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Birinci Celse1 

Reis&anİ Vekili Vehbi Elfendi Hazretlerinin tahtı 
riyasetlerinde birinci celse zevali saat birde kuşat ve 
Zaptı sabık kıraat ochmarak tadileo kabul otundu. 
tsflifclâi mahkemeleri azdıkları için İcra kılınan inti
habat neticesinde reye 'İştirak eden 1<40 zatın ekseri
yeti mutlakası olan 75 reyi kazanan olmadığı cihette 
üçüncü intihap icrasına karar verildi. Burdur Mebusu 
merhum Şevket Bey ailesinin harcırah istidası itte Ma- . 
den Mebusu Memduh Beyin istifanamesi kıfaat ve ka
bul olundu. Ticaret veresi hakkında Heyeti Vekile-
rin beyannamesi Muvazene! 'Maliye Encümenine, hi-
yanetİ vataniye kanununun 4 ncu ve sekizinci mad
delerinin tadiline dair > Hacim Muhittin Beyin tekttft i 
kanunisi ile mezkûr kanıma bir madde ilâvesine dair j 
Erzincan Mebusu Emin Beyin teklifi Lâyiha Encü-
nenine havale olundu. Diyarbekir Mebusu Kadri Ah* 
met Beyin Dahiliye Vekâletinden istizaha dair takriri 
sski sualin tekidi ofanak ve serian cevap verilmek üze- '• 
re vekâleti müşarîleyhaya havale edildi. Aksaray ka
zasının liva 'haline kalbi hakkında Niğde mebuslarîyte 
"•ürfekasınm teklifi kanunisi Lâyiha, Dahâlrye ve Mu-
vazenei Maliye Encümenlerine havale edildi. Teca- i 
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1. — Tuz resminin tezyidi hakkında kanun 
lâyihası, Kavauinİ Maliye ve Muvazene! Ma
liye encümenleri mazbataları. 301:316,317 

vüzü müddetinin mezuniyetten addine dair Besim Ata-
lay 'Beyin takriri bu baptaki oıüzaikerattan sonra ka
bul ve erkân, ümera ve zabıtan ve mensubini askeri
yenin mezuniyetlerine ımiteaBik 'Bursa Mebusu Ope
ratör Emin 'Beyin takriri Lâyiha Encümenine havale, 
İzmit Mebusu Fuat 'Beyin muhassasatı hakkında Di

vanı Riyasetten muhayyel evrak kıraat ve Divanı Ri
yasetin kararı kabul, Posta tejgraf dairelerinin gön
derecekleri paradan Ziraat bankalarınca ücret ahn-
rnamaîi hakkındaki kanuna lüzum olmadığına ve 
kaza maimüdürleri 'hattındaki kanunun reddine dair 
Kavanlni 'Maliye Encümeni mazbataları 'kıraat ve du-
riîdiraz müzakerattan sonra encümen mazbataları fca-
ibuî edilerek cefee tatil edlüdi, 

tenci Cefee 

'Reisisani Vekili Vehbi Efendi Hazretlerinin tahtı 
riyasetlerinde ikinci celse saat 3,20 de kuşat edildi. 
'istiklal mahkemeleri azaları hakkındaki intihabın 
neticesi tebHğ krhnarak 144 zatın araya iştirak ettiği 
ve (67) zatın da rriüsteak'rf bulunduğu anlaşıldı. Ve 
Ekseriyeti İzafiye ile intSiıap edilen on beş zatın lismS 
kıraat olundu. tstühsal edilen aranın zaîf olmasından 
dolayı müntehap zevattan bazdan bu vazfeyi kabul 

KtRrNCt CELSE 

' Aç&ma Saati : 12,50 Badanae™» 

REİS : tkinci Reis VtekÜ Vehbi OVnJl Hazrctlm 

KATİP : Feyyaz Âlî «ey HYoagert) 
* . 

REtS — Efendim ekresiyetimiz hâsıl oldu. Meclisi açıyorum. Zabtı sabık okunacak, dinleyelim, 

1. — ZABTI SAiRTK (HULÂSASI 

— 28« — 
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edemeyeceklerini beyan eylemeleri üzerine münakaşa 
cereyan ederek hâsıl olan gürültüye binaen Meclis 
tarafı Riyasetten tatil edildi ve ertesi içtimain perşem
be günü ezana saat yedide olacağı tebliğ kılındı. 

isanii Vekili 
Vehbî 

Kâtip 
Haydar 

Kâtip 
Feyyaz Ati 

REİS — Zabtı sabık hulâsasına itiraz edecek var 
mı? 

HAŞfM BEY (Çorum) — Müsaade buyurun, Ak
saray kazasının liva haline ifrağına dair Niğde me
buslarının bir takririnden bahsedüyor İd sade Niğde 
mebusları değil, Nİğdie mebuslariyte beraber otuz kak 

imzayı ihtiva eden bir takrirdir. Ora o suretle tashih 
buyurulsun. 

REİS — Peki. Niğde Mebusu Vehbi Efendi ve 
rüfakası diyelim, o yolda tasbm edelim. Daha başka? 

TAHSİN BEY {Aydın) — Posta ve teferaf idare
sine ait nüfcudu brlâ ücret nakletsin diye müzakeratta 
bir şey geçmiş idi. Zabta geçmemiş, kendi masraflarına 
ait havdâtı göndermesi için. 

REİS — Efendim asıl müzakerede Encümen lâyi
hası kabul olundu, o da burada yazılmış. Fakat ta
bi zabıt ceridesinde vardır. Burada ise müfredatı veç
hile yazılıyor münasip ise o kadarla İktifa otunsun. 

Şu evveflci tadil veçhile kabul buyuranlar Kütifen 
ellerini kaldırsın. Efendim zabtı satrtk tadil veçhile 
kabul olundu. Evrakı varideye geçiyoruz. 

5. — SUALLER VE CEVAPLAR 

I. — Malatya Mebusu Lûtfi Beyle arkadaslanmn 
Kuvayi seyyare kumandanı Etem Beyin Konya ve 
havalisi halkından temini istifade edebilmesi hakkın
da ne mütalaada bulunulduğunun bildirilmesine dair 
Müdafaai MHUye Vekâleti ve Erkâm HarUyeİ Umu-
miye riyasetinden Meal takriri ve Büyük Millet Meclisi 
Reisi Mustafa Kemal Posanın tahriri cevabı, 

REtS — Malatya Mebusu Lûtfi Beyte riifekası-
nın takririne Heyeti Vekile Riyasetinin cevabı var, 
o okunacak.. 

BİR MEBUS BEY — Sahibi takrir yoktur gitmiş. 
Sahibi mevcut olmayan takrir okunmaz. 

OPERATÖR EMIÎN BEY (Bursa) — Sakıt ol
ması lâzım gelir. (Nasıl okunmaz sadalan) 

REİS — Bfendİm müsaade buyurun, bu, müza
kereyi icap eden bir ışey değil. Bu sual takriri Heyeti 
Vekileye gitmiş. Heyeti Vekile cevap yazmış, Tak
riri veren efendi yok imiş, fakat takriri kabul eden 
bu heyet Verilen cevabı dinleyecek İseniz okunsun, 
dinlemesini arzu ediyor musunuz? Arzu edenler el
lerini kaldırsın. 

HASAN FEHMİ iREY (Gümüşane) — Efendim 
saili yok ki mesulün cevalbı okunsun. Sual için mü
zakere açılmaz. Sail bir sual sorar. Mesul olan ma
kam cevabım verir. Sail isterse cevabını 'kâfi görür, 
isterse İstizaha davet eder. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Bende
niz sail makamına takririn okunmasra teklif ediyo
rum, cevap okunsun. (Gürültüler) (Okunsun sada
lan). 

OPERATÖR EMİN BEY (Bursa) — Mademki 
Süleyman Sun Bey kabul etti, şimdi okunması lâ
zımdır. 

(Kâtip Haydar Bey Malatya Mebusu Lûtfi 'Beyle 
rüfekasının takririne Heyeti Vekilenin cevabını oku
du). 

(Lûtfi Bey ve rüfekasının takriri); 
'Riyaseti Celüeye 

Şahsiyeti mümtazesine karşı âmmenin göstermek
te olduğu hürmet hissinden bilistifade Kuvayi seyyare 
Kumandanı Ethem Beyin şimdiye değin intizar olun
duğu kadar asarı faaliyet göstermeyen Konya ve ha
valisi halkından muhitin müsaadesi nispetinde kuv
vetler teşkil ve semti münasipte Yunan orduları üze
rine sevkohınmasmdan fayda külliye tasavvur ettiği
mizden sureti tatbikiye»! hakkında ne mütalaada bu
lunacağının raüstacelen Müdafaai Milliye Vekaleti 
ile Erkâm Harbiye Umumiye Riyasetinden sualini 
teklif ederiz. 

9 EyM 1336 
Malatya; Malatya 

Lûtfi Feyzi 
İzmit Kastamonu 
Sırrı ' (Besim 

KaratrfsansolHp Sürt 
Mehmet Şükrü Salih 

Sinop Elâziz 
Hakkı Hami ; Feyzi 

Elâziz Diyarhefcir 
Okunamadı Kadri Ahmet 

— 2 8 7 ^ 
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Tüfkiye Büyük 'Mîllet Meclisi Riyaseti Celilesİne 

12 Eylül 1336 tarih ve Başkitabet zabıt -kalami
nin 226 - 635 numarasiyle olan tahriratı âlilerine mer
but Malatya -Mebusu Lûfifi Beyte rüfekasürun 111 Ey
lül 1336 tarihli sual takririne cevaptır: 

Ethem Bey rahatsız bulunduğundan istirahat ve 
•tedavi için bir müddet mezuniyet almıştır. Maahaza 

/. — Trabzon Mebusu Sabri Beyin intihap maz
batasına dair üçüncü şube mazbatası. 

REİS — Efendini Trabzon Mebusu Sabri 'Beyin 
şubeden mevrut tnazbatai intiha'biyesi ve Trabzon'dan 
mevrut istifanamesi Okunacak. 

•Riyaseti Celileye 
'Mazbata! intihabiye okundu, işbu mazbata mün-

derecatı bittetkik muvafıkı usul görülmekle Trabzon 
mebusluğuna Nemli zade Sabri Efendinin kabulü 
şubemizçe Heyeti Umumiyeye arz ve teklif olunur. 

22 Eylül '1336 
Üçüncü Şube Reisi Kâtip namına 

İzmir Mebusu Ertuğrul Mebusu 
Yunus Nadİ ,HaW İbrahim 

REİS — Efendim Trabzon 'Mebusu Sabri Beyin 
mebusluğunu 'kabul ediyor musunuz? Kabul olundu 
efendim. 

2. — Trabzon Mebusu Sabri Beyin istifanamesi. 
KÂTtP HAYDAR BEY — Şimdi de istifaname

sini okuyorum: 
Huzuru Â'Hİ Riyasetperrahîye 

Utufetlİ Efendim Hazretleri, 
Ankara'daiki Büyük Millet Meclîsi azalığına inti

hap edilmiş isemde geçenlerde icra ettirdiğim ame
liyatı cerrabiyeden mütevellit rahatsızlığım hala de
vam etmekte ve azimetime mani tejkik etmekte ol
duğundan hizmeti mezkûreden affımı istirham eyle
rim. Olbapta erorüferanan hazreti memlehülemrindir, 

Nemli Zade 
'Sabri 

I. — Konya'da ihzar edilen askerin cepheye ha
reket ettiklerine dair telgraf. 

RBlS — Müdafaada ısrara dair Karahisar'dan ve 
Boaöyük'ten mevrut telgraflar var. M'üsaade buyu
rursanız okunsun, 

Konya'da şayanı arzu ve takdir bir surette gayret ve 
himmetle çalışılmakta olduğunu arz ederim, 

Türkiye Büyük 
Millet 'Meclisi Reisi 

Mustafa Kemâl 

REİS — Kabul buyuruyor musunuz? (Hay, hay 
sadalan) Pekâlâ... 

REİS — Kabul buyuranlar ellerini 'kaldırsın. Sabri 
Beyin istifanamesi kabul edildi. 

3. — Menteşe mebusları Ethem Fehmi, Doktor 
Tevfik Şükrü, Hamza Hayati beylerle Rifat Efendi
nin intihap mazbatalarına dair Üçüncü şube mazba
tası. 

REİS — Efendim Menteşe mebuslarının şubeden 
mevrut mezabİti intihabı yesi okunacak. 

'Büyük 'Millet Meclisi Riyaseti Celilesİne 
Menteşe livası intihabatına ait olarak şubemize 

havale kılınan merbut dört kıta mazbata mündere-
catı bittetkik İntihabın usul ve talimatı mahsusası 
veçhile ifa edildiğine ve intihap olunan zevatın manii 
intihap bir halleri bulunmadığına 'kanaat hâsıl oldu
ğundan Ethem Fehmi, Doktor Tevfik Rüs/bü, Hamza 
Hayati beylerle Ankara Müftüsü Rifat Efendinin 
Menteşe livası namına tasdik mebusiy etleri hususu 
Heyeti Umumiyeye arz ve teklif olunur. 

22 Eylül 13.316 

Üçüncü Şube Reisi Kâtîp namına 
İzmir Ertuğrul 

Yunus Nadi Halil 'İbrahim 
(Kabul sadaları). 

REİS — Efendim, şu mazbatada esamisi zîkrolu-
nan zevatın Menteşe mebusluğuna kabulünü arzu 

- edenler lütfen ellerini 'kaldırsın. Bu zevatı fciram 
i Menteşe mebusluğuna kabul olunmuşlardır. 

ALİ SURUR'l EPBNOt (Karahisarışarkİ) — 

Hangi Karahisar efendim? 

KÂTİP — Karahisartsafoıip Konyalılar Karahisarı-
sahip'ten çekiyor. 

2. — AZAYI KİRAM MUAMELÂTI 

6. — MUHTELİF EVRAK 

— 288 — 
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Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa Kemal 
Paşa Hasretlerine 

Konya'da vukubulan içtimaatı umumiyede düş
manın sureti katiyede defi ve tardı içki iktiza eden 
askerin vasi mikyasta cem ve tahşidile iîk kafüei ha
masetin intihap olunan heyetimiz refaJcatiyle şevki ve 
cephelerin daha yakından geştü güzarı takarrür et
mesi ile birinci Kıonya Taburiyle maao bu gün Ka-
rahisar'a geldik. Karahisar abatii muhteremesdnûı de 
aynî maksadın temini âçin İttihaz ve ittifak eyledik
lerini gördük. Ecdadımızın Viyana surlarına kadar 
varan şecaati askeriyelerine ve İzmir'i, Yunan gâji âdi 
'bir milletin haki pâki vatanı teJvis etmesine ve mealbid 
ve tnuhaddaratı islâmiyeye hakaret eylemesine hiç bir 
Türk ve müslüman tahammül edemez. Milletin bu 
azmi katidir. Her türlü fedâkârlığı ihtiyar edecektir. 
Konya'da sevkıyatı askeriye devam etmektedir. Müm
kün olan her şey ifa olunacaktrr. Binaenaleyh, umum 
millet düşmanın kahır ve tedrrviri zımnında sîzinle 
beraberdir. .İsparta ve Burdur livalarına da ayni hissi 
vatanpeı*veranenin İbraz ve izharı buradan elyevm 
telgrafla tarafımızdan elviyei mezkûre ahalii muhte-
remestine yazılmıştır. Muhterem kınrnndarflanmızın 
milletin azim ve imanına itimat ederek ona güre ça
lışmalarını temenni eyleriz. 

19.9.133* 

Tuzcuzade 
Bahaetbin 

Gilisıralızade 
Tahİr 

Lefikelizade 
Kadri 

Mecidivezade 
Okunmadı. 
Tekaützade 

Mustafa 
Taftürpaşazade 

Cevdet 
Demircizade 

Mehmet Selfen 
BasaraUzade 

<Mustafx 

Alâettinzade Konya 
Mebusu 

Kâzım Hüsnü 
Hacı ıMahmutzade 

Mustafa 
Hacı Kaymakzade 

Kasım 
Gitisirlizade 

Ali Rıza 
Aşcrzade 
Mustafaı 
Tavşanlı 

Lûte 
Alâettinzade 

Ali 
Bürhanzade 

Mustafa 

Konya Müftüsü Köprübaşı Müderrisi 
Hasarı Hasan 

Konya Mebusu Ali Rıza 
Ömer Vehbi 

(Teşekkür ederiz, yaşasrn sadaları). 
MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karaihisarısahip) — 

Efendim, bunlara Divanı Riyasetten takdirkâr bir li
sanla cevap yazılmasını istirham ederim. 

REİS — Divanı Riyasetten cevap yazdmasını 
arzu buyuruyor musunuz? (Evet sadaları). Peki yazıl
sın efendim. 

2. — Müdafaada ısrar edilmesine dair İnönü Be
lediye riyasetinden mevrut telgraf. 

RBIS — •Efendim, müdafaada. ısrara dair bir de 
'Bozöyük'ten bir telgraf var. 

Ankara'da ıBUyüik Millet Meclisi 
Riyaseti Celilesine 

Nahiyeyi teşkil eden on sekiz pare köyün ulemâ 
ve eşrafından yüz kadar zat dünkü gün merkezi na
hiyede İçtima ederek ingiliz teşvikiyle Yunan hun
harının vatanımız, milletimiz, hakkında icrayi fecaat 
ve 'şenaat ettiği bir sırada cepheden firar etmekten 
utanmayan efradı ve bunlara tesahup edenleri bir 
Yunandı kadar düşman tanımakla beraber bu kabil 
firariları sopa ile öldürmeye ve firara, civar kazalar
da iştirak eden olursa onlarla setamtaşmamaya karar 
verdik. Bu kararımızın ordudaki evlâlarımıza ibla-
ğiyle beraber biz İhtiyarların da gönüllü olarak ha
reket etmek üzere bulunduğumuzu arz eylem. 

İnönü Belediye Reisi Ulemadan 
Himmet Ahmet Hamdi 

Ulemadan Eşraftan 
Ahmet Ali Rıza 

Eşraftan 
Halfl| 

REİS — Buna da ayrıca cevap yazılır, 
AUt SÜRURİ EFENDİ (Karahisajnşarfci).— Sa

mimi teşekkürler. 

HAŞİM BEY (Çorum) — Kim yazmış, imza 
kimin? 

KÂTİP — İnönü ulema ve eşrafı tarafından. 
REÎS — Efendim, lâfa vurmıyahm, Hacı Tevfik 

Efendi! biraz dinliyelim. 

— 2» — 
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3. ->• TEKLİFLER 

/, — Aniep mebusu Kılıç Ali Beyle rüfe ka
sının, zabitan maasatının tezyidi hakkında teklifi 
kanunisi (2199) 

REÎS — Efendim, zabıtanın maaşlarının tezyidi 
hakkında Antep mebusu Kılıç Ali Beyle rüfekasının 
takriri var. Muvazene! Maliye ve Kavanini Maliye 
encümenlerine havale ediyoruz. 

ALÎ SÜRURt EFENDÎ (Karaoisarışarki) — 
Evvel emirde Lâyiha encümenine. 

REÎS — Paraya taallûku olduğu için Maliyeye 
söylemiştim, isterseniz... 

1. — Urfa mebusu Hacı Hayali Efendinin, es-
kiya tarafından sekit edilen Yaylak nahiyesi mü
dürünün ailesine maaş taksisine dair takriri. 

REÎS — Şakiler tarafından şehit edilen Yaylak 
nahiyesi müdürünün ailesi efradına maaş itası hak
kında Urfa mebusu Hact Hayali Beyin bir takriri 
var, bu da ayni meseledir. Lâyiha encümenine. 
(Heyeti Vekileye gitsin sesleri). 

BÎR MEBUS — Reis Efendi! 0 nahiye müdü
rünün ailesine ait olan evrak Lâyiha encümenine 
mi gitti? 

REtS — Evet. Bir maddei kanuniye şeklinde 
olduğu için. 

REFİK ŞEVKET BEY (Sanman) — Malûmu 
âliniz efendim, şebiden vefat edenlerin ailelerinin 
kanundan fazla maaşa müstahak olmaları için mut-

7. — Kastamonu mebusu Dr, Suat Beyin, Zon
guldak havalisinde hastane küsadt hakkında teklifi 
kanunisi ve Lâyiha ve Sıhhiye encUmenleri mazba
taları. (2/83) 

REİS — Efendim, Zonguldak'ta Hastane küşadı 
hakkında lâyihai kanuniye var, lâyihai kanuniye 
okunsun. 

OPERATÖR EMİN BEY (Bursa) — Evvelâ be
lediye kanununu çıkarsa idik. 

(Kâtip; Kastamonu mebusu Suat Beyin lâyihai 
kamıniyesine dair Sıhhiye encümeninden mevrut 
mazbatayı okudu): 

FUAT BEY (Çorum) — Efendim, bu bir tekli
fi kanunidir. Her teklifi kanuninin behemehal Lâyi
ha encümenine gitmesi icaibeder. 

REÎS — Pekâlâ Lâyiha encümenine, sonra Ma
liyeye. 

FUAT BEY (Çorum) — Olamaz. Çünkü niçin 
olamaz? Lâyiha encümeni ya nazarı dikkate alınır 
der yahut demez. Her halde bir karar verecektir. 
O karar Heyeti mımteremeye gelecektir. Ondan sonra 
müzakere edilecektir. 

REÎS — Lâyiha encümenine gitti efendim. 

laka bir esbabı mucibe olmak lâzımgelir. Onu an
cak bilecek Heyeti Vekiledir. Onu oraya havale 
edelim. Lâyiha encümenine nazarı dikkate alıp alın
maması için gönderilir. Esbabı mucibeyi bilmiyor. 
Onun için bunu Heyeti vekile tahkik etsin, bu mü-
dirin ailesi hakikaten muhtacı «terfih ise ona göre 
muamele yapılsın. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Zaten 
bu gibi teklifler Heyeti Vekileden geliyor efendim. 

REİS — Heyeti Vekileden mi? 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Evet. 
REÎS — Efendim, bunun Heyeti Vekileye hava

lesini kabul ediyor musunuz? 
(Hay hay sadaları). Heyeti Vekileye havale olun

du. O suretle tashih edilir. 

Riyaseti Celileye 
Kastamonu mebusu Dr. Suat Beyin Heyeti 

umumiyeden muhavvel 30 Ağustos 1336 tarihlî 
takriri ile takrirde münderiç mevaddı kanuniye 
mütalea olundu. Zonguldak havalesinde ameliye mah
sus dört hastane teşkiline ait olan teklifi mezkûr esas 
itibariyle Encümenimİzce de muvafık görülmüş ve 
birinci madde hemende aynen kabul edilmiştir. 
Eczacı, hastabakıcı ve müstahdemin hakkında bir 
kaydı ihtiva etmiyen ikinci madde makamına kaim 
olmak üzere (mezkûr hastaneler ellişer yataklı ola
cak ve kadrosu ona göre tanzim edilecektir) şeklin-

4.— TAKRİRLER 

«. — MAZBATALAR 
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de bîr madde kabul edilmiştir. Teklifte hastanelerin 
masarifi mevzubahs olmamasına binaen (İşbu has
tanelerin kâffei masarifi umumi bütçeden tesviye 
olunacaktır.) şeklinde üçüncü bir madde İlâvesine lü
zum görülmüştür. Teklifin üçüncü maddesi dördün
cü, dördüncü maddesi beşinci olmak suretiyle kabul 
edilmekle işbu mazbatamızın Heyeti umumiyeye arzı 
karargk oldu. 

Encümence kabul edilen mevaddın şekli 
MADDE 1. — Zonguldak ve havalisinde Ki

limli, Kozlu, Çamlı, Üzülmez mevkilerinde dört 
adet hastahane açılacak ve amele meccanen tedavi 
edilecektir. 

MADDE 2. — Mezkûr hastahaneler ellişer ya
taklı olacak ve kadrosu ona göre tanzim edilecektir. 

•MADDE 3. — İşbu hastahanelerin kâffei ma
sarifi umumi bütçeden tesviye olunacaktır. 

MADDE 4. — İşbu kanun tarihi neşrinden itibaren 
meriyülicradır. 

MADDE 5. — işbu kanunun İcrasına Sıhhiye 
vekili memurdur. 

Sıhhiye En. Reisi M. M. 
Kastamonu Bursa 

Dr. Suat Erdin 
REİS — Efendim şimdi bu lâyİhai fcanunîyenİn 

heyeti umumİyesİ hakkında söz İsteyen var mı? 
Dr, SUAT BEY (Kastamonu) — Maddeler 

okunsun da ondan sonra... 
HACI TEVFİK EFENDİ (Kângırı) — Heyeti 

ırmumryesi hakkında söz istiyorum. 
BİR MEBUUS BEY — Bu tayfta. Maliye encü

menine gîtmi; mi? 
REİS — Hayır, yalnız Srtıhİye encümeninden ge

liyor. 
Dr. SUAT BEY — Maddeler tekrar okunsun 

efendim. 
REİS — Okunsun mu maddeler hepsi bir kerre? 
MALÎYE VEKJÎLİ FERİT BEY (İstanbul) — 

Efendim bendeniz bu hastahanelerin parasının nere
den tediye edileceğini bilmiyorum. Encümenden 
geldiğinden de şimdi malûmat aldım. Ruznameye 
girdiğinden de şimdi Heyeti aliyenizle beraber ha
berdar oldum. Eğer maliyeye ait bir mesele ise 
bizim de tetkik etmekliğiraiz lâzımdır. Onun için bir 
kerre lütfen Muvazene! maliye encümenine havale 
buyurursanız onlar da bedenke haber verirler. Be
raber bulunur ve müzakere ederiz. 

BİR MEBUS — Nizamnamede sarahat var. 
Bir kerre Muvazenei maliye encümenine uğrayacak
tır, 

REİS — Efendim Muvazenei maliye encümenine 
havale ediyoruz. (Muvafık sesleri). 

Dr. SUAT BEY (Kastamonu) — Efendim Zon
guldak madenleri mevzubahs olduğu vakitte bu ma
denlerin bu kadar mühim olan varidatlarını tahsil 
için geceyi gündüze 'katarak çalışan amelenin uğra
dığı kazadan dolayı onların da bir dereceye kadar 
tebvini ihtiyaçları için ayrıca bir sıhhiye vergisi diye 
ufak bir şey konmasını teklif etmiştik. O vakit mü
zakere edilirken Maliye vekili Bey dediler ki; bunun 
için ayrıca bir resim koymağa hacet yoktur. Madem 
ki ihracat İçin bir resim alınıyor, bu resimden, ha
yatları pahasına çalışan amele için fedakârlıktan çe
kinmeyiz. Lâzımgelen mevadı tespit etsinler, ayrıca 
tezekkür edilir. Yani Heyeti umumiye muvafakat 
ederse biz kabul ederiz demişlerdi. Zabıtlara da böy
le geçmiştir. Onun için kabul edilmesini teklif ede
rim. 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY (İstanbul) — 
Efendim, o zaman söylediğimi de pek iyi bilmiyorum. 
Bendeniz o zaman diyordum ki: ihracat rüsumu 
üzerinden bir miktarının tenzihle bu hastanelerin 
'küşadı düşünülmüştü. Bendeniz o zaman demiştim 
iki: icabederse Devlet te kendi uhdesine düşen vazifeyi 
ifadan çekinmez Fakat bu gîbi müessesat, kaidei 
umumiyeden olarak, ya şirketlerin vereceği paralarla 
veyahut amele yevmiyesinin kesilmesinden hasıl olan 
para ile olabilir veyahut Hükümet te bîr hisse ol
mak üzere iştirak eder. Esas budur, O esnada He
yeti aliyyeniz bir karar verdi. Dedi ki; İktisat 
vekâleti buna dair bîr lâyiha hazırlasın. Bu o mıdır 
efendiler?. 

Dr. SUAT BEY (İstanbul) — Hayır değildir 
efendim. 

'MALİYE VEKİLİ FERİT BEY (Devamla) — 
Yani o zaman Celâl Bey demişti ki; ben de bununla 
uğraşıyorum. Bunu yapacağım diye teklifte bulundu. 
Binaenaleyh bilhassa İktisat vekâleti bununla doğ
rudan doğruya alâkadardır. Acaba İktisat vekâleti 
ile görüşüldü mü? bendeniz zannediyorum ki encü
menlere geldiği zaman, kanun hangi vekâlete ait ise, 
o vekâletle müdavelei efkâr edilirse mesele daha ko
laylıkla biter ve Heyeti umumiyeye verilir. Böyle 
daha iyi olur. 

Dr. SUAT BEY (Kastamonu) — Efendim bu 
amelenin heyeti umumiyesi hakkındadır. 

REİS — Efendim Muvazenei maliye encümenine 
gitmesini arzu edenler ellerini kaldırsın. Efendim Mu-

| vazenei maliye encümenine gkti. Geldiğinde görüşe-
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ceğiz, okuyacağız, bir karar vereceğiz. Bu mesele de 
bitti. 

2. — Usat tarafından şehit edilen Akdağ ma
deni kaymakamı Tahir Beyin ailesine maaş tahsisine 
dair kanun lâyihası ve Muvazenei maliye encümeni 
mazbatası. 

REÎS — Efendim Akdağ madeni kaymakamı Ta
hir Beyin ailesine maaş tahsisi hakkında lâyfoû ka
nuniye ve Muvazene! maliye encümeni mazbatası 
var okunacak: 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesİne 
Hâdiseî zailede usat tarafından şehit edilen Ak

dağ madeni kaymakamı Tahir Beyin 1312 tevellütlü 
zevcesi M em nüne ve 1330 tevellütlü kızı Mihrünnisa, 
1332 tevellütlü mahdumu Ertuğrul, 1334 tevellütlü 
•kızı Nilüfer, 1336 tevellütlü diğer kızı Tahireye şeh
ri bin kuruş tahsisi hakkında Dahiliye vekâleti celİ-
lesince tanzim ve 3 . VIII . 1336 tarihinde Heyeti 
Vekileye tevdi olunan kanun lâyihası Heyeti müsa-
rileyhanın 9 . IX . 1336 tarihindeki İctimaında tas
vip edilmiş ve leffen takdim kılınmış olmakla Ri
yaseti Celilelerince de İfayı muktazasını rica ederim. 

B. M. M. Reisi 
M. Kemal 

Lâyiha! Kanuniye 
MADDE I. — Usat tarafından şehit edilen 

Akdağ madeni kaymakamı Tahİr Beyin zevcesi 
Memnune ve kerimeleri Mihrünnisa, Nilüfer ve Tabi
re ile mahdumu Ertuğrula nidematı vataniye tertibin
den bin kuruş maaş tahsis edilmiştir. 

MADDE 2. — Tarihi neşrinden muteber olan 
işbu kanunun icrasına Maliye vekâleti memurdur. 

B. M- M. Reisi 
Mustafa Kemal 

MM Müdafaa V. 
Fevzi 

Hariciye Vekâleti V. 
Ahmet Muhtar 

Sıhhiye V. 
Dr. Adnan 

Erkânı Harbiye U.R. 
İsmet 

Mezun 
Maarif V. 

U. Seriye V. 
Fehmi 

Adliye V. 
Ahmet Muhtar 

Maliye V. 
Ferit 

İktisat Vekâleti V. 
Mahmut Celâl 
Dahiliye V. 

Refet 
Nafia V. 

ismail Fazıl 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesİne 
Usat tarafından şehit edilen Akdağ madeni kay

makamı Tahir Beyin zevce ve kerîmeleriyle mahdu

muna hidematı vataniye tertibinden maaş tahsisi lü
zumuna dair Heyeti Vekilece tanzim olunan lâyihal 
kanuniye münderecatt encümenimizce de muvafık 
görülmüş olmakla keyfiyetin berayi müzakere Heyeti 
Umumİyeye arzı tezekkür kılınmıştır. 

Muvazenei Maliye En. R. 
Çorum 
Ferid 
Kâtip 
Kozan 

Mustafa Lûrfi 
Aza 

Elâziz 
Feyzi 

M. M. 
Çorum 
Fuaıt 
Aza 

Mardin 
Necip 
Aza 

Ayintab 
Küınç Ali 

HAÇtM BEY {Çorum) — Maaşatın miktarı hak
kında bir şey yoktur değil mi? 

SÜUBYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — EfendSm 
bu kaymakam Tahir Bey birader bertdenİzdir. Ma
lûmu âliniz Zile ve Tokat havalisinde isyan zuhur 
ettiği vakit, Çapanoğulları bu isyana iştirak ettiler 
ve kuvayi asiye müstacelen Madene doğru geldiler, 
Madeni işgal ettiler. Müteakiben Yozgadı işgal etti
ler ve muhabere inkıtaa uğradı. O sırada Meclis 
bayram münasebetiyle tatil edilmişti. Bendeniz ve 
arkadaşım Madenli Rıza Efendi, Reis Faşa Hazret
leriyle gittik. Mademki memleketimize kuvvet sevke-
dilecek ve memleketimiz felâkete maruz kalacak, 
binaenaleyh bunun önüne geçmek ve mümkün ol
duğu kadar kendilerini irşat ederek ve kendilerini 
hu fikirden sarfınazar ettirmek için herşeyi gözü
müzün önüne alarak oraya gitmiştik. Evvelcede bu 
hususu arz etmiştim. Tasdi etmiyeyim. Bendenizi 
hapsettiler. Netice itibariyle Kuvayi milliye vürut 
edipte Yozgadı İstirdat ettikten sonra, güya bu Kuvayi 
mUliyeye karşı olan İntikamlarını, biraderi merhumla 
şube reisi Ahmet Beyi Madenden celp ve şehit etmek 
suretiyle ahzîsar etmiş oldular ve yalnız şehit etmek
le kalmadılar. Bütün mal ve mülkünü aldılar. Hatta 
takip esnasında hasta olarak köyün birine bıraktığı 
bir atma varıncaya kadar her şeyi gasbettiler. Mer
hum yalnız bîr haremiyle dört küçük çocuk bıraktı. 
Binaenaleyh bu hususa nazarı dikkati âlinizi celbe-
derim. 

ALI SÜRURt EFENDİ (Karahisarışarki) — Böy
le vatan kurbanlarının ailesini, semerei hayatlarını, 
nurudidelerini sefaletten kurtarmak ,onların ihtiyacı
na mahal bırakmamak Meclisi âlinizin en büyük 
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vazifesidir. Bu en elzem bir kadirşinaslıktır. Binaen
aleyh ıbilâ müzakere kabulünü teklif ediyorum. 
(doğru sesleri). 

REİS — Efendim şimdi buna dair söz söyliye-
cek var mı? 

HAMDt NAMIK BEY (tzmit) — Reye koyun 
efendim. Madde okunsun da aynen kabul edelim. 
Çünkü bir maaş tahsis edilinceye 'kadar onlar açlık
tan ölür. 

(Muvafıktır sadaları) (Azdır sadaları). 
REFlK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Bu bin ku

ruş maaşın zamaimi fevkalâdesi var mıdır? Zamai-
mi fevkalâdesi yoksa rica ederim bin kuruş çocuk 
oyuncağıdır, asıl olarak verilsin. 

RElS — Maliye Vekili Beyefendi bu maaş ash' 
midir? 

MUVAZENE! MALİYE E. REISt FERİT BEY 
(Çorum) — Efendim, bu maaştır. Fakat hidematı 
vataniye tertibi olarak verildiği için diğer maaşat gîbi 
zamaime tâbi değildir. Onun için maktuan bk ku
ruştur. Hüfcûmetin teklifini encümen tezyit edemedi, 
mesele bundan ibarettir. (Azdır sesleri). 

BİR MEBUS BEY — Adam başına bir lokma 
bile düşmez. 

REİS — Tarafı âlinizden bîr takrir verin. 
M. M. FUAT BEY (Çorum) — Takrire hacet 

yok, bu bin kuruşun zamaim ile, tahsisatı fevkalâ
desi 51e tahsisini Heyeti muhtereme kabul ederse 
mesele bitmiş olur. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşane) — Müsaade 
buyurunuz. Hidematı vataniye tertibi tekaüt maaşı 
gM değildir. Kaydi bayattır. Bu aileye tahsis edi
len şey, dört çocuk ve bir kadın tâ ömürlerinin niha
yetine kadar alacaklardır. Hidematı vataniye tertip
leri kaydı hayat kaydiyle muteberdir. Onun için bunu 
Heyeti Celilenİzin nazarı dikkatine arzediyorum. 

HAŞlM BEY (Çorum) — Demek teehhül etseler 
de alacaklar, 

HASAN FEHMl BEY (Gümüşane) — Teehhül 
etseler, sinni mükellefiyete dahil olsalar da alırlar. 
Hidematı vataniye tertibi kaydi hayattır, 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Reis Bey
efendi, malûmu âliniz bunun dört tane yavrusu 
var. Bunlar talim ve tahsil görecek, bunun kâfi 
olup olmadığını Heyeti Umumiye takdir buyursun
lar. 

ALÎ SÜRURÎ EPENDÎ (Karan İsarışarki) — iki 
bin kuruş, iki bin kuruş. 

REİS — Efendim, şimdi miktar hakkında bir 
takrir var. Dikkat buyurun. Kabul buyurulursa pek
âlâ, kabul buyurulmazsa o başka. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Şehit edilen Akdağmadenİ kaymakamı Tahir 

Beyin ailesine şehri dört bkt kuruş itasının kabulünü 
teklif ederim. 

22 Eylül 1336 
izmit 

Hamdi 
(İki bin kâfidir sadaları), 
HAMDI NAMIK BEY (fzmit) — Efendim, ben

deniz bu zatı tanımıyorum. Fakat vazifesi uğrunda 
şehit olan bir zatın ailesini düşünmek bizim için 
bir vazifedir. Malumu âliniz, bu adam bir kaymakam 
idi. Bu aile mahiye 75 lira ile geçinmeğe alıştı. Kay
makamların maaşı 75 liradır. Bu aile nasıl bu gün 
yirmi İka ile geçinebilir? Bunun nazarı refete alın
masını rica ederim. Binaenaleyh 4000 kuruş çok de
ğildir, bilâkis azdır. 

TUNALI MİLMl BEY (Bolu) — Efendim, mer
hum şehit topraklar altında yattıkça ailesine Allah 
keder vermesin. Bu gibi kıymetli hemşirelerimize, ev
latlarımıza âni bir deva ve çare gibi yetişecek olursak 
zannımca daha muvafık olur. inşallah kızları, oğul
lan evlenecekler büyüyecekler, tahsil görecekler, o 
vakit ümit ederim ki analarını katiyen süründür
mezler. Halbuki onların bu yaşa tamamİyle erebil-
meleri için, şu mevsimde, <bahusus şu pahalılık dev
rinde belki meskenleri yok, bir takım havayici zaru-
riyetlerihi yeniden ve esaslı bir surette temin edebil
meleri için öyle düşünüyorum ki maktu, bir kerreye 
mahsus bir meblağ kendilerine hediye olsun. 

HAŞÎM BEY (Çorum) — O muvakkat bîr şey
dir. Öyle olmaz. Maaş iyidir. 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Meselâ yek
ten bin lira verilsin. 

HAŞİM BEY (Çorum) — Öyle olmaz. Hidematı 
vataniye tertibinden bir şey olmalı. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşane) — Efendim, 
hakikaten hidematı vataniye tertibi kaydihayat şar-
tiyle olup zamdan müstefit değildir. Bu meseleyi 
halletmek için maddeyi aynen kabul ettikten sonra, 
ayrı bir kararı idari ile, bu aileye mahsus olmak üze
re, pahalılık zammından müstefit okun denilir. 

Çünkü hidematı vataniye maaşı - inşallah çok 
yaşarlar - 60, 70 sene verilecek bir maaştır. Fakat 
pahalılık zammı, malûmu afiniz, zamana göre kabul 
edilecek bir şeydir. Bunun için on lira hidematı va
taniye tertibinden kaydi hayat şartiyle tamamdır. 
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Yalnız ayrıca bir kararla pahalılık zammından müs
tefit kılalım. 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY — Efendim, 
bendeniz buna yakın bîr meseleyi Heyeti aliyenize 
teklif etmek İstiyorum. Fakat kararı idari değil, ma
lûmu âlîniz tahsisatı fevkalâde zammı bir kanunla 
olmuştur. 

O kanunda; alelûmum mütekaidin, eytam ve 
eramil zikredildiği halde hidematı vataniye tertibi 
mezkûr değildir. Binaenaleyh Heyeti aliyenize teklif 
ederiz, (hidematı vatanîye tertibi zamlar devam ettiği 
müddetçe o zamdan istifade etsinler. 

FERİT DEY (Çorum) — Hem umumi olur. 
MALİYE VEKİLİ FERİT BEY — Lütfen bu 

tarzda kabul buyurursanız herkes zam aldıkça bun
lar da alırlar. 

RıEÎS — Bu hususta bir, iki takrir var. Takrir
ler okunsun. Her birini ayrı ayrı reye koyalım. 

CErtuğrul mebusu Mustafa Kemal Beyin takriri 
okundu): 

Riyaseti Celileye 
Efradı ailenin heyeti umumİyesine ait olmaya

rak her birini ayrı ayrı beşer yüz kuruş tahsisini tek
lif eylerim. 

24 EylÛl 1336 
Ertuğrul 

Mustiafa Kemal 

REİS — Şu takriri kaibul ediyor musunuz? Ka
bul edenler ellerini kaldırsın. Kabul edilmedi. Kare
si mebusu Abdülgafur Efendi Üie Genç mebusunun 
bir takriri var. Ayni mealde.. 

Riyaseti Celileye 
Akdağ kaymakamı merhum Tahir Beyin efradı 

ailesinin herbirine şehrî beşer yüz kuruşun tahsisini 
teklif eylerim. 

23 EylÛl 1336 
Genç Karesi 

Ali Vasıf Abdülgafur 
REİS — Takriri reye koyuyorum. Kabul ediyor 

musunuz? Kabul edenler ellerini kaldırsın. Kabul 
edilmedi. 

Riyaseti Celileye 
Şehidi mağfur Tahir Beyin ailesine Hükümetçe 

tahsis edilmiş olan bin kuruşun pahalılık zammiyle 
birlikte verilmesini teklif eylerim. 

23 Eylül 1336 
Bolu 

Dr. Fuat 
REİS — Şu takriri kabul ediyor musunuz? Kabul 

edenler ellerini kaldırsın. 
HAMDİ NAMIK BEY (İzmit) — Reis Efendi, 

pahalılık zammı yoktur şimdi. Bir yanlışlık var paha
lılık zammı yoktur. Tahsisatı munzamma kabul edil
miştir. 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY — Beyefendi 
tabire kiraz ediyorlar. Malûmumu âliniz pahalılık 
zammı, evvelki kanunun ismidir. O suretle bir ilti
bas olmasın. Binaenaleyh bunu reye koymayınız. 
Mesele karışmasın. Kanunu reye koyunuz. Diğer bir 
kanunla zamiami fevkalâdeden isaf ediyorlar. 

REİS — Maliye Vekilinin teklİfM kabul eden
ler ellerini kaldırsın. Kabul edikti. Efendim bir tak
rir daha var, lütfen dinleyin. 

4. — TAKRİRLER (Devanı) 

2, — Yozgat Mebusu Mehmet Hulusi Efendinin, 
Akdağ madeni şube reisi Ahmet Bey ailesine maaş 
tahsisine dair takriri. 

Riyaseti Celileye 
Usat tarafından merhum kaymakam Tahir Bey

le beraber şehit edilen Alfcdağ madeni şube reisi Ah
met Beyin ailesine aynı muamelenin tatbik ve teş
mil edilmesini teklif ederim. 

Yozgat 
Mehmet Hulusi 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Efendim 
bendeniz biraderim merhumla beraber bu zati da 

istidamda zikretmiştim. Heyeti Vekile ayırmış. As
ker olduğu oihetle belki ciheti askeriyece nazan dik
kate alınmak suretiyle tefrik edilmiştir. 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY — Dedikleri 
surette cereyan etmiştir. Her daire kendine ait bulu
nan kısmı almıştır. Tabii takdir ederek gelecektir. 
O da gelecektir efendim. 

BİR MEBUS BEY — Bu nazarı itibare alınsitt-
4a... 

REİS — Heyeti VekİIeye tevdiini kaibul buyuru
yor musunuz? Kabul edenler ellerini kaldırsın. Ka
bul edildi efendim. 
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8. — MAZBA1 
3. — Bursa Mebusu Operatör Emin Beyin, ta

babeti adliye ve ceraim neticesi mecruhların tedavi
sine dair teklifi kanunisi ve Lâyiha, Adliye ve Sıh
hiye encümenleri mazbataları. (2/27) 

RElS — Efendim Umuru sıhhiyei Adliyeye daîr 
lâyihai kanuniye var. Okuyacağız. 

(Sıhhiye encümeninin mazbatası okundu) : 

Riyaseti Celileye 
Bursa Mebusu Operatör Emin Beyin Heyeti 

Umumiyeden muhavvel 9 Temmuz 1336 tarihli Ta
babeti adliye hakkındaki teklifi kanunisi ile Adliye 
encümeni mazbatası encümeni mizce mütalaa ve tet
kik edildi. Adliye encümenince tadil edilen şekil, 
ikinci ve üçüncü maddesi müstesna olmak üzere, ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Cürmü meşhutte etibbanm mü-
davatı ibtidaiye münasebetiyle sarf ve İstihlâk ede
cekleri edviye bedeli harcırah ve saire misillû hak
sız çıkan taraftan alınmak üzere Hükümetçe tesviye 
olunur. 

Şeklinde ve ehli vukufun cürmü meşhutlarda tan
zim edecekleri varakaların fennî tıbbın ve ttb kanu
nunun tarifatına tevfikan tanzimi mümkün olama
yacağına mebni bu gibi evraka şehadet ilmühaberi 
tesmiyesi muvafık görülerek üçüncü madde berveç-
hİ ati şekle ifrağ olunmuştur : 

(MADDE 3. — Adlî rapor tanzimi diplomalı 
etibbaya aittir. Etibba bulunmadığı takdirde küçük 
sıhhiye memurları ve her ikisinin bulunmadığı ma
hallerde ciheti adliyece tensip edilecek ehli vukufa 
tanzim ettirilecek şehadet ilmühaberi namı verilir. 
Fethi meyit ameliyesi ancak diplomalı etibba tara
fından yapılır). 

işbu teklifi kanuninin Heyeti Umumiyeye arzı 
zımnında mazbatamız tanzkn ve makamı Riyasete 
takdim kılındı. 

21 Eylül 1336 
Sıhhiye En. Reisi M. M. 

Dr. Suad Opr. M. Emin 
Kâtip Aza 

Dr, Fuad Bayezit 
Doktor Refik 

Aza 
Kozan 

Mustafa 

REİS — Efendim kanunun heyeti umumiyesi 
hakkında söz söyleyecekler varsa yazalım. 

rAIAR (Devam) 
ALI SURURİ EFENDİ (Karahİsarışarfci) — 

Tab edilmeli. 
MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarısahİp) — 

: Tab ve tevzi edilmelidir. 
RElS — Efendim tab ve tevziini arzu edenler 

ellerini kaldırsın. Tab ve tevziinden sonra müzake
resi karargir olmuştur. 

4. — Hiyaneti vataniye cürmünden mahkûm Yu
suf ve rüfekası hakkındaki evrakın gönderildiğine 
dair Adliye Vekâleti tezkeresi ve Adliye encümeni 
mazbatası,, 

REİS — Efendim hiyaneti vataniyeden mahkûm 
Kemerdiken kahvesinden bir kaç şahıs hakkında 
Adliye encümeninin mazbatası vardır. 

Adliye Encümeni Mazbatası 
Hiyaneti vataniye cürmünden maznunu aleyhim 

olup muhakemesi tefrik edilen Kastamonu'nun Ke
merdiken kafiyesinden Seyid Efendinin rüfeSkasın-
dan 11 Temmuz 1336 tarihinde tahtı tevkife alınan 
Kemerdiken Bayramoğlu Yusuf ağa ve Keilecioğlu 
ismail ve Domuz Mehmet çavuş ve Kör Yusuf ça
vuş ve Kör Hamdİ haklarında Kastamonu Bidayet 
ceza mahkemesinde cereyan eden muhakeme! vica
hiye neticesinde merkumunun fiil ve hareketlerinde 
hiyaneti vataniye şaibesi görülemediğinden Kanunu 
cezanın doksan dokuzuncu maddesine tevfikan dör
der malı hapislerine dair sudur eden hükmü muh
tevi 29 Temmuz 1336 tarih ve 174-253 numaralı 
ilâm ile evrakı müteferriası encümenimizce mütalaa 
ve tetkik edildi. 

Sureti hükme nazaran mahkûm merkumunun 
fiil ve hareketlerinde hiyaneti vataniye cunnu olma
dığı ve neticei hüküm memurini Hükümete karşı 
sarfı nüfuz ve kuvvei müessire istimalinden ibaret 
bulunduğu mahkemei mahalliyece kabul edilmesi ve 
cereyanı muhakeme dahi meselede hiyaneti vataniye 
cürmünü gayri muhtevi bulunduğunu mulin olduğu, 
şu takdire göre turuku adiye! kanuniyeye tâbi gö
rülmüş olan ilâmı mezkûr hakkında encümence ta
yini muamele ve itayi reye mesağ görülememiş ve 
evrakın mahaline berayi iade makamı riyasete tak
dimi bili tt i fak karargir olmuştur, 

Adliye En. Reisi Mazbata Muharriri 
Eskişehir Saruhan 

Abdullah Azmi Refik Şevket 
REİS — Efendim Adliye encümeninin mazbata

sı veçhile evrakın mahalline iadesini kabul ediyor 
musunuz? Muvafık görenler ellerini kaldırsın. Ma-

i halline iadesi karargir oldu. 
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5. — Hıyaneti vataniyeden on sene küreğe mah
kûm Çorum'un Gelinci /cariyesinden Güdükoğlu 
Mehmet ile Ragıp hakkındaki evrakın gönderildiği* 
ne dair Adliye Vekâleti tezkeresi ve Adliye encüme
ni mazbatası. 

REİS — Efendim Hıyaneti vataniyeden mah
kûm Mehmet ile Ragıp hakkındaki hükmün tasdi
kine dair Adliye encümeninin mazbatası var. 

Riyaseti Celileye 
Hıyaneti vataniyeden dolayı vicahen on sene kü

rek cezasına mahkûm edilen Çorum'un Gelinci ka
riyerinden Güdükoğlu Mehmet Ue Ragıp'ın aynı ce
za ile mahkûmiyete karar sadır olan Divanıkebİr 
kafiyesinden Çolak Musa haklarında Çorum Bida
yet mahkemesinden sadır olan hükmü 'havi 22 Tem
muz 1336 tarih ve 152-202 numaralı ilâm bittetkik 
muvafıik görülmekle tasdikine ve evrakın Heyeti 
Umumiyeye berayi arz Riyaseti Celileye takdimine 
biütttfak karar verttdt. 

11 Eylül 1336 
Adliye En. Reisi Mazbata Muharriri 

Eskişehir Saruhan 
Abdullah Azmi Refik Şevket 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisansahip) — 
İlâmı da okuyunuz. 

REFİK ŞEVKET BEY <Sarufıan) — Efendim 
bendçniz Mazbata muharririyim, bir kaç kelime dle 
meseleyi anlatayım. İlâm sekiz midir, yedisahife mi
dir nedir. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY — »ir hüküm tasdik 
ediyoruz, anlamadan nasıl tetkik edelim? 

ALİ SURURİ BEY (Karahisarışarki) — Hamın 
hüküm mahalli, yani netice! karar okunmalıdır. 

RHtS — Efendim Refik Şevket Bey diyor ki, 
bîr kaç telime ile söyleyeyim, ilâm okunmasın. Di
ğer rüfekadan bazıları ilâmın hüküm fıkrası okun
sun diyorlar, tlâmm hüküm fıkrasının okunmasını 
arzu edenler ellerini kaldırsın. Kabul edildi. Hüküm 
fıkrası okunacak : 

«İcabı ledeimüzakere maznunu aleyh Gelinci ka-
riyeK Kara Mehmet ile Divan köylü Çolak Musa' 
nm ÇapanoğuMannın malûm olan isyanı hadisesinde 
askere iltihak ederek feran zimethal oldukları mah
kemece maalkasem istima olunan şahitlerin şehadet 
ve Alaca vakasından sonra bümuhakeme Kara 
Mehmet'in bir kır kısrak ve tüfek ve cebhane ile 
karyesine avdet ettiğinin tahakkuk etmesi ve Çolak 
Musa'nın hali firarda olup verilen tevkif müzekke
resi üzerine dahi derdest olunamamasiyie şahit ol
duğundan Hıyaneti vataniye kanununun ikinci mad-
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desi mucibince asıl failler hakkında Jâzımgelen idam 
cezasının zimethal oldukları hasebiyle Kanunu ce
zanın kırk beşinci maddesinin fıkra i mahsusasına 
tevfikan ve tahvilen ve mevkuf Kara Mehmet'in bi
dayet tarihi tevkifi olan 5 Temmuz 1336 tarihinden 
ve Çolak Musa'nın tarihi derdestinden itibaren on 
bir sene müddetlerle küreğe konulmalarına ve Kara 
Mehmet'in yedinde derdest olunan emaneten mev
cut tüfek ve eephanesiyie maan alelusul müsaderesi
ne ve 100 kuruş zabıt, 50 kuruş ilâm harçları olarak 
150 kuruş masarifi muhakemenin her ikisinden tah
siline kanunu mahsusuna tevfikan dereeei vazife ola
rak zilkade 38 ve 5 Temmuz 1336 tarihine müsadif 
perşembe günü müttefikan karar verilip' müddeiu-
rnuınî huzuriyle merimk Kara Mehmet'e alenen 
usulü tefhimi İcra olundu. 

Reis 
Ali Osman 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Efendim, 
Zile gibi mühim bir kasabayı küi yığını haline geti
ren, Bursa gibi tarihî, mübarek bir şehrin müdafaa
sına tahsis edilen kuvveti kendi tarafına celp ile 
Bursa'yı düşmanın ayağı altında çiğnettiren ve bu 
gün Ankara çarşılarında göğsünü gererek gezen 
adam tecziye editaeyipte böyle birtakım akıbeti dü-
şünemeyen gafil kimselerin tecziye edilmesini ben
deniz muvafık göremiyorum. Sonra bunlardan bazı
ları Aziziyeye iftica etmek suretiyle halen yine bu 
•gün Sivas havalisinde ve Yenihan civarında hanü-
man söndürmek isteyen birtakım eşhas hakkında 
bHmem ki Meclisi Âli bu gibilere karşı sükût edip 
gidecek mi? Bu sükût kıyamete kadar böyle devam 
edecek midir? 

NAFİZ BEY (Canİk) — Ceza kanunu âcizlere
dir zaten. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Konahisan sahip) — 
Sırrı Bey arkaıdaışımız pek muhlim bir noktaya te-
•mas ettilıar. Bu nokta üzerinde MecM Âla denin bir 
ıdevned tavakkufta İşi tatbik «tmetedir efendim. Celâl 
Bey ve Edip Bey hakikaten 'buyurdukları gibi Yoıa-
ga* hâddses&nti ihdtaıs «itmekte Aİaşehnin Me Buısamm 
sukutuma sebebi yegâne otauşliaırdır. 

Çünkü oradaki kuvvetim üaerierıine çekmek su» 
ratiyte vatanın bu günkü haöne yıegâne sebep tunlar
dır. Bu adamriar bu kadar cina-yatı irtikâp ettikten 
soona ve bu kadar iosaoform kanının döküfeoe&in» 
sebep olduktan sonra ve bu hususta yegâne âimii, falil 
olduğu halde .bu gün Aröztiyede bdUnuyoırliaır. Azlbî-
yede rahat duıımaidığı kanaaAmdieyİm'. Ve bu husus-
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«atoi îislCitıbanaıttm da bunu teyit etmektedir ve orada 
bulunan insanları iğfal ve Mâl Jüıe 'daima icraya faa
liyet etmektedirler. Edip Bey burada, Sü'ieymao Sır-
j-ı Beyin dedikleri gibi, ferih ve fahur geaiyoıfar, Bi-
naıenalleyh, böyle muzlum ve biçarelerin ıtecziyesiyllb 
mesele bitmez efendim. 

lAsıl biz bu hiyanıeiıi vatamiye kanununu yaparken 
düşjindüğüm'üz yegâne şey, hatutarsmız ki, memte-
kette bu gibi ihaneti 'yapanları biaman bir »mette 
kahır ve tecziye etmekti. Pakalt maalesef gömüyoruz 
t i , buraya acialer gelıiyor. Kaviler getaiyor. Ve dai-
tna $imdiye kadar Meclisin pişi tetktikine vazedilen 
şey, bir kaç fakirin evrakının, .hükmümün tasdik ve 
ademi tasdikine tavakkuf etmiştir. Asılı bu gSfcüler 
hakkunda hükmü kanun tatbik edilmek liâzımgelıirkett--
af taftbik edilmıiştıir. Onlar hakkım/da af ile muamele 
yapılmıştır. 

tZiya Paşanın dediği gibi «Kanunu ceza âcizlere 
hâs» «ftrmıştur. 

REFÎK ŞEVKET BEY (Sarüham) — Encümenin 
mazbaitası hakkında izahat vereyim de mesele tenev
vür etekt Burada vazliyetimıiz, bir haklim taırafm-
dan verilen hükmün doğru ve muvafık 'Oİu-p 
olmadığını tetkiikitir. Mesaili cezaiyede kıyas yokttur. 
Biz bu kabil 'müûasöbatoidîikfeni yeni gömmüyoruz. 
KûiDdimfcn bildik bileSi, ayni meseleden affalunanla-
n, diğerlerinin tecziye olunduklaırinı görüyoruz. Bun
ları, hiç kaoştırmaksmzm verilen hıükümteııi tetkik et
meleri lâzımdır. Eğer yapan'laın nltçin affettik (temek 
meselesi mevcutsa, o hakkımızı, ayraca istimal ede
biliriz. Yalnız şurada bizim tetkik edeceğimiz cihet, 
hâknııktrirı verdikleri büklüm doğru mudur, değil mi
dir? Bunu düşsüo'meflli, başka mesail İte, hüfcme ait 
olmayan mesaili kanşttrmaımatı. O vakit meselıe de
ğişir efendim. 

[Dr. MAZHAR BEY (Aydım) — Bu mcseîöi ha-
seneden 'İstifade etmek istiyorlar. 

NAFİZ BEY (Canıİk) — Efendim, asıl olmadık
ça feni olamaz. Her fenin 'bir <aosh olmalı. Bu mesele
de asıl göiterrtoi'amiştir. Bu maznunlar ferran zi-
möfhal olarak gösterilmiştir. Halbuki, faH/t astı olanların 
mahkemeye sevkedibnedMeri anlaşılıyor. Bilâhare 
faîli aslî olarak kimler murat edâİyorsa onlar mah
kemelere sevfcediliyor ve onlar beraet ederlerse, çim1- I 
d&ki feram zümethal olanların mahkûm edifeniş bu-
kmmaısı usrtü adliyece bir sakat tıesfcil eder. Bu; 
bendenize kalırsa, iade «dilisin ve simidi mevzuıubahs 
oha kimseler var ki, bunların faıüıi aslî otdükffao an
laşılıyor. O faffi asliferin tayini cezalan ciıhıetünte gif 
ditnedifcçe, feran zimethal oton kıimseJer muhakeme 

edilemez.. Usulü muhakemeye, usulü adliyeye muha
lifti*, Bendeniz bunun ademi tasdiki ile falı astSte-
ıtiyle birlikte muhakeme adülmek üzere -iadesi taraf
tarıyım, 

REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Eğer ilâ-, 
mı huzura âlînizde okursak zannederim ki, Heyeti 
muhtereme, Heyeti hâkime tarafından verilen bu on 
•sene cezanın bunlara lehine verildiğini ve encüme
nin de bunların lehine kabul ettiğini göreceklerdir 
VB 'bunlar bizzat faili asftdir, 

NAFİZ BEY (CanÛk) — Feran zmıethaldsir on
lar. 

REİS — Efendililer, müsaade buyurun. Şu ifâm 
tasdik edilecek mi, edilemeyecek mi? mesele burada. 
Eğer görüşülecek, konuşulacak bir şey varsa bir tak
rir verirsiniz, müzakere ederiz, 

REFÎK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Efendim, 
hâkimler için... (Gürültüler). Efendim, bu adamlar 
süâhiyie, topuyla, hayvaniyle <küye geliyor ve efradı 
aıhaHyi teşvik ediyor ve bir kaç kişiyi alıp güdüyor. 
Faifi aslidir. Fakat hâkimler haftaki takdire maliktir. 
Heyeti hakime, esbalb ve avamilini tetkik ederek on 
seme venmiştır. ÖJmatenaiteyh, <biz bunu diğer mesele
lerle kanştırmayahm. 

NAFlZ BEY (Canik) — Cevap vereceğim Refik 
Şevket Beye. Esaslı bir noktadır. 

REFİK ŞEVKET BEY (Sanman) — Efendim, 
zannediyorum ki, verilen hüküm bir şahıs hakkın
da vicahi, düğeri hakkında gıyabidir. 

ŞEVKET BEY (Sinop) — Gıyabi hükümler tas
dike iktıinan etmez. Bu itibarla gıyabi olan hüküm 
tasdik edilemez. Bunlardan biri, yamJİ gıyabî olan 
tasdik edilmeyecektir. Ahkâmı kanuniye zannediyo
rum ki, böyledir. Çünkü o itiraz edecektir. Yarti hü
küm kteshİ katiyet etttikten sonra buraya gelecektir. 
Zannediyorum ki, bıir tanesi gıyafotida-. Yalnız vica<-
hî kısmı taısdik edilecektir. Gıyabi tasdik edilemez. 

REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Vicahen 
olan... 

NAFİZ BEY (Canik) — Bendeniz söz isterim, 
cevap vereceğim mazbata muharririne. 

REİS — Söz Hacı TevHik efendinindir. Siz son
ran 

HACI TEVFİK EFENDİ (Kangın) — Efendim, 
'bu evnak buraya daha derecatını bulmazdan evvel 
gdmiş. Demek bu evraık Heyeti Affiyenfczdett bir şey 
•temanni ediyor. 'Bunların emsali mademki geziyorfar, 
bu da eriKaiKi gibi af temenni ediyor. Heyeti fcSramt-
nızdan af temenni ederim. 
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OPERATÖR EMİN BEY (Bursa) — Ne alâ.... 
SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Lüzum

suz afierdur. Bizi bu bale getüraı. 
.NAFİZ BEY (Cattik) — Efendim, af ciheti baş

ka bir meseledir. O, Meclisin ayrıca salâhiyeti dahi
lindedir. Yalnız mazbata muharıM Bey buyurdular 
ki «bunlar; faili asil oldukları haüde mahkeme her na
sılsa fenan zimathal demiştirr» kanunen faiM aşüftenin 
cezası idamdır. Bunlar ise on seneye mahkûm edîl-
-miştff. Binaenafeyh, hflâfı kanundur. MecJ&Ki Mi 
burada bir nevi Mehkameı Temyiz sıfatım haizdir. 
Hem usul noktasından, hem de taıtlbskatı kanuniye 
noktasında muvafakat, ımutaibafcat yoktur. Binaen
aleyh, mucibi nakız ve mucibi iadedir. Iküncİ cihet; 
-ki en mühim noktadır, biraz evvel söySediğime ircaı 
kelâm ediyorum • Asri o'taıadıkca feri olamaz. Efen
diler, bunlar feran zittKetfıaJkür. Asıl mahkemeye sev-
kedâmekdikce feran zimetfoal olanlar muhakeme ve 
mahkûm edilemez. Büâhane fbâi aslî butunur, mah
kemeye sevkedrlir ve mahkemece bunlar beraet e t 
türilirse, bunların bu mahkûmliyeti hikmetli Hükümet 
ve hikmeti adalete münafi bir mesele tenkil eder. 
Onun 'için evrakın mahalline iadesi lâzımgeMr. FaüLİ 
aslfitenle muhakeme edilmek üzere evrakın iadesi lâ-
zungeHİr. 

NEBIL EFENDİ (Kaıahûsansafalİp) — Efendim, 
amlaşUmyor M, su büküm; bunlar fafK aslî olduğu hal
de mahkeme tahkikini nazarı itühare altmış, on sene 
kürek cezası vermiş... 

RÜŞTÜ BEY (Kastamonu) — Öyle değil canım. 
Penan diyor. 

NEBIL EFENDİ (KaraMsarosalhlip) — Mazba
ta muharriri öyle diyor pekâlâ. Şimdi eğer buradan 
hükmü nakzedip gönderirsek bu, biaîm salahiyetlimiz 
dahilindedir. Yalnız bir nokta var ki; verilten hükmü 
mahkeme tezyit edemez, mahkeme eğer hli'Iâfı usul 
bir ceza vermiş ise, heyeti hâkime an kastın bunu 
yapmış ilse, onların tecziye olunması lâzım gelir. 

NAFİZ BEY (Caoik) — Hayır efendim kaıst yok
tur. Mahkeme verdiği hükümden mesul olamaz. 

ALİ SÜRUR'I EFENIDÎ (Karafaisanşaıfcî) — CÜ-
«ayetlerde hükmü gıyabilerin temyiz ve tasdiki mu
gayiri usul olduğuna dalîr Şevket Bey BiraderSmSzm 
söyledikleri pek doğrudur. Ihthna&i encümen bu bap>-
ta bir zühul etmiş olabilir. Nafiz Bey buyurdular ki; 
faril aslî taayyün ötaneySnce fenan zimdthal olmak 
üzere hiç kimse mahkûm edilemez. Bu da doğrudur. 
Bu bir kaidei cezaiyedir. Yaftıız şurasını düşünmek 
lâzımdır ki Nafiz Beyin düşündükleri nokta için sa
rih bîr emri kanunî bendeniz derhaor edemiyorum. 

Yalnız Mahkeme) Temyizin buna dalir bir kararı var
dır. Şimdi Mahkemei Temyizin bu yolda bir karar* 
vardır diye, Meclisi Âli o karar ile mukayyet olmak 
zaruri değildir. Refik Şevket Bey biradeıtaiz izahat 
verirken buyurdular ki : bunlar ilâma göne falifli aslî 
oldukları halde mahkemei mahalliye bunlara feran 
zîmethal demiş ve lehlerine olmak üzere encümen de 
bu noktai nazarı kabul etmiş. Fakat bendenize kate-
sa ilâmın mütalaasıodlaın da amlaşdalbifir. Bunlara fa-
<İH asli de denHehiliir, feran zimethal de denebilir. Ya
ni bunların hareketleri, iki cihete de muhtemıeldliır. 
Mahkemei mahalliye ise, kendi hakkı .takdirini tetlt-
<mal ederek bunlara faüîi aslî diyememiş, feran zimet-
hai demiş. Encümen de hükmü vaM kabul etmiş. Şu 
haîde Nafiz Beyin dedikleri bu hususta varit olmaz. 
Çünkü faflli aslî geziyor, elde edifenemüş.. 

Burulara fenan zümetfhal diyememiş. Eğer bu ka
bul edilecek olunsa bu U6m ne olacak? Mafaaüae ia
de ettiğimiz takdirde mevkufu salimi vereceğe? Fa-
HîH asJÎ, mugayiri kanun olarak, yahut her hangi bir 
sebebi sîytası yahut bir sebebi idariye müpteni olmak 
üzere bu gün serbest bulunuyorsa, onun cümtünden 
dohayı fenan zimeHhal olan bir adamı salıvermek İcap 
eder mi? Elbette icap etmez, Onun için Nafiz Beyin 
dedikleri, mademki sarih bir emri kanuniye istinat 
etmiyor, şu hafcfe MecM Alinin 'yapacağı muamele, 
ya bu hükmü tasdik etmek veya af cihetine gitmek
tir. Yamız gıyabi hüküm herhalde tasdik edilmemeli, 
mahalline iade edUmelidir. 

REŞÎT AĞA (Malatya) — Bendeniz; Behİısniden 
Azîzliyeye geldim, orada iki gün kaiden, otuz iki to-
<n» Çapanzadelier, Celâl Bey ve afcrabal&n orada' ge
ziyorlar. Sual etltüm, bunların cezalan affedilmiş, ya
hut tedft olunmuş, burada {kamete mahkûm olmuş
lar dediler. Asri mahkûm olanlar tecil otunsun, affo
lunsun, böyle fıkara bir adam gelsin, burada on «ene 
mahktbn edilsin. Bu, muvafıkı adalet değildir. Onlar 
da emsali ımsüMiil tecziye edilmelidir. Fara muhal 
olarak onlar asıl olsa büe, keadüeriyte barafber mah
kûm olsa bile, onlar Azİziyeye glteSa, ortnE iki adam 
öyle keyfine göre gezsin, bunlar burada yaitem, tmı-
vafık değildir. 

RASÎH EFENDİ (Antalya) — Ne surette affe
dilmiş? tzah ediverse Makamı Riyaset. Meclsm bu 
usart içm bir dehalet kanarı vardı galiba. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Raisin 
Efendi biraderimizin sualine bendeniz cevap vere
yim. 
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TAHSİN BEY (Avdın) — Efetsdlİm bendenlizin 
anladığıma, göre, tbu a.f veya tasdiki ceea meseJeİeri-
»İn beM bize yüzde biri gelmiyor. Meclisimize gele-
mediğindien dolayı ve bilmediğiniz ve antaıadığımız 
esbaptan dolayı bu oüjMür» faÜ ve müsebbibi haki-
'Meri affedildiği batds feran ztnetfıal olan bu iki 
kü^mrâ mesul oümaton içiin o kadar müzakere yap
tık. Haİbuki Mh<bar ettiğime göre bk kumamdan 
Arif Bey çıkıyor, alitmış kişiyi bilâ hüküm ve muha
keme şöylece duğrayor, kurşunla çarpıp öldürüyor. 
Bir kumandan Nazım Bey çıkıyor, seksen kişiyi bir
den affediyor. Sonra bir iki kişi için böyle uğraşıyo
ruz. Bu af Meclisin hakkı mıdır, değil midir? (Hakkı
dır sadaları) Hakkı ise nasıl oluyor bir kumandan çı
kıyor, seksen kişiyi birden affediyor? Eğer affetmek 
lazımsa onu millet, namına Meclis affetmeli ve onlar 
Meclis namına millete medyunu şükran olmalı, bir 
adama değil. Binaenaleyh bu meseleler ariz ve amik 
muhtacı (tetkiktir ve Hükümet gelip evvelemirde bu
rada izahat vermelidir. Ewelieiriir.de bunu talep ede-

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (KaralhSsarusalıip) — 
Nafiz Bey arkadaşımız bir kaldei cezaiiıyeyi ileri sür-
düler. Dediler ki; faili asliler mahkûm olmadan fe
ran zîmethaller mahkûm edilemez. Bendeniz böyle 
tür kaıdei cezaiye olduğunu bifcnîyorum. Yamız bil
diğim bir şey varsa, faili aslilere yataklık eden, on
lara muavenet eden feran zimethalfer, her vakit der
dest edilir. Bu huşumda MaMkemei Temyizden tasdik 
edrlmiş hükümlerin binlerle emsalM bitiyorum. Böy
le kaitiei cezaiye olamaz. Faili asliler derdest edi
lemezse, o faili adilerin faili ferileri derdest edilir 
ve onların (hakkında ahkâmı cezaiye infaz ve .tatbik 
olunur. 

NAZİF BEY (Cariîk) — Faili asliler de gtya-
•ben mahkûm ahir. Yoksa bütün bütün muhakeme
den hariç kalamaz. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karanisarısahip) — 
Bu nottu «nazardan verilen hükmünün tasdiki lâzım 
gelir. Yalnız mühim bîr notta var ki AdÜiye Encü
meninde mazbata mutfiarrîri olan aılkadaSımız «feu 
'adamların mazbatasında bunlasın faili aslî olduğu 
maJıiyetirtde deiâtl görecedesiniz» diyor. Eğer böyle 
'bir delâİl varsa, atik adaşım izin buyurduğu gibi, Mah
keme! Temyiz mafaiyetİMide olan bu Meclisi âli - ya
ni o mahiyeti o vazifeyi o salâhiyeti kendisi almış
tır, tatbikat noktasından - ilâmı iade etmesi tâztmge-
lir. Yok eğer 'hem feran zimethal olduğuna hem de 
faili aslî olduğuna delâlet edecek d'elâîT varsa, bu da i 

ta'kdiırj hükkâma ait bir mesele şeklinde ise, talbiî 
ıhükkâmaı takdirine tecavüz doğru debidir. Hükmü 
tasdSk etmek lâzımdır. 

Bir de aftan bahsedildi. Afların simeİ miMette 
yapmış olduğu tahtâbatı hepiniz bilirsiniz. Bendeniz 
ötedemberi, her vesile ile söylüyorum. Aflar bu mem
leketin tarlihi adlisinde mühim fenalıklar tevlit et
miştir efendiler. Binaenaleya. biz af kapısını açacak 
isek ve zaten bu kanunu okuyanlar da görüyorlar 
ki eğer afifedeceksek, bu kanunu hiç yapmaya idik. 
Aftan daha İyi bir tarik vardır: - Eğer affetmek İş
itiyorsanız - myaneHİ vataniye kanununu bu günden 
İtibaren mevki tatbikten kaldırmaktır ki, daha ma
kûl olur. 'Binaenaleyh af doğru değildir. Her kim 
olursa otsun yaprnEj olduğu fiilinin cezasını görmeli 
ve görmeyenler varsa Heyeti aliymize düşen vazife 
onları da cezaya çarptırmaktır. Şhndt bize düşen ve 
'bu mesele ile aiâ'kadar olan bîr şey var o da, bu İşin 
faillerinin niçin iböyte serbest bırakıldığım ve niçin 
teçztye edilmediğini Hükümetten sormaktır. Bunu 
'iteri sürmekten maksadım; Hükümetin nazarı dik
katini celbeHnektir.. Yoksa 'bu meselenin, hükmün 
tasdiki meSeiesiyle alâkası yoktur. 

ALt SÜRUR't .BEY (Kiarahtsarışarkî) — Nebİl 
Efendi birarterimîz diyorlardı ki : Acaba Meclisi âli 
tezyidi ceza yapalbılir mi? Mesaini cinaiyede Mahke-
meİ Temyiz tezyit ve teşdidi ceza saBâhiyettkıi haiz 
olduğu ve Meclisi âli de Mahkeme! Temyiz mahi
yetinde bulunduğu için talbü o salâhiyeti haizdir. 

REİS — Bir takım takrirler var okunacak : 

'Riyaseti Gefileye 
Bazan af, cezadan müessir olduğundan ve asıl 

fail addolunan, Hükümetin atıfetine maztıar olup 
serbest bulunduğundan, tasdiki cezası talep olunan 
maNkûmi merkumun affını teklif eyferiz. 

Siirt Kângvn 
Mehmet Kadri Tevfİk 

{Hayır, hayır sadaları). 

REİS — Kalbul edenler ellerini kaldırsın. Kabul 
oftmmaidı. 

Büyük Mıilîet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Meclisimizin şu müzakeresli cereyan etmekte olan 

meselede vazifesB, mahallince verilen hükmün tas
dik veya ademi tasdiki hakkında bk karar vermek
ten fbaret olup, uzun uzadıya müzakeresi cihetine 
gitmek kaidei nizamiye ve usuliyeye muvafık 
usul görülürse tasdiki ve muhafflfi kanun verilmiş ise 
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nafcöyfe yeniden ınuShafcemeterinm icrası için mahal-
fine iadesi lâzım geleceğini teklif eylerim. 

23 Eylül 1336 
Denizli Mebusu 

Yusuf 
REİİS — Efendin anlaşıldı. Şimdi ilâmın, vdca-

ben muhakemesi cereyan eden şahıs hakkıada tasdi-
İki veya ademi tasdÜcİ, gıyaben cereyan eden hakkın
da gelip vicahen ntuttafcenie oluncaya kadar bittabi 
kalır. Bir takrir daüha geldi o da okunsun.; 

Riyaseti Celiley© 
Encümen mazbatası hakkında izahat ita eden 

Mazbata muharriri Beyin beyanatına ve cereyan eden. 

RHİS _ Efendim lefcseriye'rimiz hâsd oldu, Mec
lisi açıyoruz, rumamei müaalkeraıta geçmezden evvel 

3. — Lâzlitan Mebusu Esat Beyin, Konya'ya ie-
bit edilmiş olan G ey veli eşhasın mahallerine iadeleri 
hakkında takriri, 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Lâzistan livası alhalistînden olup Geyve kazasına 
muzaf İkramiye karyesinde misafireten iskân eden 
Kulınçoğhı Musa İmzaaîyle Konya'dan çekilen telgraf-
naımıenia bir sureti leffen tatldim kılındı. Mezkûr 
telgraf namede; karye ahaüstiaden bîr kaç Mşioia is-
yaıundan dolayı bundan beş maili evvel çoluk çocuk 
asfcter aıite» ve içteriaden üç kişi ihtiyardan ibaret 
olan on dört hane halkının Konya'ya sevk ve tebid 
ddflnrasİ ve bati zaruret ve perisaniye*te kaimi; ol
duklarından babsüyk bırakâmast için İstBtayi made-
let olunmaktadır. Karyeden genç ve cahil gafil kim
senin cürüm ve kalbaıhatmdan naşji sübyan ve nîsvan 
ve ihtiyardan ibaret bulunan on dört hane halkının 
tamradii sefaletleri muvafıkı maıdelet olamayacağı 

arz ve tafsilden müstağni bulunmuş ve zaten böyle 

müzakereye nazaran hükmü valkiin tatbikat nokta
sından ıslahı içhı mahalline İadesini teklif eylerim. 

23 Eiylül 1336 
(Konya 
Refik 

HiHayır sadatah). 
RHİS — Kabul edenler «Herini kaldırsın. Kabul 

edümediı 
— Şimdi vicahen hüküm cereyan eden şahıs hak

kında tiamm tasdfkini kabul buyuranlar lütfen et
lerini kaldırsınlar. Kafeut olundu. 

<ön dakika teneffüs edilmek üzere celse tatil 
edîklii.) 

bir takrir var, okunacak, onu dinleyin de ruznamei 
müzakerata geçeriz, 

bir 'kanun da Mednli âlice kabul; edilmemiş olduğun
dan bu biçarelerin serbest kalmaları esbabını istik-
mal buyurutnıasını arz ve teklif ederim. 

Lâzistan Mebusu 
Esat 

BSAT BEY (Lâzistan) — Telgraflar var, takdim 
edeyim de okunsun..< 

KBtS — Efendim telgrafları da var, onun da 
okunmasını arzu ediyor musunuz? (Hay, hay sesle
ri). 

Ankara'da Lâzistan Mebusu Esat Beye 

Biz biçareler bundan beş mah mutedkfent karyemiz 
ahalisinden bir takım vicdansızların vukuu İsyanı 
üzerine bizteri bigayrihakkın on dört hane Konya'ya 
şevkettiler. Çoluk çocuk asker ailesi ve içimizde an
cak erkek üç kişi -ihtiyardan ibaret bulunuyor, te
madi edilen sefalet ve peöişam'yetimize nihayet ve-

İKINCl CELSE 

Açıfenar Saati : 3,45 Badezzevai 

REİS — Riyaseti Saniye Vekili Vehbi Ef. Hazretleri 

KÂTİP : Haydar Bey (Kütahya) 

4. — TAKRİRLER (Devam) 
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fibneltc üzere ntemleketimlize avdetimiz esbabının is-
tfkoıal buyunrimasHU İstirham eyleriz. 

jl't ByKiİ 1 3 » 
Sanman Medresesinde 

Gteyve Kazası İkramiye 
Klavyesinden on dört Hane 
Kanıma Kıtınçogfu Musa 

EİSAT .BEY (Uaistm) — izahat vereyim efen-

REİS — Efeodffm Esat Dey takrir sahibidir, iza
hat verecek, dSnJeyetrnv 

ESAT BEY (lâZRtan) ~ Adapazarı'nda vuku-
bulan İBc isyan üzerine Anzavtır; tstadbul'dao bir 
takım para atfaralk gehniş, İkramiye karyesinden bu 
üç gence 17 - İS - 20 yaslamada; bunlara para ver
miş, kjefldi maOcsadua âldt etmek için... Bunlar da 
Kuvayi rrtitKye Geyve cihetine gelince mubafefet ve 
mümaoeat etimiş, sonra ne için muhalefet ettûnra di
ye Karşı koydutlarmdan dolayı karye halkının ev
lerini yakmışlar ve tdtgrafnamede gösterilenleri de 
Konya'ya nefi etmiştir. İçlerimle çoluk çocuk ihtiyar 
ve asker altesi vardır. Bunların evleri yakılmış ve 
tebiden Konya'ya göndermişlerdir. Bunu geçenlerde, 
üç ay evvel Adapazarılna «k-tîgJm esnada soylemis-
terdi. Bu <İefa bir telgraf alıyorum: KonyaMa med
rese ktöşederinde peıüşan bir haldeyiz, bizim bu me-' 
selede <bir kabahatimiz yolldtur, esasen çotuk çocu
ğuz, BKİ aSffetihıiz, gfâelim memleketimizde serbest 
oMım duyarlar. Esasen Mecfei âlice böyle bir ka
nun verfflmetîMştir. Bu fevfcalkanun, idari bir muame-
lekftr zannederim, onun için serlbest kalmalarına ka
rar veıihneıainî arz ve tekÜM ederim. 

HAİMDÎ NAMIK BEY (İzmit) — 'Efendim Ah
met Anzavur Geyve üzenine hareket ettiği zaman İk
ramiye karyesi ahalisinden üç hane kendisine iltihak 

/. — İstiklâl mahkemeleri için aza intihabı. 
REİS — Efendim ruznalmei müzakeratımızda baş

lanıp yanm kalan, İstiklâl mefaakami safahatı vardır. 

/. — Tuz resminin tezyidi hakkında kanun lâyiha
sı ve Kavmini Maliye ve Mtfvazenei Maliye En
cümenle fi mazbataları. 

REİS — Tuz resminin tezyidine dair kanun lâyi
hası var. 

etmiş ve isyan etmişti. Ahmet Anzavurun kuvvetleri 
defedildikten sonra orada kalan on dört hanenin Ah
in:! Anzavura iltihak etmesi mutalaasiyte Hükümet 
banları tespit etmiş ve Konyaya sevketmişti. Maksat 
bunları o muhitten uzaklaştırmaktı. Yoksa, esasen bir 
mahkûmiyetleri de yoktur. Yalnız Konyaya gönderil
mişlerdi ve bunlar esasen Lâzistan ahaiisindendir. 'Bi
naenaleyh memlefcetierttie avdetlerini istiyorlar. Zan
nederim ki Meclisi afiniz de butta muvafakat ederler. 
(Muvafık, muvafık sesleri). 

&OYSALL1 İSMAİL SUFHt BEY (©urdur) — 
Efendim bendeniz.de ayni şeyi teklif edecektim. Biz 
bu telgrafı Dahiliye Vekâletine; kendilerinin memle
ketlerine avdeti esbabının istikmali teklifiyle göndere
lim (muvafık sesleri). 

ALI ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Bendeniz sö
zümden vaz geçtim efendim. 'İsmail Suphi Bey söyle
diler. 

REİS — Efendim mesele anlaşıldı. Şimdi telgrafın 
'Dahiliye Vekâletine, avdetleri nazarı dikkate alınmak 
ve bu 'fukaralar tahliye edilmek üzere, gönderilmesi
ni... (Memleketlerine 'iade sesleri). Müsaade buyurun, 
müretffehen memleketlerine iadleleıii.., 

MUSTAFA NECATİ 'BEY (Saruhan) — Hükü
met bunları ne için tebid etmüş? bilmiyoruz. Heyeti 
Vekileye göndeririz, Mesete bitfcr. 

HAİMDÎ NAMIK BEY (İzmit) — Bendeniz bflî-
yorum Beyefendi. O zaman Geyvenin kaymakamı 
idîm. Neden sözüme itiraz edersiniz? 

RBtS — Müsaade buyurun efendim, şu takriri na
zarı dikkate alıyor musonuz? <Hay, hay sesleri). Heye
ti Vekİleye gönderelim. Kabul buyuruyor musunuz? 
(Kabul sesleri). Kazan dikkate alınmak üzere, ha
valesini arzu edenler ellerini kaldırsın. Kabul olun
du. 

Malûm... Heyeti Vekile bu meselenin cumartesiye 
'kadar tehirini arzu ediyorlar. (Muvafık sesleri). Şimdi 
başka meseleye gecelin: 

REFİK BEY (Konya) — Yine Maliye VeMinin 
mii? 

'Büyük Millet Meclisi 'Riyaseti CelHesine 
Tuz resminin tezyidi hakkında Umuru Maliye Ve

kâletince tanzim kılınan kanun lâyihası ve esbabı mu-

7. —İNTİHAPLAR 

9. — MÜZAKERE EMIİEN MADDELER 
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cibe mazbatası Heyeti Vekileee leddettezekkür tasvip 
edilerek berayi müzakere irsal takarrür etmiş otoluk
la îfayi muktazasını rica ederim. 

7 - VIII - 1336 
1B. M. M. ReisisarM 

Gemlettin Arif 

Toz Resminin Tezyidi Hakkında Esbabı Mucibe 
Lâyihası. 

Mukaddema metrffehalaırda kMosu 26 paraya satı
lan ve 24 kânunuevvel '1333 tarMi kanun life bir kuruşa 
•iblâğ kılınan tuzun badema üç kuruşa füruhtu mu-
vafıfcı hal ve maslahat görötmüştür. Filhakika tuz hal-
km ittiyacatı zaruriyegi {dadında bulunmakla tuz üze
rine mevzu bulunan resmin gayet mutedil esaslar üze
rine tarh ve İstifa edilmesi tabii 'bulunmuştur. Ancak 
umumiyetle tedavül eden evrakı naJkdüyeain attın fi
yatına nrsbetle dun bulunması bİzzarure dahilde aha
linin tehviıvi ihtiyacına matuf olan her şeyin fiyatları
nı kat kat yükseltmiş ve işbu terefflü fiyatta memieha-
larda istihsalât ve istifcracat masraflarmı son derece 
tezyit ederek Devletçe İnhisardan matlup oları gayei 
fevaidi tamamen zayi eytemiiştür. Halbuki1 Tuzun baş
lıca mahalli sartf ve İstahlâkİ olan hayvanat ve me-
vadı hayvan i yen in ez cümle yağ ve 'peynirin yüz ku
ruştan daha ziyade miktara tereffü ötmiş olduğu gibi 
tuzun bilhassa ashabı ağnam ve mevaşi ficin sarfoüu-
nup hatkın ihtiyacı bunun yanında ehemimi yetişiz -bir 
mertebede bulunmuştur. 'Binaenaleyh sair havayici za-
ruriyeye göre lâsey mesabesinde kalacak işbu ted&bi-
rin bir emri tabiî mahiyetinde görülen tuz resminin 
dhVemyeti matlube esası tamamen muhafaza edilmiş 
olacağından merbut lâyihai kanunîye takdimkılındı. 
Tuz Fiyatının Tezyidi Hakkındaki Lâyıhali Kanunîye 

MADDE 1. — Tuz fiyatının tezyidine dair olan 
34 kânunuevvel 1333 tarihli tamunun birinci maddesi 
berveçbiati tadil edilmiştir. 

Memah'ki Osmaariye memlehalaruıda, tuzun be
her kilosu üç kuruşa satılır. 

'MADDE 2, — Is/bu kararnamenin mevkii meri
yete vazedildiği gün dahil olarak nihayet bir «afta 
zarfında tuz tüccar ve 'esnafı yedterinde bulunan tuz
ların miktarını bu beyanname Düyunu umumiye ida
resine haber vererek farkı resmi îfa etmeye mecbur-
dürter. Aksi halde ve müddeti mebhusehin inkızasrh-
da yedierincle mevcut 'bulunan tuz kaçak addile zap-
ttedifir. 

'MADDE 3, — Beyannamedeki miktara karşı zuhur 
eden fazfelar yüzde üçü tecavüz eylediği halde bu 
fazlaların farkı resJm atarak fcito başına İsabet eden 

iki kuruş üzerinden irfci kal ve yedbrindekii tuzu giz-
î^yenlürden gizledikleri tuz zahire çıkarfdığı halde 
aynen zabîedilmekle beraber rki :kat esmamı bedefen 
ve istihlâki sabit olan miktarın üç kat esmanı keza-
liZc b^delen cezayı takdî olarak tahsil «dür. 

MADDE 4, — tşbu kararnamenin tatbikinden 
mütevellit olabilecek 'her hangi bir müracaat üzerine 
bilûmum memurini inzibatiye ve polis ve befedSye 
memurları ile kura ve mahaöâlt heyeti İhtöyariyesi ta-
raiflarırtdan Düyunu umumiye idaresi memurlarına 
muaıvenatı lâzime ibraz olunacaktır. 

MADDE 5. — tşbu kanun yevmi neşrinin ferda
sından itibaren meriyülicradır. 

B. M. M. ReisIsanM 
Cefâfettin Arif 

-Müdafaai Mffl'iye V. Na. 
tfemeti 

Dahtiye Vekili Na. 
Dr. Aldnan 
Maüye V, 

Ferit 
Natöa V. 

(ismail Fazıl 
SAbiye V. 
Dr. Adnan 

Umuru 'Seriye V. 
Fehmi 

Adliye V. 
Cdâtettitt Arif 

(Hariciye Vekilli Na. 
delâlettin Arif 

(Maarif V. 
Dr. Rıza Nur 

Umuru İktisadiye V. Na. 
Or. Adnan 

Erkanı Haafoiyei U. Reiisİ 
İsmet 

V Ağustos 133S 

'Kavanlrii Maliye Encümeni 'Mazbatası 
Makamı Riyasete 

Tuz fiyatının tezyidine dair oîan Uâyibai Kanuni
ye Encümenimizde tetkik edildi, Beher kilo tuzun 
mcmkhaiarda üçer kuruşa satılması akçe farkının 'ilâ
vesinden başka bir mahiyette olmaîdığtndao büyük bir 
zam ve ahvali hazıra muvacehesinde istiiÜcsar oluna
cak bir muamele sayılamazsa da tuzun inhisarda bu
lunması dolayısüyle atelûmum inhisarların icabı ola
rak her yerde tuz bulundurmak mecburiyeti nazarı 
dikkatte 'tutulmak üktiza edeceğimden bu keyfiyet Dü
yunu umumiye idaresince tem'in edilmedikçe ve bu su
retle nakliye fiyattannm ve 'bir çok «ipekülâsyordann 
inzimamı ile tuzun on beş kuruştan yirmi beş kuruşa 
kadar satılmasına bir set çekilmedikçe zam hakkında
ki teMtfin tervici doğru olamayacağı düşünülerek ev-
•vclanirda bu cihetin tetkiki lüzumu Maliye Vekâleti
nin nazarı dikkatine arz edildi. Ahiren Düyunu umu
miye şubesi bulunan her yerde birer amlbar tesisi Ma
liye Vekâletince taahhüt edilmiş olduğundan teklifi 
vakım aynen kabulü muvafık görülmüştür yalnız ikin
ci maddede muayyen bir hafta müddetlin on beş güne 
iblâğı ve üçüncü maddenin .ihtiva ettiği kuyudun ifcin-
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ci maddeye ilâvesiyle üçüncü maddenin tayyı tensip 
edilmiş ve o suretle iâyibai kanuniye tadilien tanzim 
ve taJsMm olunmuştur. 

[13 Eylül 1336 
M. M. K&tip 

{Erzurum (Biga 
Süleyman Necati HanUiit 

Çorum OUmttşane 
SıddsK Veysel Kıza 

Malatya NîğdW 
Sirki Vehbi 

Kavanini 'Maliye Encümeninin Teklifi 
MADDE 1. — Tuz fiyatının tezyidine dair olan 

2W kânunuevveli 13'33 tarihli: kanunun birinci maddesi 
herveohiâti tadil edilmiştir. 

Memali'kİ Osman'ı ye merrriehailarında tuzun be
her kilosu üç kuruşa satılır. 

MADDE 2. — işbu kararnamenin mevkii me
riyete vazedildiği günden itibaren nihayet on beş gün 
zarfında tuz tüccar ve esnafı yedierinde buhıaan tuz
ların miktarını beyanname He Düyunu umumiye ida
resine haber 'vererek farkı resmi ifa etmeye mecbur
dur, Aksi halde ve müddeti mefbtafcenin inkızasındâ 
ımktarı mektum kaçak addedilerek resmi cedit üzerin
den iki misli resim cezaen istifa edfih'r. Beyannamede 
muharrer miktardan fazla zırhur ederse ayni muamele 
icra ohınur. 

'MADDE 3. — İşbu kararnamenin tatbikinden mü
tevellit olabilecek her hangi bir müracaat üzerine bi
lûmum memurini inzflbait ve pah's ve belediye memur-
fariyle kura ve mahaft&t heyeti' İhtİyariyesi tarafların
dan Düyunu umumiye idaresi memurlarına muavenatı 
lâzime İbraz olunacaktır. 

MADDE 4. — işbu kanun tarihi neşrinden iti
baren meriyülicmdır. 

IMADDE 5. — İşbu kanunun icrasına Maliye ve 
Dahiliye Vekilleri memurdur. 

'13! EyhH 1336 
Reis Namına M. M. 

ISüteyman Necat) 

Muvazenei Maliye Encümeni 'Mazbatası 
^Büyük MiHet Meclisi Riyaseti Cetüesİne 

Tuz resminin tezyidine dair Maliye Vekâletince 
tanzim ve Heyeti Vekile karariyte Meclisi Afiye tevdi 
•buyurutan layîhaa kanuniye müsveddesi Encümenimi
ze de havale taıyurubnakla mütalaa ve tetkik olundu. 

Tuz ihtıyacatı zaruriyeyi teşkil eden mevaddan bi
ri olmak itibariyle buna vazedilecek resmin mutedil 
esasat üzerine müpteni olması lâzimeden olup maa-

haza tuzun elyevm memlehalarda satılan fiyatın beş 
misli olarak füruht edilmekte olması ve bu da evrakı 
nakliye ile aftın fiyatı beynindeki fark ve tefavütten 
münbais bulunması hasebiyle 24 Kânunuevvel 1333 
tarihli kanun ile bir kuruşa satılmakta bulunan tuzun 
iki misli zammİyle üç kuruşa satılması esas İtibariyle 
Encümenim izce de kabu] olunmuştur. Kavanini Malîye 
Encümeni tarafından bu hususta dermeyan olunan 
mütalaa veçhile tuzun inhisar tahtında bulunması ha
sebiyle memlehalara bait olan mahaller halkının ihti-
yacatmı defetmek ve ihtikâra mâni olmak noktası en 
mühim mesele olup bu ciheti temin etmek maksadına 
binaen düyunu umumiye şubesi bulunan her mahal
de bir ambar tesisi Maliye Vekâletince taahhüt edil
mekte bulunması tatbikat İtibariyle bir emri asır olan 
ve bazı ahvale nazaran fazla masraf ihtiyarını müed-
di bulunan şu taahhüdün beynettüccar vukua getiril
mesi muhtemel bulunan ihtikâra karşı sureti tahliyede 
bir şeddi mümanaat teşkil edeceği cihetle şayanı şük
ran görülmesi hasebiyle ve halkın bu maddeye kesbi 
vukuf etmesi de lâzimeden bulunmak itibariyle bi
rinci maddeye o yolda bir fıkra ilâve edilmiştir. Me* 
vaddı saire münderecatı umumiyetle muvafık görüle
rek bu bapta tanzim olunan lâyihai kanuniye müs
veddesinin berayi tetkik ve müzakere Heyeti Umumi-
yeye arzı tezekkür kılınmıştır. 

Muvazenei Maliye 
E. R. M. M. 
Ferit Fuat 
Kâtip Aza 

Kozan Erzincan 
Mustafa Lûtfi Mehmet Emin 

Aza Aza 
Mardin Elâziz 
Necip Feyzi 

Muvazenei Maliye Encümeninin Teklifi 
MADDE 1. — Memalikİ Osmaniye memlehaların-

da tuzun beher kilosu üç kuruşa satılır. Düyunu Umu
miye ambarlarında bulundurulacak tuzun beher kilo
su dahi memleha fiyatına masarifi nakliye miktarı 
zam ile f üruht olunur. 

MADDE 2. — işbu kanunun mevkii meriyete va
zedildiği tarihten itibaren on beş gün zarfında tuz tüc
car ve esnafı yedierinde bulunan tuz miktarını havi 
Düyunu Umumiye İdaresine bir beyanname ita et
meye ve bu suretle farkı resmi tediye ve ifa eyleme
ye mecburdur. Müddeti mezkûre inkizasında yedierin
de bulunan fazla miktar mektum addedilerek ceza
en iki misli resim istifa olunur. 

ı 
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Beyannamede muharrer miktardan fazla zuhur 
edecek olduğu takdirde aynı veçhile iki kat resim 
alınmakla, beraber mütecasirleri hakkında takibatı ka
nuniye icra olunur. 

MADDE 3. — İşbu kanunun tatbiki hususunda 
Düyunu Umumiye memurları tarafından vukubula-
cak müracaat üzerine bilûmum memurini inzibatiye 
ve belediye ile kura ve mahallât heyeti ihtiyariyeleri 
muavenet ifasına mecburdurlar. 

MADDE 4. — Tuz fiyatının tezyidine dair olan 
24 Kânunuevvel 1333 tarihli kanunun birinci maddesi 
ahkâmı mülgadır. 

MADDE 5. — İşbu kanun tarihi neşrinden itiba
ren meriyülicradır. 

MADDE 6. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına 
Maliye ve Dahiliye vekilleri memurdur. 

Muvazenei Maliye 
En. R. M. M. 

• Ferit Fuat 
Kâtip Aza 

Erzincan 
Mehmet Emin 

Aza Aza 
Mardin Elâziz 
Tahsin Feyzi 

REİS — Efendim, tuz resminin tezyidine dair olan 
lâyihai kanuniyenin heyeti umutniyesi hakkında söz 
söyleyecek varsa isimlerini yazalım. 

Efendim söz isteyenlerin isimlerini okuyorum, ya
zılmayan varsa kaydedelim. Mazhar Bey, Alî Şükrü 
Bey, Suat Bey, Hilmi Bey, Besim Atalay Bey, Âlim 
Efendi, Mehmet Şükrü Bey... Daha başka söz iste
yen var mı?„ Mazhar Bey buyurun. 

DR. MAZHAR BEY (Aydın) — Bendeniz tuz 
meselesi, mesleğime ve sanatıma taallûk ettiği İçin 
söyleyeceğim ve aleyhinde bulunacağım; maliyeci ola
madığım için ... Efendiler; tuz rüsumu hakkında zam 
yapmak demek, yüzde seksen beş, doksan raddesinde 
köylüye tahmil etmek demektir. Evvelemirde sanatım 
itibariyle olan kısmı şöyle ki : Köylü, fakir olanlar
la, nebatat ile taayyüş edenler en ziyade tuz istihlâ
kine mecburdurlar. Nebatatın bünyesinde potas deni
len bir madde vardır ki, insanlar için daima vücu
dunda bir zehir olabilir. Bunu, ancak klörsodyum ta
biri fennisiyle, vücuda dahil olan tuz, vücuttan def 
ve tarhedebilir. Bunun için daima nebata ile taayyüş 
eden insanlar ve bu itibarla, bilhassa en çok istimal 
eden köylüler, aynı şekilde tuz sarf ve istihlâkine mec
burdurlar. Gerek kendi şahısları itibariyle ve gerek 
daima çok hayvan beslemeleri itibariyle Memaliki Os-
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maniyede yüzde yetmiş beşten fazla tuz sarfeden köy
lülerdir, Eğer bu Meclisi Ali; daima köylülerin refah 
ve saadetini temin edecek, daha doğrusu halkın ava-
mili sefaletini izale edecek esbap araştırmakla meşgul 
iken, münhasıran en büyük mikyasta köylüyü ezecek 
bu kanunu kabul edecek olursa, en ruhlu bîr noktayı 
ihmal etmiş olur. Binaenaleyh, bu İtibarla tuz resmi
nin tamamen reddedilmesini, bendeniz teklif ederim. 
Bahusus tuz ithalatının Aydın vilâyeti sevahilinden ve 
Halep tarafından nakliyatı mümkün olamaması me
hazı r i de nazarı itibare alınırsa bu mesele, zannede
rim kâfi derecede anlaşılmış olur. Reddini teklif ede
rim. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Dr. Mazhar Bey 
biraderimiz bu resimden en ziyade müteessir olacak 
sınıfın köylü sınıfı olduğunu pek güzel ve mukni 
bîr şekilde İzah buyurdular. Bendeniz bunun için bir 
şey söylemeyeceğim; yalnız orta yerde bir hakikat 
vardır ki; Maliye Nazırı Beyefendi daima bu haki
kate istinat ederek bir takım kavanini maliye ile Mec
lise geliyorlar. Bu hakikat de, şu idare çarkının dön
mesi ve çalışması İçin paraya ihtiyaç vardır, diyor 
ve Ötedenberi bir çok malî kanunlarla buraya geli
yor... Bu tarzda mali bir kanunla geldiği zaman ben
deniz rica etmiştim ki; memlekette bir sınıfa değil, 
umum sınıflara bir mükellefiyet tahmil etsin. Şimdi
ye kadar kabul edilen kanunları görüyorum ve hepi
niz görüyorsunuz ki; bu kanunlar en ziyade köylü ve 
rençber sınıfım müteessir ediyor. Bu meyanda diğer
lerini müteessir edecek bir şey yapılmadı zannediyo
rum. Binaenaleyh, Maliye Vekili Beyefendi hakîka
ten, şu İdare çarkım işletmek için para bulmak mec
buriyetindedir. Bunu, bu tarzda tuzdan ve şundan 
bundan alacağına ötedenberi söylediğimiz veçhile, 
bir kaç defa da kendilerinin söylediği veçhile, servet 
üzerinden müiezayit bir vergi almak suretiyle, kati 
ve muntazam bir vergi yapsa ve bununla açığını ka
patsa çok iyi olur zannederim ve yapacağım yapmak 
üzere bulunduğunu söylemişti. Böyle umum! bir ka
nun yapsın ve sırf köylüyü ezecek ve fena tesirler ya
pacak kanunlar yapmasın. Bunlar zannederim ki, mem
lekette suitesir yapar. Geçenlerde ihracat resmi ka
nunu yapılmıştı. Maatteessüf bendeniz müzakeresinde 
bulunamadım. Fakat neticesinde gördüm ki, bu ka
nun, netice itibariyle memlekete çok gadrediyor. Fın
dığa kiloda kırk para zammetmişler. Halbuki geçen 
sene bendenizin fındık mahsulüm vardı. Düşündüm; 
çünkü fındığın o zaman toplama ücreti bunu kur
tarmıyordu; masrafa tekabül etmiyordu. Bugün alt-
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mış para zammettik okkasına ... zannederim ki; bu 
suretle, senevi beş on milyon lira para getiren fındık 
ihracatını bugün dolduracak bu gibi şeyler her va
kit bir çok tetkikata muhtaçtır. Böyle zamanlarda ya
pılan kanunlar her vakit faydalı netayiç husule ge
tiremez. Onun için Malîye Vekili Beyefendi tetki-
katta bulunsunlar. Herkesi aynı derecede müteessir 
kılacak ve memlekete herkesin serveti nispetinde, ik
tidarı nispetinde bir vergi verecek bir şekilde müte-
zayit bir servet vergisi yapsın, ufak tefek vergiler yap
masın. Binaenaleyh bendeniz bu kanunun aleyhinde-
yim; Tuz Kanununun reddi taraftarıyım efendim. 

MALİYE VEKÎU FERİT BEY (istanbul) — Ce
vap vereyim efendim... 

REİS — Hepsine birden verirsiniz... 
MALİYE VEKİLİ FERİT BEY (İstanbul) — Hep

sine birden söyleyeyim iyi, fakat meseleyi kısa kes
mek mümkün olursa evvelden kesmek daha doğru olur 
zannederim. 

Efendim; tuz vergisi bilhassa ahali üzerinedir bu
yuruyorlar. Bu gayet doğrudur ve bu suretle ahali
miz, günden güne getirdiğimiz kanunlar ile, daha zi
yade tekâlife tahammüle mecbur ediyor, buyurulu-
yor. Bu da doğrudur. Fakat dünyada.acaba ahalimi
ze mükellefiyeti tahmil etmekten maada bir çarei 
hal mümkün müdür? Bir kere bu mesele gayet kati 
bir şeydir ki, her ne suretle olursa olsun, herhangi ka
nun olursa olsun, döner, dolaşır, mükellefin üzerine 
gelir... Onun İçin bu falanın üzerine, bu filânın üze
rine demek doğru değildir. Teklifi tüccarın üzerin
den alınız o yine döndürür, dolaştırır, müstehlikle
rin üzerine getirir. Binaenaleyh bunu daima tekrar 
etmekte, bir fayda yoktur. Tuz resmi; bir kere, tuza 
evleviyetle ve en ziyade muhtaç olan köylü üzerine
dir diyorlar. Bİr kere istimali cihetîyle köylülerimiz, 
kasabalarımız, kendi istimali şahsileri itibariyle, dai
ma aynı surette istihlâkte bulunurlar. Yalnız eshabı 
ağnam müstesna... Fakat eshabı ağnamın, çokça tuz 
sarfına mukabil, kendisinin ağnamdan istifadesi mev
cuttur. Binaenaleyh onları da belki bazı arkadaşlar 
tüccar sınıfına ithal ederler. Bütün memlekette ek
mek yiyen, bütün insanlar tuz sarf ve İstimaline mec
burdur. Bu, âdeta umumi bir sarfiyattır. Tuzsuz hiç 
birimiz geçinemeyiz. Ali Şükrü Bey biraderimiz diyor
lar ki; bunun için bilhassa eshabı iradın iratları üze
rine bir vergi yapsınlar da bundan vazgeçsinler... 
Esbabı iradın servetleri üzerine vergi yapmak, her 
memleketin bütçesinde gayei esasidir. Bendeniz mü
teaddit defalar Meclisi Âlinize arz etmiştim. Fakat 
eshabı servetin iradı üzerine; bahusus bizim memle-
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ketimiz gibi, iradı menkulü tespit edilmediği bir va
kitte, bunu bir gün, üç gün hafta beş ayda icra ka
bil midir? Meşrutiyetteflberİ daha maliye, irat vergi
sini yapmak için uğraşmaktadır. Bugüne kadar yap
manın imkânını bulamamışlardır. Fakat bendeniz, irat 
vergisi bazı cthetlerce gayet güçtür diye tüccara ver
gi teklif etmekten de katiyen geri kalmadım. Nitekim 
Heyeti Âliyeniz derhatır buyururlar ki; dünkü ruz-
namede kıraati müteakip encümene havale edilen tek
liflerden birisi, tüccar vergisi kanunudur. Binaenaleyh 
bendeniz buyurdukları gibi vadimi unutmadım ve 
vadimi imkân dairesinde incaz ederek tüccar Üzerine 
bir ticaret vergisi tarfıettim ve Heyeti Aliyenize tak
dim ettim. Ne kadar çabuk bunu lütfederseniz, tüc
cardan da o kadar çabuk olarak müdafaai vatan hu
susundaki mükellefiyetleri temine bendeniz hazırım. 
Binaenaleyh iş bende değil, Heyeti Âliyenizdedir... 
İrat vergisi meselesine gelince; bendeniz zannederim 
ki ancak bu senei maliyeyi ve bu senenin ihtiyacım 
geçirdikten sonra ariz ve âmik onu düşünürüz. Ben
deniz bugün ne yapıyorum? Hizmete başladığım gün
den bugüne kadar geçen eyyamı derhatır buyurma
nızı istirham ederim ki - İki aydır - iki ay zarfında 
yaptıklarım, müstacelen bütçemizin ihtiyacını temin 
etmekten ibarettir. Bu, yeni yeni vergilerle temin edi
lemezse ne ile edilir? Nitekim ticaret vergisini de en 
son olarak teklif ettim. Ondan başka teklifim yoktur 
bu kanunlar İçerisinde... Heyeti Âliyenizi çokça ta
ciz ettim. Fakat bunu bütçenin tevzinine kadar yapa
cağımı dün söylemiştim. Bugün de tekrar ediyorum. 
Esasata müstenit vergilerimizi ıslah etmek aşarı bu 
hale koymak, ağnam ve temettüünü böyle yapmak gi
bi şeyleri bugün Heyeti Aliyenize takdim ile uğra
şırsam bendenizi nazari yatçılıkla ittiham edersiniz. 
Ben bugün en ziyade kabili icra bir surette gidiyo
rum ve onun için bugüne kadar mevcut mükellefiyet
ler içerisinde, her birinin esasatmı tebdil etmeyerek, 
yalnız onların kabiliyetlerini tezyit etmek cihetini dü
şündüm. Tuz resminin tezyidinde de aynı şeyi takip 
ettim. Ve tuzda ahalinin hiçbir vakit tahammül ede
meyeceği bir miktarı teklif etmedim. Bugün bir ku
ruş yerine üç kuruş teklif ediyorum. Efendiler vak
tiyle tuz yirmi dört-para üzerinden satılıyordu. Eğer 
yirmi dört paranın bugünkü evrakı nakdiye ile far
kım araştırırsanız üç kuruştur. Binaenaleyh ben buna 
bir şey ilâve etmiyorum. Bilhassa Şark Cephesi Ku
mandanı tuzun beş kuruşa İblâğını, memleketin ihti
yacı malisi nöktai nazarından yazdı. Tuzun behema-
hal beş misline İblâğ edilmesini ve Düyunu Umumi
ye varidatının, Şarkta bu gibi şeylerle temin edilece-
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rak ediyorlar ki; bir takım teklıfat yapılır. Diğer sı
nıflar mahrum kalacak, hiçbir sınıf açıkta kalmaya
cak, hiçbir sınıfı mahrum etmeyecekler. Bir defa ma
sarif bütçesinin müfredatını almadık. Encümene ve
rilip de müfredat tetkik edilmeli, hâsıl olan netice ne 
ise ona göre bütçe masrafını tetkik etmeli. Alabildi
ğine ve hiç kontrole tabi olmadan tezayüt eder, gider
se tabiî biz sonunda bir Devlet meydana çıkarama
yız, idarei umur edemeyiz. Bunun topunu idare ede
lim diyeceğiz. Zammiyat buna kâfi gelmezse Maliye 
Nazırı umumi açığı için nahiye, kaza, liva namına bu 
açığı serperek bütçeyi karşılaştırdım diyecek. Fakat 
efendiler; memleketin heyeti umumiyesi, istjhsalâtın 
derecesini nazarı dikkate alalım. Bugün umumî se
ferberlik ilân edersek, askerin miktarını tezyide mec
bur olursak ,istlhsalâtımız azalacak, bir kere ziraî, sı
naî husule gelecek buhranlar nazarı itibare alınmalı
dır. Bugün belki bütçemizi tevzin etmiş olabiliriz. 
Fakat seneler, günler tevali ettikçe müşkül mevkiler
de kalmamak için, behemahal masarifin azalmasına 
ve bütçemizi uydurmaya mecburuz. Bunu da kabul 
ettiler ve vadettiler. 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY (îstaribul) — Evet 
efendim. Perşembe günü gelecek. 

ğini teklif etti. Bununla beraber bendeniz yalnız ev
rakı nakdiye ve nakit arasındaki farkı nazarı dikkate 
alarak ibr kuruşun üç kuruşa iblâğını teklif ediyo
rum. Bununla ahalimizin üzerine azim bir külfet tah
mil edilmiş olmayacaktır. Buna katiyen emin olabi
lirsiniz. Beher kiloda iki kuruş azim bir külfeti mu
cip olamaz. Fakat buna mukabil bütçemize tesiri bü
yük olacaktır. Herhalde bu, altı ay içerisinde bir 
milyon dokuz yüz bin lira kadar bir fazla varidat te
min edecektir. Binaenaleyh, bütçenizin tevazünü mev
zubahis olduğu zaman da, bütün muvaffakiyetimizin 
esası, tekrar ediyorum efendiler; muvaffakiyeti har
biye, idariye, dahiliye ve asayişimizin temini para 
ile olacaktır, parayı temin etmezseniz hiçbir şey ya
pılamaz. Bu noktai nazardan hakikaten bütçemize 
alâkası olan bu tuz resmi katiyen zait bir külfet ol
madığından Heyeti Âliyenizden müstaceliyetle ka
bulünü rica ederim. Bu münasebetle burada hususî 
bir şey de arz etmek istiyorum. Bir mesele vardır 
ki, şayanı dikkattir. Tuz tahtı inhisardadır. Binaen
aleyh hudutlarımız içerisine hariçten tuz ithali mem
nudur. Fakat bazı memleketlerimiz vardır ki; şimal
de Trabzon havalisi gibi ve cenupta Mardin gibi, bu
ralar ötederiberi Foça tuzlariyle idare edilmekte ve 
kâfi gelmediği takdirde kaçak suretiyle bir takım tuz
lar getirilmektedir ki bu tuzlar Mardin cihetlerine 
kadar gelebilmektedir. Bitlis cihetinden gönderilecek 
tuzlarla bunlar rekabet ettiğinden, bugün bile hâlâ 
rekabet caridir. Binaenaleyh bir nokta vardır; Foça 
tuzlarının gelmemesi İhtimali ve gelmediği halde de 
ademi kifayeti noktai nazarından Trabzon havalisi 
ile, Bitlis, Diyarbekir havalisine gelen diğer tuzları 
kaçak ad ve müsadere edip yine ilânihaye kaçakçılı
ğı muhafaza etmekten ise, duhuliye suretiyle oralar
dan tuz ithalini kabul ederek, bu tuzların aynı za
manda muntazaman girmesini temin ve girmekle be
raber de varidatımızı tazif etmiş olacağız. Bu husus
ta Heyeti Aliyenize bir teklifte bulunacağım : Bîr 
maddei kanuniye ile bunu da kabul buyurduğunuz 
takdirde, tuz meselesi memleketin ihtiyacatına ve büt
çenin esasatına göre tamamiyle halledilmiş olacaktır. 
Binaenaleyh meseleyi tesri ederek müzakere ve ka
bul buyurmalarını tekrar istirham ederim. 

DR. SUAT BEY (Kastamonu) — Efendim, ma
lûmdur ki hayatı hususiyede herkes kendi yaşayışı 
için evvelâ kazancını sonra da sarfiyatını düşünür. 
Evlenmek müstesnadır. Hayatı resmiyede ise evvelâ 
masraf ve sonra da varidat düşünülür. Halbuki gö
rüyoruz ki; pek yakın zamandanberi üst üste gelen 
baranı tekalif sağnak halini aldı. Ali Şükrü Bey me-

DR. SUAT BEY (Devamla) — Masarifi umu
miye bütçesi miifredatiyle beraber gelecek. 

MALÎYE VEKİLİ FERİT BEY (istanbul) — Ge
lecek hafta perşembe günü takdim edeceğim. 

DR. SUAT BEY (Devamla) — Bu meseleyi umu
mi bütçenin tetkikine tehir edelim. 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY (İstanbul) — Ba
na taallûk etmez. (Hayır, hayır taallûk etmez sada-
ları) 

Efendim, Heyeti Aliyenize arz ediyorum. Masarif 
bütçemizi gelecek perşembe takdim edeceğim. Fakat 
onun tetkiki, müfredatının tetkiki Heyeti Âliyeniz
den kimbilir ne zaman çvkacak, binaenaleyh masarif 
bütçesinin tetkjkiyle, bu suretle teklif ettiğimiz va
ridata ait levayihi kanuniyenin birbirine raptı kati
yen lâzım gelmez. Bir milyon dokuz yüz bin lira 
fazla alacağız. Bunu; ancak bu kanunu şimdi kabul 
ettiğimiz takdirde alacağız. Fakat bunu şimdi kabul 
buyurur musunuz? Gün geçtikçe tabi! azalacak ve 
azaldıkça tabiî varidat tenakus edecek ve bütçe açığı 
çok olacak, bu noktai nazardan katiyen alâkaları 
yoktur. Binaenaleyh bunun ona raptedilmemesini rica 
ediyorum. 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Para hususun
da Maliye Vekili Beyefendiye daima taraftarım. Pa-
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ra, para, para... Bundan başka çare yoktur. Bunu 
kurtaracak budur. Memleketi müdafaa değil, mem
leketi kurtaracak vaziyetteyiz. Memleketi kurtarmak 
noktasında bulunuyoruz. Binaenaleyh gelecek kanun
ların meyanında evvelâ Maliye Vekilinin kanunla
rını müzakere etmeli ve süratle elden çıkarmalıyız. 
Gerek Ali Şükrü Bey ve gerek diğer rüfeka, evvelki 
gün de, bugün de bu vergiden bahsediyorlar. Resmî 
lisanımızda müterakki vergi ki, benim lisanımca Ar
tar Vergi Kanunu, bunu bir ay evvel Meclise tak
dim ettik. Arkadaşlarımız henüz çıkarmamışlar. Ken
dilerine istirham ederim, bir an evvel çıkarsınlar, 
Meclise iade buyursunlar. Eldeki kanuna gelince, 
köylülerin mutazarrır olacağı kanundur, binaenaleyh 
ret değil tebdil ve tadil itibariyle iadesini teklif ede
ceğim. Aşçılarımız, lokantacılarımız var ki milyon 
kazanıyor. Zenginlerimiz de var ki oldukça böyle 
rüsuma müttehammil bulunuyorlar. Fakat köylüleri
miz tahammül edemezler. Maliye Vekâletince yahut 
Kavanini Maliye Encümenince öyle bir usul bulun
sun ki; köylülere eskisi gibi ucuz fiyattan satılsın, 
kasabalılara (10 - 15) kuruş üzerinden satılsın. (Gü
rültüler, handeler) 

BESİM ATALAY BEY (Kütahya) — Hepiniz 
bilirsiniz ki; Orta Afrİkada tuz; şeker kadar pahalı
dır. Vaktiyle Avrupalılar bir çocuğun eline bir kü
çük parça tuz verip altın tozu alıyorlarmış. İçel'de 
seferberlikte ahali bir okka yağı yarım okka tuza de
ğişiyorlardı, İşittiğime göre Antalya'da da böyle ol
muş, hatta tuzu bulamayanları gözlerimle gördüm, 
beyefendiler; denizden suyu getirdi, una kattı, ek
mek yaptı. Bugün çarşıda yedi kuruşa satılan tu
zun üzerine 2 kuruş binecek, köye varıncaya kadar 
(15 - 20) kuruş olacak ve 15 - 20 kuruş köylünün 
yanında mühim bîr paradır. Köylü tuzsuz kalacak 
ve Afrika gibi bizde de başlayacak tuz; şeker dere
cesinde yükselmeye... Eğer Hazinenin açığını kapat
mak istiyorsak, köylüye değil, çarıklı ahaliye değil, 
sana bana yüklensin, lüks eşyasına, ziynet eşyasına 
zammetsin. Ekmek, tuz bunlar havayici zaruriyeden-
dir. Bunlar üzerine zammolmaz. Temettü vergisine, 
ihracat, ithalâta, bunları kabul ederiz, fakat zanne
derim ki tuz üzerine resim kabul edilmesine, bugün 
tuz üzerine zam icra eden, yarın ihtimal ekmek üze
rine de tarhetmeye başlayacak. Bunun İyisi, zengin
lerin içmesine ve biçmesine mahsus şeylere konsun. 
Çay, kahve bunların üzerine vergi koymalıyız. 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY (İstanbul) — 
Hepsi var. 

BESİM ATALAY BEY (Devamla) — Öyle ise 
bir şey kalmamış... (Handeler) 

ALIM EFENDİ (Kayseri) — Malûmu âlinizdir 
ki semavat ve arz adalet ile kaimdir. Bir dakikalık 
adalet altmış senelik İbadetten efdal olduğu nezdiya-
lânızda tariften müstağni ise de hilâfına hareket eden
leri mene her mümin seran ve aklen borçludur. Zira 
Anadolunun her köşesinde, en büyük şefairinden en 
küçük karyesine varıncaya kadar, şu Meclisi Âliden 
çarıçeşmiyle adalet bekliyorlar. Biz bunlara vüsün-
den ziyade bir takım teklifler tahmil ediyoruz. Ta
kat getiremeyeceklerinin on mislini yükletiyoruz. Te
mettü, rüsum... Bunları hep fıkaradan alıyoruz. Bir 
takım eytam, dul İcadın ve hemşirelerimiz tarlalarda 
ayakları yalın, başları açık, sürüm sürüm sürünerek 
onunla teayyüş ederken, bir sürü eytamı ile meydan
da kalmış, üç kuruş bulup da tuz alamayan biçare
ler, şimdi tuzun yirmi dört kuruşa batmanı, yani altı 
okkası, buna nasıl para yetirip tuz alacak? Bu, ada
lete mukarîn değildir. Bunlara vüs'ünden ziyade yük 
tahmil ediyoruz. Zira bu dini mübin, bu milleti is-
lâmiye beynesseyfeynde mahfuzdur. Hazreti Peygam
ber (Eddinü mahfuzun beynesseyfeyn) buyurdu. Biri 
seyfi adalet, diğeri seyfi şeriattir. Hadîsi Resulullah-
da; bu dini mübini islâm iki kılıç arasındadır, iki seyf 
arasında muhafaza olunur, diyor. Ulema da seyfi 
şeriat ile bu milleti muhafaza etmezler ise bu millet 
helake gider. Ana ile baba arasında yetim ve ma
sum husule geldiği zaman pederi ve validesi ona 
bakmazsa, İrza etmezse o çocuk ağlaya ağlaya helik 
olur. Bu Meclisi Ali de hilâfet vazifesini deruhde 
etmiştir. İndallah, huzuru Rabbülâleminde mesul olur. 
Bu fıkraya vüs'ünden ziyade teklif ediyorsunuz. Bu
nun altından kalkamaz. Sonra ne yapacak? Bunun 
çaresini, yani masrafı kısaltmanın çaresini düşünmü
yoruz. Meselâ; bir kazada bir odacı vardı. Kırk beş 
kuruşla sekiz odayı idare ederdi. Şimdi on tane, be
her tanesine (2 000) kuruş veriyoruz. Bir senede bir 
kazada (250) bin lira masraf yapılıyor. Bu masrafı 
biraz kısmalıdır. (100) liraya İndirin. Masrafı azal
talım demiyorsunuz, tekâlifi çoğaltıyorsunuz. Bir yan
dan masrafı çoğaltıyoruz, bir yandan da İndallah me
sul olacağız. Belki o fıkara da yevmi kıyamete kadar 
bizi lanetle yadedeceklerdir, Fıkaranın hukukunu mu
hafazaya mecburuz. Yarın indallah hepimiz mesulüz. 
Bundan dolayı tuz resminin aleyhindeyim. (Alkışlar) 
(Müzakere kâfi sesleri) 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarısahip) — Bir 
çok rüfeka aleyhinde söylediler. Bendeniz de, halkçı 
olmak itibariyle, aleyhinde söyleyeceğim. Evvelemir-
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de Nazır Beyefendi nezarete geldikleri günden beri 
hummalı bir surette çalıştılar. Bütçemizde bir teva
zün husule getirmek İçin bize bu kanunları teklif et
tiler, Bunları şükranla karşılarım. Fakat tevazün hu
sule getireceğim diye daima köylüye, vur abalıya di
ye gitmek de doğru değildir. Azıcık da memlekette
ki zenginlere, ashabı emlâke vuralım. Efendiler, ni
çin bir teklifi müterakki kanunu getirmiyor Maliye 
Vekili Beyefendi? Emlâk üzerinden teklifi müterakki 
alınmalıdır. Bendenizce bütçede husule getirilecek te
vazün bu suretle meydana getirilsin. Sonra, temenni 
ederim ki bütçemizde yapılacak tevazün, bir çok faz
la memuriyetlerin lağvı ile, Hoca Efendinin buyurduk
ları gibi, masariften tenkisat ile yapılsın. Bilumum bir 
çok memuriyetler ve daireler ihdas edilmesin. Büt
çede tevazün bu suretle husule gelir. Mobilya ver
gisi alsınlar efendim. Onun için de bir kanun yapa
bilirdi. Ne için hep köylüye? (Gürültüler) Daima bü
tün halkın müteessir olacağı bilhassa fukarayi hal
tın, köylünün muhtaç bulunduğu bir şeye yükle
nelim? Şimdi tuzun okkası yedi buçuk kuruş, bu
gün iki kuruş zam olacak köye gidinceye kadar 10 
kuruş olacak. Bugün köylü ne kazanıyor efendiler? 
Onun için kazancı, tırnaklarının topraktan çekmiş ol
duğu şeyi hesap edecek olursak, senevî 30 liraya ba
liğ olan bir paranın 20 lirasını böyle tuz resmine ve
rirse nasıl geçinecek bu zavallı köylü? Geçenlerde af
yon ihracat meselesi mevzubahis olunca, Ali §ükrü 
Beyin dediği gibi, afyonu geçen sene bizim memleke
timizden almadılar. Çünkü masarifi istihsaliyesi, ame
le ücreti, alacağı afyonun ücretinden daha fazla tu
tuyordu, Biz kendi tarlamızdan da almadık ve bun
dan doğrudan doğruya müteessir olacak köylüdür. 
Fakat ben kendi hesabıma müteessir olmam. Yedi 
kuruştan tuzu alırken on kuruştan alayım, bundan 
mutazarrır olmam. Senede alıp sarfedeceğim on beş 
okka tuzdur. Köylünün ise senede alacağı tuz elli 
okkadır. Hayvanına yağına vesairesine sarfedeceği 
tuz miktarı yekûnludur. Kazancını tuz parası oiarak 
verecek değildir. Daima fıkarayi halka, köylüye ta
allûk eden mesailde pek semihane hareket edilmesini 
temenni ederim ve Maliye Nazırı Beyefendi, yapaca
ğı faaliyeti sırasında, bize bîr teklifi müterakki ka
nuniyle, bîr de mobilya hakkındaki vergi kanuniyle 
gelsinler, O vakitlerde bunları hüsnü suretle karşıla
mak için ilk olarak önlerinde bendeniz idarei kelâm 
edeceğim. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim, vergiler için
de İstihlâk vergileri arasında, en ağırlarından olan 
ve ihtiyacatı zaruriye hakkında mevzubahis bulu

nan tuz resmi aleyhinde söyleyen arkadaşlarımın söz
lerine tamamîyle iştirak ederim. Aleyhinde dermeyan 
ettikleri mütalaat nazarı itibare alınmaz ve şayet büt
çe derdidir diye bu resim kabul edilecek olursa, He
yeti muhteremedeki arkadaşlarımdan bir ricam var
dır; bizim bütçemizde her ne vakit ve her ne za
man bir zam kabul edildi mi bu milletin sırtında 
ilelebet kambur olarak kalır. Hangi zammı, tahat
tur buyurunuz ki, zammedilmiş, bilâhara refedil-
miş? Böyle hiç bîr şey yoktur. Bari şu ahvali fev
kalâde içinde bir takım ağır resimlerin ileride ne şek
le gireceğini, yükselecek mi, alçalacak mı? Bilmiyo
ruz, o vakitte elimizde bir vasrta olsun, kanunen bir 
melce bulunsun, Bu resimleri kabul ederken, ya bu 
harbin devamı müddetince veya bir sene müddetle 
kabul edelim. Bilhassa tuz resmi gibi Düyunu Umu
miye ile alâkadar olan bir resmi, böyle alelıtlak ka
bul etmek bendenizce iyi değildir. Bendeniz bu ka
nunu reddedeceğim. Eğer kabul edecek olursak, bil
hassa rica ederim müddeti tayin etsinler. Hiç olmaz
sa bir seneye İndirsinler. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahİsarısahip) — 
Kabul etmiyoruz ki. 

HAMDI NAMIK BEY (izmit) — Bendeniz bu 
kanunu okuduğum zaman düşündüm ki; Hükümet 
halkın ve bilhassa köylünün refah ye saadetini temi
ne çalıştığım ilân etti ve bu yolda halkçılık namiy-
le bir program tanzim ettiği bir sırada nasıl olupta 
böyle bir kanunu yaptığını anlayamadım. Maliye Ve
kili Beyefendinin bugün malî kanunları müdafaa et
tikleri sırada, daima nakarat halinde söyledikleri bir 
söz vardır ki; paraya ihtiyacımız var; bu, doğru
dur. Fakat masarif atımızı varidatımıza uydurmak için 
mutlaka varidatı tezyit etmek ve bunun için köylüye 
yüklemek muvafıkı madelet değildir. Bunun başka 
yolları da vardır. Meselâ masarifatımızı tenkis etmek 
suretiyle bütçemizi tevzin edebiliriz. 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY (İstanbul) — 
Pekâlâ onu da yaparız,,. 

HAMDİ NÂMIK BEY (Devamla) — Zavallı köy
lü aşar verir, ağnam verir, yol parası verir, verir, 
verir. Verir ama acaba bu kadar tahammülfersa bîr 
yükün altında nasıl dayanabilir? Şimdi bir kilo tuzu 
memİehadan (3) kuruşa satacaklar. Düyunuumumiye 
ambarına gelinceye kadar (3) kuruş da masarifi nak
liye zammedilecek, (6) kuruş olacak. Sonra Düyu
nu umumiye bunu bakkallara satarken bir zam ya
pacak. Oradan köylü bakkalları aldığı zaman da köy
lüye satarken tekrar bir zam yapacak, köylü vaktiyle 
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yirmi paraya yediği tuzunu şimdi yirmi kuruşa yiye
cektir. Bu ise muvafıkı madeiet değildir. Binaenaleyh 
bendeniz esasen bu kanunun aleyhindeyim. Fakat şa
yet Heyeti Celileleri kabul ederse Maliye Vekili Be
yefendiden bir şey istirham edeceğim. Bir ihtikâra, 
suiistimale mahal kalmamak için hiç olmazsa bunu 
bakkallara vermesinler, doğrudan doğruya Düyunu 
umumiye ambarlarında satılsın. 

MUSTAFA BEY (Gümüşhane) — Bu pek doğru. 

ALİ SÜRURl EFENDİ (Karahisanşarkl) — Ben
deniz sözümden sarfınazar ettim. 

RASİH EFENDİ (Antalya) — Efendim, bu tek
lif zannedersem bir resim değildir. Tuz, malumu âli
niz, Devlet ve milletin malıdır, alınacak olan tuzun 
bedelidir. Her malın bedeli yüzde bin artmışken biz 
tuzu üç kuruş fazlasiyle sattırmaya müsaade etmiyo
ruz. Bu neden icabediyor? Çünkü alınacak olan re
sim değildir, milletin ve Devletin malını, bedeli as
lisi üzerinden satmaktır. Biz böyle sehlüttahsil olan 
bir varidatı elimizle geriye atacak olursak, sonra va
ridat aramaya gittiğimizde, bu Devleti hiçbir zaman 
idame ettirmeyiz. Mütezayit vergilerden, emlâk ve 
ticaret vergilerinden bahsediyoruz. Fakat şurasını da 
düşünelim ki; mütemadiyen seferberlikte o vergiler 
eshabını silâh altına davet ediyoruz. Şu halde o va
ridatlar kısmen tahsil edilmeyecektir. Böyle hazır va
ridatı feda edip, tahsili müşkül olan varidat arama
ya gidecek olursak, bir vakit olur ki iş güçleşir ve 
müdafaai memleket vazifesi pek müşkül bir devreye 
girer. (Pek doğru sesleri) Onun için bu üç kuruş bi
nen şeyler, diğer ihtiyacatımıza verdiğimiz paralara 
nispetle pek hafiftir. Yalnız arkadaşlarımızdan bir 
çokları köylülerin ihtiyaçları üzerine bu resmin yük
leneceğinden bahsettiler. Evet eshabı ağnam fazla tuz 
sarfeder, eğer fazla ağnamı varsa ticaret malını o nis
pette artırır, o suretle satar. Asıl halkın şikâyet ede
ceği ve mutazarrır olacağı bu değildir. Bunun yolu 
vardır. Binaenaleyh bu Devletin malıdır. Devletin ma
lını daha fazlasına sattırması imkânı varsa onu dü
şünmeliyiz, zira Devletin varidatım çoğaltmak lâzım
dır. Varidatı Devleti tenkise değil, tezyide sebep olu
ruz. Fazla yük yükletmek burada mevzubahis değil
dir zannederim. (Bravo sesleri) 

REİS — Efendim söz söyleyecek bir arkadaş 
kalmıştır. (Kâfi, kâfi sesleri) Ve Karesi mebusları 
tarafından da kifayete dair takrir var. 

Riyaseti Celileye 
1. — Müzakere kâfidir. 
2. — Kanunun reddini teklif ederiz, 

23.9.1336 
Karesi Karesi 

H. Basrİ Abdülgafur 

REİS — Efendim müsaade buyurursanız takri
rin iki fıkrası var. Fıkrai ulaşım bir kere reye koyalım 
da sonra fıkrai saniyesini de reye koyarız. 

Efendim müzakerenin kifayetini kabul edenler el
lerini kaldırsın... Heyeti umumiyesinin müzakeresinin 
kifayeti kabul edildi, 

KÂTİP HAYDAR BEY — Efendim bir takım 
takrirler var, Canİk Mebusu reddini, Karahisar Şükrü 
Bey reddini, Karesi mebusları reddini teklif ediyorlar. 

HAMDİ NÂMIK BEY (İzmit) — Reddedilmediğİ 
takdirde Düyunu Umumiye ambarlarında satılsın di
yorum. 

Riyaseti Celileye 
Tuz resmi hakkındaki Heyeti Umumiye müzake

resinin kîfayetiyle maddelere geçilmesini teklif eyle
rim. 

23 Eylül 1336 
Kastamonu 

Rüştü 

Büyük Millet Meclîsi Riyaseti Celilesine 
Tuz fiyatının tezyidi hakkındaki kanun heyeti 

umumiyesi hakkındaki müzakere kâfi olmakla kanu
nun kabuliyle maddelere geçilmesini teklif eylerim. 

23 Eylül 1336 
Mardin Mebusu 

Necip 

'Riyaseti Celileye 
Vergi tahmil eden kanunların masarif bütçesinin 

tetkikinden sonraya tehirini teklif ederim. 
Kastamonu Mebusu 

Dr. Suat 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Tuz fiyatının tezyidi hakkındaki lâyihai kanuniye 

Heyeti Umumiyece reddedilmediği takdirde esnafın 
ihtikârına, halkın zararına mahal kalmamak üzere 
tuzların bakkallarda değil Düyunu Umumiye ambar
larında ahaliye furuhtunun kabulünü teklif ederim. 

22 Eylül 1336 
İzmit Mebusu 

Hamdi 
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MALİYE VEKİLİ FERİT BEY — Efendim bun
lar maddelere aittir. 

BİR MEBUS BEY — Bunlar nasıl takrir? 
REİS — Bunlar takrirdir efendim ve bendeniz 

de burada okutmaya medbunım. 
MALİYE VEKilUİ FBRÎT BEY — O halde söz 

veriniz de biz de söyleyelim. 
MUSTAFA SABRI EFENDİ (Siirt) — Nizam

name sarihtir, okunsun. 
REİS — Şimdi efendim takrirleri birer ibiter reye 

koyacağım. 
HASAN FEHMİ BEY <Gümüshane) — Müsaade 

buyurunuz efendim, bir meselei ımistahare çıktı. Bu 
meselenin zaten heyeti umumiyesi hakkında müza
kerenin kifayetini Heyeti Celile kabul etti. Maddele
rin müzakereye konulması meydana çıktığı bir za
manda tehiri teklif olunur. Heyeti umumiyesi reye 
•konuldukta tehiri kalbıd edilirse o zaman alacağı 
şekle göre (beraber müzakere ediir. (Öyle yok ses
leri). Eğer Heyet tehirini fcaibul etmezse maddelere ge
çilmesi teklif olunur, eğer maddelere geçilmezse o 
zaman kanun reddedilmiş demektir. 

REİS — efendim Hasan ıBeyin böyle bir takriri 
var, reye konmasını teklif ediyor (Reddini reye kö
yün sesleri) 

(Kastamkjnu Mebusu Dr. Suat Beyin 'takriri tek
rar okundu), 

RBİS — Kabul edenler etterini kaldırsın. Kabul 
olunmadı. 

Şimdi kanunun bütün reddine dair Karesi mebus
larının takririnlin İkinci fıkrası var. 

Kabul edenler ellerini kaldırsın. (Aksini reye ko
yun, ekseriyet yok sesleri). 

Efendim aksini reye 'koyuyorum. Yani madelere 
geçilmesini .kalbul edenler ellerini kaldırsın. Kanun 
reddolunmayıp maddelere geçilmesi kabul olundu. 

fKâtrp, Haydar 'Bey, Kavanini Maliye Encüme
ninin birinci maddesini akudu.) 

Tuz Resmi Kanunu 
•MADDE 1. — Tuz" fiyatının tezyidine dair olan 

24 Kânunuevvel 1333 tarihli 'kanunun birinci mad
desi 'berveohi ati tadil edilmiştir: 

Memaliki Osmaniye memlehalarında tuzun beher 
kilosu üç kuruşa satılır. 

(Muvazenei MaJtiye Encümeniniınkî okunsun ses
leri). 

REİS — Efendiler dinleyiniz bîr kere Muvazenei 
Maliye Encümeninin maddesi bir defa da Kavanini 
Mafliyenin teklifi okunacak ve ayrı ayrı reye konacak. 

ıMAiDDE 1. — MenraJiki Osmaniye memlehala
rında tuzun beher kilosu üç kuruşa satılır. Düyunu 
umumiye ambarlarında bulundurulacak tuzun beher 
kilosu dahi memkha fiyatına masarifi nakliye mik
tarı zam ile füruht olunur^ 

•MALİYE VEKİUt FBRİT BBY — Efendim bu
rada Kavanini Maliye ve Muvazenei 'Maliye encü
menlerinin teklifleri birbirine tevafuk etmiyor. Mu
vazenei Maliye Encümenimin teklifinde (masarifatı 
nakliye zammedilerek füruht olunur) diyor. Eğer bu 
•kabul edilecek olursa, bu maddeye şunun ilâvesi lâ
zımdır: Birinci maddeye, ambar ioaresi, müstahde
min maaşatı ve saire İle bilûmum masarifin zammiy-
le demek 'lâzım gelir. Binaenaleyh bendeniz zannedi
yorum, Kavanini Maltiye Encümeninin teklifi ki (Me
maliki Osmaniye meml-ehalaııoda tuzun beher kilosu 
üç kuruşa satılır) diyor. En basiti hu '(Muvafık ses
leri). 

REİS — Bu madde hakkında söz İsteyen var mı? 
MUSTAFA SAlBRlt 'EFENDİ (Siirt) — Efendiler, 

tuzla karın doyuran ve ekmeğini tuza batırıp yiyen 
fukaraların yediği tuzdan vergi almak İstiyoruz <He-
yeti umumiyesi toitü, maddeye dair söyleyin sesi) (Gü
rültüler).. Yalnız rica ederim, beher kilosu üç kuruş 
yerine yüz lira para diyelim. 

MALİYE VEKilUİ FERİT BEY — Bir kuruş ma
sarifi flıraoiye vardır, halbuki memftehalardan masa
rifi ihraciye almadığımız gibi, Düyunu Umumiyetlen 
de beş para alryoruz. 

TUNALI HİUMİ BEY (jBolu) — Efendim bu 
maddenin, demin de arz ettiğim veçhile, tadilini tek
lif ediyorum. 

MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENİ RBISİ 
FERİT BEY (Çorum) — Müsaade buyururmusu-
nuz? Maliye Vekili Beyefendi Kavanini Maliye En
cümeninin birinci maddesini kabul ediyor. Muvaze
nei Maliye Encümeni de 'bunu kalbul eder. 

ALİ SÜRURt EFENDİ (Karabasan Şarki) — 
Efendim müsaade edin, küçük bir şey söyleyeyim; 
Kavanini Maliye Encümeni teklifinde diyor ki; tuz 
rüsumunun tezyidine dair 24 Kânunuevvel 1333 ta
rihti kanunun birinci maddesi berveohi aiti tadil edil
miştir. Bu fıkraya esasen lüzum yoktur. Muvazenei 
Maliye Encümeninin teklifinde görüleceği veçhile; 
üçüncü «maddede, eski maddenin mülga olduğu zaten 
zikrediliyor. Onun için şu fıkraya lüzum yoktur. Şu 
halde madde yalnız şöyle olacak '(Memaliki Osmaniye 
memlehalarında tuzun beher kilosu üç kuruşa satılır) 
ıfDoğru, doğru sesleri). 
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FERİT BEY (Çorum) — Müsaade buyurun. O 
zaten serlevhadan ibarettir. Maddei asliyeye taallûku 
yoktur, 

ALİ SÜRURİ EFENDİ (Karahisan Şarki) — 
Madde olarak gösterilmiş. 

REİS — Efendim Sürurı Efendinin teklifini Ma
liye nazırı kabul ediyor. Siz ne dersiniz? (.Kabul, ka
bul sesleri). Pekâtâ Ali Sunini Efendinin teklifi veç
hile Kavanini Maliye Encümeninin mazbatasında 
zikredilen birinci maddeyi tadilen kabul edenler el
lerini kaldırsın,. (Kabul olundu). 

Hamdi Beyin bir tadil teklifi var (Madde kabul 
edildi sesleri). 

HAMDİ NAMIK. BEY (İzmit) — Ben vermiş
tim, kabahat bende değil (Gürültüler). 

REİS — Rica ederim efendim dinleyelim. 
MALİYE VEKİLlt FERİT BEY — Muvazene! 

Maliye Encümeni teklifinin ikinci maddesi okunsun. 
HAMDI NAMIK. BEY (izmit) — Kabulden be

nim malûmatım olnHadı. Takririm okunsun. {Pekâlâ 
oldu, bitti sesleri). Banim 'kabahatim nedir? Ben tak
riri vermişim (Okunsun sesleri). 

NBBtL EFENDİ (Karahİsarısabip) — Düyunu 
umumiyede kalırsa hırsızlığa meydan verirsiniz. 

RBFİK §EVKET BEY (Saruhan) — Reis Bey; 
şimdi birinci maddeyi kabul edenler verdikleri söz
den rücu edecek değillerdir. 'Binaenaleyh Hamdi Be
yan teklifi yalnız okunsun, tadil şeklinde de olsa bir 
kere okunsun. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Kanunun 
heyeti umumiyesi reye konmazdan evvel taikrir hak
kında sözlerini söylesinler, takriri o zaman reye vaze
derek şekli muhafaza etmiş oluruz. Birinci madde 
hakkında tadil teklifi varsa ikinci defa heyeti umu
miyesi reye konmazdan evvel sözlerini söylesinler ve 
takrirleri de o zaman okunsun. 

REİS — Efendim, ikinci maddeye geçiyoruz. 
'(Muvazene! Maliye Encümeninin ikinci maddesi 

okundu) : 
MADDE 2. — tsbu tonunun mevkii meriyete 

vazedildiği tarihten itibaren on beş gün zarfında tuz 
tüccar ve esnafı yedlerinde bulunan tuz miktarını 
havi Düyunu Umumiye İdaresine bir beyanname ita 
etmeye ve bu suretle farkı resmi tediye ve ifa eyle
meye mecburdurlar. ıMüddeti mezkûre inkîzasında 
yedlerinde bulunan fazla miktar ınektum addedilerek 
cezaen iki misli resim İstifa olunur. Beyannamede 
muharrer miktardan fazıla zuhur edecek olduğu tak
dirde ayni veçhile iki 'kat resim alınmakla beraber 

mütecasirleri hakkında takibatı kanuniye icra olu
nur. 

(Muvafık, muvafık sesleri). 
REİS — Efendim, bu madde hakkında, söz söy

leyecek var mı? 
TAIH9İN BEY (Aydın) — Zannederim efendiler; 

•biz bu madde ile Hazinej Devlete girecek birtakım 
paralanın tüccarın kesesine girmesine sebebiyet ver
miş olacağız. Çünkü tüccar malûmu âliniz, bu kanun 
nesredildiği günden itibaren hız üzerine iki 'kuruş 
bir kıymet vazedecek, onun için bendenize kalırsa, 
bu kanunun herhalde ilân edildiği günden itibaren 
24 - 48 saat zarfında yedinde tuz bulunan tüccar tuz 
imektanni beyanname ile 'Maliye memurlarına ihbar 
etmeye mecburdur, o suretle bu iki kuruş zammın 
kendilerimden tahsili matlûptur diye bir kayıt ko
yalım. 

OPERATÖR EMİN ıBEY {Bursa) — Bir hafta 
daha muvafıktır. 

TAIHSÎN BEY (Devamla) — Çünkü on beş gün 
zarfında, yani mevkii meriyete vazedildikten itiibaraı 
değil, 'her -mahalde tarihi neşrinden itibaren 24-48 
saat zarfında esnaf ve tüccar birer beyanname üe 
Malîye ve Düyunu Umumiye memurlarına ihbar et
meye mecburdur. 

SIRRI BEY (Yozgat) — Zaten madde var. 
TAIHSÎN BEY (Devamla) — On gün mühlet 

çoktur. Bu günler zarfında satacakları tuzdan istifade 
ederler ve bundan Hükümet, Hazinei Devlet kaybe
der. Mademki bu milletin kesesinden çıkacak, baıi 
Hazinei Devlete girsin. Binaenaleyh, o suretle mad
denin tadilini teklif ediyorum. 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY — Pek iyi, bir 
hafta kabul edelim. 

IMUVA2BNEİ MALİYE ENCÜMENÎ REİSİ 
FERİT BEY (Çorum) — Bir haftayı encümen de ka
bul ediliyor efendim. 

REFÎK ŞEVKET ıBEY {Saruhan) — Bu mad
deden maksat etlerinde tuz bulunanların fazla isti
fade ederek ceplerini doldurmasına mani olmaktır. 
Fakat mümkün olduğu kadar sürat gösterelim. Fakat 
bundan bakkallar istifade edecek. On beş günde 
malını... 

FERİT BEY (Çorum) — Bir haftayı kabul edi
yoruz. Tarihi ilândan itibaren 24 saat zarfında tüc
car bir beyanname verebilir mi efendim (Gürültü
ler...) 

REİİS — Efendim, muhavere yapmayınız, Sünıri 
Efendi, söz söyleyecek misiniz? 
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ALI SÜRURİ EFENDİ (Karamsarı Şarki) — 
Efendim, bendeniz başka 'bir şey arz edeceğim. Bu 
ikinci maddede zannedersem encümenin bir zühulü 
eseri olarak iki fıkrada tedahül hâsıl olmuştur. Fık
ranın birisinde, müddeti mebhusenin lirtkizasında 
yedlerinde bulunan fazla miktar mektum addedilerek 
oezaen iki misli resim istifa olunur deniliyor. İkiînci 
fıkrasında da beyannamede muharrer miktardan fazla 
mal zuhur ederse hem iki misli resim cezaen istifa 
olunur, hem de haklarında takibat yapılır diyor. Bu 
iki fıkra yekdiğerinin aynidir. 

FERİT BEY (Çorum) — Orada birincideki (fazla) 
tabiri sehbi tertiptir, (fazla) kelimesi yoktur. Hiç be
yanname vermeyipte yedimde 'bulunanlar mektum ad
dedilir. İkincisi de, beyannamesindeki miktardan za
dı ur ederse... 

AUt SÜRURİ EFENDİ (Karalhisarışarfci) — 
Pek iyi kabul ettim. O matbaa sehvidir, faka* adalet 
yoktur. Bakınız şimdi bu maddede birisi beyanname 
veriyor, beyannameye, noksan yazıyor. Hiç beyanna
me vermeyenden iki misli resim cezayi nakdi alınıyor 
da beyannamesine noksan yazandan hem iki misli 
resim alınıyor, hem de takibat yapılıyor. Bu, olmaz. 
Öteki hiç haber vermiyor. Hatta "hiç baber verme
yenler hakkında asla taiklbat yapılmıyor. Fakat öteki 
hiç olmazsa kanuna itaatle bir 'beyanname vermiş, 
öteki hiç "vermemiş. Bunda katiyen adalet yoktur. 

HÜSEYİN BEY (Elâziz) — İkisi bir olsa daha 
iyi değil mi? 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Bendeniz 
maddenin nihayetinde (-beyannamede muharrer mik
tardan fazla zuhur edecek okluğu takdirde i'ki misli 
resim alınmakla beraber fazlasının aynen zabıt ve 
müsadere) edilmesini teklif ederim. 

FERİT BEY (Çorum) — Sahtekârlık var, sonra 
cezası ne olur? 

REİS — Efendim, madde hakkında başka söz 
söyleyecek var mı? (Hayır sesleri). Ertuğrul Mebusu 
Necip Beyin tadil teklifi var. (O dördüncü maddeye 
aittir sesleri.) (ikinci maddenin tadilini teklif ermesi 
lazım. Dördüncü maddeye vakit var sesleri). 

REİS — An tep Mebusu Şahin Efendinin takriri 
var. 

Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
İkinci maddede zikrolunan tüccarlara verilen on 

beş gün mühletin beş güne tenzilini teklif ederim. 
>Iİ Eylül 1336 

Antep Mebusu 
Şahin 

ALİ SÜRURt EFENDİ (Karaıhisan Şarki) — 
Bendeniz de teklifimde ikinci madde olarak Kava-
ninî Maliye Encümeni teklifinin kabulünü arz etmıiş-
Um, daha vazih yazılmıştır. Tekrar teklif ediyorum, 
o ieklf maksadı temin eder. 

RBİ'S — Refik Şevket Beyin tadil teklifi var. 
Riyaseti CeMleye 

(... Müddeti mezkûre zarfında beyanname verme
yenler veyahut beyannameyi noksan tahrir edenler-
dea mektum ve noksan miktarın iki misli resim istifa 
olunur) şeklinde tadilini teklif ederim. 

Saruhan 
Refik Şevke*. 

- 'Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
İkinci maddenin nihayettndeki (mütecasirleri hak

kında takibatı 'kanuniye icra olunur) fıkrasının tayyı 
ile (iki kat resim alınmakla beraber aynen zabıt ve 
müsadere olunur) fıkrasının ilâvesini teklif eylerim. 

23 Eylül 1336 
Yozgat 

Süleyman Sırrı 
Riyaseti CeMeye 

Lâyihaya ikinci madde olarak Kavarainİ Maliye 
Encümeninden teklif olunan şeklin kabulünü teklif 
ederim^ 

'23 Eylül 1336 
Karamsarı Şarki Mebusu 

Ali Sünıri 
Riyaseti Celİleye 

'İkinci maddedeki on beş gün müddetin beş güne 
tenzilini ve hiç beyanname 'vermeyenlerin verdikleri 
beyannamelerinde noksan miktar irae edenlerden 
noksan gösterilen miktar tuzun müsaderesiyle bera
ber beş mislî resim istifa olunmasını teklitf ederim. 

Aydını 
Tahsin 

Riyaseti CeMleye 
İkinci maddede beyanname itası için muharrer 

olan on beş gün mühletin kırk sekiz saate tenzilini 
teklif ederim. 

Elâzİz 
HüseyüTi' 

RBES — 'Efendim, şimdi birer birer reye koyaca
ğım. 

'(Refik Şevket Beyin takriri tekrar okundu). 
REİS — Bunu kabul edenler ellerini kaldırsın. 

Kabul olunmadı. 
{Anten Mebusu Şahin efendinin takriri tekrar 

okundu). 
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REİS — Kabul edenler ederim kaldırsın. Kabul 
olunmadı. 

(Yozgat Mebusu Süleyman Sırn Beyin takriri 
tekrar okundu): 

RBtlS — Kabul edenler ellerim kaldırsın. Kabul 
olunmadı. 

(Aydın Mebusu Tahsin Beyin takriri tekrar okun
du). 

RBÎS — Kabul edenler ellerini kaldırsın. Kabul 
olunmadı. 

Tokat Mebusu Hüseyin Beyin de takriri vardır. 
Riyaseti Cetileye 

ikinci maddenin Kavaran! Maliye Encümenimin 
teklifi veçhile kabulünü, yalnız on beş 'günün beş 
güne tenzili suretiyle tadilini teklif eylerim. 

Tokat 
Hamdi 

REİS — Bu takriri 'kabul edenler ellerini kaldır
sın. Kabul olunmadı^ 

(Karabİsarı Şarki Mebusu Ali Süruri Efendinin 
takriri tekrar okundu). 

REtS — Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... 
Kabul olunmadı. 

AT.İ SÜRURl EFENDİ (Karaihisarı Şarki) — On 
beş günün bir haftaya tenziline dair bir takririm var., 

RBlS — Şimdi Kaıvanmi Malye Encümeninden... 
MALİYE VEKİLİ FSRlT BEY — Efendim, 

Muvazenei Maliye Encümeni teklifinde bir (fazla) 
tabiri var. O çı'kacak. On beş gün de bir hafta ola
cak. Bu suretle maddenin aynen kabul edilmesini 
teklif ederim. 

ALI SÜRURİ EFENDİ (Kafitoisan Şarki) — Ri
ca ederim (fazla) kelimesini kaldırmakla maksat hâ
sıl olmuyor, ibare iyi yazılmâmıştjr. Müsaade bu
yurun efendim. Maliye Vekili Beyefendiye cevap ve
reyim. Rica ederim kanun 'böyle yapılmaz, inayet bu
yurun. Şimdi (fazla) yi kaldırsınlar, yine mâna tama
men tavazzuh etmez. 

REFİK. ŞEVKET BEY (Saruhan) — Bir hafta 
meselesinde ittifak var, Süruri Efendinin teklifi daba 
muvafıktır. {Gürültüler..). 

REtS — ikincisini de reye koyacağım. Efendim 
on beş gün müddetin bir hafta olmasını kabul eden
ler ellerini kaldırsın. Kabul olundu. 

REİS — Şimdi Kavanini Maliye Encümeninin 
maddesi kaldı, 

MADDE 2. — işbu kararnamenin mevkii meri
yete vazedildiği günden itibaren nihayet bir hafta 
zarfında tuz tüccar ve esnafı yedlerinde bulunan tu

zun miktarını beyanname ile Düyunu Umumiye ida
resine haber vererek farkı resmi İfa etmeye medbur-
dur. Aksi hakte ve müddeti mebhusenin imikazasında 
miktarı mektum kaçak addedilerek resmi cedit üze
rinden iki misli resim cezaen istifa edilir. Beyanname
de muharrer miktardan fazla zubur ederse ayni 
muamele icra olunur. 

RBÎS — Kavanini Maliye Encümeninden gelen 
maddeyi kabul edenler ellerini kaldırsın... Kabul 
olundu. 

•HAYDAR BEY (Kütahya) — 'Efendim, Kava
nini Maliye Encümeninin maddesinde (i$bu kararna
menin) deniyor. Halbuki malûmu âlileridir tki, ka
rarname Hükümet tarafından tanzim, yani Meclisi 
Milli halı inikadda bulunmadığı zaman Hükümet ta
rafından tanzim ve iradei seniyeye iktiranen mıavkii 
tatbike vazolunan 'kararlara derler. Meclisi Mebusa-
nıa tasdik ettiği şeylere kanun denilir. 'Binaenaleyh 
(bendeniz kanun şeklinde tadilini teklif ederim. 

RBÎS — Efendim, (İşbu kararname) ye (Kanun) 
denilmesini kabul edenler etlerini kaldırsın.. Kabul 
olundu. 

(Kâtip Haydar Bey (Kütahya) Muvazenei Mali
yenin üçüncü maddesini dkudu). 

MADDE 3, — işbu kanunun tatbiki hususunda 
Düyunu Umumiye memurları 'tarafından vukubula-
cafc müracaat üzerine bilûmum memurim' İntiba tiye 
ve belediye ile kura mahallât heyeti Jbtiyariyeleri 
muavenet İfasına mecburdurlar. 

RElS — Bu madde hakkında Söz söyleyecek var 
mı? 

HASAN FEHMİ BEY (Oümüşhane) — Bu mad
deden Kavanini Maliye Encümeninin maddesi daha 
vazıhtır, Bendeniz onun kabulünü teklif ediyorum. 
Çünkü efendim Düyunu Umumiye diyor, olabilir ki, 
her perde düyunu umumiye yoktur. Maliye memur
larının takip etmesi lâzım gelebilir. Düyunu Umu
miye teşkilatı memleketin her tarafında mevcut de
ğildir. Binaenaleyh Kavanini Maliye Encümeni mad
desinin kabulünü teklif ederim. 

MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENİ MAZ
BATA MUHARRİRİ FUAT BEY (Çorum) — Efen
dim encümen namına arz edeyim. işbu kanun tat-
bikindan tevellüt edecek her hanii bîr müracaat üze
rine bilûmum memurini inzibatiye ve polis ve bele
diye memurlariyle kura ve mahallât heyeti ıMiyari-
yesi taraflarından Düyunu Umumiye idaresi memur-
'larma muaveneti lâzime ibraz olunacaktır. Bunlar 
vaİtte kalıyor. Yani 'bizim encümenin yaptığında şid-
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det ve ciddiyet yoktur. Saniyen Hasan Bey buyur
dular ki; olabilir ki; bazı yerlerde Düyunu Umumiye 
idareleri yoktur. 'Bunu Maliye memurları takip eder. 
Peki Maliye memurlarına muavenet îbraz olunacağı 
nereden anlaşılır. 

FERİT BEY (Çorum) — Ahaliye müracaat eder. 
(Gürirltüter). Binaenaleyh Muvazenei Maliye Encü
meninin yaptığı daha kati, daha sarih ve ciddidir. 

REİS — Madde 'hakkında söz söylecdk var mı? 
REFtK . ŞEVKET BEY <Sanihan) — Efendim, 

Muvazeneı Maliye Encümeninin maddesi hakkında 
söylüyorum. Mezkûr maddeye (İşbu kanunun tatbiki 
huusunda alâkadar memurin tarafından) denilmesini 
teklif ediyorum. 

FERİT BEY (Çorum) — Kalbul «derim. 
REİS — Efendim Refik Şevket Beyin bir teklifi 

var kabul duyuruluyor mu? Kabul edenler ellerini kal
dırsın... Kabul olundu. Su tadil veçhile Muvazenei 
Maliye Encümeninin teklif ettiği maddeyi kabul eden
ler ellerini kaldırsın... Kalbul olundu. 

ZEK'ÂI BEY '(Adana) — Bu maddeye dair aynı 
mealde bir takririm vardı. Fakat zaten madde kaibul 
edildi. 

REİS — Efendim bugün anlaşılan ya başımız 
döndü ya, hastalığımız var, yahut bir şeyimiz var. 
(Deminki gibi bir tadil takriri varmış onu okumadan 
maddeyi reye koyduk. 

(Zaten sahibi takriri geri aklı sesleri). 
ÇKâtip Haydar Bey (Kütahya) Muvazenei Ma

liye Encümeninin dördüncü maddesini okudu); 
MADDE 4. — Tuz fiyatının tezyidine dair olan 

24 Kânunuevvel 1333 tarihli kanunun birinci mad
desi ahkâmı mülgadır. 

REÎS — Bu maddemin tadiline dair takrir var 
mı? (Yok sesleri) Bu maddeyi aynen kabul edenler 
ellerini kaldırsın,,. Kabul olundu efendim. 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY — Bişincj mad
de olmak üzere şöyle bir madde teklif ediyorum': 

MADDE 5. — Tuz İhtiyacı Düyunu Umumiyete 
tatmin edilemeyen mahallere beher kilosundan üç 
kuruş ithalât resmi alınmak 'üzere hariçten tuz itha
line Maliye Vekâleti memurdur. 

REİS — Beşinci madde kabul olundu, 'bu akıncı 
madde olacak. 

MALİYE VEKİLİ FBRİT BEY — Kalbul edilen 
dördüncü madde idi, bu madde beşinci olacak. 

REFtK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Efendim, bu 
nasıl olacak? 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY — Efendim İzah 
etmiştim ki, bazı yerlerimiz var. Oraya tuz yetişfcire-
mediğimizden dolayı hariçten kaçak geliyor. Bu su
retle gelen tuzların 'beher kilosundan üç kuruş ithalât 
resmi almak suretiyle ithaline müsaade edeceğiz. Lü
zum ve ihtiyaç olduğu mahallerde ve tuz ihtiyacı 
tatmin edilemeyen yerlerde olmak şartiyle 

•REFtK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Müsaade 
buyurun. Uç kuruş ithalât resmi verecek, sonra Dü
yunu Umumiyeye kaça verecek? 

MALÎYE VEKlt'Lİ PERİT BEY — Hariçten 
•geleceklerden bu suretle üç kuruş alacağız. 

REİS — Maddei kanuniye olmak üzere teklif 
edilen madde yazılacak, ağır, ağır okuyunuz. 

(Kâtip Haydar Bey okudu): 
MADDE — Tuz ihtiyacı Düyunu Umumiyece 

taıtmin edilemeyen mahallere beher kilosu (3) kuruş 
ithalât resmi alınmak üzere hariçten tuz ithaline Ma
liye Vekili memurdur. 

KÂTİP HAYDAR BEY (Kütahya) — Beşinci 
madde oluyor bu efendim. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarısahİp) — 
Efendim Maliye Vekili 'Beyefendinin böyle bir teklif
te bulunduğuna bendeniz (hayret ettim. Dahili mem-
lahaları öldürmek için tundan iyi bir şey olamaz. 
Zaten kaçak gelen tuzlardan Düyunu Umumiye ga
yet ağır bir ceza alıyor. Biz bundan JP) kuruş resim 
alacağız diye böyle kanunî bir şekil verecek olursak 
doğru bir şey olmaz. Bu meyandadır. Efendim ka
çakçılığa biz müsaadei resmiye veriyoruz ve humı 
bir kanunla teyit etmiş oluyoruz. 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY (İstanbul) — 
Zannederim Şükrü Beyefendi meselenin müzakeresin
de bulunmamışlar da onun için söylüyorlar. Buna 
her taraıfta alelıtlak müsaade etmeyeceğiz. Devletin 
malı bulunan 'momMıaları işletmek ve buradan müs
tefit olmak cihetini taıkip edeceğiz. Hariçten tuz ikba
line mani olacağız. Fakat bu bir kaydı -istisnaîdir. 
öyle bir kaydı istisnaidir ki; bu günkü vaziyetimiz 
icabı, vesaiti nakliyenin fikdanı, yolların olmaması, 
hatta muhaberatım iz un bazı uzak vilâyetlerimizle üç, 
dört ayda ol'ması gibi haller var 'Vebıı suretle hududa 
mücavir, gerek havatii cenubiyede ve gerekse şimali 
Şarki havalisinde yerlerimiz vaır ki buraları tuzısûz ka
lıyor. Tuzsuz kaldığı İçin hudutlarımızın ötesinde bu
lunan yerlerden birçok kaçak tuz İthal ediliyor. Dü
yunu Umumiye müsadere etmek için takip ediyor ve 
bunların önünü almanın ve katiyen menetmenin ihti
malini bulamryor, Biz ne diyoruz? Hiç olmazsa şu 
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muvakkat ve istisnai devirde, 'kaçak tuz gelen yerlere 
bir serbesti verirsek, <3) kuruş hiç olmazsa bir resim 
ahrız. Yoksa kaçak yine giriyor ve biz para alamı
yoruz. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Müsaade buyurun. Bir 
şey sorabiritmiyim. Tuz bu memaliki Osmaniye'de 
bir inhisardır. Şimdi madde ite inhisardan tamamiyle 
sarfınazar ermiş ölüyoruz. Memleketin menafii atey-
ıhine olarak. 

MALİYE VBK'İLİ FBRİT REY — Hayır aley
hinde değil. Efendim şimdi bakınız, Bitlis'te memla-
hamız var. Mardin'e, Diy^rbekir'e tuz, ya Bitlis'ten 
gelecek veya cenupta kalan (Yuvara) memlabasmdan 
gelecek. Bitlis'ten gelecek olursa, o tuz bilfarz (25) 
kuruşa mal olacak, ((Yuvara) memlehasından geldiği 
zaman tuz 7 - 8 kuruşa mal oluyor. Şimdi biz (3) 
•kuruş İthalât resmi alırsak, o civar ahalîsine (11) ku
ruşa tuz verdireceğiz. Binaenaleyh mesele basittir. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Bu, gün için buyurduk
larınız varittir. Fakat yarın memleket hali tabiiye 
avde: edince... 

MEHMET ŞÜKRÜ ÖEY (Karahisarısahip) — 
Kaidei istisnaiye 'buyurdunuz, kaidei istisnaiyeler ka
nun suretinde temin edilemez. (Bu gün bir kaidei istis
naiye vazedecek olsak bunu kendimiz mi yapacağız? 
İnhisar altında bulunan tuz resminin hakkından Dü
yunu Umumiye gelemezse siz bunlardan nasıl resim 
alacaksınız? Siz nasıl yakalayıp resim alacaksınız? 
Onlar ağirr cezayi nakdi atacaklar. Siz bunu nasıl te
min edecsksiniz? Böyle olursa tuz suhuletle gele
cektir. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Maliye 
Vekilinin teklif ettiği madde muvakkat ve mavzti bir 
tekliftir. Bütün Karadeniz sevahik tuzu İzmir'in Foça 
memktıasından temin ederdi. Bu gün ise Foça mem
lehasından şevke imkân yoktur. Dahilden bir okka 
tuzu yirmi kuruş ücreti nakliye İle sahillere indirmek 
doğru mudur? Sahillerin tuz ihtyacını Düyunu umu
miye •ambarlarında teraküm eden tunlarla bir derece
ye kadar temin ettirdim. 

Fakat (16) milyon kilo tuz sarfeden Trabzon vi
lâyetinin tuz ambarları ihtiyaca katiyen kifayet et
miyordu. Rusya'dan, Romanya'dan kaçakçılık sure
tiyle gelen tuzlar memlekete doldu. Fakat bu gün 
Öyle bir vaziyet var ki Maliye Vekâleti, kaçak su
retiyle giren bu tuzlar, serbest olarak girsin, şu -itha
lat resmini alayım dediği takdirde, dahili memleva
larımızda nakledeceğimiz tuzlara vereceğimiz ücreti 
nakliyenin nıstf fiyatına tuz bize mal olacaktır. Bu
nun için bu mecburudir. Bu günkü ihtiyaca göre mu-
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vak'kat bîr madde vazedilmiştir. Yann bu ihtiyaç 
kalkar, Foça memlehasından tuz nakli tahtı imkâna 
girerse bu madde tayyediilöbih'r. 

FERİT BEY (Çorum) — O halde maddei mu
vakkate demeli. 

•REİS — Rüştü 'Bey buyurun, «öz sizindir. 
RÜŞTÜ BEY (Kastamonu) — Hasan Bey ben

denizin söyleyeceğimi söylediler. Bendeniz sarfınazar 
ettim. 

REFİK ŞEVKET BEY (Saruban) — Reis Bey; 
müsaade buyurun bir şey söyleyeceğim. Bundan ev
velki müzakerelerde buradaki Düyunu Umumiye ta
birini bir endişe i İstikbal ille kaldırdık. Bendeniz yine 
rica edeceğim. Maddenin ruhu mahfuz olmak üzere 
«tuz ihtiyacı tatmin edilemeyen mahallere hariçten 
tuz itinal olunabilir» diyelim. Zaten altıncı madde 
musarrah, işbu kanunun icrayi ahkâmına kim memur? 
•(Maliye Vekili sesleri). O halde (Maliye Vekik) ni 
tekrar demeye lüzum yok. 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY — (3) kuruş ne 
ite alayım. 

REFİK ŞEVKET BEY (Saruban) — O halde 
madde şöyle olsun: Tuz ihtiyacı tatmin olunamayan 
mahallere beher kilosundan (3) kuruş ithalât resmi 
alınmak üzere hariçten 'tuz ithal edilebilir (Muvafık 
sesleri). 

MALÎYE VEKİLİ FERİT BEY — Bu mesele 
ile kendimi takyit etmek istiyordum, Heyeti Alİye-
nize karşı, çünkü öyle takyit ediyordum ki; nerelerde 
tuz ihtiyacı tatmin edilemeyeceği takyit edildiği za
man, istisnai olarak oralara müsaade vereceğim. Yok
sa 'kati ofrnak üzere her tarafa değil, mahallerini ta
yin etmek şartiyle. 

SAĞDAN BİR MEBUS BEY — Kim tayin ede
cek? 

MALİYE VEKİL* FERİT BEY (Devamla) — 
Kanunun tatbikatı başka mesele, bir de mahallini ta
yin etmek başka mesele; yani Maliye Vekâleti mezun
dur dediğim, ibu suretle bir kaydi istisnaidir. Bu gün, 
Trabzon'un falan, falan yerterkıe kaçak suretiyle ge
tirilen tuzlardan !(3) kuruş ithalât resmi alarak mua
mele ediniz diyeceğim. Vakta 'ki bu hal mündefi ola* 
cafc veya başka bir vaziyet olacak ve diğer memleha-
lar da, biz gönderebiliriz derlerse, o zaman derakap 
onu retedecegira. (Doğru, doğru sesleri). 

REİS — Efendim Maliye Vekili Beyefendinin 
beşinci madde olarak teklif ettiği madde hakkında 
söz söyleyecek var mı? (Haytr, hayır sesleri) Bu hu
susa dair mükazerenin kifayetini kabul edenler elle
rini kaldırsın... Kabul edildi. 
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Şimdi bu maddenin tadiline dair bir takrir var 
okunacak. Pekâlâ şimdi Refik Şevket Beyin bu mad
denin tadili hakkındaki teklifim kabul edenler ellerini 
kaldırsın. Kabul edildi, 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY — Yalnız (tuz 
ihtiyacı tatmin edilemeyen mahallere) suretinde tadili 
ile değil mi? 

REİS — Şüphe varsa bir daha reye koyalım. 
(Hayır sesleri). Beşinci madde kabul dundu. 

{Kâtip Haydar Bey (Kütahya) altmcı maddeyi 
okudu): 

< MADDE 6. — İşbu kanun tarihi neşrinden itiba
ren meriyülicradır. 

MALÎYE VEKİLİ FERİT BEY — İ$bu kanun 
tarihi nesrinden... Olacak, 

HACI HAYALİ BEY (Urfa) — Takririm var 
Reds 'Bey. 

ROtS — Ertuğrul Mebusu Necip Beyin altıncı 
madde hakkındaki takriri okunacak: 

'Riyaseti Celileye 
Alemci maddenin berveçhiati tadilim tekli* eyle

riz; 
'MADDE 6. — İişbu kanun tarihi neşrinden itiba

ren sumun aJcti tarihine kadar meriyülicradır. 
23 Eylül 13*6 

Genç Mebusu Ertuğrul Mebusu 
Ali Vasıf Necip 

REİS — Ayni mealde iki takrir datha var. 
HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Müsaade 

buyuruluyor mu? «İşbu kanun tarihi neşrinden iti
baren meriyülicradır.» denmiş. Halbuki her mahalde 
tarihi neşrinden meriyülioradtr. Çünkü esnafa, tüc
cara ait birtakım tatbikat vardır. Bu gün burada 
eeşrolunur. Fakat bu günkü günde şu kadar tuzu
nuz vardır diye Sivas'ta tatbikata geçilemez. «Her 
mahalde tarihi neşrinden» demelidir. (Muvafık ses
leri). 

REİS — Efendim Hasan Beyin tadil teklifi kabul 
ediliyor mu? 

FER'İT BEY (Çorum) — Encümen de kabul eder. 
REİS — Encümen de ediyor. Heyeti Aliyeniz de 

kabul buyurursa etler kalksın. Bu veçhile tadil kıabul 
edildi. 

t(Ertuğrul Mebusu Necip Beyin talerin tekrar 
okundu). 

REİS — Kabul edenler ellerini kaldırsın... Kabul 
olunmadı. 

Riyaseti Celileye 
7. — İşbu kanunun ahkâmı 1336 senei maliyesine 

münhasırdır. 
Bu maddenin ilâvesini teklif eylerim. 

23 Eylül 1336 
Karesi Mebusu 
Mehmet Vehbi 

REİS — Bu takriri kabul edenler ellerini kaldır
sın. Kabul olunmadı. 

Efendim Hasan Fehmi Beyin tadili veçhile mad
deyi aynen kabul edenler ellerini kaldırsın, kabul 
•olundu. 

MALİYE VEKfct FERtD BEY — Her mahalde 
tarih neşrinden suretinde tadil değH mi? 

REİS — Evet her mahalde tarih neşrinden tadili 
suretinde kabul edildi. 

<Yedinci maddeyi Kâtip Haydar Bey okudu): 
MAÜOE 7. — îşbu kanunun icrayı ahkâmına 

•Maliye ve Dahiliye vekilleri memurdurlar. 
REİS — Kabul edenler ellerini kaldırsın. Kabul 

edildi. Efendim şimdi Hamdi Nâmık Beyin bir tak
riri var. Kanunun heyeti umumiyesini reye koyma
dan onu reye vazedeceğim, 

•SÜLEYMAN SIRRr (BEY (Yozgat) — Efendim 
sahübi takririn kendisi yok, okumaya ne hacet? 

HAMDİ BEY (İzmit) — Bendeniz vazgeçmiyo
rum. Takrir sahibi bendenizim. 

KÂTİP HAYDAR BEY — Hamdi Beyin takriri: 
'Büyük 'Millet Meclisi Riyaseti Celiles-ine 

Tuz fiyatının tezyidi hakkındaki lâyJhai kanuniye 
Heyeti Umumiyece reddedittnediği takdirde esnafın 
ihtikârına halkın zararına mahal kalmamak üzere 
tuzların bakkallara değil Düyunu Umumiye ambar
larında ahaliye füruhtunun kabulünü 'teklif eylerim. 

22 Eylül 1336 
İzmit Mebusu 

Hamdi 
REİS — Bu takriri kabul eder/ler ellerini kaldır

sın. Nazarı itibare ahnmadı, 
Efendim simidi tayini esami ile kanunun heyeti 

umumiyesini reye koyacağım. .(Reyler ita ve taanürten 
sonra) \ 

REİS — Efendim âra tasnif edildi. Reye iştirak 
eden azayı kiram (117), (36) redde karşı (Sil) rey ile 
kanunun heyeti umümiyesi kabul olundu. (Alkışlar) 

Cumartesi günü saat yedide içtima edilmek üzere 
celseyi tatil ediyorum. (5,40 sonra da celseye nihayet 
verildi). 
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Tuz resini kanununu kabul edenlerin esamisi 

Hüseyin B. (Elâziz), Mustafa Kemâl B. (Ertuğrul), 
Rasİm B. (Sivas), Mustafa B. (Ertuğrul), Mehmet 
Vasfi Ef. (Karahisarışarki), Hasan Tahsin B. {An
talya), Mahmut Esat B. (izmir). Hacı Hayali B. 
(Urfa), Sabit Ef. (Kayseri), Şeyh Fevzi Ef. (Erzin
can), Operatör Emin B. ("Bursa). Şevket B. (Sinop), 
İhsan. B. Cebelibereket), Ferit B. (Çorum), Haydar 
B. (Kütahya), Necati B. (Bursa). Fikret B. (Kozan). 
Ahmet Muhtar B. (istanbul). Feyyaz Âli B. (Yozgat), 
Süleyman Sırrı B. (Yozgat), Necip B. Ertuğrul), Şa
hin Ef. (Antep), Edip Ef. (Batum), Halil İbrahim Ef. 
(tzmit) Fehmi B. (Menteşe), Kiline Ali B. (Antep), 
Yusuf tzzet Paşa (Bolu), Celâl B. Sarulhan), Salâhat-
tin B. (Üsküdar), Rifat Ef. (Menteşe), Celâl fi. (Sa
mban), Mustafa Fehmi Ef. (Bursa), Osman Nuri B. 
(Bursa). Yusuf B. (Denizli), Fuat B. (Çorum). Ah
met Ferid B, (İstanbul), Hasan Fehmi 'B. (Güm'üşane), 

Mustafa B. (Gümüşane), Ali Süruri Ef. (Karahisarı-
şarki), Cevat B. (Bolu), Tunalı Hilmi B. (Bolu), 
Mustafa B. (Kozan), Nuri B. (Bolu). Hacı Tabir Ef. 
(tsparta), Hafız Hamdı Ef. (Biga). Mahmut Sait B. 
(Muş), Süleyman B. (Canik), Rasih Ef. (Antalya), 
Hamit B. ı(Biga), Seyfi Ef. ^Kütahya), Hamdî Ef. 
{Tokat), Celâl B. (Genç), Hüseyin Hüsnü Ef. (Mer
sin). Rafet B. (izmir), Abdülsani Ef. (Siverek), Tan
san B. (Elâziz), Halil İbrahim Ef. (Eskişehir), Tahir 
Ef. (Kângırı), Atfcf Ef. (Ankara), Adnan B. (İstanbul), 
Şükrü B. (Canİk), Hastp R. (Maraş), Mesut B. (Ka-
ı-alıisarısarkıi), ismail B. (Erzurum), Hacı Süleyman 
Ef. (İzmir), AJİ Vefa B. (Antalya), Ali Vasııf B. (Genç), 
Hüseyin Hüsnü Ef. (Üsküdar), Hamdi B. (Bilecik), 
Yunus Nadi B. (İzmir), Mehmet Ef. (Hakkari), Halil 
B, (Ertuğrul), Hamdi Ef. (Genç), Faik B. (Cebelibe
reket), Rüştü B. (Kastamonu), İzmit «kımamadı. 

Tuz resmi kanununu kabul etmeyenlerin esamisi 

Mehmet Hulusi Ef. (Yozgat), Esat B. (Lâzistan), 
Hasan Basri B. Karesi), Mehmet Şükrü B. (Karahi-
sarısahip), (Doktor Mazhar B. (Aydın), Şerif B, (Si
nop), Refik B. (Konya), Hacı Mustafa Ef. (Ankara), 
Hulusi B. (Karahisarısartıip), Memduh B. (Karahtsa-
rışarkİ), Neşet B. (Kângırı), Ali Ülvıi B. (Burdur), 
Mustafa Zeki B. (Dersim), Cevdet B. (Kırşehir), 
Müfit Ef. (Kırşehir), Bekir B. (Kırşehir), Hamdi Na
mık B. (İzmit), Rüştü B, (Maraş), Nebii Ef. (Kara-
hİsarısahİp), Reşat B. (Samban), Ali Rıza B. (Saru-

<han), Mehmet Nadir Ef. (İsparta), Reşit Ağa (Ma
latya), Hasan Ef. (Denizli), Zekâi B. (Adans), îzzet 
>B. '(Tokat), Refik Şevket B. (Saruhan), Mustafa Lui.fi 
B. (Siverek), Hamdi <B. (Canik). Abdülgafur Ef. (Ka
resi), Âlim Ef. (Kayseri), Cevdet B. (Kütahya), Dok
tor Suad B. (Kastamonu), Ali Şükrü B. (Trabzon), 
Vehbi Ef. (Karesi), Ali Şükrü. B. (Trabzon), 

Müstenkif 

Nafiz B. (Caniık), Yasin B. (Oltu). 
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