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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Refet Beyin riyasetlerile aktolunarak, muamele ver
gisi kanununun 2 inci muvakkat maddesine müteallik 
teklifi kanunî müzakere ve reddedildi. 

Mektum mallar ihbariyesi hakkındaki kanun lâyiha
sının dahi bakiyei müzakeresi icra ve kanun kabul olun-

Lâyih olar 
1 — Devlet memurları maaşatının tevhit ve teadülü 

hakkındaki kanuna müzeyyel ve Gümrükler umum mü
dürlüğü 1931 senesi bütçesine fevkalâde tahsisat konul
masına dair kanun lâyihası (Bütçe encümenine) 

2 — Devlet memurları maaşatının tevhit ve teadülü 
hakkındaki kanuna müzeyyel ve İktisat vekâleti 1931 
senesi bütçesine fevkalâde tahsisat konulmasına dair 
kanun lâyihası (Bütçe encümenine 

3 — Gümrük ve inhisarlar vekâleti teşkili hakkında 
kanun lâyihası (İktisat, Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

Ecnebi memleketlerde hizmet etmekte olan memur 
ve müstahdemlerin maaş, ücret ve tahsisatlarının 

sureti tediyesi hakkında kanun 
MADDE 1 — Ecnebi memleketlerde hizmet et

mekte olup maaş, ücret ve tahsisatları 22 temmuz 
1931 tarih ve 1843 numaralı kanun hükümlerine 
göre ingiliz lirası üzerinden tediye olunan memur 
ve müstahdemlerin istihkakları baliğlerine 9,3 

[1 ] Birinci rnüzakeresi 15 inci inikat zaptında-
dır. 

du ve müteakiben pazartesi günü toplanılmak üzere cel 
se tatil edildi. 

Reis vekili Kâtip Kâtip 
Yozgat Denizli 

Refet Avni Doğan II. Rüştü 

4 — Ziraat vekâleti teşkili hakkında kanun lâyihası 
(İktisat, Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

Tezkereler 
5 — Eylül: teşrinisani 1931 aylarına ait roprun tak

dim kılındığı hakkında Divanı muhasebat riyaseti tez
keresi (Divanı muhasebat encümenine) 

Takrirler 
6 — İstanbul mebusu Hasan Vasıf Beyin, Istanbul-

daki imtiyazlı şirketlerin abonelerinden aldıkları temi
nat akçelerini sanayi bankasına emanet olarak yatırma
ları hakkında takriri (İktisat ve Nafıa encümenlerine) 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen-
ler . . . Kabul edilmiştir. 

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

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen-
ler . . . Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini reyinize arzedi-
yorum. Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 

B Î R Î N C İ C E L S E 
Açılma saati: 14, 5 

Reis — Refet B. 

Kâtipler : Ziya Gevher B. (ÇANAKKALE), Avni Doğan B. (YOZGAT) 

Reis — Celse açılmıştır efendim. 

3 — MÜZAKERE EDtLEN MADDELER 
i — Ecnebi memleketlerde bulunan memurin 

ve müstahdemin muhassasatlarının tesviye usulü 
hakkında î/170 numaralı kanun lâyihası ve 
Maliye ve Bütçe encümenleri mazbata
ları [1] 

Reis — İkinci müzakeresine başlıyoruz. 

misli ilâve edilmek suretile türk lirası olarak ve
yahut bu baliğler üç ayda bir tesbit olunacak İs
tanbul borsa rayicine göre, memur ve müstahdem
lerin bulundukları memleketler parasına tahvil 
edilerek, tesviye olunur. 

Reis — Maddeyi Kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 
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2 — Manisada inşa edilecek Şinasi hastane

sine muktazi malzeme, alât ve edevatın gümrük res-
minde?ı istisnası hakkında 1/159 numaralı kanun 
lâyihası ve Sıhhat ve içtimaî muavenet, Maliye ve 
Bütçe encümenleri mazbataları fil 

Reis — Kanun lâyihasının ikinci müzakeresine 
haşlıyoruz. 

Manisada (Beynelmilel Moris Şinasi hastanesi) 
namı altında inşa ve tesis edilecek hastane 
için hariçten getirilecek eşyanın gümrük resmin

den istisnasına dair kanun 
MADDE 1 — Manisada ( Beynelmilel Moris 

Şinasi hastanesi ) namı altında müteveffa Moris 
Şinasinin vasisi tarafından inşa ve tesis edilecek 
hastane için hariçten getirilecek inşaat, tesisatı 
sıhhiye ve fenniye ve tefrişata ait malzeme ve eş
ya ile alât, edevat ve ilâçlar bir defaya mahsus ol
mak üzere gümrük resminden istisna edilmiştir. 

Reis — Maddeyi reyinize arzediyorum, kabul 
edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu hastane için lâzım olan arazi 
Hükümetçe mubayaa olunarak hastane namına 
meceanen teberru olunur. 

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

MADDE 3 — Hastane Türkiye cumhuriyeti 
kanunları ve nizamları dairesinde parasız ve kar
şılığı kâfi gelmediği takdirde yatağının beşte biri 
nisbetine kadar ücretli olarak faaliyette bulunur. 

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

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

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

MADDE 5 — Bu kanunun hükümlerini icraya 
Maliye ve Sıhhat ve içtimaî muavenet vekilleri me
murdur. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen* 
ler . . . Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini tayini esami ile 
reyinize arzediyorum. 

3 — Samsun mebusu Eteni Bey ve üç arkadaşı-
nın, Samsuna gelen Gazi Hazretlerinin heykelle
rinin gümrük resminden ve muamele vergisinden 
muafiyeti hakkında 2/16 numaralı kanun teklifi 
ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları f2] 

dır. 

dır. 

fil Birinci müzakeresi 15 inci inikat zaptında-

f21'Birinci müzakeresi 15 inci inikat zaptında-

Reis — îkinci müzakeresine başlıyoruz. 

Gazi Hazretlerinin Samsuna rekzedilmek üzere 
vürut eden heykellerinin gümrük resmile muamele 

vergisinden muafiyeti hakkında kanun 
MADDE 1 — Gazi Hazretlerinin Samsuna rek

zedilmek üzere vürut eden heykelleri gümrük res
mile muamele vergisinden muaftır. 

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

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye vekili memurdur. 

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

Heyeti umumiyesini tayini esamile reyinize ar
zediyorum. 

4 — 22 temmuz 1931 tarih ve 1873 numaralı ka
nuna müzeyyel 1/186 numaralı kanun lâyiha
sı ve Adliye ve İktisat encümenleri mazbata
ları fi] 

22 temmuz 1931 tarih ve 1873 numaralı kanuna 
müzeyyel kanun 

MADDE 1 — Memleket dahil ve haricinde top
tan fiatın tereffüünü icap ettirecek bir sebep yok
ken 1873 numaralı kanunun ikinci maddesinin ver
diği salâhiyete binaen Hükümetçe ittihaz edilen 
tedabiri istismar suretile eşyanın cari toptan ve 
perakende fiatlanna zam yapanlar bir aydan 
seneye kadar hapis ve on bin liraya kadar ağır 
para cezasile cezalandırılırlar. 

Şu kadar ki para cezası yapılan zamdan temin 
edilen kârın beş mislinden aşağı olamaz. 

Reis — Söz istiyen var mı? 
Sırn B. ( Kocaeli ) — Atsız kanunun ikinci 

defa müzakeresine başlıyoruz. 
Kâzım Pş. (Diyarbekir ) — Haksız kanun mu? 
Sırn B. ( Kocaeli ) — Efendim, türkçe söyle

dim. İsimsiz kanun. 
Cereyandan ve esbabı mucibenin ısrar ile vuku-

bulan beyanatından anlıyorum ki; bu kanuna be
nim telâkki ettiğim tarzda bir isim konmasına se
bep bunun daha evvel neşredilmiş bulunan 1873 
numaralı kanuna zeyil addedilmiş olmasıdır ve 
onun için bunu müstakil bir kanun addetmediklerin
den kendisine mahsus bir isim konma
sına lüzum görülmüyor. Dikkate şayandır-
ki, 1873 numaralı kanun Hükümete ledelhace 

fi]35 numaralı matbuaya ilâve zaptın sonuna 
merbuttur. 

- 1 1 9 -



İ : 1 8 2 8 - 1 2 - 1 9 3 1 C : 1 
Meclisi Âliye danışılmaksıznı bazı tedabir ittihaz 
edilebilmek için verilmiş salâhiyetleri ihtiva 
eder. Bu elimizdeki kanun ise mütecasirlerin tec
ritti ve tecziyesini gösterir .Onun için mahiyetleri 
itibarile hiç bir zaman birbirine müşabeheti 
yoktur. 

Kanunun birisi, yani 1873 numaralı olanı ida
ridir ve şimdi elimizdeki maddeler ise adlidir. 

Onun için dir ki knun usulleri; mahiyeti itibarile 
birbirine merbut olmıyan iki kanunun birbirine 
tezyiline katiyen müsaade etmez. Eğer buna mesağı 
kanunî olsa idi meselâ : ceza kanununun orta yerin
de şüfaya müteallik veya nihayetinde şirkete müte
allik bir maddenin bulunmasına cevaz verilmesi 
iktiza ederdi. Halbuki hikmeti hukuk icabınca hare
kâtın gayesine göre muayyen mevkilerde zikredil
mesi iktiza ettiğinden ceza kanununun maddelerile 
medenî kanunların maddeleri ayrı, ayrı yerlerde 
göseterilmektedir. Bu ilmî mütaleaya binaendir ki, 
ben böyle adlî olan ve muayyen fiillere ceza tahdit 
eden bir kanunun idarî bir kanuna merbut olmaması 
lâzımgelir diyorum ve hata ve savabı nefsime ait 
olmak üzere tamamen ilme müstenit olduğunda İsrar 
ediyorum. Bu ısrarımı icap ettiren başlıca diğer bir 
sebep te kanunun vazmda istihdaf olunan gayenin 
şu suretle temin olunmıyaeağı korkusudur. Bence 
- yine tekrar ediyorum - gaye temin olunmadıktan 
sonra kanun vazma gitmek ve Meclisi Âliyi dahi 
beyhude vakit imatesine mecbur etmek iktiza et
mez. Meseleyi kendi haline bırakmak daha tabiî 
olur. Bu kanunun vazına saik olan şey, yani bu ih
tiyacı tevlit eden madde ithalât ve ihracat mesele
sinin memlekette husule getireceği tesirleri izale 
idi. Yani o suretle ittihaz olunan tedbirlerden bir 
hissi menfaat perestile istifadeye cüret edecek olan 
adamların harekâtını akim bırakmak idi. Halbuki 
kanunun bu şekilde, bu mahiyette vazı bu gayeyi 
asla temin edemiyeceği için bütün emeklerimiz he
baya gidecektir. Bu kanunun vazını istilzam eden 
ithalât ve ihracatın tevzini meselesi burada mevzu-
bahs olurken hatırı âlinizdedir ki bu iki taraflı bir 
kılıca benzer, hüsnü istimal edilirse memleke^ 
için, millet için hakikaten büyük faydalar temini 
mümkün olduğu gibi, hüsnü istimal olunamadığı 
takdirde memleket için fena neticeler vermesi ihti
mali vardır demiştim. Ben işte kanunun bu şekilde 
yürütülmesini kendi kasir düşüncemle memlekete 
nafi olamıyacak mahiyette görüyorum. Çünkü bu 
kanundan istifade ederek gayri meşru menfaatler 
teminine çalışacak eşhasın emellerini kesredecek 
mani tedbirleri ihtiva etmemektedir. Onun içindir 
ki bu madde üzerinde tekrar tekrar ısrar ederek He
yeti Celilenizin nazarını celbetmiye çalışıyorum. 
Çünkü öyle görüyor ve anlıyorum ki bu kanunun 
bu şekilde yürümesi ve kabul olunması bir taraftan 
buhranın acılarını kendi nefsinde tadan, yükünü 
omuzuna alan bir kısım vatandaşlar olduğu gibi 

i diğer taraftan da buhrandan lezzet alan ve ondan 
istifade eden bir çok çengilerin meydana gelmesine 
sebebiyet verecektir. Bu düşünce iledir ki bu kanu
nun bu suretle kabul olunmamasını Heyeti Oelile-
nizden tekrar yine rica ediyorum. 

Şu dakikada bu kanunu tekrar retle daha iyi 
j bir şekilde tanzim ederek Meclisi Âlilerine iade
si için lâyihayı iade etmek ve yahut ta ; gel
miştir, alelacele çıkaralım diye varit olan mah-

j zurlar nazarı dikkata alınmıyarak bu kanunun 
I vazından beklediğimiz refah ve saadeti gözümü
zün önünde serap haline getirmek verilecek ka
rarla taayyün edecektir. 

Buna meydan vermemek için bendeniz bir 
takrir veriyorum. Heyeti Celilenizin içtihadına gö
re kabul veya reddi Heyeti Celilenize aittir. 

Reis — Efendim; rey vermiyen var mı1? Rey 
toplama muamelesi bitmiştir. 

Raif B. ( Trabzon ) — Efendim; bu kanunun 
daha eyi tanzim edilebilmiş olması için yeni bir 
hareketinde tecrim edilmesi kanaatindeyim. 
Maddei kanuniyede ve İktisat encümeninin tan
zim ettiği maddede tecrim edilen fiil yalnız şu-

|dur: «Hükümetçe ittihaz edilen tedbiri sebep 
i olarak, o tedbir sebebile eşya fiyatına zam yapan
lar» . Halbuki böyle olmazda her hangi bir 
tüccar ithalâtın tahdit edilmiş olması sebebile 
piyasada mevcut olan mallan derler toplar ken
di elinde biriktirir ve bu suretle eşya fiyatla
rını yükseltirse bu hareket tecrime lâyik de
ğil midir? 

Uazetelerde okunduğuna göre çay fiyatları, 
kahve fiyatları Istanbulda yükselmiştir ve bu
nun sebebi olarak da bütün piyasada mevcut 
olan çaylar tüccarlar tarafından derlenmiş top
lanmış, bir elde biriktirilmiş olması ileri sü
rülmektedir. 

Eğer böyle tahdidi ithalât kararnamesi neşre
dilmemiş olsaydı bu şekilde hareket edecek olan 
lar için bir ceza tayinine lüzum yoktu. Çünkü 
serbestli rekabet dolayısile herkes istediği ka
dar mal getirebileceğinden bu şekilde bir rol 
oynamağa mahal kalmazdı. 

Fakat ithalât mahdut ve muayyen olunca, ser
bestçe memlekete mal sokulmayınca, dahilde bu
lunan mallar da bir elde toplanınca fiatlar zarurî 
olarak yükselecektir. Eşyayı elinde biriktirenlerin 
zammı fiatla satacakları zaman cezalarını verelim 
denemez. Piyasada eşyanın nedretine sebep olmak 
ta bir cürümdür. Ceza kanununda iki madde var
dır. Fakat bu gibi ahvale şümulü yoktur. Binaen
aleyh bendeniz; fiata zam yapanlar fıkrasından 
sonra; muameleleri ile de e^ya fiatının yükselme
sine sebep olanlar şu, şu şekilde ceza görür kaydi-
nin ilâvesinde faide mülâhaza ediyorum. Onun için 
bir de takrir veriyorum. 

Sırn B. (Kocaeli) — Bendenizin maddenin mü
zakeresinde sözüm vardı. 
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Adliye encümeni Mazbata Muharriri Salâhattin 
B. (Kocaeli) — Tetkik buyrulmakta olan lâyihanın 
heyeti umunıiyesi hakkında tenkidatta bulunan 
Sırrı Bey, geçen celsede ve bu celsede evvelâ ka
nunun unvanı olmadığını beyan buyurdular. Bu 
günkü beyanatında muhterem hatip bir dereceye 
kadar kendi itirazlarına kendileri de cevap verdi
ler. Fakat her nedense yine noktai nazarlarında 
ısrar ettiler. 

Efendiler, bu lâyiha bir zeyildir. Asıl olan ka
nun ne ise zeylin de unvanı o olur. Zeyli ihtiva 
eden maddeler kanuniyet kesbetmek için unvan 
makamında konulacak kelimeler burada görüldüğü 
üzere filân kanuna müzeyyel kanundur, denilir. 
Adliye encümeni bu hususu tebdil etmediği gibi 
İktisat encümeni de kanuna verilecek unvan hak
kında başka bir noktai nazarın varit olacağını ka
bul etmemiştir. Kanun yazmak için kendine mah
sus bir sak vardır. Bu sakkin icabatı da böyledir. 
Kendileri buyuruyorlar ki ; bu kanun ahkâmı ce-
zaiyeyi ihtiva etmesi itibarile adlî bir kanundur, 
binaenaleyh ayrıca unvanı olmalıdır. Bu kanun 
adlî mahiyette olabilir. Fakat nihayet bir kanunu 
mahsusun cezaî müeyyidelerini ihtiva etmektedir. 
Bir çok kavanini idariye ve hususiye vardır ki 
bunların da cezaî müeyyideleri mevcuttur. Fakat 
bu; hususiyetleri muhafaza etmek, onun ahkâmını 
teyit etmek zımnında konulmuş olan cezaî hüküm
lerdir. Bir mahkeme tarafından, hâkim tarafından 
o kanuna istinaden o'cezaların tertip edilmesi ve 
daha doğrusu kendilerinin, ona anladıkları mana
da bir kanunun umumî vasfını vermeleri icap et
mez. öyle olduğunu kabul edersek cezaî müeyyi
deleri ihtiva eden hususî kanunların hepsine ayrı 
ayrı umumî unvan verilmesi lâzrmgelen, ayrı ayrı 
kanun veya ayrı ayrı parçalar halinde ceza kanunu
na zeyledilmesi icap eder. Halbuki böyle bir usul ilmî, 
hukukî kıymetten büsbütün âridir. Bu lâyiha ile 
suç olmak üzere tesbit edilen madde umumî ceza 
kanununa girecek mahiyette de değildir. Çünkü 
teyidi ahkâmı istihdaf edilen hususî, fevkalâde 
ahvalde kavaidi iktisadiye hilâfında olarak, Dev
letin vazedeceği bazı kuyut ve şurutu, bazı fevka
lâde tedbirlerin hükmünü takviye ve teyit etmek 
maksadile konmaktadır. Hiç bir vakit bu günkü 
iktisadiyatın, iktisat muvazenesinin muhafazası 
gibi mühim bir maksat takip edilmemiş ve böyle 
bir hüküm istihdaf edilmemiş olsa, şu emtianın 
girmesine veya bu emtianın girmesinin mezuniye
te bağlı olmasına karar verilmez. Eğer o memnui-
yeti vaz esaslı zararımızı teşkil ediyorsa gümrük 
kanunumuza da koyabiliriz. Ağır gümrük koyup 
onun girmesini moneden himaye esasını iltizam 
edebiliriz. Fakat bu ne odur. ne budur. Bu günkü 
dünya buhranının tesiratından memleketimizi ko
rumak ve iktisadî muvazenemizi temin etmek içi» 
Hükümete verilmiş olan salâhiyeti istimal etmeği 
istismar etmek; fevkalâde tedbirin cari olduğu 
ahkâmda suç. telâkki edilmiştir. Bu gün konten
jan denilen tedbir kalksa bittabi bu kanunu da 

koymağa ihtiyaç kalmaz. Bu kanunda bu kanu
nun ceza vermesi için suç addettiğimiz fili menfa
ati içtimaiyemiz için zarurî telâkki etseydik onun a-
dma o zaman ihtikâr derdik ve o zaman cezalandı
rılması icap eden bir fiil olmak üzere ceza kanununa 
korduk. Nitekim ceza kanunu havayici zaruriye 
üzerindeki ihtikârı her zaman için suç addeder ve 
cezalandırır. Kezalik diğer maddelerinde ticaret 
emniyetini ve umumî itibarı haleldar etmek üzere 
umumî pazar yerlerinde ve borsalarda fesat ka
rıştırarak fiatı yükseltmek veya esham fiatları 
üzerinde tahavvül husule getirerek istifadeye yel
tenmek te umumî suçtur. Bu da ceza kanununa 
girmiştir. Bu kanun ise umumî mahiyette değil
dir. Favkalâde zamanlarda ittihaz edilen tedbirle
rin hükmünü teyit edecek hükmü cezaidir. Şu iti
barla 1873 numaralı kanunu hükmü cezaiye bağla
mak üzere onun bir zeylidir. Zeyil olunca unvanı 
mahsus almasına hiç lüzum yoktur. Ona 
ilâve ettiğimiz başlık hu maksadı ifade ediyor. 
Yoksa kendilerinin biraz istihfafkârane bahsettik
leri gibi atsız bir kanun değildir. 

Sırrı B. (Kocaeli) — Istağfurullah. 
Salâhattin B. (Devamla ) — Diğer memleket

lere de temdidi nazar edecek olursak bu şeklin 
oralarda da cari olduğu görülür. Bizim kanaatimiz 
bu yoldadır. Hüküm Heyeti Celilenindir. * 

Beyefendinin beyanatından anlaşılıyor ki böyle 
bir hükmü cezainin vazına zaruret vardır. Fakat 
bu yapılan lâyiha bu zaruretin doğurduğu, icap 
ettirdiği ihtiyacı temin etmemektedir. Bunu diyor
lar ve kanunun reddini istiyorlar. Burada da şu 
şekilde mana vermekliğimiz lâzım geliyor. Yani 
yine geri gitsin ve böyle bir şey gelsin amma ge
lecek ne? Binaenaleyh müphem tenkidat üzerin
de bizim de mütalea beyan etmeğe kehanetimiz 
yoktur. İhtimal noktai nazarımızda eyi düşüne
medik, belki noksan olabilir. Fakat eyi düşünül
müş bir şeyi teklif ederlerse o zaman hakkı teslim 
etmek vazifemiz icabındandır. Fakat bu eyi de
ğildir amma ne eyidirf Muamma halledecek deği
liz. Eyi olmıyan hususun eyi olanı ne ise Heyeti 
Celileye arzederler. Zannederim teslim buyurur
lar ki ne Adliye encümeni ne de diğer encümenler 
mutlaka yaptığında ısrar edipte taannüt etmez 
ve noksan görürlerse bu noksanı itmam edecek tek
lifi kabul etmeği de bir fazilet addederler. Buna 
emin olsunlar veyahut emniyetlerini bu vesile ile 
teyit ederim. 

Efendim, bir de encümenimiz azasından Raif 
Beyefendinin geçen ve bu celsede lâyiha hakkında 
bazı mütaleaları vardır. Bu mütalealan encümen
de de mevzubahs edilmişti. Fakat tekrara lü
zum görmüşler ve ehemmiyetleri varmış. Binaen
aleyh encümen de olduğu gibi Heyeti umumiyede 
de encümen namına arzı cevap mecburiyetinde
yim. Raif Beyefendinin geçen defaki itirazları; 
birinci maddede suçun unsurunu teşkil eden, istis
mar maksadile yapılan zammı cürmün vüeudu için 
kâfi addetmiyorlar ve istismar kastile cari fiata 
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zam yaparak satmak kaydının ilâvesile fiil te-
kemül etsin diyorlar. Biz encümen müzakeresin
de de kendilerine cevap verdiğimiz gibi mücerret 
zammı, cürmün vücût bulması için kâfi addediyo
ruz. Mutlaka tesiratını da icra etsin, bu zamla 
alış veriş olsunda diğer bir zarar daha husule 
gelmesine kadar işin yürümesini doğru bulmu
yoruz. Çünkü bu zam ile etiket konarak eame-
kânlarda teşhir edilebilir. Eğer satmak fili de 
vuku bulsun da ondan sonra suç tekemmül etsin 
dersek zannederim ki bu, haklarını arayamı-
yanlara olduğu takdirde vaziyet değişir ve keş
mekeşi icap ettirir. Umumî şekilde zam yapmak 
suçun tekemmülü için kâfidir. Sonra bu günkü 
tekliflerine muttali oluyoruz. Orada da bir ta
kım eşyanın toplanarak depo edilmesi keyfiye
tinden behsediyorlar. Biz saklamak keyfiyetini 
eski meni ihtikâr kanununda gördüğümüz gibi, 
suç. saymadık. Zira İktisat vekili Beyefendi umu
mî iktisadiyatımız hakkında beyanatta bulunur
ken bir dereceye kadar halkın ihtiyacını temin 
hususunda muvazeneyi temin edeceğini, buyurdu
lar. Kontenjan listelerini tebdil etmek her zaman 
Hükümetin salâhiyeti dahilinde olduğuna göre 
bu şekilde toplamaların durendiş bir tacir için 

, de menfaat temin edemiyeceği muhakkaktır. Ya
rın bir müsaade verilerek memlekete mal itha
line müsaade edilince zannederim ki, kendi ha
reketi kâr yerine zarar verir, iktisat vekâletince 
bu şekilde vaziyeti idare etmek imkânı vardır. 

Bir şey daha noksan kaldı. Cleçen celsede ya
pılan tenkitlerde, kanunun metninden daha fazla 
esbabı mueibenin kuvvetli olduğunu ve bu ka
nunun tatbikında esbabı mucibe görülmezse ka
nunun yürüyemiyeceğinden bahis buyurdular. 
Biz yine böyle biliyoruz. Kanunlar muhtasar, selis, 
ve vazıh olur ve bilhassa esbabı mucibeleri daha 
vazıh olur. Esbabı mucibe kanunun ruhunu, ma
nasını ve şümulünü anlamak istiyenlere bir mü-
racaatgâhtır. Ve eyi bir hâkim, eyi bir münakkit 
ve kanunu anlamak istiyenler her halde esbabı 
mucibeleri okurlar ve okumaları da icap eder. 
Esbabı mucibe o meseleleri tafsil eder. Sırrı B. 
bu lâyiha hakkındaki sözlerini fıkra, kelime, 
cümle göstererek izah etmedikleri için bir cevap 
veremiyoruz. Bizim kanunumuz bir mana ifade 
etmiyor da esbabı mucibemiz mi ifade ediyormuş? 
Zannediyoruz ki esbabı mucibe eyi ise kanun da 
eyi izah edilmiş demektir. Maksatlar tebarüz 
ettirilmiştir. Maddelerin ne olduğu, iltibas hasıl 
olacak taaruz addedilebilecek hususlarda vazu 
kanunun maksadı tafsil edilmiş demektir. Yoksa 
Kanunlar hikâye tarzında bütün teferrüatile 
bu böyle de olabilir, şöyle de düşünülebilir denerek 
mektup şeklinde yazılamaz. Kanun lisanı ken
dine mahsus bir takım usullere tâbidir. Bu 
itibarla 'beğendikleri esbabı mııcibeye tabiî ka
nun namı veremeyiz. 

Sonra efendim, Heyeti Cel ilenin kararile ka

nun İktisat encümenine havale edilmişti. İkti
sat encümeninin ikinci maddede yaptığı tadilâta 
Adliye encümeni tamamile iştirak eder. Esasen 
bunu Adliye encümeni evvelce birinci maddede 
bir fıkra olarak yazmış ve demişti ki: Mahkeme 
icabında cari fiatın ne olduğu hakkında borsa 
ve ticaret odasından ve bulunmıyan yerlerde 
belediye meclisinden malûmat alır. 

Fakat İktisat encümeni ikinci maddede, ta
kip usullerinde bunu mecburî olarak koymuş. 
Müddeiumumiye ihbar yapılan haller ve talep 
edilen hususlar evvelâ müddeiumumi ticaret oda
ları ve belediye meclisi azalarından müteşekkil 
bir heyete havale edilecek ve orada tatkik edile
cektir. Bunun isabeti zahirdir. Ayni nokta i na
zarı Adliye encümeni de evvelce derpiş ederek 
başka bir tarzda yazmıştı. İktisat encümeni 
bunu bu maddeden alarak ikinci maddeye daha 
sarih bir şekilde koymuştur. Bunda faide tabi
idir. Kanun bu şekilde kabule şayandır. İtirazat 
varit değildir. Heyeti Celilenizin kabul buyurması
nı gene istirham ediyoruz. 

Sırn B. ( Kocaeli ) — Efendim, maddelerin mü
zakeresine girişildi. 

Reis — Evet efendim. Geçen inikatta madde
lerin müzakeresine geçilmiştir. 

Sırn B. (Kocaeli) — Bendenizin birinci madde 
hakkında sözüm var. 

Reis — Buyurun efendim. 
Sırn B. ( Kocaeli ) — Peşinen söylemek iste

rim ki beyanatımda hiç bir maksadı istihfaf 
yoktur. 

Bunu şahsen başka yerde yapmak benim için caiz 
olsa bile bu kürsüyü ondan tenzih ederim. Onun için 
Salâhattin Beyefendinin tashihi fikretmesini iste
rim. 

Buyurdular ki: Kanun tenkit ediliyor, fakat 
noksan yeri gösterilmiyor. Çok doğrudur. Bende
niz filvaki 28 - 30 maddelik bir lâyiha hazırladım. 
fakat benim bu lâyihayi nazırladığım müddet o 
kadar kısa zamana inhisar etmiştir ki, onu bu an
da Heyeti Celileye verip te bu kanunla beraber mü
zakeresini yürütmek imkânı yoktu, onun için onu 
vakti ahare talik ettim. Yalnız şimdi mümkün mer
tebe - kullanacağım kelimenin manasını bile bile 
söyliyeceğim - eldeki bu kanun lâyihasını tamire 
çalışacak, onu tamire yardım edecek bazı fıkralar 
ilâvesini teklif edeceğim. Ucçen celsedeki beyana-
tımdan bazı fıkralara cevap veriliyor. Bendeniz 
esbabı mucibe mazbatası gayet kuvvetlidir, fakat 
kanunun metni maksadı temine gayri kâfidir 
demiştim. Bu kanun, yanında esbabı mucibe maz
batası olmaksızın mana ifade edemiyeceği için 
bundan bir şey anlamak istiyenler için mutlaka 
esbabı mucibe mazbatasını da okumak zarureti 
hasıl olacağını da izah etmiştim. Bunu tabiî görü
yorlar ve diyorlar ki: Kanun böyle alelade mek
tup gibi yazılmaz. Şüphe yoktur, onu biliyorum. 
Fakat vazu kanun kanunun vazındaki maksa
dı kendisinde saklıyarak o maksadı ifade etm iyen 
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kelimelerle de kanun yazılmaz. Hangi maksadı 
söylemek lâzımgeliyorsa, o maksat o kanunda 
güsterihnelidir. Yoksa vazn kanun yalnız tahay
yül ettiği kelimelerle kanunun metnini meydana 
getirsin, bu hiç bir veçhile şayanı kabul bir mü
talea değildir. Yalnız şunu yeni bir vesilei tariz 
olmasın diye soyuyorum. Kendilerinin salâhiyeti 
ilmiyeleri vardır, kendileri daha iyi söz söylerler. 
Kendisinden daha isabetli bir mütalea olarak bunu 
söylediğimden dolayı bendelerini affetsinler.^ 

Adliye encümeni Mazbata muharriri Salâhat-
tin B. ( Kocaeli ) — Muhatabınız yalnız ben deği
lim, encümendir. 

Sırn B. (Devamla) — Birinci maddede göste
rilen cezaya istihkak için maddede şu fıkra var
dır. " Memleket dahil ve haricinde toptan fiatm 
tereffüünü icap ettirecek bir sebep yokken Hüküme
tin şu tedbirini istismar suretile eşyanın cari top
tan perakende fiatm a zam yapanlar...." işte bu 
cümledir ki, ıbu kanunun vazındaki hikmeti gös
termektedir. Yani mağazasında oturan bir tüccar, 
bu hafta mal az gelecektir mütaleası ile zaten mal
ların mubayaasında muztar olan halka pek fazla 
bir fi ati a satış yapmıyacak. Yaptığı takdirde 
1873 numaralı kanunun tatbikini kendi menfaati 
namına istismar ettiğinden dolayı tecziye edilecek
tir. 1873 numaralı kanunun ta tb ik i^ istismar 
hedefine, tarikine düşmek acaba yalnız bu hare
ketle mi olur ki bu hareket taksir edilerek, tahdit 
edilerek başka türlü düşünmeğe meydan vermiye-
cek surette katı olarak söyleniyor. O kanunun 
tatbikından mütevellit istismar olmıyacaksa, o va
kit bu maddenin başka türlü tayin ve tahdidi 
mümkündü. 1873 numaralı kanunun tatbikında 
eşya fiatları üzerinde tüccar tarafından istismar 
mümkündür. O halde elimizdeki madde maksadı te
min edemiyor demektir. Demin bir arkadaşımın 
söylediği gibi hakikaten bu lâyihada zikredilen 
hareketlerden daha başka hareketlerle de, hiç şu 
tarif edilen cürme temas etmeksizin tüccar öyle 
bir tedbir ittihaz eder ki, hem kanunen yakayı 
ele vermez, hem de kendi maksadı gayri meşruu
nu yapmış olur. Arkadaşımın beyan buyurduğu 
gibi bendeniz de söyliyeceğim, piyasayı tüccar, 
vesaiti muhtelife ile yoklar. Ayni cinsten nereler
de mal varsa alır ve kendi mağazasına toplar. 

İktisadiyatın öyle kanunları vardır ki, onu 
seyri tabiisinden Hükümetin kanunları menede-
mez.. Mutlaka iktisat kanunları hükmünü icra 
eder. Çünkü iktisadî kanunlar tabiî kanunlardır. 
Burada vazedilen kanunlar, vazî kanunlardır. 
İktisadî kanunların seyrini menedemez. Bu mah
zura binaen 1873 numaralı kanunun tatbikinde her 
hangi bir tüccarın istediği gibi hareket imkânını 
bulamamasını düşünmek lâzımdır. Bu noktaya te
mas eden fıkrada, o kuvvet yoktur. Bunu Salâ-
hattin Beyefendi de itiraf eder. İktisadiyat ka
nunlarının seyri tabiisini Hükümetin ittihaz edece
ği kanunlarla tahdit etmek imkânı olmadığını 
izaha lüzum yoksada yine söylemiş olayım. 

Adliye vekili Yusuf Kemal B. (Sinop) — O si
zin noktai nazarınızdır. 

Sırn B. (Devamla) — Muhterem üstat! cesare
timi kesretmeyiniz! benim karşıma siz çıkarsanız 
cesaretim kırılmaz. Fakat halk duyarsa, Yusuf 
Kemal Bey söylemiş, Yusuf Kemal Bey iktisatçıdır 
diye benim sözlerimin kıymeti kalmaz ve kimse 
benim sözümü dinlemez. Vaziyeti mahiyeti itiba-
rile mülâhaza etmek lâzımdır. Sükûnet hasıl o-
lunca ben hak kazanırım. Fakat şimdi hak Yu
suf Kemal Beyefendinin olur. O halde Adliye ve
kili Beyefendiden sorayım: harbi umumî zama
nında kâğıt paranın kıymetini muhafaza etmek 
için Hükümetin ittihaz ettiği en şiddetli tedbir
lere rağmen evrakı naktiye neden sarı lira kıy
metini muhafaza edemedi ?(Eski Hükümet başka, 
yeni Hükümet başka sesleri). İşte bu gösteriyor ki 
Hükümet kanunları iktisat kanunlarının seyri 
tabiisine mani olamaz. Onun için her hangi bir 
malın azalması fiyatının yükselmesini intaç eder. 
Olabilir mi ki piyasada mevcut olan ayni cins
ten bir çok mallar cüzü lâyetecezza bulunduğu za
man ayni kıymetle talebe arzedilsin? Buna im
kân yoktur. Mutlak o malın azlığından naşi kıy
meti tereffü edecektir. Buna hangi kanunla ma
ni olunur? Buna karşı kanun vazedilmemiştir ve 
vazolunamaz. Tüccar hileye sülük ederek mal
lan toplar ve zahiren evinde, dükkânında o-
turduğu zaman, 1873 numaralı kanunun ruhuna 
muhalif harekette bulunmuş olmaz. Onun için tüc
car ayni zamanda piyasadaki mallan mağazasına 
toplıyarak nedretinden bilistifade o malın tabia-
tile yükselecek olan fiatmdan menfaat temin et
meğe çalıştığı anda bu hareket te kanunun da-
irei şümulüne girmelidir. Bu, pek tabiidir. Ancak 
bu kanunun dairei şümulünde işbu fıkra yoktur 
ve bu fıkra olmadıkça tüccar bundan tabiatile 
istifade edecektir. Ondan dolayı bendeniz bir 
teklifte bulunacağım. Bu sebeple (eşyanın toptan 
ve perakende fiatlarına zam yapanlar) cümlesin
den sonra (veyahut zam yapılmasına kendi ted
bir ve fiillerile sebebiyet verenler) cümlesinin ilâ
vesini arzediyor ve bu şekilde bir takrir veriyo
rum. 

Raif B. (Trabzon) — Efendim, Salâhattin Bey 
arkadaşımız, Adliye encümeninde bu işin görüşül
düğünü ve bir neticeye varıldığını ve fakat bendeni
zin buna kanaat etmiyerek Heyeti umumiyede bu
nu tekrar mevzubahs ettiğimi söylediler. Zanne
diyorum ki yalnız Adliye encümeninde değil, di
ğer encümenlerde de konuşulsa memleketin mena
fimi icap eden işlerde ısrar etmek, ta ki kanaat
lerini tatmin edinciye kadar, Heyeti umumiyede 
arzetmek lâzımdır. Ben mebusluğu böyle anlıyo
rum. 

Salâhattin B. (Kocaeli) — Ya nizamnamei da
hiliyi ne yapacaksın? 

Raif B. (Devamla) — Nizamnamei dahilide 
böyle bir kayit yoktur. Çünkü mazbata altında 
benim imzam yoktur. Eğer imzam olsaydı, şüphe-
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siz imzamın altında esbabı muhalefetimi kayde
derdim. 

İktisat encümenine havalesinden evvel bu ka
nun burada müzakere edilirken bendeniz bir tak
rir vermiştim. O takririmde zam yapanların müc
rim addedil memesini talep etmiştim. _ Bir de ayrı
ca Hükümetin teklifinin ilâvesini de rica etmiş
tim. iktisat encümeni Hükümetin teklifini ilâ
ve etti, fakat zam yapanlar kaydini yine ipka 
etti. îki encümen bu noktai nazarda ısrar edince 
hakikat budur zannettim. Fakat hakikatin bun
da olmadığını Salâhattin Beyin bu gün burada 
tekrar mevzubahs olan bu işe avdet etmesinden an
lıyorum. Zam yapanlar noktasında çok ahenksiz
lik vardır. Arkadaşlar, kanunun heyeti umumi-
yesi yukardan aşağıya tetkik edilirse görülecektir 
ki bütün bu cezalar eşyayı satanlara mahsustur. 
Hattâ ceza tayin edilirken temin edilen kârın 
beş misilden fazlası ceza olarak verilemez deni
yor ki, işte ahenksizlik buradadır. Kanunun di
ğer bir maddesinde satanlardan fatura alınır, di
yor. 

Zam yapanlar, fakat satmıyanlar fatura verir
ler mi! O halde ahenksizliği mevcut olan bu ka
nun, tatbikatta daima yine benim burada mevzu
bahs ettiğini şekilde hâkimler tarafından tatbik 
edilecektir. Onlar kanunun heyeti umumiyesini 
mütalea ederek vazn kanunun kastı burada yalnız 
satanları tecrim etmektir, diyecekler. Çünkü şu ve 
şu maddeler buna delâlet eder. Diğer noktadan 
zam yapmak işine gelince: biz bu kanunu zanne
derim ki yalnız büyük şehirlerdeki büyük mağaza
lar için tanzim etmiyoruz. Oralarda şüphesiz efkâ
rı unıumiyeye karşı eşyanın fi atlan etiketlerle 
gösterilir. Her kes bunlara bakar ve bunda şu ka
dar zam varmış diyerek müteessir olur. Bunlar bir 
dereceye kadar tecrim edilebilir. Fakat bütün 
memlekette bir çok vatandaşlar böyle etiket yaz
mak değil hatta yazı yazmasını bilmiyenler bu işle 
iştigal ederler ve mallarını etiketlerle teşhir et
mezler. Binaenaleyh bunların zam yaptığını nasıl 
anlıyacağız? Bu mağazalara her hangi bir müşteri 
gidip şu malın fiatı nedir diye sorarsa ve mal sa
hibi yüksek fiat söylerse bunu nasıl tecrim edebi
liriz? Çünkü mal sahibi; bu müşteri bu malı almı-
yacaktır, beni iskandil ediyordu ben de öyle söy
ledim, diyecek. Pazarlık yapacak. Pazarlığında 
hakikaten ihtikâr yaptığı anlaşılırsa o vakit tec
rim edilmesi lâzımdır. İşte İktisat encümeni bir 
çok esnafı, bir çok tüccarı mahkemeye sürükle-
memek maksadile mahkemeden evvel hususî bir heyet 
tarafından tetkik mülâhazasını varit gördükleri hal
de zam yapanlar kaydinin kanunda baki kaldığı 
müddetçe ne kadar vatandaşın bilâ lüzum mahke
meye götürüleceğini teemmül etmediklerini zanne
derim. Binaenaleyh bu noktada adalet de yoktur. 
Çünkü bu malın fiatı şudur ve şu kadar paraya 
satarım diyen bir adam nihayet satan kadar müc
rim değildir. O adam ne bir cürüm yapmış ve ne 
de heyeti içtimaiyeyi ızrar etmiştir. Onu tecrim | 

i etmekte fayda yoktur. Bilâkis Salâhattin Beyefen
dinin böyle karışıklığı mucip olacak diye kaçın
dığı nokta bu noktadır. Nihayet Salâhattin Bey 
burada her hangi bir hareketin tecrim edilmesi 
lâzım olduğu yolunda diğer bir arkadaşımız tara
fından da teyit edilen bir teklifin lüzumsuz oldu
ğunu söylediler. 

Diyorlar ki, tüccarlar bunu yapmazlar. Çünkü 
İktisat vekâletinin bu salâhiyet daima elindedir. 
Böyle ihtikâr yapan tüccar olursa, hangi mal üze
rinde ihtikâr varsa o malın ithaline Hükümet mü
saade edecek, bu suretle tüccar mutazarrır olacak
tır. Fakat bu tedbir kâfi midir? Arkadaşlar; kon
tenjan listelerinin üç ay müddeti vardır. Bu müd
det içinde böyle memlekette para kazanmak isti -
yen yine bu ihtikârı yapabilir. Bu, nasıl duyula
cak ve nasıl hissedilecektir ki Hükümet buna kar
şı tedbir alabilsin? 

Fakat ateş bacayı sanpta iş Hükümetin kula
ğına gidinceye kadar; rztırap çeken vatandaşlar 
zaten kâfi miktarda mutazarrır olacaklardır. Bir 
taraftan Hükümet iktisadî ve idarî tedbirlerle ih
tikârın önüne geçmeğe çalışırken diğer taraftan 
ceza kanununa bir ceza konulsa zarar mı vardır, 
yoksa bunu başka türlü menetmek imkânı var 
mıdır? 

Her hangi bir vatandaşın yirmi kuruşa aldığı 
lâmba şişesini yirmi beş kuruşa sattı diye ceza ta
yin ediyoruz. Halbuki memleket içinde kahve, çay 
gibi zarurî ihtiyaç olan eşyayı elinde toplayıp ta 
fiatın yükselmesine sebebiyet verenlere ceza ver
miyoruz. Bunda adalet mi vardır? Binaenaleyh bu 
fıkra bu kanuna ilâve edilecek olursa çok faydalı 
ve çok adilâne olacağı kanaatindeyim. Binaenaleyh 
takririmin kabulünü rica ederim. 

Adliye vekili Yusuf Kemal B. (Sinop) — Arka
daşlar, bendeniz teknik cihetler hakkında arzı ma
lûmat etmiyeceğim. Çünkü Adliye encümeninin 
muktedir mazbata muharriri bu hususlar hakkında 
kâfi miktarda tafsilât verdiler ve verecekler, yal
nız mensup olduğum fırkanın prensiplerine muha
lif olarak iktisadî kanunlar tabiî kanunlardır. 
Ona karşı gidilmez, dendi. Bu ta 1756 da zikredilen, 
söylenen fikirlerdir. Bu gün o devirler geçmiştir. 
İktisat kanunları hâdiseler arasındaki sabit nisbeti 
gösteren şeylerdir. Hâdiseler değiştikçe o nisbetler 
de değişir ve kanun dediğimiz şeyler de değişir. Bir 
taraftan 28 maddelik bir teklikfte bulunacaklarını 
beyan buyuran Sırrı Beyefendi öbür taraftan da 
iktisat kanunlarına karşı ahkâm vazedilemez diyor
lar. Bunlar pek kabili telif değildir. İktisat kanun
larına karşı iktisadî hâdiseleri millî menfaate çe
virmek, Türk menfaatlerine çevirmek için vazedilen 
kanunlar da iktisat kanunlarıdır. Başka bir şey 
değildir arkadaşlar. 

Sırrı B. (Kocaeli) — Yusuf Kemal Beyefendi 
hiç aklıma varit olmıyan bir mevzu ortaya koydu
lar ve fırka meselesini ileri sürdüler ve bunu söy
lemekle adeta sen bizden değilsin, demek istediler. 
(Handeler). 
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Mazhar Müfit B. (Denizli) — Bizden misin? 
Sırn B .(Devamla) — Evet, sizden daha fazla 

sizdenim. 
Mazhar Müfit B. ( Denizli ) — Aferin, Yusuf 

Kemal Bey senin cesaretini kırmamış. 
Sırrı B. (Devamla) — Sizden daha fazla siz

den olduğum içindir ki Hükümeti muvaffak kıla
cak kanunlar teklif etmek istedim. 

Mazhar Müfit B. ( Dnizli ) — Aferin! 
Sırrı B. (Devamla) — Sizden daha fazla sizden 

olduğum içindir ki Hükümeti muvaffak görmek 
isterim. 

28 maddelik bir kanun teklif edileceğini söy
lemekle, iktisat kanunlarına karşı kanun vaze
dileceği hakkındaki sözüm arasında gayri kabili 
telif bir mana görüyorlar. 1856 ( 1756 sesleri ) 
her ne ise 1756 tarihinde söylenilen sözlerin 
artık bu zamanda bir yeri olmadığını beyan bu
yurdular. Afi arına mağruren söyliyeceğim, tekrar 
edeceğim bu cesaretimden dolayı beni affet
sinler. 

Mazhar Müfit B. (Denizli) — Çok cesursun. 
Sırn B. ( Devamla ) — İktisat kanunlarına kar

şı kanun vazedilemiyeceğini bugünkü buhran da 
gösteriyor. Ben bunu Yusuf Kemal Beyefendinin 
kavli mücerretleri olarak telâkki ediyorum. 
Yoksa en büyük muktesitler bu gün de bu fi
kirdedirler. İktisadiyatın seyri tabiisine suni ka
nunlarla set çekmenin imkânı yoktur. ( / ' 7" 
sesleri ) . Ayan, beyan Beyefendiler! 

Reis — Efendim, takrirler var. 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Mevzu ve gayesi itibarile işbu kanunun 1873 

numaralı kanuna tezyil edilmiyerek müstakil-
len tedvini ve şümul ve muhteviyatı itibarile 
arzu olunan gayelerin de temini muktazi bulun
duğundan ona göre tekrar tetkik olunmak üze
re Hükümete iadesini teklif ederim 

Kocaeli 
Sırrı 

Reis-— Sırrı Bey ! onu maddelerin müzakeresine 
geçilmezden evvel vermek lâzımdır. 

Sırn B. ( Kocaeli) — Bevefendi, bendeniz onu 
daha evvel verdim, zühulen sona kaldı. 

Reis — Maamafih ısrar ediyorsanız reye ko
yalım. 

S i m B. ( Kocaeli ) — Rica ediyorum, tabiî 
değil mi efendim. 

Reis — Sırn Beyin iade hakkındaki takri
rini reye koyuyorum. Kabul edenler . . . Etmiyen-
ler . . . Kabul edilmemiştir. 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Birinci maddeye (veya muameleleri ile eşya fi-

ntiiım yükselmesine...) kaydiniu ilâvesini teklif 
ederim. 

•*• Trabzon 
Raif 

1-1931 C : 1 
YÜKSEK REİSLİĞE 

Eşyanın cari toptan ve perakende fiatlarına 
zam yapanlar cümlesinden sonra (veyahut zam ya
pılmasına kendi tedbirleri ve fiillerde sebebiyet ve
renler) ibaresinin ilâvesini teklif ederim. 

Kocaeli 
Sırrı 

Reis — Sırrı Beyin takririni reyi âlinize arze-
diyorum. Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
olunmamıştır. 

Raif Beyin takririni kabul edenler . . . Etmi
yenler . . . Raif Beyin takriri kabul olunmuştur. 
Encümene veriyoruz. 

MADDE 2 — Bu suçtan dolayı gerek .halk ve 
gerek . İktisat vekâletinin ticaret veya iktisat 
müdür veyahut müfettişleri tarafından şikâyet 
ve ihbar vukuunda cumhuriyet müddei umumisi 
işi- mahallin en büyük mülkiye memurunun ve
ya tevkil edeceği idare şubeleri âmirlerinden biri
nin riyasetinde belediye, ticaret odaları tarafın
dan ve azaları arasından intihap ve muhal lef bi
rer zattan müteşekkil bir heyete havale eder. Ti
caret odaları bulunmıyan yerlerde azanın ikisi de 
belediyeden alınır. 

Bu heyet hâdisede birinci maddedeki şerait da
iresinde cari fiata zam yapıldığına karar verirse 
cumhuriyet müddei umumisi keyfiyeti mahkeme-

g.seta y e şevke mecburdur. 
Heyet aksine karar verirse cumhuriyet müddei 

umumisi mahkemeye sevkedip etmemekte mu
hayyerdir. 

Heyet kararlanın işin tevdiinden nihayet üç, 
gün zarfında neticelendirmeğe mecburdur. Bu 
suça ait takipte ceza muhakemeleri usulü kanunu
nun A fıkrasının 8 numaralı bendi mahfuzdur. 

îhsan B. (Bayazıt) — Maddede belediyeler di
yor, belediye meclisi her zaman hali içtimada de
ğildir. Onun için (belediye encümeni daimilerince 
belediye meclisi azası) denilmeli, 

Reis — Efendim, bir takrir yazıp verirsiniz. 
S i m B. (Kocaeli) — Kanunun metninde «bu 

suçtan dolayı gerek halk ve gerek İktisat vekâle
tinin ticaret veya. iktisat müdür veyahut müfet
tişleri tarafından şikâyet ve ihbar vukuunda» de-
nrliyor. Bu ibarenin vuzuhundan ve katiyetinden 
anlıyoruz ki bu meselelerin tahrik manivelası ik
tisat ve ticaret müdürlerinin elinde bulunuyor. 
Onlann tarafından ihbar vukuunda yapılacak yani 
mefhumu muhalifinde işar vuku bulunmadıkça 
yapılmıyacaktır demektir. Yani bunun tefsiri de 
yoktur. Vazihan bu sureti e kayitlidir. Onun için 
bu kadar muazzam bir meselenin yalnız iktisat 
müdürü veya ticaret müdürünün rey ve takdirine 
bırakmaktaki mahzuru müstağnii izah buluyorum. 
Onun için düşünmek lâzımdır ki onların bu hu
sustaki salâhiyetlerine tecavüz etmemek şartile 
diğer bazı memurin ve makamları dahi meselede 
alâkadar kılmalıdır. Onun için buna belediye he
yetinin, belediye reislerinin, ticaret odalarının, 
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polislerin dahi bir hakkı nezaretini kabul etmek 
iktiza eder. 

Çünkü iktisat, ticaret müdürleri hiç bir zaman 
piyasada »'ezmezler. Onlar, çok zaman sonra bu 
gibi mesaili haber alabilirler. Halbuki, belediye 
memurları, polisler, ticaret odası memurları, bin-
nefis ticaret odaları azaları daima piyasadadır
lar. Onlar, daha yakından daha salim bir surette 
haberdar olurlar. Onun için, bunları da mese
leye iştirak ettirerek onlar vasıtasile de Hükü
mete vuku bulacak resmî işarların nazarı dikkate 
alınması, lâzımdır. Bu, maslahatı temin için en 
salim yoldur, bundan başka, müddeiumumilere, ik
tisat ve ticaret müdürlerinin ihbarlarile mukay
yet görüyoruz. Hukuku umumiye namına kendi
leri de bu meseleye vazıyet edebilmelidirler. Müd
deiumumilerin bu salâhiyetleri burada kaydedil
mezse cumhuriyet müddeiumumisi bir çok haka-
yika vakıf olduğu halde meseleye vaziyet ede-
miyerek iktisat, ticaret müdürlerinin ihbarını 
bekliyecektir. Eğer bu kanunda müddeiumumi
lerin salâhiyeti vardır denirce çok faydalı olur. 

Salâhattin B. (Kocaeli) — Birinci fıkrayı oku
yunuz. Beyhude zahmet buyuruyorsunuz. ( E yi 
okuyunuz sesleri ) . 

Sırrı B. (Devamla) — (jok dikkatle okudum. 
(Jok okuduğum içindir ki; mesele ile alâkadar oldum 
ve Hey ot i Oelilenizi bir saatten fazla işgal edi
yorum. İhbar kelimesinin manasını tefsir ederek 
diyoruz ki; herkes bunu yapsın. Herkesin evet, 
hakkı ihbarı vardır. Fakat hangimiz bu hakkı
mızı istimal ederek yapıyoruz? Bu, tecrübe edil
miş bir meseledir. Tekrar tecrübe etmek, fay
dasızdır. Asıl piyasa ile alâkadar olan belediyeyi, 
ticaret odalarını, polisleri bu hal ile alâkadar 
etmek lâzımdır. Ancak ıbıı suretle bu kanunun 
vazntdaki maksat temin olunabilir. Bu mülâhaza
ya göre bir de takrir veriyorum. Kabulü, reyi âli
nize aittir. 

Son cümle olarak çok ehemmiyetli bir fık
ra daha arzedeceğinı, fakat çok müteessirim ki, 
Muhterem Adliye vekili Beyefendiyi karşımda 
göremiyorum. Kanunun eski şeklinde, ikinci mad
dede müddei umumiler davayı tahrik edebilmek 
için diyorlardı ki . . . . 

Yusuf Kemal Beyefendi teşrif ettikleri için 
sözümü tekrar edeceğim. (Gülüşmeler). Kamınım 
eski şeklinde, yani Adliye encümeninin daha evvel 
kabul ettiği şekilde müddei umumiler bu davayı 
hazırlık tahkikatı yapmaksızın mahkemeye sev-
keder, diyorlardı. Bu fıkranın tazammun ettiği 
mana meseleyi tacil içindi ve şüphe yoktur ki iyi 
idi; şüphesiz bu bir noktai nazarı gösteriyordu. 
Şimdi kabul olunan şekilde ise deniliyor ki: (Cum
huriyet müddei umumisi işi mahallin en büyük 
mülkiye memurunun veya tevkil edeceği idare 
şubeleri âmirlerinden birinin riyasetinde belediye, 
ticaret odaları tarafından ve azaları arasından 
intihap ve nıuhallef birer zattan müteşekkil bir 
heyete havale eder. ) Bu gösterilen esbabı mucibe' 

fikrime göre, haklı, haksız haysiyettar .bir tüccarı 
maznun mevkiine götürmemek için ittihaz edilmiş 
bir tedbirdir. Oönül isterdi ki burada varit olan 
mülâhaza daha evvel Adliye encümeninde ve Ad
liye vekili Beyefendinin huzurlarında münakaşa 
edilirken varit olsun. Daha evvel, Adliye encümeni 
ve Adliye vekili muhtereminin, (Bu kayitleri dü
şünmekle mukayyet olan müddei umumî idarî 
tahkikata lüzum olmaksızın mahkemeye sevkeder) 
mütaleasını yürütmekteki noktai nazarları acaba 
ne idi? Acalba meseleyi tesri etmekte bir menfaat 
var mı idi ve var idi ise şimdi kanunun ihtiva et
tiği şu kayit o menfaati izale etmiyor mu? Klğer 
şimdi konulan kayit bir faydayı tazammun ediyor
sa o vakit niçin düşünülmemişti? 

Her halde her iki fıkrayı telif edecek bir nok
ta lâzımdı. Bu müdafaa olunmağa lâyiktir. O-
ııuıı için gerek Adliye encümeni namına söz söy-
liyecek arkadaştan ve gerek Adliye vekili Beye
fendiden gayri kabili telif her iki noktayı izah ey
lemelerini rica ederim. 

Adliye en. m. m. Salâhattin B. (Kocaeli) — 
İzahı gayet kolay, iki kelime ile.. 

Efendim, Adliye encümeninin tanzim ettiği 
lâyihada birinci madde kanuşulurken arzetmiştim 
ki bir fıkra tabedilmemiştir, binaenaleyh onu 
kâtip beyler tashih ettiler. O fıkra yazılırken 
unutulmuştu, sonradan hatıra geldi ve tashih o-
lundu, zira. esbabı mucibede: mahkeme eşya i'i-
atlarına zam yapıldığı hususunda ticaret odaları 
ve belediyelerden malûmat alır, denmiştir. İkti
sat encümenine bu iş havale edildiği zamanda bu 
encümen bu hükmü ikinci maddede daha açık ola
rak en büyük mülkiye memurunun veya vekili
nin riyasetindeki belediye ve ticaret odaları aza
sından mürekkep bir encümene havale edilip o-
nun kararından sonra mahkemeye havale keyfi
yetini tasrih etmiştir. Sonra bunun iktisat müdü
rü veya ticaret müdür veya müfettişleri tarafın
dan müddei umumiliğe sevkedilen işlerde hazırlık 
tahkikatı yapılmaksızın gönderilmesini kaydettiği
miz, onların cumhuriyet müddei umumisine işar
ları delâili sübutiye addolunabilecek bir tahkikata 
istinat etmesile mümkün olacağı içindir. Nitekim 
esbabı mucibede de bu kanaati sarahaten zikret-
mişizdir. Müddei umuminin hazırlık tahkikatı ile 
vakit geçirmemesi için bu kaydi koymuştuk. 
Halbuki şimdi İktisat encümeninin ikinci madde
sinde zaten cumhuriyet müddei umumisinin başka
ca hazırlık tahkikatı yapmasına ihtiyaç yoktur. 
(Jünkü meseleyi her halde mütehassıs olması lâzını-
gelen bir encümen tetkik etmiştir. Buna karşı zan
netmem ki bu kanunda cürüm unsuru addedilen 
istismar kaydile, istismar yapılıp yapılmadığı hu
susunda tenvir salâhiyetile hazırlık tahkikatına gi
rişecek olan bir müddei umumi aklına gelen şe
kilde bu salâhiyetini istimal vesilesile işi uzatsın. 
Ve sonra ikııci bir kayit daha konmaktadır, ik
tisat encümeninin bu heyetin, mahkemeye sev-
kedilsin yolundaki mütaleası üzerine mahkemeve 
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şevkine mecburdur. Sevkedilmesin derse müddei 
umumi hukuku âmme noktasından haiz olduğu 
vasi salâhiyeti mahfuz bulundurmak maksadile 
gönderip göndermiyeceğini muhayyer 'bırakmış
tır ve İktisat encümeni ile tetabuku tam ile bu 
hususu ayrıca kararlaştırdığımızı arzederim. Ad
liye encümeni buna bigâne kalmış değildir. Müd
dei umumilerin salâhiyetini burada tesbit etmiş
tir. Sonra bizim evvelce yaptığımız ikinci mad
dede cumhuriyet müddei umumilerinin resen ta
kibat yapmasını ayrıca tasrih etti idik. Sebebine 
gelince: o madde o tarzda kalmış olsaydı bu kay-
din maddede bulunmasına lüzum vardı. Çünkü 
müddei umumî gerek resen takipte ve gerek 
halktan alacağı şikâyet ve ihbar üzerine takip edip 
hazırlık tahkikatı yapmak salâhiyetini istimal 
edecekti. O salâhiyet nefyedilmemiştir. Halbuki 
iktisat müdür veya müfettişlerinin talepleri hazır
lık tahkikatı yapmamak suretile sevk mecburiye
ti kondu idi. Haltbuki şimdi mutlak olarak ister 
şikâyet ve ihbar olsun, ister bu sayılan maka-
mat tarafından tahkikat yapılması ayrıca talep 
edilsin, ister müddei umumî resen tahkikat yap
mak istesin, her halde bu teşkil edilen heyetin 
mütaleasını almak zaruridir. Zannederim ki bu 
izahattan anlaşılacağı üzere müddei umuminin 
salâhiyetini başka şekle tâbi tutmadığımız için 
ayrıca burada tasrihte, yazmakta da bir faide 
kalmadı. Binaenaleyh adliyenin umumî hüküm
leri istimal edilerek bu lâyihada hükümden dü
şürülmüş hiç bir şekil mevcut değildir. 

Reis — Başka söz istiyen yoktur. Takrirler 
vardır, okunacak. 

Adliye vekili Yusuf Kemal B. (Sinop) — Efen
dim, Sırrı Beyefendi; Adliye vekili encümende 
hazır bulunurken bu, böyle olmuştur, dediler. 
Malûmu âliniz Hükümet kanun teklif eder, Mec
lis yapar. Hükümet kanun yapmaz. Meclis; şu 
cihet noksandır veya tamamdır der. Eksik olan 
cihetleri Meclis tamamlar. Hükümetin böyle bir 
iddiası yoktur. 

İktisat E. M. M. Ali Rıza B. ( Mardin ) — İkin
ci maddenin sondan ikinci fıkrasının nihaye
tinde bir cümle, mürettip hatası olmak üzere ya
zılmamıştır. O da « Heyetin icap eden yerlerde 
taaddüdü caizdir» eümlesidiı-. Bundan maksat müd
dei umumilerin mahkemeye sevketmesinden evvel 
teşekkül edecek olan heyetin bazı memleketlerde 
birden ziyade olmasına ihtiyaç vardır. Malû
mu âliniz olduğu veçhile İstanbul, İzmir gibi bü
yük şehirlerde bir heyet büyük ticarî meseleleri 
hal ve intaç edemez, onun için bu gibi yerlerde 
lüzum hasıl olursa birden ziyade heyetlerin te
şekkül etmesine dair olan ahkâmdır. 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Maddede ( Belediye ) yerine ( Belediye encü

meni daimesince belediye azası meyanından ve 
ticaret odaları ) suretinde yazılmasını teklif ede

rim. 
Bayazıt 
İh san 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Veya müfettişlik cümlesinden sonra: 
( Veyahut mahallî ticaret odaları ve belediye 

reisleri ve polis ve jandarma teşkilâtı tarafın
dan verilecek resmî malûmata müsteniden en bü
yük mülkiye memuru tarafından işar ve şikâ
yet vukuunda ) ibaresinin ve ( Muhayyer olduğu 
gibi ) cümlesinden sonra da ( Bir taraftan işar 
ve şikâyet vuku bulmaksızın cumhuriyet müddei
umumisi resen davayı tahrik etmeğe salâh iyot
lardır ) ibaresinin ilâvesini teklif ederim. 

Kocael i 
Sır ı*t 

( Bayazıt mebusu İhsan Beyin takriri tekrar 
okundu ). 

Reis — Takriri nazarı dikkate alanlar . . . Al-
miyanlar . . . . 

Müsaade buyurunuz efendim. Tekrar reye ar-
zedeceğim: 

Takriri kabul buyuranlar lütfen ayağa kalk
sın . . . Kabul etmiyenler . . . . takrir kabul edilmiş
tir. 

Efendim, Kocaeli mebusu Sırrı Beyin teklifleri 
iki fıkrayı ihtiva etmektedir. Binaenaleyh ayrı, 
ayrı reye konması lâzımdır. 

( Sırrı Beyin takririnin birinci fıkrası tekrar 
okundu ). 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . kaimi 
edilmemiştir. 

( İkinci fıkrası tekrar okundu ) 
Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . kabul 

edilmemiştir. 
Efendim, Bayazıt mebusu İhsan Beyin tak

riri nazarı dikkate alınmıştır. Binaenaleyh mad
deyi ona göre tashihat yapılmak üzere encümene 
veriyoruz. 

MADDE 3 — Beş yüz kuruştan yukarı alış 
ve verişlerde alıcı isterse, satıcı fatura vermeğe 
mecburdur. Vermekten imtina edenlere beş li
radan on liraya kadar hafif para cezası hük-
molunur. 

Reis — Söz istiyen var mı efendim? (Hayır 
senleri). Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu davalar sulh mahkemeleri 
tarafından diğer işlere tercihan ve müstaeelen 
görülür. Duruşma hususunda ceza muhakemeleri 
usulü kanununun 225 inci maddesi hükmü tatbik 
olunur. 

Reis — Söz istiyen var mı efendim? (Hayır ses
leri). Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 5 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 
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Reis — Encümenlerden diğer maddeler gelince 

l)imlan reye arzederiz. 
Mükerrem B. (İsparta) — Efendim, encümen 

hazırlamıştır. 
Reis — Efendim, encümen nazarı dikkate alı

nan takrirler üzerine maddeleri hazırladı mı? 
Adliye encümeni mazbata muharriri Salâhattin 

B. (Kocaeli) — Efendim, Raif Beyin takriri üzeri
ne bir şey hazırlamadık. Bunu tetkik edeceğiz. 

Reis — Efendim, bu gün müzakere edilecek 
başka bir madde kalmamıştır. 

Varın için müstacel .bir kanun vardır. Müsaade 
buyurulursa varın bir celse yapalım (Muvafık ses
leri). 

Efendim, reylerin neticesini arzediyorum. 
Manisada inşa edilecek Şinasi hastanesine nıuk-

tazi alât ve edevatın gümrük resminden ve mua
mele vergisinden muafiyeti hakkındaki kanuna 
(187) zat rey vermiştir. Kanun (187) reyle kabul 
edilmiştir. 

Gazi Hazretlerinin Samsuna rekzedilmek üzere 
vürut eden heykellerinin gümrük resmile mua
mele vergisinden muafiyeti hakkındaki kanıma 
(186) zat rey vermiştir. Kanun (180) reyle kabul 
edilmiştir. 

Varın saat 14 te toplanmak üzere celseyi tatil 
ediyorum. 

Kapanma saati : 15,30 

Manisada inşa edileeek Şinasi hastanesine ınnkta/i malzeme, alat ve edevatla 
(jnmriık resminden istisnasına dair kanıma verilen reylerin netieesi 

[ Kanun kabul edilmiştir 1 

Adana 
Ali Münif B. 
Ömer Resul B. 

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

Aksaray 
Yaşar B. 

Amasya 
İsmail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Ali B. 
Halit Ferit B. 
Rifat B. 

Antalya 
Dr. Nazif i Şerif B. 

Aza adedi : 317 
Reye iştirak edenler : 187 

Kabul edenier : 187 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmiyenler : 129 
Münhaller : ı 

/Kabul edenlerj 

Artvin 
Asım B. 
Memet Ali B. 

Aydın 
Adnan B. 
Fuat Şahin B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
tbrahim Yörük B. 
fsmail Hakkı B. 
Pertev Etçi B. 
Vasfi Memet B. 

Bayazît 
Bayraktaroğlıı Halit B. 
thsan B. 
Obeydullah B. 

Bilecik 
Hayrettin B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
İsmail Hakkı B. 

Bur dut 
Halit B. 

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

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
tbrahim B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 
Şükrü B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B 
Rifat B. 
Ziya B. 

Çorum 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 
tsmet B. 
Münir B. 

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

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zülfü B. 

Edirne 
Faik B. 
Hasan Hayri B. 
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Elâziz 
Ahmet Saffet B. 
Fazıl Ahmet B. 
Hasan Tahsin B. 
Hüseyin B. 
Memduh Şevket B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 

Erzurum 
Aziz B. 
Nafi Atııf B. 

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Cafer B. 
Emin B. 

Gazi Antep 
Reşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
Hakkı Tarık B. 
Kâzım B. 
Münir B. 
Şevket B. 

Gümüşane 
Edip Servet B. 

İçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Ali Rana B. 
Hamdi Mustafa B. 
Hayrullah B. 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
Salah Cimcoz B. 
Yaşar B. 
Ziyaettin B. 

İzmir 
Kâmil B. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Mahmut Celâl B. 
Memet Sadettin B. 

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

Kars 
Baha Tali B. ' 
Faik B. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Halil B. 
Refik B. 
Tahsin B. 

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

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 
Memet Nah it B. 
Şevket'B. 

Kirş eh ir 
Hazim B. 
î Ait fi Müfit B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
Ali B. 
ibrahim Süreyya B. 
Kemalcttin B. 
Ragıp B. 
Reşit Saffet B. 
Salâhattin B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Haydar B. 
Kâzım B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Kemal Zaim B. 
Mustafa B. 
Mustafa Lûtfi B. 
Naim Hazim B. 
Refik B. 
Sırrı B. 

Tevfik Fikret B. 
Kütahya 

Hakkı B. 
ibrahim B. 
Memet B. 
Muhlis B. 
Ömer Davut B. 
Rasim B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Dr. Hilmi B. 
Vasıf B. 

Manisa 
Dr. Saim B. 
Ivâni B. 
Mustafa Fevzi B. 
Osman B. 
Fahir B. 

Maraş 
Nuri B. 

Mardin 
Vbdürrezzak B. 
irfan Ferit B. 

Mersin 
Hamdi B. 
Süleyman Fikrf B. 

Muş 
Hasan Reşit B. 

Niğde 
Ahmet Vefik B. 

Ordu 
Ahmet ihsan B. 
Hamdi B. 
Rccai B. 

Rize 
Ali B. 
Atıf B. 

Samsun 
Dr. Asım B. 
Ethem B. 
Memet Haeıyunus B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 

Mahmut B. 
Sinop 

Hulusi B. 
ibrahim Alâettin B. 

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

Şebin Karalıisar 
ismail B. 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Nazım B. 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Daniş B. 
Hakkı Sofu B. 
Halil Nihat B. 
Raif B. 

Urfa 
Dr. Refet B. 
Mahmut B. 
Refet B. 

Van 
Hakkı B. 
Münip B. 

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

Zonguldak 
Esat B. 
Halil B. 
Hasan B. 
Ragıp B. 
Rifat B. 

Adana 
Hilmi B. 
Zamir B. 

/ Reye iştirak et miy enler ] 

Afyon Karahisar 
Ali B. 
Ruşen Eşref B. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 
Besim Atalay B. 
Rıza Nisari B. 
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Esat B. 
Amasya 

Ankara 
Eşref B. 



Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(Rs. C.) 
Hasan Yakııp B. 
Muslihittin Abdullah B. 
Şakir B. 
Yalıya Calip B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Haydar B. 
Numan B. 
Rasıh B. 

Aydın 
Dr. Reşit Galip B. 
Dr. Mazhar B. 

Balıkesir 
Enver B. 
Hacim Muhittin B. 
Kâzım Pş. (M. R.) 
Memet Cavit B, 
Muzaffer B. 

Bilecik 
İbrahim B. 
Salih B. 

Bolu 
Cevat Abbas B. 
Fal İh Rıfkı B. 
Hasan Cemil B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Mustafa .Şeref B. (V.) 

Bursa 
Asaf B. 
Emin Fikri B. 
Esat I i. (V.) 

Çanakkale 
Samilı Rifat B. 
Ziya Gevher B. 

Çankırı 
Talât B. 

Çorum 
Bekir Karamemet B. 
Nabi Rıza B. 
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Denizli 
Emin Aslan B. 
Necip Ali B. (Î.Â.) 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
jZekâi B. (V.) 
IZeki Mesut B. 

Edirne 
Şakir B. 
Şeref B. 

Erzincan 
Saffet B. 

Erzurum 
Asım B. 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
Nafiz B. 
Necip Asım B. 

Eskişehir 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Ahmet Remzi B. 
Kılıç Ali B. 

Giresun 
İhsan Pş. 

Gümüşane 
Hasan Fehmi B. 
Şevket B. 

Hakâri 
İbrahim B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
Ahmet Hamdi B. 
Ahmet Rasim B. 
Alâettin Cemil B. 
Dr. Refik B. (V.) 
Halil Ethem B. 
1 Tasan Vasfi B. 

izmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. ( 
fTalil B. 
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I Malı m ut Esat B. 
Mustafa Rahmi B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 
Vasıf B. (R. V.) 

Kars 
Memet Nazif B. 
Muhittin Pş. 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Dr. Suat B. 
Hasan Fehmi B. 
Velet B. 

Kayseri 
Coşkun Osman B. 
Reşit B. 

Kocaeli 
Sırrı B. 

Kütahya 
Recep B. 

Malatya' 
ismet Pş. (Bş. V.) 
Mahmut Nedim B. 
Talât Haşim B. 

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

M ar aş 
Abdülkadir B. 
Memet B. 
Mitat B. 

Mardin 
Ali Rıza B. 

Mersin 
Ferit Celâl B. 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B. 
Nuri B. 

.) Şükrü Kaya B. (V.) 
Yunus Nadi B. 

I Muş 
Kılıeoğlu Hakkı B. 

Niğde 
Faik B. 
Galip B. 
Halit B. 

Ordu 
İsmail B. 
Şevket B. 

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

Samsun 
Aziz Hızır B. 
Emin B. 

|zühtü B. 
I Sinop 
[Recep Zühtü B. 
Vıısuf Kemal P>. (V.) 

Sivas 
Necmettin Sadık P». 

Şebin Karahisar 
Sadri Maksudi B. 

Tekirdağ 
Cemil B. 
Faik B. 

Tokat 
Bekir Lûtfi B. 
Hüsnü B. 
Mustafa Vasfi B. 

Trabzon 
Hasan B. (R. V.) 
Nebizade Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 

Urfa 
Ali Saip B. 

Yoz<ı<ıt 
Hamdi B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
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(iazi Hazretlerinin Samsuna rekzadilecek heykellerinin (jümrük resmile 

muamele vergisinden muafiyeti hakkındaki kanunun neticei Arası 
[ Kanun kabul edilmiştir ] 

« 

Adana 
Ali Münif B. 
Ömer Resul B. 

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

Aksaray 
Yaşar B. 

Amasya 
İsmail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Ali B. 
Halit Ferit B. 
Rifat B. 

Antalya 
Dr. Nazifi Şerif B. 

Artvin. 
Asım B. 
Memet Ali B. 

Aydın 
Adnan B. 
Fuat Şahin B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
İbrahim Yörük B. 
İsmail Hakla B. 
Pertev Etçi B. 
Vasfi Memet B. 

Bayazıt 
Bayraktaroğlu Halit B. 
İhsan B.f 

Aza ac iedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmiyenler : 
Münhal ler : 

: 317 
186 
186 

0 
0 

130 
1 

/ Kabıd edenler ] 

Übeydullah B. 
Bilecik 

Hayrettin B. 
Bolu 

Dr. Emin Cemal B. 
İsmail Hakkı _B. 

Burdur 
Halit B. 

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

Cebelibereket 
fIasan Basri B. 
İbrahim B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Ziya B. 

Çorum 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 
İsmet B. 

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

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zülfü B. 

Edirne 
Faik B. 
Hasan Hayri B. 

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

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 

Erzurum 
Aziz B. 
Nafi Atuf B. 

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Cafer B. 
Emin B. 

Gazi Antep 
Reşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
Kâzım B. 
Münir B. 

Gümüşane 
Hasan Fehmi B. 

îçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Ali Rana B. 
Hamdı Mustafa B. 
Hayrullah B. 
Mitat B. 
Sadetl tin Rıza B. 

Salah Cimcoz B. 
Yaşar B. 
Ziyaettin B. 

İzmir 
Kâmil B. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Mahmut Celâl B. 
Memet Sadettin B 
Mustafa Rahmi B. 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B 
İbrahim B. 
Kemal Turan B. 
Mükcrrcm B. 

Kars 
Baha Tali B. 
Faik B. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Halil B. 
Refik B. 
Tahsin B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Ahmet Tevfik 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. 
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İbrahim Süreyya B. 
Kemalettin B. 
Ragıp B. 
Reşit Saffet B. 
Salâhattin B. 

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

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

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
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Dr. Hilmi B. 
Vasıf B. 

Manisa 
Dr. Saim B. 
Mustafa Fevzi B. 
Osman B. 
Tahir B. 

Maraş 
NTuri B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
frfan Ferit B. 

Mersin 
Hamdi B. 
Süleyman Fikri B. 

Muş 
Hasan Reşit B. 

Niğde 
Ahmet Vefik B. 
Halit B. 

Ordu 
Ahmet İhsan B. 
Haindi B. 
îeeai B. 

Rize 
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Atıf B. 
Samsun 

Dr. Asım B. 
Emin B. 
Ethem B. 
Memet Ilaeryunus B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 
Vlahıııut B. 

Sinop 
Hulusi B. 
tbralıim Alâettiıı B. 

Sivas 
tsmail Memet B. 
Rahmi B. 
Rasim B. 
Remzi B. 
Şemsettin B. 
Ziynettin B. 

Şcbin Karahisar 
İsmail B. 
Vasfi Ruşit B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Mahmut Rasim B. 

Vli B. 

Tokat 
Nazım B. 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Daniş B. 
Hakkı Sofu B. 
Halil Nihat B. 
Raif B. 

Urfa 
Dr. Refet B. 
Mahmut B. 
Refet B. 

Van 
Hakkı B. 
Münip B. 

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

Zonguldak 
Esat B. 
I al il B. 

Hasan B. 
Ragıp B. 
Rifat B. 

/Reye iştirak et mi yenler J 

Adana 
Hilmi B. (V.) 
Zamir B. 

Afyon Karahisar 
Ruşen Eşref B. 

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

Amasya 
Esat B. 

Ankara 
Eşref B. 
Gazi Mustafa Kemal- Pş. 
(R. C.) 
Hasan Yakup B. 
Muslihittin Abdullah B. 
Şakir B. 
Yalıya Galip B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 

Haydar B. 
Numan B. 
Rasih B. 

Aydın 
Dr. Reşit Galip B. 
Dr. Maziıar B. 

Balıkesir 
Hînver B. 
Iaeim Muhittin B. 

İvazını Pş. (M. R.) 
Memet Cavit B. 
Muzaffer B. 

Bilecik 
tbralıim B. 
Salih B. 

Bolu 
'"'evat Abbas B. 
Ealih Rıfkı B. 
Hasan Cemil B. 
Şükrü B. 

Hurdur 
M usla fa Şeref B. (V.) 

Bursa 
Asaf B. 
Emin Fikri B. 
Esat B. (V.) 

Çanakkale 
Sam İh Rifat B. 
Şükrü B. 
Ziya Gevher B. 

Çankırı 
Talât B. 

Çorum 
Bekir Karamemet B. 
Münir B. 
\Tabi Rıza B. 

. Denizli 
Emin Aslan B. 
Necip Ali B. (t. A.) 
Yusuf B. 

Diyarbckir 
Zekâ i B. (V.) 
Zeki Mesut B. 

Edirne 
Şakir B. 
Şeref B. 

Erzincan 
Saffet B. 

Erzurum 
Asım B. 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
Nafiz B. 
Necip Asım B. 

Eskişehir 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Ahmet Remzi B. 
Kılıç Ali B. 

Giresun 
Hakkı Tank B. * 
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İhsan Pş. 
Şevket B. 

Gümüşane 
Edip Servet B. 
Şevket B. 

Hakâri 
İbrahim B. 

îstanVul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
Ahmet Hamdi B. 
Ahmet Rasim B. 
Alâettin Cemil B. 
Dr. Refik B. (V.) 
Halil E themB. 
Hasan Vasfi B. 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Halil B. 
Mahmut Esat B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 
Vasıf B. (Rs. V.) 

Kars 
Memet Nazif B. 

Muhittin Pş. 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Dr. Suat B. 
Hasan Fehmi B. 
Velet B. 

Kayseri 
Coşkun Osman B. 
Reşit B. 

Kocaeli 
Sırrı B. 

Kütahya 
Recep B. 

Malatya 
tsmet Pş. (Bş. V.) 
Mahmut Nedim B. 
Talât Haşim B. 

Manisa 
Kani B. 
Memet Sabri B. 
Refik Şevket B. 
Turgut B. 
Yakup Kadri B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 

Memet B. 
Mitat B. 

Mardin 
Ali Rıza B. 

Mersin 
Ferit Celâl B. 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B s 

ÎNuri B. 
Şükrü Kaya B. (V.) 
Yunus Nadi B. 

Muş 
Kılıcoğlu Hakkı B. 

Niğde 
Faik B. 
Galip B. 

Ordu 
tsmail B. 
Şevket Bs 

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

Samsun 
Aziz Hızır B. 

Zühtü B. 
Sinop 

Yusuf Kemal B. (V.) 
Yusuf Kemal B. 

Sivas 
[Necmettin Sadık B. 

Şebin Karahisar 
Sadri Maksudi B. 

Tekirdağ 
Cemil B. 
Eaik B. 

Tokat 
Bekir Lûtfi B. 
Hüsnü B. 
Mustafa Vasfi B. 

Trabzon 
İHasan B. (R. V. ) 
Nebizade Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 

JJrfa -• 
Ali Saip B. 

Yozgat 
Hamdi B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
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22 temmuz \Ml tarike e \BJ^\ numara kai\im^müs^^ 
1/186 numaralı kanun lâyihası ve fktttat* 

encümeni» maabatas* 

Yüksek Reisliğe 

1873 numaralı kanuna zeylolarak tanzim ve Heyeti Umumiyeden encümenimize havale 
edilen kanun lâyihası İktisat vekili Beyin huzurile tetkik ve müzakere edildi : 

Lâyihanın birinci maddesinin ilk fıkrası Hükümetin teklifi veçhile ve ceza kısmı ise 'Adliye 
encümeninin tadili veçhile kabul edilmiştir . Suçun ihbarında hakikate tevafuk eden zamlar 
olabileceği gibi bazı şantajcı kimselerin de bu mevzuu vesilei menfaat yapabilmeleri ve dola-
yısile bir kısım namuslu tacirlerin muhtekîf damgası altında velevki muvakkaten sorguya 
çekilerek itibarı ticarilerinin haleldar olması gibi vaziyetlerin meydana gelmesi encümeni-
mizce varidi hatır olmuş ve esasen muddei umumilerin keyfiyeti mahkemeye sevkden evvel 
mahiyeti cürüm hakkında bir kanaat hasıl edebilmek üzere ehli hibreye müracaatı tabiî ola
cağından bu hususun kanunî bir şekilde tesbiti için vukubulacak ihbar ve şikâyatın evvel 
emirde bir heyet tarafından tetkik edilmesinde faide mülâhaza olunmuştur . Encümenimiz 
lâyihanın ikinci maddesini bu mülâhazaya göre yeniden tanzim etmiştir . Diğer maddeler 
Adliye encümeninin tadili veçhile kabul edilmiştir. 

Heyeti Umumiyenin nazarı tasvibine arzolunur. 

İktisat En. R. M. M. Kâ. Aza Aza Aza 
İzmir Mardin Ş. Karahisar Aksaray Kastamonu Konya 

M: Rahmi Ali Rıza Yaşar Tahsin A. Hamdi 

Aza Aza Aza Aza 
Edirne Oümüşane Maraş İzmir 
Faik Edip Servet Nuri Sadettin 

İKTİSAT ENCÜMENİNİN TADİLİ 

22 temmuz 1931 tarih ve 1873 numaralı kanuna müzeyyel kanun 

Madde l — Memleket dahil ve haricinde toptan fiyatın tereffüünü icap ettirecek bir sebep 
yönken 1873 numaralı kanunun ikinci maddesinin verdiği salâhiyete binaen Hükümetçe ittihaz 
edilen tedabiri istismar suretile eşyanın cari toptan ve perakende fiyatlarına zam yapanlar bir 
aydan bir seneye kadar hapis ve on bin liraya kadar ağır para cezasile cezalandırılırlar. 

Şu kadarki para cezası yapılan zamdan temin edilen kârın beş mislinden aşağı olamaz. 

T. D. M. M. 
İktisat encümeni 
Karar .V / / 
Esas X° İl 186 
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Madde 2 H- Bu suçtan dolayı gerek halk ve gerek İktisat vekâletinin ticaret veya iktisat 

müdür ve yahut müfettişleri tarafından şikâyet ve ihbar vukuunda cumhuriyet müddei umu
misi İşi "mahallin en büyük mülkiye memurunun veya tevkil edeceği idare şubeleri âmirlerinden 
birinin riyasetinde belediye, ticaret odaları tarafından ve azaları arasından intihap ve muhallef 
birer zâtlan müteşekkil bir heyete havale eder. Ticaret odaları bulmAyaıİ ^fîeTde^ Ezanin 
ikisi de belediyeden alınır. , . , A.*1* * * 

Bu heyet hâdisede birinci maddedeki şerait dairesinde cari fiata zam yapıldığına karar 
verirse cumhuriyet müddei umumisi keyfiyeti mahkemeye şevke mecburdur. 

Heyet aksine karar verirse cumhuriyet müddei umumisi işi mahkemeye sevkedip etme
mekte muhayyerdir. 

Heyet kararlarını işin tevdiinden nihayet üç gün zarfında neticelendirmeğe mecburdur. 
Bu suça ait takipte ceza muhakemeleri usulü kanununun-A fıkrasının 8 numaralı bendi hükmü 
mahfuzdur. 

Madde 3 — Adliye encümeninin maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Madde 4 — » >•> » * » 
Madde 5 — » » » • » » 

Madde 6 — » • » • J> » » 


