakim ne yapaca
ğını şaşırır. Adalet, adalet, adalet! Sırası gel
dikçe adaleti fakırm aleyhinde görüyoruz. Sıra
sı geldikçe adaleti zengin lehinde görüyoruz. 
Efendiler! Bu memleketin fakiri mazlumdur, 
zengini de kahır mı edilmelidir? Zengin adalet 
isterse kahır mı edilmelidir? İktisat yükselmeli 
diyoruz. Biz zenginlerimizi tebcil edelim ki, ik
tisat yükselsin. Bir zengin namına müracaat 
edildiği zaman neden feveran ediyoruz? Anlamı
yorum. Onun için kanun her vatandaşa siyya
nen tatbik edilecektir, Vatandaşın hepsi, zengin, 
fakir hepsi aynı karara tâbi olmalıdır. Bunu ri-

I ca ederim. 

MUSA KÂZIM Ef. (Konya) — Münir Bey 
Esası lâzım olduğu kadar izah etti. Zaten mese
le kalmamıştır. 

ZEKİ B. (Gümüşane) — Muhterem arka
daşlar! Rauf Bej^efendinin pek muhik olan bc-

| yanatını burada tekrar etmiyeeeğkn. Yalnız He-
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yeti Celilenizden şunu istirham ediyorum. Har
bin en feci bir zamanında İstanbul'dan buraya 
bir tüccar geliyor. O tüccar, Müdafaai Milliye 
Vekâletine muhtacolduğu eşyayı, elbiseyi satı
yor. . Müdafaai Milliye Vekâleti piyasada yedi-
yüz kuruşa giden Rus lirasını yediyüz elliye 
veriyor. Bundan tüccar ayrıca zarar ediyor. Bu, 
zâbitana da bu suretle verilmiştir. Piyasada ye
diyüz kuruş olan Rus altınları, yediyüzelli kuru
şa verilmiştir. (Hayır sesleri) Müsaade ediniz 
efendiler! Kafkas Cephesinde verilmiştir. Kafkas 
kumandanlarını işhadederiım; işte Rüşdü Paşa 
Hazretleri 750 ye verilmiştir. Efendiler! Bugün 
altınlar vahidikıyasi değildir. Altın bugün em-
tiai ticariye sınıfına dâhil olmuştur. O tüccara 
bu para verildiği vakit o tüccarın yapacağı ye
gâne bir vazife vardı. Burada satmış olduğu ma
lın parasını alacak, İstanbul'daki şubesine götü
recek. Müdafaai Milliye Vekâleti bu parayı ve
rinken ıbunu ıbilmiyoT 'mu idi1? Hazinesinde ev
rakı nakdiye mevcut değil mi idi? Bir elden ver
diğimiz parayı diğer el ile ne hakla müsadere 
ediyoruz? Alelhusus ki, bunları müsadere için 
bir kanun da yoktur. Yalnız Maliye Vekâletinin 
bir emri mahsusu vardır. Hududu Millî haricine 
altın çıkmıyacaktır deniliyor. Rica ederim efen
diler! İstanbul Hududu Millînin haricinde mi
dir, dâhilinde midir? Her halde İstanbul Hudu
du Millînin dahilindedir. Heyeti Celilenizden 
çok istirham ederim, hissiyata tâbi olmıyalım. 
Memleket iktisat buhranları içinde çırpınıyor-
ken, eailiyorken beri taraftan her hangi bir yer 
olursa olsun İslâm tüccarlarının parasını böyle 
müsadere ederek, onları pek sefil bir hale getir
mek muvafıkı adalet değildir ve muhterem Rauf 
Beyefendinin buyurdukları gibi bunun emsali 
Meclisten mütaaddit surette geçmiştir. Bundan 
dolayı kanunun siyyanen Heyeti Umumiyeye 
tatbikini. Heyeti Celileden istirham ederim. His
siyata tâbi olarak hüküm verilemez. 

REİS — Efendim! Feridun Fikrî Bey, encü
men namına söyliyecek. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Efen
dim Encümen nofctai nazarını mazbatada tasrih 
etmiştir. Yalnız evvel beevvel Münir Beyefendi
nin mütalâaları - hail olunmalıdır - ki, Fauf Be
yefendi kısmen bu cihete temas buyurdular -
malûmuâliniz; her memlekette Mahkeme! Tem
yizden sâdır olan hükümler fcazıyei muhkeme 
halini iktisabeder. Katî olur ve binaenaleyh 
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Kuvvei Teşriiyenin tesiratından, mukarreratın-
dan masun kalır. Bu; bir kaidedir. Fakaıt yine 
bâzı memleketler vardır ki, o memleketlerde, me
selâ İngiltere gibi, orada Kuvvei Teşriiye, kuv
vei adliyeden sâdır olan kararda hatiatı bariz 
görürse ıbunları tashih edebilir. Bunun bir ka
nunla yapar ve bu suretle bir mahkemeden sâ
dır olan kararı hiçe irca eder. Şimdi efendiler! 
Bu gibi nazariye, bu iki mütalâa karşısındayız. 
Devletin hakkı mücazatma taallûk eden ciheti. 
cezaiyede teemmül vardır. Birinci şık budur. Bir 
de ciheti hukukiyede teemmül vardır. Bu da 
ikinci kısımdır. 

AHMED HAMDİ B. (Bozok) — Hata yok
tur. 

FERİDUN FİKRİ B. (Devamla) — Müsaa
de buyurun! Bir meselei hukukiyeden bahsedi
yoruz. Sükûnetle din'liyelim ve bunun muhafaza
sını temin buyurun. Binaenaleyh efendim; cihe
ti cezaiyede bir mahkeme tarafından bir hata 
yapılmış ise, mugayiri kanun bir muamele ya
pılmış ise, ve bu mugayiri kanun muamele Kuv
vei Teşriiye tarafından görülmüş ise bu tashih 
edilmeli midir, edilmemeli midir? İşi bu noktai 
nazardan ciheti cezaiyede tetkik ettiğimiz halde 
içtihat karşısında kalırız. Birincisi; hayır, Mah-
kemei Temyizce tasdik edilen bu karar katidir. 
Hatiyatı kanuniye mevcudolsa da bunun tesiri 
yoktur. Binaenaleyh bu karara karşı bir şey ya
pılamaz. Bir de bunun makûsu olan bir mütalâa 
vardır. O da Ciheti Cezaiyede Mahkemei Tem
yizden tasdika bile iktiran etmiş olsa dahi bir 
kararda, bariz bir hatayı kanunî görüldüğü tak
dirde bunun tashihi kaziyesidir. Meclisi Âliniz, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi, Teşkilâtı Esasi
ye kaidei umumiyesi bu mütalâayı ve bu esası 
kabul etmiştir. Encümenimizin ekseriyeti de bu 
mütalâayı kabul etmiş ve bu mütalâayı nazarı 
itibara alarak yürütmüştür. (Doğru değil sesle
ri) Müsaade buyurun efendim; içtihat mesele
sidir. İçtihat, içtihatla nakzo'lummaz. 

AVNİ B. (Bozoık) — Mecilisçe oluyor. 
FERİDUN FİKRİ B. (Devamla) — Karar 

Meclisçe olur. Fakat hu içtihadı dermiyan et
miş .olan rüf akanın reyi de rey değildir deımek, 
Heyeti Celilenin şanına yakışmaz. Binaenaleyh 
efendiler! Bir ıkere bu meselenin esasını hallet
mek: lâzımdır. Biz ciheti cezaiye hakkında bu 
nıikata, ıbu esasa karar vermişizdir. Meselenin 
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tatbikine gelince; efendiler! Malûmuâlinizdir 
ki, cezada kıyası câri olmamak kaidei külliye
dir. Elimizde bir kanun var. Kanunda deniyor 
iki, memaliki Osmaniye haricine altın ihracı 
(memnudur. Kanun, memaliki ecnebiye demiyor, 
kanundaki memaliki Osmaniye tâbiri Türkiye 
demektir. Binaenaleyh sarahati kanuniyeye mu
halif olan bir hükmün tashihini elzem gördük 
ve bu kanaatle meseleyi tetkik ettik ve Heyeti 
Celileye arz ettik. Bizim içtihadımızca, encü
men ekseriyetinin içtihadınca bu fiil; fiili ka
bili olabilir; fakat sarahati kanuniye ile mem
nu değildir, Ceza, kanuna müstenidolur. Maliye 
Vekilinin emrine müst.enid ceza olmaz. Türki
ye Büyük Millet Meclisi müstemirren münakid 
idi. Maliye Vekili bir zarureti siyasiyeden bah
sedemez. Meclise gelirdi. Galebe ederdi, kanu
nu çıkartırdı ve o ceza, kanuna müsteniden ve
rilirdi. Böyle olmamıştır. Böyle olmadığı için
dir ki, bizim vicdanımız cürmiyet görmemiştir 
ve mahkemei Temyizin noktai nazarını doğru 
bulmamıştır. Binaenaleyh efendiler, berveçhi 
bâlâ rücu ederek doğru görmediğimiz bir ka
rarı tashih ettirmektir. Karar ; Heyeti Celileni-
zindir. Rey Heyetindir. Şimdi mesele kalmıyor. 
Bunun tatbikatında olabilir ki, bunun inhikâ-
satı olarak birçok kişiye iade etmek lâzımge-
lir, gelmez. Efendiler! Bu, meselei kanuniye de
ğildir. Bu, meselei maliyedir. Maliye Vekili bu 
meseleyi izah edebilir. Bizim vazifemiz işin bu 
şekli ameliyesi hakkında arzı mütalâa değildir. 
Biz işin şekli kanunîsini, ciheti hukukiyesini 
tavzih ettik. Mesele buradadır. Mâruzâtım bun
dan ibarettir. 

REŞİD AĞA (Malatya) — Reis Beyefendi! 
Bir şey soracağım; müsaade buyurunuz. Mah
kemei Temyizden tasdik edilip kesbi katiyet 
•eden hükmü Heyeti Celile affeder. Binaenaleyh 
Mahkemei Temyizce tasdik edilip de kesbi ka
tiyet eden bir hükmün tashihine dair usulü mu-
hakemei hukukiyede, ve cezaiyede böyle bir 
madde var mıdır? Yok mudur? 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Beyefen
di! Rica ederim; usulü hukukiyeden, usulü 
muhakemei hukukiyeden, usulü mubakeuıei 
'cezaiyeden bahsetmedim. Usulü muhakeme! hu-
thukiye, usulü muhakemei eezaiyenin intişar 
ettiği zamanlar bir Türkiye Büyük Millet Mec
lisi yoktu. Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni 

bir hakikati hukukiyedir. Yeni hakikalti huku
kiye yeni bir vaziyet karşısında yeniden ittihazı 
karar eder. Mesele yoktur. Usulü .muhakemei 
hukukiye, usulü muhakemei cezaiyede Türki
ye Büyük Millot Meclisi gibi toir tee^kilât yok
tu ki öyle bir hakikati hukukiye olsun. 

REŞİD AĞA (Malatya) — Türkiye Büyük 
Millet Meclisinden böyle bir kanun çıkmış mı
dır? 

FERİDUN FİKRİ B. (Devamla) — Hayır; 
çıkmamıştır. 

REŞİD AĞA (Malatya) — Nasıl tashih edi
yorsunuz ? 

FERİDUN FİKRİ B. (Devamla) — Türki
ye Büyük Millet Meclisi 'bütün kanunların vâ-
zıı olduğu için istediği dakikada istediği ka
nunu yapar. 

MUSA KÂZIM Ef. (Konya) — Amelî ola
rak bir hatayı adlîye Adliye Encümeni vâkıf 
olduğu takdirde bunu tashih edeıbilir diyor. Bu 
nazariyeyi kabul ettiğimiz takdirde kaziyei 
muhkeme halini iktisabetmiş bir hüküm mev-
cudolur mu olmaz mı? Yani son merci olduğu 
halde Mahkemei Temyizden tasdik edilen hü
kümlerin hatayı adlîden bilbahis Mecliste tas
hihine karar verilirse kaziyei muhkeme halini 
iktisabetmiş bir hüküm ımevcudoınbilir mi? Ve 
herkes buna müracaat ederse bunu tashih ede
cek mi, bu, doğru mu, değil mi? Kaziyei muh
keme mevcudolur mu, olmaz mı? 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim, — Malûmu-
âliniz, mücazat, Devlet namınadır. Devletin son 
mercii, bir ilâmda.. (Gürültüler) Hukukî bir 
şeye cevap veriyorum. Bütün aklım 'başımda 
olarak cevap vereceğim. Devletin mercii, bir 
ilâmda, bir ceza ilâmında 'bariz bir kanunsuz
luk görüyor, bir hata görüyor. Bendeniz diyorum 
ki ve bu fikirde bulunan arkadaşlarımızla diyo
ruz k i : Devletin son mercii olan $u Meclis, mü
cazat kendi namına verilmiş olduğundan, hak
kı tashihe maliktir. 

İSMAİL KEMAL B. (Çorum) — Yanlış.. 
Affolabilir. Hakkı tashiha malik değildir. Ka
ziyei muhkeme olduktan sonra yalnız affede
bilir. 

FERİDUN FİKRİ B. (Deersim) — O da bir 
içtihattır. Bu da bir içtihattır. Binaenaleyh 
ikinci noktaya cevap vereyim. 
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MUSA KÂZIM Ef. (Konya) — Affolması-
na nazaran af cezaya münhasır iken aynı za
manda hükümiyle müsadere olunan paraların.. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Eğer cür-
<mün esasında, fiilin esasında cürmiyet görül
mezse mücazat Devlet namına verilmiş olduğu
na bir mâni tasavvur olunur. Şimd' bu mesele
de ikinci nokta da şudur: Bu bir mahallî içti
hattır biz karar vermiyoruz. Rauf Beyefendi
nin buyurdukları gibi burada Meclis doğrudan 
doğruya jüri vaziyetinde dir. Meclisi Âliden 
içtihat şeklinde karar sâdır olur, tefsir Kökün
de karar sâdır olur kanun şeklinde karar sâdır 
'olur. Kanunu Esasî şeklinde kari'r sâdır olur. 
Binaenaleyh Meclisi Âliden sâdır olan bu gibi 
hususat, bu gibi mevadda sâdır olacak kararlar 
içtihat mahiyetinde olduğuna göre Meeclisi Âli 
âzası itayı karar ederken o meselenin bütün 
avamilini tetkik ederek karar verir ve bu ka
rarı doğrudan doğruya vijdanı millîyi ifade 
eder. 

MUSA KÂZIM Ef. (Konya) — O halde.. 

AVNİ B. (Bozok) — Kelime oyunu yapma
yınız. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim} — Kelime 
oyunu demeyiniz, Beyefendi! Sizi temin ederim 
ki... 

SADIK B. (Afyon Karahisar ^ — Kazıyei 
muhkeme hâlini iktisaıbötmiş bir karar hakkın
da encümenin noktai nazarı mucibince; Beye
fendinin dediği gibi Heyeti Celiiedeıı bir karar 
sâdır olursa -bu karar yine Mahkemei Temyize 
mi gidecek? 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersini) — Meclisin 
vereceği karara göredir. Meclisin bu hususta
ki kararı mutlaktır. İcabında affeder. İcabında 
ıslahı sadedinde mahkemeye iade eder. (Ol
maz, yapamaz sesleri) Yapar ve yapmıştır. 

SADIK B. (Afyon Karahisar) — Şimdi, bu 
karar lâyotegayyerdir. Derecatı mahakimden 
geçmiştir. Bu karar; mahkemelerin istiklâlinin 
nümunesidir. Bu karar; usulü Cefanın, Kanunu 
Cezanın, tâyin ettiği şeklin gayrisinde Heyeti 
Âliyeye gelir ve Heyeti Aliyeden sizin dediği
niz gibi çıkacaık olursa; Heyeti Al iyenin hakkı 
kanunîsi olan aftan başka hir şekil ve surette 
çıkarsa bu yeni bir usul, yeni bir kanun veya
hut hukuku esasiyeye darbe olmaz da ne olur? 
Bahâ cevap ver! 

FERİDUN FİKRİ B. (Katiyen olmaz efen
dim. Size cevap vermiyeceğim, içtihadımı söy-
liyeceğim. Sizin de içtihadınız budur. Meclis 
hakemdir. 

SADIK B. — Meclisi Âlinin hakkı af tır. 
Başka olamaz. Buraya o başka suretle gelmez. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Beyefen
di, Sizin içtihadınız odur. Ben de diyorum ki, 
Meclisi Âli Mahkemei Temyizden sâdır olan bir 
ilâmda bariz bir hatayı kanunî görürse bu ka
rarı feshederek 'mahkemenin tekrar buna bak
masına da ittihazı karar edebilir. Bu, bir içti
hattır ve bu içtihat kabul edilmiştir. 

SADIK B. (Afyon Karahisar) — Müsaade 
ediniz! Meclisi Âli; usulün haricine çıkamaz. 
Kendi usulüne fenalık ötmez. 

FERİDUN FİKRİ B. — O sizin reyiniz... 
(Gürültüler). 

ADLİYE VEKİLİ SEYYİD B. (tamir) — 
Efendim! Bu meselenin hakikaten fevkalâde 
ehemmiyeti vardır. (İşitmiyoruz sesleri) . Me
sele pek mühimdir. Ariz ve amik düşünerek 
kemali îtidal ile bir karara raptetmek lâzımge-
lir. Bu öteki kanunlar gibi alelade sâdır olmı-
yacaktır. Doğrudan doğruya Teşkilâtı Esasiyeye 
taallûk edecek bir meseledir. Bendeniz tesadü
fen bulundum. Gerek hatip beyefendilerin, ge
rek Mazbata Muharriri Beyin ifadelerinden an
ladığıma göre mesele; hattâ mazbatayı da oku-
madımsa da Mahkemei Temyizden sâdır olan 
bir ilâmın, İstida Encümeni tarikiyle Meclisi 
Âliye gelerek Adliye Encümeninden geçere'k 
tahsili talebolunuyor. Efendim! Bir ilâmın tas
hihi başka bir meseledir. İlâmın münderiç bu
lunduğu hükmün affı başka bir meseledir: Bun
lar tamamiyle birbirinden ayrıdır ve birbiriy
le münasebeti yoktur. Demin Muhterem Rauf 
Bey Hazretlerinin kapıdan içeri girdiğim za
man bir sözünü işittim. Evvelce de böyle bir 
mesele gelmiş ve Meclisi Âliden geçmişti buyu
ruyorlar. Hangi meseledir? Bilmiyorum. Eğer 
maksadı âlileri af meselesi ise evet, zamanımız
da size birçok aflar gönderdik. İlâmı doğrudan 
tashih etmek keyfiyeti yine başkadır. Bu cihet 
gayet derin düşünülecek bir meseledir. Aynı 
zamanda da pek basittir. Malûmuâliniz; Büyük 
Miilet Meclisi icrai, teşriî salâhiyeti haizdir, di
yoruz? Doğrudan doğruya kavanîni kendisi 
vaz'eder ve nitekim vaz'ediyor. İcrayı salâhi-
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yeti haizdir. Fakat 'O salâhiyetini bilvasıta He
yeti îeraiyesi, Vekilleri vasıtasiyle istimal eder. 
Acaba bundan başka bir de 'salâhiyeti kazaiye'-
yi haiz midir, yani mahkeme midir? (Hayır ses
leri) Bu suretle 'buna evet veya hayır demek 
için düşünmek lâzımgeliyor. Büyük Millet Mec
lisinin ımevcudolan kaıvanînine göre bâzı mese
lelerde salâhiyeti kazaiyesini var gördüm. Me
selâ istiklâl Mahkemesinden sâdır olan bir hük
mün mercii tasdikidir. Fakat onda 'bir hikmet 
vardır. Çünkü istiklâl Mahkemesi 'kendisidir. 
Kendisinin bir oüz'üdür. Erkân ve âzasından 
müntahap bir heyettir. Onun içindir ki, istik
lâl Mahkeme'sinden sâdır olan 'bir hükmü ya
bancı başka bir mahkeme tasdik veyahut tashih 
edemez. Mâkûldür. Fakat Ma'hkemei Temyiz
den sâdır olan bir ilâm; her ne suretle olursa 
olsun velevki hatası pe'k Ibâriz bulunsun bir 
müstedinin istidasiyle veyahut 'Adliye Vekâle
tinin tezkeresiyle Meclisi Âliye geldiği vakitte 
Meclisi Âli bunu bizzat ıslah edecek midir? Bit-
tetkik tasdik veya nakzedecek imidir? -Şimdi 
'burada asıl olan nedir? Her devlette ve bugün 
feürrei arz daki .mema'liki mütemeddinede 'bulu
nan hiçbir Millet Meclisinde bu 'salâhiyet yok
tur. Hakikatte de düşünecek olursak esas ve 
hukuk itibariyle., felsefe ve mantık itibariyle 
de olmaması lâzım gelir. Niçin? Çünkü kendisi 
derecatı mahalkimi tâyin etmiş ve o dereca'ta 
bir münteha tesbit etmiştir. O müntehayı ma-
hâkimden sâdır olan ilâmat; kazaiyei muhkeme 
olur demiş. Malûmuâliıniz, tâbirin kendisi de 
gösteriyor kazyei muhkeme; kaziye, bir hüküm, 
fakat öyle bir hüküm ki ımubkem, yani lâye-
tegayyer bir hüküm. Artık tagayyir edemez, 
tebdil ve tadili imkânı kalmamıştır. Ondan do
layıdır ki buna kazıyei muhkeme istilahmı 
istimal ediyoruz. Şimdi, eğer Mahkeme! Tem
yizin bir hükmünü Meclisi Âli nakzedecek olur
sa, hakikaten Muhterem Konya Mebusu Kâzım 
Efendi Hazretlerinin buyurdukları gibi kazıyei 
muhkeme yok demektir ve binaenaleylh münte
hayı mahakim de yio'k deme'ktir. Şimdi. Mahke
mei Temyizden her ıhangi bir* ilân sâdır olur
sa olsun, Mahlkemei Temyizden aleyhine hüküm 

lâyık olan zat, ki müstedi olması lâzum'gelen şa
hıstır, kendi evrakını eline alarak doğru Büyük 
Millet Meclisi kapısına dayanacaktır. Hakkım
daki bu hüküm Mahkemei Temyizden, hata-
alûdolarak sâdır olmuştur, 'tetkik ve nakzedi

niz, sizin kararınıza ittiba edeceğim, diyecek
tir. Meclisi Âli onu tötkika ıkıyam ederse o va
kit iki şey hâsıl olur. Birincisi: .Meclisi Âli, 
doğrudan doğruya Mahkemei Temyizin fevkin
de dördüncü derecede bir mahkeme halimi ik-
tisabeder. ikincisi: Efendiler hazaratı, hiçbir 
evrakı varide okuyamazsınız. Her gün bir Mah
kemei Temyiz kararı, her gün ilâm tasdiki mü
zakeresi devam eder, gider. (Handeler) Kabil 
•değil her gün ne Meclise bakabilirsiniz, ne de 
bir İşe - Meclisi Âli, meclislikten çıkar, mahke
me olur. Encümenlerde ilâmın daha sekizi çık
mamış ashabı mesalik, 'kapıya yığılmış, falanın 
ilâmını çıkaramadık, filânın ilâmını müzakere 
edemedik. Ne kanun yapabilirsiniz, ne Devlet 
işine bakabilirsiniz, ne de başka bir şeye. im
kânı yoktur. Senede on bin ilâm gelecektir. O 
vakit iııiç tasavvur edebilir misiniz; aleyhine 
ilâm alan zat - ki zaten Mahkemei Temyize bu 
ilâmı kabul etmiyerek gitmiştir - Mahkemei 
'Temyizin kararını kabul edecek de, 'buraya gel-
miyecek? Tasavvur edebilir mdsiniz ki böyle bir 
zat? Hepsi gelecektir; haklı, 'haksız umumu bu
raya gelecektir. Binaenaleyh mahkeme o zaman 
ortadan cikar, kalkar ve adliye işleri aeaip bir 
bir şekil alır; imıkân yoktur. Ondan dolayıdır 
ki hiçbir devletin kanunu esasisinde bu, yok
tur. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Lordlar 
Kamarasının vaziyeti nedir Beyefendi ? 

ADLİYE VEKİLİ SEYYlD B. (Devamla) 
— Evet, siz Teşkilâtı Esasiyenize bunu korsa-

. nız, o da olur. Dünyada olmıyan şey yok; bu 
da olur. Feridun Fikri Beyefendi Teşkilâtı Esa
siye Kanununa listinadetti. Teşkilâtı Esasiye Ka
nunumuzda böyle bir şey yok. Aslan mahke
melerde olan budur. Teşkilâtı Esasiyemizde ak
si sarahat varsa o vakit bizim 'teşkilâtlımız böy
ledir diyelim. Fakat bendeniz iddia ediyorum ki 
bizim Te'şıkilâtı Esesiyemiz buna müsait değildir. 
Teşkilâtı E'sesiyemiıze bu caiz değildir. Bende
niz bu iddiada bulunuyorum. Yani bir mebus 
sıfatiyle, bir mütali, bir kâri; bir okuyucu sı
fatiyle arz ediyorum ki bizim 'Teşkilâtı Es asiye -
ımizde bu memnudur. Aksini ispat edecek zat 
çıksın; bir kayit 'göstersin! Nerededir; hangi 
ibarededir, hangi ikelimedir? Görelıim; bakalım. 
Görüyoruz. Teşkilâtı Esasiye Kanunu icrai ve 
teşriî salâhiyetten bahsediyor, kazai salâhiyetten 
bahsetmiyor. Evet, 'kazai salâhiyette dâhildir. 
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Fakat ıburaya da diyor 'ki icra heyeti marifetiy
le yapacağız diyor. 

FERİDUN FİKRİ 13. (Dersim) — Men'i 
Müskirat Kanunundaki vaziyetimiz nedir Beye
fendi? 

ADLİYE VEKİLİ SEYYİD B. (Devamla) 
— O, hakkı aftır. İlâmın tashihi değildir. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — İstiklâl 
Mahkemesi Müddeiumumisinin hakkı itirazı ne
dir? Asarı kazaiyeden midir, değil midir? Bu 
varit değil midir? 

ADLİYE VEKİLİ SEYYİD B. (Devamla) 
— Bu, varit değildir. Onun için sarahat vardır. 
Bunun için de saraihat olur ise olur dedim ve 
orada İstiklâl Mahkemesi aynı Meclistir dedim. 
Çünkü Meclisin cüz'üdür-. Meclisin rüknüdür. 
Orada vardır, başka yerde yoktur, Tasrih ister. 
Sarahat ister. Sarahat olmıyaın yerlerde asıl 
olan ademdir. Meclisi Âli umuru kazaiyeyi He
yeti İcraiye vasıtasiyle icra eder. Aksi için ni
tekim sarahata lüzum görmüş, orada tasrih et-

, miş. Evet yine tasrih ederseniz yine olur. Şimdi 
buyurmuşlardı ki, Feridun Fikri Beyefendi; 'ka
nun yaparsınız. Bu nokta kaldı. Şimdi Büyük 
Millet Meclisi kanun yapmaz mı? Yapar... Evet 
yapar. Fakat 'karar verir. Kanun olarak olur. 
Hay, hay olur. İstikbale aittir. O kanun makab
line şâmil olmaz. Şimdi bir karar verirsiniz; 
dersiniz ki bundan sonra Büyük Millet Meclisi 
şu veya bu 'meselede Mahkemei Temyizden sâ
dır olan ilâmatı da tetkik edecektir dersiniz. 
Olur bir madde. Fa'kat geçene şâmil olmaz. 
Çünkü kaidei umumiyei hukukiyedir ki, kanun
lar makabline şâmil olmaz. Cezai hükümlerde, 
böyle şeyler de istikbale aidolur. 

Men'i Müskirat Kanunu hatiatına gelince : 
Men'i Müskirat Kanununda... (Sadet harici ses
leri) Sorulan suale cevap veriyorum. Orada 
Mahkemei Temyiz yak. Mahkemei Temyize git
mediğinden dolayı hatayı adlîleri de tashih ede-
öek bir merci yok. Adliye Vekili orada bir hata 
gördüğü vakit Devletin hakkı olan affa iltica 
ediyor. Hükmü tashih ediniz demiyor. Hüküm 
tashih olunmuyor. Orada mahkûm affolunuyor. 
Bu 'meselede de mahkûmu affedersiniz. Fakat 
hükmü tashih ile değil. Hüküm durur, affı hu
susi ile affolur, yalnız o adamın mücazatı ref-
olur. Affı umumi ve hususi bu Devletin kendi 
hakkıdır. Her vakitte vâki olahilir. Pek çok za
man Mahkemei Temyize gidinceye kadar ola-

ıbiliı* bu. Kaatil olmıyan bir şahıs kaatil görü
nür. Mahkemei Temyize gidinceye kadar Ali kaa
til, Ali kaatil, bir de tasdik edildikten sonra 
katil meydana çıkar. Asıl kaatil olan x\li, çı
kar gelir. Diğerinin masumiyeti te'beyyün eder. 
Masum olan Ali'yi kaaltil diye getirmişler. Ve 
masum olan Ali'yi kaâfciıl diĵ e mahkûm etmişler
dir. O vakit onun affı talebolunur; velevki, 
Mahkemei Temyizden geçmiş olsun. Bunlar ha
tayı adlîlerdir. Ve her devlette 'olur. Af mesele
si ile ilâmı tashih, hükmü tağyir veyahut nakz 
ve tasdik gibi muamelâtı tefrik etmek lâzımge-
lir. Rica ederim; pek yanlış bir yola gitmiş olu
ruz. Sonra bu kapıyı açacak olursak en evvelâ 
şikâyet edecek, yin'e Heyeti Celile olur. 

RAUF B. (İstanbul) — Vekil Beyefendi! 
Dereeatı mehakim hakkındaki noktai nazarınız
da müşterek olduğumuzu kürsüden arz etmiş
tim. Yalnız bir nokta vardır. Meclisi Âlinin se
lâmeti fikri ve isaibeti reyi ve kararı noktai na
zarından sizin de mütalâanızın alınması faide-
lidir. Beyanatım arasında arz etmiştim ki. bun
dan evvel Meclisi Âliye böyle hükümler gelmiş
tir. Rüfekanın -bâzıları onların İstiklâl mahke
meleri hükmü olduğunu söylüyor. Bendeniz şu 
veya bu diyecek vaziyette değilim. Bugün farz 
edelim ki, İstiklâl Mahkemesi hükümleridir. Bu
raya gelmiş. Altın kaçakçılığından dolayı affe-
dilmiştir. Hata olarak da olsa, buraya gelen bu 
hüküm mademki bu kürsü millete gelmiş ve 
müzakere edilmiştir; bir hüküm ifade edilme
den reddedildiği takdirde İstiklâl mahkemele
rinden sâdır olan hükümler hatalıdır, buraya 
gelir, temyiz ve tashih edilir. Fakat Mahkemei 
Temyizde temyiz edilen hükümler hatasızdır, 
tashih edilmez. Bundan halka İstiklâl mahke
melerinin hatalı hükümler verdiği zihniyeti gel
mez mi?... Bunu adalet noktai nazarından soru
yorum. 

ADLİYE VEKİLİ SEYYİD B. (İzmir) — 
Efendim arz -etmiştim ki, İstiklâl Mahkemesi
nin mercii tetkiki, mevkii tasdiki 'doğrudan 
doğruya Meclisi Âliınizdir. Kanun bunu tasrih 
etmiştir. Binaenaleyh İstiklâl Mahkemesi bir 
dereceli olarak, teşekkül ediyor. Onun istinafı 
yok, temyizi de yok. Ondan sâdır olan hüküm
ler katidir. Yalnız idam hükümleri Meclisi Âlice 
tasdik edilmedikçe icra olunmaz diyor. Binaen
aleyh İstiklâl Mahkemesi bu kaidei umumiye-
den müstesna oluyor. Sebebi istisnasını da arz 
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ettim ki, bu kanun yapılırken demek ki, bu hik
met mülâhaza olunmuş, anladığıma göre İstik
lâl Mahkemesi Meclisi Âlinin doğrudan doğru
ya kendinden müntahap mebusam kiramdan 
ibaret bir heyettir. O heyet Meclisi Âliden bir 
cüz olmak itibariyle verdiği hükümler doğru
dan doğruya Meclise izafe olunur demektir. 
Onun fevkinde bir ikinci derecede, yine bir is
tiklâl Mahkemesi derecesinde bir istinaf mah
kemesi teşkil olunmamış. 

RAUF B. (İstanbul) — Müşterekiz efendim, 
arz ettim. 

ADLİYE VEKİLİ SEYYİD B. (Devamla) 
— Binaenaleyh İstiklâl Mahkemesinden sâdır 
olan hükümler diğer mahakimden sâdır olan 
hükümler gibi bazan musip, bazan muhta ola
bilir. Binaenaleyh ihtimal ki, hata eder. İstik
lâl Mahkemesinin hükümleri onun hatasını tas
hih için Meclisi Âliye gitsin deyince ikiden hali 
değil. Ya tasdik edecek, ya nakzedecek. Üçün
cüsü yok. Mahakimi saireden gelenler ise bu 
İstiklâl Mahkemesinden değil, Mahkemei Tem
yizdendir. 

RAUF B. (İstanbul) — Onu arz ediyorum 
efendim. Gelmiştir. Gelmeliydi. Fakat gel
miştir. 

ADLÎYE VEKİLİ SEYYİD B. (Devamla) — 
Mahkemei Temyizden geliyor bir ilâm. İstida 
Encümeni onu kabul etmiyecekti, Adliye Encü
menine havale etmiş, Adliye Encümeni aynı firi 
dormiyan edecekti; etmemiş. Şimdi anlıyorum 
müzakerede bilâkis Adliye Encümeninin ekseri
yeti tariki sanîyi iltizam etmiş, yani Mahkemei 
Temyizden sâdır olan hükmün tashihi cihetine, 
Mahkemei Temyiz tarafından sâdır olan ilâmatın 
tetkik edilebilmesini kabul etmiş. Mesele budur. 

ALI SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — 
Vekil Beyefendi! Bir sual soracağım. Esasen su
alim encümene hitabendir. Fakat kıymetli müta
lâanızdan istifade etmek istiyorum ve Meclisi Âli 
de tenevvür edecektir. Bendeniz Adliye Encü
meninin mazbatasını Mazbata Muharriri Beyefen
dinin birçok beyanatına rağmen affı hususî ola
rak telâkki ediyorum. 

FERİDUN FİKFI B. (Dersim) — Öyledir, 
affı hususîdir. 

ALI SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — 
Bu itibarla bu kabil aflar evvelki zamanda vuku-
bulan safhayı cezaiyeyi iadeye kabiliyeti haiz 
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midir? Yani müsadere biı* fiildir ki kazıyei muh
keme teşkil eden bir hüküm ile icra devresini ge
çirmiş, yani icra edilmiştir. Binaenaleyh böyle 
bir affı müsteâr, paranın iadesini mümkün kılar 
mı? (Kılar sesleri) Öyle ise geçende bir kanun 
yaptınız, nısıf cezaları affettiniz; o kanunda mev-
zuubaholan ceraimden dolayı mahkûm olup da 
kendilerinden cezayı nakdî tahsil olunan kimse
lerin nısıf cezalarını, yani nısıf paralarını verme
niz icabeder. Buna imkân var mıdır? 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Karar 
vermedik buna, o kanunda. 

ALDİYE VEKİLİ SEYYİD B. (İzmir) — 
Şimdi efendim! Gerek Adliye Encümeni âzasın
dan Fevzi Efendi Hazretlerinin ve gerek Feri
dun Fikri Beyefendinin şimdiki ifadelerine göre 
mesele şeklini değiştirmiştir. Dediler ki, bizim 
maksadımız aftır. Maksat af ise mesele kalmı
yor. (Mazbata okunsun sesleri) Deminki söz
lerimiz, şimdiye kadar ifade olunan bütün müta-
lâatımız bu noktada değil midir. 

MUSA KÂZIM Ef. (Konya) — Mazbata 
hükmün ref'ine aittir. 

ADLİYE VEKİLİ SEYYİD B. (Devamla) — 
Şimdiye kadar Feridun Fikri Beyefendiyi din
ledim. Bu mesele af değildir. Keyfiyetin tas
rihidir, diyordu. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — İstitrat 
diyorum. 

ADLİYE VEKİLİ SEYYİD B. (Devamla) — 
Bendeniz af değildir diyorum. Bunu tasrih için 
uzunuzadıya müzakeratı mucibolacak bir sebep 
yoktur, defi hüküm ve af meseleleri ayrı ayrı 
şeylerdir, diye söyledim ve bilmiyerek buraya 
geldim. Mazbatayı da okumadığımı arz ettim. 
Eğer maksat af ise mesele yoktur, affolunur. 
Bu hakkı af Devletindir. Yalnız şunu nazarı 
dikkati âlinize arz ederim. Ali Süruri Beyefen
dinin buyurdukları bir mesele vardır. Malın 
müsaderesi ceza mıdır, müsadere olunan mal 
iade olunur mu? Eğer bu ceza ise iade oluna
maz. O yine başka bir meseledir. Malûmuihsa-
nmız ceza ya cismanî veya nakdî olur. Cezayı 
nakdî bildiğimiz şekilde olur. Bu cezayı nakdî 
midir? Hayır. Benim işittiğime göre bu meselede 
üç ay kadar bir hapis cezası vardır. Ondan 
başka emval müsadere olunmuştur. Devletin 
emrine imtisal etmediğinden dolayı, kaçakçılık 
ettiğinden dolayı ceza görmüştür. Kaçırılması 
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mucibi mücazat olan her ne ise o şey, zapt ve 
müsadere edilmiştir. Affolunduğu vakit ceza 
ne ise, ne verilmiş ise, mazbatada mündericolan 
ne ise o affolunacaktır. Onun için bu af me
selesi tabiatiyle hakkı âlinize taallûk eden me
seledir. Büyük Millet Meclisinin affa hakkı 
vardır. Bu hususta bir karar verir. O zatlar da 
cezadan vareste kalırlar. O zatlar da affı hususi 
suretiyle Heyeti Aliyenizin şefkatinden müste-
fidolurlar. 

(Makamı Riyasete Sabri Bey gelmiştir.) 

ALI FETHİ B. (istanbul) — Muhterem ar
kadaşlar! Bu para, müsadere edildiği zaman 
bendeniz Dahiliye Vekili idim. Adliye Encüme
ninin mazbatasını okuduğum zaman az kalsın bu 
parayı müsadere ettiğimizden dolayı hemen he
men cezaya da duçar olacağımızı, hattâ tazmin 
g ib i -k i bundan evvel de olmuştur - veyahut 
istiklal Mahkemesine tevdi olunmak gibi dü
şünmüş ve konuşmuştum. (Handeler) Bu mese
lenin müdafaası için iki kelime olsun söylemek-
liğime müsaade etmenizi rica edeceğim. Evvel
emirde Adliye Encümeninin ekseriyetini teşkil 
eden rüfekânm kanaati şudur ki, «verilen emir
ler gayrikanunidir ve mahkemenin kararı ka
nuna mugayirdir. Kanuna mugayereti derkâr 
olan mahkemei istinaf kararının Mahkemei Tem
yizce de tasvibi cihetine gidilmesi mugayiri ka
nun olmakla... Falan» diyoruz. 

SADIK B. (Karahisarı Sahib) — Ve bariz 
hata bulunmakla.. 

ALI FETHİ B. (Devamla) — Ve bariz hata 
da vardır, diyorlar. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Bu esbabı 
aftır. 

ALI FETHİ B. (Devamla) — Efendim mü
saade buyurun, bu; Adliye Encümeninin ekse
riyetini teşkil eden âzanm kanaatidir. Bendeniz 
bu kanaate iştirak etmiyorum. Adliye Encüme
ninin de bu kanaatine muhalif kalmış olan Ço
rum Mebusu Muhteremi Münir Beyefendinin 
ve Mersin Mebusu Besim Beyefendinin kanaat
lerine tamamen iştirak ediyorum. Yapılan mu
amele tamamen kanuni ve nizamidir. Kanun 
memaliki Osmaniye haricine altın ihracını men
etmektedir. Efendiler! ingilizlerin tahtı işga
linde olan ve bütün milletin kendisine ilhak et
mek için ayaklanarak kurtarmaya çalıştıkları 
memleketler istanbul değil mi, izmir değil 

I miydi? Memaliki meşgule değil miydi? Bun-
I lan memalikimiz meyanmda addediyorsak o 
I halde onlar için, onları kurtarmak için mu-
I harebeye, mücadeleye lüzum yoktu; o za-
I man buralar fiilen bizim memleketimiz de-
I ğildir. (Çok doğru sesleri) Ve buralar bizim 
I idaremiz altında değildi ve oralarda ka

nunumuz câri değildi. Zabıtamızın hüküm 
ve kuvveti yoktu. Binaenaleyh böyle bir yere 

I memaliki Osmaniyeden rcaduttur demek 
doğru olamaz. Fiilen böyle bir maduriyct 

I yoktu ve bu suretle ahkâm câri idi. Fakat 
fiilen hâkimiyetimiz altında bir yer değildi. 
Bu yere çıkarılmış- olan altın memaliki Os
maniye haricine, yani Türkiye Büyük Mil jet 
Meclisi Hükümetinin havzai idaresi haricine 

I çıkarılmış bir altından ibaretti. Bu itibarla 
yapılan müsadere tamamen bu husustaki 

I kanuna muvafıktır. Diğer bir ciheti de tas
rih etmek isterim. Adliye Encümeni maz
batasında deniliyor ki «Malûmatına müra
caat olunan Maliye Vekâleti Vekili ve Trab
zon Mebusu Hasan Bey, bu bapta 10 Ağustos 
1336 tarih1 i Maliye Vekâleti emirnamcslyle 
1333 tarihli Heyeti Vekile kararı vardır ki 

I bunlar kanun hüküm ve kuvvetinde olamaz. 
I Mamafih bunların takdir mahiyeti encüme-
I ne ve Heyeti Celileye aittir» diyorlar. Efen-
I diler! Bu altınlar müsadere edildiği za-
I man Maliye Vekâleti Vekili sıfatiyle bu ifa-
I deyi vermiş olan Hasan Bey «o zaman 
I asil olarak bu makamda bulunmalktaydı ve 
I müteaddit defalar : «Polisler takyldatta bu

lunamıyor, takyidatı tezyidediniz» yolunda 
I Maliye Vekilinin Dahiliye Vekâletine karşı 
[ şikâyetleri vardı. E'jer bu tebligat kanun 
I hüküm ve mahiyetinde değil idyise demek 

ki gerek bu tebligatı yapan Maliye Vekâ-
I leti bu gerekse bu tebligatı ifa etmekle mü-
I kellef olan Dahiliye Vekâleti birtakım mâ-
' lâyaniyat ile iştigal ediyor ve kendisi de 
[ mâlâyani olan ve hiçbir hüküm ve kuvveti 
I olmıyan tebligatı mütemadiyen yapmakla meş

gul oluyordu. Katiyen bu fikri kabıü ede
mem ve efendiler! Bu fikir şayanı tashih-

I tir. Çünkü bu emir, kanun hüküm ve mahi
yetinde idi. Çünkü kanun Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin havzai idaresi haricine al-

I tın ihracını menetmekteydi ve o zaman der-
I hatır buyurulur ki bizim yediyüzelli kuruş. 
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olarak tcsbit ettiğimiz altın fiyatı İstan
bul'da sekizyüz, dolmzyliz kuruştu. Lira başına 
bir kâğıt kazanılıyordu, Kaçakçılık büyük 
mikyasta tevessü' etmeye başlamıştı ve mem
leketin menafiini müdafaa etmek için, kaçak
çılığın önüne geçmek için bu gibi takyklat 
yapılmış ve bu suretle bir tedbir aknmıştı. 
Heyeti Celilenizin bunu affedip etmiyeceği 
meselesi başka bir şeydir. MahJkemei Tem
yizce kazıyei muhkeme haline girmiş olan 
bir meseleyi burada tetkik edersek bunun 
ne kadar muzır netayicc müncer »olacağını 
Adliye Vekili Muhteremi Beyefendi izah et
tiler. Onun için o noktaya rücu' etmek is
temiyorum. Yalnız ısrar ettiğim bir nokta 
vardır ki yapılan muamele tamamen kanu
nîdir ve Maliye Vekâleti Vekili sıfatiyle - ki 
o zaman asil bulunuyordu - bu yapılmış olan 
muamelâtın ve verilmiş olan emirlerin ka
nun hüküm ve kuvvetinde olmadığı hakkında 
beyanatta bulunan zatın ifadesi katiyen 
doğru değildir ve bu ifade doğrusu mucibi 
hayrettir. Çünkü bütün bu tebligatı yapan 
vekil, bizzat kendileri idiler. Binaenaleyh 
bunlar şayanı tashihtir. Her halde o zaman
ki Hükümet bu muameleyi, müsadereyi yap
mış olmakla tamamiyle kanuna, nizama ve 
memleketin menfaatine muvafık harekette 
bulunmuştur. (Müzakere kâfi sesleri) 

RAGIB B. (Kütahya) — Fethi Beyefen
diden bir sualim vardır. Kendisinin Dahi
liye Vekâletinde bulunduğu zamana aidoklıığu 
için bu husus hakkında söz 'söylemişlerdir. 
Onun için buna dair sual soracağım. (Gü
rültüler) 

REİS — Efendim! Takrirleri arz ediyorum. 
Kifayeti müzakere hakkındaki takrirleri oku
yunuz. 

17 . 1 . 1340 
Riyaseti Celileye 

Müzakere kâfidir. Af teklifinin reye konul
masını isterim. 

Aksaray Mebusu 
Besim "Atalay 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Adliye Encümeni maz

batasının reddine karar : .verilmesini, ..teklif 
eylerim. 

". i; Konya 
' Tevfik Fikret 

Riyaseti Üelileye 
Müzakere kâfidir. Adliye Encümeni maz

batasının reddini teklif eylerim. 
Maraş Mebusu 

Tahsin 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Adliye Encümeni mazba

tasının reye vaz'ını teklif eyleriz. 
Canik Niğde 
Talât Galib 

Riyaseti Celileye 
Müzaikere kâfidir. Mazbatanın reye vaz'ını 

teklif eylerim. 
Crümüşane 

Zeki. 

Riyaseti Celileye 
İade ve af teklifinin tâyini esamiyle reye 

vaz'ını teklif ederiz. 
Trabzon 

Süleyman Sırrı 
Hakkâri 
Nazmi 

Karesi 
Mehmed Câvid 

Eskişehir 
Mehmed Arif 

Malatya 
Reşid. 

Bundur 
Hüseyin Nâei 

Mersin. 
Niyazi 

Kastamonu 
Hâlid 

Elâziz 
Naci 

Aksaray 
Besim Atalay 

Mersin 
Ahmed Besim 

Kângırı 
Ziya 

Kânigırı 
Metaıed Rif at 

Elâzdız 
Mustafa 
Ordu 
Hamdi 
Aydın 
ZeMl 

Karalhisıarı ıSaMb 
Kâmil 

Riyaseti Celileye 
Mahikeeıei Temyizce kesfbi- katiyeit etmiş bir 

hüküm aleyhinde söz isöyleımek istetmem. Ancak 
memleketin öz ve fedakâr evlâtları Hâşiım ve Eş
ref efendiler halklarında verilen hükmün affiyle 
eJmısali veçhile müsadere edilen ve henüz Hazine
ye ir-ad kaydedilmiyerelk emaneten mahfuz bulun
duğu anlaşılan paralarının iadeleri lüzumunu 
arz ve teklif eylerim. 

17 Kânunusani 1340 
Bozok 

ıSüleynran' Sırrı 
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REİS — Efendimi! Müzakerenin kifayeti hu
susunu. reyi âlinize arz edeceğim. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Kifaye
ti müzakere aleyhinde söyliyeceğim. I 

REİS — Müzakerenin kifayetini reyi âlinize 
arz ediyorum. Müzakereyi kâfi görenler lütfen 
ellerini kaldırsın. Aksi reyde bulunanlar lütfen 
ellerini kaldırsın. Kâfi görülmüştür. 

BESİM ATALAY B. (Aksaray) — Tâyini 
esaımi takririmiz vardır. I 

REİS — Efendim! Şimdi mazbatanın tâyini 
esamiyle reye vazı hususunda onbeş imzalı bir 
takrir verilmiştir. Onu reyi âlinize arz ediyorum. I 
Mazbatanın tâyini esamiyle reye vaz'edilip edil
memesi hususunu reyi âlinize vaz'edeceğim. 

ZAMİR B. (Adana) — Reis Bey, burada iki 
mesele vardır, birisi affın kabulü, diğeri de pa- I 
ilanın iadesi meselesidir. Bunun hangisini reye I 
koyuyorsunuz? ' I 

REİS — Evvelâ mazbatanın tâyini esamiyle 
reye arz olunmasını teklif ediyorlar. Demek ki 
takrirler reyi âlinize arz" edilip de reddedildiği I 
vakit mazbatayı tâyini esamiyle reye vaz'edece
ğim. . I 

ZAMİR B. (Adana) — Olmaz. Hangisine rey 
vereceğiz? I 

REİS — Efendimi, mazbatayı kabul edenler I 
beyaz, kabul etimiyenler kırmızı rey varakası ve- I 
recektlr. (Anlaşılmadı, sesleri) I 

REİS — Efendim; usulen tâyini esami hak
kındaki taıkriri kabul buyuranlar lütfen ellerini I 
kaldırsın! (.Gürültüler) 

ADLİYE VEKİLİ SEYYİD B. (İzmir) — 
Anlaşılmadı. Neyi reye koyuyorsunuz? 

REİS — Efendim takrirlerin hrulâsai mealin
de görüyorsunuz ki, mazbatanın ret veya kabu
lü hususunun tâyini esamiyle reye vaz'ı teklif I 
edilmiştir. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Tiadil tek
lifleri var Reis Bey! I 

REİS — Efendim! Takrirlerin mealini oku- I 
yorum. (Takrirleri tekrar okudu.) 

FERİDUN FİKRÎ B. (Dersim) — Süleyman 
Sırrı Beyin takriri vardır efendim, Süleyman I 
Sırrı Beyin takririni okuyoruz. 

(.Süleyman Sırrı Beyin takriri tekrar okun- I 
du.) 

REİS — Müsaade buyurunuz. Mazbatanın I 
son şeklini okuyayım. (O da mazbatadır, ses- J 

leri) O da mazbatanın aynıdır, «Mumaileyh Ha
şini ve Eşref efendilerin cezalarının'af fi ve mü
sadere olunan altınların kendilerine temini iade-
ısini teklif ederim.» diyor. 

İHSAN HAMDİ B. (Ergani) — Efendim 
burada iki mesele var. Birisi af meselesi, diğeri 
de paranın iadesi meselesidir. (Gürültüler) 

ABDULLAH B. (Trabzon) — En geniş me-
alli takrir hangisi ise onu reye koymak lâzım
dır. 

REİS — Böyle bir takrir yoktur. 
ABDULLAH B. (Trabzon) — Vardır. En 

geniş takrir, ret takriridir. 
REİS — Mazbatanın kabul ve ademakabıulü 

cihetini reyi âlinize vaz'edeceğim. Efendim, maz
batayı kabul edenler beyaz, etmiyenler kırmızı 
rey vereceklerdir. 

Efendim! Tekaüt ve istifa Kanunu hakkında 
rey vermiyenler varsa lütfen reylerini istimal et
sinler. 

(Rey toplandı.) 
Efendim; istihsali ârâ hitam bulmuştur. 
Efendim! Adliye Encümeni mazbatası hakkın

da reylerini henüz vermiyenler varsa lütfen ver
sinler rica ederim. Efendim! İstihsali ârâ mua
melesi hiıtam bulmuştur. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Reis 
Bey! Reylerin tebliğinden evvel şahsıma ait bir 
şey arz edeeeğim. Arkadaşlar! Fethi Beyefendi
nin beyanatlarında bir iltibas hâsıl olmamak için 
bu noktayı izaha lüzum gördüm. Şahsıma taallû
ku itibariyle izaıh edeceğim. Bu altınlar müsade
re edildiği vakitte bendeniz Maliye Vekili değil
dim. Adliye Encümeninde bu hususta müzakere 
cereyan ederken bendeniz bulunmadım. (Diğer 
Hasan Bey, sesleri) Müsaade buyurun, mesele
nin esaisı hakkında söz aldım. Fakat müzakere 
kâfi görüldü ve bu'husustaki nöktai nazarımı 
arz edemedim. 

HÜSEYİN HÜSNÜ Ef. (İsparta) — İktisat 
Vekili için söyledi. 

REİS — Efendim neticei ârâyı arz ediyo
rum: Evvelâ Tekaüt ve istifa Kanunu hakkında
ki ârânm neticesini arz edeceğim. Malûmüihsanı-
nız, bu kanun ikinci defa reye vaz'edilmişti. Re
ye işitrak edenler (134). Kabul (64), .ret (65), 
müstenkif (5) tir. BinaenaLeyh tefsir kabul edil
memiştir. (Muamele tamam mı sesleri) İkinci de
fa reye vaz'edilmişti. 
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Şimdi efendim! Altın meselesi hakkındaki 
ârâyı arz ediyorum. Kırmızı (74), beyaz (53), 
yeşil (5) tir. Fakat mecmuu ârâ (132) olduğun
dan muamele tamam değildir. İkinci defa reye 

î. — Ergani Mebusu Kâzım Vehbi Beyin, 
Ergani Sulh Hâkimi Esîreddin Efendi hakkın
daki sual takririyle Adliye Vekili Seyyid Be
yin tahrirî cevabı (6/71) 

Rij'aseti Celileye 
Sıfatı hâkimiyete münafi ahval ve harekâ

tı hakkında mahallinden mütevaliyen şikâyet 
vâki olan Ergani Sulh Hâkimi Esîreddin Efen
dinin bakayı memuriyetindeki mahzur Ergani 
vilâyetinin iş'aratı ve Adliye Müfettişinin bu
nu müeyyit tahkikatiyle sabit olmuş iken şim
diye kadar tebdil edilmemesi esbabının tahri
ren izahı için Adliye Vekâleti Celilesine tev
diini rica ederim efendim. 

8 Kânunuevvel 1339 
Ergani Mebusu 
Kâzım Vehbi 

B. M. M. Riyaseti Celilesine 
27 Kânunuevvel 1339 tarih ve (6/71) nu

maralı tezkerei Celileleri cevabıdır : 
Erganimadeni Bidayet Hâkimi Esîreddin 

Efendinin vazifei memuriyetini suiistimal et
mekte olduğuna dair vukubulan şikâyet üze
rine icra ettirilen tahkikat neticesini mutazam-
•mrn evrakı Umuru Cezaiye Müdiriyetince bittet-
kik Hacı Mustafa'nın tahliyesine karar itasın
da bir suiniyet ve maksadı anlaşılamavTp an
cak Heyeti ittihamiyenin lağvı hakkındaki Ka
nunun memuriyetine bahşeylediği salâhiyetin 
îfasTnca lâkaydâne hareketi görüldüğü ve bir 
cemiyette işret etmek ve oyun oynamak gibi 

konacaktır. Binaenaleyh Cumartesi günü saat 
binbuçukta içtima etmek üzere Celseyi tatil edi
yorum. 

Hitamı müzakerat; saat : 4,30 

sıfatı hâkimiyet ve memuriyetle telif kabul 
etmiyecek ahval ve harekâtta bulunduğu ve bir 
madde de Harcırah Karranamesine mugayir 
olarak harcırah ve masarifi zaruriye takdir ve 
ahzeylediği tahakkuk etmesinden dolayı mu
maileyhe maattevbih ihtarat icrasına lüzum gös
terilerek icabı icra kılınmış ve evrakı mâruza 
Encümeni İntihapça da tetkik ve mütalâa olu
narak hakmda başkaca muamele tesis ve ifa
sına mahal olmadığına karar verilmiş ve ahi
ren vâki olan şikâyetin tahkiki lüzumuna dair 
seb'k eclen iş'ara cevaben Heyeti Teftişiye Ri
yasetinden alman müzekkerede hâkimi muma
ileyhin Ergani'de iyi bir tesir bırakmadığı için 
daimî şikâyete mâruz bulunduğu ve şuna bu
na tecavüz • etmeyi itiyadeden Erganili Şevki 
Efendiyi himaye eylemesinden dolayı efkârı 
umumiyede bir hissi nâhoşnudî tevlidettiği ci
hetle mahallî âhara tahvili memuriyeti muva
fık olacağı bastu beyan edilmesine mebni mu
maileyh Esîreddin Efendinin Bitlis Bidayet 
Hâkimliğine tahvili memuriyeti icra edilmiş 
ve mevaddı muayyene de hilafı kanun ve sa
habete makrun muamelâtına dair mütaakıben 
Adliye Müfettişliğinden mürsel evrakı tahki-
kıye lieclittetkik Müdiriyeti mezkûreye tevdi 
kılınmış ve neticei tetk'îkata göre mumaileylh 
hakkında başkaca muamele ifası da tabiî bu
lunmuş olduğu mâruzdur efendim. 

15 Kânunusani 1340 
Adliye Vekili 

„. ' Seyyid 

4. — SUALLER, CEVAPLAR 
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Tekaüt ve istifa Kanununun ellinci maddesinin fıkrai ahîresinin tefsirine dair Başvekâletten 
mevrut 2/186 numaralı tezkere hakkındaki Müdafaai Milliye Encümeni mazbatasının neticei ârâsı 

(İkinci defa) 
Reye iştirak edenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

(Kabul edenler) 

134 
64 
65 
5 

Ardahan : Hâlid Paşa, Talât Bey. Adana : 
Zamir Bey. Amasya : Esad Bey, Ali Rıza Efen
di, Nâf Jz Bey. Ankara : İhsan Bey, Şakır Bey. 
Aydın : Zekâi Bey. Emin im : Rüşdü Paşa. 
Ertuğrul : tbrthim Bey, Ahmed İffot Bey, Ha
lil Bey, Dr. FJkret Bey, Râsim Bey. İstanbul : 
Ali Rıza Bey, Ali Fethi Bey, Akcuraoğlu Yu
suf Bey. Eskişehir : Arif Bey. Elâziz : Hüseyin 
Bey, Urfa : Yahya Kemal Bey. Izımit : İbra
him Bey, Saffet Bey, Mustafa Bey. Bayczid : 
Süleyman Sudi Bey. Bursa : Refet Bey, Mus
tafa Fehmi Efendi, Necati Bey. Bozok : Ham-
di Bey, Süleyman Sırrı Bey. Bolu : Cevad Ab-
bas Bey. Biga : Mehmed Bey. Tökad : Emin 
Bey. Cânik : Süleyman Neomi Bey, Talât Bey. 

Çorum : İsmail Kemal Bey. Zonguldak : Yu
suf Ziya Bey. Siird : Mahmud Bey. Siverek : 
Mahmud Bey. Trabzon : Ahmed Muhtar Bey, 
Süleyman Sırrı Bey, Rahmi Bey, Abdullah Bey. 
Oazianteb : Hafız Şahin Efendi, Ali Cenani 
Bey, Kılıç Ali Bey. Karesi : Kâzım Paşa. Kara-
lrnarı Sahib : Ali Bey. Kastamonu : Hâlid Bey, 
Mehmed Bey. Konya : Eyüb Sabri Bey, Musa 
Kâzıım Efendi. Gümüşane : Ekrem Bey. Kân-
gırı : Rifat Bey, Mustafa Abdülhâlik Bey. Kü
tahya : Şeyh Seyfi Efendi, Nuri Bey. Mardin : 
Abdürrezzak Bey. Malatya : Reşid Ağa, Mah
mud Nedim Bey. Menteşe : Yunus Nâdi Bey. 
Niğde : Galib Bey. Van : Hakkı Bey, İbra
him Bey. 

(Reddedenler) 

Aksaray : Mustafa Vehbi Bey, Neşet Bey. 
Antalya : Murad Bey. Aydın : Dr. Mazhar 
Bey. Ordu : Hamdi Bey, Faik Bey. Erzin
can : Sabit Bey. E m m i m : Halet Bey. Erga
ni : İhsan Bey, İhsan Hâmid Bey, Kâzım Veh
bi Bey. İzmir : Rahmi Bey, Şükrü Bey, Mah
mud Esad Bey, Osmanzade Hamdi Bey. İs
parta : Hüseyin Hüsnü Efendi, Mükerrem Bey. 
İstanbul : İsmail Canbulat Bey, Hamdullah 
Suphi Bey. Urfa : Ali Bey. İzmit : İbrahim 
Süreyya Bey, Ahmed Şükrü Bey. Bursa : Os
man Nuri Bey. Burdur : Hüseyin Baki Bey, 
Mustafa Şeref Bey. Bozok : Avni Bey. Biga: 
Şükrü Bey. Çorum : Dr. Mustafa Bey. Der
simi : Şükrü Bey, Feridun Fikrî Bey. Dîyar-
bekir : Zülfü Bey, Ziya Gökalp Bey, Feyzi Bey. 

Rize : Ali Bey. Zonguldak : Ragıb Bey. Sivas : 
Hâlis Turgud Bey, Dr. Ömer Şevki Bey, Mu
ammer Bey. Sarahan : Hacı Edhom Bey, Re-
şad Bey. Kırkkilise : Haydar Âdil Bey. Ali 
Suuri Bey, Mehmed Bey, Mehmed Vehbi Bey. 
Karahisarı Sahib : Sadık Bey. Kastamonu : 
Veled Çelebi Efendi. Kozan : Ali Şâdi Bey. 
Konya : Tevfik Fikret Bey, Fuad Bey, Kâzım 
Hüsnü Bey, Mustafa Bey. K-rşehir : Ali Rıza 
Bey. Kayseri : Nuh Nâei Bey. Gelibolu : Ce
lâl Nuri Bfy. Gümüsane : Zoki Bny. Giresun : 
Hakkı Tâhir Bey. Mardin : Yakub Kadri Bey. 
Menin : Besim Bey, Niyazi Bey. Maraş : 
Tahsm Bey. Hacı Mehmed Efendi. Malatya : 
Dr. Hilmi Bey. Menteşe : Esad Efendi. 

Artvin : Hilmi Bey. Erzurum : Câzim Efen
di, Ziya Bey. Tokat : Hacı Kâmil Efendi. 

(Müstenkifler) 

Kastamonu Iîsaan Fehmi Efendi. 

-»• m>»<t 
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Altın kaçakçılığından mahkûm Eşref ve Haşim efendiler hakkındaki evraka dair Adliye Encümeni 
mazbatasının neticei ârâsı 

(Nisap yoktur.) 

Reye iştirak edenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

(Kabul edenler) 

132 
53 
74 

5 

Ardahan: Talât Bey; Artvin: Hilmi Bey; 
Aksaray: Neşet Bey; Ankara : Hilmi Bey; Ordu: 
İsmail Bey, Halil Bey; Erzurum: Halet Bey, 
Hazım Efendi, Ziya Efendi; Ertuğrıü: İbrahim 
Bey, Ahmed İffet Bey, Dr. Fikret Bey; Ergani : 
İhsan Bey; İzmir: Osmanzade Hamid Bey; İs
tanbul : Hamdullah Subhi Bey; Urfa: Şeyh Saf-
vet Efendi; İzmit: İbrahim Süreyya Bey; 
Bayezid: Şefik Bey; Bursa: Osman Nuri Bey, 
Necati Bey; Burdur: Hüseyin Bey, Mustafa 
Şeref Bey; Bozok: Süleyman Sırrı Bey; Bolu: 
Dr. Emin Cemal Bey, Şükrü Bey; Tokad: Emin 
Bey; Canik: Talât Bey; Cebelibereket: Avni 

Bey; Dersim: Faridun Fikri Bey; Denizli: Maz-
har Müfid Bey; Diyarbekir: Zülfü Bey, Ziya 
Gökalp Bey, Feyzi Bey; Siird: Halil Hulki 
Efendi; Sivas: Râsim Bey; Gazianteb: Ferid 
Bey; Karesi: Kâzım Paşa; Kastamonu: Ahmed 
Mahir Efendi; Konya: Fuad Bey, Mustafa Fey
zi Efendi; Gümüşane: Hasan Fehmi Bey, Zeki 
Bey; Kütahya: Ragıb Bey, Şeyh Seyfi Efendi, 
Nuri Bey; Mardin: Yakub Kadri Bey; Maraş: 
Hacı Mehmed Efendi; Malatya Dr. Hilmi Bey, 
Reşid Ağa; Menteşe: Yunus Nadi Bey; Niğde: 
Galib Bey; Van: İbrahim Bey, Hakkı Bey; 

(Reddedenler) 

Adana: İsmail Sefa Bey; Aksaray: Besim 
Atalay Bey; Amasya: Esad Bey, Ali Rıza Efen
di, Nafiz Bey; Antalya: Murad Bey; Ankara: 
İhsan Bey; Aydın: Zekâi Bey; Edirne: Hüseyin 
Rıfkı Bey, Faik Bey; Ordu: Hamid Bey; 
İzmir: Rahmi Bey, Seyyid Bey, Şükrü Bey, 
Mahmud Esad Bey, Mahmud Celâl Bey; İspar
ta : Hüseyin Hüsnü Efendi, Mükerrem Bey 
İstanbul: Ali Fethi Bey; Eskişehir: Arif Bey 
Elâziz: Muhiddin Bey, Mustafa Bey, Naci Bey 
Urfa: Ali Bey; İzmit: Mustafa Bey; Bursa 
Refet Bey, Mustafa Fehmi Efendi; Bozok: Ha
mid Bey; Biga: Şükrü Bey, Mehmed Bey; Te
kirdağ : Cemil Bey; Tokad: Hacı Kâmil Efendi; 
Çatalca: Şakir Bey; Çorum: İsmail Kemal Bey, 
Münir Bey; Hakkâri: Nazmi Bey; Dersim: Şük
rü Bey; Rize: Esad Bey, Ekrem Bey, Ali Bey; 

Zonguldak: Halil Bey, Yusuf Ziya Bey; Sivas: 
Dr. Ömer Şevki Bey, Rahmi Bey; Saruhan: 
Reşad Bey; Trabzon: Ahmed Muhtar Bey, Sü
leyman Sırrı Efendi, Rahmi Bey, Abdullah Bey; 
Oazianteb: Hafız Şahin Efendi; Karesi: Hay
dar Âdil Bey, Ali Şuuri Bey, Mehmed Bey; 
Karahisarı Şarki: Ali Süruri Efendi; Karahisa-
rı Sahib : Sadık Bey, Kâmil Efendi; Kastamonu: 
Hâlid Bey, Veled Çelebi Efendi; Konya: Eyüb 
Sabri Bey, Tevfik Fikret Bey, Musa Kâzım 
Efendi; Kırşehir: Ali Rıza Bey; Kayseri: Nuh 
Naci Bey; Kângıri: Rifat Bey, Ziya Bey, Mus
tafa Abdülhalik Bey; Giresun: Şevket Efendi, 
Tâhir Efendi; Mardin: Abdürrezzak Bey, Ab-
dülgani Bey; Mersin: Besim Bey, Niyazi Bey; 
Maraş: Tahsin Bey: 

(Müstenkifler) 

Denizli: Yunus Bey; Canik: Süleyman Nec- [ Hasan Fehmi Efendi; Giresun: Hakkı Tarık Bey. 
mi Bey; Çorum: Dr. Mustafa Bey; Kastamonu: 
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