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BİRİNCİ CELSE 
Bed'i mllzakerat; saat : 1,55 

REİS — Birinci ReisvekUi Vehbi Efendi Hazretleri 

KÂTİPLER : Mahmud Said Bey (Huş), Hakkı Bey (Van) 

RElS — Efendim Meclis açılmıştır. Zaptı f?a- j 
bık hulâsası okunacak. Ddnliyelim. i 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI | 

Birinci Celse 
Reisvekili Vehbi Efendi Hazretlerinin tahtı 

Riyasetlerinde bilinikat 115 ve 11(6 ncı içti
malara ait zaptı sabık hulâsası okunarak aynen 
kabul edildi. 

Altıncı Avans Kanunu ikinci defa reye,ko
nuldu. 

Kırşehir Mebusu Sadık Beyin, îslâmlara ya
pılan mezalime dair takriri İcra Vekilleri He
yeti Riyasetine gönderildi. 

Suriye ve Iraklı zabıtanın istifalarının ka- I 
bulu hakkındaki kanun lâyihası Hükümetin ta
lebi üzerine iade edildi. 

Son muharebelerde ateş hattında fedakâr
lıkları görülenlerin takdirname ile taltifleri ka
bul olundu. 

Altıncı Avans Kanununun kabul edilmiş ol
duğu bildirildi. 

Saruhan Mebusu Necati Beyin emvali met-
rukeye dair kanun teklifi ile Konya Mebusu 
Vehbi Efendinin Usulü muhakemat Kanununun 
ilgasına dair teklifi Lâyiha Encümenine, Kara-
hisar Mebusu Ali Beyle İstanbul Mebusu Ali 
Rıza Beyin mâlûlinin terfihi için bir kanun lâyi
hası tanzim etmek üzere bir komisyon teşkil edil
mesine dair takriri ile Konya Mebusu Musa Kâ
zım Efendinin Koçhisar kazasının dekovil ile 
demiryoluna bağlanmasına dair takriri İcra Ve
killeri Heyeti Riyasetine gönderildi. 

Trakya'yı tesellüm etmek üzere İzmir Me
busu Refet Paşanın memur edildiğine dair İcra 
Vekilleri Heyeti Riyaseti tezkeresi okundu ve 
mumaileyhin mezuniyeti kabul olundu. 

Amasya İstiklâl Mahkemesi reis ve müddeii-
umumiliği için intihap yapıldı. j 

j Sabık Zir Kaymakamı Refik Beyin mahkû-
I miyetinin ref'ine dair İstida Encümeni mazba

tası ile İnebolu sabık Nüfus Memuru Hüseyin 
I Avni Efendinin aftan istifade ettirilmesine, ida

ma mahkûm edilmiş olan Osmanoğlu Ferman 
ile rüfekası hakkındaki hükmün ref'ine, Ümra-

I niye hâdisesinden mahkûm Mehmedoğlu Kürd 
Hüseyin Çavuş hakkındaki cezanın ref'ine dair 
Adliye Encümeni mazbataları kabul edildi. 

Erzurum Mebusu Durak Beyin, Birinci Har
bi Umumi malûllerinden Anadolu'ya geçmiş 
olanların maaşlarının tesviye edilmesine dair 
takriri, bu baptaki kanunun tefsirine dair tez
kere ile müzakere edilmek üzere tehir olundu. 

Mudanya'da imza edilmiş olan mütareke mu
kavelesi hakkında Hariciye Vekili Yusuf Kemal 

I Bey tarafından malûmat verildi. 

Ziynet eşyasının men'i duhulü hakkındaki 
Kanunun ref'ine dair takrir bir müddet müza
kere edildikten sonra Perşembe günü içtima 
edilmek üzere Celseye nihayet verildi. 

| Birinci Reisvekili Kâtip 
1 Vehbi Muş 
I Mahmud Said 

Kâtip 
Van 

Hakkı 

REİS — Zaptı sabık hakkında mütalâa be
yan edecek var mı? (Hayır, sesleri) Mütalâa 
beyan eden yoktur. Zaptı sabık hulâsası aynen 
kabul edilmiştir. 

2. — BEYANAT 

• 1. — Maliye Vekili Masan Fehmi Beyin, düş
mandan kurtarılan mahallerde muameleyi Mali
yeyi tetkik etmek üzere seyahate mkacağtna dair 
beyanatı 
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MALÎYE VEKİL! HASAN FEHMÎ B. (<ra-

nıüşane) — Arkadaşlar, kurtarılan mahallerde
ki muamelâtı Maliyeyi yakından görmek ve bâzı 
mesaili Maliye hakkında mahalli memurinine 
ieabeden evamir ve talimatı vermek üzere He
yeti Vekileee görülen lüzum üzerine ve Maarif 
Vekili Vehbi Beyefendi bendenizin işlerine ve
kâleten bakmak üzere İzmir'e ve oradan 
Bursa tarikiyle Ankara'ya avdet etmek üze
re, bir seyahat icra edeceğim. Meclisi Âlinize 
arzı malûmat ediyorum. (Allah muvaffakiyet 
versin, sesleri) 

2. —- Adliye Vekili Rifat Beyin, 1338 senesi 
Adliye Vekâleti bütçesinin iadesine dair beya
natı 

ADLİYE VEKİLİ RİFAT B. (Kayseri) — 
Efendim, bugünkü ruznameye Adliye Vekâleti 
bütçesi konulmuş Heyeti Celileye sevk edilen 
vekâlet bütçesi malûmuâlileri dört ay evvel 
sevk edilmişti. Fakat; bundan sonra avnü ilâhi 
ile kurtulan memleketlerimizin ayrıca kadroları 
tanzim edilmiş ve bu kadrolar Muvazene Encü
menince tetkik edilmiş ise de, Heyeti Ümumiye-
den alınan avans ile idare edilmektedir. Ahiren 
de Edirne kadrolarını yaparak, Muvazene En
cümenine verdik. Onlar enmümence henüz tetkik 
edilmedi. Müsaade buyurursanız bütçeyi geri 
alayım. Ve bütün kadroları tevhid ederek, öy
lece takdim edeyim. 
. REİS — Vekil Beyin talebi veçhile Adliye 

bütçesinin Vekil Beye iadesini kabul edenler, 
lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiş ve Adliye Ve
kâletine bütçe iade olunmuştur. 

5. — TEZKERELER 

i, — $on muhttrebelerde hüsnühizmetleri gö
rülenlerden .deft&ri gönderilmiş olanların tak
dirname ile taltifleri hakkında Başkumandanlık 
tezkeresi. 

REİS — Efendim evrakı varideye geçiyoruz. 
Başkumandanlık tarafından kahraman gazileri
mizin taltiflerine dair defterler var. Malûmuâli-
niz bunun bir kısmı dün okunmuştur. Bu günde 
bakiyesi okunacaktır. Dinliydim: 

Kaymakam Mehmed Talet Bey bini Hüseyin 
Hüsnü Hırkaişerif, binbaşı Mehmed Tevfik 
Efendi bini Ömer Beşiktaş, mülâzimievvel Meh
med Rifat Efendi bini Ahmed Fatih, mülâzimisa-
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ni Ahmed Cevdet Efendi bini İbrahim Dersaadet, 
mülâzimievvel Muzaffer Efendi bini Kemal Er
zurum, binbaşı Mehmed Zeki Efendi bini Kâmil 
Erzincan, yüzbaşı Haydar Efendi bini Muhiddin 
Dersaadet, yüzbaşı Ahmed Cevdet Efendi bini 
Kâmil Üsküdar, mülâzimimıevvel Remzi Efendi 
bini İbrahim Bursa, kaymakam Hyrullah Bey 
bini Hafız Süleyman Kalkandelen, binbaşı Meh
med Rifat Bey bini Mustafa Yenimahalle, 
yüzbaşı Bedri Efendi, yüzbaşı Şahab Efendi, 
mülâzimievvel Hamdi Efendi bini Bayram Kas
tamonu, mülâzimievvel Hüseyni Avni Efendi bini 
Abdülhaiim Sivas, mülâzimisani Şahab Rıza 
Efendi bini Emin Dersaadet, mülâzimisani Necib 
Efendi bini Vecdi Ereğli, mülâzimievvel Niyazi 
Efendi bini Osman Maraş, yüzbaşı Abdülkadir 
Efendi bini Ali Süleymaniye, mülâzimisani Ab
dullah Zühtü Efendi bini Mehmed Uluburlıı, 
mülâzimievvel Cemaleddin Efendi bini Süleyman 
Mesrur Dersaadet, yüzbaşı Fahreddin Efendi 
bini Hacı Seyyid Yabanabad, yüzbaşı Halil Efen
di bini Ahmed Elmalı, mülâzimisani Abdülkadir 
Efendi bini Necmeddin Çamlıca, Yüzbaşı Hüsa-
meddin Efendi bini Hacı Salih Erzurum, Yüzba
şı Yahya Efendi bini Ahmed Haleb, Mülâzimiev
vel Mehmed Adil Efendi bini Bekir Sıtkı Davutpa-
şa, Yüzbaşı Ahmed Efendi bini Mehmed Bekir 
Arapkir, Yüzbaşı Kemal Efendi bini Yusuf Manas
tır, Miralay Abdürrahman Nafiz Bey bini Meh
med Nafiz Manisa, Yüzbaşı Zeki Efendi bini Tev-
fik Şehzadebaşı, Yüzbaşı Nazmi Efendi bini Kâ
zım Göriee, Yüzbaşı İbrahim Ethem Efendi bini 
Ahmed Hayri Asitane, Tabip Kaymakam Asım 
Bey bini Haşan Sekip Dersaadet, Tabip Kayma
kam Mehmed Nuri Bey bini Abdullah, Yüzbaşı 
Mecid Efendi bini Cafer- Derseaded, Yüzbaşı 
Hüsnü Efendi bini Nazmi Derseadet, Miralay 
Şükrü Bey bini Ahmed Şam, Yüzbaşı Abdülke-
rim Efendi bini Mehmed İzzet Derseadet, Yüzba
şı Recep Efendi bini Ahmed Kızanlık, Yüzbaşı 
Cemil Efendi bini Ahmed Rifat Derseadet, Yüz
başı Cemal Efendi bini Hüseyin Eskişehir, Mü
lâzimievvel Sadık Efendi bini Ali İzmir, Yüzbaşı 
Feridun Efendi bini Cemal Kabataş, Yüzbaşı Na-
mi Efendi bini Subhi Paşa Derseadet, Müşavir 
Münir Efendi bini Salih Selanik, Binbaşı Yusuf 
Efendi, Yüzbaşı Halid Efendi bini Ahmed Edip, 
Yüzbaşı Necati Efendi bini Kadri Kırkkilise, 
Yüzbaşı Haydar Efendi bini Mehmed Şefik Der
seadet, Mülâzimisani Kenan Efendi bini Muşta-

— 362 — 
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fa Neşet Üsküdar, Zâbitvekili Talâd Efendi bini 
Rasih Serez, Zâbitvekili îzzet Efendi bini Sadık 
Edime, Zâbitvekili Süreyya Efendi bini Kemal 
Derseadet, Miralay Cemil Bey bini Şevki Paşa 
Asitane, Kaymakam Hilmi Bey bini Ali Üskü
dar, Yüzbaşı Kemal Bey bini Mahmud Beşik
taş, Mülâzimisâni Ruhi Efendi bini İbrahim Kü
çük Mustafapaşa, Mülâzımıevvel Baki Efendi bi
ni Ahmed Manastır, Mülâzimisâni Hasan Feh
mi Efendi bini Yusuf Geyve, Yüzbaşı Ali Rıza 
Efendi bini Fettah izmir, Yüzbaşı ibrahim Hak
kı Efendi bini Halil Manastır, Yüzbaşı Nâzım 
Efend bini Hacı Sabrı Efendi Konya, Binbaşı 
Ali Riza Efendi bini Sefer Piriştine, Yüzbaşı Kâ
zım Efendi bini Osman Nuri Derseadet, Mülâ
zimisâni Şükrü Efendi bini Şeyh Halil Ermenak, 
Kaymakam İsmail Hakkı Bey bini Nuri Asitane, 
Binbaşı Emin Efendi bini Musa Kâzım Manas
tır, Kaymakam Salih Bey bini Mahmud Erzin
can, Yüzbaşı Kemal Efendi bini Yusuf Selanik, 
Yüzbaşı Ali Rıza Efendi bini Hüseyin Taşköprü, 
Mülâzımıevvel Galib Efendi bini Yusuf Kara
man, Binbaşı Osman ihsan Efendi bini İbrahim 
Trabulus, Yüzbaşı Galib Efendi bini Nazif Pre-
şeve. 

RElS — Efendim elhamdülillah esamisi oku
nacak gazilerimiz çoktur. Bugün bu kadarla ik
tifa etsek, gelecek ruznamemizde yine zabıt ce
rideleri sahaifini tezyin etmek üzere tehir et 
sek, muvafık olur mu? Tehiri kabul edenler lüt
fen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. Şimdi esami
si okunan zevatın takdirname ile taltiflerini ka
bul edenler lütfen el kaldırsın, bilittifak kabul 
edilmiştir, efendim. 

ZİYA HURŞİD B. (Lâzistan) — Söz isterim 
Reis Bey. 

RElS — Buyurunuz. 
ZİYA HIJRŞlD B. (Lâzistan) — Efendim, 

Meclisi Âlinin; cephede vazifesini cansiperane 
ifa eden ordusunu taltif için yaptığı kanunlar
dan biri de Takdirname Kanunudur. Malûmu 
âliniz hüsnü hizmeti görülen zâbitan rütbe ile. 
mükâfatı nakdiye ile taltif edilir. Terfii rütbe et
mek ordunun zapturaptını temin ettiğinden dola
yı bu başka başka usullere, bırakılır. En ziyade es
ki zamanlarda nişanlar ve mükâfatı nakdiyeler 
verilirdi. Eskiden nişanları padişahlar verirdi 
tabiî şimdi bizde bu usul olmadığı için, Meclisi 
Âli veriyor. Düşman karşısında bilfiil göğüs gö-
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ğüse harb ederek, ne gazetelere isimleri geçen ve 
ne de bundan dolayı, şan kazanan ve meçhul ola
rak kalan kahramanlarımız, genç zabitlerimiz, mü
lâzımlarımız, yüzbaşılarımız, zabit vekillerimiz, 
için Meclisi Âli bir kanun yapmıştır, Meselâ tak
dirname ile onu taltif ediyor. Bir defa takdirna
me alanlar takdirnameden dolayı zannederim bir 
iki misli fazla maaş alıyor. Bu suretle hüsnü hiz
meti görülen zâbitanm hem isimleri zapta geçi
yor hem de bu suretle taltif edilmiş bulunuyor. 
Fakat taltif namenin verilmesinde bir usul vardır. 
Kanun gayet sarihtir. Ateş hattında yararlıkları 
görülenleredir. Şimdi burada isimleri okunan ze
vatın bulundukları mevkiler doğrudan doğruya 
karargâhtaki yaverler, müşaviri sıhhi ve müşaviri 
adliler, ikmal zabiti ve sair birtakım zevattır. Bel
ki müşaviri sıhhi cephede bir iş görebilir. Fakat 
müşaviri adlî ne yararlık göstermiştir?. Madem
ki bu kanun Meclisi Âlinizin bizzat tatbik ettiği 
bir kanundur; nişan verilmek hususunda asker
ler arasında bir darbımesel vardır. (Nişan nerede 
dağılırsa en çok orada verilir) Harb eden yerle
re çok kere nişan gitmez. Geride karargâhlarda 
bulunan yaverlerde mülhaklarda görürsünüz. 

Bendeniz bu nişanın böyle suiistimale uğra
masını mazur görüyorum. Çünkü, onu kuman
dan veriyor veyahut padişah veriyor. Takdir
nameleri ise Millet Meclisi veriyor. Bende-
nizce bunun pek büyük bir kıymeti vardır. 
Hattâ bir takdirname on nişana mukabildir. 
Bunun için gelecek olan takdirnamelerin ki, 
Başkumandanlık inha ediyor - evvelâ Müdafaai 
Milliye Encümenince usulüne muvafık olup ol
madığı tetkik edilip badehu Heyeti Umumiyeye 
gelmesi lâzımdır. Kanunu iyice hatırımda sak
lıyorum ki ; takdirname almak için bilfiil ateş 
hattında fedakârlıkta bulunmak şarttır. Hal
buki bu takdirnameler içinde bir sıhhiye mü
şavirinin de ismi geçiyor ve o da takdir edili
yor. Binaenaleyh, bu takdirname meselesini bir 
usule bağlamalıdır. Bu takdirnameleri tetkik 

etmek Müdafaai Milliye Encümeninin vazifesi
dir. Yoksa böyle hareket edildiği takdirde; on
dan istihsal etmek istediğimiz netice de havaya 
gider, zannederim. 

RElS — Efendim, mevzuubahsedileeek bir 
mesele yoktur, rica ederim, 
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7. — MUHTELİF EVRAK 

i. — Trabzon Mebusu Hüsrev Beyden mev
rut tebrikname 

RElS — Trabzon Mebusu Hüsrev Beyden 
mevrut bir tebrikname var. Divanı Riyasetçe 
münasip bir cevap yazılır. (Hay hay, sadaları) 

9. — MAZBATALAR 

1. — Tokad Mebusu Rıfat Beyin, Şehit düşen 
zâbitanm ailelerine Meclisçe varakai takdirîye ve
rilmesine dair kanun teklifi ve Müdafaai Milliye 
Encümeni mazbatası (2/440) 

RÎFAT B. (Tokad) — Reis Bey bir mesele 
hakkında mâruzâtım var : 

Bendeniz bundan altı ay evvel şehit düşen 
zâbitan hakkında bir lâyihai kanuniye takdim 
etmiştim. Gazi zabitlerimizi birer suretle taltif 
ediyoruz. Fakat malûmu âliniz şehit düşenlerin 
ismi o andan itibaren kaybolup gidiyor. İsim
lerini ne gazete neşrediyor, ne de resimleri neş
rediliyor. O şehidin anası, babası, hısımı, akra
bası da bu; nerede kahramanlık etti? Nerede 
şehit oldu, ne oldu? Bilmiyor... Bunun için ben
deniz bir teklifi kanuniyede bulunmuştum ve 
orada demiştim ki : Şehi'. zâbitanm menakibi şe-
hameti namına Meclis tarafından birer takdir
name yazılsın ve ailelerine takdim edilsin. 

Müdafaai Milliye Encümeni bu teklifimi 
daha iyi bir şekle sokarak Heyeti Umumiyeye 
göndermiş olduğu halde, altı aydır öylece du
ruyor, daha ruznameye geçecek. Rica ederim; 
bir an evvel bu teklifim de ruznameye alınsın. 
Meselâ benim de oğlum şehit oldu. Fakat ne su
retle şehit olduğunu ben de bilmiyorum Ne için 
bir aile; evlâdının ne gibi kahramanlıklar neti
cesinde, nasıl şehit olduğunu bilmesin? (Doğru. 
sadaları) 

REİS — Efendim, Rifat Beyefendinin söy
lemiş olduğu lâyihai kanuniyenin ruznameye 
alınmasını kabul... 

, NUSRAT Ef. (Erzurum) .— Müstaceliyetle 
Hoca Efendi. 

REİS — Müstaceliyeti nazarı itibara alan
lar lütfen el kaldırsınlar, müstaceliyetle ruzna
meye alınması kabul edilmiştir, efendim. 
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3. — AZAYI KİRAM MUAMELÂTI 

1. — Mebuslardan bâzılarına izin verilmesine 
dair Divanı Riyaset kararı 

REİS — Efendim, Divanı Riyaset kararları 
var. Onlar okunacak. Dinliydim : 

Heyeti Umumiyeye 
Âtide isimleri muharrer zevatın mazeretle

rine mebni hizalarında gösterilen müddetler 
için, mezun addedilmeleri Divanı Riyasetin 
11 Teşrinievvel sene 1338 tarihli Otuz birinci 
İçtimamda tensibedilmiş olmakla Heyeti Umu-
miyenin tasvibine arz olunur, efendim. 

Büyük Millet Meclisi Reisisanişi 
Doktor Adnan 

REİS — Eskişehir Mebusu Emin Beyin 3 ay 
mezuniyetini kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsınlar. Kabul edilmiştir. 

Eskişehir Mebusu Halil İbrahim Efendinin 
3 ay mezuniyetini kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsınlar. Kabul edilmiştir. 

Konya Mebusu Abdülhalim Çelebi Efendinin 
bir ay mezuniyetini kabul edenler lütfen elleri
ni kaldırsınlar. Kabul edilmiştir. 

ABDÜLHALİM ÇELEBİ Ef. (Konya) - -
Bendeniz üç ay istemiştim. 

REİS — Divan, bir ay vermiştir, efendim. 
ABDÜLHALİM ÇELEBİ Ef. — Nasıl olur 

efendim? 
REİS — Kastamonu Mebusu Doktor Suad 

Beyin Teşrinievvel 21 den itibaren temdiden iki 
ay mezuniyetini kabul edenler ellerini kaldırsın. 
Kabul edilmiştir. (Bilâtahsisat sesleri) 

Maraş Mebusu Tahsin Beyin 16 Ağustos 1338 
den itibaren 3 ay mezuniyetini kaıbul edenler elle
rini kaldırsınlar. Kabul edilmiştir. 

Kütahya Mebusu Besim Atalay Beyin 8 Teş
rinievvelden itibaren temdiden iki ay mezuniye
tini kabul edenler ellerini kaldırsınlar. Kabul 
edilmiştir. 

Diyarbekir Mebusu Zülfü Beyin 6 Teşriniev
velden itibaren yirmi gün mezuniyetini }i$j^l 
edenler ellerini kaldırsınlar. Kabul edilmiştir. 

Antalya Mebusu Mustafa Beyin 3 ay mezuni
yetini kabul edenler ellerini kaldırsınlar. Kabul 
edilmiştir. 
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2. — Beyazid Mebusu Süleyman Mudi Beye 

izin verilmesine dair Divanı Riyaset karart 

REİS — Efendim bir Divan kararı daha var. 
O da okunacak 

Heyeti Umumiyeye 
Bayezid Mebusu Süleyman Sudi Beyin sureti 

musaddakasi merbut tabip raporu mucibince altı 
ay müddetle mezun addi Divanı Riyasetin 11 
Teşrinievvel 1338. tarihli otuz birinci içtimaında 
tensibedilmiş olmakla Heyeti Umumiyenin nazarı 
tasvibine arz olunur efendim, 

Büyük Millet Meclisi Reisisanisi 
Dr. Adnan 

REİS — Efendim Bayezid Mebusu Süleyman 
Sudi Beyin altı ay mezuniyetini kabul edenler 
ellerini kaldırsınlar. Kabul edilmiştir. 

2. — Nevahi kanunu lâyihasının müzakeresi
ne hafta iki gün tahsis edilmesine dair Dahiliye 
Vekâleti tezkeresi 

REİS — Efendim Nevahi Kanununun müza
keresi için haftada iki gün tahsisine dair Dahiliye 
Vekâleti tezkeresi var, okunacak. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Heyeti Umumiyeee yüz sekizinci maddesine 

kadar müzakeresi icra ve kabul edilmiş olan ve 
vilâyat ve Elviyei müstahlasadan bâzılarına tesrii 
tatbiki idareten mucibi muhassenat olacağı der-
kâr bulunan Nevahi Kanununun müsareaten tet-
kikatı ikmal kılınmak üzere haftada iki gün mü
zakeresinin icrasına müsaadei Celilei Riyaset Pe-
ııahileri rica olunur efendim. 

Dahiliye Vekili 
Ali Fethi 

ÖMER LÛTFİ B. (Amasya 
kında söz isterim Reis Bey. 

Usul hakkııı-

REİŞ — Efendim müsaade buyurun, rica 
ederim. Ben zannediyorum ki, evvelce Meclisi 
Âli Nevahi Kanununun haftada bir gün müzake
resini kabul etti. Ve buna dair karar verdi. Şim
diye kadar da Bütçe Kanunu ruznamemizdedir. 
Eğer tensibederseniz, yine haftada bir gün müza
kere edilmesi hususunu reyinize vaz'edeyim. 

EMİN B. (Erzincan) — Arkadaşlar gayrika-
bili inkârdır ki; Nevahi Kanunu memleketin için
de bir ruhu inkılâp yaşatacaktır*. 
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HÜSNÜ B. (Bitlis) — Kanaati âliniz olsa ge

rek. 
EMÎN B. (Devamla) — Evet kanaati âlim ve 

kanaati umumiye.. Eğer kanaati umumiye olma
mış olsaydı, şimdiye kadar müzakere edilmezdi. 
Zannederim ki, gayeye de tekarrübetmek üzereyiz. 
Binaenaleyh on seneden beri çıkamıyan Nevahi 
Kanunu eğer bu deyrei intihabiyede de ikmal 
edilmiyecek olursa, memlekete lâyikı veçhile hiz
met edilmemiş olduğuna kaani olanlardan birini 
teşkil edeceğim. Onun için vekâletin talebeylediği 
iki gün istiksar edilecek bir şey değildir ve ken
disine aidolan bir mesele için vekâletin bunu haf
tada bir iki gün müzakere edin diye teklifte bu
lunmak da hakkıdır. 

ÖMER LÛTFt B. (Amasya) — Vekâlet şu 
kadar gün müzakere edin diye Meclisin ruzname-
sine hâkim olamaz. 

EMÎN B. (Devamla) — Vekâlet; Tesri edin de 
der, bir iki gün müzakeresini yapın da der. Bi
naenaleyh memlekete en çok lâzım olan Nevahi 
Kanunu ile el'ân neticelenemiyen bütçe için gün
ler tahsis edilmesini ve o günlerde hattâ evrakı 
varideden de sarfınazar edilerek, sırf bunların 
müzakeresiyle iştigal olunmasını teklif ediyorum. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Efen
dim Nevahi Kanunu tatbik olunabilmek için ev
velâ Şûralar Kanununun çıkması lâzımdır. Da
hiliye Vekili Bey bundan dört ay evvel iki aya 
kadar Şûralar kanununun gönderileceği hakkın
da söz vermişti. Fakat hâlâ gönderemedi. Eğer 
onu göndermiş olsaydı, bu tekliften daha ziyade 
isabet ederdi. Nevahi Kanunu ruznamemizdedir. 
Haftada 'bir veya iki gün müzakere edilebilir. Fa
kat efendiler en mühim iş, Şûralar kanunudur. 
Bunu Dahiliye Vekâleti Meclis© seVk etmemiş ve 
Meclisin Encümeninden de tetkik edilerek çık
mamıştır. Dahiliye Vekâletine tekit olunsun: Ev
velemirde Şûralar kanununu göndersinler. Fakat 
tabiîdir ki; bütçe de her şeye takdimen müzakere 
edilmek lâzımdır. Bunun için imkân hâsıl olduğu 
zaman Meclisi Âli doğrudan doğruya bir karar 
ittihaz ederek Nevahi Kanununun müzakeresini 
intacedebilir. Dahiliye Vekâleti Nevahi Kanunu 
tatbikatını düşünürken evvelemirde Şûralar ka
nununu Meclise göndermelidir. Bu hususu Maka
mı Riyaset kendilerine tekit etsin. 

ESAD B. (Lâzistan) — Malûmuâliniz Neva
hi Kanunu 230 marîdevi ihtiva etmektedir. Bu 
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230 maddeden 13.1 nei maddeye kadar müzakere , 
edilmiştir. Nahiye Kanununa en ziyade ehemmi
yet verecek olan ahkâm; salâhiyeti kazaiye mese
lesidir. Bir de varidat ve masarifat faslıdır. Sa
lâhiyeti kazaiye meselesini; Heyeti Cel ileniz ev
velce Adliye Encümenine havale etti ve zannede
rim ki; encümen tetkikatmı henüz ikmal etme
di. Nevahi Kanununun müzakeresine giriştiğimiz 
zaman; müzakeremiz o noktaya gelecektir; rica 
ederim, evvelemirde Adliye Encümeni bu tetki
katmı ikmal etsin. 

Sonra efendim, Teşkilâtı Esasiye Kanunu
nun icabettirdiği kanunlardan birisi de müfetti- I 
şi umumilik Kanunudur. Ve vilâyet Şûralarına 
ait vazsaif meselesidir. Dahiliye Vekâleti bu her 
iki meseleyi de evvelce istedi ve Heyeti Umumi
ye kar&riyle Dâhiliye Vekâletine havale edildi. 
Dahiliye Vekâleti bunları da vakit ve zamamyle 
Meclise yetiştirsin. 

Bir de evvelce Heyeti Celileniz haftada bir 
gün olmak üzere Nevahi Kanununu müzakere 
edecek idi. Bunun için evvelâ Salı gününü tâyin 
etti; bu olmadı. Perşembe gününü tahsis etti. Bu 
hususta üç defa karar verdiği haldte, kararını lâ-
yıkiyle tatbik edemedi. Dahiliye Vekâletinin bu 
meseleyi tetkitten maksadı; Edirne vilâyeti teşki
lâtıdır. Hattâ Edirne vilâyetinde Nevahi Kanu
nunun tatbikini teklif ettiler. Bendeniz dedim ki; 
Nevahi Kanununun müzakeresi henüz bitmedi ve 
kanun kesbi katiyet etmedi. Bu tatbik tabiî müm
kün olamam. Binaenaleyh Nevahi Kanununun tes
rii müzakeresi lüzumuna kanaati katiye hâsıl et
miştir. Bir an evvel müzakeresini rica ederim. 

7ÂYA HURŞİD B. (Lâzistan) — Bütçe var
ken o müzakere olunamaz. 

HASAN B. (Trabzon) — Bendeniz usulü mü- I 
zakereye dair mâruzâtta bulunacağım. Nevahi I 
Kanununun ehemmiyeti malûm. Zaten Nevahi I 
Kanununun ehemmiyetini şimdiye kadar nazarı I 
dikkate alan da Heyeti Celile olmuştur. Bu ka- j 
nunun müstacelen müzakeresi hakkında kararlar 
ittihaz etti. Derecei müstaceliyeti hakkında hepi
miz müttefikiz. Ancak bendeniz ruznamei müza-
keratın tâyin ve tesbiti için ve mesaisini hangi 
işlere sarf edeceğini tesbit için saat tâyin etmek, 
gün tâyin etmek hususunun Heyeti Vekileyc ai-
dolmadığı kanaatindeyim. Burada Nevahi Ka
nunu için iki gün teklif ediliyor, muvafık. Yarın 
da iki gün diğer bir şey için teklif eder. Heyeti | 
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Oelüenin mesaisi; Heyeti Vekil enin teklif atı ile 
taayyün etmiş olacak. Bu doğru değildir. 

Dr. ADNAN B. (İstanbul) — Hükümet rica 
ediyor, canım. 

HASAN B. (Trabzon) — Esasen Nevahi Ka
nununun müstaceliyetle müzakeresine Meclisi Âli 
karar vermiştir. İki gün, üç gün tehir gibi kayıt
ları biz nazarı itibara almayız. Esat Bey birade
rimizin söylediği gibi; bu kanunun aksamı mü-
himmesi bâzı encümenlere havale edilmişti, o en
cümenler' tarafından onların intacı lâzımdır, on
lar gelmeden bunun müzakeresine başlananı az. 
Bendenizce haftada bir gün veyahut iki gün olsa. 
bile düşünüyorum ki, Teşrinievvel yarı oldu, Ad
liye Vekili muhteremi Beyefendi bütçesini yeni 
vaziyet üzerine tesbit için geri alınmasını teklif 
etti ve iade edildi. Senenin yedi ayı geçti, hâlâ 
orta yerdte bütçe yoktur. Bütçeler yemden tan
zim edilip gelecek, rica ederim, üç senede bir büt
çe tanzim ettik mi? Bu sene olsun, bir bütçe çı
karalım ve her şeyi tehir edelim. Bütçeyi ik
mal edelim. Bunu yapmazsak bendeniz zanne
diyorum ki, en mühim vazifei teşriîyeyi tama
men ihmal etmiş oluruz. 

REİS — Efendim rica ederim, bu bir te
menni takriridir. Kabul edip etmeme Meclisi 
Âlinize aittir. Evvelce Meclisi Âliniz haftada 
bir gün müzakeresine karar vermiştir. Kararı 
sabıktan dönmüyorsanız (Hayır sadaları) kararı 
sabık dairesinde hareketi kabul edenler lütfen 
el kaldırsın. Kabul edilmiş ve mesele bitmiştir. 

6. — TAKRİRLER 

/. — Bolu Mebusu Şükrü Beyin, Nevahi ka
nun Jâyihasımn ?nüzake>resin& haftada bir gün 
tahsisine dair takriri. 

Kiyaseti Oelileye 
Nevahi Kanununu müzakere için evvelce de 

olduğu gibi bir gün tahsisi maksada kâfidir. 
Ancak mezkûr günde fevkalâde müstacel mesail 
olmadıkça diğer hususatm tezekkür edilmemesi 
suretinin Heyeti Celilece tahtı karara alınması
nı teklif eylerim. 

12 Teşrinievvel 1338 
Bolu Mebusu 

Şükrü 

REİS — Efendim haftada bir gün müza
keresi Heyetçe takarrür etmişti. Fakat Beyefen-
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di o bir günün tahsis ve tâyin olunmasını teklif 
ediyorlar, bir gün tahsisini kabul edenler lütfen 
el kaldırsın. ' 

ATIF B. (Bayezid) — Evvelce böyle bir 
karar vardır, buna hacet yoktur. 

REÎS — Müsaade buyurunuz efendim. Ha
tırımda kaldığına göre; evvelce Perşembe günü 
müzakeresi kabul edilmişti. Yine Perşembe gü
nü müzakeresini kabul edenler lütfen el kaldır
sın. Perşembe günü müzakeresi kabul edilmiş
tir efendim. Mesele bitmiştir. Perşembe günü 
bakılacaktır. 

. ' • • • • • » * # • 

4. — TEKLİFLER r-

1. — Kırşehir Mebusu Sadık Beyin, U//? 
umumi ilânına dair kanun teklifi (2/575) 

RE IS — Affı umumi ilânı hakkında Sadık 
Beyin teklifi kanunisi vardır. Lâyiha Encüme
nine gönderiyoruz. 

8 — SUALLER, CEVAPLAR 
c 

i . — Eskişehir Mebusu Emin Beyin, 'mem
leketteki vebayı bakan- hastalığı hakkında, suali 
ve İktisat Vekili Mahmud Esad Beyin şifahi 
cevabî. 

RElS — iktisat Vekâletinden vebayı ba
kari hakkında; Emin Beyin, sual takriri var
dır. Vekil Beyefendi buradadırlar. Cevap vere
cekler. Efendim mesele mühimdir. 

İKTISAT VEKILI MAHMUD.ESAD B. 
(izmir) — Efendim Eskişehir Mebusu Emin 
Bey tarafından verilen sual takriri şudur : 

Riyaseti Celileye 
Vebayi Bakari memleketin her- tarafında 

elyevm icrayı tahribat yapmaktadır. Varlığı
mızı yegâne yaşatan zürram çift hayvanatı, 
damızlığı günden güne azalmaktadır, itfası 
mümkün olan bu yangının söndürülmemesi ne
dendir? 

Serveti umumiyenin malıvü harabiyetine ne
den seyirci vaziyette kalmıyor? Iksial Vekâle
tinden sual eylerim. 

27 Eylül 1338 
Eskişehir Mebusu 

Mehmed Emin 

İKTİSAT VEKİLİ MAHMUD ESAD B. 
— Emin Beyefendiye memleketimizin ve bil-
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hassa memleketimiz köylülerinin hayatı iktisa-
diyesinde en ziyade mühim bir âmil olan hay
vanatı bakariyemizin vaziyeti hakkında bana 
izahat fırsatını bahşettiğinden dolayı kendile
rine teşekkür ederim. Ancak İktisat Vekâleti
nin memleketimizi çok tehdidetmekte olan bu 
felâket karşısında seyirci kalmadığını Heyeti 
Celilenize arz etmek isterim. 

Efendiler memleketimizde Vebayi Bakari 
mücadelesine başlıyah on bir ay olmuştur. Bu 
müdde zarfında yüz binden fazla hayvanata 
serum ve bir miktar da safra zerk edilmiştir. 
Bu miktarın (50 000) ni, Vekâleti acizi zama
nında üç aydan beri zerk edilmiştir. Mütebaki 
elli bine de ilk sekiz ayda vesaiti lâzime teda
riki müşkül olduğundan ve belki de mümkün 
olmadığından sekiz ay zarfında yapılabilmiştir. 

Üç ay zarfında elli binine serum zerk edil
miştir. Şu hesaba göre demek oluyor ki, biraz 
evvel arz ettiğim müşkülâta binaen ilk sekiz ay 
zarfında her ay (6 250) sığıra serum zerk edi
lebildiği gibi ilk sekiz ay zarfında günde (208) 
sığıra aşı yapılmış, zamanı Acizauemde (556) 
sığıra aşı yapılmıştır. 

Telefat miktarına gelince : İlk sekiz ay zar
fında hastalık, yüzde yetmişe kadar telefat ver-
dirmiştir. Zamanı âcizanemd.1 bu son ayda Teş
rinievvel de dâhil olmak üzere yüzde ikiye düş
müştür ve birçok yerlerden de kordonlar kaldı
rılmak üzere bulunmuştur. Eskişehir'de yani 
Emin Beyin dairei intihabiyesinde bundan bir 
hafta evvel kordon tamamen ref'edilmiş ve Mü-
dafaai Milliye Vekâletinin inhası üzerine ora
daki baytarımıza teşekkür edilmiştir. 

; Kastamonu, Ankara, hastalığın en ziyade 
tahribat yaptığı yerlerden idi. Bugün şu vazi
yetteyiz ki; bir hafta zarfında Ankara, Kasta
monu ve Konya'dan tamamen kordonlar kaldı
rılacak ve hastalık kalmıyacak ve temiz raınta-
ka addi ilân edilecektir. 

Efendiler, on bir ayda, iki Darülistihzarımı-
2iıı istihsal ettiği serum miktarı dört bin litre
dir. Bunun iki bin litresi zamanı âcizanemde is
tihsal edildi. (2 200) Stresi de evvelki sekiz 
aydadır. Mamafih, Teşrinievvelde iki Darülis-
tihzarımızin istihsal edeceği serum miktarı bin 
litreye çıkacak ve Teşrinievvelden sonra da bu
nun istihlâkine lüzum kalmtyacaktır. Bunları 
depo edeceğiz ve ilkbahara hazırlıyacağız. Her 
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ihtimale karşı hastalık zuhur ederse mühim ve 
külli miktarda serum ile felâkete karşı hücum 
edeceğiz. Malûmu âliniz bu hastalık ilk çıktığı 
zaman, önüne geçilememiş; en büyük âmil has
talık çıkar çıkmaz, elimizde serum bulunmadı
ğından bu kadar tevessü etmişti ve serum an
cak hastalığın vukundan iki ay sonra elde edi
lebilmiş. O vakte kadar da alabildiğine sirayet 
etmeye başlamıştır. Böyle bir tehlikenin önüne 
geçmek için; hastalık var, yok, ona bakmıya-
cağız, hedefi aslimiz depolarımızda serum hazır
lamaktır. 

Ancak, hastalığın sirayetine en büyük 
sebeplerden birisi de askerî hayvanatıdır. Bu
nun hakkında da nazarı dikkatinizi celbediyo-
rum. Ordu yürüdükçe hastalıkla mâîûl olan 
hayvanat da yürüyor ve temiz olan ramtakalara 
da sirayet ettiriliyor. Halbuki ordunun elinde 
15 bin sığır vardır ki ; bunlardaki hastalığın 
izalesi on beş günlük bir mücadeleye mütevak
kıftır. Neden ise olamamıştır. Hastalığın etrafa 
sirayetine sebebolmuştur. Bunun için Müdafaai 
Milliye Vekâleti Celilesmin de iki defa nazarı 
dikkatini eelbettik ve bundan bir iki gün evvel 
de tekrar yazdık. 

Maalesef Balıkesir'de hastalık baş göster
mişti. Teşekkür olunur ki, tedabiri lâzime itti
haz edildi. Ve derhal hastalık izale edildi. Fa
kat bugün Balıkesir'de, yarm vilâyatı müstah-
lasanm diğer tarafında ordu hayvanatı, hasta
lığı yürütecek olursa dünya kadar serum istih
sal etsek, dünya kadar tedabir ittihaz etsek 
yine hastalığın önüne geçmek güçtür, 

Efendiler, vebayı bakari hastalığının bun
dan 15 - 20 gün sonra memleketimizde tama
men ref'edilmiş olduğu haberini Heyeti Celiîe-
nize tebşir edebileceğimi kaviyen ümidedebili-
rim. Ve bunun için de şimdiye kadar çok bir 
para sarf edilmemiştir. Şimdiye kadar sarf edi
len paranın miktarı otuz bin lira raddesindedir. 

İngiltere'de geçen sene zuhur eden şap has
talığı için - Vebayı bakari değil - (750) bin lira 
sarf edilmiştir k i ; bizim kâğıt paramıza naza
ran, dört milyon liraya yakındır. Ve orada bir 
ayda hastalığı bitirmişlerdir. 

Fransa'da yine geçen sene zuhur eden ve
bayı bakari için Meclis İktisat Nazırını gece 
trenle göndermiş ve hastalık zuhur eden ma
halde bütün hayvanat müsadere edilerek, hepsi 
itlaf edilmiş ve bu suretle önüne geçilmiş. Fa-
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kat bizde bunun imkânı tatbiki yoktur. Malûl 
hasta hayvanları öldürmek için 200 - 300 bin 
liraya ihtiyaç vardı. Bunu tedarik edemez idik. 
Bu suretle tedbirler ittihazına mecbur kaldık. 
Bundan dolayıdır ki, hastalığı imha etmek için 
üç ay geçirdik. Sözlerime hitam verirken şunu 
kemali iftiharla söyliyeceğim ki ; efendiler, Türk 
fenni ve Türk baytarlığı büyük vazifesini mu
vaffakiyetle ifa etmiştir. Ve bu bizim için mu
cibi şereftir. Ve eldeki bütün vesaitsizliğine 
rağmen, bu muvaffakiyeti gösteren Türk harsı 
iftihar edebilir. Emin Beyefendi izahatı kâfi 
addetmezlerse bittabi Nizamnamei Dahilînin 
bahşettiği salâhiyetten istifade ederler. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Bolu'da hastalığın de
recesi nasıldır? 

ZİYA HURŞİD B. (Lâzistan) — Sual sor
mak Nizamnamei Dâhiliye muhaliftir. 

EMİN B. (Eskşiehir) — İktisat Vekili Bey 
Efendi vaid buyurdular ki; yirmi gün sonra 
hastalık kalmıyaeaktır. Bendeniz cevabı kâfi ad 
eyler ve beyanı teşekkür ederim. . Fakat bu 
yirmi gün zarfında bu vaidlerini ifa buyurmaz-
îarsa, hakikaten vebale girerler. Ve zannederim 
ki bu şu vaziyetle yapılamıyaeaktır. Kendilerini 
mesul addederim. Şimdilik kendilerine teşekkür 
ederim. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Efendim Ordu'
da çıkan Güneş mecmuasının tatiline dair Da
hiliye Vekâletinden, Zonguldak amele müfettişi 
hakkında kezalik Dahiliye Vekâletinden Zon
guldak Amele Birliği intihabı hakkında İktisat 
Vekâletinden sual takrirlerim vardı, İmlâ cevap 
verilmedi. 

REİS — Efendim şikâyeti âliniz bittabi zabta 
geçti ve işitirler ve cevap da verirler. 

İKTİSAT VEKİLİ MAHMUD ESAD B. 
(İzmir) — Müsaade buyurursa cevap vereyim. 

REİS — Buyurun. 
İKTİSAT VEKİLİ MAHMUD ESAD B. 

(İzmir) — Efendim Hilmi Beyefendinin ver
diği takrirden malûmattar değilim. Ve İktisat 
Vekâletine de böyle bir şey tebliğ edilmemiştir. 
Edilmiş olsaydı tabiî bugünkü takrire cevap 
verdiğim gibi, ona da gelip cevap vermek mec
buriyetimi takdir ederim. Sonra Emin Bey, vâ-
dedilen yirmi günün kendileri tarafından senet 
ittihaz edilmiş olduğunu söylediler. Heyeti Ce-
Mlenizden otuz bin lirayı istediğim zaman da 
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üç ay zarfında, Allahm yardımı ile hastalığı bi
tireceğimi vadetmiştim. Emin Bey, emin olabi
lirler. Yirmi gün sonra memlekette hastalık 
kalmıyacaktır. (înşaallah sadaları) Yalnız asker
lerin sirayet ettirmemesi de şarttır. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Vekil Bey, 
tahattur buyurursunuz ki; takririmi almışsınız-
dır. 

, 3. — Konya Mebusu Abdülhalim Celebi 
Efendinin, kendisine verilen mezuniyetin üç aya 
İblâğına dair takriri. 

REİS — Efendim Konya Mebusu Abdülhalim 
Çelebi Efendi Hazretlerinin bir takriri var. 
Okunacak. 

Riyaseti Celileye 
Daileri hasbelvazife işgale uğrıyan Mevle-

vihanelerin derecei hasarlarını bizzat görerek 
ona göre tedabir ve esbabına tevessül edeceğim
den, bu meyanda Maraş ve Kilis ve saire Mev-
levihanelerine de uğrayacağımdan, ita edilen me
zuniyetin üç aya iblâğını talep ve rica ederim. 

12 Teşrinievvel 1338 

Konya Mebusu 
Abdülhalim Çelebi 

REİS — Efendim bu takriri kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsın : Çelebi Efendinin mezu
niyeti üç ay olarak kabul edilmiştir. 

2. — Kângırı Mebusu Behçet Beyle arkadaş-
lanmn, Konya Bidayet Mahkemesi Reisi İhsan 
Beyle rüfekasının aflarına dair kanun teklifi ve 
Lâyiha Encümeni mazbatası (2/572) 

REİS — Konya İstiklâl Mahkemesince mah
kûm edilen Bidayet Reisi îhsan ve âza Sabit ve 
Refet efendilerin affı hakkındaki teklifin şayanı 
müzakere olduğuna dair Lâyiha Encümeni maz
batası var, Adliye Encümenine havale ediyoruz. 

3. — Muş Mebusu Abdülgani Beyin, Bâzı ce-
raim erbabının affı hakkında kanun teklifi ve 
Lâyiha Encümeni mazbatası (2/570) 

RElS — İstiklâl mahakiminden ve Hiyaneti 
vataniye Kanununa tevfikan bidayet mahakimin
den sâdır olan mukarrerattan, casusluk ceraimiııe 
mütedair olanlardan maadasının affı hakkındaki 
kanun teklifinin şayanı müzakere olduğuna dair 
Lâyiha Encümeni mazbatası var. Adliye Encü
menine gönderiyoruz. 
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4. — Kırşehir Mebusu Sadık Beyin, Mahkûm. 

olan memurin ve zâbitan maaşatmın ailelerine ita
sına dair kanun teklifi ve Lâyiha Encümeni maz
batası (2/561) 

RE IS — Zâbitandan mahkûm olanların aile
lerine tekaüt maaşı itasına dair olan teklifin sa
yanı müzakere olduğuna dair Lâyiha Encümeni 
mazbatası var, Kavanini Maliye Encümenine ha
vale ediyoruz. 

5. — Benizli Mebusu Yusuf Beyin, Gıyaben 
müebbet kürek cezasına mahkûm, Sungurlulu 
Milis Mülâzimi İbrahim Efendinin affı hakkında 
kanun teklifi ve Lâyiha Encümeni mazbatası 
(2/566) 

REİS — Sungurlulu İbrahim Efendinin affı 
hakkındaki; teklifin şayanı müzakere olduğuna 
dair Lâyiha Encümeni mazbatası var. Adliye En
cümenine gönderiyoruz. 

6. — Gazianteb Mebusu Yasin Beyin, Rumka-
le'de Aşar Kol Memuru esbakı Ali Efendi hakkın
da tecili takibat yapılmasına dair kanun teklifi 
ve Lâyiha Encümeni mazbatası (2/546) 

REİS — Rumkaleli Ali Efendinin affı hak
kındaki teklifin şayanı müzakere olduğuna dair 
Lâyiha Encümeni mazbatası var, Adliye Encü
menine gönderiyoruz. 

7. — İsparta Mebusu Hüseyin Hüsnü Efendi ve 
refikinin, İsparta'da idama mahkûm Mustafaoğlu 
Osman'ın mecnuniy etinden dolayı affı hakkında 
kanun teklifi ve Lâyiha 'Encümeni mazbatası 
(2/567) 

REİS — Asker firarisi Mustofaoğlu Osman'
ın affı hakkındaki teklifin şayanı müzakere oldu
ğuna dair Lâyiha Encümeni mazbatası var. Adli
ye Encümenine havale ediyoruz. 

8. — Gazianteb Mebusu Yasin Beyle; re-' 
fikinin Otomobil ve emsali vesaiti nakliye vesvnai 
ye ve ziraiyenin Gümrük Resminden istisnasına 
dair kanun teklifi ve Lâyiha Encümeni mazbatası 
(2/567) 

REİS — Türkiye'ye ithal edilecek otomobil 
ve saire vesaiti nakliye ile âlâtı ziraiyenin Güm
rük Resminden istisnası hakkındaki teklifin şa
yanı müzakere olduğuna dair Lâyiha Encümeni 
mazbatası var. İktisat ve Muvazenei Maliye encü
menlerine gönderiyoruz. 
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EMİN B.' (Erzincan) 
cümeni süratle çıkarır. 

t : lia 12.10 
İnşallah İktisat En-

9. —• Gümüşane Mebusu Mustafa Beyle rüfe-
kasının, Memaliki müstahlasaya ithal edilecek ilâç 
ve saire levazımı sıhhiyenin bir defaya mahsus 
olmak üzere Gümrük Resminden istisnasına dair 
kanun teklifi ve Lâyiha Encümeni mazbatası 

.(2/571) 

REİS — Memaliki müştahlasada ihrak edil
miş olan eczanelere celbedilecek eczanın Gümrük 
Kesininden istisnasına dair teklifin şayanı müza
kere olmadığına dair, Lâyiha Encümeni mazba
tası vardır. Okunacak. Dinliydim. 

Mazbata 
Memaliki müstahlâsada düşman tarafından 

ilırak edilen eczanelere müceddeden celbedilecek 
eczanın Gümrük Resminden muafiyeti hakkında; 
Gümüşane Mebusu Mustafa Bey ve rüfekasmm 
işbu teklifi kanunisi encümence bittetkik eczane
lerin zıyaa uğrıyan diğer emvali hususiyeden 
farkı görülmediğinden şayanı müzakere görüle
memiş olmakla Heyeti Celileye arz ve takdim olu
nur. 

11 . X . 1338 

Lâyiha Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
Ahmed Hilmi Mehmed Midhat 

Kâtip Aza Âza 
Yozgad Erzurum 
Ahmed Asım 

Âza 

REİS — Efendim; mazbata hakkında söz söy-
liyecek var mı? (Hayır sesleri) 

Mazbatayı reyi âlinize vaz'ediyorum. Aynen 
kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın, kabul edil
miştir. 

10. MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1. -+- Ankara Darülmuallimin ve Darülmual-
limat maaşlarına dair İstida Encümeni mazbatası 

REİS — Efendim; Ankara Darülnraallimini 
muallimlerinin müterakim maaşatma dair İstida 
Encümeni mazbatası vardır. Okunacaktır: 

İstida Encümeni mazbatası 
Encümen vilâyetçe lağıv ve üç malı sonra kü-

şadedilen Ankara. Darülmuallimin heyeti talimi -
yesine darı mezkûrun mesdut kaldığı üç ay müd-
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det için maaş itası hakkında heyeti mezbure im
zaları ile verilen işbu istida üzerine cereyan eden 
muamelât tetkik olundukta, Ankara Vilâyeti Mec
lisi Umumisiınçe Ankara Darülmuallimmin lağvı
na karar verilerek, heyeti talimiyenin Maarif Ve
kâletine vâki olan müracaatleri üzerine, vekâlet 
müşarün ileyhaca bu lağıv keyfiyeti kabul edilme
miş ve müstedilere intizar etmeleri ve geçecek 
müddet zarfında maaş verileceği tebliğ edilmiş ise 
de encümeni vilâyetin ittihaz ettiği karara mebni^ 
matlubatı vakıanın imkânı tediyesi mevcudolma-
dığı anlaşılmıştır. Bu kararın esbabı mezkûreden 
dolayı; tetkiki hakkında müstediler tarafından 
memurin muhakematı heyetine vâki müracaat 
dahi heyeti müşarünileyhanm bu kabîl kararları 
tetkike salâhiyeti kanuniyesi olmadığından bah-
sile reddedilmiştir. Heyeti müşarünileyhaca her ne 
kadar Şûrayı Devlet makamına kaim ise de vaza-
ifi 4 . VII . 1338 tarihli Kanunla muayyen oldu
ğu üzere memurin muhakematma taallûk eden 
mesaile maksur olup her hangi heyetin ve encüme
nin mutlak surette mercii itirazı değilse de encü
meni vilâyet tarafından ittihaz olunan ve esbabı 
mezkûreden naşi tetkiki lâzımgelen bu kabîl mu-
karrerat için de bir mercii itiraz tâyini zaruri 
olup bunun için Heyeti Umumiyece bir şeklin tas
vibi icabetmekte olmakla beraber mevzuubahs-
olan bu meselenin Maarif Vekâletince de derme-
yan edilmekte olduğu üzere vekâleti müşarüniley
haca lağva mütedair olan encümen kararı kabul 
edilmemiş ve heyeti talimiyenin muvazzafan ne
ticeye intizar etmeleri tebliğ edilmiş ve şu halde 
maaşatı müterakimenin itası dahi icabetmiş oldu
ğuna ve bunun temini tesviyesi ise, encümeni vi
lâyetçe ittihaz olunan kararın tetkik ve tadili ile 
mümkün bulunduğuna ve karar mezkûr encümen
ce de şayanı ret görüldüğüne mebni keyfiyet He
yeti Umumiyenin nazarı tasvibine arz olunur. 

İstida Encümeni Reisi 
Erzurum 

Mustafa Durak 

Kâtip Âza 
Muş Arif 

Abdülgani 

Âza 
Yusuf Ziya 

7 . X . 1338 

Mazbata Muharriri 

Âza 
Cemil 

Âza 
Mardin 

Esad 
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REÎS — Durak Bey izahat verir misiniz"?. 
DURAK B. (Erzurum) — Efendiler, bende

niz İstida Encümeni namına izahat veriyorum. 
Geçen sene yani 1337 senesinde burada encümeni 
vilâyet Darülmuallimînin kapanmasına bir karar 
ittihaz etmiş, heyeti talimiye Maarif Vekâletine 
müracaat etmiş. Maarif Vekâleti de kendilerine 
mektebin kemakân devam ettirilmesi için emir 
vermiş. «Maaşımızı nereden alacağız» diye-sor
muşlar. Maarif Vekâleti de - maaşınız verilecek -
demiş. Netice itibariyle mektep bu suretle devam 
etmiştii'. Üç ay sonra tekrar içtima ettikleri za
man, yine Darülmuallimînin burada açılmasına 
karar vermişler. Fakat bu geçen üç. ay zarfında, 
muallimin maaşlarını alamadıklarından, tekrar 
Maarif Vekâletine müracaat etmişler, Maarif 
Vekâleti de «para verilecektir» demiş. Tabiî pa
raları muvazenei hususiyeden veriliyor. Onun 
için; buradaki encümene müracaat etmişler. En
cümen «bütçemizde karşılık yoktur, onun için bu 
parayı veremiyeceğiz», demiş. Bu mesele böyle 
beynessemaüvelarz uzanmış gitmiş. Muallimler 
üç ay tedris etmişler, fakat on para alamamışlar. 
Nihayet Encümenin bu kararının bir mercii isti-
fnafı olması lâzımgeliyor ki, o da Şûrayı Devlet-1 

tir. Halbuki bizim Tetkik ve Muhakemat heyetle
rimiz Şûrayı Devletin bütün vazaifini ifa etmi
yor. Yalnız memurin muhakematı vesaireye bakı
yor. Bu mesele Tetkik Encümenine gidiyor. Tet
kik Encümeni bu mesele 'bizim salâhiyetimiz ha
ricindedir diyorlar. Maarif Vekâletine gidiyor
lar. O, bir şey yapamıyor. Encümene gidiyor, 
keza, o bir şey yapamıyor. Şimdi bir merci arı
yorlar. Heyeti Âliyenizden bir merci istiyorlar. 

lİstida Encümeninizin mazbatası da Heyeti Âli-
lyenizin bu gibi evraka ait bir meroi tâyin etmesi 
[meselesinden ibarettir. Efendiler. 

MÜPlD Ef. (Kırşehir) — Bu mesele, Anka-
Ira Encümeni Vilâyet ve meclisi Umumisine 
laidolmak itibariyle ve bendeniz de esasına vâ-
[kıf olduğum için biraz izahat vermek suretiyle, 
İHeyeti Âliyenizi tenvir edeceğim. Meclisi Umu
mu vlâyat içtima ettiği zamanda DarlümualH-

Iminlerde mevcut talebe ile müstahdemini arasm-
Ida bir nispet aramış bakmış ki; on yedi on sekiz 
(talebeye karşı otuz şu kadar müstahdemini var. 
I EMİN B. (Erzincan) — Emsali misillü. 

MÜFÎD Ef. (Devamla) — Bu on yedi, on.se
feriz talebenin içinden de sinni mükellefiyete gi-
Iren'ler hizmeti maksuresi olması dolayısiyle, cihe-
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i ti askeriyeden davet ediliyor. Bunun üzerine 

Meclisi Umumi vilâyet bu mektepten istifade edi-
lemiyeceğine kanaat ederek, Ankara Darülmual-
liminini lâğvetmeye karar veriyorlar. Çünkü An
kara bidayeten vilâyet olmak itibariyle, Kayseri, 
Kırşehir, Çorum, Yozgad livalarını ihtiva ediyor
du. Ahiren Kayseri müstakil bir liva olarak ay
rıldı. Meclis burada içtima ettikten sonra Çorum, 

J Yozgad, Kırşehir livaları da müstakil olarak ay
rıldı. Dört livanın varidatı hususiyesi bir araya 
gelmek şartiyle temini mevcudiyet eden Darül-

I muallimin dokuz kazadan ibaret bulunan bir 
Ankara merkez vilâyetine ait kaldı. Diğer elviyei 
müstakilede vilâyetin tebliği üzerine dediler ki, 
orada bulunan Darülmuallimindeki talebenin te
mini maişetini ve onların tedrisat ve masarifatı-
nı temin için, merkez vilâyet olmak itibariyle, 
şimdiye kadar bütün varidatı mahalliyeyi merke-

I ze hasrettik ve orada görülen ne kadar asar ve 
müesseseler varsa, bunlar hep mülhak livaların
dır. Artık size yardım edemeyiz, dediler. Şu 
halde menabii varidatım bulamayınca, evlâdı 
vatanı yetiştirmek için, teessüs eden bir mek
tebi Darülmuallimini, Ankara, dokuz kazanın 
varidatı ile idare edemiyeceğini anlıyarak, ta-

I til etti. Bütçesinden onların tahsisatını çıkardı. 
I Heyeti AHyelerince malûmdur k i ; nıecalisi umu

miye kendi mahallî bütçesini tanzim ettiği ve 
mahallî hususata Meclisçe karar verildiği es
nada, bu kararın kabili icra bir hale gelmemesi 

I için, mutlaka Meclisin reisi olan vali veya o Mec
lise riyaset eden o liva mutasarrıfı o karara 
yirmi gün zarfında itiraz ederse, o vakit o ka
rara Şûrayı Devletçe itiraz olunur veya tasdik 
edilebilir. Bittabi, bu yirmi gün zarfında Mec
lisin reisi karara itiraz etmezse kanunun icaba-
tmdandır ki, o karar vacübülicra velinfaz bir 
hale gelir. Binaenaleyh, Ankara Meclisi Umu-
misince ittihaz olunan bu karara o vaktin va
lisi, reisi bulunmak dolayısiyle itiraz etmedi
ğinden o karar vacibüttenfiz bir hale gelmiş ve 
bütçesine tahsisatı konmamış olması itibarîyle, 
mektebi de açmamış. Mektebin muallimleri de 
maaşa kesbi istihkak etmek için, kendilerine 
muhassas bulunan vazifeyi ifa etmemişlerdir. 
Ücrete istihkak, maaşa istihkak vazife ile mu
kayyettir. Kendi salâhiyeti dâhilinde olarak 
Meclisi Umumii vilâyet bu vazifeleri kaldırmış * 
olmasına binaen; mualliminin artık bir vazife-

j ye muhassas tahsisat talebini kanun ne derece-
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lere kadar kendilerine T ermiştir. Bunu Meclisi 
Âlileri takdir buyursun. Şimdi İstida Encümeni 
merci aramak noktasından dolayı; Meclisi Âli
nize vukubulan müracaatı getiriyor. Malûmu 
âlileri Meclisi Âlinizin İstida Encümenine veri
lecek arzuhaller Devletçe vacibülicra bulunan 
ve her tarafta hükmü mer'i bulunan kavanine 
muhalif bir halin zuhurunda, o kavaninin tat
bik edilmemesinden dolayı, mutazarrır olan eş
hasın aidolduğu rüesaya, aidolduğu devaire mü
racaat edip .de ihkakı hak edilmediğine kendi
since kanaat hâsıl olduğunda Meclisi Âlinize 
şikâyet tarzında hakları vardır. Şimdi elde mev
cut bir kanunun kendilerine bahşettiği salâhi
yete binaen Meclisi Umumi bu tahsisatı kaldır
mışsa ve o Meclisin reisi olan valinin iitraz et
memesi dolayısiyle mektebin de açılmayıp va-
zifei tedris ifa edilmediğine binaen şikâyete 
hakları var mıdır? Yok mudur? (Yok. sesleri) 
Yok olunca şikâyetlerinin de reddi lâzımgelir. 

EMÎN B. (Erzincan) — Müfid Efendinin 
mütalâatına bendeniz de iştirak ediyorum efen
dim. 

ALÎ CENANI B. (Gazianteb) — Efendim, 
bendeniz zannediyorum ki ; bu meselenin He
yeti Celilede mevzuu münakaşa olması mümkün 
değildir. Malûmu âlileri vilâyata şahsiyeti mâ
neviye verilmiştir. Vilâyat Meclisi umumileri, 
hukukan bir şahsiyeti mâneviyeyi haizdir. Ef
rat ile onlar arasında olan mesail Heyeti Celi
lede bir karara iktiran edemez. Eğer mutazar
rır olan eşhas varsa mahkemeye müracaat eder 
ve oradan bir karar alır ve ihkakı hak ederler. 
Binaenaleyh, istidanın reddi lâzımgelir 

YASÎN B. (Gazianteb) — Efendim bende
niz Mazhar Müfid Beyle Ali Cenani Beyin mü
talâalarına iştirak etmiyorum. 

MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) — Bende
niz bir söz söylemedim. 

YASİN B. (Gazianteb) — Müfid Efendi 
demek istedim. Bunda, muallimlerin mahkeme
ye gitmeye, birisinden alacaklarını istemeye 
dair bir mesele yoktur. Muallimler Ankara Da-
rülmuallimininde muallim olduklarını iddia edi
yorlar ve sonra Darülmuallimindc muallim ola
rak, çalışıyorlar. 

NEBİL Ef. (Karahisan Sahib) — Hangi mu
allimler bunlar? İdarei hususiyede mi çalışı
yorlar? Yoksa idarei umumiyei vilâyet hesabına 
mı? 
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t YASİN B. (Devamla) — Efendim, idarei 

hususiyeden maaş alıyorlar. Encümeni vilâyet, 
başka sancakların yardım etmemesinden dolayı 
bu Darülmualliminin ademilüzumuna karar ve
riyor. Filhakika Meclisi Umuminin ve encüme
ni vilâyetin vermiş olduğu bir karar vardır ve 
o karar mutadır. Ancak, muallimler burad'a 
haklarını arıyorlar. Biz burada muallim idik. 
Fakat encümeni vilâyet böyle bir karar vermiş. 
diyorlar. Aynı zamanda kendileri salâhiyettar 
makama müracaat ediyorlar. Maarif Vekâletine 
diyorlar ki ; «Bizim halimiz, vaziyetimiz ne ola
cak?» Maarif Vekâleti diyor ki ; «Siz biraz mü
saade ediniz. Encümen böyle bir karar veremez. 
Verse dahi sizin mağduriyetiniz nazarı dikkate 
alınır.» Mademki, bu mesele vekâletin hakika
ten alâkadar olduğu bir meseledir. Ve memle
ketin de muhtacolduğu muallimlerin mağduri
yeti nazarı dikkate alınmış, bunun kolayı var
dır. Ancak bunların bu maaşa hangi ayda müs
tahak oldukları ve verilecek maaşın ne miktar 
olduğa bilinmek lâzımgelir. Yani encümeni vilâ
yet hangi tarihte mektebin lağvına karar verdi. 
Bunlar ne kadar açıkta kalmışlardır? Bunlar tes-
bitedildikten sonra muavenet edebiliriz. Muallim
lerin maaşı öyle kırk lira, altmış lira değildir, 
alacakları, ya yirmi kâğıttır, ya yirmi beş kâğıt
tır. Bunun da kıymeti yoktur. Bunun hakkında 
'bendeniz bir teklif yapıyorum. Madem ki, Maarif 
Vekâleti bu muallimlere söz vermiş ve bir vaıtte 
bulunmuştur, binaenaleyh Maarif Vekâletinin 
muavenet faslından bunların maaşlarının veril
mesini teklif ediyorum. 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Efendim 
Encümen mektebin lağvına karar verdiği zaman, 
Vekâlet bu lağvı encümeni vilâyetin salâhiyeti 
kanuniyesi haricinde görmüş ve mualliminin va
zifelerine devamını emretmiş ve. bilâhara encüme
ni vilâyet o talebenin masarifini üç ay sonra tes
viye etmiş. Yani, mektep lâğvedildi denildiği 
halde, mektebe, Maarif Vekâletinin bu emrine 
tebaan, muallimler devam etmiş ve talebe de mek
tepte beytutet etmiştir. Bunun neticesinde üç 
aylık tahsilatı da, vâki olan masarif atı da Encü
men tesviye etmiştir. Şimdi burada bir hak te-
vellüdediyor. Mektebin masrafını ya Heyeti Ce-
lilenin namına icrayı vekâlet eden Maarif Vekâ
leti deruhte etmiş bulunuyor veyahut da encü
menin - salâhiyeti kanuniyesi olduğu halde -

I Yapmış olduğu bu lağvı gayrikanuni görüyor, 
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Esasen Vekil de o zaman Meclis; Âliden kuvvet 
almıştı ve o zaman bu cihet burada mevzubahsol-
du. Her hangi cihet olursa olsun; Vekâletin; 
bu ciheti deruhte ederek, muallimleri vazifeleri 
başında bulundurması kendilerine istihkak kesb-
ettiriyor. Şimdi paranın verilmesi lâzımgeldiği 
düşünülürse, Encümenin bu lağvı yapması encü-

' menlin salâhiyeti kanuniyesi cümlesinden midir, 
değil midir? (Salâhiyetindendir sadaları) Şu 
halde tasdiki şarttır efendim. Vekilinz sarf etmiş
tir ve yapmıştır. Vekilin tazmin etmesi lâzım
dır. Muallimlerimizi aleyhimize ikamei dâvaya 
sevk etmeye bir sebep yök. Bunlar Vekilin em
riyle ifayı vazifeye devam ettikleri halde... 

ALİ Ef. (İçel) — Vekilin emri nedir? 
HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — O halde 

siz Vekilinizden tazmin ettirirsiniz. 
ALÎ Ef. (İçel) — Hani nerede? 
HÜSEYİN AVNİ B, (Devamla) — Onu 

buraya vekili gelip söyliyecektir. Vekil, vilâyet 
encümenine diyor ki; mektebi lâğvetmek salâ
hiyeti kanuniyeniz haricindedir. Siz lâğvedemez-
siniz. (Eder sesleri) Eder başka. O halde vekili
niz yanlış söylemiştir. Memurlara siz vazifenize 
devam ediniz demiştir. Ve memurlar da yani 
muallimler de vazifelerini ifada devam etmiş
tir. Blâhara encümen bu mektebin vücudunu 
kabul etmiştir. Talebenin vukubulan o meyan-
daki masrafını tediye ediyor, talebeyi kabul edi
yor. Talebenin başındaki muallimi kabul etmi
yor. Rica ederim; muallimleri kim istihdam edi
yor? İdarei hususiye namına Vekiliniz... Vekili
niz gayrikanuni muamelede bulunmuştur. Vekil 
gayrikanuni muamelede bulunduğundan dolayı 
muallimler hiçbir zaman mağdur edilemez. Bunu 
tazmin etmek bizim borcumuzdur. Çünkü; kal
maları için emri veren bizim Vekilimizdir. Biz 
bilahara Vekilimize tazmin ettirirsek o baş
kadır. 

REİS — Efendim müzakerenin kifayetine 
dair takrir var. 

MÜFİD Ef. (Kırşehir) — Müzakerenin ki
fayeti aleyhinde söyliyeeeğim. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Devamla) — Vekil ya 
salâhiyeti kanuniyesi dahilinde yapmıştır. Ve-
yahutta haksız olarak yapmıştır. (Müzakere kâ
fidir sesleri) 

MÜFİD Ef. (Kırşehir) — Hüseyin Avni 
Bey biraderimiz tamamiyle meseleyi tavzih ede
medi. Bu noktadan dolayı meselenin müzakeresi 
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kâfi değildir. Esbabını arz edeceğim. Ahiren 
encümenin mektebin tahsisatını kabul etmiş 
olması itibariyle, bunların hakkını da kabul et
miş olduğunu söylüyorlar. Malûmu âlinizdir ki; 
tahsisatlar senede iki defa olmak üzere, altışar 
aylık yapılır. Eylül senei tedrisiye iptidası 
olmak itibariyle, 1337 senesinde 6 aylık kabul 
edilmiştir. Şimdi Kânunuevvelde içtima etmiş 
olan Meclisi Umumi gelecek senenin bütçesini 
yapmış olmak itibariyle gelecek senenin Mar
tından itibaren Eylüle kadar muallimlerin tah
sisatını koymamış. Fakat senei tedrisiye iptida
sından itibaren encümene tahsisat koydurmuş
lar.. Acaba encümen bu tahsisatı koymak için 
salâhiyeti haiz midir? Kanunun kendilerine bah
şetmiş olduğu salâhiyeti istimal etmiş mi? 
Etmemiş mi? Bunu nazarı itibara alalım. Encü
meni Vilâyet Meclisi Umumiler hali içtimada bu
lunmadığı zamanlarda mevaddı müstacele olursa, 
o vakit o. işi yapmak salâhiyetini haizdir. Halbu
ki yeniden bu mesele hakkında Meclisi Umumi
den karar almak kabil iken, bunu yapmayıp bu 
işi, bunu mevaddı müstacele haline koyup da er
tesi senenin tahsisatına konması lâzımgelen bir 
meseleyi o senenin altı aylığına ithal ettirmek, bu 
da kanunsuzdur. Encümen yaptı ise bile, ikinci 
altı aylığı yapmıştır. Sene nihayetinde izahytı 
kâfi görüp görmemek de Meclisi umumiye aittir. 
Binaenaleyh Meclisi Umuminin vazifesini bu en
cümen katiyen göremez. Çünkü, onlara kanunen 
bir şahsiyeti mâneviye verilmiştir. Burada bun
ların, müracaat edip de arıyacakları bir şey yok
tur. Yalnız Ali Oenani Bey biraderimizin buyur
dukları gibi; muallimlere «gidin, bu vazifeyi ifa 
edin ben sizin tahsisatınızı alırım» diye söyliyen 
kim ise, onun emriyle bu vazifeyi ifa ettiklerin
den dolayı arıyacakları hukuk, âmirin şahsına 
müracaat etmektir. Binaenaleyh bir âmir, muha
lifi kanun olarak bir memura emdr verirse âmi
rin muhalifi kanun olarak verdiği bu emri me
mur ifa etse, rica ederim, bu mesuliyet kime ait
tir? 

DURAK B. (Erzurum) — Menafii umumiyc-
•yi düşün hocam. 

MÜFİD Ef. (Devamla) — Hilafı kanun ver
miş olduğu emirden dolayı âmirin mesul olması 
lâzrmgelir. Binaenaleyh muallimlerin de Kanunu 
Esaside bulunan bu madde muoibince bir şey is
temeye bir hakları yoktur. 
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DURAK B. (Erzurum) — Müsaade ederse

niz encümen namına cevap vereyim. Efendiler 
•bu mesele gayet basittir. Bu mesele üzerinde 
uzunboylu düşünmeye bendeniz lüzum bile gör
müyorum. Şu memleketin bir Darülmuallimine 
ihtiyacı var mı, yok mu? 

AKİF B. (Batum) — Yok. 
YAHYA GALÎB B. (Kırşehir) — Onu Mec

lisi Umumii Vilâyet tâyin eder. 
DURAK B. (Erzurum) — Vardır. Meclisi 

Umumi bunu bir vakit, bir kararla ilga etmiş, fa
kat Maarif Vekâleti lüzum görmüş, devam ettir
miş. Zaten bdr memlekette bir mektebin açılması 
halkın ondan menfaati ve çocukların nuru 
maariften istifadeleri içindir ki; bu, yerine 
beynessemavelarz uzanmış gitmiş. Muallimler 
gelmiştir. Üç ay sonra, Encümeni Vilâyet veya
hut Meclisi Umumii Vilâyet anlamış ki, hakikaten 
bu mektebe ihtiyaç vardır. Çünkü nuru marifetin 
bir kısmı sönüyor. Bunun tekrar devamın* karar 
vermiştir. Demek ki, hatasını orada tashih etmeş-
tir. Arada bir şey kalmamıştır. Bunun için yalnız 
bir para meselesi kalmıştır. Müfid Efendi Haz
retleri bir şey buyurdular ki; «Meclisi Umumiye 
bir şahsiyeti mâneviye vermişizdir. Ona müdaha
le edemeyiz.» Biz ona başka suretle müdahale et
miyoruz. Yani hilafı kanun müdahale etmiyoruz. 
Mercii bulunmadığından dolayı bugün mercii bu
rasıdır diyoruz. Meclisi Âliniz bugün her şeyinizi 
yaparsınız. Şimdi mercii kanuni bugünlük için, 
burası olmuştur. Kararınızı verirsiniz. Zaten mu
allimlerin parası Muvazenei Hususiyeden verili
yor. Para da mevcuttur; verdirirsiniz. Muallimler
de parasını alır ve mesele de bitmiş olur ve ben
ce de hak yerini bulmuş olur. Uzunboylu düşün
meye lüzum yoktur. 

REİS — Efendim müzakerenin kifayeti hak
kında bir takrir vardır. (Kâfi sesleri) 

ALÎ SÜRURÎ Ef. (Karahisarı Şarki) — Me
sele sadatten çıkmıştır. Usûl hakkında söyliyece-
ğim. Efendim encümen namına izahatta bulunan 
Durak Beyefendi evvelce meseleyi arz ederken 
diyorlardı ki, (Muallimler haklarını aramak için, 
yani Meclisi Umumi veya Encümeni Daiminin 
verdiği karar hakkında itirazlarını serd için bir 
mercii kanuni bulamamışlar ve bizzarure Meclisi 
Âliye müracaat etmişler. Sonra Müfid Efendi 
meseleyi kendi malûmatına, vukufuna istinaden 
tafsil ederken, meselenin esasına girdi. Bendeniz 
zannediyorum ki; mualliminin talepleri hakkın-
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da, yani maaşlarını alacaklar mı i? Alamıyâcaklar 
mı? Bu -hususta Meclisi Âli karar veremez. Ma
demki, muallimler hakkı itirazlarını tetkik ede
cek bir merci bulamıyorlar ve Müfid Efendi di
yorlar ki; Meclisi Umuminin bu gibi mukarrera
tına yirmi gün zarfında, Reisin hakkı itirazı var
dır. Bu karara reisin itiraz ettiğini farz edelim. 
Bunu neresi tetkik edecektir. Meclis mi tetkik 
edecek? Katiyen tetkik edemez. Bendeniz zanne
diyorum ki; bugün Meclisi Âlice yapılacak şey, 
İstida Encümeninin bugünkü derkenarını Dahili
ye Encümenine tevdi ederek, bu gibi Encümeni 
Daimi kararlarına yahut Meclisi Umumi kararla
rına itiraz için, bir mercii tetkik bulunması lâ
zımdır. Daha doğrusu bir itiraz için, bir Tetkik 
Encümeni bulunmak lâzımdır. Binaenaleyh bunu 
tâyin ettirmek lâzımdır. Bu da malûmuâliniz, ya 
Memurin Muhakemat Encümeni olabilir, ya
hut Memurini Muhakemat Heyeti olabilir. 

Böyle bir teklifi kanuni yapılır. Her iki en
cümenden birisine salâhiyet verilir. Ondan son
ra muallim efendiler haklarını o mercii kanuni
den ararlar ve o zaman o mercii kanuni hakla
rını tetkik eder. Durak Beyefendinin izah et
tiği veçhile, acaba muallimler mi haklıdır? Ya
ni Encümen bu kararında haksız mıdır? Maa
rif Vekâleti muallimlere «Devam ediniz» de
miş Encümen «hayır biz size tahsisat vereme
yiz» demiş. Bunu tetkik eder, ahkâmı kanuni
ye dairesinde o masarifin kime tahmil olun
ması lâzımgeldiğini tâyin eder ve kararı kanu
nisini verir. Yoksa, hukuku şahsiyeden olan 
esas mesele için Meclisi Âli katî bir karar ve
remez, verse bile yalnız ve yalnız bu meseleye 
munhahir kalır. Bundan sonra vukubulacak 
itirazatı mümasilenin mercii tetkiki neresi ola
caktır? Onun için çok rica ederim, esas mesele 
hakkında Meclisi Âli karar vermesin bu ev
rakı Dahiliye Encümenine tevdi edelim. Tet-
kikatı lâzimede bulunsunlar. Encümeni Vilâ
yetin yahut Meclisi Umuminin kararını tetkik 
için bir mercii tetkik olmak lâzımgelir. Onu 
Dahiliye Encümeni bir maddei kanuniye şeklin
de tesbit ve Meclisi Âliye arz eder. 

MÜFİD Ef. (Kırşehir) — Acaba' Meealisi 
Umumiye kararlarına karşı itiraz olunabilir mi 
efendim? 

Alil SÜRURÎ Ef. (Karahisarı Şarki) 
Demin zatıâliniz buyurdunuz, - ki, ben öyle an
ladım - «Meclisi Umumi mukarreratına veyahut 
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Encümen mukarreratına Reisin hakkı itirazı 
vardır.» Bendeniz diyorum ki, farzediniz ki : 
O karara Reis itiraz etmiş olsa idi, neresi tet
kik edecekti? Onun için, buraca halledilecek 
bir mesele yoktur. Binaenaleyh asıl halledilecek 
mesele,, mercii tetkik tâyin etmektir. Hukuku 
şahsiye için Meclisi Âli bugün bir şey diye
mez. Karar ittihaz edemez. Hilafı usul, hi
lafı kanundur, hilafı salâhiyettir. 

REİS — Efendim müzakerenin kifayeti 
hakkında takrir vardır. Müzakereyi kâfi gören
ler lütfen el kaldırsın. Müzakere kâfi görül
müştür. Ali Süruri Efendinin bir teklifi var. 
îki de takrir var takrirleri okuyorum. 

Riyaseti Celileye 
Ankara Darülmualliminin lağvı hakkın

da encümeni vilâyetin kararı varittir. Muallimi
nin bu mağduriyetlerine karşı vâki istirhamları
nın nazarı dikkate alınacağına intizar etmelerim 
temin ve tebliğ eden Maarif Vekâletinin bütçe
sinin muavenet faslından mezkûr müterakim 
maaşatm itası hususuna karar itasını teklif 
ederim. 

12 Teşrinievvel 1338 
Gazianteb Mebusu 

Yasin 

REİS — Efendim bu takriri kabul edenler 
lütfen el kaldırsın kabul edilmemiştir diğer tak
rirleri okuyorum. 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. İstida Encümeninin ara

dığı mercii kanuni ancak mehakimdir. Oraya 
müracaatle halli meseleden başka çare olmadı
ğından ol veçhile müstedilere tefhimi zımmmda 
encümene iadesini teklif ederim. 

Gazianteb Mebusu 
Ali Cenani 

REİS — Efendim şu takriri kabul edenler 
lütfen el kaldırsın kabul edilmemiştir. 

Riyaseti Celileye 
Muallimlerin bu maaş meselesinin Meclise 

taallûku yoktur. Mutazarrır olanların mahke
meye müracaat etmesi lâzımgelir. 

Tokad Mebusu 
Rifat 

REİS — Efendim bu takriri kabul edenler 
lütfen el kaldırsın kabul edilmemiştir. Ali Sü-
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ruri Efendinin bir de usule dair teklifi var
dır. Binaenaleyh bu teklif mucibince bu maz
batanın Dahiliye Encümenine gitmesini kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın kabul edilmiş
tir. Dahiliye Encümenine gidecektir. 

10. — Erzurum Mebusu Salih Efendinin, 
hukuku §ahsiye baki kalmak partiyle nısıf müd
deti cezaiyelerini ikmal etmiş \olan bir faşım 
mahkûmin ile sinleri yetmişi tecavüz edenle
rin aflarına dair kanun teklifi ve Adliye Encü
meni mazbatası (2/530) 

REİS — Efendim; nısıf müddeti cezaiyele-
rini ikmal edenlerin affı hakkındaki Lâyihai 
Kanuniyenin şayanı müzakere olmadığına dair, 
Adliye Encümeni mazbatası var. Okunacak din-
liyelim. 

Riyaseti Celileye 
Şehri gufranı rahmet nişan 'olan Rama

zanı Şerifin son haftası ki, Ranmctünbilâlemm 
olan Cenabı muhbiri sadık emri nebevisiyle (Âh: 
rihu itkun minenniran) ı beşerdir. İşte şu haberi 
salhih ve va'di kerimden en ziyade mücrimlerin 
istifadeleri mukarrer bulunduğundan, bu şerefi 
âliye hürmeten nısıf müddeti cezaiyelerini ik
mal etmiş olan bilûmum kabahat ve cünha ve 
cezayı nakdiye mukabil mahkûm olanlarla sin
leri yetmişi mütecaviz bulunan ve vücutlariyle 
ademivücutlarından artık faide, zarar beklen-
miyen diğer cünha ve cinayet mahkûmlarının 
Meclisi Âlinin şerefi namına aflarını teklif ede

rim. 
25 Mayıs 1338 

Madde 1. — Hukuku şahsiye baki kalmak 
üzere nısıf müddeti cazaiyelerini ikmal etmiş 
olan cezayi nakdî ve cünha mahkûmlariyle sin
leri yetmişi tecavüz etmiş olan diğer cünha 
ve cinayet mahkûmininin bakiyei müddeti cezai-
yeleri Ramazanı Şerife hürmeten affedilmiş-
tir. 

Madde 2. — İşbu kanun 1 Şevval 1340 ve 
28 Mayıs 1338 tarihinden muteberdir. 

Madde 3. — Bu kanunun icrasına Adliye, 
Müdafaai Milliye Vekâletleri memurdur. 

Büyük Millet Meclisi 
Erzurum âzasından 

Mehmed Salih 
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Adliye Encümeni mazbatası 

Nısıf müddeti cezaıyelerlni ikmal eden ve 
sinleri yetmişi tecavüz eyliyen kabahat ve cün
ha ve cinayet mahkûmininin Ramazanı Şerif 
münasebetiyle affına dair Erzurum Mebusu 
Mehmed Salih Efendi taralından takdim olu
nup Heyeti Umumiye karariyle encümenimize 
muhavvel 15 Mayıs 1333 tarihli lâyihai kanuni
ye mütalâa ve icabı müzakere olundu. Mücri
mini âdiyedenı lâyıkı af görülenler hakkında 
müsait vesileler zuhurunda Meclisi Âlice di
riği atıfet olunmadığı şimdiye kadar Meclisi 
Âliden affa dair sadır olan ?nukarreratı âdide 
ile mübrehen olup ancak, esbabı hakiMyei kavi-
yye tahakkuk etmeden alelıtlak affın cevazı hik
meti ceza ve terhibi mücrimin noktasından mu-
vafıkı maslahat görülmlyerek teklifi mezkûrun 
lüzumu reddi münasip .aüta^a bulunmuş oldu
ğundan keyfiyetin Heyeti Umumiyeye arzı müt-
tefikan karargir oldu. 

Adliye Encümeni 
Reisi Mazbata Muharriri 
Canik Biga 

Emin Hamid 
Kâtip Âza 

Karahisarı Sahib Karahisarı Şarki 
Mehmed Şükrü Ali Süruri 

Âza Âza 
Karahisarı Şarki Kırşehir 

Sadık 
Âza Âza Âza 

Elâziz Karahisarı Sahib Diyarbekir 
Okunamadı İsmail Şükrü 

(Reye, sadaları), (Tarih kaçtır; sadaları) 
NUSRAT Ef. (Erzurum) — Heyeti Vekile-

ye havale buyurunuz. Eğer şayanı af kimseler 
varsa Meclisi Âliye arz ile Meclis affetsin. 

ı REİS — Efendim, bu bapta söz söyliyen 
yoktur. 

Adliye Encümeni mazbatasını kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

11. — Bursa Mebusu Operatör Emin Beyin, 
Muvakkat bir Şûrayı Devlet teşkiline dair kanım 
teklifi ve Lâyiha Encümeni mazbatası 

REİS — Efendim; Şûrayı Devlet teşkili hak
kındaki teklifin şayanı müzakere olmadığına 
dair Lâyiha Encümeni mazbatası var. Okuna
cak. Dinleyelim. 

. 1338 O : 1 
Riyaseti Celileye 

Zaman zaman inhilâl eden Tetkik ve Muha-
kemat encümenleri âzalıkları için intihabat ic
rası suretiyle izaai evkat edildiğinden ve mez
kûr encümene müntehap rüfekayi kiramın iş
lerin kesreti dolayısiyle yetişememekte oldukla
rını küllü yevoı işitmekte bulunduğumuzdan; 
Şûrayı Devlet makamına kaim olan Tetkiki Mu-
hakemat encümenlerinin lağvı ile Sivas'ta mü
teşekkil muvakkat Temyiz Heyeti gibi muvak
kat bir Şıırayı Devlet teşkili ile mesalihi Dev
let ve milletin daha seri bir surette tedvirine za
ruret hâsıl olduğundan; berveçhizir mevaddm 
kanuniyetini teklif ederim. 

5 Haziran 1338 
Bursa Mebusu 

Operatör 
Emin 

MADDE 1. — Maliye ve İktisat ve Muhake-
mat namiyle üç daireden müteşekkil ve merke
zi Konya'da olmak üzere muvakkat bir Şûrayı 
Devlet heyeti teşkil olunmuştur. 

MADDE 2. — Her daire beşer âza ile ikişer 
âza mülâzımından ve birer mümeyiz ile ikişer kâ
tipten terekkübeder. Her daire âzası aralarından 
birini reis intihabeder. 

MADDE 3. — Azalarına şehrî beşer bin ve 
mülâzmlarma şehrî iki bin beşer yüz, mümeyiz-
lerine ikişer bin ve kâtiplerine bin beşer yüz 
kuruş maaşı asli ita olunur. 

MADDE 4. — Balâda mezkûr azadan maada 
muhakemat dairesinde beş bin kuruş maaşlı bir 
müddeiramumi ile her üe daire için keza beş 
bin kuruş maaşlı bir de hukuk müşaviri bulu
nul'. 

MADDE 5. — Şûrayı Devletin Nafıa ve Maa
rif dairelerine ait vazaif Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Nafıa ve Maarif encümenlerine intikal 
eylemiştir. 

MADDE 6. — Şûrayı mezkûr Maliye ve. İkti
sat dairesi âzalıklarına Maliye ve İktisat Vekâ
letleri müsteşarlıkları mazülleri ve vekâleti müşa-
rünileyha müdürü umumiliğinde bulunmuş zevat 
ve maliye müfettişlikleriyle Defterdarlıkta lâa-
kal iki sene ifayı hüsnü hizmet eylemiş olanlar 
ve âza mülâzimliklerine muhasebecilerle muha-
sebei hususiye müdüriyetlerinde lâakal iki se-
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ne hüsnü hizmet eylemiş olanlar, mülkiye dai
resi âzalıklarma Dahiliye Vekâleti müsteşarı 
yahut vali veya brinci sınıf mutasarrıf mazulle-
ri ile mülkiye müfettişliklerinde lâakal üçer se
ne ifayı hüsnü hizmet eylemiş zevat; 

Muhakemat dairesi âzalıklarma Adliye ve
ya Şer'iye vekâletleri müsteşarlığı ile Mahke-
mei Temyiz âzalıklarmda veya Başmüddciiumu-
miliğinde bulunmuş zevat ile Adliye devairi 
merkeziye müdürüumumiliklerinde ve istinaf ri
yasetiyle müddeiumumiliklerinde iki sene ifayı 
hüsnü hizmet eylemiş zevat âza ve mülâzimlik-
lerine, sulh hâkimliklerinde, bidayeti ceza mah
kemeleri riyaset veya müddeihımumliklerinde 
lâakal üç sene ifayı hüsnü hizmet etmiş zevattan 
intihap ve tâyin olunurlar. 

MADDE 7. — Şûrayı mezkûr âzalıklarmm 
intihabı Maliye, İktisat, Dahiliye ve Adliye ve
kâletlerine aidolup tâyinleri A êya azilleri Heye
ti Vekile karariyle olur. 
r MADDE 8. — 30 Şevval 1339 ve 4 Temmuz 
1337 tarihli Şûrayı Devletin Memurin muhakâ-
ınatına mütaallik vazaifin sureti ifası hakkın
daki Kanun mülgadır. 

MADDE 9. — îşbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren meriyülicradır. 

MADDE 10. — îşbu kanunun icrasına İcra 
Vekilleri Heyeti memurdur. 

Riyaseti Celileye 
Şûrayı Devlet teşkili hakkındaki Operatör 

Emin Beyin teklifi kanunisi ledettetkik Hazinei 
Maliyenin hali hazırı, teklif olunan teşkilâta mü
sait olmadığı ve müntehap âza ile vezaifi mezkûre-
nin görülmek imkânı mevcut bulunduğu cihetle 
şimdilik şayanı müzakere görülememiş olmakla 
Heyeti Umumiyeye arz ve takdim olunur. 

17 Haziran 1338 
Lâyiha Encümeni 

Reisi namına * Mazbata Muharriri 
Vasfi Ali 
Kâtip Âza > 

Âza Âıa ' Âza 

REİS — Efendim, mazbata hakkında söz is-
tiyen var mıf 
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NEBÎL Ef. (Karalıları Sahib) — Hakika

ten Şûrayı Devlet mühim bîr meseledir, bugün 
bunu reddedecek olursak bu sene içinde bir daha 
teklif vukubulamaz. Şimdilik tehir edelim. Son
ra müzakere olunur. 

REÎS — Efendim, mazbata hakkında başka 
söz istiyen yok. Mazbatayı aynen kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

12. — Amasya Mebusu Ali Rıza Efendinin, 
Belediye intihabatt Kanununun bir maddesinin 
tadiline dair kanun teklifi ve Lâyiha Encümeni 
mazbatası (2/516) 

REÎS — Efendim, Belediye Kanununun ta
diline dair olan teklifin şayanı müzakere olma
dığına dair Lâyiha Encümeni mazbatası var. 
Okunacak, dinliyelim : 

B. M. M. Riyaseti Celilesine 

Teşkilâtı Esasiye Kanunu mucibince Hâki
miyeti Milliye efkârı umumiyei milletin ekseri
yeti arası demek olmasına rağmen, Elhaletü 
hazihi, belediye reislerinin doksan üç senesi Vi
lâyet Kanununun ikinci faslının dördüncü mad
desi mucibince rüesayı Hükümetin azayı 
müntehibeden arzu ettiğini tasdik etmesi 
ekseriyeti ara demek olan Hâkimiyeti Mil
liye ile tearuz hâsıl etmekte olduğu ve birçok 
mahalde ise, millet aracında tefrikayı mucib-
olmakta bulunduğu cihetle, mezkûr maddenin 
berveçhi zir tadilini ve tarihi tadilden itibaren 
tatbikini teklif eylerim. 

22 Nisan 
Amasya Mebusu 

Rıza 

Maddei muaddele; 
Azayı müntahabeden en ziyade ekseriyeti ara

ya mazhar olan zat belediye riyaseti vazifesini 
ifaya Hükümetçe davet olunur. 

1 Riyaseti Celileye 
Amasya Mebusu Rıza Efendinin işbu teklifi 

kanunisi okundu. Hayatı içtimaiyemizde ve inti
haplarda vâki olan eşkâle nazaran en çok rey alan 
zatın riyasete ehil olması tâyin edilemiyeceğin-
den ve kanunu hazırın esas maksadı da ehil ol
mak şartiyle, fazla rey ihraz edenin tercihini is
tilzam etmekte bulunduğundan, bu teklif şa-
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yani müzakere görülmemiş olmakla Riyaseti 
Celileye takdim kılındı. 

2 Mayıs 1338 
Lâyiha Encümeni Kâtip Âza 

s (TBeisi Yozgad Midhat 
Ahmed Hilmi Ahmed 

MÜFlD Ef. (Kırşehir) — Efendiler, Lâyiha 
Encümeninin mazbatasını okuyunca bendenizin 
hatırıma bir şey geldi. Heyeti Vekileden Meclisi 
Âlinize bir lâyiha şeklinde verilmiş ve ruzna-
mei müzakerata alınmış bir madde var. El'an 
ruznamede bulunuyor. O maddede deniyor ki : 
Belediye heyeti ahali tarafından intihabedildik-. 
ten sonra aralarından kendilerine bir reis inti-
habederîer. Hükümet böyle teklif ediyor. Ben
denize kalırsa bunun müzakeresini tehir ede
lim. Onunla tevhiden müzakere edelim. 

REÎS — Efendim, başka söz istiyen var mı? 
(Müfid Efendinin sözüne iştirak ederiz, «ada
ları) 

REÎS — Müfid Efendinin teklifini kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiş
tir. Beraber müzakere edilecektir. 

MÜFİD Ef. (Kırşehir) — Müstacelen müza
kere edilsin. 

REÎS — Müstacelen müzakere edilecektir. 

13. — Malatya Mebusu Feyzi Efendinin, 
Mültezimlerin güzeşteden aflarına dair kanun 
teklifi ve Lâyiha Encümeni mazbatası (2/526) 

REÎS — Aşar Nizamnamesinin tadili hakkın
daki teklifi kanuninin şayanı müzakere olmadı
ğına dair Lâyiha Encümeni mazbatası : 

T. B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 
MADDE 1. — 1337 senesi nihayetine kadar 

maamasarif borçlarını tediye eden mültezimler 
güzeşteden nıafüvdür. 

Madde 2. — îşbu kanunun icrasına Maliye 
Vekili memurdur? 

Asar alıp da aslından külli zarara ve Hükü
metin takibi ile masarifi zâideye giriftar olan 
mültezimlerden tediyei deyin edemiyerek muz-
tarip bir halde kalanlar çoktur. Müruru eyyamla 
güzeşte bir misli yekûn teşkil etmekte bulunan 
mülteziminin (mükellefiyetlerinin 'balâdaki madde
lerle tahfiflerini teklif eylerim. 

Malatya Mebusu 
•.: '• Fevzi 
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Riyaseti Celileye 

Aşar Nizamnamesinde kâfi ahkâm mevcut ve 
müserrah bulunmasına binaen ayrıca tekrar mad-
dei kanuniye tedvinine ihtiyaç olmadığından şa
yanı müzakere görülmiyen işbu teklifi kanuninin 
reddine müttefikan karar verilmiştir. 

11 Mayıs 1338 
Lâyiha Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Ahmed Hilmi Bulunmadı 
Kâtip Âza Âza 

Yozgad Mithad Yusuf Ziya 
Ahmed 

Âza Âza 
Ömer Lûtfi Derviş 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Bu affı 
hususi mahiyetinde bir şey, bunun Aşar Nizam-
namesiyle münasebeti yoktur. 

DURAK B. (Erzurum) — Bunun Aşar Ni
zamnamesine ciheti taallûku yoktur. 

ALÎ CENANÎ B. (Gazianteb) —, Ruznamede 
böyle bir teklif vardır. Muvazcnei Maliye Encü
meninden çıkmıştır. Binaenaleyh buna lüzum 
yoktur. Veyahut onunla tevhidedilsin. 

DURAK B. (Erzurum) — Bunun Aşar Ni
zamnamesine ciheti taallûku yoktur, bu affı mıı-
tazammm bir takrirdir. Meclisi Âli ret veya ka
bul eder, mesele biter. 

REÎS — Efendim Muvazcnei Maliye Reisi 
Encümende müzakere olunmuş ve buraya gelerek 
ruznameye alınmış buna mütaallik bir lâyihanın 
mevcudolduğundan bahisle, bunun onunla birleş
tirilmesini teklif ediyor. Bu teklifi kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsın kabul edilmemiştir. 

NEBİL Ef. (Karahisan Sahiıb) — 1336 senesi 
nihayetine kadar borçlarını defaten ve masarifi 
ile beraber tesviye edenlerden güzeşte alınmaya
cağına dair, bu Meclisten çıkmış bir kanun var
dır. Rica ederim, bugün bunu reddedersek, mese
le ne olacaktır? Her halde bunun tetkik edilmesi 
lâzımgelir. Çünkü 1336 senesi nihayetine kadar 
mamasarif borçlarını veren mültezimlerin veyahut 
sair ashabı düyunatm güzeşteleri affolunmuştur 
diye kanun vardır. Ve bu kanun Meclisi Âliden 
çıkmıştır. 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Efendim 
bu güzeştelerin affına dair olan teklif iyi bir tek
liftir. Düşünüyorum acaba Hazine kendisinden 
matlûbatı olanların parasını vermediği zaman 
faiz veriyor mu ki, alacağı için güzeşte istiyor? 
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Bu âdeta sarrafa yakışacak bir muameledir. Ha
zine böyle bir muameleyi katiyen kabul etmez. 
Binaenaleyh borçlarını tesviye edenlerden güzeş
te aramlmamalıdır. Bu kanun müzakere edilme
lidir. Hazine mademki alacağı olanlara güzeşte 
vermiyor. Halktan alacağı için de güzeşte almaya 
hakkı yoktur. 

YASİN B. (Gazianteb) — Efendim Nebil 
Efendinin buyurdukları gibi 1336 senesine kadar 
borçlarını maamasarif tesviye eden mültezimler
den güzeşte aranmasın diye Meclis bir karar kabul 
etti. Fakat 1336 dan sonra, bilhassa Büyük Millet 
Meclisinin taazzu ve teşekkülünden sonra, iltizam 
ettiği aşardan bugüne kadar borçlarını vormiyen 
mültezimler, sizi katiyen temin ederim, verecek
leri bu paranın belki kırk mislini kazanmışlardır'. 
Binaenaleyh bunlardan güzeşteyi affetmek doğ
ru değildir. Teklif gayri varittir.* Bunun reddini 
teklif ediyorum; 

NEBİL Ef. (Karahisarı Sahib) — Doğrudur. 
Mültezimlerin borçlarıdır. Yalnız nazarı dikka
tinizi bir nokta üzerine celbederim. Faraza ben 
mültezimim : Veyahut başka bir şahıs mültezim
dir. Hükümet gitmiş, mubayaa usulü ile malını 
almış ve borcuna mahsubetmemiş ve etmiyor ve 
alacağı paraya faiz yürütüyor. Eğer Meclis bu
na razı oluyorsa, yani onun Hükümetten alacağı 
var iken, on para faiz almadığı halde, verecek
leri için, hükümete faiz vermelerini kabul edi
yorsa bu kanunu müzakere etmeyiniz reddediniz. 

MÜFÎD Ef. (Kırşehir) — Hükümetin kendi
lerinden faiz talebettiği admalar doğrudan doğ
ruya ticarette bulunan adamlardır. Malûmuâli-
niz mültezimler, aşar iltizam ediyor. Aşarını 
iltizam ettiği köyde acaba matlubatından on 
parasını bırakıyor mu? Mültezim köyde on para
sını bırakmayıp alacağını .tamamiyle tahsil ve 
bu muameleden tamamiyle intifa ettikten sonra, 
Hazineye olan deynini vaktiyle vermiyor. Hazi
nenin alacağını açıkta bırakıyor. Binaenaleyh 
hükümet kanunen alınması lâzımgelen şeyi on
dan almalıdır. Binaenaleyh teklif gayri varittir, 
reddi lâzım gel ir. Nebil Efendinin dediği mesele 
ise ayrı bir. meseledir ve onda hakkı vardır. Fakat 
dediğim gibi; o başka bir meseledir. 

MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) — Bu me
sele hakkında bir teklif vardır. Muvazenei Ma
liye Encümeninden çıkmıştır. Encümen tetkikat 
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ve müzakeratmı ikmal etmiş ve ÎÜ^asete takdim 
etmiştir. Bu teklif aynı tekliftir. 

NUSRAT Ef. (Erzurum) —• Encümen ret mi 
etmiştir? 

MAZHAR MÜFÎD B. (Hakkari) — Hayır 
reddetmemiştir. Demin Ali Cenani Beyefendinin 
buyurduğu bu idi. Binanealeyh bu iki teklifi 
birleştirdim. Beraber müzakere edelim. Çünkü 
o; teklifi Muvazenei Maliye Encümeni kabul 
etmemiştir. Hattâ teklif münasebetiyle demiştir 
ki hulâsatan arz edeyim, 1337 senesi nihayeti
ne kadar aşardan medyun olanlar 1338 senesi 
nihayetine kadar borçlarını tamamen tesviye 
ediyorlarsa, faiz aranmıyacaktır. Ecünmen işte 
bu maalde tesbit etmiştir. Binaenaleyh bu teklif 
o teklif ile tevhidedilsin, birlikte müzakere 
edelim. 

NUSRAT Ef. (Erzurum) — Efendim biz 
kendimizi islâm hükümeti telâkki ediyoruz de-
ğilmi? Evvelâ hoca efendiler size sorarım, gü
zeşte helâl mıdır, yoksa haram mıdır? 

MÜFÎD Ef, (Kırşehir) — Cevap verelim. 

NUSRAT Ef. (Erzurum) — Buyurun. 
MÜFlD Ef. (Kırşehir) — Devletçe ittihaz 

olunan bir usul ve kabul edilmiş bir ameldir. 
Bunun için burada söz söylenmez. 

NUSRAT Ef. (Erzurum) — Hangi mahke
mede? 

MÜFÎD Ef. (Kırşehir) —, Her mahkemede, 
nizami mahkemelerde, 

NUSRAT Ef. (Erzurum) — Her mahkeme
nin kabul ettiği şey bâtıldır. 
Binaenaleyh, güzeşte haramdır. Reddi lâzımge-
lir. 

ZEKÂÎ B. (Adana) — Bendenizin hatırımda 
kaldığına göre, Aşar Nizamnamesinde bir mesele 
hakkında sarahat vardır, mültezimlerden med
yun olanların dört senelik iradı borcuna kifayet 
ederse bilâfaiz borçlan tecil edilir. 

HASAN B. (Trabzon) — Maafaiz... 
ZEKÂÎ B. (Adana) — Bendenizin hatırım

da öyle kalmış ihtimal ki, bu sarahatin mevcudi
yetine binaen bu lâyihayı encümen şayanı müza
kere addetmemiş.. 

TAKÎ Ef. (Sivas) — Efendim, güzeştenin 
haram olduğunu Nusrat Efendi Hazretleri be
yan ettiler. Filhakika güzeşte haramdır. Ha
ram olmasının hikmeti de insanların yekdiğe
rine rahim ve şefkat ile muamele etmelerini te-
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min içindir. İnsanlar yekdiğerinin kardeşi oldu
ğu halde, verdiği para için bir ivaz istemesi mu
halifi insaniyet görülmüş. 

HASAN B. (Trabzon) — İvaz vardır, bu 
meseleye şümulü yoktur. 

TAKI Ef. (Sivas) — Hikmetini taharri et-
miyelim. Nassı şer'i ile haramdır. Hikmetini 
aramaya lüzum yoktur. Şu Meclis ise bir Hükü
meti îslâmiyedir, bir milleti îslâmiyenin Mecli
sidir. Gerçi Müfid Efendi Hazretleri buyurdu
lar k i ; bu Aşar Nizamnamesine ve sair kanun
lara dere edilmiştir. Doğrudur. O kanunlar, fai
zin meşruiyeti ve ademimeşruiyeti taharri olun
madığı zamanlarda yapılmıştır. Inşaallah Mec
lisimiz bu gibi şeyleri taharri edecektir. Meşru 
olmıyan şeyleri kaldıracaktır. Maamafih meşrui
yetinden sarfınazar etsek dahi insaniyet noktai 
nazarından, bir hükümet kendi efradı milletin
den - ki Hükümeti o millet teşkil etmiştir - Böy
le faiz namiyle, yani bilâivaz ahaliden akçe al
ması nasıl mâkul olabilir? 

HAFIZ MEHMED B. (Trabzon) — Avru
pa'ya faiz veriyoruz. Bunu nereden vereceğiz? 

TAKI Ef. (Devamla) — Avrupa'da dahi 
faiz almak gayriahlâki görülmüştür. Faiz almak 
ahlâk noktasından da merduttur. Binaenaleyh, red
di lâzımgelir. O veçhile karar verilmesini teklif 
ederim. 

REİS — Efendim, bu hususta müzakereyi 
kâfi görenler lütfen el kaldırsın, müzakere kâfi 
görülmüştür. 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbata Mu
harriri Beyefendi böyle bir teklif aynı encümen
dedir ve encümen onu tesbit etmiştir, diyor ve 
bunun onunla tevhiden müzakeresini teklif edi
yor. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul 
edilmiştir. 

14. — Malatya Mebusu Sıd,kı Beyin, Firari 
Kanununa tenzil edilecek mevad hakkında kamın 
teklifi ve Lâyiha Encümeni mazbatası (2/481) 

REİS — Efendim, Firariler Kanununa zeyl-
olmak üzere, Malatya Mebusu Sıdkı Bey tara
fından teklif edilen lâyihai kanuniyenin şayanı 
müzakere olmadığına dair Lâyiha Encümeni 
mazbatası var : 

B. M. M. Riyaseti Celilesine 
11 Eylül 1336 tarihli Firari Kanununa zeyl-

olmak üzere berveçhi zir tanzim-eylediğim mad-
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dei kanuniyenin kabulü takdirinde firariler 
hakkında büyük bir tesir hâsıl ve şu suretle bu 
misillû fenalığın önü alınmış olacağından kabul 
buyurulmâsmı Heyeti Gelileye arz ve teklif ey
lerim. 

MADDE 1. — Muvazzaf hizmeti askeriyeye 
dâhil olmak veyahut esnan erbabından olup da 
bilâhara firar ederek A â̂dii şekavette bulunanlar 
mensuboldukları şubelerden kendilerinin celbi 
hakkında mahallî jandarma kumandanlığına 
müzekkere tanzim ve dairei mezkûreden dahi 
on beş gün zarfında teslimi nefseylemeleri için 
ikametgâhlarının bulunduğu mahallede usulü 
veçhile, ilân Âe bu müddet zarfında teslim olmı-
yarak temerrüdedenler her hangi ferd tarafın
dan katledilecek olurlarsa, failleri hakkında 
hiçbir gûna takibatı kanuniye yapılmamakla 
beraber, bu suretle katlolunan eşhasın üzerle
rinde zuhur edecek eslihâi memnuadan başka 
her ne bulunursa, kendilerinin olacaktır. 

25 Şubat 1338 
Malatya Mebusu 

Sıtkı 

Lâyiha Encümeni mazbatası 
Malatya Mebusu Sıtkı Bey imzasiyle veri--

len Are encümenimize tevdi olunan lâyihai kanu
niye kıraat olundu. 

Esasen mevzuatı kanuniyemizde suret ve şek
li takip ve tecziyeleri hakkında kâfi mevad VL\QX-

cudoldüğu gibi bu suretle gayrimesul eşhastan 
her hangi birisinin firarileri takip ve katletmesi 
hakkında madde tâyini suretinde Hükümet mef
humunun mânası kalmıyacağı ve birçok yolsuzlu
ğa ATe süiistimalâta meydan açacağı encümenimiz-
ce teemmül edilmiş olmakla Makamı Riyasete 
takdimine karar verildi. 

11. Mart 1338 
Lâyiha Encümeni 

Reisi Mazbata Muharriri 
Ahmed Hilmi Okunamadı 

Kâtip Âza 
Ahmed Rıza 

•* ' Î 3 T I V ! -

REİS — Efendim; bu mazbata hakkında söz 
söyliyecek var mı?. (Hayır, sadaları) Mazbatayı 
kabul edenler lütfen el kaldırsın. Lâyiha Encü
meni mazbatası kabul edilmiştir. 
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2. — Ziynet eşyasının men'i duhulü hakkın

daki Kanunun tadiline dair kanun lâyihası ve 
Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası. 

O : 1 

REÎS — Efendim ruznamei müzakerata geçi
yoruz ki, dünden Ziynet eşyası hakkındaki lâyi-
hai kanuniyenin müzakeresi olmuş ve heyeti umuı-
miyesi hakkında müzakere kâfi görülmüştü. Ona 
dair bâzı takrirler var. Okuyacağız. 

Riyaseti Celileye 
Kanun lâyihasının heyeti umumiyesi hakkın

daki müzakere kâfi görülerek maddelere geçil
mesini teklif eylerim. 

11 Teşrinievvel 1338 
Sinob Mebusu 
Hakkı Hami 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Maddelere geçilmesini tek

lif eylerim. 
Kayseri Mebusu 

Âlim 

Riyaseti Celileye 
Ziynet eşyasının Avrupa'dan .memleketimize 

men'i duhulüne dair neşrolunan kanun yerli do
kumalarının terakki ve tealisine hizmet etmekte 
ve belki tekemmülüne de büyük hizmet edeceği 
gibi yerli işlerine bir kıymet ve ehemmiyet atfet
mek sebebiyle de yerli sanatkârlarımızın çoğal
masını da temin edeceği derkâr bulunduğundan 
mezkûr kanunun kaldırılmasına dair olup müza
kere edilmekte olan kanunun heyeti umumiyesi-
nin reddini teklif eylerim. 

Denizli Mebusu 
Yusuf 

Riyaseti Celileye 

Ziynet eşyasının memnuiyetini ref ile on beş 
misli resimle duhulüne müsaade olunması yolun
daki Muvazene! Maliye Encümeninin teklifi ka
bul edildiği takdirde, bu memnuiyet dolayısiyle 
esasen bilüzum olan, yalnız itiyattan doğan bu ih
tiyacın da mahalli mevaddı iptidaiyemizle temini 
için, birçok mahallerde binlerce liralık şirketler, 
masraflarla teşekkül eden mahalli sanat ve mües-
sesat akamete mahkûm kalacak ve bimıetice bil
hassa altınlarımızın harice gitmesini mucibola-
caktır. Onun için Muvazenei Maliye Encümeni
nin teklifinin reddini teklif ederim. 

11 Teşrinievvel 1338 
(lazia,nteb Mebusu 

Yasin 

REÎS — Efendim birkaç takrir müzakerenin 
kifayetine dairdir. Onlar geçen ietimada bitti. 
Sonra iki takrir vardır ki, her ikisi de ziynet eş
yası Kanununun ilgası memleket hakkında mu
zır olacağından Ziynet eşyası Kanununun ipka
sını teklif ediyorlar. (Hayır, sesleri) Rica ede
rim, müsaade buyurunuz, sözümü söyliyeyim. 
Şu teklifi kanuninin reddini teklif ediyorlar. 

Şu lâyihai kanuniyenin reddini, yani derdesti 
müzakere olan lâyihai kanuniyenin reddini ka
bul edenler lütfen el kaldırsın, Kabul edilmemiş
tir. Müzakeresine devam olunacak. 

On dakika teneffüs edelim badehu müzakere 
ederiz. 

Hitamı Celse; saat : 00,00 
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REİS 

ÎKÎNCÎ CELSE 
Bed'i müzakerat; saat : 4,10 

Birinci Reisvekili Mehmed Vehbi Efendi Hazretleri 

KÂTÎP : Mahmud Said Bey (Muş) 

REİS — Efendim Meclis açılmıştır. Divanı 
Riyasetin bir kararı var, okunacak : 

-i. — Bursa Mebusu Mustafa Fehmi Efendiye 
izin verilmesine dair Divanı Riyaset haran 

Heyeti Umumiyeye 
Bursa Mebusu Mustafâ Fehmi Efendinin bir 

ay müddetle mezun addi Divanı Riyasetçe ten-
sibedilmiş olmakla Heyeti Umumiyenin nazarı 
tasvibine arz olunur efendim. 

Büyük Millet Meclisi İkinci 
Reisvekili 

Musa Kâzım 

REİS — Efendim Bursa Mebusu Fehmi Efen
dinin bir ay mezuniyetini kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. Kabul olunmuştur. 

5. — Dahiliye Encümenindeki münhaUere âza 
intihabolunmasma dair Encümen Riyaseti tezke
resi 

REİS — Dahiliye Encümeninden mevrut, tez
kere var, okunacak : 

Riyaseti Celileye 
Dahiliye Encümeni Âzasından Ali Vefa Bey 

Antalya, Hâmdi Namık Bey (İzmit) mezunen azi
met ettiklerinden mensuıboldu'kları şubelerden 
yerlerine birer zatın intihap Duyurulması lüzu
mu arz olunur efendim. 

12 Teşrinievvel 1338 
Dahiliye Encümeni Reisi 

Lâzistan Mebusu 
Esad 

REİS — Efendim şube reislerinden rica ede
riz; şube azalanın toplasınlar, intihap yapsınlar. 

6. — Birinci Şubece şube ve encümenlere ya
pılan intihaplara dair şube riyaseti tezkeresi 

REİS — Birinci Şube Riyasetinin takriri var, 
okunacak. 

Riyaseti Celileye 
Birinci Şube Riyasetine : Müfid Efendi (Kır

şehir) 
Maarif Encümenine : Rüşdü Bey (Maraş) 
Maarif Encümenine : Hacı Tahir Efendi (İs

parta) 
Birinci Şube Riyasetine daileri ve Maarif En

cümenine Rüşdü Bey (Maraş) ve Hacı Tahir 
Efendi (İsparta) intihabedilmişlerdir. Evvelce 
Tetkiki Hesabat Encümenine intihabolunan Hacı 
Ahmed Efendi (Muş) mezuniyetinden avdet 
ettiğinden gerek mezkûr encümene ve Posta ve 
Telgraf Encümeni âzasından Sadettin Bey (Men
teşe) dahi avdet eylediğinden, Posta ve Telgraf 
Encümenine de tekrar intihap icrasına lüzum ol
madığı arz olunur. 

12 . X . 1338 
Birinci Şube Reisi 

Müfid 

REİS — Efendim berayı malûmat arz olu
nuyor. Muvaffakiyetlerine dua ederiz. 

Efendim Ziynet eşyasının men'i duhulü hak
kındaki Kanunun ilgasına dair olan Kanun mü
zakere olundu. Heyeti umumiyesi hakkında mü
zakere kâfi görüldü. Reddine dair takrirler okun
du. Kabul olunmadı. Binaenaleyh maddelere ge
çilmesi takarrür etti demektir. Yani maddelere 
geçilmiştir. Maddeleri okuyoruz. 

MADDE 1. _ 7 Mayıs 1337 tarihli Kanuna 
merbut (d) cetvelindeki eşya ve mevaddm mem-
nuiyeti ref'edilerek mezkûr kanunun (b) cetve
lindeki ahkâmı rüsumiyeye âtbi tutulacaktır. 

MADDE 2. — Gerek memnu ve gerek resme 
tâbi bilcümle eşya kaçakçılığına cüret eden eş
has ile kaçakçılara muavenet ve teshilâtta bulu
nan .memurini rüsumiyenin muhakemeleri Hi-
yaneti vataniye Kanununa tevfikan icra edilir. 
Bunların cezaları 11 Nisan 1334 tarihli Güm
rük Kanuniyle kanunu cezaya tatbik ve cezayı 
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nakdî ve cezayi bedeni ile birlikte âzami dere- | 
çelerde olmak üzere hükmedilir. 

MADDE 3. — Elyevm gümrük idarelerine 
vürud edip henüz müsadere muamelesi hitam 
bulmamış olan eşyayi memnuanm Gümrük Res
mi işbu kanuna tevfikan istifa edilerek asha- I 
bina teslim olunacaktır. 

MADDE ,4. — işbu kanun her tarafta tarihi 
neşrinden itibaren meriyülicradır. 

MADDE 5. — tşbu kanunun icrasına Maliye 
Vekili memurdur. 

REİS — Efendim birinci madde hakkında J 
söz istiyen var mı? 

DURAK B. (Erzurum) — Efendim dün 
bu kanunun heyeti umumiyesi müzakere 
edildiği vakit, arkadaşlarımız, birçok söz
ler söylediler. Bendeniz zannediyorum ki, ekse
riyetle söz söyliyen arkadaşlarımızın sözleri bu 
kanunun bütün bütün ilgasına taraftar oldukları
na dairdi. Birinci maddede (d) cetvelindeki eşya 
ve mevaddm memnuiyeti ref'ediliyor ve o ka
nunun (b) cetvelindeki ahkâmı rüsumiyeye tâbi 
tutuluyor. Yani; şimdiye kadar ithali memnu 
olan ziynet eşyası şimdiden sonra üç misli zam 
ile gümrük rüsumuna tâbi tutuluyor. Yani yine 
yüksek bir fiyata çıkıyor. Bununla bunun önü 
alınacağı zannediliyor, ve bendeniz öyle zan
nediyorum ki yine biz kendi kendimizi aldatı
yoruz. Nasıl ki büsbütün menettik, önünü ala
madık. Üç, misli Gümrük Rüsumu zammedersek, 
yine kaçakçılık eskisi gibi devamedecek ve işin 
yine önünü alamıyacağız. Efendiler bendeniz 
zannediyorum ki bu hususta vatana, memlekete 
nâfi bir iş görmüyoruz. Birtakım menfaatperest
lerin ceplerini dolduruyoruz. Hırsızlara bura
da fırsat veriyoruz. Efendiler misal olarak bir 
iki şey arz edeyim. Bendeniz de ticaretle iştigal 
edenlerden birisiyim. - Memlekette burada değil -
o vakit İstanbul'da yapılan ayakkabı, terlikler 
memnu idi ve o zaman kanun da anlaşılmamış-
d. Tüccarın birisi bunlardan bir sandık bir 
suretle geçirmişti. Tesadüf ettim, sordum. Bu
nu nasıl geçirdiniz? Sorma efendim, bunun ne 
ehemmiyeti var? Geçirmek gayet kolay. Kaç 
sandık istiyorsun dedi. Bir misâl daha söyle
yeyim mi? Konya'ya bir tüccar - Konyalılar 
tahkik etsinler - külliyetli ipek eşya sokmuş- J 
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tur. Ama ne suretle sokmuştur söyleyeyim, çok 
kolay... Fesler malûmuâliniz kağıtlar içerisinde
dir. Meselâ on sandık fes alıyor. Feslerin üçte 
birisini çıkarıyor, onun yerine ipekli sokuyor. 
Üçte birini çıkarıyor, ipekli sokuyor ve bu su
retle geçiriyor. Tüccar da hırsızlığa başlıyor. 

Zaten bu ahval memurlarımızı bütün bütün 
ahlâksız yapıyor. Efendiler sonra imkânı yok, 
önünü alamadık, biz ziynet eşyasını menettiği-
miz vakit memlekette on kalem ziynet eşyası 
var idise bugün yüz kalem var. Trabzon'da 
bir tüccar ile görüşüyordum. Tüccar dedi ki; 
siz Ziynet Eşyası Kanunundan istifade mi etti
niz? diyordu ve gülüp bizimle eğleniyordu. 
Dedim tabiî istiyoruz ki, paramız harice çıkma
sın «teessüf ederim dedi, ben bu yanımızdaki 
komşunun - ismini biliyorum - mağazasında siz 
bu kanunu kabul ettiğiniz zaman âzami menet-
tiğiniz eşyadan elli kalem kadar görüyordum. 
Bugün ise yüz altmış kalem menedilen eşyadan 
vardır, isterseniz giriniz, bakınız,» dedi. Efen
diler bu kanunla bütün memleketi ahlâksızlığa 
sevk ediyorsunuz. Rica ederim, bu kanunu bü
tün bütün ilga ediniz. Çünkü bunun önüne 
geçmenin imkânı yoktur. Alıyorlar alıyorlar, ge
tiriyorlar, getiriyorlar ve kimseyi menedemiyor-
sunuz. 

YUSUF ZÎYA B. (Mersin) — Yani Güm
rük Re^mi almıyalım mı? 

DURAK B. (Devamla) — Diğer eşyalar
dan ne kadar gümrük almıyorsa, bundan da 
o kadar resim alalım, ve evvelâ gümrük fiyatı 
yükseldikçe kaçakçılığa yol vermiş oluruz. Efen
diler biz bu gibi kanunları yapmadan evvel 
teşkilâtımızı itmam edelim. Bir kere hudutları
mız nereden nereye kadardır; bakınız şimdi de 
yeniden birçok hudutlar açıldı. Meselâ : Bur
sa'dan çıkınız, Marmara denizinden çıkınız; İz
mir sahillerinden ta İskenderun'a kadar olan 
yerler yeniden açıldı bunlara nereden teşkilât 
yapacaksınız! ve ne suretle bu kaçakçılığın önü
nü almış olacaksınız? 

Rica ederim. Efendiler Meclisi Âliniz bu
nunla beyhude yere uğraşıyor. Ve. birtakım gay-
rimeşru eepleri dolduruyor ve buna sebep yine 
biz oluyoruz. Tekrar rica ediyorum efendiler, bu 
kanunu bütün bütün kaldıralım. Evvelki gibi ser
best bırakarak, bu suretle gümrüklerimiz beş on 
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kuruş istifade etsin. Bu kanunu kaldırnııyacak 
olursak cepler gayrimeşru dolacak ve gümrükle
rimiz istifade edemiyecektir. Günkü efendiler 
gümrük memurlarının yüzde sekseni bu meselede 
hırsızlık yapmıştır. Bu tüccarların ela ahlâklarını 
bozmuştur efendiler. Rica ediyorum, yalnız (d) 
faslını değil, bunun bütün bütün ilgasına karar 
vermeliyiz. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Efendim bendeniz İm 
ithali memnu olan eşyanın men'i duhulü hakkın
daki Kanunun muvafık olduğunu kabul etmekle 
beraber, (d) cetveline nakil ile on beş misil alın
masına dair olan bu teklifi muvafık görmüyorum. 
Günkü şimdi (d) faslına ait eşyadan on beş misil 
gümrük alınacak, fakat tüccar o zaman beş misil 
gümrüğe tâbi olan emtianın arasına bunları sıkış
tıracak ve bunlarla beraber kaçakçılığa devam 
edecektir. Tabiî bu malların tutulmaması için 
memurini resmiyeye para verecektir. Neticede 
arada birçok suiistimalât olacaktır. Ve binnetiçe 
bu suretle 15 misil gümrük kabul ettiğimizde yine 
beş misilden fazla Gümrük Resmi alacağımızı hiç 
ümidetmiyorum. Onun için bu 15 mislin doğru 
olmadığını ve binaenaleyh Durak Beyin teklifi 
gibi, eşyayı saire gibi bunlardan da beş misil 
Gümrük alınması doğru olacağını arz ediyorum. 
Ve böyle olmazsa, yine alelûmum suiistimal de
vam edecektir. 

Dr. ABÎDİN B. (Lâzistan) — (Alkışlar) 
Muhterem arkadaşlar (İşitmiyoruz sesleri) 
İşitmiyorsanız susunuz beyahu; burası paskallık 
mı? (İşitmiyoruz sesleri) Muhterem arkadaşlar, 
geçen sene bütün mevcudiyetimizle ve büyük bir 
asabiyetle yani bu kumaşların reddine ve fantazi 
ne kadar kumaş varsa bunun men'i duhulüne ça
lıştık ve bunu da biliyorsunuz ki, (Hainden sini
me hamda) bugün Heyeti Vekile sırasında Mali
ye Vekâletini ihraz eden zat, o zaman en çok, ge
celi gündüzlü bununla iştigal etmiş (Bravo sada-
ları) Are buna muvaffak olmuştur. Şimdi encü
men namına söz söylemek istiyen Ali Cenanı Bey 
zannediyorum ki, o zaman yine orada çalışı
yordu. 

ALİ CENANİ R (Gazianteb) — Hayır o za
man çalışmıyordum. 

Dr: ABÎDİN B. (Devamla) — Ne ise, «özümü 
geıi aldım. Fakat yine Hasan Fehmi Bey ile bera
ber fevkalâde bir Encümen ('alışıyordu. 

. 1338 O : 1 
Efendiler, bir gün bende cûş ve hımışa geldim 

ve dedim ki, hakikaten fan taziye ve doğrudan 
doğruya fazla ve zaidolan bir şey için, niçin pa
ramızı verelim!.. Huzurunuzda kıravatımı yırt
tım. ve yemin ettim ve o zamandan bu zamana l;a-
dar kıravat takmadım. (Alkışlar) Bugün arka
daşlar fantaziye giymeye salâhiyetim olduğunu 
yine söylüyorum. Günkü reddedilen şeyi geri alı
yorsunuz. Yani sözünüzü geri alıyorsunuz (Gü
rültüler) Mamafih; bendeniz sözümü geri almı
yorum yine öyle devam edeceğim. Fakat arkadaş
lar işte yine görülüyor ki, o hal ile. - Daha, sonra 
söyliyeceğim çünkü; hücum edeceksiniz - (Söyle 
sesleri), (Handeler) Yüzde üç bilmem ne zam
larla değij, arkadaşlar! Men'i Kanunu tamamiyle 
mülga addedilmeli ve memlekete her şeyin ser
best girmesine müsaade edilmeli. Günkü vâsi mik
yasta hırsızlık yapılıyor. Efendiler bendeniz bir 
zaman isim tasrih etmiyeceğim. İsteseniz ismini 
söyl iyeyim (Söyle sesleri) Vehip Paşa menzil de
nilen benibeşere erzakı nadire verilmiyeeekiir. 
Menzil denilen benibeşere, diyordu. Bundan Ve
hip Paşa ne istiyordu; gayrimeşru hırsızlık yapıl
sın. Günkü ben bir yüzbaşı idim, çünkü o şekeri 
alacak idim. Fakat ben o şekeri gayrimeşru ola
rak istemiyordum. Bendeniz bir yüzbaşı olduğum 
halde dedim ki, kim gayrimeşru hareket ettiyse 
onun ismini görmek isterim. Ben yine (Senetle 
arkadaşlarıma şekeri veririm) dedim. Binaen
aleyh yine böyle zamlarla, cezalarla, dalavereci 
birtakım kimseleri zengin etmeye çalışıyoruz ve 
çalışmaktayız arkadaşlar (Alkış, gürültüler) Bi
naenaleyh bunu tamamen reddederim kalben, vic
danen reddederim. (Bravo sesleri) Sonra arka
daşlar görülüyor ki; hamdolsun, gerek samiinden, 
gerek arkadaşlarımızdan içimizde gâvur yoktur. 
Men'i müskirattan gâvurlar istifade ediyor, arka
daşlar. (Ooo sesleri, gürültüler) Bunları da zen
gin etmeye çalışıyoruz, bunu da lâğvedelim. Val
lahide lâğvedeceğiz, çünkü herifler gayrimeşru 
zengin oluyorlar. Bunun da reddini teklif ederim. 
(Gürültüler) Ben. içmem, ben içmem. 

REFİK B. (Konya) — Efendim dün kanu
nun heyeti umumiyesi hakkındaki noktai nazarı
mı Heyeti Celilerine arz ederken, Ziynet eşyası
nın men'i duhulü hakkındaki Kanunun maksadı 
teminden ziyade birtakım fenalıklara sebebiyet 
verdiğini arz etmiştim ve heyeti umumiyesi kabul 
edildi. Madde hakkında söyliyen Durak Bey ar-
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kadaşımm madde hakkında çok muhik olan muta-
lâatına bir kere daha iştirak ediyorum. 
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müzün Önünde dururken, yeniden yeniye suiis
timale meydan verecek vesileler ihdas etmiyelim. 

HAKKI HAMİ B. (Sinob) — Etendim 
evvelâ Refik Bey arkadaşımızın bütün gümrük 
memurinine şâmil olmak üzere söyledikleri bir 
söze cevap verildikten sonra sözüme başlıyaea-
ğım. 

REFİK B. (Konya) — Bâzı müstesna memur
lar vardır. Onu inkâr etmem. 

HAKKI M AHİ B. (Devamla) — Meclisi Âli
niz Hükümet olduğuna göre, Refik Beyefendi
nin buyurdukları gibi bütün gümrükler suiis
timal ediyorsa, gümrükleri kapamak lâzımgelir. 

-Bütün gümrükler suiistimal ediyor demek bü
tün memurlar suiistimal ediyor demektir. 

REFİK B. (Konya) — Müstesnaları vardır 
efendim. 

HAKKI HAMİ B. (Devamla) — Ben Maliye 
Vekili değilim. Evet vardır. Fakat gümrükler 
hep bu tarzda demek de doğru değildir. Bende
niz bu noktayı izah ettikten sonra söze başlı
yorum. 

MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) — Suiisti
mal yapanlar müstesnadır. 

HAKKI HAMI B. (Devamla) — Dün de; 
arz ettiğim gibi; ziynet eşyasının meni duhulü 
hakkındaki kanunla. gerek tamamen menedilen 
ve gerekse fazla rüsuma tâbi tutulmak sure
tiyle nim memnuiyeti bu knaunla tahtı karara 
alınmış olan eşya, maatteessüf, menedildikten 
sonra, her nedense miktarı memlekette çoğal
mıştır, hiçbir suretle eksilmemiştir. Gariptir ki, 
bir gün ben Ankara'da bir kolanya almak iste
dim. Bir dükkânda iki yüz elli kuruş istediler, 
diğer bir dükkânda beş yüz kuruş istediler. 
Siklet bir, üzerindeki etiket birdi. Bu farkın se
bebini sordum, maatteessüf dükkân sahibi olan 
efendi dedi ki; sizin neşrettiğiniz kanun muci
bince ona iki yüz elliye bana beş yüze malolu-
yor.» Tabiî bunun ne demek olduğunu bendeniz 
anladım. Şu halde bu kanunu maatteessüf kabul 
ettik. (Ucuzunu mu aldın sesleri) Tabiî efendim 
ucuzunu aldım. Fakat siz de iştirak ettiniz diye
ceksiniz. 

REİS — Muhavere olunmasın efendim. 

HAKKI HAMİ B. (Devamla) — Bendeniz 
on beş misli tezyidini dahi zait görüyorum. Bi
naenaleyh zinet eşyasının men'i duhulü hakkın-

Heyeti Oelilenizden ferden ferda ve eminim 
ki, gümrüklerde olan suiistimalin çok fena ve 
çok çirkin bir safhada olduğunu biliyorsunuz. 
Buna kanunun vücudu sebeboldu dersek darıl-
rılmıyalım. Mademki tahakkuk eden bir fena
lığın izalesi için Heyeti Cel ileniz yeni bir 
karar verdi ve şüphesiz çok muvaffak oldu. Dün 
de arz etmiştim, bu kanunu şayet kabul etmi- , 
yecek olursanız hiç değilse Muvazenei Maliye 
Encümeninin teklifini kabul edelim demiştim. 
Fakat bu da noksan ve yarım bir tedbir ola
caktır. Yine suiistimalin, yine kaçakçılığın yine 
fena birtakım adamların makasidi hasisesi önü
ne geçilmiş olunamıyacaktır. Onun için* ben
deniz de tamamiyle serbest bırakılmasını He
yeti Gailenize arz ediyorum, sonra, burada bir 
noktayı bir misal ile işaret edeceğim. Mersin 
Gümrüğünde namütenahi irtikâbedilen suiisti-
malât, gazete sahifelerine kadar intikal etmiş
tir. Konya'da intişar, eden Babalık gazetesi
nin 3 - 4 — 1 8 - 2 0 tarihli nüshaları bu bapta lâ
zım gelen birçok şikâyatı madde be madde hi
kâye etmiştir. Zannediyorum ki, mercii aidi her 
halde bu şikâyattan vaktiyle de haberdar ol
muştur. Ve galiba dün de kısmen arz ettiğim 
veçhile mahallinde bir tahkikat yapılmış ve 
memurların işten el çektirilmesine karar veril
miş. Sonra büyük bir zat vasıtasiyle işten el 
çektirilmiş olan memurlar yine işe başlamış 
ama ne olmuş? Oradaki nihayetsiz suiistimal (O 
zat kimdir sesleri) onu icabederse arz edece
ğim. (Söyle sesleri) arz edeyim. Maliye Vekâ
letinin emri ile tekrar iadei memuriyet etti
rilmiş. (Sebebi nedir sesleri) ben bilmiyorum. 
Sonra bu fenalıklardan dolayı fena idarecile
rin ve fena maksatlı adamların iğbirarı neti
cesi gümrükte, orada çok çirkin bir cinayet de 
irtikâbedilmiştir. Halkın çok mühim ve çok mu
hik feryadının susturulması için adam öldür-
tülmüştür ve bugün bu mesele maalesef Mer
sin mahkemesindedir. Bu gümrük şaibesiyle alâ
kadar olan gümrük memurlarından birçokları 
da vardır. Çok rica ederim, bu mesele de bu vesile 
ile Maliye Vekâletinden sorulmalı, bakalım, bu 
memurlar hakkında ne yapılmıştır? Suiistimali 
tahakkuk edenler hakkında ne yapılmıştır? Ar
tık bu kadar nihayetsiz ve acı misaller gözü-

•m 
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daki, kanunun kamilen refi zannederim, alılâ-
keı*> sonra gümrük varidatı itibariyle1 memleket 
için daha nâfidir, bu itibarla bendeniz bir 
madde takdim ediyorum; ziynet eşyasının men'i 
ithali hakkındaki 27 Mayıs 1337 tarihli Kanun 
mülgadır. Bunu birinci madde olmak üzere, tek
lif ediyorum. 

Dr. MUSTAFA B. (Kozan) — Efendini 
şimdi gümrük meselesi, bendenizee bir meselei 
Maliye ve bir meseleyi iktisadiyedir. Gümrükler 
meselesi, zarureti maliye olmadıktan sonra mem
leketin iktisadiyatına sirayet eder. Bu, bir kanu
nu iktisadidir. Binaenaleyh, buna nazaran acaba 
bu ziynet eşyası gümrüğünü eskisi gibi diğerleri
ne müsavi olarak aynen mi alalım; yoksa biraz 
tezyiden ini alalımf Efendiler; memlekette her 
ferd, kendi iktisadiyatını tedvir etmek ve bunu 
ilmî bir surette, tanzim etmek kudretini haiz ola
maz. Binaenaleyh •Hükümetin bu bapta bir vazi
fesi vardır, o vazifesi de, hayati ve en ziyade el
zem olan eşya varken, diğer eşyaya milletin pa
rasını verdirmemektir. İşte bu verdirmemek usu
lü,-en iyi bir surette nasıl olabilir? Maliye Vekili 
bunu esas ittihaz ederek bir kanunla buraya gel
sin. Şimdi bendenizin bildiğim veya okuduğum 
- arkadaşların tâbiri veçhile - her memleket, bu 
lüks eşyası, için uzunuzadıya uğraşmıştır. Memle
ketlerin ekseriyeti azîmesi lüks eşyası kaçakçılı
ğının meıvine muktedir olamadığı cihetle yine 
Hükümetin bâzı tedabir ittihaz etmesine taraflar 
olmuştur. Bunun da en iyi şekli, büsbütün mem-
nniyeti değildir. Fakat diğer zaruri ve hayati 
olan eşyadan alman gümrük kadar, bundan da 
aynı suretle gümrük alınması da değildir. Her
halde lüks eşyasından diğer hayati eşyalardan da
ha farklı olmak üzere, diğerinden alınan gümrük
ten biraz fazla gümrük alınmalıdır. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Fakat Maliye Vekfli 
buna muvaffak olamıyor. 

DOKTOR MUSTAFA B. (Kozan) — Arka
daşların bir kısmı diyor ki : Bundan dolayı bir
çok fenalıklar oluyor. Rica ederim; Hükümetin 
bu vazifeyi halkın her ferdine ayrı ayrı telkin et
mek, yahut onu tahtı tarassutta bulundurmak su
retiyle ifası meselesi mi daha kolaydır; yoksa ade
di muayyen olan, yani en nihayet 200 veya 300 e 
baliğ olan gümrük memurlarını teftişi mütemadi 
altında bulundurarak, memlöketin iktisadiyatını 
da nazarı itibara almak ve onu yükseltmek mi da-

0 .1338 C : 1 
! ha iyidir. Onun için, çok rica ederim, bu mesele

de yanlışlık olur. Yani arkadaşluarrmızm bâzıla
rının beyan buyurduğu gibi, ilgası doğru olamaz, 
yanlıştır, behemehal^ diğer eşyalardan fazla ola
rak bundan gümrük almalıdır. Ama bu gümrük 
Maliye Vekilinin teklif ettiği gibi, üç misli ola
maz da belki iki misli olabilir. Yani bu bizim yal
nız malî ve iktisadi vazifemiz değil, aynı zamanda 
ve daha doğrusu ilmî ve ahlâki bir vazifemiz ola
caktır. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Bugünkü teşkilâtla bu
na muvaffak olmak kabil değildir. 

MUVAZENEİ MALÎYE ENCÜMENİ RE
İSİ ALİ CENANİ B. (Gazianteb) — Efendiler 
zannediyorum ki, mesele yanlış anlaşılmıştır. Söz 
alan arkadaşlarım, tarifenin fahiş olduğundan ve 
Gümrük Resminin fazlalığı dolayısiyle kaçakçılı
ğın tevessü ettiğinden, bahis, buyuruyorlar. Ben
deniz dünkü gün bu bapta biraz izahat vermiş
tim. Fakat tarife hakkında Heyeti Celilenizi bi
raz daha tenvir edersem zannederim ki, bu kadar 
uzun mübahasata mahal kalmıyacak. Malûmuâli-
niz Harbi Umumiden evvel Devletin gümrükler
de tutmuş olduğu usul, kıymeti eşya üzerinden 
resim almak idi. Kıymeti eşya üzerinden resim 
almanın memleketin iktisadiyatı üzerine pek fena 
bir surette tesir yaptığı nazarı dikkate alınarak 
1328 - 1329 senelerinde bir tarife tanzimi için Av
rupa'dan bir mütehassıs getirtildi. İki sene kadar 

•o mütehassıs, bu tarifeyi tertip ile uğraştı. Mali
ye Vekâleti, ıslahatı Maliye Komisyonunda alt! 
ay kadar bunu tetkik etti. Ondan sonra Meclisi 
Mebusana verildi. Meclisi Mebusanda bir Encü
meni Mahsus - bendenizde orada dâhildim - bir 
sene kadar o tarifenin tetkiki ile uğraşıldı. Çün
kü bizde henüz esas oluııyan bir tarifenin hemen, 
birden bire vücuda getirilmesi, memleketin ikti
sadiyatı üzerine pek fena tesir edeceği için, gayet 
müşkül bir şey idi. Nihayet bu tarife meydana 
geldi. Harbi Umuminin bidayetinde bu tarifenin 
icrasına başlanıldı. Fakat Harbi Umuminin yap
mış olduğu tesirler, muhtelif eşyanın cinsleri üze
rinde. muhtelif şeyler ihdas etti. Bâzı eşya, kıy
meti asliyesinin bir iki misli fevkına çıktı; bâzı 
eşya kıymeti sabıkasının 30 - 40 misli yükseldi. 
Bu sebeple tarifenin hini tanziminde tutulmuş 
olan esaslar, baştan başa değişti. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — O esaslar ne idi? Rica 
ederim onu tasrih ediniz.. 

~~ 386 — 
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ALt CENANİ B. (Devamla) — Tarife üze

rine meselâ : Bir cins eşyanın yüz kilosundan, on 
beş kuruş Gümrük Resmi istifa edilirken; beş 
misli istifa etmek, diğer bir cins eşyanın 100 kilo
sundan 1 500 kuruş istifa etmek, diğer birinin 
kilosundan 3 kuruş alınmak suretiyle memlekete 
lâzım olan eşyanın kıymetlerinde tenakus hâsıl 
oldu. Diğer taraftan daha noksan, memlekette 
kendisine ihtiyaç az olan veyahut sarf edilmesi 
arzu edilmiyen eşya fiyatları tezayüdetti. Velha
sıl memleketin menfaati nazarı dikkate alınmak 
üzere yapılmış bir tarife idi. Fakat arz ettiğim 
gibi harbden sonra kıymetlerde hâsıl olan fark, 
tarifede gözetilen esasları kamilen değiştirdi. 
Binaenaleyh bugün elimizde tatbik etmekte oldu
ğumuz tarifenin memlekete menafi temin edece
ğine kimsede bir kanaat yoktur. Bugün Maliye 
Vekâleti de aynı kanaatte, aynı fikirdedir. Muva
zene Encümeniniz de aynı fikirdedir. Bu tarife 
muhtacı tetkiktir. Çünkü tarifede bulunan fiyat
lar bugün bâzı eşya üzerinde yüzde beş, bâzı eş
ya üzerinde yüzde on beş, bâzı eşyanın kıymeti 
üzerinde yüzde yirmi beş, bâzısında yüzde otuz; 
bâzısında noksan, bâzısında fahiş tesirler göster
mektedir. Herhalde tarifenin ıslah edilmesi lâ
zımdır. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — O ıslah edildi. 

ALt CENANİ B. (Devamla) — Mesele bu şe
kilde olduğu halde Heyeti Celilenin bidayeti ihti
mamda bir mislin gayet dununda bir Resim istî-
fasmdaki mahzuru Heyeti Celile görerek bunu 
beş misline iblâğ buyurmak suretiyle bir kanun 
neşretti. O kanun, bir müddet tatbik edildi. O 
kanunun tatbikinde yine Gümrük Resminin ha
li sabıka nispetle pek noksan olduğu görülerek 
eşyalar müteferrik kısımlara ayrılarak, bâzıları 
beş misilde ve bir kısmı on beş misilde, yani beş 
mislin üç misli fevkinde, bir kısmı da memnu ol
mak üzere üç cetvel yapıldı. Birinci cetvel (A) 
cetveli beş misli tarifedeki aslın beş misli, (B) ta
rifedeki aslî Resmin on beş misli ve (D) cetveli 
de memnu olarak, üç cetvel kabul olundu. Şimdi 
Heyeti Celilenize arz ettiğimiz bu lâyihada gös
terilen maksat, (D) cetveliyle menedilmiş olan 
ziynet eşyasının memnuiyetini refetmektir. Fa 
kat; alınacak resim 5 misli Gümrük Resmi alınan 
(B) cetvelindeki eşyaya ilhak olunarak, oradaki 
ahkâmı rüsumiyeye tâbi olmak hususudur. Bâzı 
arkadaşlarımız, bu on beş mislin fazlalığından 
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bahsediyorlar. Halbuki efendiler arz ettiğim veç
hile, (B) cetveli namiyle kabul buyurmuş oldu
ğunuz eşya, meselâ yünlü kumaşlar, pamuklu ku
maşlardır. Pamuklu kumaşlar cüzi miktarda me
selâ yüzde beş miktarında suni ipekle yahut asal 
ipeklb tezyin edilmiş olan kumaşlar, buna benzer 
iplik ve saire gibi eşyalar on beş misli Resme tâ
bidir. (B) cetveli mucibince şimdiki arz ettiği
miz gibi, bu lâyihayı kabul buyurmayıp da diğer 
rüfekânın beyan buyurdukları veçhile bunun 
(15) misil Gümrük Resmine tâbi olmasını ka
bul buyurursanız pamuklu kumaşlar (15) misli 
resme tâbi olacak, ipekli kumaşlar (5) misli res
ine tâbi olacak. Dün memleketin dâhiline duhu
lünü arzu etmediğiniz kumaşların bugün gayet 
cüzi bir resimle, hattâ % (5), % (6) gibi bir 
resim ile memlekete girmesi kabil olacaktır ki, 
bunda zannederim memleketin iktisadiyatına 
büyük bir mazarrat olur, yalnız memleketin ik
tisadiyatına değil, bu kumaşların memlekete 
girmesinden ümidettiğiniz hemen bir milyon 
lira varidatın da telef olmasına sebebiyet veril
miş olacaktır. Bendeniz diyorum ki : Bu eşya
dan (15) misli resim alınmasın, diyen arkadaş
larım tabiatiyle ipekli kumaşlar, yün kumaşla
rın veyahut şeker ve sair kantariye eşyası gibi 
emtianın vermiş olduğu resimden aşağı gümrük 
vermesini kabul ettiklerini zannetmem. 

Diğer eşyalar (15) misil Gümrük Resmi ve
rirken ipekli eşyanın beş misli vermesi hiçbir 
zaman muvafık olamaz. Bendeniz şu mâruzâ
tımla şurasını da arz etmek istiyorum, ki, dün
kü gün bu kanun Muvazenei Maliye Encüme
ninde tetkik edilirken Maliye Vekili Bey ile 
konuştuk, şimdi (15) misli alınan eşya gibi. 
ipekli kumaşlardan da (15) misli Gümrük Res

mi alınsın; fakat Maliye Vekâleti tarifeyi esa
sından tetkik etmek üzere mütehassıs üç dört 
zattan mürekkep bir heyet yapsın, yeni bir ta
rife vücuda getirsin, diye kararlaştırdık. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Vardır böyle bir tari
fe; Kavanini Maliyeden çıkmış Muvazenei Mali
yeye gitmiştir. 

ALÎ CENANİ B. (Gazianteb) (Devamla) — 
Yoktur, beyim. Bunu yapsın ve Heyeti Celileye 
arz etsin, binaenaleyh, Gümrük Resminin bâzı 
kısım eşyada fahiş olduğunu bendeniz de kabul 
ederim. Fakat bunun misillerim tenzil etmekle 
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•bunun önüne geçmenin imkânı yoktur. Bunun 
ıslahı lâzımdır. Maliye Vekâleti bir gün evvel 
mütehassıs zevata tetkik ettirerek Heyeti Çeli-
lenize yeni bir tarife göndersin. 

Şurasını da arz etmek isterim ki ; bugün ye
niden yapılacak tetkikatla arzu olunan maksa
da varılacağını bendeniz tasavvur edemiyorum. 
Çünkü, tarife yapıldığı zaman bir defa bu eş
yanın Avrupa'daki fabrika fiyatlarını öğren
mek lâzımdır. Burada bunu Öğrenmenin imkânı 
yoktur. Çünkü Maliye Vekili Beye de söyle
dim. - Tarifeyi tetkik edecek olan heyet tzmir'e 
gitmeli, îzmir de Avrupa'dan, doğrudan doğ
ruya fabrikalardan gelmiş olan faturalar üze
rine eşyanın fabrika fiyatlarını bir kere tesbit 
etmeli, sonra memleket dahilindeki vaziyetimizi 
nazarı dikkate alarak, o eşyanın tâbi olması 
icabeden resimleri tâyin etmesi lâzımdır. Bina
enaleyh, şu iki cihet, yani şu cins eşyanın - ipek
li ve ipeksiz - eşyanın vereceği Gümrük Resmi
nin bugün aynı derecede on Meş misle tâbi ol
ması lâzımdır. Bunu biz tenzil edersek, ümidet-
tiğimiz varidat tenakus eder, memleketin elin
deki menabii servetin bugün en mühimi Güm
rük Resmidir. 

Bugün Maliye Vekâleti nerede bir ihtiyaç 
olursa, derhal oradaki gümrüklere müracaat 
ediyor, oradan para alıyor ve istediği mahalle 
gönderiyor. Bu resmi tenzil etmek bugün doğru 
olamaz. 

Dr. TEVFÎK RÜŞDÜ B. (Menteşe) — Reis 
Bey usul hakkında söyliyeceğim. Efendim, bu 
kanunun Meclisçe derhal lehte veya aleyhte in-
tacedilmes.ini usul itibariyle gayet tehlikeli gö
rüyorum. (iktisat Encümenine istiyorsunuz de
ğil mi? Sesleri) Evet, İktisat Encümenine isti
yorum. Fakat onu da esbabı mucibeye istinad-
ettirmek isterim. Hepiniz pekâlâ bilirsiniz- ki, 
tarifeler yalnız Devlet Varidatı itibariyle, dü
zeltilir bir iş değildir. Aynı zamanda memleke
tin iktisadiyatiyle de alâkadardır ve hem o ka
dar alâkadardır ki, dahilî, millî, idari suretiyle 
alâkadar olduğu gibi hariçteki devletleri de alâ
kadar eden bir meseledir. Meselâ, yünlü
lerle ipekliler arasında gözetilecek nispette, bir 
taraftan memleketin iktisadiyatı millîyesini dü
şünürken, diğer taraftan da hangi memlekete 
karşı ne kadar fazla veya az müşkülât göster
mek, yahut suhulet göstermek istiyoruz. Onlar 
anlaşılmalı.. Meselâ, ipekli, yünlü deyince, Su-
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riye ve Fransa meselesidir. Pamuklu denince 
ingiltere meselesidir. Aynı zamanda tarife bi
rinci derecede iktisadiyatı milliye ile bu kadar 
şiddetle alâkadar olduktan başka Şarkı - karip-
te kuvvetli bir unsur olan Türkiye'nin hiçbir 
esbabı mucibe serdetmeden bugün memnu olan 
bir şeyi yarın mafüv tutması gibi bir unsuru 
ademiintizam olmak vaziyetine düşmesi katiyen 
kabul edilmez, çünkü nihayet bilinmelidir ki; 
âlemdeki ticaret millî olmakla beraber, beynel
mileldir ve dünya onunla alâkadardır ve bi
zim milletimiz de alâkadardır. Her şeyden ev
vel kendi milletimizin nef'ini düşünürken hariç
teki dostlarımızı da fark etmek ve dünyayı 
alâkadar eden bir işle, keyfî, çocuklar gibi, sa
bah, akşam oynamamak lâzımdır. Onun için 
Maliye Vekâleti bu dakikaya kadar bize ne bu 
eşyanın memnu olduğu zamandaki memlekete 
olan tesirini mübeyyin istatistikler göstermiş, 
ne bugün kaldırılması için mâkul bir esbabı mu
cibe irae ederek gelmiştir. Onun için müsaa
de buyurulursa bu lâyihai kammiyenin 
gerek gümrük hesabatı gerek memleke
tin mizanı ticareti ve gerek hususatı mü-
teferriai dahiliye ve hariciyesi • nazarı dik
kate alınmak üzere, iktisat Encümenine hava
lesini teklif eylerim. Ve bunun Nizamnamei Da
hilîye istinaden İktisat Encümenine havalesini 
talebederim. 

RE IS — Efendim müsaade buyurun bu 
bir meselei müstehire teşkil ediyor, bundan ev
vel bir takrir var, onu okuyacağız : 

YUSUF .ZlYA B. (Mersin) —Takr i re ha
cet yok efendim doğrudan doğruya Encümenin 
istemeye hakkı vardır. 

Riyaseti Celileye 
Ziynet eşyasının men'i duhulü hakkındaki 

Kanunun hâsılatı mahalliyeye ait rekabeti ve 
emsalinin himayesi lâzımolduğu cihetle liste
sinin yeniden tetkik buyurulması için iktisat 
Encümenine havalesini teklif ederiz. 

Mersin Şarki Karahisar Mersin 
İsmail Safa Memduh Muhtar 

RElS — Bu takriri kabul edenler lütfen 
el kaldırsın. Kabul edilmiştir, İktisat Encüme
nine gitmiştir. Efendim bir takrir var. 

7. — Kanunu Esasi Encümenindeki münhal-
lere âza intihal)edilmesine dair Encümen Ri
yaseti tezkeresi' 
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Riyaseti Celileye 

Kanunu Esasi Encümeni Âzasından Ab
dullah Azmi Efendinin Şer'iye ve Mahmud 
Esad Beyin İktisat Vekâletlerine intihap kı
lınmış olmalarına ve Amasya Mebusu Ali Rıza 
Efendinin mezunen dairei intihabiyesine vukuu 
azimetine binaen, mumaileyhimin yerlerine men- j 
süboldukları şubelerce diğer zevatın temini 
intihapları lüzumu arz olunur efendim. 

12 Teşrinievvel 1338 
x Kanunu Esasi 

Encümeni Reisi 
îzmir Mebusu 
Yunus Nâdi 
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RE IS — Efendim şube reislerinden rica 

ederiz, diğerlerini intihap buyursunlar efen
dim şu meselenin müzakeresi kâfi diye bir 
takrir vardır. Fakat, reye koymaya hacet yok
tur. Diğer bir takrir de «Kanunun birinci mad
desi şu yolda tatbik olunmak üzere» diyor. Mü
nasip bulursanız, bu da İktisat Encümenine git
sin. (Münasip sadaları.) 

Efendim Cumartesi günü aynı saatte içtima 
edilmek üzere Celse tatil olundu. 

Hitamı müzakerat; saat : 4,55 

İçtimai âti ruznamesi 

1. — Zaptı sabık hulâsası 
2. — Evrakı varide 

Mudanya Konferansı münasebetiyle Erzu
rum Belediye Riyasetinden mevrut evrak 
• Encümenler münhalâtma intihap kılınan 

âzayâ dair Dördüncü ve Üçüncü Şube mazba
taları 

Takdirname defteri 
Tebrikname (Beypazar'mda Müderris Nazif 

Efendiden) 
Mazbatalar 

Makam maaşatma dair Muvazenei Maliye 
Encümeni mazbatası 

Mesken icarlarından iki aylığının masarifi 
harbiye karşılığı olmak üzere ahzi hakkında
ki teklifin şayanı müzakere olmadığına dair 
Lâyiha Encümeni mazbatası 

Altmış beş yaşını mütecaviz mahpusinin affı 
hakkındaki teklifin şayanı müzakere olmadığına 
dair Lâyiha Encümeni mazbatası. 

Çay ve kahveyi fazla fiyatla satanlardan fazla 
Temettü Vergisi ahzi hakkındaki teklifin şayanı 
müzakere olmadığına dair Lâyiha Encümeni maz
batası 

Mahkûmiyetin cezayı nakdîye tahvili hakkın
daki teklifin şayanı müzakere olmadığına dair 
Lâyiha Encümeni mazbatası 

Hiyaneti vataniye mücrimininden bir kısmı

nın affı hakkındaki Kanunun tefsirine dair Lâyi
ha Encümeni mazbatası 

Müskirat nakli maddesinden dolayı derecatı 
muhtelifeye mahkûm eşhas hakkındaki evrakın 
Adliye Vekâletine gönderilmesine dair Adliye En
cümeni mazbatası 

Ereğli - Ankara tarikinin inşası için bir mil
yon iki yüz bin lira tahsisine dair teklifin reddi
ne dair Nafıa Encümeni mazbatası 

Nisabı müzakere Kanununun yedinci madde
sini muaddil Kanunu Esasi Encümeni mazbatası 

Altın, kaçakçılığı maddesinden mahkûm Eşref 
ve Haşim efendiler hakkındaki evrakın Adliye 
Vekâletine tevdiine dair îstida Encümeni mazba
tası 

Hariciye Vekâletinin mahrukat için, tahsisat 
itasına dair tezkeresi hakkında Muvazenei Maliye 
Encümeni mazbatası 

Müzakere edilecek mevad 
Evkaf Vekâleti bütçesi 
Memaliki müstahlâsaya gönderilecek İstiklâl 

mahkemeleri hakkındaki Kanunun bakıyei müza-
keratı 

Ankara'da bir İstiklâl Mahkemesi teşkili hak
kındaki tezkere 

Mükellef sivil etibba ve baytarlar Kanunu 
Boğazlayan Kaymakamı merhum Kemal Bey 

ailesine maaş tahsisine dair Lâyihai Kanuniye 
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Fenerler rüsumunun sureti istifası hakkında 

mazbata 
Menhubat komisyonları teşkili hakkında maz

bata 
imalâtı Harbiye Müdüriyeti Umumiyesi teş

kili hakkında lâyihai kanuniye 
İmalâtı Harbiyede çalışan sivil ameleden has

ta olanla.* hakkındaki lâyihai kanuniye 
Sanatkâr efrat ile şoförlere verilecek yevmi

ye hakkında lâyihai kanuniye 
Sivil imalâtı Harbive ustalarına verilecek 

. 1338 0 : 1 ' 
yevmiye hakkında lâyihai kanuniye 

Mütekaidin maaşatma mütaallik Avans Ka
nununun sekizinci maddesinin tefsirine dair Mu-
vazenei Maliye Encümeni mazbatası 

Aşar nizamnamesinin tadiline dair teklifi ka 
nuni 

Şüheda ailelerine takdirname itasına dair To-
kad Mebusu Rifat Beyin teklifi kanunisi 

Belediye Kanununun tadiline dair lâyihai ka
nuni ve 

)>e>^ 

T. B. M. M. Matbaası 


