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BÎRÎNCÎ CELSE 
Açılma saati : 1,30 

REİS — Birinci Reisvekili Hasan Fehmi Beyefendi 

KÂTİPLER : Hahmud Said Bey (Muş), Atıf Bey (Kayseri) 

REİS — Meclis küşad edildi. Zaptı sabık hu
lâsası okunacak : 

(Kâtip Mahmud Said Bey tarafından okun
du.) 

« 

1. — ZAPTI SABIK HÜLÂSASI 

Birinci Celse 
Birinci Reisvekili Hasan Fehmi Beyefendi

nin tahtı Riyasetlerinde bilinikat zaptı sabık hu
lâsası kıraat ve aynen kabul olundu. Malta'dan 
avdet etmiş olan Sivas Mebusu Rauf, Diyarbe-
kir Mebusu Zülfü beyler canibi riyasetten Mec
lisi Âliye takdim edildiler. İçel Mebusu Şevki 
Beyle refikinin müfettişi umumilik hakkındaki 
teklifleri evrakiyle birleştirilmek üzere Dahili
ye Encümenine, İçel Mebusu Ali Efendinin 
Mut'taki bir arsanın belediyeye terki hakkın
daki teklifi Lâyiha Encümenine, İzmit Mebusu 
Sırrı Beyin siyaseti umumiyeye dair sual tak
riri Hariciye Vekâletine, Ankara Mebusu Hacı 
^lustafa Efendinin Beynam ormanlarındaki 
katiyata mütaallik takriri Heyeti Vekileye tev
di olundu. Bilâhara İdarei Nevahi Kanununun 
müzakeresine geçilerek encümenden tadilen gel
miş olan yirmi beşinci madde tekrar tadil edil
mek üzere encümene iade, yirmi sekizinci mad
de aynen, yirmi dokuzuncu madde tadilen ka
bul olunarak teneffüs için Celse tatil olundu. 

ikinci Celse 
Hasan Fehmi Beyefendinin tahtı Riyasetle

rinde bilinikat İdarei Nevahi Kanununun encü
menden mevrut yirmi beş ve yiçmi yedinci mad
delerinin şekli muaddelleri aynen, otuzuncu 
madde tadilen kabul ve otuz birinci madde na
zarı dikkate alınan takrir veçhile tadil olunmak 
üzere encümene iade olunarak Perşembe günü 
içtima olunmak üzere Celseye nihayet verildi. 
Birinci Reisvekili Kâtip Kâtip 

Hasan Fehmi Mahmud Said Atıf 

REİS — Zaptı sabık hakkında mütalâa var 
mı? (Hayır, sesleri) Zaptı sabık aynen kabul 
edildi. 

4. — TEZKERELER 
1. — Koçgiri Heyeti Tahkikuyesi Riyasetinden 

tahliye edilen mevkuflar hakkında mevrut iki 
telgraf 

REİS — Koçgiri'ye gönderilen Heyeti Tahki-
kıyeden iki telgraf vardır. 

KADRİ B. (Diyaribekir) — Nereden veri
yorlar. 

REİS — Sivas'tan. 
1. Koçgiri vakasından dolayı mevkuf kal

ma] arma lüzum kalmayıp tahliye edilenler me-
yanmda muameleyi askeriyeye tâbi olanların 
derhal şevkleri, yurt lan harabolmuş, efradı ai
lesi dağılmış ve uzun zaman işlerinden cüda 
kalmış bu kabîl eşhasın maddi ve mânevi za
rarlarını temadi ettirmek demek olacağından 
bunların Mart nihayetine kadar mezun addedil
meleri için vâki sualine cevaben onuncu kolor
du ahzı asker heyeti riyasetine tebligat icra 
edilmiştir. 

2. Heyeti Umumiyeye lieclil'arz 13 Teşrini
sani 1337 tarih ve 20 numara ile Büyük Millet 
Meclisi Riyasetine yazılmıştır. 

Koçgiri Tahkik ve Dersim 
Tetkik Heyeti namına 

Hakkı Hami 

1. İstiklâl' mahkemesiyle mülga divanı 
harbi örfiden Koçgiri vakasına mütaallik evrak 
alınmıştır. 

2. Mevkuf bulunan dört yüz beş kişiye ait 
evrakın şimdilik tetkik olunan aksamından de
vamı mevkufiyetlerine lüzum kalmadığı anla
şılan doksan bir kişi bugün heyetimiz muvacehe
sinde tahliye ettirilmiştir. 
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3. Heyeti Umumiyeye lieclilarz 12 Teşrinisa
ni 1337 tarih ve 19 numara ile Büyük Millet 
Meclisi Riyasetine yazılmıştır. 

Koçgiri Tahkik ve Dersim 
Tetkik Heyeti namına 

Sinob Mebusu 
Hakkı Hami 

RE IS — Efendim, Meclisi Âlinin verdiği sa
lâhiyeti ne suretle istimal ettiklerini bize berayi 
malûmat arz ediyorlar. (Pek güzel sadaları). 

3. — AZAYI KİRAM MUAMELÂTI 

1. — Mebuslardan bâzılarına izin verilmesine 
dair Divanı Riyaset kararı 

RElS — Divanı Riyasetin mezuniyet kararı 
vardır okunacak. 

Heyeti Umumiyeye 
Âtide isimleri muharrer zevata, mazereti ka

fiyelerine mebni, hizalarında gösterildiği mik
tarda mezuniyet itası Divanı Riyasetin 16 Teşri
nisani 1337 tarihli on beşinci içtimamda tensi-
bedilmiş olmakla keyfiyet Heyeti Umumiyeniıı 
nazarı tasvibine arz olunur efendim. 

Büyük Millet Meclisi 
Reisisanisi 
Dr. Adnan 

REİS — Fevzi Efendi (Batum) un üç ay 
mezuniyetini kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Kabul edilmiştir. 

CEMİL B. (Kütahya) — Ekseriyet muhafaza 
edilmek şartiyle. 

REİS — Saruhan Mebusu Avni Beye 3 Teş
rinisani 1337 tarihinden itibaren temdiden iki ay 
mezuniyet itasını kabul edenler lütfen el kaldır-. 
sın. Kabul edilmiştir. 

Yozgad Mebusu Feyyaz Âli Beyin üç ay me
zuniyetini kabul edenler el kaldırsın. (Yeni geldi 
sadaları). Kabul edilmiştir. 

Efendim, Meclisi tenvir için söylüyorum. Fey
yaz Âli Beyin Kayseri'deki vazifesi Meclisi Âli 
tarafından tevdi edilmiş bir vazife idi. Kendili
ğinden gitmiş değildi. 

Kozan Mebusu Dr. Mustafa Beyin üç ay me
zuniyetini kabul edenler lütfen el kaldırsın. Ka
bul edilmiştir. 

Biga Mebusu Mehmed Beyin bir ay mezuni-
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yetini kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul 
edilmiştir. 

5. — MAZBATALAR 
1. — İsparta Mebusu Hüseyin Hüsnü Efendi

nin, tsparta hârikzedegânına kereste verilmesine 
dair kanun teklifi ve Lâyiha Encümeni mazbatası 

REİS — İsparta Mebusu Hüseyin Hüsnü 
Efendinin, İsparta hârikzedegânına kereste ita
sı hakkındaki teklifinin reddine dair Lâyiha 
Encümeni mazbatası. 

HAMDİ NAMIK B. (İzmit) — Sinob için de 
bir şey vardır. İktisad Encümeni demişti ki, 
umumi bir kanun vardır, onunla beraber müza
kere edelim. 

REİS — Müsaade buyurun mazbata okun
sun. 

Lâyiha Encümeni mazbatası 
İsparta Hârikzedegânına mesleklerinin inşa

sı için kereste katı ve tevzi olunuyorsa da bu 
kere mezkûr kasabada muhterik olan yüz elli: 
bir dükkânın da temini inşası için miktarı kâfi 
kerestenin lüzumu itasına dair İsparta Mebusu 
Hüseyin Hüsnü Efendinin encümenimize muhav-
vel takriri esbabı mucibeyi ihtiva etmediği ve 
teklifi kanuni şekil ve mahiyetinde dahi olma
dığı cihetle Nizamnanıei Dâhilinin maddei mah
susa ahkâmı veçhile şayanı müzakere görülmiye-
rek reddedilmiştir. 
Lâyiha Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Lâzistan Yozgad 
Esad Süleyman Sırrı 

Kâtip 
Ertuğrul Âza Âza 

Necib Celâl Rasih 

HAMDİ NAMIK B. (izmit) — Efendim, Si
nob Mebusu Hakkı Hami Beyle bendenizin de 
bu bapta bir takririmiz vardı. 

Sinob'da yanan evlere iktiza eden keres
telerin verilmesi için idi. O zaman İktisat En
cümeni namına bir arkadaşımız bu mesele 
hakkında bir kanun tanzim edildiğini ve He
yeti Umumiyeye takdim edileceğini söylemiş 
ve tehirini talebetmişti. Bendeniz zannediyo
rum ki, bu bapta umumi bir kanun mevcut
tur. Binaenaleyh onunla birlikte müzakere 
edelim. Lâyiha Encümeninin bu suretle red
detmesi doğru değildir. 
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MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — 
efendim, kanun mevcuttur. Muvazentâ. Ma üye
dedir. 

HAMDİ NAMIK B. (izmit) — Evet İk
tisat Vekâleti kanun yapmıştı. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — 
Bu da encümene gitsin, cümlesi beraber mü
zakere edilsin. 

REİS — Lâyiha Encümeni namına mütalâa 
var mil 

CEMİL B. (Kütahya.) — Efendiler, harik 
zedegâna kereste yalnız mesken için verilir. 
Binaenaleyh bu takrirde dükkânlar için de 
verilir deniyor ki ; bu doğru değildir. Yalnız 
mesken için verilir. 

NEBlL Ef. (Karahfean Sahib) — Efen
dim, böyle afattan dolayı ihtiyaç mesetti-
ğinde kereste itasına dair umumi bir lâyihai 
kanuniye tanzim edilmiş ve makamı riyasete 
verilmişti. Encümenden çıkıp çıkmadığını bil
miyorum. O kanun hepsini camidir. Buna lü
zum yoktur. 

RElS —• Efendim, mevzuu müzakere İspar
ta Mebusu Hüseyin Hüsnü Efendinin teklifidir. 
Lâyiha Encümeni bu teklifin kanun * teklifi
ne dair olan usul ve şekle muvafık olmama
sından dolayı reddini teklif ediyorlar. Umu
mi ve şâmil olan bir kanun teklifi ayrı bir 
meseledir. Lâyiha Encümeni mazbatası ki, red
di mutazammındır. Reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler lütfen el kaldırsın. Mazbata kabul 
edilmiştir. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Efen
dim, müsaade buyurun. Şekle muvafık olarak 
tekrar müracaat edilebilir. 

REİS — Efendim, mazbatayı kabul ettiniz. 
O da reddi mutazammındır. 

HAMDI NAMIK B. (İzmit) — Şu halde 
umumi kanun encümende bulunalı üç. ayı geçtiği 
için ruznameye alınmasını teklif ediyorum. 

REİS ~ Efendim bu teklif temenni mahi
yetinde olduğu için encümen reddetmiştr. Bir 
teklifi kanuni şeklinde olursa tekrar verirler. 
müzakere ederiz 

2. —- Erzurum Mebusu Salih Efendinin, Ted
risatı iptidaiye ve tâlİyeye mütaallik celbedilecek 
kitapların Gümrük Resminden istisnalarına dair 
kanun teklifi ve Kavanini Maliye Encümeni 
mazbatası (2/323) 

REİS — Mektep kitaplarının Gümrük Res
minden muafiyetine dair teklifin reddine dair 
Kavanini Maliye Encümeni mazbatası vardır. 

Kavanini Maliye Encümeni mazbatası 
Tedrisatı iptidaiye ve tâliyeye müaallik mek

tep kitaplarının Gümrük Resminden istisnasına 
dair olan Erzurum Mebusu Salih Efendinin tek
lifi kanunisi ve Lâyiha Encümeni mazbatası en-
cümenimizce kıraat edildi. Ahiren kabul edilen 
gümrük tarifesinin tadiline dair kanunun Güm
rük Resminden istisna edilen mevaddmı şâmil 
olan (A) cetvelinin iki yüz elli dört numarasın
da kitapların ve mektep kitaplarının alelıtlak 
Gümrük Resminden müstesna bulundukları gö
rülmüş olmasına binaen ayrıca bir kanun tar
zında tedvinine ihtiyaç görülmiyerek teklifi mez
kûr encümenimizce reddolunmuştur. 

19 . Uli . 1337 
Kavanini Maliye Encümeni Mazbata Muharriri 

Reisi Namına 
Erzurum Mebusu Antalya 

Hüseyin Avni Ali Vefa 
Kâtip Âza Âza 
Muş Biga Bitlis 

Ahmed Hamdi Mehmed Yusuf Ziya 

REİS — Mütalâa var mıdır? 
RAGIB B. (Kütahya) — Efendim, zanne

dersem, lâyihadaki cetvel henüz Meclisten peç-
miş ve kesbi katiyet etmiş değildir. Mektep ki
taplarının gümrük resminden muafiyetine dair 
olan kenun Meclisten geçinceye kadar bu tek
lifi kabul edersek o cetvel geçtikten sonra bu 
kanunun hükmü kalmaz Binaenaleyh bu sene 
mektep kitaplarının Gümrük Resminden mua
fiyeti dolayısiyle celbolunacak kitaplardan 
memleket ve etfal müstefidolsun. Gümrük tari
fesi ihtimal ki, bir seneye kadar Meclisten ge-
çemiyecektir. 

BÎR MEBUS BEY — O cetvel Heyeti Umu-
miyeye verilmek üzene dün kaleme verildi. 

RAGIB B. (Devamla) — iyi ama Meclisten 
ne vakit geçecektir? Meclisten uzun zamana 
kadar çıkamaz. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — o tarife 
encümend'en çıktığı için bunu tabiîdir ki, kabul 
edemeyiz. 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — 
Efendim, Muvazenei Maliye Encümeni yeni 
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Gümrük Tarifesi lâyihasının müstaceliyetle mü
zakeresinle karar vermiştir. Yakında Heyeti 
umumiyesi ile lâyiha Heyeti Celilen&e sevk 
edilecektir. Binaenaleyh ayrıca şu veya bu 
maddenin muafiyeti hakkında münferit maddei 
kanuniye çıkarılmasına lüzum yoktur. 

REÎS — Kavanini Maliye Encümeninin 
mazbatası ki, reddi mutazammmdır, reyi âli
nize arz ediyorum. Kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

3. — Gümü§ane Mebusu Hasan Fehmi Beyle 
refikinin, 11 Nisan 1334 tarihli Gümrük Ka
nununun mevkii meriyetten re fini mutazammın 
kararnamenin mülga olduğuna dair kanun tek
lifi ve Kavanini Maliye Encümeni mazbatası 
(2/368) I 

RElS — Gümrük Kanununun temini meri
yeti hakkında Kavanini Maliye Encümeni maz
batası vardır. 

(Hasan Fehmi Bey teklif sahibi olduğu için 
makamı riyaseti Adnan Beye terk etmiştir.) 

Esbabı mucibe 
Düveli Mütlifenin tazyiki ile Hükümeti Fe-

ridiye zamanında (Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Hükümeti) nin teşekkülünden evvel mevkii 
meriyetten kaldırılan Gümrük Kanununun te
mini meriyeti için işbu kanunun müstacelen ka
bulünü teklif ederiz. . . | 

31 Teşrinievvel 1337 
Gümüşane Mebusu Lâzistan Mebusu 

Hasan Fehmi Osman ,•;,•-

Riyaseti Celileye 
MADDE 1. — 11 Nisan 1334 tarihli Gümrük 

Kanununun mevkii meriyetten ref'ini mutazam-
min olan kararname mülgadır. 

MADDE 2. — işbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren meriyülicradır. 

MADDE 3. — İşbu kanunun icrasına Maliye 
Vekili memurdur. 

Riyaseti Celileye 
Düveli Mütlifenin tazyiki ile Hükümeti Feri-

diye zamanında mevkii meriyetten kaldırılmış 
olan Gümrük Tarife Kanununun tekrar temini 
meriyeti hakkında Gümüşane Mebusu Hasan 
Fehmi ve Lâzistan Mebusu Osman Beylerin müş- | 

. 1337 0 : 1 
terek teklifleri encümenimizce tetkik ve aynen 
kabul edilerek Heyeti Umumiyeye arz olunur. 

16 Teşrinisani 1337 

Kavanini Maliye Encümeni Mazbata Muharriri 
Reisi Mehmed Şükrü 

Erzurum 
Hüseyin Avni >• 

Kâtip Âza Âza 
Muş îçel Kastamonu 

Ahmed Hamdi Haydar Lûtfi Hasan Sabri 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Harbi 
Umumiye duhulden evvel umumi seferberlik* 
ilânını mütaakıp, kapitülâsyonların ilga edildi
ği ilân edilmişti. Malûmuâliniz kapitülâsyonla
rın ilgasını ilân ettiğimiz güne kadar, gümrük
lerimizde uhudu atîka denilen kapital muahede
lere müstenit esasata göre muamele olunurdu. 
Bunların ilgası ilân olununca derhal gümrük 
muamelâtında bir boşluk hissolundu. (1330) 
senesinde İstanbul'da içtima eden Meclisi Mebu-
sana Maliye Vekâleti uzun ve esaslı tetkikat ne
ticesi olmak üzere bir gümrük lâyihai kanuni-
yesi takdim etti ki, o kanun da bu kanundur. 
Meclisi Mebusan müşterek encümenlerinde sene
lerce tetkikatmı icra ettlikten ve Ayandan geç
tikten, iradeye iktiran ettikten sonra mevkii me
riyete vaz'edilen bu kanun, deniz ve karalarda 
gümrüklerin hududunu, mmtakalarmı, güm
rük memurlarının hukuk ve salâhiyetini, kuv-
vei zabıta ve adliyenlin gümrük üzerindeki ya-
zaifini, ecnebi sefainin limana duhulünde ifasına 
mecbur oldukları muamelâtı esaslı bir surette 
tanzim edilen bir kanundur. Mütarekenin ak
dini mütaakıp İstanbul'un düveli mütelâfe tara
fından resmen işgali ilân edilmezden evvel mü-
tarake tatbikatı vesilesiyle, İstanbul'a giren 
kuvvei işgaliye mümessillerinin Babıâliye ilk ve 
birinci teklifi, bu kanunun mevkii meriyetten 
refi ve ilgası olmuştur. Hal ve< zamanın icabatı, 
İstanbul Hükümetli derhal yarım satırlık bir ka
nunu muvakkat ile (11 Nisan 1334 tarihli Güm
rük Kanunu mevkn meriyetten ref'olun
muştur.) dedi. Yani bu kanunu ref'etmek, bun
dan evvelki ulhudu atikaya müstenit muamelât 
ve teamülâtm tatbikatta iadesi demek oldu. Bu 
kanunun mevkii meriyetten ref'lini tazammun 
eden kararname, Ankara'da Büyük Millet Mec
lisi teşekkül etmezden evvel İstanbul 'da vâki ol
muştur. Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1336 da 

— 243 — 



I : 112 17 . : 
Ankara 'da içtimaını mütaakıp ilk celselerinin 
birisinde, istanbul'un işgali günü olan 16 Mart 
tarihinden mukaddem neşredilen, bilûmum ka-
vaniin ve nizamatı devletin hattâ kararı muvak
katlerin dahi kanun addedilerek mer'i ve muta 
olduğunu bir karar ile ilân buyurdular. O va-
klit hatıra geldiğinden böyle mühim bir, kanu
nun Düveli Mütelife mümessillerinin müracaat ve 
tazyiki ile mevkii meriyetten ref'ini tazammun 
eden bir kararname de kabul ettiğimiz kanunlar 
meyanına girdi. Bu meselede her nasılsa bu
güne kadar zühul edlildi. 
* Bendeniz* altı ay evvel verdiğiniz mezuniyet 
dolayısiyİe memleketime giderken sahillerde ve 
bilhassa merakizi mühimmei ticarette, gümrük 
muamelâtı nazarı dikkatimi celbettÜ ve bittetkik 
Bu kanunun mevkii meriyette olmadığını, ve 
Ankara Büyük Millet Meclisi hükümetinin te
essüsünden evvel istanbul hükümetinin bu ka
nunu ref'ettiğini anladım. Ve o vakit Heyeti 
Celilenizin nazarı dikkatini telgrafla celbetmiş-
tim. Fakat, hâdisat ve mesaili mühimmenin te
vali etmesi bugüne kadar bu meselenin Meclisi 
Âliye arz edilmesine mâni oldu. Şimdi bu tek
lif bu karnımın iadei meriyetini ve İstanbul hü
kümetinin neşrettiği bir kararnameyi iptal için. 
verilmiş bir maddedir. Bunda azîm fevait var
dır. Evvelâ şeref ve izzetinefis meselesi vardır. 

İkincisi : Gümrüklerin bütün hususatmı tes
hil, tam müstakil, iktisadi harekâtımızı temin 
ve teshil edecek ahkâm münderiçtir. 

Üçüncüsü : Ecnebi sefainin kaçakçılığına 
sureti katıyede mâni olacak mevad ve ahkâm 
münderiçtir. Daha mühimini, son zamanlarda 
akdettiğimiz uhut ve mukavelât dolayısiyİe, 
düveli mütlefenin bâzılariyle ve bilhassa mü
cavir hükümet ve memleketlerle ticaret mua
hedelerine girişmek ihtimalimiz mevcuttur. Bu 
kanunu onlardan daha evvel meriyete koyup 
ahkâmını tesbit etmek mecburiyetindeyiz. Böy
le esaslı bir kanunu tekrar mevkii meriyete vaz 
için bir dakika geçmeknizin müstaceliyet kara-
riyle kabulünü istirham ediyorum. 

LÛTFt B. (Malatya) — Zaten meriyetine 
karar verdiğimiz kavanin mahiyetinde olduğu 
için bizim eski kararımızı teyideder. 

HASAN FEHMİ B. (Devamla) — Efendim, 
bunu ref'eden kararname de o kavanin meya-
nındadır. Malûmuâliniz, biz muvakkat karar
nameleri de kanun addettik. Ve devamı meri-
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yetine karar verdik. Şimdi tatbikini teklif et
tiğimiz kanun, kararname değil, esasen Meclisi 
Mebusandan ve ayandan geçmiş ve iradeye ik
tiran etmiş bir kanunu katidir. 

HÜSEYÎN AVNl B. (Erzurum) —Efendim, 
Gümrük Kanunu hakkında Hasan Fehmi Bey 
lâzımgelen izahatı verdiler. Kapitülâsyonlar, 
biliyorsunuz ki, bizi bir taraftan siyasi tazyik 
altında bulunduruyor, diğer taraftan da iktisa
diyatımızın istiklâline mâni oluyor. İktisadiya
tımızın istiklâli mahiyetinde olan şu kanun 
Avrupalıların nazarına ne kadar batmıştır ki, 
ilk fırsatta ihtilâf hükümetleri meriyetini ref'e 
muvaffak olmuşlardır. Tabiîdir ki, arz ettiğim 
gibi iktisadiyatımızın istiklâlini temin mahiye
tinde olan bu kanunun ref'i ile mallarını mem
leketimize serbest sokmaya muvaffak oldular. 
Ve bundan isonra da (kapılarımızı açltılk. Onlar 
eski'lkajpıtülâlsyionlarm iplkası için daha ziyâde 
uğraşacaklar. Buma ımeydan rverilmemesi için 
bu 'kanunun şimdiye 'kadar 'kaltmaisı sayanı te
essürdür. Her halde encümen 'de Hasan Feh
mi Beyin teklifini kabul eltmiştir. Heyeti Ce
lilerim de (kabulünü rica ederim. (Müstaeelen, 
»adaları)' 

REİS — Müsaade (buyurunuz efendim. Müs
taeelen müzakeresi teklif edilmiştir. Evvelâ 
(müstaceliyeti reyinize arz ediyoruım. Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Müıstaceliyeltr ka
rarı kabul edilmiştir. 

Heyeti uımuımiyesi ha'kfkında mıüzalkereyi 
•kâfi görenler lütfen el baldırsın. Kâfi görül
müştür. 

Gümrük Tarife Kanununun temini meriyeti hak
kında Kanun 

MADDE 1. — 11 Nisan 1334 tarihli Güm
rük* Kanununun metvikii meriyetten ref'ini mu-
tazamlmın ottan 'kararname Tnül'gadır. 

REİS — Birinci maddeye «dair söz İstiyen 
yok. Maddeyi reyinize arz ediyorum. Birin
ci maddeyi kabul edenler lütfen el tkalldırsm. 
Kafbul edilmiştir. 

MADDE 2. — îişbu ikanun tarihi neşrin
den itibaren meriyülicradır. 

REİS — İkinci madde haJklkında söz istiyen 
yok. KaJbul edenler lütfen el Ikaldırmn. Kabul 
edilmiştir. 
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MADDE 3. — İşbu »kanunun icrasına Maliye 

Velkili mamurdur. 
REİS — Üçüncü maddeyi ikaibul edenlter lüt

fen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

HÜSEYİN AVNÎ B. ;(Erzuruım) — Siyasi 
(bir mahiyeti Ihaizdir. Hiç ibir ımullralif yoktur. 
Müttefiıkan kaibul ediILmişitir. Bu da ilân edil
melidir. 

REİS -— Efendim kanunun (heyeti umumiye
tini (kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kanu
nun heyeti umumiyesi mütltefilkan (kabul edil-
miştir. 

4. — Gümü§ane Mebusu Hasan Fehmi Bey 
ve refikinin, Reji beyiye memurluklarının 
malûl gazilere hasrı hakkında kanun teklifi ve 
Kavanini Maliye Encümeni mazbatası 

REİS — Devlet inhisarında bulunan mevad 
mubayaa memurluklarının malûl gazilere tah
sisi (hatkkındaiki teklifin muvafık olduğuna dair 
Kavanini Malîye Encümeni ima'zibaıtası var : 

Riyaseti Celileye 
Esbabı Mucibe 

Şerefi dinî ve namusu millî uğranda uzvu 
mühimmini kaybederek malûl kalan gazilerimizin 
verilen cüzi maaşla temini maişetleri mümkün 
olamadığı gibi maluliyetleri de hayat için lâzım 
olan mesaii umumiyeye iştirake mâni olduğun
dan ifa edebilecekleri mesaii hakikiyeden inhisar 
beyiyelerinin bunlara hasru tahsisi için işbu ka
nunun müstacelen ruznameye ithaliyle kabulünü 
teklif eyleriz. 

1 Teşrinisani 1337 
Gümüşane Mebusu Karesi 

Hasan Fehmi Mehmed Vehbi 
Teklifi Kanuni 

MADDE 1. — Damga, tütün, sigara gibi Dev
let inhisarında bulunan mevaddm kavanin ve 
nizamatı mahsusalarma tevfikan beyiye hakkı 
muharebelerde malûl olan gazilere tahsis edilmiş
tir. 

MADDE 2. — Şehir ve kasabaların ihtiyacı 
nispetinde son muharebelerdeki mâlûlinden bir 
uzvu mühimmini kaybedenlerden bedi ile nişanei 
mefhareti olan illetin derecesine göre umum mâ-
lûlini guzzata teşmil edilir. 

MADDE 3. — Ordu mensubininden malûl 
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olanlar talip iken âhara be#iye tezkeresi veren
ler mesuldür. 

MADDE 4. — Beyiye tezkeresi verilecek mâ-
lûline altı aylık tekaüt maaşları nispetinde kredi 
küşadolunur. 

MADDE 5. — İşbu kanunun neşrinden mu
kaddem mâlûlinden gayrı kimselere verilmiş olan 
beyiye tezkerelerinin hükmü üç yüz ^)tuz sekiz se
nesi Şubatı gayesinden sonra muteber değildir. 

MADDE 6. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren meriyülicradır. 

MADDE 7. — İşbu kanunun icrasına Müda
faa! Milliye ve Maliye Vekilleri memurdur. 

Mazbata 
Damga, tütün, sigara gibi Devlet inhisarında 

bulunan mevaddm beyiye hakkının muharebe
lerde malûl olan gazilere tahsisi hakkında Gü
müşane Mebusu Hasan Fehmi ve Karesi Mebusu 
Mehmed^ beylerin, teklifi kanunisi encümenimiz
de tetkik ve mütalâa kılındı. 

Namusu millî uğrunda uzvu mühimmi kay
bederek "malûl kalan gazilerimize verilen cüzi 
maaşla temini maişetleri mümkün olamadığı gibi 
maluliyetleri de hayat için lâzım olan mesaii 
umumiyeye iştirake mâni olduğundan ifa ede
bilecekleri mesaii hakikiyeden inhisar beyiyele
rinin bunlara hasrü tahsisi esası encümeni-
mizce kabul edildikten sonra maddelerin müza
keresine geçildi. Birinci maddeye beyiye hakkı 
cümlesinden sonra. (Aletderecat tercihan) cüm
lesinin ilâvesi kabul edilmiştir. 

İkinci madde encümenimizce zait görüldü
ğünden tayyedilmiştir. Üçüncü maddedeki ordu 
mensubininden cümlesi tayyedilerek. (Şehir ve 
kasabaların ihtiyacı nispetinde) cümlesi ilâve edil
mek suretiyle kabul edilmiştir. Dördüncü mad
denin sonuna deyinlerini. tesviye etmiyenjere 
maaşları verilmez ve tevkif edilen maaşları bi-
lâmuhakeme deyinleri mukabili devairi aidesi 
sandıklarına ita olunur. Beşinci, altıncı, yedinci 
maddeleri aynen ve tadilen kabul edilmekle 
Heyeti Umumiyeye arz ve teklif eyleriz. 

Encümenimizce tadil edilen şekil berveçhi 
âtidir : . 

MADDE i. — Damga, tütün, sigara gibi 
Devlet inhisarında bulunan mevaddm kavanin 
ve nizamatı mahsusalarma tevfikan beyiye hak-
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ki aletderecat tercihan muharebelerde malûl ga
zilere tahsis edilmiştir. 

MADDE 2. — Şehir ve kasabaların ihtiyacı 
nispetinde malûl olan gaziler talip iken âhara 
verilmez. 

MADDE 3. — Beyiye tezkeresi verilecek 
malûline altı aylık tekaüt maaşları nispetinde 
kredi küşadedilir. Ancak deyinlerini tesviye et-
miy enlere maaşları verilmez ve tevkif edilen 
maaşları bilâmuhakeme deyinleri mukabili de-
vair aidesi sandıklarına ita olunur. 

MADDE 4. — îşbu kanunun neşrinden mu
kaddem mâlûlinden gayrı kimselere verilmiş 
olan beyiye tezkerelerinin hükmü 1338 senesi Şu
bat'ı gayesinden sonra muteber değildir. 

MADDE 5. — îşbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren meriyülicradır. 

MADDE 6. — îşbu kanunun icrasına Müda
faa! Milliye ve Maliye Vekilleri memurdur. 

14 eşrinsani 1337 
Kavanini Maliye ' 
Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
Hüseyin Avni Karahisar 

* Mehmed Şükrü 
Kâtip Aza 
Muş Antalya 

Ahmed Hamdi Ali Vefa 
Âza 
Biga 

Mehmed 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Bende
niz sahibi teklif olmak itibariyle encümenin tadi
lâtına aynen iştirak ediyorum. Heyeti umumi-
yesi hakkında Meclisi Âlide söz söylemeyi zait 
addediyorum. Çünkü •>Meclisi Âlinin müdafaai 
memleket uğrunda bir uzvu mühimmini kaybe
denleri takdirle karşılıyacağma bendeniz pekâlâ 
emin olduğum için heyeti umumiyesi hakkında 
hiç bir şey arz etmiyeceğim. 

Dr. SUAD B. (Kastamonu) — Efendim, mev-
zuubahşolan teklifin ihtiva ettiği mesail insa
niyet efkârını iltizam ettiği cihetle söz söylemeye 
haccet yoktur zannederim. Memleketin müdafaası 
uğrunda kan dökmeyi göze aldıran ve bu suretle 
malûl düşen zevatın tercihan bu vazifeye kabul 
edilmiş olmaları, her hususta hiç bir itiraza mâ
ruz olmıyacak bir derecede takdire lâyıktır. An-
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çak bu'münasebetle, bir şey arz etmek isterim. 
Meselâ bugün çarşıya gittim pul alacaktım, pul 
bayilerinde pulun biri var, biri yok. Bayilik 
karmakarışık bir hale gelmiştir. Diğer pul ne
rede bulunur diye soruyorum. Sandıkta bulunur 
diyorlar. Sandığa gidiyorum. Sandıkemini yok
tur. Bayilik tarzı pek ziyade karışıktır. Bayilik 
vakıa esas itibariyle bu zevatı kirama maişet teda
rikinden ibarettir. Fakat bu öyle bir şeydir ki, 
inhisar altında olduğu için umumun hakkı var
dır. Yani menai'ii umumiyeyi de nazarı dikkate 
almalıdır, muameleyi tanzim etmelidir. Bugün 
her rasgelene istida vermek için pul lâzım oluyor. 
Halbuki bu bayilik meselesi memlekette maalesef 
tanzim edilmiş bir halde değildir. Gerek reji ida
resi, gerek Düyunu Umumiye Dairesi, Maliye 
Vekâleti bu mesaili nazarı dikkaten alır da tan
zim ederse menfaati umumiyeye de hizmet etmiş 
olurlar zannederim. 

REFİK ŞEVKET B. '(Saruhan) — Kanun 
hakkında bir mütalâa dermeyan etmek için ya
zalım. 

REİS — Efendim, Yazmak istiyor musunuz? 
Yazılmasını arzu edenler lütfen el kaldırsın. Hiç 
kimse arzu etmiyor. Demek ki, okunması kâfi 
imiş. 

Heyeti ufaumiyesi hakkında söz istiyen var 
mı? (Yazılsın sesleri). Müsaade buyurunuz kimse 
istemiyor, rica ederim! 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Kanunun 
yazılması nizamname icabıdır. Ayrıca reye koy
mak icabetmez. Biz buraya körü körüne bir ka
nun kabul etmek için gelmedik. Her halde kabul 
edeceğimiz kanunu yazmalıyız. 

LÛTFÎ B. (Malatya) — Mektep çocuğu de
ğiliz. Ne olacak yazılması? 

REÎS — Müsaade buyurunuz, Basri Bey kö
rü körüne kanun kabul edecek değiliz diyorsunuz. 
Biz burada illâ kabul ediniz demiyoruz. Okuya
lım istiyen yazar, Istemiyen yazmaz. (Ekseri
yet yok sesleri). Bir daha okuyacağız. Yavaş ya
vaş yazabilirsiniz. 

DURAK B. (Erzurum) — Reis Bey bunu 
yazarsak günah var mıdır? Günahı vasra yazma
yalım. 

REİS — Efendim, bu kanunun heyeti umu
miyesi hakkında söz istiyen var mı? 

SIRRI B. (İzmit) — Ben bu kânunun ruhun
da memleketin selâmet ve istiklâli için çalışarak 
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hayatım istihkar edenlere karşı bir mânayi hür
met. görüyorum. Bu kanunun lehinde söz söyle
mek, memleketin selâmeti için çalışanlar hakkın
da hissi kadir şinasi izhar etmek demektir. Zan
netmem ki, aleyhinde söz söyliyecek bir zat bulu
nabilsin ve bu noktada Heyeti Celilenin mütte-
hid ve müttefik olduğuna kaaniim. Binaenaleyh 
bu zevatı daha ziyade takdis etmek ve onlara 
hissi ihtiram göstermiş olmak için kanunun bilâ-
münakaşa kabulünü teklif ediyorum. 

HAMDI NAMIK B. (İzmit) — Bendeniz de 
bunu teklif edecektim. 

TAHSİN B. (Aydın) — Bu kanun pekâlâ, 
pek münasip, pek muvafık bir kanundur. Buna 
zannetmem ki, arkadaşlardan kimse itiraz et
sin. Yalnız bu kanun, beyiyesi mütekaidini as
keriyeye tahsis edilen barut meselesini hatırı
ma getirdi. Taşralarda bulunanlar pekâlâ bilir
ler ki, mütekaidini askeriyeden olan bu bayiler 
haftada bir gün olsun dükkânlarını açmış ve 
gelecek olan müşterilerin ihtiyacını vermek için 
müşterilerini beklemiş adamlar değillerdir. Bu 
bir inhisar meselesidir. Bahusus tütün; malûmu 
âliniz insan bin türlü gavail içinde gününü ge
çirdikten sonra akşamları kendisinin derdine 
ortak olmak üzere, bir paket tütün almak için, 
bâzı günlerde çarşıları kıvrandığı halde yine 
bulamıyor. Maliye Vekâleti son zamanlarda tü
tünün ihtikârdan kurtarılması ve mevcut tü
tünleri saklayıp da daha pahalı satılmaması için 
birtakım memurlar istihdam ediyor. Ve birta
kım barakalar yaptı. Ve memleketin birçok yer
lerine, koydu. Çok defa gördük ki, bu baraka
lar ne sabahleyin, ne öğle üstü açık bulunmuyor. 
Bunlara ayda beş bin kuruş da aylık veriyor. 
Şimdi biz bu damga ve tütün, sigara ve kâğıdı 
beyiyelerim bu mâlûline vereceğiz. Hakkıdır. 
Hiç kimsenin diyeceği yok. Yalnız sair esnaf 
dükkânlarını açık tuttukları esnada bunlar da 
behemahal dükkânlarının başında bulunsun. 
Erbabı ihtiyaç müracaat ettiği vakit eli boş ola
rak dönmesinler. Bunu temin etmek için kanu
na bâzı ahkâm konulması her halde lâzımdır. 
Birçok defa başımıza gelmiştir. Bakkallar gibi 
açık bulunmazlarsa halk tütün bulmaktan âciz 
kalacak, buna karşı tedabir ittihazı için her 
halde bâzı ahkâm ilâve etmek lâzımdır. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Tahsin 
Beyefendinin hatırına gelen mesail hiç varit 
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değildir. Çünkü; (Kavanin ve nizamatı mah-
susalarma tevfikan.) diye birinci maddedeki bu 
sarahat bütün o ihtimalâtı bertaraf etmiştir. 
(Doğru, sesleri), (Müzakere kâfidir, sesleri). 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Sırrı Bey bi-
lâmünakaşa kabulünü teklif etti. Halbuki bu 
kadar mübarek bir kanunun bilâmünakaşa ka
bulü gazilerimizin lehine birtakım menafim te
celli etmesine mâni olur. Sırrı Bey bilâmünaka
şa kabul edilmesini teklif etti. Bendeniz lehine 
olmak üzere son derece münakaşa edilmesini 
teklif ederim. 

DURAK B. (Erzurum) — Efendim, bende
niz bu kanunda bir noksanlık görüyorum. 
Gerek tütün ve gerek sigara kâğıdı bey'iye
sini gazilere veriyorz. (Sigara kâğıdı yok 
sesleri) anladınız mı, hatamızı? Gürültü etti
niz! İşte biz sigara kâğıdı yazdık, gördün 
mü, günahı? Bırakınız böyle şeyi, doğru yaza
lım. Gerek sigara ve gerek tütünün muhte
rem gazilerimize bey'iyesinin verilmesi çok 
muvafık . Bendeniz bunlar hakkında bir şey 
söyliyemem. Yalnız bir şey unutulmuş zan
nediyorum. Şehitlerin bâzı yavruları vardır. 
1 3 - 1 4 - 1 5 - 1 6 - 1 8 yaşlarında şehit yavru
ları ki, onların bâzıları tütünle, sigara ile o 
evleri besliyorlar. Efendiler, onları da bura
ya dâhil etmek çok doğru bir şey olur. Bu
nun için kanuna dercini teklif ediyorum. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Du
rak Beyefendinin buyurdukları unutulmadı. 
Fakat bu bir hizmettir. Yani bizzat bey'iyeyi 
idare edecektir. Evlâdı şüheda için Hüküme
tin bir teklifi vardır. Arazi veriliyor. Evlâdı 
şühedaya da bu suretle hizmet edilecektir. 

DURAK B. (Erzurum) — O hayaldir, be
yim. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — 3 - 5 - 8 
yaşındaki çocuk taahhüt ifa edemez. Bu bir 
taahhüt mukabilidir. Kendileri bizzat bu va-
izfeyi yapacaklardır. Tütün satmak ve al
mak, bunlar bir iştir. Bu işleri, buyurdukları 
gibi çocuklar yapamaz. Onlara arazi husu
sunda semahatimizi gösteririz de ona göre 
muavenet yaparız. Onlara bakmak da vazife
mizdir. 

DURAK B. (Erzurum) — Arazi meselesi 
Hayaldir. Kendimizi aldatmıyalım. 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim; müsaade 
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buyurunuz birkaç kelime söyliyeyim. Ben- ; 
deniz sahibi teklifin refikiyim. Damga, tü- j 
tün, sigara gibi kelimeleri var. Bu kanu- j 
mm bilâmünakaşa kabul edilmek ihtimaline 
binaen arz ediyorum. İleride tefsirine medar 
olsun (gibi) nin içinde Devlet inhisarı altın
da olan tuz da dâhildir. Sigara kâğıdı inhi
sar altına alınırsa bu da dâhildir. Kibrit 
ve ispirto inhisar altına alınırsa bu da dâhil
dir. Onun için (gibi) nin içinde bütün Dev
let inhisarında olan her şey dâhildir. Tefsire 
medar olmak için arz ediyorum. Sonra efen
dim 1338 senesi denmiş (maddelerde tashih 
edilir sesleri) efendim, bilâmünakaşa aynen ka
bul edilmek ihtimali varsa onun için söylü
yorum. (Hayır, hayır sesleri) 

REİS — Başka söz istiyen yok. O halde re
yinize arz ediyorum. Heyeti umıımiyesinin müza
keresini kâfi görenler lütfen el kaldırsın... Kâfi 
görüldü. 

Beyiye hakkının ve gişe memurlarının malûl 
gazilere tahsisi hakkında Kanun 

MADDE 1. — Damga, tütün, sigara gibi 
Devlet inhisarında bulunan mevaddm kavanin 
ve nizamatı mahsusalarına tevfikan beyiye hak
kı aletderecat tercih an muharebelerde malûl 
olan gazilere tahsis edilmiştir. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) 
— Emri be'yin bilfiil icrası kaydını isterim. , 
Eğer böyle olmazsa bir gedik koymuş oluruz. 
Emri be'yin bilfiil ifası şartiyle kaydı lâzımdır 
efendim! (Doğru, sesileri) 

VEHBÎ B. (Karesi) — Buna da hacet yok
tur. Kavanin ve nizamatı mahsusaları kaydı kâ-
fidii'i zaten Maliye Vekâletinin yapacağı tali
mat dâhilinde satılacaktır. Demin arz ettiğim 
veçhile barut, tuz ve yeni tesis edilecek ne ka
dar Devlet inhisarları varsa hepsi bunlara dâ
hildir. 

ALİ RIZA B. (İstanbul) — Birinci maddede
ki beyiye hakkı doğrudan, doğruya malûl zeva
ta tahsis edilirse gözlerinden ve el, ayakla
rından mahrum ^olan mâlûlini askeriye bundan 
istifade edemiyecektir. Bunun için nuru basar
dan ve el; ayaktan mahrum olan malûfini guzat 
için de bir fıkra ilâvesini rica ediyorum. Yani 
bunlar birisini tevkil edebilir. Bu kaydın ko
nulmasını teklif ediyorum. \ 
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HAMDİ NAMIK B. (İzmit) — Efendim 

bendeniz pul ve barut beyiye hakkının da gazi
lere verilmesini ithalini teklif ediyorum. (Bu 
dâhildir, sesleri) Sonra burada bir madde var
dır. Efendim kavanin ve nizamatı mahsusaları
na tevfikan deniyor. Bu kayıt gazilerimize kar
şı inhisar idaresinin birçok müşkülât ika etme
sine bais olacağı için bu fıkranın tayymı teklif 
ediyorum. Çünkü yarın onlardan kefil araya
cak, birtakım şeraiti kanuniye istiyecektir ki, 
bunlar onu cami değildir. Ve ihtimal ki, bu şe
rait malûl gazilerde mevcudolmıyacağı gibi ke
fil de bıılamıyacakl ardır. Onun için. bu kavanin 
ve nizamatı mahsusalarına tevfikan, cümleleri
nin tayymı teklif ederim. 

HÜSELİN AVNİ B. (Erzurum) — Kfendim 
buyurdukları yalnız kefalete ait değildir. 

OELÂLEDDİN ARİF B. (Erzurum) — (Al
kışlar arasında kürsüye gelerek) Efendim Sırrı 
Beyefendi biraderimiz mâlûlini guzzatm hakika
ten Hudapesendi cfali vatanperveranelerinden 
dolayı bir nişanei şükran olmak üzere bu ka
nunun bilâmünakaşa kabulünü teklif eylemişti. 
Arkadaşımız bu teklifi yapmakla zannedersem 
Meelisi Âlinizin tercümanı, hissiyatı olmuştur. 
Dünyanın bir tarafından vatanın müdafaası zım
nında azayı bedeniyesini kaybedenler taltif olu
nuyorlar. Ve onların mahrum oldukları azaya 
bedel hiç olmazsa maddi bir refah temini için el
den geldiği kadar çalışılıyor. Avrupa'da bu de
fa bulunduğum esnada gerek Fransa ve gerek 
İtalya'da mâlûlini guzzat için yapılan çok şey
leri gördüm ve onların yanında bizim tütün 
Bey'iyesi Kanuniyle temin edeceğimiz menfaat 
pek küçük kalır. Bununla millet tamamiyle on
lara karşı olan borcu ifa etmiş olmaz. Bendeniz 
diyorum ki : Birinci madde alâhalihi kalsın, va
kıa Maliye Vekili Muhteremi Hasan Beyefendi 
biraderimiz (bizzat satmak şartiyle) esasını koy
mak arzu ediyorlar ve bundan da gedik çıkabi
lir, farzediyorlar. Fakat Rıza Beyefendinin bu-
yurdukları gibi gözleri yok, elleri ayakları git
miş ve bizzat çalışmaya gayri muktedir olanlar 
var. Onların aileleri olabilir ki : Fena bir suret
te bunalmışlardır, bunlar ne yaparlar? Onu tu
tarlar, birisine devrederler. Bu tütün satpıak me
selesi öteden beri Avrupa'da vatana ibrazı hide-
mat edenlere verilir. Bendenize kalırsa, madde 
alâhalihi kalırsa gedik olmaz ve olsa bile mu-
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vukkat bir müddet idindir. Sonra kendileri ve
fat ederlerse o hak evlâtlarına kalmaz. Onun 
için gedik olsa bile bu gibi vatan uğrunda hiz-
met edenlere muvakkat bir zaman için gedikliği 
de kabul edelim. 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim bu; harb
ede vatanı için çalışan malûl gazilerin heyeti 
umumiyesinin terfihi kanunu değildir. Bayiler 
vefat edecek olurlarsa o hak evlâtlarına kalma? 
Binaenaleyh mâlûlinin heyeti umumiyesini ay
rıca düşünmek lâzımdır, biz .malûl gazilerimi
zi, şehit yavrularını her vasıtadan istifade ede
rek terfih etmiye uğraşacağız. Bu meyanda şu 
kanundan da istifade ettirmeyi düşünüyoruz. 

Onun için Maliye Vekilinin mütalâası musip-
tir o elden, ayaktan, gözden mahrum kalanları 
bü milletin müreffehen yaşatmak borcudur. Fa
kat hükümetin onları ayrıca düşünmesi ve on
lar hakkında ayrıca bir teklif getirmesi vazife
sidir. Binaenaleyh malûl gazilerden başka sa
tıcı bulunmamasını temin etmeli bunu yalnız 
malûl gazilere hasretmeli. Demin de söyledim. 
Nazardan kaçmasın! Bir de tuz bayiliği vardır. 
Velhasıl tekmil tahtı inhisarda olan şeyler için 
hükümet onları nazarı dikkate alarak tergibet-
meli, teşvik etmeli, hiçbir tarafta malûl gaziler
den başka bayi olarak kimse bulundurmamalı. 
Eğer artacak olursa o zaman diğerlerini düşün
mek lâzımdır. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Hiçbir kanun
da (gibi) ile başlıyan, bir cümle görmedim. Bu 
bir tefsir demektir. Damga, sigara gibi kelime 
tamamiyle hazfedilmelidir. 

REİS — Efendim! Tâdil takrirleri vardır. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — lieis Be
yefendi! Bulunan ve bulundurulacak olan de
meli. Eğer kanunun bundan sonra tahtı inhisara 
alınacak mevadda dahi şümulünü temin etmek 
istiyorsanız bulunan ve bulunduracak olan de
meli. 

REİS — Efendim! Tâdil takrirleri vardır, 
okunacak. Bolu Mebusu Hilmi Beyin Saruhan, 
Mebusu Refik Şevket Beyin, Erzurum Mebu
su Durak Beyin, İstanbul Mebusu Rıza Bey-
yin, İzmit Mebusu Hamdi Beyin, Karasi Me
busu Vehbi Beyin, takrirleri vardır. 

Riyasete 
Maddedeki ilk kelimelerin hazf iyi e Devlet 
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i inhisarından başlanılmasını teklif eylerim. 
I Bolu Mebusu 
I Tunalı Hilmi 

I Riyaseti Celileye 
İnhisar her zaman devlet inhisarı şeklinde 

olamıyacağı için birinci maddede muharrer 
(damga, tütün, sigara gibi devlet inhisarı) fık
rasının tayyı ile onun yerine (tahtı inhisarda 
bulunan ) Fıkrasının ilâvesini teklif ederim. 

17 Teşrinisani '1337 
Saruhan Mebusu 

Refik Şevket 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddenin son fıkrasının şu suretle 

tadilini teklif ederim: Malûl olan gazilerle şü
hedanın 18 yaşına kadar olan erkek evlâtları
na tahsis edilmiştir. 

Erzurum Mebusu 
Mustafa Durak 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddenin nihayetine; (Nuru basar

dan ve el ve ayaklarından mahrum olan mâlû-
liııi guzzat akraba ve eviddasmdan birisini tev
kil edebilirler), ilâvesinin kabulünü teklif ede
rim. 

17 .XI .1337 
İstanbul 
Ali Rıza 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddede ki ; (Kavanin ve nizamatı 

mahsusalarma tevfikan) fıkrasının ref'ini tek
lif ederim. 

17 Teşrinisani 1337 
İzmit 

Hamdi 

Riyaseti Celileye 
Devlet inhisarında bulunan ve bulundurula

cak olan tarzında tadilini teklif ederim. 
17 Teşrinisani 1337 

Karesi 
Vehbi 

REİS — Efendim! Tadil tekliflerinden Bo
lu Mebusu Hilmi Beyin teklifi ki bu maddenin 
ilk kelimelerinin hazfiyle Devlet inhisarından 
başlanmasını teklif ederim, diyor. Bir de ona 
münasebeti olan Refik Şevket Beyin takriri 
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MADDE 2. — Şehir ve kasabaların ihtiyacı 

nispetinde malûl olan talip iken ahara veril
mez. 

RİZA B. (istanbul) — İkinci maddenin ni
hayetine bir fıkra ilâvesini istirham «ediyorum, 
İkinci maddede deniyor ki: Şehir ve kasabala
rın ihtiyacı nispetinde malûl gaziler talip ikeş 
ahara beyiye verilmez. Kâfi talip zuhur etmez
se o vakit herkes alabilecektir. Halbuki: Mâ-
lûlini askeriyeden sonra bizim himaye edebile
ceğimiz bir sınıf daha vardır ki: Onlar da muh
taçtır. Bu kanundan istifade etmeleri lâzım-
gelir. Bu itibarla bu maddenin nihayetine şu 
fıkranın ilâvesini teklif ediyorum : (Mâlûlini 
askeriyeden kâfi talip zuhur etmediği takdirde 
maluliyeti dolayısiyle tekaüde sevk edilmiş mü
tekaidin ile evlâdı şüheda tercih olunur) 

REÎS — Encümen namına bir şey söylenecek 
mi ? Rıza Beyin teklifine karşı encümen bir şey 
söyliyecek midir? 

MALÎYE VEKÎLI HASAN B. (Trabzon) — 
Bu fıkranın ilâvesine lüzum yoktur. O; idare
nin yapacağı bir şeydir. 

RIZA B. (istanbul) — Kanunda sarahat var
dır efendim. 

RElS — Başka söz istiyen yok. Bir tadil tek
lifi var, reyiâlinize arz edeceğim. 
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Vardır. Devlet inhisarı fıkrasının tayyini tek
lif ediyor. Reyinize arz ediyorum. 

VEHBÎ B. (Karasi) — Eğer reji her hangi 
bir şekilde Devlet inhisarı haricine çıkmak is
tiyorsa o zaman mukaveleye riayet etmek lâ
zımdır. Binaenaleyh berikiler hakkında ne dü
şünüyorlarsa diğerleri hakkında da öyle düşü
nüyorlar. O mukavelelere merbuttur. Devtet 
inhisarında ifadesi doğrudur. 

REFÎK ŞEVKET B. (Saruhan) — Efen
dim nizamat ve kavanini mahsusa fıkrası bu 
endişeyi izale eder. Eşkâle nazaran inhisar me
selesi elbette mevcuttur. Bir kanunla verilecek
tir. Zaten riayeti kabul ediyoruz. O zaman me
sele hallolur. 

(Refik Şevket Beyin takriri tekrar okundu.) 
RElS -— Kabul edenler el kaldırsın kabul 

edilmedi. 
(Bolu Mebusu Hilmi Beyin takriri tekrar 

okundu.) Kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Kabul edildi efendim. 

(istanbul Mebusu Ali Rıza Beyin takriri 
tekrar okundu.) 

REÎS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
kabul edildi. 

(Vehbi Beyin takriri tekrar okundu.) 
RElS — Kabul edenler el kaldırsın. Kabul 

edilmhtir. 
(Durak Beyin takriri tekrar okundu.) 
RElS — Kabul edenler lütfen «1 kaldırsın, 

kabul edilmedi. 
(Hamdi Namık Beyin takriri tekrar okun

du.) 
REÎS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın 

kabul edilmedi. 
REFÎK ŞEVKET B. (Saruhan) — Reis Bey 

bir kelime arz edeceğim. Burada aleddereoat 
kelimesi vardır. Zaten dereceler rüchaniyeti ha
izdir. Müsaade buyurursanız aledderecat keli
mesini kaldıralım. 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Esasen 
mâlûlin aleddereeattır, efendim. 

RElS — Şimdi esasen maddenin bu şekil 
tashihi kabul edilmiş değildir. Encümene vere
ceğiz. Orada tashih edilir. O halde birinci 
maddenin encümene tashih edilmek üzere iade
sini kabul edenler lütfen el kaldırsın! Kabul 
edilmiştir. 

Riyaseti Celileye 
ikinci maddenin nihayetine zeirdeki fıkra

nın ilâvesini teklif ederim. (Mâlûlini askeriye
den kâfi talip zuhur etmediği takdirde maluli
yeti dolayısiyle tekaüt edilmiş mütekuidinin ile 
evlâdı şüheda tercihan tâyin olunur.) 

17 . XI . 1337 
istanbul 
Ali Rıza 

RElS — Bu takriri kabul edenler lütfen el 
kaldırsın! Kabul edildi. 

Şu halde ikinci maddeyi bu suretle tashih 
etmek üzere encümene veriyoruz. Encümene ve
rilmesini kabul edenler lütfen el kaldırsın! Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bey'iye tezkeresi verilecek 
mâlûline altı aylık tekaüt maaşları nispetinde 
kredi küşadedilir. Ancak deyinlerini tesviye et-
miyenlere maaşları verilmez ve tevkif edilen ma
aşları bilâmuhakeme deyinleri mukabili devairi 

1 aidesi sandıklarına ita olunur. 
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HASAN BASRİ B. (Karesi) — (Kredi) tâ

biri yerine (İtibar) konmalı. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — 
Efendim bu ibare bu halde bırakılacak olursa, 
zannediyorum ki ; yalnız aidatı tekaüdiyeye ma
lik olan mâlûlin bundan müstefidolacak gibi bir 
mâna çıkıyor. Harbde alelderecat malûl olan ga
zilerin hepsi tekaüt maaşı sahibi değildir. Kü
çük zâbitan ve efrattan birçok mâlûlin var ki, 
tekaüt maaşına malik değildir zannediyorum. 
Encümen ve sahibi teklif olan yalnız zâbitanı 
kasdetmiş değillerdir. Şu halde eğer yalnız te
kaüt maaşı olanlardan altı aylık maaşları kar
şılık tutularak bir nispet dairesinde bir itibar 
açılacak ve bey'iye tezkeresi verilecek ise (teka
üt maaşı olanlara) kaydının ilâvesi lâzımgelir. 

YAHYA GALÎB B. (Kırşehir) 
askeriyeye de maaş verilir. 

Mâlûlini 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN B. (Devamla) — 
Zannetmiyorum efendim. Maaşı olanlara kaydı
nın konmasını teklif ediyorum. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — 
Encümenin anladığı ve encümenin yazdığı da 
Maliye Vekilinin buyurduğu gibidir. îitibar ma
luliyet maaşı olanlara karşıdır. Maaş alan maa
şını karşılık göstererek tütün alır. Eğer böyle 
olmayacak olursa iyi netice hâsıl olmaz. Bey'iye 
hakkı birtakım usûl ve kavanin ve nizamata tâ
bidir. Bu şerait dâhilinde ya bir adamı kefil gös
tererek yahut bedelini peşin vererek alacaktır. 
Maaşı olanlara karşı öyle bir itibar açılmış olu
yor. Almış olduğu tütünün bedeline mukabil ma
aşını göstermiş bulunuyor efendim. 

RIZA B. (İstanbul) — Mütekaidini askeriye 
maaşatı hiçbir malûlün ihtiyacat ve maişetini 
temin edecek derecede olmadığından yani cüzi 
miktarda olduğundan bu itibarla verilecek kre
dilerin altı ay değil, bir seneye iblâğını teklif 
ediyorum. 

Saniyen kanunun üçüncü maddesinde tekaüt 
maaşı deniliyor. Bundan maksat maaşı asli mi
dir? Yoksa ma tahsisatı fevkalâde maaş mıdır? 
Bunun da kanunda tasrihini teklif ediyorum. 

REÎS — Başka söz istiyen yok efendim, onun 
için tadil tekliflerini okuyacağız. Birisi İstanbul 
Mebusu Rıza Beyin, diğeri Karesi Mebusu Ab-
dulgafıır Efendinindir, 

11.1337 C : İ 
Riyaseti Celileye 

Üçüncü maddedeki altı aylık maaşın bir se
neye iblâğım ve maaş tâbiri yerine (Maa tahsi
satı fevkalâde maaşı nispetinde) kaydının ilâ
vesini teklif eylerim. 

İstanbul 
Ali Rıza 

Riyaseti Celileye 
ikinci maddenin, şehir ve kasabaların bey'i-

ye kadrosu nispetinde malûl olan gaziler ilâh 
suretinde tadilini teklif eylerim. 

17 Teşrinisani 1337 
Karesi 

Abdülgafur 

REİS — Bir cümle tashihinden ibarettir. Ka
bul buyuranlar lütfen el kaldırsın, (ikinci mad
de geçmiştir sesleri) öyle efendim. Üçüncü mad
de hiçbir suretle tadil edilmedi. Yalnız Basra 
Bey (kr.edi) kelimesinin yerine (itibar) kelime
sini teklif ediyor ve encümen de kabul ediyor. 
O halde (kredli) kelimesinin yerine (itibar) ke
limesini teklif ediyor ve encümen de kabul edi
yor. O halde (kredi) kelimesinin yerine (itibar) 
kelimesinin konulmasiyle maddeyi kabul eden
ler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

MADDE 4.. — işbu kanunun neşrinden mu
kaddem mâlûlinden gayrı kimselere verilmiş 
olan bey'iye tezkerelerinin hükmü 1338 senesi 
Şubatı gayesinden sonra muteber değildir. 

VEHBÎ B. (Karesi) — Efendim, bu yeniden 
tefsire muhtacolacak, senei maliye midir, Ef-
renci midir? Bunun için 1338 senei maliyesinden 
sonra muteber değildir demelidir. 

MALİYE VEKÎLÎ HASAN B. (Trabzon) — 
ı Vakıa ikinci madde ihtliyaç nispetinde mâlûlin
den talip bulunmazsa fazlası için hariçten bayi 
tedarikinin imkânı olduğunu kabul ediyor. Fa
kat bu muamele böyle tesviye edilemez. Sene 
nihayeti geldiği zaman mâlûlinden tâlibolan-
ları ikame ederiz, diğerlerini tebdil ederiz. Fa
kat fazlasının devamı zaruridir. (Tabiî sesleri) 
İbare öyle yazılmıştır ki, bey'iye hakkı mâlû
linden maada kimseye verilmez, (ikinci madde 
onu temin ediyor. Ama o ibarenin biraz daha 
sarih olması icabeder. Yalnız dördüncü madde
ye gişe memurluğunun ilâvesini teklif ediyoruz. 

REİS — Başka söz istiyen yok. Efendim Ka
resi Mebusu Vehbi Beyin bir tadil teklifi var. 
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Riyaseti Gelileye 

1337 senei maliyesinden sonra muteber değil
dir tarzında tadilini teklif eylerim. 

Karesi 
Mehmed Vehbi 

REİS '— (1337 senei. maliyesinden sonra mu
teber değildir) diyor. Bunu nazarı itibara alan
lar el kaldırsın... Nazarı dikkate alınmıştır. 

Şimdi efendim, encümen be'yiye tezkeresin
den sonra bir de gişe memurluklarının ilâvesini 
teklif ediyor. îki tashih yapacak. Arzu ederse
niz bunu da encümene verelim. 4 ncüü madde
nin encümene verilmesini kabul buyuranlar lüt
fen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Yal
nız elli kuruş maaşı var, bununla ne yapabilir1? 
(O geçti, sesleri) Bu encümende müzakere ol
sun, nazarı dikkate alınsın! 

11'. 133T7 C : 2 
MADDE 5. — İşbu kanun tarihi neşrinden 

itibaren meriyü'licradır. 

BİR MEBUS B. — Efendim bir şey meskût 
kaldı. Ya bayiler ihtikâr ederse? 

REİS — Efendim biz beşinci maddeyi müza
kere ediyoruz. Beşinci maddeyi kabul edenler 
lütfen el kaldırsın.... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — İşbu kanunun icrasına Mü
dafaa! Milliye ve Maliye Vekilleri memurdur. 

REİS — Altıncı maddeyi kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Diğer maddeler encümende tashih edildikten 
sonra tekrar müzakere edeceğiz. Ondan sonra 
heyeti umumiyesini reyinize arz edeceğim. Çün
kü müstacelen müzakeresine karar verdik. 

Beş dakika teneffüs edelim. 

REİS 

İKİNCİ CELSE 
Saat 3,15 sonra 

- Birinci Reisvekili Hasan Fehmi beyefendi 

KÂTİP : Mahmud Said bey (Muş) 

REÎS — Celse küşadedildi. 

2. — İCRA VEKİLLERİ MUAMELÂTI 

1. — Münhal bulunan Maarif Vekaletine gös
terilen namzetlerden birinin intihabolunmasına 
dair Büyük Millet Meclisi Riyaseti tezkeresi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Hamdullah Subhi Beyefendinin istifası üze

rine münhal kalan Maarif Vekâletine âtide isim
leri muharrer namzetlerden birinin intihabı için 
muamelei lâzimenin ifa buyrulmasım rica ede
rim efendim. 

17 . XI . 1337 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Reisi 
Mustafa KemaJ 

Vehbi Bey (Karesi), Zekâi Bey (Adana), 
Müfid Efendi (Kırşehir), Yunus Nâdı Bey (İz

mir), Mahmud Esad Bey (İzmir), Sırrı Bey 
(İzmit), Hamdi Bey (Canik), Enver Bey (îz-
mir). 

2. — Münhal bulunan Nafıa Vekâletine gös
terilen namzetlerden birinin intihabolunmasına 
dair Büyük Millet Meclisi Riyaseti tezkeresi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Ömer Lûtfi Beyefendinin istifası üzerine 

münhal kalan Nafıa Vekâletine âtide isimleri 
muharrer namzetlerden birinin intihabı için mu
amelei lâzimenin icra buyurulm.asını rica ede
rim, efendim. 

17 . XI . 1337 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Reisi 
Mustafa Kemal 

Selâhaddin Bey (Mersin), Emin Bey (Bur
sa), Sırrı Bey (İzmit), Hüsrev Bey (Trabzon), 
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Zekâi Bey (Adana), Rıza Bey (istanbul), Hay
dar Bey (Van), Ferid Bey (Çorum), Vehbi Bey 
(Karesi), Rauf Bey (Sivas). 

MUSTAFA KEMAL B. (Erutğrul) — Bir 
zat iki vekâlete namzet gösterilmiş. 

SELÂHADDÎN B. (Mersin) — Efendim; 
bir kısım rüfekamızm eseri teveccühleri olarak 
böyle bir makamı âliye bendenizin namzetliğim 
arz olunmuştur. Hakkımda hüsnüteveceühü ib
raz buyuran rüfekayı muhteremeye arzı şükran 
ederim. Fakat bendeniz bunun recülü yani bu 
şekilde rical değilim (Bravo sedası) Çünkü, ve
kâletten istifa eden arkadaşımız ne gibi esbap
tan dolayı istifa etmiştir. Bu istif aya muhik ol
muş veyahut olamamış bu bendenizce meçhul
dür. ihtimal ki, bendeniz de aynı vaziyette bu
lunacağım. Devletin maslahatı bendenizce cüz 
değil, bir kül meselesidir. Münferit mesele de
ğildir. Bu noktai nazardan bu gibi hususatta 
mütesanit olarak bu işlerin görülmesini ve bina
enaleyh esasın ıslahını bendeniz daha faideli 
addederim. Bilâhara Heyeti Âliyenize karşı 
mahcubolmamak için bendenizi mazur görme
nizi rica ederim. (Bravo sadaları), (Alkışlar) 

ZEKÂI B. (Adana) — Reis Bey! Müsaade 
buyurun lütfen bendenizin de ismimi namzetler 
meyamndan tayyedin. 

SIRRI B. (izmit) — Beni her iki makama 
da lâyık görmek suretiyle Reis Paşa Hazretle
rinin hakkımda göstermiş oldukları teveccüh ve 
itimat, benim için mucibi mefharettir. Ancak, 
arkadaşlarımdan istirham edeceğim. Benim için 
de rey vermesinler. Fakat ; benim istirhamıma 
saik usulün yolsuzluğu değildir, usulün kanuna 

muvafık olduğunu görüyorum ve kanunun ah
kâmı tagayyür etmedikçe bizce mutadır. Bina
enaleyh, ciheti istifam bundan dolayı değildir. 
Ancak, mesailin hüsnü rüyeti için henüz zamanı 
kendi istidadıma göre muvafık bulmuyorum. 
Daha muktedir ellere vekâletin verilmesini men
faati vataniye iktizası addediyorum. (Bravo sa-
dası) Onun için diğer arkadaşlarıma rey ver
sinler. (Alkışlar) 

RElS — Tensip buyurursanız evvelâ Maarif 
Vekâleti intihabını yapalım. 

EMlN B. (Bursa) — Reis Bey! îkisi bir kâ
ğıtta olsun. 

RElS —r Arkadaşlar her iki intihabın bir 
yoklamada yapılmasını arzu ediyorlar. Birer, 
birer mi yapalım? Ayrı ayrı mı yapalım? (îkisi 
birden olursa karışır, sadaları) 

Beraber yapılması için mutlaka Meclisi Âli
nizin kararı olması lâzımdır. Bunun için reyi
nize arz ediyorum. Beraber yapılmasını tensib-
edenler lütfen el kaldırsın! (Olamaz, sadaları) 
Ayrı, ayrı usule tevfikan yapacağız. 

NEBlL Ef. (Karahisarı Sahib) — Reis Bey 
lütfen namzetleri bir daha okuyunuz. 

RElS — Maarif Vekâleti intihabına başlıyo
ruz. Lütfen reyinizi ihzar edin. Kütahya dairei 
intihabiyesinden başlıyoruz. Yalnız Maarifin in
tihabını yapıyoruz. Tek pusla veriniz. 

(İntihaba başlandı.) Reyini istimal etmiyen 
zevat varsa lütfen versin, istihsali âra hitam 
bulmuştur. 

(Tevfik Bey Van, Haci Nuri Bey Siird, Ha
san Bey Trabzon, tasnifi araya memur edilmiş
tir.) 

R E l S — Nafıa Vekâleti intihabına başlıyo
ruz. Namzet listesini bir daha okuyalım mı? 
(Evet sesleri) 

(Tekrar okundu.) 

HAYDAR B. (Van) — Bâzı esbaptan dola
yı şu sırada vazife kabulünü muvafık görmü
yorum. Paşa Hazretlerine alenen teşekkür et
mekle beraber reylerin dağılmaması için rüfe
kayı muhteremenin bendenize rey vermemele
rini rica ediyorum. 

ALÎ RIZA B. (istanbul) — Bendeniz de 
aynı istirhamda bulunuyorum. 

REÎS — Muş dairei intihabiyesinden başlı
yoruz. 

(intihaba başlandı) Reyini istimal etmiyen 
zevat lütfen istimali rey buyursun! istihsali 
âra hitam buldu. 

(Faik Bey Edirne, Hilmi Bey Bolu, Emin 
Bey Bursa, tasnife memur edildiler.) Tasnifi 
âra ikmal edilinceye kadar bir meselei mühim-
menin müzakeresi için celsenin hafi olup olma
masını reyinize arz edeceğim. Onun için evvelâ 
salonu tahliye etmek lâzımgeliyor. Samiin bu
yursun. 

Celsenin sonu hafi olarak devam etmiştir, 



ÜÇÜNCÜ CELSE 
Saat 5,40 sonra 

REİB — Birinci Reisvekili Hasan Fehmi Beyefendi 
KATÎP : Mahmud Said Bey (Muş) 

»•••<« 

REÎS — Aleni celse küşadedildi. 
Maarif Vekâleti için icra kılman intihabatta 

reye iştirak eden yüz yetmiş beş olduğuna gö
re ekseriyeti mutlaka 88 dir, 49 müstenkif var. 
Vehbi Bey Karesi 76, Yunus Nâdi Bey îzmir 
24, Müfid Efendi Kırşehir 12, Muhmud Esad 
Bey îzmir 5, Hamdi Bey Canik 4, diğer arka
daşlar da birer ikişer rey almışlardır. Ekseriyeti 
mutlakamız seksen sekiz olduğuna göre mua
mele tamam olmamıştır. Yeniden reye vaz'ede
ceğiz Cumartesi gününe kalacak. 

VEHBÎ B. (Karesi) — Efendim, böyle 
zamanda, demincek mevzuubahsoldu, kuvvetli 
Hükümet adamlarına ihtiyaeolduğuna naza
ran mevcudun nısfından bir fazlanın itimadı
na zahir olamıyan bendeniz, haysiyetini ta
nır bir fert sıf atiyle ikinci icra edilecek * in
tihabatta ekseriyet dahi kazansam hiçbir za
man Maarif Vekâletini kabul edemem. Yine 

Meclis içinde evvelden beri ahdim ve kanaa
tim veçhile çalışmaya azim etmişimdir. 

ABDÜLGAFUR E l (Karesi) — Çok isa
bet etmiş olursunuz. 

REÎS —• Efendim! Cumartesi yapacağımız 
intihabı o vakit görüşürüz. 

3. — Rauf Beyin Nafıa Vekâl&tine intihabı 

REÎS — Nafıa Vekâleti için reye iştirak 
eden yüz altmış yedi olduğuna göre ekseri
yeti mutlaka 84, 55 müstenkif var, Rauf Bey 
Sivas 84, ve diğer arkadaşlardan Selâhaddin 
Bey Mersin 12, diğer arkadaşlar da ikişer 
üçer rey almışlardır. Binaenaleyh 84 rey ile 
Nafıa Vekâletine Rauf Bey intihabedilmiştir. 
(Alkışlar) 

Cumartesi günü mevcut Ruzname ile içti
ma etmek üzere celseyi tatil ediyorum. 

Kapanma saati : 5,55 

*>m« 

T. B. M. M. Matbaası 


