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SABIK ZABIT HULÂSASI 
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Reis Vekili 

Refet 

Kâtip 
Çanakkale 

Ziya Gevlıer 

Kâtip 
Denizli 

H. Rüştü 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 

Teklifler 
1 — Yozgat Mebusu Süleyman Sırrı Beyin, bekârlık 

vergisi hakkında kanun teklifi (Maliye ve Bütçe Encü
menlerine) 

Tezkereler 
2 — Aydın Mebusu Fuat Şahin Beyin teşriî masuni

yetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi (Ad
liye ve Teşkilâtı Esasiye Encümenlerinden mürekkep 
Muhtelit Encümene) 

Mazbatalar 
3 — Evkaf umum müdürlüğünün 1927 senesi hesabı 

katisine mütedair mutabakat beyannamesinin takdim 
kılındığı hakkında 3/94 numaralı Başvekâlet tezkeresiie 
Evkaf umum müdürlüğünün 1927 senesi hesabı katisi 
hakkında 1/143 numaralı kanun lâyihası ve Divanı Mu
hasebat Encümeni mazbatası (Ruznameye) 

4 — Millî müdafaa vekâleti 1931 senesi kara bütçe
sinde 500 000 liralık münakale yapılması hakkında 

1/175, Umum jandarma kumandanlığı 1931 senesi büt
çesinde 18 000 liralık münakale yapılması hakkında 
1/177, Adliye vekâleti 1931 senesi bütçesinde 34 000 
liralık münakale yapılması hakkında 1/179, Gümrükler 
umum müdürlüğü 1931 senesi bütçesinde 45 000 liralık 
münakale yapılması hakkında 1/180, Maarif vekâleti 
1931 senesi bütçesinde 20 000 liralık münakale yapıl
ması hakkında 1/181, Maarif vekâleti 1931 senesi büt
çesinde 5 000 liralık münakale yapılması hakkında 1/182, 
Maliye vekâleti 1931 senesi bütçesinde 136 400 liralık 
münakale yapılması hakkında 1/183, Millî müdafaa 
vekâleti 1931 senesi hava bütçesinde 16 300 liralık mü
nakale yapılması hakkında 1/184, Millî müdafaa vekâ
leti 1931 senesi kara bütçesinde 38 721 liralık münakale 
yapılması hakkında 1/185 ve Şurayi devlet 1931 senesi 
bütçesinde 1 100 liralık münakale yapılması hakkında 
1/189 numaralı kanun lâyihaları ve Bütçe Encümeni 
mazbatası (Ruznameye) 

B İ R İ N C İ C E L S E 
Açılma saa t i : 14,9 

Reis — Hasan B. 

Kât ip le r : Ziya Gevher B. ( Ç A N A K K A L E ), Hay dar Rüştü B. ( D E N l Z L t 

Reis — Celse açılmıştır. 

SUALLER V E CEVAPLAR 

1 — İzmir Mebusu Mahmut Esat Beyin, tütün 
•müstahsillerinin iktisadî vaziyetleri hakkında ne 
gibi tedabir ittihaz edildiğine dair Maliye ve İkti
sat vekâletlerinden suali ve İktisat ve Maliye vekil
leri M. Şeref ve M. Abdülhalik Beylerin şifahî ce
vapları 

BÜYÜK M İ L L E T M E C L İ S İ Y Ü K S E K 
R E İ S L İ Ğ İ N E 

T ü t ü n müstahsillerimizin iktisadî vaziyetlerinin 
tahammül edilemiyeeek bir raddeye geldiği malûm
dur. 

İzmir ve Aydın ve Manisa havalisinde t ü tünün 
okkasının on kuruşa satıldığı haberleri doğru mu
d u r ? Bu hal muvacehesinde ne gibi tedbirler dü

şünüldüğünü Maliye ve İkt isat vekaletlerinden so
rar , şifahen malûmat verilmesini rica ederim efen
dim. 

İzmir 
Mahmut Esat -

İk t i sa t vekili Mustafa Şeref B. ( B u r d u r ) — 
Muhterem a r k a d a ş l a r ; Mahmut Esa t Beyefendi 
tü tün le r in f ia t ındaki düşük lüğün esbabı ve Hükü
met t a ra f ından buna karş ı alınması düşünülen ted
birleri sual buyuruyor la r . Hak ika t en b ü t ü n fiatı 
geçen senelere nisbetle nazar ı d ikkat i eelbedeeek 
sure t te düşmüş tür : 

1929 senesinin İzmir havalisi için vasat ı fiatı 
40 - 200 kuruş tu r . Manisa havalisi için 60 - 180, 
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Muğla havalisi için 60 - 200 kuruştur. ı 

1930 senesi vasatı fiatı: İzmir havalisinde 90 -; 
180 Manisa için 110 - 220, Muğla ve havalisi için 
130 - 215 kuruştur. 

1931 senesi vasati fiatı ise İzmir havalisi için 
40 - 130, Manisa havalisi için 40 - 135, Muğla ha
valisi için de 50 - 135 dir. 

Şu arzettiğim rakamlardan anlaşıldığına naza
ran aşağı yukarı üçte bir derecesinde bir fiat su
kutu mevcuttur. Bu fiat sukutunun sebebi bir 
noktai nazardan da haricidir. Yani hem beynel
milel esbap vardır., hem de memleket dahilinde 
mahsûs sebepler mevcuttur. Onları izaha girmez
den evvel bir noktayi arzedeyim ki asıl Mahmut 
Esat Beyefendi ( on kuruşa tütün satılmaktadır ) 
diyorlar. Bu da doğrudur. Fakat bu satılan tütün, 
diğer tütünlerin ıskartasıdır. İhraç edilmek üzere 
mevcut kumpanyalar tarafından alınmış tütünler
den ıskartaya çıkarılanların dengi 4 - 6 liraya ka
dar satılmaktadır ki bir denk 40 - 45 okka oldu
ğuna nazaran 1 0 - 1 5 kuruş arasında satılıyor de
mektir. Iskarta edilmiş tütünlerin satıldığı fiat 
- ticarî vaziyet mevzubahs olduğu zaman - piyasaya 
esas tutulmaz. Onun için bu, nazarı itibare alınan 
fiat değildir. Bunun içindir ki, nazarı dikkate alı
nacak fiat, İzmir havalisi için vasati 40 - 130, Ma
nisa için 40 - 135 ve Muğla havalisi için de 50-135 e 
kadar olan fiattır. Geçen seneler vasatı fiatının 
asgarileri de vardır. 

Aşağı yukarı üçte bir derecesinde tenezzül var
dır. Malûmu âlileri olduğu üzere tütün hükümetle
rin, milletlerin bir taraftan iktisadî hayatına bir 
taraftan da hükümetlerin maliyatına taallûk eden 
bir mevzudur. Tütün yiyip içmek gibi, geyinmek 
gibi umumî ve mübrem ihtiyaçlardan birisini teş
kil eder. Bunun için tütün her memlekette geniş 
bir pazara maliktir ve tütün ithal eden yani tütün 
yetiştirmiyen memleketlerin ticaret bilançosunda 
daima ehemmiyetli yekûn teşkil eden bir metadır. 
Bilhassa içinde bulunduğumuz zamanda memleket
ler mümkün olduğu kadar harice az borç yapmak, 
mümkün olduğu kadar harice karşı fazla alacaklı 
olmak yolunda tedbirler almaktadırlar. Bunun 
içiıı hatta tütün yetiştirmiyen devletler de imkân 
buldukları takdirde memleketlerinde tütün yetiş-
tirmiye müntehi olacak tedbirler alıyorlar. Diğer 
taraftan tütün mükeyyifattandır ve pek ziyade ta-
ammüm etmiştir. Buna binaen verginin emîn bir 
mevzuunu teşkil etmektedir. Devletler bütçe açık
larını kapatmak için bilhassa tütün vergisini yük
seltiyorlar. İnhisar şeklinde olanlar satış fiyatını, 
bandrolla idare edenler bandrol fiyatını yükselti
yorlar. Diğer taraftan mamul tütünlerin ithalin
den de yüksek gümrükler alıyorlar. Hükümetler 
gerek ticaret bilançolarını hafifletmek için ucuz tü
tün tedarik etmek ve aşağı kalitede tütün tedarik 
etmek, kendi memleketlerinde tütün istihsal etmek 
yolunda aldıkları tedbir, gerek vergiyi artırmak 
için tütün üzerinde yaptıkları zammiyat tütün is
tihlâki keyfiyetinde bir tahavvül ve tütün istihlâ-

ı kinin bizim aleyhimize müntehi olacak surette azal-
| ması ve fiyat itibarile değişmesini mucip bir ne
tice veriyor. Devletler tarafından ittihaz edilen ted
birlere gelince: bir kısım devletlerde ve bir kısım 
memleketlerde tütünün istihlâki itibarile harice, 
geçen senelere nazaran daha az arzı ihtiyaç edecek 
vaziyetler tevlit ediyor. Tütün fiyatının artması, 
ise, tütün içenlerin içtikleri tütünün kalitesi üze
rinde yine bizim tütünün satışı için zarar verecek 
istihaleler vücude getirmektedir. Amerikada şark 
tütünleri denen, bulgar, yunan ve türk tütünleri
nin sürümü o kadar azalmıştır ki, ahali hatta ucuz 
olsun diye kıyılmış tütün içiyorlar. Kendileri siga
ra yapmak yolunu tutmuşlardır. Almanyada bir 
sene evvel 3 finiklik sigara yapmak için hükümet
ten müsaade alınmıştır. O vakit tütün ticareti ve 
işile meşgul olanlar, bu yapılan üç. finiklik sigara
ların, istihlâkâtı umumiyenin yüzde 30, yüzde 40 
ini karşılayacağını tahmin etmişlerdir. Bir sene 
neticesinde elde edilen hesapta bu aşağı fiyattaki 
sigaraların, umumî istihlâkin yüzde 80 nini teşkil 
ettiği görülmüştür. Buna munzam olarak Aksayi 
şark ve Verjine tütünleri, ucuzluk ve randımanı
nın fazlalığı da bizim tütünlerimizin aleyhinde bir 
âmil olmaktadır. Bu suretle tütünlerimizin en mü
him pazarları olan Amerika ve Almanyada hal
kın ucuz tütün içmek ihtiyacından dolayı gerek tü
tünlerimizin miktarını talepte azlık hasıl olmuş, ge
rek satın alınan tütünlerimizin fiyatinde bizzarure 
düşkünlük tevellüt etmiştir. Buna son ayların kredi 
üzerindeki buhranı da ilâve etmek lâzım gelir. Al
manyada kısa vadeli kredilerde hasıl olan buhran 
bankaların ithalât müesseselerine kredi açmak hu
susunda ihtiyatlı hareket etmelerini mucip olmuş
tur. Alacağı tütünler ve yapacağı istoklar için is
tediği gibi kredi bulamıyan müesseseler tabiî tütün 
almak hususundaki ihtiyaçlarını da taksir etmiş
lerdir. Bu suretle beynelmilel hükümetler tarafın
dan alınan tedbirler ve umumî buhran vaziyeti ile 
her kesin itiyadı üzere kaliteyi indirmek suretile 
yaptığı tasarruftan dolayı; tütün istihlâkâtı, bilhas
sa bizim tütünlerimizin ihraç edildikleri merkez
lerin ihtiyaçları azalmış ve tütün fiyatları da bizza
rure düşmüştür. Bu yolda tabiî bizim memleketin 
elinde olmıyan bir takım esbap ile hem tütün sa
tışı azalmış ve hem de fiyat düşmüştür. Fakat 
memleket dahilinde bazı esbap da vardır. O sebep
lerin başında gelen, bendenizce tütün istihsal eden
lerimizin ve tütün satışı ile ötedenberi meşgul olan
larımızın bir teşekkül halinde bulunmamalarıdır. 
Bu günkü iktisat rejiminde bilhassa iktisadî ihracat, 
haricî ticaret kısmında teşekkülsüz yürüyebilmenin 
imkânı kalmamıştır. Böyle teşekküllere devlet kuv-
vetile yardım etmek prensibini tutmuş olan hükü
metler, devletler alâkadarları, âdeta kanunla teşkil 
ediyormuşçasına menafi temin ederek teşvik etmek 
suretile yaratıyorlar. Diğerleri de doğrudan doğ
ruya resen bu teşekkülleri vücude getiriyorlar. Öy
le görünür ve öyle denebilir ki âtinin iktisadî rejimi 
her memleketin içinde vücude gelecek istihsal şu-
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beleri teşekküllerinin karşı karşıya gelmesi şeklinde 
olacaktır. Bu, bu gün başlamıştır ve bu yolu tut
mamış olanlar mevcut teşekküller karşısında zaif bir 
vaziyette kalacaktır. . Bunda hiç şüphe yoktur. 

Memleketimizde ise tütüncülüğün ihracata taal-
llûk eden kısmında hiç bir teşekkül yoktur. Bi
lâkis teşekküller memleketimiz dahiline gelmişler ve 
ferden ferda müstahsillerle karşı karşıya bulunmak
tadırlar. Bir teşekkülle bir ferdin karşılaşmasında-
ki zafı hepimiz takdir ederiz. Bizde birinci sebep 
budur. 

ikinci sebep; maliyet fiyatı üzerinde iktisadî i-
caplara göre işlememek ve çalışmamaktadır. Bina
enaleyh yalnız tütün değil bir çok ihracat emtiamız 
yapacağımız işlerin ve alacağımız tedbirlerin ba
şında yapılacak şey istihsal şubelerini teşek
küllere bağlamak ve yine bu teşekküller içinde iş-
liyerek maliyet fiyatını indirmek, pazarların iste
dikleri tekniğe muvafık surette mal temin etmek 
olur. Tabiî bu teşekkülleri vücude getirmek bir 
taraftan tahsisata, bir taraftan da kanunî salâhi
yetler istemeğe mütevakkıf olduğundan bunlar ha
zırlanıp takdim edilecektir . 

Tütün hakkında düşündüğümüz tütün için ay
rı bir ofis teşkil etmek ve rejiyi bu ofisle birlikte 
veyahut daha iyi olmak üzere onu yalnız dahildeki 
istihlâkle iştirak edecek bir vaziyetle bırakmak. 
ihracatla maliyet fiyatını indirmekle ve icabına 
göre kemiyetini artırmak veyahut keyfiyetini ıs
lah etmekle meşgul olacak ayrı bir teşekkül vücu
da getirmektir. Bunun üzerinde çalışıyoruz ve 
ümit ediyorum ki bu içtimain hitamından evvel o 
yolda icap eden salâhiyeti verecek kanunu takdim 
edeceğiz. 

Maliye vekili Mustafa Abdülhalik B. ( Çan
kırı ) — Efendim; İzmir mıntakasında bu sene 
aldığımız tütünlerin fiyatı en aşağı (40) kuruş
tur. Biz bu sene bundan aşağı fiyatla tütün alma
dık. Mübayaatımız hakkındaki tasavvuratımıza 
dair erkam zikrini faydalı görmüyorum. Eğer 
Mahmut Esat Beyefendi erkam zikrini faydalı gö
rüyorlarsa bunu da bilâhare arzederim. 

Mahmut Esat B. (izmir) — Hayır! Muhterem 
vekil beyefendilerin verdikleri izahata teşekkür 
ederim. İktisat vekili beyefendi bize bu günün va
ziyeti hakkında ne düşündüklerini değil, ileride tat
bik edilecek mülâhazalarını söylediler. O; o zaman 
geldiği vakit görüşülebilir. Bendenizin asıl ilişmek 
istediğim nokta tütünümüzün bu günkü vaziyeti
dir. Bir gün bir gazete karıştıyordum. Orada tü
tünün (10) kuruşa satıldığını gördüm. Eskiden 
epeyce tütüncülük ettiğim için buna inanmadım, 
gazete havadisi yanlış olabilir dedim. Dairei inti-
habiyem olmamakla beraber bir vatan parçası ol
duğu için Alaşehire "doğru mudur, diye tel
graf çektim. 

Bendenize cevaben bir telgraf geliyor telgrafı 
da ora belediye reisi çekiyor. Bu mevzubahs tütün 
ıskarta değildir. 16 bin kilo tütün 10-20 kurusa 

satılmıştı!', tafsilât postadadır diyor. Sonra kendi
sinden biı1 mektup alıyorum, 10 kuruşa satılan tü
tün ıskarta değil tütündür diyor. 739 kilosu 20 ku
ruştan, 775 kilosu 17 kuruştan, 11729 kilosu 15 ku
ruştan 2567 kilosu 10 kuruştan olmak üzere bir 
haftada 16053 kilo tütün satılmıştır. 

Hüsnü B. (İsparta) — Kim almış? 
Mahmut Esat B. (Devamla) — Ondan bahset

miyorlar. Tütün kumpanyaları tarafından satın a-
1 inmiştir. Tütünün 10 kuruşa satılması yalnız mem
leketimizdeki müstahsillerimiz için değil, dahilî bir 
mesele olarak değil, haricî bir mesele olarak ta 
nazarı dikkate alınmağa lâyık bir hadisedir. Çün
kü tütün her hangi bir çiftçi mahsulü gibi, buğday 
gibi değildir, yahut börülce gibi değildir. 

Tütün; fındık, pamuk, incir, üzüm bunlar mem
leketimizin haricî muvazenesini temin eden aşyala-
nmızdır. Eğer bunların fiyatı sukut ederse haricî 
muavazenenıizi temin etmek için, paramızın kıy
metini koruyabilmek şöyle dursun dahildeki müs
tahsillerin hali de perişan olur. Tütünün okkasını 
10 kuruşa mal etmenin imkân ve ihtimali yoktur. 
Maliyet fiatı bunun çok fevkindedir. Hatta 50 ku
ruşa bile, düşünülebilir bir meseledir. Müstahsil 
bunu 10 kuruşa satarsa istihsal fiatından 40 ku
ruş aşağıya vermiş oluyor demektir. Binaenaleyh, 
bir az evvel saydığım eşyalardan memleketin bey
nelmilel muvazcııei ticariyesinin teminini bekle
mek nerede kalır. İki noktai nazardan şayanı dik
kat ve ehemmiyet bir mesele karşısındayız. Hem 
müstahsilin dahilî vaziyeti itibarile, hem geçimle
rini düşünmek itibarile mühimdir. Hem de muva-
zenei tieariyemiz noktai nazarından çok mühim
dir. Bu sene incir, üzüm iyi fiat tutmakla beraber 
az oldu. Sabık maliye vekillerimizden birinin dedi
ği gibi, en zengin serveti mil iyemiz ve en kahra
man ihracat eşyamız tütündür. Çünkü haricî muva
zeneyi tutmak itibarile mühimdir. Bu ise bu gün 
düşkün bir haldedir. Halbuki satılanlar da iskarta 
değildir. Sonra İktisat vekili Beyefndi, geçen se
neye dair bize bir takım rakamlar gösterdi. 50 ku
ruştan 150 ye 100 kuruştan 250 kuruşa kadar sa
tıldı, buyurdular. Fakat Heyeti Celilenizi temin 
edebilirim ki, bunlar pek mahdut tütün flalları
dır, ekseriyet dun fiatla satılmıştır. Yani düşü-
nebilriz ki, bir okka tütün bizi Taşhandan Cebeci
ye kadar götüremez. Taşhandan Cebeciye kadar 
otobüs on beş kuruşa, Erzurum çeşmesine kadar 
ise on iki buçuk kuruşa götürüyor. Demek ki bir 
okka tütün bizi iki kilometrelik yere götüremiyor. 
Dünya buhranı karşısında itiraf edeyim ki, Hükü
met çok müşkül vaziyettedir. Fakat bütün iktisadî 
meselelerimizi dünya buhranı ile karıştırırsak hiç 
bir tedbir almamaklığımıza müncer olur. Şu mal 
para etmiyor, çünkü mebzuldür. Bu, bu da öyle. 

Bütün bu hadiseleri dünya buhranı ile izaha 
kalkışacak olursak dünya buhranı ucu bucağı bu
lunmaz bir buhrana dönebilir. Her milletin kendi 
vaziyetini ayrı ayrı düşünmesi, tedbirler alması su-
retiledir ki, dünya buhranının önüne geçilebilmesi 
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varittir zannediyorum. Yoksa şunda dünya buh
ranı var, bunda dünya buhranı var denilirse 
- tabiri mazur görünüz - bu, kaderiyyun mezhebine 
yakışır. ( Gülmeler ) . 

Sonra dünya buhranının sebepleri bendenizce 
yalnız iktisadî değildir. Siyasidir, içtimaidir, ikti
sadidir. Biz bütün bu siyasî vaziyetler düzelinci-
ye kadar, bütün bu içtimaî hâdiseler yoluna girin-
ciye kadar ve nihayet iktisadî meseleler halledilin-
ciye kadar tütünümüzün, pamuğumuzun, incirimi
zin, fındığımızın mukadderatını tavik edemeyiz. 

Bir bakıma göre buhranı tevlit eden siyasî se
beplerden birisi de, iktisat hayatında büyük âmil 
olan küçük ve büyük milletlerin siyasî bir takım 
tazyiklerle zaif bir hale getirilmesidir. Mese
lâ Versay muahedesinde muayyen bir milletin 
mukadderatı vardır. Diğer bir milletin mukadde
ratını da Nöi muahedesi tayin eder. Tiriyanon 
muahedesinde de Macarların mukadderatı mevcut. 
Bunlar yoluna girineiye kadar bizim incirimizin 
tütünümüzün beklemeğe tahammülü yoktur. Bina
enaleyh biran evvel tedbirler ittihazı icap eder. 

Diğer bir bakıma göre de, dünyanın bu günkü 
iktisadî vaziyetinin fenalığını, muasır ihtiyacatı 
bir türlü tatmin edemiyen liberal sistemlerin zaafın
da buluyorum. Liberal sistemler bu günkü ihtiya
catı sırtlarında götürecek kadar kuvvetli değildir
ler. İngiltere gibi liberalizmin beşiğinin sallan
dığı bir memleket bile bu gün devletçiliğe doğru 
gidiyor, gümrüklerine müdahaleye başlıyor. Bun
ların sebebi yanıp kavrıldığı buhrana bir çare bul
mak içindir. Bu, ağlebi ihtimal liberalizmin artık 
mevkiini devletçilik sistemine terketmek ve Devle
tin müdahalesine doğru yeni bir sisteme gitmek 
vaziyetinden doğuyor. Bu vaziyet önünde dün
yanın hali düzelineiye kadar tütünlerimizin, incir
lerimizin beklemesini bendeniz doğru bulmuyorum. 
Esasen Hükümetin istinat ettiği C. H. Fırkası bü
yük kongresinde bir karar verdi. Bu karar muci
bince Devletin iktisadî vaziyete müdahalesi lâzım
dır. Esasen başka çıkış yolu da yoktur. Böyle bir 
vaziyette bulunduğumuz sırada düşünebiliriz ki, 
bundan iki üç sene evvel çıkardığımız bir kanunla 
rejiyi tütün alıp harice sevketmekten nrenettik. Bu 
da az çok bir esbabı mucibeye istinat ediyordu. O da 
tüccarlarımızın şahsî teşebbüsatmı menetmek için 
idi. Fakat bu günkü vaziyet gösteriyor ki Devlet 
müdahale etmezse tüccarlarımızın şahsî teşebbüsa-
tile tütünlerimizi ve diğer mallarımızı memleket 
haricine çıkarıp müsait fiatla satmamıza imkân 
yoktur. Bunun için bendeniz İnhisar idaresinin 
müdahalesini çok faydalı buluyorum. Çünkü tü
tünlerimizi harice sevketmeğe şahsî teşebbüs kâfi 
değildir. Hükümetten ricam; yarınki tedbirlerle 
beraber tütünümüzün bu günkü vaziyetini de dü
şünerek tedbir almasını ve müstahsilleri müşkül 
vaziyetlerden kurtarmasını istemekten ibarettir. 
Çünkü efendiler; bu gün müstahsillerimizin elinde 
bulunan bir okka tütün fiatı, yarım okka İspanak 
fiatından daha düşkündür, Bu iş zordur. Fakat 

| Hükümetimiz çalışırsa bunu başarabilir. Çünkü ba
şarabilecek zevattan mürekkeptir, bunu kendilerin-

• den bilhassa rica ederim. 
İktisat vekili Mustafa Şeref B. ( Burdur ) — 

Efendim; Mahmut Esat Beyefendinin son sözleri-
| ne teşekkür ederim. Meselenin müşkül olduğunu 
| takdir ettikten sonra Hükümete de lütfen tevec-
' cüh buyurdular ve başarabilecek kimselerden mti-
! teşekkildir, dediler. Diğer sözleri; bütün bu mem
lekette on kuruş üzerinden satılıyormuş. On kuruş 
15 kuruş, 20 kuruş müteammem fiattır diye ka
bul ettiler ve onun üzerine binayı mütalea ettiler. 
Bu doğru değildir. Çünkü bendeniz sual takririni 
aldıktan sonra Manisa, Aydın ve Muğlanm ticaret 
odaları reislerine telgraflar çektim. Onların ver
dikleri cevap tarihi 8/XII/1931 dir. Yalnız bunlar 
telgrafları Manisa, Muğla ve Aydın merkezleri i-
çin zannederek merkez kazalarına ait olmak üze
re cevap vermişlerdir. Manisada vasati fiyat kırk 
ilâ yüz otuz, Aydında altmış ilâ yüz otuz beş, Muğ-
lada elli ilâ yüz otuzdur. Muğlada istihsal miktarı 
iki milyon altı yüz otuz bindir, satış miktarı 
795000^ vasatî fiyat 50, 75, 130 dur. 

Aydın: istihsal miktarı 1 182 000, satış mikta
rı 72 000, vasatî fiyat 80 - 140. Bunlar da resmî 
makamların imza mesuliyeti altında mesul bir ma
kama telgraf çeken mahallerin beyanatıdır ve yi
ne, bunun içinde 10 kuruşa satılanlar iskarta idi di
ye beyan etmektedir. Bu itibarla beyanatın 10 ku
ruşa istinat ederek devam eden kısmı, tabiî istinat 
edilen nokta iskarta olduğu için o hususa ait neta-
yiç de bendenizce varit değildir. 

Mahmut Esat B. (izmir) — Iskarta değildir. 
On kuruşa tütün Alaşehirde satılmaktadır. Zati 
âliniz Manisadan soruyorsunuz. 

iktisat vekili Mustafa Şeref B. (Devamla) — 
Alaşehirde mahallî üç beş satış olabilir. Bunu ta
mim ederek bütün memleketin bilançosunu hercü-
merç ederek baştan başa on kuruşa tütün satılıyor 
diye bir şey istihraç etmek doğru değildir. 

Mahmut Esat B. (İzmir) — Memleketin bilan
çosunu hercümerç edecek ben değilim. Bunu 
böyle bir maksatla da söylemem, bir hakikati söy
lemek istiyorum. 

iktisat vekili Mustafa Şeref B. (Devamla) — 
Pamuktan ve saireden bahsettiniz. Bendenizin ar-
zetmek istediğim nokta» aldığım resmî vesaiki ay-.* 
nen arz ve beyan etmektir. Fiyat hakikaten geqen 
senelere nisbeten düşüktür. Fakat bunun karşı
sında beyefendiler; Hükümet mukadderata ina
nanlar gibi bütün tedbirleri bırakarak kolunu bağ
lamış ve hiç bir şeye teşebbüs etmemiş bir vazi
yette değildir. Son günlerde aldığımız tedbirler 
bunun tamamen aksini ispat eder. Sonra devlet
çilikten bahis buyurdular. Liberalizmin hükmünü 
kaybettiğinden bahsettiler. İngilizlerden bahis 
buyurdular. Bunların hepsi bizim de dünya gi
bi bu badireden kendimizi selâmetle kurtarabil
mek için aleme benzer tedbirleri almış bulunduğu
muzu gösterir. Yoksa elimizi, kolumuzu bağlı-
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yarak açıkta kalmış olmak vaziyetine düştüğümü
zü göstermez. Çünkü her gün alman tedbirler bu
nun aksinedir. Başka tedbir bu gün için alınma
mış mıdır? alınmış bir çok tedbirler de vardır 
beyefendi ve bu tedbirler Hükümetin siyaseti ha
ricindedir, ki sırf iktisadiyatı korumak için alın
mış tedbirlerdir. Meselâ (5,700,000) küsur kilo 
tüccarın elinde kalmış istok olmuş tütünü, her türlü 
sıkıntıya rağmen rejinin almasına karar vermiştir. 
(Almamıştır sesleri) ve bunu da istitaatı maliyesi 
derecesinde almaktadır, ve bu karar tatbik edil
mektedir. Kararın tatbinkini günü gününe gör
mekteyiz. Sonra beyefendiler, reji nedir? bütçe
mize muayyen tahsisat vermekle mükellef bir vergi 
toplama merkezidir. Topladığı vergiyi tüccarın e-
lindeki istoklara tahsis ederse devlet makinesi nasıl 
dönecektir. Binaenaleyh lütfen takdir buyurulma-
lıdır ki, her türlü tedbirler istitaat derecesinde a-
İmmıştır ve tatbik edilmektedir. Bu suretle dev
let gerek ileride düşündükleri için ve gerek bu 
günkü vaziyet için dünyanın bu günkü badiresini 
nazarı itibara alarak memleketin istitaatı derece
sinde tedbir almış ve bu tedbirleri tatbik etmekte 
bulunmuştur. Bunların anide semeresini iktitaf et
menin imkânı yoktur. Diğer memleketlerin bu 
günkü bulundukları vaziyete nisbeten yine bizim 
vaziyetimiz selâmettedir. Diğer memleketler hem 
ticareti hariciye itibarile, hem dahildeki iktisadî 
teşebbüsatı itibarile bizim memleketimize gıpta et
mektedirler. Bunu çoklarının ağzından bizzat işit-
mişimdir. 

Mahmut Esat B. (izmir) — Muhterem beyefen
diler, bendeniz memleketin müstahsilleri ile alâ
kadar mühim bir hadise telâkki ettiğim tütün işi
ni vazifem, milleti temsil etmekliğim icabı olarak 
burada bahsetmek ve İktisat vekâleti ile Maliye 
vekâletinin bu hususta nazarı dikkatlerini celbet-
mek istedim. 

Ortada bir hakikat vardır. Bu hakikatin giz
lenmesinde hiç bir mana voktur. 

İktisat vekili Mustafa Şeref B. ( Burdur ) — 
Gizlenen hiç bir hakikat yoktur. 

Mahmut Esat B. (Devamla) — Müsaade buyu
runuz efendim. Kendi tarafımdan... 

Ortada bir hakikat vardır. Bendeniz bunu bil
diğim için gizliyemem. Tütün 10 kuruşa, 20 kuru
şa. 50 kuruşa kadar satılıyor. Bunu saklamanın 
manası yoktur. Eğer bunu gizlemekle memleketin 
iktisadî tealisine hizmet edeceğimi bilseydim ölün
ceye kadar içimde hıfzederdim. Fakat hakikatle
rin saklanınasile değil onların olduğu gibi söylen-
mesiledir ki bir memleketin yükselmesine hizmet 
edilebilir (Bravo sesleri, alkışlar). 

Niçin, niçin benim sözlerimden memleketin ik
tisadiyatını hercümerç etmek istediğimi İktisat ve
kili Bey anlıyorlar? Yoksa Devlet hizmetinde bu
lunduğum seneler zarfında, mazimde böyle memle
ket iktisadiyatını hercümerç eden tedbirler almış 
sabıkalılardan birimiyim? (Gülmeler) Anlamadım. 

Bence memleketin iktisadiyatı bilhassa tütün 
sahasında şurada burada küçük bir hercümerç ar-
z-etmektedir. Bunu açık söylemeli, tedbirlerini açık
ça almalıdır. Kurtuluş yolu budur. Bütün tütün
cülere sorabilirsiniz, 50 kuruştan yukarıya satabi
len yoktur. Tütünün 50 kuruşa bile satılması ma
hut' bir iflâstır. Yalnız haricî değil dahilî manasile 
de tehlikedir. 

Bendenizin kendilerinden ricam şu idi: Lâzım 
gelen tedbirleri lütfen alsınlar. Ben rejiyi düşüne
bildim, kendileri daha başka şeyler düşündüler. 
Rejinin memleketten çıkaracağı bir kaç milyon 
tütünle zarar olmaz, kâr olur. Bendenize verdikle
ri izahat atide alacakları tedbirlere aittir. Bu gün 
için bir şey söylemediler. Maamafih fazla ısrar et
mek istemem. Vaziyet budur. Çalışırlar, işin çare
sine bakarlarsa mevcut bir hercümercin cidden 
önüne geçerler. Yoksa hercümerç yapmak maksa
dım değildir. 

Reis — Ruznameye geçiyoruz efendim. 

4 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
1 — Evkaf umum müdürlüğü 1931 senesi büt

çesinde 80 000 liralık münakale yapılması hakkın
da 1/168 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe Encü
meni mazbatası f11 

Reis — Münakale lâyihasının heyeti umumiyesi 
hakkında söz istiyen var mı ? Maddelere geçilme
sini kabul edenler . . . Kabul etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

Evkaf umum müdürlüğü 1931 malî senesi bütçe
sinde münakale yapılması hakkında kanun 
MADDE 1 — 1931 malî senesi Evkaf umum 

müdürlüğü bütçesinin merbut cetvel mucibince 

[1] 26 numaralı matbua zaptın sonuna merbut
tur. 

muhtelif fasılları arasında seksen bin liralık müna
kale yapılmıştır. 
F. Tenzil 
8 Merkez mefruşat ve demir başı 200 

10 Merkez müteferrikası 1 000 
11 Vilâyat mefruşat ve demirbaşı 800 
20 Orman ve zeytinlikler ve arazii vakfi

ye masrafı 5 000 
22 Akar tamiratı ve ikinci apartımanın 

tediye edilecek taksitleri karşılığı 72 000 
32 788 numaralı kanunun tatbiki masrafı 1 000 
F. Zam. 
14 Masarifi muhakeme 6 000 

Reis — 6 000 lira zammı kabul edenler . . . Et
miyenler . . . Kabul edilmiştir. 
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Zam. 

50 000 
Etmi-

F. 
18 Reddiyat 

Reis — 50 000 lirayı kabul edenler 
yenler . . . Kabul edilmiştir. 
p Zam. 
19 Akaratı vakfiye vergisi ve rüsumu be

lediye 15 000 
Reis _ 15 000 lira zammı kabul edenler. . . Etmi-

yenler . . . Kabul edilmiştir. 
j \ Zam. 
19 Yeniden alınacak tapu senedatı harç 

ve masrafı 2 000 
Reis — 2 000 lira zammı kabul edenler . . . Et-

miyenler . . . Kabul edilmiştir. 
p Zam. 
27 Mütekaidin, eytam ve eramil maaş ve 

tahsisatı fevkalâdesi 7 000 
Reis — 7 000 lira zammı kabul edenler . . . Et-

miyenler . . . Kabul edilmiştir. 
Umumî yekûn (80 000) liradır. Maddeyi reyi

nize arzediyorum, birinci maddeyi kabul edenler.... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Başvekil memurdur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini tayini esami ile 
reyinize arzediyorum. 

2 — Giresun Mebusu Hakkı Tarık Bej) re 118 
arkadaşının, teşkilâtı esasiye kanununun !):"> inci 
maddesinin tadili hakkında 2/15 numaralı kanun 
teklifi ve Teşkildik Esasiye Enenmeni mazbatası [ij 

Reis — Bu ikinci kıraatidir efendim. 
Teşkilâtı esasiye kanununun 95 inci 

maddesinin tadiline dair kanun 
MADDE 1 — Teşilâtı esasiye kanununun 95 in

ci maddesi şöyle tadil edilmiştir: 
«Müvazenei umumiye kanunu lâyihası ve buna 

bağlı bütçeler ve cetveller ile mülhak bütçeler 
Meclise malî yıl başından en az üç ay evvel takdim 
olunur.» 

Reis — Tadiluame yoktur. Maddeyi tekrar re
yinize arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

Hakkı Tank B. (Giresun) — Efendim ; Yüksek 
Meclisin kabul buvurduğu birinci tadil maddesile 

kullandığımız bütçe tabiri yerinde eskisinde oldu
ğu gibi maddede kalmış oluyor. Hükümetin şimdi
ye kadar Meclise verdiği lâyihaların hepsinde kul
lanılan tabir; bütçe tabiridir.... Bütçe kanunu diye 
geliyor ve Meclisten de yine bütçe kanunu diye çı
kıyor. Teşkilâtı Esasiye Encümeni bunun zapta 
geçmesini temin için bunu arza lüzum görüyor ki 
şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da cere
yan eden müzakerelerden mülhem olarak müvaze
nei umumiye kelimesi bütçe kelimesinin müradifi 
olarak kalacaktır ve o şekilde kullanılacaktır. 

Reis — İkinci madde hakkında tadiluame yok
tur, maddeyi reyinize arzediyorum, kabul eden
ler . . . Etmiyenler . . . Madde kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini tayini esami ile 
reyin ize arzediyorum. 

Süleyman S i m B. (Yozgat) — Reis Beyefendi; 
bu kanunun isim okunarak bizzat rey vermek su-
retile kabul edilmesi lâzımdır . 

Reis — Sülüsanı ekseriyeti ârayi en iyi tebarüz 
ettirecek şekil tayini esami şeklidir. Ekseriyet 
mevcuttur reyler toplandıktan sonra neticeyi ar-
zedeeeğim. 

Süleyman Sırrı B. (Yozgat) — Başkalarının 
yedinde bulunan emanet reyler de sayılır mı? 

Reis — Nizamnamei dahilî sülüsanı ekseriyeti 
aranın istihsali için verilecek reylerin açık rey 
olması lâzımdır diyor. Çünkü reyin iki şekli var
dır, birisi esami okunarak verilen reydir. Diğeri 
ise tayini esami şeklidir. Meclisin ekseriyetini tes-
bit edecek olan şekil, tayini esami şeklidir (Tabiî 
sesleri). Zannederim ekseriyeti mukayy edeyi en ey i 
tebarüz ettirecek olan şeklin bu olması itibarile ben
deniz de bunu tercih ettim. 

Süelyman Sırrı B. (Yozgat) — Reis Bey. Usul 
hakkında söz istiyorum (Reye sesleri). 

Reis — Tayini esami ile bu kanunun reye ko
nulmasını kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

3 — Devlet davalarını intaç eden avukat ve sa-
ireye verilecek ücreti vekâlet hakkındaki kanunun 
1 inci maddesine merbut cetvele bir fıkra ilâvesi
ne deıir 1/72 numaralı kanun lâyihası ve Adliye 
ve Bütçe Encümenleri mazbataları fil 

Reis — Bu lâyihanın da ikinci müzakeresidir. 

4 şubat 1929 tarih ve 1389 numaralı kanunun 
birinci maddesine merbut cetvele bir fıkra 

ilâvesi hakkında kanun 
MADDE 1 — 4 şubat 1929 tarih ve 1389 numa

ralı kanunun birinci maddesine merbut cetvelin 
(Yüzde yetmiş) kısmının nihayetine aşağıdaki fık
ra ilâve edilmiştir: 

(Keza hazine avukat veya dava vekili olmıyan 
müvazenei umumiye tabiri bizim şimdiye kadar' yerlerde posta ve telgraf idaresine ait davaları de

f i ? r, 
Fil 9 numaralı matbuaya ilâve zaptın sananda

dır. 
[1] Birinci müzakeresi 9 uncu inikat zaptında-
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ruhte eden mahallî posta ve telgraf merkez mü
dürlerine). 

Reis — Tadilname yoktur. Binaenaleyh reyini
ze arzediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Etnıiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

Reis — Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Etnıi
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun ahkâmını icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Reis — Maddeyi kabul edenler lütfen el kal
dırsın. . . Etnıiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini kabul edenler 
lütfen el kaldırsın . . . Etnıiyenler . . . Kabul edil
miştir. 

4 — Kuşpalazı seromu hakkındaki mukavelena
menin tasdikma dair 1/11.2 numaralı kanun lâyiha
sı ve Sıhhat ve içtimai Muavenet Encümeni mazba
tası [1] 

Reis — Kanunun heyeti unuırniyesi hakkında 
söz istiyen yoktur. Maddelere seçilmesini kabul 
edenler lütfen el kaldırsın . . . Etnıiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

Kuşpalazı seromu hakkında beynelmilel itilâf -
nameyi tadilen 7 ağustos 1930 tarihinde 
Pariste tanzim ve imza edilmiş olan mu

kavelenin tasdikına dair kanun 
MADDE 1 — Kuşpalazı seromu hakkındaki 

tur. 
[1] 25 numaralı matbua zaptın sonuna merhui-

16 - VII - 1927 tarihli beynelmilel itilâf nameyi tadi
len 1 ağustos 1930 tarihinde Pariste tanzim ve 7 
ağustos 1930 tarihinde Cumhuriyet Hükümeti na
mına imza edilmiş olan beynelmilel mukavele tas
dik edilmiştir. 

Reis — Kabul edenler lütfen el kaldırsın. . . Et
in i yeni er . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etnıiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına İcra Vekil
leri Heyeti memurdur. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etnıiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

Kanunun ikinci müzakeresine geçilmesini ka
imi edenler . . . Etnıiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Hey istihsali hitanı bulmuştur. 
Teşkilâtı esasiye kanununun 95 inci maddesinin 

tadiline dair olan kanuna rey vermiyenler lütfen 
versinler, liey istihsali hitam bulmuştur. 

Reylerin neticesini arzediyorum. Evkaf umum 
müdürlüğünün 1931 senesi bütçesinde 80 000 lira
lık münakale icrasına dair kanuna 192 zat rey ver
miştir. Binaenaleyh kanun 192 reyle kabul edil
miştir. 

Teşkilyâtı esasiye kanununun 95 inci maddesi
nin tadiline dair olan teklifi kanuniye (217) zat 
rey vermiştir. Binaenaleyh kanun 217 reyle kabul 
edilmiştir. 

Ruznamemizde başka müzakere edilecek madde 
kalmamıştır. Pazartesi günü saat 14 te içtima edil
mek üzere celseyi tatil ediyorum. 

Kapanma saati: 15,10 

Evkaf umum müdürlüğü 1 0 3 1 senesi bütçesinde münakale yapı lması 
bakkmdaki kamumu netieei arası 

Âza adedi : 317 
Reye iştirak edenler : 1Q2 

Kabul edenler : 192 
Reddedenler : o 
Müstenkifler : o 

Reye iştirak etmiyenler : 124 
Münhaller : 1 

Kanun kabul edilmiştir ] 

/Kabul edenler/ 

Adana 
Âli Münif B. 

Afyon KaraUisar 
Ali B. 

Haydar B. 
İzzet Ulvi B. 

ilfollaoglu Cemal B. 

~ 3 4 -



Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 
Besim Atalay B. 
Rıza Nisari B. 
Yaşar B. 

Amasya 
ismail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Eşref B. 
Halit Ferit B. 
Rifat B. 
Şakir B. 

Antalya 
Dr. Nazifi Şerif B, 
Haydar B. 
Numan B. 
Rasih B. 

Artvin 
Mcmet Ali B. 

Aydın 
Adnan B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
tbrahim Yörük B t 

Mcmet Cavit B, 
Muzaffer B. 
Pertev Etçi B. 

Bayazıt 
Halit B. 
İhsan B. 

Bilecik 
Hayrettin B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
Hasan Cemil B. 
ismail Hakkı B. 
Şükrü B. 

Burdut 
Halit B. 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Asaf B. 
Bakteriyolok Refik B. 
Dr. Galip B. 
Mustafa Fehmi B. 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 

I : 1 2 1 0 - 1 2 

tbrahim B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 
Ziya Gevher B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Ziya B. 

Çorum 
Bekir Karamemet B. 
tsmail Kemal B. 
tsmet B. 
Münir B. 
Nabi Rıza B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Haydar Rüştü B. 
Vlazhar Müfit B. 

Diyarbckir 
Kâzım Pş. 
Zeki Mesut B. 

Edirne 
Hasan Hayri B. 
Şakir B. 
Şeref B. 

Elâziff 
Vhmct Saffet B. 
Fazıl Ahmet B. 
'Tasan Tahsin B. 
Hüseyin B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Şamili B. 

Erzurum 
Nafiz B. 

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Cafer B. 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Ahmet Remzi B. 
Reşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
Hakkı Tank B. 
Kâzını B. 

Gümüşane 
Hasan Fehmi B. 
Şevket B. 

1-1931 C : 1 

Ilakâri 
ibrahim B. 

İçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Ahmet Hamdi B. 
Alâettin Cemil B. 
Ali Rana B. 
Hamdi B. 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
Yaşar B. 
Ziyaettin B. 

İzmir 
Kâmil B. 
Mustafa Rahmi B. 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 
Kemal Turhan B. 
İbrahim B. 
Mükerrem B. 

Kars 
Baha Tali B. 
Faik B. 
Memet Nazif B. 
Muhittin Pş. 

Kastamonu 
Halil B. 
Refik B. 
Tahsin B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Ahmet Tevfik B. 
Reşit B. 
Sait Azmi B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 
Memet Nahit B. 
Şevket B. 

Kırşehir 
Hazim B. 
Lûtfi Müfit B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
Ali B. 
Kemalettin B. 
Ragıp B. 
Reşit Saffet B. 
Salâhattin B. 

Sırrı B. 
Konya 

Ahmet Hamdi B. 
Haydar B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Kemal Zaiın B. 
Mustafa B. 
Mustafa Lûtfi B. 
Naim Hazim B. 
Refik B. 
Sırrı B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
Muhlis B. 
Ömer Davut B. 
Rasim B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Dr. Hilmi B. 
Mahmut Nedim B. 
Talât Haşim B. 
Vasıf B. 

Manisa 
Dr. Saim B. 
Kani B. 
Osman B. 
Tahir B. 
Turgut B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 
Memet B. 

Mardin 
Ali Rıza B. 
İrfan Ferit B. 

Mersin 
Hamdi B. 

Muğla 
Şükrü Kaya B. 

Muş 
Hasan Reşit B. 
Kılıcoğlu Hakkı B. 

Niğde 
Faik B. 
Halit B. 

Ordu 
Hamdi B. 
İsmail B. 
Rccai B. 

Rize 
Akif B. 
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İ : 1 2 1 0 1 2 - 1 9 3 1 C 
A l i B . 
Atıf B. 
Esat B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Dr. Asım B. • 
Emin B. 
Etem B. 
Memet Hacıyım us B. 

Sinop 
Hulusi B. 
İbrahim Alâettin B. 

Sivas 
İsmail Memet B. 
Rahmi B. 
Rasim B. 
Remzi B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

Ş. Karahisar 
İsmail B. 
Sadri Maksudi B. 
Vasfi Rasit B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Faik B. 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Bekir Lûtfi B. 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Daniş B. 
Hakkı Sofu B. 
Raif B. 

I Urfa 
Dr. Refet B. 
Refet B. 

Yozgat 
Ahmet Avni B. 
Ahmet Cevdet B. 
Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 

Zonguldak 
Esat B. 
Hasan B. 
Rifat B. 

/ Reye iştirak et/n iyeni er J 

Adana 
Hilmi B. (V.) 
Ömer Resul B. 
Zamir B. 

Afyon Karahisar 
İzzet B. 
Ruşen Eşref B. 

Amasya 
Esat B. 

Ankara 
Ali B. 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(Rs. C.) 
Hasan Yakup B. 
Muslihittin Abdullah B. 
Yahya Galip B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 

Artvin 
Asım B. 

Aydın 
Dr. Reşit Galip B. 
Dr. Mazhar B. 
Fuat Şahin B. 

Balıkesir 
Enver B. 
Hacim Muhittin B. 
İsmail Hakkı B. 
Kâzım Pş. (Rs.) 
Vasfi Memet B. 

Bay azıt 
Übeydullah B. 

Bilecik 
İbrahim B. 
Salih B. 

Bolu 
Cevat Abbas B. 
Falih Rıfkı B. 

Bursa 
Dr. Rasim Ferit B. 
Emin Fikri B. 
Esat B. (V.) 
Refet B. (Rs. V.) 

Çanakkale 
Sam ih Rifat B. 
Şükrü B. 

Çankırı 
Talat B. 

Çorum 
Dr. Mustafa B. 

Denizli 
Emin Aslan B. 
Necip Ali B. (1. Â.) 
Yusuf B. 

Diyarbckir 
Zekâi B. ( V.) 
Zülfü B. 

Edirne 
Faik B. 

Elâziz 
Memduh Şevket B. 

Erzincan 
Saffet B. 

Erzurum 
Asım B. 
Aziz B. 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
Nafi Atuf B. 
Necip Asım B. 

Eskişehir 
p]min B. 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 

unsdMQ 
İhsan Pş. 
Münir B, 
Şevket B. 

Gümüşane 
Edip Servet B. 

lstanb\ıl 
Abdülhal? Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
Ahmet Rasim B. 
Dr. Refik B. (V.) 
Halil Etem B. 
Hasan Vasfi B. 
Hayrullah B. 
Salah Cimcoz B. 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. 
( V . ) 
Halil B. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Mahmut Celâl B. 
Mahmut Esat B. 
Memet Sadettin B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 
Vasıf B. (Rs. V.) 

Kars 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Ali Riza B. 
Dr. Suat B. 

I Hasan Fehmi B. 
Velet B. 

Kayseri 
Coşkun Osman B. 

Kocaeli 
İbrahim Süreyya B. 

Konya 
Kâzım B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
ibrahim B. 
Recep B. 
Memet B. 

Malatya 
İsmet Pş. (Bş. V.) 

Manisa 
Memet Sabri B. 
Mustafa Fevzi B. 
Refik Şevket B. 
Yakup Kadri B. 

M araş 
Mitat B. 
Nuri B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 

Mersin 
Ferit Celâl B. 
Süleyman Fikri B. 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B. 
Nuri B. 
Yunus Nadi B. 

Niğde 
Ahmet Vefik B. 
Galip B. 
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10-12-1931 
Ordu 

Ahmet İhsan B. 
Şevket B. 

Rize 
Fuat B. 

Samsun 
Aziz Hızır B. 
Zühtü B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 

Mahmut B. 
Sinop 

Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. (V.) 

Sivas 
Necmettin Sadık B. 

Tekirdağ 
Cemil B. 

Tokat 
Hüsnü B. 

Mustafa Vasfi B. 
Nazım B. 

Trabzon 
Halil Nihat B. 
Hasan B. (Rs. V.) 
Ncbizade Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 

Urfa 
Ali Saip B. 

Mahmut B. 
Van 

Hakkı B. 
Münip B. 

Yozgat 
Avni Doğan B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
Halil B, 
Ragıp B. 

Teşkilâtı esasiye kanununun 95 inci maddesinin tadiline dair kanuna 
verilen reylerin neticesi 

[ Kanun kabul edilmiştir ] 

Adana 
Ali Münif B. 
Hilmi B. 
Zamir B. 

Afyon Karahisar 
Ali B. 
Haydar B. 
İzzet Ulvi B. 
Mollaoğlu Cemal B. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 
Besim Atalay B. 
Rıza Nisari B. 
Yaşar B. 

Amasya 
İsmail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Aıikara 
Ali B. 
Eşref B. 
Halit Ferit B. 
Rifat B. 

Âza adedi : 317 
Reye iştirak edenler : 217 

Kabul edenler : 217 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmiyenler : 99 
Münhaller : l 

/ Kabul edenler J 
Şakir B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Dr. Nazifi Şerif B. 
Haydar B. 
Numan B. 
Rasih B. 

Artvin 
Asım B. 
Memet Ali B. 

Aydın 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
İbrahim Yörük B, 
İsmail Hakkı B. 
Memet Cavit B. 
Muzaffer B. 
Pertev Etçi B. 

Bayazıt 
Halit B. 
İhsan B. 

Übeydullah B. 
Bilecik 

Hayrettin B. 
Bolu 

Dr. Emin Cemal B. 
Hasan Cemil B, 
İsmail Hakkı B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Halit B. 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Asaf B. 
Bakteriyolok Refik B. 
Dr. Galip B. 
Dr. Rasim Ferit B. 
Mustafa Fehmi B. 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 
Ziya Gevher B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B 
Rifat B. 
Ziya B. 

Çorum 
Bekir Karamemet B. 
İsmail Kemal B. 
Münir B. 
Nabi Rıza B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 
Necip Ali B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zekâi B. 
Zeki Mesut B. 
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12 1 0 - 1 2 - 1 9 3 1 C : 1 
Edirne 

Hasarı Hayri B. 
Şakir B. 
Şeref B. 

Elâziz 
Ahmet Saffet B. 
Fazıl Ahmet B. 
Hasan Tahsin B. 
Hüseyin B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 
Saffet B. 

Erzurum 
Asım B. 
Nafi Atııf B. 
Nafiz B. 

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Cafer B. 
Emin B. 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Ahmet Remzi B. 
Kılıç Ali B. 
Reşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
Hakkı Tank B. 
İhsan Pş. 
Kâzım B. 

Gümüşane 
Edip Servet B. 
Hasan Fehmi B. 
Şevket B. 

Hakâri 
İbrahim B. 

İçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
Ahmet Hamdi B. 
Alâcttin Cemil B. 
Ali Rana B. 
Hamdi B. 
Hasan Vasfi B. 
Mitat B. 

Sadettin Rıza B. 
Salâh Cimeoz B. 
Yaşar B. 
Ziyaettin B. 

İzmir 
Kâmil B. 
Mahmut Esat B. 
Mustafa Rahmi B. 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 
Kemal Turhan B. 
îbrahim B. 
Mükerrcm B. 

Kars 
Baha Tali B. 
Faik B. 
Memet Nazif B. 
Muhittin Pş. 

Kastamonu 
Halil B. 
Hasan Fehmi B. 
Refik B. 
Tahsin B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Ahmet Tevfik B. 
Reşit B. 
Sait Azmi B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 
Memet Nahit B. 
Şevket B. 

Kırşehir 
Hazim B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
Ali B. 
Kcmalettin B. 
Ragıp B. 
Reşit Saffet B. 
Salâhattin B. 
Sırrı B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Haydar B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Kemal Zaim B. 
Mustafa B. 

Mustafa Lûtfi B. 
Naim Hazim B. 
Refik B. 
Sırrı B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
Muhlis B. 
Ömer Davut B. 
Memet B. 
Rasim B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Dr. Hilmi B. 
Mahmut Nedim B. 
Talât Haşim B. 
Vasıf B. 

Manisa 
Dr. Saim B. 
Kani B. 
Osman B. 
Tahir B. 

Maraş 
t\bdülkadir B. 
Memet B. 
Nuri B. 

Mardin 
Ali Rıza B. 
İrfan Ferit B. 

Mersin 
Hamdi B. 

Muğla 
Şükrü Kaya B. 

Muş 
Hasan Reşit B. 
Kılıcoğlu Hakkı B. 

Niğde 
Faik B. 
Halit B. 

Ordu 
Ahmet İhsan B. 
Hamdi B. 
İsmail B. 
Recai B. 

Rize 
Akif B. 
Ali B. 
Atıf B. 
Esat B. 
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Fuat B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Dr. Asım B. 
Emin B. 
Eteni B. 
Memet Hacıyunus B. 
Zühtü B. 

Siirt 
Mahmut B. 

Sinop 
Hulusi B. 
İbrahim Alâcttin B. 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. 

Sivas 
İsmail Memet B. 
Rahmi B. 
Rasim B. 
Remzi B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

Şebin Karahisar 
İsmail B. 
Sadri Maksudi B. 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Bekir Lûtfi B. 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon. 
Daniş B. 
Hakkı Sofu B. 
Raif B. 
Süleyman Sırrı B. 

Urfa 
Dr. Refet B. 
Refet B. 

Yozgat 
Ahmet Avni B. 
Ahmet Cevdet B. 
Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 

Zonguldak 
Esat B. 
Hasan B. 
Rifat B. 



İ : 42 10-42-1931 C : 1 

/ Reye iştirak etmiyenler J 

Adana 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahisar 
îzzet B. 
Ruşen Eşref B. 

Amasya 
Esat B. 

Ankara 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(R. C.) 
Hasan Yakup B, 
Muslihittin Abdullah B. 
Yahya Galip B. 

Aydın 
Adnan B. 
Dr. Reşit Galip B. 
Dr. Mazlıar B. 
Fuat Şahin B. 

Balıkesir 
Enver B. 
Hacim Muhittin B. 
Kâzım Pş. (R.) 
Vasfi Memet B. 

Bilecik 
İbrahim B. 
Salih B. 

Bolu 
Cevat Abbas B. 
Falih Rıfkı B. 

Bursa 
Emin Fikri B. 
Esat B. (V.) 
Refet B. (Rs. V.) 

Cebelibereket 
İbrahim B. 

Çanakkale 
Samih Rifat B. 

Şükrü B. 
Canlın 

Talât B. 
Çorum 

Dr. Mustafa B. 
İsmet B. 

Denizli 
Emin Aslan B. 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Zülfü B. 

Edirne 
Faik B. 

Elâziz 
Memduh Şevket B. 

Erzurum 
Aziz B. 
Dr, Ahmet Fikri B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
Necip Asım B. 

Giresun 
Münir Bt 
Şevket B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Ahmet Rasim B. 
Dr. Refik B. 
Halil-Eteni B. 
Hayrullah B. 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Halil B. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Mahmut Celâl B. 
Memet Sadettin B. 
Osmanzade Hamdi B. 

Saraçoğlu Şükrü B. 
Vasıf B. (R. V.) 

Kars 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Dr. Suat B. 
Velet B. 

Kayseri 
Coşkun Osman B. 

Kırşehir 
Lûtfi Müfit B. 

Kocaeli 
İbrahim Süreyya B. 

Konya 
Kâzım B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
İbrahim B. 
Recep B. 

Malatya 
İsmet Pş. (Bş. VO 

Manisa 
Memet Sabri B. 
Mustafa Fevzi B. 
Refik Şevket B. 
Turgut B. 
Yakup Kadri B. 

Maraş 
İMitat B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 

Mersin 
Ferit Celâl B. 
Süleyman Fikri B. 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B. 

INuri B. 
Yunus Nadi B. 

Niğde 
Ahmet Vefik B. 
Galip B. 

Ordu 
Şevket B. 

Samsun 
Aziz Hızır B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 

Sivas 
Necmettin Sadık B. 

Tekirdağ 
Cemil B. 
Faik B. 

I Tokat 
Hüsnü B. 
Mustafa Vasfi B. 
Nazım B. 

Trabzon 
Halil Nihat B_. 
Hasan B. (R. V.) 
Nebizade Hamdi B. 

Vrfa 
Ali Saip B. 
Mahmut B. 

Van 
Hakkı B. 
Münip B. 

Yozgat 
Avni Doğan B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
Halil B, 
Ragıp B. 
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Sıra No 26 
Evkaf Umum Müdürlüğü 1931 senesi bütçesinde 80000 
liralık münakale yapılması hakkında 1/168 numaralı kanun 

lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası 

Başvekâlet 16 - XI - 1931 
Muamelât Müdürlüğü 

Sayı 6J4044 
15. M. M. Yüksek lleisliyiııc 

1931 senesi evkaf bütçesinin bazı fasıl ê maddeleri arasında ceman yekûn 80 000 liralık 
münakale icrası hakkında hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin l l /XI/93l tarihli içtimaında 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibe ve cetvellerile birlikte takdim 
olunmuştur. 

Muktazasının ifasına müsaade buyrulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 

İsmet 

Esbabı mucibe 

Evkaf Umum müdürlüğünün 1931 malî senesi bütçesine mevzu masarifi muhakeme, reddiyat, 
vergi, tapu masrafı ve mütekaidin maaşatı tahsisatının sene gayesine kadar olan ihtiyaca 
kifayet edemiyeceği anlaşılmış, bunun için muhtelif fasıl ve maddelerinden seksen bin liranın 
tenzili ile münakale mümkün görülerek olsuretle münakalesinin icrası için kaleme alınan lâyihayı 
kanuniye ve münakale edilecek tahsisatın müfredatı ve fasıl ve maddelerini ve tenzil ve zamlarının 
sebeplerini gösterir cetvel ile birlikte leffen takdim kılınmıştır. 

Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. Af. 
Bütçe Encümeni 5-^11-1931 

M. X- 14 
Esas X" İl 168 

Yüksek Reisliğe 

1931 malî senesi Evkaf Umum Müdürlüğü bütçesinin muhtelif fasılları arasında seksen 
bin liralık münakale yapılmasına dair olup Encümenimize havale buyrulan kanun lâyihası 
Evkaf Umum Müdürü Rüştü Bey hazır olduğu halde tetkik ve müzakere olundu. 
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Lâyihaya merbut esbabı mucibeye ve ayrıca alınan izahata binaen münakalenin yapılması 

Encümenimizce muvafık görülerek kanun lâyihası bazı tashihatla kabul edilmiştir. Umumî 
Heyetin tasvibine arzolunur. 

Reis 
Gümüşane 
H. Fehmi 

M. M. 
Konya 

K. Zaim 

Âza 
Kayseri 

A. Hilmi 

Âza 
Niğde 
Faik 

Kâ. 
Tokat 

Süreyya 

Âza 
Çorum 

Mustafa 

Âza 
Elâziz 

Tahsin 

Âza 
Erzurum 

Aziz 

Âza 
Sivas 
Rasim 

Aza 
Yozgat 
5. Sırrı 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1931 Evkaf bütçesinde seksen bin liranın münakalesine dair kanun lâyihası 

Birinci madde — Evkaf Umum Müdürlüğünün 1931 malî senesi bütçesinin muhtelif 
fasıl ve maddeleri arasında merbut cetvel mucibince seksen bin lira münakale yapılmıştır. 

İkinci madde — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Üçüncü madde — Bu kanunun icrasına Başvekil memurdur. 

11-XI-1931 

Baş. V. 
İsmet 

Ad. V. 
Yusuf Kemal 

Mf. V. 

M. M. V. 
Zekâi 

Na. V. 
Hilmi 

Da. V. 

İk. V. 
M. Şeref 

Ha. V. Ma. V. 
Dr. T. Rüştü Mustafa Abdülhalik. 

S. İ. M. V. 
Dr. Refik 



- 3 -

00 6 000 14 2 Masarifi muhakeme 

00 50 000 18 

00 15 000 19 

2 Reddiyat 

1 Vergi 

00 2 000 19 4 Tapu harcı 

00 7 000 27 Mütekaidin maaş ve tah
sisatı. 

Tenzil 
olunan 
Lira 

200 
1 000 

800 

5 000 

72 000 

1 000 

Zammo-
lunan 
Lira 

00 
00 
00 

00 

00 

00 

F. 

8 
10 
11 

20 

22 

32 

M# Tahsisatın nevi 

Merkez mefruşatı • 
» müteferrikası ' 

Vilâyat mefruşatı 

Orman ve zeytinlikler mas-
rafı 

1 Akar tamiratı ' 

788 numaralı kanunun tat
bik masrafı 

Tenzil veya zammın sebebi 

Ancak en mübrem ihtiyaçlara sar
fiyat icrası suretile tasarruf ve 
temin edilmiştir. 
Bu sene imar ve tamir masrafının 
daha ucuz yaptırılabilmesi ile 
tasarruf edilmiştir. 
İkinci vakıf apartmanının bir tak
sitinin 1031 numaralı kanun mu
cibince satış bedellerinden tediyesi 
suretile tasarruf ve temin edilmiştir. 
Açık memurların tavzifi ve diğer 
sarfiyatın asgarî hadde indirilmesi 
suretile temin edilmiştir 

) Mevcut davalara kifayet etmiyece-
I ğinden. 
] Evvelce zaptedilen vakıfların mas-
| raflarına kâfi gelmemesinden dolayi 
] Eski senelere ait borçların kısmen 
j olsun tesviye edilebilmesi için 

Senetsiz tasarrufat hakkındaki müd
deti muafiyetin hitamından evvel 
tapuların alınması için fevkalâde 
ehemmiyet verilmesi hasebile tah
sisat bitmek üzere olmasından 
30 seneyi ikmal etmiş memurlar
dan bir çoğunun tekaüde şevkle
rinden dolayı 

80 000 80 000 
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

1931 mali senesi Evkaf Umum Müdürlüğü bütçesinde münakale yapılması 
hakkında kanun lâyihası 

Madde i — 1931 malî senesi Evkaf Umum Müdürlüğü bütçesinin merbut cetvel mu
cibince muhtelif fasılları arasında seksen bin liralık münakale yapılmıştır. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 3 — Bu kanunun hükmünü icraya Başvekil memurdur. 

8 
10 
11 
20 
22 

32 
14 
18 
19 
19 
27 

1 

2 
2 
1 
4 

CETVEL 

F. M. Muhassasatın nevi 
Merkez mefruşat ve demirbaşı 
Merkez müteferrikası 
Vilâyat mefruşat ve demirbaşı 
Orman ve zeytinlikler ve arazii vakfiye masrafı 
Akar tamiratı ve ikinci apartmanın tediye edilecek 
taksitleri karşılığı 
788 numaralı kanunun tatbiki masrafı 
Masarifi muhakeme 
Reddiyat 
Akaratı vakfiye vergisi ve rüsumu belediye 
Yeniden alınacak tapu senedatı harç ve masrafı 
Mütekaidin, eytam ve eramil maaş ve tahsisatı fev
kalâdesi 7 000 

Uımınıî yekun 80 0 0 0 80 0 0 0 

Tenzil edilen 
Lira 

200 
1 000 

800 
5 000 

72 000 
1 000 

Zammedilen 
Lira 

6 000 
50 000 
15 000 

2 000 



Sıra NQ 9 a ilâve 
Giresun Mebusu Hakkı Tarık Bey ve 118 arkadaşının teşkilâtı 
esasiye kanununun 95 inci maddesinin tadili hakkında 
2/15 numaralı kanun teklifi ve Teşkilâtı Esasiye Encümeni 

mazbatası 

Teşkilâtı Esasiye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
T. E. Encümeni 7-XU-1931 

Karar J\° 3 
Esas M 2115 

Yüksek Reisliğe 

5 - XII - 1931 tarihli içtimaında Encümenimize havale olunan iki tadil takriri müzakere 
olundu. 

Serdedilen esbabı mucibesine nazaran bu teklifler muvafık görülerek maddenin mülhak 
bütçeler kaydının da ilâvesile yeni tanzim olunan şeklinde Heyeti Umumiyeye takdimine karar 
verildi. 
Teş. E. En. R. M. M. Kâ. Âza Âza Âza 

Muğla Aydın Aydın Kars Balıkesir 
Yunus Nadl M az har Tahsin Muhittin A. Şuur i 

Madde 1 — Muvazenei umumiye kanunu lâyihası ve buna bağlı bütçeler ve cetveller ile 
mülhak bütçeler Meclise malî yıl başından en az üç ay evvel takdim olunur. 





SjraNo25 
Kuşpalazı seromu hakkındaki mukavelenamenin tasdikına 

dair I i 12 numaralı kanun lâyihası ve Sıhhat ve İçtimaî 
Muavenet Encümeni mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât Müdürlüğü 6 - VI - 1931 
Sayı : 6/1580 

II. M. M. Y ü k s e k Reisl iğine 

Kuşpalazı seromu hakkındaki 7-VIII-l930 tarihli beynelmilel mukavelenin tasdikına dair 
S. İ. M. Vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 31-V-931 tarihli içtimaında Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuştur. 

t Muktazasının ifasına müsaade, buyrulmasını rica ederim efendim.. 
Başvekil 

ismet 

Kuşpalazı seromu hakkındaki beynelmilel mukavejenin tasdikına dair kanunun esbabı mucibe 
lâyihası 

Evvelce Hükümetimiz tarafından kabul edilmiş olan kuşpalazı seromu hakkındaki 16 temmuz 
1927. talihli itilâfnamenin mukavele haline ifrağı ve 8 ve 9 uncu maddelerinin, tadili için 
İngiltere Hükümetinin vaki teklifi diğer mumzî devletlerce kabul edilmiş ve kabulünde faide 
mütalea kılınmış olup kuşpalazı seromunun her memlekette yalnız bir şekil ve kuvvette istihsali 
ve bunların ithal şartlan vesaire hakkında tadilen tanzim edilen mukavele hükümetimiz namına 
imza edilmiş olduğundan tasdiki için kanun lâyihası tanzim kılınmıştır. 

S ı h h a t ve İç t imaî M u a v e n e t Mııcıımoııi m a z b a t a s ı 
T. B. M. M. 

S. İç. M. Encümeni 3-Xft-1931 
Karar A; 3 

Esas X° ljl 12 
Yüksek Reisliğe 

Kuşpalazı seromu hakkındaki 16 temmuz 1927 tarihli beynelmilel itilâfnameyi tadilen 
Pariste tanzim ve imza edilmiş olan 7 ağustos 1930 tarihli mukavelenin tasdikine dair 
Başvekâleti Celileden gönderilip encümenimize havale buyrulan kanun lâyihasile esbabı muci-
besi ve mezkûr mukavelename mütalea ve müzakere olundu. 

Bu mukavele ile âkit hükümetlerden birinin memleketinde ancak hükümet tarafından kontrol 
edilmekte olan müesseselerde istihzar edilmiş ve numuneleri muayene olunmuş kuşpalazı 
seromlarının istimaline muvafakat edileceğinden memleketimize yalnız lâzım gelen evsafı haiz 
ve umumen kabul edilmiş bir usule tevfikan ayarı tayin olunarak kâfi miktarda antitoksin valide-
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tini muhtevi bulunduğu tebeyyün etmiş seromlann ithal olunabileceği ve mukavelenamede 
her hükümetin kendi memleketine ithal edilen seromlan kontrol etmek, muayyen evsafta olmıyan-
lar görüldüğü takdirde kullanılmalarını meneylemek ve ne gibi şeraitte istimal kabiliyetlerini 
zayi edeceklerini ve mevkii ticaretten çıkarılacaklarını tesbit etmek hak ve salâhiyetini haiz 
bulunduğu kaydolunmuş ve gümrük usulüne ve ticaret muahedelerinin serbestisine halel gelmi-
yeceği de tasrih %dilmiş bulunmasına binaen Encümenimizçe mezkûr mukavelenin tasdiki 
muvafık görülere^ kanun lâyihasının aynen kabulüne ve Heyeti Umumiyenin nazarı tasvibine 
arzına karar verilmiştir. 

S. İç. M. En. Res. Na. Kâ. Âza 
Bursa Muğla Malatya 

Bakteriyolok Refik Dr. fi. Avni Dr. Hilmi 

Âza 
Urfa 

Dr. Re/et 

Âza 
Balıkesir 

Muzaffer 

Aza 
Bolu 

Dr. Cemal 

HÜKÜMETIN TEKLIFI 

Kuşpalazı seromu hakkındaki Beynelmilel iti
lâf nameyi fadilen 7 ağustos iç30 tarihi'nüe 
Par iste tanzim ve imza edilmiş olan muka

velenin tasdikına dair kanun lâyihası 

MADDE l — Kuşpalazı seromu hakkındaki 
16-7-927 tarihli beynelmilel itilâfnameyi tadi-
len i ağustos 10/3.0 tarihinde Pariste tanzim 
ve 7 ağustos 1930 tarihinde Cumhuriyet Hü
kümeti namına imza edilmiş olan beynelmilel 
mukavele tasdik edilmiştir. 

MADDE 2 
muteberdir.. 

Bu kanun neşri tarihinden 

icra MADDE 3 — Bu kanunun icrasına 
Vekilleri Heyeti memurdur. 

31-V-931 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 

îsmet Zehâi 
Da. V. Ha. V. Ma. V. 

Ş. Kaya Dr. T. Büstü M. Abdülhalik 
Mf. V. Na. V. ÎK.V. S. I. M. V. 

Esat Hilmi M. Şeref Dr. Refik 

SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET ENCÜ
MENİNİN TADİLİ 

Kuşpalazı seromu hakkında beynelmilel itilâf
nameyi tadil en 7.. ağustos 1930 tarihinde 
Pariste tanzim ve imza edilmiş olan mukavele

nin tasdikına dair kanun lâyihası 

BİRİNCİ MADDE 
hile aynen 

Hükümetin teklifi veç-

İKİNCİ MADDE — Hükümetin teklifi veç
hile aynen 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Hükümetin teklifi 
veçhile aynen 
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KUŞPALAZI SERUMUNA DAÎR MUKAVELENAME 

Aşağıda imzalarını vazeden murahhaslar kendi hükümetleri namına olarak atideki ahkâmı karar
laştırmışlardır : 

Birinci madde 

Âli âkit tarafların gümrük usulüne ve ticaret muahedeleri hakkındaki tam serbestilerine halel 
gelmemek üzere mumzi hükümetler serum imal eden memlekette aşağıdaki fıkralarda nıusarrah 
ahkâma riayet edilmesini teminen tedabiri lâzıma alınmış olmak kaydi ihtirazisile, kendilerinden 
birinin memleketinde istihzar edilmiş kuşpalazı serumlarının istimâline müsaade itasına muvafakat 
ederler. 

ikinci madde 

Birinci madde ahkâmında yalnız ait oldukları hükümet makamı tarafından evvel emirde veril
miş bir müsaadeyi haiz ve mezkûr hükümet tarafından tesisatı, serum hasıl eden hayvanların hali, 
ameliyat, tekniği mamulâtı kontrol ve ayan daimî surette nezaret altında bulundurulan mü
esseseler tarafından imal edilen serumlar müstefit olurlar. 

Üçüncü madde 

Serumların antitoksik tesiri antitoksik vahdetleri ile takdir edilecektir. Antitoksik vahdet ola
rak elyevm, Amerika, müttehit hükümetlerinde kabul edilmiş olan ve tarifi Hyg.. Lab. Bull... No. 
21 Washington 1905 mecmuasında neşredilmiş olanvahdet (Ehrlich vahdet) kabul olunacaktır. 

Beynelmilel hıfzıssıhhai umumiye ofisi tarafından irae edilen bir lâboratııvar vahdet numunesi
ni muhafaza etmekle mükellef olacak, lüzumunda bu numuneden icap eden makamlara ve lüzumu 
takdirinde mumzi devletlerin müsaadesini haiz fabrika sahiplerine gönderecektir. 

Dördüncü madde 

Birinci madde ahkâmından istifade edebilmek iyin ikinci maddede nıusarrah teminattan ayrı 
olarak seromlar en az beher santimetre mikâbı 200 vahdet yahut kuru serumlar için beher gramı 2000 
vahdeti ihtiva etmelidir. Maanıafih hükümetler daha yüksek vahdete ayarlı serumları kabul et
mek ve mütekâsif serumların kabulü için lâzım gelen şartları tayin etmek hususundaki haklarını 
muhafaza ederler. 

Serumlar (tahassür etmiş kandan hiç bir şey istihraç veya ilâve olunmaksızın, aktarılmakla 
elde edilen mayi mahsulâtı) 100 de 10 dan yukarı mecmu yabis hulâsa vermiyecektir. Serumlar mu-
akkam olacaktır. Beşinci maddenin altıncı fıkrası ahkâmı kaydi ihtirazisi altında muzadıtaaffün 
maddeler ilâve edilebilir.. . 

Kuru mamulât müvellidülmaraz mikroplardan âri olacaklardır. 

Beşinci madde 

Kuşpalazı müstahzaratını ihtiva eden her şişe etiketi üzerinde: 
1 - imal edenin ismi. 
2 - Her kısım istihsale ait numunelerin hepsi için müşterek olan bir sıra numarası. 

3 - Serumun nevi (mayi serumlar için serum yahutmütekâsif serum olduğunun gösterilmesi) ve mayi 
serumlar için santimetre mikâbı cinsinden ,kuru serumlar için de gram cinsinden miktarı , 

4 - İmal tarihi (müstahzarın ayarlandığı günün tarihi) 
5 - Mayi serumlar için beher santimetre mikâbının, kuru serumlar için beher gramın havi olduğu 

(antitoksik vahdetin) miktarından ibaret olan ayarı. 
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*i - Muzaditaaffün maddeler ilâve edilmişse nevi ve serumun yüz santimetre mikâbına ilâve edi

len miktarı gösterilecektir. 

Altıncı madde 

Her hükümet kendi memleketine ithal edilen serumları dördüncü ve beşinci maddelerde beyan 
edilen hususatı istihdaf etmek üzere kontrol etmekhakkını haizdir. Bir kaç numunenin matlup şeraiti 
haiz olmadığı görüldüğü takdirde bu numunelerin ait olduğu kısım istihsalâtın hepsi menedilir. 

Kezalik her hükümet kuşpalazı serumlarının ne gibi şerait dahilinde tıbbî istimal kabiliyetlerini 
zayi edeceklerini ve mevkii ticaretten çıkarıl.uçaklarını tesbit etmek ve etiketleri üzerinde beşinci 
maddede musarrah olan hususattan maada bazı hususatm dahi yazılmasını talep etmek salâhiyeti
ni haizdir. 

Yedinci madde 

Âkit devletler bu mukavelenin tatbiki mahiyetinde ittihaz edecekleri tedbirleri bilhassa 2, 4, ve 
5 inci maddelerde musarrah nezaret ve muayene için kabul ettiği usullerin tekniğini beynelmilel 
hıfzrssıhha ofisine bildireceklerdir. 

Sekizinci madde 

Âli âkit taraflardan her biri imza tasdik veyahut iltihak esnasında bu mukavelenin müstemleke
leri veya himayeleri altında bulunan mahallerde veyahut hakinıij^etleri veyahut mandaları altında 
bulunan arazinin umumuna yahut bir kısmına kabili tatbik olduğunu beyan edebilirler. Bu halde mu
kavele bu beyanda musarrah arazi için tatbik edilecek ve fakat böyle bir beyanatın mefkudi.yeti 
halinde yukarıda bildirilen arazi için kabili tatbik olmıyaeaktır. 

Âli âkit tarafından her biri bu mukavelenin müstemlekeleri, mahmiyeleri yahut yukarıki fıkra
da musarrah beyanda gösterilen arazinin umumunda veya bir kısmında sakıt addettiğini her zaman 
beyan edebilir. 

Bu halde notanın Fransa Hükümeti tarafından alınmasından bir sene sonra bu notasına mevzu 
teşkillere arazide mukavele tatbikinden sakıt olacaktır*. 

] )okuzuncıı madde 

Bu mukaveleyi imza etmemiş olan her hükümet namına bu mukaveleye iltihak olunabilir. Bu 
iltihak beyannamesi Fransa Hükümetine ve anın vasıtasile âli âkit taraflara tebliğ edilecektir. 

Onuncu madde 

Bu mukavele Fransa Hükümetine ve onun vasıtasile iştirak edenlere bir sene evvel tebliğ olun
mak şartile her vakit fesih olunabilecektir. Bu fesih yalnız fesheden tarafa aittir. 

On birinci madde 

İlmin terakkilerine tetabuku için lüzum gördükçe âli âkit taraflar bu mukavele ahkâmını müşte
rek bir itilâf ile tadil etmek hakkını muhafaza ederler. 

On ikinci madde 

Bu mukavele tasdik edilecektir. Tasdik senedatı Fransa Hükümeti hazinei evrakına vazedilecek
tir. Bu hükümet her tasdik senedinin hazinei evraka vazını âli âkit hükümetlerin hepsine bildire
cektir. 
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On üçüncü madde 

Mukavele her âli âkit için tasdik senedini hazinei evraka vazedildiği ayın nihayetinden itibaren 
tam dört aylık bir müddet sonra meriyete girecektir. 

Tasdikan lilmekal bu husus için salâhiyettar olan mumziler mühürlerile temhir ettikleri bu mu
kaveleyi imza etmişlerdir. 

Fransa Hükümetinin hazinei evrakında kalacak bir nüsha olmak ve musaddak bir sureti âli âkit 
tarafların her birinin hükümetine gönderilmek üzere Pariste 1 ağustos 1930 tarihinde tanzim olun
muştur. 




