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1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

2. — EVRAKI VARİDE 
Tezkereler 

1. — Kütahya Mebusu Hâkim Rıza Beyin 
hâmil olduğu İstiklâl madalyası şeridinin kırmızı
ya tahvili hakkında Başvekâlet tezkeresi. (3/665) 

2. — Mahkûminin meykufiyet ve mahkû
miyet müddetlerinin, Beynelmilel Takvim Meb-
deinin kabulü hakkındaki Kanuna nazaran, 
Arabî tarihe göre hesap edilmesi caiz olup ol
madığının tefsirine dair Başvekâlet tezkeresi. 
(3/666) 

Mazbatalar 
1. — Standardoil Petrol Şirketinin müsak

kafat vergisi hakkında İstida Encümeni mazba
tası. 

2. — Cezaen tekaüde sevk edilenlere harcı
rah verilip verffemiyeceği hakkında İstida Encü
meni mazbatası. 
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3. — Telgraf ve Telefon Kanununun 30 ve 

33 ncü maddelerindeki tearuzun ref'i için 33 ncü 
maddenin tayyedilmesi ve müteakip maddeler 
numaralarının ona göre tashihi hakkında (3/231) 
numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Posta ve Tel
graf Encümeni mazbatası. 15:16 

4. — Stokholm'de inikat edemi beynelmilel 
posta kongresinde imza edilmiş olan mukave
lename ve merbutatınm tasdikine dair (1/781) 
numaralı kanun lâyihası ve Hariciye ve Posta 
ve Telgraf Encümenleri mazbataları. 16 

5. — 1298 tarihli Ebniye Kanununa bir 
maddei müzeyyele ilâvesi hakkında (1/478) nu
maralı kanun lâyihası ve Hükümete iadesine 
dair Dahiliye Encümeni mazbatası. 16 

6. — Belediye Vergi ve Resimleri Kanununa 
bir madde tezyili hakkında (1/677) numaralı ka
nun lâyihası ve reddine dair Dahiliye Encümeni 
mazbatası. 16 
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Sayfa 
7. — Usulü Muhakemei Hukukiye Kanunu

nun 64 ncü maddesinin tadiline dair olup, mül
ga Meclisi Mebtısandan celbedihniş olan (1/248) 
numaralı kanun lâyihası ve müzakeresine lüzum 
kalmadığı hakkında Adliye Encümeni mazba
tası. 16:17 

8. — Bursa'nın Ayazma karyesinden Deli 
Mehmet oğlu şöhretli Idris oğlu Mehmet hak
kındaki idam hükmünün tasdikine dair (3/530) 
numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Adliye Encü
meni mazbatası. 17 

9. — Bir zatın istiklâl madalyası ile taltifi 
hakkında (3/589) numaralı, kırk yedi zatm İstik
lâl madalyası ile taltifleri hakkında (3/645) nu
maralı, 118 zatın İstiklâl madalyası ile taltifleri 
hakkında (3/617) numaralı, Ankara Mebusu Ih-
s^n Beyin İstiklâl madalyası ile taltifi hakkında 
(3/643) numaralı, İzmir Jandarma Kumandanı 
Binbaşı Emin Fikret Beyin İstiklâl madalyası 
ile taltifi hakkında (3/616) numaralı, iki zatin İs
tiklâl madalyası ile taltifleri hakkında (3/625) 

Sayfa 
numaralı, bir zatın istiklâl madalyası ile taltifi 
hakkında (3/626) numaralı, 31 zatın İstiklâl ma
dalyası ile taltifleri hakkında (3/658) numaralı, 
Sinop Valisi Nizamettin Beyin hâmil olduğu İs
tiklâl madalyası şeridinin kırmızıya tahvili hak
kında (3/655) numaralı, Mehmet Asaf Beyini, 
İstiklâl madalyası ile taltifi hakkında (3/634) nu
maralı, Yüzbaşı Salih Beyin, hâmil olduğu İs
tiklâl madalyası şeridinin kırmızıya tahvili hak
kında (3/618) numaralı Başvekâlet tezkereleri ve 
Müdafaai Milliye Encümeni mazbatası. 17:20 

3. — SUALLER - CEVAPLAR 21 
1. — Antalya Mebusu Rasih Beyin; Tütün 

İnhisar İdaresinde vaki olduğu gazetelerde mev
zubahis edilen suiistimal hakkında Maliye Ve
kâletinden suali ve Vekil Hasan Beyin şifahî ce
vabı. 21:23 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 23 
1. — Mesaî Kanunu lâyihası (1/413) ve Ti

caret, Sıhhiye, Nafıa, Ziraat ve Adliye Encü
menleri mazbataları. 23:29 

BİRİNCİ CELSE 
Bed'i Müzakerat Saat Dakika : 14.25 

REİS : AH Sururi Bey 
KÂTİPLER : Kâzım Bey, (Giresun), Talât Bey (Çankırı) 

REİS — Celseyi açıyorum. 

T. — ZAPTI SABIK HULASASI 

REİS — Zaptı sabık hulâsası okunacaktır. 
DOKSAN ÜÇÜNCÜ İÇTİMA 

1 Mayıs 1926 Cumartesi 
Birinci Celse 

Kâzım Paşanın tahtı riyasetlerinde Ibilinikat zaptı 
sabık hulâsası kıraat ve aynen kabul ve evrakı vari
de aid oldukları mahallere havale olundu. 

Bazı lâyihalar ile teklifi kanunilerin reddine ve 
haklarında tayini muameleye mahal olmayan muhte
lif meselelere müteallik mazbatalar okundu ve kabul 
edildi. 

Orman Nizamnamesinin bazı mevaddının tadili 
hakkındaki teklifi kanunîsinin doğrudan doğruya ruz-
nameye alınması hakkında Bozok Mebusu Ahmet 
Hamdi Beyin takriri kıraat ve kabul olundu. 

Müteakiben Mülkiye tekaüt sandığı kanununun 
tefsiri hakkındaki kavanini Maliye Encümeni mazba
tası kabul ve Pazartesi günü toplanılmak üzere celse 
tatil olundu. 

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

— 14 
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2. — EVRAKI VARİDE 

Tezkereler 
1. — Kütahya Mebusu Hâkim Rıza Beyin, hâmil 

olduğu İstiklâl Madalyası şeridinin kırmızıya tahvili 
hakkında Başvekâlet tezkeresi. (3/665) 

REİS — Müdafaai Milliye Encümenine havale 
ediyoruz. 

2. — Mahkûminin mevkuf iy et ve mahkûmiyet 
müddetlerinin, beynelmilel takvim mebdeinin kabulü 
hakkındaki kanuna nazaran, arabî tarihe göre hesap 
edilmesi caiz olup, olmadığının tefsirine dair Başve
kâlet tezkeresi. (3/666) 

REİS — Adliye Encümenine gönderiyoruz. 

Mazbatalar 
/ . — Standardoil Petrol Şirketinin müsakkafat 

vergisi hakkında İstida Encümeni mazbatası. 
REİS — Okunacak. 

Riyasete 
İşbu evrak mütalâa ve tetkik edildi. Maliye Ve

kâletince kanunun ikinci maddesi ile 2 Nisan 1329 
tarihli Anadefteri Nizamnamesinin elli birinci mad
desinin muhtacı tefsir görülmesine binaen bu husus 
için Başvekâleti Celileye müracaat olunduğu ve stan-
dartoil kumpanyası Müdiri Umumisi de merbut isti
dasında meselede muhtacı tefsir bir şey görülemediği
ni beyan etmektedir. Kavanini Maliyenin tefsiri hak
kında beyanı mütalâa Encümenimizin dairei salâhi
yeti haricinde olduğundan evrakın takımiyle Riyase
ti Celileye takdimi karargir oldu. 

29 Nisan 1926 
İstida Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Canik Konya 
Cavit Eyüp Sabri Bey 

Hini imzada bulunmadı 
Kâtip Aza 

Mardin Konya 
Necip Tevfik Fikret 
Aza Aza 

Tekirdağı Hakkâri 
M. Faik Nazmi 

REİS — Efendim, mesele tefsire taalluk ediyor. 
Müsaade buyurursanız Kavanin ve Muvazene! Mali
ye Encümenlerine gönderelim. {Hay hay sesleri) gön
derilmiştir efendim. 

2. — Cezaen tekaüde sevkedilenlere harcırah veri
lip verilemiyeceği hakkında istida Encümeni mazba
tası. 

REİS — Okunacak. 

Riyaseti Celileye 
Kendisine bermucibikanun ita edilmiş olan har

cırahın istirdadına kıyam edildiğinden şikâyeti havi 
mütekait kıdemli yüzbaşı Mustafa Efendi imzalı is
tida ile Müdafaai Milliye Vekâleti Celilesinin 
22 . 4 . 1926 tarih ve (6/5266) numaralı tezkeresi ce-
vabiyesi mütalâa olundu. Her ne kadar mezkûr tez
kerede 25 Eylül 1339 tarihli kanun mucibince teka
üde sevk olunanların tekaüde şevkleri ceza ve azil 
mahiyetinde olduğundan harcırahtan istifadelerine 
mesağ ve imkânı kanunî olamıyacağı İcra Vekilleri 
Heyeti Celilesinin 20 Kânunisani 1341 tarihli karan 
iktizasından olmasına binaen bu gibilere harcırah ve
rilmemekle beraber verilmiş olanların da istirdadı lü
zumunun bilumum makamatı askeriyeye tamimen 
iş'ar kılındığı bildirilmekte ise de harcırah kararna
mesinin dördüncü maddesinde tekaüde sevk edilen
lerin tekaüt maaşını alacakları mahalle kadar harcı
rahları verileceği mutlak olarak zikir ve tasrih edil
miş bulunmasına ve cezaen tekaüde sevk edilenlere 
harcırah verilmeyeceğine dair bir kaydı kanunî mev-
cud olmayıp, mahiyet itibariyle tekaüde sevk başka, 
azil başka olmasına nazaran tekaüde şevkinin ceza
en azle kıyas edilmesine de cevazı hukukî bulunama-
masına mebni müstediye verilen harcırahın istirdadı 
Encümenimizce muvafıkı kanun görülemediğinden 
keyfiyetin Heyeti Umumiyenin nazarı tasvibine arzı 
karargir oldu. 

29 Nisan 1926 
İstida Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Canik Konya 
Cavit Eyüp Sabri 
Kâtip Aza 

Mardin Hakkâri 
Necip Nazmi 
Aza1 Aza 

Tekirdağ Konya 
Faik Tevfik Fikret 

'REİS '— Efendim, zannediyorum ki bu da bin-
netice tefsire taalluk ediyor. Müsaade ederseniz ait 
olduğu encümenlere gönderelim. Aksi takdirde tab 
edip ruznameye almak lâzımdır. (Hay hay sesleri) 
Kavanin ve Muvazenei Maliye (Encümenlerine gön
deriyoruz. 

3. — Telgraf ve Telefon Kanununun 30 ve 33 ncü 
maddelerindeki tearuzun ref'i için 33 ncü maddenin 
tayyedilmesi ve müteakip maddeler numaralarının ona 
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göre tashihi hakkında (3/231) numaralı Başvekâlet 
tezkeresi ve Posta Telgraf Encümeni mazbatası. 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 
4. — Stökholm'de inikat eden Beyenlmilel Posta 

Kongresinde imza edilmiş olan mukavelename ve mer-
butatının tasdikine dair Başvekâletten gelen {1/781) 
numaralı kanun lâyihası ve Hariciye ve Posta ve Tel
graf Encümenleri mazbataları. 

'REİS — Ruznaımeye alıyoruz. 
5. — 1298 tarihli Ebniye Kanununa bir maddei 

müzeyyele ilâvesi hakkında (1/478) numaralı kanun 
lâyihası ve reddine dair Dahiliye Encümeni mazba
tası. 

REİS — Okunacak : 

Riyaseti Celileye 
'1298 tarihli Ebniye Kanununa bir maddei müzey

yele ilâvesi hakkında Başvekâleti Celilenin 4.4.1540 
tarih ve (6/1486) numaralı tezkeresi ile Encümenimize 
havale huyuruüan lâyihai kanuniye telkik ve tezekkür 
kılındı. 

Dahiliye Vekili namına hazır bulunan memur hu-
zuruyîe cereyan eden müzakerede Hükümetçe bu bap
ta yeniden bir lâyihai kanuniye tanzim edilmekte bu
lunduğu cihetle işbu lâyihai kanunliyenin lieclittetkik 
iadesi talep olunarak talebi vaki muvafıkı nefsülemîr 
görülmüş ve Heyeti 'Celileye arz ve takdim kılınmış
tır. 27.4.1926 
Dahiliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Niğde îzmir 
Ebübekir Hazım (Ahmet Münir 

Aza Aza 
Niğde Bozok 

Mehmet Ata Süleyman Sun 
Aza 

Çorunt 
İsmail Kemal 

REİS — Mütalâa var mı efendim? {Hayır ses
leri) Şu haMe hükümete iade ediyoruz. 

6. — Belediye Vergi ve Resimleri Kanununa bir 
madde tezyili hakkında (1/677) numaralı kanun lâyi
hası ve reddine dair Dahiliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Okunacak. 

Riyaseti Celileye 
Belediye Vergi ve Resimleri Kanununa zeylen bir 

maddei kanuniye ilâvesi hakkında Başvekâleti edile
nin 30.3.1341 tarih ve (6/1589) numaralı tezkeresi ile 
Encümenimize havale buyurulan lâyihai kanuniye tet
kik ve müzakere olundu. 

iHldematı belediyenin ifası için belediyelerin va-
r.'datı zaten gayrı kâfi iken, böyle pek hafif bir res
min istihsalinden de men edilmeleri varidatı beledi
yeyi nakisedar edeceği mülahazası ile lâyihai kanuni-
yenün reddi hususu ekseriyetle kabul edilmiş ve He
yeti Umumiyeye arz ve takdim kılınmıştır. 27.4.1926 
'Dahilîye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Niğde İzmir 
Ebübekir Hazım Vekili aidinin noktai na

zarı alınmadı, verilen işbu 
karara muhalifim. 

Ahmet Münir 

Aza 
Niğde 

Mehmet Ata 
Muhalifim. 

Aza 
Çorum 

Aza 
'Bozok 

Süleyman Sun 

İsmail Kemal 

WÎOARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY '(Gazian
tep) — Reis Beyefendi! Bu mesele Teşviki Sanayi Ka-
Kaiiundan istifade eden fabrikaların belediyelere ver
dileri resme dairdir. Bunun ruznameye alınarak mü
zakeresini Heyeti CeKleden rica ederim. 

REİS — Efendim! Malumu âliniz ruznameye alt 
mak esastır. Müsaade buyurursanız bu veçhile ruz-
nsmeye alalım, hilâfına mütalâa var mı? (Hayır ses
leri) Ruznameye alıyoruz. 

7. — Usulü Muhakemei Hukukiye Kanununun 
64 ncü maddesinin tadiline dair olup mülga Meclisi 
Mebusandan celbedilmiş olan (1/248) numaralı ka
nun lâyihası ve müzakeresine lüzum kalmadığı hak
kında Adliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Okunacaktır : 

Adliye Encümeni Mazbatası 
Evvelki senelerden Encümenimize müdevver ve 

LT3olü Muhakemei Hukukiye Kanununun 64 ncü mad
desinin tadiline dair olan (1/248) numaralı kanun lâ
yihası mütalâa ve tetkik edildi* 

Lâyihanın istihdaf ettiği maksat ahiren Meclisi 
Âtice kabul buyurulan Borçlar Kanunu ile hal ve te
min edilmiş olduğundan müzakeresine lüzum kalma
makla Heyeti Umumiyeye arz olunur. 
Adliye Encümeni Reis 

Vekili Mazbata Muharriri 
Konya Bozok 
Refik Ahmet Haindi 

16 
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Aza Aza 
Antalya Konya 

Ahmet Sakı Tevfik Fikret 
Aza 

Kastamonu 
Ali Nazmı 

REİS — Efendim, söz isteyen var mı? (Hayır ses
leri) Mazbatayı kabul edenler lütfen ei kaldırsın... 
Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiş-

8. — Bursa'nm Ayazma karyesinden Deli Mehmet 
oğlu Şöhretli İdris oğlu Mehmet hakkındaki idam 
hükmünün tasdikine dair (3/530) numaralı Başvekâ
let tezkeresi ve Adliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Okunacak : 
Adliye Encümeni Mazbatası 

1341 senesi martının onalhncı pazartesi günü Bur-
sa'mın Ayazma kaıyesinden on yaşlarında Mehmet kı
zı Ümmi'ye cebren fiili şeni icra ve asan cürmü iza
le İçin mezjbureyi 'bir sureti feciada boynundan kese
rek katil ve cesedini taşîarîa örterek ihfa eden yine 
bu karye ahalisinden Deli Mehmet oğlu Şöhretli İd
ris oğlu Mehmet hakkında Bursa Cinayet Mahkeme
sinden verilen idam hükmü Temyiz Mahkemesince 
tasdik edilerek katiyet kesbetmiş olduğundan muame
le i müteakiben in İfasına dair Başvekâletin 23 Kânu
nuevvel 1340 tarih ve (3/530) numaralı tezkeresi En
cümenimize havale Duyurulmakla evrakı müteferria-
sı ve idam hükmünü muhtevi ilâm 'baştan başa mü-
taîâa ve tetkik edildi. 

Bu hadise üzerine Meclisi Âlinin haiz olduğu hu
kuku hükümraninin fezalhatı mezkûrenin mürtekibi 
olduğu tahakkuk eden îdris oğhı Mehmet hakkında 
af veya cezanın tahfifi suretiyle istimalini İstilzam 
edecek bir se'be'be Encümeriîmizce tesadüf edilemedi
ğinden hükmün vakiin infazı hususu Heyeti Uımımi-
yeniaı takdirine arz olunur. 

Adliye Encümeni 
'Reis Vekili Mazbata Muharriri 

Konya Bozok 
Refik Ahmet Hamd i 
Aza Aza 

Çorum Kastamonu 
Münir Fehmi 
Aza Aza 

Kastamonu Karasi 
Ali Nazmj Osman Niyazü 

Aza Aza 
Konya Antalya 

Tevfik Fikret Ahmet Saki 

REİS — Efendim, söz isteyen var mı? '(Hayır ses
leri) Mazbatayı kabul edenler lütfen el kaldırsınlar... 
Kabul etmeyenler el kaldırsın... Rica ederim, alâka
dar olalım. Yemden reye vaz edeceğim, mazbatayı 
kabul edenler lütfen ayağa kalksınlar... Oturunuz... 
Ka'bul etmeyenler ayağa kalksınlar... Mazbata kabul 
edilmiştir. 

9. — Bir zatın İstiklâl Madalyasıyla taltifi hak
kında (3/589) numaralı kırkyedi zatın İstiklâl Madal
yasıyla taltifleri hakkında (3/645) numaralı, 118 zatın 
İstiklâl Madalyasıyla taltifleri hakkında (3/617) numa
ralı, Ankara Mebusu İhsan Beyin İstiklâl Madalyasıyla 
taltifi hakkında (3/643) numaralı, İzmir Jandarma Ku
mandanı Binbaşı Emin Fikri Beyin İstiklâl Madalyasıy
la taltifi hakkında (3/616) numaralı, iki zatın İstiklâl 
Madalyasıyla taltifleri hakkında (3/625) numaralı, bir 
zatın İstiklâl Madalyasıyla taltifi hakkında (3/626) nu
maralı, otuzbir zatın İstiklâl Madalyasıyla taltifleri 
hakkında (3/658) numaralı, Sinop Valisi Nizamettin 
Beyin hamil olduğu İstiklâl Madalyası şeridinin kırmı
zıya tahvili hakkında (3/655) numaralı, Mehmet Asaf 
Beyin İstiklâl Madalyasıyla taltifi hakkında (3/634) 
numaralı, Yüzbaşı Salih Beyin hamil olduğu İstiklâl 
Madalyası şeridinin kırmızıya tahvili hakkında (3/618) 
numaralı Başvekâlet tezkereleri ve Müdafaai Milliye 
Encümeni mazbatası. 

REİS — Okunacak : 
Riyaseti Celileye 

Millî Mücadele esnasındaki hizmetlerinden dolayı 
sc?âhiyett«r makamlarca İstiklâl Madalyasıyla taltifle
ri inha edilen yüzotuz zata ait inha evrakı Encüme-
nimizce tetkik olundu. 

Bunlardan mahiyeti ıhljzmıetleııi katvaniınli mahsatöa-
sasda ımuhaırreır taınifaita uygum oîan otuz üç zatın 
kiranızı ve aıltmnş aîh zatın beyaz şeıûtE listMâl ımıaı-
dalyaısuyJe taıltiflerliüe ve 'hizmıetlarü aSeüâlde görülen 
öiuts IbLır zata mi İnha efvaıaikıının da reddıiroe karar ve-1 

ıüîdii. Hdyeîi umuliiıiyemiin ıtalsvCbine arz oSurnur. 

29 . 4 . 1926 

Müdıafaafı Milliye Enoümıctnıi Mazbata muhaiTİı/i namına 
Reisi namına 

Kaırahıîsafflsaikiîp Kocaeli 
Musa Kâzım İbrahim 

Kâtip 
Kocaeli] 
İbrahim 

Aza 
Ondu 
Reıcaî 

17 
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Aza 
Ertuğrul 

Rasim 
Aza 

Malatya 

Aza 
Bitlis 

Muhittin Naniii 

Mahmut Nediım, 

REİS — EfendSm, söz isteyen varmı? {hayır ses
leri) İsimlerin ayrı ayrı olkunmasına lüzum görüyor-
musiBiuz? {hayır 'sesîeıu) O halde Miidatfaaj MiMıiya 
Endimenfı mazbatasını kabul «demler lütfen el kal-* 
dırsın.. Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın.. Kabul 
edilmiştir. 

Hacızade Mustafa Bey Erbaa Kazası Müdafaa! Hukuk cemiyeti aza
sından 
Kepkinzade Rızaef endi Erbaa Kazası Müdaf aai Hukuk cemiyeti aza
sından 
Nahiye Müdiri Sabıkı Yüaibaşızade Hafız Rabmief endi Erbaa Kazası 
Müdaf aai Hukuk cemiyeti azalandan 
Hocazade Âlinıef endi Erbaa Kazası Müdafaa! Hukuk cemiyeti aza
sından 
Arap Aliağa Fekenin KeMkci Kariyerinden 
Topalzade Hali!] Bey Kozanın Aslanlı Kariyetsinden 
Kurtzade Hulusi Bey Kozan Belediye Reîsi 
Yeğenzade Ahmetef endi Kozan Belediye azasından ve müdaf aai hu
kuk heyetinden 
Artık Fakizade Ali Mulıittinefendi Kozan Belediye kâtîbi 
Mustafa Faükef endi Kozan Belediye azasından dava vekili 
Sehlekzade Hasan Febmiefendi Kozanın Hacı Uşağı mahallesinden 
Çamurdanzade Ahmet Hamdiefendi Kozandan 
Çamurdaınzaidıe Ahmet Cervidıeteffendıi Kazandan 
Cabbar Kâhyaoğlu Kirimizi Osman Kozanın Koyunevi kariyerinden 
Hasanef endi Bin Rasim Ankara'da ticaretle meşgul Manastırlı 
Hacı Süleymanzade Mennanağa İsparta Kaımağaç kazasından Afşar 
Nahiyesinin GelendOst kariy esinden 
Salih Çavuş Bin Abdullah Ankara'da mukîm Köprülü (İzmir'de Bu-
cada ekmekçi) 
Maksut Çavuş Bin Veysel Eryevm Çubuk kazasında tüccardan 
Kavalah Yusuf Çavuş Denizli'de ticaretle meşgul 
Süleyman Çavuş Bin Murtaza Ankara'da Çankırıkapıda nalbant 
Hacı Hüseyin Ağa tspartanın Lagones Kalifiyesinden 
Hüseyin Çavuş tspartanın Uluborlu Kazasından 
Şükrü Çavuş tspartanın Uluborlu Kazasından 
Haindi Çavuş tspartanın Uluborlu Kazasından 
Çamur Ağazade Çerkez Ahmet Kozanın Aslan Paşa Mahallesinden 
Çamurdanzade Mehmet Zahit Efendi Kozandan 
T ütfullah Osmanef endi Adana Cumhuriyet Mektebi Müdürü 
Galip Bey Niğde Mebusu 
Alı Nazmi Bey Kastamonu Mebusu 
İhsan Bey Ankara Mebusu 
Abidin Bey İstanbul İthalât Gümrüğü Ambar Memuru 
Haydar Bey İstanbul Sabuk Rüsumat Müdürü 
Emin Fikri Bey İzmir Jandarma Kumandanı Binbaşı 
Zeyi Bey Umum Jandarma Kumandam Miralay 

Beyaz şeritli 

Kırmızı şeritli 
Kırmızı şerit! 
(Kürmızı şeritli 

Kırmızı şeritli] 
Kırmızı şeritli 
Kiranızı şeritK 
Kurtmızı şerlkfâ 
Kırmızı şeritli 
Kırmızı şeritli 
Kırmızı şeritli 
(Kırmızı şeritli 

Kırmızı şeritli 

Kırmızı şeritli 

(Kırmızı şeritli 
Kırımızı şeritli 
Kırmızı şeritli 
Kırmızı şeritli 
Kırınızı şeritli 
iKulnuzı şeritli 
Kırmızı şeritli 
Beyaz şerifti) 

Beyaz şeritli 
Beyaz şeritli 
Beyaz şeritli 
Beyaz şeritli 
Beyıaz şeritli 
Beyaz şeritli 
İKırnuzı şeritli 
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Ati Sadi Bey Kozan Mebusu Beyaz şeritli 
Korvet Kaptanı Kasımpaşah Yusuf Ziya Ranmiefendi Kaptan Beyaz şeritli 
Preveze Süvarisi, Batum Kıdemli Zabiti Kırmızı şeritli 
Korvet Kaptanı Mütekait Üsküdarlı Mehmet Ali Nusret, Şevket-
efendi Preveze Süvarisi Bartın Uman Reisi Kırmızı şeritli 
Korvet Kaptanı Kasımpaşah Ahmet Refik, İsmail Kaptan Samsun 
Merkez Liman Reisli Kırmızı şeritli 
Güverte Kıdemli Yüzbaşı Yenişehirli Âlaattin, Cemal Kaptan Aydın 
Reis Süvari SaııisJ Kirinizi şeritli 
Güverte Kıdemli Yüzbaşı Asitaneh" Mehmet Fehmi RaSih Kaptan 
Preveze Reis Süvari Sanîsi Kinimizi şeritli 
Güverte Kıdemli Yüzbaşı Giritli Melımet Reşat, Mustafa Kaptan 
Amasra Bahriye Kumandanlığı emrinde bir Ve İkinci numaralı motor 
süvarisi Kulmıza şeritli 
'Çarkçı Kıdemli Yüzbaşı Karahîsarh Süleyman, tbrahim Kaptan Şahin 
vapuru serçarkcısı Beyaas şeritli 
Çarkçı Kıdemli Yüzlbaşı Trabzonlu Celâl Temel Kaptan Preveze 
Gamotu zabitamndan Beyaz şeritli 
Güver'te Yüzbaşı Kasımpaşah Mahmut Nedim, Faik Alemdar Vapuru 
süvarii sanisi Kırmızı şeritli 
Güverte Yüzlbaşı Küçük Mustafapaşalı Ruhi, Halil Kaptan Şehir va
puru süvarii sani vekili Beyaz şeritli 
Güverte Yüzbaşı Asltaneli Ahmet Mithat, Salih Kaptan Aydın Reis 
ser zabiti Beyaz şeritli 
Çarkçı Yüzbaşı Giresunlu Raşit, tbrahim Kaptan Alemdar vapuru 
zaibitanmdan Beyaz şerİtH 
Çarkçı Yüzlbaşı AlaSyeli Mehmet Ziya, Ah Kaptan Trabzon nakByei 
bahriye 'kumandanlığı atölyesinde ve şahin vapurunda Beyaz şeritli 
Çarkçı Yüzbaşı Manastırlı Yusuf, Hasan Kaptan gazal vapuru zabi
tamndan Beyaz şeritli 
Güverte Mülazım Tunuslu Zühtü, Mehmet Kaptan nakliye sefaininde Beyaz şeritli 
Güverte Mülazım Giritli Cemal, Mehmet Kaptan Şahin vapurunda Beyaz şeritli 
Güverte Mülâzım Rumelihisarı Celâlettin, Orhan Kaptan Alemdar 
vapurunda Beyaz şeritli 
Güverte Mülâzım Fatihli Nuri, Arif Kaptan Alemdar vapurunda Beyaz şeritli 
Güverte Mülâzım Evüplii Fethi, Asım Kaptan nakliye sefaliıtinde Beyaz şeritli 
Güverte Mülâzım Sariyerli Sadettin, Hilmi Kaptan nakliye sefaMnde Beyaz şeritli 
Güverte Mülâzım Cihangirli Mukadder, Sefer Kaptan nakliye sefai
ninde Beyaz şeritli 
Güverte Mülâzım Kadı köylü Seyfettin, Naci Kaptan nakJrye sefaS-
lîinde Beyaz; şeritli 
Çarkçı Mülâzun Fatihti Saim, Nurettinefendi nakliye sefaininde Beyaz şeritli 
Çarkçı Mülâzım Asitaneli Âlaettin, thsanefendi nakliye sefaininde Beyaz şeritli 
Çarkçı Mülâzun Gedik Paşalı Cemil, Alîefendi nakliye sefaininde Beyaz şeritli 
Çarkçı Mülâzım Faltühli Nuri, Feyziefendi nakliye sefaininde Beyaz şeritli 
Çarkçı Mülâzım Bakırköylü Fahrettin, Abdürrahimef endi nakliye 
sefaininde 

Çarkçı Mülâzım Selanikli Necat, AbdulMıefendi nakliye sefaininde 
Mühendis Bursalı Seyfettin, Rızaıefendi nakliye sefaininde Beyaz şeritli 
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Nuri efendi Dahiliye Vekâleti celilesi evrak kalemi ketebesinden Kırınızı şeritli 
Hurşft Ağazade tsnıail Hakkıefendi islahiye, Keferdiz nahiyesi eşra
fından Kulmızı şeritli 

. Ahmetef endi Tapu memuru Kınımızı şeriMl 
Mustafa Ağazade Rızaefendi İsiâhiyenin Sakçagözü karyesinden [Kiranızı şerM 
Ismaiîefendi Kocaeli, Şeyhler Müdafaai Hukuk Reisi sabıkı 
Halitef endi Aksaray Vilâyeti Meclisi Umumî ve Cumhuriyet Halk 
Fıkrası azasından 
Ali Rıza Bey Söke'den Hac, Halil Paşazade (Beyaz şeritli 
Yeşilzade Mehtnetağa Cebelibereket, Bağçe kazasının Harun iye na
hiyesinden Kıırmmzı şeritli 
Mevleevizade Aliefendli İsparta Müdafaai Hukuk Relfei Beyaz şeritli 
Talât Beyefendi İsparta Mutasarrıfı ve Elyevm Ardahan mebusu Beyaz şeritli 
Tahir Paşazade Hüsnü Bey İsparta Müdafaai Hukuk azasından Beyaz şeritli 
Başefendizade Mehmetefend i İsparta Müdaf aai Hukuk azasından 
Posta Müdiri sabıkı Beyaz serili 
Emir Alizade Hacı Arif efendi İsparta Müdafaai Hukuk azasından Beyaz şeritli 
Kaçkınzade Hacı Ahmetef endi İsparta Müdafaai Hukuk azasından Beyaz şeritli 
Sabık Miiderı isinden Barlalı Şerifef endi İsparta Müdafaali Hukuk 
azasından Beyaz şeritli 
Uçkurcuzn de Kâtip Alief endi İsparta Müdafaai Hukuk azasından Beyaz şerffll 
Ali Beyzade Mehmet Bey Yalvaç Müdafaali Hukuk Reisi Beyaz şerifi 
Şakılızade Hakkıefendi Eğridir Müdafaai Hukuk ReM Beyaz şeritli 
Ağazade Ramazanefendi Karaağaç Müdafaai Hukuk azasından Beyaz şeritli 
Tahir Paşazade Salih Bey Karaağaç Afşar Nahiyesi Müdafaai Hukuk 
Relisi Beyaz şeritli 
Hasanef endi zad e Hiiseyinef endi Karaağaç Afşar Nalı iyesi Müdafaai 
Hukuk Reisi Beyaz şeritli 
Bezirganzade Aliefendi Karaağaç Senirkent Müdafaai Hukuk RelM Beyaz şeritli 
Arap Abdullah Çavuş İsparta'da Akşehirlizade Kırmızı şenitM 
Hacı Hüseyitnağa İsparta'da Lagoslu Kırmızı şeuijöi 
Budutzade Hacı Hasanefendi İsparta Müdafaai Hukuk azasından Kırmızı şeritli 
Tahrirat Müdıiri Eslbah Nuriefendi İsparta Müdafaai Hukuk azasından Beyaz şeritli 
Müfüt Şakiref endi İsparta Müdafaali Hukuk azasından Beyaz şeritli 
Müffüt Hacı Ahmetef endi Şarki Karaağaç Müdafaai Hukuk Reisi Beyaz şeritli 
Müftü Hüseyinefendi Eğridir Müdafaai Hukuk azasından Beyaz şeritli 
İsmaiîefendi Ispartanın Atabey (Akros) Nahiyesi Müdafaai Hukuk Reisi Beyaz şeritli 
Kadızade Aliefendi Ispartanın Keçiborlu Nahiyesi Müdafaai Hukuk 
Reisi ' Beyaz şeritli 
Hamzazıade Mehmetefendi Ispartanın Parla Nahiyesi Müdafaali Hukuk 
Reisi Beyaz şeritli 
Güverte Mülâzım Eyüplü Muhtar Hidayet Kaptan nakliye sef aininde Beyaz şeritli 
Niza m ettin Bey Sinop Valisi, Hâmil olduğu İstiklâl Madalyası şeridi
min kırmızıya tahvil muvafık görülmemiştir. 
Mehmet Asaf Bey İdarei Umuınfyei Vüayat Müdiri Umumisi İstiklâl 
madalyası şeridinin kırmızıya tebdili muvafık görülmemiştir. 

Salih Bey Ankara Müstakil Jandarma Bölüğü Kumandanı Yüzbaşı İs
tiklâl madalyası şeridinin kırmızıya tebdili muvafık görülmüştür. 
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3. — SUALLE] 

1. — Antalya Mebusu Rasih Beyin; Tütün İn
hisar İdaresinde vaki olduğu gazetelerde mevzuubahis 
edilen suiistimal hakkında Maliye Vekâletinden suali 
ve Vekil Hasan Beyin şifahi cevabı. 

Riyaseti Celileye 
Gazetelerde Tütün İnhisar İdaresinde beş yüz bin 

lira miktarında bir suiistimalden bahsolunuyor. Bu 
fcjsusta Maliye Vekâletinden sual ederim efendim. 

17 . 4 . 1926 
Antalya 
Rasih 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim, refiki muhteremin Rasih Beyin bu sual 
takririni verdiği vakit bendeniz bazı mesaili maliye 
içip İstanbul'da idim. Sual Cumartesi günü bendenize 
verildi. Fakat bendeniz o vakit Heyeti Vekilede içti-
mada bulunuyordum. Arzı cevap edemedim ve bu
güne kaldı. İdarei İnhisariycden bu mesele hakkında 
bendenize verilen nota istinaden arzı cevap edece
ğim. Gazetelerde intişar eden tütün suiistimalinin ta
hakkuku vaki değildir. Tütün suistimaline teşebbüs 
edilmiştir. Fakat ittihaz edilen tedabir ile suiistima
lin husulüne imkân kalmamıştır ve suiistimal İdarei 
Inhisariyede değil, İdarei İnhisariye ile muamele yap
mak isteyen bir ticarethanede vaki olmuştur. Ve bu
nu bizi husule getirmek ivin İdarei İnhisariyenin, o 
tütünleri kabul edecek memurları, satın alınmaya ça
lışılmıştır. Mevzuubahis olan tütün (600) küsur bin 
kilo tütündür. İzmir, Taşova tütününü vermeye mü
teahhit olan bir ticarethanenin mukaveleye muvafıl 
tütün tedarik etmediğine dair İdarei İnhisariye istih
barat elde etmiştir. Tütünlerin mubayaası komisyon 
halinde şayanı itimat eksperler vasıtasiyle icra ettiril
miştir. Bu eksperlerden birisi, teslim edilmek isteni
len tütünün mukavelede mevzuubahis olan tütüne 
tevafuk ettiğini iddia etmiştir. Bu, diğer eksperler 
vasıtasiyle muayene ettirilmiştir. Yüz küsur bin kilo 
tütünün mukavelede mevzuubahis tütün olmadığı te-
beyyün etmiş ve bu mal mukavele mucibince isteni
len ve akti mukavele edilen ve nevi ve cins üzerinde 
teslime müteahhit olana iade edilmiş ve tütünü mu
vafık gibi gösteren ekspere de yol verilmiştir. Neti
cede de idarei inhisariye on parahk suiistimale dahi 
meydan vermemiştir. Belki bu vasıta ile iyi cins tü
tün yerine fena cins tütün vermek isteyen ticaretha
nenin takriben altmış bin lira kadar zarariyle neti
celenmiştir. 

t VE CEVAPLAR 

I KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Bunu yapan 
I hangi müessesedir? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
I İsimden bahsetmek istemiyorum. 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Olsun efen-
I dim, söyleyin. Sıfat anlaşılsın ve muvacehei âmmede 
I nefrine maruz kalsın. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Devamla) — 
I İsmail Abdi isminde bir müteahhittir efendini. Gaze-
I telerde mevzubahis olan suiistimal bundan ibarettir. 
I Vekâlet cereyen eden muamelenin netayicinden ma-
I lumattar olmuştur. Netice de bundan ibarettir. 
I Bu münasebetle şunu da arz edeyim ki, tütün 

idarei inhisariyesi işe başladığı müddetten beri mem
leketin on altı milyon kilo tütün mahsulünü müba-

I j a a etmiştir. İlk sene mubayaası müstacel olduğu için 
kısmen mutasavvıflar elinden alınmıştır. Fakat bir 

I müddetten beri vekâletin verdiği direktif dairesinde 
reji idaresinin mubayaatı, doğrudan doğruya erbabı 
istihsalin, zürraın elinden alınmak suretiyle icra edil-

I inektedir. Bu miktarın mühim bir kısmı ihtiyacatı 
dahiliye içindir. Fakat idarei inhisariye kendi ihti
yacından fazla ticareti, hariciye için dahi tütün mu-

I bayaa etmek iktidarına maliktir ve ticareti hariciye 
I için tütün mubayaa etmek te lâzımdır. 
I Çünkü fazla vuku bulan mübayaat için fazla bir 
I masraf ihtiyar edilecek değildir. İhtiyacatı dahiliye 

için ihtiyar ettiği teşkilâtın ihtiyar ettiği masraf ile, 
îteareti hariciye için dahi müşteride bulunduğu kadar 

I tütün mubayaa etmek tahtı imkândadır. Ve bu mem-
I leketin menafii umumiyesi iktizasındandır. 

I Bu suretle tütün idarei inhisariyesi, zürraın mah
sulünü mubayaa eden diğer şirketlerle, mubayaa edi-

I lecek miktar üzerinde, rakiptir ve Heyeti Celileye arz 
I edebilirim ki bıa on altı milyon kilo tütünün idarei 
I inhisariye tarafından mubayaasıdır ki, memleketimiz-
I de tütün mubayaası hususunda ticareti hariciye için 
I mubayaa yapan şirketlerin yedi vahit olmalarına 
I elinden geldiği kadar mani olmuştur. Bunlar sualin 
I haricinde bir şeydir. Fakat malumat olarak arz edi-
I yorum ki Maliye Vekâleti, ticareti hariciye için, ge-
I rek varidatı devleti artırmak, gerek zürraın mahsula-
I tını daha iyi bir vasıta ile harice satmak suretiyle 
I bir mutavassıt rolünü ifa etmesi için idarei inhisari-
I yeye bir direktif vermiştir. 

I Hulâsa gazetelerde muvzubahis suiistimal arz et-
I tiğim muameledir ve suiistimal vukua gelmemiştir. 
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İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Mubayaat 
münakaşa suretiylemi oluyor? 

MALİYE VEKİLİ MASAN BEY (Devamla) — 
Arz ettim kî mubayaat reji idaresinde münakaşa ile 
hiç olmamıştır. Mubayaat, rejinin teşkilâtı vasitasiyle 
pazarlık suretiyle doğrudan doğruya zürradan almağa 
nıütavakkıftır. Mubayaa ile, reji İdaresi zürram piya
sada bulunan ve her hangi rakip gibi kendine satıl
mak istenen nevi ve cinsler üzerine fiyat vermiştir. 
Zürra başka yerde daha iyi bir fiyat bulur. Başka ye
re satar. Bulamazsa ve rejinin fiyatını en hayırlı bir 
fiyat bulursa rejiye verir. Böyle 15 - 20 milyon kilo 
tütünü münakaşa suretiyle almağa imkân yoktur ve 
şimdiye kadar bu suretle alınmış değildir. Bazı tüccar
lar elindeki tütünler dahi reji idaresi mubayaasında 
serbest olduğu için pazarlık suretiyle alınmıştır. 15-20 
milyonluk mübayaattan iddia edilemez ki her kalem
de mutlaka aklanamaz. Diğer müessesatı ticariye gi
bi bazısında aldanmıştır. Bazısından çok istifade et
miştir. Fakat umumiyet itibariyle memleketimizde 
rejinin mubayaa fiyatlarını nevi ve cins itibariyle, ra
kip şirketlerin mubayaa fiyatları ile mukayese ede
cek olursak, rejinin mubayaa ettiği fiyatlarda fayda 
görürüz. 

Heyeti celilerim malumudur ki, mevcut olan ka
nun mucibince reji idaresi hükümet tarafından ve ve
kâletin mürakaba Ve mesuliyeti altında bir müdiriyet 
ve bir meclisi idare tarafından müstakillen idare edi
len bir müessesei ticariyedir. Onun muamelâtı resmi-
yesi için cari olan ahkâm, eskiden beri tütün idarei 
inhisariyesi için cari olan tütün inhisarı ahkâmıdır. 
Bu nizamname ahkâmının gerek serbestli Ziraat nok-
tai nazarından gerek serbestli ticaret noktai nazarın
dan tadilini istilzam eden yeni bir lâyihai kanuniye 
takdim etmek üzereyiz Maruzatım bundan ibarettir. 

REİS — Rasih Bey bir mütalaanız var mı? 
RASİH BEY (Antalya) — Heyeti celilenizin de 

malumu olduğu üzere gazeteler hu muamelelerden 
bahsedince hakikaten o kadar hayretimi mucip oldu ki, 
mubayaata hemen hemen iki üç milyon tahsis edebilen 
bir müessesenin beş yüz bin lirasını çalmağa teşeb
büs etmek kadar insafsızlık tasavvur edilemez diye
rek düşünmüştüm. Vekil beyefendiye teşekkür ede
rim, iş teşebbüs derecesinde kaldı diyor. Fakat ben-
denizce işin teşebbüs derecesinde kaldığını, yalnız ida
renin verdiği nota istinat buyurmasalar ve her halde 
bir heyet tarafından yapılacak tahkikata istinat ettirse
lerdi veyahut bir memur izam etselerdi daha muva
fık olurdu kanaatindeyim. Çünkü iş miktar itibariy

le ehemmiyetsiz bir şey değildir. Saniyen devletin elin
de bulunan bu gibi müesseselerin, memleketin iktisa
diyatı için numune olacak bu gibi müesseselerin ak
samasının memlekete sui tesir yapacağı tabiidir. Hu
susiyle meclisi Ali geçen sene ne kadar asabiyetle bu 
inhisarı lağv edeceğim diye uğraşmıştır. Maliye Veki
li bey de meclisle bareber uğraşmıştır. Heyeti muh
tereme bir iki sene daha temdidini kabul buyurdular. 
Bu itibarla bu müessesenin böyle şaibe altında kalma
ması zaruridir. Onun için herhalde bir heyeti tahki-
kiyeriin yapacağı rapora istinat etsek daha iyi olur 
kanaatindeyim. 

Saniyen: Asıl işin tütüncü çiftçilerin zararına, dev
let müessesesinin zararına olması ihtimali olan nok
tası buradadır. Vekil beyefendinin buyurduğu gibi 
eğer hakikaten İnhisar İdaresi bundan sonra muba-
yaatını doğrudan doğruya çiftçiden yapacaksa doğru
dur. Fakat müesseselerden yapılan işlerin, tütün ziir-
rarmın, tütün çiftçilerinin zararına okluğunu işitiyo-
yoruz. Hatta yakın bir zamanda Muğla çiftçilerinden 
aldığım bir mektupda tütünün kısmı azaminin ellerin 
de kaldığını, mubayaa için gerek vekâlete, gerek ida
reye müracaatları için gelinmiş ise de bazı sözü nafiz 
çiftçilerden tütün alındığını, diğerlerinden alınmadığı
nı söylüyorlar. Bunun neticesi, olarak, tütünler bilhas
sa çiftçilerin elinden ölmüş fiyatla toplanılıyor ve işte 
bu suretle idareyi de zarara sokmak suretiyle iğfal 
yoluna giden şirketlerin eline geçiyor. Onun için vekil 
beyden çok rica ederim, bir defa bu işin üzerinde esas
lı bir tahkikat yaptırsın. Yalnız İstanbul'da değil, ne
rede fabrikası varsa, müessesesinin fabrikalarında her 
halde tahkikat yapılması lâzımdır ve ikinci derecede 
tütünlerin mubayaasının her hakle çiftçilere hasredil
mesi ve bilhassa İzmir mıntıkasındaki çiftçilerin bir 
iki Amerikan ve İngiliz şirketinin elinde esir kalmama
sını temin etmelidirler. 

Kürsüden inmezden evvel şunu da arz edeyim, 
mademki cevap vereceklerdir. Gazeteler öyle bahset
tiler ki. bu işten hatta bu işe müteşebbis olan zatın 
evvelce elinde emlâk olmadığı halde emlâk alıp sat
mış hatta emlâke vazıyet edeceklerini de mevzuba
his ediyorlardı. Hakikaten böyle emlâk almış, satmış 
adam da varmıdır? Sonra inhisar idaresini ızrar et
mek isteyen bir adam ve teşebbüs halinde yakalanan 
müessese mahkemeye verilmişmidir? Mesele burada
dır. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim, aldığım notun bendenizce kanaat başh ol
masının sebebi, mevzubahis olan tütünlerin (107) bin 
kilosu şaibedar görülmüş ve ihbar edilmiştir. Hariç-
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ten tayin edilen iki hakem huzurunda bu muayene 
icra edilmiştir. Tüccar İzmir malı yerine «54» bin ki
lo İsparta malı vermek istemiştir. 

HAFIZ İBRAHİM BEY (İsparta) — İsparta malı 
aşağı mıdır? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Devamla) — 
Refiki muhteremime cevap vermek Merim. Her mem
leketin yetiştirdiği fevkalâde mal vardır. İsparta ha
lılarının nefaseti için hiç birşey söylemeğe hakkımız 
yoktur. Fakat İsparta tütünlerinin bilmem Akhisar 
tütünleri, Samsun, Maden tütünleri derecesinde ol
duğunu iddia etmekte bir mana yoktur. İhtisas mese
lesidir, kabiliyeti turabiye meselesidir. «53» bin kilo 
da evsafı mukaveleye tetabuk etmedikten maada is-
karta edilmiş, iade edilmiştir. (Binaenaleyh mevzuba
his olan «107» bin kilo tütündür. 

Sahibi sual Rasih Bey arkadaşımla birleştiğim 
nokta, idarei inhisariyenin ihtiyacı memleket için 
mubayaa edeceği' tütünlerde doğrudan doğruya vasıta
yı çıkarıp zürraa gitmektir. Bu husus katiyen tekarrür 
etmiştir ve vekâletin idarei inhisariyeye vermiş oldu
ğu direktif budur ve inşallah gelecek sene hiç tüccarın 
delâletine müracaat etmeksizin tamamen ihtiyacımız 
olan malı doğrudan doğruya zürraın elinden alacağız. 
Bunu da kendilerine temin ederim. Memleketin tütün 
istihsalâtı laekal altmış milyon kilodur. İdarei inhi
sariyenin mubayaatı 15 - 20 milyon kilo tütünden 
ibarettir. Nasıl olsa idarei inhisariyenin mubayaa ede
ceği malın iki misli, idarei inhisaryenn mubayaa ede
ceği miktarın haricinde kalmaktadır. Şu halde yekûn 
itibariyle zürra mahsulünün üçte birinin reji idaresi 
tarafından mubayaası muhakkak vaki olacaktır. Fa
kat nısfı diğeri için şirketlerin mubayaası lâzımdır. 
İdarei inhisariyenin tavassutu suretiyle, zürra, elinde
ki malı harice satabilmek için, idarei inhisariyenin 
mümkün mertebe fazla mubayaasını ve harice sevki-

REİS — Ruznamedeki birinci numara Muvazene 
Encümenindedir, henüz gelmemiştir. İkinci numara 
ait olduğu vekillerin tamamının huzuriyle müzakere 
edilecektir. 

/. — Mesai Kanunu lâyihası (1/413) ve Ticaret, 
Sıhhiye, Nafıa, Ziraat ve Adliye Encümenleri Maz
bataları. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Efendim, 
Bu mesai kanunu beş altı celsede vekillerin teşrifleri
ne talik edildi. Vekillerin teşriki mesaileriyle olacak. 

ni de aynı zaruret ve aynı menfaatle mülahaza etmek
teyiz. Tahkikat meselesine gelince, erbabı hukuk bu 
meseleyi bendenizden daha ziyade takdir buyururlar. 
Muamelâtı ticariye de kesirülvukudur, bir muamele* 
yapıhr, teselHimatta teslim edilmek istenilen mahn 
matlub nevi ve cinse ademi tevafuku kanunu cezaca 
bir cürüm ise, idarei inhisariye bunun hakkında der
hal takibat yaptırır. Takibata imkân Varsa beheme
hal yapacağım. Fakat bilmiyorum mukavelede mevzu
bahis edilen cinste mahn ademi tevafuku takibatı ka-
nuniyeyi müstelzim bir muameleyi ticariye midir? 
Bendenizce mahiyeti o kadar basit görülmüyor. Taki
bata imkân varsa behemehal yapacağım. Bu sui isti
male müsaade etmek isteyen idare memuru hakkında 
takibat yapmak vacip ve borcumdur. Onun da bi
rinci defa tart ile mücazat edildiğini ifade ettim. Ta
kibatı kanuniye için de arzı malumat ederim. 

RASİH BEY (Antalya) — Efendim, takibat malın 
mukavele mucibince teslim edilip edilmediği nokta
sından değildir. Bir müessese vardır, o müessese in
hisar idaresini iğfal için inhisar idaresinden adam te
darik etmiştir. Buna teşebbüs etmiş ve o fiili ika et
miştir. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim, arz ettim ki biz o eksperi bu tütünleri mu
vafakatle kabul ettiğinden dolayı tart ettik. Beheme
hal müessese tarafından satın alındığını ve eksperin 
müesseseden müstefit okluğunu isahat edecek delile 
vakıf değilim. Eksper için tahakkuk etmiş bir muame
le vardır, tart edilmiştir. 

RASİH BEY (Antalya) — O fiil müesseseye de 
tecavüz etmiştir. Müessese hakkında hiç bir teşebbüs
te bulunmayacak mısınız? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Kanunen tecavüz ederse İhmal etmiyeceğim. 

REİS — Efendim, sual mevzuu bitmiştir. Müza
kere edilecek mevadda geçiyoruz. 

Halbuki bu vekillerin dördü bir yere gelmiyor, ruzna-
me vekil beylere takdim edilmektedir. Görüyorlar ki 
bu ruznamede de vardır, binaenaleyh ya gelsinler, ya 
gelmesinler. 

REİS — Meclisi Alinin bu babta kararı vardır. 
Mazhar Müfit Bey ruznamenin kendilerine gönderildi
ğini teyid ediyorlar. Bu günlük başka bir muameleye 
mahal yoktur. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Arkadaşlar! Mesai 
Kanununun müzakeresi için vekillerin huzurunu şart 

4. MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 
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koyduk, makamı riyaset de vekillere ihlbar buyurdu
lar. Vekiller bir müzakerede gelmediler, iki müzakere
de gelmediler, üç müzakerede gelmediler, 20 - 30 mü
zakerede gelmezlerse ne olacaktır? Meclisin kanunu 
ne oîacak? Kanunu vekiller mi müzakere edecek, 
meclis vekillerin müzakerede bulunmasını mı temin 
edecek? 

Eğer hakikaten bunun müzakeresinde bir mah
zur varsa ruznameden çıkaralım. Her müzakerede bu 
mesele mevzubahis oluyor. Mevzubahis olunca efen
dim, vekillerin hepsi hazır olmadığından gelecek cel
seye kalıyor. Bu, mecSis için nalayık bir şey oluyor. Ya 
ruznameden çıkaralım, yahut filan gün vekiller geli
şin gelmesin müzakereye devam edelim, gelmiyen ve
kil hakkını ıskat etmiştir. Biz müzakereye devam ede
lim, karar verelim, bu nâlayık şekilden çıkmış olsun. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim, bendeniz zannediyorum ki ikinci numarada 
işaret edildiği veçhile, tadat edilen vekillerin hazır 
bulunarak bu maddenin müzakere edilmesini Meclisi 
Âli resen kabul ve emretmiştir. Yoksa vekiller, illâ 
bu kanun müzakere edilirken biz bulunalım, bizim 
de bu işe dair mütalâatımız vardır diye Meclisi Ali
nize beyanatta bulunmuş değillerdir. Kendilerinin şu 
veya bu vazifeleri doîayısiyle bunun müzakeresinin 
tehir edilmesi anhyamadığım bir şeydir. Vekiller ta
mamen meclisin emir ve murakabesi altında çalışan 
arkadaşlardır. Yoksa meclise karşı meclisin müza-
keratmı tatil etmek gibi bir şey varit olamaz. Vekil 
arkadaşlarımızın böyle bir vaziyet almıyacağım arz 
ederim. Hiç bir vekilin hatır ve hayalinden geçmez. 
Mec'isi Âli hakimdir. İsterse hiç bir vekil bulunma
dan dahi ruznamesîna dahil olan mevarîdı müzake
re eder. Onun için bu yolda hiç bir sun'u taksiri ol
mayan vekil arkadaşlarınıza taarruz etmek doğru ol
maz zannederim. 

AKÇORA OĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — 
Evvelâ bu kanunun müzakeresi hakkında nazarı dik
kati celbetmiş olan arkadaşlara teşekkür ederim. Ben
deniz bir kaç defa Ticaret Encümeni mazbata muhar
riri sıfatıyle hatırlatmıştım. İlk defa denildi ki, bu
nun maübu olan kısmında bazı hatalar vardır, onun 
tashihi için gelecek İçtimaa tehir ediyoruz. Bendeniz 
hatırlattım ki bu gibi hata ve tashihat yoktur. Kanun 
çoktan beri meclise gelmiştir. Sonra Reis bulunan Re-
fet Bey bütün vekillerin huzuriyle müzakere edilsin 
diye bir fikir ortaya koydular ve kabul edildi. 

Bundan benim anladığım muhtelif encümenlere 
gidip geldiği için bu muhtelif encümenlerin mukabili 

bulunan vekil beylerin de arayı şaibelerinden istifade 
olunmak üzere buyurulmuşiur. Şu halde vekil beylere 
ruzname gittiği için kendi fikirlerinden istifade ettir
mek için gelmeleri mümkün idi. Fakat bugün Maliye 
Vekili Hasan Beyefendi ki, bu lâyihai kanuniyenin 
hakiki halikıdır, kendileri yazmışlar ve kendileri ge
tirmişlerdir. (Bravo sesleri) 

MALİYE VEKİLİ HASAN 'BEY (Trabzon) — 
Muharriridir.. 

AKÇORA OĞLU YUSUF BEY (Devamla) — 
Peki iyi muharriridir. Bu lâyihanın müdafaası esasen 
Ticaret Vekâletine ait olduğu için Ticaret Vekili be
yefendi de buradadn*. Bu kanun diğer Encümenlerden 
geçerken vekil beyler bulunmuşturlar ve kendi fikir
leriyle encümende tadilât yapılmıştır ve bunun gelecek 
seneye kalmasından yine çok fayda vardır. (Hande
ler) Gelecek seneve kalması da imkân dairesinde de
ğildir. Çünkü böylece devam edecektir. 

Kanunun bir iki noktasında şayanı tadil cihetler 
varsa - ki bilhassa Ticaret Vekili Beyefendi ile bende
nizin hususî mukâîematında bazı noktalarında tadi
line bendeniz de kani olmuşumdur - bunun tadilj im
kân dairesindedir. Son maddeleri ki, tatbiki filan ta
rihten başlar veyahut tatbikine filan filan vekiller me
murdur gibi bir şey ilâve edilirse, diğer aksamı umu
ru sıhhiyeye müteallik mesailden ibaret gibidir. Bina
enaleyh refiki muhteremim Maliye Vekili Hasan Be
yefendinin fikirlerine biMşrirak, bugün esasen vakti
miz de vardır, (kabul sesleri) bilhassa bugün müza
kereye konulmasını istirham ederim. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Etendim, 
bu kanunu hükümet teklif etmiştir, bilhassa Ticaret 
Vekili tarafından teklif edilmiştir. Şimdi bendeniz 
Muhterem Ticaret Vekili Beyefendiden soruyorum; 
bugün müzakeresini kabul ediyorlar mı, etmiyorlar 
mı? (Etmiyorlar sesleri) Etmiyorlarsa rica ederim ge
ri alsınlar. Belki Ticaret Vekili Beyefendi bu kanunu 
yeniden tetkik edeceklerdir. Binaenaleyh Ticaret Ve
kili Beyefendi söylesinler, ya kanunu müzakere ede
lim veyahut tetkikat yapmak için geri alsınlar. 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazian
tep) — Efendim, Mesai Kanunu altı encümenden 
geçti. Her birinde bir çok tadilât yapıldı, insicamı 
bozuldu, (bravo sesleri,) (Doğrudur sesleri) 

Ben kanunu daha kendim anlıyamıyorum ki, mü
zakeresi icabetsin. (Handeler) Hükümete iadesini tek
lif ediyorum, kanunu iade buyurunuz yeniden tetkik 
edeyim ve teklif edeyim. 

REİS — Vekil Bey! İadesini mi istiyorsunuz? 
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TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazi
antep) — İadesini istiyorum; 

REİS — Resmen tezkereniz yoktur. 
TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazian

tep) — Yazar veririm efendim. 
AKÇORA OĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — 

Usulü müzakereye ait bir mesele vardır. Kanunun 
19 ncu maddesi müstceliyeî karariyle müzakere edil
miş ve Heyeti Celile tarafından kabul edilmiştir. O 
kısmının da vekil bey tarafından alınıp tashih etme
ğe hakkı var mıdır?.. (Var sesleri) 

REİS — Efendim, müsaade buyurunuz. Bazı ar
kadaşlar bu lâyihanın bugün müzakeresini arzu etti
ler. Fakat elimde tahrirî bir teklif olmadığımdan do-
!ayı bunu reye arz etmek imkânı yoktur. Ticaret Ve
kili Bey, iadesini istediler, bu madde bir de takrir 
vardır. Okunsun arz edeyim. 

Riyasete 
Mesai Kanununun hükümete iadesini teklif ede

rim. 
Ertuğruî 

Fikret 

REİS — Efendim, zannediyorum ki böyle ruzııa-
meye alınmış bir lâyihai kanuniyenin hükümete ia
desi için arkadaşlar tarafından teklif vuku bulmak 
doğru değildir. Binaenaleyh takriri de reye arz ede
mem. 

Ticaret Vekili Beyefendinin teklifine gelince: Ma-
lumuâliniz hükümetten tahriri bir teklif olmak Eâzım 
gelir. 

Binaenaleyh bu lâyiha Meclisi Âlinin ruznamesİRC 
alınmıştır. Divan bu numarayı olduğu gibi geçmekten 
başka çare göremiyor. 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Reis Beyefen
di! Bugün müzakeresine dair vaki olan teklif Encü
men namına vaki olduğu için reye konmak mecburi
dir. Encümen şifahen teklif ediyor. Binaenaleyh reye 
konmak lâzımdır. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Müsaade
nizle buradan arz edeyim. Hükümet bunu bizden is
teyip alabilir. Yalnız Başvekâletin istemesi lâ
zım gelir. Ticaret Vekilimin isiemesi doğru değiîidir» 
Hükümetim nokta? sazanım, kanaat: na tevafuk ctml-
yan madde Encümene gider, tashih edilir, gelir. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizi) — Efendim, 
beyanatı aliyeniz nizamnameye muvafıkta'. Fakat 
Fikret Bey arkadaşımız bu takriri ımıztar kalarak 
vermiştir. Lâkin Ticaret Vekili, bu kanunun insicamı 

t yoktur, ben bile anlamıyorum dedikten sonra o ka-
I muıun tetkiki nerede kalmıştır 

! İLYAS SAMİ BEY (Muş) — Efendim, bu kaınu-
ı nu Heyeti Umumiye müzakere etmek istemese, bu, 

kanunu hükümete iade etmek demektir. Başka mana
sı yoktur. Bugün reye arz edilen şey ruznamededir. 
Müzakere edeceğiz demektir. Bugün müzakere etmi
yoruz dersek sre olur? MecSisi Âli kanıma vazıyet eî-
raişür. Oıa dokuz maddesi müzakere edinmiştir, bu 

j kanun Meclisten çıkamaz, bilmelice Meclis müzake-
ı resine hâkim değildir diye ani anlıyorlar? Meclis, mü-

g:\kereslne ve numunesine hâkimdir. Esbabı mucibe-
Mİii cm kuvvetlisini beyan ederek, vekil bey altı encü
menden geçip bir halita haine gelen bir kanunu mü
zakere etmek istemiyorum derse ve takrir de verilirse, 
«ifecMs de ruznamesinin zengin olduğu bir günde bu 
kanunu müzakere etmiyorum derse yanlış mıdır? Ve 

i hakikaten -bu kanun çapraşıktır, milletin em kesif bir 
tabakası olara ameleye aittir. Giderayak böyle müşkü-
•}.ûi IçMüe fena bir şekil almış olan bir kanunu çıkar
mak doğru bir şey değildir. Binaenaleyh en sağlam 

i ve doğru iş şimdi müzakereden çıkarmaktır. 

| RA3İH BEY (Antalya) — Efendim, Meclisi Âli 
I iuznameslnde mevcut olan bir kanunun müzakeresin

den ne âcizdir, ne de müzakere etmemek ister. Mec
lisi ÂSİ bu kanunu müzakere etmemek istiyor, niçin 

İ etmemek istiyor?.. 

Efendiler; ntomîakctimiz, gerek nüfus itibariyle, 
j g r. k iş itibariyle azlık olan bir memlekettir. Nazari-
j j at kumkuması olan bu kanunu bu memlekette tat-
j t> ke kıyam etmek demek, esasen işi ve nüfusu az olan 

bu memleketin işini ve nüfusunu öldürmek demektir. 
Binaenaleyh böyle muhtelif tadilâtla da karıştıktan 

i GGI&'ÎÎ bu Jkaffiiunum bu memlekette tatbiki imkânı kal-
| ir»sz. Mevcut işler de ölür, mevcut iş sahipleri de ken-
j dilerine iş bulamaz. Onun için bu kanunu biz Encü-
I r--.:nc verelim, hükümet isterse Encümenden alsın, is-
j terse aînıasm. 
] MALÎYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
| Efendini, ruznameye dahil bir maddenin müzakere 
| vcysı ademi müzakeresi dolayısıyla söylenilen sözler 
I öyle intiba bırakıyor ki, bilhassa bu noktayı arz etmek 
! için huzuru âftnize geldim. Hükümetten müzakeresi 
i muvafık olmayan bir kanun gelmiştir. Müsaade feuyu-
i 

; rıırssıuz bu kanun nasıl gelmiştir, bunu arz edeyim. 
i Mademki arkadaşım benim tarafımdan bu kanunun 
j yapıhp gönderildiğini söylediler, arz edeyim. Çünkü 
i tarihçesi ile malum olunca şalini kararı almak kolay 
j olur. Bu kanun benim Ticaret Vekili olduğum za-
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zamanda alelacele yazılmış ye Meclisi Âliye sevkedil-
miştir. (Handeler) Müsaade buyurun maruzatımı ic
mal edeyim de ona göre karar ittihaz ediniz. Ticaret 
Vekâleti bir çok mevzuat boşluğu meyanmda mesaiye 
müteallik bir kanun olmadığım görerek böyle bir ka
nunun yapılmasının lâzım olduğuna kani olmakla be
raber müstacele» Heyeti Ceîileye böyle bir lâyiha 
takdim etmek İstememiştir. Eski arkadaşlar derhatır 
buyururlar ki, günün birinde Meclisi Âliden hükü
mete bir karar tebliğ edildi. O kararın mahiyeti şu 
idi. Mesai Kanununun onbeş gün zarfında ihzar ve 
ikmaliyle Meclisi Âliye sevk edilmesi hükümetten ta
lep olunuyor. Meclisi ÂK o zaman böyle bir karar 
verdi. Bu karan zabıtta bulurum. 

Hatta bitmünasebe bendeniz demiştim ki, bu uzun 
bir kanundur, bir mecellei mesaidir. Böyle on günde, 
bir ayda iki ayda bu kanunu veremem. Uzun zaman 
ve istihzarata mütevakkıftır, Günün birinci hükümete 
makamı riyaseti ceh'Ieden böyle bir tebliğ icra edildi; 
on beş gün zarfında mesai Kanununun ihzariyle Mec
lise şevki talep buyuruklu. Biz de kanunu on beş gün 
zarfında ikmal ederek - hatta ifade edeyim ki bu ka
nuna girmesi lâzım gelen bazı mesail için ayrı bir 
hususî kanun yaparız diyerek ve bunları buraya koy-
mıyarak - Meclisi ÂKye şevkettik. Binaenaleyh bu lâ
yiha hükümet tarafından sevk edilmiş olmayıp, Mec
lisi Âlinizin hükümetten istediği bir lâyihadır. Bunu 
ifade etmek mecburiyetindeyim. Taki hükümetin sevk 
ettği bir lâyihayı Meclisi ÂK müzakere etmiyor gibi 
bir şeye mahal kalmasın. Mesele bundan ibarettir, 
Meclisi Âlinin talebine müstenittir. Şimdi de beş on 
encümene gitmiş ve bir encümenin mütalâası ikinci 
encümenin mütalâatına karışarak içinden çıkılmaz bir 
hale gelmiştir. Tekrar arz ediyorum, bu lâyiha, Mec
lisi Âlinin talebine mutavaat neticesi olarak gelmiştir. 
Hükümet kendiliğinden sevketmiş değildir. 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Efendim, mesele 
usûl meselesidir. Kanun buraya ne suretle gelirse gel
sin Heyeti Umumiyesi kabul edilmiştir. Ruznameye 
alınmıştır. Kanunun kabiliyeti tatbikiyesi yoksa, eğer 
acele ve sakat yapılmışsa müzakere edilir reye konur, 
Heyeti Umumiyesi reddolunur. Lâkin Başvekâletten 
Heyeti Vekilenin imzasını havi olarak Meclise gelen 
ve onbeş maddesi müzakere ve intaç edilmiş olan bir 
kanun, Ticaret Vekili Beyefendinin şifahi teklifi ile 
katiyen redddedilemez, iade edilemez, vaziyet budur. 
Meclisi Âli mademki bu kanunun bu kadar fazla te-
ahhurundan dolayı sarahaten asabiyet tezahüratı gös
termiştir; binaenaleyh ruznameye alınarak behemahal 
müzakere edilmesi lâzımdır, 
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AHMET REMZt BEY (Gaziantep) — Efendim, 
bütün müzakereler de şekil üzerindedir. Bu kanun 
müzakere olunsun mu, olunmasın mı? 

Bu kanunun müzakere olunmasına, öyle hissolu-
nuyor ki Heyeti Umumiye taraftar değildir. Henüz 
karara iktiran etmemekle beraber bu hissolunmakta-
dır. Bugün Makamı Riyasetin riayet edeceği bir usul 
vardır. Nitekim, Makamı Riyaset onu bildirmiştir. 
Binaenaleyh arkadaşların, bazılarının dediği gibi ka
nunu bir takrirle Hükümete iade etmek doğru de
ğildir. Herhangi bir encümen de kanunu tetkik için 
istemediğinden dolayı, kanunun tehiri müzakeresi en 
doğru yoldur. Bilâhare noksanı varsa Hükümet is
ter, noksanını ikmal eder veyahut herhangi bir en
cümen ister noksanlarını ikmal eder, bendeniz bunun 
bir takrirle tehiri müzakeresini teklif ediyorum. 

Bir arkadaşımız müzakere olunsun, ya heyeti umu-
miyesiyle kabul olunsun, yahut heyeti umumiyesi 
reddolunsun diye bir fikir beyan ettiler. Halbuki ka
nunun 19 ncu maddesi Meclisten geçtiği için bende-
nizce bu noktai nazardan dahi kanunun tehir'* mü
zakeresinden başka doğru yol yoktur. 

RAGIP BEY (Kütahya) — Efendim, memleketi
mizde fabrikalar, sanayi teessüs ve tevessü ettikçe 
her halde amelenin mesaîsini tanzim ihtiyacı bir kat 
daha artmaktadır. 

Garp medeniyetini kül halinde kabul ederken, 
fabrikaları kabul ederken, bir amele sınıfını da kabul 
etmek zarureti ve mecburiyeti vardır. Amelenin sı
nıfının intizamı mesaîsini temin etmek lâzım ve hat
ta elzemdir. Zaten bugünden teşekkül etmiş ufak te
fek amele zümreleri vardır. Binaenaleyh Mesai Ka
nunu memleketimiz için çok mühim ihtiyaçlardan bi
risidir. Şimdi bu ihtiyacı Meclisi ÂH daha evvei tak
dir ettiğinden dolayıdır ki, bir karar ile doğrudan 
doğruya yani istisnaî bir şekilde onbeş gün zarfında 
Hükümetten talep etmiştir. Demekki Meclisi Âli da
ha evvel bunun lüzumunu takdir etmiştir. Çünkü tak
dir ettiğinden dolayıdır ki bu kanunu onbeş gün zar
fında Hükümetten istenmiştir. Hükümet kanunu ge
tirdikten sonra ondokuz maddesi müzakere edilmiş
tir. Bundan maada Meclisi Âlinin muhtelif encümen
leri de bu kanunu tetkik etmiştir. Bu kanun üzerinde 
az çok işlenmiştir. Ve en son Meclisi Âliye tekrar 
mal edilmiştir. Bu kanunu, son tadile göre müzake
resine girişmeksizin, böyle Meclisten atıvermek, mem
leketimizin ehemmiyetli olan bir ihtiyacını idame et
mek demektir. 
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Bendenize kalırsa Meclisi Âli bunun müzakeresi
ne başlar. Şayet bazı arkadaşlarımızın iddia ettiği gibi, 
maddeler, fasıllar arasında insicam, intizam bulun
mazsa o zaman şimdi bu kanunu tetkik eden encü
menlerin her birisinden üçer aza almak suretiyle bir 
encümeni mahsus teşkil edilir, o encümene tevdi olu
nur. Encümeni mahsus yeniden insicam ve intizamı
nı temin eder. Kanunun insicamı var mıdır, yok mu
dur? Bu, müzakere ile tahakkuk edecektir. Müza
kere ile içinden çıkılmaz bir hale gelir ve hakikaten 
maddelerde ademi insicam görülürse, arz ettiğim gibi, 
bütün encümenlerden mürekkep bir encümen teşkil 
edelim. O encümen yeniden tanzim etsin ve Meclisi 
Âlinize şevketsin. Binaenaleyh kanunun müzakeresi
ne devam edelim. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Arkadaşlar! Bu 
Mesaî Kanununun şimdiye kadar geçirdiği safhayı 
hulâsa edeceğim : 

Hükümetten Meclise tevdi olundu. Ticaret En
cümeni uzun bir tetkikten sonra vekili hazır olduğu 
halde kanunu tadilen ıslah ettiler, Meclise getirdiler, 
Mecliste kanun müzakere olundu ve ondokuzuncu 
maddeye kadar kabul olundu. Ondan sonra görüldü 
ki bu kanunun bir çok mevaddı Ticaret Vekâletin
den başka Nafıa Vekâletini, Ziraat Vekâletini, Sıh
hiye Vekâletini ve kanunun ciheti cezaiyesi noktasın
dan da Adliye Vekâletini alâkadar etmektedir. Bi
naenaleyh bu vekâletlerin karşılığı olan encümenlerin 
de görmesi lâzım gelir denildi, yani müzakere edilen 
her hangi bir kanunun her zaman olduğu gibi ikma
li nevakısı için filan encümenin de görmesine karar 
verildiği gibi bu kanun hakkında da o suretle mua
mele olundu. Hatta bendeniz de saikayı merak ile ve 
mesaî meselesine alâkadar olduğum için iki encüme
nin müzakeresinde bulundum. Sayam şükran olarak 
söyliyeyim ki, Ticaret Encümeni Mazbata Muharriri 
Yusuf Akçora Bey, bütün encümenlerde Ticaret En
cümeninin noktai nazarım müdafaa ve Ticaret En
cümeni mazbatasının esbabı nıucibcsini ve kanunun 
her maddesinin ne için ve nasıl tedvin edilmek lâ
zım geldiğini izah ettiler, büyük mesaî gösterdiler, 
bu veçhile yani insicam yoktur dediğimize rağmen 
bir insicam olmak lâzım gelir. Çünkü en ziyade çalı
şan encümenin mazbata muharriri diğer encümenler
de de çalışmıştır ve kanun Ticaret, Sıhhiye ve Adliye 
ve Nafıa, Ziraat encümenlerinden geçti ve Meclise 
geldi. Şimdi iş, kanunun müzakeresinden ibarettir. 
Yoksa bir çok encümenlerden geçtiğinden dolayı 
bir encümenin noktai nazarı diğerine tevafuk etmi-
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yor vesaireden dolayı Hükümete iade olunmak me
selesi, şimdiye kadar yaptığımız şeylerin hilâfınadır. 
Biz müzakere ederken noksan olmak ihtimaline bi
naen kanunu noksanın itmamı için alâkadar Encü
menlere gönderdik. Eğer lazımsa bir de Hariciye En
cümenine gönderelim. Fakat artık lüzum yoktur ve 
kanun tekemmül etmiştir. Artık bunu müzakere et
mekten başka bir yapılacak şey yoktur fikrindeyim. 

REİS — Efendim, müzakerenin kifayeti hakkında 
takrir var, reye arz edeceğim. Kabul edilmediği tak
dirde müzakereye devam ederiz. Müzakereyi kâfi gö
renler ellerini kaldırsın... Kâfi görmeyenler ellerini 
kaldırsın... Bu hususta müzakere kâfi görülmüştür. 
Efendim! Son müzakereler cereyan ederken biraz da
ha takrir aldık, onları okuyacağız : 

Riyaseti Celüeye 
Müzakere kâfidir, kanunun aid olduğu vekillerin 

gelecek celseye daveti ile müzakere edilmek üzere 
bugün tehiri müzakeresini teklif eylerim. 

Yozgat 
Ahmet Hamdi 

Riyaseti Celileye 
İş Kanununun bugün müzakeresini teklif ederim. 

İstanbul 
Akçoraoğlu Yusuf 

Riyasete 
Mesai Kanununun müzakeresinin tehirini teklif 

eylerim. 
Gaziantep 

Remzi 
Riyasete 

Meclisi Âlinin ruznamesine ithal ve müzakeresine 
ibtidar ettiği bir kanunun ne Hükümete iadesine, ne 
de talik ve tehirine sebep olmadığından kanunun me
vaddı mütebakiyesinin müzakere edilmesini teklif 
ederim. 

Ergani 
Kâzım Vehbi 

REİS — Efendim, okunan takrirlerde bir kaç tür
lü talep ve fikir vardır. Evvel emirde şunu arz edece
ğim ki, Ticaret Vekili Beyefendinin lâyihayı geri iste
mesinin nizamnamei dahili ahkâmınca doğru olma
dığı hakkındaki Divanı Riyaset mütalâasının henüz 
hilafı salbit olmamış ve binaenaleyh Divanı Riyaset 
mütalâasında sabit kalmıştır. (Divanın mütalâası mu
vafıktır sesleri) 

Müsaade buyurun, sonra kanunun tehiri müzake
resi için takrirler vardır. Zaten Meclisi Âlinin ittihaz 
ettiği karara binaen bugün de vekillerin tamamen 
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mevcut bulunmamasından dolayı tehiri müzakere | 
asıldır. Onun için o mealdeki takrirleri de reye arza I 
lüzum görmüyorum. Binaenaleyh elimizde iki takrir 
kalıyor: Birisi, bugün müzakeresine başlamak, ikin
cisi kanunun ait olduğu vekillerin gelecek celseye da- I 
vcti ile müzakere edilmek üzere tehiri hakkındadır. 

Evvel foeevvel bugün müzakeresi Iıakkmdakî tak- I 
riri reye arz ediyorum. Bu 'lâyihanın bugün müzake
resine devamını kabul edenler el kaldırsın... Kabul I 
etmiyenler el kaldırsın... Bugün müzakeresi kabul 
edilmemiştir. I 

Şu halde arz ettiğim gibi, asıl olan muamele ne I 
ise o suretle olacaktır, yani lâyihanın müzakeresi ta-
biaîiyle tehir edilmiştir. I 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — Ve
killerin çağrılması hakkında takrir var. 

REİS — Vekillerin sureti hususiyede davet edilme- i 
sini reyi âlinize arz edeyim. Zaten ruzname kendileri
ne tebliğ edilmektedir. 

Efendim! İki takrir daha aldık, fakat arkadaşlar 
lütfen takrirler reye vaz edilmeye başlamadan evvel 
takrirlerim lütf etseler daha iyi olur. 

Riyaseti Ceîiîeye 
Ticaret Vekili Beyefendinin ifadesinden dahi anla

şıldığı veçh üzere Mesai Kanununun ihtiyacata muva
fık bir surette tanzim edilmediği anlaşılıyor. Binaena- I 
leyh icabı veçhile tetkik ve tanzim1! için bir Encümeni 
mahsus teşkilini arz ve teklif ederim. 

3 Mayıs 1926 

Mardin 
Ali Rıza 

Riyaseti Celiieye I 
Mesai Kanunu lâyihası memleketin hayatı umumi* 

yesine müessir olacak bir lâyihadır. Binaenaleyh bu 
kanun üzerindeki müstaceliyet kararının ref'ini arz ve 
teklif eylerim. 

Antalya 
Rasîh 

REİS — Efendim, müstaceliyet kararının ref'i hak
kında nizamnamemizde madde yoktur. Reye arz edi
yorum. Encümeni mahsus teşkiline gelince : Meclisi 
Âliniz henüz: bu kanunun müzakeresine başlamamış ve 
böyle Encümeni mahsus tarafından halli icabeden 
mesaile tesadüf etmemiştir. Binaenaleyh... (Gürültüler) 
Müsaade buyurun efendim, Encümenler tetkik etmiştir. I 
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Ondan sonra Heyeti Celileniz henüz müzakereye baş
lamış değildir; Müzakereye girmedik ki, Encümeni 
mahsus teşkil edelim. Nizamnameye tevafuk etmediği 
üçin bu takriri de reye koyamam. 

Efendim, ruznamenin diğer maddelerine geçiyoruz. 
Üçüncü numara Encümendedir, dördüncü numara en
cümendedir, beşinci numaranın ikinci müzakeresi için 
henüz müddeti nizamiye tamam olmamıştır. Altıncı 
numaradan onuncu numaraya kadar olan lâyihalar bu
gün tabı ve tevzi edilmiştir. Henüz yirmi dört saat geç
mediğinden dolayı Divanı Riyaset doğrudan doğruya 
mevkii müzakereye vaz'ına kendinde salâhiyet göremi
yor. Bunun hakkında mütalâa var mı efendim? 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Efendim, üç 
dört celseden beri ruzname okunuyor. Filan meselenin 
vekili yoktur, filan mesele Encümendedir, filan mese
lenin günü gelmemiştir, filan mesele tevzi edilmemiştir, 
bu suretle brcgün işimiz bitmiştir. Ferdasına saat on 
dörtte gelelim. Bu, dördüncü defadır Iböyle oluyor. 
Şimdi bu altıncıdan onuncuya kadar olan maddeler 
tefsirdir, elimizdedir, üçer beşer satırdan ibarettir. 
Bunları okur elden çıkarabiliriz. Binaenaleyh bunları 
şöyledir böyledir diye iki gün sonraya tehir etmek doğ
ru değildir. Böyle olursa vaktimiz zayi olur. (Tabiî ses
leri) Meclisi Âli karar verir, olur biter. Zaten yarım 
saailik bir iştir. (Nizamname! dahilî sarihtir sesleri) 

REİS — Efendim, ruznamede başka bir şey kalma
dığından dolayı içtimai başka güne talik etmek zaru-
lîdir. Haindi Beyefendi pek iyi takdir buyururlar. Yal-
mz altıncı numaradan onuncu numaraya kadar olan 
mevad henüz talbı ve tevzi edilmiş, fakat üzerinden yir
mi dört saat geçmemiştir. Onun için Riyaset mevzuu 
müzakeredir diye kendiliğinden Heyeti Ceîilenize arz 
edemez. Fakat Heyeti Celileniz arzu buyurursa müza
kere ederiz. (Reye arz edeceğiz sesleri) Bu ciheti reyi 
âlinize arz edeyim mi efendim? (Gürültüler), (Hayır 
sesleri) 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Reye vaz edi
niz efendim. 

REİS — Efendim, Haindi Bey arkadaşımız talep 
ediyorlar, reye arz ediyorum. (Olmaz sesleri) 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Taamül vardır 
efendim, şimdiye kadar böyle yapıyoruz. 

YUSUF BEY (Denizli) — Şifahî bir teklif vardır, 
reye konmak lâzımdır. 

AHMET REMZİ BEY (Gaziantep) — Mesai Ka
nunu hakkındaki muhtelif takrirleri usule, nizamname-
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ye muvafık olmadığı için Riyaset reye koymadı. Bura
da da usul ne ise Kiyaset onu yapsm. Ahmet Hamdı 
Beyin teklifi tahriri bir teklif olmadığı gibi, tahriri bir 
teklif olsa dahi elimizdeki nizamnameye mugayir ol
duğu için reye vaz edilemez. 

REİS — iEfendim, Remzi Beyin hakları vardır. Za
ten Riyaset de başka bir şey yanmış değildir. 

Efendim, Perşembe günü saat on dörtte içtima edil
mek üzere celseye nihayet veriyorum. 

Hitamı Müzakerat saat Dakika 15.40 




