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BÎRÎNCÎ CELSE 
Açılma saati : 2 sonra 

REİS — Reisisani Dr. Adnan Beyefendi 
KÂTtPLER : Sait B. (Maş), Ziya Hurşit B. (Lâzistan). 

REİS — Ekseriyet hâsıl / oldu efendim. 
Celseyi açıyorum. Zabtı sabık okunacak. (Zab

tı sabık kâtip Ziya Hurşit Bey tarafından kıraat 
olundu). 

1. — ZABTI SABIK HULÂSASI 

Birinci celse 

Hasan Fehmi Beyefendinin tahtı Riyasetle
rinde saat ikide biliçtima zabtı sabık hulâsası 
kıraat ve tashihan kabul ve Dahiliye Vekili Re-
fet Paşamın istifanamesi kıraat olundu. Kare
si Mebusu Abdülgafur Efendiye (20) gün müd
detle mezuniyet itası hakkındaki Divanı Riya
set kararı kabul edildi. Aydın Mebusu Esat 
Efendinin İhracat Kanununun ilgasına, Van 
Mebusu Hasan Sıddik Beyin, Van'ın tahribedil-
miş olan su yollarının tamirine, Lâzistan Me
busu Osman Beyin Rize - Erzurum Tarikinin 
tamirine dair takrirleri Lâyiha Encümenine; 
Karahisar Mebusu Ömer Lûtfi Beyle Şükrü 
Efendinin Cenup Ordusuna maaş itasına dair 
takrirleri Müdafai Milliye ve Maliye Vekâlet
lerine; Ergani Mebusu Sırrı Beyin, Çemişke
zek medresesine dair sual takriri ile Erzin
can Mebusu Osman Fevzi efendinin Erzincan'

da bir darülhilâfe medresesi kü§adına. dair tak
riri Seriye Vekâletine, Tokad Mebusu Rifat 
Beyin, Emlâki emiriyenin satılmamasına dair 
takriri Maliye Vekâletine, Süleyman Sırrı 
Beyin, Mesken İcarları Kanununun bir an ev-' 
vel Meclise irsal edilmesine dair takriri Adliye 
Vekâletine havale olundu. Bilâhara (8) milyon 
liralık İkinci Avans Kanununun müzakeresine 
geçilerek birinci ve ikinci maddeleri aynen ka
bul olunarak teneffüs için celse tatil olundu. 

(Mütaakıp celseler hafidir). 

Aynen kabul edildi. 
24 Mart 1337 

Reisisani Kâtip Kâtip 
Doktor Adnan Mahmut Sait feyyaz ÂU 

REİS — Zabtı sabık hakkında söz istiyen 
var mı? (Hayır sesleri). Zabtı sabık kabul 
edildi. 

5. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1. —• Muv,azenei Maliye Encüeninin, sekiz 
mimlyon Uraltk İkmci Avans kamunu teklifi ve 
Muvaeenei Maliye Encğj&eni mazbatası 

Efendim, müsaade ederseniz evrakı vari
deyi celsenin nihayetine tehir edelim ve 
Avans * Kanununu müzakere edelim. Çünkü 
Hükümet istical ediyor. Avans kalmamıştır. 
Esasen geçen gün üçüncü maddede kalmıştık. 
Müsaade buyurunuz, üçüncü maddeyi müzakere 
edelim. " 

VEHBİ E l (Konya) — Geçen gün liste 
okunuyordu, ben de söz istemiştim. 

REİS — Efendim sözünüz vardır. 
HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Avans 

Kanununun müzakeresine başlıyorsanız usulü 
müzakere hakkında bir şeyi arz edeceğim., 

REİS — Buyurunuz efendim. 
HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Arka

daşlar, bütçe ve tahsisat kanunları sual ve isti
zah için en yakin zemin olmakla beraber malû
mu âlileri umumi bütçe, geçen gün Muvazenei 
Maliye Encümeni Mazbata Muharririnin verdiği 
izahat mucibince, peyderpey Heyeti Celilenize 
sevkedilmektedir. Yani bir hafta sonra umumi 
bütçenin müzakeresine başlıyacağız. Bugünkü 
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vaziyeti umumiyeyi arz etmiyorum, çünkü He
yeti Celileniz haberdarsınız. Avans Kanunu
nun on da dokuzu mesaili mühimmei askeriyeye 
sarfedileceğine göre Heyeti Celilenizden rica edi
yorum; suallerimizi ve istizahlarımızı bir hafta 
sonraki umumi bütçeye talik edelim. Avans Ka
nununu müstacelen çıkaralım. Çünkü vaktimiz 
kıymettardır. Binaenaleyh, bütün tenkidatımızı 
umumi bütçeye bırakalım. Bu avans kanunu
nu kabul edelim. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Her 
halde üçüncü maddeyi tayyedelim. Ondan sonra 
efendim. 

REÎS — Geçen içtimada üçüncü madde okun
muştu. Üçüncü maddeyi tekrar okuyacağız. 
Geçen içtimada söz alan zevatın esamisi burada 
yazılıdır. Rasih Efendi, Besim Atalay Bey, 
Hilmi Bey, Bir kere üçüncü maddeyi tekrar oku
yalım, onun cetvelleri vardır. Ondan sonra söz 
%lan arkadaşlar sözlerine devam edebilirler. Cet
veller tabedileceğine dair hiç bir karar mevzu de
ğildir. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Ben
deniz. takibettim. Tabedilmekte olduğunu söyle
diler efendim. 

ABDÜLKADÎR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— Cetvellerin tabedilmesine dair bir karar ita
sına mahal var mıdır? Elimize verilen lâyihada 
« merbut cetvellerdedir » deniyor. Merbut cet
velin ne olduğunu bilmezsek nasıl bir karar ve
rebiliriz ? 

• MADDE 3. — İşbu tahsisattan 1337 senesin
de tevsian veya tecdiden ifa edilecek hidemat 
ve memuriyetler merbut cetvellerde gösterilen
lerden ibarettir. 

REÎS — Cetvellerin tekrar okunmasını arzu 
ediyor musunuz? (Hayır hayır sesleri). Efen
dim, geçen içtimada cetveller okunmuş, söz de 
alınmış, binaenaleyh söz alan arkadaşlara söz 
verelim, söylesinler. ' 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Müza
kere kâfidir, geçelim. 

REÎS — Söz Rasih Efendinindir. 
VEHBÎ Ef. (Konya) — Müsaade buyurun. 

Cetvelin bir kısmı okunmuştur. Bir kısmı okun
mamıştır. (Okundu sesleri). 

REÎS — Efendim, cetvel tamamen okunmuş
tur. v 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Efen-
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dim, bendeniz avans hakkında bir şey söyle-
miyeceğim. Yalnız türlü türlü hidemat ve memuri-
riyet ihdas ediliyor. Bu hidematm nev 'i de merbut 
cetvelden anlaşılacaktır, deniyor. Cetvel ger
çi okundu, fakat elimizde matbuu bulunmadığı 
için lâyıkiyle tetkik edemedim, Binaenaleyh, 
mademki cetvel tabı ve tevzi edilmemiştir, bu 
maddenin tayymdan sonra avans verilmesi ta
raftarıyım. 

VEHBÎ Ef. (Konya) — Efendim, rica ede
rim. İnsanların haleti ruhiyeleri.daima değişir. 
Biz bir taraftan masrafı kısaltalım deriz. Bir ta
raftan da Heyeti Vekile bir liste ile yeni memu
riyetler icat ediyor. Beyefendiler, Hükümet do
labı dönüyor. Yeniden memuriyetler ihdası üze
rine bir liste geliyor. Bu liste Avans Kanunu 
ile tasdik olunur da bir kere bütçeye girecek 
olursa; gelecek bütçede bunu çıkaramazsınız. 
Efendiler, bu pek yanlış bir gidiştir. Rica ede
rin, memurumuz tamdır. Her şeyimiz1 tam
dır. Bu liste İsmarlama ile gelen memu
rin için yapılmış bir listedir. (Bravo 
sesleri). Hem liste tamamen okunmamış
tır.; ve listede ne gibi memuriyetler var? Lâ
zım mıdır? Değil midir? Bunlar ne için ihdas 
ediliyor ve ihdas olunacakların vazifesi nedir? 
Bunu anlamadan dinlemeden nasıl tasdik ede
ceğiz? (Pek doğru sesleri). 

Efendim, rica ederim, şimdi arkadaşımız 
Hasan Fehmi Bey buyurdu ki, bundan bir haf
ta sonra umumi bütçe müzakeresine başlana
caktır. Mademki öyledir. Bu listeyi alelacele 
avans ile beraber getirttirip de hemen tasdik ettir
meye lüzum yoktur. Efendiler, ben de bu 
sırada tenkidatta bulunulmaması hakkındaki 
fikre iştirak ederim. Fakat eğer pek lüzumu 
varsa yeni gelecek bütçeye korlar, orada mü
zakere edilir. Böyle bir liste ile alelacele, yarı
sı okunmuş, yarısı okunmamış, yeni icadedilen 
memuriyetleri buraya getiıip de aceleden tas
dik ettirmede bir mâna yok. 

MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENİ MAZ
BATA MUHARRİRİ HASAN B. (Trabzon) — 
Efendim, Tahsisat Kanununun heyeti umumiyeşi 
hakkında söylerken demiştim ki: . 1336 senesi için 
Heyeti Celilenizin tasdikma iktiran eden bütçe, 
hali tabiîde bir masarif ve varidatı ihtiva etme
diği için, birçok noksanları var idi. Arzu eder-
misiniz ki, idarei devlet 1336 da olduğu, gibi, 
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1337 dahi keşmekeş içinde yürüsün. (Vatanımız 
kurtulduktan sonra sesleri). Zannediyorum ki, 
bunu arzu eden kimse yoktur. 1337 nin daha 
muntazam, daha mükemmel bir idare teşkilâtı 
halinde yürütülmesi ihtiyacı zarurisinden müte
vellit birtakım hidematı cedide var ve bunlar za
ruridir. (Onlar fazladır sesleri). Sizin zamlı
nıza göre fazladır. Bizi Tahsisat Kanununun tâ-

. bi olacağı kuyut ve şeraiti müzakere ederken 
eğer 1336 da arz ettiğim gibi, muntazam bir büt
çe olsaydı, sene iptidasından itibaren mevcut teş
kilâtı idariye, ihtiyaeatı maliye hesabedilerek 
yapılmış bir bütçe olsaydı. Başka hiçbir kayda 
lüzum yoktu. 1336 nm füsul ve mevaddmı bir 
kayıt olarak koymakla iktifa edebilirdik. Aynı 
zamanda 1337 Bütçesi mevcut idi. Bu bütçeyi 
tetkik ettik, 1336 senesi ile olan farklarını araş
tırdık. Ehemmiyetli farklara tesadüf ettik, Bu 
farkın zaten ne gibi şeylerden neşet ettiğini iş
bu tetkikatımız bize pek güzel ve bedaheten gös
teriyordu. 1337 bütçesinde 1336 dan farklı 
bâzı hidematı müstacele mevcut olup bunun da 
ordu ihtiyaeatı için mevcut olduğuna kanaat 
ederek, Heyeti Vekileden 1337 senesi iptida
sından itibaren ne gibi ihtiyacata, hidematı ce-
dideye ihtiyaç varsa, mübrem olanları bittefrik, 
bunların da müfredatını havi bir cetvel istedik. 
elimdeki bu cetveldir. 

Maliye Vekâleti, bütün arkadaşlariyle müza
kere ederek 1337 hidematı cedideyi veyahut 1336 
ya nispetle tercihan ifasını mübrem görülen hi
dematı mübeyyin bir cetvel tanzim ederek bize 
gönderdiler. Bu bize elzemdir. Bu cetvel öy
le yarım saatte okunur birşey değildir. Bütçe
nin bu cetveli üzerinde biz tetkikat icra ettik. 
(O halde okunsun sesleri). Heyeti Vekilenin ka
naatine iştirak etmiyerek hepsini müstacel ve 
mübrem mahiyette görmediğimiz için encümeni-
mizce müstacel ve mübrem olanlar için ayrı bir 
cetvel tertibettik. O cetvel Heyeti Vekilenin ver
diği cetvel değil, Muvazenei Maliye Encümeni
nin müstaceliyetine kanaat ettiği hidematm cet
velidir. Yani Heyeti Vekilenin teklifinin yüzde 
onunu teşkil etmez. Bunu Muvazenei Maliye En
cümeni zaruri görüyor. Arzu ederseniz 1336 
senesi Bütçesi dahi yürüsün, Fakat bunda Ma
liye Encümeni imkânı mântikî olmadığına kaa-
nidir efendim.. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Reis-
Beyefendi; bir sual sörmaklığıma müsaade 
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eder misiniz? Bu cetvel içerisinde orduya taallûk 
eden cihete Heyeti Celile itiraz etmez. Yalnız 
Hükümetin şimdiye kadar yaptığı masrafın ne 
olduğunu bilmediğimiz için yani sütten ağzımız 
yandığı için yoğurdu üfleyip içiyoruz. 

HASAN B. (Trabzon) — Gerek Emniyeti 
Umumiye»in, gerek diğer vekâletlerin 1336 da 
hidematmm ne kadar topal ve ne kadar fena ol-
duğmunu Heyeti Celileniz her halde bizden da
ha iyi bilir zannederim. (Müzakere kâfi sesle
ri) . Sonra yeni memuriyetler buyuruluyor. Bu 
cetvelde yeni dahilî memuriyetler var. Fakat biz 
bunların hepsini almamışız, birçoğunu atmışız-
dır. Her halde müstacel ve mübrem gördükleri
mizi almışız. 

. YUSUF ZİYA B. (Bitlis) — Bir takririm 
var efendim, lütfen okuyunuz. 

REİS — Efendim, müsaade edin, reye ko
yacağım. Yalnız müzakerenin kifayetini ... (Ha
yır sesleri). Müzakerenin kifayetine dair bir 
takrir var. (Gürültüler). Müzakerenin, ki-
kifayetini kabul edenler lütfen el kaldırsın, ka
bul edilmedi 

BESİM ATALAY B. (Kütahya) — Efen
dim, bir darbı mesel vardır, un kat su kat diye 
koca tekne hamur yaptık. Hiçbir.gün geçmiyor 
ki, yeni bir memuriyet ihdas,edilmesin, yeni bir 
masraf cetveli gelmesin. İstanbul'dan kopup 
gelenleri kayırmak yolunda. 

TUNALI HÎLMÎ B. (Bolu) — Ayıp yahu! 
BESİM ATALAY B. — Ayıp "değildir. 

Memleket çırıl çıplaktır. Para memleketindir. 
REİS — Devam ediniz. 
BESİM ATALAY B,. (Devamla) — Her gün 

masraf bir nispeti mütezayide dâhilinde artıyor. 
Bu parayı nereden vereceksin? Köylü ot yiyor, 
ot! Burada oturmakla olmaz, git memleketi gör. 
Sen nereden öğrendin bu memleketi? (Gürültü
ler) . 

REİS — Hatibin sözünü ne için kesiyorsu
nuz?* 

BESİM ATALAY B. (Devamla) — H e r gün 
masraf bir nispeti mütezayide dâhilinde tezayüt 
ediyor. Kabarıyor, varidat aynı. Halkın ma
sarif ata tahammülü yoktur. Sivas'tan tutunuz 
Kars'a kadar on, para tahsil etmek, Hazineye 
on para getirmek imkânı, yoktur. Çünkü hain 
ermenilerin zulmü yüzünden meselâ yüz hanelik 
bir köyde Ancak 17 hane kalmıştır, Oraların bi-
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zim seri, cidden seri muavenetimize ihtiyaçları 
vardır. 

Sonra istirham ediyorum. Şahıs değil, istan
bul'dan her postada tümen tümen, şair, alay 
alay edip. akın akın muharrir geliyor. IÇaç san
atkâr kaç demirci geldi? Kaç terzi geldi? Hep : 
yiyici, hep mültemes, hep sarf edici. Bu külfet 
bu milletin omuzuna yüklenmiştir. Artık taham
mülü kalmadı. Kayseri'de bir ihtiyar gördüm 
efendiler! önünde bir şinik arpa satıyor. Baba 
iıe kazanıyorsun? diye sordum, oğlum kazandı
ğımı sorma, masrafımı sor. Ben1'm evimde beş 
altı tane can var, evlâtlarım harb meydanında 
ölmüştür. Bu yetmiyor gibi yirmi lira da vergi 
veriyorum dedi. Bu ihtiyar bir avuç arpa satıp 
geçinecek efendiler. 

Yeni ihdas olunan müsteşarlıklar, sahipleri 
daha inebolu'ya çıkmadan vadediliyor, harcırah
lar oraya gönderiliyor. (Süfekli alkışlar). Rica' 
ederim. Bugün müsteşarlıklar ihdas ediliyor. 
Yarın nazırlıklar ihdas edilecektir. Efendiler, 
istanbul zihniyeti, Babıâli zihniyeti aynen tatbik 
edilecektir. Eğer burada bağırmıyaeak olursa
nız, burada her geleni tasdik edecek olursanız bu 
masarifin altında ezileceğiz efendiler. 

MUSTAFA B. (Tokad) — Fiiliyata bakınız. 
BESÎM ATALAY B. — Efendiler; • biz iki 

şey için buraya toplandık. Evvelâ memlekette I 
meşru bir müdafaa husule getirelim, memleketi 
kurtaralım, ondan sonra memleketin maliyesini 
ıslah edelim. Elhamdülillah bugünkü müdafaai 
meşruamız yarın müsmir bir netice vermek üze
re bulunuyor. Fakat ahvali maliyemiz biliniz ki, I 
günden güne taşıyor, birgün patlıyacaktır. Bir-
gün sel gibi bunun önünü alamıyacağız efendi
ler. (Alkışlar). I 

MÜFlT Ef. (Kırşehir) — Hasan Bey bira
derimiz elimizde müzakere etmekte olduğumuz şu I 
Avans Kanununu müstacelen müzakere etmeyi ve I 
ehemmiyetine binaen bunu münakaşa etmemeyi I 
bize söylediler. Fakat çıbanın üzerindeki kabu- I 
ğu kaldırır kaldırmaz altında bir feverandır I 
koptu. Hakikaten o feverana iştirak etmiyecek 
hiç bir arkadaşımız yoktur ve tasavvur da ede- I 
mem. * I 

Bu maddede bendenizin asıl istiğrabımı mu- 1 
cip olan bir mesele var. O mesele, hem tevsi ve 
hem tecdit kelimesidir. Güya teşkilâtı hâzıra ki- I 
fayet etmiyormuş gibi bunu biraz genişlettirerek, | 
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geçen sene ihdas edemediğimiz memuriyetleri ye
niden ihya etmek kelimesine nazarı dikkatimi 
atfediyorum. Fakat bunun içerisinde 1336 Büt
çesinde fasıl ve maddesi bulunup da tahsisatı 
konmıyan, lâkin bu sene her halde o fasla o mad
deye tahsisat koyup da yapılması derecei vü-
cupta bulunan işler var. Bunları da ayak altı
na almak doğru bir şey değildir. Meselâ; Sefa
rethane tesisi gibi. Afganistan'la bir mukave* 
le akdedildiğine oraya bir sefir gönderilmesine 
dair bugün gazetedeki beyanattan ben bir şey anla
dım. Afganistan'a bir mümessil göndermeye ora
daki müslümanları birbirleriyle birleştirmek için 
bir memuriyet ihdasına zannedersem hiçbirimiz 
mâni oîmayız. işte bu gibi mübrem ve elzem şey
ler varsa bunları arkadaşlarımız kabul eder, 
diriğ etmez. Fakat Besim Atalay Beyin buyur
dukları gibi istanbul'dan mütahassıs suretiyle; 
muharrirdir, kâtiptir, şairdir, bunları getirip de 
onlar için memuriyet ihdas etmek, buna bende
niz de razi değilim. Arkadaşlarım da razi değil
dirler. Bunun için acele etmiyelim ve hissiya
tımıza kapılmıyalım. Bunlar ne ise izahat ve
rilsin. Ondan sonra bu maddeyi kabul-veya 
tayyedelim. (Cetvel tabı ve tevzi edilsin sesleri). 

HASAN B. (Trabzon) — Efendim, bu keli
me yanlış anlaşılmış. Tevsian ifa edilecek olan hi-
demat 1336 nin füsul ve mevaddının her hangi bi
ri mevcut olduğu halde 1337 senesinde aynı işin, 
aynı hizmetin daha vâsi mikyasta ifa edilebilme
sine derler. (Handeler). 

Müsaade buyurunuz efendiler, bunun sebe
bi nedir? 1336 nin füsul ve mevaddı ile alelıtlak 
takyit etmeyip bırakacak olsa idik, 1337 de 
aynı unvan ile bütçede koyacakları masarif ile 
avans tahsisatında para sarfetmek caiz değildi. 
Biz bilâkis bu kayıtla tevsian kaydedilecek hi-
dematm müfredatının neden ibaret olduğunu 
cetvele dercettik. Tevsi edilen miktarı tahdit 
etmek için bu kaydi koymuşuz. Yoksa efendi
ler, tevsian yeni bir hizmet kabul etmek değil; 
arz ettiğim gibi, bu kaydi koymazsanız, 1336 
nin füsul ve mevaddı unvan itibariyle ne ka
dar hidemat varsa, müceddeden olsun, muh-
des olsun, ne olursa olaun, onların hepsine 
istedikleri mikyasta sarfiyat icrasına Heyeti 
Vekile mezundur. Birinci kayıtla iktifa ettiği
miz de, tevsian teşkil edeceğimiz hidematm han
gisine ne kadar para sarfı lâzımgelebileceğini 
tahdit için bu kaydın ilâvesine lüzum görmü-
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şüzelûr. tütihlâs edilen], yerlerimiz; vardır. Kars, 
Ardahan, Artvin. Bunların teşkilâtı adliye ve ! 

mülkyesi vardır ki, bunların tercihan ipkası lâ- | 
zım değil mi? efendiler? 

ALÎ ULVÎ B. (Burdur) ~ Odların varidatı 
fardır. I 

HASAN B, (Trabzen) — Buralara memur 
gÖndermiyecek miyiz? İşte cetvelde tevsian ip
ka edilen hidemat bu suretle gösterilmiştir. 

OÇERATÖR EMÎN B. (Bursa) — Efendim, 
Arkadaşlarımızın nıübrem olmıyan bâzı memu
riyet ihdası hakkındaki tenkidatraja bendeniz de 
iştirak ederim. Bu tamamen veyahut kısmen 
vardır. Yalnız bendeniz cetveli :pek iyi dinle
miş idim. Efendim, bu cetvelin muhteviyatı ve 
belki kısmı mühimmi Kabil/Azerbaycan, Mos
kova, Odesa, bilmem Sivastopol şehbenderleri ve 
saireden ibarettir. Yani memurini hariciyeye 
mahsustur. Şimdiye kadar bizijcı memleketi
mizde hariciye teşkilâtı yoktu. Binaenaleyh bu 
ihdas edilen memuriyetlerin yüzde doksanı 
memurini hariciyedir. Müfit E feışdi Hazretleri
nin izah ettikleri veçhile reddedilecek şeyler 
değildir. 

Sonra bir şey daha vardır. Efendim, Antal
ya'dan Çay istasyonuna kadar yapılacak bir şi
mendifer veya dekovil hattı için bir heyeti is
tikşaf iye görülüyor. (Zaittir sesleri), öyle ise 
hiç yapmıyalım. Beş bin lira oraya tahsis edil
miştir. Dekovil raylarının Samsun'a nakli için, 
şimendifer raylarının ^ferşedilmesi için on beş 
bin lira tahsis edilmiştir. Eğer Nisan ve Mayıs 
aylarında bu rayları ftız oraya nakledemezsek bu 
sene dekovilden bir şey yapamayız. » 

Sonra arkadaşlar, bir şey daha arz edece
ğim, nazarı dikkatinizi celbelerim. Hasan Be-' 
yefendi pek kapalı olarak söylemiştir. Bende
niz baklayı ağzımdan; çıkaracağım. Pek müt
hiş harb anındayız. Şimdi gayet mühim, müt
hiş bir harb cereyan ediyor. Bu kanunu tatbik 
etmezsek süngüler, toplar, tüfekler durur. (Gü
rültüler). 

REÎS -^\Efendim,-rica ederim dinliyelim. 
OPERATÖR EMÎN B. (Bursa) — Geçen İn

önü Harbinde Vehbi Efendi zâbitana hücum 
etmişti. Bu müthiş harbde de 4 Hükümete hü
cum ediyor. «Bendeniz, "buna teessüf ediyorum. 

TUNALI HÎLMÎ B. (Bolu) 4̂- Emin Beye 
teşekkür ederim, sözümü geri aldım. 
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ABDÜLKADlR KEMALİ B. (Kastamonu) 

— Merbut cetvelin tabı ve tevzi edilmemesi ar
kadaşların birçok ileri geri söz söylemelerine 
sebep ©lûtuftur. İBti kanunda üçüncü maddede 
merbut cetvelden bahsedildiği halde cetvelin 
merbut olmaması arkadaşların ileri gen söz 
söylemelerine sebebiyet verdi. Maddede sarahat 
mevcut iken cetvelin raptedilmemesi hakikaten. 
pek yanlıştır, Yalnız Mazbata Muharriri Bey* 
efendi Hazretleri buyurdular ki: 1336 senesin
deki keşmekeşin 1337 de önüne geçmek için ba-
zan tevsian, bazan tecdiden vazifeler, memuri
yetler ihdas edîjiyor. Bendeniz şu noktayı bu 
suretle anlıyorum. Memlekette yeni teşkilâtlar 
veya yeni, yeni memuriyetler ihdas etmekle bâ
zı arkadaşlar öyle bir kanaattedirler ki: taksi
mi amal kaidesini tamamiyle tatbik etmekle 
memleketin istifade edeceği tasavvur olunuyor. 
Bence taksimi s |Lmal bizim memleketimizde yeni 
teşkilâtlar, yeni memurlar, yeni belâlar şeklin
de tezahür ediyor. Gördüğüm bundan ibarettir. 

.Benim anladığım yeni bir teşkilât yaptın^ mı, 
biliniz ki, memleketin başına bir müstebit ve bir 
zalim daha gelmiştir. Teşkilâtı cedide bizim 
memleketimizde katiyen barınamaz. Bizim na
zariyatımız ameliyatımıza tevafuk etmiyecek ve 
memleket bizim teşkilâtımızdan ve millet gerdi
ği paradan kendi namına iyilik .görmiyecektir. 

Sonra Hasan Beyefendinin aflarını düzece
ğim ; bütçenin geleceğine imkân olsa da 
şuna kanaat ettim, kendilerini yalancı telâkki 
etmek benim .terbiyeme muhaliftir. Yalancı 
demek istemiyorum. Yalnız umumi bütçenin 
g'elecek senenin arifesinde gelmesi pek kavidir. 
Seneyi geriye çekmek şeklînde bir şey olacaktır. 
Onun için . . . '. 

HASAN B. (Trabzon) — Müdafaai Milliye 
Bütçesi çıkmış, Dahiliye Bütçesi ikmal edilmiş
tir. ve bizim lsabul ettiğimiz usul, bütçe her da* 
irece tasdik" edilecek değil, Meclisçe tasdik edi
lecektir. Her dairenin bütçesi peyderpey gele
cektir. (Gürültüler). 

ABDÜLKİDÎR KEMALİ B. (Devamla) — 
Şimdi^efendim* burada Emin Beyin hakikaten 
ehemmiyetle hatıra getirdikleri bir nokta.var
dır. Bu noktayı ehemmiyetle takdir etmek ve 
kararımızı ona göre vermek mecburiyetindeyiz. 
Bugün harb devam ediyor. Memleketin vaziyeti 
daima harb halidir. Hükümete müzaheret lâ
zımdır. Yalnız biz temenni ederiz ki, biz ar-
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zu ederiz ki, paraya taallûk eden hususatta bu 
verilmezse memleket batacak, bu verilmezse 
harb' devam etmiyecek tarzında söz söylenecek 
bir zamanda getirilmesin. Bunlar öyle bir va
ziyette getiriliyor ki, harb durmiyacâktir. Har
bin jjhırmasma imkân yoktur. Eğer biz harb 
yapmıyacaksak, millet yapacaktır, millet yap
tıracaktır. Filan veya filân şahıs devam ettir
miyor. Harbi yüzüne tükürülen millet devam 
ettirecektir. ''(Kim tükürdü sesleri). Ermeni
ler tükürmüştür, Rumlar tükürmüştür. Erme
nilerin, ve Rumların yüzlerine tükürdüğü in
sanlar o tükürükleri iade geçeklerdir. Harbin 
durmasına imkân yoktur. Bu mevzuubahis de
ğildir. Çok rica ederiz Hükümetten, bu gibi ka
nunları Meclise getirdiği zaman askerlik mese
lesini karıştırmasınlar. Meclis askerliğin aley
hinde değildir. Askerliğin aleyhinde olan in
sanlar burada bu teşkilât ile alâkadar olamaz. 
Askerlere taallûk eden hususatı bize versinler. 
Derhal tasdik ederiz. Fakat yeni yeni memuri
yetler ihdas ederek, aç adamları doyurup diğer 
taraftan biçare köylünün ayağındaki delik ça
rığı da attırmıyalım rica ederim. (Alkışlar). 

DURSUN B. (Çorum) — Arkadaşlar; Ana
dolu'nun vaziyeti hâzırası ve bizi buraya toplı-
yan esbap ve maksat nedir! Bunu bir kere bir 
dakika hatırlatmak isterim. Sonra esas maksa
da geleceğim. Biz burada dâhilen muntazam bir 
idare, bir asayiş makinesi tesis edecek, saniyen 
etraftan bizi muhit olan düşmanlara karşı bü
tün kuvvetimizi tevzin ederek mukabele edecek 
şekilde toplu bulunacağız. Halbuki bugün iki 
aylık bir bütçe için on milyon lira isteniliyor.. 
Mazbata Muharriri 'Beyefendi bu iki aylık büt-
çe; on milyona baliğ olacak buyurdular. Bu 
halde seksen dört milyon liraya ihtiyacımız var. 
Rica ederim arkadaşlar; memleketin vaziyeti 
içtimaiyesini, vaziyeti iktisadiyesini düşünelim. 

Bugün vergi ile mükellef olan, vergi verecek 
olan vilâyetleri şöyle bir göz önüne getiriniz. 
Bir kısmı maalesef istilâ ve muhaceret dolayı-
siyle muhtacı muavenet bir haldedirler, Geriye 
kalan Ankara, Konya, Kastamonu, Sivas var
dır. Bunlardan Konya Vilâyetiyle Sifas ve 
Ankara Vilâyetinin bir kısmı maatteessüf, ne 
sebebe mebni ise, ki Allah sebep olanlara lanet 
etsin, bunların bir kısmı harap oldu. Bunlar
dan vergi alamıyacağız. Aşağı yukarı elimizde 
üç dört vilâyetimiz vardır. Hesap, edelim. 84 I; 
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milyon liradan aşağı yukarı bütçe, açığı ile. be : 

raber her vilâyete 30 milyon lira isabet ediyor. 
Bu vilâyetlerin sekenesi, nüfusu mükellefe! zü-
kûrunun kısmı küllisi, kısmı mühimmi, erbabı 
mesaisi, erbabı iktisadı, çalışacakları, bugün si
lâh altında bulunuyor. Onların geride bırak
tıkları aileleri de bütçeye bârdır. Onların aile
lerinin bütün ihtiyacatmı temin etmek için bu 
bütçeden para vermek lâzımdır. Aşağı,;;': ytıkarı 
elimizde sırtına bu 84 milyon lirayı yükletece
ğiz, (300 000) kişiden ibarettir. Bu .paravanlar 
tarafından verilmek kabil midir, değil midir? 

BÎR MEBUS B . ^ O kadar kısaltmayınız 
efendim. 

DURSUN B. (Devamla) — Bunu Meclisi 
Âlinizden rica, ederim efendim. Şu arz etmiş 
olduğum meseleyi iyi düşününüz. Bu, memleke
tin hayati meselesidir. Son mevcudiyetimizdir, 
son yaşayışımızdır. , 

NEÇÎP B. (Ertuğrul) -^ Yok efendim, son 
yaşamamız değildir, 

DURSUN B. (Devamla) •—• Bu dakikada 
eğer biz memleketin malî ve" askerî ve sair hu-
şusatjaki kuvvetleri afcaşjnda muvazenet husu
le getirmiyecek olursak, birbirini ihlâl edecek 
vaziyete getirecek* olursak, bizim maksadımız
da kaybolur, neıızübillâh gayemizde kaybolur. 
Bu hususatta müstakili en mesul olan biziz. 
Bendeniz 84 milyon liranın ve senei sabıkanın 
hesabı..... , |f 

HAŞİM B. (Çorum) .— Zati âliniz bu suret
le söylemiştiniz. 

HASAN R (Trabzon) — Zati âliniz; acaba 
iki ayda ne düşüyor demiştiniz. Bendeniz 
dedim ki. Heyeti Ve kilenin bu seneki bütçesinin 
yekûnu 86 küsur milyon liradır. Şu suretle 
-bilhesap iki aylığına 14 milyon lira isabet eder 
dedim. Yoksa Muvazenei Maliye Encümeni 84 
milyon liralık bir para kabul edin demedi. 

DURSUN B. (Devamla) — Efendim, bu bir 
bütçe müzakeresidir. Binaenaleyh, herkes sö
zünü serbest söyliyebilir. 

REtS — Maddeye dair söyleyiniz efendim. 
DURSUN B. (Devamla) — Bu maddeye dair 

söyliyeceğhn. Milletin umumi bütçesi malûm 
olduktan sonra bu üçüncü madde de tevsian, 
tecdiden, bir çok memuriyetler, teşkilât ihdas 
ediliyor. 

SÜLEYMAN SİRRİ B. (Yozgad) — Cetvel ol-
savdı bu itirazlar olmazdı. 
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DURSUN B. (Devamla) — Şimdi Asyai vüs- ! 

tada, Afganistan'da sefirlikler, şehbenderlikler 
teşkil ediliyor. Rica ederim, Afgan ile yapılan 
ittifaknamenin musaddak nüshası buraya gel
di mi ? Afgan sefiri buraya geldi mi ? 

MÜFÎT Ef. (Kırşehir) — Gelmedi diye bunu 
kabul etmiyelim mil 

DURSUN B. (Devamla) — Bu ahitname ka
tiyet kesbettikten sonra ve Hariciye Bütçesi mü
zakeresi münasebetiyle lüzum görülüyor mu, 
görülmüyor mu? .(Gürültüler). Bu ne tuhaf şey
dir. Afganistan'da sefaret tesis etmek . . . (Sa
dede sesleri). Söyliyeceğim efendim. B.uhara 
müstakil olmuş, bilmem ne müstakil olmuş, oraya 
sefirler göndereceğiz. Bunlara inanır mısınız 
rica ederim. 

MÜFÎT Ef. (Kırşehir) — Canım, gitmezse 
parayı vermezsiniz. l 

DURSUN B. (Devamla) — Sonra Afganis
tan. 

RElS — Efendim şimdi Afganistan meselesi 
mevzuubahis değildir. Hariciye Bütçesi mevzuu-
bahis değildir efendim. 

HAŞÎM B. (Çorum) —Mazbata Muharriri 
söyledi de ona göre söylüyor. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Biz o 
cetvele itiraz ediyoruz efendim. 

DURSUN B. (Devamla) — Müsaadenizle 
onu da söyliyeceğim. Zannedersem ne arkadaş
lar ve ne de erkânı Hükümet arasında Afga
nistan'ın ne olduğunu ne vaziyette olduğunu, 
vaziyeti siyasiye ve idaresi nedir bilen yoktur. 
(Şiddetli gürültüler). Binaenaleyh, bu verile
cek avans, gerek teşkilât ve gerek diğer bir şey 
ile olsun, iyi tetkik edilmedikçe bu 8 - 10 mil
yon lirayi vermek doğru değildir ve Hükü
met bütçeyi bu halde getirdiğinden dolayı ben 
Hükümete itimat etmiyorum. (Müzakere kâfi 
sesleri). 

MUVAZENEÎ MALÎYE ENCÜMENİ REÎSÎ 
VELÎ B. (Burdur) — Efendim, Muvazenei Ma
liye Encümeni namına arz ediyorum. Meclisi 
Âlinin bütçenin tetkikatında gösterdiği asabi
yet, verdiği ehemmiyet memleketin hali malisiy-
le mütenasip bir surette bir bütçe tanzimi için 
ettiği ısrar, bunlar bihakkın vazifesini müdrik 
bir Meclisin vazifei evveliyesini teşkil eder. 
Bunda gakkı şefe edecek hiçbir şeyimiz yoktur. 
Meselenin tarzı müzakeresi ve gösterilen taas-
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sup henüz - tâbirim mazur görülsün - folluk
ta yumurtadan bir şey yok iken lüzumundan 
fazla bir dereceyi bulması şayanı teessüftür. 
Muvazenei Maliye Encümeni; vazifesini ve He
yeti Celilenizi tenvir vazifesini ve onun mesai
sine lâzım olan ihzaratı lâzimeyi hatırlatmakla 
mükellef olduğunu bilerek bu kanunu huzuru 
âlinize takdim etmiştir ve buna merbut olan cetvel
lerin tab'ı lüzumunu memurini aidesine teklif et
mek vazifesiyle mükellef olduğunu dahi unutma
mıştır. Fakat Meclisin faaliyeti, vesaitin nok
sanı, diğer taraftan umumi bütçeyi yetiştirmek 
zarureti memurini vazifedarı ile olan müzakere
mizde bu avans cetvellerinin tabedilmemesi za
ruretinin kabulünü intaç etmiştir. Bize memu
rini aidesi tarafından verilen malûmat budur. 
Muvazenei Maliye Encümeni Reisi sıfatiyle me
selenin bütün safahatını Heyeti Celilenize arz 
ediyorum. Muvazenei Maliye Encümeni Avans 
kanunu denilen şu metin ile memleketin ihtiyaca-
tmı takdir ettiği ve sizin hissiyatınıza tercüman 
olmak vazifesiyle mükellef bulunduğunu bildi
ği için kasrı kabil ne kadar masraf varsa kasrü 
tahdit etmek esasını umdei mukarreratı ittihaz 
etmiştir. Bunda şahit, 1336 Bütçesinin füsul ve 
mevaddmdan harice çıkılmıyacağı esasının ikin
ci maddesinde tesbit edilmiş olması kâfidir. 

Kanunun üçüncü maddesindeki pek ziyade 
telâş ve heyecanınızı mucip olan (tevsian) kay-
di; sizin takibettiğiniz.dâvayı daha ehemmiyetle 
takibederek konulmuş, bir kayittir. Arz ede
yim efendim: Malûmu âlileridir ki, sırası gel
dikçe bütçede bir fasıl veya maddei mahsusaya 
tahsisat verilir. Bu tahsisattan bir kısmı bir 
sene zarfında sarfedilebilir. Memurin kadrosu, 
o tahsisatın mütehammil olduğu miktarın ta
mamen sarfını temin etmiyecek bir derecei nok-

. sanda bulunur. Fakat bütçe tasdik edilmezden 
evvel yeni senenin bütçesiyle, eski senenin tah
sisatı ile mukayyet olmak üzere Hükümete salâ
hiyet verdiğiniz zaman, eski sene de, yani 1336 
bütçesinde olduğu gibi, tahsisatın vüsati kanu-
niyesi dairesinde o memurin kadrosunu doldur
maya Hükümet salâhiyettardır ve Hükümete 
bu tahsisatın iptali hakkını, devrei mütemmime 
denilen ve Devletin bütçesini beş ay tecavüz 
eden bir müddete kadar salâhiyet verir. 

Hükümete biz hali hazırda teşkilâtı mevcu-
deyi olduğu derecesinde kesmek ve yeni memuri
yetlere - hattâ tahsisatlara müsaade edilse bile -
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yeni memurlar tâyin salâhiyetini Hükümetten 
nezetmiş plmak için, tahsisatın mütehammil ol- ı 
duğu memuriyetlerin (tâyinini) tevsi kelimesiy
le tahlil ettik ve dedik ki: bu tevsi maddesi He
yeti Celilenizin tasdikma iktiran edecek cetvel
de muharrer olmakla mukayyettir. Yani 1336 da 
Meclisin Hükümete verdiği salâhiyeti, kanuni
ye, Muhasebei Umumiye Kanunu Muaddelinin 
bile tadili derecesinde iken, bu fikri tadil ettik, 
imsaki masraf fikrini takibettik. Fakat yine He
yeti Celilenizin mesaisini teyiden Hükümet me-
mekanizmasınm dönmesi için zaruri olup da 
1336 tahsisatında kabbul edilen, fakat kadronun 
ikmal edilememiş olması dolayısiyle henüz doldu-
rulamıyan bâzı memuriyetler olduğunu düşün
dük. Bu memuriyetler hakkında imsak etmekte 
ısrar, âdeta maslahatın, umuru Devletin, umuru 
Hükümetin icabatmr ihmal etmek, ondan teberri 
etmek demek olacaktır. Heyeti Vekile âzasın
dan her biriyle birçok münakaşattan sonra; 1336 
Bütçesinin tahammül edebildiği masraflardan 
bâzılarının, yani doldurulmamış kadroların dol
durulması ve kadrolarda ifa edilememiş hizmet
lerin ifası için bizim ekseriyetimizle veya ittifa
kımızla zaruri görülen ve bir karara raptedilen 
bir cetveli tevsi hususunda Heyeti Celilenize ha
kem sıfatiyle havale ettik. Heyeti Celileniz bi
zim noktai nazarımızı kabul etmez ve mercii 
mesulü olan vükelâdan her birini dinledikten 
sonra 1336 senesinin müsait bulunduğu kad
roların ve teşkilâtın hali hazırda ipkasını zaruri 
görürlerse ve Hükümet mekanizasmm hali hâzı-
riyle döndürülebileceği kanaati filân veya filân 
daire için kendilerinde hâsıl ederlerse o başka 
tabiîdir ki, onlar Heyeti Celilenizin noktai naza
rına göre halledilecek meseledir. 

Gelelim tecdiden kaydına; tecdiden kaydı şu
dur: Vekâletler 1337 senesinde bunları tecdit ' 
hususunda ısrar etmişlerdi. Biz yüzde doksanı
nı kabul etmedik. Fakat bâzı hidemat gördük 
ki, bunlara zaruret vardır. Bizim; yani encmü-
meninizin kanaat ve içtihadının bu suretfe ol
ması her halde . bir günah, bir cürüm teşkil et
mez. Çünkü bu masraflar sizin kalbinizde de 
heyecan hâsıl edecek ve zarureti sizce de teslim 
edilecektir. Müdafaai Milliye Bütçesi cümleniz-
ce maaşşükran derhal kabul edildi. Millet mü
dafaai Milliyesini ifa için hiçbir fedakârlıktan j 
çekinmiyeceğini bu suretle izhar ettiğinden şaya
nı takdis ve tebriktir. Hidematı Devletten bir- I 
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takımları vardır ki, meselâ: Münasebatı hariciye
mize ait. Heyeti Celileniz kendisine mahsus mü-
talâat ile falan veya filân masraflar hakkında 
muhtelif müzakerat ve münakaşatı yapar ve muh
telif içtihada sahip olabilir. Fakat biz zatî mas
lahat itibariyle lüzum gördüğümüz yerlerde tah-
diden ifayi hizmet eylemek zarureti olduğu iz-
tırarmda idik. Çünkü o tesisat meydana ge
tirilmezse Devletin gaye ittihaz ettiği maksadın 
husulüne imkânsızlık vardır. 

Hulâsa efendiler,,Muvazene Encümeni; nok
tai nazarınızı kamilen müzakeratma esas tutmuş 
ye hesabınıza Heyeti Vekile nezdinmde terüman 
olmakta hiçbir zaman kusur etmemiştir. Hattâ 
o kadar ısrar ve asabiyet göstermiştir ki, Muva
zene Encümeni âzasından birtakımlarının mu-
vafıkı hakikat görmediği derecede Heyeti Vekile 
âzasiyle mücadele etmiştir. Onların bihakkin infi
alini mucip olacak bir surette kendilerine tasibat 
gösterilmiştir. Şimdi meselenin hulâsası efendim: 
Mazeret vardı, cetveller tabedilmedi. Bu cetvel
ler meyanmda gösterilen hidemat okunur. Fakat 
bu okunurken bütçe müzakeratmda tâbi oluna
cak birtakım ahkâma riayet etmek lâzımdır. 
Çünkü bu hususta malûmu devletleri, olacağı 
veçhile biz; bütçe müzakeratmm fasıl üzerine 
olacağını esas tutarak, fusulden tevsian ve tec
diden ifa edilecek hizmetlerin fasılları üzerinde 
müfredat yaptık. O fasılda şu müfredatın tecdi
den açılması esası kabul edilirse o faslın şu mas
rafla açılması kabul edilmiş olacaktır. Halbuki, 
1336 Bütçesindeki o fasılların tahsisatı derece
sinde Heyeti Vekileye salâhiyet vermek; getirmiş 
olduğu tevsii hizmet cetvellerinde istediğini ken
disine vermek demektir. Eğer buna karar veri
lirse bu dairede müzakereye sevk edilir. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Müsaa
de buyurulur mu efendim? Şahsıma ait olan şeye 
iki kelime ile cevap vereceğim. Abdülkadir Ke
mali Bey ismimden bahsettiler. Efendiler, ben
deniz masarifatı umumiyede tenkihata ne kadar 
taraftar olduğumu geçen sene verdiğim takrirle 
ispat ederim. Bunun için mütaaddit takrirlerle 
Heyeti Celilenizin nazarı dikkatlerini celbetmiş-
tim. Bendeniz Heyeti Celilenize bu tecdiden ilâve 
edilecek hizmetlerin kabul ve ademikabulü hakkın
da birşey arz etmemiştim. Yalnız zamanın nezake
ti ve ehemmiyeti cihetiyle Heveti Celileniz bu 
mesele hakkındaki kararını bilâmüzakere ver
sin veyahut bir hafta sonraki bütçeye tehir et-
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sin demek istedim. Efendiler Abdülkadir Ke
mali Bey, bir hafta sonra bu bütçe müzakere 
edilemez ve âdeta Meclis iğfal ediliyor gibi, o 
möali ifham edecek sarette ifadatta bulundular. 
Müdafaai MiÜiye Bütçesi Muvazene, encümenin- 1 
den çıkmıştır. Matbaadadır. Yarın vçya öbür- ; 
gün Heyeti Umumiyeye tevdi edilir. Bendeniz 
bir hafta sonra dedim. îster üç gün sonra mü
zâkere ediniz, isterseniz üç ay sonraya talik 
ediniz. 

BEÎS — Müsaade buyurun efendim. Bu su
retle kabul buyuruyor musunuz efendim? (Hayır, 
hayır, maddenin tayymı istiyoruz sesleri). (Gü
rültüler). 

REFÎK ŞEVKET B. (Saruhan) — Şimdi 
mucibi ihtilâf olan nokta cetvelin heyeti umu-
miyesini ya ret veya kabul meselesidir. Cetvel
ler yegân yegân Heyeti Umumiyeye arz edilir
se mesele hallolunur. Sinaenaleyh, takririm 
reye konsun. 

REÎS — Vekili mesulü de burada bulunur, 
fikrini söyliyebilir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Tabı ve 
tevziinde ne mahzur vardır? O kadar kuvvei hâ-
fizam yoktur. 

REÎS — Birer birer okunursa hatırda kalır. 

Riyaseti Celileye 
Mevzuu müzakere olan üçüncü maddenin ih

tilâfa sebebiyet veren noktası merbut olduğu 
bildirilen cetvelin merbut bulunmamasıdır. Mese
lenin ehemmiyetine ve süratle halle iktiran et
mek lüzumuna binaen tabı ve tevzii kabil olmı-
yan mezkûr cetvelin ihtiva ettiği mevaddm ye
gân yegân kıraatiyle kabul edilenlerinin mevkii 
meriyete vaz'ını teklif ederim; • 

24 Mart 1337 
Saruhan 

Refik Şevket 

REİS — Bu takriri kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. (Hayır, hayır sesleri). 

HAKKI HAMI B. (Sinob) — Takrir muci
bince kabul edecek olursak her vekil kendisine 
ait olan mevat hakkında söz söyliyecek olursa 
iki ayda bitmez. 

REÎS — Bendeniz bu takriri tekrar reye 
vaz'ediyorum. 

HASAN BASRÎ B. (Karesi) — Reis Bey 
Benim de usulü müzakere hakkında takririm 
var. 
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REÎS — Efendim, müzakerenin kifayetine 

dair takrir vardır. Müzakereyi kâfi görenler 
lütfen el kaldırsın. Kâfi görülmedi. (Aksini 
reye koyunuz sesleri). Kâfi görmiyenler el kal
dırsın. Şimfli de müsavi gelmiyor efendim. 
Tekrar reyş koyuyorum, müsaade buyurunuz^ 
Şimdi bir takrir vardı. Müzakerenin kifayetine 
dair, ekseriyet hâsıl olmadı. Demek ki, devam 
edeceğiz. 

SALÂHATTÎNB. (Mersin) — Efendim, ben
deniz üçüncü maddede mevzu olan ve elimizde 
maatteessüf cetveli mevcut olmıyan hidemat 
ve memuriyetler için ceffelkalem bir kabule ak
lım ermiyor. Şüphesizki kanaatler birbirine 
muhaliftir veyahut Muvazenei Mâliye Encüme
ninin dûrüdiraz tetkik ettiği ve bihakkin lüzu
muna kanaattar olduğu mesailde bendeniz sahi
bi kanaat olamam. Binaenaleyh, böyle tevsi 
edilmiş hidematı bendeniz kabul edemiyorum ve 
zannediyorum Mebusanı Kiram arkadaşlarım
dan ekseriyeti umumiyesi, görmediği ve bilme
diği hizmetlerin yeniden mevzu olacağına ve 
bunların senelik bütçede kalacağına kaani olu
yorlar. Mesele başka bir şey değildir. Yani an-
laşılmamazlıktır. • 

HAM.DÎ B. (Trabzon) — Bu muvakkat avans 
kanunudur. N • 

SALÂHATTÎN B. (Mersin) — Müsaade bu
yurunuz, arz edeyim. Esasen Muvazenei Mali
ye Encümeni; tetkikatı âmika neticesi olarak 
bunların lüzumuna biz kaani olduk diyor. Ben-
denizce burada, bir nokta vardır. Encümeniniz 
devairin bütçelerini ayrı ayrı getiriyor ve Mü
dafaai Milliyenin Bütçesi hazırdır diyor. Bina
enaleyh, bunları ve bilhassa en mühimmi hangi
si ise onu tetkik edelim. Bendeniz o kadar 
mübrem, o kadar âcil olarak her tarafa sefirler 
izamına, Baku'ye doğru Şarka doğru, Turan'a 
doğru sefirler izamı meselesine aklım ermiyor. 
Derecei lüzumuna dair ihtimal ki, Hükümetin 
bir kanaati vardır. Bizde bu -fikir hâsıl olma
dıktan sonra nasıl olur efendim? Bu lüzumu bi
zim anlamaklığımız lâzımdır ve bu lüzum hu
susunda bizi tacil eden kimse yoktur. Arkadaş
larımızın bu gibi masarif hakkında mütereddit 
bir vaziyette bulunmaları bundan ileri gelmiştir. 
Bâzı izahat ile tabedilmiş bir cetvel elimize ve
rilse idi, o vakit zannederim bu kadar münaka
şa olmazdı. Üçüncü madde bilâmüşkülât orta-
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dan geçebiliyordu. Herkes bu vazifeye ne derece
ye kadar lüzum vardır. Bunu anlamalıdır ve 
kanaat getirmelidir. Bendeniz kendimde bu 
kanaati görmediğim için efendiler; bunu kabul 
edemiyorum. Heyeti Aliyenizce Avans Kanunu
nun müstaceliyetle tasdikma memleket için bir 
ihtiyaç vardır. Bununla uzun uzadıya zaman 
kaybetmeye hiç' lüzum yoktur. En mühim me
sele Müdafaai Milliyenin bir an evvel yapılma
sıdır. Halbuki efendiler, dördüncü madde de 
bu sarahaten yazılır. Binaenaleyh siz üçüncü 
madde için ne kadar uğraşırsanız Müdafaai Mil
liye için o kadar zıt hareket etmiş olurrsunuz. 
Bendeniz üçüncü maddeden sarfınazar edilme
sini ve dördüncü maddeye geçilmesini teklif 
ederim. 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) —• Efendi
ler, bu maddenin tayyı da mümkün değil, kabu
lü de. Bunun için pek müstacel olmıyan bu mad
denin umumi bütçeye talikim teklif ederim. 
(Muvafık sadaları). 

HASAN B. (Trabzon) — Mesele şimdiye 
kadar yanlış başlamıştır, yanlış yolda yürüyo
ruz. Heyeti Celileniz bu meselede, Muvazenei 
Maliye Encümeni ile mücadele ediyorsunuz. Mü
cadeleniz Heyeti Vekile ile değildir. Bu madde
nin tayyma evvel beevvel kaani olan ve elbette 
buna razi olan Heyeti Vekiledir. Bunun tay
yma onlardan hiç itiraz eden yoktur. Fakat 
tayyederseniz Heyeti Vekile daha fazia salâhi
yete- mazhar olmuş olacaktır. Bu maddeyi kal
dırdığınız zamanda Heyeti Vekile masrafını 
1336 senesi bütçesinin füsul ve mevaddma göre 
yapacaktır. Anlamıyorsunuz Heyeti Vekile bunun 
reddine taraftardır. (Gürültüler). 

ABDÜLKADİR KEMALİ B. (Kastamonu) 
—- Rica ederim sözünü geri alsın.- (Gürültüler). 

REİS — Birçok takrirler var. Müzakerenin 
kifayetine dair. (Sözünü geri alsın seesleri). 

ABDÜLKADİR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— Sözünü geri alsın efendim. 

HASAN B. (Trabzon) — Sözümü geri al
dım, size şümulü yoktur. 

REİS — Efendim, birçok takrir vardır, 
Müzakerenin kifayetine dairdir. Müzakereyi 
kâfi görenler lütfen el kaldırsın. Müzakere kâfi 
görüldü. Birçok takrirler daha vardır. Müsaa
de ederseniz, okuyalım. Sıra ile tasnif ettim. 

3.1337 ö : l 
Riyaseti Celileye 

Avans Kanununa merbut cetvelde üçüncü 
maddeye ait hideırîattan umuru harbiyeye dair 
olanlar kabul edilip hidematı sairenin tayymı 
teklif eylerim. 

Erzurum 
Nusret 

i 

HAŞİM B. (Çorum) — Dördüncü madde za-. 
ten muayyendir efendim. 

REİS —Müsaade ederseniz bu sıra ile oku
yalım. 

Riyaseti Celileye 
Üçüncü maddenin tayymı teklif eylediğim 

mâruzdur. 
Kütahya Mebusu 

Besim Atalay 

Riyaseti Celileye 
Vaziyeti hazıra ve maliyemiz yeniden teşki

lât icrasına, müsait olmadığından üçüncü mad
denin tayymı teklif ederim. 

Ertufrul 
Mustafa Kemal 

Riyaseti Celileye 
Üçüncü maddedeki tevsian ve tecdiden tâbi

ri bilmüzakere anlaşıldığı veçhile bâzı gûna te
lâkkilere sebebiyet verdiğinden maddei mezkû-
renin tayymı teklif eylerim. 

Konya Mebusu 
Refik 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Üçüncü maddenin tayyı 

ile dördüncü maddeye geçilmesini teklif eyle
rim efendim. 

Genç 
Dr. Haydar 

« Riyaseti Celileye 
Bugün hakikaten pek mühim bir ahvali har

biye içerisindeyiz. Bunun için avans hakkında 
fazla söz söylemek abestir. Binâenaleyh, Mü
dafaai Milliyeyi mihveri lâyıkmda tedvir et
mek üzere masarifi mühimmei askeriye için 
icabeden avans verilmek ve diğerleri ise bütçe
lerinin vürudunda ita olunmak şartiyle üçüncü 
maddenin şimdilik tayymı teklif eylerim. 

Kayseri r 

Osman Zeki 
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Kiyaseti Celileye 

.. Avans Kanununun birinci ve yedinci mad
delerinin kabulü ile diğer mevaddımn reddini 
teklif eylerim. * 

Erzurum 
İsmail 

Riyaseti Celileye 
Müzakere etmekte olduğumuz kanunun 

üçüncü maddesi tevsian ve tecdiden ifa edilecek 
hidemat için ihdas edilecek memuriyetlerden 
bahsediyor, İstanbul Hükümetinin, Babı Âlinin 
Ankara'da tesisine şiddetle' muhalifim, o mad
denin tayymı teklif ederim. 

24 Mart 1337 
Kastamonu Mebusu 
Abdülkadir Kemali 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Evvelce verdiğim takrir 

mucibince maddenin taayymı teklif eylerim. 
Ertuğrul 

Mustafa Kemal 

Riyaseti Celileye 
Teşkilâtı hazırasma göre Seriye Vekâletinin 

vezaifi basit olduğundan müsteşarlık memuriye
ti ihdasına lüzum yoktur. Binaenaleyh, memu
riyeti mezkûrenin tasdikmdan sarfmazarla ma
sarifinin muvakkat bütçeden tayymı teklif ede
rim. 24 Mart 1337 

Konya 
Ömer Vehbi 

Riyaseti Celileye 
Elde müzakere olunan lâyihai kanuniyenin 

üçüncü maddesi yeni ihdas olunan lüzumsuz me
muriyetlere ait olduğu cihetle maddei mezkû
renin tayyını teklif ederim. 

Konya 
Vehbi 

Riyaseti Celileye 
Üçüncü maddenin muhtevi olduğu madde 

teşkilâtın sureti icrasına mütaallik teşebbüsat 
ve tedabiri ve binnetice tâyini vezaif ve memuri
yeti, mutazammmdır. Melfuf cetvelin tabı ve 
tevzi edilmemiş bulunduğu cihetle müzakeresi 
şimdilik kabil olamıyaeağıridan bunun umumi 
bütçeye taliki ile maddenin tayyını teklif ede
rim. 

Çorum 
.•.'-"-• F u a t 

1337 C : 1 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Meselenin müstaceliyetine mebni üçüncü mad
denin Umumi Bütçe ile müzakere edilmek üzere 
tehiri müzakeresini teklif ederim. 

24 Mart 1337 
Erzurum Mebusu 

Hüseyin Avni 

Riyaseti Celileye 
Müzakerenin cetvellerin tab'ma talikini tek

lif ederim. 
24 Mart 1337 

Karesi 
H. Basrı 

Riyaseti Celileye 
Yeniden tesisat ve teşkilâtı ihtiva etmemek 

ve bin üç yüz otuz altı senesi nispetinde sarfi
yat yapılmak şartiyle üçüncü maddenin tayymı 
ve mebhusüanh cetvelin umumi bütçenin müza
keresi sırasında dûrüdiraz müzakeresini teklif 
eyleriz. 

24 Mart 1337 
Kayseri Kayseri 
Ahmet Sabit 

REİS — İki teklif var, meşrutan kabulünü 
teklif ediyorlar. t 

Riyaseti Celileye 
Bütçenin vürudunda tetkik olunmak üzere 

üçüncü maddenin tecilini talep ve teklif eyle
rim. 

22 Mart 1337 
* Konya 

Arif 

Riyaseti Celileye 
Üçüncü maddede mevzu cetvellerin müzakere

sinin umumi bütçeye taliki ile Avans Kanununun 
kabulünü teklif eylerim. 

24 Mart 1337 
Gümüşane 

Hasan Fehmi 

REİS — Şimdi takrirlerin hepsi okundu. 
Bir kısmı tehiri, diğerleri tayymı ve diğerleri de 
şarta talikini teklif ediyor. 

Şimdi aynen kabulünü teklif eden bir tek
lif vardır. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Evve
lâ Tayyı reye koymanız lâzımdır efendim. 
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ÎIEÎS — Müsaade ediniz, bir defa müzake

renin tehirini reye koyalım, kabul edilmezse 
Tayyı koruz. 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Efendim, 
müzakerenin umumi bütçeye taliki hiç doğru 
değildir. Cetveller tabedilineeye kadar yarın 
diğer bir celsede müzakere edilmek üzere . . . . 
(Hayır hayır sesleri). O halde Reis Bey, cet
veller tab ve tevzi olunmadıkça körü körüne 
kabul edilemez. 

REÎS — Tehiri müzakere de o demektir 
efendim. 

İSMAİL SAFA B. (Mersin) — Efendim ve
rilen takrirlerin bir kısmmdft maddenin tayyı 
vardır. Maddede iki nokta vardır. Birisi Hü
kümeti takyit ve tahdit ediyor. Birisi de Hükü
metin sarfiyatına izin veriyor. Eğer biz madde
yi tamamen kaldırırsak Hükümete daha çok ser
besti vermiş oluyoruz. Onun için tay yalnız 
cetvellere hasredilsin. Bu madde kalmalıdır. 
Bu maddeyi kaldıracak olursak Hükümete ser
besti vermiş oluruz. (Kanunsuz yapmış oluruz 
sadaları). Yani doğrudan doğruya tay doğru 
değildir efendim, 1336 senesinde ... 

İSMAİL FAZİL Pş. (Yozgad) — Hüküme
te verilecek bu mezuniyetle kanunsuz mu para 
verilecek? 

İSMAİL SAFA B. — Biz Hükümetin 1336 
füjsul ve mevaddmi takibediyoruz. Bu fasıllar 
altında Hükümet 1336 senesinde yapmış olduğu 
Şeyi yapabilir. Bunu yapmamak için bu konul
muştur. . 

İSMAL FAZIL Pş. (Yozgad) — Para mah
duttur. 

İSMAİL SAFA B. (Mersin) — Rica ederim, 
bu mahsuben icra edilecektir. 

Riyaseti Celileye 
Üçüncü maddenin tayyedilmesini ve bu mad

dede merbut olduğu beyan edilen cetvel muhte
viyatının yekûnunun sekiz milyon avanstan ten
kis edilmesini teklif ederim. 

Karahisarı Sahip Mebusu 
Ömer Lûtf i 

NECİP B. (Mardin) — Tenkise hacet yok
tur. Zaten sarfedemez. 

RFvlS -— Efendim, evvelâ tay teklifini reye 
koyorum. Eğer tay teklifi kabul edilirse diğer 
tekliflere hacet kalma». (Tabiî sadaları). 

3.133? 0 : 1 
Efendim, üçüncü -maddenin tayymı kabul 

edenler lütfen el kaldırsın. Ekseriyeti azîme ile 
kabul edildi. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Teş
kilât yapmamak şartiyle. 

REÎS — Efendim, dördüncü maddeye geçil
mesini kabul edenler lütfen el kaldırsın. Dör
düncü maddeye geçildi. Fakat üçüncü maddenin 
tayyedilmesi dolayısiyle bu dördüncü madde 
üçüncü madde oluyor. 

MADDE 3. — Müdafaai Milliye Vekâletinin 
sarfiyatı 1337 Bütçesinin Muvazene Encümenin
ce musaddak şekli dairesinde ifa kılınacaktır. 

REİS — Bu maddeyi kabul buyuranlar lüt
fen el kaldırsın. Aynen kabul edildi. 

Beşinci maddeye geçilmesini kabul edenler lüt
fen el kaldırsın. 

TAHSİN B. (Aydın) — Efendim, beşinci 
madde dördüncü madde oluyor. 

REİS — Evet efendim, beşinci madde dör
düncü madde oluyor. 

MADDE 4. — Devair muhasebelerinde mev
cut muhasebe müdürleri ve muhasebe memurin 
ve ketebesinin maaşat ve tahsisatı fevkalâdeleri 
senei haliye Martından itibaren Maliye Bütçesi
ne naklolunmuştur. Her daireye ait muhasebe 
tahsisatı Maliye Bütçesinin yeniden açılacak 
(A 56) faslında birer madde olarak irae oluna
caktır. 

ABDÜLKADİR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— Bu madde dolayısiyle encümeni tebrik ede
rim. 

REİS — Dördüncü maddeyi kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. (Müttefikan kabul sadaları). 
kabul edildi. 

MADDE 5. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. 

REİS — Beşinci maddeyi kabul edenler lüt
fen el kaldırsın. Kabul edildi. 

MADDE 6. — İşbu kanunun icrasına Heyeti 
Vekile memurdur. 

REİS — Altıncı maddeyi kabul edenler lüt
fen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Efendim, kanunun heyeti umumiyesini tâyi
ni esami ile reye koyacağız. Fakat müsaade bu
yurursanız ekseriyet olup olmadığı bilâhara an-

I laşılıyor ve tekrar reye koymak ihtiyacı hâsıl 
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oluyor. Şimdi bendeniz Nizamnamei Dahilî 
mucibince üç dakika zili çalacağım üç dakika 
hitamında burada yoklama tarzında esamiyi 
okuyacağız. Kabul veya ret denecek, müstenkif 
denecek ve bü suretle anlaşılacak. Nizamnamei 
Dahilî böyledir. Böyle tatbik edeceğiz. Başka 
türlü çare yoktur. (Gürültüler). Müsaade 
buyurun efendim. Esami okunacak, herkes iz
harı rey buyursun. Dinliydim. Bütçenin heye
ti umumiyesi kabul mü, red mi şifahen söylene
cek, kâğıt istemez. 

Çorum : Dursun Bey (Ret), Fuat Bey (Ka
bul), Haşim Bey (Kabul), (İşitemiyoruz sada-
ları). 

REİS — Gürültü içinde bittabi ses duyulmaz. 
Niçin bağırıyorsunuz? Dünyanın en yüksek ses
li (tenor) u gelse yine duyulmaz efendim. Rica 
ederim dinliydim. 

Hakkâri : Tufan Bey (Kabul), Mazhar Mü
fit B. (Kabul), 

Dersim : Abdülhak Tevfik Bey (Kabul), Di-
yap Ağa (Kabul). 

(Denizli : Hasan Efendi (Kabul), Mazlum 
Baba Efendi (Kabul). 

Diyarbakır : Hacı Şükrü Bey (Kabul), Kad
ri Ahmet Bey (Kabul), Mustafa Efendi (Ka
bul). 

Siird : Salih Efendi (Kabul), Mustafa Sab-
ri Efendi (Kabul), (Sinob) : Hakkı Hami Bey 
(Kabul), Rıza Vamık Bey (Kabul), Şerif Bey 
(Kabul), Şevket Bey (Kabul). 

Sivas : Emir Paşa (Kabul), Rasim Bey 
(Kabul), Ziya Bey (Kabul). 

Siverek : Abdülgani Bey (Kabul), Mustafa 
Lûtfi Bey (Kabul), 

Saruhan: Reşat Bey (Kabul), Refik Şevket 
Bey (Kabul), Ömer Lûtfi Bey (Kabul), Avni 
Bey (Kabul), Mustafa Necati Bey (Kabul), 
Mahmut Celâl Bey (Kabul). 

Trabzon : Recai Bey (Kabul), Hafız Meh
met Bey (Kabul), Nebizade Hamdi Bey (Ret), 
Celâl Bey (Kabul), Hasan Bey (Ret). 

Karesi : Hasan Basri Bey (Kabul), Kâzım 
Bey (Kabul), Hacim Muhittin Bey (Müstenkif). 

Karahisarı Şarki : Mesut Bey (Kabul), Mus
tafa Bey (Kabul). 

Karahisarı Sahip : Mehmet Şükrü Bey (Ka
bul), Nebil Efendi (Kabul), Ömer Lûtfi Bey 
(Kabul), Mustafa Hulusi Bey (Kabul). 
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Kastamonu : Hulusi Efendi (Kabul), Sabri 

Efendi (Kabul), Abdülkadir Kemali Bey (Ka
bul), Murat Bey (Kabul), Dr. Suat Bey (Ka
bul). * 

Kozan : (Hüseyin Efendi (Ret). 
Konya : Arif Bey (Kabul), Abdülhalim Çe

lebi Efendi (Kabul), Rıfat Efendi (Kabul), Re
fik-Bey (Kabul), Hacı Bekir Eföhdi (Kabul);, 
Ömer Vehbi Efendi (Müstenkif),.Kâzım Hüsnü 
Bey (Kabul), Mehmet Vehbi Efendi (Kabul). 

Kırşehir : Sadık B. (Kabul), Cevdet Bey (Ka* 
bul)', Müfit Efendi (Kabul), Yahya Galip Bey 
(Kabul), Riza Bey (Kabul), 

Kayseri : Sabit Bey (Kabul), Osman Bey 
(Kabul), Atıf Bey (Kabul), Âlim Efendi (Ka
bul), Ahmet Hilmi Bey (Kabul), Rifat Bey 
(Ret). 

Gümüşane : Hacı. Mustafa Bey (Kabul), 
Hasan Fehmi Bey (Kabul), Ruşen Bey (Kabul), 
Mehmet Şükrü Bey (Kabul). 

Genç : Dr. Ali Haydar Bey (Kabul), Ali Va
sıf B. (Kabul), Şeyh Fikri Efendi (Kabul), 
Fikri Faik Bey (Kabul), Celâl Bey (Kabul). 

Kengırı : (Sait Bey (Kabul), Ziya Bey Ka
bul), Neşet Bey (Kabul), Behçet Bey (Kabul)i 

Kütahya : Besim Atâlay Bey (Kabul),, Cemil 
Bey (Kabul), Haydar Bey (Kabul), Şeyh Seyfi 
Efendi (Kabul), Ragıp Bey (Kabul). 

Lâzistan : Esat Bey (Kabul), Dr. Abidin Bey 
(Ret), Ziya Hurşit Bey (Kabul), Osman Bey 
(Kabul). 

Mardin : Derviş Bey (Kabul), Necip Bey 
(Kabul). 

(Mersin : İsmail Safa Bey (Kabul), Salâ-
hattin Bey (Kabul), Yusuf Ziya Bey (Kabul). 

Maraş : Tahsin Bey (Kabul). 
Malatya : Feyzi Efendi (Kabul). 
Menteşe : Sadettin Bey (Kabul). 
Muş : Hacı Ahmet Hamdi Bey (Kabul), Ri

za B. (Kabul), Abdülgani Bey (Kabul), Kasım 
Bey (Kabul), Mahmut Sait Bey (Kabul). 

Niğde : Mustafa Hilmi Efendi (Kabul), Veh
bi Bey (Kabul), Ata Bey (Kabul). 

Van : Hasan Sıddık Bey (Müstenkif), Hay-
Haydar Bey (Kabul), Tevfik Bey (Kabul). 

Yozgad : Ahmet Efendi (Kabul), Rıza Bey 
(Kabul), Süleyman Sırrı Bey (Kabul), Feyyaz 
Ali Bey (Ret), İsmail Fazıl Paşa (Üçüncü mad
denin gayri tamamen kabul), Bahri Bey (Kabul). 
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Adana : Zamir Bey (Kabul), Fahri Bey (Ka

bul), Abdullah Efendi (Kabul), Mehmet Efendi 
(Kabulj. ' 

Amasya : Hamdi Bey (Kabul), Ali Bey (Ka
bul), Mehmet Ragrp Bey (Kabul), Ömer Lûtfi 
Bey (Kabul). 

Antalya : Hasan Tahsin Bey (Kabul), Halil 
ibrahim Efendi (Kabul), Ali Vefa Bey (Kabul), 
Mustafa Bey £Kabul). 

(Ankara : Hacı Mustafa Efendi (Kabul), 
Şakir Bey (Kabul), Şemsettin Efendi "(Kabul), 
Hilmi Bey (Kabul), Ömer Mümtaz Bey Kabul), 
Hacı Atıf Efendi (Kabul). 

Aydın : Esat Efendi (Kabul), Tahsin Bey 
(Kabul), 

İzmit : Hafız Abdullah Efendi (Kabul), 
Hamdi Namık Bey (Kabul), Halil ibrahim Efen
di (Kabul),- Fuat Bey (Kabul). 

Erzurum : ismail Bey (Kabul), Asım Bey 
(Kabul), Salih Efendi (Kabul), Nusret Efendi 
(Kabul), Celâlettin Arif Bey (Kabul), Hüseyin 
Avni Bey (Kabul). 

Ertuğrul : Hamdi Bey (Kabul), Halil ibra
him Bey (Kabul), Mustafa Kemal Bey (Kabul), 
Necip Bey (Kabul). 

Ergani : ibrahim Hakkı Bey (Kabul), Sırrı 
Bey (Kabul), Mehmet Emin Bey (Kabul), Nüz-
het Bey (Kabul). 

izmir : Hacı Süleyman Efendi (Kabul), 
İsparta : ismail Bemzi Bey (Kabul), Hacı 

Tahir Efendi (Kabul), Hafız ibrahim Efendi 
(Kabul), Hüseyin Hüsnü Efendi (Kabul), Meh
met Nadir Bey (Kabul). 

istanbul : Ahmet Mazhar Bey (Kabul), Hü

seyin Hüsnü Ef. (Kabul), Salâhattin Rey (Ka
bul), Ahmet Ferit Bey (Kabul), Dr. Adnan Bey 
(Kabul), Muhtar Bey (Kabul). 

Eskişehir : Emin Bey (Kabul), Eyüp Sabrı 
Bey (Kabul), Halil ibrahim Efendi (Kabul), 
Mehmet Niyazi Bey (Kabul), Abdullah Azmi 
Efendi (Kabul), Hacı Veli Efendi (Kabul). 

Oltu : Rüstem Bey (Kabul), Yasin Bey 
(Kabul). 

içel : Hacı Ali Efendi (Ret), Sami Bey (Ka-
*bul), Şevki Bey (Kabul), Haydar Lûtfi Bey 
(ret), Naim Efendi (Kabul), Ali Efendi (Ka
bul), 

Batum : Ali Rıza Efendi (Kabul), 
Bayazıt : Atıf Bey (Kabul), 
Bitlis : Hüsnü Bey (Kabul), Derviş Bey (Ka

bul), Yusuf Ziya* Bey (Kabul). 
Bursa : Operatör Emin Bey (Kabul), Mu-

Mttin Baha Bey (Kabul), Mustafa Fehmi Efen
di (Kabul), Necati Bey (Kabul), Osman Nuri 
Bey (Kabul), 

Burdur : Mehmet Akif Bey (Kabul), Ali Ulvi 
Bey (Kabul), Veli Bey (Müstenkif). 

Bolu : Dr. Fuat Bey (Kabul), Abdullah 
Efendi (Kabul), Nuri Bey (Kabul), Yusuf iz
zet Paşa (Kabul), Tunalı Hilmi Bey (Kabul). -

Biga : Hafız Hamdi Efendi (Kabul), Meh
met Bey (Kabul). -

Tokad ;HamdfBey (Kabul), Rifat Bey (Ka
bul), Mustafa Vasfi Bey (Kabul), 

Oanik : Emin Bey (Kabul), 
Cebelibereket *Rasim Bey, (Kabul), Faik Bey 

(Kabul), 
RE IS — Beş dakika istirahat efendim, 



ÎKÎNCİ GELSE 
Açılma saati : 4,30 sonra 

REİS — Reisisani Dr. Adnan Beyefendi 

KÂTİPLER : Mahmut Sait B. (Muş), Ziya Hurşit B. (Lâzistan), 

REİS — Celseyi kuşat ediyorum efendim. 
Avans Kanununda reye 203 zat iştirak etmiş: 

19ü kabul, 9 ret, 4 müstenkif. Binaenaleyh ka
nun kabul edilmiştir. 

7. BEYANAT 

REİS — Hariciye Vekâleti Vekili Muhtar 
Beyefendi vaziyeti siyasiye hakkında izahat ve
receklerdir. 

1. — Hariciye Vekâleti Vekili Muhtar Beyin, 
Türkiye ile Rusya arasında akdedilen Muahede-
namenin metni hakkında beyanatı 

HARİCÎYE VEKÂLETİ VEKİLİ MUH
TAR B. (İstanbul) — Efendiler! Sosyalist Fe
deratif- Şûralar Cumhuriyeti Hükümetiyle 
bir ittifak yahut itilâf akdetmek maksadiyle bun
dan akdem Rusy ay a, Moskova'ya gönderilmiş 
olan heyeti murahhasamızm nihayet matlup olan 
senedi resmiyi akdetmiş olduğu gayriresmî bir 
surette Heyeti Celilenizin malûmudur. Beynel
milel vaziyetimizi gayet mühim ve emniyetbahş 
bir safhaya isal mahiyetinde olarak akdedilmiş 
olan bu ahitnamenin metni resmisi telgrafla bun
dan iki gün evvel Hükümetinizin yedine vâsıl 
olmuş .... (Allah muvaffak etsin sadaları). Asıl 
heyeti murahhasalar tarafından badettasdik teati 
edilmek üzere usulüne muvafık bir suret ve tarz
da imza edilmiş olan metinlerin Rusya'da kala
cak olan sureti ve onun merbutatı posta ile gön
derilmiş ve henüz yedimize vâsıl olmamıştır. Vü-
rudunda tabiî bir kanun lâyihasiyle Heyeti Ce
lilenizin tasdikma arz edilecektir. Binaenaleyh 
bunun vüruduna intizar etmek zaruridir. Bu 
suretle yani bir kanun lâyihasiyle Heyeti Celile
nizin tasdik ve takdirine arz edilecek olan bu 
ahitname encümeni mahsusunda tetkik edildik
ten sonra Heyeti Aliyenizin Heyeti Umumiye-
sinde dahi müzakere edileceği cihetle bu baptaki 
müzakratm o zamana talik, edilmesini rica ediyo
rum. Şimdilik malûmat kabilinden olmak üze
re - metni asliye muvafık olduğu kaviyyen maz

nun olan - metni müsaadenizle kıraat edeceğim ve 
muhtacı izah olan bâzı cihetleri hakkında - arzu 
buyurulursa - izahatı kâfiye ve lâzime ita edece
ğim: 

Martın 16 ncı günü Rusya Hariciye Komiseri 
Vorgi Çiçerin ve Merkez İcra Komitesi Âzasın
dan Celâl Korkmazof ile Türk Heyeti Murahha-
sasmı teşkil eden Yusuf Kemal, Rıza Nur Beyler
le Sefiri Kebirimiz Ali Fuat Paşa tarafından 16 
Martta imza edilen Uhuvvet ve Muhadenet Ahit
namesinin dibacesini evvelâ kıraat edeceğim: 

« Milletlerin uhuvveti esasını ve akvamın 
kendi mukadderatını serbestçe tâyin etmek hak
kını tanımakta müttehidül efkâr olan Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Hükümetiyle Rusya Şû
raları Federatif Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti 
(Emperyalizm) tevsi ve istilâ siyasetine karşı 
olan mücadelelerindeki tesanütlerini ve iki mem
leketten birine vâki olan müşkülâtın diğerinin 
vaziyetini de vahîm kılacağını bilmüşahede ara
larında daima münasebatı muhadenetkâranenin 
ve her iki milletin menafii mütekabilesine müste
nit devamlı revabiti dostanenin cayigir olmasını 
görmek arzusiyle mütehassis olarak bir Muhade
net ve Uhuvvet Muahedenamesi akdine karar 
vermişler ve bu husus için murahhas ve vekilleri
ni tâyin eylemişlerdir. 

Şöyle ki : Türkiye Büyük Millet Meclisi Hü
kümeti İktisat Vekili ve bu Mecliste Kastamonu 
Mebusu Yusuf Kemal Bey, Umuru Maarif Vekili 
ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde Sinob Me
busu Dr. Rıza Nur Bey ve Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Hükümeti Sefiri Kebiri ve Ankara 
Mebusu Ali Fuat Paşa; 

Rusya Şûraları Federatif ve Sosyalist Cumhu
riyeti Hükümeti Umuru Hariciye Ehali Komiseri 
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Yorgi Çiçerin ve Merkez îcra Komitesi Âzasın
dan Celâl Korkmazof, usulüne muvafık bulunan 

"salâhiyetnameleri badetteati mevaddı âtiyeyi ka
rarlaştırmışlardır : 

MADDE 1. — Tarafeyni Âkıdeynin her biri 
tarafından birine kerhen tahmil olunmak isteni
len muahedei sulhiye veya diğer bir beyneddü-
vel senedi tanımamayı esas olarak kabul eder. 
(Bravo sesleri), Rusya Şûraları Federatif ve 
Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti elyevm Büyük 
Millet Meclisi tarafından temsil edilmekte 
olan Türkiye Hükümeti Milliyesinin muteber 
addetmediği Türkiye'ye ait hiçbir beynelmi
lel senedi tanımamayı kabul eder. (Bravo ses
leri). İşbu Muahedede mezkûr Türkiye mef
humunda 28 Kânunusani 1920 ve 1336 da İstan
bul'da münakit Meclisi Mebusan tarafından 
tanzim ve matbuat ile bilcümle devletlere teb
liğ olunan Misakı Millî Ahitnamesinin ihtiva 
ettiği arazinin dâhil bulunduğu kabul edilmiştir. 

Türkiye'nin Şimali Şarki hududu Bahri Si
yah sahilinde kâin Sarp Karyesinden başlıya-
rak (Hedis) den geçen hat ile tahdidedilmiştir.» 

HARİCÎYE VEKÂLETİ VEKİLİ MUHTAR 
B. — Efendim, Ahitnamenin birinci maddesinin 
Şimali Şarki hududumuza taallûk eden aksamı 
hakkında Muahedeye merbut bir zeyil vardır ve 
o zeyilde tâyin ve tesbit edilen hududu göster
mek üzere orada tanzim edilmiş ve tarafeyn 
murahhaslarmca ziri tasdik edilmiş bir de ha
rita vardır. Bu gayet mufassal olarak köy ve 
şehir esamisinden, dağlardan, ovalardan bahis
tir. Rakımları da vardır. Bunu Erkânı Har-
biyeî Umumiye dairesine verdim. Harita üze
rinde tesbit edilecektir. Binaenaleyh merbutu 
burada yoktur. 

NUSRET Ef. (Erzurum) — Vekil Bey, Ba-
tum dâhil midir? 

HARİCİYE VEKÂLETİ VEKİLİ MUHTAR 
B. — Müsaade buyurunuz... Hayır. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — O halde 
Misakı Millî yoktur. 

MUHTAR B. — Misakı Millî esas olarak 
kabul edilmiştir. Fakat Misakı Millînin ahvali 
siyasiyenin icabatı olarak duçar olduğu bâzı ta
dilât var . O şeyde mezkûrdur. Demin de arz 
ettiğim gibi metni asli gelip de Heyeti Aliye-
nize tevoU edildikten,,, 
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MUSTAFA KEMAL Pş. (Ankara) — Bir 

defa okunsun, hududu anlıyalım. 
«Türkiye'nin Şimali Şarki hududu Bahri Si

yah sahilinde Sarp Karyesinden başlıyarak He
dis'ten geqen hat ile tahdidedilmiştir.-

Hattı taksim miyah : Şavşat Dağı, Fani 
Dağı, oradan hattı hudut daima Ardahan ve 
Kars sancaklarının hututu şimaliyei idariyesi-
ni ve Arpaçay'ı ve Araş Nehri ve Talveg hattını 
Karasu mansabma kadar takibeder.» 

MUHTAR B. — Bu muhtasar şeklidir. Asıl 
merbutunda tafsilât vardır. 

«MADDE 2. — Türkiye; işbu Ahitnamenin 
birinci maddesinde gösterilen hududun şima
linde bulunup evvelce Batum Livasına ait olan 
arazi ile birlikte Batum liman ve şehri üze
rindeki hakkı metbuiyetini Gürcistan'a §u şe
raitle terke rıza gösterir : 

Evvelâ : İşbu maddede tahsis ve tâyin olu
nan mahal ahalisi her cemaatin dinî ve harsi 
hukukunu temin ve mahalli mezkûreye ahalinin 
arzularına muvafık bir tarzı tasarruf arazi it
haline imkân bahşedecek vâsi bir muhtariyeti 
idariyeye nail olacaktır. 

Saniyen : Batum limanı tarikiyle Türkiye'
ye giden veya gelen bilcümle mevat ile eşyayi 
ticariyenin Gümrük Resmine tâbi tutulmıyarak 
bilâ mezahim ve bilcümle rüsumu tekâliften 
muaf olarak serbest bir surette imrarı hak-
kiyle her nevi masarifi hususiyeden azade ola
rak Batum limanından istifade hakkkı Türki
ye 'ye temin edilmiştir. 

MADDE 3. — Tarafeyni Müteakıdeyn işbu 
Muahedenamenin merbutunda musarrah hudut 
dâhilinde Nahcıvan kıtasının Azerbaycan hima
yesinde muhtar bir arazi teşkil etmesine, Azer
baycan'ın işbu hakkı himayesini bir Devleti 
saliseye asla terk etmemesi şartiyle muvafakat 
etmişlerdir. Nahcivan arazisinin Araş Nehri 
talveg'inin şarkında ve Dağna dağı (3829), Veli 
dağı (4121), Bağarsık dağı (587), Kömürlü dağı 
(930).... 

Kömürlü dağı'ndan başlıyarak ve Saraybu-
lak (8070) dağından geçerek (Ararat İstasyo
nu) salifüzzikir arazinin Araş Nehriyle Kara
su'nun noktai telâkisine müntehi arazi dahi
lindeki müsellesüşşekil mmtaka Türkiye, Azer
baycan ve Ermenistan murahhaslarından mü-
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rekkep bir komisyon tarafından tashih oluna- I 
çaktır. 

MADDE 4. — Tarafeyni Müteakideyn Şark 
kavimleri arasındaki Harekâtı Milliye ve tahlis- I 
kârane ile Rus erbabı mesaisinin yeni bir tarzı I 
içtimai tesisine matuf mücadelesi hususunda- I 
ki telâsık ve teşabihi bilmüşahede işbu akva
mın (yâni Şark akvamının) hakkı hürriyet ve 
istiklâlini ve arzu ettikleri Hükümet ile idare 
olunmak haklarını resmen tasdik ve teyideder-
ler. I 

MADDE 5. —- Boğazların bilcümle akvamın I 
münakalâtı ticariyesine küşadını ve bu husus- I 
ta serbestli müruru teminen Tarafeyn Müteaki
deyn Karadeniz ve Boğazlar hakkında beynel- I 
milel katî bir nizamname ihzarı hususunda sa- I 
hildar devletler murahhaslarından mürekkep 
olarak bilâhara teşekkül edecek bir konferan- I 
sa tevdie muvafakat ederler. (Yani Karade
niz'e sahili olan devletler murahhaslarından 
mürekkep bir konferans...) Şu kadar ki mez
kûr konferanstan sâdır olacak mukarreratm 
Türkiye'nin hakkı hâkimiyeti mutlakasma ve I 
onun Paytahtı olan İstanbul Şehrinin emniyet 
ve asayişine bir gûna halel iras etmemesi şart
tır. (Bravo sadaları). I 

MADDE 6. .— Tarafeyni Müteakideyn iki 
memleket arasında şimdiye kadar akdolunan 
bilcümle muahedatın kendi menafii müteka-
bileleriyle tetabuk etmediğini tasdik ederler. I 
Binaenaleyh işbu muahedatın keenlemyekûn ve 
münfesih olduğu hususunda Tarafeyni Mütea
kideyn müttehidülefkârdırlar. Rusya'ya karşı 
olan bilcümle taahhüdatı maliyeden veya Çar
lık hükümetleri ile Türkiye arasında beynel
milel senedata müstenit muahedatı saireden 
Türkiye'nin tamamiyle iktisabı serbesti eyledi
ğini Rusya Şûraları Sosyalist Federatif Cum
huriyeti Hükümeti bilhassa beyan eyler. 

MADDE 7. — Rusya Şûraları Sosyalist Fe
deratif Cumhuriyeti Hükümeti Kapitülâsyon I 
usulünün her memleketin hukuku hükümranı- I 
sinin tamamii icrasiyle ve serbestli inkişafı mil- I 
lîsiyle kabili telif bir usul olmadığını bittasdik 
Kapitülâsyonları keenlemyekûn ve bu usul ile 
münasebettar her hak ve vazifeyi Türkiye de 
münfesih addeyler. I 
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MADDE 8. — Tarafeyni Müteakideyn ara

zileri dâhilinde Tarafı diğer memleketin veya
hut aksamı memleketten birinin Hükümeti va
zifesini deruhde iddiasında bulunan teşkilât ve 
tecemmüatın teşekkülü veya ikameti ile diğer 
memlekete karşı mücadele maksadında bulu
nan tecemmüatın ikametini kabul etmemeyi ta
ahhüt eyler. 

Türkiye ve Rusya; Kafkasya ve Sovyet 
Cumhuriyetlerine karşı da muamelei mütekabi
le şartiylevaynı taahhütte bulunurlar. Şurası 
mukarrerdir ki işbu maddede mezkûr Türkiye 
arazisi doğrudan doğruya Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Hükümetinin idarei mülkiye ve as
keriyesi altında bulunan arazidir.» 

BÎR MEBUS BEY — O maddeyi izah edin. 
MUHTAR B. — Meselâ Ahadı Tarafeyn ken

di memleketinde yani kendi ile muakit olan 
diğer memleketin veya Hükümetin yahut o Hü
kümetin aksamından birinin gayrimeşru olarak 
elde etmeyi iddia etmek üzere kıyam etmiş 
olan tecemmüatın kendi memleketinde vücu
dunu veya ikametini kabul etmiyecektir. 

«MADDE 9. — İki memleket arasındaki mü-
nasebatın ademiinkıtaını teminen Tarafeyni 
Müteakideyn sürati mümküne ile şimendifer, 
telgraf ve sair münakalâtın muhafaza ve te
kemmülü ve iki memleket arasında bilâmezahim 
eşhas ve eşyanın serbestli imrarının temini 
için müttehiden tedabiri lâzime ittihazını ta
ahhüt ederler. Şurası mukarrerdir ki, yolcula
rın ve eşyayi tieariyenin girip çıkmasında her 
iki memleketin kavanin ve nizamatı tatbik edi
lecektir. 

MADDE 10. — Tarafeyni Müteakıdeynden 
birinin Tarafı diğer arazisinde sakin tebaası 
mukim oldukları memleket kavanininden mün-
bais hukuk ve vezaif esasatma müsteniden 
muamele göreceklerdir. Fakat Müdafaai Milli-
yeye ait kavanin ve nizamata tâbi tutulmaya
caklardır. 

MUHTAR B. — Meselâ biz burada bulunan 
Rusları silâh altına alamıyacağımız gibi Rusya'da 
bulunan Türkiye tebaasını da onlar silâh altına 
alamıyacaklardır. kavanin ve nizamatı aske
riyelerine tâbi tutmıyacaklardır. 

«Hukuku aileye, verasete ve ehliyeti hu-
kukiyeye ait mesailde de tarafeyn tebaası îşbu 
madde ahkâmından istisna edileceklerdir. Me* 

— 207 — 



î : 11 24.3 
vaddı mezkûre bir hususi itilâf name akdiyle 
hal olunacaktır.» 

«MADDE 11. •— (Tarafeyni müteakıdeyn her 
iki memleketten birinin diğer memleket arazi
sinde sakin tebeası hakkında en ziyade maz-
harı himayet millet muamelesini tatbika mu
vafakat ederler. îşbu madde ahkâmı Rusya'nın 
müttefikleri olan Sovyet Cumhuriyetleri ile 
Türkiye'nin müttefiki olan Müslüman Devlet
leri tebaalarına ait hukukda tatbik edilmez.» 

MUHTAR B. —' Meselâ biz, geçen gün de 
arz ve tebşir ettiğimiz veçhile, Efgan Hü
kümeti îslâmiyesiyle bir ittifak ahitnamesi 
akdettik. Bunun tebaası burada bulunacaktır. 
Tabiî vaziyet inkişaf edince ihtimal ki biz 
bunların tebaasına bâzı makasıda binaen 
mümtaz bir vaziyet veririz, tşte bu vaziyeti 
mümtazed'en Rusya tebaası bu maddeye istina
den istifade iddiasında bulunamıyacak, bilmu
kabele Rusya'da meselâ, Balş'evize olmuş Gür
cistan tebaası hakkında kendi memleketinde 
kendine ait bâzı mülâhazatı siyasiyeye mebni 
onlara bahşetmiş olduğu imtiyazattan bizim 
tebaamızın iddiasını reddedebilecektir. 

«MADDE 12. — (1918) senesinden evvel 
Rusya arazisinden mâdut olup Türkiye'nin 
hakkı hâkimiyeti Rusya Şûralar Sosyalist Fe
deratif Cumhuriyeti tarafından işbu muahede 
mucibince tasdik olunan aksamı arazi ahalisin
den (Ardıhan Kars ve saire) her biri Tür
kiye'yi serbestçe terk. edebilecek ve eşya ve 
emvalini ve nükudunu birlikte götürebilecek
tir. îşbu muahede ile Türkiye tarafından hakkı 
metbuiyeti Gürcistan'a terk edilen Batum 
ahalisinden her biri de aynı hakkı haizdir. 

MADDE 13. — Rusya bilcümle sivil üsera-
dan Kafkasya ve Avrupayi Rusi'de bulunanları 
işbu muahedenin imzası tarihinden itibaren üç 
ay zarfında ve Asyayi Rusi'de bulunanları 
altı ay zarfında mesarifi Rusya tarafından tes
viye olunmak üzere Türkiye'nin Şarkı Şimali 
hududuna kadar sevk ve iadeyi taahhüdeder. 
Bu sevk ve idarenin teferruatı işbu muahede
nin imzasını mütaakıp hemen akdedilecek hu
susi bir mukavele ile ' tâyin ve tesbit oluna
caktır.» 

MUHTAR B. — Bu 1.3 ncü maddede sivil 
üseradan bahsedilmiştir. Alelıtlak bahsedilme-
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yip (Prizivite sivil) denilmiş olmasına nazaran 
telgrafın naklinde (Militr) kelimesinin unutul
muş olduğunu kaviyen zannediyorum. Bunun 
için Heyeti Murahhasaya bir telgraf çekerek 
bu ciheti sordum, çünkü burada üsterayi har-
biyeden bahsedilmemiştir. «Fakat bu varit de
ğildir. Mutlaka bu mübadelede bilhassa üm-
rayi harbiye dâhildir. Bir kelime unutulmuştur. 

ÎSMAÎL FAZIL Pş. (Yozgad) — Cevap gel-
medi daha değil mi? 

MUHTAR B. — Hayır efendim. 

«MADDE 14. — Tarafeyni müteakıdeyn 
mümkün olduğu kadar az bir müddet zarfında 
bir konsolosluk mukavelenamesiyle bilcümle 
iktisadi, malî veya işbu muahedenamenin mu-
kaddemesinde zikrolunan iki m'emleket arasm-
deki münasebat ve revabıtm takviyesine hadim 
sair mesaili tanzim edici itilâf at akdine muva
fakat ederler. 

MADDE 15. - - îşbu Türk - Rus Muahede
sinde Maverayi Kafkas Cumhuriyetlerine ait 
olarak mezkûr bulunan mevaddm Türkiye ile 
işbu cumhuriyetler arasında akdolıınacak nıu-
ahedatta tanınmasını temin için salifüzzikir1 

Maverayi Kafkas Cumhuriyetleri nezdinde te-
şebbüsatı 1 azim ede bulunmayı Rusya taah-

hüdeyler. 

MADDE 16. — «îşbu muahedename mua-
melei tasdikıyeye tâbi tutulacaktır. Tasdikna
meler sürati mümküne ile Kars'da teati oluna
caktır. îşbu muahedenamenin 13 ncü maddesi 
müstesna olmak üzere tasdiknamelerin teatisi 
tarihinden itibaren meriyülicra olacaktır., tas-
dikanlilmekal, salifüzzikir murahhas vekiller 
işbu muahedeyi imza ve tahtim etmişlerdir. 

İşbu muahedename nüshateyrı olarak Mos
kova'da 1921 (1337) senesi Martın 16 ncı günü 
tanzim olunmuştur. 

Yorgi Çieerin Yusuf Kemal 
Celâl Korkmazof Riza Nur 

Ali Fuad » 

ÎSMAÎL FAZIL Pş. (Yozgad) — Muhtar Be
yefendi! bu muahedename Rusya 1 lükümetinee 
tasdik olunmuş mu? 

HARİCÎYE VEKÂLKTÎ VEKÎLİ MUHTAR 
B. — Biz Meclisçe tasdik edeceğiz. Daha ol
madı. 
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NUSRET Ef. (Erzurum) — Batum'da bi

zim askerimiz var mı? 
MUHTAR B. — Batum'da bizim şimdi as

kerimiz vardır. 
™"NUSRET Ef. — Rusların! 

MUHTAR B. — Rusların da vardır. 
MUHTAR B. — Demin de arz ettiğim gibi 

onların metin aslı geldiği zaman müzakere 
ederiz. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Martın 16 
ncı gününe tesadüf! etmekle geçen Martın bir 
intikamını Cenabı Hak bize aldırmış bulunu
yor. Bu milretin bu Hükümetini tebrik ederim. 
Bir kelimeye müsaade buyurun; istilânın mu
kabili Fransızca'da (Envansiyon) dur. Türkçe'
de Emperiyalist ve Kapitalist mukabili de zan-
nımea mutlak surette sermayedar ve cihangir
dir. Binaenaleyh (Cihangiri ve cihangirlik) 
kullanırsak daha iyi olur. 

(HARİCİYE VEKÂLETİ VEKİLİ) MUH
TAR B, — Efendim, demin arkadaşlardan birisi 
Batum'un tahtı işgalde bulunup bulunmadı
ğını sormuştu. Bendeniz de orada bir kıtai aske
riyemizin bulunduğu cevabını vermiştim. Bu 
vaziyet Batum'da böyle olduğu gibi bundan 
akdem işgal etmiş olduğumuz (Ahikelek) ve 
(Ahısha) da da vâkidir. Binaenaleyh kıtaatı 
askeriyemiz orada Kızıl kıtaat ile âdeta mülâ-
sık bir halde bulunuyor. Buradan almış 
olduğu salâhiyetnameye binaen bu ahit
nameyi müzakere ve maddelerini (Parafe) et
miş olan Heyeti Murahhasımızın buradan al
mış olduğu talimata muvafık surette akdetmiş 
olduğu bu muahedenamenin bundan evvel 
defaatle vaziyeti mahsusasmı Heyeti Celileye 
arz etmiş olduğum Batnm ve havalisi hakkında
ki mütalâatı da Heyeti Aliyeıriziıı nazarı dikka-
ta alarak mademki tasdiknameler Heyeti C'3İi-
lenizde kabul ve Kars'da teati edildikten sonra 
ahitname meriyülicra olacaktır. Belki arada 
bir ayı mütecaviz bir zaman mürur edecektir. 
Binaenaleyh bu zaman zarfında yekdiğeri ya
nında bulunan Kızıl kıtaat ile Türk kıtaatı 
arasında belki ahitnamenin akdinden temini 
matlup olan m akası da münafi bâzı ahval zuhu
ru ihtimali de mevcuttur. Binaenaleyh Heyeti 
Aliyeniziıı bu cihetleri nazarı dikkate alarak 
mesuliyeti tamamiyle Heyeti Vekileye ait ol
mak üzere bu gibi muhilli makasıt ve münafii 
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ahvale bâis olmıyacak tedabiri ittihazında ser
best bırakılmasını istirham ediyorum. 

NECİB B. (Ertuğrul) — Heyeti Vekile bu 
hatasını itiraf etsin... 

(HARİCİYE VEKÂLETİ VEKİLİ) MUH-, 
TAR B. — Hangi hatasını?... 

NECİB B. — Bu vaziyeti ihdas etmekteki 
hatasını... 

(HARİCİYE VEKÂLETİ VEKİLİ) MUH
TAR B. — Efendim, biz izahatı lâzimeyi ver
diğimiz zaman Heyeti Vekilenin muhti olup 
olmadığı anlaşılacaktır. Zaten Batum mesele
sinin menafii mülk ve millete muvafık bir su
rette halli için bize serbestli tam vermiştiniz. 

HAKKI HAMİ B. (Sinob) — Muhtar Beye
fendinin teklifi evvelce, mesele mevzuubahis ol
muş ve bütün m'esuliyeti Heyeti Vekileye bıra
karak salâhiyeti vâsia vermiştik. İkinci bir ka
rar itasına lüzum yoktur. (Hayır hayır sada-
ları). . 

REİS — Efendim, müsaade buyurursanız 
bir kanun lâyihası var, onu da Heyeti Vekile 
süratle istiyor. Odun ihtiyacından dolayı. 
Devairi resmiye ve fıkarayı ahali ihtiyacatı için 
bilâ rüsum kereste ve odun kat 'ma dair lâyihai 
kanuniyeyi okuyacağız efendim. 

İktisat Vekili müstaceliyet kararı teklif edi
yor. (Tabedilsin de gelsin sadaları). Efendim, 
Kanun tab ve tevzi edildi. 

TAHSİN B. (Aydın) — Efendim, Hariciye 
Vekilinin verdiği izahat üzerine Ruznamei mü-
zakerata geçilmesini evvelâ reye koyunuz da on
dan sonra ruznameye geçelim. 

REİS — Efendim, zaten ruznamede idik. 
TAHSİN B. (Aydın) — Bugün muahede me- ' 

selesi kapanmış olmuyor. 
REİS — Efendim, mesele açılmadı ki, mesele 

yoktur. Muhtar Bey geldiler, havadis kabilin
den beyanatta, bulunacaklarını söylediler. Henüz 
muahede tasdik edilmedi. Metni asli gelince 
Heyeti Celilenize getireceğiz dedi. 

TAHSİN B. (Aydın) — Bakalım biz bunu 
kabul edecek miyiz?... 

REİS —- Hayır efendim, öyle bir şey mevzuu
bahis değil, henüz tasdikınıza getirmiyoruz de
diler. 

ABDÜLKADİR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— Neticeye sui tesir etmesi ihtimali var diye 
müzakere için bir karar ittihaz etmedik, beya-
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nattan ibarettir. , Tasdiki mevzuübahis olduğu 
zaman hepimiz mütalâamızı söyliyeceğiz. 

REİS — Efendim, bu bilâruhsat kereste ve 
odun kat'ı hakkındaki lâyihai kaıiuniyenin müs
taceliyetle müzakeresini kabul edenler lütfen el 

kaldırsın. Müstaceliyetle kabul edilmiştir. 
HASAN BASRÎ R. (Karesi) — Reis Bey, 

Ziynet eşyasının men'i duhulü hakkındaki kanu
nu ilk celsede müzakere etmeye karar vermiştik. 

REÎS — Bundan sonra o geliyor. 

8. — MAZBATALAR 
1. — Devairi resmiye ile fukarai ahali ihtiyacı 

için ormanlardan katedilecek mahrukatın ve ci-. 
heti askeriyeye lüzumu olan telgraf ve telefon 
direklerinin bilâmüzayede . itasına dair kanun 
lâyihası ve Kav anini Maliye Encümeni mazba
tası 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti 
Öelilesine 

11 . XI . 1936 
Devairi resmiye ve fukarai ahaliye tevzi edi

lecek mahrukat ile telgraf ve telefon direkleri 
için muktazi eşcarm bilâmüzayede itası hak
kında Heyeti Vekilenin 8 . XI . 1336 tarihindeki 
ietimamda kabul olunan kanun lâyihası sureti 
musaddakası ve esbabı mucibe lâyihası rap tan 
takdim kılınmıştır, ifayı muktazasiyle neticesi
nin işar buyurulmasmı rica ederim efendim. 

Büyük Millet Meclisi Reisi 
M. Kemal 

Devairi resnıiyeye lüzumu olan ve fukarai ahali
ye tevzi edilecek mahrukat ile ciheti askeriyece 
lüzumu olan telgraf ve telefon direkleri ve 
mahrukatın bilâmüzayede tarife bedeli üzerin
den resmi alınarak ita edilmesine dair kanunun 

esbabı mucibe lâyihasıdır. 
Orman idarelerince elyevm mabihittatbik bulu

nan nizamat ve talimat ve usul ieabatı olarak 
miri ormanlarından vukubulacak satış muamelâ
tının bilmüzayede icrası muktazi olup ancak mai
şetini kerestecilik ve kömürcülük ve odunculuk 
ile temin eden kura ahalisine müsaadei mahsusa 
olmak üzere bir nispeti mahdude dâhilinde bilâ
müzayede tarifede muharrer bedel üzerinden re
sim alınarak ruhsat ita edilegelmekte olduğu hal
de devairi resmiyece memurine ve belediyelerce 
ashabı ihtiyaca tevzi olunmak ve ciheti askeri
yece ihtiyacatı askeriye ve nafıaca şimendiferlere 
sarfedilmek üzere ehemmiyet ve müstaceliyeti 
meseleden bahsile mahrukat ve ciheti askeriyece 
telgraf ve telefon direkleri ve keza mahrukat ta
lep edilmekte ve halbuki köylülerden başka hiç 

bir devair ve müessesata bilâmüzayede kereste ve 
mahrukat itası caiz olmadığından müzayede ile 
verilebileceği bildirilmekte ise de gerek müstace
liyeti maslahata ve gerek ehemmiyeti meseleye 
binaen müzayede muamelesinin mahrukat teda
rikinde mühim teehhürat meydana getireceği ta
biî olması hasebiyle hem vakit ve zamaniyle lü
zumu olan mahrukat tedarik edilememekte ve 
hem de yolsuz ve usulsüz katiyata ve bu sebeple 
bir hayli müşkülât ve ihtilâfata meydan açmakta 
olduğundan ormanları usulsüz ve tahripkâr kati1-
yattan kurtarmış olmak ve ehemmiyeti nispetin
de müstacel ihtiyacatı defi ve izale eylemiş 'bu 
lunmak ve aynı zamanda hukuku Hazineyi de 
muhafaza etmek üzere ihtiyacatı mühimme ve 
müstaceleden olan devair ve'fukarayı ahaliye lü
zumu olan mahrukat ile ciheti askeriyece talep 
edilecek telgraf ve telefon direkleri ve mahruka
tın tahammülü fennîsi barapor tebeyyün edecek 
miri ormanlarından her mahallin tarifesinde 
muharrer en yüksek bedel üzerinden resmi alın
mak-şartiyle bilâmüzayede usulü mevzuasma 
tevfikan verilmesi muvafık görülmüş ve bu bap
ta altı maddelik bir kanun sureti tertip edilmiş
tir. îşbu kanunda bilûmum devairi 'resmiye ve 
ciheti askeriye ve nafıaya merbut şimendiferlere 
lüzumu olan mahrukat ile ciheti askeriyece 
talep olunacak telgraf ve telefon direklerinin dai
ma muhtacı himaye bulunan biçare fukarai aha
liye tevzi olunmak üzere belediyelerce ve mena-
fii umumiyeye hadim bulunduğu Hükümet tara
fından musaddak cemiyatı hayriyece tedarik 
edilecek mahrukatın ve bilûmum devairi resmiye 
mahrukat mütaahhitlerinin miri ormanlarından 
katı ve tedarik edecekleri mahrukatın usulü mev
zuasma tevfikan muamelesi ifa ve ikmal olun
duktan ve miktarı katiyat fen raporiyle teyit 
olunduktan sonra tarifede en yüksek bedel bilâ
müzayede ruhsatnamei mahsusa verilmesi zikre
dilmiş ve devairce tanzim olunacak münakaşa 
kaymalarına tarife bedelinin derci ve bâdelihale 
mütaahhidin isim ve hüviyetiyle nev'i ve miktarı 
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ihalenin mahallî orman idaresine resmen bildi
rilmesi ve mütaahhitlerle emaneten katiyat icra
sı halinde katiyata memur olan kimsenin resmen 
tâyin ve tesbit edilmiş olan miktardan fazla ka
tiyat icra etmemesi ve.katedilen mahrukattan hin 
bir sebep ve suretle az veya çok miktarını ahar 
mahalle veya şahsa ita etmemesi şart konulmuş 
ve bu kabil suiistimale mâni olmak ve kuvvei te-
dibiye olmak üzere dahi ahar mahal veya şahsa 
ita ettiği miktarın piyasa fiyatına nazaran bedeli 
misli kendisinden alındıktan başka emniyeti sui
istimal maddesiyle de hapsen cezalandırılması se
lâmeti muamele ve muhafazai hukuku hazine 
noktai nazarından lâzım görülmüş ve bilerek se
bebiyet veren alâkadar memurların da aynı veç
hile cezadide edilmesi muvafıkı maslahat ve 
muktaziyatı mâdeletten bulunmuştur. 

Katiyat esnasında Orman Nizamnamesine 
mugayir olarak hal ve hareket vukuunda nizam
name! mezkûrun mevaddı mahsusasma tevfikan 
muamele edilmesi Orman Nizamnamesinin deva
mı meriyeti itibariyle tabiî ve zaruri görülmüş
tür. 

Kanunun beşinci ve altıncı maddeleri tarihi 
neşrinden muteber olmasını've icrayı ahkâmına 
alâkadarlık itibariyle Heyeti Vekilenin memur 
bulunmasını natık işbu lâyihai kanuniye tanzim 
ve takdim kılındı. 

14 . XI . 1336 

Devairi resmiye ile fukaraı ahali ihtiyacatı için 
miri ormanlarından katedilecek mahrukatın ve 
ciheti askeriyeye lüzumu olan telgraf ve tele
fon direklerinin bilâmüzayede itasına dair ka

nun suretidir 

MADDE 1. — Bilûmum devairi resmiye ve 
ciheti askeriyeye ve nafıaya merbut şimendifer
lere lüzumu olan mahrukat ile tahsisan ciheti as
keriyece talep olunacak telgraf ve telefon di
rekleri ve fukarayı ahaliye tevzi olunmak üze
re gerek devairi belediyece ve gerek menafii 
umumiyeye hadim olduğu Hükümet tarafından 
tasdik edilen cemiyatı hayriye ve gerekse işbu 
devair ve cemiyat namına mütaahhitleree ve de
vairi mütaallikasımn resmen tâyin ve tesbit et
tiği miktar nispetinde katettirilecek mahrukat 
usulü fenniye ve mevzuasma tevfikan tertip ve 
tanzim edilecek fen raporuna müsteniden ve 
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mahallin tarifesinde muharrer en yüksek bedel 
üzerinden resmi alınmak şartiyle bilâmüzayede 
ruhsatı mahsusa ile verilir. 

MADDE 2. — Devairi mezkûrece mütaah-
hitlere ihale suretile katettirilmek istenildiği 
takdirde tanzim olunacak münakaşa kaimeleri
ne ormanın bulunduğu mahalle ait tarife be
deli dercedilmek meşruttur. Badelihale müta-
ahhidin ismiyle katedilecek mahrukatın nev'i, 
ve miktarı mahalli orman idaresine resmen bil
dirilir. 

MADDE 3. — Gerek devair mütaahhitleri ve 
gerek devair namına katiyata memur olan her 
hangi bir kimse resmen muayyen olan miktar
dan fazla katiyat icra eder veyahut katedilen 
mahrukattan az veya çok miktarını her ne mak
satla olursa olsun muhtasulehinden gayrı bir 
mahal veya şahsa ita eylerse o miktarın bedeli 
misli tazminat olarak kendisinden ahzolunduk-
tan başka emniyeti suiistimal maddesiyle de ce
zalandırılır. ve bu hale bilerek sebebiyet veren 
alâkadar memurlar da aynı veçhile duçarı mü-
cazat olunurlar. 

MADDE 4. — Katiyat esnasında tecavüzü 
hudut ve hilafı usul' katiyat gibi halat vukuun
da namına ruhsat verilmiş olan kimseden Orman 
Nizamnamesi mevaddı mahsusasma tevfikan taz
minat ve cezayi nakdî alınır. 

MADDE 5. 
muteberdir. 

tşbu kanun tarihi nesrinden 

MADDE 6. — işbu kanunun tatbikma Hey
eti Vekile memurdur. ' 

8 . XI . 1336 
B. M. Meclisi Reisi Umuru Seriye Vekili 

Mustafa Kemal . Fehmi 
Müdafaai Milliye Vekili Adliye Vekili namma 

Fevzi Ahmet Muhtar 
Dahiliye Vekili namına Hariciye Vekâleti Vekili 

Adnan Ahmet Muhtar 
Maliye Vekili Maarif Vekili 

Ferit Rıza Nur 
Nafıa Vekili namına îktisat Vekâleti Vekili 

Mahmut Celâl Mahmut Celâl 
Erkânı Harbiyei Umumiye 

Sıhhiye Vekili Reisi namına 
Adnan Fevzi 
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Kavanini Maliye Encümeni mazbatası 

Devairi resmiye" ile fukarayi ahali ihtiyaca-
tı için mirî ormanlarından kat'edilecek mah
rukat ve ciheti askeriyeye lüzumu olan telefon 
ve telgraf direklerinin ibilâ müzayede itasına dair 
olan, Heyeti Vekilenin 8 . XI .1336 tarih ve 334 
numaralı lâyihai kanuniyesi İktisat Vekili ve 
izam kılman memuru mahsusu hazır oldukları 
halde tetkik ve müzakere olundu. 

Lâyihai mezkûre heyeti umumiyesi itibariyle 
şayanı kabul görülmüş ise de fukarayı ahaliye 
tevzi olunacak mahrukattan resim ahzi muva-
fıkı adalet görülememiş ve devair namına kati-
yata memur olan kesan ve mütaahhitler hak
kında tatbik edilmek istenilen Kanunu Cezanın 
iki yüz otuz altıncı maddesinde isabet görüle
mediğinden bu gibilerin vazifelerini suiistimal 
etmiş addiyle memurini saire misillû kanunu 
mezkûrun yüz ikinci maddesinin ilâvesine tev
fikan tecziyeleri daha ziyade muvafık ve mıı-
sip olacağı düşünülmüş ve doğrudan doğruya 
iktisat Vekâletine ait olan vazifeye Heyeti Ve
kilenin memur edilmesinde de bir mâna görüle
memiş olmakla birinci, üçüncü, dördüncü ve al
tıncı maddeler bu dairede tadil ve lâyihanın al
dığı şekil berveçhi ati kayıt ye tesbit olunur : 

MADDE 1. —- Nafıaya merbut şimendiferle
re, bilûmum devairi resmiye ve ciheti askeriyeye 
lüzumu olan mahrukat ve tahsisen ciheti aske
riyece talebolunacak telgraf ve telefon direkle
ri ve fukarayı ahaliye tevzi olunmak üzere ge
rek devairi belediyece ve gerek menafii umu-
miyeye hadim olduğu Hükümet tarafından tas
dik edilen cemiyatı hayriyece ve gerekse işbu de
vair ve cemiyat namına müteahhitlerce devairi 
müteallikasınm resmen tâyin ve tesbit ettiği 
miktar nispetinde katı ettirilecek mahrukat usu
lü fenniye ve mevzuasına tevfikan tertip ve 
tanzim edilecek fen raporuna müsteniden bilâ-
müzayede ruhsatı mahsusa ile verilir. Ancak 
fıkarayı ahali namına verilecek ruhsatnameler
den bir gûna resim alınmayıp diğerlerinden' o 
mahallin tarifesinde muharrer en yüksek be
del üzerinden resim alınacaktır. 

MADDE 2. — Devairi mezkûrece mütaah-
hitlere ihale suretiyle kat'ettirilmek istenildiği 
takdirde tanzim olunacak münasaka kaimeleri
ne ormanın bulunduğu mahalle ait tarife bede
li dercedilmek meşruttur. Badelihale mütaahhi-
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din ismiyle kat'edilecek mahrukatın nevi ve 
miktarı mahallî orman idaresine resmen bildiri
lir. 

MADDE 3. — Devair mütaahhitleri ve deva
ir namına katiyata memur olanlar kat'edilen 
mahrukattan az veya çok miktarını her ne mak
satla olursa olsun muhtasun lehinden gayrı bir 
mahal veya şahsa ita eyler ve alâkadar memu
rin de bu hale bilerek sebebiyet verirlerse o 
miktarın bedeli misli kendilerinden zımânen ah-
zolunduktan başka Kanunu Cezanın yüz ikinci 
maddesinin ilâvesine tevfikan tecziye olunur
lar. 

MADDE 4. — Katiyat esnasında tecavüzü 
hudut ve miktarı muayyenden fazla katiyat ic
rası gibi hilafı usul halat vukuunda namına ruh
sat verilmiş olan kimseden Orman Nizamname
sine tevfikan tazminat ve cezayi nakdî alınıl*. 

MADDE 5. — İşbu kanun tarihi neşrindetı 
muteberdir. 

MADDE 6. — İşbu kanunun icrayı ahkâmı
na İktisat Vekili memurdur. 

Binaenaleyh keyfiyet Heyeti TTmumiyeye arz 
olunur. 

24 . X I . 1336 
Reis Mazbata Muharriri 

Niğde Sinob 
Mahmut Şevket 

Kâtip Âza Âza 
Saruhan Bitlis Ertuğrul 

Yusuf Ziya Mustafa Kemal 
Âza Âza Âza 

Genç Kütahya ' Ergani 
Fikri Emin 

HAKKI HAMİ B. (Sinob) — Efendim ya
zalım. 

REİS — Hayır efendim, kanun lâyihası tabe-
dilmiştir. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Reis 
Bey, malûmu âliniz biz ruznamemize hâkimiz. 
Fakat bendeniz bu kanunu ruznamede görme
dim. Salona talik edilen ruznamede yoktur. 

Saniyen.efendim, içtima ettiğimiz zaman ilk 
celsede buyurdunuz ki; Avans Kanununu çıka
ralım, sonra evrakı varideyi okuyalım, öyle bu
yurmuştunuz. Binaenaleyh buyurduğunuz veç
hile evrakı varideye geçelim. 
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REÎS — Efendini, bunun iyin fevkalâde isti

cal ediyorlar. 
REFÎK ŞEVKET B. (Saruhaaı) — öyle bu

yurmuştunuz. Binaenaleyh evrakı varideyi oku
yalım. Bunu da ondan sonra... 

REİS — Şimdi lâyihai kanuniye okundu 
efendim. Demin reye koydum, müstaceliyet ka
rarı kabul edildi. 

REFÎK ŞEVKET B. (Saruhan) — Müsta
celiyetle karar hiçbir zaman bunu icabetmez. 

REÎS — Rica ederim, ders verircesine söz 
söylemeyiniz. 

REFÎK ŞEVKET B. (Saruhan) — Reis Bey 
ders değil, hakkımı istimal ediyorum. 

REÎS — Anladım efendim, müstaceliyet onu 
icabettirmediğini biliyorum. 

REFÎK ŞEVKET B. (Saruhan) - O halde 
niçin evrakı varide okun muyor? 

REÎS — Şimdi, bu kabul edilmiştir, müza
kere edilsin. Söz alan arkadaşlarımız vardır, bu
yursunlar. 

HAKKI HAMÎ B. — (Elimizde kanun lâyi
hası yok sadaları). Matbu değil midir efen
dim? Kanun matbu mudur, değil midir f Bunu 
encümen söylesin. 
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BÎR MEBUS B. .-^ Mebus beylerden yüz ta

nesi yeni gelmiştir. 
REÎS — Hayır efendim, bu yeni basılmıştır. 
BÎR MEBUS B. — Matbu olabilir efendim. 

Fakat tevzi edilmemiştir. 
OSMAN B. (Lâzistan) — Bu tab ve tevzi 

meselesi biraz karışık oluyor. Bunu bendeniz 
heyeti tahririyeye gittim rica ettim. Bizim pos
ta kutularımız vardır. Mektup, gazete geliyor, 
oraya konuyor, fakat tabedilen lâyihai kanuni-
yelerden bir tane konmuyor. Arıyoruz, bulamı
yoruz. Sonra, buraya geldiğimiz zaman hiç kim
senin malûmatı olmuyor. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — R e m 
Bey, kâtibin okuduğu matbu mudur? 

REÎS — Matbudur. 
SÜLEYMAN SIRRI B. — Bizlerin hiçbiri

sinde yok. 
REÎS — Matbu efendim, buradadır. Peki 

tevzi edelim. 
ABDÜLKADÎR KEMALİ B. (Kastamonu) 

— Müstaceliyet kararı verilmiştir. Bundan son
raki ruznamenin ilk maddesi olmak üzere tehir 
edelim. 

REÎS — O halde şimdi evrakı varideyi oku
yalım efendim. 

6. — MUHTELİF EVRAK 

i. —> 16 Mart münasebetiyle Şark Cephesi 
Kumandam Kâzım Karabekir Paşadan mevrut 
telgraf 

REÎS — Efendim, 16 Mart münasebetiyle 
Kâzım Karabekir Paşadan bir telgraf vardır. 
Müsaade ederseniz okuyalım. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Geçen sene Martın 16 neı gününe müsadif 

olan bugün Makam Hilâfet olan İstanbul, İn
gilizler tarafından işgal ve milletin harimi olan 
Meclisi Mebusan Dairesine haydutçasma teca
vüz ederek mebuslarımız hali inikatta iken sün
gülerle tevkif edilmişti. Hayat ve mevcudiye
tine karşı yapılan tecavüzü iyi anlıyan milletin 
kalbinden doğan Büyük Millet Meclisi bir sene
den beri birçok mahrumiyetler içinde bulunan 
ve her taraftan kendisini ihata ve tehdideden 
düşmanlarına karşı muvaffakiyetler temin ede
rek milletin istiklâl ve hürriyetine sahip ve 
hukukunun muhafazasına azim olduğunu düş

manlarına tasdik ettirdi. Milleti muvaffakiyet
lere isal, vatanı selâmete çıkaran bu Muhterem 
Heyete başta âcizleri olduğu- halde bütün or
dumla arzı tebrikât eyler ve bundan sonraki 
işlerin dahi muvaffakiyetle müntee olmasını 
Cenabı Hakktan niyaz eylerim. 

Şark Cephesi Kumandanı 
Kâzım Karabekir 

2. •—• Adana'daki Fransız mezalimini protesto 
için muhtelif ye-rUrden gelen telgraflar. 

REÎS — Adana'daki Fransız mezalimini 
protesto eden telgraflar vardır efendim. Onları-
da alelusul Hariciye Vekâletine tevdi ediyoruz. 

Fransız mezalimini protesto eden mahalle
lerin listesi : 

Feke'de Adana Arap muhacirlerinden, Ha-
çin'de Arap Mücahidi Seyit Şahabeddin ve 
rüfekasandan, Nazimiye Belediye Riyasetinden, 
Haçin'de Adana mühacirininden, İslâhiye aha
lisinden,.. 
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3, — Bir Kürdisian meselesi mevcut olmadı

ğına dair muhtelif yerlerden gelen telgraflar. 

REİS — Kürdistan meselesi mevcut olma
dığına. dair telgraflar: 

Midyat'ta Salhan Aşiret Reisi Ramazan 
Ağadan, Çemişkezek Belediye Müfettişliğinden, 
Hüseyinkeyf Aşair ve ahalisinden, Şirvan Mü-
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dafaai Hukuk Cemiyetinden, Kangal'da Canikli 
Aşireti Reisi Mustafa Beyle rüfekasmdan, Bit
lis Meşayihinden Abdülbaki Efendi ve rüfeka
smdan, Palo Ahalisinden, Bitlis'te Meşayihten 
Ş'eyh Alâeddin ve rüfekasmdan Hizan'da Salâ-
haddin Ağadan, Ahlat Eşrafından, Şirnak Eşra
fından, Şirnak Aşairi Rüesasmdan, Hısnıman-
sıır Ahalisinden, Kâhta Aşair Rüesasmdan... 

4. — TEZKERELER 
1. — Hıyaneti vataniyeden üç seneye mah

kûm Süğütlü Hacı Apustol hakkındaki evrakın 
gönderildiğine dair Adliye Vekâleti tezkeresi. 

REİS — Hiyaneti vataniyeden dolayı üç 
seneye mahkûm olan Apustol hakkında Adliye 
Vekâletinden mevrut 'evrakı hükmiye var, Ad
liye Encümenine veriyoruz. 

2. — Yozgad Mebusu Riza ve Bahri Beylerin, 
Akdağ Madeni Teşkilâtı Mülkiyesi hakkındaki 
teklifi kanunisine dair Dahiliye Vekâleti tezke
resi. 

REİS — Güneyli Kariyesinin Maden Kasaba
sının mahallâtmdan addinin muvafık oldu
ğuna dair Dahiliye Vekâleti tezkeresi var 'efen
dim, okunacaktır. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
11 Şubat 1337 tarih ve 1257 - 2363 numaralı 

tezkerei samiyei riyas'etpen ahileri cevabıdır. 
Maden Kasabasına beş on dakikalık' bir 

mevkide olup şimdiye kadar kariye halinde 
idare edilen (Güneyli) Kariyesinin Akdağ Ma
deni Kasabasına raptiyle Mahalle şeklinde ida
resinin mucibi feva.it olacağı anlaşılarak ledel-
muhabere Meclisi Umumii livaca bu yolda itti
haz edilen karar Yozgad Mutasarrıflığından 
bildirilmekle keyfiyet ilhakı îdarei Umumiyei 
Vilâyat Kanununa muvafık görülmüş ve olveç-
hile muamele ifası mahalline cevaben tebliğ 

kılınmış olduğunun arzına müsaberet kılındı 
efendim. 

17 Mart 1337 
Dahiliye Vekili namına 

Hariciye Vekili 
Ahm'et Muhtar 

(Muvafık sesleri) 

4. — Meclisin İkinci İçtima senesi münase
betiyle muhtelif mahallerden mevrut telgraflar. 

REİS — Efendim teşekkür telgrafları var, 
Meclisin İkinci Senei Devrei İçtimaiyesi müna
sebetiyle : Kastamonu Müdafaai Hukuk Cemi
yetinden, Kalecik Belediye Riyasetinden, Kü-
reinühas Nahiyesi Müdüriyetinden, Siverek Be
lediye Riyasetinden, Bitlis Müdafaai Hukuk 
Cemiyetinden, Muş Müdafaai Hukuk Cemiye
tinden, Devrek Müftülüğünden, Zile Kayma
kamlığından, Gümüşane Belediye Riyasetnden. 

SALÂHADDİN B. (Mersin) — Müdafaai 
Hukuk Cemiyetleri var mı? 

REİS — Var. 
SALÂHADDİN B. — Bunlar Hükümete 

münkalip olmadı mı? 
REİS — Hayır efendim. 
SALÂHADDİN B. — Böyle bir tamim vardı 

zannederim. 
HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Bunlar 

hangi programa tâbi ise bunu anlıyahm. Kanu
nu umumii düvelden gayri mi? 

2. — LÂYİHALAR 

1. — ttükna kanunu lâyihası 

REİS — Heyeti Vekileden sükna hakkında 
bir lâyihai kanuniye var, onu da Adliye Encü
menine gönderiyoruz. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Efen

dim, bu Adliye Encümeninden evvelce geldi. 
REİS — Efendim, Heyeti Vekilenin teklifi

dir bu. Onu evvelce istemişti, şimdi tekrar tet
kik etmiş, başka bir teklif suretinde gönde
riyor. Her ikisini de burada tekrar müzakere 
ederiz. 
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3. — Diyarıbekir Mebusu Kadri Ahmet Be

yin, Diyarıbekir - Ergani şosesinin tamir ettiril
mesine dair takriri hakkında Nafıa Vekâleti tez
keresi. 

REİS — Diyarıbekir - Ergani şosesinin, ta
miri için 1337 Bütçesine para konulduğuna 
dair Nafıa Vekâleti tezkeresi var, verilen bir 
takrir üzerine cevap veriyor. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
15 Mart tarih 1337 45 - 90 tarih ve numaralı 

tezkerei samileri cevabıdır. 
Diyarıbekir - Ergani şosesinin tamiri için 

1337 Bütçesine on sekiz bin lira konmuş oldu
ğundan mezkûr bütçenin tasdiki âliye iktiranını 
mütaakıp derhal ameiryata iptidai' olunacağı 
arz olunur efendim. 

20 Mart 1337 
Umuru Nafıa Vekili 

Ömer Lûtfi 

4. — Kastamonu istiklâl Mahkemesince ida
ma mahkûm edilmiş olan Hüseyinoğlu Osman hak
kında ne muamele yapılacağına dair Kengırı 
Mutasarrıflığının telgrafı 

REİS — İdama mahkûm edilen Hüseyinoğlu 
Osman hakkında ne muamele yapılacağına dair 
bir telgraf var. Bunu okuyalım da sonra Adliye 
Encümenine veririz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Mahreç 
Kengırı 

Tuht Nahiyesinin Cefabey Kariyesinden ve 
Müezzinoğullarmdan 309 lu Hüseyinoğlu Os
man'ın Kastamonu mıııtakası İstiklâl Mahke
mesince ikinci firarına talikan idamı 2 Teşrini
sani 1336 tarihli ve sekiz numaralı kararla 
tebliğ olunmuş ve merkum tekrar firar eyleme
sine binaen 15 - 16 Şubat 1337 tarihinde der
dest edilmiş ise de bu gibiler hakkındaki kara
rın sureti infazının Riyas'eti Celilelerinden isti
zanı mahkemei mezkûre heyetinden mübellâğ 
talimatnamenin beşinci maddesi iktizasından 
bulunmakla merkum hakkındaki muktazi mu-
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amelenin emir ve iş'arma müsaade buyurulmâsî, 

Mutasarrıf 
Âdil 

(Adliye Encümenine sesleri) 
REİS — Adliye Encümenine gönderelim. 
REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Reis B'ey 

Adliye Encümenine gitmeden evvel bu hüküm
leri veren hâkimlerin hangi kanaate müsteni
den ve ne şekilde hüküm verdiğini sorun... ve-
levki onu bugün Adliye Encümenine verdiniz. 
Halbuki Adliye Encümeni bir mahkemenin ka
rarım tebdil salâhiyetini haiz mi? Değil mi? 
Mesele budur. 

ABDÜLKADÎR KEMALİ B. (Kastamonu) — 
Hakikaten mesele Adliye Encüm'eni ile alâkadar 
değildir. 

REİS — Müsaade buyurun Beyefendi, mec
lislerde bir karar verilmek için encümenden geç
mesi bir kaide değil mi?. Bunun da Adliye En
cümenine gitmesi müsaadesi vardır. Fakat Mec
lisin bu usullerin fevkin da olarak müzakere 
etmeğe de hakkı vardır. Arzu buyurursanız mü
zakere açarız. (Encümene gitsin sesleri)) 

REFİK ŞEVKET B. — İzahat vereyim, son
ra gönderin. Efendim her mebus takririni izah 
edebilir. (Bu takrir değil »esleri) Taallûku var
dır efendim. İki dakika sonra gönd'erin, ne lü
zumu vardır, efendim ne mâni var. 

MÜFlT Ef. (Kırşehir) — Bu zatı âliniz 
tarafından verilen takrir ise söyliyebilirsiniz, 
bu bir telgraftır. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Mahke
menin ahiren tatili faaliyet etmesinden mümbais 
bir meseledir efendim. 

REİS — Efendim, Adliye Encümenine hava
lesini kabul buyuranlar lütfen ellerini kaldırsın. 
Kabul edildi. 

2. — Harp Kazançları Kararnamesinin 27 nci 
maddesinin tadili hakkında kanun lâyihası 

REİS — Harp Kazançları Kararnamesinin 
yirmi yedinci maddesinin tadili ' hakkında Hey
eti Vekileden mevrut lâyihai kanuniye var. Ka-
vanîn ve Muvazene! Maliye Encümenine gönde
ri voruz. 

3. — TEKLİFLER 

1. — Tokad Mebusu. Rifat Beyin, memuri
nin azil ve nasb işleriyle meşgul olmak üzere 

vilâyet merkezlerinde memurin komisyonları teş
kili hakkında teklifi kanunisi (2/256) 
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REİS — Tokad Mebusu Rifat Beyin, vilâ» 

yat merkezlerinde memurin komisyonu teşkil 
edilmesine dair teklifi var, Lâyiha Encümenine' 
gönderiyoruz. 

3. — Orduya tayyare ihda edileceğine dair 
Niğde Mutasarrıflığının tezkeresi 

REİS — Orduya tayyare ihda edileceğine 
dair Niğde Mutasarrıflığından bir tezkere var, 
müsaade ederseniz okutalım. (Hay, hay sesleri). 
(Okundu). 

Ankara Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Niğde : 
C. Mart 1337 emri devletleri ekserisi Müdaf aai 

Hukuk azalarından bulunan Belediye Meclisi
nin inikadı sırasında şerefbahş vürut olmuş ve 
mecliste kıraat edilmiştir. Hükümetimizin mıı-
vaffakiyatı mütevaliyesinden pek müheyyiç olan 
Niğde ahalisi Londra Konferansının lehimizde 
eereyaniyle bir kat daha hissiyatı şükraniyeleri-
ni tehyiç eylemiş olmasiyle derhal ordumuza 
bir hediye takdimini kararlaştırmışlardır ve ev
velce On birinci Fırka Kumandanı Arif Bey
efendinin vukuu işarı üzerine bir tayyarenin 
bin liraya temin edilebileceği anlaşılmakla Ce
nup ve Garp cepheleri ve Şark cepheleri namına 
birer tayyare hediye edilmesi münasip görül
müş ve üç bin lira Müdafaai Hukukça temin 
edildiği gibi Garp ve Cenup cepheleri namına 
hediye edilecek tayyarelerin bedelleri olan biner 
lira kumandanlıklara derdesti irsal olunmuş ol-
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duğu ve Şark Cephesine ait olan dahi Müdafaai 
Milliye Vekâleti Celilesi emrine irsal edileceği 
ve ikinci senenin dahi aynı müzaherat ve mu
vaffakiyetle idraki duasında ve bu hususta her 
türlü fedakârlığa müheyya bulunduklarını ma
kamı fehimanelerine arzı iblâğa bendelerini tav
sif eylediklerini ve emri devletlerinin mülha
katça da aynı meserretle ve hararetle karşılandı
ğı istihbar kılındığını arz eylerim efendim. 

Mutasarrıf 
İbrahim 

REİS — Müsaade buyurun efendim. (C) 
dediği İkinci Devrei İçtimaiye münasebetiyle 
çekilen telgraf üzerine yazılmış olduğundandır. 
Bunu Müdafaai Milliye Vekâletine göndeririz, 
Müdafaai Milliye Vekâleti bunun alındığını bi
ze tebliğ eder. Ondan sonra biz de teşekkür ede
riz. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Sakın 
Müdafaai Milliye, alınsın diye cebretmesin. 

REİS — Hayır. 

2. — Bolu Mebusu Doktor Fuad Beyin, 
Ereğli - Ankara tarikinin turuku umumiye me-
yanma ithaline dair teklifi kanunisi (2/257) 

REİS — Ereğli - Devrekani, Gerede - Ya-
banaıbat - Ankara yolunun turuku umumiye me-
yanma ithaline dair Bolu Mebusu Doktor Fuad 
Beyin bir teklifi kanunisi var, Lâyiha Encü
menine gönderi}roruz. 

5. — TAKRİRLER 

i. — Oltu Mebusu Rüstem Beyin, Narman 
mnbarlarmdaki zahirenin Oltu ahalisinden muh
taç bulunanlara tohumluk için tevzi olunmasına 
dair takriri 

REİS — Narman ambarlarmdaki zahirelerin 
Oltu ahalisinden muhtaç bulunanlara tohumluk 
için tevzi edilmesine dair Oltu Mebusu Rüstem 
Beyin 'bir takriri var, İktisat Vekâletine gönde
relim. 

RÜSTEM B. (Oltu) — Müstaeelen... (Müsta
cele», sesleri). 

REİS — Müstaeelen gönderildi. 

2. — Karesi Mebusu Hasan Basri Beyin, Dur-
sunbey Kazası memurlarının bir an evvel tâyin 

edilmelerine dair takriri 

REİS — Karesi Mebusu Basri Beyin, (Dur-
sunbey Kazası) memurininin bir an evvel tâyin 
edilmesine dair bir takriri var. Bu takrirde Bas
ri Beyefendi bâzı memurların tâyin edilip bâzı
larının tâyin edilmediğini söylüyorlar, bunu da 
Heyeti Vekileye gönderiyoruz efendim. 

3. — Van Mebusu Hasan Sıddık Beyin, vi-
lâyatı şarkiye muhacirlerinin bir an evvel sevk 
olunmalarına dair takriri 

REİS — Van Mebusu Hasan Beyin, vilâya-
tı şarkiye muhacirlerinin bir an evvel sevk edil
mesine dair bir takriri var. Zaten zamanı sevk 
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yaklaşmıştır. Efendim, bunu da Dahiliye Ve
kâletine gönderiyoruz. 

2. — Gümüşüne Mebusu Hasan Fehmi Be
yin, ziynet eşyasının men'i duhulü hakkındaki 
teklifi kanunisi ve Lâyiha, İktisat ve Muvazenei 
Maliye encümenleri mazbataları (2/137) ve Bur
sa Mebusu Operotör Emin Beyin, ziynet eşyasın
dan, İthalât Resmi alınması hakkında teklifi ka
nunisi ve Muvazenei Maliye Encümeni mazbatam 
(2/199) 

REİS — Ruznamei müzakerata konmuş olan 
ziynet eşyasının men'i duhulü hakkında Muva
zenei Maliye Encümeni mazbatası var, okuna
cak. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşanfe) — Müsaa
de buyurulur mu? 

REİS — Okuyalım da öyle.. 

Riyaseti Celileye 
Esbabı mucibesini şifahen Heyeti Umumiye-

de arz ve izah edeceğim veçhile ihtiyacatı müb-
remeden mâdut olmıyan ve serveti umumiyeyi 
ifna eden ziynete mütaallik eşyanın memlekete 
men'i ithalini elzem addeylediğimden bu husu
sa dair tanzim kılman lâyihai kanuniye ile mer
butu (A) ve (B) cetvelleri takdim kılındı. Bit-
tetkik kanun olarak kabulünü teklif eylerim. 

5 Teşrinisani 1336 
Gümüşane Mebusu 

Hasan Fehmi 

Lâyiha Encümeni mazbatası 

Merbut iki kıta cetvelde muharrer eşya ve 
mevattan memaliki ecnebiyede imal ve istihsal 
edilenlerin Memaliki Osmaniyeye men'i ithali 
lüzumuna dair Gümüşane Mebusu Hasan Feh
mi Beyin Heyeti Umumiyeden muhavvel 5 Teş
rinisani 1336 tarihli lâyihai kanuniye ve esbabı 
mucibesi Encümenimizce mütalâa ve tetkik olun
du. Serveti milliyenin halelden vikayesi mat
lup olan şu zamanda Avrupa'da imal ve mema
liki Osmaniyeye ithal edilen birtakım fantazi 
ve ziynet eşyası mukabilinde serveti mezkûrenin 
israfı bittabi muvafık olamıyacağmdan Encü
menimizce varit ve şayanı kabul görülen işbu 
lâyihanın bir kere de encümeni aidine lüzumu 
havalesi tezekkür olunarak Makamı Celili Riya-
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sete takdim kılındı. 

10 Teşrinisani 1336 
Lâyiha Encümeni Reisi namına 

Sinob 
Mehmet Şerif 

Mazbata Muharriri Kâtip namına 
Yozgad Yozyad 

Süleyman Sırrı Süleyman Sırri 

MADDE 1. — Merbutu (A) cetvelinde mu
harrer eşya ve mevattan memaliki ecnebiyede 
imal ve istihsal edilenlerin (Türkiye Devleti Bü
yük Millet Meclisi Hükümeti) nin havzai hü-
kümranisi dâhiline ithali menedilmiştir. 

MADDE 2. — Birinci madde ile ithali men-
edilen eşyayı ithale teşebbüs edenlerin eşyası 
gümrüklerce mahallerine iade edilir. 

MADDE 3. — Merbutu (B) cetvelinde mu
harrer olan eşya ve mevattan Gümrük Tarife 
Kanununun tezyidine mütedair 28 Temmuz 1336 
tarihli Kanunla alınmakta olan rüsum üç mis
line iblâğ edilmiştir. 

MADDE 4. — İşbu kanun her mahalde tari
hi neşrinden on beş gün sonra meriyülicradır. 

MADDE 5. — İşbu kanunun icrasına Maliye 
ve Adliye vekilleri memurdur. 

Riyaseti Celileye 
Gümüşane Mebusu Hasan Fehmi Bey tara

fından teklif ve Lâyiha Encümenine nazarı 
dikkate alınması tezekkür edilen ziynet eşyası
nın men'i duhulü hakkındaki üç maddelik lâyi
hai kanuniye ile merbutu iki kıta cetvel encü
menimizce de ariz ve amik tetkik edilmiştir. 
Serveti memleketi müthiş bir surette harice 
nakle vesile olarak memleketin iktisadiyatı üze
rinde tesiratı müthişe husule getiren (fantazi) 
eşyadan esasen ihtiyacatı zaruriyeden bulunmı-
yanlannın men'i ithali halen son dereeede lâ
zım ve ihtiyacatı umumiye nazarı dikkate alı
narak ufak tefek bâzı tadilât ile teklifi vâki fev-
kalhad musip görülmüş olmakla Heyeti Umumi-
yeye arzı tezekkür kılındı. 

5 Kânunuevvel 1337 
İktisat Encümeni 

Reisi namına Mazbata Muharriri 
Ragıp Mardin 

Necip 

— 217 — 



Kâtip 
Mersin 

Yusuf Ziya 

Âza 
Karahisarı Şarki 

Memduh 
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Âza 
Biga 

Mehmet 

Riyaseti Celileye 
Serveti milliyenin muhafazası ve sanayii da

hiliyenin himayesi maksadiyle bu gibi eşyadan 
bir kısmının memleketimize men'i ithali ve bir 
kısmının dahi ağır resimlere tâbi tutulması hak
kında Gümüşane Mebusu Hasan Fehmi.Bey ta
rafından muta işbu teklifi kanuni Encümeni-
mizce de mütalâa ve tetkik olunarak teklifi ka-
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mininin aynen kabulü muvafık görülmüş olmak
la Heyeti Umumiyeye takdim olunur. 

8 Kânunusani 1337 
Muvazenei Maliye 

Encümeni Reisi 
Mazhar Müfit 

Kâtip 
Memduh 

Âza 
Ertuğrul 

Mustafa Kemal 

Mazbata Muharriri 
Mehmet Rasim 

Âza 
Karesi 
Vehbi 
Âza 

Hüseyin Sabri 

A - CETVELİ 

Tarife 
mevaddı 
numarası Cinsi eşya 

137 I 
138 \ 
140 

154 
155 
162-752 
164 

166 l 
167 $ 
168 

175 
180 
185 

187 

188 

192 

1!)6 

200 

Evvelen 
Saniyen 
Saniyen 

Tütün : Yaprak ve kıyılmış, sigara. Kıyılmış tütünden veyahut yapraktan 
ırıamul 
Ağız tütünü 

Hayvanat derileri ve döküntüleri 
At kılı ve kuyruğu 
Domuz kılı döküntüleri 
İnsan sacı mamul gayrim,amul 
Devekuşu, canavarkuşu, kılpiri tâbir olunur. Amerikankuşu, marabo ve sair 
kuş tüyleri işlenmiş ve işlenmemiş ve alelûmum ziynette müstamel kuş tüyleri 
Yatak ve şilte ve yastık doldurmaya raahsııs kaleminden ayrılmış veya ayrıl
mamış tüyler 
Bağa yani kaplumbağa ile emsali hayvanat kabuk! ariyle bunların döküntü
leri 
Mercan hanı ve işlenmiş. 
Canavar derisi 
Meşin ve sahtiyandan mamul âdi ayakkabıları ve (-arık ve bunların ikilisinden 
»ayrı lifi mevat ile mürettep olanları 
Oğlak, ceylân derisi ve sair nefîs derilerden mamul ayakkabıları ile bunların 
her nev 'i lifî mevat ile mürettep olanlar 
İpekten veya kadifeden mürettep mahlut ve müzeyyen ayakkabıları 
Mukavvadan mürettep müzeyyen ve gayrimüzeyyen ayakkabıları 
Nefîs derilerden mamul olup mevaddı saire ile mürettep ve gayrimürettep el
divenler 
Deri veya köseleden âlâ mamulât, zikıymet raaadin^veya fil derisi, bağ, se
def vesair mümasilleri mevat ile müzeyyen olan eşya 
Sansar, zerduva, samur, kakum, şıngıl, ve gümüştilki, kokarca, beyaz veya bo
yalı her nevi tilkiler, Alaska merbut mirmir ham terbiye edilmiş, işlenmiş, 
işlenmemiş, boyanmış boyanmamış olanlar da. dâhildir. 
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Tarife 
mevaddı 
numarası 

201 

215 

216 
217 l 
218 $ 
223 
231 

270 

273 

274 
275 
298 

302 
305 

306 
307 
308 

309 

310 
311 

312 
314 
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Cinsi eşya 

Saniyen 

Kürk, kürkten mamul örtü, caket, el kürkü, eldiven, yaka ve emsali astarlı, 
astarsız kumaş kablı veya kabsız olanlar da dâhildir. 
iplik makaraları hariç olmak üzere boyalı boyasız tunç cilâlı altın yazdızh 
veya perdahlı tornacı mamulâtı 
Çerçeve (Basit ve müzeyyen olanlar da dâhildir). 
Her nevi ağaçtan mamul veya eğilmiş ağaçlarla veyahut saz, saman ve saire 
ile örülmüş müzeyyen ve gayrimüzeyyen mobilya takımları teferruatı 
Alelûmum sele sepet mamulâtı 
Altın,, gümüş, bağa, fildişi, mine ile müzeyyen âlâ tuvalet fırçaları 

Pamuk mensucatı 
Gaztül, bobina, muslin ve emsali seyrek ve ince bürümcek perdelik tül 
ve örtülerden boyalı ve istampalı boyasız ve istampasız olanlar da dâhildir. 
El ve makine işlemeleri ve bunların yapıştırmalıları, perde şeridi fistül 
antredo 
Pamuktan dantelâ 
Kurdelâ ve mamulâtı 
Ketenden, ramiden ve sair nebati liflerden mamul dantelâ, işlemeli mendil
ler ve sair işlemeler 

İpek ve ipek mensucatı 
Kamçı başı ipek taranmış ve taranmamış ve döküntüleri 
Gaz, bürümcek etamin, müsin grenadi krepsâfi veya suni ipekten mamul ma
deni tellerle mürettep olanlar ve olmıyanlar da dâhildir. 
Tül safi ipekten veya diğer mevat ile mahlut 
ipek kadife ve ipek kadife şeritleri 
Safi ipekten mamul mensucat ile perde şal ve emsali 
ipekle mahlut sair lifi mevat ile mürettep madenî tellerle örtülü olan aksamı 
ipek halı, ipekle mahlut hasır ve sair lifi mevat ve madenî tellerle olanlar da 
dâhildir. 
Blütit tâbir olunur ipek dantelâ 
ipekten veya suni ipekten örme çorapçı eşyası, çorap, eldiven, gömlek ve em
sali sair elbiseler Ti*e-' 
İpekle mahlut çorapçı eşyası 
(Fes püsküllerinden maada) şeritçi ve kaytancı ve düğmeci eşyası safi veya 
suni veya mahlut ipekten veyahut yünden saçak, pervazlık örme kaytan, tırtıl, 
kordon ve sair emsalleri ağaç, boynuz, ham lâstik ve sair mevat ile -mürettep 
kıvmetli kıvmetsiz madenî tellerle mahlut olanlar da dâhildir. 

315 
316 

324 
327 

Yapağı ve yün mamulâtı 
Yapağı keçi kılı. Yıkanmış, yıkanmamış, taranmış taranmamış, boyanmış, bo
yanmamış, 
Tiftik, alpak, merniles lâmarigonu yünleri, deve tüyü, kirli yıkan
mış, taranmış taranmamış, boyanmış, boyanmamış olanlar da dâhildir. 
Hindistan şalı 
G-oblan halısı, Şark halıları taklidi frenk halısı, İran halısı, kilimler 
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Tarife 
totvaddı 
numarası 

m 

34İ 
347 

348 
351 
373 

393 

413 

414 

482 
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Cinsi eşya 

Moda eşyası 
İpekten, ketenden, pamuktan, ramiden, yünden mamul her nevi mensucattan 
Kadın ve kız çocuklarına mahsus dikilmiş hazır elbiseler 
İpek korsalar 
Yapma çiçek ve meyva ve yapma çiçek ve yapraklardan mamul çelenk ve yap
rak dalları İıer nevi mensucattan olanlar da. dâhildir. 
Safi ipekten mamul şemsiyeler 
Saç için her nevi ağ 
(Masa ve gomalar hariç olmak üzere) Heykel, yarım heykel, suretler ve salon 
tezyinatına mütaallik eşya 
Pırlanta, felemenk, roza, yakut, göky ak ut,'zümrüt, şarıyakut, firuze, aynışems 
ve bunlar derecesinde kıymetli taşlar. Ham veya yontulmuş işlenmiş, işlenme
miş olanlar da dâhildir. 
Kesme mahkûk müzeyyen eşyayı züeaciyeden altın gümüş veya saz mevat ile 
mürettep ve müzeyyen olanlar 
Eşyayi züecaciyeden camdan mücevherat veya taklidi taşlar ve inci ve sair 
ufak müzeyyenat veya altın ve gümüş tellerle mürettep olanlar 
Kalaydan mamul altın, gümüş, nikel yaldızlı mevat 

491 
492 
493 

494 
495 
560 
•744 
745 

760 
761 
762 

Kuyumcu eşyası 

(Saatlerle gözlük takımları, dişçilikte müstamel levazım] madeniye) müstesna 
olmak üzere platinden, altından , gümüşten her nevi kuyumcu mamulâtı 

Platin veya altından veya gümüşten mamul galon 
Pul - döğme altın veya gümüşten mamul 
Mumdan mamul inci çiçek, meyve takımları ile miskeler 
înci hâlis çiplak veya platin veya altın üzerine takılmış. 
Sandıkçılık ve emsali müzeyyen mamul ât ile kehribar- bağa, fildişi, elmas 
taklidi, akik sumermeri, lületaşı ve mercanla müzeyyen mamulât 
Fildişi, bağa, sedefle müzeyyen yelpazeler 
Selüloit mamulâtı, zikıymet mevat ile mürettep, gayrimiirettep olanlar 
Oyuncak. Mihaniki hareketle veya makinesiz olanlar. 

B • CETVELİ 

Tarife 
mevaddı 
numarası 

46 
47 
48 
49 
52 

Cinsi eşya 

Buğday ve kızılca buğday, melez kara buğday 
Çavdar, kokoroz, darı 
Kara arpa 
Arpa, Yulaf, kaplıca, kuşyemi 
Nohut, Bezelye, bakla, fasulye, mercimek taze ve kuru hububat 
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Cinsi eşya 

Buğday unu envai 
Arpa, yulaf, kokoroz unları 
Nişasta 
Sahlep 
Patates envai unları da dâhildir. 
Üzüm taze 
Üzüm kuru 
Erik; kuru, haşlanmış, pişmiş 

Tarifenin bu numaralarında muharrer bulunan mevat : Meyvalara mahsus
tur. 

Çikolata envai 
Sütlü hazırlanmış mahfuz kaplar içerisinde kahve ve kakao 
Üzüm ve sair meyvalardan mamul pekmez, bulama ve emsali 
Reçel ve şuruplar 
Turşular ve envai 
Müskirat, ispirtolu sular ve maden suları, sirke envai 

Zeytin yağı fıçı veya desti veya şişe içerisinde 

Tahin 

(A) cetvelinde zikredilmiş alelûmum ayakkapları 

Odun, kereste mamul ve gayrimamul envai (Her nevi ağaç dâhildir), 

Kaşarlı veya boyalı veya istampalı iplikten dokunmuş madenî tellerle tip 
mensucat (A) cetvelinde zikredilmiyen 
Her nevi kumaştan erkek terzi veya kadın terzi tarafından dikilmiş hazır el
biseler, lavanta ve sair kokulu sular* kozmatik ve pudralar 
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Büyük Millet Meclisi Riyeseti Celilesine 

1336 senesi Bütçemizde mühimce denebilecek 
bir açık vardır. Bu açığı iki suretle kapatabili
riz. Birincisi masarifatı taklil, ikincisi varidatı 
tezyit suretleridir. Masarifatı ne kadar taklil et
sek bütçe açığımızı kapatamıyacağımıza kaniim. 
Olsa olsa varidatın tezyidi suretiyle bütçeyi ka
patabiliriz. İşbu açığın bir kısmını kapatacak 
olan ve esas itibariyle Heyeti Umumiyece dahi ka
bul olunan bilvasıta vergi usulüne tevafuk eden 
berveçhi zir mevaddm müstacelen kanum'yetini 
teklif ederim. 

4 Kânunusani 1337 
Bursa Mebusu 
Operatör Emin 

MADDE 1. — Her nevi dantelâ, fisto ve 
kordelânm beş santim genişliğine kadar olan 
ipekli cinslerinden ellişer, keten ve ipekli cinslerin
den otuzar ve eni beş santimi tecavüz eden ipeklile
rinden yüzer ve keten ve ipliklerinden yetmiş 
beşer kuruş Gümrük Resmi alınır. 

MADDE 2. — Her nevi tülün beher arşının
dan yüz kuruş Gümrük resmi alınır. 

MADDE 3. -— Çikolatanın beher kilosundan 
beş yüz kuruş Gümrük Resmi alınır. 

MADDE 4. — îşbu kanunun neşrinden mu
kaddem Memaliki Osmani 'yeye ithal edilmiş bu
lunan dantelâ, fisto ve kordelânm beher arşının
dan ve çikolatanın beher kilosundan balâda mez
kûr Gümrük Resminin nısfı tahsil olunur. 

MADDE 5. — işbu kanunun neşrinden mu
kaddem Memaliki Osmaniyeye ithal edilmiş bu
lunan balâda mezkûr eşyadan tahsil edilecek 
resmin sureti tahsil ve kontrolü -hakkında Maliye 
Vekâletince bir nizamname neşredilmiştir. 

MADDE 6. — Beşinci maddede muharrer ni
zamnamede kaçak tutulacak eşya hakkındaki ah
kâm kanun mahiyetindedir. 

MADDE 7. — îşbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren meriyülicradır. 

MADDE 8. — işbu kanunun icrayı ahkâmı
na Maliye Vekili memurdur. 

Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 

Riyaseti Celileye 
Bu bapta şümullü bir teklifi kanuni Gümüşa-
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ne Mebusu Hasan Bey tarafından verilip encüme
nimizde kabul edilerek Heyeti Umumiyeye tak
dim edilmiş olmakla mezkûr evrakla birleştiril
mek üzere iadeten takdim kılındı. 

Muvazenei Maliye Encümeni 
Kâtibi 

Memduh 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Arka
daşlar, bundan tahminen dört buçuk, beş ay mu
kaddem bu teklifi kanuniyi Heyeti Celilenize arz 

i etmekteki maksadı âcizanemi iemalen söyliyece-
ğim. Çünkü böyle bir kanunun lüzum ve vücu-
buna zannediyorum ki, rüfekayı kiram hemen 
umumiyetle kaani ve kaildir. Malûmu âliniz biz 
bir varlık, yokluk mücahedesine girdik. Bu mü
cadeleyi temin etmek için her şeyden evvel para
ya ihtiyaç vardır. Çünkü para başlı başına bir 
kuvvettir ve her kuvvet para ile temin edilecek
tir. Vaziyeti umumiyei maliyemizi tahattur 
edersek görürüz ki, memleketimizin vaziyeti hâ-
zırası, mahsur bir kalenin vaziyetinden daha gay-
rimüsait bir şerait arz ediyor. Alelekser ihra
catımıza ait olan mevaddı iptidaiyeye karşı Av
rupa kapitalistleri ve fabrikaları hemen resmî 
bir karantine vaz'etmiş gibi müşteri olmaktan is-
tinkâf ediyorlar, ithalât eşyası ise bütün kuv
vet ve şiddetiyle memleketimize akıp geliyor. Bu 
eşya içerisinde ihtiyaeatı umumiyemize taallûk 
eden aksamı ihtiyacımız nispetinde bizzarure 
alacağız. Fakat ihtiyaeatı hakikiyemize taallûk 
etmiyen ve sırf ziynete mütaalik olan eşya için 
harice çıktıktan sonra bir daha avdet etmiyen 
serveti milliyenin yekûnu senede büyük milyonlara 
baliğ oluyor. Avrupa'da harbi umumi devam ettiği 
senelerde memleketin kuvayi hayatiyesini temin 
için bizden başka bütün muharib memleketler 
lüks eşyaya karşı karantine ilân ettiler. Hattâ 
efendiler! Yüksek bir fiyat ile temin edilecek 
gıdalara karşı dahi memnuiyet vaz'ettiler. Bil
hassa Şimali Almanya ile Belçika ve ingiltere 
memleketleri ratıp olduğundan halıya şiddetle 
ihtiyaçları olduğuna rağmen halıyı da ziynet eş
yasından addederek memleketlerine sokmadılar. 
Çünkü servet memlekette kalsın, çünkü muha
rebe, mücadele para ile kazanılır, diye düşün
düler. Harbi umumi senelerinde biz bu usulü 
vaz'edemedik ve hâlâ paramız memleket ha
ricine akıp duruyor. Gerçi o zaman istanbul 
Hükümetinin böylç bir kanun vaz'etmeye vazi-
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yeti de müsait değildi. Çünkü müttefiklerini I 
gücendiremezdi. ve çünkü onların itirazat ve 
tenkidatma mâruz kalacağını biliyordu ve hattâ, 
Avrupa'dan muayyen miktarda gelen vagonla
rın bir kısminin, çocuk oyuncakları ile dolu 
olarak geldiğini de size derhatır ettiririm. | 

Ziynet eşyasına ait olan bu kanunu, beş ay 
evvel tanzim ettiğim zaman, bendeniz; müm
kün olduğu kadar basit düşünmüştüm ve çün
kü o vakitki vaziyeti maliyemiz her halde bu
günkünden daha müsait idi. Fakat aynı za
manda memleketin bir buhranı iktisadi karşısın
da bulunduğunu ve bugün olmazsa yarın; vazi
yeti iktisadiyenin müşkül bir devreye gireceği
ni o zamandan takdir ediyordum. 

Memleket -dahilindeki nükudun, her hangi 
bir sebeple; ve gittikçe tüccarın muavenetine 
yetişemiyeceğine ve müessesatı mühimmei sar
rafiyemiz mevcut olmadığına göre ve mevaddı 
iptidaiye ile hububatımızı da harice çıkarama
dığımıza nazaran, elbette mühim tieari iflâslar 
vukua geleceğini ve binnetice mükellefiyeti 
Maliye ile halka tahmil ettiğimiz vergileri de 
müşkülâtla cibayet edeceğimizi takdir buyurur
sunuz. 

Bunun için bendeniz bu kanunu arz ettiğim 
zaman daha geniş düşünmüştüm. Fakat şimdi 
maddelere geçildiği zaman, diğer bir talkım me-
vaddm da, memlekete ithalinin memnuiyetini; 
ayrıca Heyeti celilenize fasıl ve numaraları gel
diğinde arz edeceğim. Bu tekliften az bir müd
det sonra Heyeti Celilenizin ara ara gösterdiği 
arzuya göre, süratle intaç edilecek bir kanun 
iken birtakım esbabı zahiriye ile bugüne kadar 
talik edildi. Binaenaleyh, Heyeti Celilenizden 
rica ederim ki: evvelâ bir müstaceliyet kararı 
ittihaz buyurun; ve ikinci bir müzakere ile 
daha uzun müddet tehirine mahal kalmasın. 
(Muvafık sesleri). 

İkincisi: Bu kanunu tertibederken, tatbikat
ta müşkülâta mâruz kalmamak için, gümrük
lerde mevkii meriyette bulunan tarife ka
nununun numaraları esas ittihaz edilerek, her 
fasıl ve numaraya göre bir de cetvel tanzim 
edilmiştir. Bâzı mevadda, muayyen olan fasıl
lar, üç fıkraya inkisam eder, fakat o fıkralar
da, her fıkra eşyasının ismi ve nev'i sarahaten 
mezkûr olduğuna göre tatbikatta hiçbir müşkü
lâta tasadüf edilmez. Onun için kanunu daha 
ziyade tatvil etmekten içtinap ederek, fasıl nu-
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maralariyle, menedilen eşyanın nev'i ve cinsini 
tasrih ve' tâyin suretiyle, cetveli olabilir ki ; 
bilmiyorum ve inşaallah benim ümit ettiğim gi
bi olmaz - Maliye Vekili Ferit Beyefendi belki 
tatbikatta fıkraların zikredilmemesinden do* 
layı- - yanlışlık ve müşkülât hâsıl olabileceğini 
söylüyorlar. Fakat arz ettiğim gibi, cetvel, fa* 
sü^ numaraları üzerine tertip edildiğine ve men
edilen eşyanın nev'i ve cinsi de sarahaten mev
cut olduğuna göre, tatbikatta hiçbir müşkülât 
çekilmez. 

Bilâkis fıkralar üzerine tertibat; meseleyi bir 
müddet tehir ve talikdan başka bir neticeye 
müncer olmaz.. Kanunun iki cetvel ve iki esas 
üzerine tanzim edilmesine gelince : 

Bir kısım eşya vardır ki ; esasen memlekete 
yüz sene hiç girmese, hayatımız bundan müttessir 
olmaz ve lâzım da değildir. Diğer bir kısım eş
yada vardır k i : Bunlar girse de, girmese de 
kabil olabilir. Fakat bunlara da ağır bir resim 
vaz'iyle müşkülâtla memlekete girmesi esası ta
kip edilir ve ziynete mütaallik, sırf lüks olarak 

I getirilen bu gibi eşya da; Avrupa fabrikatörleri
nin cebine beş lirasını feda ettiği zaman; memle-

I kette on beş lira versin ki, o eşyaya malik olsun... 
I İkinci cetvel de bu zihniyete göre tanzim edilmiş

tir. 
Binaenaleyh: Bendenizce ziynet eşyasının 

men'i duhulü hakkındaki kanunun, maddelerin 
ve fasılların müzakeresinde arz edeceğim, ve 

I diğer rüfekanın da belki hatırlarına teklif 
edecekleri diğer birtakım mevaddı da ilâve su
retiyle tevsian kabulünü rica ederim; cidden 
korkunç bir hal alan bu mesaili iktisadiyenin 
bir an evvel önüne geçmek, ve memleketin pek 

j az miktarda kalan serveti milliyesini tutmak 
I için ihracat kanununu da - ihracat Rüsumu hak-
I kındaki mevzu ve gayritabiî Kanunu - bir gün 

evvel mevkii meriyetten ref 'ederseniz; tamamiy-
le değilse de kısmen memleketin mühim bir pa
rasını kapatmış olursunuz. Binaenaleyh heyeti 

j umumiyesi hakkındaki izahatım bundan ibaret
tir. Müstaceliyet kararını da rica ederim, iki 
defa müzakere ile vakit geçmiş olmamak için de 
kararı ittihaz buyurun., maddelere geçince de, 
her madde hakkında Heyeti Aliyenize malû-

I mat vereceğim. (Muvafık muvafık sesleri) 
CEVDET B. (Kütahya) — Bu kanun o kadar 

| güzel düşünülmüş, ve o kadar güzel terdibedli-
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mistir ki, bunu müzakere etmeden yani müna
kaşa etmeden maddelerine geçelim. 

RElS — öyle şey söylenmez ki,.. O, Heyeti 
Umumiyeye ait bir meseledir. 

MALİYE VEKİLİ FERİT B. (istanbul) — 
Efendim, Hasan Beyefendi Hazretlerinin, tica
retimizi ve dolayısiyl'e memleket dahilindeki 
sanayii iktisadiyemizi himaye ve muhafaza n^k-
tai nazarından teklif buyurdukları kanun! za
ruri ve lâzimülkabul bir kanundur. Binaen
aleyh teklifin aslı hakkında hiç bir itirazımız 
yoktur.. Tabiî teferruatı hakkında bâzı mütalâa
larım vardır ki, o mütalâaları da maddeleri 
geldikçe, Heyeti Celileniz'e arz ederim. 

Hasan Fehmi Efendinin işbu tekliflerinde, 
yalnız - kendilerinin de kısmen arz etmiş ol
dukları veçhile - bir nokta vardır ki, o nokta 
hakkında maalesef; kendileriyle ayni cihette 
düşünemiyorum.. O nokta da tatbikat meselesi
dir. Elimizde, malûmu âliniz; vaktiyle kabul 
edilmiş bir Tarife Kanunu var, bu Tarife Kanu
nunun birtakım mevaddım; memleketimize 
ithalden m'enetmek istiyoruz. Çok güzel.. 

Fakat ; nasıl ki, bir kanunun tadili 
lâzım oldukta, muhtelif mevaddi; fıkra befıkra 
tayyedilmek, tâdil edilmek icabederse; Tarife 
Kanununun cetveli de yine kendisine mahsus 
fusul ye mevat ve fıkra itibariyle tâdil edil
mek iktiza eder. 

Hasan Fehmi Beyefendinin yaptıkları cetvel 
de bittabii fusul ve m'evaddı muhtevidir. Fakat 
bir iki faslı bir araya getirdikten sonra; ve bâ-
zan da yalnız bir fasıl üzerinde ayni maddenin 
muhtelif aksam ve fıkaratım ihtiva eden nok
taları mülâhhas bir surette zikretmişlerdir. 
Halbuki bu; bir kanunu tâdil demek olduğu 
cihetle,; tatbikatında müşkülât ç'ekilmemesi lâ
zımdır. Meselâ : Tül ve muslinlerden bahsede
yim . 

Tül ve muslin denildiği zaman; burada ken
disine mahsus muhtelif fıkralara ayrılmıştır. 
Binaenaleyh bendeniz diyorum ki : fusul ve me
vat itibariyle bunu tâdil etmek istediğimiz za
man; o tadilâtı; kanunun muhtelif fıkralarını; 
ve filân filân cihetlerini diyerek.. Kemali sa
rahatle menetmekliğimiz icabeder.. Yoksa böy
le demeyip de bilfarz; 610 ncu tarife numara
sını alarak ve bunun ihtiva ettiği ş'eyleri mü
lâhhas bir surette gösterir ve münhasıran filân 
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ı ve filân şeyler memnudur demiyecek olursak 

gümrüklerde şüphesiz gayet büyük müşkülâta 
uğramış oluruz... Bir kanunun maddesi, metni, 
nasıl sarahaten tâdil 'edilmek icabederse bu da 
ayni usule tatbikan tâdile muhtaçtır... Binaen
aleyh: Hangi fıkraları reddedeceksek onları 
ayrıca zikreylemek icabeder... Hasan Fehmi Be
yefendi kendi tekliflerinde bu usulü takibet-
memişlerdir... Fakat bendeniz kendi teklifle
rine ait olan cihetleri; gümrük tarifesinden 
bir kâğıt üzerine çıkarttırdım. Binaenaleyh : 
Kendilerinin arzu etmiş oldukları veçhile, ben
deniz de bunun tehirini ve hattâ tecilini talebetmi-
yorum ve müzakeresini arzu edenlerdenim. Hat
tâ, müzakeresini arzu ettiğim sununla da sabit
tir k i : kendilerinin mülehhas bir*surette teklif 
etmiş oldukları; mevaddı kanumyenin fıkarat 
ve tafsilâtını tarife kanunundan çıkarttırarak 
ihzar ettirdik... bu kanunu, müzakere buyura
caktanız, ya bu cetveller üzerine müzakere 
edilmeli veyahut bunlar tabedlimeli ve bâdet-
tabı müzakereye başlamalı... Hasan Fehmi Be
yefendinin teklifine mütaallik, Heyeti Celilenize 
vâki olacak daha mâruzâtım var: Fakat onlar 
teferruat esnasında da mevzuubahs olabilir... 

[ Hasan Fehmi Beyefendinin bu husustaki dü
şüncelerinin tamamiyle varit olduğunu tasdik 
ediyorum ve hattâ bunu tasdik ettiğimiz için
dir ki, Heyeti Vekilede tarifemizin tâdili esa
sına mütaallik iptidai bir t'etkikat yaparak 
biz de buna mütedair bir lâyihai kanuniye ha
zırladık ve biz Hasan Fehmi Beyefendinin tek
lifi gibi yalnız memnuiyet ve üç misli zamla 
iktifa etmedik. Bizim tarife kanunu üzerine 
yaptığımız tetkikat neticesinde; Heyeti Celile
nize takdim etmek istediğimiz tarife şekli beş 
kısme inhisar ediyor. 

Bu kısımlardan birisi : - ki cetveli de ter-
tibedilmiştir - Doğrudan doğruya muafiyeti 
icabeden bâzı şteyler vardır ki, bunların mü-
taakiben memleketimize girmesini lüzumlu gö-

- rüyoruz. 
ikinci kademesi : Elimizde mevcut bulunan 

Tarife Kanunu ki biz vaktiyle bunu beş misline 
iblâğ etmiştik. O beş misline iblâğdan sarfına
zar ederek, Tarife Kanununda muharrer erka-
ma nazaran Gümrük Resmi almak lâzımgelen 
eşya; ikinci cetvel... 

| Üçüncü cetvel : Elyevm istifa etmekte oldu-
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gıımuz şekiİdeki resmin istifası lâzımgelen eşya 
cetveli... 

Dördüncüsü : Bu kanun içerisinde Hasan 
Fehmi Beyefendinin bahsettiklerinden daha 
fazla bir miktarın; on mislinin istifası ve en 
nihayet, kendilerinin tesbit ettikleri cetvel mu
cibince nev'i eşya. 

Biz memleketimizin bugünkü vaziyeti tica-
riyesinin istilzam ettiği tarzda yaptığımız tet-
kikat neticesinde; Tarife Kanununun-beş esas 
üzerine, beş cetvele taksim ve tatbiK; •etmek 
istiyoruz. 

Birisi, arz etmek istediğim muafiyat ki, mu-
alecat ve saire gibi... 

ikincisi: Madeni paramız mevcutken konup 
da, muahharan beş misline iblâğ ettiğimiz bir 
misil resim yerine mevzuu beş misli kaldırarak 
yalnız bir misli almak. 

Üçüncüsü : Bugünkü gibi beş misli resim al
mak. 

Dördüncüsü : Bâzı eşyadan, memnuiyet mu
kabili olmak üzere memleketimizden fazla para 
çıkmaması için resminin on misline tâbi olma
sını istediklerimiz. 

Ve en nihayet beşincisi de tamamen mem-
nuiyettir. Bu tarzda istihzar olunan lâyihai ka-
nuniyemiz zannediyorum ki, iki gün zarfında 
Heyeti Celilenize takdim edilecektir. (Beraber 
müzakere edelim sesleri). 

Biz bu lâyihai kanuniyeyi ihzara neden ihti
yaç gördük? Malûmu âliniz dünya üzerinde 
mevcut buhranı iktisadi neticesinde buna ihtiyaç 
gördük.. Harb esnasında bütün eşyanın te-
reffüü kıymeti, bütün memleketlerde vâki olmuş 
ve bilhassa en elimi bizim memleketimizde hâsıl 
olmuştur. Şimdi bu halin aksülameli meydana 
geliyor efendiler... Vaktiyle tacirler, her aldık
ları mala, aldıkları gün ve ertesi gün birkaç misli 
fiyat zammettikleri ve sarf eyledikleri halde 
bugün elinde eşya bulunan,bütün tacirler, dünya 
nın her tarafında; 'eşya kıymetinin tenezzül etti
ğini görmüşlerdir. 

KÂZIM HÜSNÜ B. (Konya) — Bunu, bu 
sözünü, unutma Ferit B'ey... 

MALİYE VEKİLİ FERİT B. — işte şu su
retle en mütemeddin memleketlerden başlıya-
rak bize kadar gelen bu vaziyet; eşyanın kıy
metini tenkis etmiş ve binaenaleyh tabiî ol
mak üzere tüccar, ellerinde mevcut eşyadan 
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dolayı veya istok ve ambar itibariyle mevcut 
mallara karşı hakikaten müşkül bir mevkide 
kalmıştır, işte biz de bu müşkülâtın önünü al
maya gayret 'ediyoruz. 

ikincisi : Hasan Fehmi Beyefendinin bu
yurdukları veçhile, memleketimizde ithalât ile 
ihracat muvazenesi ithalât lehine ve ihracat 
aleyhine olduğundan dolayı bu suretle hem, 
tacirlerimizin fazla para sarf etmelerini men 
ve h'em de fazla para ihracederek ellerinde 
mevcut malın üzerine mal ilâve etmek suretiyle 
buhranı teşdit etmelerine mâni olarak kendileri
ni vikaye etmek arzu ediyoruz. 

Malûmu âliniz iflâslar, istanbul'a kadar gel
miştir. Bu iflâs hareketi ta Japonya'dan başla
mış, Japonya'dan Amerika'ya, Amerika'dan 
Avrupa'ya ve Avrupa'dan istanbul'a kadar gel
miştir. 

Bugün istanbul'daki iflâslar, buradaki tacir
lerle yapılan muameleler dolayısiyle, bura tacir
lerine de sirayet etmek üzeredir. Çünkü istan
bul'daki tacirler, kredi ile mallarını buraya 
göndermek ve Anadolu'ya doldurmak ve iflâsı 
daha evvel Anadolu tacirleri üzerinde yapmak 
istiyorlar. 

Binaenaleyh vaziyetin önüne geçmek üzere, 
kanunun müstacelen müzakeresini bendeniz de 
istirham ederim. Ve eğer şimdi müzakereyi 
muvafık bulacak olursanız, bendenizin takdim 
edeceğim bu beş kısım üzerinde yapalım. Maa-
mafih muvafık bulmıyacak olursanız Beyefen
dinin teklifini şimdiden müzakere edelim. (Mu
vafık sesleri). 

HASAN BASRÎ B. (Karesi) — Buhranı ha
zırı iktisadîmizin Vekil Beyefendinin tasdik bu
yurdukları vaziyeti elîmeye müncer olacağı bun
dan çok zaman evvel zaten malûm idi. O vallrt, 
ihracatı takyidedici kanunlar teklif edeceğimize, 
bu gibi hakiki bir ihtiyacı, bu gibi hakiki kanu
nu nazarı dikkate almamız lâzımgelirdi. Şimdi
ye kadar ihracattan mütemadiyen resim almış 
ve ithalâta karşı da ıbütün kapıları açık bırak
mış olan Vekil Beyefendi, iki gün sonra çıka
racaklarını söyledikleri kanunu daha evvel Mec
lisi Âlinize getirebilirlerdi. Binaenaleyh eğer 
kabul edeceğimiz bu kanundan daha faydalı bir 
kanun ile karşımıza çıkacak olurlarsa, iki gün 
sonra, yahut beş gün sonra, bir ay sonra tekrar 
cetvellere mütaallik olmak üzere tetkikat yapa
biliriz... 
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BBlS — Efendim, arkadaşlar dışarı çıkıyor- I 

lar. Halbuki Müdafaa! Milliye Vekili ve Erkâ
nı Harbiyei Umumiye Reisi Vekili Fevzi Paşa 
Hazretleri cepheler hakkında malûmat verecek
tir. Onun için çıkılmamasını rica ederim. 

HASAN BASRİ B. "(Devamla) — Efendiler, 
bu kanunu Meclisi. Âliye teklif eden zata en sa
mimî, en har şükranlarımı takdim ederim. Çün
kü milletimizin mâruz olduğu iktisadi sefaletle
rin en canlı sebebine nüfuz edebilmiştir. Memle
ketimiz pek zengin menabii servet ve tabiiyeye 
malik olduğu halde memleketimizde yaşıyan 
milletimiz, hayat ve maişete taallûk eden ihti
yaçlarını Avrupa'nın emici, soyucu emtiasına 
muhtaç kalmak suretiyle temin ederler. Bu ih
tiyaç ve zaruret Türkün kabiliyetsizi iğinden de
ğil, fakat ona tatbik edilen, zalim Kapitülâs
yonların şiddetinden neşet etmiştir. İhracat ve 
ithalâtımıza milletimiz değil, şimdiye kadar em
peryalist dediğimiz devletler hâkim olmuştur. 
İşte bu hâkimiyettir ki memleketimizin iktisadi
yatını çürütmüş, harice mil'vonlar, milyarlar ak
mıştır. 

Efendiler, hepimiz itiraz ederiz ki; Türk, her 
şeyde olduğa gibi, iktisadiyat sahasında da pek 
büyük istidada maliktir. Harbi Umumi bütün 
denizleri kapadığı halde milletimiz, sırf kendi 
kabiliyetinden doğan millî mensucatı, masnu-
atı, mamul âtı ile senelerce yaşadı, Avrupa'
nın ve içimizde yaşıyan bâzılarının yanlış ze
habına pek fiilî ve pek müskit cevaplar verdi. 
Mütarekeden sonra da Türkler harice muhtaç 
olmıyacak bir surette idarei hayat etmiştir. îlâ-
maşaallah edecek ve bu istidadı sayesinde harice | 

^ muhtaç olmıyacaktn. Milletimizin bu istidadını 
şimdiye kadar körleten takiki sebebi bu kanun 
'•&* I 

sayesinde izaleye muvaffak olabileceğimiz için 
bu kanunun derhal kabulünü Heyeti Muhtere-
meden istirham ediyorum. Zaten Heyeti Muh- I 
tereme de bu kanunu kabul edecektir. Çünkü 
hakiki bir ihtiyaeımızdır. Eğer böyle hakiki bir 
kanunu çıkarmamak istersek efendiler, iflâsı 
millî maazallah muhakkaktır. 

Ben daha fazla söz söylemek istemiyorum. 
•Bu kanun bizim hayatı iktisadiyemizi canlan
dırmaktan başka milletimize kendi menafime. 
kendi mahiyetine, kendi benliğine, kendi ruhu
na göre bir tarzı hayat ve bir tarzı maişet de I 
ibda edecek, milletimiz basit ve sade bir tarzı 
telöbbüsü kabul etmiş olacaktır. Modalara veda | 
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edilecek, ziynet eşyası memleketimiz dahiline 
girmiyecektir. Binaenaleyh milletimiz kendi hü
viyeti milliyesine göre yaşıyacaktır ve,bu nok-
tai nazardan da kanun tam mânasiyle halk ida
resinin ruhuna uygun bir kanundur efendiler. 
Anadolu'nun göbeğinde moda namına, ziynet 
namına, bilhassa hariçten gelme birtakım kadın
lar tarafından açık, saçık gösterilen kıyafetler 
inşallah bundan sonra kalkacaktır. Şimdiye ka
dar kimsenin gözüne çarpmıyan bu fenalıklar, 
hiç olmazsa bu kanun sayesinde izale edilmiş 
olacaktır ve bu haller kalkacak, Anadolu halkı 
kendi tarzına göre bir tarzı telebbüs kabul et-
miye mecbur olacktır. 

REİS — Efendim, usulü müzkereye dir bir 
takrir var. 

HASAN FEHMÎ B. (Gümüşane) — Efen
dim, Maliye Vekili Ferit Beyefendinin talik yo
lundaki teklifi ceditlerine iki kelime ile cevap 
vereyim. Efendim, Ferit Beyefendi Gümrük 
Tarife Kanununu yeniden tanzim etmekte oldu
ğundan bahsettiler. Bunun beş kısma tefrik 
edildiğinden uzun uzadıya izahatta bulundular. 
Bendeniz kendi hesabıma teşekkür ederim. Yal
nız şunu tahattur ettirmek isterim ki; Gümrük 
Tarife Kanunu 700 küsur faslı ve metni kanu
nisi de kırk maddeyi mütecavizdir. Bunun İk
tisat ve Kavanini Maliye encümenlerinden ge
çerek Heyeti Celilenizde kesbi katiyet etmesi 
ne kadar zamana tevakkuf etmesi lâzım oldu
ğunu da Heyeti Celileniz takdir buyurursunuz. 
O kanunun bu kısmını da meyaddı memnua teş
kil edecekmiş; malûmu âliniz heyeti umumiye-
si bir kül olacağı için heyeti umumiyesi kabul 
edilmedikçe mevaddı sairesi de kasbi katiyet 
etmiş olmaz. Bu kanunun mücmel fasıl üzeri
ne tertip edilmesinin tatbikatta müşkülâtı mu
cip olacağını söylediler. Bu itirazlarını dermeyan 
edeceklerini bendeniz daha evvel istişmam et
miş olduğum için... 

MALİYE VEKİLİ FERİT B. — İstişmam 
değil; ben onu alenen söyledim. İşte Beyefen
di de orada imiş. 

HASAN FEHMİ B. (Devamla) — İktisat 
Encümeni, Maliye Vekili Ferit Beyefendi ile 
Rüsumat Müdiri Umumisi Beyefendi hazır ol
dukları halde tetkikatmı ikmal etti. Encümen 
fıkralara ayırmadı ve dedi ki : Mesail belki 
8 - 10 fasla aittir. Bundan da bir misal göster
diler. Bendeniz de aynı misal ile arz edeceğim. 
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270 nci fasla ait bâzı mevad vardır, bunlar fık
ralara ayrılmamış dediler. Efendiler, Gümrük 
Tarife Kanununda bunların ayrılmaması şu es
baba müstenittir : Boyalılar bir fıkra, boyasız
lar bir fıkra, istampalılar bir fıkra, istampasız-
lar bir fıkra... Bendeniz ne yapmışım? Bunları 
tadat ettikten sonra tül örtülerden boyalı, is-
tampalı, boyasız, istampasız olanlar da dâhil 
demekle her fıkrayı topladım. Maamafih Ma
liye Vekili Ferit Beyefendi daha vazıh cetvel 
hazırladıklarını söylediler. Fasılların müzake
resi esnasında, fıkra üzerinde kendilerinin ih
zar ettikleri cetvel üzerinde müzakere ederiz. 
Binaenaleyh bunu Umumi Gümrük Kanununa 
tehir edersek zannediyorum ki bu sene çıkmaz. 
(Çıkmaz sadaları). 

REİS — Efendim, bir takrir var. 

Riyaseti Celileye 
Ziynet eşyasının men'i ithali hakkındaki 

teklifi kanuninin faydası ne kadar aşikâr ise 
Maliye Vekili Beyefendinin izahat ve kısmen 
vâki, itirazatı da o derece musip ve muhiktir. 
Binaenaleyh kanunu mezkûrun selâmeti müza
keresine hadim ve elyevm mevkii tatbikte bu
lunan Gümrük Tarifesinin tab'ı ile tevzii ve o 
zamana kadar Meclise verileceği Maliye Ve
kili Bey tarafından vaadedjlen kanunla bir
likte müzakeresine devam edilmesini teklif ede
rim. 
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Konya Mebusu 

Refik 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Bu tek
lif; bu kanunu öldürmektir efendiler! 

REİS — Bu takriri kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul 'edilmemiştir. 

Sonra ikinci bir teklif daha var 
efendim. Yine usulü müzakereye dair; 
bu ziynet eşyası hakkındaki kanunun 
müstaceliyetle kabulünü teklif ediyor. 
(Kabul sesleri) Müstaceliyeti kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Sonra bir üçüncü takrir daha var: [Müzakere 
kâfidir, maddelere geçilmesini teklif ederim] 
diyor. Heyeti umumiyesi hakkındaki müzake
reyi kâfi görenler lütfen el kaldırsın. Müza
kere kâfi görülmüştür. Maddelere geçeceğiz. 

MALİYE VEKİLİ FERİT B. — Efendim, 
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hazırladığım cetvel üzerinden müzakere 'edil
mesini rica ediyorum. 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Vekil Be
yefendinin verdiği gayrimuvafıktır. Tabı za
manını beklemek ise bu kanunu iptal etmek 
demektir. Binaenaleyh daha evvelden vermesi 
lâzımdı. Bunun reddni teklif ederim. 

MALİYE VEKİLİ FERİT B. — Basri Be
yefendi ! Fazla hiddet ve acele buyuruyorsunuz, 
müüaade buyurun. Bendeniz ayrı bir kanun ha-
zırlıyarak bu cetvelleri vermedim. Hasan Be
yefendi; bunu tabettirip kabul edildikten sonra 
dedim ki : Bunun içerisinde toplanmış madde
ler vardır. Bu toplanmış maddeler suretinde 
bunu kabul etmek, Tarife Kanununun tatbika
tını işkâl etmektir. Binaenaleyh bunu yapalım 
dedim ve Hasan Bey bunun üzerine o cetveli 
yapmamışlardır. Fakat gördüm ki, bu, müzaker'3 
ve kabul edilecektir. Ben tuttum, kendilerinin 
vaktiyle yapması lâzımgelen şeyleri yaptım ve 
takdim ediyorum. Bu mudur kusur? 

MADDE 1. — Merbutu (A) cetvelinde mu
harrer eşya ve mevaddan memaliki ecnebiyede 
imal ve istihsal edilenlerin (Türkiye Devleti 
Büyük Millet Meclisi Hükümeti) nin havzai 
hükümranisi dâhiline ithali menedilmiştir, 

MALİYE VEKİLİ FERİT B. — Efendim, 
müsaade buyurur musunuz. Şimdi umumi ola
rak yapacağımız şeyde, muaf olanlardan maada, 
(A) cetveli, (B) cetveli, (D) cetvelidir. Bina
enaleyh müsaade buyurursanız bu (A) cetve
line (D) cetveli diyelim. 

REİS — Kabul Duyuruluyor mu efendin"? 
HASAN FEHMİ B. — Cetveli müzakere et

tikten sonra (A) yi (B), (B) yi (D) yaparız. 
(O da doğru sesleri) 

REİS — Bunu kabul 'edenler, lûtfne ellerini 
kaldırsın, (D) cetveli olarak kabul edilmiştir. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Ne olu
yor, yani lâyihayı mı kabul ediyoruz? 

HASAN BASRİ B. (Kaı-esi) — Demek ki, 
bundan sonra elifbaya (dal) ile başlıyacağız. 

REİS — Onu aşağı götürürüz. 
HASAN BASRİ B. — O halde, elif ten, beden 

bahsedilmesin. 
REİS — Peki etmiyelim, doğru... 
MALİYE VEKİLİ FERİT B. — Hayır 

hayır verdiğimiz şeyler okunsun. 
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HASAN FEHMİ B. — Evvelâ lâyihai kanu-

niyeyi okuyunuz. 
MALİYE VEKİLÎ FERİT B. — Efendim, 

137, 138 diye bir araya gelmiş ve bendenizin 
tanzim ettiğim veçhile-137 nelerse, yine Hasan 
B'eyin arzusu veçhiledir ve kanuna mutabıktır 
zannederim. 

HASAN FEHMİ B. — Efendim, bu iki tek
lifin, 137, 138 Tarife Kanununda yaprak tütün
le kıyılmış tütüne iki numara konulmuş, bir 
caize çekilmiş, yaprak tütün ve kıyılmış tütün 
diye tevhidedilmiş, kıyılmış tütün yaprak tü
tündür, fark bundan ibarettir. Eğer bunlardan 
birisinin menedilip de diğerinin men'edilmemesi 
arzu edilirse dekiştirilir. Yoksa arz ettiğim gibi 
Tarife Kanunundaki iki numaradır. Birisi yap
rağına, diğri kıyılmış tütüne aittir. 

MALİYE VEKİLİ FERİT B. — Olmaz, 
olmaz... 

REİS — Efendim, Maliye Vekili Beyefen
dinin teklifi gibi ayrı ayrı okunmasını kabul 
edenler, lütfen 'ellerini kaldırsın... Maliye Vekili
nin teklifi kabul edildi. 

A - CETVELİ 

Tarife 
No. Cinsi eşya 
137 Tütün : Yaprak ve kıyılmış 
138 Sigara : Kıyılmış tütünden veyahut yap

raktan mamul 
140 Ağız tütünü 

REİS — Efendim, bu bapta söz söyliyecek 
var mı? 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Enfiye
nin d'e ithali hakkında takririm var. 

REİS — Efendim, (140) neı maddeye enfi
yenin de ithali teklif ediliyor. Enfiyenin de ilâ
vesini kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın: 
Kabul edildi. 

154 — At kılı ve kuyruğu. 
HASAN FEHMİ B. — Efendiler, 154 : At 

kılı ve kuyruğu, 155 : Domuz kılı ve döküntü
leri... Bunları döşemeciler kullanır ve külliyetli 
miktarda memaliki ecnebiyeden, Avrupadan 
memleketimize gelir. Bizim yünlerimiz ve bu 
raeyanda kullanılacak birçok mevaddı iptida-
iyemiz çürür, domuz kılını döşemecilerin ucuz
dur diye alıp kullanmalarını ister misiniz?... 
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HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Hasan 

Fehmi Bey bu at kılından dokunmuş birçok şey
ler var diyor. 

HASAN FEHMİ B. — Aşağıda dokunmuş 
şeyler de geliyor efendim. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Devamla) — İktisat 
Vekili burada bulunmalı. Belki burada sanayide 
kullanılır şey bulunur. 

REİS — Efendim, İktsat Encüm'eninde mü
zakere edilmiştir. Buna hacet yoktur. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Şunu da 
arz edeyim ki, İktisat Vekili Beyefendi, on da
kika evvel bendenize bu meselenin bir an evvel 
müzakeresini takibetmekliğimi söylediler. Hattâ 
izharı teşekkür ettiler, hattâ mümkünse kendi
lerinin tevsia taraftar olduklarını ilâve ettiler. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Reis Beyefen
di, müsaade buyurur musunuz? Bu maddeler 
uzundur reye vaz'edelim. İtiraz edenler sonra 
itirazlarını dermeyan ederler. Op'eratör Emin 
Beyin de bu yolda bir takriri vardı o da beraber 
olmalı. 

REİS — İkisi birleştirilmiş. Bu daha mü
kemmel bir şeklidir, onun için bu okunuyor. 

155 — Domuz kılı ve döküntüleri. 
162 — 752 insan saçı (Mamul, gayrimamul.) 
HASAN FEHMİ B. — Efendim, burada gö

rülen iki numara: 162 gayrimamul olan fasıldır 
752, mamul olan fasıldır. Tevhidedilerek mamul 
ve gayrimamul denmiştir. 

MALİYE VEKİLİ (FERİT B.) — Aşağıda 
(752) de gelecek efendim. 

REİS — İtiraz eden yok.. Kabul edildi efen
dim. 

164 — Devekuşu, canavarkuşu, kılperi tâbir 
olunur Amerikankuşu marabo ve sair kuş tüy
leri. 

RElS — Bu maddeye itiraz eden var mı?... 
(Hayır hayır sesleri) kabul edildi efendim. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Müsaade 
buyurulur mu efendim, burada bir fıkra noksan 
çıkmıştır. (Marabo ve sair kuş tüyleri, işlenmiş, 
işlenmemiş kuş tüyleri, ziynette müstamel kuş 
tüyleri) ilâve edilmemiştir. 

Madde 166 - 167 — Yatak ve şilte ve yastık 
doldurmaya mahsus kaleminden ayrılmış veya 
ayrılmamış tüyler. 

REİS — liraz eden var mı efendim, (Hayır 
sesderi) İtiraz eden yok. Kabul edildi. 
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Madde 168. — Bagayani kaplumbağa ile em

sali hayvanat kabuklariyle bunların döküntü-
tüleri. 

REÎS — İtiraz eden yok. Kabul edildi. 

Madd'e 169. — Sedef, ham sedef. 
Madde 174 — işlenmiş fildişi 
HASAN FEHMİ B. — Fü dişinin hamı gel

sin, burada işlensin diye müsaade edilmiştir. 
Memleketin sanayii için faydalıdır. 

MALİYE VEKÎLÎ F E R l T B. — Efendim, 
müsaade buyurunuz, işenmiş fildişi denildi. Bu 
mesele encümeninizde badelmüzakere Hasan Feh
mi Feyefendinin teklifi veçhile bunların kabul 
edilmemesi memleketimize girecek tarak gibi şey
lerin mutlaka fena maldan olmaması içindir. 
Malûmu âliniz memlekette bugün taraklar yapıl
mıyor. Binaenaleyh, bu tarak tabiî daha ziyade 
sağlam ve kırılmaz olduğu içindir. Encümen bu
nu kabul etmemiş. B,u noktai nazardan bizim 
hatırladığımız şeyde biz ettirmedik. Fakat en
cümen burada mı, değil mi? Her halde encümen 
mütalâalarını söylerler. Yani bir şeyi tamamen 
menedeceğiz derken öbür taraftan ihtiyacatımı-
zı da kasretmeyi de düşünelim. 

BESÎM ATALAY B. (Kütahya) — Efen
dim, Maliye Vekili Beyefendi buyurdular ki, 
memleketimizde tarak yapan yoktur. Halbuki var
dır! Memleketimizde pekâlâ şimşir tarak, ağır ta
raklar yaparlar, fildişi olmasın. Süs zamanında 
değiliz. 

RAGIP B. (Kütahya) — Efendim, encümen
de bu faslı müzakere ederken ham mercan, fil
dişi işlenmemiş fildişi gibi mevaddm memlekete 
duhulünden, bilhassa sanayi noktai nazarından 
fayda vardır ve memleketin sanayiini himaye 
için ham eşyanın memlekete girmesinde bir 
mahzur görmedik. Çünkü bunlar bizde olmı-
yan şeyler. Bu noktai nazardan encümen, işlen
memiş bu gibi mercan, fildişi gibi şeylerin itha
lini muvafık gördü. (Reye sesleri). 

Madde 175 — Mercan, ham ve işlenmiş. 
MALÎYE- VEKİLİ FERtT B. — Mercan 

ham ve işlenmemiş diye Hasan Fehmi Bey tek
lif etmiş ve Encümen de kabul etmiş. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Onu en
cümen tadil etmiş, cetvel budur ve fildişinin 
hamı gelsin, memlekette işlensin. Teklifimin 
aslı bu idi. Fakat encümen bunu reddetmiş, is
terseniz ilâve edersiniz. Mercana gelince : Ham 
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i olmuş olmamış, mercan alelade boncuktan baş

ka nedir efendim? Efendiler, mercan ister ham 
olsun, ister işlenmiş olsun, ziynetten başka bir-
şey değildir ve menedilmelidir. (Doğru ses
leri). 

REÎS — Ham ve mamul mercanın men'i 
duhulünü kabul edenler ellerini kaldırsın. Ka
bul edildi. 

Müsaade buyurun efendim. Bu maddeler çok-
j tur ve ilâve etmek için de takrirler alıyorum. 

Erkânı Harbiyei Umumiye Reis Vekili Paşa Haz
retleri geldiler. Eğer muvafık görürseniz onun 
izahatını dinliydim. 

HASAN B. (Trabzon) — Efendim, Birçok eş
yanın meni ithali hakkında bir kanun müzakere 
ediyoruz, ve cetvele birçok şeyler dâhil olmuş-

| tur. Bendeniz zannediyorum ki, bir ciheti encü
men unutmuştur. O da; ithalini menettiğimiz eş
yanın dâhilde mefkudiyeti dolayısiyle, bu mem-
nuiyet hakkında oynanılacak olan rolleri nazarı 
itibara alarak encümen birşey düşünmüş müdür? 
Rica ederim, encümen bunun için bir tedbir itti
haz etsin, hattâ şu kanunun müzakeresine baş
landığı andan itibaren şayi olur olmaz, men'i it-

1 hali takarrür eden eşya üzerine dehşetli suiisti-
j malât başlıyacaktır. 

2. — Müdafaai Milliye Vekili Fevzi Paşanın, 
Yunanlıların cepheden taarruza haşladıklarına 

I dair beyanatı 

ERKÂNI HARBlYEl UMUMÎYE REÎS 
VEKÎLÎ VE MÜDAFAA! MÎLLÎYE VEKÎLl 
FEVZİ Pş. (Kozan) — Efendim, Yunanlıların 
bir hayli zamandan beri beklemekte olduğumuz 
taarruzları dün başlamıştır. (Kahrolsun sesleri). 
Tabiî buna karşı lâzımgelen tertibatı biz de ihzar 
ettik ve muharebenin muhtelif safahatı inkişaf 
etmediği için müsaadei aliyenizle burada tafsi
lât vermiyeceğim. Yalnız düşmanın hangi mm» 
takalarda taarruz etmekte olduğunu arz edece
ğim, onda bir mahzur yoktur. 

Düşman bütün cephelerde taarruza geç
miştir. Evvelâ Sarayköy cenubundan küçük 
bir kuvvetle taarruza geçmiş, büyük bir 
kol ile Uşak'tan îslâm Köyüne doğru 
hareket etmiştir. Dünkü vaziyet böyle. Diğer 
bir kol ile inegöl'e yürüdü, diğer bir kol ile Ye
nişehir'e yürüdü, ve diğer bir kol ile iznik'e 

ı yürüdü. Bundan başka çetelerle Sapancaya doğ-
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ru harekâtını temdit etti ve Sakarya'ya doğru 
Adapazarı şimalinde harekâta başlamıştır. Bu 
suretle bütün cophede : Şimalden Cenuba kadar 
harekâtı taarruziyeye geçmiştir. Bunların dün
kü hareketleri îznik, Yenişehir, înegöl garbinde 
tevakkuf etti. Yalnız ileri kıtaat ilerledi. Bir 
alay kadar kuvveti köprühisar'a geldi, ateş ile 
tart olundu. Diğer bir fırka kadar kuvveti tev
kif kuvvetlerimizle temasa geldi, Akşama kadar 
tevkif kuvvetlerimiz o fırkayı yaymaya mecbur 
etti. Vakit kazandı, geri çekildi. Diğer bir kuv
veti İnegöl'den ilerledi. Onu da topçumuz yay
maya icbar ederekten dünkü vaziyette inegöl'den 
ilerlemelerini menettik. Bu sabah bu hattan Şar
ka doğru hareketlerine devam ettiler. Bir kısım 
kuvvetle Köprühisar ve şimalindeki mevaziimize 
yanaştılar, topçu muharebesi oluyordu. Diğer 
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bir kol Nazifpaşa mevkiine yanaşıyordu, orada da 
topçu muharebesi oluyordu. Cenuptan İslâm Kö-
yü'nden gelen bir koldan başka bunun cenu
bundan üç kol ile düşman kuvvetleri (Dumlupı-
nar) mevziinden taarruza geçtiler. Fakat he
nüz muharebe olmuyordu. Şimdi muharebenin 
safahatını anlamakla uğraşıyordum. Rapor ala
madık. Fakat bu muharebat büyük cephede 
başladığı için şüphesizdir ki, inkişafı da günle
re mütevakkıftırr. Ümit ederim ki, gelecek 
hafta milletimiz için inşaallah hayırlı tebşiratta 
bulunurum. (İnşaallah sesleri), (Allah muvaf
fak etsin sesleri). 

REİS — Müzakerenin mabadına Cumartesi 
günü saat 2 de içtima eder, devam ederiz. 

Hitamı celse : 6,30 sonra 

» • - « 

T. B. M, M. Matbaan 


