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B İ R İ N C İ  Ç E L S E
Bed’i müzakerat; saat : 1,50 

REİS — Birinci Reisvekili Vehbi Efendi Hazretleri 

KÂTİPLER : Atıf Bey (Kayseri), Hakkı Bey (Van)

REİS — Efendim, Meclis küşadedilmiştir. 
Zaptı sabık hulâsası okunacak, dinliydim.

1. — ZAPTI SABIK HULASASI

Birinci Celse
Redsisani Adnan Beyefendinin tahtı Riya

setlerinde bllinikat zaptı sabık hulâsası kıraat 
ve aynen kabul olundu. Kırşehir Mebusu Sa
dık Beyin Memurini mülkiye tekaüt Kanunu
na zeyil olmak üzere teklif ettiği lâyihai ka
nuniye ile Gazianteb Mebusu Ali Genani Be
jin  istdadadedilen mahaller ahalisine muavenet 
hakkındaki teklifi kanunisi Lâyiha Encümeni
ne havale edildi. Muzafferiyatı ahire münase
betiyle mevrut tebrik telgraflarına cevap ya
zılması tensilredikli. Gümrüklerce müsadere 
edilen kacak eşya ve emvale mütaallik lâyihai 
kanuniye müstaceliyet karariyle ruznameye 
alınarak müzakeresine başlandı. Ordumuzun 
Uşak ve Eskişehir’i işgal eylediği tebşir oluna
rak bâdeddııa Pazartesi günü içtima olunmak 
üzere celse tatil olundu.

Birinci Beis vekili Kâtip Kâtip
Vehbi Van Kayseri

Hakkı A tıf

REİS — Etendim, zaptı sabık hulâsası hak
kında bir mütalâa var mı? (Hayır, sadaları) 
Zaptı -sanık hulâsası aynen kabul edilmiştir.

2. — REY TEBLİĞİ

1. — Seriye Vekâleti 1338 senesi bütçesinin 
kabulünün tebliği

REİS — Efendim, evrakı varideyi arz et
mezden evvel geceli gün tâyini esami ile reye 
vaz’edileıı Şe iriye bütçesinin neticei ârasını arz 
edeceğim. Reye iştirak eden zevatın adedi 167

dir. 17 ret, 11 müstenkife karşı 139 reyle Şer’
iye bütçesi kabul edilmiştir.

5. — LAYİHALAR

1. — Kadıoğlu Hacı Ahmed'in bakıyei müd
deti cezaiyesinin affına dair kanun lâyihan

REİS — Kadıoğlu Hacı Ahmed’in bakıyei 
müddeti cezaiyesinin affına dair Heyeti Vekile- 
den mevrut lâyihai kanuniye var, Adliye Encü
menine gönderiyoruz.

2. — Akifoğlu Said'in bakıyei müddeti cezai
ye sinin affına dair kanun lâyihası

REİS — Akif oğlu Said’in bakıyei müddeti 
cezaiyesinin affına dair Heyeti Vekileden mev
rut lâyihai kanuniye var, keza Adliye Encüme
nine gönderiyoruz.

3. —- Askerî Ceza Kanununun 95 nci mad
desinin tadiline dair kanun lâyihası

REİS — Askeri Ceza Kanununun 95 nci 
maddesinin tadiline dair Heyeti Vekileden mev
rut lâyihai kanuniye var. Adliye Encümenine 
havale ediyoruz.

/. — Balâ'nın Can iisagir mahallesinden Bat
tal'ın bakiyei müddeti cezaiyesinin affına dair 
kanun lâyihası

REİS — Balânın Camiisagir mahallesinden 
Battal’m bakıyei müddeti cezaiyesinin affına da
ir Heyeti Vekileden mevrut lâyihai kanuniye 
var. Adliye Encümenine gönderiyoruz.

5. — Mâlûlini askeriyenin tekaüt muamele
sine dair kanun lâyihası

REİS — Mâlûlinin tekaüt muamelesine dair 
Heyeti Vekileden mevrut lâyihai kanuniye var. 
Müdafaa! Milliye ve Muvazene! Maliye encümen
lerine havale ediyoruz.
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6. — TEZKERELER

1. -— Temettü Vergisi Kanununun ikinci 
maddesinin tefsirine dair Maliye Vekâleti tezkere
si

REİS — Temettü. Vergisinin ikinci maddesi
nin tefsirine dair Maliye Vekâleti tezkeresi var. 
Kavanini Maliye Encümenine gönderiyoruz.

2. — Teşkilâtı mülhiyede tadilât icran için 
Hükümete mezuniyet itası hakkmdaki kanun lâ
yihasının iade edilmesine dair Dahiliye Vekâleti 
tezkeresi.

REİS — Teşkilâtı mülkiye hakkında Dahili
ye Encümenininde bulunan lâyiha! kanuniyenin 
iadesine dair Dahiliye Vekâleti tezkeresi var. Onu 
okuyacağız.

BEY M. Meclisi Riyaseti Celilesine
Her vilâyet için üç yüz bin nüfus esas ittihaz 

edilmek ve coğrafi vaziyet ve iktisadi münasebet 
gözetilmek suretiyle, teşkilâtı mülkiyede tadilât 
icrasına dair tanzim ve takdim olunup Dahiliye 
Encümenininde derdesti müzakere bulunan ka
nun lâyihasının Heyeti Vekile karariyle teşekkül 
eden komisyonca tekrar tetkik edilmek üzere ia
desine müsaade buyurulması arz olunur, efendim. 
(Muvafık; sesleri)

7 Muharrem 1340 ve 
30 Ağustos 1338 

Dahiliye Vekâleti V. 
Mehmed Atâ

REİS —- Mezkûr lâyiha! kanuniyenin iadesini 
kabul ediyor musunuz. (Evet; sadaları) ladesini 
kabul buyuranlar lütfen ellerini kaldırsın, kabul 
edilmiştir.

3 ,— Afyon Karahisar ve Dumlupınar Mey
dan muharebelerinde fevkalâde hizmetleri geçen 
bâzı kumandanların Büyük Millet Meclisi takdir
namesiyle taltiflerine dair Başkumandanlık tez
keresi

REİS — Bâzı kolordu ve fırka kumandanları
nın takdirname ile taltiflerine dair Başkuman
danlık tezkeresi var, okunacak :

2 .  IX . 1338
BEY M. Meclisi Riyaseti Celilesine

26 Ağustos 1338 den 31 Ağustos 1338 tarihine 
kadar Afyon Karahisar, Dumlupmar Meydan mu-
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harebelerinde fevkalâde hizmetleri mesbuk olan 
zevatı âtiyenin Kanunu mahsus mucibince Türki
ye Büyük Millet Meclisi takdirnamesiyle taltif
leri hususunda muamelei lâzimeniıı ifa buyurul
masını rica ve peyderpey gelecek inhalar üzeri
ne bu baptaki teklifatımın mabadını ayrıca yaza
cağımı arz eylerim.

T. BEY M. Meclisi Reisi 
Başkumandan 

Mustafa Kemal

Mirliva Kâzım Paşa Hazretleri,
Miralay Osman Nuri Beyefendi,
Miralay Âşir Beyefendi,
Miralay Alâeddin Beyefendi,
Kaymakam Edhem Beyefendi.

IIASlB BEY (Maraş) — Reis Efendi Hazretleri 
bu zevatın ismi niye zapta geçmedi?.

(Oeçecek, sonra yazarlar sadaları)

MÜDAFAA t MİLLİYE VEKİLİ KÂZIM 
Pş. (Karesi) — Afyon Karahisar ve Dumlupmar 
muharebelerinde fedakârlık gösteren kumandan, 
zâbitan ve efradın taltifleri hakkında tabiî pey
derpey inha vukubulacaktır. Bu birinci kısım; 
ilk defa olmak üzere Başkumandan Paşa Hazret
leri tarafından inha edilen bazılarının takdirna
me ile taltifleridir. Diğerleri de zuhur ettikçe, in
ha edileceklerdir. Bu takdirname ile taltiften gay
ri terfi suretiyle inha edilmiş ve terfileri icra 
edilmiş olanlar da vardır, (işitemiyoruz; sadaları) 
Bu takdirnamelerden gayri, terfi suretiyle taltif
leri icra edilmiş olanlar da vardır. Meclisi Âliye 
arz ediyorum.

Nureddiıı, Yakııb Şevki paşalar hazaratı 
Ferikliğe; İzzeddin, Kemaleddin, Asım Kâzım, 
Kâzım, Mürsel beyler Mirlivalığa; Naci, Halis, 
Salih, Halid, Devriş, Zeki, Subhi, Kemal, Na
ci, Zihni, Ahmed Hulusi beyler Miralaylığa; 
Tevfik, Hüseyin Vehbi beyler Kaymakamlığa; 
Fazıl Efendi Binbaşılığa terfi etmişlerdir. E r
kânı Harbiyei Umumiye Reisi Fevzi Paşa Haz
retleri Müşirliğe; Carb Cephesi Kumandanı 
ismet Paşa Hazretleri de Ferikliğe terfi et
mişlerdir. Bunlar, terfian taltifleri inha edi
lenlerdir. Takdirname ile taltifleri inha edi
lenler ise şimdi isimleri okunan zevattır. Bu, 
terfian taltifleri inha edilenler meyanında
Falıreddin Paşa ile İbrahim ve Nâzmi beyler 
de vardı. İnha üzerine bu zevatın hakkı ter-



fileri olup olmadığını tetkik ettik. Bu zevatı 
muhtereme terfi için kanunen muayyen olan 
bir sene müddeti ikmal etmediklerinden ve ka
nunen bir sene zarfında iki terfi yapılması da 
caiz olmadığından, terfi ettirilemediler. Esa
sen bir sene zarfında iki terfi hizmeti fevka
lâdeden dolayı da olamıyor. Ancak bir sene 
zarfında Büyük Millet Meclisi tarafından iki 
takdirname alırsa, kabil olabiliyor.

OPERATÖR EMİN BEY (Bursa) — Takdir
name verelim.

KÂZIM Pş. (Devamla) — O, Meclisi Âli
nin arzusuna mütevakkıftır. Yalnız elimizde
ki kanuna nazaran bir sene zarfında fevka
lâde suretle iki defa terfi olamıyacağı cihetle 
başka bir tarzda taltiflerini arz ettik. Bun
dan sonra inhaları gelecek olanlar için de 
usul ve kav anine muvafık bir suretle inha
larını kabul ederek muamelesini yaparız. İn
şallah ordumuz yakında daha büyük muvaffa
kiyetler istihsal edecektir. O zaman da feda
kârlık gösterenler bittabi takdir ve taltif edi
leceklerdir.

YASİN BEY (Gazianteb) — Reis Efendi Haz
retleri, bu taltifleri Başkumandanlık mı teklif 
ediyor, yoksa Müdafaai Milliye Vekâleti mi?

KÂZIM Pş. (Devamla) — Terfian taltif
ler, Cepheden Müdafaai Milliye Vekâletine ya
zılmıştır. Bunların içerisinde 3 tanesi bir 
sene zarfında iki defa terfi edemiyecekleri ci
hetle listeden çıkarılmıştır. Diğerlerinin eldeki 
mevcut kavaniııe göre terfi muameleleri yapıl
mıştır. Şimdiye kadar teamül olduğu üzere bıı 
terfileri Müdafaai Milliye Vekâleti inha eder. 
İcra Vekilleri Riyaseti bit tasvip Biiyük Millet 
Meclisi Riyasetine arz eder. Bu veçhile mezkûr 
terfii er de usul ve kanun dairesinde yapılmıştır.

HÜSEYİN AVNİ P. (Erzurum) — Efendi
ler düşmanın memleketimiz dâhilinde icra ettiği 
mezalime nihayet vermiş olan mukaddes ordu
nun muvaffakiyetini ne suretle tebcil edeceğimi 
bilemiyorum, Devletin hayatını temin ve muha
faza eden bu kudreti aliyeyi tebcil zımnında, 
milletvekillleri «Herkesin hukukunu vermeyi» 
kendisi için bir vecibe bilir. Vicdanen; çalışan
ların her halde maddi ve mânevi bir mükâfatı 
vardır. Bunu bütün mevcudiyetimle arzu ede
rim. Yalnız dün (Hâkimiyeti Milliye) gazetesi
ne (Filân ve filân zevatın terfileri hakkında 
iradei milliye sâdır olmuştur.) kaydını gördüm
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ve hayretle okudum ve teessüfle münfeil oldum. 
Çünkü iradei milliye milletin hakkı temsilini 
üzerine almış ve bu hakkı şahsiyeti mâneviye
sinde tecelli ettirmiş, ve hiçbir suretle kimse ta
rafından istimaline müsaade etmemiş olan Mec
lisindir. Türkiye milletini temsil eden Büyük 
Millet Meclisinden çıkmıyan sözlerin, iradei 
milliye sözlerinin sarf edilmemesi, bu zabıtlarda 
zikredilmiş iken ve Temyizi Askeri Kanunu 
müzakerecinde tayyedilmiş iken bu kelimeyi res
mî bir gazete yazmak cüretini göstermiştir. Ta
biî mütehayyırim. Bu hatadan dolayı. Hükümeti 
bihakkın tahtieye zannediyorum ki, Heyeti Ce
lile salâhiyettardır.

Sonra Büyük Millet Meclisinin şahsiyeti mâ
neviyesinin ordusunda bir zâbitin terfii, bütün 
millet iradesinin tecelligâhı olan Büyük Millet 
Meclisinin şahsiyeti m ân eviyesinin iradesine ta
allûk etmeli ki, o zabit giyeceği formanın mü
becceliyetini anlasın ve onunla iftihar etsin ve 
Büyük Millet Meclisi de desin ki: Şu zat hiz
met etmiştir, takdir benim boynumun borcudur. 
Onun hakkını verdim. Bu, benim kalbimden kopm

alı, ekseriyetin kalbinden doğmalı, ki, o rü t
benin şeref ve mahiyeti kanunisi hâsıl olsun, 
ben müşirim diye emir vermek salâhiyetini haiz 
olsun. Takdir üç kişiye değil, üç yüz ve 3 000
 kişiye ve daha ziyadesine lâzımdır. Zam aniyi e 
yapılmış hatalar üzerine binayı hükmetmiyelim. 
Evvelce hilafı kanun olmuş ise şimdi de tek
rarı doğru mudur? Fesat, fesat üzerine mi ya
pacağız? Hayır, benden izce bâzı kimselerin 
terfii tensibedilmiş, Heyeti Vekileye muame
lesini yaparak inha edilmesi için yazılmıştır. 
Bu hukuk, hukuku hükümdari ve hükümrani
dir. Hukuku hükümdari ve hükümrani ise, 
yegâne Millet. Meclisinin şahsiyeti mâneviyesin
dedir. O yıldızı vermek hakkını millet, yegâne 
bu şahsiyeti mâneviyeye vermiştir. Bugün hiç
bir kanuni hak verilmediği halde, başkaları
nın bu hakla istimaline bir türlü müsaade ede
meyiz. Bu hakkı millet ancak bizlere vermiş
tir. Bugün ortada bir kanun yokken, hüküm
darın salâhiyetini şu veya bu zat istimal eder
se o rütbe, gayrimeşru kalır. Hiçbir zâbit o 
rütbeyi üzerinde taşıyamaz. Milletin salâhiye
tine tecavüz cüretini gösteren arkadaşa hayret 
ediyorum. Vekil, kanun dairesinde icrayı ah
kâm etmek mecburiyetindedir. Ben Müdafaai
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Milliye Vekili olursam, hangi kanun mucibince 
hareket edeceğim. Sonra en nazik mesele hü
kümdarlık hakkıdır. Efendiler muzafferiyetimiz 
ve şerefimiz için, hiçbir kimsenin ve hiçbir kud
retin iradesine girmemek için burada çırpını
yoruz. Bizim hakkımıza riayetkar olmıyanlar 
Hakimiyeti mil üyen in tecelligahına tecavüz et
miş olurlar . Bunlar nazarımda Yunan'dan baş
ka bir şey de değildir. Milletin iradei milliye 
kanununa hürmetkar olmıyanlar en büyük düş
manımdır. Ve millet düşmanıdır.

Çünkü hâkimiyeti milliye Kanununa riayet 
edilmiyor. Bu rütbeleri verebilmek için kanu
ni bir hakka malik olmalı ve şahsan müşirden 
büyük bir rütbeye malik olmalı. O da Büyük 
Millet Meclisidir. Kanun müşir yapıyor, mün
tehayi rütbedir efendiler. Bu müntehayı rütbe
yi verecek adam onun fevkinde olmalı ve bunu 
yapacak bir Büyük Millet Meclisi vardır. Bun
dan sonra zabit milletin şahsiyeti maneviyesin
den kopan yıldızla iftihar edebilir ve zabitin 
benim ve ekseriyetin kalbinden kopmuş olan o 
yıldızı takması lâzımdır. Yoksa o yıldız âdi bir 
etiketten başka bir şey olamaz ve hiçbir hükmü 
yoktur. Evvelce yapanlardan tazmini lâzım
gelir. Yanlış bir muamele yapılmıştır. O za
man ben de ona imza eden arkadaşlar gibi tak
dir ve tebcil ederek bütün mevcudiyetimle bu
gün imzamı kovarım, şu şekle, ki iradei mil
liye, şahsiyeti mâneviyesi milletten doğacak 
reye bağlı olsun. Yoksa başka türlü kudret ola
maz. O muamele yanlıştır. Bunu her kumandan 
bilmeli ve bildiği için o kumandanlar, bu for
maları bir rütbedir diye almaz ve. alamaz. Bi
naenaleyh; onlar Büyük Millet Meclisinin şah
siyeti mâneviyesinin kumandanlarıdır. Şu halde 
o muamele tashih edilsin, Heyeti Vekile bugün
den itibaren tebliğ etsin. Milletin iradesini is
tihsal etsin. Ondan sonra kendilerini haberdar 
etsin. Şerefle taşıyabilsinler, aksi yanlıştır, 
batıldır.

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ KÂZIM 
PAŞA (Karesi) — Efendim Hüseyin Avni Bey bi
raderimizin heyecanlı olarak söyledikleri beya
natta kanunsuz bir muamele yapılmış gibi bir 
ifadede bulundular. Halbuki malumuâliniz oldu
ğu veçhile vekil, kendi cebinden rütbeyi ver
mez. Bunu Meclisi Âlinizin vekili sıfatiyle ve 
Meclisi Âlinizin kaimi etmiş olduğu ve tatbikini 
arzu etmiş olduğu kanunları tatbik etmek sure-
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tiyle verir. Yapılan muamelenin sureti cereya
nını arz ettim. Kanunsuz bir muamele olduğuna

 dair hiçbir fikrim yoktur. Yapılan muame
lenin kanuni olduğunu iddia ederim. Çünkü, 
şimdiye kadar yapılan bütün muamelâtta, mu
harebei fevkalâdeden dolayı terfi vardır. Yal
nız bir sene zarfında iki terfi olmaz. Muharebei 
fevkalâdeden dolayı ne suretle terfi yapılacağı 
muayyen olduğu cihetle; terfiler hakkında şim
diye kadar cari olan Meclisi Âlice de hüsnü 
telâkki edilmiş olan tarzdan başka bir muamele 
yapılmamıştır. İradei milliye meselesi, tasavvur
da olan ve henüz Meclisi Âlice kabul edilmemiş 
olan Mesuliyeti Vükelâ Kanununda vardır. Mec
lisi Ali bunu müzakere eder, ekseriyetle ve ne 
suretle ve neye karar verirse onu kanun olarak 
kabul eder ve o suretle hareket eder. Fakat bu
gün elimizde bir kanun varken ve o da bu tarzda 
yapılmışken başka türlü hareket edilemezdi.

YAHYA GALİB BEY (Kırşehir) — Fakat 
işin içinde Müşirlik ve Feriklik vardır.

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ KÂZIM 
Pş. (Devamla) -  Evet Müşirlik askerlikte gayei
meratiptir. Fakat Müşirlikte şöyle muamele ya
pılacaktır, Müşir için şöyle bir muamele lâ
zımdır diye kavaninde hiçbir kayıt mevcut de
ğildir, Müşir şöyle olur, Ferik şöyle olur diye 
elde bir kanun olmadıkça başka nasıl muamele 
yapılır? Elde mevcut kanun böyledir. Elimize, 
başka türlü kanun verirlerse, öylece hareket 
ederiz. Biz, cebimizden ne Müşürlük yerebiliriz, 
ne mülâyimlik, ne de onbaşılık verebiliriz. Mec
lisi Âli kendi namına tevkil ettiği zevata, bu ka
vanin i tatbik ederken şöyle yapın der ve nite
kim bu da öyle yapılmıştır.

FEYYAZ ÂLİ BEY (Yozgad) — Reis Paşa 
Hazretlerine Müşürlüğü Meclis vermiştir.

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ KÂZIM Pş. 
(Devamla) — Meclis kime isterse verir, bugün 
de - arzu ederse - bir miralaya Ferik, Müşür rü t
besini verebilir ve bir miralayı müşür yapabi
lir ve Meclisi Âli arzu ettikten sonra doğrudan 
doğruya her şeyi yapabilir. Fakat, biz vekiller, 
kanunun, bizi tâbi tuttuğu hududun haricine çı
kamayız. Meclisi Âli kanun da yapar. Âmir de 
yapar, miralayı müşür de yapar, her şeyi yapar.

İCRA VEKİLLERİ HE YETİ REİSİ RAUF 
BEY (Sivas) — Orduyu muzafferiyete şevk eden 
her ferdi kadar bu milletin saadet ve selâmeti
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için çalışan bâzı ümera ve zâbitan arkadaşları
mızın alelusul terfileri münasebetiyle süz söy
Iiyen mebus arkadaşlarımızdan bir kısmının 
ifadelerini geç yetişmekle beraber, kemali hür
metle istima ettim. Hüseyin Avni Bey İbra d eri
miz ifadeleri arasında pek şiddetli kelimat isti
mal etmişlerdir. Ve zannederim M ; mânasını 
benim anlamak istediğim derecede istimal ve 
ifade etmek istememişlerdir. Ümidedeıinı id, 
tashih edeceklerdir. Arkadaşlarımızın taraşın
dan, mevkii iktidardaki Heyeti Vekiileyi yunan
lılar kadar memlekete muzır görecek olan bir 
mebus, o Heyeti Vekileyi mevkiinde tutmakla 
pek büyük bir cinayet işlemiş olur.

HÜSEYİN AVNİ (BEY (Erzurum) — Şart 
vardır. Kanuna hürmetsizlik ederseniz... Hür
met kanunadır. Hâkimiyeti Milliye nedir'!; Ve
killeri tahsis etmedim.

RAUF BEY ((Devamla) — Rica ederini sözü
mü bitireyim. Bu kürsü serbesttir. Teşrif eder 
siz de söylersiniz. Memleketimizin her türlü 
mukaddesatına tecavüz eden, düşman kadar fe
nalık etmiş olan Heyeti Vekileyi mevkiinde tu 
tan arkadaşlar, emin olun ki, bıı memlekete 
Yunanlılardan daha çok fenalık etmiş olur.

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Teveccü
hünüze teşekkür ederim. Yanlış anladınız. Sîz
leri kasd etmedi m. Hâkimiyeti Milliyeyi eok kıs
kanırım .

RAUF BEY (Devamla) — Bir nokta, vardır 
efendim. İradei Milliyenin suiistimal edildiğine 
bendeniz kaani değilim. E l’an ela kanaatim yok
tur. Heyeti Vekile; Meclisi Âlinizin kendisine 
verdiğiniz salâhiyeti istimal etmiştir ve bu sa
lâhiyetin bir zerresini tecavüz etmemiştir. Ter
fileri licabedenler hakkında mevkii harbden 
alelusul kumandanların inhası Müdafaai Milliye 
Vekâletine gelmiştir. Muamelâtı zatiyenin te t
kiki üzerine Müdafaai Milliye Vekili bu inha
ları tasdik etmiş ve sonra İcra Vekilleri Riyase
tine göndermiştir. Müdafaai Milliye Vekilinin 
tasvibini de İcra Vekilleri Riyaseti tasdik et
miştir. Şimdiye kadar, her vakit ve her nasp ve 
tâyinde olduğu gibi, Büyük Millet Meclisi Reisi 
de, Meclisi Âliniz namına imzasını, koymakla 
bu muameleyi tasdik etmiştir. Bunun haricinde 
bir muamele bilmiyorum.

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Burası 
yanlış yapılmaktadır Rauf Beyefendi.
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RAUF BEY — Başkumandan Paşa Hazret

lerinini Müşüriyete Meclisi Âli terfi ettirmiş... 
Evet bugün de Meclisi Âliden her hangi mebus 
bir zat hakkında takrir  verir, böyle bir teklifte 
bulunur ve Meclisin Heyeti Umumiyesi de ka
bul ederse buna hiç kimsenin bir diyeceği yok
tur ve olamaz. Bu kabul; kanun mahiyetinde
dir. Fakat filân veya filânın terfii Meclisi Âliye 
bildirilmedi, diye şimdiye kadar cari olan ka
nun ve teamülü, bertaraf edip de yapılan mua
mele keenlemyekündür demek, doğru değildir. 
Kemali hürmetle arz ediyorum. Biz, amali milliyenin

 en hürmetkar ve en itaatkâr evlâtları
yız. Âmâli milliye hilâfında hareket ve bilhas
sa âmâli milliyeyi pençe altına alarak ezmek ta 
raftarı değiliz. Her arkadaşımız kadar onun her 
zaman baki ve hâkim olmasını hayatımızla, ka
nımızla müdafaaya hazır adamlarız. (Bravo ses
leri) Ve yaptığımız muamele de kanunun ve 
usulün ve teamülün haricinde bir şey değildir. 
Bugün şahsan ve kaviyyen ümit var ve kendi 
imanım kadar eminim ve o terfileri inha ve tas
dik edenler de kaanidirler ki bu zevat göster
dikleri hizmetin, fedakârlığın mukabilinde tal
tif edilmişlerdir. (Şüphesiz sada ları)

MÜFİD Ef. (Kırşehir) — Onlar mevzuubah
s edilmiyor.

RAUF BEY (Devamla) — Şu halde Heyeti 
Vekileniz iradei milliyeyi ihlâl edecek bir hare
kette bulunmamıştır. Yapılan muamele Kanuna 
ve teamüle muvafıktır. Valiler de, iradei Sen
iye ile tâyin edilen memurlardır. Fakat; acaba 

şimdi valilere vilâyet payesi Meclisi Alinizin 
tasdikiyle mi veriliyor? Valiler Meclisi Âli
nizin tasdikiyle mi nasp ve tâyin ediliyorlar?

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — İmtiyaz 
veriyoruz. Mümtaziyet veriyoruz. (Ne demek? 
Sesleri) Verdiğimiz rütbedir. Rica ederim, 
alâmeti farika veriyoruz.

İCRA VEKİLLERİ REİSİ RAUF BEY (De
vamla) — Vilâyet, de bu memleketin en büyük 
rütbesidir. Bu noktai nazardan Hüseyin Avni 
Bey arkadaşımızın noktai nazarına iştirak etmi
yorum. Meclisi Âliniz hakemdir. Bu inhayı 
tasvip ve tasdik edenler de bizleriz. Ve Meclisi 
Âlinizin muvacehesinde hazırız, ita buyuraca
ğınız karara kemali hürmetle itaat ve inkiyad e
deceğiz ve vicdanım da bundan müsterihtir 
Milletin salâhiyetine, kudretine, arzuyu umu
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misine ufak bir taamız vâki olmamıştır ve böy
le bir şey hatırlınızdan geçmemiştir ve böyle 
bir taarruz zaten kimsenin de h a ddi değildir. 
Yalnız Hüseyin Avni Beyden birşey rica ede
ceğim : Buyurdukları gibi, kanuna itaatsizlik 
yüzünden bunu yapanlar memlekete Yunan ka
dar muzırdır, sözünden zannederim, vicdanları 
da müteezzi ve müteessir olur.

Bu sözlerini tashih buyursunlar.

HÜSEYİN AYNİ BEY (Erzurum) — Bu Mec
lisin hukukuna hürmet etmiyen, salâhiyetine 
tecavüz etmekle hâkimiyet ve 1 radın Milliyeyi 
kıranlar ve bu baptaki kanunlara itaat etmi
yen diyorum.

İCRA VEKİLLERİ REİSİ RAUF BEY — 
Yoktur öyle mesele.

HÜSEYİN AYNİ BEY (Erzurum) — Yoksa 
mesele yoktur. Ben diyorum ki, mücadelemiz 
millî mücadeledir. Bunun iciıı de her işte Mec
lisin şahsiyeti raâneviyesini, kanunu hâkim kıl
mak lâzımdır. Benim sözlerim bu hâkimiyete 
kimseyi tecavüz ettirmem mahiyetindedir. Bıı 
sözümde ısrar ediyorum ve bu hususta kendi
leri de benimle müttefiktirler. Ben kendi his
semde sizi eri de müşterek telâkki ediyorum. Ma
demki böyle bir tecavüz yoktur. O halde birşey 
yoktur.

YAHYA GALİB BEY (Kırşehir) — Madem
ki yoktur, öteki de yoktur.

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Mak
sat şudur ki; bu terfi Iradei Milliyeyi ihlâl 
edecek mahiyettedir. Müşirivct forması Iradei 
Senive ile verilirdi. Müşir ordunun mühim bir 
kısmına hâkim olacaktır. Ve formayı takacak.

NEŞET BEY (İstanbul) — M a l u muâliniz, ka
za kaymakamları da İradei Seniye iledir.

HÜSEYİN AYNİ BEY (Erzurum) — Efen
dim halihazırda İ radei Seniyenin makamına 
kaim olan İradei Milliyedir. Heyeti Celileniz 
İ radei Seniyeyi reddetmiştir. Binaenaleyh kendi 
iradesinden başka irade tanımaz. Bu ceddiniz
den dönerseniz ben dönmem efendiler. Iradei 
Milliye; Meclisten çıkar. Eşhas ve zevatın ira
desi, İradei şahsiyedir. Milleti temsil etmez; 
kanun olmaz, meşru olmaz. Tevkili salâhiyet 
kanunen olur. Ben bütün arkadaşlarıma hür
metkarım. Bundan daha evvel milletin tecel
ligâhı olan Meclisin hukukuna taarruz ettire
mem. Herkes buna, riayetkâr olsun vesselam.
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İCRA VEKİLLERİ REİSİ RAUF BEY  

(Sivas) — Hüseyin Avni Bey arkadaşımızın 
şimdiki beyanatı hakkında müsaadenizle birkaç 
söz söylemek isterim. Efendiler askerî rütbe
lerde kolağalıktan yukarısı İradei Seniye ile icra 
edilirdi. Yani İradei Seniyeye iktiran ettiril
mesi lâzım gelen rütbeler kolağalıktan yukarısı 
ve mafevki rütbelerdir.

VÂSIF BEY (Sivas) -— O eski kanundur. 
Şimdi Kanunu Esasi var.

RAUF BEY (Devamla) — Şimdi efendiler 
bugüne kadar Meclisi Âlinizin tâyin ettiği 
binbaşılar, kaymakamlar, miralaylar için Heyeti 
Âliyenizin ekseriyetle intihabettiği Reisinizin 
imzası muteber oluyor da bugün neden olmu
yor?

Bu itibarla da rica ediyorum, Heyeti Yeki iç
ti iz âzasından, bu inhayı tasvip ve tasdik eden
ler kan u n , usule ve teamüle tevfikan hareket 
etmişlerdir ve tekrar ediyorum. Hüseyin Avni 
Bey; Meclisi Âlinize karşı kimse hiyanet etme
miştir. Ve kanuna karşı hareket eden yoktur. 
Kanuna karşı esasen hareket edilemez. Ve 
Meclisimiz zaten her türlü vaziyete hâkimsiniz 
ve her hususta bizleri murakıbsiniz. Kanuna; 
karşı hareket cüretini gösterecek kimseyi ta
savvur etmeyiniz efendiler (Müzakere kâfi sa
daları.)

REFİK ŞEVKET BEY (Saru han) — Reis 
Bey Hüseyin Avni Bey sözünü söylemiştir. Hü
kümet de cevabını vermiştir. Hüseyin Avni 
Beyle Hükümet arasında münakaşa olmuştur. 
Meclis bunun hakkında fikrini izhar edecektir. 
Rica ederim müzakere devam etsin.

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Hü
seyin Avni; Meclis namına söyledi.

Adını Hükümet, ile aramda ne olabilir? Me
busun sözleri... (Hayır sesleri) Başkanlık teşkil 
etmez.

FİKRET BEY (Kozan) — O söz benim ka
naatim değil ki...

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Hü
seyin Avni de bir mebustur. Kanaati yok mu?

REİS — Efendim müsaade buyurun, bugün 
orduda bulunan zabitan ve efradın yapmış ol
duğu fedakârlığı takdir etmiyen hiç ve bilhas
sa arkadaşlarımdan hiç kimse yoktur. (Tabiî 
sadaları.) Şu halde vâki olan terbilere itiraz 
da yoktur. Yalnız itiraz terfiin usulü dairesin
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de olup olmaması meselesidir. Mesele budur 
rica ederim. Efendiler bu usule dair bir mü
nazaradır. Şu halde Hüseyin Avni Beyin söy
lemiş olduğu söz usule dair birtakım şeraittir 
ve o da burada mevcut değildir ve başka söz de 
yoktur. (Gürültüler)

MÜFİD BEY (Kırşehir) — Reis Bey usulü 
müzakereye dair bir şey söyliyeceğim.

REi S — Müsaade buyurun efendim.
YAHYA GALİB BEY (Kırşehir) — r eis, 

âzalardan ziyade söz söyliyecek... Bugün de usul 
budur.

REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Rica 
ederim Meclisi teçhildir. Meclis bu cezanın al
tında kalmasın.

KILIÇ ALİ BEY (Gazianteb) — Bu mesele 
müzakere edilecek.

HAMDİ NAMIK BEY (İzmit) — Hüseyin 
Avni Beyin, Yunanlılardan daha ziyade düş
mandır, sözünün tayyına: dair takririm var 
efendim. Okunsun.

HÜSEYİN AYNİ BEY (Erzurum) — Ben öy
le bir şey söylememişim. Reis Bey bu nâzik bir 
meseledir. Ben Meclise ve bu baptaki kavanine 
itaat etmiyenler hakkında söyledim.

REİS —- Böyle bir şey yazılmaz rica ederim, 
söylemedim diyor.

HÜSEYİN AYNİ BEY (Erzurum) — Mecli
se ve Hâkimiyeti Milliyeye itaatsizlik eden; Yu
nan gibi düşmandır. Yine söylüyorum.

REİS — Rica ederim efendiler dinleyin. 
Mesele bitmiştir. Esas meselede itiraz yoktur. 
İtiraz usule ait bir itirazdı. O usulü de badema 
Meclisi Aliniz kabul eder. Mesele biter.

MUHİDDİN BAHA BEY (Bursa) — Efen
dim söz istediler, söz söyliyecekler.

REİS — Efendim, söz alanların esamisini 
okuyorum. Hilmi Bey, Rauf Bey, Vâsıf Bey, 
Cemil Bey, Yahya Galib Bey ilâh.... On beş ar
kadaşımız söz istemiştir.

YAHYA GALİB BEY (Kırşehir) — İsterse 
bin kişi söz istesin. Reis Bey bugüne kadar mü
şirlikle ferikliğe dair böyle bir müzakere geçme
miştir.

REİS — Efendiler şu müzakerenin kifaye
sine dair bir takrir var. Onu okuyacağız.

Riyaseti Celileye
Müzakere kâfidir. Heyeti Vekile Riyaseti 

Celiİesince kabul ve tasdik edilen terfiler muva

fıktır. Ruznamei müzakerata geçilmesini teklif 
eylerim.

Elâziz
Hüseyin

YAHYA GALİB BEY (Kırşehir) — Kifayetin 
aleyhinde söz söyliyeceğim.

MUSTAFA NECATİ BEY (Saruhan) — Or
duya hu takdirler bütün milletin ruhundan ko
parak gidecektir. Meclisi Âliniz bu takrirleri ka
bul etmiştir. Binaenaleyh milletin ruhundan do
ğan hissiyatı ııatık takrirler okunsun.

YAHYA GALİB BEY (Kırşehir) — Efendim, 
her şeyi kendi nefsimize hasretin ivelim; bir usul 
vardır. Şimdiye kadar müşiriyet ile feriklik 
Meclisi Âlinin karariyle olmuştur. Bu emsale 
nazaran arkadaşımız bir söz söyledi. Bu sözü 
alıp da derhal çuvala doldurmakta bir mâna 
yoktur. Meselie tamamiyle tavazzuh etsin. Ne fe
rikliğe itiraz eden var, ne müşiriyet e itiraz eden 
var. Herkes memleket için hayatını feda ediyor. 
Zaten buna itiraz eden yok ki. (Reye reye, sa
daları )

MÜFİD BEY (Kırşehir) — Muhterem arka
daşlar usulü müzakere hakkında bir şey arz 
edeceğim.

MAZHAR MÜFİD BEY (Hakkâri) — Usulü 
müzakere diye söz alıp başka şeyden bahsetme
yiniz.

MÜFİD EFENDİ (Kırşehir) — Eğer beyanatım
da usule ait bir noktada muhalefet görürsen 
indir aşağı... Efendiler! Hüseyin Avni Bey bi
raderimiz bu Meclisten ayrı bir arkadaşımız 
değildir. Bu Meclis yekvücuttur. Bu Meclis 
ordusunun cihadından en büyük kumandanına 
kadar verilmesi icabeden, verilmesi lâzımgeleıı 
kudret, rütbe, her ne varsa vermekten çekinmi
yecektir. (Hay, hay, sadaları) Ancak Hüseyin 
Avni Bey biraderimiz beyanatta bulunurken; 
bir parça sözünü ölçmek lâzımdı. Ölçemedi. Ya
ni usulü müzakereye dair söz söyliyeceğim de
seydi, hu mesele mevzuubahsolmazdı. Yalıya 
Galib B udu buyurduğu gibi Meclisi Âli, ilk de
fa; müşirlik rütbesini feriklik rütbesini - ge
çen haıbde - kendisi vermiştir. Heyeti Vekileniz 
de diyor ki; diğer iradeli memurlar gibi bu 
rütbeleri biz, müteamelen verdik. Binaenaleyh 
aradaki niza, nizaı lâfzidir. Heyeti Vekilenin 
teamülen verdiği şu kararı ve Hüseyin Beyin 
de iddiasını, Kanunu Esasi Encümenine havale
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ederek bu meseleyi kapamak lâzımgelir. Bu 
meseleyi Kanunu Esasi Encümenine havale ede
lim.

İCRA VEKİLLERİ REİSİ RAUF BEY (Si
vas) — Efendim! Yapılan muamelede; Kamunu 
Esasi Encümenine gidecek ve orada tamik ve 
tetkik edilecek bir cihet yoktur. Bu mesele; 
Meclisi ilinizin halledeceği bir meseledir. Efen
diler; Yahya Galib Beyin buyurduğu gibi ev
velce müşirlik, feriklik Meclisin karariyle ya
pılmıştır. Fakat bu; birtakım arkadaşlarımı
zın takririyle yapılmıştır. Halbuki bu zevat; bu 
defa bil fiil meydanı muharebeden inha edilmiş
lerdir. Ye haklarında mercii aidine Cephe Ku
mandanının ; Başkumandanın inhası vardır. Bu 
hususta kanun, usul ve teamüle tamamiyle mu
vafık ve riayetkar olarak muamele ifa edilmiş
tir.

Heyeti Yekileniz; İni bapta bugüne kadar 
bir kanını tedvin edip de o kanını dairesinde 
kendilerini vazifedar kılmadıkça başka türlü 
muamele yapamazdı. Heyeti Vekileuin elin
deki Nizamname sarih ve muayyendir. Ye onu 
'ta tb ik tiin iştir. Ve ondan başka türlü hareket 
edemezdi ve el’an da edemez. Ta ki: Meclisi 
Âliniz "başka bir kanunla, diğer bir tarzda bir 
kanımla kendi vazifelerini tâyin ve talıdidede- 
siniz. Ama bugün Meclisi Âliden; bu muamele 
yanlıştır, diye biı- karar sâdır olursa Heyeti 
Yekileııizitı; hakkında bugüne kadar göstermiş 
olduğunuz itimada liyakati yoktur fikri hâsıl 
olur. Ve bu fikir de gayet tabiîdir. (Yok yok şa
dalar])' Tekrar ediyorum: Ordumuzun en ufak 
neferinden en büyük kumandanlarına kadar 
her ferdin, gördükleri vazife; her türlü takdi
rin fevkmdedir. (Amenna sadaları) Kendileri
ne yapılan bu taltif, pek büyük takdir değil
dir. Bunun daha fevkinde bir şey olsa da yap- , 
sak... (Onlar mevzuuba'his değil sesleri) O iti
barla görüyorum ki Meclisi Âliniz bu terfileri 
müttefikan takdir buyuruyorsunuz. (Hay hay 
sadaları) Ve yalnız Heyeti Vekileuin yapmış 
olduğu muameleyi tenkidediyorsuııuz. Çok rica 
ediyorum; bıı hususta kanaatinizi izhar ediniz, 
eğer hata varsa biz de mütetıebbih olalım. Fa
kat; Heyeti Vekile kaanidir, ki: Bu husustaki 
salâhiyetini istimal ederek muamele yapmış
tır. Çünkü başka türlü salâhiyeti1 yoktur. Bu 
bapta beyanatta bulunuruz.
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REİS —- Efendim kifayeti müzakere hak
kında takrir var...

CEMİL BEY (Kütahya) ■— Bendeniz iııha 
hakkında Başkumandan Paşa Hazretlerinden 
alman telgrafı, Müdafaa i Milliye Vekili Paşa
nın o kum asiyle iktifasını değil, Makamı Kiya
setçe okutturulmasmı ve Meclise tasvibettiril- 
mesini teklif ediyorum. Yoksa yalnız berayı 
tefhim okumak doğru değildir. Ve kumandan
ların terfii hepimizce mucibi iftihardır.

Riyaseti Celileyc
Mesele asla değil usule*aittir.
Müzakere kâfidir. Müdafaai Milliye Vekâ

letince vâridolan inhalar üzerine usulen tetkik 
ve tertibedileıı ve hidennıtı eansiparanede bu
lunan bilûmıım erkân ve ümera ve zabıtan ve 
mensubiıı ve memurini askeriyeni'n terfilerinin 
bittusvip badema 'haftada bir gün Mesuliyeti 
Vükelâ Kanununun müzakeresine geçilmesinin 
kabulünü teklif eylerim.

Mersin
Salâhaddiıı

REİS — Şu takriri kabul edenler lütfen el 
kaldırsınlar.

(Takrirde bir kaç fıkra var sadaları)
REİS — Yalnız müzakerenin kifayetini ka

bul...
MUHİDDİN BAHA BEY (Bursa) — Diğer 

takrirler de okunsun!
REİS — Müzakerenin kifayetini kabul 

edenler ellerini kaldırsınlar.
Müzakerenin kifayeti kabul edilmiştir.

Riyaseti Çelil ey e
Müzakere kâfidir. Heyeti Vekile Riyaseti 

Çelil esince kabul ve tasdik edilen terfiler mu
vafıktır. Ruznaruei müzakerata geçilmesini tek
lif eylerim.

Elâziz
Hüseyin

REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Reis 
Bey Salâhiddin Beyin takririnde bittasvip ke
limesi var. Yani bundan tasvibedilmezse gayri
me r ’i olacak gibi bir mâna çıkıyor. Binaena
leyh bunu reye koymayalım. Badettasvip keli
mesi kanıma muhaliftir.

İCRA AHİ KİLLERİ HEYETİ REİSİ RAUF 
BEY (Sivas) — Bendeniz terfiler hakkında Mec
lisi Âlide bir tereddüdolmadığına kanaat et-
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tim. Ve öyle olduğu malûmdur; Heyeti Umu
miye bunu miittefikan kabul etmiştir. Eğer 
bu hususta Heyeti Vekile vazifesini yapmamış
sa çok rica ediyorum! İbret en Ussa irin-, Are bu 
milletin selâmeti namına rica ediyorum ! He
yeti Vekil eni ze cezanızı veriniz! Yoksa böyle 
kelime üzerinde oynamıyalım. Ve Heyeti Veki- 
leııiz böyle mühim zamanlarda kati hareketler 
yapacaktır. Heyeti Vekileııin bu hareketlerini, 
kelime ile takyide; vaziyetin müsaadesi ve ta
hammülü yoktur.

SALÂHADDİN BEY (Mersin) -~ Bittasvip 
kelimesini, bendeniz, arkadaşlarımdan bazıla
rının telâkki ettikleri gibi düşünmedim, mak
sadını...

HÜSEYİN İh (Elâziz) — Heyeti Vekileııin 
muamelesi doğrudur.

REFİK ŞEVKET B! (Saruhan) — Müsaade 
edin Salâhaddin Bey izahatını versin.

SALÂHADDİN BEY (Devamla) — Efendim 
takririmin mevzuu şudıır : Mesele asla değil, usu
le aittir ve müzakere de kâfidir. Asıl itibariyle, 
Müdafaai Milliye Vekâletince alelûsul muame
lesi yapılmış olan şeyleri; Meclisi Âli kabul et
miştir. Bu kabulünü ifade iciıı bittasvip kelime
sini kullandım. Bunun yerine bilkabul kelimesini 
koyarsanız bu tashihe ben de iştirak ederim. Cep
hedeki arkadaşlarımızın terfii hususunda hiç kim
senin hatır ve hayaline bir şey gelmez. (Kimse
nin sadaları) Yalnız bu muamelelerin; Meclise 
arz edilerek mi, arz edilmiyerek mi? Yapılması 
noktasında ihtilâfı fikir ve nazar vardır ve bu 
mesele; Heyeti Aliyenize miitekaddem Mesuliyeti 
Vükelâ hakkmdaki Kanunun müzakeresiyle hallo
lunabilir. Şimdiye kadar neyse olmuştur. Şimdi 
şekil meselesiyle uğraşmıyalım. Haftada bir gün 
olsun, o kanunun müzakeresine geçerek, bu ve 
bunun gibi ûtiyen ziilıur edecek hâdisat ve mesa
ili hal imkânını bulalım. Eğer tasvip kelimesini 
beğenmiyorsanız diğer bir kelime ile tebdiline 
ben de razıyım. Maksadım başka bir şey değil
dir.

REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — O halde 
bu yapılan muamele doğrudur. Kalıul edilmesi 
lazmıgelir. Bundan sonra yüzbaşı, mülâzim ola
caklar h a kkmdaki muamele de buraya mı gele
cek?

SALÂHADDİN BEY (Devamla) — Kimler 
ha kkmdaki muamelelerin buraya geleceği belli
dir, Mesele bir usûl meselesidir. Usul de burada

î  : 96 4 . 9 .
hallolunacak değildir. Mesuliyeti Vükelâ Kanu
nunun müzakeresiyle hallolunacaktır. Vâki olan 
muamele de Meclisi Âlice kabul edilmiştir. Yani 
muamele makbuldür.

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — İraclei 
Milliye kime veriliyor?

SALÂHADDİN BEY (Devamla) — Kimseye 
verilmiyor. Meclisi Âli İm meseleye muttali ol
muştur. Usûl hakkmdaki ihtilâfatı, âtiven, Mesu
liyeti Vükelâ Kanunu halledecektir.

HÜSEYİN BEY (Elâziz) — Yapılan muajjıeie 
muvafıktır deyiniz, mesele bitsin!

SALÂHADDİN BEY (Devamla) -— Ben diyo
rum ki, muamele muvafıktır. Benim maksadım 
usiil hocalığı etmek değildir. Usûl hakkmdaki 
ihtilâfı Meclisi Ali bilâhara kanunla halleder. 
Bugün yapılan muamele doğrudur.

İHSAN BEY (Cebelibereket) —  Efendiler ha
kikatten niçin ürküyorsunuz? Heyeti Vekile Reisi 
Bey burada diyor ki; yaptığım muamele kanuna, 
usule, teamüle muvafıktır.

Buna mukabil beyanı mütalâa eden arkadaş 
da bunu reddedemiyor. Ve eski bir zihniyetle; 
Kanunu Esasi zihniyetiyle diyor ki; askerî terfi
ler İradei Seniyeye iktiran eder. Ve Makamı Hü
kümdari salâhiyeti bizdedir. Bizde olması lâzım
gelir.

Buna karşı yine Heyeti İcraiye Reisi Bey de 
kemali celâdetle diyor ki; yaptığım muamele ka
nuna muvafıktır. Muvafık görmezseniz itimat ve 
ademiitimat meselesini mevzıuıbahsediniz.

Bizim yaptığımız böyledir, böyle olacaktır. 
Muamelemizi beğenmiyorsanız, bize adenıiitimat- 
ta bulununuz.

Efendiler korktuğunuz hâkimiyeti milliyeye 
bu kadar hürmetkâr bir hükümeti nerede gördü
nüz? İtimadınızı, ademiitimadınızı serbest kulla
nınız. İşte, Hâkimiyeti Milliyenin sahası açıktır, 
ne korkuyorsunuz?

REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Usule 
dair... Efendim; eğer esasa dair olmak üzere de
min aldığını söz...

MAZHAR MÜFİT) BEY (Hakkâri) — Reis Bey 
Ben de usule dair söz istemiştim.

REFİK ŞEVKET BEY (Devamla) — Esasa 
aidolmak üzere demin aldığını söz eğer verilmiş 
olsaydı; dermeyan edeceğim mütalâat; belki He
yeti Muhteremenizi izacedecek kadar uzun ola
bilirdi; Fakat; şimdi kısaca arz ediyorum ki, efen
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diler Salâhaddin Beyin vermişi olduğu takrir alı- 
val ııoktai nazarından, hakiki bir esas vaz’eden 
bir takrirdir.

Efendiler usulü ıııuhakematı hukukiye, usu
lü muhakelâtı cezaiye denince bunlar öyle hu
kuktan bahseder ki; ya hakkı iptal eder, 'veya
hut hakkı tesis eder. Efendiler, siz beş gün sonra 
hakkı itirazınızı, on gün sonra hakkı temyizinizi 
istimal edebilir misiniz? Hayır... Bunu istimal
den mahrum olursunuz. Eğer biz takrirde işaret 
edildiği veçhile, mevcudolan muamele için, bilka- 
bıd; tâbirini tasdik eıjecek olursak, evvelâ : Bıı 
kabul; hiiâfı kanundur. Saniyen : kabul tâbirini 
diğer ıııesailde; adenıikabul gibi bir mânayı ta- 
zamnııın edecek bir şekilde tasvibetmiş oluruz. 
Binaenaleyh Meclise gelmeden vukua gelen mül
ki ve askerî bütün terfiat, daha doğrusu Hüse
yin Avııi Beyin telâkkisi veçhile; Padişah şifa
hiyle, hükümdar şifahiyle iradeye iktiranı ieabe- 
deıı. memurini, mülkiye ve askerivcye miitaallik 
mesail buraya gelmeyince: Adenıikabul mânasını 
tazanııııuıı edecektir ve yani iic seneden beri ya
pılan muamelâtın; böyle bir kararı kabulümüz 
takdirinde; mefsuh olduğunu ilân etmek gibi bir 
vaziyeti elîmeye düşmiyecek miyiz? Ondan dola
yı efendiler! Usul tahtında, usul hocalığı yapmı
yorum, diye vâki (ilan mütalâanın zımnında böyle 
bir vaziyeti elime vardır. Ye bir vaziyeti huku
kiye mevcuttur. Nazarı dikkatinizi celbedenim. 
Mesele gayet kanunidir, müzakere edilecek başka 
bir şekil yoktur.

ZİYA HUBSİD BEY (Lâzistan) —1 İradei Mil
liye nedir? Söyler misiniz?

REFİK ŞEVKET BEY (Devamla) — İradei 
Mil üveyi tefsir etmek için bana bir salâhiyet 
vermediler. Böyle bir salâhiyetim olsaydı lâzıııı- 
gelen malûmatı verirdim.

ALİ RIZA BEY (İstanbul) — Ziya Hıırşid 
Bey buııuıı için bir kanun yapmak lâzımdır.

ZİYA HURŞİD) BEY — Kanun yoktur.
ALİ RIZA BEY — Yoksa yine itiraz olur.
MUSTAFA NECATİ BEY (Saruhan) — Efen

diler mesele gayet basittir. Ordumuz, zaferle 
ilerliyor ve Meclisi Âli bütün ruhiyle, ordunun 
zaferlerini alkışlamaktadır. Rica edinim! Terfile
ri hepimiz kabul ediyoruz. (Ordu meselesi yok
tur sesleri) Ye mesele; bu terfilerin Meclisi Âli
nin de alkışına mazhar olmasından; ibarettir. 
Yani İcra Vekilleri Heyetinin arz etmiş olduğu
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meseleyi hepimiz kabul ediyoruz. Ortada bir şey 
yoktur. Kocaman bir gürültü var, fakat içi de 
koftur... Herkesin kalbinde orduya karşı derin 
bir hissi minneti a ri ve bir aşkı hamiyet vardır. 
Binaenaleyh, meseleyi uzatmıyalm. Bu yüzden 
vukua gelecek mesaili, Mesuliyeti Vükelâ Kanu
niyle hallederiz. Fakat bugün zaferle ileri iyen 
ordu önünde bu meselenin münakaşası fena bir 
netice verecektir. Ordu için hepimizin ruhu çarp
maktadır. Onun için rica ederim! Bu muameleyi 
alkışlarla bitirelim ve taltifleri kabul edelim.

İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ RA
UF BEY (Sivas) — Efendiler vaktinizi sarf etmiş 
olmakla, müteessirim. Fakat meseleyi tekrar tek
raren arz etmiş olmak için bir daha telhisa mec
burum. Terfiler hakkındaki meselenin münakaşa
yı mucibolmadığına kaaniim. Bu hususta hiçbir 
ihtilâf yok; bilâkis ittifak var... Asıl mesele, He
yeti Vekile bu bapta salâhiyetini mi istimal et
miştir? Yoksa salâhiyetini suiistimal mi etmiş
tir? Bu nokta sarihtir. Müzakereyi kâfi görüyor
sanız çok rica ederim! Ya Heyeti Vekilenin ic
raatını takdir edin! - Heyeti Umumiyesini de
ğil - Yalnız Heyeti Vekile meyanından bu terfi
leri tasdik edenlerin hareketini ya tasvibedin ve
ya reddedin, bunu rica ederim. Bunun her iki
sinden birisini karar altına alınız.

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Efendim 
ortada yanlış telâkki vardır. Siz lâyuhtiliğinizi 
iddia ederseniz bu dâvayı yürütemezsiniz. (Hâ
şa sesleri) O halde hatayı kabul ettiğiniz takdir
de Büyük Millet Meclisinin emrine inkıyadetmek 
de boynunuzun borcudur. Bu, bir terfi olmuş ise 
bâtıldır, bâtıl üzerine yaptığınız bina yanlıştır. 
Heyeti Vekile ne mahzur görmüştür ki - bir ka
nun olmaksızın - böyle yapmıştır. İradei Seniyenin 

 makamına, İradei Milliye kaimdir. O da Mec
listedir. Burada bir şey hâsıl olacaktır. Meclisi 
Âli İradei Milliye için Riyaseti kabul ederse pek
âlâ ben de kabul ederim. Bunun icin isterseniz 
bir de kanun yapınız, fakat; bugün Meclis ken
di reyini istimal için kimseye müsaade etmemiş
tir. Bu hususta kanun yoktur. Olduğunu iddia 
ediyor musunuz? Meclis bu salâhiyeti Meclis Re
isine vermiş midir? İradei Milliye Meclis Reisi 
midir? Yoksa milletvekilleri mi? Bu hususta kim
seye salâhiyet verilmişse, itaate borçluyum. Fa
kat; salâhiyet verilmemiştir. Yoktur diyorum, 
yaptığınız kanuni değildir, içtihat hatasıdır. Bu-
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nu tasdik için, millet namına konan yıldızın şe
refi bu milletin iradesiyle kaimdir, yoksa o ku
mandan onu alamaz. Benim dâvam budur. Buna 
cevap verin.

İCRA VEKİLLERİ REİSİ RAUF BEY (Si
vas) — Hüseyin Avni Beyin bu sözlerine de ce
vap vereceğim. Ve mümkün olduğu kadar kısa 
söyliyeceğim. Hüseyin Avni Bey bâtıla istinad
ediyorsunuz, buyuruyorlar, bendeniz diyorum ki: 
Hakka istinadediyorum. Çünkü; efendiler! Hüse
yin Avni Bey diyor ki;  Bu böyle olmamalıdır. 
Meclise gelmelidir. Ben de diyorum ki, Meclise 
gelmesine ait benim elimde bir kayıt ve sarahat 
yoktur.

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — İradei 
Seniye tâbiri kâfidir.

RAUF BEY (Devamla) — İradei Seniyeye taal
lûk eden hususatta, şimdiye kadar Teşkilâtı Esa
siye Kanunu mucibince Meclisi Âliniz namına 
- ekseriyetinizle intihabettiğiniz Reisin imzasını 
kâfi, görmüşsünüz. Bundan başka muamele yok
tur, başka türlü bir muamele istemek için ayrıca 
bir kanun teklif edip Heyeti Vekileyi onun tat
biki ile tavzif etmeniz lâzımdır. Yoksa 340 - 350 - 
360 zattan mürekkep - Allah adedini tezyidetsin
olan bir Mecliste her arkadaşın düşündüğü gibi 
mi Heyeti Vekile hareket edecektir? Biz verdiği
niz salâhiyetle düşünebiliriz, Hüseyin Avni Bey 
de böyle düşünebilir, ben de aksini düşünürüm. 
Ben, hakkı tatbik ettim diyorum. Bunu, bugün de 
diyorum, yarın da diyorum efendiler. Vicdanen 
müsterihim ve müftehirim. İnha edilenler liya
katlerinde çok az taltif edilmişlerdir. İnşallah ga
yeye vâsıl olsunlar, ilelebet payidar olacak olan 
bu millet, tarihiyle, kasideleriyle, neşideleriyle bu 
insanları tebcil ve takdir edecektir. (İnşallah sa
daları)

REİS — Efendim müzakerenin kifayetine 
dair olan takriri tekrar reye koyuyorum. Müzake
renin kifayesini kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsın. Müzakere kâfi görülmüştür.

Riyaseti Celileye
Yapılan terfiler usule muvafık ve salâhiyete 

müstenittir. Cereyan eden müzakereye göre usulü 
terfi hakkında bir zemini müzakere yoktur, di
ğer meselenin müzakeresine geçilmesini teklif ede
rim.

Karahisarı Şarki Mebusu 
Ali Süruri
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REİS — Şu takriri kabul edenler lütfen el 

kaldırsın.!.
HÜSEYİN AVNİ BEY — Benim de takririm 

vardır. Reis Bey bir kere okunmak lâzımdır.
REİS — Efendim takrirleri birer birer oku

yacağım.
MUSTAFA SABRI Ef. (Siird) — -Kabul 

edilmiş olan şey tekrar reye vaz'edilmez. Bu tak
rirde ekseriyet vardı.

TAHSİN BEY (Aydın) Reis Efendi takriri 
reye koydunuz. Ekseriyet hâsıl oldu. Başkasının 
okunmasına hacet kalmadı.

REİS — Reye koydum ama, daha neticeyi teb
liğ etmedim.

Riyaseti Celileye
Yapılan terfiat hilâfı kanun olarak icra edil

miştir. İradei Milliye yegâne Meclisin şahsiyeti 
mâneviyesinden kopan iradeye tâbir olunacaktır. 
Binaenaleyh yeniden reye vaz’iyle iradesinin is
tihsalini teklif ederim.

Erzurum Mebusu 
Hüseyin Avni

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

HÜSEYİN AVNİ BEY — Bundan sonra bu ka
nun olmuştur. Diyeceğim yoktur. i

(Ali Süruri Efendinin takriri tekrar okundu.)
REİS — Bu takriri kabul edenler lütfen el 

kaldırsın. Bilittifak kabul edilmiştir.

SALÂHADDİN BEY (Mersin) — Bilittifak de
ğil, ekseriyetle...

ZİYA HURŞİD BEY (Lâzistan) — Hayır Reis 
Bey ittifak yoktur, ben muhalifim.

REİS — Ekseriyeti azîme Beyefendi.
CEMİL BEY (Kütahya) — Ekseriyeti azîme de 

yoktur. (Ekseriyeti azîme var sadaları)
İCRA VEKİLLERİ REİSİ RAUF BEY (Si

vas) — İhtilâf varsa tâyini esami ile reye vaz’- 
olunsun. (Hayır yoktur sadaları)

ZİYA HURŞİD BEY (Lâzistan) — Bir şey arz 
edeceğim, takrirlerin reye vaz’mda yanlışlık ol
muştur. Bütün takrirler okunduktan sonra reye 
vaz'olunur.

REİS — Hepsinin meali birdir.
ZİYA HURŞİD BEY — Biz takrirlerin hepsi

nin mealini öğrenmek isteriz, böyle olur 111u? Ma
kamı Riyaset takrirleri ayrı ayrı okumak mecbu
riyetindedir. Nizamname sarihtir. ?
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HAMDI NAMIK BEY (İzmit) — Hüseyin Av- 

ni Beyin söyledikleri sözlerin zabıttan tayyı lâ
zımdır. Büyük Millet Meclisi zaptında böyle 
şey olamaz. Bu bapta takririm vardı.

RElS Efendim, Başkumandanlığın yaz
mış olduğu takdirname ile taltif edilecek zeva
ta ait tezkereyi okuduk. Dinlediniz. Şimdi bu
nu kabul edenler lütfen el kaldırsın. Bilittifak 
kabul edilmiştir.

Vesaiti nakliye mükellefiyeti hakkın dakı 
Kanunun tefsirine dair icra Vekilleri...

MUSTAFA BEY (Karahisarı Şarki) — Reis 
Bey! Bir takririmiz vardır. O da okunsun, rica 
ederim.

RElS — Müsaade edin, bir takrir daha var, 
o da okunsun :

Riyaseti Celileye
Mirliva Fahreddin Paşa, Kaymakam İbra

him ve Nazmi beylerin terfi ettirilmediklerine 
göre takdirname ile taltiflerini teklif ederiz.

Karahisarı Şarki Bursa
Mustafa Operatör Emin

ALI RIZA BEY (İstanbul) — Takdirname ile 
taltif Başkumandana aittir. Bittabi Müdafaai 
Milliye Vekâleti noktai nazarını Başkumandana 
yazmıştır. Başkumandan bunların sureti taltifi 
hakkında bir şey düşünecektir.

MÜDAFAA! MİLLİYE VEKİLİ KÂZIM 
Pş. — Efendim, bir sene müddetleri dolmadı
ğından dolayı terfi edemiyecekleri Başkuman
danlığa yazılan bu zevat geçen sene Sakarya 
Muharebesinde terfi etmişlerdi. Bir seneyi bitir
meye 15 - 16 günleri kalmıştır. Bu müddet bit
tikten sonra tabiî onları inha ederlerse bittabi 
o vakit terfi edebilirler. Meclisi Âli tacilen bir 
karar ittihaz etmesin. Müddetleri gelince terfi
leri icra edilir.

RElS — Diğer takrirleri reye koymaya ha
cet yoktur....

HAŞAN BASRl BEY (Karesi) — Efendim, 
usul hakkında....

RElS — Mesele bitti efendim...

4. — Tekâlifi milliye suretiyle alman hay
vanlardan hizmet esnasında telef olanların be
dellerinin verilip verilmiyeceğinin tefsir sure
tiyle halline dair icra Tekilleri Heyeti Riyaseti 
tezkeresi

REİS — Efendim, Vesaiti nakliye mükelle
fiyeti hakkındaki Kanunun tefsirine dair icra 
Vekilleri Riyaseti tezkeresi var. Kavanini Ma
liye Encümenine havale ediyoruz.

6. — Askerî Fabrikalar Usta Mektebine dair 
kanun lâyihası

REİS Askerî Fabrikalar Usta Mektebi 
hakkında Heyeti Vekileden mevrut lâyihai ka
nuniye var. Müdafaai Milliye ve Muvazenei Ma
liye encümenlerine havale ediyoruz.

5. — Elbise bedeli hakkındaki Kanunun tef
siri lüzumuna dair İcra Vekilleri Heyeti Riya
seti tezkeresi

RElS — Elbise Bedeli Kanununun tefsirine 
dair icra Vekilleri Riyaseti tezkeresi var. Kava
nini Maliye Encümenine havale ediyoruz.

6. — 11 Nisan 1338 tarihli Divanı Harbler- 
den sâdır olacak gıyabi hükümler hakkındaki Ad
liye Encümeni mazbatasının tefsirine dair Mü
dafaai Milliye Vekâleti tezkeresi

REİS — 11 Nisan 1338 tarihli Adliye Encü
meni mazbatasının tefsirine dair Müdafaai Mil
liye Vekâleti tezkeresi var. Adliye Encümenine 
havale ediyoruz.

7 — TAKRİRLER

1. — Diyarbekir Mebusu Kadri Beyin, üse- 
rayı harbiyeden mezalim ika edenlerin muhake
me edilmelerine dair takriri

RElS — Diyarbekir Mebusu Kadri Beyin, 
üserayı harbiyeden mezalim ika edenlerin mu
hakemelerine dair takriri var. İcra Vekilleri 
Riyasetine havale ediyoruz.

2. — Diyarbekir Mebusu Kadri Beyin, üse- 
rayı harbiyenin Nafıa emrinde çalıştırılmalarına 
dair takriri

REİS — Yine Kadri Beyin, üserayı harbiye- 
niıı Nafıa emrine verilmesine dair takriri var. 
Onu da icra Vekilleri Riyasetine gönderiyoruz.

8. — MUHTELİF e v r a k

1. — Muzafferiyet münasebetiyle muhtelif 
yerlerden mevrut tebrik telgrafları
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REİS — Muzafferiyet münasebetiyle mevrut 

telgraflar var. Yalnız nereden geldiğine dair lis
tesi okunacak :

Trabzon’da Heyeti Tahkikiye Reisi Bursa 
Mebusu Fehmi Efendi ve rüfekası tarafından, 
Adana’da Amasya Mebusu Ömer Lûtfi Beyden, 
Elâziz’de Mebus .Muhiddin ‘Beyden, Akdağma- 
den&’nde Yozgad Mebusu Rıza Beyden, Akdag- 
ınadenıi Müftü ve Belediye Reisi Hacı MaJhmud 
Nedim efendilerden, Gene Mebusu Şeyh Fikri 
Efendi tarafından, Antalya’da Türk Ortodoks
ları marnına. Reisi Ruhani tarafından, Yalvaç’ta 
îşparta Mebusu Hafız İbrahim Efendiden, 
Zonguldak Belediye Reisi 'Fehmi Beyden, De
nizli' Müdafaai Hukuk Reisi ve Müftüsü Ahmed 
Hulusi efendilerden, Gazianteb (Belediye Reisi, 
Müftü ve Müdafaai Hukuk. Reisi beylerden, Or- 
tepe Belediye Reisi Vekili Eşref Beyden, Behis- 
ni  B elediye Reisi ve Müdafaai Hukuk Reisi bey
lerden, Kastamonu Mektebi Sultani talebesi1 na
mına Fikret Efendiden, Şark Cephesi' Kuman
danı Kâzım Kara/bekir Paşadan, Karaköse ’de On 
Birinci İhtiyat Alayı Reisi Abdülmecid Efendi
den, Erzurum Belediye Riyasetinden.

REİS — Efendim! Makamı Riyasetten bun
lara münasip cevap yazılır...

3. — Erzurum Mebusu Hüseyin Avni Beyin, 
muzafferiyet a münasebetiyle Erzurum’da icra 
edilen tezahürata ve. halkın dua ve selâmlarının 
orduya iblâğına clair Erzurum Belediye Riyase
tinden mevrut telgrafın Mecliste okunmasına 
dair takriri

REİS — Efendim Em inini Mebusu 'Hüseyin 
Avni Beyin, 'Erzurum ahalisi namına Belediye 
tarafından çekilen tebrik telgrafının kıraat 
edilmesi için bir 'takriri vardır. Okunacak :

• Riyaseti Celileye
- Şanlı ordumuzun zaferini tes’ideıı icra kılı

nan tezahürat ve tenıadü muvaffakiyet hakkm- 
daki dua ve selâmlarının ordumuza iblâğını ha
vi Erzurum ahalisi imamına Belediye Riyasetin
den mevrut telgrafı iraptan takdim eyledim. Bu 
•hususta Heyeti Celdlean-n delâlet, buyurmasını 
teklif ederim. .

4. Eylül 1338

Erzurum Mebusu 
Hüseyin Avni

Ankara’da Erzurum Mebusu Hüseyin Avni 
Beye

Şanlı ordumuzun ihraz ettikleri muzafferi- 
yetleri ve istirdadolunan mukaddes yurdlarımı- 
zııı istihlâsım tebrik ve mübeşşir telgraf name 
ilân ettirilerek herkesin kalbine zafer meserret
leri ilka eylemiş ve bütün mâniasiyle zafer tak
dis ve tebcil edilmiştir. Ayrıca fener alayları ic
ra, cevamide şüheda ervahına fâtiihalar. ithaf, 
Mevlidi Nebevi 'kıraat edilmiştir. Binaenaleyh 
milletin hak ve istiklâl uğrunda çalışan.' gazi .ku
mandanlarımızla ordu kumandanlarımıza ümera 
ve zâbitana ve askerlerimize milletin hâr selâm
larını tebliğ buyurmanız mercudur.

Erzurum Belediye Reisi 
(Nafiz

7. — Düşmandan istirdadedilen mahaller me
buslarına Mecliste nisabı haleldar etmemek şar- 
tiyle mezuniyet verilmesi hususunda bir karar 
ittihaz edilmesine dair Büyük Milelt Meclisi Ri- 
yasetisaniyesi tezkeresi

REİS — Efendini Dîvanı Riyasetin bir ka
nın var. Okunacak :

Heyeti Umumiyeye
Avni Hakla istir dadedilmekte olian devairi 

intihabiye mebusları uzun zamandan beri müte- 
hassiri oldukları memleketlerim görmek ve ef
radı aile, akraba ve hem.şerilerinin ihtiyaçlarını 
öğrenmek maksa'ddyie mezuniyet talebeylemekte 
ve muhik olan bu talepler ile Meclisin 'h'afyaltı de
mek olan nisabı müzakerenin muhafazası keyfi
yetinin telifi mevzuübahsolmaktadır. Ankara’da 
mevcut âza miktarı iki yüz olmadıkça hiç -kim
seye mezuniyet verilmemesi evvelce Divanı Ri
yaset karariyle iarz ve Heyeti Umumiyeee tas- 
vibedilmiş ve muayyen nisap ile Meelisiın küşa- 
dı için takriben bu miktarda âzanın Ankara’da 
vücudu bittecrübe zaruri görüldüğünden bu 
bapta yapılacak muamelede duçarı müşkülât 
olmamak üzere vaziyetten Heyeti CeBleyi haber
dar etmek mecburiyeti hâsıl olmuştur. Bugüne 
kadar istirdadedilen Kütahya, Karahisarı Sahih, 
Eskişehir livaları, mebuslarının miktarı yarini 
ve istirdadedilecek olan diğer manatıkı intiha- 
'biye mebuslarının adedi otuz yedi1, ki ceman 
elli yedi olduğuna göre bu zevatın mezuniyeti 
takdirinde Meclisin küşadı mümkün olamıya- 
caktır. Elyevm raezunen memleketlerinde bulıt-
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nan rüfekamn müddetleri hitam, bulurbulmaz. 
Ankara’ya avdetleri aleddevam kendilerine ya
zılmakta. olduğundan mezuniyeti v hitam bulan
ların celbi ile de bu vaziyete çare bulmak im
kânı mevcut değildir. Mevcudiyeti milliyemi- 
zin mabihilistinadı olan ve bilcümle mesaili mil
liye ve hayatiyeyi hal ve âkde memur bulunan 
Meclisi Âlinin bu sırada muhafaza! nisabı, gibi 
kati bir zaruret ile memaliki müstahlasa mebus
larının mezuniyetlerini telif edebilecek bir şek-v 
lin bilmüzakere. tesbit buyurulmasıııı rica eyle
rim efendim.

BEY M. Meçlisi Reisisanisi 
Dr. Adnan

SALÂHADDİN BEY (Mersin) — Reis Bey bu 
gayet mühim bir meseledir. Beş, on dakika te
neffüs edelim. Sonra bunun üzerinde biraz 
müzakere edelim, çok mühimdir. Hattâ bir gün 
sonra müzakere edilecek olursa daha iyi olur.

REİS — Efendim, bu meselenin Çarşamba 
müzakeresine tehirini kabul edenler lütfen 
ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir.

4. ÂZAYI KİRAM MUAMELÂTI

1 . ------Kütahya Mebusu Ragib Beye 15 gün
mezuniyet verilmesi

RAGİB BEY (Kütahya) — Tarafımızdan veri
len mezuniyet takririnin Meclisi Âlinizden geç
mesi ve kabulü; bu kararın müzakeresinde inta- 
cedilmesine mütevakkıftır. Ben Çarşamba gü
nüne mi intizar edeceğim? Memleketim harabol- 
muş, yanmış, katliam icra edilmiş. Beni şimdi 
müntahiplerim yanlarında görmek istemezler mi 
efendim. (Doğru doğru sesleri) Bunun için mü
talâamı serd edeyim. Eğer siz mezuniyet vermez
seniz ben istifa eder, giderim.

FİKRET BEY (Kozan) — Reis Bey şimdi Ra
gib Beyin mezuniyetini reye koyunuz, ötekileri 
sonra...

RAGİB BEY (Devamla) — Perşembe günü 
Divânı Riyasetin içtima edip etmiyeceğini de 
bilmiyorum. (Doğru sesleri)

MÜFİD Ef. (Kırşehir) — Bir ay yalnız Ra
gib Beye mezuniyet verelim.

REİS — Efendim, görüyorum ki, bilhassa 
Ra,gıb Beye Meclisi Âli 15 gün mezuniyet ver
mek istiyor.

1338 C : 1
Efendim Ragib Beyin 15 gün mezon adde

dilmesini kabul edenler lütfen el kaldırsın. Ka
bul edilmiştir. (Bir ay olsun, seslen) Efendim, 
on beş gün sonra yine ilâve ederiz.

7. —- îstir dadedilen mahaller memurin har
cırahları için Dahiliye Vekaletinin harcırah fas
lına 50 bin lira ilâvesine dair kamın lâyihası

REİS — Efendim, Dahiliye Vekâleti .bütçe
sinin harcırah faslındaki miktar kifayet etme
diğinden istırdadedilen memleketler memurin 
harcırahı an için bütçeye elli bin lira ilâvesine 
dair bir lâyihai kanuniye var. Muvazeııei Ma
liye Encümenine havale ediyoruz.

10. — SUALLER - CEVAPLAR

1. — Kayseri Mebusu Ahmed Hilmi Beyin, 
yüzde yirmi tekâlifi milliye bakayasına dair su
ali ve Dahiliye Vekili Ata Beyin şifahi cevabı

REİS Kayseri Mebusu Hilmi Beyin tekâ
lifi milliye yüzde yirmilerine dair Dahiliye Ve
kâletinden sual takriri var.

Dahiliye Vekili Atâ Bey Cevap vermek ister
seniz buraya buyurunuz.

Riyaseti Celileye
Mükellefiyeti ııakliyei askeriye Kanunu mü

zakere olunurken evvelce alınmakta olan vesa
itten yüzde yirmi tekâlifatm ve bakayasının bu 
kanunun kabulünden sonra almmryacağı Vekâ
leti aidesi tarafından sarahaten beyan ve te
min edilmiştir. Kanun kabul edildi. Alman te
kâlif rabıt ve zapta alınmış oldu. Fakat, el’an 
Dahiliye Vekâletinin vesaitten yüzde yirmi ba
kayanın alınması hakkında tebligat ve takibat 
yapmakta olduğunu müracaatlerden anlıyorum. 
Halkı bihakkın rencide edecek olan ve tahsili 
ağır olduğu kadar •suiisttimalâtm ilânihaye te
madisini istilzam etmekte bulunan bu yüzde 
yirmi meselesi hakkında, Dahiliye Vekâletinin 
ısrar edip etmiyeceğinin ve Mükellefiyeti nak- 
liyei askeriye Kanununun hini müzakeresindeki 
teminatıaı niçin muhafaza etmediğinin Vekâ
leti müşarünileyhadan şifahen sualini arz ve 
teklif eylerim. f

19 Ağustos 1338

Kayseri Mebusu 
Ahmed Hilmi
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DAHİLİYE VEKİLİ ATÂ BEY (Niğde) — 

Efendim, Mükellefiyeti nakliyei askeriye Ka
nununun neşrinden sonra yüzde yirmi bakaya
nın alımnıyaeağma dair vekâlette bir muamelei 
kaydiye yoktur. Binaenaleyh sual sahibinin sua
li gayet doğrudur. Tekâlifi milliye suretiyle vesa
iti nakliyenin yüzde yirmisinin alınması hakkın
da Mükellefiyeti nakliyei Askeriye Kanununun 
neşrinden sonra Başkumandanlığın bir tebligatı 
vardır. Meclisi Âli Başkumandanlığa bu hususta 
salâhiyet verdiği zaman bâzı yerler bunu yani 
yüzde yirmiyi ikmal edememiştir. Mükellefiyeti 
Askeriye Kanununun neşrinden sonra dahi bu 
miktarın tahsili lâzımgeleceği ve tahsiline devam 
edilmesi Müdafaai Milliye Vekâletinden tebliğ 
olunması üzerine memurini mülkiye de tahsile 
devama başlamış, binaenaleyh her taraftan tah
sil edilmekte bulunmuştur. Aynı zamanda her ta
raftan da bu tahsil aleyhinde müracaat vukubul- 
du ve müracaatler gayet doğrudur. Mükellefiyeti 
nakliyei askeriye Kanununun neşrinden sonra 
tekâlifi milliye suretiyle vaktiyle takdir olunup 
da her nasılsa miadında almamamasından dola
yı, ahalinin yedinde bakayada kalan bu miktar
ların da alınması cihetine gidilmesi pek güçlerine 
gitmiş; tahammül edememişler; bundan dolayı 
ağır bir teklif olmuştur. Ve makamatı aidesipe 
müracaat ve şikâyet etmişlerdir. Dahiliye Vekâle
ti bunun esbabını araştırmış, yüzde yirmi bakaya
nın almamıyacağma dair bir madde ve hiçbir 
karar olmadığından dolayı meseleyi Müdafaai 
Milliye Vekâletinden sormuştur ve takibetmiştir. 
Müdafaai Milliye Vekâleti de bize takibata de
vam olunacağına dair cevap vermiş ve yalnız 
Adana ve havalisinde bu bakayanın almmıyaca- 
ğma dair vaktiyle Harb Encümeninin bir kararı 
vardır, demiştir. Binaenaleyh Dahiliye Vekâleti 
kendisine sarih bir tebligat olmadığından ve Mü
dafaai Milliye Vekâleti de takibata ve tahsilata 
devam edilmesi lâzımgelecektir diye işaratta bu
lunmasından dolayı memurini mülkiyeye bizza- 
rure aksine bir emir vermemiştir. Âhmed Hilmi 
Beyin buyurdukları gibi o zaman bu kanunun 
müzakeresi anında bu mesele mevzuuıbahsolduğun- 
da Meclisçe bir karar verildiğini ben bilmiyo
rum. ihtimal sual iradedildiği zaman o zamanki 
vekil bey bunun alınmaması lâzımgeleceği hakkın
da belki beyanatta bulunmuşlardır. Yani aksine 
bir muamele olup olmadığını bilemem. Cereyan 
eden muamele bundan ibarettir.

Binaenaleyh; aksine muamele olmadığından 
ve vekâleti aidesi bunun takibolunacağını musir- 
ren talebeylediğinden dolayı Dahiliye Vekâleti 
bizzarure memurini mülkiyeye aksi bir tebligatta 
bulunamamıştır.

AHMED HİLMl BEY (Kayseri) — Efendim 
şimdi Meclisi Âlinin evet veya hayır demesiyle 
bu mesele hallolunacak. Bendeniz şöyle hatırlı
yorum ki : Mükellefiyeti Nakliyei Askeriye Ka
nununun müzakeresi esnasında birçok arkadaş
lar o vakit Dahiliye Vekâletinden sormuştu, ki: 
Bundan sonra tekâlifi milliyeye borcu olanların 
bakayası, yani yüzde yirmiler tahsil edilecek 
midir? Edilmiyecek midir? Dâhiliye Vekili ve 
zannediyorum ki : Müdafaai Milliye Vekili de 
tahsil edilmiyeeektir; bu kanunu neşretmekle 
şimdiye kadar alınan tekâlifi bir kanun ve inti
zam altına almak istiyoruz, dediler. Ve kanun 
da var ve hattâ şunu da hatırlıyorum ki, şayet 
alınacak olursa failleri istiklâl mahkemesine 
sevk olunacaktır, tarzında bir cümle de denil
mişti. Binaenaleyh; bu paralar almmıyacaktı. 
Meclisi Âli evvelce kanaatini izhar etmişti. Ve 
bu mesele zabıtlarda mevcuttur. (Evet sadalân) 
Yalnız bir karar altında olmadığı için vekâlete 
tebliğ edilmemiş ve vekâlet de bunun takibatın
da devam edip gidiyor. Ve bunun devamında 
birçok mahzurlar vardır. Bir defa pek çok 
suiistimal tevali edecek ve hiçbir şey hâsıl olmı- 
yacak, bu tahsil yalnız jandarmanın elinde sui
istimal için bir vesile olacaktır. Bakaya yüzde 
yirmi alınmak için halk tazyik edilecek fakat, 
ele bir şey geçmiyecektir.

DAHİLİYE VEKlLl ATÂ BEY (Niğde) — 
Efendim bir kanun kabul ettik ve o kanunu ka
bul etmekle halkın elinden zaten alacağımızı 
alıyoruz. Rica ederim. Meclisi Âli bu yüzde yir
miler için de ya evet veya hayır desin ve alınmı- 
yacaksa Dahiliye Vekâleti de bilsin, bu hususta 
alınmasın diye emir versin. Millet de beyhude 
tazyikten kurtulsun. Esasen Dahiliye Vekâleti de 
Hilmi Beyefendinin fikriyle beraberdir. Yani 
Mükellefiyeti Nakliyei Askerye Kanununun neş- 

, rinden sonra tekâlifi milliye suretiyle istenilen 
yüzde yirmi bakayayı istemek doğru bir mua
mele değildir. Ve muvafıkı nasfet ve adalet 
olamaz. Binaenaleyh; Heyeti Celile alınmıyaea- 
ğma dair bir karar verirse Müdafaai Milliye 
Vekâletine de, Dahiliye Vekâletine de tebligat 
ifa edilir. Biz de onun mucibince hareket ederiz.
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müdafaa! mİllIye vek!l! kAzim
Pş. (Karesi) ;— Efendim malûmuâliniz hareketi 
taarmziyeye geçmezden evvel ordu birçok şeylere 
muhtaçtı... (Harb raporu okunsun sesleri)

Efendim müsaade buyurursanız şimdi aldığım 
bir şifreyi arz edeyim. Eskişehir'den ricat eden 
düşman kuvvetlerini kıtaatımız İnönü'nde sıkış
tırmış ve yakalamış. Muharebe etmişler, muhare
bede düşmanı perişan bir surette bozmuşlar, düş
man iki koldan firar etmiye başlamıştır. Kıtaatı
mız da bunların arkasını kesecek tertibatı almış
lardır. Belki de arkaları kesilmiştir..

MAZHAR MÜFİD BEY (Hakkâri) — Demek 
kurtuluş yok.

müdafaa! millîye vekili kâzim
Pş. (Karesi) — Bu suretle düşman kolları tepe
lenmiş oldu.

FEYYAZ ÂLI BEY (Yozgad) — Paşa, Süva
riler Salihli'ye girmişler mi?

KÂZIM Pş. (Karesi) — Yalnız bu İnönü 
hakkında malûmat geldi. Başka yerlerden henüz 
resmî bir şey gelmedi. Müsaade buyurursanız 
vesaiti nakliye hakkmdâki maruzatımı da izah 
edeyim. Ordunun vesaiti nakliyeden müstağni 
olmadığını evvelce arz etmiştim. Orduya vesaiti 
nakliye tedariki için malûmuâliniz olduğu üzere 
bir kanun var. Tedariki vesaiti nakliye Kanunu - 
ki bu eski bir Kanundur - Tekâlifi Harbiye Ka
nununun bir kısmıdır. O suretle hayvan tedari
ki usulü var. Bir de bu yüzde kırklar, yüzde yir
miler tarzında vaktiyle yapılmış şekiller var. Bi
ze; yüzde yirmileri henüz vermemiş olanlardan 
meselâ: Adana civarında olanlar tarafından bir 
müracaat vâki olmuş, onun üzerine, oradan alın
masın diye bir karar verilmiş, tabiî bu karardan 
diğer taraflardan da alınmasın mânası çıkmazdı. 
Bu suretle diğer taraflardan almaya devam etti
ler.

Mükellefiyeti nakliyei askeriye Kanununun 
müzakeresi esnasında mev^uubahsolan nakliyatı 
mecbııriyenin - ki herkes ayda yüz kilometre ka
dar nakliyat yapacak diye - fimaba’d yapılmaya
cağını evvelce arz etmiştim, o tarihten beri yapıl
mıyor. Fakat, yüzde yirmiler toplanmaktadır. 
El'an da Dahiliye Vekâleti bunları topluyor. Or
du, hayvan ihtiyacından müstağni değildir. Eğer 
Meclisi Âli elde mevcudolan Tekâlifi nakliye Ka
nununa göre muamele yapılmasını emrederse ona 
göre muamele yaparız. Takdir Meclisi Âlinize 
aittir.
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HİLMİ BEY (Kayseri) — Efenudinı mesele te 

belllir etmiştir.

REİS — Efendim mesele tavazzuh etti. Za 
ten sualdir. Müzakere yoktur. Buna ait bir tak 
rir vardır. Onu okuyacağız.

4. — Yozgad Mebusu Feyyaz Âli Beyle ar 
kadaşmm, evvelce Başkumandanlık emriyle ah 
nan tekâlifi milliye yüzde yirmilerinin bakiyesi 
nin tahsil edilmemesine dair takriri

Riyaseti Celileye
Mükellefiyeti Nakliye Kanununun tarihi neş 

rinden itibaren evvelce Başkumandanlık emriyl 
alman yüzde yirmilerin ve bakiyesinin tahsil edil 
memesi lüzumunun Heyeti Vekileye tevdiini tek 
lif ederim.

Yozgad Gazianteb
Feyyaz Âli Yasin

MALİYE VEKİLİ HAŞAN FEHMİ BEY -  
Efendim tekâlifi milliye emriyle alınması icabe 
den mevaşi, zahire ve emval ve eşyadan Başku 
mandanlık Kanununun ikinci maddesinde mu 
sarrah salâhiyet mucibince yine Başkumandanlıl 
tarafından verilen ikinci bir emir üzerine onlar 
dan tamamiyle sarfınazar edilmiştir. Yalnız Sa 
karya Muharebesi esnasında vesaiti nakliyenir 
tahakkuk edip de almmıyan kısmının alınmasını 
devam ediliyordu. Şimdi Meclisi Âlinin sarfına 
zar edilmesini arzu buyurduğu kısım da bundar 
ibarettir. Mamafih bunun mesaili Maliye üzerim 
bir tesiri maddisi de yoktur. Çünkü elde yine Ve 
saiti Nakliyei Askeriye Kanunu namiyle daimî biı 
kanun mevcuttur. Mubayaa için onda muayyen eş 
kâl vardır; sonra mazbataları vardır, kıymeti var 
dır. O ayrı bir şeydir. Binaenaleyh vesaiti nak
liyeden tekâlifi milliye suretiyle alınacak olar 
yüzde yirmilerden sarfınazar edilmesi hususu 
Meclisi Âlice takarrür ederse maksat hâsıl olur.

REİS —-■ Efendim takriri bir daha okuyoruz
(Feyyaz Âli Beyle Yasin Beyin takrirler: 

tekrar okundu.)

Efendim şu takriri kabul edenler ellerini kal
dırsın... Kabul edilmiş ve Heyeti Vekileye hava
le olunmuştur.

DAHİLİYE VEKİLİ ATÂ BEY — Reis Efen 
di müsaade buyurursanız bir iki sual daha var 
Onlara da cevap vereyim.

.1338 C : 1
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2. — Kayseri Mebusu Osman Beyin, yüz elli 
deve meselesine, dair Dahiliye ve Müdafaai Mil
liye vekâletlerinden sual takriri

REİS — Kayseri Mebusu Osman Beyin, 150 
deve meselesi hakkında Dahiliye ve Müdafaai 
Milliye vekâletlerinden sual takriri... (Osman 
Bey yoktur, sesleri) Osman Bey yoktur, bina
enaleyh suali sâkıt olmuştur.

3. — Karesi Mebusu Basri Beyle rüfekasmın, 
Alaiyeli Mahmud Beyin Anadolu’ya kabulüne 
dair Dahiliye Vekâletinden sual takriri

REİS — Karesi Mebusu Basri Beyin, Alâi-
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yeli Mahmud Beye dair sual takriri.. (Basri Bey 
de yoktur, sesleri) O halde Basri Beyir suali de 
sakıttır.

4. — Gazianteb Mebusu Ali Cenani Beyin 
Adana havalisindeki şimendiferlere dair Nafıa 
Vekâletinden sual takriri

REİS — Ali Cenani Beyin Adana ve hava
lisi şimendiferleri hakkında Nafıa Vekâletinden 
sual takriri vardır. Fakat; Nafıa Vekili yoktur.

Efendim evrakı varide bitmiştir. Roznameye 
geçeceğiz, ön  dakika teneffüs.

Hitamı Celse; s a a t: 3,15

.1338 C : 2

İ K İ N C İ C E L S E
Bed’i müzakerat; saat: 3,40 

REİS — Bilinci Reisvekili Vehbi Efendi Hazretleri 

KÂTİP : Atıf Bey (Kayseri)

2. —- Kütahya Mebusu Besim Atalay Beye 
bir ay mezuniyet itası

REİS — Efendim, celseyi açıyorum, müza
kereye başlıyoruz.

BESİM ATALAY BEY (Kütahya) — Reis 
Bey! Müsaade buyurulur mu?

REİS — Buyurun.

BESİM ATALAY BEY (Kütahya) — Arka
daşlar üc seneden beri mütahassıri olduğum 
memleketimizin açıldığını görmekle mesrur ol
dum. Orada inliyen, ağlıyan kardeşlerimiz ol
duğu gibi orada seksen yaşında bir validem de 
vardır. Heyeti Celilenizden istirham ederim 
Ragıb Beye on beş gün mezuniyet vermişsiniz. 
Bendenize de bir müddet * mezuniyet veriniz. 
Diğer arkadaşlarım Kütahya'ya bir müddet 
sonra gidebilirler. Fakat; bizler yanmış, yıkıl
mış bir memleketin evlâdıyız. îstirham ediyo
rum; bendenize bir aylık mezuniyet veriniz. 
(Muvafık, »adaları) îstirham ederim iki sene
den beri izin almamışımdır.

Riyaseti Celileye
Düşmandan kurtarılan yurdumuza gitmek 

üzere bir ay mezuniyet itasını teklif eylerim.
4 . IX 1338

Kütahya Mebusu 
Besim Atalay

REİS — Bu takriri kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. Kabul edilmiştir.

0. — MAZBATALAR

1. — Tijlıs’te Gürcü Hükümetiyle münttkif 
İki aded mukavele hakkında kanun lâyihası ve 
Hariciye Encümeni mazbatası

REİS — Tiflis’te akdolunan Yaylaklar hak- 
kındaki Mukavelenameyi ruznameye alıyoruz. 
Matbaaya verilecek ve tabı ve tevzi olunacak
tır, efendim.

Şimdi, gümrüklerce müsadere edilen emval 
hakkındaki lâyihai kanuniyenin müzakeresine 
başlıyoruz. Söz Kırşehir Mebusu Müfid Efen
dinindir.
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BEStM BEY (Kastamonu) — Reis Efendi' 

Hazretleri beş ay evvel Nafıa Vekâletinden bir 
suâl takririm vardır. Beş aydır, halâ bir cevap 
gelmedi. Rica ederim! O tekit buyurulsun.

REİS — Peki efendim, tekidedelim. Fakat 
takririniz neye dairdir?

BESİM BEY (Kastamonu) — Memaliki uıeş- 
gulede kalan şimendifer memurlarının burada
ki ailelerine, esir ailelerine verilen tahsisat gi
bi tahsisat veriliyor. Bunlara her ay binlerce 
lira verilmektedir.

REİS — Peki efendim takidedelim.

11. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER

1. — Rüsumat idarelerince müsadre edilen 
kaçak eşya hakkında kanun lâyihası ve Kavani- 
ni Maliye Encümeni mazbatası

MÜFİD Ef. (Kırşehir) — Efendim, İcra Ve
killeri Heyeti Celilesinden teklif buyurulan 
kanunun birinci maddesi iheyeti umumiyesi iti
bariyle bâzı münakaşatı mucffibolan hususatı 
havidir. Meselâ: Memnu ve gayrimemnu olan 
eşyadan hudutlarımıza kaçak suretiyle ithal 
edilenler müsadere edilmeyip bunlardan Tari
fe Kanununda beyan ve tasrih edilen rüsumun 
iki mislinin ceza şeklinde alınmasına dair bir 
kanun teklif olunuyor. Evvel beevvel tetkik 
edeceğimiz, düşüneceğimiz bir cihet vardır ki 
o cihet de duhulü memlekete menedilen eşya
dan tarife mucibince rüsum almak mümkün 
müdür? Değil midir? Eşyayı memnua memle
kete sureti katiyede girmiyecektir ve tabiî 
önün için resim de yoktur. Resmi olmıyan bir 
eşyadan ilki misli ceza, almak suretiyle yapa
cağımız kanun için bir kelime bulamıyoruz. 
Ondan sonra müsadere meselesi, malûmuâliniz, 
yine bir kanuna tâbi fakat, onun da bir mah
kemenin hükmiyle müsaderesine karar verile
rek o hüküm icra edilmek lâzımgelir. Maliye 
Vekâleti Çelilesi tarafından teklif buyurulan 
kanunun esbabı mucibe mazbatasında; bu yol
da birkaç işin mahkemede neticelendiğine ve
yahut bu yoldaki bâzı işlerin rüyetine mahke
mede henüz başlanıp başlanmadığına dair bir 
sarahat yok.

Mahkemeye verdiğimiz böyle bir dâva ne
ticesinde malının müsaderesine hükmedilmiş 
bir adamın biz şimdi bu hükme binaen ve rüsu-, 
munu vermek suretiyle malını gümrükten al

mak salâhiyeti kanunun kendisine bahşetmiş 
olduğunu düşünürsek bundan tekrar ikinci bir 
ceza almaklığın adaletsizlik olduğunu anlarız.

Saniyen : Memleketimize duhulü menolunan 
eşyanın duhulünün men’i hususunda birinci dere
cede uğraşan ve o kanunu teklif eden yine Haşan 
Fehmi Beyefendi biraderimizdi. Zannederim du
hulü memnu olan eşya hakkmdaki yaptığımız ka
nunun bir maddesi mucibince memlekette bu ka
nun neşredildiği zaman; ne kadar öyle memnu 
eşya varsa bu eşyalar üzerine bir etiket yapıştı
rılarak o etiketli eşyalar satıldıktan sonra o dük
kânlarda etiketsiz olarak aynı eşya mevcut görül
düğü takdirde onlar kaçak addolunacak ve bunlar 
müsadere edilecekti. Bendeniz bu kanunun neş
rinden bugüne kadar burada ve taşralarda her 
hangi bir dükkâna girsem eFân eşyayı memnua 
meveudolduğunu görüyorum. Acaba; o memnu 
olan eşya evvelce ithal edilmiş eşyanın bakiyesi 
midir, yoksa hâlâ ve hâlâ köşe bucak hırsızlık su
retiyle, kaçak suretiyle getirilmiş, bu yüzden Dev
letin bütçesine rahne açan eşyayı memnua mıdır? 
Elbette diyeceğiz ki : Bunlar şimdi; kaçak sure
tiyle memlekete giren eşyayı memnuadandır. Bu 
kanunun kaçak olan eşyanın üzerine bir etiket ya
pıştırılması hakkmdaki maddesinin ademi tatbi
kinde ne gibi bir hikmet var? Meclisi Âlinin bu 
bapta ne gibi bir kararı vardır? Onu bilmiyorum. 
Binaenaleyh bir kere bu eşyayı tesbit etmeden 
ikinci derecede girmiş ne kadar eşya varsa o eşya
ların sureti katiyede müsaderesinden vazgeçmek 
doğru değildir. Böyle bir şey yaparsak bu; Eş
yayı memnua hakkmdaki Kanunu tatbik edemi
yoruz, demekten ibaret kalır. Binaenaleyh bu me
selenin içerisinde düşünülecek Bir mesele daha 
var. O da şahsan affetmek meselesidir. .Meselâ; 
Maliye Vekili Beyefendi buyurdular ki, bu mem
leketin vesaiti nakliyesi tahribolunmuş. Şimdi ve
saiti nakliye olarak memlekete birçok develer gir
miş, tabiî bu develer Tarife Kanunu mucibince 
Resmi alınacak hayvanattan madudolması müna
sebetiyle bu develeri müsadere edeceğiz, mahke
meden hüküm alacağız diye o hayvanları bir 
müddet daha bekletmek ihtimal ki, develerin 
telef olmasını mucibolacak ve o develerin telef ol
masından dolayı memleketin bir kısım vesâiti 
nakliyesi daha noksanlaşacaktır. Bu cihet vâridi 
hatır olabilir. Maliye Vekili Bey şahsan o devele
rin duhulünden dolayı yapılacak cezanın affına 
dair bir madde ile buraya gelselerdi tasdikinde
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hiç tereddüdetmezdiım Binaenaleyh develer hak
kında böyle bir teklifi kanunide bulunsaydı onu 
affederdik. Fakat diğer eşya hususuna gelince 
Meclisi Âlinizden rica ederim, bunlar hakkmdaki 
teklifi, sureti katiyede kabul etmemelidir.' Bunun 
reddini istirham ederim. Çünkü bu şekli kabul 
sonra bir iz bırakacaktır. Bu suretle ne kadar eş
yayı memnua varsa zaten memleket doludur. 
Onunla beraber daha diğer kaçak eşyayı da mem
lekete doldurmuş olacağız. Binaenaleyh; bunun 
heyeti umumiyesinin reddini ve yalnız develer 
meselesinin bir madde olarak kabulünü teklif 
ederim.

REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Efendim 
bendeniz bu kanun münasebetiyle esaslı bir usul
den bahsedeceğim. Maliye Vekili Haşan Beyefen
dinin mütalâaları üzerine müzakerata başladığı
mız için yine teamül şeklini almak ihtimaline bi
naen bu maddeyi biraz tavzih etmek mecburiye
tindeyim. Bu kanun müsadere edilen eşya ve hay
vanatın sahiplerine şu şekilde iade edilmesi yo
lunda, şekil ve müsadereye dair bir tekliftir. Bu 
kanunun Muvazenei Mâliyeye taallûk edip etme
diğini müzakere etmeksizin ve bir karara iktiran 
ettirmeksizin Haşan Beyin mütalâası üzerine mü
zakerata devam ettik.

Nizamnamei Dahilînin (83) ncü maddesinin 
dördüncü fıkrasında «Varidat ve maasrifatı Dev
letin tezyit veya tenkisini intacedecek her nevi 
kanun lâyihası ve tekliflerin Muvazenei Maliye 
Encümenine gitmesi lâzımgelir» diyor. Kaçak 
olarak yakalanılan ve kanunen müsaderesi icab- 
eden eşya ve hayvanat bilmüsadere Hâzineye mal 
olursa varidatı Devletin tezyidini intaceder mi, 
etmez mi? Evvelâ bittarik varidatı Devletin tez
yidini intacetmek noktai nazarından bunun Mu
vazenei Maliye Encümenine gitmesi lâzımdır. Ha
şan Fehmi Beyin mütalâası teamül şeklini alma
sın diye, bu noktayı Heyeti Muhteremeye arz edi
yorum.

TEVFlK RÜŞDÜ BEY (Menteşe) — iki misli 
ceza alınacak.

REFİK ŞEVKET BEY (Devamla) — iki misli 
ceza almak da olsa tezyidi varidat noktai nazarın
dan Muvazenei Mâliyeye gitmesi lâzımdır. Ve 
oraca lâzimüttetkiktir. Bendeniz bu işin malî nok
tasını, bu. şekilde arz ettikten sonra demek istiyo
rum ki, bu af ne dereceye kadar doğrudur? Artık 
onu maliyeciler söylesinler!. Fakat bendeniz di

yorum ki, müsadere hususunda mebdein Mart 
olması mütehamn Temmuz olmasındaki hikmet 
nedir? Eğer mesele af ise hiç olmazsa bunun çı
kan Ağustos gayesine kadar olması lâzimei in
saf ve merhamettir. Sonra Müfid Efendinin 
sorduğu sualler vardır. Yani müsadere mua
melesi intaeedilenler ne olacaktır? Müsadere 
muamelesi ikmal edilenlerinki, iade mi oluna
caktır? Eldeki mallar ve hayvanat iade oluna
bilir. Fakat muamele ikmal edilmemiş ise bun
lar hakkında ne muamele yapılacaktır? Kava- 
nini Maliye Encümeninden çıkan mazbataların 
içinde, zannederim, en çürük mazbata budur. 
Evvelki kanun tüccarın iflâsını mucibolacak- 
mış. Bu kanunun mahiyetinde tatbik olunursa 
tücaranın mütemadi bir iflâsını mucibolacak ih
timal mevcutmuş, öyle mi? O halde; gerek Ka- 
vanini Maliye Encümeninden, gerek Maliye Ve
kâletinden rica ediyorum. Bu Kanunun he
yeti umumiyesini kaldıralım. Tüccarlar iflâs 
etmesin. Biz de böyle bu kanunun yanlış 
tatbik edilmesinden husule gelen mazarratları 
tadil için, ikide bir, bir kanun yapmak vaziye
tinde kalmıyalım. Sonra yine Maliye Vekili 
Beyeefndiye ve Kavanini Maliye Encümenine 
soruyorum, acaba beni temin edebiliyorlar mı 
ki; müsadereyi icabedecek ahval bundan sonra 
olmıyaeaktır? Vakıa Haşan Beyefendinin beyan
larından hatırlıyorum, ki; «Son defa» tâbiri 
vardır. Fakat, son defa tâbirinin kuvvei müey
yidesi nedir? Onun için efendim! Bendeniz, ev
velemirde cereyan eden müzakereden de anlı
yorum ki, bu kanunun Muvaznei Maliye Encü
meninde müzakeresi gayet lâzım, derecei şü
mulü noktai nazarından fevkalâde lâbüttür. Şu
nu da hatırlatmak istiyorum ki, eğer bizim Ce
nubumuzdaki gümrük hattının zayıf tesisatı 
olmasaydı; Trabzon, Samsun, bilmem birçok 
yerlerde, evvel ve ahir muntazam gümrük mü- 
esseseleri bulunan mahallerde, vukua gelen bu 
gibi hâdisat dolayısiyle bir Af Kanunu teklif 
edilmiyeeekti. O halde bu af yapılsa bile, bu
nun mevziî olması bendenize daha vâridihatır 
gibi geliyor. Onun için efendim, yine Meclisi 
Âliniz namına bu cihetleri tezekkür etmek üze
re, bu kanunun bir defa da Muvazenei Maliye 
Encümenine gitmesini arz ve istirham ediyo
rum. Eğer bu, oraya gönderilecek olursa nıkatı 
muhtelife halledilecektir, efendim.
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MALİYE VEKİLİ BASAN FEHMİ BEY  

(Gümüşane) — Efendim! bendeniz zannediyo
rum ki, bu kanunun birinci müzakeresinde ve 
ondan evvel istida Encümeninden bu meseleye 
mütaallik gelen bir mazbatanın müzakeresi es
nasında, Meclisi Âliye karşı vâki olan mütalâa- 
tımı, rüfekayı mııhteremem, tamamen dinlemiş 
olsalardı, bugün . sorulan suallerin bir kısmı 
mühimmi sorulmıyacaktı. Şu halde; somlan 
suallere cevap verebilmek için, müzakereyi iade 
etmek lâzımgeliyor. Evvelâ müsadere kararı 
yalnız mahkemeden verilmez. Müsadere ka
rarını Gümrük Heyeti verir; ve heyet; Gümrük 
Kanunu mucibince buna salâhiyattarclır. Tüc
car buna razı olmaz, kendini haklı görürse, 
dâvayı kazanacağına aklı ererse mahkemeye mü
racaat eder.

Mahkemeye müracaat edilen ınesailde de 
gümrük idareleri o eşyayı derhal satmaz, bu
nun muayyen bir zamanı vardır. Sahibi o za
mana kadar mahkemeye müracaat etmezse, Güm
rük idaresi o eşyayı satar ve irat kaydeder. 
Sonra, müsadere edilen eşyanın sureti taksimi 
vardır; müsadere edilen eşyadan muhafızlara 
yüzde kaç nispetinde mükâfat verileceğine dair 
ayrıca târifat vardır. Bu müsadere edilen eş
yanın hepsi varidatı Devletten madut değildir. 
Eğer mal sahibi, mahkemeye gider, müracaat 
ederse, mahkemeden çıkacak hükme kadar eşya 
gümrükte bekler. Mahkemeden çıkacak hüküm; 
ya Gümrük Heyetinin verdiği müsadere kara
rının doğru olduğunu tasdik eder veya et
mez. Mahkemenin kararı müsaderenin doğru 
olduğunu tasdik ettiği takdirde zaten eşya mü
sadere edilmiş ve elde mevcuttur. Mahkeme, he
yetin kararını tadil ettiği takdirde, Gümrük 
Resmi alır ve eşyayı sahibine iade eder. Fakat 
o zamana kadar geçen müddet için de, Ardiye 
Resmi alınır. Sonra cezalar muhteliftir. Eşya 
müsadere edildiği gibi, bazan ayrıca da ceza 
almak lâzımgelir veyahut ıııal sahibi mahkûm 
edilir.

Yani bir noktai nazardan muhakeme etmek 
lâzımgelmez. Eşyayı memnuamn memlekete du
hulü veyahut eşyayı memnua hakkında yapı
lan kanunun tatbiki, ademitatbikı cihetine ge
lince : Malfımuâliniz Eşyayı memnua Kanunu 
(1337) senesi Mayısında, kesbi katiyet etti. 
Ve o kanunda, bir ay zarfında Rüsumat idare
leri, Maliye Vekâleti, mahallî zabıtaları - Mü-

fid Efendinin tarifi veçhile - eşyayı tesbit edip 
defter tanzim edecekler ve üzerlerine de bi
rer (Etiket) ilâve olunacaktı. Bu muamele ya- 
pılnıış mıdır, yapılmamış mıdır? Yapılıp ya
pılmadığını İtendeniz de, Müfid Efendi kadar 
biliyorum. Kanunun bu müddeti iki ay olarak 
takyidettiğine göre, bu müddet zarfında eşyayı 
yeniden tahrir etmeye imkânı kanuni yoktur. 
Eşyayı memnua halikındaki kanunu bu suretle 
biraz daha gözden geçirsinler. Yalnız memlekete 
eşyayı memnua giriyor mu, girmiyor ıııu? Bende
niz hiçbir zaman iddia etmiyorum, ki kaçak 
eşya memlekete girmemiştir. «Kaçak» deyince 
tabir mutlaktır. Bu, esasen ithali memnu olan 
eşyaya da şâmildir. Esasen duhulü caiz olup 
Resimden kaçırılan eşyaya da ıtlak olunur. Rü
sumat bütçesini müzakere ederken, Heyeti Geli
len ize arz ettim ki, Muhafaza teşkilâtı için şu 
kadar para verirseniz, mümkün olduğu kadar 
şıı kaçakçılığı tahdidedebiliriz. Kaçakçılığı ta 
mamen ve hiçbir suretle yapılmıyacak derecede 
menetmek dünyada hiçbir hükümete, hiçbir mil
lete nasibolmamıştır. Yine derhatır olunur ki, 
bâzı memleketlerde, kara üzerinde bir kolordu 
teşkilâtı kadar muhafaza teşkilâtı mevcudolması- 
na rağmen, yine gümrük kaçakçılığı mevcut
tur. Fakat dünyada her şey nispîdir. Yolcunun 
cebini, çantasını, eşyayı zatiyesini, eşyayı bey- 
tiyesini, muaf kısmını, müstesna kısmını her za
man parça parça muayene etmek imkânı yok
tur. Muayene edilmek asıl mıdır? Evet, asildir, 
fakat; buna ne teşkilâtımız, ne gümrük idarele
rindeki binalar ve ne de mevcut memurların 
şeklihazırı kâfi değildir. Muamele nispîdir; 
yüzde beş, on gümrük kaçakçılığı olursa bu; yal
nız bizde değil, bütün dünyada dahi yok addo
lunur. Fakat.; kaçakçılık mütebariz bir surette, 
varidatın mühim bir kısmını zayi edecek bir 
surette olursa ona çare aramak lâzımdır. Yoksa 
Avrupa fabrikalarına bağlanarak memlekete ge
len mal üzerinde yapılacak gümrük muhafazası, 
gümrük kaçakçılığının nispeti başkadır. İstanbul 
gibi yanıbaşımızda ve âdeta bir mahallesi dene
cek kadar hududu millimize yakın ve her gün 
buralarla muamele yapan ticaret şehriyle Ana
dolu arasında, kaçakçılığı sureti katiyede mene
deceğimizi zannediyorsak maalesef arz edeyim 
ki, bendeniz bu zanna tamamen iştirak edemem. 
Buna imkân yoktur. Efendiler! kaçakçılık olur, 
yaparlar. Fakat; bizim vazifemiz onlara mâni



olmaktır. Bunu yüzde yüz menedeceğiz demek 
hayaldir.

Müsadere ediılen eşyanın .sahiplerine iadesi 
meselesine gelince : Bir kere hayvanat eşyayı 
memnuadan olmadığı gibi elde bulunan eşya
nın kısmı mühimimi de eşyayı memnuadan de
ğildir. Eşyayı memnuayı 'iade edecek miyiz? 
Hayır efendim, çünkü Eşyayı memnua hakkın- 
daki Kanunda, bunun iadesine dair bir 'sarahat 
yoktur. Bu eşya hakkındaki muamele, tâbi ol
duğu kanun ahkâmı dairesinde 'olacaktır. Niha
yet yapılabilecek muamele, olsa olsa, sahibine 
İade edilerek ve müsaderesinden sarfınazar olu
narak, memleket haricine çıkarılması için bir 
ihraç beyannamesi kabul etmekten ibaret olabi
lir. Yoksa bu kanunla, Eşyayı memnua hakkın- 
daki Kanunu, ref ve İlığa veya tadil elmiş de
ğiliz. Ye bunu kabul etmiş olduğumuz takdir
de o kanunu ref’etmiş olduğumuz takdirde, o 
kanunu ref ’ etmiş olmuyoruz, tadil de etmiş ol
muyoruz. Bu kanun, yalnız muayyen bir zaman 
zarfında elde edilen mesailin veyahut henüz el
de bulunanların ve muhakemeleri henüz ikmal 
edilmiyen eşyanın müsaderesinden sarfınazar 
edilerek, ashabına iadesinden ibarettir'. O za
man vaziyet ne olur? İthali memnun o hm yan 
eşyanın Resmi alındıktan sonra serbest bırak
mak, ithali memnu olan eşyadan Resim 'aldık
tan sonra hudut hamine atıvermek... Vaziyet 
bııdur. Yoksa bu kanunla Eşyayı memnua hak- 
kındaki Kanunun tadili, hiçbir zaman Maliye 
Vekâletinin hatırından geçmemiştir. Hulâsa ten 
arz edeyim, ki Meclisi Âlinin iızhar ettiği arzu
ya binaen, «Bir kararla değil, bir maddei kanu
niye ile bu mesele halledilir» diye, Meclisi Âli
nizin izhar ettiği arzuya tebaam bu kanunu tek
lif ettim. O arzuyu ben de mülayim gördüm. Ve 
vaziyeti iktisadiye üzerine hüsnütesir hâsıl ede
ceğine kanaat ettim. Meclisi Âlide cereyan eden 
müzakere neticesinde, bu maddei kanuniyeyi 
getirdim. Vekâlet, bu maddei katnuniyeyi kabul 
etmenizi veya, etmemenizi de müsavi addeder. 
Takdir sîzindir.

MUSTAFA NECATİ BEY (aruhan) — Müza
kere kâfidir.

HAKKI HAMİ BEY (Sinob) — Efendim Re
fik Şevket Bey arkadaşımız, kanunun Muvaze
ne! Maliye Encümenime gitmesinin muvafık ol
duğunu söylediler. Bendeniz diyorum ki; Ka-
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vaniııi Maliye veya Muvazenei Maliye encümenle

rine gitmesi dahi doğru değildir. Kanunun ma
hiyeti, bir kere tahakkuk etse o vakit yapılacak 
muamele kolaydır. Maliye Vekili Beyefendi «Bu 
kamun Eşyayı memnua Kamın unun tadili me
selesi değildir» diyor. Şu halde af da değil, af- 
folsa, mutlaka Adliye Encümenime gitmesi lâ
zımdır. Eğer mevcut kanunu tadil ise, Kavaniıni 

■ Maliye ve Muvazenei Maliye encümenlerine 
gitmesi icabeder. Ne o, ne o ! Şu halde şimdiye 
kadaır Meclisi Âlinize gelmemiş tarzda bir lâ
yiha! kanuniyedir. Onun için bendemiz Kavani- 
ni Maliye Encümeninim fikrime muhalif kaliyo- 
ram. Neşrettiğimiz bu kaınum tatbik edilememiş
tir. Binaenaleyh tatbik edilmediğinden dolayı 
bu sefer affediniz demenin bendeniz mânasını 
anlıyainiyorum. Mutlak ta f zaruri ise Hükümet 
icabetti affediniz der, ve esbabını da. izah eder. 
Yoksa memnu olan eşya, geldikten sonra iki mis
li ceza alınmak suretiyle eşya geriverilsân denil
mez. Böyle bir şeyin ne Meclisi Âlinizde ve ne 
de bizden evvelki meclislerde, zabıtlara geçti
ğini bilmiyorum ve hatırhamıyoram. Maliye Ve
kilinden rica ederim. Af mı istiyorlar? Yoksa 
tadil mi istiyorlar ? Onu izah etsinler! Eğer 
af istiyorlarsa, doğrudan doğruya öyle bir lâ
yiha ile buraya gelsinler, eğer tadil istiyorlar
sa Eşyayı memnua Kanununun kabiliyeti tatbi- 
kıyesi bulunmadığından dolayı hangi cihetle
rinde tatbik imkânını görememişlerse o cihetle
rinin tadilini istesinler! Bendenizin anladığım 
«Tarife Kanunu Temmuz nihayetinden itibaren 
mer’idir» diye ikinci bir kanunla oııuın devamı 
meriyetini dört ay sonraya atmaktır. Bu itibar
la bendeniz 'diyorum ki, bu lâyihayı Hükümet 
alsın, münasip bir şekilde tesbit etsin, ondan 
sonra Meclise göndersin. Ve ona göre müzakere 
edelim. Bu meselenin hukukan bir şekli hallini 
görmüyorum.

MALİYE VEKİLİ HAŞAN FEHMİ BEY (Gü- 
nıii şano) — Hakkı Hami Bey! Tecili mücazat 
kanunlarının hukukta ne kadar yeri varsa bu 
da malî tahfifi cezadır. Onlar ne kadaır hukuka 
tâbi ise ve muvafık ise bu da o kadar muvafık
tır.

HAKKI HAMİ BEY (Devamla) — Fakat rica 
ederim tecili mücazat ile bunun hiçbir münase
beti yok. Her hangi birisi dâhile bir ıeşya ka
çırmış olsa bu eşyayı memnuayı ithal edildiğin
den dolayı müsadere (ettiğiniz takdirde bu eşya
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bu defa iade ekilisin diye tekrar para verilecek 
mi?

MALİYE VEKİLİ HAŞAN FEHMİ BEY — 
Elbette.

HAKKI HAMİ BEY (Devamla) —■ Tecil yok 
efendim, hiç öyle bir şey yoktur. Böyle bir 
şey olmak için kanunda zikretmek lâzım... Bi
risi bilâhara diğer bir cürüm işlerse sonra bil
fiil onunla beraber hükmü evvel dahi infaz olu
nur. Bu ne demek? Yani bu, af değildir ve te
cili mücazata da hiç müşabeheti yoktur.

REİS — Efendim, müzakerenin kifayetine 
dair takrirler var. Bu lâyihanın heyeti umumi- 
yesinin müzakeresini kâfi görenler lütfen el kal
dırsınlar. Heyeti umumiyesinin müzakeresi kâfi 
görüldü. Şimdi takrirler var. Onlar okunacak.

Riyaseti Celileye
îşbu kanunun ehemmiyeti mâliyesi vardır. 

Nizamnamei Dahilînin 83 ncü maddesinin dör
düncü fıkrası mucibince varidatı Devleti tenkis 
mahiyetinde olan bu kanun lâyihasının bir de
fa da Muvazenei Maliye Encümenine gönderil
mesini teklif ederim.

4 Eylül 1338

Saruhan 
Refik Şevket

Riyaseti Celileye
Bu kanununun teklifi yalnız Haleb hududu

na ait gümrüklere münhasırdı. Umumi gümrük
lerden geçirilen ve kaçak addedilen eşyaya teş
mili doğru değildir. Maliye Vekili Beyin teklif 
ettiği bu bir maddelik kanun mademki umuma 
teşmil edilmiştir. Şu halde hangi gümrükten, 
ne gibi, eşya kaçak addedilmiş, yeni ve kıymet
lerine göre bir cetvelin Meclisi Çelil e arzı su
retiyle ıttılaı tam husulünün temininin Maliye Ve
kiline emir buyurulmasmı teklif eylerim.

2 Eylül 1338 
Kırşehir Mebusu

Yahya Galib

Riyaseti Celileye
Maliye Vekâletinden teklif olunan Af Kanu

nunun yalnız Haleb’den dâhile sevk olunan eşya 
ve hayvanata teşmilini teklif eylerim.

4 Eylül 1338
Mardin Mebusu 

Necib
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Riyaseti Celileye

Daha vazıh bir lâyiha ile gelinmek üzere Hü
kümete iadesini teklif eylerim.

Sinob
Hakkı Hami

<1
REİS — Efendim, şimdi takrirleri birer bi

rer reyinize koyuyorum. Refik Şevket Bey 
evvel beevvel kanunun Muvazenei Maliye En
cümenine gitmesini teklif ediyor. Bunu kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmemiştir.

(Mardin Mebusu Necib Beyin takriri tekrar 
| okundu.)

REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın.
; Kabul edilmemiştir.

(Hakkı Hami Beyin takriri tekrar okundu.)
REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın. 

Kabul edilmemiştir.
(Yahya Galib Beyin takriri tekrar okundu.)
HAKKI HAMİ BEY (Sinob) — Müsaade bu

yurunuz efendim. Vehbi Efendi Hazretleri ge
çen giın bu kanunun lehinde söz söyledikleri 
için şimdi müzakeresinde Makamı Riyasette 
bulunamazlar. (Doğru sadaları) Onun için 
takrirlerin de yeniden reye konması lâzımdır. 
Efendi Hazretleri zatıâliniz hatırlıyamadınız 
efendim; geçen gün söz söylediğinizi hatırla
madığınızdan Riyasete çıktınız.

REİS — Pekâlâ efendim, şimdi burada bir 
takrir daha var. Onu da okuyalım reye koyalım 
da (Handeler)

HAKKl'HAMİ BEY (Sinob) — Olamaz ki.
MALİYE VEKİLİ HAŞAN FEHMİ BEY — 

Bunu müzakerenin bidayetinde söylemek ica- 
bederdi, Hakkı Hami Bey bunu bidayetinde 
söylemeniz icabederdi. Ekseriyetin reyi, nok- 
tai nazarınıza muvafık çıkmadığını anladıktan 
sonra bunu söylemek muvafık değil.

REİS — Size bir ufak kıssa anlatacağım. 
Herifin birisi okka ile mal satarmış, birisi de 
oğlan senin okkan eksik dermiş. Yaptığım ok
kayı beğenmedin mi demiş, almış atıvermiş, 
çünkü aybı meydana çıkacak. Bunun gibi şim
di kanunun' müzakeresi neticesinde kanunen 
bizim burada Riyaset etmemiz caiz olamayınca 
diğer Reis Efendilerden birisi de bulunamadı.

REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Efendim, 
mesele kalmamıştır, mesele hitam bulmuştur. 
Bu mesele mesaili mütekaddimedendir. Mesele
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hitam bulduktan sonra bu m e vzuub ahsolam a ?. 
(Devam sadaları)

HAKKI HAMİ BEY (Sinob) — Rica ederim 
mesaili mütekaddimeden değildir. Bu âdeta bir 
mahkemenin vazifesi haricinde olduğunu bil- 
ımiyerek vaziyedettiği her hangi bir dâvanın 
vazifesi haricinde olduğunu anladığı dakikadan 
itibaren kendiliğinden vazgeçmesine karar itti
hazı gibidir, bundan evvel Vehbi Efendi Haz
retleri bu kanunu açıktan açığa iltizam etti
ğini kürsüi milletten söylemiş olduğundan Ni- 
zamnamei Dahilî mucibince bunun müzakere
sinde vazifei Riyaseti ifa edemezler. Ve bunu 
Reisi Muhterem daha evvel hatırlamış olsalardı 
tabiî kendileri yapmıyacaklardı. Fakat bende
niz ancak şimdi hatırladım ve kendilerinden 
daha evvel söyledim.

AHMED HİLMİ BEY (Kayseri) — Efendim! 
Hakkı Bey, takrirleri okunurken buradaydılar. 
Takrirlerinin kabul edilmediğini anladıktan 
sonra söylediler de evvelce niçin söylemediler! 
Heyeti Umumiye müzakerenin devamını arzu 
ediyorlar, pekâlâ devam buyurursunuz. (De
vam sadaları)

(Bu esnada Makamı Riyasete Adnan Bey 
gelmiştir.)

(Kırşehir Mebusu Yahya Galib Beyin tak
riri tekrar okundu.)

REİS — Efendim, bu takririn meali tabiî 
anlaşıldı, takriri reyi âlinize vaz’ediyorum. Ka
bul buyuranlar lütfen el kaldırsınlar. Kabul 
edilmemiştir. O halde maddelere geçilmesini 
kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edil
miştir. Maddelere geçiyoruz.

MADDE 1. — 1338 senesi Mart iptidasın
dan Temmuz gayesine kadar Rüsumat idare
lerince zabt ve müsadere edilip henüz muame
lesi kesbi katiyet etmemiş olan ithali memnu 
ve gayrimemııu eşya ve hayvanatın müsadere
sinden sarfınazar olunarak tâbi oldukları Tarife 
kanunlarındaki nispetlerin iki misli istifa ve 
ashabına iade olunur.

REİS — Madde hakkında söz istiyen var 
mı?

MALİYE VEKİLİ HAŞAN FEHMİ BEY — 
Reis Bey zaten bir maddedir. Ve bu maddeye 
ait tadilnameler de reye kondu. Takrirlerden 
sonra madde reye konmalıdır.
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REİS — Müsaade buyurun rica ederim! Va

kıa kanunun heyeti umumiyesi filân hepsi bir 
maddeydi. Fakat madde hakkında bir zat ben 
söz istiyorum, deyince bunu menedemeyiz. Çün
kü, madde hakkmdaki müzakeratm kifayeti ev
velce reye konmamıştır.

MALİYE VEKİLİ HAŞAN FEHMİ BEY  
Reis Bey, maddeye ait tadilnameler reye konu
lur ve kifayeti müzakereden sonra, tadilname
ler de reddedildikten sonra, maddeyi reye koy
maktan başka çare yoktur.

YAHYA GALİB BEY (Kırşehir) — Maliye 
Vekili her vakit söz söylemek hakkını haiz de
ğildir. Biraz da ben söyliyeyim. Şimdi eefndim! 
Bu kanun ile affı teklif edilen eşyanın bedeli 
nedir? Acaba yekûn olmak üzere Maliye Vekili 
Beyefendi bize diyebilir mi ki, şu kadar bin ku
ruştur veyahut limdır? Eğfer bunu diyemezse 
meçhulât üzerinde hareket ediliyor. Meclisi Âli
nizin nazarı dikkatini eelbederim. Canım efen
dim, böyle kanun yapılmaz.

RASİM BEY (Cebelibereket) — Efendiler, bu 
meselede iki nokta calibi nazarı dikkattir. Bi
rincisi; gümrüklerce müsadere edilmiş olan bu 
eşyanın kıymeti mecmuası nedir? Acaba Maliye 
Vekili Beyefendi Hazretleri bu bapta bize malû
mat verebilirler mi? Bu eşyanın müsaderesin
den sarfı nazar olunup bire iki kat gümrük alı
narak, sahiplerine verildikten sonra, bu Resim, 
Hazinei Devlete ne getirebilir? Bunun hak
kında da Maliye Vekili bize malûmat verebilir
ler mi? Sonra bu eşya gümrüklerde mi müsa
dere olunmuştur? Yoksa gümrüklerin haricin
de mi müsadere olunmuştur? Hangi kısmı güm
rüklerde müsadere olunmuştur; hangi kısmı 
kaçak suretiyle elde edilmiştir? Bu bapta Ma
liye Vekili Beyden rica ediyorum; bize malû
mat versinler.

MALİYE VEKİLİ HAŞAN FEHMİ BEY (Gü- 
müşane) — Yalnız hayvanat gümrük hududu
nu tecavüz ettikten sonra dâhilde elde edilmiş
tir, emval ve eşyanın müsaderesi ise manifesto 
harici olmasından veya Gümrük Kanununa te
vafuk edecek beyanname verilmemesinden ve
yahut beyannamede yünlü yerine pamuklu eşya 
gösterilmesinden dolayı hâdis olmuş mesaildir.

MUSTAFA SABRİ Ef. (Siird) — Kaçak mı?
MALİYE VEKİLİ HAŞAN FEHMİ BEY (Gü- 

müşane) — Bunlar tabiî kaçak mahiyetindedir. 
Bunlar bütçe muhammenatma icrayı tesir ede-
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eek mesailden olmadığı içiıı - Çünkü, aslolan 
tabiî herkesin getirdiği mal için - usulüne tev
fikan beyanname vermek ve konişmentoya ithal 
etmektir. Bu mesai! bütçeyi müteessir edecek 
mesailden değildir, halkı müteessir edecek dâ
vaları, tüccarın burada tahaddüs edecek dâva
ları hep biliyorum. Bunlar on sekiz yirmi kadar 
dâvadır. Fakat bu malların kıymeti hakikiyesi 
nedir, satışta ııe tutacaktır": Mahiyeti nedir?
Bunu gümrükten sorup anlamadıkça size bir şey 
söyliyernem.

YAHYA GALİB BEY (Kırşehir) --- O halele 
nasıl kanun teklif ediyorsunuz?

MALİYE VEKİLİ HAŞAN FEHMİ B (Gü- 
nıüşane) — Müsaade buyurun. Bütçeden güm
rük varidatı üzerinde icrayı tesir edecek bir 
şeyi tenzil ediniz veya zammediniz, elemiyorum. 
(Ne malûm, saclalaı*ı) Bu itibarla arz ettiğim 
gibi bunlar sırf usule mütaallik beyanname ve
rilememesinden -veyahut konişmentoya. ithal 
eelilmiyerek yolcu beraberine!e bulunduğundan 
dolayı müsadere edilmiştir. Bir yolcu kendi üze
rinde bulunan ('Ş3myı gümrüğe arz ettikten son
ra o yolcunun yanında ihtiyacından fazla bir 
miktarda ticarete ait eşya bulunursa konişmen
toya dâhil bulunmadığı için bunu müsadere et
mek mecburiyetindeyiz. Ye Gümrük Kanunu 
mucibince bunu müsadere etmeye mecburuz. 
Halbuki İm adanı o eşyayı kaçırmamış, güm
rüğe getirmiş, salonda müsadere edilmiştir. Bu 
vaziyette dahi eşyayı, müsadere mecburiyetin
deyiz.

YAHYA GALİB BEY (Kırşehir) — O sizin 
yeni yaptığınız kanundur.

MALİYE VEKİLİ HAŞAN FEHMİ BEY (Gü- 
müşane) — Bizim yaptığımız kanun değil Yah
ya Galib Beyefendi! (1330) senesinde vaktiyle 
yapılan ve memlekette ikinci bir misli daha ya
pılmayan bir kanundur.

YAHYA GALİB BEY (Kırşehir) — Bugün 
ikinci bir hataya doğru gidiyoruz. Efendim, 
Beytülmalin parasını affediyoruz.

MALİYE VEKİLİ HAŞAN FEHMİ BEY (Gü- 
müşane) —  Tarife, Gümrük Kanununun esası
dır. Bu itibarla mutlaka miktar üzerinden ala
cağız, derseniz bu uzun muhabereye ve zamana 
taallûk eder. Tüccarın malım tabiî sattığımız 
vakitte kıymeti anlaşılacaktır. Bunlar mahalle- 
riyle muhabere edilerek anlaşılacak meseleler
dir. Bu teklif yalnız bir tahfifi cezadır. Tahfifi

cefayı Meclisi Âli arzu ediyor mu? Etmiyor 
nm? Etmiyorsa, müsadere kararları zaten ha
zırdır. Müsadere ederiz.

HÜSEYİN BEY (Elâziz) — Bu teklif edilen 
kanun İnebolu, Samsun, Giresun ve Suriye 
hududuna ıııı aittir?

MALİYE VEKİLİ HAŞAN FEHMİ BEY (Gü
müşe ııe i — Efendim kanun mutlaktır. Senei 
haliye Martından Temmuzu nihayetine kadar 
müsadere karan verilip de henüz kesbi katiyet 
etmiyen emval ve eşya hakkındaıki ilıtilâfatı 
bertaraf etmek iciıı bir müsaadei mahsusadır. 
Ya kabul edersiniz, ya, etmezsiniz.

HÜSEYİN BEY (Elâziz) — Müsaade buyurun 
Beyefendi bir şey soracağım. Esbabı mucibe 
lâyihasında (Teşkilât icra edilmemiş olan) 
kaydı vardır. Bu kayda, nazaran Samsun. İne
bolu, Giresun gibi yerlerdeki gümrükler teşki
lâtını icra etmemiş midir?

REİS — Soz alın da söyleyin. Bu sual ol
madı ki. Efendim buraya buyurun. Söz istiyor
sunuz anlaşıldı.

HÜSEYİN BEY (Elâziz) — Bu kanunun es
babı mucibe lâyihasında diyor k i; (Teşkilâtı 
Iheııüz icra edilmemiş olan mahaller....) ve esa
sen de bida.veten teklif Suriye hududuna ait
tir. Teşkilât Suriye hududunda tamamen icra 
edilmedi. Sonra bizim bildiğimiz Trabzon, Gi
resun, Samsun, İnebolu. Bu limanlarda evvel
den beri güm Kik teşkilâtı vardır. Müsadere 
muamelesi vardır. Bunun tekrar affına mahal 
yoktur. Bununla Hâzineyi ızrar etmiş olursu
nuz. Bunun Suriye hududundan gayrı yerlere 
teşmil edilmemesini1 rica ederim.

HACI BEKİR Ef. (Konya) — Efendim bu 
Rüsumat Kanunu yapıldığında evvelemirde 
matbaamızdan zabıtlar kazalara ve lıer tarafa 
gönderilemedi. Bittabi millet bundan haberdar 
olamadı ve millet haberdar olamadığı gibi tüc
car ve saire de esasen bunun esasına vâkıf ola
madı. Sonra ikinci bir mesele vardır ki, bizim 
Anadolu ahalisi, tüccarı olsun, esnafı olsun, 
bitamamiha Rüsumat nedir? Gümrük nedir? Mü
sadere ne demektir? Bu bapta hiçbir malûmatı 
yoktur.

Şimdi bizim Anadolunun bildiği bir çiftçi 
zahiresini kaçırırsa iki kat resim alınır, afyo
nunu kaçırırsa iki kat resim alınır, ağnamını 
kaçırırsa iki kat Resim alınır. Bitamamiha em
valinin müsadere olunacağını bilen zannederim
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ki ancak yüzde on, on beş kişi bile yoktur, tüccar 
müsadere ne demek olduğunu ve hakikaten müsa
dere olunacağını ve hattâ ithali memnu olan eşya
nın cinsinin ne olduğunu bilmez ve ithali memnu 
olan eşyayı getirmek için İstanbul’a, İzmir’e saire- 
ye binlerle lira yetiştirecek derecede serveti de 
yoktur. Buna serveti yetişmiyecek adamlar pek 
çoktur. Bunun için ilk defa olarak Anadolu'da ih
das olunan bir meseleden dolayı - ki cehaletten 
mütevellittir - ve zannediyorum ki, Heyeti Aliye 
bu kadar bir İûtfu hiçbir vakit diriğ etmez, bina
enaleyh bu kanunun kabulünü bilhassa Heyeti 
Aliyenizdeıı rica ederim.

HAKKI HAMI BEY (Sinob) — Efendim mad- 
dei kanuniyede bir ithali memnu, bir de ithali 
gayri memnu eşya var. Malûmuâlileri ithali mem
nu olanlar lıef ne şekilde olursa olsun, müsadere 
edilir ve iade edilmez, ithali gayrimemnu olduğu 
halde Tarife Kanununa tevfikan Rüsumat daire
lerince, muamelei kanuniyesi yaptırılmaksızm 
dâhile getirilen eşya da, gümrük memurları tara
fından anlaşılacaktır. Ve bu baptaki muamele Ta
rife Kanununda musarrahtır. Kanunda : «İthali 
gerek memnu ve gerek gayrimemnu eşyadan Ta
rife Kanununda mevcudölan nispetlerin iki misli 
istifa olunur.» diyor. Bendeniz diyorum ki: Bu ka
nun bir defa af kanunudur. Sonra bu varidatı 
Devletin tenkisi için teklif edilmiş bir lâyihai ka
nuniye dahi değildir. Ve bu yeniden varidatı Dev
lete bir şey ilâvesi için bir teklif lâhivası da de
ğildir. Şu halde Kanunun mahiyeti nedir? Eğer 
mahiyeti hakikiyesi anlaşılmış olursa bunun hak
kında cereyan edecek müzakere ile verilecek ka
rar gayet basittir, şeldi hazırı ile bumüzakereyi 
hukuki bir mecraya irca etmenin imkânı yok. 
Onun için diyorum ki eğer Eşyayı Memuııa Ka
nununun tatbikinden dolayı memleket cidden za
rar görmüş ise rica ederim o kanuınu kaldıralım. 
Esbabı mucibede dermeyan ettikleri gibi mema- 
liki vâsıanıızın her tarafında Rüsumat teşkilâtı 
mevcutolmadığından dolayı Heyeti Celilenize 
meçhul değildir ki bu kanunla kaçakçıları affet
tikten sonra yine kaçak suretiyle eşya ithali vu- 
kubulacaktır. Çünkü memleketimizde Gümrük 
idareleri muayyendir. Kaçakçılıkla iştigal eden
ler ve bu suretle temini menfaat edenler zaten 
gümrüğe uğramazlar. Eğer biz dersek ki mema- 
liki Osmaniyenin etrafı erbaasına nokta dikece
ğiz; binaenaleyh onu yapalım; tatbik edelim. 
Ondan sonra kimseyi sokmıyalım; fakat bunu

affetmekle belki ilk defa tatbik edilen bir kanu
nun halk üzerinde bırakmış olduğu tesiri izale 
ederek kendi kendimize yapmış olduğumuz ka
nunla bir fenalık yapmış olacağız. Bu itibarla 
bendeniz katiyen af taraftarı değilim. Eşyayı 
memunayı niçin iade ediyorsunuz? Eşyayı ıııem- 
nua memlekete hiçbir faydası olmadığı halde 
yalnız memleketin iksadiyatmı kemiren faide- 
siz şevlerden olduğundan biz onu reddediyoruz. 
Reddettiğimiz halde Tarife Kanununda eşyayı 
memııua için şu kadar kuruş ceza vardır. Ve 
biz şimdi onun iki mislini alacağız deseler eşyayı 
memnıuı hakkında alınacak bir şey Tarife Kanu
nuna girmiş ise iki misli demek bir müsaderenin 
bir misli daha müsadere demektir. Yani eşyayı 
memııua ithali memnudur. Bunlar için ceza 
yoktur. Bunun için Tarife Kanununda iki kat 
ceza yoktur.. Şimdi Müsadere kifayet etmiyorda 
bunun için bir mislini daha müsadere edeceksi
niz mi diyeceğiz? Bu itibirla bendeniz diyorum 
ki bıı lâyiha pek cok noksandır, ilıtimalki affı 
icabedenler vardır. Ihtimalki affı .ieabet- 
meyip de Hükümete listesi bildirilmediğinden 
bir misli ceza alınmak suretiyle iade edilmesi lâ- 
zımgeleııler vardır. Fakat bu af eşyayı memnua 
için katiyen varidihatır olamaz. Bu itibarla iben- 
deııiz diyorum ki, meseleyi böyle burada müzake
re etmekle iyi bir kanun çıkarmış olmayız, kor
karını ki, iki ay sonra bu kanunun aleyhinde bir 
kanun daha çıkarırız. Onun için Hükümetten is
tirham ederiz. Alsın bu kanunu, Rasim Beyefen
dinin buyurdukları gibi halk 11e kadar zarar gör
müştür? Hükümet 11e kadar zarar görmüştür! 
Bunu mükemmel bir listeye raptederek gelmeli
dir. Biz de neyi affediyoruz? Ceza olarak ne alı
yoruz? Kimleri affediyoruz? Ve affın nerelere 
şümulü vardır? Bunu anlıyalım. Yoksa böyle ma
hiyeti meçhul bir lâyiha üzerinde karar vermek
te isabet olmıyacağma bendeniz kaaniim. Onun 
için rica ediyorum. Lâyihayı Hükümete gönder
sinler veyahut lâyihayı Hükümet istesin. Eski 
teklifimde İsrar ediyorum.

RElS — Efendim söz istiven daha on kişi 
var. Müzakerenin kifayetine dair iki de takrir 
vardır.

RASlM BEY (Cebelibereket) — Müzakerenin 
kifayeti aleyhinde arz edeceğim? Efendim bu 
meseleyi ariz ve âmik tetkik etmek lâzımdır. Bu 
gayet mühim bir meseledir. Kanuna ademivuku- 
fundan dolayı gümrüklere kacak olarak getiril-
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miş olan eşya hangileridir? Bir defa bunu bilmek 
lâzımdır. Sonra İstanbul’dan gelirken vapurun 
manifestosuna dâhil olmadığımdan dolayı güm
rüğe ithal olunmuş olduğu halde müsadere olu
nan eşya hangisidir? Tabiî bu eşyaların her'hal
de Rüsumat Müdüriyeti Umumiyesinde bir dos
yası vardır. Maliye Vekili Beyefendi müsaade 
buyururlarsa bu dosya buraya gelsin ve tetkik 
edilsin.

REtS —- Efendim î Bu kifayet aleyhinde ol
madı.

RASlM BEY (Devamla) — Aleyhindedir efen
dim. Bu dosyayı müsaade buyursunlar, Muvaze
nei Maliye Encümenine gitsin, orada tetkik edil
sin. Rüsumat Müdüriyeti Umumiyesinde dosyası 
vardır. Maliye Vekili Beyefendi emrederlerse bu 
dosya oradan gelir, Muvazenei Mâliyeye gider, 
tetkik ederiz.

MALİYE VEKİLİ HAŞAN FEHMİ BEY — 
Dosya gelse ne olacak?

RASlM BEY (Devamla) — Yani mahiyeti me
sele anlaşılmaksızın müzakere kâfi olamaz. Ben
deniz istirham ediyorum, Maliye Vekilinden, bu 
baptaki dosyalar tetkik edilsin, şimdilik Meclis 
bu mesele müzakeresinin kifayeti aleyhindedir.

REİS — Efendim üç takrir var. Müzakerenin 
kifayetini kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. 
Müzakere kâfi görülmüştür. Tadil takrirlerini 
okuyoruz.

MUSTAFA SABRI Ef. (Siird) — Millet na
mına rica ederim ki, milyonlarla liraya baliğ olan 
bir varidat böyle bir kanunla affedilemez.

RElS — Efendim reddetmek sizin elinizde
dir. Kanun daha reye konmamıştır.

Riyaseti Celileye
Mahiyeti anlaşılamıyan işbu kanunun reddini 

teklif ederim.
Kütahya

Cemil

Riyaseti Celileye
Daha mükemmel bir madde ile gelmek üzere 

Hükümete iadesini teklif eylerim.
Sinob

Hakkı Hami

Riyaseti Celileye
Esasen müsadere edilen eşyanın kanunen 

memnu ve bunlar için tarifede gümrük bedeli
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gayrimevzu olduğu için bu maddenin şekli âtide 
tadilini teklif eylerim.

Madde 1. — Müsadere olunan eşya bedelinin 
rub’u derecesinde cezayı nakdî alınır.

Muş
Abdülgani

Riyaseti Celileye
Mesele tenevvür etti. Müzakere kâfidir. Mez

kûr lâyihai kanuniyede dermeyan edilen affın 
yalnız hayvanata teşmil edilmek suretiyle iktifa 
olunmasını arz ve teklif eylerim.

Tokad
Hamdi

Riyaseti Celileye
Bu kanun kabul edilirse, Hükümetin beş yüz 

bin lira zararı vardır. Muvazenei Maliye Encü
menince Rüsumattaki dosyaların tetkikini rica 
ederim.

4 Eylül 1338 
Cebelibereket 

Rasim

RElS — Efendim bu takrirlerin içinde bir ta
nesi reddi mutazammmdır. Evvelâ onu reyi âli
nize vazediyorum.

(Kütahya Mebusu Cemil Beyin takriri tekrar 
okundu,)

REİS — Efendim reddi mutazammm olan bu 
takriri kabul edenler lütfen el kaldırsın. Tered
düt hâsıl oldu efendim. Reddi kabul edenler lüt
fen ayağa kalksın. Kanun lâyihası ekseriyetle 
reddedilmiştir efendim.

Efendim ruznamei müzakeratta Sıhhiye büt
çesi vardır. Müzakeresine başlıyoruz.

EMlN BEY (Bursa) — Efendim bendeniz Sıh
hiye Encümeni namına maruzatta bulunacağım.

3. — İCRA VEKİLLERİ MUAMELÂTI

t. — Nafıa Vekili Feyzi Beyin istifası

RElS — Efendim Sıhhiye bütçesine başla
mazdan evvel Nafıa Vekili ve Diyarbekir Mebu
su Feyzi Beyin Nafıa Vekâletinden istifaları var. 
Onu okuyalım da ondan sonra Sıhhiye bütçesine 
devam edelim.

Riyaseti Celileye
Mezunen memleketimde bulunduğum zaman 

Heyeti Celilei Muhteremelerince kabul buyuru-
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lan kanun mucibince Nafıa, Vekâlet inden istifa 
eylediğimi arz eylerim efendim. 4 . IX . 1338

Diyarbekir Mebusu 
Feyzi

IİEFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Efendim 
emsali misillû Feyzi Beyin; intihaba kadar ve
kâleten vazifeye devamını rica ederiz.

2- — 1338 senesi Muvazenei Umumiye kanu
nu lâyihası ve Muvazenei Maliye Encümeni maz
batası

A — Sıhhiye Vekâleti bütçesi 

Mazbata

Sıhhiye ve Muaveneti içtimaiye Vekâletinin 
1338 senesi bütçesi tetkik olundu.

182 ııci faslın birinci vekâlet maddesinde 
febedcttal olmadığı cihetle aynen kabul olundu, 
ikinci Heyeti Teftişiye maddesinde geçen sene 
bir müfettiş maaşı senevisi olarak 460 lira mev
zu olduğundan ahiren devairi muhtelife heyeti 
tpftişiyesinin yeniden teşkili Meclisi Âli kararı
na iktiran etmiş olmasından ve memleketin 
yevmen feyevmen kesbi ehemmiyet eden umu
ru sıhhiye ve içtimaiyesinin mütemadi bir tef
tiş ve murakabe altında bulunması vücudunu id
râk eden vekâlet beheri şehrî kırk lira maaşla 
üç müfettişten mürekkep bir Heyeti Teftişiye- 
nin teşkiline karar vermiş ve bunun için zikro- 
lunan maddeye 1 440 lira vazi;... ile teklif etmek
te bulunmuştur. Hidematı umumiyenin bir tef
tişi daimî altında bulunması selâmeti muamele 
itibariyle encümence de muvafık görülmüştür. 
Ancak müfettişler bütçenin Meclisin tasdikine 
iktiran ettikten sonra tâyin olunacağına ve tas
dikin Temmuz iptidalarına doğru vukuu melhuz 
bulunmasına mebni zikroltınan T 440 liradan 
dört aylık tenzil olunarak üç müfettişin şehrî 
kırk liradan sekiz aylık muhassasatı olan 960 
lira vazı’. ve kabul olunmuştur. Üçüncü şuabutı 
idare maddesinde geçen sene Muvazenei Maliye 
Encümeni tarafından tesbit olunan miktara nis
petle bu sene Vekâletçe teklif olunan miktarda 
1 368 lira kadar bir fazla mevcudolduğu görül
müş ve ledettetkik merkezce bâzı tensikat icra 
olunduğu anlaşılmıştır. Bu tensikata nazaran 
geçen sene bir Hıfzıssıhhai Umumiye Müdürü 
ve bir müdür muavini ve bir istatistik memuru 
ile bir kâtipten ve bir Sicil Müdürivle mümev-
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yiz ve kâtip ve evrak memuru ile mukayyitten 
ibaret olan Idarei Merkeziyede bü sene ıslahan 
Hıfzıssıhha Müdür Muavinliği ilga olunarak ye
rine Hıfzıssıhhai Umumiye ve içtimaiye Mtita- 
hassıslığı ve Heyeti Teftişiyeııin teşkilinden do
layı kesbi ehemmiyet eden istatistik umuruna 
bir İstatistik memurunun kifayet edemiyeeeği 
tahakkuk etmesine mebni bir müdür ve bir kâ
tipten mürekkep bir istatistik ve Neşriyat Mü
düriyeti ve umuru ispençiyariyenin takip ve 
tanzimi için de bir mütehassıs ve bir kâtipten 
ibaret bir Ispençiyar ve Müessesat Mütehassıslı
ğı ve umura tahririye ile meşgul olmak üzere 
bir Hususi kâtiplik ihdas ve Sicil Müdüriyetine 
bir kâtip ve Evrak Memurluğuna da bir-mukay
yit refiki ilâve olunduğu anlaşılmıştır. Ledet
tetkik lıer şube kendine ait muharrerat ve mu
haberatı yazacak vesaite malik Olduğuna göre 
Hususi Kâtipliğe ihtiyaç görülememiş ve Sicil 
Müdüriyetine ilâvesi teklif olunan bir kâtip de 
zâit görülmüş olmakla bunlar kabul olunmuş ve 
fakat Hıfzıssıhhai Umumiye ve içtimaiye ve îs- 
pençiyar ve Müessesat Mütehassislıklariyle is
tatistik ve Neşriyat Müdüriyetine intizam ve 
mazbutiyeti muameleyi teminen ihtiyacı kati bu
lunduğuna kanaati kâmile hâsıl edilerek kabul 
ve tensip ve sekizer aylık muhassasatlan bilhe- 
sap maddei mezkûre yekûnu 3 148 lira fazla 
olmak üzere kabul edilmiştir. Dördüncü müstah
demin maddesinde geçen seneye nispetle tebed
dül olmadığından faslın yekûnu 5 956 lira ola
rak kabul edilmiştir.

183 neti masarif faslının yekunu geçen sene
den 540 lira fazla olmak üzere Hükümetçe 
4 680 lira olarak teldi f edilmiş ise de 182 nci fa
sılda yapılan tensikattan mütevellit fazlaya teka
bül etmek üzere bu faslın üçüncü maddesinden 
bin ve dördüncü maddesinden 100 lira tasarruf 
edilmiş ve Hükümetçe Dairei Vekâlet büıasiy- 
le Daülkelb tedavihanesi için tutulan binaların 
icare bedellerine aidolarak yeniden ıhdıas olu
nan altı acı maddeye mevzu 860 lira kantrato- 
ya merbut masariften olduğundan ayren kabul 
edilmiş ve faslın yekûnu geçen seneden 1 100 
lira noksan olmak üzere 3 580 lira olarak tes
bit edilmiştir.

184 neü idarei vilâyat rnaaşat faslının birin
ci memleket etibbası maddesinde geçen seneye 
nispetle Hükümetçe 4 ftOO ve ikinci memurini



sıhhiye! seyyare maddesi için altı bin küsur ve 
üçüncü ketebe ve müstahdemini müteferrika 
maddesi için de üç bin küsur lira kadar bir 
fazla teklif olunmaktadır. Birinci maddeye ait 
fazlanın elyevm münhal bulunan Hükümet ta 
biplikleriyle Sıhhiye Müdürlüklerine yeniden 
tâyin olunacak (35) tabip için ve ikinci mad
dedeki fazlalığın da bu sene küçük sıhhiye mek
tebinden neşet ederek ieabeden yerlere tâyin 
ve sevk olunacak 77 efendi için olduğu ve üçün
cü ketebe ve müstahdemini müteferrika madde
sindeki fazlalık yeniden alınması teklif edilen 
(24) nefer sıhhiye kâtibine aidolduğu anlaşıl
mış ve memleket etibbasAyle memurini sıhhiye! 
seyyaresinin tâyinleri elzem olmakla Ilımların 
sekizer aylık muhassesatı ve (24) kâtibe lüzum 
olmadığı anlaşılarak bu maddede yalnız bâzı 
karantinahanelere ilâveten tâyine lüzum görü
len yedi memur ve kâtip muhassesatnıın keza- 
îik sekiz aylığı bilkabııl faslın yekûnu 85 854 
alarak teybi t edilmiştir.

İd am  viiâyatın 185 ne i masarif faslı um bi
rinci kırtasiye ve evrakı matbua ve ikinci mah
rukat maddelerine Hükümetçe geçen seıleden 
fazla teklif a t vaz’olıınmuş ise de ledettetkik 
kâğıt ve mahrukat fiyatlarında gerçi terakki 
meşhut ise de daha, az muhassesatla idare i mas
lahat mümkün olabileceği tahmin olunmuş ve 
bu maddelerin mevzuatı Hükümetin teklifin
den bin ikişer yiiz lira noksan olmak üzere iki
şer bin lira ve üçüncü ieare maddesi kontra- 
toya merbut masariften olmakla dört bin beş 
yüz ve dördüncü mefruşat ve demirbaş eşya 
maddesi geçen senenin aynı olarak beş yiiz lira 
kabul olunmuştur. Ancak altıncı taşra miiesse- 
satı sıhhiyeshıe muavenet maddesine geçen se
ne eııeümence vaz'olunan 5 000 lira bu sene Hü
kümetçe .1 000 lira noksarıivle teklif olunmak
ta ise de taşra nraessesatı srhhiyesiniıı malûm 
olan.hali malisi itibariyle bunların hizmetleri
ni daha vâsi ve müstmjr bir surette ifa edebil
meleri için yapılacak muavenetin daha vâsi bir 
mikyasta yapılmasını te minen encümen miktarı 
mezkûra sabıkı veçhile 5 000 lira, olarak ipka 
etmeyi bitter.sip faslın yekûnu Hükümetin tek
lifinden 1 400 lira noksaniyle 14 000 lira ola
rak tesbit edilmiştir.

Masarifi umumiye kısmının 186 ııcı masa
rifi müteııevyia faslının iieüneü müfettişler yev
miye ve harcırahı maddesinde geçen seneye nis-
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petle mevcudolan 3 300 liralık fark Heyeti Tef- 
tişiyeııin teşekkülünden münbais olduğundan 
aynen ve dördüncü memurini sıhhiye harcırahı 
maddesine Hükümetçe bıı sene yeniden tâyin 
olunacak sıhhiye memurlarının masarifi rahi- 
yesi olarak 25 000 lira teklif edilmekte ise de 
bunun miktarı sabıkı olan 15 000 lira ile ida
resi mümkün olabileceği tahmin edilmekle yi
ne oıı beş bin ve alt m et meccani sûlfato mad
desinin mevzuu geçen sene encümence 5 000 
lira olarak tesbit edilmiş ise de vekâletçe meb
zul miktarda sıılfato tedariki esbabı temin edil
miş olmasına binaen Hükümetçe miktarı mez
kûr on bin lira olarak teklif edilmekte ve 
memlekete külli miktarda sulfato ithaliyle er
babı ihtiyacı', usulü dairesinde meceanen tevzii 
faidedeıı gayrdhâli bulunmasına, mebni teklifi 
vaki da aynen kabul edilmiştir.

Yedinci emrazı sâriye ve istilâiye masarifi 
geçen sene encümence 50 000 lira olarak tes
bit edilmiş ve bilâhare 9 000 lira tahsisatı ımııı- 
zamma.istihsal olunarak miktarı mezkûr 59 000 
liraya iblâğ- edilmiş ise de bu sene Hükümetçe 
mezkûr madde 30 000 lira teklif olunduğundan 
aynen ve geçen senenin ayııı olmak üzere se
kizinci madde 500 ve geçen senenin miktarın
dan bin lira noksaniyle teklif edilen dokuzun
cu maddeler aynen kabul edilmiş ve onuncu 
madde olarak 2 000 lira ile teklif edilen ikra
miye maddi si lüzumsuzluğuna mebııi kabul 
edilmiyerek r< dilediIi]> faslın yekûnu Hüküme
tin teklifinden 12 000 lira noksaniyle 70 000 
lira olarak tesbit olunmuştur.

187 ııci masarifi müteferrika faslı Hükümet
çe 3 000 liri olarak teklif edilmiş ise de sabıkı 
misillû 2 000 lira olarak tesbit olunmuştur.

Müessesat kısmının 188 ııei maaşat faslının 
birinci Hükümet hastaneleri memurin ve müs
tahdemini maddesine Hükümetçe 240 lira zam 
teklif olunmaktadır. Bu zam Ankara Hastanesi 
için istihdamına lüzum görülen (20) lira 
maaşlı bir Emrazı Akliye Mütehassısının bir 
senelik maaşıdır. Bunun diğerleri misillû se
kiz aylığı kabul olunup maddenin yekûnu 
22 420 lira ve faslın ikinci, üçüncü, dördüncü, 
beşinci maddelerinde geçen seneye nispetle 
fazlalık olmadığı cihetle aynen kabul edilmiş
tir. Sekizinci Küçük Sıhhiye Memur Mektebi 
maddesinde 542 liralık bir fazla vardır. Zik- 
roluııan mektep geçen sene (44) küçük sililii-
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ve memuru yetiştirmek üzere tanzim edilmiş 
olduğu halde bunun ihtiyaca kifayet etmeme
sine mebni bu sene (77) efendi yetiştirecek 
surette tevsi ve tensik edilmiş olmasından mün- 
baistir. Binaenaleyh; bunun da sekiz aylığı 
alınarak maddenin yekûnu 528 ve faslın ye
kûnu 29 956 lira olmak üzere tesbit olunmuş
tur. ,

189 ucu müessesat masarifi faslının birinci 
maddesi Hükümetin teklifi veçhile 30 000 ikin
ci, üçüncü, dördüncü, beşinci maddelerinde 
gecen seneye nispetle tahavvül olmadığı için 
aynen kabul olunmuştur. Altıncı küçük Sıhhiye 
Memuru Mektebi masarifinde beş yüz liralık 
mevcudolan fazla faslı sabıkta izah olunduğu 
veçhile mektebin tevsi ve tensikındeıı münba- 
is olmakla 1 000 lira olarak kabul edilerek fas
lın yekûnu geçen seneden 2 000 lira noksaniy- 
le 49 000 lira olarak tesbit olunmuştur.

191 ııci inşaat ve tamirat faslına Hükümet
çe teklif olunan 10 000 lira aynen kabul olun
muştur.

192 nci Devlet kinini faslı Hükümetçe 
25 000 lira olarak teklif olunmaktadır. Bu fas
lın kanunu mahsus mucibince sermayesi 50 000 
lira olarak mevzu olmak lâzımgelip bütçenin 
varidat kısmına da aynı miktarda bir meblâğ 
vaz’olunmak lâzııngelmektedir. Tetkikatı vakıa
ya nazaran Hükümetçe bu fasla teklif olunan 
25 000 liranın sebebi teklifi vekâletçe elyevın 
Devlet kinini nam ve hesabına meecanen 25 000

F. M. Nev’i muhassasat

liralık kinin tedarik olnumasmdan ve 25 000 
liralık kinin mubayaası için de teşebbüs icra 
edilmesinden münbais olduğu anlaşılmış ve bi
naenaleyh, aynen kabul olunmuştur.

193 ncü tahsisatı fevkalâdei şehriye faslın
da Hükümetçe 208 056 lira teklif olunmakta
dır. Teklifi vâkr yukarda fusulü aidesinde izah 
olunan esbabdan ıııünbaistir. Fakat Encü
mence teşkilâtın bir kısmı kabul edilmemiş ve 
kabul edilen kısmın muhassasatı sekizer ay
lık vaz ’edilmiş olmasına binaen bundan müte
vellit fark bilhesap Hükümetin teklifinden ten
zil. ve 190 686 lira olmak üzere kabul edilmiştir.

(A) 193 ve (B) 193 fasılları geçen sene 
kavanini mahsusa ile Amasya’daki -Şefkati îs- 
lâmiye yurduna ve Konya Darüleytamma tah
sis olunan ceman 15 000 liraya aidolup bun
ların birer defaya: mahsus olmasına mebni bu 
»ene bittabi tayyedilmiştir.

(C) 193 faslı 1338 senesi Birinci Avans 
Kanunu ieabatından olarak tesis edilmiş ve 
mevzuu olan 310 lira geçen senenin aynı bu
lunmuş olmakla bittabi kabul edilerek bütçe
nin yekûnu umumisi geçen seneden 63 435 ve 
Hükümetin bu seneki teklifinden 44 926 lira 
noksaniyle 486 332 lira olarak tesbit olunmuş
tur.

Muvazenei Maliye 
Encümeni namına 

Edime Mebusu 
Faik

1337 senesi 
Encümeninin
tenkihatiyle 1338 senesi için 

1337 se- Bilinci Avans r--------------- ---------------
nesi Muva- Kanunu Muvazenei
zeııei Ma- tadilâtına Maliye
üye Eneü- göre 1338 se- Hükümetçe Encüme- 
meııince ka- nesi için tes- teklif nince tek-
bul edilen bit olunan olunan lif olunan

182
Birinci kısım - İdarei merkeziye

Maaşat
1 Vekâlet 1 200 1 200 1 200 1 200
2 Heyeti Teftişiye 460 0 1 440 960
3 .Şu a batı idare 2 204 2 376 3 744 3 148
4 Müstahdemini müteferrika • 480 648 648 648

182 ııci faslın yekûnu 4 344 4 224 7 032 5 956
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1337 senesi 

Encümeninin
tenkihatiyle 1338 senesi için

1337 se- Birinci Avans -----------—---------------
nesi Mııva- Kanının Muvazenei
zenei Ma- tadilâtına Maliye
Hye Encii- göre 1338 se- Hükümetçe Encürne-
menince ka- nesi için tes- teklif ninee tek-

M. Nev’i muhassasat bul edilen bit olunan , olunan lif ulunan

1
Masarif
Meremınet 50 50 0 0

') Mefruşat ve demirbaş 200 200 200 200
O • ) Kırtasiye ve evrakı matbua ve nesri- *

yat 3 440 3 440 3 000 2 000
4 Tenvir ve teshin 300 300 500 400
5 Mel huşa t 150 150 120 120
(i teave 0 0 860 860

183 ncii faslın yekim i 4 140 4 140 4 680 3 58ü

Birinci kısmın .yekûnu 8 484 8 364 11 712
_ ■ ... jff,

9 536

İkinci kısım - İdarei vilâyat

1
Maaşat
Memleket etıbbası 49 182 49 422 53 400 48 214

2 Memurini sıhhiye! seyyare 9 168 10 920 17 688 15 352
3 Ketebe ve miiştahdmnîm müteferrika 16 856 21 288 25 392 22 288

184 nen faslın yekûnu 75 206 81 630 96 480 85 854

1
Masarif
Kırtasiye ve evrakı matbua 1 200 1 200 3 200 2 000

2 Mahrukat 1 500 1 500 3 200 2 000
3 İcare 3 000 3 000 4 500 4 500
4 Mefruşat ve demirbaş eşya 500 500 500 500
5 Seyyar etibba kollan eczayı tıbbiyi* 

esman ve nakliyesi 0 0 0 0
6 Taşra müessesatı sı biyesine muavenet. 5 000 5 000 4 000 5 000

185 nci faslın yekûnu 11 200 11 200 15 400 14 000

İkinci kısmın yekûnu 86 406 92 830 111 880 99 854
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:l 337 senesi 
Encümeninin
tenkihatiyle 1338 senesi için

1337 se- Birinci Avans r--------------- A---------------
nesi Muva- Kanunu Muvazenei
zenei Ma- tadilâtına Maliye
liye Encü- göre 1338 se- Hükümetçe Encüme- 
meninceka- nesi için tes- teklif nince tek-
bul edilen bit olunan olunan lif olunan

4.9.1338 C : 2

186

187

188

189

Üçüncü kısım - Masarifi umumiye 
Masarifi mütenevvi a

1 Ücreti içtimaiye
2 Cemiyeti tıbbiye' ınuhassesatı
3 Müfettişler yevmiye ve harcırahı 1 200 1 200 4 500 4 500
4 Memurini sıhhiye harcırahı 15 000 15 000 25 000 15 000
5 Mecmuai sıhhiye beyiye ve sevkiyesi
6 Meccani sülfat o 10 000 5 000 10 00 10 000
7 Emrazı sâriye ve istilâ iye masarifi 50 000 59 000 30 000 30 000
8 Nakliye ve bendiyo 500 500 500 500
9 Fi rengi mücadelesi 15 000 İ t  000 10 000 10 000

10 İkramiye 2 000

}86 neı faslın yekûnu 91 700 9i 700 82 000 70 000

Masarifi müteferrika 2 000 2 000 3 000 2 000

Üçüncü kısmın yekûnu 93 700 93 700 85 000 72 000

Dördüncü kısım - Müessesat <

Maaşat
1 Hükümet hastaneleri memurin ve müs-

tahdemini 20 116 22 260 22 500 22 420
o Telkihhanc 852 1 404 t 404 1 404
3 Daülkelb tedavihaneleri 1 482 1 836 1 836 2 836
4 Bakteriyol oji ha ne 2 250 2 616 2 616 2 616
r> Kimyahane 1 040 1 152 1 152 1 352
6 Tuzla tahaffuzhanesi
7 Sıhhi Müze
8 Küçük Sılıhive Memuru Mektebi 250 250 792 528

188 nei faslın yekûnu 25 990 29 518 30 300 29 956

Masarif
1 Hükiimet hastaneleri 35 000 35,000 30 000 30 000
2 Telkıhhane 4 000 4 000 4 000 4 000
3 Daülkelb tedavihaneleri 4 500 4 500 4 50& 4 500
4 Bakteriyolo,iihane 4 000 4 000 4 500 4 500
r> Kimyahane 3 000 3 000 5 000 5 000
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1337 senesi 

Encümeninin
tenkihatiyle 1338 senesi için

F: M'.! Nev’i muhassasat

1337 se
nesi Mııva- 
zenei Ma
liye Encü
menince ka
bul edilen

Birinci Avans 
Kanunu 

tadilâtına 
göre 1338 se
nesi için tes- 
bit olunan

............. /Vr

Hükümetçe
teklif

olunan

Muvazeııei 
Maliye 

Encüme
nince tek
lif olunan

6
7
8

Küçük Sıhhiye Memuru mektebi 
Ebe yetiştirme masrafı 
Sıhhi Müze

500 500 1 000 1 000

189 nen faslın yekûnu 51 000 51 000 49 000 49 000

Dördüncü kısmın yekûnu 76 990 80 518 79 300 78 956

İ91
Beşinci kısım - Müessesat 

inşaat ve tamirat 39 125 39 425 10 000 10 000

192 Devlet kininit 50 000 50 000 25 000 25 000

193 Tahsisatı feykalâdei şehriye 227 995 169 620 208 056 190 686

A
193 Amasya’daki Şefkati Islâm iye 'Yurduna 0 5 000 0 0

B
193 Konya Danileytamma muavenet 0 10 000 0 0

e
193 Mazulin maaşı 0 310 310 310

Beşinci kısmın yekûnu 317 420 274 355 243 366 225 986

Yekûnu umumi 583 000 549 767 531 258 486 332

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz isti* 
yen var mı?

OPERATÖR EMİN BEY (Bursa) — Efendim 
Sıhhiye Encümeninin; Sıhhiye bütçesinin heyeti 
nmumiyesi batkındaki noktai nazarı ikidir. Birisi 
ihtiyacatı hatıramızla katiyen mutenası bol m ıyan 
halihazır Sıhhiye'bütçesi yerine inşallah iyi teşki
lâtlı, dolgun rakamlı bir bütçenin gelmesini te
menniden ibarettir. Noktai hazarımın İkincisi de 
(Gürültüler) Reis Beyebendi! Mecliste üç buçuk

kişi var. Encümenin noktai nazarını dinlemiye- 
ceklerse söylemiyeyiın.

YASİN BEY (Gazianteb) — Sözünü geri alsın, 
burada üç buçuk kişi var ne demektir?

OPERATÖR EMİN BEY (Devamla) — Anla
dım ki, dinletemiyorum. Sesim müsait değildir. 
Noktai nazarın İkincisi de halihazır bütçesine bi
naen lıidematı sılıhiyeyi idare etmektir. Binaen
aleyh bu noktai nazardan mâruzâtta bulunaca
ğım? Mâruzâtımın birincisi memleketimizin maat
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teessüf lıer tarafında eti-bbamız yoktur. Hicol- 
mazsa kaza merkezlerine kadar birer tabip izamı 
lâzımgelir iken etibbaıun sureti istihdamı gayet 
fena bir surette yapılmıştır. Meselâ bir mahalde 
hem Hükümet tabibi var, hem belediye tabibi var, 
hem dispanser tabibi var, hem de hastane tabibi 
var. Sonra öte tarafta koca Yan vilâyetinde, Bit
lis vilâyetinde, Siird sancağında yalnız bir sıh
hiye müdiirii ile idare olunuyor.

Binaenaleyh mevcut etıbbayı dahi hüsnüsu- 
retle tevzi imkânı mevcuttu. Sıhhiye Vekâle
tinin bu husustaki nokta? nazarı ikidir. Bunlar
dan birisi tabip bulunamadığı, İkincisi de büt
çede para olmadığı 'kayıtlarından ibarettir ki 
birinciye ait cevabımı arz etmiş oluyorum. Ya
ni öteden, beriden bâzı et ihbarı tasarruf ede
rek ve oralara, sevk etmek imkânı vardı. Para
sızlık cihetine gelince: Belediyeleri, idam  hu
susiye) eri, Sıhhiye ve Muaveneti içtimaiye büt
çesine muavenete teşvik etmek suretiyle pa
ra temin olunabilirdi. Hepiniz bilirsiniz İri şim
diye kadar varidatı belediyesi müsaidolan yer
lerde belediye tabipleri vardı. İşte varidatı 
müsaidolan bıı yerlere birer tabip maaşı koy
mak imkânı vardı. Şu halde Sıhhiye Vekâleti
nin tabip bulunamadığı, maaşla r-ına. karşılık 
bulunamadığı, hakkındaki noktai nazarını en
cümenimiz kabul etmiyor. Mâruzâtınım İkin
cisi geçenlerde Meclisi * Alinizce dahi ıızunuza- 
dıya itiraz edilen emrazı sâriye tahsisatı mese
lesi ve küçük tabip meselesi.. Bu emrazı sâri
ye tahsisatı, efendiler! Gayet, fena bir surette 
sarf ve istimal edilmiştir. Ezcümle Meclisin fa
sıldan, fasla, maddeden maddeye nakli tahsi
sat- etmesi siper ittihaz edilmiş ve emrazı sâri
ye tahsisatının hiçbir yere tahsis edilmemesi 
ve bunun ancak emrazı sâriyeye sarf edilmesi 
icabetlerken birçok fasıllara nakledilmiştir. 
Vekâletin bu husustaki vaziyeti şu olduğuna 
kanaat hâsıl ettimı. «Emrazı sâriye» tahsisatı, 
tahsisatı mütehavviledendir. Binaenaleyh bu
nu almak imkânı vardır. Şimdilik bu teşkilâ
tımızı ikmal edelim. Ondan sonra Meclisten 
tahsisat istiyelim.» zeminindedir. İşte iş bu su
retle cereyan etmiş ve tahsisat vaktinden evvel 
bitmiştir.

Binaenaleyh Meclisi Âlinizin şu vaziyet kar
şısında yapacağı bir vazife vardır. Emrazı sâ
riye tahsisatının Meclisin malûmatı olmadıkça 
hiçbir yere sarf edilmemesi hakkında ya bir

karar ittihaz ediniz, yahut bir karar ile emra
zı sâriye tahsisatı yalnızca emrazı sâriyeye 
münhasırdır, deyiniz. Maksat bu para başka 
bir şeye sarf edilmesin. Yoksa emrazı sâriye tahsi
satı birçok şeylere sarf edilecektir. Bu münasebet
le küçük sıhhiyi' memurlarından bahsedeceğim. Bu 
küçük sıhhiye memurları ikiye tefrik edilmiş
tir. Bir kısmı daimî, diğer bir kısmı da muvak
kat sıhhiye memurudur. Daimî olanların ma
aşı bütçeye ithal edilmiş, muvakkat olan sıhhi
ye memurlarının maaşı emrazı sâriyeye aidoian 
tahsisattan tesviye edilmiştir. Gerçi muvak
kat sıhhiye memurlarının emrazı sâriye tahsi
satından para verilebilir. Talimatı mahsusun
da bu vardır. Ancak yüz yirmi beş sıhhiye me
muruna mujkabil iki yüz bu kadar sıhhiye me
muru istihdam edilmiştir. Bunda, vekâletin 
noktai nazarı «Ya bir marazı sâri zühur eder
se.. Ben ne yaparım. Onun için şimdiden elim
de bulunsun» filandır. Bu neye benzer? Elcezi- 
re Cephesine beş yüz bin kişi, Şark Hududuna 
bir milyon asker, bilmem şuraya şu kadar as
ker tahşit etmeye benzer. Emrazı sâriye oldu
ğu zamanlarda (205) kişi değil, iki bin beş 
yüz sıhhiye memuru istihdam etsin, fakat ol
madığı zamanlarda da olacak korkusuyla el
de bu kadar sıhhiye memuru tutulmasını, büt
çemizin zayıf zamanında böyle fazla, fazla 
masraflar ihtiyar etmek cihetini encümenimiz 
muvafık görmüyor. Binaenaleyh encümenimiz 
Sıhhiye Vekâleti nezdinde teşebbüsatta bulun
muş ve bu sıhhiye -memurlarının da tasfiyesi
ni talebetmiştir ve bunu Heyeti Aliyenizden 
de tekrar rica ediyoruz. Meselâ muvakkat sıh
hiye memurları için köy muallimlerinden pe
kâlâ istifade edilebilir. Bunlara ufak tefek şey
ler göstererek 'amelî îtlerde bunları istihdam 
edebilir. Çünkü encümenimizin kanaati tabip 
bulıııunıyan yerlerde sıhhiye memuru kullan
mak fayda yerine zarar getirir. Binaenaleyh; 
tabibolmıyan yerlere sıhhiye memuru gönde
rilmesine encümenimiz katiyen muarızdır.

Mâruzâtımın üçüncüsü : Vekâlet, 'beynel
milel bir müessesçi sıhhiye olan Karantina ida
resindeki biıkaç müfettişi, daha, doğrusu o mii- 
esseseyi temsil eden memurları lâğvederek va
zifesini Hükümet etıbbasına tahmil etmiştir. 
Halbuki Hükümet etıbbası vazaifi asliyelerini 
görmekten âciz bir haldedirler. Çünkü işleri 
pek çoktur. Onlar mevcut işlerini görmedikleri



Masahalde üzerlerine bir de karantina işini zammet
meyi encümen çofk görüyor. Hususiyle Karan
tina idaresinin ayrıca varidatı vardır. Yani Ka
rantina idaresi masarifini maaziyadetin telâfi 
ettikten başka Hazinei Devlete irat dalhi kay
dedilecek miktar gösteriyor. Sulha doğru yak
laştığımız şu sıralarda - çünkü bilhassa siya
seti umumiyemiz üzerine de bir tesiri v a rd ır- 
Karantina idaresinin lâğvedilmesini esefle 
telâkki ediyorum. Ve binaenaleyh Heyeti A ile 
nizden rica ediyorum. Tekrar bu karantina mü- 
fettşilefi işe başlasın ve bunlardan birisinin 
Şark 'hududumuzda karada, diğerinin de Bahri- 
siyah ve Balırisefidde ve Adalar denizinde ol
mak üzere tesisini rica edeceğim. ■

Maruzatımın dördüncüsü : Vekâlet teşkilâtı. 
Arkadaşlar! Bu mesele vekillerin arzuyu şahsi
sine tâbi olarak devam edegelmiştir. Şimdiye ka
dar azil ve nasp ve terfi hakkında hemen hiçbir 
kaide yoktur, denilebilir. Bilhassa vekâletin idari 
ve fennî kısımlarındaki mesailin müzakere ve 
münakaşasına iştirak ettirilmesi icabatı fenniye 
ve kanuniyeden olan Meclisi Alii sıhhinin teşkil 
edilmemesi, vekillerin keyfî muamelâtta daha zi
yade serbest kalmalarını temin ve intacetmiş- 
tir. Ezcümle tababet ve eczacılık noktasından 
tetkiki lâzımgelen birçok nıkat mercisiz kalmış
tır. Emrazı sâriyede mücadele yollarının inti
habı, tatbiki ve kontrolü hakkında yapılacak 
kararlar verilmemiştir. Halihazır ve müstakbel 
tababetimiz mutlaka kaleme alınması lâzımgelen 
birçok nizaniatı sıhhiye ve talimattan meydan ı 
gelmemiştir. Binaenaleyh, encümenimiz bu husus
ta şöyle düşünüyor: Bir an evvel Meclisi Âlii Sıh
hi teşkil edilmeli ve Sılıhive Encümeninin müş
tereken inikadiyle evvelâ Sıhhiye Vekâletinin 
bir umumi kadrosu tesbit edilmeli ve sonra umu
mi bütçemize ve zamanın ihtiyacına göre o kad
rodaki bâzı akşamı tatbik etmeli. Eğer bu yapıl
mayacak olursa bugün bir vekil geliyor, iki ta
ne şubeyi lâğvediyor, öteki geliyor bir şubeyi 
lâğvediyor. Bir diğeri iki tane zammını istiyor. 
Velhasıl bu teşevvüş ilânihaye devanı edip du
rur. Bu meyan da encümenimiz müfettişlerin ye
niden iadesini ve ayrıca üç kişiden ibaret bir 
sıhhiye müfettişliği teşkilâtı meydana, getiril
mesini ve bir de neşriyat kısım - Şube halinde 
değil - teşkilini istiyor. Encümenimiz eczacılığa 
ait bir masa ilâvesine taraftardır ve bu ilâve
lerin kabulünü rica ediyor.
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KEFİR. .ŞEVKET li. (Saruhan) —

diyorsunuz?
OPERATÖR EMİN BEY (Bursa) — Neşriyat 

kısmı masası efendim. Şube halinde değil Vekâ- 
, Jet oııu başlıbaşma bir şube haline koymak isti

yor. Encümen buna taraftar değildir. Yalnız 
bir masa halinde teşkilini arzıı ediyor.

Kezalik eczacıların umurunu teftiş için bir 
ispençiyari masası teşkili lâzımdır. Bir de He
yeti Teftişiyenin yeniden teşkiline encümen ta
raftar bulunuyor. Müfettişsiz kalan vekâlet 
bâzı işlerin tertibi için şube müdürlerini oraya 
buraya saldırmaktadır. Meclisi Âlii Sıhhi esa
sen yok. Mahdut bulunan birkaç şııbd müdürü 
de oraya buraya dağılacak olursa idare muame
lâtı teşevvüşe uğrayacak. Binaenaleyh, bunla
rın ilâvesini rica ediyoruz.

Maruzatımızın beşincisi : Teşkilâtı Esasiye 
Kanununa müsteniden ve encümenimizin geçen 
sene Heyeti Aliyenize takdim ettiği lâyihaların
da mtısarrah olduğu veçhile bidem atı sıhhiye 
hidematı mahalliyedendir. Binaenaleyh, buna 
rağmen birçok memleket hastanelerini bütçe
sine almak suretiyle bunda pek büyük bir hata 
irtikâbetmiştir. Ve bu hata encümenimizce mu
cibi mesuliyet olmak gerektir. Bunların masa
rifi doğrudan doğruya bütçeye ithal ve ilâve 
edileceğine muavenet suretiyle onlara yardım 
için, bir para tahsis* edilmiş olsaydı encümen 
muvafakat edecekti. Binaenaleyh; hastaneler 
memleket hastaneleri faslının bütçeden derhal 
tayyı ile 1-‘İÖ8 senesine münhasır olmak üzere 
taşra hastanelerim» muavenet faslı olarak o pa
ranın ithalim* taraftarız.

Altmcısı : Mevcut etibbam.ızın adliyi* umu-- 
riyle iştigal etmeleri icabatı kanuniye ve zaru- 
riyedendir. Fakat bunun ilelebet temadisine de 
imkân yoktur. Yani bunu encümenimiz hoş te
lâkki etmiyor. Bugün Adliye Vekâletince bir 
Tababeti Adliye şubesi vardır. Memleketimizde 
etıbbayı adliye yetişmemiştir. Veyahut yetişti
ril ııı emiştir. Adliye meselesi ihtisasa tâbi bir 
meseledir. Her tabip bir tabibi adlî olamaz. Bi
naenaleyh, Adliye Vekâletiyle müştereken müm
kün olabildiği miktarda bir Tababeti Adliye 
teşkilâtı yapmalıydı. Ve lıiç olmazsa buna teşeb
büs etmeliydi. Bu sene için hiç olmazsa on tane 
tabip tâyin etmek imkânı vardır. Her sene onar, 
yirmişer tabip tâyin etmek şartiyle hem sıhhati
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umumiyei memlekete, hem de uımıra adliyoyo, 
hem de siyasiyatı uın um iyem ize fevkalâde tesir 
edecek olan bu meesleye hizmet edilmiş olurdu. 
Bıı da yapılmamıştır. Ve bunun yapı İni aşı m 
vekâletten rica, ve Heyeti A üyenizin de mua
venetini istirham ediyoruz.

Vedincisi : Muhacirin, maatteessüf bu kış 
dahi oldukları yerde kalmak mecburiyetinde 
kalmıştır. Halbuki muhacirinin şevki meselesi 
gecen sene nihayetlerinde veyahut bu sene bi
dayetlerinde düşünülmüş, ikmal edilmiş olma
lıydı. İhtimal, Vekâlet Mâliyeden para alama
dığından dolayı beyanı itizar edebilir. Halbuki 
buna, bâzı mutavassıt şekiller de bulunabilirdi. 
Meselâ, bâzı mütaahhitlere ihale etmek suretiyle 
olsun, muhacirlerin şevkini temin edebilirdi. 
Veyahut hiç olmazsa... (O ayrı bütçededir, ses
leri)

MAZHAR MÜFİD BEY (Hakkâri) — Binin 
Bey! Muaveneti İçtimaiye bütçesi ayrıdır. Bu 
yalnız Sıhhiye bütçesidir. Bu husustaki müta
lâanızı Muaveneti İçtimaiye bütçesine bırakı
nız.

OPERATÖR EMİN BEY (Devamla) — Peki 
efendim. O halde yedineisi : Memleketimizde en 
çok tahribat yapan sıtmanın kısmen olsun önü
ne geçmek çaresi düşünülmemiştir. Bütçemizde 
bir meccani sulfato meselesi vardır. Bir de Der
let kinini vardır. Ezcümle bu Devlet kinini mü- 
essesesini Hilâüahmer’e devrederek yani o ser
mayeyi bidayeten Hilâliahmer vasıtasiyle iki iic 
kere devretmek imkânı vardır. Yani bu vazi
feyi bilfarz Hilâliahmer veyahut diğer her han
gi bir mütaahhit üzerine alırsa elli biıı liralık 
değil iki yüz bin liralık sulfato satabilirdi. Ve 
bu suretle hiç olmazsa memlekette sıtmanın kıs
men olsun önüne geçilebilirdi. Vekâlet ne bunu 
düşünmüş, ne de düşünülen şeyi nazarı itibara 
almıştır. Meseleyi olduğu gibi bırakmıştır, hat
tâ o elli biıı liralık kinini dahi maatteessüf ge
tirememiştir. Bu ıııeyanda umumi edviye ihti- 
yacatı da düşünülebilirdi. Meselâ, gümrüklere 
gelen edviye kabı ile tartılır. Ve onunla bera
ber resim alınır. Bilfarz müveliidülhunmzalı 
bir şişe suyun şeklini arz edeyim. Onun yarım 
okkalık şişeleri var. Yüz dirhemdik şişeleri var. 
Yüz dirhemlik şişe ile yarını okkalık şişe ara
sında on, on beş dirhem fark eder. Halbuki üç 
şişe geldi mi ? Bir buçuk kiloluk Resim vermek 
lâzımgeliyor. Ve bundan çezacılar zarar görü
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yor. Buıııın için kiloluk şişe halinde eezahane- 
sine getiriyor. Çünkü, o istifadesine daha iyi 
geliyor. Fakat satarken de ahalinin beş dirhem 
müvellüdülhıımıızalı suya ihtiyacı varken illâ 
bir okkalık şişeyi alacaksın, diyor. Ve onu ic
bar ediyor. O da almaya mecbur oluyor. Ve bu 
tarzda iktisadiyatımız da yıkılıyor. Bunu bir 
misal olmak üzere arz ediyorum. Binaenaleyh.; 
bu edviye ihtiyacı için bâzı şeyler düşünülebi
lirdi. Sonra çok şayanı teessüftür ki, arka
daşlar memleketimizde bir ecza fabrikası yapma
ya müsait pek çok madenler vardır. Arsenik, 
cıva, kükürt, maden suları, alçı ve saire, ve 
saire... Size temin ederim ki arkadaşlar bir alçı 
madeni işletmek suretiyle senede birkaç milyon 
Ura kazanılabilir. Bunlar tababette kullanılır. 
Dişçilikte de kullanılır, sanatta kullanılır. Bu
nun sermayesi dağdaki alçılı taşı kıracak, futum
da pişirip suyunu kaçıracak ve dögeeek, bun
dan ibaret, Bu; geçen seneki Sıhhiye bütçe
sinde vardı. Fakat maatteessüf kesbi kanuniyet 
edemediği iç.iıı icbar edemiyeceğiz. Vekâlet onu 
pek güzel yapabilirdi. Vekâlet derhal bir eczayı 
tıbbiye fabrikası açmaya bugünden itibaren te
şebbüs etmelidir. Bir inhisar halinde olsun, 
birisine vermelidir. Bu madenleri iletmelidir 
ve şu sayede memleketimizde çok madenler iş
li vn-ck. iktisaden ve sıhhaten de çok şeyler ka
zanmış olacağız. Biz bir Menü Müskirat Ka
nunu yaptık, bu kanunda küulü, Hükümet 
istihsal edecek denildi. Rica ederim şimdiye ka
dar ne yapıldı? Vekâletten ve Hükümetten so
rarım. .

REFİK ŞEVKET BEY (Şurubati) — Onu her
kes yapıyor.

OPERATÖR EMİN BEY (Devamla) — Bina
enaleyh küı.ılü herkes yapıyor ve bu mesele suiis
timale uğradı ve milyonlarca lira heder olup gi
diyor. Bu hususta encümenimizin düşündüğü 
şeyler kütil inhisarını doğrudan doğruya Sıh
hiyi' Vekâletine vermelidir. Ve bir ecza fabri- 
kasiyle, bir şişe falırikasivle beraber, artık on
ları bir inhisar tarzında mı idare eder, yoksa 
kendisi mi idare eder, her ne yaparsa hem ik
tisaden ve hem de sıhhati umumiye namına pek 
çok kârlar meydana gelmiş olur.

Buraya kadar olan beyanatını hep tenkidat- 
tım ibarettir. Biraz da vekâletin iyi gördüğü
müz cihetlerinden bahsedeyim. Vekâletin iyi
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gördüğümüz (‘illetleri, bilhassa müessesatımız- 
dır arkadaşlar... Yani Daüîkolb, telkdıhauo; 
kimyahane ve hastahane ve emsali mücssesatı- 
ımzdır. Bu, müessesatımız büyük mahrumiyet
le]' içerisinde ve cidden her türlü takdirin fev
kinde olmak üzere çalışırlar, pek iyi hatırlar
sınız ki, ilk iel imalarımızda, yani Meclisi
mizin bidayeti küşadı anlarında, İstanbul Hü
kümeti - Yanı Ferid Paşa Hükümeti - .Anado
lu ’ya çiçek aşısı dahi vermemek cinayetini irti- 
kûbetmişti. Bu yüzden Anadolu’da istilâi bir 
surette birçok çiçek hastalığı zülıur etti. Ve 
maatteessüf birçok tolefatı da mueiboldu. İşte 
Sıhhiye Vekâleti böyle bir zamanda Sivas’ta bîr 
Telkıhhane açmış, ve orada birçok müşkülât 
karşısında yapmış olduğu aşıları birçok tecrübe
lerden, filanlardan geçirerek kabili istimal ve
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oldukça mükemmel bir hale getirmiştir. Vekâlet 
diğer bâzı yerlerimizde de telkıhhane açmayı dü
şünüyor ki bunu da encümenimiz kabul etmiş
tir.' AteseJ.fi birisi Elâziz’de ve diğeri Ankara’
da olmak üzere açılacak olan müessesat, gayet 
cüzi bir masrafla vücuda getirilecektir. Ve bu
rada serum darülistihzarına ilâve suretiyle ya
pılacaktır. Hulâsa encümeniniz, yalnız mü-, 
essesattan memnundur, diğer cihetlerden maat
teessüf memnun değildir.

REİS - - Elendim, müzakeremiz bütçenin 
heyeti ıımumiyesi hakkındadır, ve mühim bir 
müzakeredir. Fakat ekseriyet kalmadı. Onun 
ieiıı Çarşamba günü saat bir buçukta içtima et
mek iizerc Celseye nihayet veriyorum.

Hitamı müzakerat; saat : 5,00
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Şer İye Vekâletinin 1338 senesi bütçesinin ikinci defa reye vaz’ı neticesi

(Kabul edenter)

Hüseyin Avııi BEY (Kozan), Tunalj Hilmi BEY  
(Bolu), Süleyman BEY (Canik), Dr. Adnan BEY (İs
tanbul), Ali Fuad P§. (Ankara), Mustafa Sabri 
Ef. (Siird), Hakkı Hami BEY (Sinob), Cevad Ab- 
bas B.' (Bolu), Dr. Ali Haydar BEY (Gene), Nus- 
rat Ef. (Erzurum), Süleyman Sildi BEY (Bayezid), 
Şakır BEY (Ankara), Dr. Eşref BEY (Adana), Ömer 
Lûtfi BEY (Karalıişarı Sahib), Şükrü BEY (İstan
bul), Miifid Ef. (Kırşehir), Halil İbrahim BEY  
(Aııtialya), Emin BEY (Canik), Kasım BEY (Muş), 
Neşat Nâzım B .(Kângın), Ziyaeddiıı BEY (Sivas), 
Hilmi BEY (Ankara), Sırrı BEY (Ergani), Bıza BEY  
(Kırşehir), Behçet*BEY (Kângırı), Feyzi Ef. (Ma
latya), Mehmed Velıbi BEY (Karesi), Şiikrii BEY  
(Canik), Cevded BEY (Kırşehir), Ali Sımıri Ef. 
(Karahisan Şarki), Basım BEY (Cebelibereket), Sa
mi BEY (İçel), Said BEY (Kângırı), Mehmed Vasfi 
BEY (Karahisan Şarki), Haindi BEY (Tokad), Der
viş BEY (Mardin), Arif BEY (Konya), Hacı Bekir 
Ef. (Konya), Talıir Ef. (Kângırı), Nuri BEY (Bo
lu), Hüseyin BEY (Elâziz). Tahsin BEY (Aydın), 
Kadri BEY (Yiyarıbekir), Midhad BEY (Mardin), Alı- 
med BEY (Yozgad), Haindi Namık BEY (İzmit), 
Emin BEY (Erzincan), Halil İbrahim Ef. .(İzmit),

Hacı Mustafa Ef. (Ankara), Cavit BEY (Kars), 
Mustafa Tâki Ef. (Sivas), Hüsnü BEY (Bitlis), Bu
sen BEY (Gümüşane), Esad BEY (Lâzistan), Rasinı 
BEY (Elâziz), Kılıç Ali BEY (Gazianteb), Şeyh Hacı 
Fevzi Ef. (Erzincan), Sadık BEY (Kırşehir), Ali 
Bıza Ef. (Amasya), Hacı Atıf Ef. (Ankara), 
Hacı Veli Ef. (Eskişehir), Mehmed Vehbi Ef. 
(Konya), Ali Vasıf Ef. (Geııe), Hasib BEY (Ma- 
raş), Hasan Tahsin BEY (Antalya), Ziya BEY (Kalı
ğın), Mustafa BEY (Antalya), Sabri BEY (Kastamo
nu), Dr. Fuad BEY (Bolu), Eyiib Sabri BEY (Eski
şehir), İsmail liemzi BEY (İsparta), Tufan BEY  
(Hakkâri), Mesud BEY (Karahisan Şarki), Befot 
BEY (Tokad), Alımed Fevzi Ef. (Batilin), Bağılı BEY  
(Gazianteb), İbrahim Cevded BEY (Karesi), Mus
tafa Lûtfi BEY (Siverek), Necib BEY (Mardin), Tev- 
fik Ef. (Kângırı), Mustafa BEY (Gümüşane;, Ab- 
dülgani BEY (Muş), Şeyh Servet Ef. (Bursa), 
Mehmet Akif BEY (Burdur), İlyas Sâmı BEY (Muş), 
11 anıdi Ef. (Diyarbeki), Ömer Lûtfi BEY (Sanı- 
ha n), Atıl’ BEY (Bayezid), Haşan Bam  BEY (Kare
si), Feyyaz Ali BEY (Yozgad), Hafız Şahin Ef. 
(Gazianteb), Osman BEY (Kayseri), Melımed Nâ
dir BEY (İsparta) , Süleyman Necati BEY (Erzurum) ,
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Ragıb BEY (Kütalıya), Ali BEY (Karahisarı Salıib), 
İsmail BEY (Erzurum), Ham Bedir Ağa (Malatya), 
Reşad BEY (Saruban), Mehmed BEY (Biga), Haeı. 
Süleyman Ef. (İzmir), Hakkı BEY (Van), Ali Ce- 
ııani BEY (Gazianteb), İbrahim Hakkı BEY (Erga
ni), Rüşdü BEY (Ergani), Yahya Galib BEY (Kırşe
hir), Hüsrev Sami BEY (Eskişehir), İbrahim BEY  
(Mardin), Nüzhet BEY (Ergani), Mustafa BEY (Der
sim), Abdullah Ef. (Sinob), Haşan Kelimi BEY  
(Gümüşane), Ziya Hurşid BEY (Eâzistan), Atıf 
BEY (Diyarıbekir), Mustafa Ağa (Dersim), Hüse
yin Hüsnü Ef. (İstanbul), Edib BEY (Batımı;, Ab-
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diilgafıır Ef. (Karesi), Faik BEY (Cebelibereket), 
Besim BEY (Kastamonu), Bahri.BEY (Yozgad), Mus
tafa BEY (Karahisarı Şarki), Mazhar Mıit'îd BEY  
Hakkâri, Vâsıf BEY (Sivas), Terfik BEY (Van), Şe
rif BEY (Sinob), Naim Ef. (İçel), Mehmed Niyazi 
BEY (Eskişehir), Emir Pş. 5(Sivas), Hafız Hamdi 
BEY (Biga), Asım BEY (Erzurum), Reşid Ağa (Ma
latya), Yusuf Ziya BEY (Mersin), Esad BEY (Mar
din), Salâhaddin BEY (Mersin), Süreyya BEY (Sa- 
rııhan), Faikri Faik BEY (Gene), Şemseddiıı Ef. 
(Ankara), Pozan BEY (ürfa)

(Reddedenler)

Dr. Mustafa BEY (Kozan), İhsan BEY (Cebelibe
reket), Operatör Emin BEY (Bursa), Ali Rıza BEY  
(İstanbul), Ahmed Hilmi BEY (Kayseri), İsmail 
Safa BEY (Mersin), Atıf BEY (Kayseri), Refik Şev
ket BEY (Saruhan), Sabit BEY (Kayseri), Zamir B.

(Müstenkif

Cemil BEY (Kütahya), Osmanzade Hamdi BEY  
(Ertuğrul), Besim Atalay BEY (Kütahya), Hasarı 
BEY (Trabzon), Ahmed Mazhar BEY (İstanbul),

(Adana), Hamdullah Sublıi BEY (Antalya), Menı- 
dulı BEY (Karahisarı Şarki), Enver BEY (İzmir), 
İsmail Subhi BEY (Burdur), Haydar Lûtfi BEY  
(İçel), Nebizade Hamdi BEY (Trabzon), Yasin BEY  
(Oltu)

kalanlar)

Fikret BEY (Kozan), Haeı Mehmed Ef. (Bavezid), 
Mustafa Necati BEY (Saruhan), Hüseyin Avni BEY  
(Erzurum), Dr. Tevfik Riişdü BEY (Menteşe)

İçtimai âti

1. — Sabık zabıt hulâsası
2. — Evrakı vâride
Erzurum Mebusu Asmı Beyle rüfekasınnı, 

Zâbitan maaşlarından yüzde yirmi kat’edilme- 
mesine dair teklifi kanunisi

Heyeti Vekileden mevrut 1.338 senesi Muva- 
zenei Umumiye lâyihası

Türkiye ve Rusya arasında bir Ticaret Mu- 
ahedenamesi akdi için bir heyet teşkiline dair 
îera Vekilleri Riyaseti tezkeresi

Elâziz’in Helezor karyesinden Yusuf Ağa’- 
nın hukuku memnuasının iadesine dair Heyeti 
Vekileden mevrut tezkere

Posta ve Telgraf Encümeni intihabına dair 
mazbatalar

ruznamesi

Tebrik telgrafları
Mazbatalar

Başaralı Mustafa Efendi hakkında Adliye En
cümeni mazbatası

Ziraat makinalarmda kullanılacak malzeme
nin Gümrük Resminden istisnası hakkmdaki ka
nuna dair İktisat Encümeni mazbatası

Müzakere edilecek mevad
Sıhhiye bütçesi
Ankara’da bir İstiklâl Mahkemesi teşkiline 

dair tezkere
Mükellef etibba ve baytarlar hakkındaki lâyi

ha! kanuniye
Mezuniyet hakkındaki Divanı Riyaset kararı.



T. BEY M. M. Matbaası


