
DEVRE : II CİLT : 8 İÇTİMA SENESİ : II 

T. BM. M. 
ZABIT CERİDESİ 

Otuz Birinci İçtima 

7.4.1340 Pazartesi 

1 ^ t 

Mündsrecat 

Sayfa 
1. — ZABTI SABIK HULASASI 376,377 

2. — SUALLER 377 
1. — Aziziye Kazasında, memurini mülkiye 

ve askeriyenin beş aydan beri maaş alamadıkla
rının doğru olup olmadığına dair Zonguldak 
Mebusu Halil Beyin Başvekâletten şifahî sual 
takriri. (6/5 ikinci sene) 377 

2. — Ermeni firarilerinin avdetlerine müsaa
de edenler hakkında ne yapıldığına dair Zongul
dak Mebusu Halil Beyin Başvekâletten şifahî su
al takriri (6/6 ikinci sene) 377 

3. — EVRAKI VARİDE 377 
Lâyihalar 377 

1. — 1298 tarihlî Ebniye Kanununa bir mad-
dei müzeyyele ilâvesi hakkında kanun lâyihası 
(1/478) 377 

2. — Mustafapaşa Kazasının lağviyle Resü-
layn Kazasının müceddeden teşkili hakkında 
kanun lâyihası (1/479) 377 

Mazbatalar 377 
1. — Mahsulât ve mamulâtı dahiliyemiz için 

istimaline zaruret ve lüzum görülen veya Tür
kiye'de şimdilik şeraiti matlube dairesinde imal 

Sayfa 
ve istihsali mümkün olmayan mevaddı iptidaiye 
ile zürufun ayni miktarının gerek mamul ve ge
rek ithal olunduğu şekilde ihraç olunmak üzere 
teminata rapten ve kabulü muvakkat usulüne 
tevfikan bilâresim ithaline dair (1/462) numara
lı kanun lâyihası ve Ticaret ve Muvazenei 
Maliye.Encümenleri Mazbataları. 377 

2. — Orman Kanununun mevkii meriyete 
vazına kadar ormanlar civarında meskûn, mai
şeti keresteciliğe münhasır köyler ahalisinin 
ihtiyacatı zatiyelerinin sureti tedarikine dair 
kanun lâyihası ve Ziraat Encümeni Mazbata
sı (1/16) 377 

Tezkereler 377 

1. — Seyrisefain İdaresince vapur muba
yaa eylemek suretiyle Avrupa'ya izam kılınan 
heyetin riyasetine Meclis Âzasından tecrübe-
dide bir zatın intihap ve izamına dair Başvekâ-
leten mevrut tezkere. 377:378 

2. — Ziraat Bankasının iktisabı faaliyet 
etmesi, Meclisi İdaresinin teşekkülüne vabeste 
olduğundan kanununu ahir mucibince mezkûr 
meclisi idareye Meclisçe intihabı muktazi üç 



t : 31 7 . 4 . 1340 C : 1 

Sayfa 
zatin intihabına dair Başvekâleten mevrut tez
kere. 378 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 378,385 

1. — Teşkilâtı Esasiye Kanun lâyihasının 
kırkıncı maddesinin bakiyei müzakeresi (2/302 
mükerrer.) 378:385,406:407 

2. — Aşar vergisinin yüzde ona tenziline ve 
meyankökü öşrünün ayni nishete ircaına (1/69), 
tuz resminin beş kuruşa iblağına (1/216), müs
kirat resminin tadiline dair olan 8 kanunisani 
1336 tarihli kararnamede münderiç rüsumun tez
yidine ve Men'i Müskirat Kanununun tadiline 
dair (1/217), üç kıta kanun lâyihasiyle Çatalca 
Mebusu Şakir Beyle rüfekasının Men'i Müski
rat Kanununun tadiline dair (2/164), Kezalik 

Sayfa 
Tekfurdağı Mebusu Cemil Bey ve refiklerinin 
Men'i Müskirat Kanunun birinci maddesinin 
tadiline dair teklifi kanunileri (2/56) ve cümle
si hakkında Kavanini Maliye Encümeni Maz
batası, Menteşe Mebusu Esat Efendinin me
yankökü hissei öşriyesinin tezyidi hakkında 
teklifi kanunisi (2/30), Men'i Müskirat Kanu
nunun tadili aleyhindeki Erzurum Mebusu Zi-
yaettin Efendinin takriri (4/119), Men'i Müski
rat Kanunun tadiline dair olan kanun lâyiha
sının acilen müzakeresi hakkında İcra Vekilleri 
Riyasetinden mevrut tezkere (3/155), Mütekai
dini Askeriye Anonim şirketinin istidası ve He
yeti Umumiyesi hakkında Muvazenei Maliye 
Encümeninin bir kıta Mazbatası. 385:405, 

408:409 
5. — YOKLAMA 405 

»-•-<« 

BİRİNCİ CELSE 

Bedi müzakerat; Saat : 1,40 

REİS : Fethi Bey 

KÂTİPLER : Ragıp Bey (Zonguldak), Avııi Bey (Bozok) 

REİS — Celseyi açıyorum efendiler. 

1. — ZABTI SABIK HULÂSASI 

REİS — Zabtı Sabık Hulâsası okunacak: 

OTUZUNCU İÇTİMA 

6 Nisan 1340 Pazar 

Birinci Celse 

Birinci Reisvekili İsmet Beyin tahtı riyasetle
rinde bilinikat zabtı sabık hülâsası kıraat ve aynen 
kabul ve evrakı varide ait oldukları mahallere hava
le edildi. 

Büyük Millet Meclisi Bütçesinin Meclis binası 
inşaatı faslına yüz bin lira tahsisatı munzamma ilâ
vesine dair teklifi kanunî müstaceliyet karariyle Pa
zartesi ruznamesine alındı. 

Geçen içtimada nisabı ekseriyete iktiran edeme
yen levayihi kanuniye ikinci defa tayini esami ile 
reye vazedildi. Tasnifi ara neticesinde Zonguldak 
Şimendifer ve liman rüsumunun tenziline dair lâyi-
hai kanuniye 150, Havalii Şarkiye Demiryollar büt
çesi 146, îstanbul ve tevabii Balıkhane rüsumunun 
tezyidine müteallik kanun lâyihası 156, Merakibi 
bahriye rüsumuna mütedair lâyihai kanuniye 148, 
Sefaini Ticariye kaptan ve çarkçılariyle kılavuz şa
hadetnamelerinden alınacak harçlara ve kronometre 
ve sair alâtı seyriye mukayese, vaz ve tashihinde is
tifa olunacak ücretlere dair kanun lâyihası 140 reyle 
kabul edildiği badettebliğ Teşkilâtı Esasiye Kanun 
lâyihasının müzakeresine başlandı. Mevzu müzake-

376 
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re olan kırkıncı madde hakkında durudiraz cereyan 
eden müzakere kâfi görülmeyerek Pazartesi günü 
maddenin müzakeresine devam etmek üzere içtimaa 
nihayet verildi. 

REİS — Zabtı Sabık Hulâsası hakkında söz iste-

Lâyihalar 

/. — 7295 tarihli Ebniye Kanununa bir maddei 
müzeyyele ilâvesi hakkında kanun lâyihası (1/478) 

REİS — Dahiliye Encümenine havale ediyoruz. 
2. — Muşta)fapaşa kazasının lâğviyle Resulayn ka

zasının müceddeden teşkili hakkında kanun lâyihası 
(1/479) 

RElS — Lâyiha Encümenine havale ediyoruz. 

Mazbatalar 
1. — Mahsulât ve mamulâtı dahiliyemiz için is

timaline zaruret ve lüzum görülen veya Türkiye'de 
şimdilik şeraiti matlube dairesinde imal ve istihsali 
mümkün olmayan mevaddı iptidaiye ile zürufun ay
nı miktarının gerek mamul ve gerek ithal olunduğu 
şekilde ihraç olunmak üzere teminata rapten ve ka
bulü muvakkat usulüne tevfikan bilâresim ithaline 
dair (1/462) numaralı kanun lâyihası ve Ticaret ve 
Muvazenei Maliye encümenleri mazbataları. 

REİS — Encümenler tarafından müstacelen ve 
takdimen müzakeresi teklif edilmektedir. Evvelemir
de müstaceliyetle müzakeresini reyi âlinize vaz edi
yorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini 
reye koyacağım; kabul etmeyenler lütfen el kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

Efendim, takdimen müzakeresi isteniyor. 
HALlT BEY (Kastamonu) — Tab ve tevzi edil

medi efendim. Bizim dairei intihabiyemizi fevkalâ
de alâkadar eden bir kanundur. Tab ve tevzi edil
sin, yarın müzakere edelim. 

TİCARET VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim, yarın müzakere edelim. 

REİS — Efendim, Ticaret Vekili yarınki ruzna-
meye ithalini teklif ediyor. (Yarın sesleri) Yarın tab 

yen var mı? (Hayır sesleri) Zabtı sabık hulâsasını ay
nen kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye 
koyacağım, kabul etmeyenler lütfen ellerini kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

ve tevzi olunduğu takdirde müzakere ederiz. Tab 
ve tevzi edilemez ise başka bir gün müzakeresini 
yaparız. Yanpki ruznameye ithalini kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyacağım. Kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul olundu efen
dim. 

2. — Orman Kanununun mevkii meriyete vazına 
kadar, ormanlar civarında meskûn, maişeti kereste--
ciliğe münhasır köyler ahalisinin ihtiyacatı zatiyele-> 
rinin sureti tedarikine dair İcra Vekilleri Heyeti Ri
yasetinden mevrut kanun lâyihası ve Ziraat Encümen 
ni mazbatası. (1/16) 

REİS — Efendim, Encümen bu kanunun da müs
tacelen müzakeresini teklif ediyor. Reyi âlinize ko
yacağım; kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini 
reye koyacağım; kabul etmeyenler lütfen el kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

Tezkereler 
1. — Seyrisefain İdaresince vapur mubayaa eyle

mek suretiyle Avrupdya izam kılınan Heyetin Ri
yasetine Meclis âzasından tecrübedide bir zatın inti
hap ve izamına dair Başvekâletten mevrut tezkere. 

REİS — Tezkereyi okutuyorum. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Seyrisefain İdaresince vapur mubayaa etmek üze
re Avrupa'ya izam kılman heyetin riyasetine Meclisi 
Âli âzasından tecrübedide bir zatın intihap ve izamı 
hususunun Ticaret Vekâleti Celilesince muvafık gö
rülmekte olduğu işar kılınmakta olmakla ifayı muk-
tezasına müsaadei devletlerini istirham eylerim efen
dim, 

Başvekil 
İsmet 

2. — SUALLER 

1. — Zonguldak Mebusu Halil Beyin; Aziziye I rarilerinin avdetlerine müsaade edenler hakkında 
kazasında memurini mülkiye ve askeriyenin beş ay- ne yapıldığına dair şifahî sual takriri (6/6 ikinci se-> 
danberi maaş alamadıklarının doğru olup olmadığına ne) 
dair şifahî sual takriri (6/5 ikinci sene) REİS — Her iki sual takriri Başvekâlete havale 

2. — Zonguldak Mebusu Halil Beyin; Ermeni fi- edilmiştir. 

3. — EVRAKI VARİDE 
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REİS — Efendim, müsaade buyurursanız bunu 
yarınki ruznamemize alalım, Yarın böyle bir zat He
yet tarafından intihap olunsun. 

FEYZİ BEY (Diyarbakır) — Reis Beyefendi, 
Meclisimizden İstanbul Mebusu Hamdi Beyefendi 
hem mütehassıs ve hem de bu işlerde bulunmuş bir 
zattır. Bu zatı namzet gösteriyoruz. Reyi işarî ile 
de kabul ederiz. 

REİS — Efendim, İstanbul Mebusu Hamdi Beyin 
bu işe intihap olunmasını teklif ediyorlar. (Kabul 
sesleri) Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini 
reye koyacağım, kabul etmeyenler lütfen el kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

2. — Ziraat Bankasının iktisabı faaliyet etmesi, 
Meclisi İdaresinin teşekkülüne vabeste olduğundan 
kanunu ahir mucibince mezkûr Meclisi idareye Mec
lisçe intihabı muktazi üç zatın intihabına dair Baş-
vekâleten mevrut tezkere. 

REİS — Tezkereyi okutuyorum. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Ziraat Bankasının iktisabı faaliyet etmesi Mec

lisi İdaresinin teşekkülüne vabeste olduğundan ka-

1. — Teşkilâtı Esasiye Kanun lâyihasının kırkın
cı maddesinin bakiyei müzakeresi (2/302 mükerrer) 

REİS — Efendim, bugün Teşkilâtı Esasiye Ka
nun lâyihasının kırkıncı maddesinin bakiyei müzake
resi vardır. Bu hususta söz almış arkadaşlara sıra-
siyle söz vereceğim. Buyurun Faik Bey. 

FAİK BEY (Tekfurdağı) — Efendim, dün bu mad
de üzerinde cereyan eden müzakere neticesinde üç 
şekil ortaya atılmıştı. 

Bunlardan birisi, Eskişehir Mebusu Arif Beye
fendinin diğeri Recep Beyin, üçüncüsü de Süreyya 
Beyin teklifi idi. 

Arif Beyefendi, pek çok müstefit olduğumuz 
beyanatı arasında bir Şûrayı Askeriden bahsettiler. 
Filhakika memleketin müdafaasının metin esasla
ra istinat edebilmesi için pek çok hizmeti mümkün 
ve muntazar olan Şûrayı Askerinin bu hususta da 
Hükümete yardım etmesi mümkün ve memuldur. 
Bu itibarla bu fikirlerini mülayim telâkki edebi
liriz. Fakat Başkumandanın Meclisi Âlice intihabı, 
tayini hakkındaki noktai nazarlarına bendeniz iş
tirak edemeyeceğim. Başkumandanlık vazifesi va-

nunu ahir mucibince mezkûr Meclisi İdareye Meclisi 
Âlice intihabı muktazi üç zatın intihabının tesrii te
mini hususuna müsaadei riyasetpenahilerini arz ve 
istirham ederim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

REİS — Efendim, müsaade ederseniz yarınki 
ruznameye alalım. Evvelce bu hususta Meclis tara
fından vaki olan intihabattaki teammüle göre Di
vanı Riyaset birkaç namzet gösteriyormuş. O nam
zetler arasında seçiliyormuş. Mamafih Meclisi Âli 
arzu ederse doğrudan doğruya intihap etsin. Arzu 
ederse Divanı Riyaset namzet göstersin. (Hayhay 
sesleri) 

FEYZİ BEY (Diyarbekir) — Namzet gösteril
mesi daha iyi. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — İki misli namzet 
gösterilsin. 

REİS — Divanı Riyasetçe iki misli namzet gös
terilmesini kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini 
reye koyuyorum. Kabul etmeyenler lütfen el kaldır
sın... Kabul olunmuştur. 

zaifi icraiyenin en mühimlerinden birisidir. Öyle bir 
vazifeye getirilecek olan zatın intihabını iki, üç yüz 
kişilik bir heyete tevdi etmek, isabetsizliğini ber-
veçhi peşin kabul etmekten başka bir mânâ ifa
de edemez. (Çok doğru sesleri) Binaenaleyh Meclisi 
Âliye karşı her zaman mesul olan heyet Hükümetin 
mesuliyetine bu işi tevdi etmekten daha az mahzur
lu ve daha metin bir çare yoktur. 

İkinci teklif, Recep Beyin teklifleri idi. Recep 
Beyefendi, evvelbeevvel Başkumandanlık vazifesi
nin Meclisi Âlinin şahsiyeti mâneviyesinde münde
miç olduğunu kabul ettiler. Burada kendilerine iş
tirak ederim. Kezalik seferde Başkumandan tayi
nini Hükümetin yed'i mesuliyetine tevdi etmeyi tek
lif ediyorlar. Bu kanaatlerine de tamamen iştirak 
ediyorum. Yaİnız halihazırda bu vazifenin kimin 
uhdesinde bulunacağı meselesinde Recep Beyefen
diye iştirak edemiyorum. Ordunun emri kuman
dası meselesi demin arz ettiğim gibi en mühim vazai-
fi icraiyeden birisidir. Halbuki Reisicumhur gayri 
mesuldür. Devlet ve Hükümet nâmına yaptığı bü
tün icraatı bir vekili mesulün veya Heyeti Vekilenin 
mesuliyeti altında ;cra eder. Halbuki bizde ordu-

4. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 
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nun emri kumandasını haiz ve Meclise karşı doğru
dan doğruya mesul bir makam yoktur. Müdafaai 
Milliye Vekâleti bu emri kumanda salâhiyetini haiz 
değildir. Bu salâhiyet bir kanunu mahsusula Erkâ
nı Harbiyei Umumiye Riyasetine tevdi edilmiştir. 
Bu makam müstakildir. Fakat mesul bir vekâlet de
ğildir. Binaenaleyh bütün vazaifi mühimmei Hü
kümette olduğu gibi bir vekili mesulün mesuliyeti 
şartiyle halihazıda dâhi Meclisi Âli nâmına Reisi
cumhurun Başkumandanlık sıfatı taşıması caizdir 
ve şayanı kabuldür. 

Denebilir ki, Erkânı Harbiyei Umumiye Riyaseti 
Başvekâletin inhasiyle tayin edilir ve oraya mer
buttur. Bu itibarla yine mesul bir vekilin mesuliye
ti altında bu iş cereyan ediyor. Fakat bendenizce bu 
mütalâa zaittir ve şayanı kabul değildir. Bütün va
zaifi mühimmei Hükümet; Adliye gibi, Maliye gibi, 
Maarif gibi, Müdafaai Milliye gibi, Meclisi Âliye 
karşı daima doğrudan doğruya mesul vekilleri 
elinde bulunurken ordunun emri kumandası gibi 
gayet mühim bir vazife, talî vazaif gibi âdeta bir 
Müdüriyeti Umumiye derecesinde ve ikinci derece
de mesul bir makamın eline tevdi edilmek doğru 
olamaz. Ondan sonra Başvekâlet makamında da her 
zaman şimdiki gibi mühim ve muktedir kumandan 
bulunmaz. Yarın bir sivil de Başvekâlet makamında 
oturabilir. Alâkadar, vazifedar ve salâhiyattar ol
mayan bir sivil Başvekilin inhası ve intihabiyle ve 
onun emin ve salim olmayacak mesuliyetiyle böy
le bir vazifenin idare edilmesi hiçbir vakit doğru 
olamaz. Onun için bendenizce her şeyden evvel bu 
ordunun emri kumandası meselesini mesul bir ve
kâletin eline vermek lâzımdır ve zannediyorum ki bu 
maddenin asıl sakatlığı buradadır. Bunu düzeltti
ğimiz gibi. 

RECEP BEY (Kütahya) — Müdafaai Milliye Ve
kili sivil olamaz mı? 

FAİK BEY (Devamla) — Müdafai Milliye Veki
li sivil olabilir. Fakat Müdafai Milliye Vekili zaten 
vazaifi sairei askeriye ile mükellef olduğu gibi maiye
tindeki, doğrudan doğruya kendisine merbut olan, 
salâhiyattar memurları vasıtasiyle bu vazifeyi me
sul olarak tekabbül ve idare etmeye salâhiyattar dır. 
Binaenaleyh Recep Beyefendinin tekliflerinin bu 
noktası islâh olunduğu takdirde fikirlerine tarafta
rım. 

İHSAN BEY (Cebelibereket) — Faik Beyefendi; 
Reisi Hükümeti Reisicumhur Meclise tavsiye etmiyor 
mu? Gayri mesul bir zata Hükümet teşkili salâhiye

tini nasıl veriyorsunuz? Reisicumhur gayri mesul
dür. 

FAlK BEY (Devamla) — Mesul mü addediyor
sunuz? 

İHSAN BEY (Cebelibereket) — Yok. Anlayamı
yorum yani. Reisicumhur gayri mesuldür. Reisi Hü
kümeti intihap eder, Mecliste tasdik eyler. 

FAİK BEY (Devamla) — Bu, bahsimizin hari
cidir İhsan Beyefendi... Reisicumhur daima gayri me
suldür. Ve her yerde olduğu gibi Heyeti Vekile Rei
sini tayin eder, intihap eder, Heyeti Vekile Reisi de 
kendi mesuliyeti altında Heyeti Vekileyi teşkil eder. 

İHSAN BEY (Cebelibereket) — Usulü müzakere 
hakkında mâruzâtta bulunacağım... 

Muhterem Beyefendiler; harp gibi hariçten vâ
ki olan bir suikaste karşı memleketin varlığını mü
dafaa için maddî ve manevî bütün kuvvetleri tah
tı emrine alacak ve maksada göre sevk ve idare ede
cek bir makama kumandan tayin etmek meselesi 
mevzubahistir. Türkiye'nin hayatı ve tarihî mev
zubahistir. Böyle mühim bir mesele mevzubahsol-
duğu vakit hatiplerin mütalâatı nazariyatı huku
kiye ve mülâhazatı askeriye gibi iki noktai nazar
dan zuhur ediyor. 

Bir kısım hatipler diyor ki; Tevhidi kuva vardır. 
Madem ki tevhidi kuvayı esas ittihaz etmişiz, bunun 
için Başkumandanı Meclis intihap, Meclis tayin 
eder. Eğer tefriki kuva olaymış, Meclis yapmazmış. 
Diğer bir kısım - bunun aksi olarak - tevhidi kuva 
olsa bile, Başkumandanı Reisicumhur intihap eder 
diyor ve birtakım mülâhazat dermeyan ediyor. 
Efendiler, mülâhazat ve nazariyatı hukukiyeye faz
la bağlanarak memleketin hayatı ve tarihî noktai na
zarından mühim olan bir meseleye ihmalkâr na
zarlarla bakamazsınız. 

REİS — İhsan Bey, usulü müzakere hakkında 
söyleyiniz. 

İHSAN BEY (Devamla) — Evet usulü müzake
re hakkında söylüyorum. Binaenaleyh efendiler böy
le muhalif yani yekdiğerine karşı muhalif fakat ha
kikate karşı yekdiğerine muhalif olan noktai na
zarlarda memleketin âli noktai nazarlarını tespit eder 
bir usul bulamazsınız. Hukukçuları gördüm, dinle
dim. Yekdiğerini cerh eder birtakım mülâhazat... 
Hangisine inanayım? Erkânı harpleri dinledim, bir
birlerinin noktai nazarlarını reddeden birtakım mü-
talâat... Hangisine itimat edeyim? Binaenaleyh efen
diler, doğru karar vermek ve hakikati teslim etmek 
mecburiyetindesiniz. Tarih ancak böyle kurtarılır. 
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Bunun için bendeniz Heyeti Celilenize teklif edi- I 
yorum, cihan askeri içerisinde büyük tanınmış ku
mandanlara malikiz. Fevzi Paşa arkadaşımız haki
katen büyük kumandanların biridir, ismet Paşa Haz
retleri arkadaşımız tabiî büyük kumandanların bi
ridir. Gazi Paşa arkadaşımız hakikaten en büyük ku
mandanların biridir. 

Efendiler, rica ederim, böyle mühim bir mesele
ye karar vermek için bu zevatı çağırtalım, söylete
lim, dinleyelim. Bizi tenvir etsinler ve karar vere
lim efendiler. Böyle mülâhazat ve mütalâat ile va
kit geçirmeyelim. Heyeti Celilenizden rica ettiğim 
budur. Bu zevatı çağırtalım tenevvür edelim. (Doğru 
sesleri) 

REİS — Efendim, İhsan Bey müzakereye esas 
olmak üzere tsmet Paşa, Gazi Paşa, Fevzi Paşa haz
retlerinin mütalâalarını dileyelim diyorlar, (tsmet 
Paşa burada sesleri) (Dinleyelim sesleri) 

İSMET PAŞA (Malatya) — Muhterem efendiler, i 
mevzubahsolan mesele, Başkumandanlık hazarda 
ve seferde nasıl cereyan edecek meselesidir ve bu- I 
nun üzerinde Teşkilâtı Esasiyemizle kabili telif olan 
âmeli ve müsmir bir çare arıyoruz. Evvelâ ihtiyaç 
nokta i nazarından meseleyi mütalâa edelim. 

Ordu beslemekten gaye nedir? Ordu beslemekten 
bir tek gaye vardır ki, o da seferde muzaffer olmak 
ve hariçten memleketin mâruz olacağı hücuma kar
şı memleketi müdafaa edebilmektir. Bu mesele, se
fer ilân olunur olunmaz vesaiti harbiye tedarik et
mek, vesaiti harbiyeyi kullanmak meselesi değil
dir. Bundan asırlar geçmiştir. Meselenin ruhu hali 
sulhta iken muhtemel bir sefere karşı esbabı mu
vaffakiyeti ihzar etmektir. O halde şimdiden birçok 
sene sonra bizim yedi iktidarımızda olmayarak vu-
kubulacak herhangi bir sefere karşı muayyen esas
lar dâhilinde çalışmak lâzımdır. Bu esaslar seneden 
seneye değişebilir. Muayyen noktai nazarlar imrar 
ile seneler takip olunmak lâzımdır. Şimdi memleke
tin müdafaasını temin etmek için vakti hazardaki se
fer hazırlıklarına devam ve istikrar vermek lâzımdır. I 
Fennî bir tarzda siyaset cereyanından azada tuta
rak fennî bir tarzda istikrar vermek lâzımdır. Ruhu 
mesele buradadır. Bu nasıl temin olunmuştur? Es- I 
ki büyük askerî milletlerde meselâ; eskiden Alman
ya'da, Avusturya'da bütün teşkilâtı askeriye ile be- I 
raber ordunun Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi var- I 
di ki doğrudan doğruya hükümdarlara merbut ola- I 
rak orduyu muayyen noktai nazara göre sefere ih
zar ederdi. Bu hükümdarlık sistemiydi sonra bugün- j 

kü teşkilâtta da büyük askerî milletlerde de, ordunun 
devamlı olarak ihzar olunabilmesi için yine daima 
teşkilât yapılmıştır. Kimisinde bu vazife Erkânı Har
biyei Umumiye Reisine verilmiştir. Kimisinde ayrı
ca Başkumandanlık ihdas olunmuş ve bu vazife 
ona verilmiştir. Bu böyle yapılmazsa memleketin iti
mat ettiği bir adam ve bir makam tarafından de
vamlı olarak mesaili seferiye takip" olunmazsa hali 
seferde memleket hazırlıksız bulunur. Müspet ve mü
sellemdir ki zamanı hazerdeki hazırlıkların nok
sanlığı ve yanlış yolların hatası zamanı seferde te
lâfi olunamaz. Bu bin defa böyle olmuştur ve bin 
defa böyle olacaktır. Şimdi bu istikrarı, siyasetten 
âri olan bu istikrarı, temin için olan eşkâli kendi 
teşkilâtı esasiyemize göre arayalım ve hatiplerin 
mevzubahis ettikleri nikata da temas edelim. Bir 
defa diyorlar ki, vakti hazarda emir ve kumandayı 
tayin ettik, müstakil bir Erkânı Harbiyei Umumiye 
Riyaseti ihdas ettik, tayin ettik ve ordunun hazar
da emir ve kumandası ile meşgul olan en yüksek ma
kamı askeridir dedik. Şimdi, Meclis muvacehesinde 
mesul bir vekil görmek istiyorlar. Bundan ne kasde-
diyorlar. Meclis karşısında emri kumandadan me
sul olan adam yoktur mu demek istiyorlar? Bunu 
anlamak istiyorum. Şimdi diğer birçok farklarla bir 
misal arz edeyim. Meclis nazarında mesul Adliye Ve
kili yok mudur? Mahkemei Temyiz Reisi Adliye Ve
kilinin tahtı emrinde midir? Mahkemei Temyiz mu-
kârreratını ittihaz ederken kendi kanaatine göre mi 
ittihazı karar eder, yoksa Adliye Vekilinin emrine 
göre mi hareket eder? 

Tearuz yoktur, ayni meseledir. Erkânı Harbiyei 
Umumiye Reisi memleketi sefere ihzar ve hazırlığı
nı senelerce müstakil olarak idame edecektir. Emir 
ve kumandayı siyasetten ayırdık. Meclis karşısında 
siyasî ve idarî olan hususatı askeriyeden dolayı 
vekili mesulü vardı. Doğrudan doğruya emir ve ku
manda hususatından vekili mesul mu istiyorsunuz? 
Var idi, dünkü Erkânı Harbiyei Umumiye Vekili bu 
idi. Niçin çıkardık? Orduyu siyasetten ayıralım di
ye. Meclis tarafından murakabe imkânı olmadı, İki... 
Hiçbir vazifeşinas Erkânı Harbiye Reisi bulamazsı
nız ki filân ihtimale karşı ne düşünüyorsunuz diye 
sorulsun ve cevap versin, cevap veremez. İtimat eder
seniz ediniz, itimat etmiyorsanız gideyim, der. Onun 
söylemesi elbette bin belâdan ziyadedir. O halde or
dunun sefere hazırlığından dolayı da Müdafaai Mil
liye Vekili mesul olsun. Ayrıca bir Erkânı Harbiyei 
Umumiye mi yapalım, bu ne demektir? Dünkü erkâ
nı harbiyei umumiye Vekilini müdafaai Milliye Ve-
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kili ile bir şahısta cemetmek demektir. Bugün Tica- I 
ret Vekili ve Ziraat Vekili diye bir vekil göstersek 
her iki vekâlete ayrı ayrı mesul yine bir tek adam
dır. Dünkü iki vekâleti bugün bir şahısta cem isti
yorsunuz, demektir. İstenilen bu değildir. Ordunun 
emir ve kumandası siyasetten hariç olarak müsta
kil bir elde bulunsun. Bunun için müstakil bir Er
kânı Harbiyei Umumiye ihdas olunmuştur. Bunun 
için bugünkü cumhuriyetlerde vakti seferde Baş
kumandanlık ihdas olunmuştur. Bütün dünyanın gö
rülmemiş bir sürat ve humma ile harp hazırlıkları I 
düşündükleri bir zamanda memleketin mudafaai I 
âliyesini tahrip ve imha edecek bir zemini herhan
gi bir nazariye yüzünden ihtiyar edemeyiz. Mem
leketin mudafaai âliyesini tehlikeye koymak mesu
liyetini kimse deruhde edemez. 

Şimdi bir defa bu nokta üzerinde ordunun siya
setten hariç olarak, müteessir olmayarak, uzun müd
det müstakil bir elde sefere hazırlık imkânını temin 
etmesi lâzımdır. îki adet çaresi vardır. Bugüne ka
dar bulunan çare ikidir; müstakil Erkânı Harbiyei 
Umumiye veya hazarda Başkumandanlık... Bin ta
ne misâl bulabilirsiniz, her devlette, işte iki adet mi- I 
sâl var, bizim Teşkilâtı Esasiyemiz ehveni olmak üze
re evvelce 3 Martta Erkânı Harbiyei Umumiye Ve
kâleti bu tarzda müstakil bir vaziyet ifade etmiş 
idi. 

Sefere gelelim, seferde kuvvetlerin sevk ve ida
resi başlıca büyük bir vazifei icraiyedir. Bu, hattâ 
mesuliyet esası üzerinden, mesuliyet ve muraka
beye tabi olan teşkilât da doğrudan doğruya Hükü
mete verilmek lâzımdır. Hükümetin inhasiyle Reisi
cumhur tarafından tayin olunur demek lâzımdır. 
Başkumandan nedir? Seferde Başkumandan, kuvvet
leri sevk ve idare edecek olan adam demektir. Bu 
memleketin bütün vesait ve menabiine istinat etmek 
mecburiyetindedir. Memleketin bütün vesait ve me-
nabii sefer ve zafer noktasına tevcih olunmazsa 
Başkumandan şevk ve idare edemez. Erzakta, yolun
da, vesaitinde, ahzı askerinde, dâhiliyesinin idare
sinde hâsılı bütün Devlet idaresi denilen Devlet dal
larında kendisine yardım etmek lâzım gelir. Bütün bu 
dalları idare eden Hükümet ondan mesuldür. Bina
enaleyh bu meusliyeti zafer için de tahsis etmek lâ
zımdır. Bu gösteriyor ki, Başkumandan Hükümet 
elinde bir vasıtai icraiyedir ve kendi mesul olduğu 
için memleketin bütün menabii idariyesini de o ada
mın müzafferiyetini teshil ve tesre sevk etmek lâ
zımdır. Şekli tabiî budur. Ya Hükümet memleketin | 

— 381 

itimadına mazhar olmayan bir adamı Başkumandan 
tayin ederse Hükümeti derakap düşürürsünüz. Mem
leketi muzafferiyete isal edecek olan bir ihtiyacın 
tatmini işinde isabet etmeyen Hükümet itimada 
lâyik değildir. Demek ki Başkumandanın hakkı in
tihabı meselesinde, Meclis noktai nazarını infaz ede
bilir. Aslolan hazarda orduyu sefere ihzar etmiş 
olan adamın vesaitini, plânlarım ve her şeyini bü
tün ihtimalâtı düşünmüş olan adamın seferde de de
rakap kumanda etmesidir. Binaenaleyh hazarda 
müstakil bir Erkânı Harbiye esasını kabul eden 
memleketlerde o Erkânı Harbiyei Umumiyenin vak
ti seferde bir tek Başkumandan olması tabiîdir. Fev
kalâde bir hal olmazsa seferde kumanda edecek 
adam odur. İster müstakil Erkânı Harbiyei Uumumi-
ye Reisi olsun, odur. İsterse hazarda tayin edilmiş 
bulunsun Başkumandan odur. Şekli tabiî budur. Ay
rıca seferde doğrudan doğruya Meclis tarafından 
müntahap Başkumandan mı yapmak istiyorsunuz? 
Bu da yapılmıştır ve buna da bir mâni yoktur. Fa
kat o Başkumandan hakikati halde Hükümetin 
fevkinde bulunan bir adamdır, bir diktatördür. Se
ferde doğrudan doğruya tayin edilen bir Başkuman
dandır. Bu ne demektir? O Hükümetin bütün vasai-
tini kendi noktai nazarına göre, tevcih edecektir. 
Mesul benim. Ben, Başkumandan tayin olundum. 
Binaenaleyh filân işi böyle yapacaksınız, filân işi 
şöyle yapacaksınız, diyecek.. Hükümet, onun arzu
larına tabi olmak mecburiyetindedir. Bu da yapıla
bilir. Fakat tabiî olan usul, tabiî olan yol bu değil
dir. Onun için sadece denilmiştir ki, Başkumandan
lık vazaifi icraiyeden olduğu için ve seferde Baş
kumandanlık Hükümetin inhasiyle yapılır. Zanne
diyorum ki, hazar ve sefer emir ve kumanda ve 
Başkumandanlığın fiilen cereyanı meselesi bu tarz- . 
da tanzim olunmuştur. Hazarda Erkânı Harbiyei 
Umumiye, seferde Hükümet tarafından tayin olu
nacak Başkumandan... Şimdi ne kaldı? Vakti hazarda 
diğer bir noktası kaldı. O da Başkumandanlık na
sıl temsil olunur?. Ayrıca bir temsil vazifesi de var
dır. Reisi Devlet, dünyanın her yerinde Başkuman
dandır. Bizim Teşkilâtı Esasiyemizde de ne diyoruz? 
Reisi Devlet, Reisicumhur olarak Meclise de, Hükü
mete de riyaset eder. Hükümete de riyaset eder, ni
çin orduya riyaset etmez? Reisicumhur Hükümete 
riyaset etmekle Hükümetin mesuliyetini alıyor mu? 
Reisi Devlet olarak Meclisin Reisi tabiîsi tanınmak
la Meclis müzekaratına iştirak ediyor veyahut Mec
lis mukarreratındân bir mesuliyet alıyor mu? Mecli
se riyasetini tabiî buluyor, Hükümete riyasetini tabiî 
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buluyoruz. Hükümetin içinde icraî bir vazife olan 
Başkumandanlık gibi bir vasıtanın Reisi tabiîsi ol
masını kabul etmiyoruz. Niçin mesul olacakmış? Na
zariyeye mütearızdır. Bu meselede tearuz yoktur ve bu
rada Reisicumhura Başkumandanlığın mevdu olması 
meselesi, fiilî Başkumandanlık mahiyeti de değildir. 
Temsil-î bir mahiyettedir. Onun için bir Devlet teşkilâtı 
düşünülürken Başkumandanlık ki, memleketin kuvayı 
müsellâhası gibi bir büyük kitlenin vaziyetini, hiç 
olmazsa vaziyeti temsiliyesini tayin etmek lâzımdır. 
Denmiştir ki Başkumandanlık, Reisi Devlete mev
dudur. Biz, vahdeti kuva nazariyesiyle Meclisin 
şahsiyeti mâneviyesi suretiyle Başkumandan odur 
demiştik. Güzel temsil ettik. Şimdi dersekki Başku
mandanlık Meclisin şahsiyeti mâneviyesinde mün
demiç olup Reisicumhur tarafından temsil olunur. 
Bir temsilden ibarettir. Hazarda emri kumanda Ka
nunu mahsus ile tayin edilmiştir. Müstakil Erkânı 
Haıbiyei Umumiye esas üzerinde ve siyasetten aza
de, müstakil olarak sefere hazırlık tertibi... Biz bu
nu hazarda Başkumandanlık değil, müstakil bir Er
kânı Harbiyei Umumiye ile temin etmeyi düşündük. 
Başka bir çaresi yoktur. Meğerki emri kumanda ve 
sefere hazırlık esasını iptal edelim. Bu mesuliyeti 
kimse alır mı üzerine? O halde orduyu kamilen lâğ-
vetmeli. Kurunu vustada olduğu gibi nefiri âm teşkil 
edip ordu tevsiine başlamalı. Ordu beslemekte bir 
tek gaye vardır: Talim ve terbiye olunacak, sefere 
hazırlanacak. Başka bir şey yoktur. 

Ey kim hazırlayacak ve ne yapacak? Şimdi fennî 
esaslarda; oraya tekrar bir misal söyleyebilirim. Ri
yaseti Devlet noktai nazarından Başkumandanlık, 
eğer fiilî Başkumandanlık ifa olunmasın! noktai na
zarı ise bu murat değildir. Fiilî Başkumandanlık ifa 
olunmaz. Reisicumhurlar bugün askerdir, yarın si
vildir, mesele temsildir. Başkumandanlık Meclisin 
şahsiyati mâneviyesinde mündemiç olup Reisicum
hur tarafından temsil olunur. Şimdi fiilî vazaif kal
dı. Hazarda nasıl olacak, seferde nasıl olacak? Ha
zarda emri kumandanın tarzı cereyanı kanun ile ta
yin edilmiştir. Seferde ayrıca Başkumandan tayin 
olunur. Mesele hitam bulmuştur. Düşünmeliyiz ki 
aslolan gerek Reisicumhur ve gerek Başvekil hattâ 
Müdafaai Milliye Vekili asker olmayanlar olacak
tır. Memleketin emri kumandasını seferde hazırlığı
nı asker olmayan bir heyet nasıl murakabe edecek? 
Bu dünyanın hiçbir yerinde görülmemiştir. İdarî ve 
siyasî mesuliyet ondadır. Fennî ve ihtisasî mesuliyet 
ki ayrı ayrı ve müstakil olmak lâzımdır. Ayrıca teş-, 
kilâta muhtaçtır. Mahkemei Temyiz gibi belki Di

vanı Muhasebat gibi, belki müstakil Erkânı Harbiye 
gibi. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
REİS — Efendim, müzakerenin kifayetine dair 

takrirler vardır (Kâfi sesleri) 
Riyaseti Celileye 

Müzakere kâfidir. Recep Beyin takririnin reye 
konulmasını teklif eyleriz. 

Cebelibereket Denizli 
İhsan Necip Ali 

Malatya Rize 
M. Hilmi Ali 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir, mesele tenevvür etmiştir. Tak

rirlerin reye vazını teklif eylerim. 7 Nisan 1340 
Ordu 
Hamdi 

REÎS — Müzakerenin kifayetini kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Etmeyenler el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

RECEP BEY (Kütahya) — Efendim, Bendenizin 
takririmin birinci fıkrasında, Başkumandanlık Türki
ye Büyük Millet Meclisinin şahsiyeti mâneviyesinde 
mündemiç olup Reisicumhura mevdudur, tabiri var
dır. Bunun yerine, Reisicumhur tarafından temsil 
olunur, tarzında ifade olunmasına taraftarım. Bu su
retle tashihini rica ediyorum. 

REÎS — Takrirleri reye koymazdan evvel tayini 
esami ile reye vazolunacağına dair on beş imzalı tak
rir vardır. Okutuyorum. 

Riyaseti Celileye 

işbu maddenin tayini esami 
eyleriz. 

Erzurum 
Rüştü 

Erzurum 
Halet 

Mardin 
Necip 
Çorum 
Münir 
Edirne 

Hüseyin Rıfkı 
Erzincan 

Sabit 
Karesi 

Ali Şuuri 
Giresun 

Hacim Muhittin 

ile reye vazını teklif 

Gümüşhane 
Zeki 

Saruhan 
Abidin 
Mardin 

Abdülrezzak 
Karesi 
Hulusi 
Ordu 
Faik 

Saruhan 
Etem 

Saruhan 
Reşat 

İsparta 
Mükerrem 
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Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir, tşbu maddenin tayini esami ile 

reye vazını teklif eyleriz. 
Erzincan Ordu 

Sabit Faik 
Karesi Karesi 

Ali Şuuri Hulusi 
Kastamonu Kayseri 

Halit Halit Mazhar 
Edirne Giresun 

Hüseyin Rıfkı Hacim Muhittin 
Ordu Erzurum 

Halil Sıtkı Rüştü 
Karesi Erzurum 

Ahmet Süreyya Halet 
Çorum Trabzon 
Münir Ahmet Muhtar 

Saruhan Ordu 
Kemal İsmail 

Riyaseti Celileye 
Recep Beyin tadil teklifinin tayini esami ile reye 

vazını teklif eyleriz. 
Malatya izmit 

Hilmi İbrahim 
Siirt Elâziz 

Mahmut Hüseyin 
İzmit İstanbul 

İbrahim Süreyya Ali Riza 
Tokat Aksaray 
Emin Neşet 
Bolu Menteşe 

Falih Rıfkı Esat 
Bolu Kırkkilise 

Cemal Fuat 
Mardin Kütahya 

Yakup Kadri Ragıp 
İzmir Kars 

Osmanzade Ağaoğlu Ahmet 
Ahmet Hamdi 

Siverek 
Kadri 

Riyaseti Celileye 
Maddenin berveçhiati tadilini teklif ederiz. 

7 Nisan 1340 
Erzurum Canik 

Halet Süleyman Necmi 
Kuvayı Umumiye Başkumandanlığı Büyük Millet 

Meclisinin şahsiyeti maneviyesinde mündemiç olup, 
Reisicumhur tarafından temsil ve seferberlik ve harp 
ilânından Başkumandanlık vekâleti Reisicumhurun 

intihap edeceği zata teffiz olunur. Vakti hazarda em
ri kumanda Erkânı Harbiye Umumiye Riyasetine ait 
olup, vazaifi kanunu mahsusla muayyendir. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Atideki maddenin kırkıncı madde olarak kabu
lünü teklif ederim : 

Madde — Berrî, Bahrî ve Havaî Kuvvetlerin Baş
kumandanlığı Büyük Millet Meclisinin şahsiyeti ma
neviyesinde mündemiçtir. Vakti seferde Başkuman
danlık vazifei fiiliyesi Meclisin tasvibiyle mesul bir 
zata tevdi olunur. 

Eskişehir Mebusu 
Mehmet Arif 

Riyaseti Celileye 
Kırkıncı maddenin berveçhiati kabulünü rica ede

rim : 
Madde — Kuvayı Berriye, Bahriye ve Havaiye-

nin Başkumandanlığı Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin şahsiyeti maneviyesinde mündemiçtir. Meclis bu 
salâhiyetini vakti seferde Heyeti vekile tarafından 
intihap ve Reisicumhur tarafından tasvip olunacak 
bir Başkumandan marifetiyle istimal eder. 

Karesi 
Ahmet Süreyya 

AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) — Reis Bey
efendi, şimdilik takririmi geri alıyorum. (Aferin Sü
reyya sesleri) 

Makamı Riyasete 
Berrî, Bahrî ve Havaî Kuvvetlerin vakti seferde 

emri kumandasını Reisicumhura vermekte isabet var
dır. Çünkü Başkumandanlık ehr yerde rüesayi Dev
lete verilmiş bir sıfat olduğu gibi esnayı harpte ordu
yu, askerî, siyasî ve her halde bitaraf noktai nazar
dan bizzat veya bilvasıta sevk ve idare keyfiyeti de 
gene bu sıfatın Reisi Devlete verilmesini müstevciptir. 
Binaenaleyh kırkıncı maddenin «Berrî ve Bahrî ve 
Havaî bilcümle kuvvetlerin vakti seferde Başkuman
danlığı Reisicumhura mevdudur.» suretinde tadilen 
kabulünü teklif ederim. 

İzmit 
İbrahim 

Riyaseti Celileye 
Kırkıncı maddenin berveçhi ati tadilini teklif ey

lerim : 
Madde 40. — Başkumandanlık Türkiye Büyük 

Millet Meclisinin şahsiyeti hükmiyesinde mündemiç 
olup Reisicumhura mevdudur. 
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Kuvayı harbiyenin emir ve kumandası hazarda 
kanunu mahsusuna tevfikan ve Reisicumhura niya-
beten Erkânı Harbiyei Umumiye Riyasetine ve sefer
de îcravekilleri Heyetinin inhası üzerine Reisicumhur 
tarafından nasbedilecek zata tevdi olunur. 

Kütahya Mebusu 
Recep 

Riyaseti Celileye 
Başkumandanlık vazifesi Meclisin şahsiyeti ma-

neviyesinde mündemiç olup icra salâhiyetleri meya-
nmda ve 7 nci madde hükmünce Reisicumhur ile Ic
ravekilleri Heyetince istimali tabiidir. Binaenaleyh 
maddenin bu fıkrası tayyedilerek yerine münasip bir 
madde numarasıyle şu fıkra ikame edilmelidir : «Ha
zarda Ordunun emir ve kumandası Başvekil tarafın
dan inha ve Reisicumhur tarafından tasdik edilecek 
Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi uhtesindedir. Sefer
de ihdas olunacak Başkumandanlık vazaifi fiiliyesi 
îcravekilleri Heyetince intihap ve Reisicumhur tara
fından tasdik edilecek bir zat uhdesine verilerek key
fiyet Meclise arz edilir. 

Başkumandanlığın fiilen Reisicumhur tarafından 
ifası halinde îcravekilleri Heyeti mesuliyette müşte
rektir.»1 

Giresun 
Hakkı Tarık 

Riyaseti Celileye 
Başkumandanlık Meclisin şahsiyeti maneviyesin-

de mündemiç olup Reisicumhur tarafından temsil 
olunur. Emir ve kumandanın tarzı cereyanı Erkânı 
Harbiyei Umumiye Riyaseti tesisi hakkındaki kanun 
ile tayin olunmuştur. Seferde îcravekilleri Heyetinin 
intihap ve Reisicumhurun tasdikiyle Başkumandan 
tayin edilir. 

Kırkıncı maddenin berveçhi balâ muaddel şek
linde kabulünü arz ve teklif eylerim. 

İzmit 
Saffet 

Makamı Riyasete 
Kırkıncı maddenin berveçhiati tadilini teklif ede

rim : 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin şahsiyeti mane-
viyesinde mündemiç olan Başkumandanlık, Büyük 
Meclis tarafından Reisicumhura tevdi olunmuştur. 
Reisicumhur işbu vazifeye, Başvekilin inhası üzerine 
vakti hazerde Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi, vak

ti seferde ise en muvafık görülmüş bir zati kendisine 
niyabeten tayin ve nasbeder. 

İstanbul 
Akçuraoğlu Yusuf 

REİS — Efendim, Recep Beyin takririni tayini 
esami ile reye vazına dair 15 imzalı takrir vardır. 
Recep Beyin takririni bir defa daha okutuyoruz. 

RECEP BEY (Kütahya) — Reis Beyefendi, tak
ririn ikinci fıkrasındaki niyabeten tabirinin de kaldı
rılmasını istirham ediyorum. 

REİS — O halde Başkumandanlık Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin şahsiyeti maneviyesinde mündemiç 
olup Reisicumhur tarafından temsil olunur. Kuvayı 
harbiyenin emri kumandası vakti hazarda Erkânı 
Harbiyei Umumiye Riyasetine ve Reisicumhura... 
(Niyabeten) tabirini kaldırıyor. 

TALAT BEY (Ardahan) — Yeniden bir şekil 
versinler de daha ziyade düzelsin. 

REİS — Bu takriri tayini esami ile reye vaz ede
ceğim. Kabul edenler beyaz, etmeyenler kırmızı rey 
vereceklerdir. (Bir daha okusun sesleri), (Yazalım 
sesleri) 

Takrir : 

(Madde 40. — Başkumandanlık Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin şahsiyeti maneviyesinde mündemiç 
olup Reisicumhur tarafından temsil olunur. Kuvayı 
harbiyenin emir ve kumandası hazarda kanununu 
mahsusuna tevfikan Erkânı Harbiyei Umumiye Riya
setine ve seferde İcravekilleri Heyetinin inhası üze
rine Reisicumhur tarafından nasbedilecek zata tevdi 
olunur.) 

REİS — Kırkıncı maddenin bu veçhile tadilini 
teklif ediyorlar. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim ben
deniz Recep Beyin takririnin ilk fıkrasının tayyı hak
kında bir teklif yaptım. 

REİS — İstediğiniz kadar bir teklif yapabilirsi
niz. Reye vazına dair diğer rüfeka da teklif yapmış
tır. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Hayır, arz 
etmek istediğim o değildir efendim, bendeniz tayyını 
teklif ediyorum. Daha evvel reye konmak lâzımdır. 

REİS — Efendim, bu takriri reye koyuyorum; 
kabul edenler beyaz, etmeyenler kırmızı rey verecek
lerdir. 

(Reyler toplandı) 
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REİS — Reylerini henüz istimal etmeyen rüfeka 
lütfen bir an evvel istimal buyursunlar, rey istihsali 
hitam bulmuştur. 

Efendim, 40 ncı maddenin tadili hakkında reye 
vaz olunan Recep Beyin takririnin neticei arasını arz 
ediyorum : 

Reye iştirak eden azanın adedi (156) olduğu için 
muamele tamamdır. (112) kabul, (42) ret, (2) müsten-

REİS — Celseyi açıyorum. 

2. — Aşar vergisinin yüzde ona tenziline ve me-
yankükü öşrünün ayni nisbete ir cama (1/69), Tuz 
resminin beş kuruşa iblâğına (1/216), Müskirat Res
minin tadiline dair olan 8 Kânunusani 1336 tarihli ka
rarnamede münderiç rüsumun tezyidine ve Men'i 
Müskirat Kanununun tadiline dair (1/217), üç kıta 
kanun lâyihasiyle Çatalca Mebusu Şakir Beyle Rü-
fekasının Men'i Müskirat Kanununun tadiline dair 
(2/164), Kezalik Tekfur dağı Mebusu Cemil Bey ve 
Refiklerinin Men'i Müskirat Kanunun birinci mad
desinin tadiline dair teklifi kanunileri (2/56) ve 
cümlesi hakkında Kavanini Maliye Encümeni Maz
batası, Menteşe Mebusu Esat Efendinin meyankökü 
hissei öşriyesinin tezyidi hakkında teklifi kanunisi 
(2/30), Men'i Müskirat Kanununun tadili aleyhinde
ki Erzurum Mebusu Ziyaettin Efendinin takriri 
(4/119), Men'i Müskirat Kanununun tadiline dair 
olan kanun lâyihasının acilen müzakeresi hakkında 
İcra Vekilleri Riyasetinden mevrut tezkere (3/155), 
Mütakaidini askeriye Anonim şirketinin istidası ve 
heyeti umumiyesi hakkında Muvazenei Maliye En
cümenin bir kıta Mazbatası. 

kif vardır. Binaenaleyh Recep Beyin teklifi sülüsanı 
ekseriyetle kabul edilmiştir. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Her Baş
kumandana bir zafer müyesser olsun. 

REİS — On dakika teneffüs etmek üzere celseyi 
tatil ediyorum. 

Hitamı Celse, Saat : 2.55 

REİS — Bu mevzua ait tezkere, lâyiha, teklif ve 
mazbataları- okutuyorum. 

İcra Vekilleri Heyeti 
Riyaseti 

Kalemi Mahsus Müdüriyeti 
Adet : 2729/2730/2731 

6 

2689 
12 .9 .1339 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Aşar vergisinin yüzde ona tenziline ve meyankö-

künden alınmakta olan öşrün aynı nisbete ircaına ve 
tuz resminin beş kuruşa iblağına ve müskirat resmi
nin tadili hakkındaki 8 Kânunisani 1336 tarihli ka
rarnamede münderiç rüsumun tezyidine ve Men'i Müs
kirat Kanununun tadiline dair tanzim ve İcra Ve
killeri Heyetinin 2 . 9 . 1339 tarihli içtimaında 
Meclisi Âliye arzı takarrür eden üç kıta kanun lâyi
hası iktisabı kanuniyet eylemesi marazında leffen 
takdim kılınmıştır efendim. 

İcra Vekilleri Heyeti Reisi 
Alı Fethi 

İKİNCİ CELSE 

Bedi Müzakerat Saat: 3,10 

REİS : Fethi Bey 

KÂTİPLER : Avni Bey (Bozok), Talât Bey (Kângırı) 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
îcra Vekilleri Heyeti Riyaseti 

Adet : 2730 

Tuz Resmi hakkında kanun lâyihası 
Madde 1. — Türkiye memlahalarında tuzun be

her kilosu için fii mirisi 5 kuruşa iblağ edilmiştir. 
Madde 2. — 24 Kânunievvel 1333 tarihli kanun 

ile işbu kanun arasındaki farkı fiyat hazineye aittir. 
Madde 3. — İşbu kanun mevkii meriyete vaz edil

diği günden itibaren bir hafta zarfında tuz tüccarı 
yedlerinde bulunan tuzların miktarını beyanname 
ile Düyunu Umumiye İdaresine haber vermek işbu 
kanun mucibince alınması lâzım gelen miktar ile 
23 Eylül 1336 tarihli ve 26 numaralı kanun mucibin
ce verdikleri 3 kuruş resim arasındaki farkı tesfiye 
etmekle mükelleftir. Dükkânlarda 500 kiloya kadar 
tuz bulunan esnaf ile ahali bu hükümden müstes
nadır. 

Madde 4. — Maddei sabıkada muharrer müddet 
zarfında beyanname verilmediği veya verilen beyanna
mede gösterilen miktardan fazla zuhur ettiği halde 
miktarı mektum kaçak addedilerek işbu kanun muci
bince alınması muktazi resim cezaen iki kat olarak 
istiyfa edilir. 

Madde 5. — Mektumatttan alınacak bir kat resim 
fazlası ihbar edenler var ise onlara tevzi olunur. 

Madde 6. — Memaliki ecnebiyeye ihraç edilecek 
tuzlar fii miriyeye tabi olmayıp bunların takdiri fiyatı 
Maliye Vekâletine aittir. 

Madde 7. — 23 Eylül 1336 tarih ve 26 numaralı 
Tuz Resmi Kanunu mülgadır. 

Madde 8. — İşbu kanun tarihi neşrinin ferdasın
dan itibaren meriyülicradır. 

Madde 9. — İşbu kanunun icrasına Dahiliye, Ad
liye ve Maliye Vekilleri memurdur. 

2 . 9 . 1339 

İcra Vekilleri Heyeti Reisi 
Ali Fethi 

Müdafaai Milliye Vekili 
Kâzım 

Dahiliye Vekili 
Ali Fethi 

Maliye Vekili 
Hasan Fehmi 
Nafia Vekili 

Fevzi 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet 

Vekili 
Doktor Rıza Nur 

Seriye Vekili 
Mustafa Fevzi 
Adliye Vekili 

Seyit 
Hariciye Vekili 

İsmet 
Maarif Vekili 

İsmail Safa 
İktisat Vekili 

Mahmut Esat 
Erkânı Harbiyei Umumiye 

Vekili 
Fevzi 

Müskirat Resminin tadiline dair olan 8 Kânunusani 
1336 tarihli Kararnamede münderiç rüsumun tezyidi
ne ve Men'i Müskirat Kanununun tadiline dair Kanun 

lâyihası 

Madde 1. — 1 Nisan 1334 tarihli Müskirat Resmi 
Kanununun bazı ahkâmını muaddil olan 8 Kânunu
sani 1336 tarihli Kararnamede münderiç İspirto ve 
Meşrubatı Küuliyenin Resmi dört misli tezyit olun
muştur. 8 Kânunusani 1336 tarihli Kararname ile iş
bu kanun mucibince alınması lâzımgelen farkı resim 
Hazineye aittir. 

Madde 2. — İşbu kanunun mevkii meriyete vaze
dildiği günden itibaren nihayet 15 gün zarfında ispir
to ve meşrubat amil ve tacirleri yedlerinde bulunan 
nev'i mayiatın miktarını beyanname ile Hazinei Mali
yeye veya ona izafeten Düyunu Umumiye İdaresine 
haber vermek ve bunların hini imalinde veya celbinde 
mer'i olan kanuna tevfikan tediye edilmiş olan Rüsu
mu ile işbu kanunda muayyen resim farkını ifa eyle
mekle mükelleftir. 

Madde 3. — Maddei sabıkada muharrer müddet 
zarfında beyanname verilmediği veya verilen beyanna
mede gösterilen miktardan fazla ispirto ve meşrubatı 
küûliye zuhur eylediği halde miktarı mektum kaçak 
addedilerek işbu kanun mucibince alınması muktazi 
resmi miri cezaen iki kat olarak istiyfa edilir. 

Madde 4. — Mektumattan alınacak bir kat resim 
fazlasından beşte biri derdest eden memura ve ikisi 
ihbar edenler varsa onlara mükâfaten verilir. 

Madde 5. — Memaliki ecnebiyeden ithal olunacak 
müskirat envai 11 Kânunusani 1339 tarihli ve 295 
numaralı Kanunun altıncı maddesinde bahsolunan 
7 Mayıs 1337 tarihli ve 122 numaralı Kanuna mer
but (B) cetveline ithalen gümrük tarifei asliyesinin 
oniki misli nispetinde resim ahiz ve kemakân dahilde 
imal olunan ispirto ve meşrubatı küuliyenin ayni nis
pet ve derecesinde İstihlâk Resmi istiyfa olunur. 

Madde 6. — Türkiye dahilinde umumî meyhane
ler küşadı ve alenen müskirat istimali ve alenen sar
hoşluk memnudur. Hilafı memnuiyet kuşat olunan 
meyhaneler set ve sahipleri 100 liradan 1 000 liraya 
kadar cezayi nakdi ile veyahut üç aydan iki seneye 
kadar hapis cezasıyle ve alenen müskirat istimal eden
ler on liradan yüz liraya kadar cezayi nakdî ile ve 
alenî sarhoşluğu görülenler elli liradan beş yüz lira
ya kadar cezayi nakdî veyahut bir aydan bir seneye 
kadar hapis ile tecziye olunur. 

386 — 



t : 31 7 . 4 . 1340 C : 2 

Ancak Hükümetçe tayin edilen ve ayrıca Hazi
neye ait beyiye resmini vererek mezuniyet vesikası 
alan lokanta ve emsali mahallerde terkibinde gayet 
cüzî miktarda ispirto bulunup gayri müskir olan 
bira ve likör gibi mevaddın istimali caizdir. 

Madde 7. — 14 Eylül 1336 tarih ve 22 numaralı 
Kanunun üçüncü maddesi tadil ve mevaddı sairesi 
ilga edilmiştir. 

Madde 8. 
berdir. 

işbu kanun tarihi neşrinden müte-

Madde 9. — îşbu kanunun icrayı ahkâmına Dâ
hiliye, Adliye ve Maliye Vekilleri memurdur. 

2 . 9 . 1339 

İcra Vekilleri 
Heyeti Reisi 

Ali Fethi 

Müdafaai Milliye Vekili 
Kâzım 

Dahiliye Vekili 
Ali Fethi 

Maliye Vekili 
Hasan Fehmi 

Nafia Vekili 
Fevzi 

Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet Vekili 

Doktor Riza Nur 

Seriye Vekili 
Mustafa Fevzi 

Adliye Vekili 
Seyit 

Hariciye Vekili 
İsmet 

Maarif Vekili 
İsmail Safa 

İktisat Vekili 
Mahmut Esat 

Erkânı Harbiyei 
Umumiye Vekili 

Fevzi 

Kararname 

Sulh Muahedenamesinin Meclisçe tasdikine kadar 
14 Eylül 1336 tarihli Men'i Müskirat Kanununun İs
tanbul'da tehiri tatbiki için İcra Vekilleri Heyetine 
mezuniyet verilmiştir. Kanunun tatbiki teehhür et
tiği müddetçe İstanbul'da imal ve hariçten celp edi
lecek bilumum ispirto ve müskirattan 1 Nisan 1334 
tarihli Kanun ile 8 Kânuninasi 1336 tarihli Karar
name mucibince resim istiyfa olunur. 

İstanbul'da elyevm mevcut bulunan bilumum is-
pitro ve müskirattan 8 Kânunusani 1336 tarihli ka
rarnamede muayyen resimden dûn derecede resme 
tabi tutulmuş olanlardan memleket dahilinde istih
lâk edilecek kısmının fark resmi ikmalen alınacaktır. 

15 . 3 . 1339 

İcra Vekilleri 
Heyeti Reisi 

Ali Fethi 

Müdafaai Milliye Vekili 
Kâzım 

Dahiliye Vekili 
Ali Fethi 

Maliye Vekili 
Hasan Fehmi 

İktisat Vekâleti Vekili 

Seriye Vekili 
Muhalifim 

Mustafa Fevzi 

Adliye Vekili 
Rifat 

Hariciye Vekili 

Maarif Vekili 
İsmail Safa 

Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekili 

Erkânı Harbiyei Umumiye 
Vekâleti Vekili 

Kâzım 

Aşar Vergisi nisbetinin tenzili, meyankökü öşürünün 
aşar nisbetine ircaı, tuz fii mirisinin tezyidi, müskirat 
resminin tezyidi ve men'i müskirat Kanununun ta
dili hakkındaki kavanin esbabı mucibe mazbatası 

Minelkadim (Öşür) namıyla mahsulâtı arziyeden 
alına gelmekte olan yüzde on vergiye münafi san
dıklarının hini tesisinde (öşrül aşer) ilâve edilerek 
bunun yüzde onu Hazineye yüzde biri menafi san
dıklarına ait olmak ve sülüsanı menafi ve sülüsü 
maarif idarelerine ait edilmek üzere aşara (subu ve 
rubu) namıyle ve öşrün subuyle, subun rubu derece
sinde bir miktar ilâve edilmiş ise de hesap ve ciba-
yetindeki müşkülât ve teşevüşat hasebiyle 1310 
senesinden itibaren işbu zam aşarın onda bir bu
çuğu olmak üzere tespit edilmiş ve 1311 senesi ni
hayetine kadar mahsulâtı arziye yüzde on bir bu
çuk derecesinde vergiye tabi tutulmuştur. 1312 se
nesi iptidasında bu miktara zammı cedit namiyle 
yüzde yarım ve 1316 senesinden itibaren, 29 şubat 
1315 tarihli kararname ile - Aşarın yüzde altısı nis
petinde - 63 santim derecesinde teçhizatı askeriye 
namiyle diğer bir zam daha icra edilerek bu suretle 
mahsulâtı arziyeden aşar namı altında alınan vergi 
yüzde (12,63) e reşide olmuş ve müteakip senei ma
liyeden itibaren (13) santim lağvolunarak, aşar ver
gisi yüzde (12,50 - 13,50) de karar kılınmıştı. Şayanı 
ilâvedir ki, son iki zam, mahsulâtı arziyenin kaffe-
sine aynı zamanda tatbik edilmeyip, harir, lürobeki, 
tütün aşarına muhtelif tarihlerde daha sonra tatbik 
edilegelmiştir. Kezalik hissei ianenin evvelce sülüsa
nı menafi ve sülüsü Maarife ait olduğu halde 1 ağus-
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tos 1325 tarihli Muvazenei Umumiye Kanununun 27 
nci maddesiyle 1325 senesinden itibaren sülüsanı 
maarif ve sülüsü menafi hissesi olarak tespit -kılın
mıştır. Bu suretle cibayet edile gelen aşarda bir te
ceddüt vücude getirmek lüzumunda herkes mütte
fik olmakla beraber aşar tedricen dünyanın her ta
rafına yayılmak istidadını gösteren ve kazançla mü-
tenasiben tezayüt veya tenakus eden iradı umumî 
vergilerinden bir cüzü olduğu da nazardan dûr tu
tulmamak iktiza eder. 

Hasılatı gayri safiye üzerinden ahzedilmesi ziraa
tın terakkisine büyük bir hail teşkil etmesine ve va
tanımızın her şeyden evvel ziraat memleketi olmak 
için birinci derecede istidadı haiz bulunmasına bina
en aşarın nazariyat noktasından duçar olduğu itira-
zat, memleketimizde belki her yerden ziyade nazarı 
teemmüle alınmağa seza olduğu kabili inkâr olma
makla beraber Devlete bir menbaı varidat olan böy
le bir vergiden sarfınazar etmek veya kadastro ic
rası gibi milyonlar sarfını istilzam ettiren ve netice
de yine mahiyeti katiyeyi haiz olmayan arazi vergi
sine kalb edilmek dahi kolayca icra olunabilecek ıs
lâhattan değildir. Zira bu neticeye vusul ancak ve 
ancak uzun senelerin güzeranına vabestedir. 

Bu sebepten aşarın usulü cibayetinde nevi mah
sule göre bazı ıslâhat icrası derpiş edilmekle bera
ber şimdilik nisbeti hazırasında tenzilât icrası sure
tiyle zürraın yükünü tahvil ve dolayısiyle emri zi
raatı teksif etmek müreccah görülmektedir. 

Elyevm, hazine, aşardan yüzde 12,5 nispetinde 
bir tenzile razı olmakla pek büyük bir fedakârlıkta 
bulunmuş olur. Filhakika işbu tenzilâtın yüzde 2,20 
santim nispetinde tenzile muhammenatı arasında 
21 milyon liraya baliğ olabileceği tahmin olunan 
aşardan işbu tenzilât dolayısıyte hazine 5 milyon li
raya karip bir meblağı feda etmiş oluyor. 

Harbi Umumiden çıkan Devletler bütçelerinde 
'tevazün husule getirebilmek için milletlerinden yeni 
yeni fedakârlıklar talep eyledikleri ve bunun için 
mütenevvi vergiler ihtasına teşebbüs ettikleri halde 
imara fevkelâde muhtaç olan memleketimizde yeni 
vergiler ihdasına teşebbüsten evvel mevcut ve her 
halde en esaslı vergilerimizden biri olan aşardan 
tenzilât icrası vehle-i ulâda belki calibi hayret bi
le görülür. Ancak gerek Harbi Umumî ve gerek İs
tiklâl mucahedatının en ağır yükünü kemali muta
vaatla deruhte etmiş olan zürra sınıfına vergi yük
lerini tahfif için Devlet namına yapılacak müsaadat 
bir nevi mükâfat sayılsa bile esasında ve dolayısiyle 
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emri imara hizmet maksadını da istihdaf etmekte
dir. Zira bu tenzilât sayesinde zürra asırdide saba
nını atıp yerine asri pulluk vesair alâtı cedidei zirai
ye ikamesi ve tohumunun ıslahı için bir imkânı 
maddiye mazhar olabilecektir. Şimdiye kadar diğer 
vergilere nazaran aşarın en ağır bir vergi olması 
hasebiyle ziraate lâyikiyle ehemmiyet vermeyen ara
zi ashabı bundan böyle yükünün hafiflemesinden bi
listifade çiftine ihtimama germî ile çalışabileceği gi
bi toprağa sermaye ilâvesinden müçtenip bulunan
lar dahi tenzilâttan iktibası kuvvetle emri ziraatı n 
inkişafına esaslı surete hadim olabileceklerdir. Ma-
haza aşardan tenzilât icra ederken muvazenei umu-
miyenin teessüsüne ihtimamdan geri durulmayarak 
kuvvei tahammüliyesi henüz müsait bulunan diğer 
nevi rüsum ve teklifin de tezyidi bitteemmül aşağıda 
izah olunacağı üzere tuz ve müskirat resimleri mü
nasip derecelere iblâğ olunmuştur. 

Meyankökü aşarına gelince : Kıymetinin pek cüzî 
bulunmasına ve esasen dahilde istihlâk edilmemekte 
olmasına binaen elli paraya kadar satılan beher atîk 
kıyyesi öteden beri memaliki ecnebiyeye hini ihra
cında teamüle tebean iki para bir rubu öşür istifa 
edilmekte olan mahsulü mezkûrun memaliki ecnebi
yeye sevk muamelesiyle iştigal eden (Mac Anders 
Forbs nam Amerikan şirketinin teşübbüsü üzerine 
1319 senesinde öşürün bir para bir rubu ve 1323 
senesinde mezkûr şirketle akddoîunan mukavelena
me mucibince beş sene devam etmek üzere beher 
kıyyesinden bir para üç rubu itibariyle istifası ve 16 
kânunisani 1336 tarihinde Meclisi Millice kabul ve 
tasdik olunan 4 mart 1330 tarihli kanunun ikinci 
maddesiyle 1330 senesi iptidasından itibaren iki pa
ra hesabiyle cibayeti takarrür eylemiş ve şimdiye ka
dar bu minval üzere devam edilmekte bulunmuştur. 
Ancak meyankökünün kıyyesi halâ 12 - 15 kuruşa 
kadar satılmakta olup ve vaktiyle mezkûr şirketin 
adeta tahtı inhisarında bulunmak hasebiyle fazla 
öşüre tabi tutulduğu takdirde mahsulâtı ecnebiye ile 
rekabet edemeyeceği ve öşürün tezyidi halinde biz-
zarur memaliki saireden derç ve şevkine mecbur ka
lacağı yolunda şirketçe musirren vaki olan beyanat 
üzerine dahilde istihlâk edilemeyen meyan kökünün 
harice şevkinin temini için böyle cüzî bir miktar öşür 
ahzine mecbur kalındığı anlaşılıyor. Halbuki Bağdat 
ve Basra'da yetişen meyanköklerinden arazinin nevi
ne göre vaktiyle Sülüsten öşre kadar aşar istifa olun
duğu halde oralar da öşrün tenziline başlamamıştır. 
Binaenaleyh tzmir ve havalisinde yetişen meyankök-
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leri hakkında da sert olunan mahzur varit görüleme
miş olduğundan ayni nisbette öşre tabi tutulması ve 
böylece öşre tabi mevattan istisnaî nisbetlere nihayet 
verilmesi teemmül edilmiştir. 

Aşar vergisinden icra kılınan tenzilâtı telâfi mak-
sadiyle son istiklâl muharebatında harbin icap ettir
diği masarifi fevkelâdeye karşılık olarak üç kuruşa 
iblâğ edilen tuz fii mirisi bu kere 5 kuruşa çıkarılmak
tadır. Filvaki harp hitama ermiş ise de ilcaatı harbi
ye ile memleketin muhtaç olduğu imarata ancak şim
di iptidar edileceğine, bu yolda mesai azîm fedakâr
lıklar ihtiyarını müstelzim ve bu ise varidatı devle
tin tezyidine vabeste bulunmasına binaen, tahsili se-
hil ve nispeti haliyeleri zayi olan rüsum ve takâlifin 
halka bar olmayacak surette tezyidi zarurî olup tuz 
da bu meyanda bulunmaktadır. Vakıa hayvanatın 
havayiçi esasiyei gıdaiyesinden olmak itibariyle tuz 
resminin gayet mutedil olması icap edeceği varidi 
hatır olabilirse de her nevi havayiçi zaruriye fiyatla
rı bire on bazen yirmi ve daha ziyade nispetlerde te-
zayüt eylediği ez an cümle harpten evvel 30 -40 pa
raya satılan bir kıyye ekmek, elyevm memleketin her 
tarafından 20 kuruştan aza satılmadığı halde tuzun 
3 kuruştan ipkası doğru olamayacağı gibi 5 kuruşa 
iblağı da şayanı istiksar görülmemek tabiîdir. 

Bununla beraber müstehlikler için belki mühim 
addedilemeyecek olan bu nispet Hazineye senede iki 
milyon lira raddesinde bir fazla varidat temin ede
bilecektir ki, bulunduğumuz ahval içinde bunun ih
mal edilemeyeceği, aşikârdır. 

Müskirat ve meşrubatı küuliye resmine gelince : 
tşbu resimden bahsetmezden evvel 14 Eylül 1336 

tarihli 22 numaralı Men'i Müskirat Kanunuyla bu
nun memlekette husule getirdiği netayici iktisadiye ve 
içtimaiye muhtasaran nazarı tetkikten imrar edilmek 
iktiza eder. tşbu kanun bir taraftan dahili memleket
te her nevi müskirat imal ve füruht ve istimalini ve ha
riçten ithalâtı menettiği halde vaz ettiği müeyyideler 
itibariyle meydanı aleniyete çıkan netayicini, ceza 
tehdidi altına almak suretiyle filhal dahilden müski
ratın istimali memnuiyeti sureti katiyede tahtı temine 
alınmış olmadığını teslim etmek lâzım gelir. Filha
kika vaktiyle müskiratın imal ve istimal olunageldiği 
mahallerde müskirat kemakân imal ve istimal edil
mekte ve fakat bihakkın ve mevzu bazı kavanin tahtı 
tesirinde olarak bunun önüne geçilememektedir. 

Halbuki bir taraftan kanunun, müskiratı istisnaî 
b*azı halatta istimale cevaz vermesi ve ahvali istisna
iye dairesinin daima tevsi edegelmesi yüzünden Ha-
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zine, müskiratın tabi olduğu rüsumdan mahrum ola
rak gayet mühim bir menbaı varidatın gözönünde 
mahvına karşı seyirci vaziyetinde kalmak mecburi
yeti elimesinde bulunmaktadır. Memleketimizin her 
tarafı, cabeca bağlarla muhat olduğu ve bu bağların 
hâsılatı yalnız yaş veya kuru üzüm halinde sarfoluna-
mayıp bunlardan gunâgûn suretlerle istifade edilebil
diği halde bütün bu vesaili intifadan bağcılarımızı 
mahrum edip bir çok ahvalde sanayiin bile muhtaç 
olduğu ispirtoları başka taraflardan tedarike mecbur 
olmak serveti umumiyei memleket için ne kadar bü
yük bir rahne ise sanayie muktazi ispirtoları dahilde 
imal etmek isteyenleri menfaat gördükleri halde ve
lev ihracat emteası olarak meşrubatı küuliyye haline 
ircadan menetmek o derece hatalı bir siyaseti iktisa
diye olur. Hazine, bütün bu mülâhazat tahtı tesirinde 
olarak bazılarımızın mahsulâtı arziyelerinden her veç
hile istifadeden serbest bırakılmaları ve mahsulâtın 
mamulâtı sınaiye haline iblağı, sanat ittihaz edenleri 
de himaye etmeyi bağlarımızı ve mahsulâtını işleyen 
imalâthaneleri mahva müraccah görerek Men'i Müs
kirat Kanununun tadiliyle onun istihdaf eylediği iç
timaî menafiin, müskirat istimal edenlere veya isti
maline tavassut eden bazı müessesata şiddetli davran-: 
mak suretiyle temini mümkün olabileceği kanaatiyle 
buna müteferri olan merbut lâyihai kanuniyeyi takdi-i 
me müsaraat etmektedir. 

Resmin kırk senedenberi geçirdiği safhata ve bun
dan Hazinenin temin edegeldiği miktarı varidata ge-: 
ünce : 

Müskirat resmi mirisi 97 tarihli nizamname ile is-: 
pirtonun beher kilosunun 0,9375 ve meşrubatı küuliye-: 
den kıymetlerinin yüzde 25 nispetinde olmak üzere is-
tiyfa edilmekte idi ki bu nizamname 1 nisan 1334 
tarihine kadar mevkii meriyette kalmış ve Harbi Umu
miden evvelki zamanlara değin meşrubatı küuliyyenin 
rayici pek dûn olmak hasebiyle kilosu iki kuruşa satı
lan rakıdan 12 para ve kilosu 30 paraya satılan şarap
tan da 5 para raddesinde bir resim alınagelmiştir. 

1 Nisan 1334 tarihinde neşrolunan kanunla ispir
tonun beher derecesi 5 para olmak üzere azamî 100 
derecede olan bir kilo ispirtodan 12,5 kuruş ve şara
bın beher kilosundan 15 kuruş ve biranın beher kilo
sundan 50 kuruş ahzı takarrür etmiş ve muahlıaren 
müskiratın fevkalâde kesbi gâlâ etmesi üzerine resmî 
mezburun alâhalihi ipkası tecviz edilmeyerek sair rü
sum ve tekâlif nispetleri tezyit edilmekte olmasına 
kıyasen ispirto ve meşrubatı küuliyenin dahi resmî mi
risini tezyit çaresine tevessül olunarak 8 Kânunusâni 
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1336 tarihinde neşredilen bir kararname ile ispirto
nun beher derecesinden 15 para itibariyle azamî yüz
de 1 kilo ispirtonun resmî mirisi 37,5 kuruş ve şara
bın beher kilosu 25 kuruş ve biranın beher kilosu 100 
kuruş resme tabi tutulması ve böylece alelumum müs
kirattan alınan rüsum, senevî 200 bin lirayı tecavüz 
etmezken memleketin her tarafında seviyyen tatbik 
ec'ilmesi halinde senevi 3 milyon lirayı mütecaviz bir 
varidat temini mümkün olabilmişti. Muahharen 14 
Eylül 1336 tarih ve 22 numaralı Kanun ile müskira
tın istimali menolunması ile beraber hariçten ispirto 
ithalâtına nihayet verildiği gibi dahildeki imalâthane
ler de resmen kapatılarak âmiller yedindeki imbik ve
saire gibi vesaiti imaliye dahi zapt olunmasıyle işbu 
resim hemen hemen sıfır denecek bir raddeye inmiş
tir. 

Men'i Müskirat Kanunu bazı ahvalde kuulün is
timaline zaten cevaz vermekte olması cihetiyle bu 
kanunun intişarı müskirat resmi mirisinin tezyidine 
dair olan 8 Kanunisâni 1336 tarihli anifülarz karar
nameyi hükümden iskat etmemiş bulunuyordu. An
cak İstanbul'da, istanbul hükümeti zailesinin mevcu
diyeti hengâmında ecanip tarafından yalnız 8 Kanu
nisâni 1336 tarihli kararnameye değil Harbi Umumide 
neşrolunan 1 Nisan 1334 tarihli kanuna dahi riayet 
edilmek istenilmeyerek yalnız 1297 tarihli nizamname
ye rücu edilmiş ve hatta kanun ve kararnamei ahîr 
üzerine alınan rüsum ki, yüz binlerce lirayı tecavüz 
etmekte bulunuyordu. Sahiplerine iade olunarak asha
bı, vaktiyle müstehlikine tahmil eyledikleri bu resim
leri bir kerede Düyunu Umumiyeden istirdat etmek 
suretiyle, iki başlı müstefit edilmişlerdi. Elhaletü ha-
zihi müskiratın men'i istimali hakkındaki Kanunun 
neşri ile istihsali kastedilen gayeye bir memnuiyeti 
kanuniyeden ziyade mayiatı mezkûreyi ağır rüsuma 
tabi tutmak suretiyle suhuletle vusul mümkün olabi
leceği düşünülmüş ve 16 Mart 1336 tarihinden mukad
dem intişar etmiş olmak hasebiyle memleketin kâffei 
aktarında hükmü mer'i olmak lâzım gelen 8 Kanunisâ
ni 1336 tarihli kararnamede muayyen rüsumun, mu
ayyen miktarda tezyidi bittensip işbu lâyihai kanuni
ye kaleme alınmıştır. Bu lâyihai kanuniye ile müskirat 
rüsumu elyevm cari olan miktarın dört misline iblâğ 
edilmektedir. Böylece azamî yüz derecede bir kilo 
ispirto yüz elli kuruş ve kırk derecede bir kilo rakı 
altmış kuruş ve beher yüz kilo şarap yüz kuruş ve 
beher yüz kilo bira dört yüz kuruş resme tabi tutul
muş oluyor. Rüsumun bu dereceye isadı vehlei ulâda 
senevî varidatın da mühim derecede tezayüdünü icap 
edeceği varit olabilirse de memleketimizde halen müs

kirat imaliyle mütevağyil anasırın mübadeleye tabi 
tutulması ve bir çok mahallerin bu gibi imalât ile işti
gale vaziyeti hazıraları gayri müsait bulunması vesair 
bazı ahavil tahtı tesirinde tezyidi rüsumdan ancak beş 
milyon derecesinde bir menfaati Hazine temin ile aşar 
vergisinden icra kılınacak tenzilâttan mütevellit zayi
atı Hazinenin kısmen telâfisi memul bulunmuştur. 

Bu suretle işbu esbabı mucibe mazbatasına rapten 
takdim kılınan üç adet lâyihai kanuniye bir kül teş
kil etmekte olup aşar vergisinden tenzilât icrası tuz ve 
müskirat rüsumuna zamaim icrasına vabeste bulun
duğundan her üç lâyihanın tetkik ve mevkii meriyete 
vazı lâzım geleceği arz olunur. 

Men'i Müskirat Kanunun Tadiline Dair Çatalca 
Mebusu Şakir Bey ve Rüfekasının (2/164) numa

ralı teklifi kanunisi 

Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 
müskiratın men'i imalı ve istimali hakkında 16 Eylül 
1336 tarihli bir kanun neşredilmişti. 

Alelıtlak kuulün sıhhat ve ahlâkı beşer üzerinde 
yaptığı, fennen müspit olan, tahripkâr tesirler düşü
nülür ve kanunun neşrinden beri hassaten ahlâkı umu-
miyede tahassül eden salâh nazarı dikkate alınırsa sa
bık Meclisi Âlinin isabeti fikir ve nazarını takdir et
memek mümkün olamaz. 

Filvaki elde sarih ve sahih ihsaî malumat mevcut 
olmamakla beraber kanunun neşrinden beri umum 
Türkiye'de ekseriyeti hali sekirde irtikâp olunmakta 
olan sınaî cürümler miktarı umumisinin yüzde yet
miş beş, seksen nispetinde tenakus ettiği ve kanunun 
vazettiği memnuiyeti şedide dolayısıyle müskiratın te
darikinde hasıl olan müşkülât ve fiyatında vukubulan 
tereffü, halkın ve bilhassa memleketin ümidi istikba
li olan gençliğin mahrumiyetini iltizam etmesi gibi 
cidden mühim bir faydayı müstelzim olduğu şüphe
den varestedir. Bu böyle olmakla beraber diğer cihet
ten kanunun hini tanziminde memleketin ihtiyacatı 
umumiyesi ve icabatı iktisadiyesi ve maliyesi - Belki 
ilcayı hal dolayısıyle - katiyen nazarı dikkate alın
mamış olduğu cihetle temin olunan manevî fevait kar
şısında pek mühim maddî zararların tahaddüs etmekte 
olduğu da gayri kabili inkârdır. 

1. — Kanunun cezaya müteallik ahkâmı gayri va
zıh ve pek umumî bir mahiyette olmakla beraber 
memnuiyeti vakıadan şeklen tahaddüs edebilecek ce
mimin derecatı nazarı dikkate alınarak ona göre mü-
tefavit derecelerde cezalar tayin olunmamış olmasına ve 
ceza hâkimlerinin alelekser kanaati vicdaniyelerine 
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tebean hüküm vermek mecburiyetinde bulundukları
na binaen ekseriya muhtelif yerlerde tahaddüs eden 
ayni derece ve mahiyetteki iki cürümden dolayı iki 
mahkemeden sudur eden hükümlerden birini iltizam 
etmek ve bazan vuzuhu kanuninin fıkdanından do
layı tasavvurda kalmış bir cürme, sahai icraya girmiş 
bir katil cezası hükmedilmek gibi adaletsizlikler vu
kuuna sebebiyet vermektedir. Men'i Müskirat Ka
nunun muhalif harekâtına taallûk eden hükümlerine 
aynı kanun mucibince kabili istinaf ve temyiz olma
dığı için bunların tashihi mümkün olamamakta ve 
Adliye Vekâletinde bu kabil mahkûmlara ait yığın-
larca evrak bulunmaktadır. 

2. — Kanunun diğer bir mahzuru maddisi de 
memleketin başlıca menabîi iktisadiyesinden olan üzüm 
istihsalâtı üzerine icra ettiği tesiri azimdir. Bu tesir 
kanunun hini neşrinde memleketin başlıca üzüm vesa-
ir kabili ihtimar mevâddı iptidaiye hasıl eden aksamı
nın düşman işgali altında bulunması itibariyle pek de 
nazarı dikkate alınmayabilir ise de bugün hayatı ik
tisadiye ve ticariyesinin başlıca istinatgahı bağcılık olan 
İzmir ve havalisi ile aynı şeraiti kısmen haiz olan Pa-
şaeli (Trakya) kıtası istirdat edilmiş olduğundan ka
nunun hali hazırıyle ipkası oralarda mühimce bir buh
ranı iktisadinin hüdusunu mucip olması pek varittir. 
Meselâ, Edirne vilâyetinin ve Kırkkilise sancaklarının 
pek mühim bir kısmı ile Tekfurdağı sancağının mer
kez ve Müfeste ve Gelibolu'nun Şarköy kazaları ve 
Çatalca sancağının nısıf ahalisi münhasıran bağcılıkla 
taayyüş etmekte ve bilhassa Şarköy, Mürefte ve Tek
furdağı kazalarının ekseri aksamiyle Çatalca sancağı
nın kısmı azamı başka bir ziraat icrasına da gayri mü
sait bulunmakta olmasına göre kanunun müskirat ima
li hakkındaki memnuiyeti katiyesi karşısında buralar
daki halkın maişetinin ve vaziyeti iktisadiyesinin şaya
nı teemmül bir şekle gireceği izaha muhtaç bir me
sele değildir. 

Çatalca Sancağı hariç olduğu halde yalnız Edirne 
vilâyetinin hasıl ettiği şaraplık üzümün miktarındaki 
ehemmiyeti takdir için Balkan Harbine takaddüm 
eden yedi senelik mahsul vasatisinin nazarı dikkate 
alınması kâfidir. Filhakika ekseri mahallerde Filoksera 
başgöstererek haylice tahribata başlamış olduğu hal
de bile yine beher sene için vasati olarak 30 milyon 
kiloya baliğ olmakta idi ki Düyunu Umumiye kaydiy-
le sabit olmaktadır. Elde şayanı ihtiçaç ihsaiyat bu
lunmamasına rağmen yalnız Edime vilâyetinin şu ye
di senelik mahsulü mutavassıtı miktarı Türkiye'nin 
havi olduğu üzüm mıntıkalarının mahsulü umumisi

nin miktarı vasatisi ve binaenaleyh bağcılığımızın mil
lî iktisadiyatımız noktai nazarından haiz olduğu ehem
miyeti azimeyi izaha kâfidir. 

3. — Kanunu hazırın bütçe üzerinde olan tesiri de 
ayrıca şayanı nazardır. Malum olduğu üzere müski
rattan alınmakta olan rüsum düyunu umumiye karşılı
ğı olarak Balkan Harbini müteakip tanzim olunan 1330 
senesi bütçesine 222 000 ve en son tanzim olunan 1339 
senesi bütçesine de 220 000 lira olmak üzere tahmin 
vazolunmuştur. Devlet Düyunu Umumiye hakkında 
her ne karar verirse versin nihayet nihayet bunların 
muhassasatını bütçesine ithale ve karşılığını tedarike 
mecbur olacağına nazaran zikrolunan miktarı istisgar 
edemeyeceği bedihidir. 

Filvaki müskiratın efradı beşer üzerinde ika et
tiği sıhhî ve içtimaî tarhibat karşısında bu kadar 
nakdî bir fedakârlığın lâşey mesabesinde olduğu iti
razı serdedilebilir ise de gayet doğru olan bu itirazın 
vazı kavanin ile müskiratın meni istimali imkânı mu-
câsavvur olduğu zaman ancak bir kıymeti maddiyeyi 
uaiz olabileceği varestei ispatı hakayıktandır. Ame
rika Hükümatı Müttahidesi vazettiği Men'i Müski
rat Kanununun tatbikatını temin için milyonlar sarf 
ettiği halde ne istimalini tahdit ne de kaçakçılığını 
mene muvaffak olamadığı meydandadır. Bizdeki 
Men'i Müskirat Kanunu ise netice itibariyle bu güne 
kadar bir taraftan hazinei milletin hakkı meşruu 
olan paraların dört beş misli olarak başkalarının yani 
müskirat kaçakçılığı ile iştigal eden bir takım kesa-
nın ceplerini doldurmağa ve diğer taraftan cerri men
faat hevesiyle bir çok insanların kaçakçılık gibi bir 
marazı içtimaiye tutulmalarına ve fiyatı dolayısıyle 
içki tedarik edemeyen müptelâların tedariki nispe
ten kolay olan afyon ve esrar gibi hayatı beşer üze
rinde daha feci tesirat ika eden mükeyyifata inhimak 
etmelerine hizmet etmiş ve binaenaleyh vazından 
maksut ve muntazır olan faidei âmmeyi temin edeme
miştir. 

4. — Ahvali mündefia dolayısıyle bu kanunun 
aşar gibi şimdilik en mühim bir varidat menbaı üze
rinde yapacağı tesir henüz hissedilememiştir. Fakat 
müstağnii izah olduğu üzere her taze mahsulün bir 
istihlâk haddi olduğu gibi her taze mahsul de taze 
iken istihlâke mustait olamaz. Meselâ vişne, kızılcık 
gibi meyvelerin yaş iken istihlâki reçel, şurup olarak 
veya kurutularak istihlâkinden daha azdır. Kayısı, 
elma, 'armut gibi meyvelerin yaş iken istihlâk oluna
mayan aksamı kurutulur. Fakat kurultmağa yarama
yan aksamı da ihtimare terk olunur. 
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Üzüm de ayniyle böyledir. Fakat erbabına ma
lûm olduğu üzere her tarafta hasıl olan her nevi üzüm 
de hem yaş iken istihlâke hem de kurutmağa müş
tak olmadığı gibi bunların hepsinden pekmez vesa
ire imalı de mümkün değildir. Türkiye'de yetişen 
üzümler nevi ve çeşit itibariyle fennî bir surete he
nüz tasnif olunarak mahiyetleri anlaşılamamış olmak
la beraber bunları asgarî bir hata ile 40, 45 nevi ve 
çeşit olarak tahmin edebiliriz. Bunları yaş olarak is
tihlake müstait olanları ancak 7-8 neve inhisar ettiği 
gibi revaçla bir ticaret metaı olarak kurutmağa ya
rayanları da hemen münhasıran İzmir'in razaki ve çe
kirdeksizidir. Pekmez imal edilenler ise masarifi is-
tihsaliye itibariyle şekere rekabet edememekte olduk
larından mühim bir metaı ticaret olmak meziyetini 
çoktan kaybetmiştir. 

Halbuki bunların hepsi oldukça mühim bir aşar 
vergisine tabidirler. Şayet müskirat imali imkânı 
olamayacaksa elyevm mevcut bağlardan, üzümleri 
taze veya kurutularak istihlâk edelebilecek nevileri 
havi olan bir kısmı cüzisi muhafaza edilip müteba
kisinin behemehal kütükleri sökülerek adi tarla haline 
getireleceğinde şüphe yoktur ve bu suretle bütçede 
üzüm aşarı dolayısıyla da mühim bir tenezzül vukua 
gelecektir. 

5. — Malum olduğu veçhile ispirto zamanımızda 
gerek idarei beytiyde ve gerek bazı sanayide müte-
ammim bir surette istimal edilmektedir. Halbuki 
Meni Müskirat Kanununda bu cihet katiyen düşü
nülmemiş ve yalnız müstamel ispirtolu mevat, bir 
dereceye kadar nazarı dikkate alınmıştır. îhtiyacatı 
beytiyeyi ve sanayii ispirtodan mahrum etmekte hiç
bir maksat ve fayda olamayacağına göre bu husus
ta ahkâmı cedde kabulündeki vücup aşikârdır. 

Yukarıdan beri arz ve tadat olunan esbap Men'i 
Müskirat Kanunu hazırının fayda ve mahzurlarını 
kâfi derecede göstermekte ve temin ettiği faydalara 
nisbetle zararlarının da pek ciddî ve azîm olduğu an
laşılmaktadır. Filhakika sıhhat, ahlâk ve asayiş nok-
tai nazarından elde edilen bazı faydalara nispetle 
içtimaî, iktisadî, malî ve hukukî noktai nazardan 
maruz kalınan mahzur ve zararları mukayese edince 
kanunu hazırın ihtiyaca tetabuk etmediğini itiraf mec
buridir. Ancak bu mütalâa ile müskiratın serbest 
bir surette istimaline taraftar bulunulduğu neticesinin 
anlaşılmamasını rica ederiz. 

Maksat, Men'i Müskirat Kanunu hazırının mah
zur ve noksanlarını izale ile beraber bugün bilhassa 
memleketimizin bazı aksamını pek ziyade tazyik 

eden ahkâmı muhtelifesi ihtiyacatı iktisadiyemizle 
telif ve bütçedeki müşkülâtı da mümkün mertebe tah
fife matuftur. Gerek imal, gerek füruht ve istimal 
hususunda vazolunan kuyudun men'i müskirattan 
beklenen faideyi asliyeyi temine müsait olduğu ka
naatindeyiz. Malum olduğu veçhile ahkâmı şeriyemiz 
de esasen müskiratın ne imalı ve ne de füruhtunu 
sureti katiyde menetmediği gibi istimalini. de sade 
bazı kuyut ve hudut ile karşılamıştır. Bu esastan mül
hem olarak teklif ettiğimiz kanun lâyihasında da 
imal ve füruht, sıkı bir murakabeye tabi tutulmak
ta ve alenen istimali ve halisekre karşı şiddetli ve 
müessir ukubat tatbiki nazarı dikkate alınmamakta
dır. Lâyihamızın bini müzakeresinde tafsilâtı mütem
mime itasıyle Meclisi Âliyi tenvir etmek mümkün ol
duğundan teklifimizin ait olduğu encümenlere hava
lesiyle müstaceliyetle tetkikini rica ederiz. 

6 Eylül 1339 

Çatalca 
Şakir 

Edirne 
Faik 

Canik 
Cavit 

Teklifi Kanuni 

rekfurdağı 
Cemil 

Niğde 
Galip 

Madde 1. — Türkiye'de üzüm, incir, dut, erik, 
elme, armut gibi meyvelerle arpa ve çavdar musillu 
hububattan müskirat imalı ve hariç memlekete ihracı 
serbest ve bu mevaddın gayri mahsulâttan istihsal 
olunan ve sınaî kuul denilen ispirtolarla müskirat 
imali ve üzüm ve meyvelerden mamul müskiratın bu 
nevi ispirtolarla tahlit ve tağşişi ve bira imalinde ömür 
otundan maada muhazzaratın istimali külliyen mem
nudur. 

Madde 2. — Türkiye dahilinde müskiratın alenen 
istimali memnudur. 

Madde 3. — Türkiye'de müskiratın gazino ve 
müskirat satış dükkânlarında ve mesirelerde ve eğ
lence yerlerinde müteferrik surette satılması memnu
dur. Bunlar ancak ağızları âmilinin isim ve markası
nı havi kırmızı mühür mumu veya kurşun kapsül ile 
kapanmış birer kiloluk şişeler içinde satılabilir. 

Madde 4. — Istihlâkâtı dahiliyeye mahsus müskira
tın beher kilosundan Düyunu Umumiye karşılığı ola
rak alınmakta olan rüsumdan maada Hazine nam 
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ve hesabına olarak derecatı atiyede istihlâk resmi ah-
zolunur:. 

Biraların beher kilosundan 50 kuruş 
Şarap ve konyakların beher kilosundan' 100 kuruş 
Rakıların beher kilosundan 150 kuruş 
Şampanya vesair her nevi müskiratın 

beher kilosundan 250 kuruş 
Likörlerin beher kilosundan 50 kuruş 
Madde 5. — Tıbbî şampanya, ispirto ve konyak

larla küllü mamulâtı ispencariye, bu resimden müs
tesnadır. Şu kadar ki bunlar tabip reçetesiyle ancak 
eczaneden satın alınabilir. 

Madde 6. — tşbu kanunun vazettiği memnuiyet 
hiçbir zaman inhisarı tazammun edemez. Döıdüncü 
maddenin tahdit ettiği rüsumu istihlâkiye şişelere 
bandrol ilsak suretiyle peşinen istiyfa olunur. 

Madde 7. — Müskirat imal edecek her şahıs ve
ya müessese evvelemirde Maliye Vekâletinin tayin 
edeceği mercii mahsusa imalât için kullanacağı alât 
ve edavatın nev ve miktarını, istihsal edeceği müski
ratın mahiyet ve kemiyetini ve bunlardan istihlâkatı 
dahiliyeye tahsis edeceği miktarı mübeyyin bir be
yanname vererek ruhsat almaya ve istihlâkatı dahi
liyeye mahsus miktarın şişeleri ağzına koyacağı mü
hür ve markanın şeklini tevdia ve bu miktara istih
lâk resmi bandrollarının bedelini bittesviye mubayaa 
etmeye mecburdur, tşbu bandrollar, şişe açılır iken 
bir daha istimali mümkün olamayacak surette yırtıla
cak veçhile şişelerin ağzına ilsak olunur. İmalâtha
neler sureti daimede hükümetin tahtı murakabesin
de bulundurulacaktır. 

Madde 8. — Müskirat ticaretiyle mütevaggil 
her tacir, mağaza ve depolarında bulundurduğu müs
kiratın ve bunlardan istihlâkatı dahiliye ve ihracata 
mahsus olanlarının nevi ve miktarını Maliye Vekâ
letinin irae edeceği mercii mahsusa bildirmeğe ve ha
riç memlekete ihracat yaptıkça miktarını ihracat 
gümrüğündan meccanen alacağı bir vesikai matbua 
ve memhure ile ispat ederek kaydına işaret etirmeye 
mecburdur, tşbu mecburiyet, doğrudan doğruya ih
racat yapan amiller için de caridir. 

Madde 9. — Maliye Vekâleti müskirat ihracatını 
teshil ve teşvik ile mükelleftir. 

Madde 10. — Maliye Vekâleti müskirat kaçak
çılığını ve hilafı kanun imalâtı men için Düyunu 
Umumiye idaresinin vazettiği murakabe usulüne za-
mimeten işbu kanunun metin ve ruhunu ihlâl et
meyecek tedabiri mütemmime ittihaz ve bunu bir ni-
zamnarhei mahsus ile tespit eder. Tedabiri müteah-

hizeden yalnız mekteplerle bazı müessesatı ilmiye, 
sanay' erbabı nezdinde bulunan azamî bir kilo hac
mi ; ;tiabisindeki tecrübe aletleri istisna olunabilir. 

Mudde 11. — Sanayide ve eczahanelerle kim-
yahanelerde sarf olunan inbik sularının «Mai mu
kattar» istihsal edenler, müskirat imal etmeyecekle
rine dair Maliye Vekâletinin lüzum göreceği şekil
de teminatı kaviye verdikleri takdirde taktir aletleri 
onuncu maddede ittihaz edileceği bildirilen tedabiri 
inzibatiyeden hariç bırakılabileceği gibi, gülyağı ve
sair cevahiri ıtriye istihsal edenlere de teshilât irae 
olunur. 

Madde 12. — Türkiye'de ihtimar ve teşekküre 
müstait olan her maddeden adı, musaffa ve mutlak 
küul imali hükümet inhisarında olup yed-i inhisarın 
işletilmesi şeraiti kanunu mahsus ile tayin olunur. 

Ahkâmı Cezaiye 
Madde 13. — Halisekir ceraimde taini ceza için 

esbabı müşeddedendir. 
Madde 14. — tşbu kanuna muhalif efalden mü

tevellit ceraim için memurini aidesinin tanzim ede
cekleri zabıt varakaları münderecatı, hilafı sabit 
oluncaya kadar mahkemece muteber addolunur. 

Madde 15. — tşbu kanunun birinci maddesinin 
ikinci fıkrasına muhalif olarak mevkii füruhta çıkarı
lan müskirat kamilen müsadere ve imha olunmakla1 

beraber amil ve bayiinden içkinin tabi olduğu is
tihlâk resmi iki misil istiyfa ve beher kilo için ay
rıca yirmi beş lira cezayi nakdî ahzolunur. 

Madde 16. — Alenen içki içenlerden veya sar
hoşluğu asarı zahirine zamimeten tabip raporıyla 
~abit olanlardan ve saikai sekir ile istirahat ve sü
kûneti ihlâl edenlerden 50 liradan 200 liraya kadar 
ezayi' nakdî ahiz veya üç aydan bir seneye kadar 

hapsolunur veyahut bu cezaların ikisi birden hük-
molunur. 

Madde 17. — Gazino ve müskirat satış dükkân
larında ve mesirelerle eğlence yerlerinde kadeh veya 
buna mümasil kaplar derununda müteferrik surette 
müskirat satanlardan sattıkları beher kadeh için 10 
lira cezayi nakdî ahzolunur. Bu kadehlerden 20 ya
şından aşağı gençlere satılmış ise işbu cezayi nakdî 
iki misli alınır. Ağzı mühürsüz veya bandrolsüz şi
şelerde müskirat satanlardan istihlâk resmi iki mi
sil olarak alındığı gibi beher kilo müskirat için de 
ayrıca 50 lira cezayi nakdî ahz ve mühürsüz ve 
bandrolsüz müskirat müsadere olunur. 

Madde 18. — Tıbbî şarap ve şampanya ve kon
yaklar ile sair küuli edviye için, hastanın ihtiyacatı 
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sıhhiyyesinden fazla miktarda reçete yazan ettibba 
ile bu kabil müskiratı reçetesiz satan eczacılar üç 
aydan akal olmamak üzere icrayı sanattan menolun-
duğu gibi ayrıca 50 liradan 500 liraya kadar cezayı 
nakdî ile tecziye olunur. Bunu yapan tabip devlet 
memuru ise marüzzikir cezalardan maada muvakka
ten memuriyetten mahrum edilir. 

Madde 19. — tşbu kanunun yedinci ve sekizinci 
maddelerindeki tarifat dairesinde mezuniyet istihsal 
etmeksizin müskirat imal ve füruht edenlerin ve 
onuncu madde mucibince ittihaz olunacak tedabiri 
inzibatiyenin tatbikine muhalefetle meztlerindeki 
alâtı taktiriye vesaireyi saklayanların on birinci mad
de mucibince inbik suyu çıkarmak için verdiği te
minat hilâfında hareket edenlerin ellerindeki müs
kirat ve alât ve edavat tamamen müsadere edilmek
le beraber kendilerinden 500 liradan 5 000 liraya ka
dar cezayi nakdî ahzolunur ve kendilerine badema 
hiç bir suretle müskirat imal ve füruhtu ve imbik 
istimali için müsaade edilmez. 

Madde 20. — İşbu kanun mucibince cezaen alı
nan ikinci misil istihlâk resmiyle cezayi nakdîleri 
vermekte temerrüt edenler hakkında Tahsili Emval 
Kanunu ahkâmı tatbik olunur. 

Madde 21. —* îşbu kanun mucibince tahsil olu
nan cezayı nakdîlerin nısfı cezayi nakdîyi istilzam 
eden cürmü ihbar edenlere ita olunur. 

Madde 22. — işbu kanun tarihi neşrinden mu
teberdir. 

Madde 23. — İşbu kanunun icrasını Maliye ve 
Adliye ve Dahiliye ve Sıhhiye Vekilleri memurdur. 

Lâyiha Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Çatalca Mebusu Şakir ve rüfekası tarafından 
Men'i Müskirat Kanunun tadiline dair muta tek
lifi kanuninin şayanı müzakere olduğuna ekseriyet
le karar verildi. 15 Eylül 1339. 
Lâyiha Encümeni Reisi 

namına Mazbata Muharriri 
Kemal Ahmet Saki 

Kâtip 
Necip Ali 

Aza 
Faidei içtimaiyesi derkâr 
olan Men'i Müskirat Kanu
nunun tatbikini mani bir tek
lif olduğundan muhalifim. 

Konya 
Tevfik Fikret 

Men'i Müskirat Kanunun birinci maddesinin tadili 
hakkında Tekfurdağı Mebusu Cemil Bey ve Rüfe-
kasının (2/65) numaralı teklifi kanunisi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesİne 

Ziraat derecesinde mühim, binlerce Milletdaşımı-
zın yegâne medarı sây ve maişeti olan bağcılık, 
Trakya'nın Edirne ve Kırkilise sancaklarında ve has
saten Marmara sahilinde ehemmiyetli bir surete mü-
teammimdir. Trakya. üzümleri, kısmen yaş olarak 
sarf edilmekte ise de Kırkilise, Şarköy, Mürefte, Çan
ta ve Silivri üzümlerinin ekserisi şaraplıktır. Bu ha
vali başka ziraata müsait olmadığı gibi üzümleri de 
kurutulmaya ve pekmez vesaire gibi küulsüz mevat 
imaline yaramamaktadır. Yalnız Marmara sahili 
mıntıkasında 50 milyon kütüğü tecavüz eden üzüm 
bağlarının hasılatından her sene milyonlarca litre şa
rap imal ve harice gönderilmekte ve bu yüzden hem 
ahali ve hem de hükümet küllî miktarda istifade et
mekte idi. İki buçuk seneye yakın düşman istilâsın
da bulunduktan sonra hamden lillah istihlâs edilen 
sevgili Trakya'mızda bu sene mevcut bağların he
men yüzde sekseni büyük emek ve masraflar ihti
yariyle işletilmiş ve müstesna bir feyz-ü bereket inzi-
mamiyle eski senelere nispet kabul edilemeyecek de
recede fazla mahsul idrak edilmiştir. Men'i Müskirat 
Kanunu mucibince Trakya'da idrak edilen üzümler
den kemafissabık şarap imal ve ihracına müsaade 
edilmeyecek olursa lâakal elli altmış milyon okka 
üzümün çürüyüp heder olmasına ve müstevli düş
manın kahir ve zulmü altında senelerce inlemiş, bir 
çokları ifna edilmiş menabii sây ve hayatı imha ve 
hayvanatı sürüp götürülmüş olan Trakya halkının 
bin müşkülâtla sarfettiklerı emek ve masraf heba 
olmakla beraber yegâne medarı maişet ve refahları 
olacak paranın da ellerine geçmesine kasten müma
naat ve hazinei milletin zararı da iltizam edilmiş ola
caktır. 

Binaenaleyh bağcılarımızın idrak ettikleri üzüm
lerden bersabık hükümetin murakabesi altında şa
rap imal ederek harice sevk ve füruht eylemeleri im
kânının senan temini için Men'i Müskirat Kanunu 
maddei mahsusasının bu maksadı temin ve ifade ede
cek veçhile tadili lüzumunun imalât mevsiminin hu
lul ve mürur etmekte bulunmasına binaen müstace-
len müzakere ve tahtı karara alınmasını arz ve tek
lif eyleriz. 1 Eylül 1339 

Tekfurdağı Çatalca 
Gemil Şakir 
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Canik Edirne 
Cavit Faik 

Edirne 
Hüseyin Rıfkı 

Men'i Müskirat Kanununun birinci maddesinin 
berveçhi ati tadilini teklif eyleriz. 

Madde 1. — Türkiye'de müskirat imali ve hariç
ten itali memnudur. Bağlık mıntıkalarda memleket 
haricine satılmak üzere müskirat imaline müsaade 
olunur. 

Lâyiha Encümeni 
Karar 40/37 11 . 9 .1339 

Lâyiha Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Tekfurdağı Mebusu Cemil Bey ve rüfekasının 
Türkiye'de bağlık mıntıkalarında memleket haricine 
satılmak üzere müskirat imaline ve müskiratın isti
mal ve hariçten ithali memnuiyetine dair muta 
1 . 9 . 1339 tarihli teklifi kanunî encümenimizce mü
talâa ve tetkik olunarak elyevm mevcut olan mülâ
hazatı iktisadiyeye binaen şayanj müzakere görül
mekle Heyeti Celileye tevdii ekseriyetle tahtı karara 
alınmıştır. 

Lâyiha Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
Tokat Antalya 
Emin Ahmet Saki 

Kâtip 
Necip Ali 

Men'i Müskirat Kanununun ve onun fevaidi şa-
milesine mugayir idüğünden şayanı müzakere olma
dığı reyindeyiz. 

Aza Aza 
Konya Osman Niyazi 

Tevfik Fikret 

Türkiye Büyük Millet 
Meclisi 

Kavanini Maliye Encümeni 
22 

Kavanini Maliye Encümeni Mazbatası 
Aşar vergisinin yüzde ona tenziline ve meyankö-

künden alınmakta olan resmin aynı nispete ircaına 
ve tuz resminin beş kuruşa iblağına ve müskirat res
minin tadili hakkındaki 8 Kânunusani 1336 tarihli 
kararnamede münderiç rüsumun tezyidine ve Men'i 
Müskirat Kanununun tadiline dair Heyeti Vekile 
Riyasetinden mevrut, Kavanini Maliye Encümenine , 

I muhavvel ve bir kül halinde olan levayihi kanuniye 
tetkik ve müzakere olundu. 

Minelkadim memleketimizde cari olan aşar ver
gisinin tarzı cibayeti usulü ihalesi ve muhtelif tarih-

I lerde icra olunan zamaim hasabiyle vasıl olduğu 
I yüzde onikibuçuk miktarı usulü maliyenin istihsan et-
ı miyeceği şekilde cari vergiler msyanında olduğu kabili 
I inkâr değildir. Bilâvasıta tekâlif meyanında olan aşa

rın bilcümle memaliki mütemeddinede olduğu gibi 
arazinin kabiliyeti inbatiye ve istihsaliyesine göre tak
rir ve tespiti ve bir kısım mültezim denilen mutavas
sıtların idaresinden alınarak doğrudan doğruya esbabı 
mükellefiyete müracaat edilmesinin daha çok adalete 
tevafuk edeceği bedihidir. 

Ancak Trakya'nın coğrafî ve topoğrafî vaziyeti 
hasebiyle mezru arazinin mesahası ve kadastronun 
tanzimi birçok vesaiti fenniyeye muhtaç olduğu ka
dar para ve zaman meselesidir. Halen bunun icra ve 
tatbikine imkân görülmediğindendir ki, Kavanini Ma
liye Encümeni aşarın ıslahı umdei esasiyesinde resmî 
bir derece tezili ile memlekette bilhassa ziraat erba
bının tahammül etmekte olduğu barı mehmaemken 
tahfif ettiğine kani olmuş ve bu bapta Heyeti Ve-
kilenin noktai nazarına iştirak etmiştir. Yüzde ona 
tenzil edilen Aşar Vergisinden menafi ve Maarif his
sesi olan yüzde onikinin sülüsanı maarif ve bir sülü
sün menafi hissesi olarak tefriki esasını kabul et
miştir. Cibayeti usulü mahsusaya tabi ve şimdiye ka
dar pek cüzî miktarda olan Meyankökü Resminin da
hi Aşar derecesine iblâğının istihsalât ve ihracata za
rar vermeyeceği anlaşıldığından muvafık görülmüştür. 
Müstesna Evkaf Öşrüyle mukataaya merbut Arazi 
Öşrünün usulü cibayetindeki hususiyetin idamesine 
mahal görülemediğinden ikinci madde dahi aynen 
ipka edilmiştir. 

Velhasıl Aşar Vergisinin tenzilinde encümen Hü
kümetin noktai nazarına iştirak etmiştir. 

Tuz Resminin tezyidi keyfiyetine gelince: Aşar 
Vergisi gibi Tuz Resmi dahi köylü ve zürra sınıfına 
teveccüh eden rüsumdandır. Memleketimizde tuzu en 
çok sarf eden köylü ve binnisbe fakir olan sunufu iç
timaiyedir. «Kendisinin ve hayvanatının beslenmesi 
yağ, peynir ve emsali mahsulâtın imali için en çok tuza 
ihtiyaç vardır. Bir taraftan Aşar Vergisinin ağırlığını 
kabul ederek tahfifi esbabını düşünürken diğer taraf
tan Tuz Resmini tezyit etmek, istihdaf edilen refahı 
milliyi temin edemiyecektir. Zaten Tuz Resmi Cidali 
Millî esnasında tezyit edilmiş, kilosu yirmi paradan 
üç kuruşa iblâğ edilen bu resim diğer vergilere nis-
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peten yüksek derecesini bulmuştur. Binaenaleyh Ka-
vanini Maliye Encümeni, Tuz Resminin tezyidi hak
kındaki lâyihayı kabul etmiyerek reddetmiştir. 

Müskirat Resminin tadiline dair olan 8 Kânunusa
ni 1336 tarihli Kararnamede münderiç rüsumun tez
yidine ve Men'i Müskirat Kanununun tadiline dair 
teklifi kanuninin müzakeresinde vasıl olduğumuz neti
ce şudur: Memleketimizde herhangi nevi müskira
tın katiyen istimal edilmemesi pek ziyade şayanı ar
zudur. Ancak bu emniyetin husulü, mevzuatı kanuni-
yeden ziyade içtimaî ve ahlâkı mesailde ve aynı za
manda iktisadî mahiyette görüldüğünden şekli tadile 
Encümen de taraftar olmuştur. 

Men'i Müskirat Kanununun tarihi neşrinden bu
güne kadar cereyan eden tatbikat ve tecrübesine na
zaran kanunun maksadı vazındaki esası temin etmek 
ve Türkiye'nin mahv ve inkıraza yüz tutan bazı me-
vakıdaki üzüm bağlarının hayatını kurtarmak ve büt
çemize senevi beş milyon lira miktarında tahmin edi
len meblâğı kazandırmak için Hükümetçe teklif olu
nan lâyihai kanuniye bazı tadilâtla kabul edilmiştir. 
Men'i Müskirat Kanununun tadiline mütedair Çatal
ca Mebusu Şakir Bey ve rüfekâsımn teklifi keza Tek-
furdağı Mebusu Cemil Bey ve rüfekâsımn tadil tek
lifi mahiyeti mesele itibariyle Hükümet teklifinde 
mündemiç bulunduğundan, onların da tevhidi müna
sip görülmüştür. Aşar ve Müskirat resimlerinin tez
yidi ve tadili hakkında encümence tanzim kılınan ber-
veçhiati mevaddı kanuniye, bir defa da Muvazenei 
Maliye Encümenince müzakere edilmek üzere En
cümeni müşarünileyha Riyasetine takdim kılınmıştır. 

Kavanin Maliye Encümeni Reisi 

Mazbata Maharriri 
Kayseri 

Ahmet Hilmi 

Çorum 
Ferit 

Aza 
Ertuğrul 

Halil 
Kâtip 

Sıhhî, İçtimaî, Adlî fevaidi külliyesi derkân ve 
muamelei inzibatiyenin takayyüdü nisbetinde 
menfaati bişümar olan Men'i Müskirat Ka
nununun tadiline, bedeli öşür mukataasına 
merbut olan arazi mahsulâtından mukataa 
bedeli refedilmeden öşür ahzedilmesine muha

lifim. 

Konya 
Tevfik Fikret 

Aza 

Mahaziri sairesinden kat'ı nazar bilhassa ikaı 
ceraim hususunda maniai müessire olduğu bit-
tecrübe tahakkuk eden Men'i Müskirat Ka

nunu tadiline muhalilim. 
Karesi 

Osman Niyazi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Kavanini Maliye Encümeni 
Aşar Vergisinin Tenziline ve Meyankökünden Alı
nan Öşrün Aynı Nispete İcrama dair Kanun Lâyihası 

Madde 1. — Öşre tabi mevaddan yüzde on nis
betinde istiyfa edilmekte iken maarif ve menafi his-
sei ianeleri ve zammı cedit ve teçhizatı askeriye his
sesi namlarıyle yapılan zamaim üzerine yüzde oniki 
buçuğa baliğ olan aşar vergisi seviyen yüzde ona ten
zil olunmuştur. 

Cibayeti usûlü mahsusaya tabi olan meyankökü 
aşarı dahi aynı nisbette istiyfa olunur. 

Madde 2. — Müstesna evkafın öşrü dahi kurayı 
mevkufe gibi Maliye Vekâleti tarafından idare olu
nur. Bedeli öşür mukataasına merbut arazi mahsu
lâtı dahi aşar nizamnamesi mucibince öşre tabidir. 

Madde 3. — Hâsılatı öşriyenin yüzde on ikisinin 
bir sülüsü menafi, iki sülüsü muarif hissesi olarak 
kanunu mahsus mucibince tefrik edilecektir. 

Madde 4. — Aşara zamimeten alınmakta olan 
zammı cedit ve teçhizatı askeriye hissesi mülgadır. 

Madde 5. — İşbu Kanun neşredildiği seneden iti
baren ati senelerde idrak edilecek mahsulâtı arziye 
hakkında caridir. 

Madde 6. — Bu Kanunun icrayi ahkâmına Mali
ye Vekili memurdur. 
Aşar Vergisinin tenziline ve meyankökünden alman 

öşrün aynı nisbete ircaına dair Kanun Lâyihası 

Madde 1. — Öşre tabi mevaddan yüzde on nis
betinde istiyfa edilmekte iken maarif ve menefi his-
sei ianeleri ve zammı cedit ve teçhizatı askeriye his
sesi namlarıyle yapılan zamaim üzerine yüzde oniki 
buçuğa baliğ olan aşar vergisi seviyen yüzde ona ten
zil olunmuştur. 

Cibayeti, usulü mahsusaya tabi olan meyankökü 
aşarı dahi aynı nisbette istiyfa olunur. 

Madde 2. — Müstesna evkafın öşrü dahi kurayı 
mevkufe gibi Maliye Vekâleti tarafından idare olu
nur. Bedeli öşür mukataasına merbut arazi mahsulâ
tı dahi aşar nizamnamesi mucibince öşre tabidir. 

Madde 3. — Hâsılatı öşrüyenin yüzde on ikisi
nin bir sülüsü menafi, iki sülüsü maarif hissesi ola
rak kanunu mahsus mucibince tefrik edilecektir, 
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Madde 4. — Aşara zamimeten alınmakta olan 
zammı cedit, ve teçhizatı askeriye hissesi mülgadır. 

Madde 5. — İşbu Kanun neşredildiği seneden iti
baren ati senelerde idrak edilecek mahsulâtı arziye 
hakkında caridir. 

Madde 6. — işbu Kanunun icrayi ahkâmına Ma
liye Vekili Memurdur. 

Müskirat resminin tadiline dair olan 8 Kânurıisanı 
1336 tarihli Kararnamede münderiç rüsumun tezyi
dine ve Men'i Müskirat Kanununun tadiline dair 

Kanun Lâyihası 

Madde 1. — 1 Nisan 1334 tarihli Müskürat Rü
sumu Kanununun bazı ahkâmını muaddil olan 8 Kâ-
nunsani 1336 tarihli kararnamede münderiç ispirto 
ve meşrubatı kûuliyenin resmi dört misil tezyit olun
muştur. 8 Kânunusani 1336 tarihli kararnameyle iş
bu kanun mucibince alınması lâzım gelen farkı resim 
hazineye aittir. 

Madde 2. — tşbu Kanunun mevkii meriyete va
zedildiği günden itibaren nihayet on beş gün zarfın
da ispirto ve meşrubat amil ve tacirleri yedlerinde 
bulunan bu nevi mayiatın miktarını beyanname ile 
Hazineyi Maliyeye veya ona izafeten Düyunu Umu
miye İdaresine haber vermek ve bunların hini ima
linde veya celbinde mer'i olan kanuna tevfikan tedi
ye edilmiş olan rüsum ile işbu kanunda muayyen re
sim farkını ifa eylemekle mükelleftir. 

Madde 3. — Maddei sabıkada muharrer müddet 
zarfında beyanname verilmediği veya verilen beyanna
mede gösterilen miktardan fazla ispirto ve meşrubatı 
küuliye zuhur eylediği halde miktarı mektum kaçak 
addedilerek işbu kanun mucibince alınması muktazi 
resmi mirî, cezaen iki kat olarak istifa edilir. 

Madde 4. — Mektumattan alınacak bir kat resim 
fazlasının beşte biri derdest eden memura ve ikisi ih
bar edenler var ise onlara mükâfaten verilir. 

Madde 5. — Memaliki ecnebiyeden ithal olunacak 
müskirat envai 11 Kânunusani 1339 tarihli ve 295 nu
maralı Kanunun altıncı maddesinde bahsolunan 7 
Mayıs 1337 tarihli ve 122 numaralı Kanuna merbut 
(B) cetveline ithalen gümrük tarifei asliyesinin oniki 
misli nispetinde resim ahiz ve kemakân dahilde imal 
olunan ispirto ve meşrubatı küufiyenin aynı nisbette ve 
derecesinde istihlâk resmi mirisi istiyfa olunur. 

Madde 6. — Türkiye dahilinde umumî meyhaneler 
küşadı ve alenen müskirat istimali ve alenen sarhoş
luk memnudur. Hilafı memnuiyet kuşat olunan mey

haneler set ve sahipleri yüz liradan bin liraya kadar ce
zayi nakdi veyahut üç aydan iki seneye kadar hapis ce-
zasiyle ve alenen müskirat istimal edenler on liradan 
yüz liraya kadar cezayi nakdî ile ve aleni sarhoş görü
lenler elli liradan beş yüz liraya kadar cezayi nakdî ve
yahut bir aydan bir seneye kadar hapis ile tecziye olu
nur. Ancak hükümetçe tayin edilen ve ayrıca hazineye 
ait beyiye resmi vererek mezuniyet vesikası alan lo
kanta ve emsali mahallerde terkibinde gayet cüzî mik
tarda ispirto bulunup gayri müskir olan bira ve likör 
gibi mevadın istimali caizdir. 

Madde 7. — 14 Eylül 1336 tarih ve 22 numaralı Ka
nunun üçüncü maddesi tadil ve mevaddı sairesi ilga 
edilmiştir. 

Madde 8. — İşbu kanun tarihi neşrinden muteber
dir. 

Madde 9. — işbu kanunun icrayı ahkâmına Dahi
liye, Adliye ve Maliye Vekilleri memurdur. 

Meyankökü hisse öşriyesinin tezyidi hakkında 
Menteşe Mebusu Esat Efendinin (2/30) numaralı tek
lifi Kanunisi 

Meyankökünden istihsal olunan bal; tababette, sa
nayide kullanılır. Bira ve şaraplara, çikolatalara, pasta
lara girer. Avrupa ve Amerika'da tütün fabrikaları 
(Puro) sigaralarının yapraklarını meyan şerbetiyle ısla
tarak yaprakların kuruyup kırıtmamasını temin eder
ler. (Puro) sigaraları meyan balıyla tavlanır. Şimalî 
ve Cenubî Amerika'da binlerce fabrika amelesi iş 
zamanlarında bunu tütünlere karıştırarak ağızlarında çiğ 
nerler. Mısır'da, Şam'da meyan (kökü) kaynatılaraK 
şerbet gibi satılır. Hülâsa dünyanın her tarafında kö
künden balından birer suretle intifa ve istifade edil
diği için isthlâkinin derecesi külliyetlidir. Yalnız Ame
rika'nın sarf ve istihlâk eylediği meyan kökleri senevî 
yüz bin ton raddesindedir. Meyankökü, Aydın Liva
sında, izmir Vilâyetinde vesair mahallerde ekseriya ne
hir, ırmak ve göllere civar olan arazide tohumsuz ve 
fidansız hüdayi nagit yetişir. Mevadı sükeriyeyi ha
vi bir mahsûldür, izmir Vilâyetinde evvelleri senevî yir-
mibeş milyona kadar meyankökü ve onbeş milyona ka
dar meyankökü balı istihsal olunmakta iken, Harbi 
Umumi devresinde el azlığı müessir amil olarak re
kolteyi düşürmüş ve tevhidi hesabat ile bu baptaki ih-
saiyat bize haber veriyor ki 1310 senesinden 1330 se
nesine kadar ihracatımız yüzde otuz derecesinde tenez
züle uğramış ve 1335 senesi zarfında vukua gelmiş olan 
Yunan işgali dahi memleketin menabii servetini müte-
zahir bir surette kurutmaya başlıyarak şu son üç sene 
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zarfında meyankökcülüğünden vaziyeti kadimesine nis
petle yüzde seksenüç nisbetinde inhitat vardır. 

Son seneler zarfındaki istihsaiât 

Meyankökü İstisalâtı Kıyyei Atik 

1335 8 114 0 0 
1336 7 615 OÜO 
13*7 8 016 000 

Önümüzdeki seneler için istihsaiât derecesinin teza-
yüde doğru gösterdiği meyalanı tabiî gördüğümüz ci
hette bütün bu hesapların vasatisi olmak üzere 1323 -
1324 senesi meyankökü istihsaiât ve ihracatını esas it-
tehaz ederek bir mukayese yürüteceğiz. 

İzmir Ticaret Odası Istatistiki ve izmir İhracat 
Gümrük kuyudu esasiyesinden müstahreç erkam üze
rine tanzim olunan ihsaiyata göre: 

1 Kânunusani H24 tarihinden 1324 kânunuevvel 
gaysine kadar bir sene zarfında ihracatımız: İngiltere' 
ye, Fransa'ya, İtalya'ya, Felemenk'e, Belçika'ya, Ame
rika'ya 12 530 419) bu miktarın (10 362 927) kilosu 
kök ve (2 167 492) kilosu bal olarak ihraç edilmiştir. 

Meyankökü istihsalâtından hazinenin istifadesi lâ-
şey mesabesindedir. Hükümeti sakıta zamanında me
yankökü öşrü hakkında 4 mart 1330 tarihinde üç mad
delik bir kanunu muvakkat neşrolunmuştur. 

«Madde 1 - 1330 senesi Martı iptidasından 1339 
senesi şubatı nihayetine kadar on sene müddetle Me-
maliki Osmaniyeden harice çıkarılacak meyankökleri-
nin gümrüklerden hini imrarında hissesi iane dahil 
olduğu halde her bir atik kıyesinden iki para öşür 
alınacaktır. 

Madde 2. — 1329 senesi nihayetine kadar meyan
kökü öşrü, sabıkı gibi istiyfa olunacaktır. 

Denildiği halde bunu tadilen Meclisi Mebusanca 
kabul ve tasdik edilen 16 Kânunusani 1337 tarihli 
Kanunda (1330 senesi Martı iptidasından itibaren 
Memaliki Osmaniyeden harice çıkarılacak meyan 
köklerinin gümrüklerden hini imrarında hisası iane 
olduğu halde her bir atik kıyesinden iki para öşür 
alınacaktır.) diyerek eski kanunda mukayyet olan 
on sene müddet dahi kaldırılmıştır. 

Binaenaleyh elyevm meriyülicra olan" kanunu 
mebhusun Hazineye yüklettiği zarara gelince: 

Aydın Vilâyeti ve havalisinin meyankökü istihsa-
lâtı umumiyesini 12 milyon 500 bin kilo farz ve he
sap edersek mukabili (9 750 000) kıyyei atik eder. 
Beher kilosundan ikişer paradan (4 875) lira öşür 
alınmak lâzjm gelir. 

Halbuki meyankökleri İzmir ve havalisinde Ame
rika tabiiyetini haiz (MAC ANDRES FORPES VE 
ŞÜREKASI) nam kumpanyanın inhisarı altında ya
rım asırlık bir zamandan beri ezilip inlemekte oldu
ğundan memleketin öşür hakkındaki teamülü kadim 
ve ahkâmı kanuniyesini ihlâl sadedinde 1332 tarihin
de yapılan kanun on seneden beri Hazineye müthiş 
zararlar yükletmiştir. 

Mevakii istihsâliyede meyankökü dört kuruştan 
on iki kuruşa kadar muhtelif fiyatlarla satılmakta 
olduğu cihetle fii mutavvasıtmı sekiz kuruş kabul et
tiğimiz halde 9 750 000 kiyye fii 780 milyon kuruş 
maliyeti bedeli umumisi yani 780 000 lira eder, se
kizde biri 97 500 lira öşür alınması lâzım gelir. 

Lira 

İndel muvazene 97 500 
Alınması lâzım gelen öşür 16 Kânunisani 
1332 tarihli Kanuna nazaran öşür 4 875 

/ 
Hazinenin zararı 92 625 

Aydın Vilâyeti ve havalisi meyankökü piyasası
na hâkim bulunan Forpes Kumpanyasına bir iki se
neden beri Şark Fransız Sanayi Kumpanyası rakip 
olarak meyankökçülüğüne teşebbüs etmiş ise de 
Forpesin muazzam sermayesi bu rekabeti körletme-
ye çalışıyor. Bundan 15 sene evvel Forpes Kumpan
yasının İngilizce olarak neşrettiği bilançoya nazaran 
meyankökçülüğü umoru ticariyesi için bu kumpan
yanın sermayei mevzuası bir milyon 400 bin İngiliz 
Lirasından ibaret olup yüzde beş faiz ayrıldıktan, 
müstahdemin ve memurine de bol bol maaşlar ve 
ikramiyelere verildikten sonra temettü olmak üzere 
hissedarana 250 000 İngiliz Lirası tevzi ve taksim 
edilmiştir. Hiçbir şirkete nasip olamayan böyle 
muazzam kazanç ortada durup dururken okka ba
şına iki para öşür alınması çayı teessüftür. 

Binaenaleyh berveçhizir teklifi kanuniyi Heyeti 
Celilenin nazarı ıttılaına arz eder, işgal görmüş ve 
yanmış diyardan çıkan, meyankökü öşrünün beş se
ne müddetle o memleketlerin imarına sarfını Heyeti 
Celileden istirham eylerim. 

Madde 1. — Meyanköklerinin satış fiyatlarının 
sekiz de biri öşür olarak iştiyfa olunacaktır. 

Madde 2. — Her senenin öşür istiyfasına esas, 
fiyatı aslî olarak, bir sene evvelki satış fiyatının haddi 
âzamisi kabul edileceği cihetle bu husus mahalleri 
belediye ve idare meclislerinin tasdikine iktiran eden 
bir mazbata ile tespit edilecektir. 
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Madde 3. — Meyankökü öşrünün sureti istiyfası 
hakkındaki 16 Kânunisani 1332 tarihli Kanun mül
gadır. 

Madde 4. — Istiyfa olunan öşür, işgal görmüş 
ve yanmış kasaba ve köylerin imarı için beş sene 
müddetle ihracatı nispetinde sarfolunacaktır. 

Madde 5. — îşbu kanun tarihi neşrinden mute
berdir. 

Madde 6. — İşbu kanunun icrasına Maliye ve 
Sıhhiye ve Muaveneti içtimaiye vekâletleri memur
dur. 

22 Ağustos 1339 
Menteşe Mebusu 

Esat 

Türkiye Büyük 
Millet Meclisi 

Lâyiha Encümeni 
Karar : 9/12 

Ankara: 2.9.1339 

Lâyiha Encümeni mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Okkasından iki para öşür alınan ve ecnebilerin 
ihyasına sebep olan meyankökü hisseyi öşrüyesinin 
tezyidi hakkında Menteşe Mebusu Hoca Esat Efen
di tarafından muta teklifi kanunî, veçhei istihdafi iti
bariyle müttefikan şayanı müzakere görülmüştür. 

Lâyiha Encümeni 
Reisi Mazbata Muharriri 

Tokat Antalya 
Emin Ahmet Saki 

Kâtip 
Denizli 

Necip Ali 

Men'i Müskirat Kanununun tadili hakkında Er
zurum Mebusu Ziyaettin Efendinin (4/119) 

numaralı takriri 

Riyaseti Celileye 
Men'i Müskirat Kanununun şiddetle tatbikiyle 

kanunu mezkûrun tadili aleyhinde ve adabı islâmi-
yeye muhalif harekâtın men'i hususunda Trabzon 
ve Bayburt telgraflarıyla izmir'den gelen beş yüz 
küsur imzalı merbut mazbatanın nazarı dikkate alın
mak üzere kanunu mezkûrun tadili hakkında muked-
dema tarafı aherden verilen lâyiha ile beraber mü

zakere edilmek üzere encümeni aidine havalisini tek
lif eylerim. 

4 Teşrinisani 1339 
Erzurum 
Ziyaettin 

Türkiye Büyük 
Millet Meclisi 

İcra Vekilleri Heyeti 
Riyaseti Kalemi 

Mahsus Müdüriyeti 
Adet : 6/3298 

Ankara: 23.10.1339 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti Celilesine 

Muhtelif mahallerden varit olan telgrafnameler-
den hayat ve maişet istinatgahları bulunan üzüm 
mahsulünü mahvolmaması için hiç olmazsa Avru
pa'ya ihraç edilmek suretiyle şarap haline tahviline 
müsaade itası talep edilmekte olduğu beyanıyla Ma
liye Vekâletince tanzim kılınıp İcra Vekilleri Heyetinin 
2.9.1339 tarihli tçtimaında Meclisi Âliye arzı ta
karrür eden 2.9.1339 tarih ve 6/2689 numaralı 
tezkereye leffen takdim kılınan Müskirat Kanunu
nun tadiline dair olan kanun lâyihasının üzüm mah
sulâtının mahıvdan temini vikayesi zımmında aci
len müzakeresi iktisat Vekâleti Celilesinden işar kı
lınmakta olmakla tesrii icabına müsaadei devletlerini 
istirham eylerim efendim. 

icra Vekilleri 
Heyeti Reisi 

Ali Fethi 

Mütekaidini Askeriye Ticaret Anonim Şirketinin 
istidası 

Türkiye Cumhuriyeti Millet Meclisi Riyaseti 
Celilesine 

Arz ve izahtan vareste olduğu memleketimiz, 
tabiatı arazi ve iklim itibariyle dünyanın en nefis 
ve kuvvetli üzüm yetiştirmeye salih memleketten 
maduttur. Sahai iktisadiyatta üzümlerden hasıl olan 
şaraplar her ne kadar birinciliği ihraz edememek
te ise de bu ademi muvaffakiyetin esbabı hakikiyesi 
ameliyei istihsaliyede şeraiti fenniyeye riayet olun-
mamaktan başka birşey değildir. 

Bu serveti azîmei maliyemizden en ziyade mü-
tena'im olan kısım halk asırlardan beri Devletin ziri 
refet ve sahabetinde yaşayan ve ahassı amali haina-
neleri Türkiye'nin izmihlali olduğu sabit bulunan 
Rumlar idi. Şarapçılık hakkında iktisap eyledikleri 
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azîm servetlerin kısmı küllisini Yunanistan'ın inkişaf 
ve teakkisine vasıta ittiha? etmiş olan bu kısım hal
kın memlekete ve bu vatanın öz evlâdı Türklere ne 
büyük fenalıklar ikaına muvaffak oldukları izahtan 
varestedir. Bir çok milyon kilo şarap istihsalâtından 
memleketimize ve münhasıran Rum tebaai hainane-
sinin yedine giren serveti cesimenin ehemmiyeti şa
yanı dikkat ve intibah olduğu gibi bunun heder edil
memesi ve bir sureti müstahsenede menafii iktisadi-
yei milliyemizin siyaneti için badema dahi bu istih-
salât ve ihracatı azimenin tanzim ve tertibinde en 
ziyade memleketin sahibi hakikisi olan Türklerin 
temini istifadesini mucip tedabiri himayekârane itti
haz buyrulması Hükümeti Cumhuriyemiz için pek 
büyük bir gaye teşkil etmektedir. Men'i Müskirat 
usulünün, bilâ kaydü şart keyfiyeti tatbikinden ikti
sadiyat ve ahlâkiyatı memlekete iras olunan mazza-
ratı adide ve Yunanistan'a bu usulden sahai rekabet 
ve pazarı revaçta temin edilen fevaidi azîme, Meclisi 
Âli ve Hükümeti Milliyemizce tamamiyle takdir 
buyrulmuş olmaktan naşi usulün tedbil ve tadili ve 
menafii Milliyemize en muvaffık bir surette müski
ratın imal ve beyi hakkında ahkâm ve tahdidat vazı 
mukarrer bulunması şayanı şükran tedabiri müstah-
senedendir. Men'i Müskirat Kanununun keyfiyeti 
tadilinde bütün memleketin üzüm ve şarap müstah
sillerinin ve bilhassa elyevm «2 500 000» kilo şara
ba malik olan şirketi acizanemizin alâkadar bulu
nacağı tabiî olduğundan bu hususta berveçhi ati ma
ruzata mücaseret olundu. Şöyle ki : 

1. — Şirketi acizanemiz millî ve anonim olup ik
tisadiyatı memleketle alâkadar olan heyeti içtimaiye-
mizin en münevver tabakasından ve şehit zadelerden 
mürekkep bir müessesei ticariyei milliyedir. 

2. — Şirketin Heyeti tdaresi ve hissedaranı inki
şafı iktisadimizi hedef ittihaz etmiş' ve gerek müteka
idin ve gerek yerli ve muhacir ahaliye nakdî ve ilmî 
muaveneti bir vazifei milliye telâkki eylemiş oldu
ğundan en ziyade temini servete müsait olan bağla
rımızın teksirine, meyveliklerin ıslah ve tenvii ecna-
sına ve şarap müstahzeratı envaının fen ve tecrübe 
dairesinde istihsaline azamî derecede ibrazı faaliyeti, 
akdemi iştigalât olmak üzere kabul etmiştir. 

3. — Memleketimizde bu mahsulâtın temini in
kişafı ancak hariçten gelecek olan şarap, ispirto, 
konyak vesair meşrubatı külliyeye karşı rekabetle 
mümkündür. Hükümeti Milliyemizin himaye ve sa
habetine mazhar olduğu takdirde şirketimiz bu reka
beti ifaya vesaiti ihzariyesini tatbike müheyyadır. 

4. — Şirketimiz mukaddema Rumlar tarafından 
istihsal olunan elli milyon kilo şarabın temini istihsa
li için muktazi vesaitin ve icabatı fenniye ve iktisadi
ye ve milliyenin kâffesine tevessülü taahhüt etmek
tedir. 

5. — Şirketimiz Edirne, Kırkkilise, Çatalca, Tek-
furdağı, Silivri, Mürefte, Şarköy ve Gelibolu'dan 
başlayarak Erdek ve havalisi üzüm ve incir memle
keti olan İzmir'imiz ve Anadolu'nun üzüm vesair 
meyve yetiştirmeye salih mevakiinde köylüler ile iş
tirak suretiyle istihsalâtı çoğaltmaya ve iştirak et
meyen halka muaveneti lâzime göstermeye mühey
yadır. 

6. — Her Türk müstahsil şirketimizin tabiî aza
sından madut bulunduğundan şirketimiz tarafından 
kendisine her türlü teshilât ve irşadatta kusur olun
mayacaktır. 

7. — Kabiliyeti arazi ve mevaki nazarı itibare 
alınarak şirketimiz tarafından fidanlıklar yetiştirile
cek veya mevcudundan tedarik olunarak şeriklerine 
bilâbedel tevzi olunacak ve aşıları da meccanen icra 
ettirilecektir. 

8- — Şirket işbu müracaatiyle imtiyaz veya in
hisar talebinde bulunmuyor. Maksadı aslisi memle
ketin en mühim safhai iktisadiyatında fiilî bir suret
te bir hizmeti umumiyede bulunmak ve dolayısiyle 
şürekasının sermaye ve amelini inkişaf ettirmektir. 

Maruzatı acizanemizden müsteban buyurulacağı 
üzere iktisadiyatımızın dilhâh üzere bir sahada te
mini inkişafı Hükümeti Milliyemizce birçok tedabir 
ittihazına vabeste ve gerek şirketimizin ve gerek sair 
erbabı mesai ve istihsalâtın Rum ve Yunanlıların re
kabeti müthişesinden sıyanetleri de bazı müsaedat 
ve gayrı müslimler aleyhine ahkâmı tahdidiye vaz'ı, 
suretiyle mümkün olabileceğinden Müskirat Kanu
nunu veçhi tadili Meclisi Âlice takarrür ettikten son
ra hasıl olacak vaziyeti kanuniyeye göre şirketimiz 
tarafından ,arz ve izah olunduğu dairede, ibraz edi
lecek hidamata mukabil, Hükümeti Milliyemiz ta
rafından ne gibi esasat ve şerait üzere mazharı mü
saade olunabileceği hususatının tesbiti için tensip bu-
yurulacak erbabı ihtisas tarafından mürekkep bir 
heyet tayiniyle şirketi acizanemiz ile bu hususta 
müzakerat icra ve akdi resmî ile şirketimizin bu sa
hada haiz olacağı müsaaedat ve dairei salâhiyetinin 
tevsiki zımnında lâzım gelenlere emir ve havale buy-
rulmasını ve müzakerata iptidai etmek üzere salâhi-
yettar zevatın izamına şirketimizin hazır ve emri hü-
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kümete amade bulunduğunu arz eyleriz, olbabta. 
28 .11 . 1339 

İstanbul'da Sirkeci'de Mesadet hanında mütekaidini 
askeriye ticaret anonim şirketi İdare Meclisi 

Reis Aza 
Mirliva Mütekaidi Eczacı Binbaşı Mütekaidi 
Mehmet Tevfik okunamamıştır 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 
Aşar vergisinin yüzde ona tenziline ve meyan 

kökükünden alınmakta olan resmin ayni nispete ir-
caına ve tuz resminin beş kuruşa iblâğına ve müski
rat resminin tadili hakkındaki 8 kânunisani 1336 
tarihli kararnamede münderiç rüsumun tezyidine ve 
Men'i Müskirat Kanunun tadiline dair Heyeti Ve
kile Riyasetinden takdim edilip kavanini Maliye En
cümenine havale buyuruian levayihi kanuniye ve Ka
vanini Maliye Encümeninin mazbatasiyle tadilen tan
zim edilen kanun lâyihaları meyankökü hissei öşriye-
sinin tezyidi hakkında Menteşe Mebusu Esat Efen
di tarafından ve Men'i Müskirat Kanunun tadiline 
dair Çatalca Mebusu Şakir Bey ve rüfekasiyle Tek-
furdağı Mebusu Cemil Bey ve Refikleri tarafından 
verilen teklifi kanuniler ve Men'i Müskirat Kanunu
nun tadili aleyhinde Trabzon, Bayburt ve İzmir'den 
gelip Erzurum Mebusu Ziyaettin Efendinin takririyle 
Encümenimize havale buyuruian telgraflar ve maz
bata tevhiden mütalaa ve tetkik olundu. 

Aşar vergisinin yüzde ona tenzili hakkındaki lâ-
yihai kanuniye hükümetçe istirdat ve bu husustaki 
encümen mütalaası, varidat hakkındaki mütalâai 
umumiye bahsinde arz edilmiş olduğu gibi, Men'i 
Müskirat Kanununun tadili ile müskiratın inhisar 
suretiyle idaresi 1340 senesi Muvazenei Umumiye 
Kanunu hakkında mütalaat faslında arz olunan es
baba binaen encümenimizce muvafık görülmüş ve 
bu husus Muvazenei Umumiye Kanununun yedinci 
maddesiyle teklif olunmuştur. 

Meyankökünden alınmakta olan resmin tezyidine 
gelince : 16 Kânunusani 1332 tarihli kanun mucibince 
Türkiye'den harice çıkarılacak meyanköklerinin 
gümrüklerden hini imrarında hissei iane dahil olduğu 
halde ve resmin tezyidi halinde memaliki saire kök
leriyle piyasa aleminde rekabet edebilmesindeki müş-
kilâtın tezayüdü muhtemel olacağından resmin tez
yidi İzmir Ticaret Odasınca da muvafık görülmedi
ği mezkûr Odanın Maliye Vekâletine gelen ceva
bından anlaşılmasına ve filhakika meyankökü yal

nız Türkiye dahilinde yetişmediği cihetle, kıymeti 
hariçteki piyasaya tabi bulunduğundan, resmin tez
yidi hakkında şirketin zammedilen kısmı hini mu
bayaada fiyatından tenzil suretiyle bayiden ahzedece-
ği ve bu suretle işbu zammın halkın zararına ola
cağı aşikâr bulunmasına binaen encümenimiz tezyi
di muvafık görmemiştir. 

Tuz resmi, hükümetin lâyihai kanuniyesinde mem-
lahalarda kilosu üç kuruşa satılmakta olan tuzun beş 
kuruşa satılması teklif edilmiş ve Kavanini Maliye 
Encümenince tuzu en çok sarf eden köylü ve binnisbe 
fakir olan sunufu içtimaiye bulunduğu cihetle, resmin 
tezyidi muvafık görülmemiştir. Maliye Vekili Abdül-
halik Bey, resmin bir kuruş zammıyle Hükümetin ik
tifa eylediğini bildirmesine ve her ne kadar elyevm 
memlehada tuz üç kuruşa satılmakta ise de halk 10 -
15 kuruştan aşağı tuz alamamakta olduğu cihetle Hü
kümetin Düyunu Umumiye depolarında paket halinde 
perakende suretiyle tuz füruhtu ile ihtikâra mani ol
ması şartıyle resmin bir kuruş tezyidi encümenimizce 
tensip edilmiş ve lâyihai kanuniyede resim miktarı 
dört kuruş olmak üzere tadil olunarak kabulü Heyeti 
Umumiyeye arz edilmiştir. 

1340 Şubat 

ızenei Maliye Encümeni 
Reisi 

Saruhan 
Reşat 

Âza 
Maraş 

Mithat 

Âza 
Trabzon 

Ahmet Muhtar 

Âza 
İsparta 

Mükerrem 

Kâtip ve Mazbata 
Muharriri 

İzmir 
Saraçoğlu Şükrü 

Âza 
Konya 

Kazım Hüsnü 

Âza 
Sivas 

Rahmi 

Âza 
Maraş 
Tahsin 

Tuz Resmi hakkında Kanun lâyihası 

Madde 1. — Türkiye memlahalarında tuzun beher 
kilosunun fii mirisi dört kuruşa iblâğ edilmiştir. 

Madde 2. — 24 Kânunuevvel 1333 tarihli Kanun 
ile işbu kanun arasındaki farkı fiyat Hazineye aittir. 

Madde 3. —" İşbu kanun mevkii meriyete vazedil
diği günden itibaren bir hafta zarfında tuz tüccarı 
yedlerinde bulunan tuzların miktarını beyanname ile 
Düyunu Umumiye İdaresine haber vermek ve işbu 
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kanun mucibince alınması lâzım gelen miktar ile 23 
Eylül 1336 tarihli ve 26 numaralı Kanun mucibince 
verdikleri üç kuruş resim arasındaki farkı tesviye et
mekle mükelleftir. 

Madde 4. — Maddei sabıkada muharrer müddet 
zarfında beyanname verilmediği veya verilen beyan
namede gösterilen miktardan fazla zuhur ettiği hal
de miktarı mektûm kaçak addedilerek işbu kanun 
mucibince alınması muktazi resim cezaen iki kat ola
rak istiyfa edilir. 

Madde 5. — Mektumattan alınacak bir kat resim 
fazlası ihbar edenler var ise onlara tevzi olunur. 

Madde 6. — Memaliki ecnebiyeye ihraç edilecek 
tuzlar fii miriye tabi olmayıp bunların takdiri fiyatı 
Maliye Vekâletine aittir. 

Madde 7. — 23 Eylül 1336 tarih ve 26 numaralı 
Tuz Resmi Kanunu mülgadır. 

Madde 8. — İşbu kanun tarihi neşrinin ferdasın
dan itibaren meriyülicradır. 

Madde 9. — işbu kanunun icrasına Dahiliye, Ad
liye ve Maliye Vekilleri memurdur. 

BESİM ATALAY BEY (Aksaray) — Arkadaş
lar, Muradı Rabiin ne kadar zalim, ne kadar hunhar, 
ne kadar şedidüttabı olduğunu bilirsiniz. Revan fethi
ne gidiyordu. Tütünü şediden yasak etmişti. Niğde 
kurbunda (Narezen) çayı namı mahalde ordusunu 
kurmuş istirahat ediyordu. Gece devren gezerken gö
rüyor ki bir nefer sigara içiyor. O neferi derhal astırı
yor ve iki omuzuna da iki mum diktiriyor. Mumlar 
tabiî yanıyor. İşkencenin derecesine bakınız. Başına 
bir de nöbetçi dikiyor. (Bunu bekle oğlum) diyor. Bü
tün ordu, efrad şahane bilirki, şürbü dühan yasak 
edilmiştir. Fakat ne oluyor beyler, biliyor musunuz? 
Muradı Rabi oradan ayrılıyor. Nöbet bekleyen nefer 
çubuğunu, asılmış olan neferin omuzundaki yanan 
mumdan yakıyor. (Handeler.) 

TUNALI HİLMÎ BEY (Zonguldak) — Muradı Ra
bi ne yapıyor acaba? 

BESİM ATALAY BEY (Devamla) — Arkadaş
lar, birtakım memnuiyetler vardır ki bunların tama
men yeryüzünden kaldırılması imkân dahilinde değil
dir. Pekâlâ bilirsiniz ki, şarabın tahriminde birtakım 
derecat vardıı\ Evvelâ şarap, «Siz sarhoş olarak na
maz kılmayın» şeklinde kısmen tahdit edilmiştir. Si- , 
yaseti seriye, ahkâmı sedyedeki hikmete bakınız arka
daşlar, senelerden beri şaraba alışmış olan bir mille
te birdenbire «Sen içme, sana haramdır.» demiş olsay
dı tabiî bunu kaldırmak imkânsızdı. | 
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Şeriatın bu inceliklerine gafil bulunan Kazan ule
ması, - Yattığı yeri ne olsun diyeyim, bilmem ki - Rus
lar Islâmiyeti kabul edeceği zaman bu siyaseti şeriye-
den hikmeti sedyeden, gaflet ederek memleketimize, 
Milletimize büyük bir din kardeşi kazandırmaktan 
bizi mahrum bıraktı. Şarabın evvelâ arz ettiğim gibi 
«Sarhoş olarak namaz kılmayın» şeklinde vaki olan 
tahriminden sonradır ki, tahrimi katisi ve tahrimi sa
rihi vaki olmuştur. Birdenbire tahrimi vaki olmamış
tır. Çünkü aksülamel vukua getirirdi. Hak Taalâ ve 
Takaddes Hazretleri bunu bildiği içindir ki bu nehyi 
bu şekilde vaki olmuştur. Sonra arkadaşlar, bir kere 
edebiyatımızı açınız hele bugünkü neslin tahtı tesi
rinde bulunduğu edebiyatı, ister edebiyatı Arabiyeyi, 
ister edebiyatı Farisiyi, ister Türk edebiyatının dün
kü güne kadar sürüp gelen malûm ve mahut şiirini, 
senin tarzına; senin edebiyatına, senin belâğatine, şi
irine, ruhuna tamamen hulul etmiş olan (Şarabı nâb)ı 
birdenbire nasıl atıp çıkaracaksın? (Handeler.) 

Meykedeleri yıkalım, onun sakafına örümcekler 
ağ örsünler. Onun muğbeceleri kapıdan dışarı atıl
sın, buna inanır mısınız arkadaşlar? Ruha en ziyade 
hâkim olan şiirdir. Aç arapçanın yüksek edebiyatını 
ama maksat şu imiş bu imiş : Ne olursa olsun. 

Velev lâ şezâ hâ mâ ihtedeytü lihaniha 
Velev lâ senaha ma tasavvertül vehm 
Bir ses — Senin harsına muvafık mı? 

BESİM ATALAY BEY (Devamla) — Ona da ge
leyim efendim... Diye en beliğ şiirini hamr vadisinde, 
şarabı gülgûn vadisinde söyleyen şuerayı arap bir ta
rafta, öbür tarafta elde gülfam badelerle sakileri, 
meykeleri tasvir ve terennüm eden İran şuerası bir ta
rafta : 

Herkeh dilet teng şeved beng bihori 
Babengi dü kadeh badei gülreng bihori 
Canın sıkıldığı zaman, bir iki at bir iki çakıver, di

yor. Bu tesiratın altında kalmış olan bir neslin evlâdı 
birdenbire bu şürbü hamri terkedemezdi, arkadaşlar. 

Sonra bizim Nedim edebiyatı, Fuzulî edebiyatı, 
Nefı edebiyatı düne kadar sürüp gelen edebiyatımız 
tamamen bu vadide idi. Biz bu edebiyatın tahtı tesi
rinde büyümüşüz, arkadaşlar. Bunun birdenbire yı
kılması atılması kabil ve mümkün değildir. Ne yapa-
'»m, bunu kıyamete kadar içelim mi? Hayır... Buna 
da taraftar değilim içmeyelim. Fakat herhalde bir ye
re tohum atmak ve tohumun intaşını beklemek, yük
selmesini beklemek için o arazi içerisinde işlemek lâ
zımdır. Orayı ekmek için evvelâ müsait bir tarza ge
tirmek lâzımdır. Herhalde bunun şediden yasak edil-
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meşinden evvel, evvelâ ressamlar, hatipler, şairler, va-
ızlar bu yola dökülmelidir. Ressamlar sarhoşluğu ne-
tayyicini, sarhoşluğun aile hayatındaki, şahsın haya
tındaki yaptığı tesirleri devrelerle göstermelidir ve bu 
her tarafta teşhir edilmelidir. Sinemalar buna iştirak 
etmeli, hatiplerimiz bu yola dökülmeli, bütün belagat 
ve talâkatlarını bunun fenalığını göstermeğe sarfet-
meli. Sonra naşirlerimiz güzel hikâyelerini, güzel ya
zılarını bu yola doğru tevcih etmeli. Zannederim ki 
ancak bu şekilde yasak edilebilir. Aksi halde üç se
neden beri tecrübe ettiğimiz netayici vermekten baş
ka hiçbir netice vermez. Arkadaşlar, her köşe başında 
bir meyhane peydah oldu, bunu inkâr eder misiniz? 
Biz köylünün bulgurundan, parçalanmış sarığından 
bile vergi aldığımız halde neden memleketin herhan
gi bir köşesinde bir meyhane yapılsın, para kazansın 
da biz bundan bir miktar para alarak memleketin ha
yatı iktisadiyesine, sıhhatine, maarifine, neden beş on 
para tahsis etmeyelim? Bunu yapsak günah mı olur ve 
bunu daha makul ve fennî bir şekle koysak daha iyi 
olmaz mı? Şimdi bir çok rakı imal ediyorlar ve içe
risine (Anatol) isminde fena bir şey katıyorlarmış. Bu 
doğrudan doğruya açık surette yapılan rakılardan zi
yade sıhhat üzerinde sui tesir yapıyormuş. Bunun şe-
diden meni kabil olmadığını şu tecrübelerle öğrendik. 
Memleketin sıhhatini düşünüyorsak bunu bu şekilde 
kurtaralım. Daha makul, daha fennî bir şekle ifrağ 
edelim arkadaşlar. 

Humler şikeste, cam tehi, yok vücudu hey 
Ettin bizi esiri kahve hey zemane hey 
Bunun önü alınamamış, önüne geçilememiş arka

daşlar. 
Her türlü şeytani ve hile yollarını bilmenin çare

leri kolaylıkları arttığı bir zamanda tenceresinde ısı
tır kapağında yer kabilinden, tenceresinde çıkarıyor, 
kapağında içiyor arkadaşlar. Bu adamcağız hayat be
nimdir, ister zehirlerim, ister öldürürüm sen ne karı
şırsın, diyor. 

Arkadaşlar hayatı içtimaiyemiz heyeti içtimaiyemiz 
namına her halde bu gayri tabiî vaziyete bir nihayet 
vermemiz icap ediyor. Yoksa memleketimizde bugünkü 
neslin ve yetişecek neslin büyük bir kısmına kendimiz 
suikast etmiş ve onları ifna etmiş olacağız. Hele bu
nun en büyük tevaidi bağlarımıza dokunacaktır. 
Memleketimizde yüz binlerce meyveler hasıl oluyor 
ve bilhassa incirin, üzümün adi nevileri vardır ki 
bunlardan hiç istifade edilmiyor. Maraş havalisinde, 
Antep havalisinde milyonlarca okkalık cibre hasıl 
oluyor. Bunlar atılıyor, bunlardan istifade edilmiyor. 

Eğer bu şekil ile bir hükümet inhisarı vaz edilecek 
olursa herhalde oralar bu sanayiden istifade edecek
tir. Bundan memleket iktisaden de istifade edecek
tir. Arz ettiğim gibi memleket hem iktisaden istifade 
edecek hem sıhhaten istifade edecek, hem de en bü
yük istifade; ahlâkan istifade edecektir. Buna, inkâr 
edemeyiz ki ve inkâr etmek imkânı yoktur ki mem
leketin bazı memurları, bazı zevatı, ve bazı kendisini 
tanıyan ve kendisini bilen eşrafı bile, ümmülehabıs 
olan buna alışmış, hülâsa içiyor, fakat gizli içiyor, 
saklı yopıyor, kaçırıyor, kaçırtıyor. Hülâsa memleke-
teni kanununa bir tecavüzde bulunuyor. Binaenaleyh 
biz bunu şu şekilde ıslah ve tadil edecek olursak 
herhalde ahlaken memleketin faydasını mucip olur. 
Bendeniz bu kanunun tadil edildiği şekilde kabulünü 
teklif ediyorum. 

ZİYAETTİN EFENDİ (Erzurum) — Heyeti 
umumiyesi hakkında takrir verdir. 

REÎS — Zaten heyeti umumiyesi hakkında mü
zakere cereyan ediyor. 

Başka söz isteyen var mı? 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — 
Efendim, Birinci Büyük Millet Meclisinin milletin 
nef'i hakkında diktiği abiddattan birisi de Men'i 
Müskirat Kanunudur. Bugün en medenî memleket
lerde bile beşeriyet için yaptığı tahribattan dolayı 
menine kıyam edildiği halde, tatbikindeki müsama
hadan dolayı bu kanunu ortadan kaldırmaya kalk
mak bilmem ne dereceye kadar muvafık olur. Bütün 
ettibba, beşeriyeti tahrip ettiği hakkında müteffiktir. 
Her birerlerinize sorarım; Men'i Müskirat Kanunu
nun tatbikinden beri memleket içerisindeki, şehirler 
içerisindeki birtakım vukuatın yok derecesinde azal
dığını hiç kimse inkâr edemez. Ahlâk üzerindeki te
sirini, ceraim ikaı üzerindeki tesirini beşeriyetin tah
ribi hatta nesli atinin, alkolik adamlardan gelecek 
olan nesil hakkındaki tahribatı hiç kimse inkâr ede
mez. Çünkü fen bunu ispat etmiştir. Bugün Ameri
ka'da dahi envaî fedakârlık edilerek menine çalışıldı
ğı bir zamanda Birinci Millet Meclisinin diktiği bu 
abideyi yıkmaya kalkışmak zannederim bu Meclis 
için büyük bir şeref olmasa gerektir. Beşeriyetin 
nef'i için birtakım müessesat icat edildiği bir za
manda bugün Sıhhiye Vekâletini Vekâlet olarak teş
kil ediyoruz, niçin? Bütün memleketin sıhhati hak
kında tedbir alsın veya mütalâa etsin, fiiliyata geç
sin diye. Bunun zararı mahz olduğu bütün ahkâmı 
esasiyece ve bütün eshabı fennin akvalince tahakkuk 
ettiği halde bunu tecviz etmek bilmem ne dereceye 
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kadar doğru olur? Bunun yapacağı tahribat temin 
edeceği varidattan belki yüz mislî fazla olup olma
dığını yine erbabı fenden sual ederim? Burada be
yanatta bulunsunlar. Yalnız denilebilir ki bu şimdiye 
kadar tatbik edilememiştir. 

Efendiler, her kanun böyledir. Kanunu tatbikte 
müsamaha yaparsanız, kanun tatbik edilemez. Bu 
kanun mevcut olduğu halde müskirat yapılıyormuş. 

Efendiler; yapılan kanunların menfaati daima 
ati için düşünülür. Buna alışmış bunu kendisine 
menfaat edinmiş kimseler tedarik edebilir. Fakat 
tedarikinde müşkülât olduğunu görürse, elbette nes
li âti müşkülâtlı bir keye alışamaz. Nesli âtiyi bun
dan men etmek için en iyi bir tedbirdir. Bunun her
hangi bir noktasını yıkmak, herhangi noktasını at
mak bu kanunu tamamiyle yıkmak demektir. Yani 
bir kısmını tadil etmekle, o kanunun diğer aksamm-
daki menafiini muhafaza etmiş olmayız. Bunun bir 
tarafını yıkmakla o yıkılmak teselsül edecektir. Bi
naenaleyh hulâsa olarak şunu arz etmek isterim ki, 
mazarratını gerek fen gerek ahkâmı esasiye natık 
olduğu halde, bugün bir âbide olarak Birinci Büyük 
Millet Meclisinin dikmiş olduğu bu kanunu ortadan 
kaldırmaya kıyam etmeyiniz. Efendiler, elinizi vic
danınıza koyunuz, gerek memleketin menfaati, ge
rek hissiyatınız itibariyle bunun hakkında rey ve
rirken memleket hakkında ika edeceği mazaratı ölçe-
rekten reyinizi istimal ediniz. Binaenaleyh bazı şey
ler nef'i ile zarar beyninde mütedairdir. Nef'i ile 
zarar beyninde mütedair olan şeyler bir dereceye 
kadar tercih olunabilir, esbabı tercih bulunabilir. Bu
nun zararı mahzolduğu hakkında bütün ettibbat mü-
teffiktir. Bütün ahkâmı esasiye müteffiktir. Bina
enaleyh bendeniz bu kanunun reddini teklif ediyo
rum. 

REtS — Efendim, Erzurum Mebusu Ziyaettin 
Efendi ile onbeş refiki tarafından verilen bir tak
rir vardır okuyacağız: 

Riyaseti Celileye 
Müskirat memnuiyetini kaldırmak için Hazine

nin mutazarrır olmakta bulunduğu ve bu kanunun 
tamamiyle tatbik edilemediği iddiası kadar tetkiksiz 
bir delil tasavvur olunamaz. 

Evet Düyunu Umumiye istatistiklerine nazaran 
memnuiyetten mukaddem müskirattan senevi bir 
milyon ikiyüz bin lira kadar bir rüsum âlınıyormuş. 
Fakat cinayetlerin yüzde sekseni sekir saikasiyle vu

ku bulduğunu cinnet ve sair emrazı mühlikenin de 
yüzde ellisinin yine işre sebebiyle zuhuru hakaiki sa
biteden bulunmakla mahpushane ve hastanelere edi
len masraf yekûnu mevzubahis olan müskirat rüsu
muna tekabül ettiğinden sarfınazar, işret yüzünden 
halkın sıhhat ve ahlâkının uğradığı manevî zararla
rı Hazinenin işret rüsumu alamamaktan mütevellit 
zararı maddisiyle mukayese ve muvazene edilemeye
cek kadar azîm olduğunu erbabı ukulden takdir et
meyecek hiçbir fert bulunamaz. Mamafih Men'i 
Müskirat Kanunu Mücahedei Milliyemizin tevessü 
ve inkişafına en ziyade hizmet eden avamili mües-
sireden biri olmuş ve bu kanunun ilânı Büyük Mil
let Meclisinin icabatı islâmiyeye riayetkar olduğu ka
naatini bahşederek bütün halkı Hükümeti Milliye 
etrafına toplamıştır. îşret etmek zevkinden mahrum 
kalan bazı kimseler bu kanunun lağvı veya tadili 
suretiyle memnun edilebilirse de milyonlarla halkı 
Hükümeti Milliyemizden tenfir ettireceğinden şüphe 
edilemez. Efkârı umumiye ve ahvali ruhiye üzerine 
hiçbir kuvvetin galebe edemeyeceği de nazarı teem
müle alınmalıda*. 

Men'i Müskirat Kanununun tamamiyle tatbik 
edilemediği ve kaçakçılığın tezayüdü meselesine ge
lince; eğer Hükümet kanunların hükmünü infaz ka
biliyet ve kudretini haiz değilse yalnız bu kanunu 
değil Men'i Şekavet Kanununu ve Kanunu Cezayı 
ve gümrüklerden eşyayı mennua geçirtmek kanunla
rını da tamamiyle tatbik edemiyor veya edemeyecek 
demektir. Şu halde yapılacak iş Hükümetin tatbi
kinden aciz kaldığı kanunları ilga ve tadil değil, 
fakat, Hükümeti tanzim ve ısdar ettiği kavanini in
faz edecek bir derecei mükemmeliyete getirmekten 
ibarettir. Hükümet, Millet Meclisince kabul edil
miş filan kanunu tatbik edemiyor demek, hem Hü
kümetin aczini ve hem de Hükümet mefhumunun 
bizde henüz anlaşılamadığını ilân ve itiraf etmekten 
başka bir mânaya delâlet etmez, işte görülüyor ki 
hangi noktadan muhakeme edilirse edilsin Men'i 

Müskirat Kanununun ne ilgasını ve ne de tadilini 
mazur gösterecek en ufak bir sebep yoktur. Seran, 
aklen, tıbben memnu olan ve bugün alemi medeni
yetin tasdik ve ilânında müteffik olduğu işret beliye-
si memleketimizde azalmış iken sarhoşluk ve onun 
bütün netayici elime ve feciasını yeniden ihdas ve 
tevsi etmek menafii âliyei vataniye ile gayrikabili 
telif olacağından kanunu mezkûrun şiddetle tatbikini 
ve bu hususta cüzî bir tekâsül gösteren memurların 
en şeddit bir suretle tecziye olunmaları esbabının 
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istihsalini ve Men'i Müskirat Kanununun tadiline 
ait lâyihanın reddini teklif ve işbu teklifin tayini esa
miyle reye vazını talep eyleriz. 

Erzurum 
Ziyaettin 

İsparta 
Hafız İbrahim 

Kars 
Ömer 

Konya 
Eyyup Sabri 

Karahisarı Sahip 
Mehmet Kâmil 

Erzurum 
Münir Hüsrev 

tçel 
Mehmet Emin 

Kütahya 
Seyfi 

Burdur 
Hüseyin Baki 

Bolu 
Şükrü 
Muş 

Osman Kadri 

Malatya 
Hacı Bekir 

Konya 
Mustafa Feyzi 

Gümüşhane 
Zeki 

Erzurum 
Câzim 

Menteşe 
Esat 

Karesi 
Haydar Adil 

Erzurum 
Raif 

Erzurum 
. Halet 

Konya 
Naim Hazım 

Bayezit 
Süleyman Sudi 

Erzincan 
Sabit 
Tokat 
Kâmü 

Artvin 
Hilmi 
Van 

Münip 

Ankara 
Hilmi 

Konya 
Tevfik Fikret 

Erzurum 
Rüştü 

ALÎ SAİP BEY (Konya) — Reis Beyefendi, Zi
yaettin Efendi takririni izah buyursunlar da anlaya
lım. 

AHMET HAMDÎ BEY (Bozok) — Takrir pek 
sarihtir, pek sarihtir. 

REÎS — Efendim, netice itibariyle maddelere ge
çilip g^çilmemesini tayini esamiyle reyi âlinize koya
cağım. Maddelere geçilmesi kabul edilirse o zaman 
teklif reddedilmiş olur. Binaenaleyh kanunun mad
delerine geçilmesini reye koyacağım. 

RAİF EFENDİ (Erzurum) — Teklif veçhile re
ye koyacaksınız. Kanunun reddini teklif ediyoruz. 
Kanunun heyeti umumiyesini reddediyoruz. 

REİS — Efendim, o demektir. Maddelere geçil
mesini kabul edenler beyaz, etmeyenler kırmızı rey 
pusulası vereceklerdir. 

RECEP BEY (Kütahya^ — Bir daha tekrar edi
niz. 

REÎS — Maddelere geçilmesini kabul edenler 
beyaz, etmeyenler, yani kanunu reddedenler kırmızı 
rey pusulası vereceklerdir. 

(Kütahya Dairei întihabiyesinden başlandı) 
REİS — Efendim, reylerini istimal etmeyen rüfe-

ka varsa lütfen reylerini istimal, buyursun... Rey is
tihsali hitam bulmuştur. 

Efendim, Müskirat resminin tadiline dair olan 
kanun lâyiha ve tekliflerinin maddelerine geçilmesi 
hakkındaki neticei ârâyı arz ediyorum: 

Reye iştirak eden azanın adedi 126 olduğu için 
muamele tamam değildir. 88 kabul, 35 ret, 3 müsten
kif vardır. (Ekseriyet yok sesleri) Rey vermeyenler 
vardır. Bir çok arkadaşlar rey vermeden gitmişler
dir. 

HACİM MUHİTTİN BEY (Giresun; — Encü
menler doludur, arkadaşlar orada çalışıyorlar. 

5. — YOKLAMA 

REÎS — Efendim, yoklama yapacağız arkadaş
ların olup olmadığı yoklama ile belli olacaktır. 

(Yoklama yapılmıştır.) 
REİS — Efendim, ekseriyetimiz olmadığından 

yarın saat bir 
tatil ediyorum. 

buçukta içtima etmek üzere celseyi 

Hitamı Müzakerat saat : 4,25 
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Teşkilâtı Esasiye 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 
Mustafa Vehbi B. 
Neşet B. 

AMASYA 
Ali Rıza B. 
Esad B. 

ANKARA 
İhsan B. 
Şakir B. 

ANTALYA 
Ahmed Saki B. 
Hasan Sıtkı B. 

ARDAHAN 
Talât B. 
Halit Paşa 

AYDIN 
Dr. Mazhar B. 

BAYEZİD 
Şefik B. 

BİGA 
Mehmed B. 
Şükrü B. 

BOLU 
Cevad Abbas B. 
Dr. Emin Cemal B. 
FalihRıfkıB. 
Şükrü B. 

BOZOK 
Ahmed Hamdi B. 
Avni B. 
Salih B. 
Süleyman Sırrı B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 

CANİK 
Süleyman Necmi B. 

CEBELİBEREKET 
İhsan B. 

40 ncı maddesinin i 

Reye iştirak edenler : 
Kabul edenler : 
Reddedenler : 

Müstenkifler : 

(Kabul 

ı ÇORUM 
j Dr. Mustafa B. 
I Ferit B. 
I İsmet B. 

DENİZLİ 
I Dr. Kâzım B. 
I Necip Ali B. 
S Yusuf B. 
I DİYARBEKİR 
I Fevzi B. 

ELÂZİZ 
I Hüseyin B. 
I Mumiddin B. 
I Mustafa B. 
I ERGANİ 
I İhsan B. 
I ERTUĞRUL 
I Dr. Fikret B. 

GELİBOLU 
I Celâl Nuri B. 
ı GİRESUN 
l Hakkı Tarık B. 
I Şevket Ef. 

İSPARTA . 
I Hüseyin Hüsnü Ef. 
ı Hafız İbrahim B. 
E Mükerrem B. 

I İSTANBUL 
I Ali Fethi B. 
P Ali Rıza B. 
[ Süleyman Sırrı B. 
[ Yusuf Akçura B. 

İZMİR 
| Mustafa Necati B. 
[ Osmanzade Hamdi B. 

İZMİT 
! İbrahim B. 

İbrahim Süreyya B. 
i Saffet B. 

liline dair Recep Bey'in 

156 
112 
42 

2 

edenler) 

I KÂNGIRI 
i Mustafa Abdülhalik B. 
I Rifat B. 
[ Ziya B. 
i KARAHİSARI SAHİB 

İzzet Ulvi B. 
i Ruşen Eşref B. 

KARAHİSARI ŞARKİ 
f Ali Sururi B. 

KARESİ 
İ Kâzım Paşa 

KARS 
j Ağaoğlu Ahmed B. 

KASTAMONU 
E Ahmet Mahir Ef. 
| Hasan Fehmi Ef. 
i Necmeddin Murla B. 

I KAYSERİ 
I Ahmed Hilmi B. 

KIRKKİLÎSE 
1 Dr. Fuad B. 
I KIRŞEHİR 
I Ali Riza B. 

I KONYA 
I Eyüp Sabri Ef. 
| Kâzım Hüsnü B. 
j Musa Kâzım Ef. 
I Mustafa Ef. 
I Mustafa Fevzi Ef. 

Refik B. 
E Tevfik Fikret B. 

I KOZAN 
I Ali Saip B. 
I KÜTAHYA 
j Cevdet B. 
I Nuri B. 
I Rağıp B. 
1 Recep B. 

takririnin neticei ârâsı 

(Takrir kabul edilmiştir) 

t MALATYA 
| Hacı Bedir Ağa 
I Dr. Hilmi B. 
I İsmet Paşa 
I Mahmud Nedim B. 

MARAŞ 
j Mithat B. 

j MARDİN 
i Abdürrezzak B. 
| Derviş B. 
| Necip B. 
S Yakup Kadri B. 

I MENTEŞE 
Esad Ef. 

I Yunus Nadi B. 

MUŞ 
\ Osman Kadri B. 
f Rıza B. 
s 
I NİĞDE 
I Atâ B. 

ORDU 
I Halil Sıtkı B. 
I Hamdi B. 
8 İsmail B. 
I Recai B. 

RİZE 
J Ali B. 
j Fuad B. 

SİİRT 
Halil Hulki B. 

E Mahmud B. 

I SİVAS 
[ Dr. Ömer Şevki B. 

SİVEREK 
ı Kadri Ahmed B. 
f Mahmud B. 
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TEKFURDAĞI 
Cemil B. 

TOKAD 
Emin B. 

TRABZON 
Hasan B. 

URFA 
Ali B, 
Hüsrev B. 

VAN 
Münib B. 

ZONGULDAK 
Tunalı Hilmi B. 

(Reddedenler) 

ANKARA 
İhsan B. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

EDİRNE 
Faik B. 
Hüseyin Rıfki B. 

ELÂZİZ 
Naci B. 

ERZİNCAN 
Sabit B. 

CANİK 
Cavit Paşa 

DERSİM 
Feridun Fikri B. 

ERZURUM 
« a l e t B. 
Münir Hüsrev B. 

Rüştü Paşa 
Ziya B. 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi Ef. 
Arif B. 

GİRESUN 
Hacim Muhittin B. 

GÜMÜŞHANE 
Veysel Riza B. 
Zeki B. 

İÇEL 
Hafız Emin Ef. 

İZMİT 
Mustafa B. 

İZMİR 
Mustafa Rahmi B. 
KARAHİSARI SAHİP 

Kâmil Ef. 

Sadık B. 
KARESİ 

Ahmet Süreyya B. 
Ali Şuuri B. 
Hulusi B. 
Osman Niyazi B. 

KARS 
Ömer Ef. 

KASTAMONU 
Halit B. 

KAYSERİ 
Dr. Halit B. 

KONYA 
Hacı Bekir Ef. 

MARDİN 
Abdülgani B. 

MARAŞ 
Abdülkadir B. 

MERSİN 
Besim B. 

NİĞDE 
Ebubekir Hazım B. 

ORDU 
Faik B. 

SARUHAN 
Abidin B. 
Hacı Ethem B. 
Kemal B. 
Reşat B. 

TEKFURDAĞI 
Faik B. 

TRABZON 
Ahmet Muhtar B. 

ZONGULDAK 
| Yusuf Ziya B. 

(Müstenkifler) 

ERZURUM 
Raif Ef. 
Cazım Ef. 

»>•« 
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Müskirat resminin tenziline dair olan kanun lâyiha ve teklifteririinİn maddelerine geçilmesi hakkındaki 
ikinci neticei ârâ 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 
Neşet B. 

ARDAHAN 
Halit Paşa 

ARTVİN 
Hilmi B. 

BAYEZİD 
Şefik B. 

BİGA 
Mehmed B. 

BOLU 
Cevad Abbas B. 
Dr. Emin Cemal B. 
Falih Rıfkı B. 
Şükrü B. 

BOZOK 
Salih B, 

BURSA 
Refet B. 

CANtK 
Cavid Paşa 
Süleyman Necmi B. 

CEBELİBEREKET 
İhsan B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
Ferit B. 
İsmet B. 
Münir B. 

DENİZLİ 
Necip Ali B. 
Yusuf B. 

DERSİM 
Feridun Fikri B. 

DİYARBEKİR 
Fevzi B. 

Reye iştirak edenler : 
Kabul edenler : 
Reddedenler : . 
Müstenkifler s; : 

/Kabul t 

EDİRNE 
Faik B. 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Mustafa B. 

ERGANİ 
İhsan B. 

ERTUĞRUL 
Dr. Fikret B. 
İbrahim B. 

ESKİŞEHİR 
Arif B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GİRESUN 
Hacim Muhiddin B. 
Hakkı Tarık B. 
Şevket Ef. 

GÜMÜŞHANE 
Hasan Fehmi B. 

İSPARTA 
Mükerrem B. 

İSTANBUL 
Ali Fethi B. 
Ali Rıza B. 
Hamdi B. 
Hamdullah Suphi B. 

İZMİR 
Mustafa Necati B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

İZMİT 
Ahmet Şükrü B. 
İbrahim B. 
İbrahim Süreyya B. 
Saffet B. 

— 4 

kMaddelere geçilmesi için ekseriyet bulunamadı.) 

: 126 
: 88 

35 
3 

edenler/ 

KÂNGIRI 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Talât B. 

KARAHİSARI SAHİP 
İzzet Ulvi B. 
Ruşen Eşref B. 

KARS 
Ağaoğlu Ahmed B. 

KASTAMONU 
Hasan Fehmi Ef. 
Mehmed Fuad B. 

KAYSERİ 
Ahmed Hilmi B. 

KIRIKKİLİSE 
Dr. Fuad B. 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza B, 

KONYA 
Refik B. 

KOZAN 
Ati Saip B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Rağıp B. 
Recep B. 

MALATYA 
Dr. Hilmi B. 

MARAŞ 
Mithat B. 

MARDİN 
Yakup Kadri B. 

08 — 

MENTEŞE 
Yunus Nadi B. 

NİĞDE 
Ata B. 
Ebubekir Hazım Br 

ORDU 
Faik B, 

Recai B. 
RİZE 

Ali B. 
SARUHAN 

Abidin B. 
Reşat B. 
Vasıf B. 

SİİRD 
Mahmud B. 

SİVAS 
Dr, Ömer Şevki B: 

SİVEREK 
Kadri Ahmed B. 

TEKFURDAĞI 
Cemil B. 
Faik B. 

TOKAD 
Emin B. 

TRABZON 
Ahmet Muhtar B. 

URFA 
Alî Fuat B. 

VAN 
Mühib B. 

ZONGULDAK! 
Ragıp B. 
Tunalı Hilmi B, 
Yusuf Ziya B,. 
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(Reddedenler) 

AMASYA 
Ali Riza Ef. 

BOZOK 
Hamdi B, 
Süleyman Sırrı B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi Ef, 

ELÂZtZ 
Naci B. 

ERZURUM 
Cazim Ef. 
Raif Ef. 
Ziya Ef. 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi Ef. 

GÜMÜŞHANE 
Zeki B. 

HAKKÂRİ 
Nazmi B. 

İSPARTA 
Hafız İbrahim Ef. 
Hüseyin Hüsnü Ef. 

KARAHİSARI SAHİP 
Kâmil Ef, 
Sadık B. 

KARESİ, 
Ahmet Süreyya B. 
Hulusi B. 

KASTAMONU 
Ahmet Mahir Ef. 
Halit B, 

-KONYA 
Eyüp Sabri Ef. 
Hacı Bekir Ef. 
Musa Kâzım Ef. 
Mustafa Feyzi Ef. 
Naim Hazım Ef. 

MALATYA 
Reşit Ağa 

MARDİN 
Abdurrezzak B. 
Devriş B. 
Necip B. 

MENTEŞE 
Hoca Eset Ef. 

ORDU 
Hamdi B. 

SİVAS 
Ziyaettin B. 

TRABZON 
Abdullah B, 
Rahmi B. 
Süleyman Sırrı Ef. 

ZONGULDAK 
Halil B. 

AMASYA 
Esat B. 

(Müstenkifler) 

ARDAHAN 
Talât B. 

KARAHİSARI SAHÎP 
Musa Kâzım B. 

»G<i 
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T. B. M. M. 

ZABIT CERİDE 
>y&<t 

Otuz İkinci içtima 

8.4.1340 Salı 

Münderecat 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 
Sayfa 

413 

2. — SUALLER 
1. — Karahisarı Şarki Mebusu Ali Sururi 

Efendinin; Ankara'da eşya ve erzak üzerinde 
yapılan ihtikârdan Şehremanetinin malumatı 
olup olmadığına dair Dahiliye Vekâletinden 
sual takriri. 

3. — EVRAKI VARİDE : 
Lâyihalar 

1. — Mal sandıklariyle bilumum muhasibi 
mesullerin hesabatını rühiyet eylemek üzere teş
kili tensip edilen tetkik heyetlerinin ücurat 
ve harcırahlariyle masarifi sairelerine karşılık 
olmak üzere Maliye bütçesine faslı mahsus 
olarak elli bin lira tahsisat vaz ve ilâvesine da
ir kanun lâyihası (1 /480) 

2. — Maaşat, ücurat ve muhassesatm tevki-
fattan tecridi ile miktarı safisi üzerinden tah
sis ve tediyesi hakkında kanun lâyihası (1/481) 

Mazbatalar 
1. — İstanbul'a ithal edilecek buğday ve 

unların tarifei asliyede muharrer resmin on iki 

413 

413 
413 
413 

413 

413 
414 

Sayfa 
misli gümrük resmine tabi tutulması hakkın
da (1/447) numaralı kanun lâyihası ve Mu-
vazenei Maliye Encümeni mazbatası. 414 

2. — 1908 senesinde Lizbon'da telgraf ve 1920 
senesinde Madrit'te posta için inikat edip Hü
kümet tarafından iştirak edilmiş olan beynel
milel kongrelerce tespit edilen mukavelât ve 
nizamata Büyük Millet Meclisi Hükümetince 
de iştirak edilmesi Heyeti Vekilece tensip edil
diğinden tasdikine dair İcravekilleri Riyase
tinden mevrut (3/23) numaralı tezkere ve Pos
ta Telgraf Encümeni mazbatası (Encümen ta
rafından derhal müzakere ve tasdiki teklif 
edilmektedir.) 414 

3. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Hü
kümetiyle Rusya, Ermenistan, Azerbaycan ve 
Gürcistan Hükümetleri arasında Tiflis'te 9 
Temmuz 1338 tarihinde akit ve imza edilen 
Posta ve Telgraf Mukavelenamesinin tasdiki
ne dair (1/21) numaralı kanun lâyihası ve tas
dik ve tatbikine hacet kalmadığına dair Posta 
ve Telgraf Encümeni mazbatası. 414:415 
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ıSayfa 
4. — Telgraf ve Telefon Kanununun 30 ve 

33 üncü maddelerindeki tearuzun refi için 33 
üncü maddenin tamamen tayyedilmesi ve mü
teakip maddeler numaralarının ona göre tas
hihi hakkında Başvekâletten mevrut (3/231) 
numaralı tezkere ve muvafık olduğuna dair 
Posta ve Telgraf Encümeni mazbatası. 415 

5 — Posta ve Telgraf Müdiriyeti Umumi-
yesinde bazı teşkilât icrasına dair (1/24) numa
ralı kanun lâyihası ve tayini muameleye ma
hal olmadığına dair Posta ve Telgraf Encü
meni mazbatası. 415 

6 . — Telefon Santralları mevcut olan şe
hirlerde Fono Telgraf usulünün tatbiki hak
kında (1/450) numaralı kanun lâyihası ve Posta 
ve Telgraf Encümeni mazbatası. 415 

7. — Dahilî posta ücuratının tadili hak
kında (1/233) numaralı kanun lâyihası ve ta
yini muameleye mahal olmadjğına dair Posta 
ve Telgraf Encümeni mazbatası. 415:416 

8. — Ordu Mebusu Recai Beyin; Telsiz 
telgraf ve telsiz telefon hakkında (2/191) nu
maralı teklifi kanunîsi ve Müdafaai Milliye 
Encümeniyîe müştereken müzakere edilmesi 
talebini mutazammın Posta ve Telgraf Encü
meni mazbatası. 416 

9. — Samsun Rüsumat Müdiriyeti muame
lâtından dolayı Samsun İstiklâl Mahkemesin
ce on beş sene kalebentliğe mahkum edilen 
esbak Muhasebei hususiye Müdürü Osman 
Efendinin Sinop Kalesinde ikmali müddet et
mesi talebini mutazammın istidası ve istida 
Encümeni mazbatası. 416 

Sayfa 
Takrirler 416 

1. — Menteşe Mebusu Esat Efendi ve Re
fikinin; üç mahtan beri Encümende bulunan 
Sükna Kanununun Nizamnamei dahilînin sa
rahatine binaen rüznamei müzakerata alınarak 
müstacelen müzakere ve intacına dair takriri. 416: 

417 

Rey İstihsali 417 
1. — Müskirat Kanunu Lâyihasının mad

delerine geçilmesinin tayini esami ile ikinci de
fa reye vazı. 417,448:449 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD : 417, 
430 

1. — Heyeti İdarenin; Büyük Millet Mec
lisi 1340 senesi bütçesinin Meclis Binası inşaa
tı (A/10) faslına yüz bin lira tahsisatı mun
zamına ilâvesine dair teklifi kanunîsi (2/235 
mükerrer) ve (A/10) faslının 214 000 liraya 
iblağiyle Meclis bütçesi yekûnu umumîsinin 
(1 498 596) lira olarak tespitine dair Muvazenei 
Maliye Encümeni mazbatası. 417 

2. — Müskirat resminin tadiline dair olan 
8 Kânununisani 1336 tarihli kararnamede mün-
deriç rüsumun tezyidine ve Men'i Müskirat 
Kanununun tadiline dair kanun lâyihası 
(1/217) 417:424,446:447 

3. — Tuz resminin beş kuruşa iblağına 
dair kanun lâyihası ve Muvazenei Maliye En
cümeni Mazbatası. (1/216) 424:430,444:445 

4. — Mahakimi şer'iyenin ilgası ve ma-
hakimin teşkilâtına mütedair ahkâmı muaddil 
(1/470 ve (1/471) numaralı iki kıt'a kanun lâ
yihası ve Adliye Encümeni mazbatası. 430 

...... 
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BİRİNCİ CELSE 

Bed'i müzakerat saat : 1,48 

REİS : Fethi Bey 

KÂTİPLER : Talat Bey (Kângın), Avni Bey (Bozok) 

REİS — Efendim, Celseyi açıyorum. 

1. — ZABTI SABIK HÜLÂSASI : 

REİS — Zabtı sabık hülâsası okunacaktır : 

Otuz Birinci İçtima 

7 Nisan 1340 Pazartesi 

Birinci Celse 

Fethi Beyin tahtı riyasetlerinde bilinikat zabtı 
sabık hülâsası kıraat ve aynen kabul ve evrakı va
ride ait oldukları mahallere havale edildi. Mamulâtı 
dahiliye için istimaline lüzum görülen mevaddı ip-
tidaiyenin bilâresim ithaline dair kanun lâyihası müs
taceliyet karariyle Salı rusnamesine alındı. Maişeti 
keresteciliğe münhasır köyler ahalisinin ihtiyacatının 
sureti tedarikine dair kanun lâyihası keza müstacel 
ruznameye alındı. 

Seyri Sefain İdaresince Vapur mubayaa eylemek 
için Avrupa'ya izam kılınan Heyetin Riyasetine Mec
lis Âzasından tecrübedide bir zatın intihabına dair 
Başvekâletten mevrut tezkere kıraat ve istanbul Me
busu Hamdi Bey reyi işariyle intihap olundu. Ziraat 
Bankası Meclisi idaresine bermucibi kanun Meclisten 
üç zatın intihabına dair Başvekâlet tezkeresi kıraat 

ve Divan Riyasetince iki misli namzet iradesi karar-
gir oldu. Müteakiben Teşkilâtı Esasiye Kanun Lâ
yihasının kırkıncı maddesinin bakiyei müzakeratına 
iptidar olundu. Cereyan eden müzakere kâfi görül
dükten sonra Kütahya Mebusu Recep Beyin kırkıncı 
madde olmak üzere vuku bulan teklifi tayini esami ile 
reye vaz ve tasnif neticesinde 112 rey ile kabul edil
diği bittebliğ teneffüs etmek üzere celse tatil edildi. 

İkinci Celse 
Fethi Beyin Riyasetleriyle kuşat olunarak müski

rat resmine dair lâyihanın müzakeresine başlandı. Müs
kirat Resmi hakkındaki Kanunun heyeti umumiyesi-
nin reddine dair Erzurum Meb'isu Ziya Bey ve rüfe-
kâsının takriri tayini esami ile reye vaz olundu. Tas
nifi ârâ neticesinde nisap olmadığı anlaşıldığından 
yoklama icra edildi ve Mecliste ekseriyet kalmadığı 
tahakkuk ettiğinden Salı günü bermutat içtima edil
mek üzere celseye nihayet verildi. 

REİS — Zabtı sabık hakkmda bir itiraz varmı 
efendim? (Hayır sesleri) Zabtı sabık hülâsası aynen 
kabul edildi. 

2. — SUALLER 

7. — Karahisarışarki Mebusu Ali Süruri Efendinin; 

Ankara'da eşya ve erzak üzerinde yapılan ihtikârdan 

Şehir emanetinin malûmatı olup olmadığına dair Da
hiliye Vekâletinden tahrirî sual takriri. 

REİS — Dahiliye Vekâletine havale edilmiştir. 

3. — EVRAKI VARİDE 

Lâyihalar 
1. — Mal sandıklariyle bilumum muhasibi mesul

lerin hesabatını rüyet eylemek üzere teşkili tensip edi
len tetkik heyetlerinin ücurat ve harcırahlarıyle masa
rifi sairelerine karşılık olmak üzere Maliye Bütçesine 
faslı mahsus olarak elli bin lira tahsisat vaz ve ilâ
vesine dair kanun lâyihası (1/480) 

REİS — Lâyihası Muvazenei Maliye Encümenine 
havale ediyoruz. 

2. — Maaşat, ücurat ve mııhassesatm tevkifattan 
tecridi ile miktarı safisi üzerinden tahsis ve tediyesi 
hakkında kanun lâyihası (1/481), 

REİS — Kavanini Maliye ve Muvazenei Maliye 
Encümenlerine havale ediyoruz, 

— 413 — 
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Mazbatalar 
1. — İstanbul ithal edilecek buğday ve unların ta-

rifei asliyede muharrer resmin on iki misli gümrük 
resmine tabi tutulması hakkında (1/447) numaralı Ka
nun Lâyihası ve Mııvazenei Maliye Encümeni Maz
batası, 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 

2. — 1908 senesinde Lizbon'da telgraf ve 1920 
Madrite posta için inikat edip Hükümeti zaile tara
fından iştirak edilmiş olan beynelmilel kongrelerce 
tensip edilen mukavelât ve nizümata Büyük Millet 
Meclisi Hükümetince de iştirak edilmesi Heyeti Ve-
kilece tensip edildiğinden tasiikine dair İcra Vekilleri 
Riyasetinden mevrut (3/23) numaralı tezkere ve posta 
ve telgraf Encümeni mazbatası. 

REİS —• Efendim, Encümen bu mazbatanın der
hal müzakere ve tasdikini teklif etmektedir. Binaena
leyh bu teklifi reyi âlinize vaz edeceğim. Bu mazbata
nın müstaceliyetle ve derhal müzakeresini kabul eden
ler lütfen el kaldırsın.. Aksini reye koyuyorum.. Kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul olundu efen
dim. 

3. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti ile 
Rusya, Ermenistan, Azerbeycan ve Gürcistan hükü
metleri arasında tefi ist e 9 Temmuz 1338 tarihinde akit 
ve imza edilen posta .ve telgraf mukavelenamesinin 
tasdikine dair (1/21) numaralı kanım lâyihası ve tas
dik ve tatbikine hacet kalmadığına dair posta ve telg
raf encümeni mazbatası. 

REÎS — Mazbatayı okutuyorum. 

Riyaseti Celiicye 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti ile Rus

ya, Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcistan hükümet
leri arasında Tifüste 9 T;:mmuz 1338 tarihinde âkit 
ve imza edilen, posta ve tcLjraf Mukavelenamesinin 
sureti musaddakası ve bu babdaki 7 Teşrinisani 1338 
tarihli lâyihai Kanuniye ile esbabı mucibe lâyihası 
ve işbu mukavelenamenin bazı mevaddmm hemen 
tatbikine mübaşeret için bir karar ittihazı talebini 
muhtevi 18 Teşrinisani 1338 tarihli tezkere Encü
men imizce mevkii müzakereye konuldu. 

Millî Mücahede esnasında Büyük Miibt Meclisi 
Hükümetinin bütün Avrupa devletleriyle münase
beti munkati, binaenaleyh beynelmilel mukaveleler 
gayri mefi bir hale gelmiş ve öyle bir zamanda bu 
mukaveleler kendileriyle hali sulh ve meveddet mev
cut olan, bu devletlerle posta ve telgraf muamelesi

nin ihyası maksadına müracaat edilerek ihzar edil
mişti, Ancak bu mukavelelerden hiçbirinin tasdik 
ve tatbikine geçilmeden Lozan musalahasiyle 
umum devletler arasında, Sırbistan müstesna ola
rak, beynelmilel mukavelelere tevfikan ve bu iti
barla ve bu mukavelelerle vazıülyed olan devletler
le do beynelmilel aynı ahkâm dairesinde muamele 
başlamış ve mukavelât? hususiyenin icrası için hiç
bir taranan da bir talep vukubulmamıştır. Binaen
aleyh tasdik ve tatbikine hacet kalmadığı mütalâa
sı ile keyfiyetin Heyeti Umumiyeye arzına karar ve
rildi. 

ve ! eıgraî. 
Reisi Namın 

Giresun 
Tarsk 
Kâtip 

Trabzon. 
Rahmi 

Aza 
Kân,"; si 

in i 
a 

umenı 
Mazbata Muharriri 

Giresun 
Hakkı Tarık 

Âza 
Van 

Mehmet Münip 
Âza 

ErtuğruJ 
Halil 

RECEP BEY (Kütahya) — Encümen bu mazba
tayı yazarken Hükümetten fikir sormuş mudur? 

SABRI BEY (Saruhan) — Evet efendim. Dairei 
aidesinden tahkikat icra edilmiştir. Malûmuâliniz 
bu bir- buhran, zamanına aittir. Harp esnasında bü
tün beynelmilel muamelât muattal idi. Posta ve tel
graf nokta i nazarından Türkiye mahsur bir halde 
bulunuyordu. Bunun için muamelâtı tecrit ettik. 
MaKhm ihsanmîz Tiflis'te bir kongre olmuştu. Ora
da mesaili saire meyanmda posta ve telgraf mesele
si de mevzubahis oldu ve orada bu mukavele ter
tip edildi. Fskat muaahharan sulhun gelmesi üze
rine esasen beynelmilel cari olan ahkâm bundan 
d:\ba ziysrl ve tek âınmı havi olduğu için 
m bu ırmkavclâta «-ağbet gösterilmiş ve en de ken
di hükümetleri nezdinde teşebbüsatta bulunulmuş
tur. Eu mesela posta ve Telgraf İdaresinden yapı
lan malûmat neticesinde arz edilmiştir. Bunun hük
mü art'k cari olamayacağı için ve öteden beri bun
lar arasında beynelmilel ahkâm cari olduğu için bu
na lüzum kalmani'ştH". 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Hariciye En
cümeni namına söyleyeceğim, efendim. 

REİS — Buyurunuz efendim! 
CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Efendim, Gür

cistan Ermenistan ve Azerbaycan devletleriyle akde
dilmiş bazı muahedat vardı. Geçen devreden Ha-

— 414 
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riciye Encümenine intikâl etmişti. Bunların intaç ve 
âdemi intacı için Hükümetin fikrini sorduk. Şim
dilik tehir edilmesi tensip edildiğinden intaç edip 
Meclisi Âlinize sevk edemedik. Bu da o muahedeler 
zümresindendir. Binaenaleyh bunun da Hükümete 
veya Hariciye Encümenine gönderilmesini rica ede
rim. 

SABRİ BEY (Saruhan) — Efendim, mukavele 
esasen mer'i değildir. Reddedilse de, encümene ve
rilse de farkı yoktur. Arzu buyurulur da Hariciye 
Encümenime verilirse de beis yoktur. 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Bu devletle
rin Rusya Şûralar Federatif Hükümetine iltihakına 
dair gelen malûmatlar hakkında Hükümetimizin 
noktaî nazarı daha takarrür etmemiştir. Bunlar tas
dik de edilmemiştir. Behemehal Hariciye Encüme
nine gönderilmesi lâzımdır. 

REÎS — Efendim, Posta ve Telgraf Encümeni 
mazbatasının Hariciye Encümenine verilmesini tek
lif ediyorlar. Bu teklifi kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. Kabul etmeyen
ler lütfen el kaldırsın... Mazbatanın Hariciye Encü
menine gönderilmesi takarrür etti efendim. 

4. — Telgraf ve Telefon Kanununun 30 ve 33 ncü 
maddelerindeki mütearızm re fi için 33 ncü madde
nin tamamen tayyedilmesi ve müteakip maddeler 
numaralarının ona göre tashihi hakkında Başvekâ
letten mevrut (3/231) numaralı tezkere ve muvafık 
olduğuna dair Posta ve Telgraf Encümeni mazbata
sı, 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 
5. — Posta ve Telgraf Müdiriyeti Umumiyesinde 

bazı teşkilât icrasına (1/24) numaralı kanun lâyihası 
ve tayini muameleye muhal olmadığına dair Posta 
ve Telgraf, Encümeni mazbatası: 

REÎS — Mazbatayı okuyoruz. 
Posta ve Telgraf Müdiriyeti Umumiyesinde bazı 

teşkilât icrasına. dair tera Vekilleri Heyeti Riyaseti
nin 13 Mart 1338 tarihli tezkeresiyle esbabı mucibe 
lâyihası encümenimizce tetkik olundu. İstenilen teş
kilât 1339 bütçesinin müzakeresi esnasında kabul ve 
tasdik edilmiş ve halihazırda başkaca bir muameleye 
lüzum kalmadığı anlaşılmış olduğundan keyfiyetin 
Heyeti Umumiyeye arzına karar verildi. 

Posta ve Telgraf Encümeni 
Reisi namına 

Giresun 
Tarık 

Mazbata Muharriri 
Giresun 

Tarık 

Aza 
Van 

Münip 

Aza 
Ertuğrul 
Trabzon 

Aza 
Kângırı 

Aza 
Halü 

Rahmi 

REİS — Posta ve Telgraf Encümeni mazbatası
nı reyi âlinize koyuyorum. Kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. Kabul etmeyen
ler lütfen el kaldırsın... Kabul edildi efendim. 

6. — Telefon santralları mevcut olan şehirlerde 
fonotelgraf usulünün tatbikî hakkında Başvekâletten 
mevrut (1/450) numaralı kanun lâyihası ve Posta 
ve Telgraf Encümeni, mazbatası. 

REÎS — Ruznameye alıyoruz. 

7. — Dahilî Posta ücuratının tadili hakkında 
(1/233) numaralı kanun lâyihası muameleye mahal 
olmadığına dair Posta ve Telgraf Encümeni mazba
tası. 

REİS — Mazbatayı okutuyorum. 

Riyaseti Celileye 
Dahilî posta ücuratının tadili hakkında tanzim 

edilerek ledelhavale encümenimize tevdi edilen 13 
Şubat 1339 tarihli lâyihaî kanuniye ve esbabı muci
be lâyihası ile tarife cetveli tetkik olunmuş ve bu 
ücretlerin son zamanlarda kabul edilen Posta Kanu
nu ile tadilen tespit ve tasdik edildiği anlaşıldığından 
başkaca muamele ifasına lüzum görülmeyerek key
fiyetin Heyeti Umumiyeye arzına karar verilmiştir. 

Posta ve Telgraf Encümeni 
Reisi namına 

Giresun 
Tarık 

Kâtip 
Trabzon 

Rahmi 

Aza 
Van 

Münip 
REŞAT BEY (Sar anan) 

Mazbata Muharriri 
Giresun 
Tarık 

Aza 
Kângırı 

Okunamadı 

Aza 
Ertuğrul 

Halil 
— Reis Beyefendi, bu 

varidata taalluk ediyor, bir defa Muvazenei Maliye 
Encümenince görülmek lâzımdır. 

REİS — Efendim, Şubat tarihinde gönderilmiş 
bir kanundur. Bilâhare Posta ve Telgraf Kanunu çık
tı. Bunda hepsi tasrih ve tayin edilmiş olduğu için 
bu kanuna lüzum görülmüyor. 
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REŞAT BEY (Saruhan) — Hükümet yeni bir 
şeye lüzum gösteriyor. (Yeni değil, eski sesleri) 

REİS — Efendim, Posta ve Telgraf Encümeni 
mazbatasını reyi âlinize vaz ediyorum. Kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir efendim. 

8. — Ordu Mebusu Recaî Beyin telsiz telgraf ve 
telsiz telefon hakkında (21191) numaralı teklifi ka
nunîsini ve Müdafaai Milliye Encümeni ile müştere
ken müzakere edilmesi talebini mutazammın Posta 
ve Telgraf Encümeni mazbatası : 

REÎS — Mazbatayı okutuyoruz. 

Riyaseti Celileye 

Ordu Mebusu Muhteremi Recai Bey tarafından 
telsiz telgraf ve telsiz telefon hakkında verilen 24 
Eylül 1339 tarihli teklifi kanunî ile keza telsiz telgraf 
ve telsiz telefona müteallik 6 Ağustos 1330 tarihli 
kanunu muvakkat ve işbu kanunu muvakkatin 11 ve 
12 nci maddesini tadil eden 30 Teşrinievvel 1330 ta
rihli kanunu muvakkat ve Meclisi Mebusan Askerî 
Encümeninin buna müteallik mazbatası Encümeni
ni izce tetkik olunmuş gerek iki kanunu muvakkatin, 
gerek teklifi kanunînin üç kısım mevaddı ihtiva etti
ği görülmüştür. 

Bu mevaddan birinci kısım telsiz telgraf ve telsiz 
telefon hakkındaki ahkâmı umumiyeyi şamildir. 
İkinci kısım sırf işletmeye ait mevaddan mürekkep
tir. Üçüncü kısım bahrî ve askeri mahiyetteki mua
melât ve muhaberata dairdir. 

Bunlardan birinci kısım ahkâmı umumiye, ahiren 
kabul ve neşir ve ilân edilen telgraf ve telefon kanu
nunun 1, 2, 3, 4, 6, 16, 17, 18 nci maddeleriyle tama
men temin edilmiş olduğundan, bu babta başkaca 
muameleye lüzum görülmemiştir. 

Sırf işletmeye müteallik olan ikinci kısım mevad 
ise, bu babta beynelmilel kabul edilmiş olan ahkâm 
ile muayyen ve nihayet ait olduğu daire ve vekâlete 
mevdu talimatnamelerle kabili temindir. Ancak as
keri mahiyette olan muamelât ve muhaberat hakkın
daki üçüncü kısım maddelerin tespiti lâzım gelmek
tedir ki, Encümenimizce bunun da Müfaai Milliye 
Encümeninin iştiraki ve Posta ve Telgraf Müdiriyeti 
Umumiyesinin huzuru ile müzakeresi muvafık bu
lunmakla keyfiyetin Heyeti Umumiyeye arzına ka
rar verilmiştir. 
Posta ve Telgraf Encümeni Mazbata Muharriri 

Reisi namına Giresun Giresun 
Tarık Tarık 

i Kâtip Aza 
Trabzon Van 

Rahmi Mehmet Münip 
Aza Aza 

Kângın Ertuğrul 
Halil 

REİS — Posta ve Telgraf Encümeni mazbatasını 
reyi âlinize vaz ediyorum. Kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Aksini reye koyuyorum efendim. Kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul olundu efen
dim. 

9. — Samsun Rüsumat Müdiriyeti muamelâtın
dan dolayı Samsun İstiklâl Mahkemesince on beş se
ne Kalebentliğe mahkûm edilen esbak muhasebei 
hususiye müdürü Osman Efendinin Sinop kalesinde 
ikmali müddet etmesi talebini mutazammın istidası 
ve istida Encümeni mazbatası. 

REİS — Adliye Encümenine havale ediyoruz. 

Takrirler 
1. — Menteşe Mebusu Esat Efendi ve Refikinin; 

üç mahtan beri Encümende bulunan sükna kanunun 
Nizamnamei Dahilînin sarahatına binaen ruznamei 
müzakerata alınarak müstacelen müzakere ve intacı
na dair takriri. 

REÎS — Efendim, Nizamnamemizin 23 ncü mad
desi mucibince üç ayda intaç edilmemiş olan kanun
ların doğrudan doğruya ruznameye alınması teklif 
edilebilir. 

REŞAT BEY (Saruhan) — Hangi Encümende 
imiş efendim? 

REİS — Ticaret Encümeninde efendim! Takriri 
okuyoruz. 

Riyaseti Celileye 
Sükna Kanunu elyevm intaç edilmeyerek Encü

mende beklemektedir. Halbuki Nizamnamei Dahilî
nin sarahatine göre bir teklifi kanunî üç mahtan faz
la Encümende kalamaz. Binaenaleyh bermucibi ni
zamname mezkûr kanunun ruznamei müzakerata 
alınarak müstacelen müzakeresini teklif eyleriz. 

7 Nisan 1340 
Menteşe Denizli 

Esat Yusuf 

REÎS — Efendim, bu takriri reyi âlinize koyuyo
rum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye 
koyuyorum. Kabul etmeyen lütfen el kaldırsın... An
laşılmadı efendim. Bir daha reye koyacağım. Sükna 

I Kanununun Nizamnamei Dahilînin sarahati mucibin-
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ce ruznamei müzakerata alınmasını kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. Kabul et
meyenler lütfen el kaldırsın... Kabul olundu efendim. 

Rey İstihsali 
/. — Müskirat Resminin tadili kanunu lâyihası

nın maddelerine geçilmesinin tayini esami ile ikinci 
defa reye vazı 

REİS — Kanunu kabul edenler beyaz rey vere
ceklerdir. Yani maddelere geçilmesini muvafık gören
ler beyaz, muvafık görmeyenler kırmızı rey verecek
lerdir, efendim. Yoklamada bulunmayanlardan Ni
zamname mucibince kıstelyevm yapılacaktır. 

1. — Heyeti idarenin, Büyük Millet Meclisi 1340 
senesi bütçesinin (A/10) ncu faslına (100) bin lira tah
sisatı munzamma ilâvesine dair Heyeti idareden mev
rut teklifi kanuni (2/235 mükerrer) ve (A/10) ncu 
faslının (214) bin liraya iblâğiyle yekûnu umumisinin 
(1 498 596) lira olarak tespitine dair Muvazenei Ma
liye Encümeni mazbatası. 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 

Fasıl (A/10) Meclis binası mubayaa ve ikmali 
inşaat tahsisatı : 

Evvelce kabul edilen 114 000 
Bu defa zammedilen 100 000 

Yekûn 214 000 

Meclis Bütçesinin yekûnu umumîsi 1 498 596,80 
Meclis bütçesinin berveçhibalâ tadili lâzım gelir. 

5 Nisan 1340 
Muvazenei Maliye Encümeni Reisi 

Gümüşhane 
Hasan Fehmi 

Mazbata Muharriri Aza 
Çorum Diyarbekir 
Ferit Şeref 
Aza Aza 

Saruhan İzmir 
Reşat Mehmet Şükrü 
Aza Aza 

Konya Erzurum 
Kâzim Hüsnü Münir Hüsrev 

REÎS — Efendim, Meclis bütçesindeki (A/10) fas
lının 214 bin liraya iblâğı Muvazenei Maliye Encü
menince de muvafık görülmüştür. Bu hususta söz is-

(Artvin dairei intihabiyesinden rey istihsaline baş
landı.) 

REİS — Reylerini istimal etmeyen rüfeka varsa 
lütfen istimal etsin. (Rey istihsali muamelesi hitam 
bulmuştur.) 

Efendim, Müskirat Resminin tadili hakkındaki ne-
ticei arayı arz ediyorum. Reye iştirak eden azanın 
adedi (144) tür. (98) kabul, (41) ret ve (5) müsten
kif vardır. Binaenaleyh kanunun maddelerine geçil
mesi ekseriyetle kabul edilmiştir. 

2. — Müskirat Resminin tadiline dair olan 8 Kâ-
nunisani 1336 tarihli Kararnamede mi'mderiç rüsumun 
tezyidine ve Men'i Müskirat Kanununun tadiline da
ir kanun lâyihası (î/217) 

REÎS — Efendim, Men'i Müskirat Kanununun ta
diline dair olan Kanunun mütebaki müzakeratına ge
çiyoruz. 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

j teyen var mı efendim? (A/10) faslının 214 bin liraya... 
REŞAT BEY (Saruhan) — Reis Beyefendi, bu 

tahsisat ile yapılacak olan Meclis binasına arkadaşlar
dan münasip kimselerin memur olmasını istiyorum. 

I (Divanı Riyaset var sesleri) Yani Divandaki arkadaş
lar bu iş için de yetişemezler. 

REİS — Burada kalacak olan arkadaşlardan mü
nasipleri tabiî tayin olunur. Bu iş tabiî kendilerinden 
rica olunur. (A/10) faslının 214 bin liraya iblâğını 
reyi âlilerine koyacağım. Kabul edenler lütfen elle-

I rini kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. Kabul etme
yenler lütfen ellerini kaldırsın... (Tayini esami ister 
sesleri.) 

İSMET BEY (Çorum) — Reis Beyefendi, tayini 
esami ister dediler, Muvazenei Maliye Encümeni maz
batası Muvazenei Umumiye Kanunu ile kabul edilen 
Meclis bütçesinin masarif fasıllarına tahsisat zammı 
suretiyledir. Bu Muvazenei Umumiye Kanunu ile bir
likte tayini esami ile reye vazedilecektir. 

REÎS — Efendim, bu suretle Meclis bütçesinin 
yekûnu umumîsi (1 498 596) lira oluyor. Yekûnu 
umumîyi reyinize koyuyorum. Kabul edenler, lütfen 
ellerini kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. Kabul 
etmeyenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul olundu 
efendim. Binaenaleyh Muvazenei Umumîyenin heye
ti umumiyesi ile bittabi Meclis bütçesi de tayini esami 
ile reye vaz olunur efendim. 
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Müskirat Resminin tadiline dair olan 8 Kânunusani 
1336 tarihli Kararnamede münderiç rüsumun tezyidi
ne ve Men'i Müskirat Kanununun tadiline dair Kanun 

Madde 1. — 1 Nisan 1334 tarihli Müskirat Rü
sumu Kanununun bazı ahkâmını muaddil olan 8 Kâ-
nunisani 1336 tarihli Kararnamede münderiç ispirto 
ve meşrubatı külliyenin resmi dört misli tezyit olun
muştur. 8 Kânunisani 1336 tarihli Kararname ile iş
bu kanun mucibince alınması lâzım gelen farkı resim 
Hazineye aittir. 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? 
ALÎ SÜRURÎ BEY (Karahisarı Şarki) — Reis 

Beyefendi, anlaşılmadı. İşitemedik. 
REİS — Efendim, maddeyi aynen reyinize koyu

yorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini re
ye koyuyorum. Kabul etmeyenler lütfen el kaldır
sın... Kabul olundu. 

Madde 2. — İşbu kanunun mevkii meriyete vaze
dildiği günden itibaren nihayet onbeş gün zarfında is
pirto ve meşrubat âmil ve tacirleri yedlerinde bulu
nan bu nev'i mayiatın miktarını beyanname ile Hazi-
nei Maliyeye veya ona izafeten Düyunu Umumiye 
İdaresine haber vermek ve bunların hini imalinde ve
ya celbinde mer'i olan kanuna tevfikan tediye edil
miş olan rüsumu ile işbu kanunda muayyen resim far
kını ifa eylemekle mükelleftir. 

REİS — Efendim, matbuunda (onbeş gün) denili
yor. Halbuki Muvazenei Maliye Encümeni bunu (bir 
ay) olarak tespit etmiştir. Madde hakkında söz iste
yen var mı? (Hayır sesleri.) İkinci maddeyi bu suretle 
reyinize vazediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Aksini reye koyuyorum. Kabul etmeyenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Maddei sabıkada muharrer müddet 
zarfında beyanname verilmediği veya verilen beyan
namede gösterilen miktardan fazla ispirto ve meşru
batı küuliye zuhur eylediği halde miktarı mektum 
kaçak addedilerek işbu kanun mucibince alınması 
muktazi resmi mirî cezaen iki kat olarak istiyfa edi
lir. 

REİS — Efendim, söz isteyen varmı? (Hayır ses
leri) Üçüncü maddeyi aynen reyi âlinize koyuyorum. 
Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... Aksini reye 
koyuyorum. Kabul etmeyenler lütfen ellerini kaldır
sın,.. Kabul olundu. 

Madde 4. — Mektumattan alınacak bir kat resim 
fazlasının beşte biri derdest eden memura ve ikisi ih
bar edenler varsa onlara mükâfaten verilir. 

REİS — Efendim, bu maddenin matbuunda mü-
nasefeten tabiri konulmamıştır. Bu madde (mektu
mattan alınacak cezanın nısfı derdest eden memurlar
la muhbirlere münasefeten verilir) şeklinde tashih 
edilecektir. Söz isteyen varmı efendim? (Hayır sesle
ri) Dördüncü maddeyi aynen reyinize koyuyorum. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyu
yorum. Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 5. — Memaliki Ecnebiyeden ithal oluna
cak müskirat envai 11 Kânunisani 1339 tarihli ve 
295 numaralı Kanunun altıncı maddesinde bahsolu-
nan 7 Mayıs 1337 tarihli ve 122 numaralı Kanuna 
merbut (B) cetveline ithalen gümrük tarifei asliyesi
nin on iki misli nisbetinde resim ahz ve kemakân da
hilde imal olunan ispirto ve meşrubatı küuliyenin 
aynı nisbet ve derecesinde istihlâk resmi mirîsi istiy
fa olunur. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim, 
Encümenden bir şey soracağım. Memaliki Ecnebiye
den ithal edilecek müskirat ve envai, deniliyor. İspir
to da bu tabirde dahil midir? Bu, burada tasrih edil
memiş, tasrih edilmesi lâzım gelmez mi? 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY (İzmir) — Dahil
dir efendim. 

AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) — Müsaade 
buyurursanız efendim, teşkilâtı hazırai düveliyemize 
göre (mirî) tabirinin lüzumu yoktur. 

«Resmi mirîsi istiyfa olunur» yerine «resmi istiy
fa olunur» denilmesini teklif ediyorum. 

REİS — Efendim, Süreyya Bey, «Resmi mirîsi» 
tabirinin «resmi»' şeklinde tashihini teklif ediyorlar. 
«Mirî» kelimesi kaldırılacak, yalnız «Resmi» olarak. 
Bu suretle maddeyi reyinize koyuyorum. Kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul olundu. 
Bu tashih üçüncü maddede de yapılacaktır. 

Madde 6. — Türkiye dahilinde umumî meyhane
ler küşadı ve alenen müskirat istihmali ve alenen sar
hoşluk memnudur. Hilafı memnuiyet kuşat olunan 
meyhaneler set ve sahipleri yüz liradan bin liraya ka
dar cezayi nakdî veyahut üç aydan iki seneye ka
dar hapis cezasiyle ve alenen müskirat istihmal eden
ler on liradan yüz liraya kadar cezayi nakdî ile ve 
alenen sarhoş görülenler elli liradan beş yüz liraya 
kadar cezayi nakdî veyahut bir aydan bir seneye ka
dar hapis ile tecziye olunur. Ancak Hükümetçe tayin 
edilen ve ayrıca hazineye ait beyiye resmi vererek 
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mezuniyet vesikası alan lokanta ve emsali mahaller
de terkibinde gayet cüzî miktarda ispirto bulunup 
gayrı müskir olan bira ve likör gibi mevaddın isti
mali caizdir. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Efendim, bendeniz 
esas itibariyle müskiratın aleyhindeyim. Lehinde de
ğilim. Yalnız şu altıncı maddede suiistimali mucip 
olacak bir şey vardır. Bir kanun yapılırken ya hep, 
ya hiç olmalıdır. Bu esasatı tatbik ediniz. Nitekim 
kanun evvelce mevzu iken, istanbul'da ve hatta civa
rımızda görüyoruz ki, kanunlar mevcut fakat sıfır
dan başka bir şey değildir. 

Burada diyoruz ki; Hükümet tarafından verilecek 
vesika üzerine ve lüzum gösterilecek mahallerde li
kör, bira ve emsali istimal olunabilecek. Fakat bun
lar nerelerde satılacak? Bu katiyet peyda etmeli idi. 

Bu kanun vaz edildiği vakit istanbul'daki esas ga
ye başka idi. Halbuki maatteessüf kanun suiistimal 
edildi. Kanunun istihdaf ettiği gayeyi elde edemedik. 
o gayenin gösterdiği hedef üzerine gidemedik. Bun
dan yine Apustollar, Nikoliler son derecede istifade 
edeceklerdir. (Çok doğru sesleri) Onun için Heyeti 
Celilenizden çok rica ederim, bu kanunu açık ve va
zıh bir surette çıkarsınlar. 

NAİM HAZIM EFENDÎ (Konya) — Efendim, 
bendeniz de aynen Zeki Beyefendinin mütalâatına 
iştirak ediyorum. «Derununda gayet cüzi miktarda 
ispirto bulunan likör ve bira istimal olunur.» Diyor. 
Şu kayıttan anlaşıldığına göre bu, kaçamak noktası
dır. Rica ederim vicdanınıza ve hâkimiyeti diniyeni-
ze, Hâkimiyeti insaniyenize, izzeti diniyenize müraca
at ediyorum. 

Arkadaşlar! Memlekete muzırdır diye 300 medre
senin binlerce dershanesi kapandığı bir zamanda yine 
memleketin sinesinde böyle binlerce birahaneler mey
haneler açmayalım. Bunun için bir teklif yapıyorum, 
kabulünü rica ederim. 

ZEKÎ BEY (Gümüşhane) — Ensali atiyeye Mec
lisinizin bir yadigârıdır. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim, 
Bendeniz de maalesef bu kanunun ihya edildiğinden 
dolayı müteessirim. Çünkü geçen devrede böyle bir 
kanunu çıkaran bir arkadaşınız bu devrede buna şa
hit olduğundan dolayı teessüf eder. Yalnız şu kanun
la işretin istimaline müsaade ediliyor. Şurada bir 
fıkra vardır ki alenî sarhoşlar burada ceza görür, di
yor. Buraya hiç olmazsa bundan cüret alan memur 
bari alenî sarhoş olarak vazife başına gelmesinler. 
Zaten içeceklerdir. Fakat sarhoş olarak vazifesi ba-
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sına gelmesinler. Halkımız bütün nezahati, memur
dan beklerler. Binaenaleyh bir memurun, bir âmi
rin sarhoş olduğunu gören bütün memurin, tabiîdir 
ki onu taklide kalkar. Onun için bendeniz «tecziye» 
kelimesinden sonra «sıfatı resmiyesi olanlar, memu
riyetten tart olunur» ki - eski kanundaki kaydın bu
raya ilâvesini teklif ediyorum- (Muvafık sesleri) ge
ce içsin, fakat hiç olmazsa gündüz vazifesine sağ
lam gelsin! 

HAMDÎ BEY (Ordu) — Memurdan meyhane
cilik eden olursa... 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Onu da 
siz teklif ediniz varsa. 

HAMDÎ BEY (Ordu) — Var, var, meselâ Anka
ra Polis Müdürü!... 

REŞlT AĞA (Malatya) — Efendiler, Heyeti Âli-
yenizin malûmudur ki, eski kanun yapıldığı vakit, ra
kı içen memurlar memuriyetten tart olunacak, derken 
açıktan açığa içiyorlar. Şimdi de bu kanunu yap
tıktan sonra şu noksandır, bu noksandır diye ara
mak zaittir. Binaenaleyh bunun için alenî surette 
rakı içilmeyecek, meyhane açılmayacak demek, He
yeti Celilenizi iskât içindir. Hakikati hal bundan iba
rettir. Konyak içeceklerdir, şunu içeceklerdir demek 
zaittir. Açıktan «içeceklerdir» demelidir. 

Bilirsiniz ki efendiler; eskiden o kanunları yap
tığınız vakit, - o kanunu Heyeti Celileniz kabul et
tiği bir zamanda paraya o kadar ihtiyacımız vardı 
ki meskukât darbı imkân haricinde idi. İstikrazı ma
hallî katiyen yoktu, bunun için ef'ali cinaiyenin kıs
mı küllisinin müsebbibi olduğu noktai nazarından 
dolayı o kanun kabul edilmiş, bir milyon iki milyon 
lira kadar alınacak para feda edilmişti - Hükümet 
kanunu para için bilmem ne için yapmaktansa Mil
letin hamiyetine müracaat etseydi daha iyi idi. Ma
demki bu kanunu kabul ettik. Bilmem konyak nere
lerde satılacakmış, şöyle olacakmış, böyle olacak
mış, bunların aslı ve esası yoktur, alenî surette içe
cekler ve meyhaneler açılacaktır, bunlar hiçtir. 

AHMET SÜREYYA BEY (Karasi) — Efendim, 
maddede memnuat tespit edilen fıkrai evveliyede 
«umumî meyhaneler küşadı» diye bir kayıt vardır. 
Yani meyhanelerin umumisi, hususisi yoktur ve ka
deh ile müskirat satılan her yer meyhanedir. Maksa
dı kanun, zannediyorum ki, budur. Binaenaleyh 
«umumî» kaydı fazladır. Onun için «umumî» keli
mesinin tayyını teklif ederim. Sonra bu kanun mev
kii meriyete konduktan sonra ikinci madde mucibin
ce kimin tacir, kimin gayrı tacir olduğu, müskirat 
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varsa onu maliye memurlarına, Maliye Vekâletine 
veyahut Düyunu Umumiyeye ihbar edecek ve mik
tarını tespit ettirecek, bu suretle de bandrol veya in
hisar meselesi temin edilmiş olacak. Eğer gaye bu 
ise bu maddeye her halde evvelce vazı lâzım gelen 
bir kayıt vardır. O da «Türkiye dahilinde» cümle
sinden sonra «ruhsatsız müskirat imali» kaydıdır. 
Böyle bir kayıt lâzımdır. Filvaki bütün kanun, he
yeti umumiyesi itibariyle memleket dahilinde görül
memiş ve resmi alınmamış müskiratın bey ve füruh-
tunu menediyor. Ancak imal serbesttir. Hiçbir kay
dı memnuiyet yoktur. Ondan sonra da gayet ağır 
resim tespit etmiş oluyoruz. 

Meselâ şarabın bir kilosundan 125 kuruş kadar 
resim alınacaktır. Onun için bu şarap içenler ve 
yapanlar için ağır bir resimdir. îmal serbest olun
ca, imale iptidardan evvel âmiller, bir kayda tabi 
bulunmayınca elbette vâsi mikyasta kaçakçılık ola
caktır. Bugün mevcut olan Men'i Müskirat Kanu
nunun bu şekilde tadili esbabı arasında söylenilen, 
tatbikattaki müşkilât kaziyesi bu kanunda aynı su
retle ve daha kudretle kendisini gösterecektir. Bina
enaleyh aynı sebeple bu kanunu da lâğve veya tadile 
bir sebep olmasın diye şimdiden bu kanunu yaşata
cak olan bir kayıt olmak üzere «Türkiye dahilinde» 
tabirinden sonra «Ruhsatsız Müskirat imal» kelime
lerinin ithali lâzımgelir. 

RECEP BEY (Kütahya) — Efendim, yedinci 
maddede bir fıkra vardır. Beyefendinin bu noksan 
diye ifade ettikleri şey, gayri matbu aslında vardır. 
Eğer o fıkra yazdırılırsa Heyeti Muhtereme tenev
vür eder. Heyeti Celile, yedinci maddede böyle bir 
fıkra olduğuna gafildir. 

AHMET SÜREYYA BEY (Devamla) — Çün
kü müskirat imal edecek olan her fert, Hükümete 
veyahut Hükümetin her hangi bir şubei resmiyesine 
resmen müracaat ederek, ben şu kadar üzümden ve
yahut şundan şu kadar müskirat imal edeceğim, di-. 
ye ruhsatiye alacaktır. Ruhsat verildikten sonra is-
tiyfası tahtı vücupta olan rüsumu dahi istiyfa etmek 
mümkün olur. Aksi takdirde kanunun istihdaf et
tiği gaye matlup şekilde elde edilemez. Nitekim, bu
günkü elimizdeki kanun gibi bu da ankarip mahkû
mu üfuldür. Binaenaleyh, Türkiye dahilinde, kay
dından sonra «ruhsatsız müskirat imal» kaydının 
ilâvesini ve «umumî» kaydının da tayyini teklif edi
yorum. 

REİS — Efendim, yedinci maddenin nihayetine 
Muvazenei Maliye Encümeni bilâhara bir fıkra ilâve 

| etmiştir. Kâtip Bey okusun, arzu eden rüfeka yazsın! 
Yedinci maddenin nihayetine ilâve olunan fıkra : 
«Maliye Vekâleti işbu kanunun tarihi neşrinden 

itibaren üç ay zarfında ispirtoya inhisar vaz eyleye
cektir. Müskirat imali ve füruht ve ithali için inhi
sar vaz ve tesisine Hükümet mezundur, işbu inhisarın 
şeraiti ve sureti idaresi kanunu mahsusla tayin olu
nacaktır.» 

SABRÎ BEY (Saruhan) — Efendim, Heyeti Muh-
tcremenizin malumudur ki, cürüm ile cezanın müte-: 
nasip olması bir kaidei külliyedir. Bu maddeyi tetkik 
edecek olursak görürüz ki, bu hikmet, kanunun terti
binde nazarı itibare alınmamış... 

HALİL BEY (Zonguldak) — Posta, Telgraf Ka-
I nununda olduğu gibi... 

SABRÎ BEY (Devamla) — Mezuniyetsiz meyha
ne açanlardan yüz liradan 1 000 liraya kadar yahut 
üç aydan iki seneye kadar hapis cezası... Bir kere 
mebdeleri tetkik buyurunuz! Yüz liraya mukabil üç 

I ay ceza tayin ediyor. Heyeti Muhteremenize arz ede
yim ki, hiç kimse terviç edebilir mi ki, yüz liraya mu
kabil üç ay hapis muvafık olabilsin. Demek ki, aciz 
olan bir adam temini maişet için küçük bir dükkân 
açmış oradan ailesinin iaşesini temine çalışıyor. Belki 
kanunun ahkâmına vakıf değil. Denecek ki kanu
nun ahkâmı neşri ile herkesin malumu olur. Binnaza-
riye öyledir. Fakat fiiliyatta, tatbikatta bunun bir çok 
misalleri, görülüyor, müşkülâtları görülüyor. Bir biça- -

j re aciz, maişet için bir dükkân açıyor. Hilafı kanun 
olarak cezaya maruz kalıyor. Yüz lira isteniyor. Pa
rası olmadığından dolayı üç ay hapse mahkûm olu
yor. İstirham ederim, müsaade buyurunuz, mütalaatı-
mız makul değilse bir kere dinleyiniz! Bu itibarla bir 
kere cezalarda nispeti adi mevcut değildir. Yüz lira 
için adam üç ay mahkûm olamaz. 

HALİL BEY (Zonguldak) — Ceza yerine nasihat 
koyalım. 

SABRİ BEY (Devamla) — Alenen müskirat istim-
sal edenlerden 10 liradan 100 liraya kadar cezayı nak
dî, alenî sarhoş görülenlerden 50 liradan 500 liraya 
kadar cezayı nakdî.. Efendiler, Heyeti Muhteremeni-

I zin vicdanınıza müracaat edeyim. Bilirsiniz ki cemi
yetlerde bir çok ahval vardır ki, onların mantıken, 
aklen yahut bazı tedabiri külliyye ile önüne geçilemez. 
Bugün müskirat istimali o hale gelmiştir ki, bir zaru
reti sıhhiye ve bir zarureti içtimaiye halini almıştır. 
(Neden sesleri.) (Gürültüler.) Hakikat budur efendi
ler! İstediğiniz kadar inkâr ve itiraz ediniz; hakikat... 

j budur. (Gürültüler.) İnayet buyurun! Hakikat hakikat-
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tir. Öyle kimseler vardır ki, ayaklarına zencir vursa-
nız, dayak atsanız, ellerini bağlasanız muhakkak o 
adam iki katre müskirat ağzına alacaktır. Eğer bunu 
men edecek olursanız hiç şüphesizdir ki, o adam has
tadır. Malûldür, cemiyete muzurdur. İnayet buyurun, 
soruyorum; demin meselâ, bir memur mevzubahis 
oluyordu. On iki saat makine başında çalışmış yahut 
sekiz saat kaleminde başını yormuş, bir memur, çık
mış fakruddemle malûl bütün kuvvei hayatiyesi dur
muş çıkıyor. Ağzına iki kadeh rakı alacak... (Gürül
tüler.) İnayet buyurun! Halbuki biçarenin fakruddem-
den dimağı malûl bulunduğu için - başka adam bir 
okkadan anlamaz, sarhoş olmaz - bir kadeh rakı ile 
biçare sendelemeye başlar. Şimdi bu biçare memuru 
bir sene hapis ediyorsunuz, mahkûm ediyorsunuz. 
Bir sene hapis, rica ederim! Hissiyattan sarfınazar 
edelim. Bir sene hapis, rica ederim! Hissiyattan sarfı
nazar edelim. Hakikata ircaı nazar edelim. Nasıl olur 
ki bu biçare memur, sabahtan akşama kadar çalış
mış, akşam üzeri geçerken bir arkadaşının evinde iki 
kadeh rakı içiyor. O iki kadeh rakı, sarsılan cümlei 
asabiyesini, bünyesini teskin ediyor, demek başka 
bir şeyden değil, zarureti içtimaiyeden, zarureti haya-
tiyeden dolayı içiyor. Şimdi bu adama diyoruz ki, 
gel, üç ay hapis yat. Ben Heyeti Muhteremenin vic
danından, adaletinden eminim ki, katiyen bu cezaları 
âdilâne bulmaz. Bu cezaları katiyen kabul buyur
maz ve burada adaletin icap ettirdiği surette bu ce
zalan tadil buyuracaklardır. Bu bapta bir de takrir 
takdim edeceğim. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Yani memurlara hiç 
ceza yapmayalım. Memurlara resmen müsaade ede
lim de alenen içsinler, bunu mu istiyorlar? 

REİS — Efendim, başka söz isteyen yoktur. Tak
rirler okunacaktır. 

Riyaseti Celileye 
6 ncı maddenin «Ancak Hükümetçe tayin edi

len... ilh.» fıkrasının tayyını teklif eylerim. 
Kayseri 

Ahmet Hilmi 

Riyaseti Celileye 
Altıncı maddenin dokuzuncu satırındaki tecziye 

kelimesinden sonra «ve sıfatı resmiye erbabından 
olanlar memuriyetten tart olunur.» cümlesinin ilâve
sini teklif ederim. 

Yozgat 
Süleyman Sırrı 

Riyaseti Celileye 
Altıncı maddenin nihayetindeki «ancak Hükümetçe 

tayin edilen ve ayrıca Hazineye ait beyiye resmi ve
rerek mezuniyet vesikası alan lokanta ve emsali ma
hallerde terkibinde gayet cüzî miktarda ispirto bu
lunan gayrı müskir olan bira ve likör gibi mevaddın 
istimali caizdir.» fıkrası her nevi müskiratın alenen 
istimaline yeniden müsait bir saha açacağından tay
yını teklif ederim. 

Konya 
Naim Hazım 

Riyaseti Celileye 
Altıncı maddenin «Türkiye dahilinde» cümlesinden 

sonra «ruhsatsız müskirat imali» kaydının ilâvesini ve 
birinci satırdaki «umumî» kelimesinin tayyedilmesini 
teklif ederim. 

Karasi 
Ahmet Süreyya 

Riyaseti Celileye 
İçkinin imal ve füruhtuna müsaade etmekle, lo

kanta, gazino ve kulüp gibi münhasıran içki verme
ye mahsus olmayan mahallerde içki istimaline müsa
ade etmemek arasındaki tezat gayrı kabili izahtır. Bi
naenaleyh gerek bu tezadı, gerek her nevi suiistimal ih
timallerini izale etmek üzere maddeye «ruhsatiyeyi 
haiz olan, münhasıran içki vermeye mahsus olmayan 
mahallerde, içki istimal olunur» fıkrasının ilâvesini 
teklif ederiz. 

İzmit Kütahya 
Saffet Mehmet Nuri 
Bolu Antalya 

Falih Rıfkı Ahmet Saki 

REİS — Efendim, bu takrirleri tekrar okuyarak 
reye vaz edeceğiz. 

(Ahmet Saki Beyle arkadaşlarının takriri tekrar 
okundu.) 

REİS — Bu teklifi nazarı itibare alanlar lütfen 
ellerini kaldırsınlar... Aksini reye vaz edeceğim, ka
bul etmeyenler lütfen ellerini kaldırsınlar... Nazarı 
itibara alınmamıştır efendim. 

(Karasi Mebusu Ahmet Süreyya Beyin takriri tek
rar okundu.) 

REİS — Bu takriri nazarı itibare alanlar lütfen el
lerini kaldırsın... Aksini reye vaz edeceğim. Nazarı 
mütalaaya almayanlar lütfen ellerini kaldırsınlar... Na
zarı mütalaaya alınmıştır. 

(Naim Hazım Efendinin ve Kayseri Mebusu Ah.-
met Hilmi Beyin takrirleri tekrar okundu.) 
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REİS — Bunların ikisi de aynı şeydir efendim. Bu 
takrirleri reye koyacağım efendim. Nazarı itibare alan
lar lütfen ellerini kaldırsın... Aksini reye vaz ediyorum. 
Nazarı itibare almayanlar lütfen ellerini kaldırsın... 
Nazarı itibare alınmamıştır efendim. 

(Süleyman Sırrı Beyin takriri tekrar okundu.) 
REÎS — Bu teklifi nazarı itibare alanlar lütfen 

ellerini kaldırsın... Aksini reye soyuyorum. Nazarı iti
bare almayanlar lütfen ellerini kaldırsın... Nazarı iti
bare alınmamıştır. 

O halde madde şu şekli almıştır : 
«Türkiye dahilinde ruhsatsız müskirat imali ve 

meyhaneler küşadı ve alenen müskirat istimali ve ale
nen sarhoşluk memnudur. Hilafı memnuiyet kuşat olu
nan meyhaneler set ve sahipleri 100 liradan 1 000 lira
ya kadar cezayı nakdî veyahut 3 aydan 2 seneye ka
dar hapis cezasıyle ve alenen müskirat istimal eden
ler, 10 liradan 100 liraya kadar cezayı nakdî ile ve 
alenî sarhoş görülenler 50 liradan beş yüz liraya ka
dar cezayı nakdî veyahut bir aydan bir seneye kadar 
hapis ile tecziye olunur. Ancak Hükümetçe tayin edi
len ve ayrıca Hazineye ait beyiye resmi vererek mezu
niyet vesikası alan lokanta ve emsali mahallerde ter
kibinde gayet cüzî miktarda ispirto bulunup gayrı müs-
kir olan bira ve likör gibi mevaddın istimali caizdir. 

tHSAN BEY (Cebelibereket) — Reis Beyefendi, 
bunu yapmak mubah, satmak mubah, o halde içmesi 
ne olacak? Nerede içilecek? (Handeler.) 

REİS — Efendim, maddeyi bu şekilde reyi âlile
rine vaz ediyorum. Kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsınlar... Aksini reye koyacağım. Kabul etmeyenler 
lütfen ellerini kaldırsın... Kabul olundu. 

Efendim, affedersiniz Saruhan Mebusu Sabri Be
yin takririni vaktinde reye koyamadım. Müsaadenizle 
okuyayım efendim. 

Riyaseti Celileye 
Şifahen arz ettiğim esbaba binaen : 
«...set ve sahipleri 100 liradan 1 000 lira yerine : 

10 liradan - 500 liraya kadar; 
«Üç aydan iki seneye» yerine : Bir haftadan -

bir seneye kadar. 
«...Sarhoş görülenler 5 liradan 50 liraya yahut üç 

günden - 1 aya kadar hapis olunur.» 
Balâda maruz cezalar veçhile maddenin tadilini 

teklif ve rica eylerim efendim. 
Saruhan 

Mehmet Sabri 

REİS — Efendim, maddenin bu suretle tadilini mu
vafık görenler lütfen ellerini kaldırsın... Aksini reyi 

âlilerine koyacağım; muvafık görmeyenler lütfen el-! 
lerini kaldırsın... Nazarı itibare alındı efendim. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Hayır efen
dim, alınmadı. Efendim şüphelendik. Ayağa kalka
lım, tekrar reye koyunuz! 

REÎS —• Tekrar sayacağım. Efendim. 
SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Müzakere 

uzun devam etti, Reis Bey! 
REİS —• Efendim, ben başka sayıyorum. Kâtip 

beyler başka sayıyor. 
SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Şu halde 

tayini esami hakkınızdır, madem tereddüt var. 
REİS — Efendim, bir daha reye koyacağım. Sab

ri Beyin teklifini nazarı itibare alanlar lütfen ayağa 
kalksın... Aksini reyi âlinize koyacağım. Kabul etme

yenler lütfen ayağa kalksın... Nazarı itibare alınmış
tır efendim. O halde madde şu şekli alıyor... 

AHMET SÜREYYA BEY (Karasi) — Reis Bey, 
takririm vardır, aynı maddeye müteallik : 

REİS —• Efendim, madde şu şekli aldı : «Türkiye 
dahilinde ruhsatsız müskirat imal ve meyhaneler kü
şadı ve alenen müskirat istimali ve alenen sarhoşluk 
memnudur. Hilafı memnuiyet kuşat olunan meyhane
ler set ve sahipleri 10 liradan beş yüz liraya kadar 
cezayı nakdî veyahut bir haftadan bir seneye kadar 
hapis cezasıyle ve alenen müskirat istimal edenler 10 
liradan 100 liraya kadar cezayı nakdî ile ve alenî 
sarhoş görülenler beş liradan elli liraya kadar cezayı 
nakdî veyahut üç günden bir aya kadar hapis ile tec
ziye olunur... 

HALİL BEY (Zonguldak) — Ceza yerine nasihat 
teklif ediyorum. 

REİS (Devamla) —• «Ancak Hükümetçe tayin edi
len ve ayrıca Hazineye ait beyiye resmini vererek me
zuniyet vesikası alan, lokanta ve emsali mahallerde 
terkibinde gayet cüzî miktarda ispirto bulunup gayrı 
müskir olan bira ve likör gibi mevaddın istimali ca^ 
izdir.» 

Efendim! Karasi Mebusu Süreyya Bey, maddeye 
bir fıkra ilâvesini teklif ediyor. 

Riyaseti Celileye 
«Ruhsatsız müskirat imal edenlerden yüz liradan 

beş yüz liraya kadar cezayı nakdî alınır.» 
Berveçhibalâ fıkranın altıncı maddeye ilâvesini tek

lif eylerim. 
Karasi 

Ahmet Süreyya 

AHMET SÜREYYA BEY (Karasi) — Reis Bey, 
müsaade buyurur musunuz? Heyeti Celile, teklifim 
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üzerine ruhsatsız müskirat imalini men etti, mademki 
men kabul edilmiştir. Bunun bir kuvvei te'yidiyesi lâ
zımdır. Nitekim meyhane küşadı da memnudur, alenî 
müskirat imalı de memnudur ve bunlar için ceza ve
rilmiştir .Bunun için de bir ceza konulmak lâzım ge
lir. Onun için «hilafı memnuiyet kuşat olunan mey
haneler set» fıkrasından evvel «ruhsatsız müskirat imal 
edenlerden yüz liradan beş yüz liraya kadar cezayı 
nakdî alınır ve hilafı memnuiyet» diye madde devam 
etmelidir. 

REİS — Efendim, birinci cümlenin nihayetine ve 
«alenen sarhoşluk memnudur» fıkrasından sonra 
«Ruhsatsız müskirat imal edenlerden yüz liradan beş 
yüz liraya kadar cezayı nakdî alınır» fıkrasının ilâvesi
ni teklif ediyorlar. 

RECEP BEY (Kütahya) — Reis Beyefendi, inhi
sar veyahut ruhsat meselesi 7 nci maddede mevzuba
histir. Süreyya Beyin bu teklifi ihtimal ki imal eden
lerin vesaitinin müsaderesi gibi birtakım mevad ile tah
kim edilmek lâzım gelir ve ait olduğu madde de ye
dinci maddedir. Yedinci maddede müzakere edilmek 
üzere tehirini teklif ederim. Zannederim, kendileri de 
muvafakat ederler. 

AHMET SÜREYYA BEY (Karası) — Reis Bey, 
müsaade eder misiniz? Recep Beyin mütalaaları va
rit değildir, efendim. Çünkü diğer memnuat da aynı 
mahiyettedir. Kanunen men edilen her şeyin üzerine 
terettüp eden bir hükmü cezaî olmak lâzım gelir. 
Alât ve edevat meselesi başka bir meseledir. Bir hük
mü kanun vardır. Ona itaat etmeyenlerin bir cezayı 
kanunî tertibi, vazu kanunun salâhiyeti ve vazifesi 
dahilindedir ve tahtı zarurettedir. 

RElS —• Efendim, birinci cümlenin nihayetine 
«ruhsatsız müskirat imal edenlerden yüz liradan beş 
yüz liraya kadar cezayı nakdî alınır.» fıkrasının ilâ
vesini Süreyya Bey teklif ediyor. 

RECEP BEY (Kütahya) — Bu teklif hakkında ma
ruzatım vardır. Bu teklif bilâruhsat... 

RElS —• Efendim, reye koyacağım. Ya kabul olu
nacak ya ret olunacak «şu teklifi reye koymayınız» di
ye maruzatınız olamaz! 

RECEP BEY' (Kütahya) — Maruzatım, reye 
koymayınız diye değildir. 

REİS — Ya nasıl? 

REİS — İlâve mevzubahis olup olamayacağını, 
Heyeti Celile reyi ile izhar edecektir. 

RECEP BEY (Kütahya) — Reye koymadan ev
vel Bendeniz ilâveten teklif ediyorum. Malumu âli-
nizdir, müskirat imal edenler, deniyor. Günde küçük 
bir inbikten bir okka rakı çıkaran adam da rakı is
tihsal eder, bir diğeri de bir imalâthane açarak gün
de elli ton ispirto veya rakı imal eder. Her ikisin
den yüz liradan beş yüz liraya kadar cezayı nakdi 
alınırsa imalâthane sahibi olan herif beş yüz lirayı 
verir, yine imal eder. Binaenaleyh ruhsatsız imalin 
tecziyesi mevzubahis ise vesaiti imaliyenin dahi mü
saderesi lâzımdır. Teklifi acizanem budur, bunu da 
kabul buyurunuz. 

REİS — Efendim, o halde teklifinizi lütfen tah
riri yapınız da reye koyayım. 

RECEP BEY (Kütahya) — Efendim, oraya ilâve 
ediyorum. «Ruhsatsız imal edenlerden şu kadar 
liradan bu kadar liraya kadar cezayı nakdî alınır 
ve imal vesaiti müsadere olunur» (Kabul sesleri) 

REİS — Böyle bir fıkranın ilâvesini teklif edi
yorlar. «Ruhsatsız müskirat imal edenlerden yüz li
radan beş yüz liraya kadar cezayı nakdî alınır ve 
imal vesaiti müsadere olunur.» Bu fıkranın ilâvesi
ni kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reyi 
âlinize < koyacağım. Kabul etmeyenler el kaldırsın... 
Fıkranın ilâvesi kabul edilmiştir efendim. 

O halde altıncı madde şu şekli alıyor : Türkiye 
dahilinde ruhsatsız müskirat imali ve meyhaneler 
küşadı ve alenen müskirat istimali ve alenen sarhoş
luk memnudur. Ruhsatsız müskirat imal edenlerden 
yüz liradan beş yüz liraya kadar cezayı nakdî alı
nır. Ve imal vesaiti müsadere olunur. Hilafı mem
nuiyet kuşat olunan meyhaneler set ve sahipleri on 
liradan beş yüz liraya kadar cezayı nakdî veyahut 
bir haftadan bir seneye kadar hapis cezasiyle ve ale
nen müskirat istimal edenler on liradan yüz liraya 
kadar cezayı nakdî ile ve alenî sarhoş görülenler 
beş liradan elli liraya kadar cezayı nakdî veyahut 
üç günden bir aya kadar hapis ile tecziye olunur. 
Ancak Hükümetçe tayin edilen ve ayrıca hazineye 
ait beyiye resmî vererek mezuniyet vesikası alan 
lokanta ve emsali mahallerde terkibinde gayet cim 
miktarda ispirto bulunup gayrı müskir olan bira 
ve likör gibi mevaddın istimali caizdir. 

REİS — Maddeyi bu suretle kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Aksini reye koyacağım; Kabul 
etmeyenler el kaldırsın... Madde kabul edilmiştir 
efendim. 

RECEP BEY (Kütahya) — Bilâruhsat müskirat 
imal edenlere verilecek ceza, bundan ibaretse nok
sandır, doğru değildir. Bendeniz ilâveten bir teklif 
yapacağım. 
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Madde 7. — 14 Eylül 1336 tarih ve 22 numaralı 
Kanunun üçüncü maddesi tadil ve mevaddı sairesi 
ilga edilmiştir. Maliye Vekâleti işbu kanunun tarihi 
neşrinden itibaren üç ay zarfında ispirtoya inhisar 
vazeyleyecektir. Müskirat imal ve füruht ve ithali 
için inhisar vaz ve tesisine Hükümet mezundur. İş
bu inhisarın şeraiti ve sureti idaresi kanunu mah
susla tayin olunacaktır. 

REİS — Söz isteyen var mı? 
FAÎK BEY (Edirne) — Maliye Vekili Beyefen

diden bir şey soracağım. 
REİS — Sorunuz efendim! 
FAİK BEY (Devamla) — Efendim, ispirto in

hisarı vazetmek mühimce bir meseledir. Şeklini na
sıl tespit etmişlerdir? İzah buyursun, Maliye Vekili.. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDULHALİK 
BEY (Kângırı) — inhisar kanunu hazırlanmıştır. Bu 
kanun tasdik edildikten sonra diğer kanunlar da 
gelecektir. Şimdiden dahilde imal edilecek olan ispir
toyu himaye etmek için müsaade istiyoruz. İnhisa
rın sureti icrası hakkında ayrıca kanun olacaktır. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Bu mad
denin birinci fıkrasında 14 Eylül 1336 tarihli kanu
nun üçüncü maddesi tadil edilmiş, mevaddı sairesi 
ilga edilmiştir diyor. Madem mevaddı sairesi ilga 
edilmiş... Mademki o kanunun o maddesi ilga edil
miştir. Şu halde bu fıkra zaittir, (14 Eylül 1336 ta
rihli kanun mugadır.) Denildi mi maksat hâsıl olur. 
Binaenaleyh birinci fıkranın tayyı ile ikinci fıkra
nın madde halinde tespiti lâzımdır. 

REİS — Buyurduğunuz şeyi tahriren yazarsanız 
daha iyi olur. Matbu olan birinci fıkranın tayyı mı? 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Evet. 
REİS — Efendim, yedinci maddenin ilk fıkrası

nın tayyını teklif ediyorlar. 
RAGİP BEY (Kütahya) — Bu lâzımdır. Burada 

tadil vardır. Madde; (14 Eylül 1336 tarihli ve 22 
numaralı Kanun ilga edilmiştir.) şeklinde olacaktır. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Kanunlar
da numaralardan bahsetmeyeceğiz. Yine mi iş çıkı
yor? 

REİS — Efendim, ilk fıkranın tayyını teklif edi
yorlar. Tayyı kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ak
sini reye vaz ediyorum. Kabul etmeyenler lütfen el 
kaldırsın... Tayyı kabul olunmamıştır. Binaenaleyh 
maddeyi aynen reyi âlinize vazediyorum. Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye vazediyo
rum. Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
olunmuştur. 

Madde 8. — İşbu kanun tarihi neşrinden mute
berdir. 

REİS — Bu madde hakkında söz isteyen yok. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyen
ler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 9. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına Da
hiliye, Adliye ve Maliye vekilleri memurdur. 

REİS — Bu maddeyi kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Aksini reye vazediyorum. Kabul etme
yenler lütfen el kaldırsın... Kabul olunmuştur. Ka
nunun Heyeti Umumiyesini tayini esami ile reyi
nize vazedeceğim. 

Efendim! Bundan sonra tuz resmine dair bir ka
nun vardır, arzu ederseniz onu müzakere edelim. 
İkisini birden tayini esami ile reyinize vazedeyim. 
Bu suretle vakit kazanmış oluruz. 

3. — Tuz resminin beş kuruşa iblağına dair ka
nun lâyihası ve Muvazenei Maliye Encümeni maz
batası (1/216) 

REİS — Mazbatayı okuyoruz. 

Esbabı Mucibe Mazbatası 
Tuz resmi Hükümetin lâyihai kanuniyesinde, 

memlahalarda kilosu üç kuruşa satılmakta olan tu
zun beş kuruşa satılması teklif edilmiş ve kavanini 
Maliye Encümenince tuzu en çok sarfeden köylü 
ve binnisbe fakir olan, sunufu içtimaiye bulundu
ğu cihetle, resmin tezyidi, muvafık görülmemiştir. 

Maliye Vekili Abdüîhalik Bey, resmin bir kuruş 
zammiyle Hükümetin iktifa eylediğini bildirmesine 
ve her ne kadar elyevm memlahalarda tuz üç ku
ruştan satılmakta ise de halk on, on beş kuruştan 
aşağı tuz alamamakta olduğu cihetle Hükümetin 
Düyunu Umumiye depolarında paket halinde pera
kende suretiyle de tuz füruhtu ile ihtikâra mani ol
ması şartiyle resmin bir kuruş tezyidi Encümenimiz-
ce tensip edilmiş ve lâyihai kanuniye de resim mik
tarı dört kuruş olmak üzere tadil olunarak kabulü 
Heyeti Umumiyeye arz edilmiştir. 

Şubat 1340 
Muvazenei Maliye Encümeni 

Reisi Mazbata Muharriri 
Saruhan İzmir 

Reşat Saraçoğlu Şükrü 
Kâtip Aza 

Sivas 
Rahmi 

Aza Aza 
Trabzon Konya 

Ahmet Muhtar Kâzım Hüsnü 
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Aza Aza 
Maraş İsparta 
Mithat Mükerrem 

Aza 
Maraş 
Tahsin 

Madde 1. — Türkiye memlahalarında tuzun be
her kilosunu fii mirîsi dört kuruşa iblağ edilmiştir. 

Madde 2. — 24 Kânunievvel 1333 tarihli Ka
nunla işbu kanun arasındaki farkı fiyat, Hazineye 
aittir. 

Madde 3. — İşbu kanun mevkii meriyete vaze
dildiği günden itibaren bir hafta zarfında tuz tüc
carı yedlerinde bulunan tuzların miktarını beyanna
me ile Düyunu Umumiye idaresine haber vermek 
ve işbu kanun mucibince alınması lâzım gelen mik
tarla 23 Eylül 1336 tarihli ve 26 numaralı Kanun 
mucibince verdikleri üç kuruş resim arasındaki far
kı tesviye etmekle mükelleftir. 

Madde 4. — Maddeyi sabıkada muharrer ırrüd-
det zarfında beyanname verilmediği veya verilen 
beyannamede gösterilen miktardan fazla zuhur ettiği 
halde miktarı mektum kaçak addedilerek işbu ka
nun mucibince alınması muktazi resim cezaen iki 
kat olarak istiyfa edilir, 

Madde 5. — Mektumattan alınacak bir kat rü
sum fazla, ihbar edenler varsa onlara tevzi olunur. 

Madde 6. — Memaliki Ecnebiyeye ihraç edile
cek tuzlar fii miriye tabi olmayıp bunların takdir fi
yatı Maliye Vekâletine aittir. 

Madde 7. — 23 Eylül 1336 tarih ve 26 numa
ralı Tuz Resmi Kanunu mülgadır. 

Madde 8. — İşbu kanun tarihi neşrinin ferdasın
dan itibaren mer'iyülicradır. 

Madde 9. — İşbu kanunun icrasına Dahiliye, 
Adliye ve Maliye vekilleri memurdur. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Muhterem arka
daşlar, halkımızın Hükümetten beklemiş olduğu ada
let, üzerlerine tahammülünden fazla tahmil edilen 
vergilerin tenzilidir. Biz de maalesef bunun günbe
gün tezayüdünü görmekteyiz. 

Eğer bütçemize vazedilen bir milyon lirayı tuz 
rüsmine zam ederekten almaktan ise, daha ziyade 
teshilât göstererek fuzulî olarak istimal edilen şey
lerden meselâ- Baston Vergisi... Elli yaşından aşağı 
olanlar elinde bastonu süs için taşıyorlar, bastondan 
alalım, kıravat takanlardan alalım. Yüzük takanlar
dan alalım, eldiven giyenlerden alalım. Rica ede
rim, efendilerimizden aldıklarımız kâfidir. Biraz da 
zenginler versinler. (Bekârlar Vergisi sesleri) 

I ALÎ ŞUURİ BEY (Karesi) — Ecnebi kumaşı gi
yenlerden... 

ZEKİ BEY (Devamla) — Sonra efendiler, görü
yoruz ki tuz ihtikârının önüne geçmek için - Düyu
nu Umumiyenin her yerde depoları vardır. - Bu de
polardan ihtikâre mâni olmak üzere halka tuz ve
rilmesi teklif ediliyor. Matteessüf Düyunu Umumi
yenin her yerde deposu yoktur. Pek ender yerler-

I * 

de depoları vardır. Halk, ihtiyacını temine kâfi mik
tarda tuzu almak için yaz zamanlarında, sonbahar
da uzak mesafelerden getirmiş oldukları tuzlarını 
derambar ediyorlar. Benim memleketimde bugün 
tuzun okkası yirmidört kuruştur. Müskirat rüsumu
nu fazlalaştırdik. Müskiratı serbest bıraktık. Bütçe
mize bununla 4,5 milyon lira varidat temin edile
ceğini söylediler. Çok iyi bunu temin ettiğimiz va
kit bunun esbabı mucibesi aşarın yüzde iki buçuğu
nu tenzil etmek esasına ibtina ediyordu. Halbuki 

I aşardan yüzde ikibuçuğu lâğetmiyoruz. Müskirattan 
da beş milyon lira temin ediyoruz. Bu sefer de tuza 
bir milyon lira fazla resim yükletiyoruz ki, bu da 
zulümden başka bir şey değildir. Heyeti Celileniz-
den rica ederim, halkın kendi ihtiyacatından ziyade 
hayvanatına yedirmiş olduğu bu tuzu resimden af 
buyurunuz. Fantazi olarak istimal edilen eşyalardan 
bu rüsumu alalım, iki misli, üç misli fazlasını vere
lim. Hükümet de bu suretle adaletini millete gös
termiş olsun! 

EBUBEKİR HÂZZİM BEY (Niğde) — Efendi-
I ler, bendeniz evvelki sene bir heyetle beraber elvi-

yei selâseyi dolaştım. Her gittiğim köyde, her tesa-
! düf ettiğimiz yolda, kasabada tuz fiyatından şikâ

yet ettiler. Orada azim memlâhalar vardır, dağlar 
I vardır. Hatta kristalize olmuş, elmas traşlar gibi, 
j h°r taraf mebzul dağlar gibi, tuz var. Bunlar, Rus 
i zamanında bizim para ile on para fiyatla almaya 
i alışmışlar. Bunların tuz sarfiyatı bizim sarfiyatı

mız gibi değildir. Oralarda ziraat az, hayvanat çok-
| tur, hayvan besliyorlar. Binaenaleyh onlar çok tuz 
i almaya mecburdurlar. Yani üç kuruş iken alamayan 
• bunun tenzilini her yerde istirham eden ahali dört 

kuruş olursa ne yapacaklarını bilmiyorum. Binaen
aleyh oralar ahalisi için bir şey düşünülürse çok iyi 
olur. 

RÜŞTÜ PAŞA (Erzurum) — Efendim, Hâzim 
Beyin söylediği gibi Şark vilâyetlerinin tuz ihliyaca-
tı hakikaten fazla ve fiyat da ziyade olduğu için hay
vanata kimse tuz yediremiyor ve bu tuzun eski fi
yatından bile şikâyet ediyorlar. Bundan Hükümet. 
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de zarar ediyor. Birçok koyun tüccarlariyle görüş
tüm diyorlar ki, biz hayvanata tuz veremediğimiz 
için hayvanlar zayıf düşüyorlar. Hem et miktarı aza
lıyor, hem de hayvanlar iyi beslenemiyor, ciğerleri 
hastalanıyor, ölüyorlar. Yağlı da olmuyor. Yağı, sü
tü de azalıyor. Demek ki, birkaç türlü zararı var
dır. Bundan resim alacak, fakat bir taraftan da hay
van azalacak, süt azalacak. Hükümet bir taraftan kâr 
edeyim derken, diğer taraftan zarar ediyor. 

EBÜBEKİR HÂZİM BEY (Niğde) — Zarar zi
yadedir. 

RÜvŞTÜ PAŞA (Devamla) — Bu fiyat fazladır. 
Hiç değilse fazla olan yerlerde başka, bir şekil bul
mak lâzımdır, beyin buyurduğu gibi fazla tuz vardır. 
Fakat kimse gelip tuzu almıyor, kaçak alıyor. Me
selâ Kağızman memlehasına kürtler geliyor, kaçak 
olarak alıyor. Dağların her tarafı tuzdur, muhafa
za etmek imkânı yoktur. Kimse gelip dükkândan, 
Düyunu Umumiyeden tuz almıyor. Kamilen kaçak 
tuz alıyor. Eğer fiyat yükselmez de azalırsa kaçak 
tuz da azalır, herkes gelip buradan alır. Varidat da 
çoğalır. Sonra bu kanunda diğer bir madde daha 
vardır. Meselâ harice verilen fiyatta nispet göze
tilmiyor. Meselâ İğdır'da birçok tuzlalar vardır. 
Buradan Rusya'ya, Ermenilere tuz satılırsa kırk pa
raya, almış paraya satılacaktır. O halde tuzu harice 
(60) paraya, dâhiidekilere de (4) kuruşa vereceğiz 
ki, bunda da müsavat yoktur. Suyun öte tarafında 
bulunan Ruslar ve Ermeniler (06) paraya alacak, biz 
burada (4) kuruşa alacağız. Bunun da daha salim bir 
şekle ircaı.nı rica ederim. 

ZEKÎ BEY (Gümüşhane) — Başka şeyden alaca
ğız, fantaziden alacağız paşam. 

REİS — Efendim, Zeki Bey, tuz resmi hakkında 
bu kanunun reddini talebediyor. Maddelere geçilip 
geçilmemesini reyinize vazedeceğim. Maddelere ge
çilmesi kabul edilirse tabiî Zeki Beyin teklifi red
dedilmiş olacak, maddelere geçilmesi kabul edilme
yecek olursa Zeki Beyin takriri kabul edilmiş olacak
tır. Maddelere geçilmesini kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... 
Efendim bir daha reyi âlinize koyacağım. Maddele
re geçilmesini kabul edenler lütfen ayağa kalksın... 
Kabul etmeyenler ayağa kalksın... Maddelere geçil
mesi takarrür etti. 

Tuz Resmi hakkında Kanun 
Madde 1. — Türkiye memlehalarında tuzun be

her kilosunun fii mirîsi dört kuruşa iblâğ edilmiş
tir. 

AKÇURAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — Ar
kadaşlar, heyeti umumiyesi hakkında rüfekanın be
nim fikrime muvafık olarak söylediği sözler ke-
bul edilmedi, maddelere geçildi. Fakat birinci mad
dede deniliyor ki «fii mirîsi dört kuruşa ibîağ edil
miştir.» şimdiye kadar - yanılmıyorsam üç kuruştu. 
Demek bir kuruş artırılıyor. Buna mukabil esbabı 
mucibe mazbatasında deniliyor ki, zaten ihtikâr va-
kidir, ihtikârın önüne geçilecek. Binaenaleyh bu
radaki bir kuruş fark, halkın omuzuna yükletilecek... 
Bilhassa Maliye Vekili Beyefendi, Muvazenei Maliye 
Encümeninde bu ifade de bulunmuşlardır. «Vekil 
Bey; her ne kadar resme bir kuruş zamla iktifa ey
lediğini ve memlehalarda elyevm tuzun üç kuruş
tan satılmakta olduğunu beyan buyurmuslarsa da 
halk 1 0 - 1 5 kuruştan aşağı almamakta olduğu.. İlh» 
demek ki halkın şimdi almakta olduğu fiyattan da
ha fazla almaması için yani ihtikâra mâni olmak 
için Hükümet, kâffei vesaite maliktir. O suretle ar -
tınlıyor demektir, eğer esbabı mucibeyi ve kanu
nu iyi anlıyorsam.. Fakat önümüzde bir vakıa var
dır. İstanbul'da oktruva resminin tatbikidir. Oktruva 
resmi burada müzakere edilirken Dâhiliye Vekili 
Bey gerek Encümende, gerek Komisyonda dediler 
ki «Bu azamîdir, bu haddi azamîye çıkarılmayacak
tır. Her yerin ihtiyacı nazarı itibara almaraktan 
vasatı hadler tayin edilecektir.» Halbuki İstanbul'da 
tatbik edilirken azamîsi tatbik edilmiştir ve herkes 
bundan müteessir olmuştur. Bilâhara söz geçmiştir. 
İhtikâra mümanaat olunacaktır. Çünkü zammedilen 
yüzde pek az bir miktardır ve bunu ortaya koyuyor
lar. ve «Hükümet vergiye zammetti diye bunlar da 
fiyatı artırıyorlar.» deniliyor. Fakat ihtikârın men 
olunduğuna dair İstanbul'da oturduğu müddetçe 
hiçbir vakaya tesadüf etmedim ve görmedim. Bun
dan sonra İnşallah yapılır. Fakat esnaf ve tüccarın 
ahvali ruhiyesinde vardır. Hükümet, bir miktar ver
gi zam etti mi o derhal fiyatı artırır ve Hükümetin 
zam ettiği nispetin birkaç misli artırır. Sonra satın-
alıcının karşısında da der ki «Zaten Hükümet artır
dı biz de artıracağız» binaenaleyh; ben Vekil Beye
fendiden soruyorum; hakikaten Muvazenei Maliye 
Encümeninde ifadede bulundukları gibi tuzun fi
yatının artmasına bu tedbir ile mâni oJacaklar.rn 
Hükümet namına bize temin edebilirler mi? Edebi
lirlerse bu madde hakkında muvafık rey verece
ğim. Eğer temin edemiyorlarsa yine bermutat o üç 
kuruşta ipkasını teklif ederim. 

BESİM ATALAY BEY (Aksaray) — Arkadaşlar, 
tuzun hayatta ne kadar lâzım olduğunu bilirsiniz. 
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Ekmeğe katılır, aşa katılır. Yiyecek hiçbir şey bula
mayan soğanı tuza batırır ve yer. Halkı Allahın 
yer yüzünde en mebzul yarattığı tuzdan da mahrum 
bırakmayalım. 

ZEKÎ BEY (Gümüşhane) — Havadan bile bıra
kacağız. 

BESİM ATALAY BEY (Devamla) — Tuzsuz bü
yüyen çocuklar şekersiz büyüyen çocuklar kadar 
âciz ve miskin olur. Bırakın bizim hayatımızdaki 
tuzun ehemmiyetini!.. Bir köylü; davar başına, sene
de en az birbuçuk okka tuz vermek ihtiyaçındadır. 
Tasavvur edin yüz davarı varsa bu adam kaç okka 
tuz verecektir. 

HAMDÎ BEY (Bozok) — Davar başına üç okka 
verecektir. 

BESİM ATALAY BEY (Devamla) — En az bir
buçuk okka diyorum. Bol, bol verecek olursa üç ok
kadır. Fakat en az olarak bazı hastalıklara tutul
maması için, ölmemesi için senede birbuçuk okka 
tuz verecektir. Vermezse davar hasta olur, kırılır ve 
bilnetice memleket mutazarrır olur. 

Arkadaşlar! Halk, eski tuz parasını veremeye
cek kadar fakirdir. Allah sizi inandırsın, gözlerim
le İçel'de gördüm. Kadınlar, denizden deniz suyu gö
türerek onunla yufka yapıyorlar ve bunu, 3 - 5 kuruş 
tuz parasından kurtulmak için yapıyorlar. 

FAİK BEY (Tekfurdağı) — Ya sahilde olmayan
lar?... 

BESİM ATALAY BEY (Devamla) — Sahilde ol
mayanlar, büsbütün mahrum kalıyor. Binaenaleyh, 
yine bilnetice köylünün sırtından çıkacak, hatayı 
umumiye tesir edecek, serveti umumiyeyi rahne-
dar edecek olan şu vergiyi zammetmektense sokak
larda uçuşan ipeklerden, kıravatlardan, kolanya 
şişelerinden vesaireden vesaireden, hattâ elimizde 
oynadığımız teşbihlerden bile vergi alsak caizdir. 
Bu, koymaz. Fakat şu çıkarmak istenilen kanundur, 
halkın hakikaten iliğine dokunur. Çaydan, bisküvi
den vesaireden böyle ihtiyacatı umumiye âdadmda 
bulunmayan eşyadan vergi alalım. Fakat arkadaş
lar tuzdan vergi almayalım. 

Sonra burada tashih edilecek bir kelime daha 
var. «Fii mirîsi» deniyor. Bunun yerine «Fii resmî
si» veyahut resmi «Fiyatı» gibi bir tertip kullanılsa 
da olabilir. Fakat yine tekrar ediyorum. Tuza resim 
koymak, memleketin davarına, memleketin sıhhati
ne, memleketin bel kemiği olan köylüye İrası zarar 
olacaktır. Bunu başka suretle telâfi edelim. 
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MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — Efendim, bütün arkadaşların ifa-
datı doğrudur. Fakat bir masraf bütçesi veriyorsunuz 
ki, açığı onbeş milyondur. Hükümet, varidata zam 
etmeye mecburdur. Nereden temin etsin?. 

MAHİR EFENDİ (Kastamonu) — Mesarifatı ka
bul etmeyin!! 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Gözlükten 
alın efendim. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — Efendim, mesarifatı kabul buyur
dunuz. Varidatı orta yerinde bırakacaksınız. Bu na
sıl olur bilmiyorum, Sonra evvelce alınan tuz res
minden fazla değildir. Evvelce altın olmak üzere fii 
hakikisi 25 para idi. Fakat son zamana kadar zam-
medildiği için bendeniz Encümende dedim ki tu
za bir kuruş zam edilecektir. Hayat pahalıdır. Et 
de pahalıdır. Bunu da verenler, yani hayvanatına 
tuz yedirenler eti de burada 140 kuruşa satıyorlar. 
Bunu da nazarı itibara almalı. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Onu şehremini işit
sin! 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Devamla) — Şehremini veya diğeri, kim işitirse 
işitsin, her yerde böyledir. Hayvanatın kıymeti bir 
taraftan tezayüt ediyor. Bundan bir kuruş almayalım 
mı? Sonra hayvanat resmi Heyeti Celilenin kabul 
ettiği bir kanunla her tarafta gayet ucuz olarak alın
maktadır. Düyunu Umumiyenin her yerde depo aç
ması tabiîdir. Hatta bu sene beyiye halinde, nasıl ki 
tütün vesaire paket halinde satılıyorsa öyle olacak 
hiçbir kimsenin fazla para vermemesi için tuzun o 
suretle sattırılmasma çalışacağız. Büyük bir masraf 
bütçesinden sonra varidatı buradan kısacağız. Şu
radan kısacağız olur mu? 

YUSUF AKÇURA BEY (İstanbul) — Bunu te
min edebilecek misiniz? 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Devamla) — Her yerde depo açmaya çalışa
cağız. 

YUSUF AKÇURA BEY (İstanbul) — Temin edin 
efendim! 

BESİM ATALAY BEY (Aksaray) — Musiki alâ-
tından ve demin saydığım eşyadan vergi almak ci
hetin' düşündünüz mü? Düşünmediniz mü! 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Devamla) — Efendim, onu da düşüneceğiz. Şim
di hazırlanmamıştır. Belki bunlar için de bir kanun 
getireceğiz. Kanunun bir günde yapılmasının imkânı 
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yoktur. Teşkilâtı nedir, varidatı nedir, bunun için ya
pacağımız masraf nedir? Bunlar tahakkuk etmeden 
tabiî bir şey yapılamaz, Alacağımız varidat ücreti 
tahsiliyeye müsavi olup bir fayda vermeyen ka
nunları teklif edersek Heyeti Celileniz kabul bu
yurmaz zannederim. 

YUSUF AKÇURA BEY (İstanbul) — Nazariyat
ça en kötü resmin tuz rüsumu olduğunu bütün ki
taplar yazar. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Tuzdan alınan remin 
fazla olduğunu zatiâliniz de söylüyorsunuz. Bu ha
kikat tezahür etmiştir. O halde tuzdan resim almaktan-
sa başka bir kanun teklif ediniz. Bir madde ile bera
ber onu kabul edelim. Arz ettiğim gibi eldiven gi
yenden alalım. Kıravat takandan alalım. Bu vergiyi 
temin edersiniz Beyefendi! 

MALÎYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Devamla) — Efendim, onu da arz edeyim! 
Bugünkü resim, Harbi Umumiyeden evvelki resim
den fazladır. Bugünkü teklifimiz harpten evvelki 
fiyatına nazaran noksandır. Tuzun fiyatlı olması
nın sebebi vesaiti nakliyenin noksanındandır. Nakli
yatı temin eder ve her tarafta tuz ambarlan aç
mayı temin edersek bugün satılan fiyattan bile daha " 
ucuza satmak imkânı da vardır. 

ALİ ŞUURİ BEY (Karesi) — Efendim, Maliye 
Vekili demek, Devletin Hazinesinin anahtarını elin
de tutan demektir. Eğer her teklif yapıldığı zaman 
kürsüye gelip de açığımız şu kadar, bu kadardır de
neydi, Mecliste bu mesail bu derekeye inmezdi. Bu 
vazifeyi ifa etmediniz. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Devamla) — Söylemedim mi beyefendi? 

ALİ ŞUURİ BEY (Devamla) — Bugün onbeş mil
yondan bahsediyorsunuz. Şimdi istiyfa edilecek rü
sum hakkında Hükümetin ne gibi tasavvur atı vardır? 
Herhalde biz buna taraftar değiliz, başka bir şey ikâ
me etmek taraftarıyız. Kabul etmeyeceğiz. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Devamla) — Kabul buyurursanız efendim. 

ALİ ŞUURİ BEY (Devamla) — Tasavvuratınız-
dan bahsediyorum. Bu sualdir. Bunun yerine bir şey 
ikâme edelim. Ne gibi tasavvuratınız vardır? 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Devamla) — Efendim, bütçe böyle kalırsa ye
ni varidat bulmak mecburiyetindeyiz. Açık bütçe ile 

bunun içinden çıkılmaz. Herhalde açığı kapatmaya 
ihtiyaç vardır, yeni varidat bulmaya çalışacağız. 

YUSUF AKÇURA BEY (İstanbul) — Efendim, 
bununla bütçenin ne kadarı kapatılıyor? 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Devamla) — Bir milyon küsur bin lira. 

YUSUF AKÇURA BEY (İstanbul) — Bugün şa
yi ve mütevatirdir ki İstanbul gümrüklerindeki ko-
laj birkaç milyon liradır. (Kolaj nedir? sesleri) Ya
ni alınmayan vergi kaç milyondur. Onunla kapatınız! 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Devamla) — Efendim, onunla da kapanmaz. 

YUSUF AKÇURA BEY (Devamla) — Zararı 
yok fazlasını değil, bir milyonu kapatsın da köylü
yü, halkı tuzsuz bırakmayınız. 

RÜŞTÜ PAŞA (Erzurum) — Efendim, biz mü
vekkillerimizin feryadını bu kürsüden izhar etme
ye daima mecburuz. Maliye Vekili Beyefendi, buyur
dular ki, tuz pahalanıyor, et de pahalanıyor. Efen
dim resim bir yerde değil ki, davar sahibi tuza pa
ra veriyor, geliyor, İstanbul'a oktruvanm en azamî 
derecesini veriyor. Gidiyor mezbahaya, orada da alı
nıyor, bir yerde değil, müteaddit yerde almıyor, 
herkes feryat ediyor, bu rüsumun fazlalığından bü
tün millet, bütün halk feryat ediyor. Bir belediye 
rüsumu yaptık, o bile ahaliye bir bar oldu. Her ta
raftan şikâyet ediliyor. Vakıa doğrudur. Bütçe 
açığını da telâfi etmek lâzımdır. Bunu düşünmek va
zifedir. Nereden ne almak lâzım geleceğini Heyeti 
Celilenin düşünmesi lâzımdır, yalnız Maliye Vekili 
Bey değil, hepimiz düşüneceğiz. Bir masraf var, bir 
de varidat var. Masrafa nasıl rey veriyorsak varidat 
için de öylece düşünerek rey vermeliyiz. 

ALİ ŞUURİ BEY (Karesi) — Ekmek yiyenler
den de vergi alacağız deseler onu da mı kabul edece
ğiz? 

YUSUF AKÇURA BEY (İstanbul) — Efendim, 
bütçe müzakeresinde vergi tarh olunacak bazı şey
ler vekil beye hatırlatılmıştır. 

REİS — Efendim, takrirler okunacak: 
Riyaseti Celileye 

Elviyei selâseniıı iki sene müddetle zamdan istis
nasını teklif ederim. 

8 Nisan 1330 
Kars Mebusu 

Ömer 
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Riyaseti Celileye 
Şifahen arz ve izah olunan esbaptan dolayı tuz 

fiyatı zammından elviyei selâse ve Kulp ve İğdır ka
zalarının istisnasını arz ve teklif ederiz. 

Erzurum Rize 
Rüştü Esat 

Niğde 
Ebubekir Hazım 

Riyaseti Celileye 
Tuz resminin yirmi para zammiyle üçbuçuk ku

ruş alınmasını teklif ederim. 
8 Nisan 1340 

Aksaray 
Besim Atalay 

REİS — Efendim, «Tuz fiyatı zammından elvi
yei selâse ve Kulp ve İğdır kazalarının istisnasını tek
lif ediyorlar. Bu teklifi nazarı itibara alanlar lütfen 
el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. Nazarı itiba
ra almayanlar lütfen el kaldırsın... Nazarı itibara 
alınmadı. 

Besim Atalay Bey, «Tuz rüsumunun yirmi para 
zammiyle üçbuçuk kuruş alınmasını» teklif ediyor. 
Bu teklifi nazarı itibara alanlar lütfen el kaldırsın... 
Aksini reye koyuyorum. Nazarı itibara almayanlar 
lütfen el kaldırsın... Nazarı itibara alınmadı efendim. 
O halde efendim maddeyi aynen reye koyuyorum, 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye ko
yuyorum. Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul olundu. 

Madde 2. — 24 Kânunievvel 1333 tarihli Kanun 
ile işbu kanun arasındaki farkı fiyat Hazineye ait
tir. 

REİS — Efendim, ikinci madde hakkında söz 
isteyen var mı? (Hayır sesleri) Maddeyi aynen reyi 
âlinize koyuyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Aynen kabul edildi. 

Madde 3. — İşbu kanun mevkii meriyete vazedil
diği günden itibaren bir hafta zarfında tuz tüccarı 
yedlerinde bulunan tuzların miktarını beyanname 
ile Düyunu Umumiye İdaresine haber vermek ve iş
bu kanun mucibince alınması lâzım gelen miktar ile 
23 Eylül 1336 tarihli ve 26 numaralı Kanun mucibin
ce verdikleri üç kuruş resim arasındaki farkı tasvi-
ye etmekle mükelleftir. 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? (Hayır ses
leri) Maddeyi aynen reye vazediyorum. Kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Üçüncü madde 
aynen kabul olundu. 

Madde 4. — Maddei sabıkada muharrer müddet 
zarfında beyanname verilmediği veya verilen beyan
namede gösterilen miktarda fazla zuhur ettiği halde 
miktarı mektum kaçak addedilerek işbu kanun mu
cibince alınması muktazi resim cezaen iki kat ola
rak istiyfa edilir. 

REİS — Söz isteyen var mı? (Hayır sesleri) Dör
düncü maddeyi aynen reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. 
Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Aynen kabul 
edildi. 

Madde 5. — Mektumattan alınacak bir kat resim 
fazlası ihbar edenler varsa onlara tevzi olunur. 

REİS — Söz isteyen var mı? (Hayır sesleri) Be
şinci maddeyi aynen reyinize vazediyorum. Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. 
Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edildi. 

Madde 6. — Memaliki ecnebiyeye ihraç edilecek 
tuzlar fii mirîye tabi olmayıp bunların takdiri fiyatı 
Maliye Vekâletine aittir. 

REİS — Efendim, (fii mirî) yerine (fii resmî) ko
nacaktır. Söz isteyen var mı? 

REŞAT BEY (Saruhan) — Ticaret Vekili de alâ
kadar olsa faydadan hali olmaz. Bendeniz teklif edi
yorum. Maliye ve Ticaret Vekâletlerine denilsin. 

REİS — Efendim, Maliye ve Ticaret.. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — Müsaade buyurur musunuz, arz 
edeyim? Teklif karşısında kalıyoruz. Pazarlık sure
tiyle tuz ihracatımız sarfiyatımızdan daha fazladır. 
İstediğimiz zaman daha yüz milyon, yüzelli milyon 
tuz çıkarıyoruz. Tuzumuzun mevcuduna göre me
maliki ecnebiyeden vukubulan tekliflere bir mik
tar tayin edip cevap veriyoruz. 

REŞAT BEY (Saruhan) — Mesele takdiri fiyat 
meselesidir. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Devamla) — Takdirî değil, başka yerlerle ve 
meselâ İtalya ile, diğer yerlerle rekabet etmek mec
buriyetindeyiz. Biz daha ucuz verirsek diğer yerlere 
gitmezler, bizden alırlar. 

REİS — Efendim, Ticaret Vekâletinin de ilâve
sini teklif ediyorlar, Bu teklifi nazarı itibara alan
lar lütfen el kaldırsın... Nazarı itibara almayanlar 
lütfen el kaldırsın... Nazarı itibara alınmadı. Altın
cı maddeyi aynen reyinize vazediyorum, kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Kabul olundu. 
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Madde 7. — 23 Eylül 1336 tarih ve 26 Numaralı 
Tuz Resmi mülgadır. 

REİS — Söz isteyen var mı? Yedinci maddeyi 
kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyu
yorum. Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
olundu. 

Madde 8. — işbu kanun tarihi neşrinin ferda
sından itibaren meriyülicradır. 

REİS — Söz isteyen varmı? Sekizinci maddeyi 
kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyu
yorum. Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın.. Ka
bul olundu. 

Madde 9. — işbu kânunun icrasına Dâhiliye, Ad
liye ve Maliye vekilleri memurdur. 

RElS — Celseyi açıyorum eefndiler, Tuz Resmi 
kanun lâyihası hakkındaki neticei arayı arz ediyo
rum. Reye iştirak eden azanın adedi (144) olduğu 
için muamele tamamdır. (95) rey kabul, (45) rey red 
ve (4) rey de müstenkif vardır. (4) azanın reyi, rey 
istihsali muamelesinden sonra verildiği için ihraç 
edilmiştir. Binaenaleyh Tuz Resmi Kanunu ekseri
yetle kabul edilmiştir. Müskirat resminin tadiline 
dair olan 8 Kânunisanı 1336 tarihli kararnamede 

4. — Mahakimi şeriyenin ilgası ve mahakimin teş
kilâtına mütedair ahkâmı muaddil (11470) ve (11471) 
numaralı iki kita kanun lâyihası ve Adliye Encümeni 
Mazbatası : 

REİS — Mahakimi şeriyenin ilgası ve mahaki-

RElS — Dokuzuncu maddeyi aynen reyinize 
vazediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul olun
du. 

REİS — Efendim, gerek Men'i Müskirat Kanunu
nun tadiline ait kanunu, gerek tuz resmi hakkındaki 
Kanun lâyihasını tayini esami ile reyinize vazediyo
rum. Her iki kanunu kabul edenler beyaz, etmeyen
ler kırmızı rey vereceklerdir. 

Reylerini henüz istimal etmemiş rüfeka varsa 
lütfen istimal buyursunlar. 

Rey istihsali muamelesi hitam bulmuştur. 
Efendim, on dakika teneffüs için celseyi tatil 

ediyorum. 

Hitamı Celse saat : 4,40 

münderiç rüsumun tezyidine ve Men'i Müskirat 
Kanunun tadiline dair olan kanunun neticesini arz 
ediyorum. Reye iştirak eden azanın adedi (134) ol
duğu için muamele tamam değildir. (94) kabul, (35) 
red (5) müstenkif vardır. (5) azanın da reyi rey istih
sali muamelesinden sonra verildiği için ihraç edil
miştir. Binaenaleyh ikinci defa reye vaz edilecektir. 
(Yarın sesleri) Tabiî yarın eefndim. 

min teşkilâtına mütedair ahkâmı muaddil olmak üze
re Başvekâletten mevrut (1/470) ve (1/471) numaralı 
iki kita kanun lâyihası ve Adliye Encümeni mazbata
sının müzakeresine geçiyoruz. Mazbata okunacak
tır. 

»•»i--^>«»-<«*-—<••• 

İKİNCİ CELSE 

Bed'i müzakerat, Saat : 4,50 

REİS : Fethi Bey 

Kâtipler : Talat Bey (Kângırı), Ragıp Bey (Zonguldak) 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

— 4ao - . 
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Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 

Kalemi mahsus Müdiriyeti 
Adet : 6/1351 

29 . 3 . 1340 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Mahakimi şeriyenin ilgası hakkında Adliye Ve
kâleti Celilesince tanzim olunup İcravekilleri Heye
tince Meclisi Âliye arzı takarrür eden lâyihai kanu
niye ile esbabı mucibe lâyihası leffen arz ve takdim 
kılınmış olmakla ifayı muktezasına müsaadei Riyaset-
penahîlerini istirham eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Mahakimi Şeriyenin ilgasına dair Kanun 
Madde 1. — Türkiye Cumhuriyeti arazisi dahi

linde mevcut bilcümle mahakimi seriye ile Mahke-
mei Temyizin Seriye Dairesi mülgadır. 

Madde 2. — Mahakimi şeriyeye ait vazaiften mu
cibi tahrir terekânın tahrir ve beynelverese taksimine 
ve veresenin hısası irsiyesinin tayinine ve izin itası
na mütedair hususat bidayet mahkemesi reisi veya 
onun tensip edeceği aza veya aza mülâzimi ve vaza-
ifi saire bidayet mahkemesi tarafından ifa olunur. 

Terekâtın tahriri hususunda reisi mahkeme, kete-
beden birini dahi naib tayin edebilir. İktiza eden yer
lerde miktar ve kıymeti yirmi bin kuruşu tecavüz et
meyen terekâtın tahriri ve nikâh izinnameleri itası 
ve vasiyetname tanzim ve tasdik salâhiyetlerini sulh 
hakimlerine tefvize Adliye Vekili mezundur. 

Madde 3. — Mahkemei Temyize ikinci bir hu
kuk dairesi ilâve olunmuştur. 

Madde 4. — Mahakimi şeriyenin rüyet edegeldi-
ği mevad; bunlara müteallik ahkâm vaz ve tedvin 
edilinceye kadar esasatı cariyeye tevfikan hal ve tet
kik olunur. 

Madde 5. — İşbu kanun bin üç yüz kırk senesi 
Mayıs iptidasından itibaren mer'îdir. 

Madde 6. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına Ad
liye vekili memurdur. 
Başvekil ve Hariciye Vekili Mudafaai Milliye Vekili 

İsmet Kâzım 
Adliye Vekili Maarif Vekili 

Mustafa Necati Vasıf 

Maliye Vekili 
Mustafa Abdüîhâlik 

Ticaret Vekili 
Hasan Hüsnü 

Dahiliye Vekili 
Ferit 

Ziraat Vekili 
Zekâi 

Nafia Vekili 
Süleyman Sırrı 

Mübadele, tmar ve 
iskân Vekili 

Mahmut Celâl 

Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekili 
(Bulunmadı) 

Mahakimi Şeriyenin ilgasına dair kanunun esbabı 
mucibe lâyihası 

Mahakimi şeriyenin rüiyet edegeldiği mevad kıs
men eşyaya ve kısmen ahvali şahsiyeye müteallik 
mesaili hukukiye ve muamelâtı medeniyeden madut 
bulunduğu halde bunları tetkike memur edilmiş olan 
mahakime «Mahakimi seriye» unvanının verilmiş ol
ması bir şekli istisnaiyet fikrini vermekle beraber 
esasen kavaidi hukukiye ile kabili telif olmadığı gibi 
hidematı umumiyei devletin daha asrî esasata tevfi
kan yeniden tanzimi lâzım geldiği bir sırada bu nam 
ve unvanı haiz mahakimin mahiyeti hazırasiyle ipka 
ve idamesi tevhidi kaza esasına da külliyen mugayir 
bulunduğundan mülâhazatı mebsuteden mülhem ola
rak tanzim kılınan birinci maddei kanuniye ile ma
hakimi şeriyenin ilga edildiği tasrih kılınmıştır. Ma
hakimi mezkûrenin ilgası üzerine yerine bir mercii 
kanunî ikamesi zarurî ve lâbüt olduğundan Usulü 
Muhakemei Seriye Kararnamesiyle tayin kılınmış 
olan vazaifin mahiyeti hukukiyesi nazarı itibara alı
narak mahakimi hukukiyenin mercii kanunî addi mu-
vaffık görülmüş ve bu maksatla kaleme alınan ikin
ci maddei kanuniye ile mülga Mahkemei Şer'iye ta
rafından ifa olunan vazaiften deavi kısmı bidayet 
mahkemesine, muamelâtı saire reisi mahkemeye ve
ya onun tensip edeceği âza veya âza mülâzımına tev
di edilmiş ve miktarı kıymeti yirmi bin kuruşu teca
vüz etmeyen terekâtın tahriri ve nikâh izinnameleri 
itası vasiyetname tanzim ve tasdiki gibi hususatın 
halka bir suhuleti mahsusa olmak üzere teşkili der
piş edilen sulh hâkimliklerine verilmesi tecviz edil
miştir. Mahkemei Temyiz Şer'iye Dairesinin lağvı
na mebni mahakimi şeriyeye ait iken bidayet mah
kemeleriyle sulh hâkimliklerine devir ve tevdi kılı
nan mevad hakkında ittihaz olunan mukarreratın tem-
yizen tetkik vazifesiyle mükellef olmak üzere bir 
mercii kanunî iraesi muktazi ve Mahkemei Temyizin 
devairi hazırası bu vazifeyi Haya gayri kâfi oldu
ğundan tanzim kılman üçüncü maddei kanuniye ile 
bu ihtiyacı tatmin zımnımda Mahkemei Temyize ikin
ci bir hukuk dairesi ilâve olunmuştur. 

Müsakkafat ve müstağilâtın icareteyne tahviline 
ve mukataaya raptına ve tevliyete ve rakabe ve şü-
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rutu vakfa ve meşeddi müske ve girdarü felaha gibi 
unvanlar tahtında evkafı sahiha üzerinde hususî örf
lerle tesis edilmiş bulunan hukuka, emval ve evkafı 
eytamın hücceti seriye ile vukubulan müdayenatına 
ve velayet ve vasiyet ve verasete ve hacrüfek, hacrü 
ispatı rüşte ve vasi azil ve nasbma, mefkude ve mu-
nakehat mefarakat, mihir ve nafaka ve nesep ve 
hızaneye müteallik daavi ile mucibi tahrir terakâtın 
tahrir ve beynelverese taksimine ve veresenin hissisi 
irsiyesinin tayini gibi mahakimi şeriyenin şimdiye ka
dar rüiyet ede geldiği mevada müteallik esasatın 
gayri müdevven ve müteferrik bir halde bulunması
na ve bu esasatın ihtiyacatı hazıraya ve icabatı as-
riyeye tevfikan tespiti ve kanunu medenimize ilâvesi 
zamana tevakkuf eylemesine mebni mevaddı mezkû-
re hakkında ahkâmı mahsusai kanuniye vaz ve ted
vin edilinceye kadar esasatı cariyeye tevfikan ifayı 
muamele olunması zaruri görülmüş ve esbabı sali-
feye müsteniden dördüncü maddei kanuniye tanzim 
kılınmıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 29.3.1340 

Kalemi Mahsus Müdiriyeti 
Adet : 6/1352 

Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti Celilesine 

Mahakimin teşkilâtına mütedair ahkâmı muad-
dil Adliye Vekâleti Celilesince tanzim olunup İcra 
Vekilleri Heyetince Meclisi Âliye arzı takarrür eden 
lâyihai kanuniye ile esbabı mucibe lâyihası leffen arz 
ve takdim kılınmış olmakla ifayı muktezasına müsaa-
dei Riyasetpenahîlerini istirham eylerim efendim. 

Başvekil 
îsmet 

Mahakimin teşkilâtına mütedair ahkâmı muaddil 
Kanun 

Madde 1. — Her kazada mevaddı cinaiyeden 
maada bilumum daaviyi rüyetle mükellef bir bidayet 
mahkemesi vardır. 

Bidayet mahkemeleri bir reis ile iki azadan teşek
kül eder. icap eden yerlerde bidayet mahkemeleri 
müteaddit devaire taksim olunur. Bu takdirde de-
vair rüessasının biri reisi evvel, diğerleri reisi sani 
unvanını haiz olur. Müteaddit devaire münkasem 
olan mahakimde vazaifin devair beyninde tevzii Ad
liye Vekiline aittir. 

Mesalihi ve münasebeti mevkiiyesi itibariyle bu 
suretle teşkilâta lüzum görülmeyen ve başka mahal

le raptı da mümkün olmayan kazalarda bidayet 
mahkemesinin vazaifini bir hâkim ifa eder. 

Her bidayet mahkemesi nezdinde bir müddei
umumi ve müstantık bulunacağı gibi, tam teşkilâtlı 
mahkemelerde bir de âza mülâzımı bulundurulabi
lir. İktizasına göre müstantık ve âza mülâzımlarının 
taaddüdü ve müddeiumumilere bir veya müteaddit 
muavin terfiki caizdir. 

Madde 2. — İktiza eden yerlerde bir veya müte
addit sulh hâkimi bulunur. Bulunmayan yerlerde bi
dayet mahkemesi âza ve âza mülâzımları sulh dâ
valarını münferiden rüyet ederler. 

Madde 3. — Adliye Vekilinin lüzum göreceği 
yerlerde münhasıran icra reisi ve memurine ait hukuk 
ve salâhiyeti ve sıfatı hakimiyeti haiz olmak üzere 
bir icra reisi ile beraber bir başmuavin bulunur. 

Madde 4. — İcabeden mahallerde münhasıran 
cinayet davalarını rüyet etmek üzere bir reis, iki aza 
ve aza mülâzımından mürekkep bir cinayet mahke
mesi teşkil olunur. Heyetin noksanını ikmal etmek 
üzere aza mülâzımları tezyit edilebilir. Bu suretle 
ayrıca cinayet mahşemesi teşkiline lüzum görülme
yen yerlerde mevaddı cinaiye bidayet mahkemesi 
heyeti asliyesine aza mülâzımını ilâvesiyle teşekkül 
edecek heyetler de rüyet olunur. 

Cinayet mahkemelerinin dairei kazaiyelerini Ad
liye Vekili tayin eder. 

Madde 5. —• Cinayet mevaddını rüyete memur 
tnahakim nezdinde cinayet müddeiumumisi ünva-
niyle bir müddeiumumi ve ledelhace bir veya müte
addit muavini bulunur. İşbu müddeiumumiler men
sup oldukları mahkemenin dairei kazaiyesi dahilin
deki bidayet müddeiumumileri üzerinde hakkı ne
zareti ve bu daire dahilindeki müstantıkîerin mukar-
reratı aleyhine otuz gün zarfında itiraz salâhiyetini 
haizdirler. 

Madde 6. — Müstantıklann mukarreratı aleyhi
ne vuku bulan itirazat mensup oldukları bidayet 
mahkemesi reisi tarafından tetkik olunur. Müstan-
tıklar rüesa tarafından sadır olan mukarrerat daire
sinde ittihazı karara mecburdurlar. 

Madde 7. — Bidayet Mahkeme reisi ve aza ve 
aza mülâzımlariyle müddeiumumi ve muavin ve 
müstantıkm veya sulh hâkiminin ve sıfatı hâkimiyeti 
haiz icra reisi ve başmuavin inin bilumum cürümle
rinden dolayı haklarında tahkikat icrası en yakın 
mahal bidayet mahkemesine ve mahkemelerin dai
rei kazaiyesi dahilinde bulundukları mevaddı cinai-
yeyi rüyete memur mahkemeye ve mevaddı cinai-
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yeyi rüyete memur mahkemenin reisi ve aza ve aza 
mülâzınılariyle müddeiumumi ve muavinlerinin her 
ne sıfatta olursa olsun ika eyledikleri bilumum cü
rümlerden dolayı tahkikatı istintakiye icrası mevad-
dı cinaiyeyi rüyete memur en yakın mahkemeye ve
ya muhakemeleri Mahkemei Temyize aittir. 

Madde 8. — Bidayet mahkemesi reisi ve aza ve 
aza mülâzımları ile müstantıklar veya sulh hâkimi 
ve sıfatı hâkimiyeti haiz icra reisi ve başmuavini 
aleyhine ikame olunacak istika anilhükâm davası
nın rüyeti dairei kazaiyesi dahilinde bulundukları 
mevaddı cinaiyeyi rüyete memur mahkemeye ve me-
vaddı cinaiyeyi rüyete memur mahakim reisi ve aza 
ve aza mülâzımları aleyhine ikame olunacak iştikâ 
anilhükkâm davasının rüyeti Mahkemei Temyiz hu
kuk dairesine aittir. 

Madde 9. — Bidayet mahkemesi vazaifi bir hâ
kim tarafından ifa olunan mahallerde o hâkim hak
kında vuku bulan reddi hâkim davaları en yakın 
bidayet mahkemesince tetkik ve hallolunur. 

Madde 10. — Müsteşarlardan maada devairi 
merkeziye memurlarının vazifelerinden münbais ve
ya ifayı vazife sırasında hadis olan cürümlerden do
layı Memurin Muhakematı hakkındaki kanuna tev
fikan haklarında lüzumu muhakeme kararını itaya 
salâhiyettar olan heyet, fiilin cünha veya cinayet 
derecesinde olduğuna nazaran hangi mahallî Bida
yet veya Cinayet mahkemesinde icrayı muhakeme
leri icap edeceğini, lüzumu muhakeme kararında ta
yin ve tasrih eyler. 

Madde 11. — Mahkemei Temyizde bir ikinci is
tida dairesi teşkil ve başmüddei umumiliğe iki mua
vin ilâve olunmuştur. 

Madde 12. — Bilumum istinaf mahkemeleri ve 
vazaifi mülgadır. 

Maddei Muvakkate 
İlga olunan istinaf mahkemelerinde mevcut daa-

vii istinaf iye bidayeten intaç olundukları mahallerde 
kalmış olduğu noktadan bilitibar derecei saniyede 
rüyet olunmak üzere işbu kanun ile müteşekkil bida
yet mahkemelerine iade olunur. Şu kadar ki, vaktiy
le bidayeten itayı hüküm etmiş olan hükkâm işbu 
deavinin tetkikatı ahiresinde hazır bulunamazlar. İş
bu mevad meyanında tahtı muhakemede 'bulunan 
hükkâm ve müddeiumumilere ait deavi dahi meracii 
aidesine gönderilir. 

Madde 13. — Kavanini sairenin işbu kanuna mu
gayir ahkâmı mülgadır. 

Madde 14. — İşbu kanun 1340 senesi Mayısı ip
tidasından muteberdir. 

Madde 15. — İşbu kanunun icrasına Adliye Ve
kili memurdur. 

29 . 3 . 1340 
Başvekil ve Hariciye 

Vekili Adliye Vekili 
İsmet ' Mustafa Necati 

Müdafaai Milliye Vekili Maarif Vekili 
Kâzım Vasıf 

Maliye Vekili Dahiliye Vekili 
Mustafa Abdülhalik Ferit 

Ticaret Vekili Ziraat Vekili 
Hasan Hüsnü Zekâi 

Mübadele İmar ve 
Nafia Vekili İskân Vekili 

.Süleyman Sırrı Mahmut Celâl 
Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekili 

Bulunmadı 

Teşkilâtı Mahakim Kanunu Esbabı Mucibe 
Lâyihası 

Elyevm mevaddı seriye ve sulhiyeyi rüyetle mu
vazzaf olan mahakimde hâkimi münferitlik usulü 
cari olduğu gibi mahakimi iptidaiyenin bir kısmı 
hâkimi münferit ve bir kısmı hâkimi müşterek teş
kilâtına tabi ve bunlardan bazıları hakkında usulü 
istinaf cari olmadığı halde bir kısmı için tariki is
tinafı müesses ve istinaf hâkimi vezaifi de bazı yer
lerde üç ve bazı yerlerde beş hâkimden mürekkep 
heyetlere mevdu olması itibariyle teşkilâtta mev
cut olan müteferrik usuller ihkakı hak emrinde müş
külâtı azimeyi ve teşevvüşatı badî olmasına göre 
teşkilâtı adliyemizi yeknesak bir hale ifrağ etmek 
lüzumu taayyün eylemiştir. Seviyei ilmiyeleri bir bi
rine mütekarip müteaddit hâkimlerden mürekkep 
heyeti mahakimin hâkimi münferitlerden ziyade ih
kakı hak ve tevzii adalete muvaffak olacakları muh
tacı ispat olmayan umuru bedihiyeden olduğundan 
teşkilâtı adliyemizde sureti umumiyede hâkimi müş
terek usulünün tercihi esas ittihaz edilmiş ve şu ka
dar ki ciheti hukukiye ve ticariyede miktar ve kıy
meti iki yüz lirayi tecavüz etmeyen ve ciheti cezai-
yede mahiyeti itibariye binnisbe daha az haizi ehem
miyet olan bazı mevad ile beraber seri ve basit bir 
usulü muhakemeye tabiiyeti iktiza eden mevaddı 
müstacelenin rüyeti ile mükellef olmak üzere mües
ses sulh hakimleri teşkilâtı vazaifi tahdit edilmek 
suretiyle ibka olunmuştur. 

Bir de hukuktan menlehülhakkın, hakkına aza
mî bir süratle vâsıl olması ne derece elzem ise mü-
cazatın ibreti müessire teşkil ederek mücrimin ıs-
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lâhı nefsü hali ve asayişin temini devamı cezada 
da adaletin serian ifayı vazife etmesine mütevakkıf 
bulunduğundan bittecrübe kendilerinden muntazar 
fevaidi hukukiyeyi bilfiil temin edememekle beraber 
adaletin sürati tevziine mani olduğu anlaşılan isti
nafı derece ve mahakimi ilga olunmuş ve cinayet 
mevaddını rüyet eden mahakim teksir ve mahkeme
ler halka takrip olunmak suretiyle adliyeye karşı 
serdedilen en mühim şikâyatı muhikkanın bertaraf 
edilmesine çalışılmıştır. Yalnız tam teşkilâtlı bida
yet mahkemeleri teşkiline lüzum görülmeyen ve me-
salihi ve münasebeti mevkiiyesi itibariyle başka bir 
kazaya rapt ve ilhakı da mümkün olmayan yerler
de gerek vazife ve salâhiyet ve gerek usulü muha
keme itibariyle hâkimi müşterek usulü cari maha
kim makamına kaim olmak üzere bidayet mahke
mesiyle reisine ait vazaifin bir hâkime tevdii esası 
kabul olunmuştur. Hükkâmm, vazifei memurelerin-
den münbais olsun olmasın, irtikâp edebilecekleri 
ceraimin ve memurini sairenin mercii muhakeme
leri ve reddi aza ve iştikâ aniihükkâm davalarını 
rüyet edecek mahakim hakkında teşkilâtı cedideye 
göre icap eden tasrihat metni kanuna dere edilmiş
tir. 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Adliye Encümeni 

Adet 
14 Ankara 

36 3 . 4 . 1340 

Adliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Teşkilâtı mahakim ile mahakimi seriye hakkın
da Adliye Vekâletinden bilvürut Heyeti Umumiye-
den Encümenimize muhavvel iki kıta lâyihai kanu
niye Adliye Vekili Necati Beyin huzuru ile kıraat 
ve müzakere olunarak her ikisinin muhteviyatı da 
teşkilâtı mahakime mütedair olmakla bunların ayrı 
kanun halinde tanzimlerinde bir hikmet ve faide 
görülmeyerek tevhit edilmeleri karargir oldu. Her 
iki kanun lâyihası Türkiye Cumhuriyeti dahilinde 
mahkemelerin vahdetini temin ve hâkimi müçtemi 
esasının kabulü ve istinaf mahkemelerinin ilgası gibi 
esasatı muhtevi bulunduğundan, bunları ifade eder 
bir şekilde, yeni bir lâyiha tanzim kılınmakla Heyeti 
Umumiyeye arz olunur. 

1 Adliye Encümeninin Tadili 
Madde 1. — Türkiye Cumhuriyetinde, evvelâ, 

sureti teşekkül ve derecei salâhiyeti kanunu mah
susuna tabi mahakimi sulhiye, saniyen; bulundukla
rı kazanın namiyle tevsim ve bir reis ile iki azadan 
terkip kılınan mahakimi asliye, salisen, mevaddı ci-
naiyeyi rüyetle mükellef ve bir reis ile dört azadan 
mürekkep mahakimi cinaiye vardır. Bunların fevkin
de yalnız Mahkemei Temyiz bulunur. 

Madde 2. — teabeden yerlerde mahakimi asliye 
müteaddit devaire taksim olunur. Bu takdirde devair 
rüesasınm biri reisi evvel, diğerleri reisi sanı un
vanını haiz olur. Müteaddit devaire münkasem olan 
mahkemelerde envai mesalihe göre vazaifin devair 
beyninde tevzii Adliye Vekâletine aittir. 

Madde 3. — Mahakimi asliye sulh mahkemeleri
nin salâhiyeti kazaiyeleri haricinde bulunan ve ka-
vanin ve nizamatı mevzua ile kabili hüküm olan 
bilcümle deavii hukukiye ve ticariye ve cezaiyeyi rü
yet, kezalik tevliyete ve rekabe ve şurutu vakfa ve 
velayet ve vasiyet ve veraste ve haciz ve fekki hac
ze ve ispatı rüşt ve vasi azil ve nasbına ve mefkude 

I ve münakehat ve müfarikat ve mihir ve nafaka ve 
neseb ve hizaneye müteallik deavi ile mütevelli ve 
veli ve vasilere izin ita, vakfiye tanzim ve tesciline, 
mucibi tahrir terekâtın tahrir ve beynelverese taksi-

I mine ve veresenin hissei irsiyesinin tayinine müte
dair hususatı olbabta kavanini mahsusa tedvin edi
linceye kadar esasatı cariyeye tevfikan rüyet ve hal-
leyler. 

Madde 4. — Mahakimi cinaiye teşkil olunmayan 
yerlerde cinayet davaları istisnaen mahakimi asliye
de görülür. Ancak bu takdirde heyeti mevcudeye iki 

I aza mülahâzımı daha ilâve olunur. Mevaddı cinai-
j yeyi rüyetle mükellef olan mahakimin dairei kazai

yeleri Adliye Vekâletince tayin edilir. 

Madde 5. — Mahakimin asliye nezdinde bir 
I müddeiumumi ve müstantık bulunacağı gibi bir de 

aza mülâzımı bulundurulabilir, iktizasına göre 
müstamtık ve aza mülâzımlarının taaddüdü ve 
müddeiumumilere bir veya müteaddit muavin tefri
ki caizdir. Mevaddı cinaiyeyi rüyetle mükellef kılı
nan her mahkeme nezdinde de ayrıca cinayet müd
deiumumisi unvaniyle bir müddeiumumi ve ledel-

I hace bir veya müteaddit muavini bulunacağı gibi bir 
I veya müteaddit aza mülâzımı da bulundurulabilir. 

Cinayet müddeiumumileri mensup oldukları mahke-
I menin dairei kazaiyesi dahilindeki müddeiumumiler 
I üzerinde hakkı nezareti haizdir. 
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Madde 6. — İktiza eden yerlerde bir veya mü
teaddit sulh hâkimi bulunur. Bulunmayan yerlerde 
mahakimi asliyenin reisi ve reisinin tensibiyle aza ve 
aza mülâzımları sulh davalarını kanunu mahsusuna 
tevfikan rüyet ederler. Gerek sul hâkimleri ve gerek 
sulh hâkimleri vazifesini ifaile mükellef kılınan sa-
lifüzzikir vezat nikâh izinnameleri itası ve nafaka 
takdiri ve vasiyetname tanzim ve tasdiki ve veli ve 
vasilere ait muhasebelerin rüyet ve tetkiki salâhiyet
lerini haizdir. 

Madde 7. — Lüzum görülen yerlerde icra riya
seti ile icra memuruna ait hukuk ve selâhiyeti ve sı
fatı hâkimiyeti haiz olmak ve münhasıran icra mea-
melâtiyle iştigal etmek üzere bir icra reisi ile bir 
başmuavini bulunur. 

Madde 8. — Mahkemei Temyizde bir ikinci is
tida dairesi teşkil kılınmış, Mahkemei Temyiz Seri
ye Dairesi lağvolunarak yerine de bir ikinci hukuk 
dairesi ikame ve başmüddeiumumiliğe iki muavin 
daha ilâve olunmuştur. 

Madde 9. — İstinaf mahakimi vazaifi mülga
dır. 

Maddei Muvakkate 
Adliye Vekâletince mesalihi itibariyle mahkeme 

teşkiline lüzum görülmeyen ve budu mesafe sebebiy
le muamelâtı kazaiyesinin başka mahalle raptı 
da mümkün olmayan kazalarda mahakimi asli
ye ve sulhiyeye mevdu vazaif bir hâkime ifa et
tirilir. Bu takdirde hâkim nezdinde bir müddeiumu
mi ve bir müstantık bulunur ve ledelicap bir de hâ
kim muavini bulundurulabilir. Bu kabil kazalarda 
maslahatın icabına göre zabıtaî adliye vazifesini ifa 
ile mükellef bir sulh hâkimi ikamesi ile de iktifa 
olunabilir. 

Madde 10. — Teşkili mahakime müteallik işbu 
kanuna muhalif bilcümle ahkâm mefsuhtur. 

Madde 11. — işbu kanun 1340 senei maliyesi ip
tidasından itibaren mer'iyyülicradır. 

Madde 12. — îşbu kanunun icrasına Adliye Ve
kili memurdur. 
Adliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Kastamonu Dersim 
Necmettin Feridun Fikri 

Kâtip Âza Âza 
Saruhan Beyazıt Tokat 

Kemal §efik Emin 

Âza Âza Âza 
Konya Çorum Kırşehir 
Refik Münir Ali Riza 

Âza Âza Âza 
Antalya Konya Ankara 

Ahmet Saki Eyüp Sabri İhsan 

MÜKERREM BEY (İsparta) — Matbuu var, 
okunmasına lüzum yok efendim. 

REİS — Matbu olduğu için okunmasına lüzum 
olmadığını söylüyorlar. (Okunmasın sesleri.) O halde 
heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen var mı efen
dim? 

BESİM BEY (Mersin) — Efendim, bu kanun mev
cut teşkilâtımızdan iki mühim müessesenin ref ve il
gasını istihdaf ediyor. Onun için çok mühimdir. İlga 
edilen müesseselerden birisi seriye mahkemeleri, ikin
ci de istinaf mahkemeleridir. Bendeniz bu birinci
nin taraftardıyım. Fakat bundan biraz evvel yapılma
sı lâzım gelen şeylerin ihzar edilmediğini gördüğüm 
için onların daha evvel ihzar edilip getirilmesi için 
bazı temenniyatta bulunacağım. 

Filhakika mahkemei şeriyeler sureta ref ve ilga 
ediliyor. Fakat hakikatta ilga edilen mahkemei seriye 
değil, yani vezaifi ilga edilmiş değil, diğer müessese
lere tevdi edilmiştir. Demek ki ikilik kaldırılıyor. Bu 
çok iyidir. Herhangi bir meselede vahdet mucibi su
hulettir. Bu itibarla öteden beri temenni ettiğimiz vah
deti mahakim teessüp etmiş oluyor ki şayanı şükran
dır. Yalnız mahkemei şer'iyelerin vazaifi malumu âli
leridir ki öteden beri kuzat tarafından tedvir edilmek
tedir. Halbuki bunlar ihtisasa ve teveggule ve bilhassa 
arabî ile istinasa mütevakkıftır. Biz bunları kaldırdığı
mız gibi meydanda vazaifi icap ettiren kavanini tedvin 
ve ihzar etmediğimizden hakikaten müşkilât ve belki 
de bir tezebzüp olmasından korkulur. 

Gerçi Hukuku Aile Kararnamesi gibi yalnız nikâh 
ve talâka ait bir kitap tedvin edilmiş ise de o da henüz 
kanuniyet iktisap etmemiş ve Meclisi Âlinin encümen
lerinde bulunmaktadır. (Geri alınmıştır sesleri.) Vekâ
leti Celile tarafından da geri alnımıştır. Binaenaleyh 
irs gibi, nafaka gibi, nikâh gibi, edane gibi daha bir
çok mesaili şer'iye vardır ki, bunların hiçbirisi ted
vin edilmemiştir. Halbuki bunların daha evvel ihzar 
edilerek ondan sonra bunun kaldırılması mantıkan 
doğru olurdu. Yani «Sebetülarş Sümmeenkaş» fetva-
sınca bunlar evvelce ihzar edilmeli idi. Sonradan da 
ötekiler kaldırılmalı idi. Bendeniz temenni ediyorum 
ki Vekil Beyefendi bunları biran evvel ihzar ederler, 
bu kabil kavanini getirirler ve o suretle tedvin edile
rek usulü dairesinde işler rüyet edilir. 

Fakat bu getirilinceye kadar epeyce zaman geçe
ceği için ne yapmalı? Bendeniz" acizane şöyle düşün-: 
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düm. Hakimi müçtemi usulünde yani hâkimi müşte
rek esasında bulunacak azalardan birinin hiç olmazsa 
kadılardan olması lâzım ve labüttür - Çünkü hiç bu
lunmazsa bunun içinden çıkılmaz ve birçok kuzzat 
açıkta kalır - Ya Reis, ya hâkim, ya âza veya mülâ
zımı ne diyecek isek diyelim ve mutlaka şu teşkil ede
ceğimiz heyet arasında mutlaka kadılardan veyahut 
onun gibi bu kabil şer'i muamelâta, gayrimüdevven 
ve kütübü arabiyede kalmış esasata vâkıf zevattan bu
raya mutlaka getirilmesi lâzımdır. Vekil Beyefendi
den bilhassa bu ciheti rica ediyorum, nazarı itibare al
sınlar. Saniyen ikinci bir ricam de şudur: Bu hâkimi 
müçtemi usulünü teşkil edecek ketebe kadrosuna bu 
mahakimi şer'iyenin kıymettar kâtipleri vardır, bun
lar sakkı şer'iye çok vâkıftırlar. Sonra bir meseleyi 
nereden arayıp bulmak, nasıl çıkarmak, yazmak la
zımsa bunu çok iyi bilirler; bunlardan da mahakim-
de başkâtip muavini veyahut herhangi bir suretle ye 
sıfatla bulundurulması maslahat için çok muvafıktır. 
Bendeniz bunu çok muvafık görüyorum. 

İkinci esasa geliyorum; o da istinaf mahkemeleri
dir. İstinaf mahkemelerin lağvında bendeniz biraz en-
dişenakim. Filvaki hâkimi münferit teşkilâtı üzerine 
alelade her livada bulunan bidayet mahkemelerini is
tinaf haline kalbetmekle husule gelen istinaf mahke
meleri biraz bizde öteden beri beslediğimiz kanaat ve 
kıymetini kaybettirdi. Yani istinaf mahkemeleri teş
kil edilen daha doğrusu bidayet heyetinden mürekkep 
oldukları halde meselâ bidayet reisi iken istinaf reisi, 
bidayet müddeiumumisi iken, istinaf müddeiumumisi 
denilmek suretiyle teşekkül eden istinaf mahkemeleri 
hakikaten evvelki istinaf mahkemeleri gibi kıymeti il
miyeyi haiz kudret ve ehliyette zevattan müteşekkil 
değildirler, maalesef bazı yerlerde... Bununla beraber 
istinaf lâzım ve labüttür. Çünkü ihkakı hak kolay 
bir kaziye değildir. Tevzii adalet etmek istiyoruz; 
şüphesiz... Fakat bunu bu teminata raptetmemiz çok 
lâzımdır. Bidayet hakimleri ne kadar muktedir, ne 
kadar vukuflu olursa olsun her halde hata insanın 
mayasında olduğu için hata etmesi çok muhtemeldir. 
Bunların hatasına karşı mühim bir teminat gösteriyor
lardı. İstinaf mahkemelerini lâğvederek halkı bu temi
nattan mahrum bırakmak doğru bir şey değildir. Ba
husus öteden beri tecrübe edilmiş, birçok faideleri gö
rülmüştür. Bendeniz çok haklı dâvaların bidayeten 
kaybedildiği halde istinafen kazanıldığını ve çok hak
sız davalar bidayetten kezalik kazanıldığı halde istina
fen hakkı verildiğini çok iyi biliyorum. Gerçi bazı is
tisnaî olarak denebilir ki, istinaf mahkemelerinde is
tediğimiz rüsuh hâsıl olmadığı için bu teminat hâsıl 

olmuyor. Fakat efendiler, bu kabahat vaki ise ve ha
kikaten istinaf mahkemelerinden istediğimiz derece
de, böyle iyi işler çıkmıyorsa bu kabahat usulde de
ğildir. Kabahat derecei mükemmele de arzu ettiğimiz 
nispette vukufu haiz hükkâmı yetiştirmemekte ve iyi 
hâkimler buinıanıaktadır. Binaenaleyh biz iyi hâkim
ler bulundurursak derecei saniyede tetkikin ve herhal
de mühim ve çok faydası vardır. Bunun faydası ar
tık söz götürmeyecek kadar Fleyeti Celilece malûm
dur. Onun için bendeniz istjnafın lağvının aleyhinde-
yim. 

Sonra bu kanunda üçüncü bir şeyden daha bahso-
lunuyor. O da cinayet mahkemeleri eski usulde devam 
edecek gibi anlaşılıyor. Yine dört âza ile bir reisten 
mürekkep gibi, deniyor. Fakat istisnaî olarak bazı 
yerlerde bidayet heyetlerinin de mevaddı cinaiyeyi 
rüyete salâhiyettar oldukları gösteriliyor. Bu da ka
rışık bir şey oluyor. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — İki âza ilâ
ve olunacak, beş olacak... 

BESİM BEY (Mersin) — İlâve edilecek, fakat 
sureti mahsusada teşekkül etmiş bir cinayet mahke
mesi değil de esasen bidayet heyeti oldukları hal
de kendilerine yapılan yama ile bir cinayet mahke
mesi oluyor, bendeniz bunu da muvafık görmüyo
rum. Her halde olmamasından daha iyidir. Vekil 
Beyefendi mümkün ise cinayet mahkemelerini da
ha fazlaca yerlerde bulundursun ve mümkün oldu
ğu kadar bûdu mesafe nazarı itibare alınarak her 
tarafın istifadesini temin buyursunlar. Sonra bu 
kanunun sonunda bir şey daha var. Orada diyor 
ki, «Adliye Vekâletince mesalihi itibariyle mahkeme 
teşkiline lüzum görülmeyen ve bûdu mesafe sebebiy
le muamelâtı kazaiyesinin başka mahalle raptı da 
mümkün olmayan kazalarda mahakimi asliye ve sul-
hiyeye mevdu vezaif bir hakime ifa ettirilir.» Bun
da da bir usulsüzlük ve karışıklık görüyorum. Ma
demki, hâkimi münferit esasatından bir faide gör
medik ve ondan ayrılarak hâkimi müçtemie geliyo
ruz. Niçin bunu tekrar kabul ediyoruz? Faideli bir 
şey ise bunu terk etmemeliyiz, faidesiz ise lüzumu 
yoktur, bendeniz bunu da anlamadım ve rica ediyo
rum. Bu kabil yerlerde muvakkat şey yapmaktan
sa mahkeme yapmamak daha doğrudur. Son ricam 
da budur. 

Hulâsa olarak şunu da arz edeyim. Kanunun 
baş tarafında Encümeni adliyemiz bir tabir kullanı
yor mahkemei asliye malumuâlileridir ki mahakimin 
öteden beri derecatı bidayet, istinaf ve bir de bun-
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ların fevkinde olmak üzere temyiz vardı. Gerçi is
tinaf mahkemeleri kaldırılınca hatıra geliyor ki isti
naf olmayınca bidayet manasızdır. Halbuki bu ke
limeye gayet alışılmıştır. Bunu herkes benimsemiş
tir ve bunu, bir ikincisi var olduğundan dolayı, de
mez, onu öyle bilir. Bunun kaldırılmamasıyle bura
da bir mahzur da yoktur. Çünkü Temyiz Mahke
mesi vardır. Madem ki o bir Mahkemei Temyizdir. 
Bunun da bidayet olarak kalmasında hiçbir beis ve 
mahzur yoktur. Olur ki, yarın yine değiştirilir, bu
gün mahkemei asliye, öbür gün bilmem ne diye bir 
isim koymanın manasını bilmiyorum ve o kadar fai-
desini görmüyorum. Bendeniz çok rica ederim, müm
kün ise bunu bidayet halinde bıraksınlar. Maruza
tım bundan ibarettir. 

ADLÎYE VEKİLİ NECATI BEY (İzmir) — 
Muhterem efendiler, hakikaten teşkilâtı adliye ka
nunu memleketimizin adliye teşkilâtında yeni bir çı
ğır ve mecra açıyor. Bu itibarla arkadaşımız Beye
fendinin mütalâalarının ehemmiyetini bendeniz de 
kabul ederim. Malumuâliniz olduğu veçhiyle şim
diye kadar adliye teşkilâtı muntazam esaslı bir fikir 
üzerine istinat ettirilmemiştir. Devletin adliye teş
kilâtı hakkında muhtelif noktai nazardan vaziyetler 
mevcuttur. Bir taraftan hâkimi münferitler girmiş 
bir kısımda hâkimi müçtemi teşkilâtı kabul olunmuş, 
onun fevkinde istinaf mahkemeleri teşkilâtı yapılmış, 
lalettayin usuller tahtında kalmış, Devlet; adliyesi 
muayyen bir fikir dahilinde tesis edilmemiştir. Bi
naenaleyh, Devlet teşkilâtı adliyesini, muntazam ve 
esaslı bir surette yapmak lüzumu hâsıl olmuştur. İş
te bu lüzum ve zarurettir ki bu kanunu vücuda ge
tirmiştir. Bu kanunda esas itibariyle kabul olu
nan fikir sudur: Doğrudan doğruya lağv olunan bir 
şey yoktur. Kalp ve tevhit olunuyor. Bir mahkeme 
vardır ve vahdeti kaza vardır. Böyle muhtelif maha-
kim yoktur; Türkiye Cumhuriyetinde mahkeme bir
dir. Bunu kabul etmek de elzem ve zarurîdir. Dün
yanın hiçbir yerinde böyle muhtelif şekillerde, muh
telif usullere tabi mahakim görülmemiştir. Onun 
için vahdeti kazayi kabul ettik. Ve bir mahkeme 
esasını kabul ettik. Buna giderken orta yerde halli 
lâzım gelen bir mahkeme vardı, seriye mahakimi ne 
olacaktı? Mehakimi asliye ile birleştirilmiştir. Na
sıl diğer mahkemeler birleştirilmiş bir mahkeme ya
pılmış ise bunlar da tevhit edilmiş ve bir mahkeme 
haline konulmuş ve mahkemei asliye olmuştur. Ta
biîdir ki herkes ve akıl, mantık kabul eder ki esasatı 
şeriyeyi bilmeyen ve usule vakıf olmayanları laletta
yin getirip âza olarak koymayacağız. Her halde bu 

usullere vakıf ve esasatını bilen arkadaşları da bu 
mahakimde aza ve reis olarak bulunduracağız. Bu
nun için de ayrıca bir kanun yaptık ve bu kanun da 
Adliye Encümeninden çıkmış ve Heyeti Celileye tev
di olunmuştur. 

İstinaf mahkemelerine gelince: İstinaf mahkeme
lerinden şimdiye kadar arzu olunan faide temin edil
memiştir. Bu benim sözüm değildir. Devlet teşki
lâtını yaparken memleketin adliyesinde fikirlerine, 
kanaatlarına ve tecrübelerine istinat ettiğimiz arka
daşların neticei mütalâasıdır. Memlekette istinaf 
mahkemelerinin faidesi olmadığına kani olmuşlardır. 
Adliye ile alâkadar olanlar istinaf mahkemelerinin 
memleket için müfit olmadığını görmüşlerdir. Efen
diler hepiniz bilirsiniz ki memlekette davalarını isti
naf edenler mütemadiyen mahkeme kapılarında bek
leyen zavallılardır ve maatteessüf bu mahkemelerin 
yüzde on zararı görülmüştür. Onun için mahkemei 
istinafın lağv edilmesini kabul ettik ve teşkilâtı lağv 
ettik. Bunun yerine kabul ettiğimiz esas şudur: Ma
lumuâliniz hâkimi münferit esası demek bir hâkim 
tarafından davaların intaç edilmesi demektir. Efen
diler! Memlekette bu şekil müspet netayic vermemiş
tir. Yüzde seksen nisbetinde verdikleri ilâm nakze-
dilmiştir. Binaenaleyh devletin teşkilâtını böyle bir 
hâkimin eline bırakarak bütün kararları nakz ettir
mek esasını kabul edemezdik. Bunların yerine ne-
vima istinaf mahkemesini kabul ettik demektir. 

Bir bidayet hâkiminin kararını beş kişiye nakzet-
tirmektense üç kişilik bir heyetin kararlarını Mah
kemei Temyizin nakzetmesi veya kabul etmesine 
bıraktık. Temyiz teşkilâtında mühüm ravalarda hak
kı müsabakayı kabuİ ettik. Bu suretle nevema istinaf 
mahkemesini de kabul etmiş oluyoruz. Şunu da söy-
liyeyim ki, istinaf hukuk isleri o kadar büyük dere
cede değildir. Nisbetı azdır. Yani istinaf mahkemesi 
lâğvedilmekle berabeı devletin teşkilâtı adliyesi baş
tan aşağı yıkılmış değildir. Daha esaslı daha kuvvet
li, memleketimiz için müfit olacak bir şekle bir ter
tibe getirilmiştir. Bunu bilhassa burada arz ederken 
herkesin kanaati fikriyesinde şunun teslim edilmesi
ni arzu ederim; o da memleket teşkilâtı adliyesi ale
lacele yapılmış kuru teşkilât değildir. Akıl ve basi
retle, itidalle hareket edilerek devlet teşkilâtını ka-
naatlerından istifade olunacak zevatın, umumunun 
kanaatlarımn muhassalası alınmıştır. Onun için ba
siret ve itidal mahsulüdür acele yapılmış değildir. 
Memleketimizde herkesin anladığı bir esas vardır ki, 
o da şudur; İstinaf mahkemeleri davalarımızın sürat-
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le niyetine mani olmuştur. Herkesin kanaatinin ve 
herkesin kafasında bu bir mütearife halinde mevcut
tur. Fakat şimdiye kadar lağvına gidilmemiştir. Biz 
ona gittik ve cezri İslâhatla memleketin teşkilâtı ad
liyesinde halkın arzusuna ve halkın temayülâtına ve 
halkın her suretle işlerinin süratle yürümesine doğru 
adım attık. Adalete, fikri hukuka muafık surette 
yaptık. Onun içindir ki, yaptığımız teşkilât, itidâlkâ-
ran eve basiretkâranedir. Alelacele yapılmamıştır. 
Mahakimin tesirine badî olan esaslar o kadar basit
tir ki, arkadaşlar; şimdiye kadar bu esaslara doğru 
gidilmemiştir. 

•Bu basit esasları bir yere toplayarak yaptığımız 
Teşrii Muhakemat Kanunu da Encümeni âlilerinden 
geçmiş ve Heyeti Âlinize takdim kılınmıştır. Heyeti 
Âliyenizin kararına iktiran ettiği vakit memleketi
mizde sürati mahakim temin edilecek ve halkın ar
zusu tatmin edilecektir. 

Bir de burada asıl mesele cinayet mahkemeleri
nin vaziyeti meselesidir. Besim Bey arkadaşımız bu 
noktada bir şey buyurdular; gönül arza ederdi ki, 
memleketin her kazasında müstakilen cinayet mah
kemesi yapalım ve hakikaten dört azadan ve bir re
isten ibaret olan cinayet mahkemeleri binlerce olsun. 
Efendiler! Görüyorsunuz ki, köylüler memleketin
den kalkarlar, cinayetin bulunduğu yere gelirler ve 
binlerce müşahit günlerce, aylarca dolaşırlar. Ben 
bunların donanlarını gözümle gördüm, istinaf mah
kemesine gideceğim diye yollarda donmuşlardır. 
Onun içindir ki, cinayet mahkemelerini halkın aya
ğına gönderiyoruz. Memlekette müstakilen on beş 
yerde cinayet mahkemesi koyacağız. Bazı yerlerde 
bidayet mahkemesine aza ilâve ederek cinayet mah
kemelerini halkın ayağında bulunduracağız. Bu su
retle memleketimizde hem cinayet davaları süratle 
görülecek, hem de halk mahkeme kapısı dolaşmak
tan kurtulacaktır. Bir taraftan da cinayet davalarının 
süratle intacından dolayı cinayet azalacaktır. Bu da 
memleketin asayişinin teessüs etmesine sebep olacak
tır. Onun için bu tarzda istisnaen yaptığımız cinayet 
nıahakimi teşkilâtı halkın lehine olacak ve tam ma-
nasiyle davaların da süratle görülmesini temin ede
cektir. Bazı mahallerde bir hâkimle davaların rüyet 
edildiğini görüyoruz dediler. Efendiler! Memleketi
miz yedi yüz bin kilometre murabbaı arazidir. Bazı 
kazalar vardırki, senevi dört beş dava görülmüştür. 
O kazayı on gün ileride olan bir kazaya rapt etme
dik, oraya bir hâkim göndererek davayı hallettirece-
6>Zi 

Bu da mahdut on beş, yirmi yerdedir. Devlet 
bütçesinin vaziyeti dolayısıyledir ki, bu esas kabul 
edilmiştir. Eğer böyle beş, on, yirmi davası olan 
kazalarda da bir mahkeme kabul edersiniz, bence 
tabiîdir ki muvafıktır, ancak Muvazenei Maliye En
cümeninin fikrine kalır bir meseledir. 

Hülâsa olarak arz ediyorum ki, efendiler, bu teş
kilât, devletimizin menafiini temin edecek derecede 
tam ve kâmil bir teşkilâttır. Adalete mutabıktır. Sü
rati mahakimi temin edecektir. Bu itibarla halkın 
arzu ettiği basiretkârane ve itidalkâraııe yapılmış 
olan bir teşkilâttır. Binaenaleyh maddelere geçilerek 
kanunun biran evvel müzakeresini rica ederim. 

REŞAT BEY (Saruhan) — Bendeniz, Vekil Be
yefendiden soruyorum. Bu tevhitlefden veyahut ilga
lardan dolayı bütçe üzerinde tesir ne olacaktır? Ne
tice itibariyle tasarruf mu göreceğiz, yoksa tezayüt 
mü? 

ADLİYE VEKİLÎ MUSTAFA NECATI BEY 
(İzmir) — Efendim, şunu arz edeyim ki, Adliye teş
kilâtı nazarı dikkate alındığı zaman bütçe meselesi 
mevzuubahis olmamalıdır. Dememelidir ki, Türkiye 
adliyesini şu bütçe dahilinde yapacağım. Efendiler! 
Bunu dediğimiz zaman ne olur? Bilirmisiniz? Evvel
ce olduğu gibi elli yerde mahkeme lâğvedersiniz, 
yirmi yerde istinap kaldırırsınız, diğer bir teşkilâta 
verirsiniz ve nihayet halk derki, «Benim kazamda 
mahkeme aç! Ben mesarifini vereceğim.» Efendiler! 
Devlet teşkilâtında eğer devlet bütçesi müsait ise ad
liye teşkilâtı için para vereceğiz. Yaptığımız bütçe
den fazla bir fedakârlık istemiyoruz. Azamî feda
kârlıkla yapacağımız şunlardır: Şimdiye kadar müs-
tantıklarımızı zabıt kâtiplerimizi, başkâtipleri, icra 
memurları lalettayin yetiştirmedik. Bir sene mahke
mede bulunup başkâtip ve icra memuru olan zevat 
vardır. Bunların elinde memleketin adaletini bulun
durmayı kabul edemeyiz. 

Mektepten şahadetname almayan, müstantık ol
mak için, icra memuru olmak için icra kanununu bil
meyen adamlara memleketin adliyesini teslim edeme
yiz. Onun için memleketimizin beş altı yerinde icra 
memuru yetiştirecek, müstantık yetiştirecek, mektep
ler açacağız bu suretle yeni bir tarzda mektepten çık
mış zevat eline adliyemizin makinesini vereceğiz ve 
yavaş yavaş adliye teşkilâtını bu suretle mektep me
zunlarına teslim edeceğiz. Masrafın bir kısmı buna 
aittir. 

İkinci bir kısım efendiler, mahkemelerimizi görü
yoruz, bu mahkemelerle biz halkın huzuruna çıkama-
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yız. Halkın gözü mahkemeyi mehabetli görmek is
ter. Onun içindirki, mahkemelerimizi biraz tefriş ede
ceğiz. Masrafların bir kısmı da buna aittir. Yoksa 
başka masrafımız yoktur. Yapılması lâzım gelen ve 
zarurî olan masraflar bunlardır. Zan ederimki, yüz, 
iki yüz bin lira kadar bir fedakârlığı Heyeti Celile-
niz de kabul eder. 

MEHMET BEY (Biga) — Efendim, Selefi âliniz 
bir takım mahakimi ilga etmiş idi. Zati âliniz onları 
ihya edecekmisiniz? 

ADLİYE VEKtLİ MUSTAFA NECATİ BEY 
(Devamla) — Efendim, şunu arz edeyim ki, Türkiye 
Cumhuriyeti dahilinde her yerde, her kazada teşkilâ
tı adliye olacaktır. Hiç bir yerde teşkilâtı adliyeyi 
lâğvedemeyiz. Hatta büyük olan nahiyelerde de mah
keme teşkilâtı yapacağız. Halkın ayağına kadar mah
kemelerimizi götürmek vazifemizdir. Cumhuriyetimi
zin vazifesi adaleti mütesaviyen ve muntazaman hal
kın ayağına kadar giderek tevzi etmektir. Onun için 
yaptığımız kadroda her kazada ve bazı mühim nahi
yelerde adliye teşkilâtı vardır. (Müzakere kâfi ses
leri). 

REİS — Efendim, müzakerenin kifayetine dair 
sesler işitiyorum. 

ABİDİN BEY (Saruhan) — Müzakerenin kifaye
ti aleyhinde söyleyeceğim. Müzakerenin kifayeti hak
kında takrir var mıdır? 

REİS — Hayır efendim, takrir yoktur. Şifahî tek
lifler vardır. Takrir de varmış efendim : 

Riyaseti Celileye 
Kanunun Heyeti umumiyesi hakkında müzakere 

kâfidir. Maddelere geçilmesini teklif ederim. 
Malatya 

Reşit 

ABİDİN BEY (Saruhan) — Müzakerenin kifaye
ti aleyhinde söyleyeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım! Devletin siyaseti adliyesi
nin mevzubahis olduğu bir saha üzerinde bulunuyo
ruz. Kendi noktai nazarımıza tevafuk eden ve etme
yen noktayı mevzubahis edelim. Bu o kadar mühim 
meseledir ki, müzakerenin kifayeti ile meselenin ka
patılması anında şimdi yapılan teşkilâtın adalete mani 
olmak ihtimalleri vardır. Bu itibarla müzakere nok
sandır. Bazı noktai nazar söylenmek icab eder. Mü
saade ediniz, müzakere devam etsin. (Maddelerde 
söylersiniz sesleri) 

REİS — Efendim, müzakerenin kifayetini reye 
koyuyorum. Müzakereyi kâfi görenler lütfen el kal

dırsın... Aksini reye koyuyorum. Kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın... Müzakere kâfi görülmüştür. 

Mahakimi Sedyenin ilgasına ve Mahakimin Teşkilâ
tına ait ahkâmı muaddil kanun 

Madde 1. — Türkiye Cumhuriyetinde evvelâ; su
reti teşekkül ve derecei salâhiyeti kanunu mahsusuna 
tabi mahakimi sulhiye, saniyen bulundukları kazanın 
namiyle tevsim ve bir reis ile iki azadan terkip kılı
nan mahakimi asliye, salisen, mevaddı cinaiyeyi rü-
yetle mükellef ve bir reis ile dört azadan mürekkep 
mahakimi cinaiye vardır. Bunların fevkinde yalnız 
Mahkemei Temyiz bulunur. 

BESİM BEY (Mersin) — Efendim, kanunun he
yeti umumiye hakkında izahat verirken de söylemiş
tim. (Mahakimi asliye) tabirini bendeniz muvafık 
görmüyorum. Encümeni Âlinin bunu bir aslî mahke
me olarak telâkki etmesine nazaran bunu evvelâ zik
retmesi lâzım gelirken saniyen diye gösterilmesini de 
muvafık bulmuyorum. Onun için maddenin şu şekil
de olmasını rica ediyorum. «Türkiye Cumhuriyetin
de evvelâ; bulundukları kazanın namiyle tevsim ve 
bir reis ile iki azadan terkip olunan mahakimi umu
miye saniyen; sureti teşekkül, dereci salâhiyeti ka
nunu mahsusla tayin olunan mahakimi sulhiye, sali
sen; mevaddı cinaiyeyi rüyetle mükellef ve bir reis 
ile dört azadan mürekkep mahakimi cinaiye vardır. 
Bunların fevkinde yalnız Mahkemei Temyiz bulu
nur.»1 Şeklinde maddenin tashih ve kabulünü rica 
ediyorum. (Takrir veriniz sesleri) Encümen kabul et
miyorsa bir takrir takdim edeyim efendim. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — 
Efendim, malumuâliniz Mahkemei Temyiz derecatı 
mahakimden madut değildir. Malûmuâlileridir ki de
recatı mahakim, şimdiye kadar bidayet ve istinaf idi. 
Zannederim istinaf mahkemeleri bu maddeyi takip 
eden maddelerde lâğvediliyor. «Bu mahkemeler fev
kinde Mahkemei Temyiz vardır» Fıkrası konurken 
Mahkemei Temyiz burada dereci mahakimden mi 
addedilmiştir. Yani Mahkemei Temyiz derecatı ma
hakimden midir? Değilse «Bunların fevkinde Mahke
mei Temyiz fıkrası vardır.» Fıkrası doğru değildir. 

ADLİYE VEKİLİ MUSTAFA NECATİ BEY 
(İzmir) — Bundan sonra gelecek olan usulü muha-
kemat kanununda bu husus vardır. Onun için bura
ya koymadık. 

ARDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — 
Maddei kanuniyeye konan fıkra mutlaka bir hük
mü ihtiva eder. Mahkemei Temyiz derecatı maha-
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kimden madut değil iken buraya böyle bir fıkra
nın konması derecatı mahakimden madut olduğunu 
iyham eder. (Bunun fevkinde Hahkemei Temyiz 
vardır) Demek mahkemeler iki derece demektir. 
Halbuki Mahkemei Temyiz derecatı mehakimden 
madut değildir. Evrak üzerinde tetkik yapar. Bina
enaleyh bu fıkra buraya konurken derecatı maha
kimden olmadığı düşünülmüş yalnız mahkemei is
tinafın kaldırıldığını göstermek için konulmuş ise 
o suretle ifade edilsin ve zabta o suretle geçsin ve 
derecatı mahakimden olmadığı gösterilmiş olsun. 

FERİDUN FİKRÎ BEY (Dersim) — Reis Beye
fendi, zaten maksat odur. Mahkemei Temyizin de
recatı mahakimden madut olmadığı derkârdu*. En
cümen de zaten o maksatla yazmıştır. Usulü Mulıa-
kemat kanununda da bu suretle musarrahtır. 

REİS — Başka söz isteyen var mı efendim? 
(Hayır sesleri) Efendim. Tadil teklifi almadım. 

BESİM BEY (Mersin) — Yazıyorum efendim. 

REİS — Rica ederim efendim, beklemeğe im
kân yoktur. Birinci maddeyi aynen reyi âlinize ko
yuyorum, kabul edenler lütfen el kaldırsm... Aksini 
reye koyuyorum. Kabul etmeyenler lütfen el kaide
sin... Kabul olundu efendim. 

Madde 2. — İcabeden yerlerde mahakimi asliye 
müteaddit devaire taksim olunur. Bu takdirde de-
vair rüesasınm biri reisi evvel, diğerleri reisi sani 
unvanını haiz olur. Müteaddit devaire munkasem 
olan mahkemelerde envai mesalihe göre vazaifin de-
vair beyninde tevzii Adliye vekâletine aittir. 

REİS — Söz isteyen varmı efendim? 

AHMET SÜREYYA BEY (Karası) — Efendim, 
birinci madde alelacele reye kondu. Bazen tadilna-
melere intizar buyuruldugu halde bu defa intizar 
edilmediği için ikinci maddede tekerrür eden (Asli
ye) kelimesi üzerinde söz söylemek üzere söz aldım. 
Türkiye'de tevhidi kaza ve tevhidi mahakim esa-
satını yaşatan ve yaşatacak olan şu lâyihai kan in i-
yede (Asliye) kelimesi katiyen sırıtkan bir kelime
dir. Türkiye'de bir nevi mahkeme vardır. Fer'î ve 
gayrı aslî mahakim mevcut olmadıkça o mahkeme
ler «mahakimi asliye» demeğe muhtaç değildir Bi
naenaleyh (Asliye) kelimesi bu kanundan tayyedil
melidir. Nitekim birinci maddede «Türkiye Cumhu
riyetinde evvelâ; sureti teşekkül ve dereci salâhiye
ti kanunu mahsusuna tabi mahakimi 'sulhiye, sani
yen; bulundukları kazanın namiyîe tevsirn ve bir 
reis ile iki azadan terkip kılman mahakimi asliye» 

denilmiştir. Mahakim denilince, bu Memleketin ma
hakimi umurniyesidir. Mahakimi Asliyesi değildir. 
Asliye, denilince bir de aksi hatıra gelir. Bir de ma
hakimi hususiye vardir. O da divanı harpler, maha
kimi askeriyedir. (Aslî) kelimesinin yerine (umumî) 
kelimesinin konması çok muvafık olur. Onun için 
maddenin bu şekilde tadilini teklif ediyorum. İkinci 
maddede o suretle tashih edilirse bittabi ona tebaan 
sebkü rapt dolayısiyle birinci madde de o şekle in-
kilap eder ve mesele biler. 

ADLİYE VEKİLİ NECATİ BEY (İzmir) — 
Efendim, bundan evvel Muhamat Kanununda (mah
kemei asliye) tabiri kabul edilmiştir. Mahakimi as
liye kelimesi Fransızcadan alınmış bir kelimedir. Za
ten Ankara mahkemesi, Sivas mahkemesi, İzmir mah
kemesi denilecektir. 

Mahkemei asliye tabiri kabul olunduğu için zan
nederim tekrar mevzubahis olmamak lâzım gelir. 

REİS — Başka söz isteyen var mı? (Yok sesle
ri) 

Riyaseti Celileye 
İşbu maddedeki mahakimi asliye tabirinin (ma

hakimi umumiye) suretinde tadil ve kabulünü tek
lif ederim. 

Mersin 
._ Besim 

REİS — İkinci maddedeki (Mahakimi asliye) 
tabirinin (Mahakimi umumiye) suretinde tadilini 
teklif ediyorlar. Bu teklifi kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. Kabul etmeyen
ler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmemiştir. İkinci 
maddeyi aynen reyi âlinize koyuyorum. Kabul eden
ler lütfen elJerini kaldırsın... Aksini reye koyuyo
rum. Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
olunmuştur efendim. 

Madde 3. — Mahakimi asliye, sulh mahkeme
lerinin salâhiyeti kazaiyeîeri haricinde bulunan ve ka-
vanin, nizamatı mevzua ile kabili hüküm olan bilcüm
le daavii hukukiye ve ticariye ve cezaiyeyi rüyet, keza-
lik tevliyete ve rekabe ve şurutu vakfa ve velayet ve 
vasiyet ve verasete ve hacir ve fekki hacre ve ispatı 
rüşt ve vasi azil ve nasbına ve mefkude ve müna-
kehat ve mufarikat ve mehir ve nafaka ve neseb 
ve hidâneye müteallik deavi ile mütevetti ve veli 
ve vasilere izin ita vakfiye tanzim ve tesciline, mu
cibi tahrir terekâmn tahrir ve beynel verese taksimi
ne ve veresenin hısası irsiyesinin tayinine mütedair 
hususatı olbabta kavanini mahsusa tedvin edilinceye 
kadar esasatı cariyeye tevfikan rüyet ve halleyler. 
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REİS — Söz isteyen var mı efendim (Hayır ses
leri) Üçüncü maddeyi aynen reyinize koyuyorum. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye ko
yuyorum. Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul edildi efendim. 

Madde 4. — Mahakimi cinaiye teşkil olunma
yan yerlerde cinayet davaları istisnaen mahakimi 
asliyede görülür. Ancak bu takdirde Heyeti mev-
cudeye iki aza mülâzımı daha ilâve olunur. Me-
vaddı cinaiyeyi ruiyetle mükellef olan mahallimin 
dairei kazaiyeleri Adliye Vekâletince tayin edilir. 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? 
REŞAT BEY (Saruhan) — Reis Beyefendi, En

cümen biraz izahat versin! Divanı harpler filân ka
tılıyor mu, ne oluyor? 

ADLİYE VEKİLİ MUSTAFA NECA.Tİ BEY 
(İzmir) — Efendim, bu maddenin divanı harplerle 
alâkası yoktur. Bu madde mahakimi cinaiyeye ait
tir. Demin de arz ettiğim veçhiyle cinayet mahke
melerini lüzum ve zarurete binaen iki şekilde yapı
yoruz. Birisi müstakil cinayet mahkemeleridir. Dört 
aza ve reisten mürekkeptir. On onbeş yerde yapa
cağız. Diğerleri mahakimi asliyeye iki aza mülâzımı 
ilâve ederek cinayet mahkemeleri yapacağız. Ve bu 
şekilde cinayet davalarını rüyet ettireceğimize ka
niiz. Cinayet davaları kısmen cürüm mahiyetinde 
olan davalardır ki, bu itibarla bu madde buna aittir. 

REİS — Dördüncü maddeyi reyi âlinize koyu
yorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini 
reye koyuyorum. Kabul etmeyenler lütfen el kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Mahakimi asliye nezdinde bir müd
deiumumi ve müstantık bulunacağı gibi bir de aza 
mülâzımı bulundurulabilir. İktizasına göre müstan
tık ve aza mülâzımlarının taaddüdü ve müddeiumu
milere bir veya müteaddit muavin tefriki caizdir. 
Mevaddı cinaiyeyi rüyet ile mükellef kılman her 
mahkeme nezdinde ayrıca cinayet müddeiumumisi 
unvaniyle bir müddeiumumi ve ledeliıace bir veya 
müteaddit muavin bulunacağı gibi bir veya mütead
dit aza mülâzımı da bulundurulabilir. Cinayet müd
deiumumileri mensup oldukları mahkemenin dairei 
kazaiyesi dahilindeki müddeiumumiler üzerinde hak
kı nezareti haizdirler. 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? Maddeyi 
reyinize koyuyorum. Kabul edenler lütfen el kal
dırsın... Aksini reye koyuyorum. Kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul olundu efendim. 

Madde 6. — İktiza eden yerlerde bir veya müte
addit sulh hâkimi bulunur. Bulunmayan yerlerde 
mahakimi asliyenin reisi ve reisinin tensibiyle aza 
ve aza mülâzımları sulh davalarını kanunu mah
susuna tevfikan rüyet ederler, gerek sulh hâkimleri 
ve gerek sulh hâkimleri vazifesini ifa ile mükellef 
kılınan salifüzzikr zevat nikâh izinnameleri itası ve 
nafaka takdiri ve vasiyetname tanzim ve tasdiki ve 
veli ve vasilere ait muhasebelerin rüyet ve tetkiki 
salâhiyetlerini haizdir. 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? (Hayır 
sesleri) Altıncı maddeyi aynen reyinize koyuyorum. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye ko
yuyorum. Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Al
tıncı madde aynen kabul edildi efendim. 

Madde 7. — Lüzum görülen yerlerde icra ri
yaseti ile icra memuruna ait hukuk ve salâhiyeti ve 
sıfatı hâkimiyeyi haiz olmak ve münhasıran icra 
muamelatiyle iştigal etmek üzere bir icra reisi ile 
bir başmuavini bulunur. 

BESİM BEY (Mersin) — Reis Bey, Encümen
den bir sual soracağım. 

REİS — Buyurun! 

BESİM BEY (Mersin) — Efendim yedinci mad
dede : (Lüzum görülen yerlerde icra riyaseti ile ic
ra memuruna ait hukuk ve salâhiyeti ve sıfatı hâ
kimiyeti haiz olmak ve münhasıran icra muamela
tiyle iştigal etmek üzere bir icra reisi ile bir baş
muavini bulunur) deniliyor. Acaba bu, ne gibi yer
lerde olacaktır? 

ADLİYE VEKİLİ MUSTAFA NECATİ BEY 
(İzmir) — Esasen madde sarihtir efendim. Lüzum 
görülen yerlerde bulundurulacaktır. Mahkeme reisi
nin vazifesini işkâl edeceği yerlerde bir an evvel 
icra muamelâtını gördürmek için bir reis yapaca
ğız ve bu da işi çok olan yerlerde olacaktır. 

BESİM BEY (Mersin) — İstanbul'la, İzmir mi? 
ADLİYE VEKİLİ MUSTAFA NECATİ BEY 

(İzmir) — Bakalım şimdi tayin edemem. Nereler
de lüzum görülürse ve hangi mahalli işi çoksa ora
da olacaktır. Şimdiden sarih bir malûmat veremem. 
Bu bütçeye taallûk eder bir meseledir. 

AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) — Reis Bey, 
Encümenden bir sual soracağım. 

REİS — Vekil Bey suallere cevap veriyorlar. 
AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) — Bendeniz 

Encümenden soracağım şu madde hakkında Besim 
Bey tarafından sorulan suale vekil Beyin verdikleri 
cevap Adliye Encümenini tatmin etmiş midir? 
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FERİDUN FİKRÎ BEY (Dersim) — Adliye Ve
kili bu izahatı Adliye Encümenine de vermiştir ve 
Adliye Encümeni bunu vekilin takdirine bıraktı. 

AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) — Encü
men bu söz üzerine mutmain olmuş mudur? Bunu 
anlamak istiyorum. 

ADLİYE VEKİLİ MUSTAFA NECATİ BEY 
(İzmir) — Efendim, müsaade buyurursanız bu me
sele ile bütçe alâkalıdır. Arzu ederim ki memleketin 
her yerinde ve işleri az olan yerlerinde de bir icra 
reisi olsun. Fakat bu mesele, bütçeye taallûk etmesi 
itibariyle, bunu muayyen ve işi çok yerlere inhisar 
etmek lâzımdır. Eğer Heyeti Cehle arzu ederlerse 
her yerde yapabilir. Fakat bu mesele, bütçe meselesi 
ile alâkadardır. Onun için bütçe geldiği zaman bu 
meseleyi hallederiz. 

REİS — Efendim, yedinci maddeyi reyi âlinize 
vazediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ak
sini reye vazediyorum. Kabul etmeyenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Mahkemei Temyizde bir ikinci is
tida dairesi teşkil kılınmış, Mahkemei Temyiz seriye 
dairesi lâğvolunarak yerine de bir ikinci hukuk dai
resi ikame ve başmüddeiumumiliğe iki muavin da
ha ilâve olunmuştur. 

REİS — Bu madde hakkında söz bisteyen var 
mı efendim? (Hayır sesleri) Bu maddeyi aynen reyi 
âlinize vazediyorum. Kabul edenler lütfen el kal
dırsın... Aksini reye vazediyorum. Kabul etmeyen
ler lütfen el kaldırsın... Kabul olundu. 

Madde 9. — İstinaf mahakimi ve vazaifi mül
gadır. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — 
Reis Bey, bir şey sual edeceğim. İstinaf mahkeme
lerince derdesti ruiyet olan davalar ne olacak? 

EMİN BEY (Tokat) — Maddei muvakkata var. 
MÜNİR BEY (Çorum) — Maddei muvakkata 

değil efendim, Usulü Muhakcmat Kanunun bazı 
maddelerini muadil bir kanun vardır ki, Encümen
den tetkik edilmiş ve çıkmıştır ve bu cihetle düşü
nülerek madde o suretle vazedilmiştir. Bunun bu 
kanunla alâkası olamaz. Çünkü bu kanun teşkili ma-
hakime aittir. Teşkili mahakim kanununda usulü ma-
hakim meselelerinden tabii bahsolunamaz. 

REİS — Madde hakkında başka söz isteyen var 
mı? (Hayır sesleri) Dokuzuncu maddeyi aynen reyi 
âlilerine vazediyorum. Kabul edenler lütfen el kal
dırsın... Aksini reye vazediyorum. Kabul etmeyen
ler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
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Maddei muvakkata - Adliye Vekâletince mesali-
hi itibariyle mahkeme teşkiline lüzum görülmeyen 
ve budû mesafe sebebiyle muamelâtı kazaiyesinin 
başka mahalle raptı da mümkün olmayan kazalarda 
ya mahakimi askeriya ve sulhiyeye mevdu vezaif 
bir hâkime ifa ettirilir. Bu takdir de hâkim nezdin-
de, bir müddeiumumi ve bir mustantık bulunur. 
Ledelicap bir de hâkim muavini bulundurulabilir. 
Bu kabil kazalarda maslahatın icabına göre zabıtai 
adliye vazifesini ifa ile mükellef bir sulh hâkimi ika-
mesiyle de iktifa olunabilir. 

RECEP BEY (Kütahya) — Bu maddei muvak
kata iki madde arasında kalmasın, bu maddei mu
vakkata kanun nihayetine alınsın. Yani 9 ncu mad
deden sonra 10 ncu maddenin müzakeresine devam 
edelim. Kanunu itmam ettikten sonra bu maddei 
muvakkatiyi ayrıca müzakere edelim. 

MÜNİR BEY (Çorum) — Zannederim ki, mad
dei muvakkatanm yeri burasıdır. O maddei muvak-
katada zaruret neticesi olarak bir hâkim buluna
cak mahkemelerden bahsediliyor. Halbuki onuncu 
madde ise teşkili mahakime müteallik işbu kanuna 
muhalif bilcümle ahkâm mefsuhtur diyor. Baş ta
rafa korsak onuncu maddenin hükmünden istisna 
edilmiş gibi olur. 

RECEP BEY (Kütahya) — Reis Beyefendi, Ben
deniz teklifimden vaz geçtim. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Reis Bey
efendi, maddede «başka mahalle raptı da mümkün 
olmayan kazalarda» kelimesinden sonra bir (Ya) keli
mesi vardır. Zaittir kaldırılmalıdır. 

REİS — Kazalarda kelimesinden sonraki (ya) 
kelimesi zait olduğundan kaldırılmıştır. Madde hak
kında başka söz isteyen var mı efendim? (Hayır ses
leri) Maddei muvakkatayi aynen reyi âlinize vazedi
yorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini re
ye vazediyorum. Kabul etmeyenler lütfen el kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

Madde 10. — Teşkili mahakime müteallik işbu 
kanıma muhalif bilcümle ahkâm mefsuhtur. 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? (Hayır ses
leri) Maddeyi aynen reyi âlinize vazediyorum. Ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye vazedi
yorum. Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir efendim. 

Madde 11. — İşbu kanun 1340 senesi Mayıs 
iptidasından itibaren meriyyülicradır. 

ADLİYE VEKİLİ MUSTAFA NECATİ BEY 
(İzmir) — Efendim, bu maddenin şu suretle tadi-
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lini rica edeceğim «Muvazenei Umumiye Kanunu
nun meriyeti tarihinden .itibaren» denilirse daha mu
vaffık olur. Malûmuâliniz bu teşkilâtı adliye mese
lesidir. Belki Mayıs'a kadar ikmal edemeyiz. 

REŞAT BEY (Saruhan) — Reis Beyefendi, Mu
vazenei Umumiye Kanunu bir Mart'tan itibar edi
lecektir Binaenaleyh «Muvazenei Umumiye Kanu
nunun tastikinden muteberdir.» Demek doğru de
ğildir. Ona göre bir şey düşünmek lâzımdır (Mad
de doğrudur sesleri) 

REŞİT AĞA (Malatya) — Vekil Beyefendi, Ma
lûmuâliniz Adliyesi ilga edilen mahaller mütemadi
yen müracaatta bulunuyorlar. Bunu bir Nisan tari
hinden itibaren deyiniz ki bu müracaatların neticesini 
bulalım. 

ADLİYE VEKİLİ MUSTAFA NECATİ BEY 
(İzmir) — Efendim, bu bütçe kanunuyla alâkadar
dır. Derhal bu teşkilâtı yapamayız. Çünkü Devleti 
yeni bir teşkilâta doğru götürüyoruz. Onun için, büt
çenin tasdikinden itibaren.deyin. Mesele hal edilsin 
bitsin. 

RECEP BEY (Kütahya) — Efendim, bu kanu
nun bu maddesinde böyle istisnaî olarak filân zaman 
muteberdir demek bendenizce muvaffık değildir ve 
lüzum da yoktur. Her kanunda olduğu gibi tarihi 
neşrinden muteberdir, denilsin. Muvazenei Maliye 
Encümeni de muteber olan ve mevkii tatbikte olacak 
bu kanuna tevfikan Adliye bütçesini tesbit eder. Bi
naenaleyh bu kanunun tarihi neşrinden muteberdir 
denildiğinde derhal tatbikini emretmez. Bu kanun 
mevkii meriyete girer. Fakat tatbikatı da - zaten 
maddelerde tatbikat da yoktur - istenildiği zaman 
yapılır. Bütçe nasıl kabul olunursa o suretle olur. 
Onun için tarihi neşrinden muteberdir demek lâzım
dır. 

ADLİYE VEKİLİ MUSTAFA NECATİ BEY 
(İzmir) — Efendim, tarihi neşrinden muteberdir di
yecek olursanız memleketin adliye teşkilâtı durur. 

- M -

Yeni bir teşkilât yapıyoruz. Bu teşkilât, bir ay zar
fında yapılamaz ve yapmak da doğru olamaz. Onun 
için müsade buyurursanız 1340 bütçesinin tarihi tas
dikinden itibaren dersek daha muvaffık olur. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim, 
Adliye Vekili teşkilât yapacaktır. Binaenaleyh bir 
Mayıstan itibaren denilmesi doğrudur. 

REŞAT BEY (Saruhan) — Maddenin yazılışı 
doğrudur. Senenin iki ayı eskisi gibi cereyan etti. 
Diğer on ayı da yeni ahkâm mucibince cereyen eder. 
Binaenealeyh bir Mayıstan itibaren muteber olması 
en salim bir tariktir. 

REİS — Efendim! «1340 senesi Muvazenei 
Umumiye Kanunun tarihi tasdikinden» suretinden 
maddenin tadilini teklif ediyorlar. 

REFİK BEY (Konya) — Efendim, encümen bu 
teklifi kabul etmiyor, iştirak etmiyor. 

REİS — Bu teklifinize encümen iştirak etmiyor 
ısrar ediyor musunuz teklifinizde? 

ADLİYE VEKİLİ MUSTAFA NECATİ BEY 
(İzmir) — Hayır efendim. 

REİS — Maddeyi aynen reyi âlinize vaz ediyo
rum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye 
vaz ediyorum. Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın.. 
Kabul edilmiştir efendim. 

Madde 12. — İşbu kanunun icrasına Adliye Ve
kili memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Aksini reye vaz ediyorum. Kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul olundu efendim. 

Efendim! Kanunun Heyeti umumnyesini reyi 
âlinize vaz ediyorum. Kanunun heyeti umumiyesini 
kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye vaz 
ediyorum. Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul olundu efendim. 

Efendim! Yarın saat bir buçukta içtima etmek 
üzere Celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı Müzakerat Saat : 5,30 

>t— • • 
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Tuz Resminin beş kuruşa iblağına dair kanun lâyihası hakkındaki neticei ârâ 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

AKSARAY 1 
Mustafa Vehbi B. 

AMASYA 
Ali Rıza B. 
Esad B. 

ANKARA 
İhsan B. 

ANTALYA 
Ahmed Saki B. 
Hasan Sıtkı B. 

ARDAHAN 
Halit Paşa 

BİGA 
Şükrü B. 

BOLU 
Cevad Abbas B. 
Falih Rıfkı B. 
Şükrü Bey. 

BOZOK 
Salih B. 

BURDUR 
Mustafa Şeref B. 

BURSA 
Refet B. 

CANİK 
Süleyman Necmi B. 

CEBELİBEREKET 
İhsan B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
İsmet B. 
Münir B. 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Yusuf B. 

DERSİM 
Ahmed Şükrü B. 
Feridun Fikri B. 

Reye iştirak edenler 144 
Kabul edenler 
Reddedenler 

Müstenkifler 

95 
45 

4 

/Kabul edenleri 

DİYARBEKİR 1 
Feyzi B. 
Şeref B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Mumiddin B. 
Mustafa B. 

ERGANİ 
İhsan B. 

ERTUĞRUL 
Dr. Fikret B. 

ERZURUM 
Câzim Ef. 
Münir Hüsrev B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GİRESUN 
Hacim Muhiddin B. 
Hakkı Tarık B. 
Şevket Ef. 

GÜMÜŞHANE 
Hasan Fehmi B. 
Veysel Rıza B. 

İSPARTA 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 

İSTANBUL 
Abdürrahman Şeref B. 
Ali Fethi B. 
Hamdullah Suphi B. 

İZMİR 
Mustafa Necati B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

İZMİT 1 
Ahmed Şükrü B. 
İbrahim B. 
İbrahim Süreyya B. 
Saffet B. 

KÂNGIRI 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Talât B. I 
Ziya B. 

KARAHİSARI SAHİP 
İzzet Ulvi B. 
Musa Kâzım B. 

KARAHİSARI ŞARKİ 
İsmail B. 

KIRKKİLİSE 
Dr. Fuad B. 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza B. 

KONYA 
Kâzım Hüsnü B. 
Musa Kâzım Ef. 
Mustafa Ef. 
Mustafa Fevzi B. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 

i KOZAN 
! Ali Saip B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Nuri B. 
Rağıp B. 
Recep B. 

MALATYA 
Dr. Hilmi B. 
Mahmud Nedim B. 
Reşid Ağa 

MARAŞ 
Mithat B. 

MARDİN 
Derviş B. 

MENTEŞE 
Yunus Nadi B. 

NİĞDE 
Ata B. 

RİZE 
Ali B. 

SARUHAN 
Kemal B. 
Mehmcd Sabri B. 
Mehmed Yaşar B. 
Reşat B. 

SİİRD 
Mahmud B. 

SİVAS 
Dr. Ömer Şevki B. 
Muammer B. 

SİVEREK 
Kadri Ahmed B. 

TEKFURDAĞ 
Cemil B. 

TOKAD 
Emin B. 

TRABZON 
Abdullah B. 
Ahmed Muhtar B. 
Hasan B. 

URFA 
i Yahya Kemal B. 

VAN 
Münib B. 

ZONGULDAK 
Ragıp B. 
Yusuf Ziya B. 
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(Reddedenler) 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 

ARDAHAN 
Taiât B. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

BİGA 
Mehmed B. 

BOZOK 
Ahmed Hamdi B. 
Avni B. 

CANÎK 
Cavid Paşa 

DENÎZLt 
Necip Ali B. 

EDİRNE 
Faik B. 
Hüseyin Rıfkı B. 

ERTUĞRUL 
Halil B. 
İbrahim B. 

ERZİNCAN 
Sabit B. 

ERZURUM 
Halet B. 
Raif Ef. 
Ziyaeddin B. 

GÜMÜŞHANE 
Zeki B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü Ef. 
İbrahim Ef. 

İSTANBUL 
Yusuf Akçura B. 

KARAHİSARI SAHİP 
Sadık B. 

KARESİ 
Ahmed Süreyya B. 
Ali Şuuri B. 
Hulusi B. 

KARS 
Ömer Ef. 

KASTAMONU 
Ahmet Mahir Ef. 
Ali Rıza B. 
Halid B. 

KONYA 
Naim Hazım Ef. 

MALATYA 
Reşid Ağa 

MARDİN 
Abdülgani B. 
Abdürrezak B. 

MENTEŞE 
Esad Ef. 

NİĞDE 
Ebubekir Hazım B. 

ORDU 
Faik B. 

Hamdi B. 
ismail B. 

RİZE 
Esad B. 

SARUHAN 
Abidin B. 

SİVEREK 
Mahmud B. 

TEKFURDAĞ 
Faik B. 

TRABZON 
Rahmi B. 
Süleyman Sırrı Ef. 

URFA 
Ali Ef. 

ZONGULDAK 
Halil B. 

I Tunalı Hilmi B. 

AYDIN 
Dr. Mazhar B. 

(Müstenkifler) 

BOZOK | HAKKÂRİ 
Süleyman Sırrı B. I Nazmi B. 

MARDİN 
Yakup Kadri B. 

•>»•<<•*»—«»• 

— 445 



t : 32 8 . 4 . 1340 C : 2 

Müskirat Resminin tadiline dair olan 8 Kânunusani 1336 tarihli kararnamede mUnderiç rUsumun 
dine ve Mcn'i Müskirat Kanununun tadiline dair kanun hakkındaki neticei ârâ 

tezyi-

(Nısabı ekseriyet yoktur.) 

AKSARAY 1 
Besim Atalay B. 
Mustafa Vehbi B. 

ANKARA 
İhsan B. 

ANTALYA 
Ahmed Saki B. 
Hasan Sıtkı B. 

ARDAHAN 
Hal it Paşa 

ARTVİN 
Hilmi B. 

BİGA 
Mehmed B. 
ev; t,...;; r* 
Şukru B. 

BOLU 
Cevad Abbas B. 
Falih Rıfkı B. 
Şükrü B. 

BOZOK 
Salih B. 

BURSA 
Refet B. 

CANİK 
Cavid Paşa 
Süleyman Necmi B. 

CEBELİBEREKET 
İhsan B. 

ÇORUM 
Dr. Mustfa B. 
İsmet B. 
Münir B. 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Necip Ali B. 
Yusuf B. 

Reye iştirak edenler : 1 
Kabul edenler : 

Reddedenler : 
Müstenkifler : 

34 
94 
35 

5 

(Kabul edenler) 

DERSİM i 
Ahmed Şükrü B. 
Feridun Fikri B. 

DİYARBEKİR 
Feyzi B. 
Şeref B. 

EDİRNE 
Faik B. 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Mumiddin B. 
Mustafa B. 

ERGANİ 
İhsan B. 

ERTUĞRUL 
Dr. Fikret B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GİRESUN 
Hacim MuhiddinB. 
Hakkı Tarık B. 
Şevket Ef. 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi B. 
Veysel Rıza B. 

İSPARTA 
Mükerrem B. 

İSTANBUL 
Abdurrahman Şeref B. 
Ali Fethi B. 
Ali Rıza B. 
Hamdullah Suphi B. 

İZMİR 
Mustafa Necati B. 
Osmanzade Hamdi B. 

1 Saraçoğlu Şükrü B. 

— 4 

İZMİT 1 
Ahmed Şükrü B. 
İbrahim B. 
İbrahim Süreyya B. 
Saffet B. 

KÂNGIRI 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Talât B. 

KARAHİSARI SAHİP 
Ruşen Eşref B. 
KARAHİSARI ŞARKİ 

İsmail B. 

KASTAMONU 
Ali Rıza B. 

KIRKKİLİSE 
Dr. Fuad B. 

ı KIRŞEHİR 
Ali Rıza B. 
1 KONYA 

Kâzım Hüsnü B. 
Mustafa Ef. 
Refik B. 

KOZAN 
Ali Saip B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Faik B. 
Nuri B. 
Ragıp B. 

| Recep B. 

MALATYA 
Dr. Hilmi B. 
Mahmud Nedim B. 

1 MARAŞ 
Mithat B. 

46 — 

MARDİN 
Yakup Kadri B. 

MENTEŞE 
Yunus Nadi B. 

NİĞDE 
Ata B. 
Ebubekir Hazım B. 

ORDU 
Faik B. 

RİZE 
Ali B. 

SARUHAN 
Kemal B. 
Mehmed Sabri B. 
Reşat B. 

SİİRD 
Mahmud B. 

SİVAS 
Dr. Ömer Şevki B. 
Muammer B. 

SİVEREK 
Kadri Ahmed B. 

TEKFURDAĞ 
Cemil B. 
Faik B. 

TOKAD 
Emin B. 

TRABZON 

Ahmed Muhtar B. 
Hasan B. 

URFA 
Ali B. 
Yahya Kemal B. 

ZONGULDAK 
Ragıp B. 

1 Yusuf Ziya B. 
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AMASYA 
Ali Rıza B. 

BOZOK 
Ahmed Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 

ERTUĞRUL 
Halil B. 

ERZİNCAN 
Sabit B. 

ERZURUM 
Câzim Ef. 
Halet B. 
Raif Ef. 

Ziyaeddin B. 

(Reddedenler) 

GÜMÜŞHANE 
Zeki B. 

HAKKÂRİ 
Nazmi B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü Ef. 
Hafız İbrahim Ef. 

İSTANBUL 
Yusuf Akçura B. 

KARAHtSARI SAHİP 
Sadık B. 

KARESİ 
Hulusi B. 

KARS 
Ömer Ef. 

KASTAMONU 
Ahmet Mahir Ef. 
Halid B. 

KONYA 
Musa Kâzım Ef. 
Mustafa Fevzi Ef, 
Naim Hazım Ef. 
Tevfik Fikret B. 

MALATYA 
Reşid Ağa 

MARDİN 
Abdülgani B. 
Abdürrezak B. 
Derviş B. 

(Müstenkifler) 

AMASYA 
Esad B. 

ARDAHAN 
Talât B. 

AYDIN 
Dr. Mazhar B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 

KARAHtSARI SAHİP 

Musa Kâzım B. 

MENTEŞE 
Esad Ef. 

ORDU 
ismail B. 

RİZE 
Esad B. 

SİVEREK 
Mahmud B. 

TRABZON 
Abdullah B. 
Rahmi B. 
Süleyman Sırrı Ef. 

ZONGULDAK 
Halil B. 
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Müskirat resminin tenziline dair olan kanun lâyiha ve tekliflerinin maddelerine geçilmesi hakkındaki ikinci 
neticei ârâ 

(Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir.) 

AKSARAY 
Besim Atalay fi. 
Mustafa Vehbi B. 
Neşet B. 

ANKARA: 
İhsan B. 

ANTALYA 
Ahmed Saki B. 
Hasan Sıtkı B. 

ARDAHAN 
Halit Paşa 

ARTVİN 
Hilmi B. 

BİGA 
Mehmed B. 
Şükrü B. 

BOLU 
Cevad Abbas B. 
Dr. Emin Cemal B. 
Falih Rıfkı B. 

BURSA 
Osman Nuri B. 
Refet B. 

CANİK 
Cavid Paşa 
Süleyman Necmi B. 

CEBELİBEREKET 
İhsan B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
İsmet B. 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Necip Ali B. 
Yusuf B. 

DERSİM 
Ahmed Şükrü B. 

Reye iştirak edenler : 1 
Kabul edenler : 
Reddedenler : 
Müstenkifler : 

44 
98 
41 

5 

(Kabul edenler) 

Feridun Fikri B. 
DİYARBEKİR 

Feyzi B. 
Şeref B. 

EDİRNE 
Faik B. 
Hüseyin Rıfkı B. 

ERGANİ 
İhsan B. 

ERTUĞRUL 
Dr. Fikret B. 
Halil B. 
İbrahim B. 

ESKİŞEHİR 
Arif B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GİRESUN 
Hacim Muhiddin B. 
Hakkı Tarık B. 
Şevket Ef. 

GÜMÜŞHANE 
Hasan Fehmi B. 
Veysel Rıza B. 

İSPARTA 
Mükerrem B. 

İSTANBUL 
Ali Fethi B. 
Ali Rıza B. 
Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 
Yusuf Akçura B. 

İZMİR 
Mustafa Necati B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

İZMİT 
İbrahim B. 

İbrahim Süreyya B. 
Saffet B. 

KÂNGIRI 
Mustafa AbdüBıalik B. 
Rifat B. 
Talât B, 
Ziya B. 
KARAHİSARI SAHİP 

İzzet Ulvi B. 
Ruşen Eşref B. 

KASTAMONU 
Ali Rıza B. 

KAYSERİ 
Ahmed Hilmi B. 

KIRKKİLİSE 
Dr. Fuad B. 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza B. 

KONYA 
Mustafa Ef. 
Refik B. 

KOZAN 
Ali Saip B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Nuri B. 
Rağıp B. 
Recep B. 

MALATYA 
Dr. Hilmi B. 
Mahmud Nedim B. 

MARAŞ 
Mithat B. 

MARDİN 
Yakup Kadri B. 

NİĞDE 
Atâ B. 

ORDU 
Faik B. 
Recai B. 

RİZE 
Ali B, 
Fuat B. 

SARUHAN 
Kemal B. 
Mehmed Sabri B. 
Reşat B. 

SİİRD 
Halil Hulki Ef. 
Mahmud B. 

SİVAS 
Dr. Ömer Şevki B. 
Muammer B. 

SİVEREK 
Kadri Ahmed B. 

TEKFURDAĞI 
Cemil B. 
Faik B. 

TOKAD 
Emin B. 

TRABZON 
Ahmed Muhtar B. 
Nebizade Hamdi B. 

URFA 
Ali B. 
Yahya Kemal B. 

VAN 
Münib B. 

ZONGULDAK 
Ragıp B. 
Tunalı Hilmi B. 
Yusuf Ziya B. 
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AMASYA 
Ali Rıza B. 

BOZOK 
Ahmed Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 

ELÂZİZ 
Naci B, 

ERZİNCAN 
Sabit B. 

ERZURUM 
Câzim Ef. 
Halet B. 
Raif Ef. 
Ziyaeddin Ef. 

(Reddedenler) 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi B. 

GÜMÜŞHANE 
Zeki B. 

HAKKÂRİ 
Nazmi B. 

İSPARTA 
Hafız İbrahim Ef. 

KARAHtSARI SAHİP 
Kâmil B. 
Sadık B. 

KARAHtSARI ŞARKt 
İsmail B. 

KARESİ 
Ahmed Süreyya B. 
Hulusi B. 
Osman Niyazi B. 

(Mihten 

AMASYA 
Esat B. 

AYDIN 
Dr. Mazhar B. 

İZMİR 
M. Rahmi B. 

KARS 
Ömer Ef. 

KASTAMONU 
Ahmet Mahir Ef. 
Halid B. 

KAYSERİ 
Dr. Halid B. 

KONYA 
Hacı Bekir Ef. 
Musa Kâzım Ef. 
Mustafa Fevzi Ef. 
Naim Hazım Ef. 
Tevfik Fikret B. 

MALATYA 
Hacı Bedir Ağa 
Reşid Ağa 

MARDİN 
Abdürrezzak B. 

kifler) 

İÇEL 

Dr. Tevfik B. 

SARUHAN 

Hacı Ethem B. 

Devriş B. 
Necip B. 

MENTEŞE 
Hoca Esad Ef. 

ORDU 
İsmail B. 

RİZE 
Esad B. 

SİVAS 
Ziya B. 

SİVEREK 
Mahmud B. 

TRABZON 
Abdullah B. 

ZONGULDAK 
Halil B. 

)>&<İ 
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