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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 
Askere gidenlerin yerine aile efradından birinin 

alınması hakkındaki kanun teklifine encümenin iştirak 
etmediğine dair Dahiliye encümeni mazbatasile, 

Askerlik kanununun 58 nci maddesine bir fıkra 
eklenmesine, 

Türk bira fabrikaları (Bomonti - Nektar) Türk 
Anonim şirketinden satın alınacak fabrikalar bedelinin 

Lâyihalar 
1 — Başvekâlet 1939 malî yılı bütçesinde değişik

lik yapılmasına dair kanun lâyihası (1/375) (Bütçe 
encümenine) 

2 — Cami ve mescidlerin tasnifine ve tasnif harici 
kalacak cami ve mescid hademesine verilecek muhas-
sasat hakkındaki 2845 sayılı kanunun birinci madde
sine bazı fıkralar ilâvesine dair kanun lâyihası (1/376) 
(Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

3 — Dahiliye vekâleti 1939 malî yılı bütçesinde 
değişiklik yapılmasına dair kanun lâyihası (1/377) 
(Bütçe encümenine) 

4 — Devlet memurları aylıklarının tevhid ve tea
dülüne dair 3656 sayılı kanuna bağlı bir numaralı 
cedvelin Maarif teşkilâtına aid kısmında değişiklik 
yapılması hakkında kanun lâyihası (1/378) (Maarif 
ve Bütçe encümenlerine) 

5 — Devlet demiryolları ve limanları umumî ida
resinin teşkilât ve vazifelerine dair 1042 sayılı kanu
nun tadili hakkındaki 1483 numaralı kanunun 
bazı maddelerini muaddil 1784 sayılı kanunun 
birinci maddesinin değiştirilmesine dair kanun lâyi
hası (1/379) (Nafia, Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

6 — Devlet demiryolları ve limanları umumî ida
resinin teşkilât ve vazifelerine dair kanuna müzeyyel 
1667 sayılı kanuna ek kanun lâyihası (1/380) (Nafia, 
ve Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

7 — Diyanet işleri reisliği 1939 malî yılı bütçe
sinde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası 
(1/381) (Bütçe encümenine) 

8 — Gümrük ve inhisarlar vekâleti 1939 malî yılı 
bütçesinde değişiklik yapılmasına dair kanun lâyihası 
(1/382) (Bütçe encümenine) 

9 — Harita umum müdürlüğü 1939 malî yılı büt
çesinde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası 
(1/383) (Bütçe encümenine) 

10 — İskân kanununun 39 ncu maddesinin tadili 
hakkmda kanun lâyihası (1/384) (Sıhhat ve içtimaî 
muavenet, Dahiliye, Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

11 — İstiklâl harbi malûllerine verilecek para mü-
kftfatı hakkmda kanun lâyihası (1/385) (Bütçe encü
menine) 

12 — Jandarma genel komutanlığı 1939 malî yılı 
bütçesinde değişiklik yapılmasına dair kanun lâyihası 
(1/386) (Bütçe encümenine) 

13 — Maarif vekâleti 1939 malî yılı bütçesinde 

ve 1939 senesine aid masraf ve ücretlerin ödenmesi 
usulüne dair kanun lâyihaları müzakere ve kabul edi
lerek pazartesi günü toplanılmak üzere inikada niha
yet verildi. 

Başkan vekili Kâtib Kâtib 
Şemsettin Günaltay Kütahya Gazianteb 

Vedid Uzgören Bekir Kaleli 

değişiklik yapılmasına dair kanun lâyihası (1/387) 
(Bütçe encümenine) 

14 — Millî Müdafaa vekâleti kara kısmı 1939 malî 
yılı bütçesinde değişiklik yapılmasına dair kanun lâ
yihası (1/388) (Bütçe encümenine) 

15 — Millî Müdafaa vekâleti hava kısmı 1939 malî 
yılı bütçesinde değişiklik yapılmasına dair kanun lâ
yihası (1/389) (Bütçe encümenine) 

16 — Millî Müdafaa vekâleti deniz kısmı 1939 
malî yılı bütçesinde değişiklik yapılmasına dair ka
nun lâyihası (1/390) (Bütçe encümenine) 

17 — Nafia vekâleti 1939 malî yılı bütçesinde de
ğişiklik yapılmasına dair kanun lâyihası (1/391) 
(Bütçe encümenine) 

18 — Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti 1939 
malî yılı bütçesinde değişiklik yapılmasına dair ka
nun lâyihası (1/392) (Bütçe encümenine) 

19 — 3413 sayılı kanuna bağlı cedvelin değiştiril
mesi hakkında kanun lâyihası (1/393) (Maarif ve 
Bütçe encümenlerine) 

20 — Yangın ve sair sebeblerle mahkeme ve Adliye 
dairelerinde ziyaa uğrıyan dosyalar hakkında yapı
lacak muamelelere dair kanun lâyihası (1/394) (Ad
liye encümenine) 

21 — Ziraat vekâleti 1939 malî yılı bütçesinde deği
şiklik yapılmasına dair kanun lâyihası (1/395) (Bütçe 
encümenine) 

Mazbatalar 
22 — Orman umum müdürlüğü teşkilât kadrola

rına müteallik kanun lâyihası ve Ziraat ve Bütçe en
cümenleri mazbataları (1/265) (Ruznameye) 

23 — Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 
teşkilât kadrolarına müteallik kanun lâyihası ve Na
fia ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/266) (Ruz
nameye) 

24 — Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti teşkilât 
ve memurin kanununa bağlı 3 sayılı cedvelin değişti
rilmesi hakkında kanun lâyihası ve Sıhhat ve içtimaî 
muavenet ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/255) 
(Ruznameye) 

25 — Vakıflar umum müdürlüğü teşkilâtı hakkın
daki 3461sayılı kanuna ek 1/164, Vakıflar umum mü
dürlüğü ücretli daimî memurları hakkmda 1/257 ve 
Vakıflar umum müdürlüğü teşkilât kadrolarına mü
teallik 1/267 sayılı kanun lâyihaları ve Bütçe encü
meni mazbatası (Ruznameye). 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 



B Î R Î N C Î C E L S E 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Dr. Mazhar Germen 
KÂTtBLER : Dr. Sadi Konuk (Bursa), Kemal Ünal (İsparta) 

BAŞKAN — Celse açılmıştır. 

3 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
1 — Matbuat kanununun 35 nci maddesine iki 

fıkra ilâvesine dair kanun lâyihası ve Dahiliye 
ve Adliye encümenleri mazbataları (1/280) [1] 

BAŞKAN — İkinci müzakeresidir. Madde
lere geçiyoruz. 

1881 sayılı matbuat kanununun 30 ncu ve 35 nci 
maddelerini değiştiren kanun 

MADDE 1 — 1881 sayılı matbuat kanununun 
30 ncu maddesi aşağıda yazılı şekilde değişti
rilmiştir : 

Millî hisleri inciten veya bu maksadla millî 
tarihi yanlış gösteren yazıları neşredenler elli 
liradan beş yüz liraya kadar ağır para cezasile 
cezalandırılırlar. 

Türk ceza kanununun 156 nci maddesi sara
hati haricinde kendilerine mevdu vazifenin ifa
sından dolayı Büyük Millet Meclisi azasından, 
İcra Vekilleri Heyetinden ve resmî heyetlerle 
Devlet memurlarından biri veya bir kaçı hak
kında, isim ve madde gösterilmeyerek mübhem 
ve suizannı davet edecek mahiyette mütecaviza-
ne yazı ve resimlerle Büyük Millet Meclisinin ve 
İcra Vekilleri Heyetinin ve resmî heyetlerle 
Dev let memurlarının veya bir kısmının şeref ve 
haysiyeti ihlâl olunursa üç aydan altı aya ka
dar hapis ve yüz liradan eksik olmamak üzere 
ağır para cezası hükmc'unur. 

BAŞKAN — Tar1iîiîame yoktur. Maddeyi re
yinize arzediyorum. Kabui edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 - -1881 sayılı matbuat kanununun 
35 n<n maddesi aşağıda yazılı şekilde değiştiril
miştir : 

A - İddianamenin, son tahkikatın açılmasına 
müteallik kararırı, bir cürme aid herhangi tah
kikat evrakı ve vesikaların duruşmada okun
mazdan evvel neşri memnudur. Ancak mahke
menin veya müddeiumuminin müsaadesile ve 

[1] Birinci müzakeresi 43 ne il inikad zabtni
dadır. 

bütün gazetelere birden icrası lâzımgelen tebliğ
lerine tevfikan bu vesikaların neşri caizdir. 

B - Isbatı caiz olmayan söğme ve hakaret da
vasına aid zabıtların ve buna müteallik şikâyet
namelerin aynen ve hulasaten neşri dahi mem
nudur. 

C - Mündericatı umumî adab ve ahlaka do-
kunabilen tıbbı adlî raporlarının da neşri ya
saktır. 

D - Muhakemesinin gizli olması kararlaştı
rılan dava zabıtlarının da mahkemenin müsaa
desi olmadıkça neşri memnudur. 

E - Ceza tahkikatı başladıktan sonra ilk tah
kikat esnasında sorgu hâkiminin muvafakatinin 
inzimamile ve hazırlık tahkikatı esnasında yal
nız Cumhuriyet müddeiumumisinin emrile ya
pılmakta olan tahkikata ve adlî muamelelere 
müteallik havadislerin ve cürmü yapanlarla 
cürme kurban olanların fotoğraflarının neşri 
menedilebilir. 

Buna muhalefet ancak müddeiumuminin bu 
babdaki yazılı emrinin gazete veya mecmua ida
rehanesine tebliğinden itibaren bir suç olur ve 
yazan on liradan yüz liraya kadar hafif para 
cezasile cezalandırılır. 

F - Neşri caiz eski bir ilâmın suiniyetle ve 
yeni bir hükmün kezalik suiniyetle tekrar neşir, 
söğme ve hakaret iddiasile takibat yapılmasına 
ve ceza verilmesine mâni değildir. 

G - Devletin emniyeti ile alâkadar meseleler 
hakkında yapılmakta olan tahkikattan ve yine 
Devlet emniyeti bakımından alman tedbirlerden 
bahseden yazılar memnudur. Ancak bu tahkikatı 
yapmağa veya bu tedbirleri almağa salahiyetli 
makam tarafından bu hususta müsaade verile
bilir. 

H - Mahkeme müzakerelerinin neşri memnu
dur. 

1 - Bir ceza davasının başlamasından son 
hükmün verilmesine kadar hâkim ve mahkeme
nin kararlan ve muameleleri hakkında mütalea 
serdedilemez. 

K - Gizli bakılmayan boşanma davalarında, 

— 171 — * 
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ancak: 

1 - iki tarafın ve şahidlerin isimleri, sanat
ları ve adresleri; 

2 - Mevzubahs olan ve karar verilen hukukî 
meselelerin kısaca izahı; 

3 - Şahidlerin şahadetlerinin aynen olmamak 
şartile kısaca mevzuu; 

4 - Hüküm fıkrası; 
Yazılabilir. 
Bu madde hükümlerine muhalif hareket 

edenlerden yirmi liradan iki yüz liraya kadar 
hafif para cezası alınır. 

BAŞKAN — Tadilname yoktur. Maddeyi 
reye arzediyorum. Kabul edenler ... Etmiyen-
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanunun icrasına tcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini reyinize arze
diyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

2 -— Resmî devair ve müessemt ile Devlete 
aid idare ve şirketlerde ve menafii umumiyeye 
kadim müesseselerde bulundurulacak vesaiti 

nakliye hakkındaki 1296 sayılı kanuna ek kanun 
lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası (1/108) [1] 

BAŞKAN — Mazbatayı okutuyorum. 
(Mazbata okundu) 

BAŞKAN — Lâyiha hakkmda mütalea var 
mı? 

ZtYA GEVHER ETlLl (Çanakkale) — Mü
saade ederseniz bir tashih rica edeceğim. Maz
bata muharriri arkadaşımızın mazbatada geçen 
bir cümleyi tashih etmesi lâzımdır. Benim tak
ririmde mevzubahs ettiğim 2 300 liraya alınması 
meselesi yalnız bu üç otomobile aiddir, yalnız 
bu dört otomobilin 2 300 liraya alınmasını tas
rih ettim. Bunun tashihini rica ederim. 

BÜTÇE E. M. M. SALÂH YARGI (Koca
eli) — Dosyada kendilerinin imzasını taşıyan 
bir takrir vardır. O takrirde otomobillerin 2 300 
lira olarak bedellerinin tesbiti isteniliyor. O 
gün, müzakere edilirken, dört makama aid oto
mobillerin kasdedilmesi itibarile kendilerinin 
2 300 liraya alınması teklifi o otomobillere ma
tuf olabilir. Şimdi de böyle tavzih ediyorlar, bu 
manaya da gelebilir. 

ZIYA GEVHER ETlLl (Çanakkale) — Tak
ririm sarihtir, yalnız bu dört otomobile aiddir. 

MEMED ALDEMlR (izmir ) — Muhterem 

[1] 108 saydı basmayazı zabtın sonundadır. 

arkadaşlar; Yüksek Meclisiniz bu memlekette 
bir çok saltanatları devirdi, fakat yıllardanberi 
üzerinde çırpındığı, titrediği halde deviremediği 
tek bir saltanat vardır. O da otomobil saltanatı. 

DAHİLİYE VEKİLİ FAİK ÖZTRAK (Te
kirdağ) — Hayır, öyle bir şey yok. 

MEMED ALDEMlR (Devamla) — Bu lâyiha 
ilk geldiği zaman Refik ince arkadaşımız ver
diği takrirle, 1296 numaralı kanunun ilişiği 
olan 2 numaralı cedvelde tadilât yapılmasını 
teklif etmiş ve Heyeti Umumiyeniz bu arzuyu 
kabul ederek lâyihayi Bütçe encümenine gön
dermiştir. 

Bir kaç gün evvel, gazetelerde bir çok hava
disler okuduk. Otomobiller tahdid edilecek, yal
nız vekillerle reislerde ve iş adamlarında kala
caktır. Biz bu sevinçle Bütçe encümeninin kara
rını ve Hükümetin teklifini beklerken elimize 
verilen lâyihada tamamen bunun aksini gördük. 
Arkadaşlarım Bütçe encümeni esbabı mucibe 
mazbatasında, Avrupanm bir çok memleketle
rinde vesaiti nakliye vaziyetini tedkik ettiğin
den bahsediyor. Biz her işte ve bilhassa iktisa
dî davalarımızda mutlaka Avrupayı taklid et
meğe mecbur değiliz. Bizim kendi bünyemize 
göre hususiyetlerimiz vardır. Memlekette, hat
tâ en müstesna vilâyetlerimizde, kazaları ve na
hiyeleri birbirine bağlayan yollarımız yokken 
kabul ettiğiniz bir kanunla, Ziraat bankası ka
nununun sekizinci maddesile tesis kredisi yapa
mazken, memleketin sahillerinde toplanan eş
yayı tica,riyeyi vapurlarımız nakledemezken 
bu otomobil saltanatı daha ne kadar devam ede
cektir? Biz lâyihada teklif edilen dört makam 
otomobili aleyhinde değiliz. Eğer bunların oto
büsle gitmeleri veya şimendiferle gitmeleri şah
sî otoritelerini, temsil ettikleri makamm otori
tesini sarsıyorsa onlara muayyen bir ücret ver
meli vo bu suretle memleketin hoş görmediği 
bir mevzua artık nihayet verilmelidir. Otomobil 
masrafı aşağı yukarı binlerce lirayı tutuyor. 
Ne benzinini çıkarabildiğimiz ve ne de tesisatını 
memleketimizde yapabildiğimiz otomobilleri, 
herkesin hurda demirleri bile söküp topladığı 
bir devirde, şuraya buraya vererek israf yoluna 
gitmek doğru değildir. 

Eğer Bütçe encümeni Meclis azasmm hissi
yatına tercüman olarak bir lâyiha hazırlayama-
yacaksa bu işin diğer encümenlerden mürekkeb 
Muhtelit bir encümene verilmesini teklif ediyo
rum (Bravo, doğru sesleri, alkışlar). 

CEMAL AKÇIN (Afyon Karahisar) — Ben
deniz bu vesile ile Bütçe encümeni ile, sayın 
Maliye vekilimizden, mevzuu çok ehemmiyetli 
gördüğüm için bazı ricalarda bulunacağım. 
Bir defa bundan bir sene evveline yakın, yani 
fevkalâde içtima zamanlarında mazbata zik-
rolunduğu gibi huzuru âlinize gelmişti. Fakat 
o vakitki müzakerenin neticesi şöyle bağlan
mıştı. Bir çok hatibler söz aldıktan sonra mev-
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î : 45 29-4-1940 C : 1 
cud otomobil kanunu, vesaiti nakliye, Devlet ve
saiti, bunda tasarruf ister, heyeti umumiye bu 
kanaate vâsıl oldu. Bu tasarrufu ihtiva eden 
yeni bir kanun yapılsın, gelsin denildi. Kanun 
encümene iade olundu. Halbuki bu gün elimi
ze gelen lâyihai kanuniye ekinde Heyeti umu-
miyenin arzusuna uygun ve temennisini ihtiva 
eden esaslı bir kanun gelmedi. Filân dört ma
kama lâzım olan otomobilden bahis, yani bu ka
pıdan çıktı, beş altı ay sonra ayni suretle obir 
Kapıdan geldi. 

Bendeniz, bu makamlara veyahud her hangi 
bir makama otomobil verilmesinin lüzum ve 
ehemmiyeti vardır, bunu tenkid veya münaka
şa etmeyeceğim. Asıl bendenizin mevzuum dö
viz mevzuudur. Ve bu döviz mevzuunun danis
kası olduğu için sayın Maliye vekilimizden is
tirham da bulunacağım. Evet bunda tasarruf 
lâzımdır, çünkü bu benzin ve petrol mevzuudur. 

Sayın arkadaşlar, bundan 25 sene evvel ci
han harbi başladığı zaman Fransanm iktidar 
mevkiinde bulunan Klemanso şöyle diyordu: 
bir damla petrolün, bir damla benzinin bir fran-
sız kanı kadar bizce ehemmiyeti vardır. Yine 
o tarihlerde, biraz daha evvel Amerika Reisi
cumhuru Harding rakiblerinin beyanatını ten
kid ederken : İngiltere Hükümeti, cihan iktisa
diyatının anahtarı olan petrol kuyularını işgal 
etmekle meşguldür. Biz ise cihan âlemine, me
deniyete ders vermekle meşgulüz. Yani petro
lü cihan iktisadiyatının bir anahtarı diye tav
sif ediyor. Aziz arkadaşlar, bendeniz bundan 
şunu çıkarıyorum : Bu otomobillere lüzum var
dır, falan Devlette böyledir, falan Devlette 
şöyledir, «olabilir. Fakat sesi olan borazan başı 

olsun. Bizde petrol benzin ve saire yoktur. Fraıî-
sada olabilir. Bu bir döviz mevzuudur. Bunun 
üzerinde çok durmak lâzımdır. Sayın Maliye ve
kilimizden ben öyle ümid ederim ki, böyle dö
viz mevzuu olan işler üzerinde hassas olsunlar, 
bu sene gelecek olan bütçede bol bol tasarruf 
edeceğiz. Teferruata girmiyeceğim. Ümidimi 
tekrar izhar ediyorum, yakında tedkik edece
ğimiz bütçede tasarruf mevzuları üzerinde inşa- I 
allâh bize bol bol rakamlar gelecektir. 

Sayın arkadaşlar, şimdi bu kanun lâyihası
nın tekrar encümene iadesini rica edeceğim. En
cümen, tasarruf üzerinde Heyeti Umumiyenin | 
evvelce telkin ettiği şekilde yapsın getirsin. 
Hükümet mi getirecek, kim yapacaksa yapsın. 

Bir noktaya daha işaret etmeden geçemiye-
ceğim. Biz ateş düşmüş cihanın içerisinde Hü
kümet ve milletçe alınması icab eden tedbirleri 
her gün radyolarımızda; vatandaş, biraz yedi
ğin ekmekten tasarruf edersen silolarımızda şu 
kadar buğday artırırız, elektriği şöyle tasarruf 
edersek bu kadar ton kömür az yakarız, şekeri 
mevcud istihsalâtımızdan fazla yiyecek olursak 
döviz verib hariçten getirmek mecburiyetinde 
kalırız, gibi bu yolda halka telkinatta bulunur- | 

ken, kendimiz de döviz mevzuu olan her şeyde 
tasarrufu unutmamalıyız. Bu noktai nazardan 
encümen bunu bir daha tedkik etsin. Bunun için 
bir takrir takdim ediyorum. Kabulünü rica 
ederim. 

EMİN SAZAK (Eskişehir) — Efendim, ben
deniz bu otomobil işinde hasis değilim. Verin
ceye kadar düşünmeli, artık verdikten sonra sen 
şunu getirdin, bunu getirdin diyeceklerden deği
lim. Ancak bu gün bulunduğumuz zaman ha
kikaten naziktir. Arkadaşlarımın işaret buyur
dukları gibi, hakikaten bu kanunu kabul etsek 
efkârı umumiye üzerinde çok fena bir tesir ya
pacaktır, ,]buna eminim. Diyecekler ki, demek 
Meclisi Âli oturmuş, ahval ve şeraiti hiç düşün
memiş, İngilterede haftada bir defa et yerken, 
falan yer haftada bir defa süt içerken, Maliye 
vekilimiz döviz yüzünden iki büklüm iken, mo
tor yüzünden harice verdiğimiz milyonları aşı
yor, demek ki bizim mümessillerimiz, işin farkın
da değillerdir diyeceklerdir. Bütçe encümeni ar
kadaşlarımıza her zaman çatmak ıstırarında ka
lıyoruz. Bu sefer de gücüme gitti, çatmak de
ğil de.... 

DAMAR ARIKOĞLU (Seyhan) — Kavga et. 
EMİN SAZAK (Devamla) — Nasıl kavga 

edeyim, arkadaşımdır, hürmet ederim. Bir ar
kadaşım tavsiye etmişti, esbabı mucibe maz
batasını okudum, şuradan sorduk, buradan sor
duk, bir kanun düşündük, amma Hükümet bu
nu daha iyi becerir, o yapsın dedik, falan de
niyor. Efendim, bunu Meclis yapar, Hükümetin 
yapacağı iş değildir. Hükümet kendi müdiri 
umumisine karsı, müsteşarına karşı sıkılır. Mec
lis, encümeni âli Hükümet, devairin otomobil ih
tiyacı için bir karar vermez mi? Bu, bir karar alı
namayacak kadar güç bir şey midir? Hakika
ten bu insana garib geliyor. Bu iş galiba encü
menin yorgun vaktine rast gelmiş ki üzerinde 
ehemmiyetle durmamış, bunun bizi bu kadar 
rencide edeceğini düşünememiş. 

Arkadaşlar; mesele hakikaten mühimdir ve 
ayıpdır. Biz bu memlekette motörü kendimiz 
yapmıyoruz ki Fransa ile kendimizi mukayese 
edelim. Onlar kendileri yapıyorlar, biz ise 50 
kiloluk bir motörü 3000 liraya alıyoruz. Ne va
kit motörü kendimiz yaparız ve ne vakit petrol 
memleketimizden çıkarsa o zaman herkese oto
mobil veririz. Bu günkü vaziyete seyirci kalma
sınlar. Bütçe encümeni taibü müstağfir olsun 
ve desin ki, yanlış oldu, affedersiniz, bunu geri 
alalım. Bu iş böyİe olur, başka türlü olmaz. Dö
viz meselesi çok mühimdir. Başvekile, Meclis 
reisine verelim, vekillere de ikişer bin liralık 
birer fort otomobili alalım. Müdürü umumî ye
meğe gittiğine göre günde dört defa otomobile 
binse 50 serden iki lira eder, bir günde çocuk
ları binse 240, ayda da 75 lira eder. Eğer ya
yan giderse üstelik sıhhatçe kazanır, para da ce-
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binde kalır. Bunu maktu olarak 60 liradan 120 
liraya kadar düşünüyorum. 

Arkadaşımın birisi işaret etti; bendeniz, 
60 - 120 düşünüyorum. Azamî, en uzak yerde 
oturan, daireye gelip giden, günde iki defa 
gider gelir, 120 - 240 kuruş eder. Bir defa da 
çocukları gezsin, 3 lira eder, ayda 90 lira eder, 
bu parayı vergisiz, mergisiz eline veririz. 

Bendeniz zannediyorum ki, bizim yerimiz
de olan başka bir Devlet, başka bir memle
ket hususî otomobilleri de kaldırır; biz kaldı
ralım demiyorum, fakat 50 lira müdafaa ver
gisi versin. Koskoca Fransada bile on binlerce 
liralık bir otomobille kimse gezmez, ki moto
runu kendisi yapıyor. Biz de petrolü elde ede
lim, fabrikasını, motorunu kendimiz yapalım, 
ondan sonra herkes kullansın, hatta teşvik 
edelim, çünkü istihsale de yardım eder. 

Vilâyetlerde otomobiller farzdır. Valiler is
temem de dese zorla vermelidir, çünkü asayiş 
üzerinde ve yol inşaatı üzerinde çok müessir
dir. Valiye otomobili zorla vermeli ve lâzım 
olan yere derhal gideceksin, demeli, iş sahib-
leri için de bu lâzımdır. Çünkü Ankarada otu
rur, fakat müteahhiddir, ona lâzımdır. Lâkin 
keyif için otomobile biniyorlar. Bunlardan 50 
lira müdafaa vergisi almalıdır. Bu, bir döviz 
meselesidir. Maliye bunu tedkik etsin. Hatta 
ben bu otomobillere hiç binilmemesi taraftarı
yım. Çünkü yarın tedarik edemiyeceğiz. Av-
rupadaki sefarethanelerimizden gelen bir kâtib 
bir otomobil buluyor, beraberinde getiriyor ve 
mütemadiyen benzin israf ediyor. 

Şimdi bu lâyiha ile, on, on beş bin liralık 
bir takım otomobil daha ilâve ediliyor, bu hoş 
bir şey olmamıştır, bilmiyorum, Muhterem 
Heyetiniz ne düşünür? Yine Bütçe encümeni 
ailesinden rica ediyorum, bu günkü zamana 
göre ahval ve şeraiti nazarı itibare alarak hem 
tasarruf noktasından, hem de haricî para, dö
viz gibi bizi tazyik edici bir hususa taallûku iti-
barile mutlaka bu hususta nazarı dikkat ve 
insafını biraz yoklıyarak harekete getirsin. 

REFİK İNCE (Manisa) — Aziz arkadaşlar; 
malûm bir hakikati tekrar etmiş olmakla sizi 
yoracağımı biliyorum. Fakat bazı hakikatle
rin tekrarında fayda olacağı kanaati dahi he
pinizin malûmudur. Bundan evvelki müzakere
de mazharı tasvibiniz olan takririmin esbabı 
mucibesi, doğrudan doğruya Bütçe encümeni
nin bize sunduğu bu 4 otomobilin ihtiva ettiği 
paranm maddî manası değil, bu otomobilcilik 
zihniyetinin ruhumuzda husule getirdiği menfi 
tesir idi. Binaenaleyh Bütçe encümenine keyfi
yet havale olunurken içinde bulunduğumuz 
ahval ve şeraitin icabı göz önünde tutularak 
otomobilin husule getirdiği menfi tesirat, sui
istimal ve israfatm efkârıumumiye üzerinde, 
tabiatile millet üzerinde hâsıl ettiği kötü te-
lâkkiyatm önüne geçmek maksadile manevî bir 

hizmette bulunmak içindir ki, takririm Bütçe 
encümeninin nazarı dikkatine arz ve havale edil
mişti. Orada « ve otomobillerin tasarrufu mu-
cib olacak şekilde yeniden esaslı bir surette ted
kik edilmek üzere ... » kaydi de mevcuddur. 
Filhakika Bütçe encümeninin ilk mesaisini tak
dir etmek lâzımdır. Bu meyanda takrir sahibi 
olduğum için beni de encümene çağırdılar. 
Orada gördüm ki, hususî bir komisyon teşkil 
etmişler, bu komisyon kendisine lâzım olan mal
zemeyi bulmak için çalışmanın emrettiği bütün 
vecibelere riayet etmiş, altı yedi Devletin res

mî otomobillere aid ahkâmını getirtmiş, tercüme 
ettirmiştir. Bununla da iktifa etmemiş Erkânı-
harbiyeden asker, diğer devairden sivil müte
hassıslar getirtmiş, mevcud kanun ahkâmını da 
tedkik etmiş ve bir proje hazırlamıştır. Bu me
yanda benim bulunduğum zaman Maliye vekili 
dahi hazırdı. O vakit reis tarafından keyfiyeti 
Hükümete haber verelim mi meselesi mevzu-
bahs oldu. Denildi ki, otomobil işi Hükümet işi 
değil, bu bir Meclis işidir, bk vaziyeti biliyo
ruz, tedkik ederiz, yaparız. Müzakere esnasın
da Hükümet te isterse alâkadar olur. Hattâ bu 
meyanda Maliye vekili bunun teğmin edeceği 
tasarrufattan tabiatile memnun bir vaziyette idi. 
Millî Müdafaa vekili geldi; Bütçe encümeninin 
haleti ruhiyesi karşısında, ben bazı tasarruflar
dan dolayı çok tarize uğrayacağım, fakat ma-
damki siz böyle tensib ediyorsunuz, millet men
faati böyle icab ediyorsa mesele yoktur. Haki
katen çok normal bir şekilde cereyan eden bu 
müzakere neticei katğiyeyi aldıktan sonra bir 
de bu önümüze gelen mazbatayı görüyoruz. Es
babı mucibeyi tahlil edersek, Bütçe encümeni
mizin iki noktada hakikaten hiç beklemediği
miz bir vaziyet ihdas ettiğini görürüz. 

Birincisi; Büyük Millet Meclisinin tasvibkâr 
olduğu ve kendilerinin de tasvib ederek üzerin
de aylarca uğraştığı bir mevzuu olmamış gibi 
telâkki etmesi, 

ikincisi; Meclis tarafından kendisine havale 
edilen işi yapamayacağını itiraf etmesi. Ben ne 
birincisinden kendisini mesul ve ne de ikincisi
ne kendisini lâyik görürüm. Hükümet gelmiş, 
her vekil bütçe encümeninde lâzımgelen izahatı 
vermiş ve anlaşılmış ki, bu mesele Hükümet ta
rafından tedkik ile daha lâzımı veçhile arze-
dilmesi iktiza eden mevzulardandır. Şahsan 
temin ederim ki, Hükümetin her hangi bir 
dairesi, Bütçe encümeninin meydana getirdiği 
eseri meydana getirebilecek iktidarda değildir. 
İkincisi, Bütçe encümeninin Hükümeti dinle
mesi kadar tabiî bir şey yoktur. Çünkü ha
yatın içerisinde bulunan Hükümeti dinliyere-k 
ondan aldığı malûmatı, lazımsa, lâyihaya ek
lemek, kâfi görmezse reddetmek mevkiinde
dir. Bütün Vekiller gelmişler, vaziyeti söy
lemişler; binaenaleyh kendi vicdanlarına göre 
makbul ise kabul etmek, değibr reddetmek lâ-
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zrmgeldiğini kabul ettiklerine dair vicdanları
nın kanaatile beraber bize bildirmeleri lâzımdır. 

Bildiğiniz gibi, Adliye vekilini dinledik, 
şu ihtiyacı gördük, Millî Müdafaa vekâleti şu 
ihtiyacı gösterdi, Nafia vekili şuna ihtiyacım 
vardır dedi, biz şu tasarrufu yaptık veya ya
pamadık der. Heyeti Umumiye de, bizim na
mımıza tedkikat yapmak vaziyetinde olan bu 
encümen arkadaşlarımızın noktai nazarlarını 
kabul veya reddederdi. Bütün Devlet devai-
rindeki havale hastalığına karşı, kendisine, 
bilhassa buraya havale edilen işlerde, numu
ne olması iktiza eden Meclisin bu encümeni, 
bu sefer kendisine havale eden yere iade edi
yor. Bu kadar makûs zihniyet dahi mücadele 
edilmiye lâyıktır. Şimdi arkadaşlar, ben bir 
kaç arkadaşın malî noktai nazardan, pisikolo-
jik noktai nazardan dermeyan ettiği mütalea-
lara tamamen taraftarım ve bu gün bütçe açı
ğı münasebetile vatandaşlara yeni yeni mü
kellefiyetler tahmil ettiğimiz sırada, mevcud 
otomobillerin fazlasını kaldırmak için millet 
namına tezahürat ve faaliyetle geçirdiğimiz bir 
devirde, bütün bunlarm heyeti mecmuası sı-
ftr imiş gibi, şu kadar az zaman içinde, hiç 
bir kanuna tevafuk etmeyen bir müessese va
ziyetine düşmeğe Büyük Millet Meclisi taham
mül edemez. (Bravo sesleri ve alkışlar). Onun 
için Heyeti muhteremenizden rica ediyorum; 
Büyük Millet Meclisi içinde icrayı faaliyet 
eden Bütçe encümeni, ihtisas encümeni; ken
disine havale edilen işi, kendisi tarafından lâ
zımı kadar takdir ettiği şekilde, vicdanına, 
kanaatine ve idareci gözile yapılması lâzımge-
len vazifeyi yapmak yolunda kendisine telkin 
edilen evamire ittiba ederek yapsın getirsin, 
aksine müsamaha edilemez. Onun içindir ki 
Muhterem Heyetinizce esbabı mucibe olarak 
dermeyan edilen bundan evvelki zamandan da
ha nazik bir zamanda bulunuyoruz. Tasarruf 
noktasından daha ehemmiyetli mevkide bulu
nuyoruz. Herkesin altına yeni yeni otomobiller 
vermek değil, bilâkis herkesin altmdaki bir çok 
otomobilleri alıb paralarını millî müdafaaya has
redecek bir vaziyette bulunuyoruz. Bu vaziyeti 
ihdas etmek millî vicdanımızın, kanaatimizin 
içinde katği bir iman şeklinde tahakkuk etmeli
dir i (Bravo sesleri, alkışlar). Doğrudan doğruya 
milletin paralarına bizim namımıza murakabe 
gözünü, tedkik gözünü atan ve bir ihtisas encü
meni bulunan Bütçe encümenine lâyihanın tek
rar gönderilerek ona göre ikmal edilmesini ve 
bütçenin gelmesinden evvel çıkarılmasına karar 
verilmesini Heyeti muhteremenizden rica ede
rim. 

AHMED ÎHSAN TOKGÖZ (Ordu) — Muh
terem arkadaşlarım, bu mazbatayı ben evde ken
di kendime okuduğum zaman dünyanın ne ateş
ler içinde yandığını ve neler yapıldığını acaba 
encümendeki arkadaşlar bilmiyorlar mı dedim. 

Dünyanın her tarafında gerek muharib gerek 
bitaraf olsun, tasarruftan ayrılmıyorlar. Böyle 
bir zamanda yani 1940 yılmda israf ve lüksü 
en büyük cinayet addediyorlar. Bunlar bu gün 
hepimizin bildiğimiz hakikatlardır. Bunların en 
büyük alâmeti bizim Millî iktisad ve tasarruf 
cemiyetinin millete yaptığı beyannamedir. Bir 
ampulü dahi ihmal etmeyin diyor. Bütün mil
letin servetini kontrol etmek vaziyetinde bulu
nan Büyük Millet Meclisi namma Bütçe encü
meni azamî kontrol vazifesini yaparken çok 
hassas olmalıdır. Havale ve kırtasiyecilik yapa
cak zamanda değiliz. Size bir iki hakikat 
söyliyeceğim: Elli senedenberi gazetecilik haya
tında bulunduğum için misalimi oradan alaca
ğım. Meselâ Fransız matbuatından Figaro ve 
Maten dört sayfalık kâğıd içinde çıkıyorlar da 
neden biz 12 sayfa çıkarıp ta kâğıd israf ede
riz? Sebebi nedir? Neden dolayı en pahalı oto
mobilleri alırız? Lükse ve israfa meylin membaı 
serveti milliye olmak lâzımdır. Halbuki bizim 
milletimizin serveti, efrad elinde, büyük mik
yasta değildir. Biz onun üzerinde titremeliyiz, 
israftan kaçınmalıyız. Onun kaybolmamasmı 
her zamandan ziyade şimdi aramalıyız. Fransız 
akademi azasından Moris dö Ney bir makale 
yazıyor ve diyor ki, arkadaşlar mektublarınızı 
iki tabakalı yazın ay m, yazarsanız ben onlarm 
bir tarafını yırtıp cevablarrmı yazıyor veya 
müsvedde yapıyorum. Bizim kâğıd fabrikaları
mız ise kâğıd ihtiyacımızı karşılayacak kabi
liyette olmadığı halde memlektimizde kırtasi
yecilik semaya çıkmıştır. Birisi bir bankadan 
kupon bedelini almak için müracaat etmiş, 
bunun için dokuz tane kâğıd doldurulduğunu 
söyledi. Bu şekilde israfın neticesi ne olacak? 
Millî iktisad cemiyeti beyannamesinde; kâğıd-
dan % 10 tasarruf olursa 800 ton kazanırız, 
deniyor. Fransa Hükümetinin heyeti vekile 
azasma ayda araba parası olarak 3000 frank, 
yani bizim parayla 90 lira verilir. Atalarımızın 
sözüne dönersek görülür ki bütün darbı meseller 
tasarruf üzerinedir. (Yağma yok, kazan da ye) 
derler. Bunun manası (yağma et te ye) demek 
değildir. Çalış ta ye, demektir, milletin servetini 
muhafaza demektir. En feci ciheti bilâkis harb 
zamanında işin böyle oluşudur. Onun için, ar
kadaşlarımızın dediği gibi, bütçe zamanından 
evvel tasarruf etmeli, lüksten kaçınmalıdır. 
Çünkü israftan, lüksten kaçmacak bir zaman
dayız. Bunlardan arttıracaklarımızı millî mü
dafaamız için verelim. 

HAKKI KILICOĞLU (Muş) — Evvelâ Büt
çe encümeni M. M. arkadaşımdan bir sual sora
cağım. Evvelce kolordu veya fırka kumandanı 
iken bilâhare Millî müdafaa vekâletinde büro 
reisliğine geçmiş kimselere, vaktile otomobile 
bindiği ve buna alıştığı için, bir hakkı mükte-
seb imiş gibi, otomobil verilmesi Bütçe encü
menince kabul edilmiş midir, böyle bir şey var 
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mı? (Var sesleri, alıştığı için sesleri) Bütçe en
cümeninden evvelâ buna cevab istiyorum. 

BÜTÇE E. M. M. SALÂH YARGI (Koca
eli) — Bundan bahis bir liste olsaydı mütalea 
eder, görürdünüz. Hali hazırda meri kanun mu
cibince hizmet otomobili denilen kamyonlara 
bu kabil zevatın da bindiği anlaşılmıştır. Bu lis
teyi Bütçe encümeni tanzim etmiş değildir. 

HAKKI KILICOĞLU (Muş) — Şu halde sö
züm vardır. Bütçe encümenindeki bir genç ar
kadaşım anlattı : Bütçe encümeni bu otomo
billerin sayısmı yeniden tesbit ediyor. Bana gü-
cense de söyliyeceğim, gücenmese de. Vekil 
arkadaşlarımız söylüyorlar, Bütçe encümeninin 
zayıf bir tarafına rast gelmiş, kabul etmiş. Vak-
tile; otomobile bindiği için, bu saltanatından 
geçemeyeceği için tekrar bunlara otomobil ver
meği istemişler, ısrar etmişler, onlara tekrar 
verilmiş. O halde bu gün vekil olub da yarın 
hasbellüzum, o mevkiden çekilmiş olanlara ni
ye verilmiyor? Onlar da bizim gibi tramvaya 
biniyorlar, otomobile biniyorlar veya tıpış tıpış 
yaya yürüyorlar (Gülüşmeler). Hasanın böreği 
yağma mı? Rica ederim, bu gibi şeylere nihayet 
verelim. Çünkü bu Yüksek Meclisin, yüksek 
vicdanında elim bir tesir yaptığı gibi halk üze
rinde dahi mühim tesir yapmaktadır. Bunlar 
hoş şeyler değildir. Hükümetten bunu nazarı 
dikkate almasını rica ederim. Bu, tekrar encü
mene gitmelidir, tedkik edilmeli ve inceden in
ceye gözden geçirilmeli, kime lâyiksa ve vazife 
itibarı ile kim binecekse ona vermeli ve dolayı-
sile bu günkü vaziyete bir nihayet verilmelidir. 

SALÂH YARGI (Kocaeli) — Gülüyorum. 
ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Muh

terem arkadaşıma gösteriyorum : notlarım var
dır ve bu notları da hazırlamış oldukları pro- ı 
jenin arkasına yazmış bulunuyorum. Arkadaş
larım; bu otomobil üzerinde ben şahsen o ka
dar söz söyledim ki, buraya çıkıb da tekrar ay
ni sözleri söylemekten çekmiyorum. Fakat o 
hale geldim ki, bu otomobil işinde hakikaten 
yorgun ve bezginim. Sebebi; arkadaşlar, bu 
otomobil meselesi mevzubahs olduğu zaman i 
mizden bir çokları bu kürsüden öyle hakikat
ler ifade ettiler ki ve öyle sözler söylediler ki 
bütçemizi tevzine çalışan Bütçe encümenimizi 
hakikaten harekete getirecek şiddette idi. Bü
tün bunlar söylendi ve Bütçe encümenine geldi. 
Arkadaşlar, Bütçe encümeninin bu işteki gayre
tinin bendeniz üç gün evvelisine kadar senakâ-
rı ve hayrankârı idim. Çünkü orada gördüm ki 
beni de içlerine idhal ederek bir ay mütemadiyen 
çalıştılar ve bu işin ıllığmı cıllığmı çıkaracak 
kadar incelediler. Hükümetle karşılıklı konu
şarak, izahat alarak Bütçe encümeni bu işte bu 
kadar güzel çalıştı ve size işte şu elimdeki üç 
kâğıdlı ve 14 maddelik bir kanun projesi ha
zırladı. Ben de kendilerinden bunu aldıktan 1 

[ sonra, içinizden bir arkadaşınız sıfatile mutmain 
olarak döndüm ve üç gün rahat bir uyku uyu
dum. Fakat bu gün okunan mazbatayı evvelki 
gün aldıktan sonra iki gündür emin olunuz uy
ku uyuyamadım (Gülmeler). Sebebini anlattı
ğım zaman hepinizin de uykusu kaçacaktır. İs
terseniz anlatmryayım (Gülmeler). Yani bu ka
dar ağırdır arkadaşlar. 

Arkadaşlar; Bütçe encümeni bunu müzakere 
ederken gayet güzel bir esas tuttu, evvelâ pren-
sib meselesini halletmek lâzımdır dedi ve üze
rinde durdu. Prensib şu idi : İki şeyi müzakere 
ettik, dedik ki; biz otomobil lâzım olan kimse
lere otomobil ve masrafını mı verelim, yoksa 
nakdî olarak bir para verelim de kendileri is
tedikleri gibi bir otomobil alıb kullansınlar 
mı? Yani bu Büyük Millet Meclisinin eski ana-
nesidir; böyle bir para verib işi kökünden hal
letmek. Uzun müzakerelerden sonra bu pren
sibi kabul etmediler. Binaenaleyh müzakere 
otomobil üzerinde cereyan etti. Ben de mazba
ta muharriri gibi söylüyorum amma kabul edil
memiş bir şeyin mazbata muharriri gibi (Gül
meler). 

İkinci prensib olarak dediler ki; bir otomo
bili iş için veririz, şahıs için vermeyiz. Bu pren
sibi kabul edecek olursak bu; sıfat, rütbe ve ni
şan meselesi gibi olur. Binaenaleyh bu mesele
yi bırakalım. 

İş prensibi üzerinde kimin otomobile ihtiya
cı varsa ki, heyeti umumiyemizin kararı da bu 
idi, ona veririz ve lüzumsuz olandan alırız. Bu, 
hepimizin de kabul ettiğimiz gayet güzel bir 
prensibti. Cedvellere, miad mikdarlarma geç
tiler ve sui istimali önleyecek güzel hükümler 
tesbit ettiler. Güzel çalışmaların esaslarından 
biri de şu oldu ki; yalnız akıl ve mantığa isti-
nad edilerek yapılmadı, hakikate istinad edile
rek, prensiblere, filî hakikatlere istinad edilerek 
yapıldı. Uydurma bir şey olmadı. Arkadaş
lar ; Hariciye vekâletinin delâletile altı yedi dev
letin bu iş üzerinde şimdiye kadar çalışıb ha
zırladıkları kanunları getirttiler. Bunların ter
cüme külfetini de benim üzerime verdiler ve 
arkadaşlar iki ayağımı bir pabuca sokarak üç 
gün içinde bunları istediler. Kabul ettim, uğ
raştım, çalıştım ve huzurlarına getirdim. Orada 
gördük ki; Devlet kesesinden bizden daha çok 
otomobil kullanan ve masraf yükleyen hiç bir 
Devlet yoktur. Bu hususta biz herkesten ileri 
gitmişizdir. Hatta hazırladığımız proje dahi 
ileridir. Projeyi kabul etsek, diğer devletlerden 
fazla olduğu halde, bunu yüzde beş yüz önlemiş 
oluruz. 

İşte arkadaşlar, bu kadar güzel çalışan Bütçe 
encümeni bizi bu kadar tatmin ederken, Hükü
metten en ziyade bu işlerde alâkadar olan muh
terem bir vekilimiz hemen hemen hazır bulun
duğu bu içtimalarda izhar ettiği şikâyetler, sizin 
buradaki şikâyetlerinizden hiç te aşağı değildir, 
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kendisi de bu işten elaman demiştir. Ben bu de
rece bu işi kuvvetli bir şekilde gördükten sonra, 
bu iş üzerine daha büyük bir heyecanla atıldım 
ve gördüm ki, Hükümet te bizimle beraberdir, 
hem fikirdir, iftihar ettim. Bu işde bizimle be
raber çalışmakta olmasından hakiketen iftihar 
duydum. Hükümetle, ancak elinden otomobili 
alınacağını duyan veya bundan endişe edenlerin 
çıkardıkları dedikodu, propaganda üzerine, ih
tilâf çıkar. Hiç şüphe yoktur ki Devletin işi, 
milletimizin işidir. Görülüyor ki bunda bir ihti
lâf çıkmamıştır. Halkın sesi, hakkın sesi, Devle
tin sesi, milletin sesidir. Halkın, Devletin basma 
geçirmiş olduğu arkadaşlar da, hepimiz gibi 
okumuş köylü çocuklarmdandır. Bunun üzerin
de arada ihtilâf olmadığını ve bizimle hem fikir 
olduklarını iftiharla müşahede ettim. 

Arkadaşlar; encümene her vekil geldi; kendi 
noktai nazarını müdafaa etti, bazısı red, bazısı 
kabul olundu. Reddedilenler dahi takdir hisle-
rile ayrıldılar. Asıl elemli cihet, bizim burada 
söylediğimiz, söyliyemiyeceğimiz, bilmediğimiz 
bir çok şeylerin Bütçe encümeninin müzakeresi 
esnasında ortaya çıkmış olmasıdır; yani israfa-
tın, sui istimalâtm vesairenin hepsinin, bizim 
bildiğimiz bir tarzda, Bütçe encümeninde tebey-
yün etti ve herkes işitti ve nihayet arkadaşlar 
ihtilâf bir kaç otomobil üzerinde oldu. Meselâ 
Adliye vekili, adliyenin yüksek makamı olan 
Temyiz mahkemesi reisine vermek istiyordu. 
Verelim veya vermiyelim, bu gayet basittir; ka
rarınızla çok basit bir şekil alır. Elverirki iki 
üç otomobile inhisar etsin. Bilhassa bu gün şu 
alıyor, ben niye alamıyorum gibi bir şeyler mev-
zubahs olmasın. Eğer mesele bu ise, Temyiz rei
sinin otomobilini derhal bir dakika beklemeden 
kabul etmemiz lâzım gelir. Bunların nihayet ono-
rofik bir mesele olmadığı, iş için lâzım olduğu 
kanaatma varıldıktan sonra bu iş yapılmalıdır. 
Projede yok değildir. Projede hattâ öyle hüküm
ler vardır ki; binek otomobili nerede kullanılır, 
tipleri nasıldır, hizmet otomobili nasıl olur; bun
ların hepsi projede hazırdır. 

Mazbatanın gösterdiği şeyler hazırlanmamış 
değildir, hazırlanarak gelmiştir. Zannediyorum 
ki mart havasmm tahavvülü mü nedir bilmi
yorum, bu mesele mart ayı içinde müzakere 
edildiği için Bütçe encümeni bir gün öyle, bir 
gün böyle yaptı. 

Bütçe encümeninde ben bu işin müdafii ve 
muhafazakârı olduğumu söylersem arkadaşlar 
belki hayret edersiniz. Fazla sözle bu işi karıştı
ran ve bu işin üzerinde çok duran bir arkada
şınızım. Bütçe encümeninde aksi fikirlerin mü
dafii olmak mecburiyetinde kaldığımı söyle
mek isterim. Meselâ Emniyeti umumiye mü
dürüne otomobil vermiyelim dediler, ben, aman 
yapmayın, dedim. Lehte ve aleyhte muhtelif 
fikirler serdedildi. Bittabi hepsi de hürmetle 
kabul edilen fikirlerdi. Demek ki Bütçe encü

meni gayet güzel hazırlandı ve muvaffak oldu. 
Fakat şimdi muvaffakıyetsizlik telâkki ettiği
miz bir mazbata getirdi. Belki esbabını söyli-
yeceklerdir. Böyle caymak için mühim bir şey 
olmak lâzımdır. Bir proje ki hazırlanmıştır ve 
maddelerinin hepsi ayrı ayrı reye konmuştur. 
Ben hazır bulundum. Üçüncü madde, kabul mü, 
eller kalkıyor. Reis teker teker sayıyor, 1, 2, 
3 . . . 9. Ekseriyet vardır, kabul edilmiştir diyor. 
Böylece üç kere reye konulmuş ve heyeti umu-
miyesi de reye iktiran etmiştir. Ondan sonra ne 
olmuşsa olmuştur (Gülüşmeler). Asıl mesele 
buradadır. 

Arkadaşlar, otomobil meselesinin halli neden 
lâzımdır? Bunun üzerinde durmıyalım, artık 
bundan gma geldi. Niçin oldu, bunu anlıyalım. 
Hayır, ondan da vazgeçelim, zarar yok anlama
dan yapalım. Yalnız projeye, bizim malımızdır 
desinler, bize getirsinler. İçindeki bazı ufak te
fek eksiklikler hallolunduktan sonra huzuru
nuzdan bir kanun olarak çıksın. 

Şimdi arkadaşlar, bu işin bize bütçe senesin
den evvel gelmesi lâzımdır. Gösterilen rakam, 
kim söylerse söylesin, ne 400 bin liradır, ne 500 
bin liradır, milyonu asm arkadaşlar. Bütçede 
görülen rakamları cemederseniz hakikati gö
remezsiniz. Onun haricinde rakamlar ilâve edil
miştir. Benzin uçucu bir madde olduğu için 
bütçeye de sızıcı maddeler katılmıştır. Mesele
nin esası buradadır. Binaenaleyh bu bir an ev
vel halledilmelidir. Çok mühim bir meseledir. 
Arkadaşlar; bunda ne bir şeref meselesi, ne bir 
haysiyet meselesi, ne de bir onur meselesi yok
tur. Bu milletin otomobiline binen insanlar, 
yalnız iş için Dinmelidirler. Kendilerinin boyu
nu, boşunu göstermek için değil. Medeniyetin 
seri vasıtasmdan istifade ederek milletin işini 
bir an evvel görmek için binilmelidir. Eğer 
böyle olmazsa samur kürk devrini tekrar yaşat
mış oluruz. Tarihteki samur kürk bu günkü 
otomobil devrinin aynıdır, hiç farkı yoktur. 

Arkadaşlar, bu kanunu Bütçe encümeninin 
bir an evvel getirmesi lâzımdır. Bütçe encüme
ni bunu kabul etmek mecburiyetindedir. Zira 
halk söyledi, Devlet söyledi, biz söyledik. Mu
hakkak israf vardır. Bu sene dahi suiistimal ve 
israfm devamma rıza gösterirsek, bu fakir mil
letin kesesinden yapacağımız bütün israfların 
vebali sizin üzerinizdedir (Bravo sesleri, alkış
lar). 

BÜTÇE E. M. M. SALAH YARGI (Koca
eli) — (Alkışlar, gülüşmeler) Şimdi arkadaşlar, 
her şeyden önce bir noktayı takdimen arzedece-
ğim. 

Bütçe encümeniniz size takdim ettiği şu 
mazbatasında; otomobilin keyif e tahsis edile
rek kullanılmasını, otomobilde israf edilmesi
ni zannederim ki kabul ederek bir şey arzet-
memiştir ve sonra... 
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AHMED ÎHSAN TOKGÖZ (Ordu) — Zım

nındadır. 
SALÂH YARGI (Devamla) — Bütçe encü

meninin bütün azası da, itimad buyurursunuz 
ki, sizin gibi düşünen ve sizin gibi bu mille
tin parasmm bir kuruşunun, bir santiminin 
israf edilmemesini arzu eden ve kendi gayreti 
ile böyle bir israfın önünü alacak hüküm kor-
sa bunu iftiharla yapmağı vazife sayan arka
daşlarınız olduklarına itimad buyurduğunuza 
kaniiz. Bu kanaatledirki oradaki arkadaşları
nız, kendilerine verilen vazifeyi, nasıl diğer 
arkadaşlarımız, ayrı ayrı encümenlerde çalışı
yorlarsa o arkadaşlarınız da bu şekilde çalışı
yorlar. 

Şu halde bu gün tasvibinize arzedilen maz
batadaki mütaleamızm her hangi bir şekilde 
doğru sayılmıyacak şayialara sebebiyet verdiği 
hakikaten duyulan ve bu kürsüden de tekrar 
edilen işlerin devamına terviçkâr mahiyette 
bir fikir iltizam etmiş değiliz ve zannederim 
ki böyle bir mana mazbatamızdan anlaşılamaz. 
Çünkü 1928 tarihinde bir mebus arkadaşımı
zın teklifi kanunisile Büyük Millet Meclisince 
kabul edilerek 1296 sayı ile mevzuatımız ara
sına giren kanun bu gün meridir. O kanunda 
otomobillerin şunun, bunun keyfine istimal 
edilmesini ve bu yüzden israflar olmasmı mene-
dici hükümler vardır ve bunlar hakkmda ce
zaî müeyyideler de mevcuddur. Bahis buyuru-
lan Bütçe encümeninizde teşkil edilen komis
yonlarımızın hazırladığı ahkâmı cezaiye de 
oradan aynen alınmıştır ve zaten ondan başka 
bir müeyyide konması da hatıra gelemez. Çün
kü ağır müeyyidelerdir. Encümenin de sizlerin 
düşündüğünüz gibi düşündüğümüze kaniiz. Bu
nu teslim buyurduğunuz takdirde bir mesele
nin halledilmesi ile iş kendiliğinden halledil
miş olacaktır. O da bilhassa Refik înce arka
daşımızın evvelce bu lâyihanın müzakeresi sı
rasında verdikleri takrir kabul edilmiştir. O 
takriri de mazbatamızda hemen hemen ayni ke
limelerle yazdık. Otomobillerde tasarrufu teğ-
min için bir kere daha tedkik edilmek üzere 
lâyihanın encümene havalesi, denmiş. Ziya 
Gevher arkadaşım da, şimdiki tavzihi ile anla
şılıyor ki, bu 4 otomobilin bedeli iki bin üç 
yüz lira olması hakkındaki teklifile birleştirile
rek nazarı itibare alınmak kararile encümene 
havale edilmiş. Her şey usulî kaidelere riayet 
edilerek görülür. Yoksa yapılması lâzımgelen 
ve çok doğru olan bir iş, mutlaka böyle man
tıkin kabul edebileceği bir kanaat ve hüküm
le yapılsın, denemez. Şimdi bendeniz de Refik 
înce arkadaşıma soruyorum. Nazarı itibare alı
nan takrirleri Bütçe encümenine geldikten 
sonra geçen sene Bütçe encümeni Gl Ali Sai-
din riyasetinde bir komisyon teşkil etmiş ve 
beş, altı arkadaş tedkikata girişmişler. Bu 
tedkikatm neticesini aynen ve mücmel bir şe

kilde mazbatamızda yazıyoruz. O tedkikat 
üzerine bir teklif yapmışlar. Fakat Fevka
lâde içtima yılında intaç edilememiş, bu 
seneye kalmış. Bu sene, meselâ bendeniz 
encümene yeni intisab ediyorum, ben bu
nu gördüğüm zaman bu encümenin böyle 
bir lâyihayı kendi tanzim etmesi yükünü üze
rine alıyor mu? Böyle bir şey yapılacak mı? Bu 
cihet bir kere görüşülsün diye reisimle görüş
tüğüm zaman evet, evvelce karar verilmiştir, 
bu karar dairesinde encümenin ruznamei me
saisine de dahildir, intaç edilmesi lâzımdır 
dendi. Heyetçe tedkike devam olundu, bir ko
misyon daha teşkil edildi, Avrupada bu husus
ta carî hükümlerin birer suretlerinin getiril
mesi Hariciye vekâletinden rica edildi, isimle-
lerini saydığımız Fransa, Belçika ve komşu 
Hükümetlerinde tatbik edilen usulleri ve ni
zamları tedkik edildi ve bir proje hazırlandı. 
Asıl mesele bu projelerin hazırlanması yirmiyi 
mütecaviz celsede otuz beş kişilik encümen ol 
mak ve encümenlerde nisabı içtimain üçte bir 
aza olmak itibarile encümeni teşkil eden arka
daşların da bazı celselerde bir kısmının hazır, 
bazı celselerde bir kısmının hazır olmadığı va
ziyetler de olmuştur. Şimdi orada takriri mü
zakere talebile o günkü encümende ekseriyeti 
müzakereye karar vererek bazı hususun yeni
den tedkik edilmesine başlandı. Ve neticede 
pek sarih olarak mazbatamızda gösterdiğimiz 
veçhile otomobil denilen şey seri vasıtadır, bu 
vesaiti biz iş görmek üzere memleketimizde ta-
biatile istifade edeceğiz. Yoksa bu vesaiti şu ve
ya bunun keyfine tahsis etmek ve bu yüzden 
israf etmek bilmem otomobil saltanatı, samur 
kürk saltanatı gibi eski tarihteki fena misalle-
rile bunu mukayeseye saik olacak hükümler ver
mek gibi ortada bir düşünce yoktur. Şimdi elde 
mevcud meri kanunun kabul ettiği cedveller-
den birinci cedvele kimsenin itiraz ettiği yok
tur. Zaten Refik İncenin verdiği takrirle 17 
mayıs celsesinin zabtını tedkik buyurursanız 
kendilerinin söylediklerine göre bu dört maka
ma ben otomobil tahsisine muarız değilim, fa
kat bu vesile ile otomobillerden tasarruf için 
bu işi encümen tekrar alsın, tedkik etsin deni
yor. Mevcudlara zammedilen bu dört makam 
için otomobil burada müzakeresi kabul edilme
sin gibi bir fikir o vakit zikredilmiş değildir. 
Hatta takrir sahibi bilhassa bunu tasrih etmiş
tir. Bu müzakerede ihtisasatımızm ne oluduğu-
na dair vaziyeti gördükten sonra hazırlanan 
projeye bakıldı ki, hizmet otomobili diye mev
cud motorlu ve motorsuz kara ve deniz vasıta
larının bunun içerisinde sahil sihhiye idaresinin 
pratika vermek için, vapurlara gitmek için ve
rilen motörler de dahildir. Motörler bu vazi
feyi yapmakla beraber Boğaziçinde, Geliboluda 
veya Çanakkalede mehtab safası da yapabilir-
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İer. Eğer yapılmışsa suç işlenmiş demektir. 
Amma vazife ifa etmeğe mecbur olduğu için 
ona tahsis etmek zarureti de vardır. Mehtab sa-
fasına çıkarsa mesul edilir mi, edilmez mi? Böy
le bir şey oldumu diye bir sual işitmiyoruz (Var 
sesleri). Varsa onlar geçmiştir. Şimdi yeni bir 
kanun yapılsın deniyor. Meri cezaî hükümler ne 
ise tabiidir ki, hazırlanan projenin hükümleri de 
aynidir. Akıl mantık kabul etmez ki böyle bir 
şeye cevaz versin. Ziya Gevher arkadaşımızın 
kabul ve tesbit edildiğini söylediği esaslarla hiz
met otomobillerinin katiyen binek otomobili ol
maması ekseriyetle tekarrür etti. Ekseriyetle 
tekarrür edince alâkadar vekiller noktai nazar
larını encümende dermeyan ettiler. Buna karşı 
bir ekseriyet, o zaman hâsıl olan bir ekseriyetle 
binek otomobili olmamak şartile hizmet için 
motorlu motorsuz, kara veya deniz vesaiti tah
sis edilir hükmile iktifa edildi. Binek otomobili 
olmayınca o hizmeti ifa edecek kamyon, kamyo
net, tabiri amiyane sil e kaptıkaçtı olsun diye 
Bütçe encümeninde söylendi. Binek, bir fort 
şasesi alınır, üstüne bir karuseri konur, bununla 
da bu iş görülür denildi, görülmez diyenler de 
mevcuddu. Son teklifin müzakeresinde vaziyet 
şu idi : Devlet hizmetinin muattal kalması ve 
seri vasıtadan istifade edememek gibi bir va
ziyetin tahaddüs etmesi tehlikesi kendisini gös
termiştir. Bu vaziyet karşısında icra mevkiin
de bulunanlar her dairede lüzum ve ihtiyacı ve 
saireyi yalnız buraya veya encümene tezkere 
yazarak alınacak cevabla değil, bir vazife ola
rak tesbit ederler ve ortaya koyarlar. Hükümet 
elile daha mükemmel yapılır mütaleası galebe et
miş, ekseriyet bunlar üzerinde toplanmıştır. Bi
naenaleyh encümenin yeni baştan bir lâyiha tan
zim etmemesi neticesine vâsıl olundu. 

Demin başlayıb tafsilât yüzünden ayrıldığım 
noktaya tekrar rücu ediyorum. Refik İnceden 
soruyorum; her şey usul ve kaidelere tevfikan 
halledilmesi lâzımgelir. Buna nazaran encü
men bu lâyihayı kanuniyeyi yeniden tanzim et
meğe mecbur mudur, değil midir? Eğer bu mec
buriyet varsa encümen de bu vazifeyi şübhesiz 
yapar. Halbuki, ya bir mebus teklifi kanunî 
yapar veyahud Hükümet lâyihayı kanuniye tan
zim ederek getirir. Kendisini alâkadar eden 
encümenler de bunlar üzerinde tedkikat yapar, 
red veya kabul veya tadil yapar. 

Yalnız bizde tefsir suretile gelen bazı şeyle
rin tesisi icabettirdiği zaman, tadilen yapılması 
veyahud her hangi bir kanunun bir maddesinin 
tadili, ilâvesi, eki gibi bir vaziyet halinde, di
ğer maddelerinin de tebdil edildiği, yeni hü
kümler konduğu vakidir. Amma bu salâhiyeti 
haiz olan encümenler her hangi bir şekilde bu 
türlü bir lâyihai kanuniyeyi baştan aşağı tadil 
edib getireceksin diye bir vazife ile mükellefse 
pekala. Bizim görüşümüze göre nizamnamei 

dahilîmizde böyle bir usul yoktur. Sonra encü
men, arzettiğim gibi, 35 zattan mürekkebdir. 
12 zat nisabı içtimai teşkil eder, müzakere ya
pılabilir. Her halde birisi lâyihayı kendine 
malederek o suretle yürümeli. Müzakerede bu-
lunub da imza etmiyen arkadaşlara tesadüf 
ettik. Otomobil işi encümeni 20 - 30 celse işgal 
etmiştir. Bunun her noktası konuşulmuştur. 
8 - 10 celsesine iştirak eden Ziya Gevher arka
daşım da gördü. Onun da muarız kaldığı mü
nakaşalı vaziyetlerle karşılaşılmıştır. Meselâ, 
Refik înce arkadaş ta, İzmir Belediye reisine 
bir otomobil tahsisi lâzımgelir demiştir. Bunu 
kabul eden de var, etmiyen de. 

Bu lâyihayı tanzim etmek için bunu üzerine 
alacak bir arkadaş bir kanun teklif eder, yahud 
bizim acizane, ekseriyetin düşündüğü gibi, icra 
mevkiinde bulunan Hükümet Devlet hizmetle
rinin bir sekteye uğramamasını, bundan müte
essir olmamasını icabedecek surette ihtiyacı 
ve Heyetin şu arzu ve temayülünü de nazarı dik
kate almak suretile bir lâyiha tanzim edebilir. 
Fakat gene tekrar ederim ki, meri kanunda hiç 
bir vakit şikâyet edilen hususatın yapılmasına 
meydan verecek şekilde hiç bir hüküm yoktur. 
şikâyet edilen hususların hiç vuku bulmadığı 
söylenemez. Vuku bulmuştur, hatadır, mucibi 
mesuliyet bir haldir, takib edilmesi iktiza eder. 
Encümenimiz mevcud ve meri kanundan fazla 
olarak tesbit ettiğimiz şey, hizmet otomobili
nin katiyen binek olmamasıdır. Bu, bütün mo
torlu, kara ve deniz vesaitine de şamildir. Bu 
hususta vekillerimiz de kendi noktai nazarlarını 
dermeyan etmişlerdir. 

Şimdi nizamnamei dahilî de; geçen defa ka
bul edilen bir takrir üzerine mutlak encümen 
alsın, bu lâyihai kanuniyeyi baştan aşağı yeni
den tanzim etsin, getirsin diye bir hüküm var
sa, şüphesiz, bu vazifeyei ifa ederiz. Fakat bi
zim gördüğümüze göre böyle bir hüküm yoktur. 
Şimdi Ziya Gevher arkadaşım, o müsveddeler
den bir tanesini elinde tutarak gösteriyor, on
dan daha muntazamı var vereyim. 

ZÎYA GEVHER ETÎLÎ (Çanakkale) — Niye 
vermiyorsun?. 

BÜTÇE En. M. M. SALÂH YARGI (De
vamla) — İstersen vereyim. Ona lütfen bir im
za koyub bir teklif şeklinde verirse, mesele yü
rüyebilir. 

Hükümet te bizim mazbatamızı ve cereyan 
eden müzakerede muhterem arkadaşların izah
larını nazarı dikkate alarak ihtiyaç görürse yeni 
bir lâyiha yapar. Mazbatamıza, şu fevkalâde 
halde, köylümüze, halkımıza vergi zammetmek 
vaziyetinde iken, böyle bir sırada bazı makam
ları işgal eden memurların şu ve bu zevatın oto
mobillere binerek, motorlara binerek safa sür
sünler gibi bir hüküm ne konmuştur, ne böyle 
bir şey ortada vardır. Esasen merî kanun da 
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buna müsaid değildir. Bu kanunun tatbikatta 
şikâyet, edilen noktaların hepsinin önüne geçile
cek hükümleri vardır, bunlar cezalandırılabilir. 
Benim Encümen namına maruzatım bundan iba
rettir. Encümen böyle bir şeyi vazife olarak 
nizamnamenin kendisine tahmil etmediğine ka
nı olduğu gibi yaptığı müzakerede de bu işin 
zararının tahdidine gidilirken, bunu önlemeğe 
giderken Devlet hizmetlerini müteessir edecek 
bir vaziyete girmekten endişe etmiştir. Yegâne 
ve en büyük esbabı mucibemiz budur. Takdir 
Heyeti Celilenindir. 

NEClB ALÎ KÜÇÜKA (Denizli) — Arka
daşlar, otomobil meselesi etrafında söz alan ha
tiplerin hissiyatına iştirak etmemek mümkün 
değildir. Bütün dünyanın geçirmekte olduğu şu 
buhranlı günlerde elbette bizim de bir takım ted
birler almamıza lüzum ve zaruret vardır. Büt
çenin diğer fasıllarında yapmak istediğimiz ve 
yapmakta olduğumuz gibi, bu itibarla otomobil
ler üzerinde de tevakkuf etmek lâzımdır. Amma 
arkadaşlarımızın ifadeleri gibi Bütçe encümeni 
üzerine tahmil edilen bu işin yapılmasına ben-
denizce imkân mevcud olmadığını zannediyo
rum. Malûmu âlinizdirki teklifi kanuniler ni-
zamnamei dahilimize göre iki membadan gelir. 
Birisi Hükümet membamdan, diğeri de mebus
lardan birisinin teklifi ile gelir. Binaenaleyh 
Bütçe encümeninde ihzar edilen ve 14 maddeyi 
teşkil eden bir lâyihai kanuniyenin burada mü
zakere edilmesi nizamnamei dahilimizin teknik 
esaslarına uygun olmadığı kanaatindeyim. En
cümenin bu husustaki noktaı nazarı nizamnamei 
dahiliye tamamen uygundur, encümenin mazba
tasının kabulünü rica ederim. 

REFİK İNCE (Manisa) — Efendim, Salâh 
Yargı arkadaş, mevcud mazbatanın tamamen hi
lâfına bir usul mevzuu çıkardı. Eğer bütçe en
cümeninin noktai nazarı bu olsaydı yapılacak 
iş gayet sarihti. Nizamnamei dahilî mucibince, 
bir encümenin resen kanun yapmağa salâhiyeti 
olmadığından, evvelce bu keyfiyetin nizamnamei 
dahiliye muvafık olub olmadığının müzakere 
edilerek bir karara bağlanması için Heyeti Umu-
miyeye gönderilmesi lâzım gelirdi. Çünkü bu 
şekilde hareket edilerek işin usule ve nizamna
mei dahiliye muvafık bir surette halli ve bundan 
sonra ittihaz edilecek muamelât ve mukarrerata 
da esas olabilecek yeni bir kararın alınmasına 
hizmet etmek lâzımdı. Halbuki öyle yapılmıyor. 
Meclis tarafından vukubulan havale kabul edili
yor, encümen teşkil ediliyor. Amma Salâh Yargı 
arkadaşım dahil mis değil mis ... 

SALÂH YARGI (Kocaeli) .— Şahsım mev-
zubahs değildir. 

REFİK İNCE (Devamla) — Şahıs değişebi
lir, amma encümen daimidir. Ondan evvel ka
bul ettiği meseleyi müzakere ediyor, faaliyete 
geçiyor, neticeyi istihsal ediyor. Fakat sonra da 
ittihaz ettiği kararlardan dönüyor. 

Şahıslar tabiî mevzubahs değil, encümenin 
dönmesinin sebebi, yazılan şekil şudur: 

«Devlet hizmetlerinin ihtiyaç gösterdiği bir 
çok işlerde binek otomobili ve sair motorlu ve 
motorsuz vasıtaların kullanılmasına lüzum hâ
sıl olduğu anlaşıldığından bu ihtiyaçların esas
lı ve etraflı bir surette tesbiti icra vazifesini gö
ren Hükümet tarafından tesbit ve böylece ha
kikî ve zarurî ihtiyaçların takdiri mümkün ola
bileceğine..» Şimdi burada bir usul meselesi 
yok. Bir esas meselesi vok, icra kuvvetleri biz
den daha iyi yapar demekle, haddi zatinde biz 
yapabiliriz amma onlar daha iyi yapar esbabı 
mucibesîle gelmişlerdir. Sonra, encümen dahilî 
nizamnameye muhalif olur, kanım yapamaz de
niyor. Şimdi arkadaşlar bu mesoie üzerinde 
de tevakkuf ediyorum. Büyük Millet Meclisi 
umuru dahiliyesine taallûk eden bir işte bir 
prensib kararı ittihaz edilmiş olduğunu bilmi
yorum. Fakat ittihaz edilmesine değer bir mev
zu olduğunu kabul etmek lâzımdır. Dahilî ni
zamname der ki, bir kanun ya lâyiha halinde 
veyahud teklif halinde gelir. Lâyiha halinde 
gelirse Hükümet tarafından, teklif halinde ge
lirse mebuslardan gelir. Şimdi ve Heyetinizin 
havale ettiği takririn mahiyeti, ne de otomobil 
tasarrufatmm teğmini hususunda Bütçe encü
meninde böyle bir salâhiyet verilmesinde, dahilî 
nizamnameye asla muhalefet yoktur. Hattâ ben
ce böyle bir kanunun ihzarı için, salâhiyete bi
naen, Heyeti Umumiyenin karar verdiğini ha
tırlamaktayım. Benden daha eskidir, eski ar
kadaşların hatırasına müracaat ediyorum. Da
hilî nizamnamenin menettiği bir salâhiyeti, He
yeti umumiyenin kararı halinde ihdas ve tesise 
mâni yoktur. Bu noktadan, gerek Salâh Yargı, 
gerekse Necib Ali Küçüka arkadaşımızın, usule 
muhaliftir yolundaki mütalealarmm yeri yok
tur. Biz yeni bir kanun yapmak salâhiyetine bi
naen encümene havale edebiliriz. Nerede kaldı 
ki, otomobil kanununu encümen tedkik etsin, 
tadilât yapmak lazımsa yapsm yolundaki hava
lenin dahilî nizamnamenin hangi maddesine mu
halif olacağını arkadaşların göstermesi lâzım
dır. Esas ve usule asla muhalefet yoktur, Bütçe 
encümeni bunu tedkik etmelidir. 

HAMDİ YALMAN (Ordu) — Bütçe encü
meni mazbata muharriri arkadşımdan bir sual 
soracağım (Kürsüye sesleri). 

SIRRI İÇ ÖZ (Yozgad) — Ayni encümen
de bulunanlar mazbata muharririnden sual sora
mazlar. 

HAMDİ YALMAN (Ordu) — Efendim, Büt
çe encümeninde bendeniz de bulunuyorum. Büt
çe encümeninde günlerce su dövdük. Her madde 
üzerinde birer birer makamı riyaset karar aldı. 
Kimlere şahsî otomobil verilecek, kimlere ma
kam otomobili verilecek, kimlere verilmeyecek, 
bunlar üzerinde Bütçe encümeninin divanı riya
seti birer birer karar almıştır. Sıra lâyihanın 
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tanzimi işine geldi. Dört kişilik bir komisyon j 
ayrıldı. Bu dört kişilik komisyonda 14 madde- i 
lik lâyiha hazırlandı ve makamı riyasete tevdi I 
edildi, işittiğime göre, bendeniz son içtimalar-
da bulunamadım, bu 14 maddelik lâyiha da | 
tedkik ve kabul edilmiştir. Fakat ondan sonra ı 
dönülmüştür (Onun da sebebini söyle sesleri). ı 
Sebebini bilmiyorum, ben yoktum. Yalnız Büt- | 
çe encümeni mazbata muharriri burada bir ifa- i 
dede bulundular. Yanlış anlamadımsa dediler 
ki,: hizmet otomobili, binek otomobili olarak 
kullanılamaz, bu, prensib olarak encümende 
halledildi. Şimdi kendilerinden soruyorum : | 
eğer bu meseleyi böyle kabul ettilerse sonra 
bımdf.r. da cay s imasın diye burada söylesinler, 
zabıtta tesbit ettirmek isterim (Bravo sesleri ve 
alkışlar). . 

SIRRI İÇ ÖZ (Yozgad) — Efendim, lâyiha 
hakkında lüzumu kadar söz söylendi. Bende
niz, esas itibarile matlub olan tasarruf teğmin 
edilmediği için encümende reyimi izhar ettim. 
Burada maruzatım usule dair olacaktır. Necib ı 
Ali arkadaşımız, encümen kanun teklif edemez 
dediler. Teklif edemez demek, tepeden düşmüş 
gibi bir teklif yapamaz demektir. Yoksa ken- j 
dişine tevdi edilen lâyihalar üzerinde tadil, i 
tefsir yapar. Yaptığımız bir tefsire göre, encü- j 
menler kendisine havale edilen işleri ya red ve- | 
ya sureti katiyede intaç eder. Yani 36 ncı mad- i 
denin tefsiri. Şimdi buna göre encümen kanun 
yapar mı, yapamaz mı? Bunun aslı, Refik İnce I 
ve Ziya Gevher arkadaşımızın takrirleri ile en- j 
cümene verilmiş. Meclisin tezahüratı ile encü- | 
men bu kanunu yapmağa memur edilmiştir. Bi- i 
naenaleyh kanunun yapılması ve bir kanun ola- i 
rak heyeti umumiyeye sevkedilmesi lâzımdır j 
(Bravo sesleri). ı 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Ar-
kadaşlar; nizamnameye mugayir olsa bile bu- j 
nu derhal burada halletmemiz lâzımdır. Yani bu j 
kadar ehemmiyetli bir mesele buraya geldikten \ 
sonra onu nizamnameye uydurmak işi kalır. Bu, i 
gayet kolay bir meseledir. Her zaman nizamna- j 
meye tevfikı hareket edebiliriz. Nizamnameye • 
muhalif diye Mecliste tebellür eden ve bir vazi- i 
fe halinde Bütçe encümenine gelmiş olan bir j 
işin reddi icab etmez; bilâkis bu tebellür eden i 
fikri encümen benimseyerek, nizamnameye tev- j 
fikı hareket yolunu tutması lâzımdır. Nizamna- j 
meye mugayirdir diye reddederek buraya getir- | 
mesi icab etmez. Bu öyle bir histir ki, milletin j 
tâ kökünden Meclis kanalile bu kürsüden teba- ; 
rüz ettikten sonra artık Bütçe encümeni behe- I 
mehal bunu kendi üzerine maleder, nizamna
meye uyduracak bir madde bulur, nizamnameye 
aykırı bir madde olarak telâkki edemez. İşin 
asıl çürük tarafı buradadır. Halbuki nizamna- | 
meye mugayir de hiç bir hareket yoktur. Arka- i 
daşlar, hepsi müzakere edilmiştir, basılmıştır. 
Basılan bir şeyde, benimki muntazam, ötekinin- I 

ki gayri muntazam öîamaz. Salâh Yargı diyor 
ki, sana daha muntazamını vereyim. Binaenaleyh 
hazırlanmış ve hissimize tercüman olmuş eli
mizde gayet güzel bir proje vardır. Bunun 
reddi, teahhürü, bize çok pahalıya mal olacak
tır. Bu malî ve hissi bir meseledir. Bunu behe
mehal intaç etmeliyiz. Nizamnameye mugayere-
tini iddia edecek olursak bunu, ben getirilen ka
nuna birinci madde olarak teklif ediyorum, 
Bu da nizamnameye mugayir midir? Nizamna
me bizi bağlamak için mi, iyi çalışmak için mi 
konulmuştur? Milletin arzu ettiği şeyleri red
detmek için yapılmış değildir. Bunu bir tek
lifi kanunî olarak derhal yapabiliriz. 

HASAN FEHMİ ATAÇ (Gümüşane) — Ar
kadaşlar, bendeniz işin esasına kanşmıyacağım. 
Yalnız, encümenlerin bundan sonraki mesaisi
ni, faaliyetini kasru tahdid edecek, bazı muta-
lealar serdedildi. Onun üzerinde söyliyeceğim, 
daha ziyade usule taallûk edecektir. 

Encümenler; resen lâyiha tanzim etmezler, 
evet. Kendisinde o işe müteallik, o mevzua aid 
hiç bir teklif, ya Hükümetten veya mebuslar 
tarafından veya Heyeti Umumiyeden havale 
edilmiş bir takrir mevcud olmadıkça durup du
rurken bir encümen; filân kanunu tadil ede
lim, diye kendiliğinden bir tedbir alarak bir 
lâyiha tanzim edip Heyeti Umumiyeye sevket-
mez. Nizamnamenin hükmü budur. (Doğru 
sesleri). Bunun haricinde; dosyaları karıştıra
lım, Hükümet üç maddelik bir lâyiha getir
miştir, encümen onu 53 madde yapmıştır. 

Şimdi burada bir tarafta; Hükümetin tek
lifi var, otomobil kanununa şunu ekleyin ve 
hizmet cedvellerine de şu 4 otomobili ilâve edin, 
diyor. Demekki mevzu gelmiştir, encümenin 
önündedir. (Bravo sesleri, alkışlar). Ondan 
sonra encümen bu lâyihayı tedkik ediyor, He
yeti Umumiyeye sevkediyor, bu, Heyeti umu-
miyede müzakere edilirken bir, iki takrir ve
riliyor, deniliyor ki: Otomobil kanununun esa
sı üzerinde tedkikat yapmak lâzımgelir. Bu
nu nazarı dikkate almak icab eder. Heyeti Umu
miye bu takriri kabul ederek lâyihayı olduğu 
gibi encümene iade ediyor. Binaenaleyh encü
mene ikinci bir mevzu daha gelmiştir, önün
dedir. Birincisinde Hükümetin teklifi encüme
nin fikrine mülayim gelse doğrudan doğruya 
kendisi teşebbüs ederek lâyihayı ya tevsi veya 
tahdid etmeye doğru karar alabilir. İkincisi, 
Heyeti Umumiye bu lâyihayı encümene iade 
ederken encümene bir vazife vermiş oluyor. 
Binaenaleyh bu meselede böyle bir lâyihanın 
bütün yazısmı ifade edecek, formalitesini ta
yin edecek bir kanun metni, bir salâhiyet yok
tur diye bir tereddüde düşmek encümenlerin 
salâhiyetlerini tenkis eder ve işlerin inzibatmı, 
intizamını tahdid eder ve hatta ihtiyacı bile 
tazyik eder. Misal arzu ederlerse hatırıma ge
lenlerden 50 tane söyliyebilirim. Dosyalarına 
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bakabilirler. Bazan 3 maddelik bir teklifi ka
nunî bir lâyihai kanuniye 53 madde olmuştur. 
Çünkü mevzu encümenin elindedir. Encümen 
kendisine bu mevzu verilmekle, teşebbüs eder 
manasınadır ve 30 seneden beri, ta meşrutiyet
ten beri filen tatbik ettiğimiz de budur arka
daşlar. (Bravo sesleri). Binaenaleyh bu işde 
Bütçe encümeni karar alabilir, istediği şekilde 
lâyiha tanzim edebilir. Şimdi tedkik ettiği mev-
cud otomobil kanununa bağlı cedvelde ifade 
edilen hizmetler için bazı ilâvelerdir. Eğer 
encümen, bunlarm olduğu gibi ipkasını istiyo
ruz, diyorsa bu da bir fikirdir, hürmet ederiz. 
Eğer etmiyorsa kendi kanaatine göre bir lâyi
ha tanzim etsin. (Bravo sesleri, alkışlar). 

REMZİ ÇİNER (Sivas) — Muhterem arka
daşlarım; Bütçe encümeninin nâçiz bir ferdi 
sıfatile bu meselede düşündüğümü, bildiğimi 
muhtasarca arzetmek mecburiyetini duyuyo
rum. Evvelâ Ziya Gevher Etili arkadaşıma 
kendi namıma - çünkü ben ne encümen reisi
yim, ne de mazbata muharriri - şahsım namma 
teşekkür ederim ki encümenin bu işde nasıl 
çalıştığını, baştan sonuna kadar nasıl hassasi
yet gösterdiğini, işitilen otomobil suiistimal ve 
israfatma karşı ne kadar asabiyet gösterildiği
ni burada kendileri söylediler. Yalnız sonra 
ne olduğunu anlamadım, buyurdular. (Gülme
ler). Evet ben de onu söyliyeceğim. Mazbata 
muharriri arkadaşım söyledi. Ben de daha 
tavzihli olur diye arzedeceğim. Evet günlerce 
çalışıldı ve bahsettikleri proje meydana geldi. 
Ancak bu kadar zamanda esaslı olarak yaptığı
mızı zannettiğimiz bu projenin sonradan tama
men hesablı olamıyacağmı anladık. Şuraya 
otomobil lâzım, düşündük, evet lâzım, fakat 
biz çıkanmışız. Hariçte kalmış, en iyisi dedik, 
bunu Hükümet yapsın, icra kuvveti bizden da
ha iyi bilir ve yapar, hattâ sayısmı bizden onlar 
daha iyi bilir ve mesuliyeti de bu suretle üzeri
mize almayız, dedik. Yoksa nizamnameye mu
gayirdir, biz bunu üzerimize alamayız, deme
dik. Mesele bundan ibarettir. 

BÜTÇE E. M. M. SALÂH YARGI (Koca
eli) — Hasan Fehmi Bey arkadaşımızın izahma 
mecbur oldukları yani izahma mecburiyet his
sederek ctermeyan buyurdukları hususların bir 
çok noktalarında aramızda ihtilâf yok. Yani 
bir encümenin kendisine bir tefsir karan gelir, 
onun tesis mevzuu olduğunu görür, kanun ya
par. Her hangi bir kanunun tadili veya bir 
fıkranın maddeye ilâvesi gelir. Onu tevsi eder. 
Kendilerinin misalleri gibi üç maddeyi 60 mad
de yapıp getirebilir. Bunlar fili iktidari siygası 
ile telâffuz edilen ifadelerdir. Bendeniz, Refik 
İncenin eski karar dairesinde bu mazbata ye
niden Bütçe encümenine iade edilsin, bir lâyiha 
tanzim edip getirsinler diye vaki tekliflerine 
karşı dedim ki, siz usule ve kaideye daha ziya
de riayet edilmesini istersiniz, lütfen söyleyi-

• niz ki dahilî nizamname bir encümene lâyiha 
I tanzim etmek için mecburiyet tahmil ediyor mu? 
! Burada 13 senedir hemen hemen bütün vazifem 
i mazbata muharrirliğinde geçmiş olması itiba-
| rile diyebilirim ki, encümenlerin böyle bir 

mecburiyeti yoktur. Salâhiyeti vardır. Yapa
bilir, fakat bir lâyihayı baştan aşağı tanzim et-

| mek mecburiyeti kendisine tahmil edilemez. 
i Çok rica ederim; ikinci bir mesele daha, Umu-
I mî Heyetin tasvibine arzedilen bir mese

lenin mutahassıs encümenlerden geçmiş ol-
I ması, şüphesiz Umumî Heyetin kararlarında 
| ihtisasları dolayisile kendilerini tenvir etmek, 

kararlarda isabet olmak için lâzım gelen yar
dımı, hizmeti ifa etmek içindir. Yoksa karar, 

I tabii Heyeti umumiyenindir. Encümenlerin tan-
| zinı ettiği şeylerin hepsi mutlaka kabul edilmez. 
I Red de edilebilir. Herhangi bir arkadaşın tek-
| lifi ile tadil de edilebilir. Hatta encümen o ta-
I dile iştirak ederse derhal burada yapılır. Şim

di Nizamnamei dahilinin en mühim bir noktası, 
| herhangi bir takrir reye arzedildiği zaman ka

bule iktiran eden cihet takririn nazarı itibara 
I alınmasıdır. Yoksa takrir mündericatının ta-
I raamen kabulü mahiyetinde olsaydı encümene 
! gitmeğe zaten hacet yoktu, burada yapılabilir-
i di. Ben biliyorum; 1928 tarihinde Adliye encü

meninde; bir takrir üç defa nazarı itibara alı
narak encümene iade edilmiş ve encümen üç 
defasında da noktai nazarında ısrar etmiştir. 
Fakat her ısrarında mütaleasmı daha tafsilli 
esbabı mucibeye istinad ettirmiş ve üçüncü mü
zakeresinde takrir dairesinde değil, encümenin 
noktai nazarı dairesinde Yüksek heyetin kara
rma iktiran etmiştir. Şimdi benim arzettiğim 
mesele bu takrir kabul edilerek encümene gel
miş ve encümen geçen sene bunu tedkik ederek 
tasarruf teğmin imkânlarını araştırmak üzere 
encümen kendi arasından bir komisyon seçmiş
tir. Bu komisyon, mazbatada işaret edildiği veç
hile her yerde iktısad yapmış ve neticede bir 
proje meydana gelmiştir. Basıldı, kelimesi üze
rinde duruldu. Basılmamıştır teksir edilmiştir. 
Encümen azası kadar teksir edilerek dağıtılmış
tır. Müzakere neticesinde Remzi bey arkadaşı
mızın buyurduğu gibi en son meselenin bir nok-

I tası daha müzakere edilerek nazarı dikkata 
alınması ortaya kondu. Sonra bir karar daha 
alındı dendi ki, hizmeti müteessir edecek bir va
ziyet ihdas etmiyelim. Seri bir vasıtadan mem
leket hizmetini ifa etmek için azamî istifade 
matlub olduğu yerde tasarruf kaydı ile yapıla
cak her hangi bir hareket zarar tevlid etmesin. 
İsrafa gitmemek, zaten bu kanunun da teğmin 
ettiği yoldur. Hizmet otomobillerinin hususî 
mahiyette kullanılmasına sebeb yoktur. Kulla-

I nanlar olursa kanun tecziyelerini emreder. 
I AHMED İHSAN TOKGÖZ (Ordu) — Kâfi 
I kâfi. 
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SALÂH YARGI (Devamla) — Zati âliniz ! 

bir taraftan kâfi derken diğer taraftan kâğıdı I 
da karıştırarak bir şeyler söylediniz. | 

AHMED İHSAN'(Ordu) — Tenevvür ettik, j 
yaşa. i 

SALÂH YARGI (Devamla) — Mukadder ol- | 
duğu kadar yaşarım. Yine tekrar ediyorum, | 
encümen baştanbaşa yeniden bir lâyiha tanzim j 
etmek vazifesinin kendisine tahmil edildiği | 
ve bir encümene, bir lâyihai kanuniye tanzim | 
et diye bir vazife tahmil edilemez kanaatinde | 
olduğumu söyledim. Tasvibinize arzettiğimiz | 
mazbatada ayrıca bir şey yoktur. Kendileri gene | 
encümene iadesini taleb ettikleri için buna cevab i 
verdim. Noktai nazarımız meydandadır. Takdir, j 
Yüksek Heyetinizindir. i 

BAŞKAN — Efendim, başka söz alan yok- | 
tur. I 

Kanun evvelce Refik incenin bir takririle j 
encümene gitmişti. Encümen mutlaka takrire ı 
itaatle kendisini mukayyed addetmiyerek maz- J 
batasını Meclise takdim etmiştir. i 

REFÎK İNCE (Manisa) — Mazbatası böyle j 
değildir. j 

BAŞKAN — Encümen ayrıca bir kanun tan- j 
zimine ve mutlaka havale edilen takrir dairesin- j 
de tadil yapmağa da kendisini mecbur görmiye- | 
rek kanunu sümuUendirmeksizin dört makama j 
aid olan kanunu tekrar Meclise takdim etmiştir. ! 

Şimdi bu vadide verilmiş olan üç takrir var. \ 
Birisi, her encümenden iki aza ayırmak suretile i 
bir muvakkat encümen teşkiline dairdir. j 

Diğeri, eski karar mucibince yine Bütçe en- | 
cümenine havale edilerek bütçe müzakeresinden j 
evvel bir kanun lâyihasile Meclise gelinmesine j 
dair olan Refik İncenin takriridir. 

Biri de kayıdsız ve şartsız encümene iade i 
edilmesine dair Cemal Akçmm takriridir. | 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Arzettiğim esbabdan dolayı bu lâyihanın her i 

encümenden seçilecek iki azadan teşekkül ede- | 
cek olan muhtelit bir encümene tevdiini teklif i 

ederim. İzmir 
Memed Aldemir 

Yüksek Reisliğe 
Arzettiğim sebeblere binaen lâyihanın encü

mene iadesini teklif ederim. 
Afyon Karahisar 

Cemal Akçın 
Yüksek Reisliğe 

Arzettiğim sebeblere binaen lâyihanın eski 
karar dairesinde ve bütçe müzakeresinden evvel 
intacı zımnında gene Bütçe encümenine havale
sini teklif ederim. Manisa 

Refik İnce 
HAMDI YALMAN (Ordu) — İki arkadaşı

mızın takriri okundu. 
Birisi lâyihanın muhtelit bir encümene ha

valesi hakkındaydı, diğeri de Refik İnce arka-
daşımızmki, olub bunda istenen, Meclis tarafın
dan eski havale mucibince Bütçe encümenine 
tekrar havalesi midir? Yoksa yeni bir otomobil 
kanunu tanzim edilerek Meclise getirilmesi mi
dir? Lütfen tasrih edilsin. 

BAŞKAN — Eski karar; tasarrufu teğmin 
edecek şekilde otomobil kanununda değişiklik 
yapılmasına dair olduğundan ona göre yeniden 
Bütçe encümeninde tedkik edilmesi hakkında
dır. Şimdi Mehmed Aldemir arkadaşımızın tak
ririni tekrar okutuyorum. 

(Mehmed Aldemirin takriri tekrar okundu) 
BAŞKAN — Takriri kabul edenler... Etmi-

yenler... Kabul edilmemiştir. 
(Manisa mebusu Refik incenin takriri tek

rar okundu). 
BAŞKAN — Takriri kabul edenler.. Etmi-

yenler... Kabul edilmiştir. 
CEMAL AKÇIN (Afyon karahisar) - - Be

nim maksadım da aynıdır. 
BAŞKAN — Çarşamba günü resmen eyya

mı tatiliyedendir, Cuma günü saat 15 te toplan
mak üzere celseyi kapıyorum. 

Kapanma saati : 16, 55 

..-(.... 

'» 



T. B. M. M. Matbaası 
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Resmî devair ve müessesat ile Devlete aid idare ve şirket
lerde ve menafii umumiyeye hadim müesseselerde bulun
durulacak vesaiti nakliye hakkındaki 1296 sayılı kanuna 

ek kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/2136 

28 - IV - 49391 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Nakil vasıtaları hakkındaki 1296 sayılı kanuna ek olarak Maliye vekilliğince hazırlanan ve İcra 
Vekilleri Heyetince 26 - IV - 1939 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası es
babı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Esbabı mucibe lâyihası 

Temyiz mahkemesi birinci reisliği ile Divanı muhasebat ve Devlet şûrası reislikleri ve Temyiz 
mahkemesi başmüddeiumumiliği için 1296 sayılı kanun mucibince makam otomobili tahsis edilmiş 
değildir. 

Devlet dairelerinde en yüksek mevkileri işgal eden bu makamlar için, ehemmiyetlerine binaen, 
birer makam otomobili tahsisi ıcabetmektedir. Bu maksadı teğminen merbut lâyiha tânzim edilmiştir. 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 17 
Esas oN. 1/108 

12 - V -1939 

Yüksek Reisliğe 

Nakil vasıtaları hakkındaki 1296 sayılı kanu
na ek olarak hazırlanıp Başvekâletin 28 - TV-1939 
tarih ve 6/2136 sayılı tezkeresile Yüksek Meclise 
sunulan kanun lâyihası Encümenimize verilmiş 
olmakla Maliye vekili Fuad Ağralı hazır olduğu 
halde okundu ve konuşuldu. 

Resmî devair ve müessesat ile Devlete aid 
idare ve şirketlerde ve menafii umumiyeye hadim 
müesseselerde bulundurulabilecek nakil vasıtaları 
hakkındaki 1296 sayılı kanuna bağlı iki Sayılı 

cedvelde değişiklik yapılmasını isteyen lâyiha 
Temyiz mahkemesi Birinci reisliği ve Başmüd
deiumumiliği ile Divanı muhasebat ve Devlet şû
rası reisliklerine birer makam otomobili tahsisi 
maksadını ihtiva etmekte olub bu mevkilerin 
ehemmiyetlerine binaen esas itibarile kabul olun
muştur. Aaıcak, 1296 sayılı kanunda otomobil
lerin kullanma müddetleri asgarî üç sene olarak 
tesbit edilmiş ise de memleketimizin umumî yol 
şartları &##$& dikkate alınmak suretile dahi iyi 



kıülanüan bir otomobilin asgarî beş sene kulla
nıldığı verilen izahat ile anlaşılmış ve halbuki 
Ablara şehrinin asfalta çevrilmiş olan yolları 
üzerinde işleyecek olan bu otomobillerin asgarî 
müddetten daha uzun bir ömre malik olacakları 
tabiî görülmüş olduğundan bunlar için de asgarî 
raüd^et beş sene olarak tesbit edilmiştir. 

Gerek bu esas dairesinde ve gerekse tertibe aid 
bazı değişiklik yapılmak suretile yeniden hazır-
lftiian kanun lâyihası Umumî Heyetin tasvibine 
konulmak tiaere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Bfti* E. V. M. M. 
îâpagtfc Kayseri Trabzon 

jğffîkmr&& Ünml &• Baysal R. Karadeniz 

Kâtib 
istanbul Bolu Çanakale 

F. öymen Dr. Zihni Ülgen . Rf Bolayırh 
Elâzığ Gümüşane İstanbul 

M. F. Altay D. Sakarya Galib Bahtiyar Göker 
Kastamonu Kayseri Kırklareli 

T. Coşkan S. Serim B. Denker 
Kırşehir Kocaeli Kütahya 
M. SeyfeU A. S. Akbaytuğan A. Tiridoğlu 

Maraş Mardin Muğla 
M .Bozdoğan R. Erten H. Kitabet 

Miuş Ordu Sivas 
Ş. Ataman H. Yalmtim Remzi Çiner 

Trabzon Urfa Yoagad Yozgad 
Sim Day Sami tşbay A. Sungur S. t çöz 

[. 5s Sa.MM : 10$ ) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ j BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 

Nakil vasıtaları hakkındaki 1296 sayth kanuna \ Resmî devair ve müessesat üe Devlete aid idare 
eh kanun lâyihası '• ve şirketlerde ve menafii umunüyeye hadim mü-

| sseselerde bulundurulabilecek vesaiti nakliye hak-
' kındaki kanunda değişiklik yapılmasına dair 

kanun lâyihası 

MADDE 1 — Resmî devair ve müessesat ile ' MADDE 1 — Resmî devair ve müessesat ile 
Devlete aid idare ve şirketlerde ve menafii Devlete aid idare ve şirketlerde ve menafii umu-
umumiyeye hadim müesseselerde bulundurulabi- i miyeye hadim müesseselerde bulundurulabilecek 
lecek nakil vasıtaları hakkmdaki 21 mayıs 1928 nakil vasıtalan hakkmdaki 21 mayıs 1928 tarih 
tarihli ve 1296 sayılı kanunun birinci maddesine ve 1296 sayılı kanunun birinci maddesine bağlı 
bağlı (2) sayılı cedvele aşağıdaki cedvel ilâ- 2 sayılı cedvele aşağıdaki makamlara aid nakil 
ve edilmiştir. vasıtalan ilâve edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun 1 haziran 1939 tari
hinden muteberdir. 

MADDE S — Bu kanun hükümlerini yerine 
getirmeğe İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Temyiz mahkemesi birinci re-
liği 4 000 1 3 
Temyiz mahkemesi başmüd-
deiumumiliği 4 000 1 3 
Devlet şûrası reisliği 4 000 1 3 
Divanı muhasebat reisliği 4 000 1 3 

26 - IV -1939 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 

Dr. R. Saydam T. F. Sılay N. Tınaz 
Da. V. Ha. V. Ma. V. 

Faytfc Öztrak Ş. Saraçoğlu F. Ağrah 
Mf. Na. V. îk. V. ve G. t. V. 
Yücel II. Çakır 

S. 1 M. V. G. î. V. Zr. V. ve Nra. V. 
Dr. II. Alataş Muhlis Erkmen 

Mü. Mü. V. Ti. V. 
A. Çetinkaya C. Ercin 

MADDE 2 — Aynen kabul 

MADDE 3 — Aynen kabul 

OEDVEL 

Temyiz mahkemesi birinci re
isliği 4 000 1 5 
Temyiz mahkemesi başmüd-
dei umumiliği 4 000 1 5 
Devlet şûrası reisliği 4 000 1 5 
Divanı muhasebat reisliği 4 000 1 5 

^ 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M:. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 60 
Esas No. 1/108 

21 -IV - 1940 

Yüksek Reisliğe 

RçsmLclevair ve müeşsesat ile Devlete aid 
idare ye şirketlerde ye menafii umumiyeye 
ha^im müesseselerde bulundurulacak vesaiti 
nakliye hakl^ndakj 1296 sayılı kanuna ek ola
rak Maliye vekâletince hazırlanıp Başvekâle
tin 24 - İV -1939 tarih ve 6/2136 sayılı tezkere-
sile Büyük Meclise sunulan kanun lâyihası ge
çen fevkalâde içtima yılmda encümenimize 
havale edilerek tedkik ve müzakere olunduk
tan sonra lâyihanın kabulü hakkmda tanzim 
edilen mazbata Umumî Heyetin tasvibine arze-
dilmişti. 

17-V-1939 tarihinde Yüksek Umumî He
yetin 13 ncü inikadında mezkûr lâyiha ve maz
batanın müzakeresi sırasında Refik İnce (Ma
nisa) tarafından verilen ve otomobillerin ta
sarrufu mucib olacak şekilde yeniden esaslı 
bir surette tedkik edilmek üzere bu lâyihanın 
encümene iadesi ve. Ziya, Gevher.Stili (Çanak
kale) tarafından da otomobillerin 2 300 lira 
olarak tesbit edilmesi tekliflerini ihtiva eden 
takrirler Umumî Heyetçe nazarı itibare alına
rak lâyihanın, Bütçe encümenine iadesine ka
rar verilmekle encümenimiz bahsedilen takrir
leri mütaleadan sonra asıl kanun hakkmda 
esaslı tedkikler yapmak ve alâkalı vekâlet ve 
dairelerden lâzımgelen malûmatı toplamak su-
retile bir proje hazırlamak üzere encümen 
azasından bir komisyon teşkiline karar vere
rek keyfiyeti bu komisyona havale etmişti. 

Arzedilen komisyon tarafından yapılan ted
kik neticesinde bir proje tanzim edilmişse de 
encümence müzakeresi intaç edilemediğinden 
bu içtima yılmda encümenimizce bahsi geçen 
projenin tedkikine başlanmış ve takrir sahible-
ri de encümene davet edilerek kendilerinin 
izahları dinlenmiş ve işin daha etraflı tedkiki 
için başka memleketlerde cari usullerin de bi

linmesi faydalı olacağı mülâhaza, olunarak 
Hariciye vekâleti vasıtasile elçiliklerimizden 
bu hususa mütedair kanunların celbine ve en
cümenimizce yeniden bir komisyon teşkiline 
karar verilmiştir. 

Hariciye vekâleti tarafından gönderilen 
Fransa, İtalya, Belçika, Macaristan, Yugoslav
ya ve Yunanistan Hükümetlerinde meri bu işe 
müteallik kanunların mütaleasmdan ve vekâ
letlerden vukubulan davet üzerine gönderilen 
mutahassıs müdür ve memurlardan izahat alın
dıktan ve Ankara Belediyesinden sorulan bu
na dair hususlar hakkmda gelen cevablar ted
kik olunduktan sonra komisyonun hazırladığı 
proje encümenimizde müteaddid celselerde ted
kik ve münakaşa olundu. 

Encümen, meri kanunda mevcud esaslara 
göre binek otomobili tahsis edilen zevat ve ma
kamlar için iki cedvel tertibi ve askerî teftiş
lerle emniyet işlerinde kullanılmak üzere bi
nek otomobilleri verilmesi ve kanunun hükmü 
dairesine giren devair ve müessesatla diğer te
şekküllerin devamlı hizmetlerinin başarılabil-
mesi için ihtiyaç görülen vasıtanm binek oto
mobilinden gayri motorlu veya motorsuz vası
talar olması suretinde esaslar tesbit etmiş ve 
meri kanunda olduğu gibi kullanılacak otomo
billerin azamî fiat mikdan ile asgarî miadları-
nı tayin ve dört nevi geçmemek üzere otomo
bil tipleri tesbit edilmesi hükümlerini muta-
zammm bir proje hazırlanmıştır. Birer sureti 
İcra Vekilleri Heyetine gönderilen proje üzerine 
encümene gelen Başvekille Adliye, Millî Müda
faa, Dahiliye, Maliye, Nafia, îktısad ve Sıhhat 
ve içtimaî muavenet vekilleri, vekâletlerini 
alâkadar eden hususlar hakkmda verdikleri 
izahat dinlenerek 19 maddelik bir lâyiha kale
me alınmışsa da kararlaştırılan bazı hüküm-
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ler hakkında dermeyan edilen mütalea ve mü
lâhazalar üzerine takriri müzakereye karar ve
rilerek bazı maddelerde tadiller icrası ve lâ
yihaya bağlı cedvellere ilâveler yapılması te-
karrür etmiş ve böylece değiştirilen lâyiha ye
niden gözden geçirildiği sırada Devlet hizmet
lerinin ihtiyaç gösterdiği bir çok işlerde binek 
otomobili ve sair motorlu ve motorsuz vasıtala
rın kullanılmasına lüzum hâsıl olduğu anlaşıl
dığından bu ihtiyaçların esaslı ve etraflı bir 
surette tesbiti icra vazifesini gören Hükümet 
tarafından tesbit ve böylece hakikî ve zarurî 
ihtiyaçların takdiri mümkün olabileceğine en
cümence kanaat hâsıl olduğundan ve geçen se
ne muvazenei umumiye kanunu hakkmda mü-
taleatmı beyan sırasında encümen, ayni mülâ
hazayı mazbatasında da tebarüz ettirmiş bu
lunduğundan bu suretle lüzum görülecek lâyi
hanın Hükümetçe hazırlanması muvafık ola
cağına ve encümenimize evvelce tevdi edilip 
kabul olunan lâyihada asgarî miad haddi beş 
sene ve azamî aatm alma mikdan dört bin li
ra olmak üzere Temyiz mahkemesi Birinci re
isliği ile Devlet şûrası ve Divanı muhasebat re
isliklerine ve Cumhuriyet Bafmüddeiumumiliği 
makamına mahsus dört otomobilin 1296 sayılı 
kanunun birinci maddesine bağlı (2) sayılı ced-
vele ilâvesi hakkındaki lâyihanın kabulü ile 
Umumî Heyetin tasvibine arzına ekseriyetle ka
rar verilmiştir. 

Yüksek Reisliğe sunulur. 
Reis R. V. 

Kırklareli Kastabomı 
B. üenker Lâyihada derpiş edilen dört maka

ma birer otomobil verilmesine ta
raftarım. Diğer mütalea evvelce 
verilen karara uygun olmadığın

dan son karara iştirak edemem 
T. Coşkan 

M. M. ' Kâtib 
Kocaeli İstanbul Bursa 

8. Yargı F. Öymen A. N. Ayaş 
. Diyarbakır Elâzığ Erzincan 

R. Bekit M. F. Altay t. Artun 
Giresun Gümüşane İsparta 

M. Akkaya D. Sakarya M. Unsal 
İsparta Kayseri Mardin 

R. Ünlü F. Baysal R. Erten 
Ordu 

Son kararda bulunmadım ve bu karara 
iştirak etmiyorum 

H. Yalman 
Seyhan Seyhan 

N. Eldeniz Bu karara iştirak etmiyorum 
D. Ankoğlu 

Sivas Trabzon Urfa 
R. Çiner Sırrı Day S. îşbay 

Yozgad Yozgad 
A. Sungur Matlub tasarruf teğmin edilme

diğinden muhalifim 
S. îçöz 

)>&<i 
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