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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Refet Beyin riyasetlerile aktedilerek 1931 senesi büt
çesinde münakale icrasına dair kanun lâyihası ile İspirto 
ve ispirtolu içkiler inhisarı idaresinin 1931 senesi bütçe 
kanununun tefsirine ve azayi kiramdan masuniyeti teş-
riiyelerinin refi istenen bazı zevata müteallik mazbata
lar müzakere ve kabul olundu. 

Askerî memurlar hakkındaki kanunun ikinci madde
sinin tadiline dair olan mazbata Millî Müdafaa ve Büt
çe encümenlerine tevdi olundu. 

Lâyihalar 
1 — Askerî fabrikalar umum müdürlüğü 1932 senesi 

bütçesine 50 000 liralık tahsisat konulmasına dair kanun 
lâyihası (Bütçe encümenine) 

2 — Diyanet işleri 1931 senesi bütçesinde 500 liralık 
münakale yapılması hakkında kanun lâyihası (Bütçe en
cümenine) 

3 — Gümrükler umum müdürlüğü 1931 senesi büt
çesinde 2 743 liralık münakale yapılmasına dair kanun 
lâyihası (Bütçe encümenine) 

4 — Maarif vekâleti 1931 senesi bütçesine merbut 
vesaiti nakliye kadrosunun tadili hakkında kanun lâyi
hası (Bütçe encümenine) 

5 — Maliye vekâleti 1931 senesi bütçesine 5 000 lira
lık tahsisat konulmasına dair kanun lâyihası (Bütçe en
cümenine) 

6 — Maliye ve Nafıa vekâletleri 1931 senesi bütçe
lerinde 127 000 liralık münakale yapılması hakkında ka
nun lâyihası (Bütçe encümenine) 

7 — Malûlini askeriyeye verilecek mükâfatı naktiye-
nin düyunu umumiye bütçesinden tesviyesi hakkında ka
nun lâyihası (Bütçe encümenine) 

8 — Matbuat kanununun 51 inci maddesine bir fıkra 
ilâvesi hakkında kanun lâyihası (Dahiliye ve Adliye en
cümenlerine) 

9 — Polisin vazife ve salâhiyetleri hakkında kanun 
lâyihası (Dahiliye encümenine) 

10 — Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğünün 
teşkilâtı hakkında kanun lâyihası (Dahiliye, Nafıa ve 
Bütçe encümenlerine) 

11 — Takas komisyonu teşkili hakkında kanun lâyi
hası (İktisat ve Bütçe encümenlerine) 

12 — Türkiye Cümhuriyetile Polonya Hükümeti ara
sında aktedilen ticaret ve seyrisefain mukavelenamesinin 
tasdiki hakkında kanun lâyihası (Hariciye ve İktisat 
encümenlerine) 

13 — Türkiye sanayi kredi bankası teşkili hakkında 
kanun lâyihası (İktisat ve Bütçe encümenlerine) 

14 — Umumî hıfzıssıhha kanununun 288 inci madde
sinin tadili hakkında kanun lâyihası (Sıhhat ve içtimaî 
muavenet ve Adliye encümenlerine) 

15 — Yüksek mühendis mektebinin 1930 senesi he-

Müteakiben ihtiyat zabitleri ve askerî memurlar hak
kındaki kanunun 23 üncü maddesinin tadiline ve inhisar
lar idarelerinde tasfiye icrasına mütedair kanun lâyiha
larının birinci müzakereleri icra olundu ve perşembe gü
nü toplanılmak üzere inikada nihayet verildi. 

Reis vekili Kâtip Kâtip 
Yozgat Çanakkale 

Refet Avni Doğan Ziya Gevher 

sabi katisi hakkında kanun lâyihası (Divanı muhasebat 
encümenine) 

Tezkereler 
16 — Askerî ve mülkî tekaüt kanununun 66 ve 68 inci 

maddelerile memurin kanununun 73 ve 85 inci maddele
rinin tefsiri hakkında Divanı Muhasebat riyaseti tezke
resi (Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

17 — Gümrük tarifesi kanununun 298 inci maddesi
nin ihtar fıkrasının tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi 
(İktisat, Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

18 — Münhal bulunan Şûrayi devlet azalıkları için 
intihap yapılması hakkında Başvekâlet tezkeresi (Adli
ye ve Dahiliye encümenlerinden mürekkep Müşterek en
cümene) 

Takrirler 
19 — Sivas mebusu Remzi Beyin, veraset ve İntikal 

vergisi hakkındaki kanunun meriyeti tarihinden evvelki 
intikallere dair bir karar ittihazı hakkında takriri (Ad
liye, Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

Mazbatalar 
20 — Büyük Millet Meclisinin 1931 senesi haziran : 

ağustos ayları hesabatı hakkında 5/6 numaralı mura
kıplık raporu (Ruznameye) 

21 — Büyük Millet Meclisinin 1931 senesi eylül : teş
rinisani ayları hesabatı hakkında 5/5 numaralı Meclis 
hesaplarının tetkiki encümeni mazbatası (Ruznameye) 

22 — Haziran : ağustos 1931 aylarına ait raporun 
takdim kılındığı hakkında 3/118 ve eylül : teşrinisani 
1931 aylarına ait raporun takdim kılındığı hakkında 
3/123 numaralı Divanı muhasebat riyaseti tezkereleri ve 
Divanı muhasebat encümeni mazbatası (Ruznameye) 

23 — İhtira beratı kanununa bir madde tezyili hak
kında 1/62 numaralı kanun lâyihası ve İktisat, Maliye 
ve Bütçe encümenleri mazbataları (Ruznameye) 

24 — Tahlisiye idaresinin teşkilât ve vezaifi hakkın
daki kanunun 3 üncü maddesinin tefsirine dair 3/36 nu
maralı Başvekâlet tezkeresi ve İktisat, Maliye ve Büt
çe encümenleri mazbataları (Ruznameye) 

25 — Türkiyede ecnebi tebaası tarafından yapılması 
memnu olan sanatlar hakkında 1/70 numaralı kanun lâ
yihası ve İktisat, Hariciye ve Adliye encümenleri maz
bataları (Ruznameye) 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 



B Î R Î N C Î C E L S E 
Açılma saati: 14,18 

Reis — Hasan B. 

Kâtipler: Busen Eşref B. (AFYON KARAHÎSAR), Ziya Gevher B. (ÇANAKKALE) 

Reis — Celse açılmıştır efendim. 

3 — RİYASET DÎVANININ HEYETİ UMÜMIYEYE MARUZATI 

1 — Tütün inhisarı kanununun 17 ve 27 incil 
maddelerinin tadili hakkında 1/163 ve tütün inhi-' 
sarı kanununa bir madde tezyiline dair 1/164 nu- \ 
maralı kanun lâyihalarının geri verilmesi hakkında j 
Başvekâlet tezkeresi. j 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
1701 numaralı tütün inhisarı kanununun 19i 

ve 27 inei maddelerini tadilen ve 'bu kanuna zeylen I 

1 — Devlet tarafından idare olunan inhisar me
murları hakkında 1/259 numaralı kanun lâyihası 
ve Bütçe encümeni mazbatası fil 

Devle tarafından idare olunan inhisarlar memur 
ve müstahdemlerinden vazifelerinden ayrılan

lara verilecek tazminata dair kanun 
MADDE 1 — Devlet tarafından idare olunan 

inhisarlarrn daimî memur ve müstahdemlerinden 
teşkilâtın değiştirilmesi veya darlaştınlmasc dola-
yısile açıkta kalacaklarla her ne sebeple olursa ol
sun vazifelerine nihayet verileceklere işbu kanun 
mucibince tazminat verilir ve bunların idarelerle 
alâkaları kesilir. 

Bu kanunun meriyet tarihinden evvel vazife
sinden çıkarılmış ise veya 1 haziran 1931 tarihin
den sonra bu idarelere tayin edilmiş olan memur 
ve müstahdemlerden- açıkta kalacaklarla sui ha
linden dolayı açığa çıkarılacaklara tazminat ve
rilmez. 

Reis — Söz istiyen yoktur? Tadilname de yok
tur. Maddeyi aynen reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2—İnhisar idarelerine, teşkilât kanun
ları yapdıncıya kadar, bu kanunun meriyet tari
hinden itibaren mütekaitlerden memur alınmaz. 

Reis — Bu madde hakkında takrir vardır. Bu 
takrir ikinci maddenin tayini esami ile reye konul-

[l] Birinci müzakeresi 30 ve 31 inci inikatlar 
zaptındadır. 

[tanzim olunup 11-VIII-1931 tarih ve 2288/2289 
'numaralı tezkerelerle takdim olunan kanun lâyi
halarının tetkik edilmek üzere iadeleri Gümrük ve 

i inhisarlar vekâletinden rica edilmektedir. 
Muktazasınm ifasına müsaade buyuru!masını 

| rica ederim efendim. 
Başvekil 

i İsmet 
I Reis — tade ediyoruz efendim. 

masını istiyor. Başka teklif olmazsa bu maddeyi 
tayini esami ile reye koyacağım. 

Sırrı B. (Kocaeli) — Efendim, maddenin kati : 
yeti o kadar aşikâr ve müessir şekilde yazılmıştır 
ki, dikkati celbetmemeğe imkân yoktur. Bir kıs
mı mahsusu, adetâ hakkı insanisinden, hakkı me
denisinden mahrum edecek surette yazılan şu 
fıkra, ben zannediyorum ki bilaistisna heyeti 
cel denizin hayretle telâkki edeceği şekildedir. 
Her hangi bir daire kendisine memur olmak için 
müracaat eden bir adamın mazisini, evsafını na
zarı dikkate alarak vaki talebini ret veya kabul 
etmek o dairenin kendi takdirine ait olduğu hal
de ve ayni suretle inhisar idaresi dahi kendisine 
vuku bulacak ıbu kabîl müracaatları ret ve ka
bulde muhtar bulunduğu halde, bunu -bu kadar 
takyit etmekteki gaye anlaşılamamıştır. Kanun
ların teşkilâtı esasiye kanunu ile tezat teşkil etme
mesi lâzım olduğu gibi, kavanini tabiiye rnuk-
tazası ile dahi tezat teşkil etmemesi lâznngelir. İn
sanlar, bir takım haklarla doğarlar ve o haklarla 
ölürler. Halbuki tabiatta yazdı olan bu hakkı, bu 
kanun bazı insanlardan selbediyor. Böyle bir ka-
yit koymağa ise Hükümet kadir değildir. Zaten 
bu maddenin yeknazarda yerine masruf olmıyan 
bir kayit olduğu görülüyor. Ancak hu kadar şid
detli 'bir kayit konulmasına saik ve sebep nedir? 
Bunu makûs cihetten düşünmek iktiza ederse bazı 
tedbirler ittihazına lüzum olduğu gözükür. İnhi
sar idarelerine o kadar kolaylıkla adamlar yazdınl-
mıştır ki badema onun önüne geçebilmek için böy
le bir tedbir ittihazına lüzum görülmüş gibi görü-

4 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
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nüyor. İBu böyle olmakla beraber buna bu veçhile 
mukabele olunamaz. Buraya, vaktile liyakatli, li
yakatsiz bir çok adamlar düşünülmeksizin memur 
yazılmış diye kavanini tabiiye haricinde böyle bir 
kayit konmasına esasen lüzum da yoktur. Çünkü 
bunu dairei aidesi kendi salâhiyeti dahilinde tetkik 
ederek halledebilirdi. Onun için vekâlet, daha eyi-
dir ki böyle bir kanun vazedeceğine, doğrudan 
doğruya salâhiyetini kullanarak istediğini alsın, 
istemediğini almasın (Çok güzel, doğru sesleri). Me
selâ bu lâyiha kesbi kanuniyet edecek olsa, bu tak
dirde muharebe esnasında veya bir hizmeti vataniye 
esnasında aldığı bir yara dolayısile hizmeti aske
riyesini ifa edemiyecek olan 30 yaşlarında bir mü-
lâzim böyle bir hizmet talebile müracaat etmiş olsa, 
onun bu kanun karşısında bu talebini kabule imkân 
olamıyacaktır. Halbuki meziyeti, irfanı dolayısile 
bu adamın, o vazifeyi istiyenler arasında belki 
rüçhanı da vardır. Binaenaleyh böyle bir mahzura 
mahal bırakmamak içindir ki bu kanunun bu mad
desinin kaldırılması lâzımdır (Evet sesleri). Bu ha
taya mahal kalmamak için bir takrir veriyorum, 
onun nazarı dikkate alınmasını rica ederim. 

Süleyman Sırn B. ( Yozgat ) — Efendim, ikin
ci müzakerede bir maddenin tâdili hakkında teklif 
varsa yalnız takrir sahibi söz söyler. Teklif olma
dığına göre madde reye konur. 

S i m B. ( Kocaeli ) — Takririm vardır. 
Reis — Takrir sahibi sıfatile söz söyledi. 
Süleyman Sırrı B. ( Yozgat ) — Ben nizamna

meden bahsediyorum. İşkembeden değil. 
Reis — Ben de nizamnameyi tatbik ediyorum. 

Şimdi müsaade ederseniz takrirleri okuyacağım. 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Bu kanunun 2 inci maddesinin tayini esami ile 

reye konulmasını teklif ederiz. 

Konya Diyarbekir 
Refik Kâzım 

Manisa Elâziz 
Refik Şevket Hüseyin 

Aydın 
Adnan 

Faik 

Hazini 

Refet 

Giresun 
İhsan 

Tahsin 

M. Ziya 

M. Nedim 

Mersin Elâziz 
Fikri A. Saffet 

Cebelibereket 
Şükrü İbrahim 

Ragıp M .Refik 
Erzincan 

İsmet Dr. A. Fikri 

Maraş 
Nuri 

Malatya Ordu 
Vasıf Hamdi 

Zonguldak Mersin Mardin 
Rıfat Süleyman Fikri Abdürrezzak 

Bilecik 
M. Fehmi Salih 
ordu 

İsmail 
istanbul 
Sadettin 

Rize 
Atıf Refik 

)enizli İstanbul 
M. Ali Sal âlı Cimcoz 

İstanbul 
Ahmet Hamdi 

İsparta Diyarbekir 
Kemal Zülfü 

Rize İstanbul Kayseri 
A. Fuat Yasar M. Emin Naim Hazım 

Çanakkale 
Şükrü 

Yozgat 
Ahmet Avni 

Bursa 
Dr. R. Ferit 

Baha Tali 
Kocaeli 

Kemale itin 

Esat 

Antalya 
Haydar 

A. Hamdi 

Ömer Kâmil 
Balıkesir 
M. Cavit 

Antalya 
Numan 

Yozgat 
A. Cevdet 

Afyon 
Haydar 

Dr. Cemal 

Erzincan 
Abdülhak 

Manisa Niğde Trabzon Ordu 
Yakuj) Kadri A. Refik Danış A. Şevket 

Tokat IJakâri 
Hüsnü İbrahim 

Bolu 
Naci Dr. Emin Cemal 

Antalya Samsun Zonguldak Balıkesir 
M. Nedim M em et Hasan Muzaffer 

Bolu Aydın Van Tokat 
Hasan Cemil Dr. R. Galip Münip B. Lütfi 

Mardin 
/. Ferit 

Erzincan 
A. Samih 

Malatya 
Talât Hasim 

24 - I I I -1932 
YÜKSEK RElSldGE 

Şifahen izah ettiğini sebepten dolayı ikinci 
maddenin tayyını teklif ederim. 

Kocaeli 
Sırrı 

Reis — ikisinin meali birdir. Birisi doğrudan 
doğruya maddenin tayyını, diğeri maddenin tayini 
esami ile reye konmasını istiyor. 

Reşit B. (Gazi Antep) — Usul hakkında söz isti
yorum. Birinci müzakerede tay teklifi reye konmuş 
ve reddedilmişti. Binaenaleyh ikinci defa tay tek
lifi tekrar reye konamaz (Gürültüler). 

Reis — Efendim, daha kanun haline geçmemiş
tir. Bir lâyiha! kanuniyenin bütün maddeleri her 
zaman müzakere de edilir, tadil de edilir, ret te 
edilir; aksi takdirde ikinci kıraatin manası kalmaz. 

Şimdi evvelâ tay teklifini reye arzedeceğim: 
Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Tay teklifi kabul 
edilmiştir. (Bravo sesleri, alkışlar). Üçüncü madde 
ikinci madde oluyor. 

MADDE 2 — Birinci madde mucibince inhisar 
idarelerde alâkaları kesilen memur ve müstahdem
lerden : 

A) Hizmet müddeti iki seneye kadar olanlara 
aldıkları ücretin bir aylığı, 

B) Hizmet müddeti iki seneden fazla olanlara 
ilk iki senelik hizmet mukabilinde aldıkları ücre-
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tin bir aylığı ve müteibaki hizmet müddetinin beher 
tam hizmet senesi mukabilinde dahi bir aylığın 
dörtte biri nisbetinde tazminat verilir. 

idarelerin Hükümet tarafından işletilmeğe baş
landığı tarihten ve Barut inhisanndaki memur ve 
müstahdemler hakkında inhisarın hakikaten Dev
let hesabına işlediği tarihten evvel mesbuk hizmet
ler nazarı itibara alınmaz. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3 — Tuz inhisar idaresinde muvazzaf 
olup Devlet memurları maaşatının tevhit ve tea
dülüne dair 1452 numaralı kanuna tâbi memurla
rın, birinci madde mucibince tasfiyeleri halinde, 
haklarında 88 numaralı memurin kanununun tas
fiye hükümleri tatbik olunur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4 — 3 ve 4 üncü maddelerde muayyen 
tazminat bütçelerindeki maaş ve ücret tertiplerin
den verilir. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 5 — Bu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 6 — Bu kanunun hükümlerini icraya 
Gümrük ve inhisarlar vekili memurdur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

Refik B. (Konya) — Heyeti umumiyesinin aley
hinde söz istiyorum. Nizamnamenin 110 uncu mad
desi sarihtir. 

Reis — Nizamnamenin 110 uncu maddesi şöy
ledir efendim. « Lâyiha veya teklifin maddeleri 
üzerinde müzakere bittikten sonra heyeti umumi-
yesi hakkında lehte ve aleyhte söz söylemek isti-
yenlerden yalnız birer mebusa ruhsat verilir. » 

Aleyhinde söz söylemek istiyorsunuz değil mi 
Refik Beyefendi? 

Refik B. (Konya) — Evet efendim. 
Reis — Buyurunuz. 
Refik B. (Konya) — Muhterem arkadaşlar, ka

nunun ikinci müzakeresinin bittiği şu anda bu ka
nunla istihdaf edilen maksadın neden ibaret olduğu
nu vuzuhla anlamak cidden müşküldür. Bu ka
nunun teklifine saik ne olmuştur? Tasarruf fikri 
mi, tasfiye veya tensik mi ? Bu iki noktai nazarı 
izah etmek ihtiyacı vardır. Eğer tasarruf fikri ise, 
bütçenin hepimizce malûm olan umumî vaziyet ve 
muvazenesi itibarile bu fikir haddi zatında mütale-
aya şayandır. Ancak kendi kendime düşündüğüm 
zaman böyle bir fikrin filhal tatbikma imkân olmadı
ğı neticesine varıyorum. Birinci müzakeresi sırasında 
Heyeti Muhteremeden bir arkadaşın sualine, hatır
lıyorum ki Vekil Beyefendi bu kanunla açığa çıka
rılacak memurinin adedini derhal söylemeğ imkân 

olmadığı şeklinde cevap vermişlerdi. Demek olu
yor ki vekâlet yapacağı tahvil, tevhit, kalp veya 
tasfiye, her hangi bir şekilde olursa olsun yapacağı 
iş hakkında henüz sarahaten ve adede istinaden 
katî bir fikre sahip değildir. Şu halde böyle bir 
salâhiyet verildiği zaman görülüyor ki bütçenin 
tevzini ve tasarruf mülâhazası kabul olunduğu bir 
zamanda 1932 bütçesinde meselâ; Tütün inhisarı büt
çesi üzerinde, Tuz inhisarında, Müskirat inhisarı 
bütçesinde tazminat verilmek suretile beklenilmiyen 
bir tezayütle karşılaşacağız. Bunun miktarı nedir? 
Kapı açıktır. Belki bir milyon liradır, belki daha 
fazladır yahut ondan biraz noksandır. Nede olsa bu 
sene, bütçe üzerinde her halde santimin büyük kıy
meti olduğu bir sırada nihayeti ve neticesi belli olmı-
yan bir salâhiyetin her hangi bir vekâlete verilmesi 
yüzünden bütçe üzerinde gayrimuntazar bir tezayü-
dün vukua getirilmesi her halde büyük bir tehlike 
tevlit edecektir. 

Mazhar Müfit B. (Denizli) — Kart blânş veri
yoruz gibi oluyor. (Doğru sesleri) 

Refik B. ( Devamla ) — Kısa maruzatımla 
arzetmek istiyorum ki eğer vekâletin teklifine saikı 
esasî tasarruf mülâhazası ise bunda hem tasarruf 
olmıyacak hem de meçhul üzerine 'bir salâhiyet 
vermiş olacağız. Meçhülâtı tazammun eden hüküm
lerin ve salâhiyetlerin ne gibi elim akıbetler do
ğurduğunu zannederim Heyeti Muhteremenizde bil-
miyenler yoktur. 

Tasfiye veya tensik mülâhazası: filhakika bu 
mevzu ciddî surette mütaleaya şayandır. Fakat 
arkadaşlar, bunu yalnız bir cepheden mi mütalea 
icap eder? Bir çoklarımız sırası geldikçe istıtlaatı-
mızı millet kürsüsünden ve encümenlerde arz ve izah 
etmiştik. Diyorduk ki inhisar idareleri kapılarını 
açmışlardır, ihtiyaçtan fazla memur almaktadır
lar. Bu yüzden masrafları her sene mütezayiden 
artmaktadır. Elbette ki bunun bir aslı vardır. Bu 
asri olduğundan dolayıdır ki 1931 bütçesi tetkik 
edilirken Bütçe encümeni çok esaslı, çok uzun gün
ler cidden tetkika müstenit olarak inhisar idarele
ri bütçelerinde ve kadrolarında lâzımgelen tenzilâ
tı yapmıştı. 1931 senesi inhisar idarelerine ait büt
çe kanunlarını mütalea ettiğimiz zaman 7 inci mad
desinde bir formül (bulmuştuk. Zannediyorum ki 
gerek vekâlet gerek Bütçe encümeni o formülü ay
nen almışlar ve biraz tadilâttan sonra 3 üncü mad
deye esas ittihaz etmişlerdir. O formül şudur: 

(Kadro tenzilâtı dolayısile inhisar idarelerin
den açıkta kalacaklara atideki şeraite göre tazmi
nat verilir.) 

Burada da ayni hükmü görüyoruz. Bütçe encü
meninin ve Heyeti umumiyenin tasvibine iktiran 
eden 1931 bütçesinden hakikaten inhisar idarelerin
de ihtiyaçtan fazla memur olduğuna kani oldu ise, 
yaptığı tetkikatla bu neticeye vâsıl oldu ise - ki 
derhal ilâveye mecburum - bu kadro tamamen tat
bik edildi mi, edilmedi mi? Bu vesile ile bu kürsü
den Vekil Beyefendinin izahat vermesine ihtiyaç 
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vardır. Eğer o kadro tamamen tatbik edildi ise 
kadro yapıldığı zaman bizzat encümende şahit ol
duğum bir müzakereyi Heyeti Muhteremenize arze-
deceğim. 

Alâkadarlar müdafaa ederken şunu .söylemişler
di. Bütçe encümeninin yaptığı bu kadro tenzilâtı 
haddi âzamisindedir. Bundan fazla bir memur çı
kardığınız zaman idareden beklediğiniz faaliyeti 
tamamen tatbik etmeğe imkân yoktur diye müda-
faatta bulunuyorlardı. Alâkadarlar o zaman bunu 
müdafaa ettiklerine göre bu gün yeni teşkil edilen 
vekâlet, vekil arkadaşımız büsbütün ve bambaşka 
bir kanaatle Heyeti Muhteremeniz huzuruna gele
rek aradan da büyük bir fasıla geçmeden şu kanun
la; burada daha çok memur var, kifayetsizleri çok
tur, salâhiyet veriniz onları çıkaracağım diyor. 

Efendiler, zannediyorum ki Vekil Beyefendi u-
mumî mevzuat dahilinde bizzat bu salâhiyeti haiz
dirler. Hakikaten yaptığı tetkikatla; idareye gi
renler arasında kifayetsizlere tesadüf etti ise 
salâhiyetini kullansın. Kendisine itimat eden bir 
meclisten endişe mi ediyorlar? Meclis, mesuliyet al
mış olan bir arkadaşın işini muvaffakiyetle tetev-
vüç ettirmek hususunda yapacağı her hangi ibir ic
raata karşı mı gelecekti? 

Demek oluyor ki bu arkadaşımız fevkalâde 
bir şey yapmak, bunun için de Meclisten salâhi
yet almak istiyor. Güzel, elbette alacaktır. Fakat 
bu salâhiyeti tasfiye ve tensik noktai nazarından 
istimal ettikleri zaman çok haklı olarak şöyle bir 
istizahla karşılaşacaktır. 

Arkadaşlar, bilvesile çok esaslı bir noktaya te
mas etmek istiyorum. O da şudur: senelerdenberi 
hepimiz kaniiz ki Hükümet teşkilâtı lüzumundan 
fazla genişlemektedir. Bunun neticesi olmak üze
re 1931 bütçesinin yalnız maaşat faslı (81) milyon 
lirayı bulmuş oluyor. Varidatın tahsil edilen kısmı
nın (140-150) milyon liraya varacağını tahmin etti
ğimiz bir senede varidatın üçte ikisinin yalnız •ma-
aşata verilmesinin ne demek olduğunu yüksek 
vicdanınıza terkediyorum. iş böyle olunca... ya
ni Hükümet teşkilâtında şimdiye kadar tam ma-
nasile büyük bir ameliyeye ihtiyaç olduğu şu za
manda, bu noktai nazarı tebarüz ettirerek, inhi
sar idare!erindeki fazlalığın bu günkü istirahat 
muzayekatı tevlit ettiğini göz önüne alarak bu ka
nun çıkarsa ona göre ameliye yapmak taraftarlığı 
istilzam edilmiş olacaktır. 

Arkadaşlar, hakikaten bu, büyük bir müsavat
sızlığı mucip olacaktır. Eğer biz hakikaten icraat 
yapmak istiyorsak sıra gelmiştir ve belki de geçiyor, 
bunun için umumî, kuvvetli etütler yapmak mecbu
riyeti karşısındayızdır. Aksi halde inhisar idareleri
ni geçen sene - tabir doğru ise - kâfi miktarda bal-
talamışızdır. Buraya girenler hiç bir mülâhazaya 
tâbi olmadan 15, 20 sene kendilerinin, çocuklarının, 
nihayet iaşesile mükellef oldukları insanların mu
kadderatı o idarenin salâhiyetine ve nimetine bı
rakılmıştır. Elbette o nimet bir hizmet mukabilidir. 

•Şimdi biz dediğimizden ayrılarak; burada Ve

kil Beyefendinin icraatını kolaylaştırmak için hiç 
te müsavi olmıyan ve hiç <te adilâne görmediğim 
böyle bir salâhiyet veriyoruz. Böyle bir esası ikinci 
maddenin tayyi, reddi suretile kabul etmiyen He
yeti Muhteremenizin böyle bir esası, yani müsavatı 
ihlâl eden ve binnetice türk vatandaşlarından bir 
kısmının âlâm ve istirahatını tevlit edecek olan böy
le gayri adilâne bir vaziyeti ne heyeti içtimaiyenin 
vicdanı, nede Muhterem Heyetinizin yüksek his
si selimi ve vicdanı kabul edemiyecektir. Asıl na
zarı dikkati celbeden esas nokta buradadır. Ora
dan dışarı çıkaracağınız vatandaşlar yarın efendi
ler fazlalık yalnız inhisar idarelerinde midir ki, 
derhal bu ameliyeyi bizim üzerimizde tatbik etti
niz diyecekler. 

Rasıh B. (Antalya) — Diğerlerinde de varsa 
onlar da çıkarılsın. Bu kanun ona mani değildir. 

Refik B. (Devamla) — Rasıh Bey arkadaşımı
zın işaret ettikleri nokta yerindedir. Elbette ona da 
ihtiyaç vardır. 81 milyonluk maaşı 140 milyonluk 
bütçe asla kaldıramaz. Elbette bunun üzerinde de 
tadilât yapmak ihtiyacı vardır. 

Süleyman Sırrı B. (Yozgat) — Kanunun lehin
de söylüyorsunuz. 

Refik B. (Devamla) — Hayır arkadaşlar, şimdi 
o noktaya geliyorum. Bu gün 20 inci asırda devlet
çiliğin manası büsbütün başka mahiyet iktisap et
miştir. Devletler kendi teşkilâtı dahilinde çalışan, 
kendi teşekkülüne müsaade eden insanların hayatını, 
istikbalini düşünmek onların âlâm ve ıstırabını dahi 
tehvin vazifesile mükelleftir. Dünyada bir buhran 
'.ardır. O buhran dalga dalga bizim memleketimize 
de gelmiştir. Böyle bir zamanda bir kısım vatandaş
larımızı senelerdenberi devam eden mesaisinden 
uzaklaştırarak sokakta bırakmağa Heyeti (Jelile-
nizin vicdanı asla razL olamaz. Vekil Beyefendi 
icraat yapmak istiyorsa yolu bu yol değildir. Kad
rosunu getirir; gecen sene olduğu gibi Bütçe en
cümeni müzakere eder ve Meclisten geçer. Böyle 
bir esası, Meclisten hususî bir kanun çıkararak te
min etmek doğru değildir. Binaenaleyh bir takrir 
veriyorum. Kabulünü rica ederim. 

Gümrük ve inhisarlar vekili Ali Rana B. (İstan
bul) — Efendim, kanunun heyeti umumiyesi müza
kere edilirken vaki olan suale cevap arzetmiştim. 
Bu lâyiıhadan maksat tasarruf değildir. Binaena
leyh tekrar arza hacet görmüyorum. 

Yalnız, muhterem arkadaşımız Beyefendi tasar
ruf değil, fazla masraf olacağına işaret buyurdular. 
Ona da imkân yoktur. Çünkü kanunun beşinci mad
desi sarihtir. Bunun için yapılacak sarfiyat büt
çedeki tahsisatlardan alınacaktır. Esasen bütçede 
olmıyan bir parayı sarfa imkân yoktur. Bu kanu
nu tekliften asıl maksadın, idareyi daha eyi işlet
mek olduğunu yine heyeti umumiyesinin müzake
resi esnasında arzetmiştim. Bir idarede bulunan 
memurlar, vazifelerini yapmaktan âciz iseler, ya
hut bir idarede beş kişi yerine altı yedi kişi çalı
şıyorsa bunları alâhalihi ipka etmek mi doğrudur, 
yoksa işin eyi görülmesi için lâzımgelen tedbirleri 
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ittihaz etmek mi doğrudur ? Meclisten istenen salâhi
yet ; işini göremiyen memurların ihracı salâhiyeti de
ğildir. Bu salâhiyet zaten vekâlette mevcuttur. Ken
dilerinin bahsettikleri endişe de vekâlette mevcut de
ğildir. Vekâlet, yalnız işini düşünerek, vazifesini 
yapmakla_mütehassistir. *Onun başka hiç bir dü
şünce ve endişesi de yoktur. 

Refik B. ( Konya ) — O halde mevcut kanunlar 
kâfidir. 

Ali Bana B. ( Devamla ) — Meclisi Âlinizden 
istediğimiz salâhiyet, vazifelerini eyi görmedikle
rinden dolayı çıkarmak mecburiyetinde kalacağı
mız memurlara tazminat verilmesi salâhiyetidir. 
Bu salâhiyet vekâlette yoktur. Eğer Meclis bu sa
lâhiyeti vermezse vekâlet böyle bir parayı veremi-
yecektir. Kendilerinin de kanunun reddi için 
dermeyan buyurdukları gibi bu gibi ahvalde taz
minat vermemek muvafıkı adalet olamaz. Bundan 
dolayı Meclisi Âlilerinden tazminat salâhiyeti 
istedik. Kanun kabul olunursa çıkarılacak olan 
memurları çıkarırken kendilerine tazminat vermek 
imkânını bulacağız. 

Başka devair ile müsavatsızlıktan da bahis bu
yurdular. Mesele müsavat veya idareler arasında 
mukayese değildir. Bu, bir idareyi daha eyi işlet
meğe çalışmaktır. Hissiyatla hareket etmek icap 
etseydi işi düşünmemek icap ederdi (Bravo sesleri). 

Ya iş, ya hissiyat. Vekâlet ve şahsan bendeniz 
hiç bir kimsenin maişetine halel getirmeği hiç bir 
zaman istemeyiz. Eğer elimizde olsaydı ve işler de 
buna tahammül etseydi kim buna girişmek isterdi? 
Bunun tatlı bir şey olmadığını tahmin edersiniz. 
Fakat ne yapayım ki deruhde ettiğim işi iyi 
görmek ve hissiyata tâbi olmıyarak düşünmek 
vazifemdir (Bravo sesleri). İki ay tehirini teklif 
ediyorlar. Kadro tanzim edildiği zaman bu mese
le de halledilsin diyorlar. Bendeniz bunu doğru 
bulmadığım içindir ki bu teklifte bulundum. 

Zannederim ki suallerine cevaplarımı arzettim. 
Reis — Kanunun her muamelesi bitmiştir. Yal

nız Refik Beyin bir teklifi geçti ki böyle bir tek
life imkân yoktur. Bu teklifi reye koyamam. Esa
sen nizamnamenin 110 uncu maddesinde söz değil, 
her muamele bittikten sonra ruhsat verilir, de
niyor. Madde gayet sarihtir. Binaenaleyh kanunun 

heyeti umumiyesini reye arzedeceğim. Reddedilirse 
refikimizin noktai nazarı hâsıl olur, Kabul edilirse 
Meclisi Âlinin kararı zahir olmuş olur. 

Kanunun heyeti umumiyesini kabul edenler 
lütfen el kaldırsınlar . . . Kabul el miy enler . . . . Ka
nun ekseriyeti azime ile kabul edilmiştir. 

2 - İhtiyat zabitleri ve askerî memurları hak
kındaki kanunun 23 üncü maddesinin tadiline dair 
1/245 numaralı kaııun lâyihası ve Millî Müdafaa 
encümeni mazbatası flj 

Reis — Bu lâyihanın da ikinci müzakeresidir. 

ihtiyat zabit ve askerî memurları hakkındaki 1076 
numaralı kanunun 23 üncü maddesindeki 

(H) fıkrasının tadiline dair kanun 
MADDE 1 — 1076 numaralı ihtiyat zabitleri 

ve askerî memurları kanununun 23 üncü maddesi
nin (H) fıkrası berveçhiati tadil edilmiştir: 

« (H) - 1632 numaralı askerî ceza kanununun 
32 inci maddesi mucibince haklarında ihraç cezası 
lıükmolunanlar. » 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyeııler . . . Kabul 
edilmiştir . 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyeııler . . . Kabul 
edilmiştir . 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya İcra 
Vekilleri heyeti memurdur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyeııler.. . Kabul 
edilmiştir . 

Kanunun heyeti umumiyesini reyinize arzedi-
yorum. Kabul edenler . . . Etmiyeııler ... Kabul edil
miştir. 

Evrakı varide de cumartesi için kâfi ruzname 
görmedik. Pazartesi günü saat 14 te toplanmak 
üzere celseyi tatil ediyorum. 

Kapanma saati : 14,55 

[1] Birinci müzakeresi 31 inci inikat zabtın-
dadır. 
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