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REtS • 
okMnaoak: 

Meclis kuşat eddldıt. Zapta sabık hulStsası .(KâiEip Haydar Bey, tarafından zaptı saıbık hulâsası 
kıraat edildi.) 

1. — ZAPTI SABIK HULASASI 

(Birinci Celse 
Akinci R|ij^ve^^.;Hg(p^l.Ejehmi Beyefendinin tahtı 

•rtTOtsatlerinıde birinci celse zevalî saat likide kuşat ed'it-
jdâ* Zaptı sabık Mıasa&ı^km^uve aynen kabul olundu, 
Siverek Mebusu Mustafa Beyin, Belediye Kanununa 
rtezyi edılepel£,'bazı mevad .Bakkaldaki tefclofiyte ça* ıjfftfiirtiijiir itilen av İKt.fiütL , , . ,.„ 
ym bandrola tabi tutulması haPcınidakı tefâfı ve me--sV jGî Tiiijjiinioijcdpî) ji^nöm,. , , „ 
busan meyanındaM mensoMHm ask^yenin bu Dev-. --.M jliynM av rtnjlst UM?, nstbifftj , _ 
reı ınttihabiyede mezun addQlunmwrtna dair Tıtalb-
zon Jytebusu Husrev Beyin tekte Layiha Encümenine 

îllî aşireti hakkradaki.auate ^IJİMıiy^^ V«kâJöBİrt-
"''" •'•"•"' "•" ' " ensııp'karartyle Dİîva-den getencevaptiraat e$utt,,Tı „ . -£( (\u-Ehji s&mx$F,ntMI* R'Dyaşetten Heyeti Umumıyeye 

i) KEİSOSSCTI mamıftn. cfusuAiım ve Bursa 
vet Ef eniditerie Kopya .Mebusu.," 

«* -r..'>i (î rşaa sbmiMn t 
sa Kazım B©yjeıfîn mezuniyet % 

. -'.'.rM ıs-rssjsvuM sv evi 

Kayseri 

3 l £V 

lusu^eyh Ser-
__ Husnu ve Mu-
l okunarak kaıbul 
ınırüivjörî 

kütüphane teöiaine . 
<üç zattan ' j^ekkep "blı 
Keaklben' Itteanj ua™a Kajnımmun 
:t>9f- .n£l£j£OS£m nslnsrnuons 3Y,ıus 
öd* 

'Spar irijçı şimdilik 
;çdM]dÜ. M ü -

ıkîyei muzake-
19ÎI3S, 13XfiVIl. 

Mslne gecikti. Birinci maddenin müzakeresi kâfi gö
rülerek Refik Şevket Beyin teklifi veohUe Kavanini 
Maftye Encümenimin birinci maddesi aynen kabul 
olundu. 

İkinci madde olarak Kavanioi MaiSye Encümeninin 
ikinci maddesi ve üçüncü, dördüncü madde otarak 
Muvazenei Maliye Encümeninin üçüncü, dördüncü 
maddeleri aynen kabul olundu. 

ıBeşinci madde hakkında müzakere cereyan ederek 
madde, nazarı dikkate aJıman Refik Şevket, Rasffı ve 
İzmit Mebusu Hanndü Beylerin takrirleri veçhile tadil: 
edilmek üzere Encümene havale olundu. Ailltıncı ve 
yedinci maddeler aynen kaibul otundu. 

Kâzım Kara Bekir Paşadan mevrut Şark Cephesi 
muvaffakiyatma dair bir tebşir telgrafı kıraat alam-
dufctao sonra muamelâtı hlıatrayeöin ilgası hakkında
ki lâyihai kamnıiyenin müzakerasone mübaşeret olun
du. 

Heyeti umunûyesi hakkında müzakereye lüzum gö-
•rülmeyerek maddelere geçildi. Hükümetin tekülifinde-
kd birinci madde aynen ve Sinop Mebusu Şevket Be-

448 — 
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yja teklifi ikinci madde olarak kabul edildi. Encüme
ne berayi tadil tevdi edilen damga resmi hakkındaki 
kanunun beşinci maddesi iki maddeye bitCeftıik beşin
ci ve altıncı madde olarak kabul ve evvelce kabul edil-
tfruş olan afancı ve yedinci maddelerin numaraları teb
dil edildi, 

Cenubi ttalyada vukua gelen hareketi anadan do
layı ekserisi Sosyalistlerden mürekkep olan italya Mec
lisi Mebusanma Büyük Millet Meclisi namına beyanı 
teessür ©dtknesine dair Kâogırı Mebusu Hacı Tevfiik 
Efendinin teklifi kabul ve beyanı teessüre karar veril
di 

Damga Kanununun heyeti umumiyesi tayini esa
mi öe reye vazedilerek on dakika teneffüs dülmek 
üzere celse tatil edikti. 

fcnci Cebe 
JSoinci Rebveknt Hasan Fehmi Beyefendinin taht* 

riyaueöeriode saat dörtte inikat etti. Resmi Damga Ka
nununun yirmi yedi reyi muhalife karsı seksen dört 
neyle kabul edildiği tarafı Riyasetten tebliğ olumdu. 
Hamdullah Suphi Beyin mezuniyeti tensip edilerek 

/. — Şark cephesindeki harekâtı harbîye hakkın
da Kâzım Karabekir Paşadan mevrut telgraf. 

REİS — Şark cephesinden bu gün atman harp ra
poru vardır, okunacak. 

(Şark Cephesi Harp Raporu 

1. Kıtaatımız 29 Eylül 1336 sabahı (Sarıkamış)' 
in, sarkma geçmiş, ermeraüer (Nevo SeJÜm) istikametü-
ne çekilmiştir. 

/. — Ergani Mebusu Emin Beyin mazbatai mti-
habiyesi hakkında birinci fube mazbatası. 

REtS — Ergani Mebusu Mehmet Em'in Beyin 
mazbatai intihabtyesi var okunacak1: 

Mehmet Emin Bey hakkında tanzim kılınan işbu 
maabatai ûrtihabiye Iedettetkİk muvafıkt usul olduğu 
görülerek tasdiki Heyeti unntrniyeye arz olunur. 

29 Eyîül 1336 
Birinci Şube Reisi Namına Kâtip 

(Antalya Mebusu Refik 
Rasih 

edayi deyin eden aşar mültezimleri kanununun encü
menden gelmiş olan muaddel üçüncü maddesi aynen 
kabul olunarak heyeti umumiyesi tayini esami ile re
ye vazolundu. Heyeti İthamiye kanununun müzakere
sine devam olunarak 3 ncü ve 4 noü maddeler tay ve 
üçüncü numarayı alan beşinci madde aynen kabul 
olundu. Aydın Mebusu Tahsin Beyin takriri teşklHi 
muhakeme kanununa aüt tadil teklifi mahiyetinde gö
rülerek Lâyiha Encümenime havale edildi. Edayi de
yin eden aşar mültezimleri kanununun doksan bir 
reyle müttefikan kafcui edildiği bittebüîğ bugünkü ruz-
natne makamı Riyasetçe tespit olunarak perşembe gü
nü aynı saatte içtima edilmek üzere saat beşte celseye 
nihayet verildi. 

fkinci Resvekâi Kâtip 
Hasan Fehmi Refik 

Kâ€p 
Haydar 

REtS — Zaptı sabık hakkında söz isteyen vatmı? 
Zaptı sabıkı aynen kabul edenler el kaktıran. Zaptı 
sabık hulasası aynen kabul edüdi. 

Heri müfrezelerimiz (Bozan - Cenah) hattına ka
dar gitmiştir. (Derişan - Başköy) hattından ilerleyen 
krtaatmttadaa henüz rapor alınmamıştır. Bu kıtaattan 
bir kısmının Divik sınttanra 2,30 sonrada işgal eStagi 
tarassut edilmemiştir. 

2. Erkâna Hahbiyeİ Umumiyie Riyasetine arz edil-
rm<k üzere 29 - IX - 1336 saat 4 sonrada Sankamrçltan 
yaztbruş ve karargâh telgraf merkezine verilmiştir. 

5ark Cephesi Kumandanı 
Kâzrnı Karabekir 

OPERATÖR EMÎIISr BEY (Buma) — Tarihi inti
hap kaçtır efendim? 

,R,BİS — Mazbata da tarihi intihap (6) Temmuz
dur. 

Bnin Beyin mebusluğunu kabul buyuranlar lütfen 
e] kaJdtrsm. Emin Beyin mebusluğu kabul edMmişttr 
efendim. 

CEL 

RAİ 

5. — MUHTELİF EVRAK 

2. — AZAYI KİRAM MUAMELATI 
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t : 76 3 0 . 9 . 133* C : î 

3. — LÂYİHALAR 

/. — Müessesatı diniye ile müessesatı sıhhiye ve 
tatimiye ve ruhban namına memaliki ecnebiyeden gel
mekte olan eşyanın tbilâresim gümrükten İmrarı hak
kındaki kanunun mevkii meriyetten ıskatına dair ka
nun lâyihası. 

RBtS — Müessesatı diniye ve rühbaniye eşyatan-ı 
aın gümrük resminden muafiyetine dair olan kanunun 

Sâğvi hakkında Heyeti VekUenin tezkeresi var efen
dim. Muvazenen Maliye Encümenine veriyoruz. 

2. — Harp kazançları vergisinin tahsi&me dair ka
nun lâyihası. 
1 REİS — Harp kazançları vergisimin tarhına dair 
HeyeUİ Vekİtenin tektöfi kanunisini Kavannni Maliye 
ve Muvazeaei Maliye encürnenlıerine havaî» «diyoruz, 

SUALLER VE CEVAPLAR 

1. — Karahisarı Şarkî Mebusu Mehmet Şükrü Be
yin, memurinin azil ve nasbi hakkındaki defterin gön
derilmemesi esbabına dair icra VeMleri Heyetinden 
sual takriri ve Büyük Millet Meclisi Reis! Mustafa \Ke-
mal Paşanın tahrirî cevabı. 

RBtS — Vekaletlerce azil ve nasbolunao memur-
Jarm cetvetine lüzum olmadığına dair Heyeti Vtakfle-
rain tezkeresi vardır, okunacak, 

Büyük MiRst M edişi Riyasetti CeHesnne 
28 - IX - 1336 

ŞimcHye kadar vekaletlerce azil ve tayin olunan 
mamurürin esbabı azil ve tayinteri ile sabık ve lâhik 
memuriyet ve maaşlarını havi birer cetvelin vekâlet-
ferce bittanzim Meclise verilmesi Meclisin karan ikti
zasından iken bu güne kadar tevdi edilmemesi ve me
bus iken rsmdıiye kadar va*i, kumandan, mutesaırnf ve 
kaymakam ve sair memuriyet ve vazifelerle tavzif edi
lerek İzam kılınan arkadaşların mebuslukları ite tnemu1-
riyetlerinîm içtima edip etrniyeceği hakkında MecÜİRİn1 

karan alınmaması esbabının vekâletlerden suali edü-
meşini teklif ederim. 

Temmuz 1336 
* KaıralhisarısaMp 

Mehmet Şükrü 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Oeliksine 
25 - IX - 1336 tarihti tahriratı sasnileri cevabıdır.' 
Karahisar Möbusu Mehmet Şükrü Beyin takriri 

mütalaa olundu. Takriri metskurua birinci fıkrasında; 
şimdiye kadar tayin ve azü olunan memurJarın esba
bı azil ve tayinleri ile sabık ve Jâhik memurayeöerö 
ve naaaş&nm havi bir cetvelin vekaletlerce bimtaneünı 
Mecll&e takdimi talep edilmektedir. Taflebi vakîden 
•istihdaf olunan gaye, memurine verilen maaşaita vu
kuf ise bu maasafan Meclisi Alîce kabul ve tasvip edil
miş bütçe dahilinde murafckatn oJlduğu ve eğer rrve-
murinia esami ve şahsiyetlerini ratifcnâlh ise hergün ga
zetelerle azil ve tayinler aJelesarrfi neşir ve ilân edü-

mflfote bulunduğu cihette böyle bir cetfevdin tanzimine 
Üüzıum gör-ütemediği ve mamafih azil ve tayin keyfiyet
leri etrafında Mecl&ste müzakerat ve munakaşalt cere
yan eylemesi Meclisin mehamı müzakeratma mânu 
olunacak derecede büyük bir zamanı izaa edecegıi gi
bi Meclisin azil ve tayinler hakkında mukarrera/t 'it
tihaz etmesi asıl ve mesul olan Heyeti Vefcikaııhı me
suliyetinin ortadan kalkmasını m-Üeddi olacağı ve 
MecMs gayri rmısip ve gayri kanuni gördüğü her tür
lü umur ve hıisusa'tta vekSkefiııden her an ve zaman 
istizaha saJâbiyetttar olduğu cihetle Meclisin kâffei 
umoıru Hükümete tevkil ettiği vekillerini bu hususta 
serbest bırakarak hâsıl olacak neticeye göne anları 
mesul etmeleri Heyeti Vekileee daha tabii gibi müta
lâa edilmiştir efendim. 

ıBüyük MıHftet MecMSİ Reisi 
•Mustafa Kemal 

MUSTAFA VASFI BEY (Tokad) — Naısıl ol
maz? Meclis karar verdi. Şimdiye kadar uzadı kaldı. 

İREtS — Efendim, müsaade buyurun, bu mesele 
hakkımda müzakere icrası arzu buyuruluyorsa,... 

.MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahıisansahıip) — 
Sahibi takririm beyim. Hakkı kelâmım vardır. 

RıEÎS — Müsaade buyurunuz, ruznameye ataca
ğız. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY 0CamHnrMMp)— 
Efendim, sual ashibi cevaptan evvel söyler. 

REİS — Meclis müzakereyi arzu buyurursa, 
MEHMET ŞÜKRÜ BEY (KaraHisansahip) — 

Müzakere kâfi görülmüş ve Heyeti Vdefleye tevdi 
edflmis ve Heyeti Vekile cevabını vermiş. Bendeniz
de ona karşı söz söyliyeceğtirn. Sahibi takririm. Ayrı 
bir m'Melıeyi mevzuubahs etmiyorum. 

REİS — Umumî müzakere açmıyorum. 
MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karamsansah&p) — 

Açılmıştır efendim. Yerü bir kaide icad edecek değiliz. 
Bu bapta müzakere açılmış, ruznameye konulmuştur. 
Söz söylemek hakkımdır. 

— 4 » — 
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RElS — Saîh'îbi takrir okluğunuz için size söz ve
riyorum. Bu mesele evrakı varide meyanundadır. Eğer 
Heyeti Oelüe Ruznameye ithalile müeakere açmak is
terse ondan sonra luznameye alınz. Buyurun sözünü
zü söyleyiniz. 

MÜFtD EFENDİ (Kuşettir) — Takrire Meclisçe 
karar verilmiş raidir, sual takriri mıkiir, değil midir? 
Bunu anlıtyaltm. Sual takriri ise doğrudur. Sual takriri 
değil de Meclisçe verilmiş bir karar ise, Meclis ayrıca 
burada söz söyleyebilir. 

HAMDİ NAMIK BEY (tzntit) — Karar vardır 
eıenra&m. Altı Temmuzda vardı. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisansahâp) — 
Müsaade buyurun efendim. Malûmu âtinûzdirki; He-
ye î Celilenk böyle bir karar veıwwsti ve o karar da 
okunduğu veçhile denilmişti fci; şimdiye kadar tayin 
edilen memurinin şimdiki memuriyetleriyle maaşları 
ve evvelki memuriyetleri ite maaşlarını havi bir cet
velin verilmesi. Uzun boylu burada müzakere geçtik
ten sonra Meclis karar vermişti v© bu kararın da ta
biidir ki ait olduğu devaire tebliğ editip edilmıedigiru 
tabiî bilemiyorum. Meclisi âlimin şu katarının infaza. 
lâbüttıür. Eğer bu Meclis, mukadderatı memleketle va1-
zı-ul-yed ise, her vakit bu kürsüden söylendiği ve tek
rar edildiği veçhile, kudreti icraiye ve teşrİtyeyi nef
sinde cemetmiş İse, onun verdiği kararı yapmak lâ-
zamdıır. Yok değilse onu bilmem; onun 'takdirimi He
yeti asliyenize bırakıyorum. Böyle bir karar verdikten 
sonra bunun infazı lâzım gelirken bu, infaız edilmemiş
tir. Aradan hayli bir müddet geçtiği halde bu ceflveJin 
verilmediğini gördüğümden ve Meclisi Âtinin kararı 
adeta keenlemıyekün addedilerek, adeta istihfaf edil
miş. kıymeti yokmuş gibi telâkki edildiğini gördüğüm
den, bir sual yaptım ve o sualimi bütün vekâfeöere 
yaptım ve o suali yapalı zannedenim hemen iki ay olu
yor. tki aydan beri sual takririmize 'bir cevap verilme
di. tste bu gün bu cevap veriliyor ve bu cevatbı ver
dirmek için, fırsat düştükçe ve o fırsattardan istifade 
ettiğimizden dolayı, bunu ileri sürerek ruznameye da
hil olmuşta. Bu gün bu cevap veriliyor. Şimdi efendim, 
müekkıiler, vekillerinden her zaman her vakit istizah 
edebilirler, hesap isteyebilirler. Bizim buradaki... 

MALİYE VEKÎU FERİT BEY — Reis Bey; 
eğer müzakere edecek isek Heyeti Vekrteye 'ihbar ede
lim, o zaman esasa geçitsin. 

.REİS — Efendim sahibi takrir izahat versin Reye 
vazedeceğim. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (KarahSsarasatoip) — 
Miiefckitler vekillerinden her zaman izahat isteyebi- \ 

— 45İ 

lirler. Meclisi Âİiain buradaki vaziyeti, Heyeti Veki
le üs burada; Vekil ile müeklkil mesetesklir. Mukarre-
rata filen vazı-ul-yed olduğudur. 

REİS — Esasa girmeyin. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Devamİa) — Müsaade 
buyurun efendim Vazı-ul-yed olduğumuzu kabul et
tiğimizden, icra hususatıuı İfa etmek üzere, içimizde
ki arkadaşlarımızdan bazılarına emniyet ederek onları 
tevkil ettik. Onlar bizim vekillerimizdir, Büz 
onların müekkiyyiz. Müekkil, vekilinden her zaman 
izahat ister. Vekil müekkifine karşı her vakit İzahat 
vermeğe mecburdur, Verntiyeceğim dedikten aonna, 
ne mesele kalır, ne bir şey, 

MALİYE VEKfLt FERÎD BEY — Vermiyece-
ğim diyen yok. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Kaısahlsaraamp) — 
Müekkil de vekile karşı, ben seni çıkardan diyebilir. 
Heyeti Vekile simdi, hiç böyle bir mesele yok iken, 
aalaşAnaz bîr kararla, böyle bir mesele ihdas etıti ve 
'bunu kendisi ihdas etmiş oluyor. Halbuki bendemiz 
öyle zannediyorum ki, Meclisi Afimiz bu lüzuma kail 
olmamış olsaydı buna lüzum görür mü 'idi? Ve buna 
karşı Heyeti VekHenin, ben bu lüzuma kail değilim 
demedi doğru mudur? MecMsâ Âliniz Heyeti Vekilıeye 
yol gösterir ve bu yoktan gideceksin, bu dairede ifayi 
vazife edeceksin der. Meclisin vazifesi budur. Esası 
da budur. Bu esası kabul dtmemek de demek kî, bu 
Meclis bir bostan korkuluğu... 

OPERATÖR EMtN BEY (Bursa) — Öyle çey 
yok, sözünüzü geri alın. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Vaziyeti 
hukukiyesj budur. (Bu sözü geri al sesleri). (Gürül
tüler). (Doğru söylüyor sesleri),. 

MEHMET ŞÜKRÜ BOY (Devamla) — Efedİm 
geri alacak hiç bir şey yoktur. Bendeniz hakikati 
tekrar ediyorum, Hafcikattan hoşlanmayan ellerini 
vicdanları üzerine koysun Kendi vicdanınızı ken
diniz muhafaza ederseniz, tarihin karsısında cevap 
verecek sizsiniz. Binaenaleyh beni müafaaza etmek 
doğru değildir. Bu, bir hakikattir. Bu hakikati kür
süden tekrar etmdc hepimizin vazifesidir. Çünkü he
pimizin salâhiyetine, hepimizin varlığına karşı ya-
primış bir şey, bunu kabul ettiğiniz günden itibaren, 
demek ki, bu Mecliste sizin kararlarınızın kıymeti 
yoktur. O halde Meclise hiç lüzum yoktur, Heyeti 
Vekile istediğini infaz eder, istediğini infaz etmez. 

OPERATÖR EMİN BEY (Bursa) — Azizim 
bunlar teferruata ait şeylerdir. 
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MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Davamla.) — Bunlar, 
Heyeti Vetriîenin vermiş olduğu cevaplardan çıkan 
esasattır. 

OPERATÖR EMİN BEY (Bursa) — Biz esasat 
ile meşgul olalım, 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Şu halde 
Meclîsi Âliniz bir karar vermiştir ve bu kararın 
lüzumuna kail olarak vermiştir. Elbette lüzumuna 
kail olarak vermiş ve vermiş olduğu kararı infaz et
tirmek, bu Meclisi Âlinin, en büyük, en ulvi vazife
sidir. Binaenaleyh Heyeti Vekile için yapılacak bir 
şey vardır. O da listeyi vermektir. Diğer hususatı 
Meclîs elbette düşünür ve onlardan tetkikatını yap
tıktan sonra, muvafıkı usul görmediğini tabu mura
kabe eder. Hakkımızı ne suretle istimal edeceğiz? 
Elbette bunu gördükten sonra, içinde usulsüz, yolsuz 

7. — Bolu Mebusu Tunaiı Hilmi Beyin, Düzce'âe 
bir liva teşkili hakkında kanun lâyihası ve Lâyiha 
Encümeni mazbatası. (2f89) 

3. — 1336 senesi Muvazenei Umumiye kanunu ' 
lâyihası. j 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY (istanbul) — ! 
Efendim, Heyeti Âîtyemze vadettiğiım veçhile Heyeti -
Âliyenize üçyUz otuz altı bütçesini taıkdim ediyorum. 
(Teşekkür ederiz sesleri). 

1336 bütçesi şimdi tabii encümene havale edile
cektir. Kısaca iki kelime arz etmek isterim: Masari
fimiz 55 milyon liraya baliğ oluyor efendim. Masa-
rifattan 15 milyon raddesinde vekâletlerin tahsisa
tından tenzilât icra ettik. Varidatımız, Heyeti Âlinize 
takdim ettiğimiz tevahiyi kanuniye de dahil olmak 
üzere, 51 388 650 liraya baliğ oldu. Masarİfatımız 
kısaca şunlardan ibarettin: 

Zati Hazreti Padişahı ve hanedanı saltanat: 
530 000 lrradtr. Büyük Millet Meclisi: 982 000 lira
dır. 

Düyunu Umumiye : 7 695 000 lira; 
•Maliye Vekâleti : 6 000 000 Bra; 
Divanı Muhasebat : 31 000 lira; 
Rüsumat : 361 000 lira; 
Defterihakanİ : 540 000 lira; 
Şûrayı 'Devlet : 22 000 ura; 
Riyaseti daime için : 3il 000 Kra; 

şeyler varsa, her madde hakkımda, her vekâletten sual 
yapabiliriz, izahat talep edebiliriz. Tayini madde et
mek için elbette bir şey göstermek lâzımdır. 'Bende
niz cetvellerin verilmesini teklif ediyorum ve He
yetten de bunu rica ediyorum. 

(REtS — Efendim Heyeti Vekileoin bu cevabının 
bugünkü ruzniameye ithalini kaibul buyuranlar lütfen 
el kaldırsın. Kaibul edildi ve bugünkü ruznaıneye 
alındı. 

Efendim niçin ruznameyi böyle bozuyorsunuz? Bu 
tezkere evrakı varide meyanında okunmuştur. Heyeti 
Âliyenİz isterse bu günlkü ruenameye alır, arzu et
mezse âti ruznamelerm birisine kor veyahut cevap 
ıkâfi görülür. Ruznamede olduğu için reyinize müra
caat ediyorum. Telâşınız fazla, ruznamei müzakerata 
alınmıştır. 

REltS — Düzce'nin liva haline ifrağı hakkında 
Tunalı Hilmi Beyin teklifinin muvafık olduğuna 
dair Lâyiha Encümeninin mazbatası vardır. 

Dahiliye Vekâleti : 2 700 000 lira; 
| Emniyeti Umumiye Müdiriyeti : 1 500 000 lira; 
j Aşair ve Muhacirin Müdüriyeti : 1 310 000 lira; 
| SAıhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâleti : 691 000 

lira; 
Umum Jandarma Kumandanlığı : 4 800 000 lira; 
Hariciye Vekâleti : 240 000 lira; 
Seriye Vekâleti : 592 000 lira; 
Adliye ve Mezahtp Vekâleti : 2 270 000 lira; 
ıMaarif Vekâleti : 690 000; 
Nafia Vekaleti : 500 000 lira; 
'İktisat Vekâleti : 1 114 000 lira; 
Müdafaai Milliye Vekâleti : 2)1 000000 ura; 
Matbuat ve istihbarat Müdüriyeti : 126 000 lira; 
Bu suretle masraf «55» milyon liraya vasıl oluyor. 
•MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisan Sahip) — 

Bu okunan yekûn masraf mıdır efendim? 

MALİYE VeKtU FERİT BEY — Efendim, bir 
senelik masraftır. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY — Yoksa İstanbul büt
çesinde olanlar mıdır?; 

MALİYE VEKtLİ FERİT BEY (»Devamla) — 
Hayır efendim, Şimdi elyevm sarfetmekte olduğumuz 
masraftır. Hanedanı saltanat masrafı, Zatişahane'nm 

7. — MAZBATALAR 

3. — LÂYİHALAR fiDevum) 
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İstanbul'da hali esarette bulunmaları itibariyledir ki 
'burada mevcut değillerdir. Şayet esaretten kurtulacak 
olurlarsa Hanedanı saltanatın; milletin bası üzerinde 
yeri vardtr ve o noiktai nazardan buraya vazedilmiştir. 
Hanedanı saltanat ve Erkânı saltanat teşrif ettikleri 
zaman şüphesizdir ki sarfedilecektir. Aksi surette bu 
tahsisat bir tarafa verilmeyecektir. Bütçede 'kalacak
tır. 

SÜLEYMAN SIRRI »EY (Yozgat) — Sarfedü-
mezse Hazinemanda olur. 

MALtVE VEKİLİ FERİT BEY — Tabii bu hu
susta sarfiyat icrası, Hanedanı saltanattan buraya 
teşdin vukubulduğu zaman vaki olabilir. Başka za
manda olamaz. 

SÜLEYMASN SIRRI BEY (Yozgat) — Yahut biz 
oraya gidersek. 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY — Evet. Vari
datımız elli milyon 391 bin Ura raddesmdedir. Arz 
etmiş olduğum veçhile Heyeti Aliyenıize şimdiye ka
dar takdim edipte lütfen kabul buyuruları Kavarüni 
varidatın tezyidi esasına müstenittir. Heyeti Aliye-
nizin encümenlerinde daflıa bir kaç adet Jâyrhai ka
nuniye kalmıştır. Evvelâ lâylhai kanuniyelerle be
raber bu etli bir milyon lira varidatımızın hâsıl 
olacağı hemen kati gibidir, arada ufak bir açık ka-

/, — Dersim Mebusu Abdüİhak Beyin, camiler
de hutbelerin Türkçe olarak cemaata telkini hakkın
da takriri. 

REİS — Hutbelerin camilerde Türkçe kıraat edil
mesine dair bir tekhıf vardır. Lâyiha ve Seriye en
cümenlerine havale edeceğiz ('Hayır olmaz sesleri 
gürültüler). Havalesini kabul edenler el kaldırsın 
(Anlaşılmadı sesleri). Efendim Dersim Mebusu A!b-
dülthak Bey tarafından verilen bir takrirde camilerde 
okunan hutbelerin Türkçe olarak kıraaeti teklif olu
nuyor. 

(Kâtip, Abdüthak Beyin takririni okur): 

Büyük Mîllet Meclisi Riyaseti defilesine 

Hütebayi biram tarafından cevamii şerifede kı-
raet buyurubnakta olar» htrtıbeterin aralbülibare olma
sından na$i mealii münİfesinin idrakine ekser rrrtis-
Hmin tarafından müşkülât çekilmekte olduğundan ce-

lıyor, bu açık üç milyon 400 bin lira raddesindedir. 
Fakat bendeniz zannediyorum ki bu açığı kapatmak 
için maddei kanuniyede söylediğim şeylerle bu açı
ğımızda mevcut değildir, yani Heyeti Âliyeodz büt
çeyi tetkik buyuracaktır, kabul edeceğini kabul edecek 
ve etmediğini tenkis edecektir, bu tarzda bile kabul 
edecek olursa arz etmiş olduğum kanunların kabul 
esasına müsteniden açığımız olmayacaktır, yani bir 
muvazeneli bütçe tanzim etmiş olacağız. Yalnız bu
nu encümene takdim ederken Heyeti Ceülenızden ve 
encümenlerden bir İstirhamım vardır. M&sarifat kıs
mında neleri kabul buyurmazlarda başımızla beraber
dir. Çünkü bilhassa masarifattan tenkis Maliye Ve
kâletinin vazifesini teshil demektir. Varidat kısmında 
da kabul buyurmadıüdarı mevat olursa şüphesiz itaat 
mecburiyetindeyiz. Bendeniz istitaatım ve kudretim 
derecesinde bütçeyi yapabildim, varidatım içinden 
Heyeti Celilece begenitmeyip reddedilenler yerine ya
ni tayyedilen varidat yerine başka bir varidat bulmak 
lâzımdır. Heyeti Cebenizden bunu istirham ederim. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahlsarısahip) — 
Maliye Vekili Ferit Beyefendinin bu faaliyet ve gay
retine teşekkür ederiz. 

REİS — Bütçeyi Muvazene! Malîye Encümenine 
veriyoruz, 

maati i^lâımye için yegâne irşat mahiyeti diniyesku 
haiz olan cuma hutbelerinin kıraetinden sonra ihtiva 
ettiği mealii ulvi yenin hatip efendi tarafından ce
maate Türkçe olarak telkini esbabının istikm&l Du
yurulmasını arz ederim. 

Dersim Mebusu 
AbdüÜıak 

VEHBİ BEY (Karesi) — Söz istiyorum Reis Bey. 
REİS — Müsaade buyurunuz. Bu, malûmu âliniz 

bir tekliftir. Burada iki ştk var, eğer Lâyiha ve Seriye 
encümenlerine havale etmek lâzım gelirse bilâ müza
kere havale edeceğiz, etmemek lazım gelirse yani mü
zakere edelim denilirse ruznamemaze alacağız; şimdi 
evvelâ usulümüz veçhile Lâyiha ve'Seriye encümen
lerine havalesini kabul buyuranlar el kaldırsın. (Gü
rültüler) Lâyiha ve Seriye encümenlerine havale edil
miştir. 

TUNALI HİLMİ BEY — Hay Allah razı olsun. 

4. — TAKRİRLER 
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2. — Kastamonu Mebusu Besim Beyin, istiklâl 
mahkemesi azahğından istifası. 

REÎS — Kastamonu Mebusu Besim Beyin, fcstik-
lâl mahkemesi azaİLğından affedilmesini dair istifana
mesi var. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Oeüleeinıe 
Hulul eylemek üzere bulunan k»$ mevsiminde me-

zahimi seferiyeye katiyen tahammül edemeyeceğimden 
intihap edildiğim İstiklâl mahkemesi azalığından istifa 
eylerim.-

30 Eylül 1336 
Kastamonu Mebusu 

Besim 

Z — AZAYI KÖtAM MUAMELÂtH (Devttın) 

REİS — Efendim, Besim Bey arkadaşımız İstik
lâl Mahkemesi azalığından istifa ediyor. 

OPERATÖR EMİN BEY (Bursa) — Eskiden ek
seriyeti alanlardan bir tanesi yerine gider, 

REİS — istifayı reyi âlilerine arz etmeğe bittabi 
lüzum yoktur. Bendenizin bir takririm okunacak ve 
ondan sonra söz alacağımdan Makamı Riyaseti ter-
k ediyorum, 

(Makamı Riyasete Riyaseti Saniye vekili Hoca 
Vehbi Efendi Hazretleri geldi.) 

4. — HAKRİRIİER (Devam) 

2. — Gümüşane mebusu Hasan Fehmi Beyin, 
bütçe müzakeresinde nazarı dikkate alınmak üzere 
Hükümet teşkilâtı ve mdasat üzerinde bazı tadilâtı 
muhtevi takriri 

REİS — Efendim, Hasan Fehmi Beyin bütçe 
münasebetiyle bir takriri vardır, okunacak. 

TUNALI HlLMİ BEY — Efendim, Düzce livası 
hakkında bir takririm var, onun da muamelesi icra 
ediüversin. 

MUSTAFA BEY <Karafoisan Şarki) — Bütçe 
hakkındaki takrir, müzakere zamanında okunsun. 

REİS — Mühim bir takrirdir, dinleyelim. 
Riyaseti Celileye 

'Esbabı mucibesini Heyeti Umumiyede arz ve 
izah edeceğimden işbu takririn Maliye encümenine 
ve bir suretinin dahi Heyeti Vekfleye tevdiini tek
lif eylerim. 

27 Eylül 1336 
Gümüsane mebusu 

Hasan Fehmi 

1. — Vilâyet merkezlerinde mevcut olan vâsi 
memurin teşkilâtının her şubei idariyece - mahalleri
nin ihtiyaç ve kabiliyetine göre azami birinci sınıf 
liva memurin kadroları derecesine hemen tenzili. 

2. — Müstakil livalara mahsus teşkilâttan şimdi
lik tatbikına lüzum olmayan yani nüfusu umumisi 
(25 000» den noksan olan livaların mülhak bulun
dukları zamana ait memurin kadroları üzerine büt
çenin tanzimi. 

3. — Vilâyet ve Kva unvanlarının hangisi refolu-
nacaksa hemen kararının İtası, vilâyet ve livalarda-

mevcut olan Üçerden iki derecenin beş derece olmak 
üzere kabul ve bütçelerde muhassas maaşın beş bin, 
altı bin, yedi bin, sekiz bin, on bin olmak üzere 
tesbiCİ ve memleketin munkasem olduğu vilâyet 
veyahut livaların mezkûr bas dereceye göre tertibi. 

4. — Birinci ve ikinci sınıf valiliklere mahsus 
maaş müstesna olmak üzere, memurine verilen maaş 
miktarı maişetlerine mehemmaemken kifayet eyleye
ceğinden, terikihatm maaş miktarı üzerinde yapılma
yıp kadrolarda tasarrufat İcrasını temin için müstah
deminden hangilerinin bi lüzum olduğuna dair ma
halli rüesai memurinin mütaleasının ahzile memuri
yetlere ak maaşın bütçeden tayyedilmesi. 

5. — Tahsisatı fevkalâdeden 600 kuruşa ka
dar maaş alanlara bir kalem zammedilen (1 800) 
'kuruşun (1000) kuruşa tenzih. 

REİS — Efendim, takrir sahibi bazı izahatta 
bulunacak, dinleyelim. 

•HASAN FEHMÎ BEY {Gümüsane) — Efendiler; 
bendeniz bu teklifimi kanun şekil ve mahiyetinde 
kabul edilmek üzere arzetmedkn. Fakat malûmu âli
leridir kî beş ay zarfında rüsumatın tezyidi için Mec
lise gelen kanunların adedi otuzu tecavüz etmiştir. 
Bir kısmı çıkmıştır. Diğer bir kısmı da encümenlerde 
derdesti müzakeredir. Mesarifİn tenkisina dair yal
nız bir kanun yapılmıştır, o da, harcirahlardan tenzi
lât icrasına aittir ki, bunun da setob ve saikının ne 
olduğu Meclisi âlinizce malûmdur. Teşkilâtı idariye 
kanunlarını vücude getirip ona göre memurin kadro
larım tanzim etmek her halde çok külfete ve epice 
uzun bir zamana mütevakkıftır. Fakat bugün Muva-
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zeneİ maliye encümenine bîr lâyinaİ kanuniye havale • 
edildi. Bugünkü sarfiyat, eskiden kalmış teşkilât kad
roları esası üzerine tanzim edilmek zaruretinde bu 
tünülüyor. Halbuki bariz bir surette nazarı dikkatimi 
zi celbeden bir takım bîlüzum teşkilât vardır. Bir 
kere memlekette mühak liva kalmamıştır. Bir buçuk 
milyon nüfus ve beş livayı ihtiva eden bîr vilâ 
yet; şimdi yalnız bir merkez sancağına münhasır 
kaldığı halde, o zamanki teşkilâtı idame ettirmekte 
t>İr mâna yoktur. Bunlar elbette bilüzumdur. işte bi
rinci madde ile, vilâyet merkezlerinin mahallerine 
ve ihtiyaç ve kabiliyetine göre birinci sınıf liva teş
kilâtı derecesine tenzili demekten maksadım, âzami 
birinci sınıf liva derecesine inmelidir, meselâ Sam
sunca mevcut olan teşkilâtı idariyye, Sivas için de, 
Ankara İçin de, Trabzon içîn de doğrudur. Fakat 
belki Samsun - ki birinci sınıf livadır - teşkilâtı ih
timal ki Van ve Bitlis İç'in fazla gelecektir. Onun 
için âzami birinci sınıf liva derecesine tenzil edilme
lidir. ikinci sınıf livaların pek çokları müstakil oldu. 
Yine teşkilâtı idareyye kanunlarımızla onlar da yinf 
merkeze merbuttur. Bunların içinde miktarı âzami 
kabul edeceğimiz (700) bin nüfuslu sancaklar da var, 
(400) bin nüfuslu sancak da vardır. Bunların saha
ları tebeddül ve tahavvül edecek. Bu, teşkilât kadro
larına aittir. Fakat müstakil livaların kendilerine 
mahsus bir teşkilâtı var. Merkez memuru, sıhhiye 
müdürü, umuru ziraiye müdürü, maarif müdürü gibi 
bir çok teşkilâta bugün için lüzum yoktur. Teşkilât 
kadroları geldiği zaman kadrolarını yaparız. Mülhak 
bulunanlar kadroları gibi, yine o ihtiyaç üzerine 
muvazene tanzim edilir. 

tkinoi maddedeki maksat da budur. Yalnız bir 
istisna olur. Nüfusu umumisi 250 binden fazla liva
lar varsa - ki onlarda nasıl olsa müstakil livalara 
mahsus .teşkilât vardır - her ne şekilde bir teşkilâta 
sahip kalacağı burada meydana çıkar ve meselâ 
maarif müdüriyetine İhtiyaç varsa tayin edilir. Fakat 
elti bin müfuslu bir livaya da bir umuru seriye müdü
riyeti yapılmasına sebep yoktur. 

Memleketim'izde mülhak liva kalmadığına göre... 
Üçüncü maddeye geço-yorum. Hâlâ vali, mutasarrıf, 
-vilâyet, Bva unvanları bakidir. Bunların ileride tayyı 
iktiza edecektir. Ya vatkür,, ya mutasarrıftır, ya vilâ
yettir veya 'livadır. Halbuki, malûmu âliniz, birinci 
sınıf valilere on beş bin kuruş üzerinden maaş veri
yoruz, Tahsisatı fevkalâdesi de onun üzerinden he
sap edffiryor. tkinci sınıf <vaifere de on iki bin beş yüz 
kuruş veriliyor. Taflıaissü fevkalâdeleri de o nispette 
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hesap ediliyor. Mutasarrıflar da üç sınıftır. Üç bin, 
>cş b:n, altı bin şimdiki derecatta altı sınıf m&vcut bu-
'.uıuyor. Halbuki birinci ikinci, üçüncü sınıf valilere 
) maaş verildiği zaman, üçer, dörder livayı idare et-
-ıck suretiyle veriliyordu. Bugün ise merkeze merbut 
cuzütamİarı bir daire olarak kabul ediyoruz. Bunlar 
/a livadır, ya vilâyettir. Bu İtibarla memleketin mün-
kassm olduğu 60 - Öl daireden, liva veyahut vilâ
yet dairelerinin mahallerinin nüfuslarının kesreti, M!a-
relerindeki müşkülât ve suubet itibariyle, bunu da beş 
derece üzerinden, valilik veya mutasarrıflık, herhan
gisini kabul ettiğimiz zaman, tabii beşinci dereceden 
başlayarak, aledderecat terfi ederek, yine ayni dere
cede karar kılacaktır. Yani 10 000 kuruşta karar kı
lacaktır. Arz ettiğim üçüncü sınıf vaffik maaşı ve 
bugünkü bütçeyi bu esas üzerine tanzim edersek, zan
nederim kt büyük bir idtifadei mali temin etmiş olu
ruz. 

Sonra bu sınıfların... Yine bu üçüncü maddeye ait 
olmak üzere... Memlekette beş dereceden hangi Mva 
birinci, hangisi İkinci, üçüncü ilâh... Kaç tane birin
ci, İkinci, üçüncü vardır? Bunu bir kanun mahiyetin
de tayin ve tespit lâzımdır ki, muvazenede maaşları 
ona göre tertip edilsin ve muvazene hesabına göre 
para konulsun. Sonra onun tatbikatında. Heyeti Ve
kile veyahut Dahiliye Vekâleti, zata mahsus atmak 
üzere maaş verebilir. Fakat bütçeyi tecavüz etmemek 
üzzre maaş verebilir. Müvazettei Umumiyede birinci 
ilâ beşinci dereceye kadar mahsus olan vilâyetler maa-
şatı yekûnunu tecavüz etmemek üzere, ikinci sınıf bir 
vali veya mutasarrıf gönderilir ve üçüncü sınıf maa
şı verilir. Beşîncîye bir smrf mafevk maaşiyle bir me
mur gönderilir. Herhalde derecelerin mahiyeti taay
yün etmelidir ki muvazenemiz kati olsun, rakamlar 
katiyen tahavvül ermesin, katı ve sabit olsun. 

Şahsi de olur ki : Bu da, bütçedeki miktarı muay
yen dairesinde şahsi olabilir, 3 ncü maddenin ikinci 
fıkrası da bu arz ettiğim maksadı gösteriyor ki bu
nun tertibatını Muvazene Encümeni yapsın ve kad
roları bize versin. 

Dördüncüsü : Arz ettiğim gH>i, birinci ve ikinci 
sınıf valilikler maaşı fazladır. Biz azami olarak 10 bini 
kabul ediyoruz. Çünkü bu da sancak mahiyetinde kal
mıştır. Öyle vâsi kıtalar yoktur. Azatni 10 bin oldu
ğuna göre, memurin maaşatı üzerinden verilen bu 
paranın miktara göre tanzimini bendeniz, maişetin 
pahalılığında, paranın kabiliyeti iştiraİyesine ve nok
sanlığına göre memurin maaşatı üzerinden tanzime 
çare göremedim. Fakat hepimiz bitiyoruz ki bugün 



İ : 76 30 . 9 . 1336 C : 1 

bütçece mümkün okluğu kadar tevazün husule getire
bilmek için, teşkilât kanunları yapıtıncaya kadar... Bu
gün taşralaırda bilüzulm ne kadar ketebe ve müstahde
min vardır? Mahalleri ile muhabere edip üçer, beser 
müstahdemi, herhangi bir mahalden tenzil etmek 
mümkündür ve zannediyorum ki bu da mühimce bir 
para temin edecektir. 

Sonra beşincisi : Tahsisatı fevkalâdedir. Malûmu 
âliniz; tahsisatı fevkalâdeyi bir nispeti mütezayİde ola
rak kabul ediyoruz, Bert de o nispetlere geçmiyorum. 
50 - 100 alanlara bir kalem 1 800 kuruş zammediirmiç-
tir. Meselâ kalemde kadıro dahilinde mülâzıml&r var
dır. Yani masa ve vazife sahibi değil, mukayyit müfâ-
zımJardjr. Bunlara 100 kuruş maaş verilir. Sonra 200 
den 500 e kadar olan müstademine bir kalem 1 800 
kuruş zammedilir. Bu nispetti fahiş gördüm. Bunlara 
azami 1 000 kuruş zammedilrrse muvafık olur. 

Bu arz ettiklerimi kanun şek'M ve mahiyetinde He
yeti Celbenize arz etmiyorum. Muvazene Encümeni 
bunu esas ittihaz etsfiu, Heyeti CeSeniz bunu tas
vip efein. Fa'kat her maddesini kabul etmek sure
tiyle... Bunun bir sureti Muvazene Encümenine, di
ğer bir sureti Heyeti Vekileye verilsin. Bu esasat da
hilinde tetkik edilsin, Muvazene Encümeni bütçeyi 
tetkik ederken burada sföyîesin ve icabederse atacağı 
şeklî katiye göre müdafaa ederim, 

•REİS — Efendim, şu takriri nazan itibare alı
yor musunuz? Bu takriri nazarı kibare alanlar eMerim 
kaldırsın. Nazarı itfbare alınmıştır. (Kabul ettik, ka
rar verildi sesleri). 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY (trtaıibuî).— 
©fendim, takrir nazarı ifcibare alınır, fakat Hükümet 
de söyleyeceği sözü müsaadei âtinizle söyter. 

"REİS — Yine sem söz sizindir. 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY — Efendim, Ha
san Fehmi Beyefendinin teklifleri brr çok nâfi esa-
satı ihtiva etmek dblayıstyta tabii makbul bir teklif
tir. Eğer yalmz encümene havale edfitaesıi kabul edil
miş olsaydı, o zaman bir şey Söylemezdim. Fakat bir 
sureti Heyeti Vekİieye gidiyor. Binaenaleyh Söyle
mek isterim. Heyeti Vekile şüphesiz ki bu hususta 
imalı fikretmiş ve hattâ takibatında 'bulunmuştur. Ma-
sanMin tenkisi için bize kanunlar gelmedi buyurdular. 
Efendiler; masarlfatın tenkisi için ben denizce, 
bugünkü tekmil memaliki Osmaniyede vilâyet kadro
su olarak kadro mevcut değildir. Hepsi liva kadrosu 
haline inmiştir. Mukannen bir surette hepsi inmiştir. 
Binaenaleyh bunun için ayrıca bir kanun ile Heyeti 
Âliyenizi tasdia lüzum görmedim. Diğer vekâletlerin,. 

.İHSAN BEY (Cebelibereket) — Her vekâlet Öyle 
mi? 

MALÎYE VEKİLİ FERİD BEY (Devarma) — 
Diğer vekâletler yeni yeni teşkilât yaparak bunların' 
esasatı, müteaddit kereler Heyeti Vekilede müzakere 
ve kabul edilmiştir. Yalnız bu mukarrarattan' evvel 
Maarif Vekâleti bir takım teşkilât yapmış bir taktın 
emrivakiler hâdk olmuş. Hattâ bunların bazılarının 
tahsisatı geldiği zaman bendeniz kiraz ettim. Fakat 
Maarif Vekili beyefendi evvelce bühtan tâyin etmiş 
oldukları ve bir hakkı müktesep teşkil ettikleri cihetle 
bunlann verilmesini rica ederim. (Red sesleri) Mü
saade buyurunuz. Heyeti âltyeniz bu hususta fcarar 
verecektir. O tarzda mesele halledilmiş olacaktır. Bu
nun haricinde ve bendenizin malûmatım dahilinde ye
ni teşkilât Yapılmamıştır. Demek ki Maarifin tenkisi 
itİbarile teşkilât yapılmamıştır. Fakat diyeceksiniz ki 
filân yerde defterdar İsmi var. Evet, defterdar ismi 
var, defterdar unvanım hâiz. Fakat şimdi onu kaldı
rarak, muhasebe mümeyyizliğine, mıtfıasebe başkâtip
liğine indirerek bir defterdar demek doğru değildir. 
Binaenaleyh bunlar unvanlarını ve mevkilerini muha
faza etmek üzere kalmıştır. iMaaşa gelince; zaten tek
lifi âtiniz veçhile vilâyetler ve livalar birleştirildiği 
takdirde, bu günkü kademeler üçten dörde ve beşe 
kadar çıkacaktır, 'Binaenaleyh «3, 4 ve 5ı» derecelik 
kademat içerisinde mutlaka defterdarlara verilen 
maaşat kadar Maliye memurlarına maaşa* verilecek
tir. Tafsilâtım tabi! bilahare arzedeceğİm. Ordu mer
kezleri vardır ki oralarda bulunacak muhasebeciler, 
öyle değme muhasebeciler ofmıyacakttr. Demek ki; 
fiiliyat ve tatbikat nofctai nazardan1, kadro cihet ite 
tekmil teşkilât yapılmıştır. 

'Sonra efendiler, bilûmum teşkilâtı yapmak için 
Heyeti Vekile öyle tamamile âtıl 'kalmamıştır. Bilcüm
le memurin müdürlerinden mürekkep bir encümen 
teşktt etmiştir. O encümende kabul ettiğimiz esas da
hilinde, her bir dairenin kaç memuru bulunacak ise, 
onların listeleri tanzim edilecektir. Bu Heyeti Veki
lede kabul edilir edilmez, devairde tanzimat icra 
edilecektir. Haltta ciheti askeriye bile bu hususta teş
kilâta muvafakat 'göstermiş ve ahzı asker dairelerinin 
şimdiki vüsatini daha ziyade tenkis etmek ve yine 
liva kadrosu içerisine sokmak için uğraşılmış yani He
yeti Vekile sakit ve âtrl kalmamıştır. Lâzım gelen şey
leri yapıyor. Yalnız bir şey vardır ki 4flSG0» kuruş 
zammedilen maaşatm «H0O0» kuruş olması, bunların 
bazısı doğrudur, bazısı değildir. Meselâ bakınız, benim 
tahsildarlarım, bunların maaşları «250-500» kuruştur. 
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zammHe (beraber (1350) ye bîr tahsildar İstihdam olun
maz. Binaenaleyh esas Jtibarile Heyeti Vekile kendi
sine düşen vazifeyi ifa etmiştir ve etmekte berdevam
dır. 

HAKAİN FEHMİ BEY (Gümüşane) — Müsaade 
buyurun, İki kelime daha arzedeyün. Nazarı itibare 

aldığınız takdirde Muvazene encümenine havale ede
riz, 

REİS — Müzakere zamanı geldiğinde sözünüzü 
söylersiniz (Hayhay sesleri) 

RAGİP BEY {Kütahya) — Öyle ise sözüm mah
fuzdur. Ben basıca bir şey teklif edecektim. 

REİS — Beş dakika teneffüs. 

İKİNCİ CELSE 
Açıfana SaaUİ : 20 Badeaasevai 

REİS — ReÜ Sarii VtfcBI Hasan FOmâ Beyefendi 
KÂTfc» ; Haydar Bey <Kütenya) 

REİS — Efendiler celse kuşat edildi. Müzakerata geçiyoruz, 

8, — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1. — Muamelâtı itiihamiyenin ilgası hakkında ka
nun lâyihası ve Adliye encümeni mazbatası 

RBİS — Muamelâtı Sttihamiyenin ilgası batkında
ki kanunun beşinci maddesini üçüncü madde olarak 
kabul etmiştik, altıncı maddesini de dördüncü mad
de olarak müzakere ediyoruz. Aftmcı madde okunsun, 
müzakerata 'basltyaum. 

(MADDE 6. — Hâkimi münferit oftnayan mahal-
iterde müotantdc Jcaranıamelerine karşı vukubulan iti
raza* o nriistantftm mensup olduğu bidayet ceza riya
seti tarafından kabiliyeti temyiziyesi olmamak ve 
ıtnecburiyülittiba bulunmak üzere hal ve hasmolunur. 
Riyaset sureti hal hakkındaki kararmı üç gün zar
fında kararname ziyrine nrüdeHelen dere ve evrakı 
iade eder. Müteaddit cünha mahkemesi bulunan ma
hallerde müddeiumumi evrakı rüesaya münavebeten 
tevdi ey ter4 

RBFİK ŞEVKET 'BEY <Saruhan) — Ufak bir 
taShmat yapmak istiyorum efendim. Orada «Hâkimi 
münferit ohmyan mahallerde» tabiri var. Onun kal
dırılması ve sonra birinci cümleden sonra riyaset 
kelimesinden evvel. Hayır! 'Müsaade buyurunuz 
«O müstantikn mensup olduğu» ibaresinden son

ra «Hâkimi münferit ve ya» tâbiri lâzım. O halde 
«Müstantık kararnamelerine karsı vukubulan itira
za! o müstantricm mensup olduğu hâkimi münferit 
veya Bidayet ceza riyaseti tarafından kabiliyeti tem-
yizîyesi olmamak ve mecburiyyütittiba bulunmak üze
re hal ve hasmolunur. Riyaset...» jlâahire madde bu 
şekle giriyor. Efendim şimdi bunun1 esbabı mucJbe-
sini de arzedeykn. 

REİS — Refik Şevket Dey tashihat icra etti, onun 
üzerine müzakere cereyan etdn. (Refik Şevket Beye 
hitaben) Üçüncü satıra «Hâkimi münferit veya» 
ilâve ediliyor değil mi? 

tR'EFİK. ŞEVKET BEY — Sonra, <Hal,ve tms-
rnolunur.) den sonra (Riyaset) tâbirinin önüne <Hâ-
khnt münferit veya) kelimelerini ilâve ediyorum, 
başka bir şey yok efendim. Bunun esbabı mucibesind 
arzedeyim efendim. Hâkimi münferit olan mahallerde 
müstantik kararnamelerine karşı muamele tamam 
olacaktır. Onun İçin bu esası kabul ettikten sonra 
aşağısmdaki ufak şeyler kendiliğinden tezahür eder. 

SOLDAN «İR MEBUS BEY — Teşkilâtı olma
yan yerlerde müstantdelar ne yapacaklar? 

ŞEVKET BEY (Sinop) — Usulü muhakematı ce
zaiye kanununun yüz otuzuncu maddesinde, müstan-

— 457 — 



t : 76 3» . $ . 1336 C : 2 

tık kararnamelerine itiraz için bir çok fıkra mevcut-
ıtur. Fakat bu kararnamelere vukübulan itiraz üzerine 
evrakı dâva doğrudan doğruya heyeti İttİhamiyelere 
tevdi olunmak lâzım, heyeti itttfıamiyeterin lâğvi do-
iayısüe, bittabi pek muhik olan bu itiraza 'bir mercii 
istinaf, yani bîr mercii itiraz bulmak lâzım geliyor 
ki 'bu itibarla, dördüncü madde doğrudur. Fakat 
dördüncü maddenin şekli hiç bir 'vakit doğru olamaz. 
Bir kere «Hâkimi münferit olmayan mahallerde» ke
limesi ki Encümen bunu bittabi anlamış ve şimdi' de 
tashih ediyorlar. Bendeniz bu bapla söz söyliyecek 
değilim. Yalnız Usulü muhakematı cezaiye kanunu
nun elU birinci maddesi zeylinin ilgasını dün biz ka
bul etmedik ve bunu kabul etmemek dolayrsile madde 
ortadan artûc kalkmış demektir. Bir de efendim kabi
liyeti temyİzîye olmamaktan bahsolunuyor. Bugün 
malumdur ki, müstantık kararname 'veyahut kararları 
kati mahiyeti haiz değildir. Kati mahiyeti haiz olmı-
yao kararlar bittabi kabili temyiz olamaz. Meselâ 
müstantıkift tevkif, tahliye, ademi tevkif, ademi tah
liye, meni muhakeme vesaire kararları birinci defa 
olarak istinaf edilir. Yani itiraz edilir, heyeti ithami-
yece hahc-Iunduktan sonra bunlar kabili temyiz değil
dir ve temyiz edilemez. Yalnız bir karar kalır, o da 
meni muhakemeye mütealliktir. Fakat meni muhake
me iki suretledir. Birincisi, isnat olunan fiilin 
cürüm olup olmaması, yani cürüm olmadığı 
Ifakdirde meni muhakemeye karar verilir id, 
işte bu karar heyeti ittüıamiyeden sadır olmuşsa, ka
biliyeti temyizİyeyi haizdir. Diğer mukarreratm ka
tiyen kabiliyeti temyizîyesi yoktur. Binaenaleyh «Ka
biliyeti temyiziye» tabirinin bir kere oradan kaldırıl
ması. Sonra efendim 51! nci maddenin zeyli muci
bince; müstanttkm ittihaz edeceği meni muhakeme, 
tevkif, tahliye emrinin 'istirdadı ve saireyi riyasete 
vereceğiz. Riyaset meselâ meni muhakeme kararını 
tasdik etmediği takdirde artık meydanda bir meni mu
hakeme karan yoktur. Reis neyi emretmiş ise müstan-
tıkın da ona tebaaiyebe 'bir •mecburiyeti vardır. Yani 
riyasetin emri tahririsini mutlaka ifa edecektir. O 
emir dairesinde karar ittihaz edecektir. Tasdik ettiği 
gibi meni muhakeme kararı da bittabi bir şekli katî 
alır. Şimdi biz bu maddede diyoruz ki; müstantfk ka
rarnamelerine vukübulan itirazat o müstantftın men
sup olduğu bidayet ceza dairesi riyaseti tarafından 
hallolunur. Şimdi meni muhakeme kararım vermiş, 
müstantûc, reis onu tasdik etmiş, o meni muhakeme 
kararına vuku bulacak İtiraz, tekrar ona gelecek. Reis 
bunu, İtiraz tarikiyle veya istinat tarikıyla ne suretle 

halledilebilir? Çünkü o kararı kendisi vermiştir. Ken
disinin verdiği kararı tekrar istinafa veya İtiraza 
arzetmefc zannederim ki <b>ğru olmaz. Binaenaleyh 
bu madde her hatde tadile muhtaçtır. Bendeniz şekli 
tadili şu suretle tabii kendimce kararlaştırdım. (Müs
tantık kararlarına vukubuiatY itirazat hâkimi münfe
rit olmtyan mahallerde müstantık m mensup olduğu 
mahkemenin mercii ı&tmafı otaıtı mahkeme reisi ve 
hâkim olan mahallerde işbu hâkim tarafından hallo
lunur. Sureti hal, evrakın kendilerine tevdiinden iti
baren nihayet beş gün zarfında reis veya hâkim tara
fından kararname zirine müzeyyelen derç İle müstan-
tıka İade olunur ve rmistafttfc işbu emre tebaaiyete 
mecburdur). Şimdi bununla bendeniz demek istiyo
rum ki efendim; besmoi maddenin zeyli mademki 
baki kahyor, beşinci madde ve elti birinci maddenin 
zeyli hemen bendenizin teklifimin aynıdır. Fakat elli-
birinci madde iptidaidir, bendenizin teklifim de İs
tinafı, itirazî bir şekildedir. Şu halde teklfimin efli 
birinci maddeden katiyen farkı yoktur. 

IRElS — Encümen cevap verecek mi? -(Yo'k sada-
ları) O halde kifayet takriri var, okuyacağım. 

REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Müsaade bu
yurursanız buradan söyleyeyim. (Kürsüye, kürsüye 
sadaları) Meni muhakeme kararlarının kabiliyeti tem
yizîyesi olduğunu tasdik ediyorlar. O halde buradaki 
kabiliyeti temyiziye bahsi, reisin verdiği kararların 
kabiliyeti temyiziyesi olmadığı noktasıdır. Reisin müs-
tantik kararnamesine karşı dermeyan ettiği mütalâa
lar kabili temyizdir. Maksat budur. Yani Reis heyeti 
ittihamiyenin kıldığı mükellefiyetle kalıyor. Evvelce 
heyeti ittihamiyenin mukarreratına vukubulacak tem
yiz, reis hakkında varit olmayacaktır. Onun için bu
radaki ^kabiliyeti temyiziyesi olmamak ve mecburiy-
yülittiba bulunmak» tabiri lâzimülkayd mesaildendir. 
Diğer, aynı zamanda göndermek ve bunlara uzaktan 
intizar etmek gibi vaziyetlere düşmemek İçin, reislere 
vermiş olduğumuz salâhiyetin livalara kaldırılması key
fiyeti bilmem ki muvafık görülebilir mi? Sonra «Hâki
mi münferit olmayan mahallerde» tâbirini Şevket Bey 
biraderimiz ipka etmek istiyor. Bendeniz demin de 
esbabı mucibesini arz ettim; hâkimi münferit bulun
sun, bulunmasın - ki Anadoluda yalnız Van vilâye
tinde vardır - aynı muameleye tâbidir ve icabeti iği 
vakit yine arz edeceğim kanunun hâkimi münferit 
hakkındaki buna müzeyyel olan maddesini muaddil 
olmak üzere demin de arz ettiğim şekilde kabulünü 
encümen namına arz ve teklif ediyorum. 
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NAFİZ BEY (Canik) — Müsaade buyurur musu
nuz? Encümen namına bir şey soracağım. Kendileri 
encümen namına izah ediyorlar. Efendim üçüncü 
madde ilga edilmiş olmasına nazaran, müstantik ka
rarnamelerinde reisin hakkı tasdiki mevcut mudur? 
Değil midir? Hakkı tasdiki mevcut ise aynı zamanda 
mercii İtirazı olamaz. Çünkü zaten kendisi o itiraza 
karar vermiştir ve tetkika mahal yoktur. Bu nokta ne 
suretle hallolunacak? 

REFtK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Hallolunabi
lir. Reisin kabul edeceği karar âra kararlarıdır. Müs-
tantıklarm vereceği bu kabili temyiz olmayan karar
lar, sureti katİyede verilen kararlardır. Yani tahkika
tın neticesini mübeyyin olan kararlardır. Âra karar
ları, tevkif, tahliye, İstirdat gibi muamelât, tamamiy-
le tahkikatı mübeyyin karardan mukaddem vukubu-
lan meseledir. Onun için bu mesele bu şekilde tadil 
olunabilir. Buradaki karar meselesi, kararı nihaidir. 
Yoksa karar İptidai değildir. Müstantik tarafından mü-
tekaddem değildir. 

RAGIP BEY (Kütahya) — Anlaşılmadı efendim, 
biraz izahat veriniz. Bu cevap olmadı. 

REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Şimdi Nafiz 
Bey diyorlar ki; müstantikın vermiş olduğu tahliye 
kararını reis kabul etmemiştir. Reisin tasdikiyle bu 
kararlar lâzimülinfaz olacak. Eğer elli birinci madde 
kalkmış olsaydı bu mesele doğru idi. Çünkü bu mad
deler kabul edilmiş olsa, reis defaten vaziülyet ola
caktı ve meseleyi halledecekti. Şimdi diyorlar; ma
demki reis bu meselede evvelce kararını bildirmiştir 
ve neticede olan kararını ayrıca İttihaz etmek vaziye
tine düşecektir. Öyle değil. Malûmu âliniz, tevkif me
selesi maznunun derdesti akabinde, yirmi dört saat 
geçtikten sonra derakap verilmek lâzım ve hiç bir va
kanın iptidasından, intihanın ne şekil alacağım tayin 
edemez. Cinayet denilen bir mesele cünha çıkabilir. 
Cünha diye başlayan bir mesele cinayet çıkabilir. 
Onun için reis artık bu tevkif kararını tasdik etmedi 
diye İntihal olarak vereceği kararı ittihaz edemez. 
Binaenaleyh o vaziyete düşemez demek doğru olamaz. 
Buradaki muntazam kararlar, neticei tahkikatı mü
beyyin olan, gerek lüzumu muhakemeye, gerek meni 
muhakemeye mütedair olan kararlara şamil olabilir. 
Başka türlü tevil etmek İmkânı yoktur, 

RAGIP BEY {Kütahya) — Neticeyi karıştırmayı
nız. Meselâ müstantîkin kararını reis tasdik etti, tev
kif kararına, mevkuf tarafından vukubulan itirazı is-
tinafen kim tetkik edecek, yine reis değil mi? Yahut 
itirazen, yine reis değil mi? O halde reisin evvelce 
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tasdik etmiş olduğu tevkif kararını tekrar tetkik etme
si nasıl olur? 

REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Reis o kara
rı tasdik etmekle hakkını kaybetmiş olur, iskat et
miş olur. 

RAOIP BEY (Kütahya) — Olamaz. 
REİS — Muhavere olmasın, rica ederim. 
REFİK ŞEVKET BEY (Devamla) — Niçin ola

maz? Müsaade buyurunuz. Zaten reisleri, bu ittihaz 
ettikleri kararla, intîhaî kararlarla alâkadar etmeyi
niz, lüzum yoktur. Burada intihal karar vardır. 

ŞEVKET BEY (Sinop) — Bir şey soracağım. 
RElS — Muhavere olmasın, rica ederim. 
RAGIP BEY (Kütahya) — Mazbata muharriri 

olmak hasebiyle sorabilir. 
ŞEVKET BEY (Sinop) — Refik Şevket Bey tahli

ye kararlarından bahsettiler. Meni muhakeme karar
larını reis tasdik edecek, fakat kim bunu itirazen tet
kik edecek? Meni muhakeme kararını tasdik etmeye
cek, tadil edecek? Tadil ettikten sonra müstantik bir 
karar ittihaz edecek, buna kim itiraz edecektir? Bura
sını izah buyursunlar. Asıl mesele burada efendim. Bu
rasını izah buyursunlar, anlayalım. 

REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Şimdi ben
denizin noktai nazarım; reisin tasdikrna iktiran ede
cek hükmün kabiliyeti iti taziyesi kalkmış olur. O nok
tai nazardan kabul ederseniz mesele hallolur. Yoksa 
heyeti umumiyenin takdirine muhavveldir. Tekrar en
cümene havale edersiniz, müzakere ederiz. 

REİS — Efendim Adliye Encümeninin mazbatası 
zirinde imzası bulunan Adliye Encümeni âzasİyle, 
mazbata muharriri arasında bendeniz ihtilâfı nazar 
görüyorum. Eğer encümenin bu madde üzerinde ih
tilâfı nazarı varsa mazbatayı encümene havale edelim 
efendim. 

NAFtZ BEY (Canik) — İzah edelim. 
REİS — Müsaade buyurun, encümen meselesini 

halledelim. Encümende ihtilâfı nazar görüyorum. En
cümene iade etmek lâzım geliyor. 

NAFİZ BEY (Canik) — Müsaade buyurursanız 
arz edeyim. Üçüncü madde; 51 ncimaddesinin zeyli 
mülgadır, denilen madde tayyedilmiş olmakla bu lâ
yihanın kıymeti tamamen sakıt olmuştur. Asıl ruhu 
madde o İken mademki o tayyedilmiştir, artık bunun 
kabiliyeti tatbikiyesi katmamıştır. Çünkü efendiler, bi
zim kanunumuz, Usulü Muhakematı Cezaiye Kanunu 
gayet iyi bir kanundur. Yani o kanunun tahtı tesirinde 
hiçbir hak zail olmaz. Fakat ancak şu şartla ki; vesaiti 
kâfi olan memleketlerde kabili tamiktir. Her hanginize 
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sorsak, adliyede herhangi bir mesele vaktü zamanİyle 
intaç edilmemiştir, bunu tasdik edersiniz. Onun baş
lıca sebebi, bu Usulü Muhakematı Cezaiye Kanunu
dur. Bu kadar İyi olan bu kanun bizim memleketi
mizde, vesaitsizlik yüzünden, bizi daimi sürünceme
lere sevketm iştir. Nazarımızda adalet daima bir serap 
gibi tecelli eder. Onu takip ederseniz zaman zaman o 
adalet size takarrüp eder, fakat bir türlü ona vâsıl ola
mazsınız, nihayet bir seraptır, zaman rüzgârı o serabı 
hiç eder. İşte bizdeki vesaitsizlik dolayısiyle Usulü 
Muhakematı Cezaiye Kanunu bizi böylece teahhura 
sevkediyor. Binaenaleyh biz demiştik ki; bunu daha 
basit bir usule ifrağ edelim. Daha basit şekil, biraz 
mahzurlu olmakla beraber, neticesinde tahassül ede
cek sürat diğer mazarrata galip olduğundan, bunu da
ha basit bir hale ifrağ edelim ve mustantıklann ka
rarnamelerini reislerin hal tasdikim ilga edelim. Yal
nız gerek müddeiumumi tarafına, gerekse alâkadaran 
tarafından vukubulan itirazatı reisin nazarı tefkikı-
na arz ederim. Eğerkİ şimdi bu itirazatın, yani mus-
tantık kararnamelerinin mercii itirazı, istinaf mahke
meleri vesaire alacaksa, heyeti ittihamiye pek
âlâ bir mercii itiraz olur. Çünkü heyeti İtti-
hamiyeler fazla bir teşkilât değildir, fazla para ve
rilmiyor, hukuk azalarından Uç kişi heyeti ittihamiye 
vazifesini görüyor, heyeti ittihamiye evrakını tetkik 

2. '— 'Oyun ^kâğıtlarından alınmakta olan istihlâk 
resminin tezyidi hakkında'kanun lâyihası İve Kavanini 
Maliye ve Muvazenei Maliye encümenleri mazbataları. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
23.8.1336 

Oyun kâğıtlariyle kibrit ve sigara kâğıtlarından 
ayrı ayrı kanunlarla alınan rüsumu istihlâkiyenin tez
yidi hakkında Umuru Maliye Vekâletince tanzim kı
lınan üç kıta kanun lâyihası ve esbabı mucibe maz
batası Heyeti' Vekilece ledeltezekkür tasvip olunarak 
berayî müzakere Büyük Millet Meclisi Riyasetine tev
dii takarrür etmiş olmakla İfayı müktazasını rica ede
rim. 

Büyük Millet Meclisi 
Reisi 

M. Kemal 

Esbaibı Mucibe Lâyihası 
14 Mart 1334 tarihli kanun ahkâmına tevfikan 

sarfiyatı dahiliyeye mahsus olarak Memaliki Osmani
ye dahilinde İmal veyahut Memaliki Osmaniyeye ha-

ediyor. ikide bir itiraz üzerine, haydi evrak vilâyete 
gitsin, livaya gitsin, buraya gelsin denilecekse, heyeti 
ittihamiye pekâlâ bir teşkilâttır. Binaenaleyh şu üçün
cü maddenin ilgası suretinde heyeti İttifıamiyelerin ip
kasından başka çare yoktur. Kanunun ikinci müza
keresinde yine bu üçüncü maddenin ilgası teklif edi
liyor. Kanun o suretle bir şekle konmazsa başka bir 
şekle giremez. Encümen İstiyor, onun için encümene 
iade bu vurulması münasiptir. 

REİS — Bu kanun müstaceliyet kararına iktiran 
etmiştir. Encümen istiyor mu? 

M. M. REFİK ŞEVKET BEY (Sanman) — isti
yor. 

RElS — O halde encümene veriyoruz. 
MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahİsarısahip) — 

Söz istiyorum. 
RElS — Encümen istiyor, iade ediyoruz. Müta

lâanızı geldiği vakit söylersiniz, söz zatı âlinizindir. 
Oyun kâğıdı, kibrit ve sigara kâğıtları hakkındaki 

rüsumu istihlâkiyenin tezyidi hakkındaki kanunun 
müzakeresine geçiyoruz. (Maliye Vekili yok sada-
ları) 

Müzakereye başlarız o da gelir. 
OPERATÖR EMÎN BEY (Bursa) — Ruzname-

mîzde Tababeti Adliye Kanunu var. Onu müzakere 
edelim. 

riçten ithal olunan oyun kâğıtlarından bandrol ilsakı 
suretiyle beş kuruş resmi istihlâk alınıyordu. Halbuki 
oyun kâğıtlarının bugünkü fiyatı eski fiyatın bir kaç 
misli derecesinde gali ve Hazinei Devletin paraya ih
tiyacı bedİhi olmakla beraber bilhassa bu resmin tez
yidi ahlâkı memlekete tesiri itibariyle de zaruri görül
mekle resmi mezkûr yirmi beş kuruşa iblâğ edilmiştir. 
Kanuna mugayir harekâttan mütevellit cezayı naktiler 
eski kanunda hukuku şahsiyei devletten addedildiğine 
dair sarahat bulunmadığı cihetle bazı mehakimce hu
kuku umumiyeden addiyle Hazine memurlarının hu
kuku şahsiye İstidanamesi tevdii suretiyle takibatta bu
lunmalarına müsaade edilmemekte ve bu yüzden sü
ratle takip ve İntaç edilmeyerek Hazine hukukunun 
ziyama sebep olmaktadır. Bundan dolayı işbu cezayı 
naklilerin alâkadar memurini maliye tarafından takip 
edilmesi muvafik görülmüştür. Binaenaleyh eski ka
nunun resmi istihlâkini tayin eder ikinci maddesinin 
şekli muaddelini ve cezayi nakdinin hukuku şahsiye-
den addedilmesine dair ilâve kılınan maddeyi ve tarzı 
İstifa ve esasatı inzîbatiyesine müteallik mevaddı saî-

7, — MAZBATALAR (Devam) 
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resinin ipkasını müşir kanun lâyihası merbuten arz ve 
takdim kılındı. 

21 Ağustos 1336 

Oyun Kâğıtlarından Alınan Resmi İstihlâk Hakkında 
Kanun Lâyihası 

MADDE I. — Bin üç yüz otuz altı senesi Ey
lülü iptidasından itibaren oyun kâğıtlarından alınan 
beş kuru; resmi istihlâk yirmi beş kuruşa iblağ edil
miştir, 

MADDE 2. — işbu kanunun mevkii meriyete va-
zı tarihinden itibaren sekiz gün nihayetine kadar bi
lûmum oyun kağıdı âmil ve tacir ve bayileri yedlerin-
deki bandrolhı oyun kâğıdı destelerine daha yirmi ku
ruşluk bandrol ilsak edeceklerdir. Bu müddetin hita
mında yirmi beş kuruştan bandrol ilsak edilmemiş olan 
oyun kâğıtları bandrolsüz addolunarak bunlar için 
kanunun beşinci maddesinde muharrer ceza tatbik 
olunur, 

MADDE 3. — tşbu kanunda mezkûr olan cezayı 
nakliler hukuku şahsiyeî devletten madut olup alâka
dar Hazîne memurin veya vekilleri tarafından takip 
olunur. 

MADDE 4. — 14 Mart 1334 tarihli Kanunun işbu 
mevaddı kanuniyeye muhalif olmayan ahkamı baki
dir. 

MADDE 5. — işbu kanun yevmi neşrinin fer
dasından muteberdir. 

MADDE 6. — işbu kanunun icrasına Maliye Ve
kili memurdur. 

B. M. M. Reisi 
M, Kemal 
M. M. V. 

Fevzi 
U. Da. V. Na. 

Dr, Adnan 
U. Ma. V. 

Ferit 
U. S. V. 

Dr, Adnan 

21 Ağustos 1336 

Umuru Ş. V. 
Fehmi 

U. A. V. Na. 
A. Muhtar 

U. Ha. V. Na. 
A. Muhtar 

U. Ma. V. Na. 
Mahmut Celâl 
U. Ik. V. V. 
Mahmut Celâl 

E. H. U. Reİsİ 
İsmet 

Kavanini Maliye Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celileye 
Oyun kâğıtlarından alınmakta olan istihlâk resmi

nin tezyidine dair lâyihai kanuniye tetkik olundu. 
Resmî mezkûrun yirmi beş kuruşa iblâğı muvafık 
görüldü. Binaenaleyh birinci maddenin «İtibaren» ke

limesine kadar olan fıkrasının ve zait olan üçüncü 
maddenin tayyı ile lâyihai kanuniye kabul ve o su
retle tadil olunarak takdim edildi. 

13 Eylül 1336 
Kavanini Maliye E. 

M. M. Kâtip 
Erzurum Biga 

Süleyman Necati Hamit 
Çorum Gümüşhane 
Sıddık Veysel Rıza 

Malatya 
Sıtkı 

Kavanini Maliye Encümeninin Teklifi 
MADDE 1. — Oyun kâğıtlarından alınan beş ku

ruş resmi İstihlâk yirmi beş kuruşa iblâğ edilmiştir. 
MADDE 2. — işbu kanunun mevkii meriyete va-

zı tarihinden itibaren on beş gün nihayetine kadar bi
lûmum oyun kâğıdı âmil ve tacir ve bayileri yedle-
rindeki bandrolhı oyun kâğıdı destelerine daha yirmi 
kuruşluk bandrol ;isa'k edeceklerdir. Bu müddetin hi
tamında yirmi be? kuruş bandrol İlsak edilmemiş olan 
oyun kâğıttan' bandrolsüz addolunarak bunlar için 
kanunun beşinci maddesinde muharrer ceza tatbik olu
nur. 

MADDE 3. — 14 Mart 1334 tarihli Kanunun iş
bu mevaddı kanuniyeye muhalif olmayan ahkâmı ba
kidir. 

MADDE 4. — işbu kanun yevmi neşrinin ferda
sından muteberdir. 

MADDE 5. — tşbu kanunun İcrasına Maliye Ve
kili memurdur. 

13 Eylül 1336 
Reis Namına 

M. M. 
Süleyman Necati 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Oyun kâğıtlarından alınmakta olan istihlâk resmi

nin tezyidine dair Maliye Vekâletince tanzim ve He
yeti Vekile karariyle Meclisi Âliye tevdi buyurulup 
encümenimize havale buyurulan lâyihai kanuniye müs
veddesi tetkik ve mütalâa olundu. Heyeti Icraiyece 
tanzim olunan esbabı mucibe lâyihasında dahi zikir ve 
tafsil olunduğu üzere oyun kâğıtlarının fiyatları teza-
yüt etmiş bulunması ve Hazinenin paraya olan ih
tiyacı hasebiyle bunun tezyidi «sası encumenimizce 
de kabul edilmiştir. Lâyihai kanuniye müsveddesinin 
birinci maddesinde resmi mütezayidin Eylül iptidasın
dan itibaren ahzi tensip edildiği gösterilmekle ise de 
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Kavanini Maliye Encümeni tarafından dahi tasvip 
olunduğu üzere resmi mezkûrun kanunun mevkii ic
raya yazından itibaren tarh ve cibayeti muvafık gö
rülmüş ve maddei mezkûre encümeni mezkûrun tertip 
ettiği şekil Ve surette kabul olunmuftur. Maliye Ve
kâletince tanzim olunan lâyihai kanuniyenhı üçüncü 
maddesinde kanun ahkâmı hilâfında hareket edecek
lerden ahzolunacak cezayı nakdilerin hukuku sahsi-
yei Devletten madut olup alâkadar Hazine memur ve
ya vekilleri tarafından takip olunması münderiç bu
lunmuş ise de bu husus zaten memurini maliyenin 
ve mehaktmin cümlei vezaifinden bulunması hasebiy
le ayrı bir maddei kanuniye İle tespite lüzum görül
memiş ve binaenaleyh maddei mezkûre lâyihai kanu
niye müsveddesinden tayyedilmiştir. 

izahatı ânifeye nazaran encümenimizin nukatı na
zarı Kavanini Maliye Encümeninin efkâr ve mütalâa-
tına muvafık bulunmuş ve encümeni mezkûrece ter
tip olunan lâyihai kanuniye müsveddesi yalnız ikinci 
maddesindeki «ilsak edeceklerdir» tâbirinin «ilsak et
tireceklerdir» suretinde tâdiliyle kabul edilmiş olmakla 
keyfiyetin Heyeti Umumiyeye arzı tezekkür kılınmıştır. 

Muvazene! Maliye 
En. R. M. M. 

Ferit Recai Fuad 
Kâtip Aza 

Kozan Kiline Ali 
Mustafa Lûtfi 

Aza 
Elâziz 
Feyzi 

REİS — Efendim, Heyeti umumiyesi hakkında 
söz isteyen var mı? (Muvafık sesleri) 

Maddelere geçilmesini kabul buyuranlar ellerini 
kaldırsın. Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Efendim, müstaceliyet kararı vardır. Daha evvel
ce encümene havale edildiğinde müstaceliyet karan 
tasvibi âlinize iktiran etmiştir. 

Oyun Kâğıtlarından Alınmakta Olan İstihlâk 
Resminin Tezyidi Hakkında Kanun 

MADDE 1. — Oyun kâğıtlarından alınan beş ku
ruş resmi istihlâk yirmi beş kuruşa iblâğ edilmiştir. 

REİS — Madde hakkında söz söyleyecek var mı? 
Maddeyi kabul edenler el kaldırsın. Birinci madde ka
bul edilmiştir efendim. 

MADDE 2. — İşbu kanunun mevkii meriyete vazı 
tarihinden itibaren on beş gün nihayetine kadar bi
lûmum oyun kâğıdı âmil, tacir ve bayileri yedlerin-
deki bandrollu oyun kâğıdı destelerine daha 20 kuruş

luk bandrol ilsak edeceklerdir. Bu müddetin hitamın
da yirmi beş kuruşluk bandrol ilsak edilmemiş olan 
oyun kâğıtları bandrolsüz addolunarak bunlar için ka
nunun beşinci maddesinde muharrer ceza tatbik olu
nur. 

REİS — Mütalaa var mı efendim? (Muvafık sa-
daları) 

BtR MEBUS BEY — «Edecekler» kelimesi «et
tirecekler» şeklinde tashih edilmeli. 

REtS — Efendim, Muvazene! Maliye Encümeni
nin mazbatasında «edeceklerdir» kelimesinin «ettire
ceklerdir» şeklinde tashihi teklif ediliyor ki, öyle tas
hih edilecek. 

BlR MEBUS BEY — Oyun kâğrtlanna bandrol 
yapıştırılmaz, damga vurulur. 

REİS — Efendim, ikinci maddeyi Muvazenei Ma
liye Encümeninin tashihi veçhile kabul buyuranlar... 

Bir takrir var efendim, ettireceklerdir yanlıştır, et
tirilir demek lâzımdır. İstikbal sığası kullanmak yanlış
tır, deniliyor. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Ettirecek
lerdir doğrudur. 

REtS — Efendim, bir mütalâa var mı? (Kabul sa-
daları) 

Efendim, Kavanini Maliye Encümeninin ikinci 
maddesinin bir kelimesini Muvazene Encümeni tashih 
etmiş. «İlsak ettireceklerdir» şeklinde bu tashihi ka
bul buyuranlar el kaldırsın. 

İkinci madde kabul edilmiştir. 
Üçüncü maddeye geçmeden evvel bir teklif var

dır. Onu okuyalım. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Oyun Kâğıtları Resmi Hakkındaki Kanuna mad
dei âtiyenin ilâvesini teklif ederim : 

Kahve ve gazinolarda bulunan bilardodan senevi 
beş yüz ve tavla, dama ve satranç tahtalarının behe
rinden üç yüz kuruş resim ahiz ve istifa olunur. 

Genç 
Dr. Ali Haydar 

(Muvafık, makul sadaları) 
REİS — Efendim, takriri nazarı mütalâaya alan

lar lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. Encümen şek
lini tespit etsin, versin. Üçüncü madde oluyor. Encü
mene verelim. 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY (istanbul) — Bir 
daha okuyalım. 

REtS — Efendim, encümene veriyoruz ki, seklini 
tespit etsin, versin. 
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Efendim, üçüncü maddeye geçiyoruz. Encümen
den gelinceye kadar, fakat rakamları açık bırakıyo
ruz. Belki encümenden gelirse dört olur. Ona üç nu
marayı veririz, bu dört olur. Numaradan bahsetmi
yorum, lâyîhai kanuniyede üç rakamiyle kae edilen 
maddeyi okuyoruz, 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY (istanbul) — Yok 
efendim, müsaade buyurun... 

REÎS — Üçüncü maddenin müzakeresini şey edi
yorum. Tabiî ona dair söz söylersiniz. 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY (istanbul) — Hü
kümetin teklifidir, 

REİS — Efendim, mevzubahis ve müzakere olan 
şey encümenin noktai nazarıdır. Maddeyi okuyoruz. 
Zatı âliniz Hükümetin üçüncü maddesine dair iza
hat verirsiniz, onu kabul ederiz. 

(Kâtibe hitaben) : İkmal et maddeyi, oku. 

MADDE 3. — 13 Mart 1334 tarihti kanunun iş-
ibu mevarfdı feanuniyeye muhalif olmayan ahkâmı 
bakidir. 

MALÎYE VEKİLİ FEIRİİT BEY — Efendim, bu 
maddeye geçmeden evvel Hükümetin teklifimde üçün
cü madde olmak üzere bir makide mevcuttur. «İşbu 
kanunda mezkûr olan cezayı nakdiler hukuku şah-
siyei Demetten madut olup alâkadar Hazine memu
rin -veya vekilleri tarafından takip olunur» dfye. Biz 
buna lüzum görüyoruz ve gördüğümüz Mteum, fil
hakika aleîumum kavanine karşı vukubulan hardkât 
memurini adliye tarafından vazifeten takip ediliyor
sa da, Maliyenin hukuku ibu suretle tamamen mah
fuz kalmıyor. Eğer memurini mahye tutup da bu işe 
müdahale edecek olurlarsa o vakit Mahfcemei Tem
yizin bir karariyle bu (hususta kendileri muarazadan, 
taklbaftaa menedilirler, işte okuyorum: 23 Şubat 
1330 tarihli Mahkeme! temyiz İstida dairesinin ka
raran, halbuki 'biz bu suretle ne kadar şey varsa 
hukukî bir surette 'bunlardan hiç bir suretle cezayi 
nakdi tahsil edemiyoruz. Cezai tatbik edemediğimiz 
zaman 'kanunun tatbikatı da şiddetle ve tamamiyle ic
ra «dilemiyor, işte bu ciheti düşünerek biz dedik 
kî; Hazine vefctHerİ için bu hususta bir karar veril
sin ve onlar da lâzımgelen takibatı kanuniyeyi yapa1-
ıbösMer. Bu üçüncü maddeyi Heyeti âjiyenize teklif 
ettim, taHbîkat cihetinden elzemdir. 

MÜFİT EFENDİ {Kırşehir) — Bendeniz de Fe-
rit Beyefendi Hazretlerinin beyanattna iştirak edece
ğim. Malûmu âlileri, mahkemelerden hükmotunan 
cezayi nafetHer, hukuku umumiye noktai nazarından 
biöcmolıınur. Bir de cerairaden mütevellit hukuku 

şahsiye vardır. Şimdi Maliye Vefcli 'Beyefendinin bu
yurduktan gibi, burada hüktnolunan cezayi naktiler, 
Maliyenin hukuku şahsiyesi noktasından hükmedil' 
mesi münasebetiyle, bu kürsüde okumuş oklukları 
Mahkemei temyizin verdiği karara binaen bilâhare 
mahkemelerde takip salâhiyetlerini haiz olmadıkları 
için böyle muattal kalıyor, talhsii edilemiyor. Ma
demki biz bunları varidat meyanına ithal ediyoruz, 
bunu takıp etmek ve biran evvel bütçesi sırasına ve 
sandığma sokmak için bu salâhiyetten haiz olmala
rı kanunen fâ.zfmgeÜr, 

REİS — Efendim Maliye Vekili Beyefendi Heye
ti Vekilenin teklifindeki üçüncü maddenin tedvinini 
teklif ediyorlar. (1) 

Hilâfında teklif olmadığı için reyinize arz ediyo
rum. Kabul edenler ellerini kaldırsın. Kabul edilmiş
tir. Madde numaralarını bilâhare tashih edeceğiz. 

MADDE. 13 Mart 1334 tarihli kanunun İşbu me-
vaddı kanuniyeye muhalif olmayan ahkâmı bakidir. 

REtS — Mütalâa var mı efendim? (Kabul «ada
ları). Kabul edilmiştir efendini. 

MADDE. — îljbu kanun neşririm yevmi ferda
sından muteberdir, 

RBtS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın. (On 
beş gün sonra okun sada(an). 

'BÎR MîBBUS Ö8EY — On beş gün kelimelerinin 
îKlve edilmesi lâzımdır. 

MSAUİYE VEKtLİ FERIÎT 'BEY — Efendim mü
saade 'buyurunuz, (Yevmi ferda) tabirini düzeltiriz. 
Fakat yukarıda on beş gün vardı diyerek aşağıya da 
on 'beş gün kor İseniz, otuz gün olur sonra. Çünkü 
zamanı taHbiktndan itibaren kendiferine on 'beş gün 
müddet verilmiş*!. Tatbikini on beş gün tehir eder
seniz otuz gün olur. Binaenaleyh haliyle kalsın. 

MADDE. — İşbu kanun tarihi neşrinden itiba
ren meriyüh'eradır. 

RBtS — Bu şekilde kabul buyuranlar lütfen el 
kaldırsın. Kabul edi&nnştir. 

'MADDE. — tşbu kanunun icrasına Mahye Ve
kili memurdur. 

REtS — Kabul edenler el kaldırsın. Kabul edil
miştir. Encümene verdiğimiz madde geldikten sonra 
heyeti umutniyesini müzakereye vazederiz. 

(1) MADDE. — İşbu kanunda mezkûr olan ce
zayi naktiler hukuku şahsiyet Devletten madut olup 
alâkadar Hazinei memurin veya vekilleri tarafından 
takip olunur, 
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SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Bendeni
zin •takririmi de encümene gönderiniz. Bu kanuna 
aittir, 

Riyaseti Celifeye 
(Kahve ve gazinolarda istimal edilen nargileden 

şehrî elli kuruş resim alınır, şeklinde bir madde ilâ
vesini teklif ediyorum. 

Yozgat 
Süleyman Sırrı 

((Olmaz sadaları, gürültüler). 
İREİS — Nazarı mütalâaya alanlar el kaldırsın. 

(Ret sadaları). Kabul edilmedi. 
3. — Sigara kâğıdı istihlâk resminin tezyidi hak

kında kanun lâyihası ve Kavanini Maliye ve Muva
zene! Maliye encümenleri mazbataları. 

R'StS — Madde encümenden gelinceye kadar 
sigara 'kâğıdının, resmi istihlâ'kiyesinin tezyidi hak
kındaki lâyiha kanuniyenin müzakeresine geçiyoruz. 

(Esbabı Mucibe Lâyihası 
12 Mart J'334 tarihli (kanun ahkâmına tevfikan 

sarfiyatı dahiliyeye mahsus olarak mematökî Osma
niye dahilinde imal veyahut m'emalfki Osmaniye ha
ricinden ithal olunan sigara kâğıtlarından 'bandrol il-
sakı suretiyle on para resmi istihlâk almıyordu. Hal
buki sigara kâğıtlarının bugünkü f/yatı eski fiyatı
nın bir kaç misli derecesinde bulunmuş ve vaziyeti 
maliyei Devlette fazla varidat tedarikini zaruri kıl
mamda sigara kâğıtlarından alınan on para resmi is
tihlâk yirmi paraya İblâğ edilmiştir. Kanuna muga
yir harekâttan mütevellit cezayi naktiler eski kanun
da hukuku şaKısiyeî Devletten a'ddedildiğine dair sa
rahat bulunmadığı cihetle bazı mfehakimce hukuku 
uomra İyeden âddiyle Hazine memurlarının hukuku 
şahsiye istidanamesi tevdii suretryle tatbikatta bulun
malarına müsaade edilmemekte ve bu yüzden deavi 
sürate takip ve intaç edilmeyerek Hazine hukuku
nun ziyama sebep olmaktadır. Bundan dolayı işıbu 
cezayi naktiterin alâkadar memurini maliye tarafın
dan takip edilmesi muvafık görülmüştür. 'Binaenaleyh 
esk'i 'kanunun resmi tettihlâ'k'ini 'tayin eder şekli mu
addelini Ve cezayi naktinin (hukuku şabsiyeden adde
dilmesine daüir ilâve kılınan maddeyi ve tarzı istifa 
ve esasatı inzibatiyesine 'müteallik mevaddı saİre^ 
sinin ipkasını müşir kanun lâyihası merbuten arz vs 
takdim kılındı. 

21 Ağustos 1336 
Sigara Kâğıdı Resmi İstihlâkinin Tezyidi Hakkında 

Mevaddı Kanuniye Lâyihası 
MADDE 1. — Bin üç yüz dtuz altı senesi Bylül 

iptidasından itibaren âzami dokuz santimetre tûl ve 

âzami beş santimetre arzında elli varaJkı havi bir si
gara kâğıdı defteri için alman on para resmi istihlâk 
yirmi paraya iblâğ edilmiştir^ 

MADDE 2. — Bu kanunun tarihi rner'îyetjnden 
itibaren sekiz ıgün nihayetine kadar bilûmum sigara 
kâğıt, âmil ve bayi ve tacirleri yedlerindeki bandrol-
İu sigara kâğıdı defterlerine daha onar paralık band
rol ilsak edeceklerdir. 'Bu müddetin hitamında yir
mi paralık bandrol ilsak edilmemiş olan sigara kâ
ğıtları bandrolsüz addolunarak bunlar için (kanunun 
yedinci maddesinde muharrer ceza tatbik olunur. 

MADDE 3. — işbu kanunda mezkûr olan ceza
yi naktiler hukuku şahsiye! Devletten madut olup 
alâkadar Hazine memurin veya vekilleri tarafından 
takip olunur. 

MADDE 4. — 12 Mart 1334 tarihli kanunun iş
bu mevaddı kanuniyeye muhalif olmayan ahkâmı 
bakîdir. 

MADDE 5. — İşbu kanun yevmi neşrinin ferda
sından muteberdir. 

MADDE 6. — İşbu .kanunun icrasına Maliye Ve
kili memurdur. 

21 Ağustos 1336 

(B. M. Meclisi Feisi 
'Mustafa Kemal 

Umuru lM. M. V. 
Fevzi 

Umuru Dahiliye Vekili 
Dr. Adnan 

Umuru Maliye Vekili 
Ferit 

Nafia Vekili 
İsmail Fazıl 

Umuru Kktisadiye Vekili 
Mahmut Celâl 

Umuru Seriye Vekili 
Fehmi 

Umuru Ad. V. namına 
Ahmet Muhtar 

Omuru Hariciye Vekili 
Ahmet Muhtar 

Umuru Mf. V. namına 
Mahmut Celâl 

Umuru Sıhhiye Vekili 
Dr. Adnan 

'Erkânı Harbiye U. Reisi 
İsmet 

Kavanini Maliye (Encümeni 'Mazbatası 

Riyaseti 'Cel'İieye 
Sigara 'kâğıdı resmi istihlâkinin tezyidi hakkın

daki lâyîhai -kanuniye encümenimizde tetkik edildi. 
Sigara kâğıtlarının beher defterinin tabi bulunduğu 
esasen mükeyyifa'ttan madut olmak dolayısiyle de 
fahiş addedilmeyerek kalbul edilmiştir. Ancak 1336 
Eylül iptidası mürur eylemi olduğundan birinci mad
denin «itibaren» kelimesine kadar fıkrasının tayyı 
ve ikinci maddede tâyin edilmiş bulunan sekiz gün 
müddetin on beş 'güne İblâğı ve üçüncü maddenin zait 
olmak dolayısiyle (külliyen taıyyı muvafrfk görülmüş 
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ve lâyihai kanuniye o suretle tanzim edilerek takdim 
kılınmıştır. 

Reis N. M. M, 
Erzurum 

Süleyman - Necat! 
Çorum 
Sıddık 

Malatya 
Sıtkı 

13 Eylül 1336 
Kâtip 
Biga 
Hamit 

Gümüşane 
Veysel Rıza 

Nİgde 
Vehbi 

Kavanini Maliye Encümeninin Teklifi 

İMADDE 1. — Azami dokuz santimetre tûl ve 
âzami beş «aötümetre arzında etti varakt havi bir si
gara kâğıdı 'defteri için alınan on para resmî istih
lâk yirmi paraya iblâğ edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanunun tarihi meriyetinden 
itibaren on beş gün nihayetine 'kadar bilûmum siga
ra kâğıdı âmil ve bayi ve tacirleri yedieriadeki band-
rolHı sigara kâğıdı defterlerine daha onar paralık 
bandrol İlsafc edeceklerdir. Bu müddetin hitamında 
yirmi paralık bandrol İlsak edilmemiş olan sigara kâ
ğıtları bandrolsüz addolunarak bunlar için kanunun 
yedinci maddesinde muharrer ceza tatbik olunur. 

MADDE 3. — İşbu kanunda mezkûr olan ceza-
yi nakliler hukuku şahsiyei Devletten madut olup 
alâkadar Hazine memurin veya vekilleri tarafından 
takip olunur., 

MADDE 4, — 12 Mart 1334 tarihli kanunun iş
bu mevaddı kanunîyeye muhalif olmayan ahkâmı 
bakidir. 

MADDE 5. — İşbu kanun yevmi neşrinin ferda
sından muteberdir. 

'MADDE 6. — İşbu kanunun icrasına Maliye Ve-
ikifi memurdur, 

13 EyKÜ 1336 
Reis namına 

Mazbata Muharriri 
Süleyman Necati 

Muvazeneİ Maliye Encümeni Mazbatası 

'B. M. M. Riyaseti Celilesine 
Sigara kâğıttan üzerine mevzu resmin tezyidine 

dair Maliye Vekâletince tanzim ve Heyeti Vekile ka-
rariyle berayi tasdflc Meclisi âliye tevdi buyurulan 
lâyihai kanuniye encümenimize de havale buyurul-
makla mütalâa Ve tetkik olundu. Bu bapta gerek 
Heyeti Veküece gerek Kavanini Malîye Encümenin
ce dermeyan olunan esbaba nazaran resmi mezkû
run tezyidi yani sigara kâğrtüarmın beher defterin

den alınmakta olan on paranm yirmi paraya iblâğı 
esası encumenimîzce de kaibul edilmiş ve lâyihai 
mezkûrenin Kavanini Maliye Encümeni tarafından 
tadflen tanzim edilen şekil ve surette mevkff tatlbi-
ka vazolunması ve yalnız fldnoi maddedeki «îlsak 
edeceklerdir» cümlesinin *tlsak ettireceklerdir» şekil 
ve suretinde tadili muvafık görülmüş olmakla keyfi
yetin Heyeti Umumİyeye arzı tezekkür kılınmıştır. 
Muvazeneİ Mal. Bn. RSJ M. M. 

Ferid Reeai Fuad 
Kâtip Âza 

Kozan Mardin 
Mustafa Lûtfi Necip 

Âza Âza 
Erzincan Sivas 

Emin Mehmet Rasİm 
Azat 

FJâziz 
Feyzi 

REİS — Efendim; Heyeti umumryesi hakkında 
söz söytecek var mı? ı(Yofc sesleri). O halde mad
delere geçilmesini (kabul (buyuranlar lütfen el kal
dırsın. Maddelere geçilmiştir* 

Efendim, Kavanini Maliye Encümeninin lâyiha
sına dair söz isteyen var rai efendim? (Hayır sada-
lan). Nazarı dikkatinize şunu arz edeyim ki, bu ka
nun hakkında tia müstaceliyet tararımız vardır. En
cümene grderken 'bîr defa müzakereye talbi Söz iste
yen yok. Birinci maddeyi reyimize arz ediyorum. 

BİRİNCİ MADDE — Âzami dokuz santimetre 
tûl ve âzami beş santimetre ananda efli varakı havi 
bir sigara kâğıdı defteri için alınan on para resmi 
istihlâk yirmi paraya iblâğ edilmiştir. 

REİS — Birinci maddeyi kabul buyuranlar el 
kaldırsın. Birinci madde Kavanini Maliye Encüme
ninin teklifi veçhife kabul edilmiştir efendim. 

İKİNOt MADDE — (Bu kanunun tarihi meriye
tinden itibaren on beş gün nihayetine kadar bilûmum 
sigara kâğıdı amil ve bayi ve tacirleri yeolerindeki 
bandroltu sigara kâğıdı defterlerine daha onar pa
ralık bandrol ilsak ettireceklerdir. Bu müddetin hi
tamında yirmi parahk bandrol İlsak edilmemiş olan 
sigara kâğıttan (bandrolsüz addolunarak bunlar için 
kanunun yedinci maddesinde muharrer ceza tatbik 
olunur 

REİÎS — ikinci madde hakkında söz isteyen var 
mı efendim? (Hayır sadalan). İkinci maddeyi kaibul 
edenler etlerim kaldırsın, tkincj madde Kavanini 
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Malîye Encümeninin teklifi veçhile kabul edilmiştir 
efendim. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — îşbu kanunda mezkûr 
olan cezayi nakdiler hukuku şahsiyeİ Devletten ma-
dut olup alâkadar Hazine memurin veya vekilleri ta
rafından takıp olunur. 

REtS — Efendim, üçüncü madde hakkında söz 
itfteyen var mı? <Hayır »esleri). Üçüncü maddeyi ka
bul edenler ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir efen
dim. 

DÖRDÜNCÜ MADDE — 12 Mart 1334 tarih
li kanunun işbu mevaddı Skanuniyeye muhalif olma
yan ahkâmı 'hakidir. 

REİS — Söz İsteyen var mı? Dördüncü maddeyi 
kabul edenler lütfen ©Merini kaldırsın. Kabul edilmiş
tir efendim. 

BEŞÎNCİI MADDE — işbu kanun tarihi neşrin
den -itibaren merüiMcradır. 

REİS — Beşinci maddeyi kabul edenîer ellerini 
kaldırsın, Kabul edilmiştir. 

ALTINCI MADDE — işbu kanunun İcrasına 
Maliye Vekili memurdur. 

RBÎS — Kabul edenler ellerini kaldırsın. Kabul 
edilmiştir efendim, 

Efendim, tayini esamiyle reyinize arz ediyorum. 
Bu kanun hakkında reyinizi istimal ediniz. Sigara 
kâğrdınrn resmî istihlâkinin tezyidi hakkındaki ka
nun hakkında reyinizi vereceksiniz... Efendim oyun 
'kâğıtlarından alınan resmi İstihlâk hakkındaki ka
nun lâyihasında nazarı dikkate alınıp Maliye Encü
menine tevdi edilen takrir su şekli almıştır: 

Madde — Kahve ve gazinolarda bulunan tfflâr-
rtnedan senevi beşyüz ve tavla, dama ve satranç tah
talarının 'beherinden üçeryitz 'kuruş resim ahz ve 
istifa olunur. (Kabul sadaları). 

REtS — Kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın. Ka
bul edilmiştir elemlim. 

Şimdi maddenin mevkiini tayin kaldı. Efendim bu 
fıkra 'ikinci maddenin vasatında münasebet alıyor, 

MAUtYE VEKİLİ EERİO BEY -^ Baş tarafın, 
da olsun efendim. 

RBÎS — Vasatında münasebet alıyor, baş tarafın
da değil efendim. 

MALİYE VEKİLİ FBRÎD BEY — Hayır ayrı 
madde halinde çıksın (Evet ayrı madde olsun ses
leri). 

ABDULLAH EFENDİ <tenit) — Reis Beyefen
di; Birinci maddeye itâve&İ Etaragelir, 

MALİYE VEKİLİ FBRÎD DEY — Ayrı madde 
efendim. 

RBÎS — Efendim numaraları malûmu âliniz 
kabul etmedik. Açıkta bıraktık. Bunu. ikinci madde 
yapalım. Ondan sonra numaraları teselsül ettirelim. 
Bu şekilde tashihini kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Bu şekilde tasbihat icra edilmiştir^ 

Efendim yani 'ikinci madde oluyor. 
HASAN BAISRÎ BEY <Karesi) — Kanunun ser-

levhasını değiştirmek fâztm'dır. 
REİS — Efendim kanun altı maddelik oluyor. 

OPERATÖR EMıİN BEY (Bursa) — Serlevha da 
değişmeli drendim, 

REtS — Yedi madde oluyor. Kanun yedi madde 
oluyor. 

OPERATÖR EMİN BEY (Bursa) — Efendim, 
serlevhasını unuttunuz. 

REİfS — Oyun kâğftlan hakkındaki kanunun mü
zakeresi hitam bulmuştur, 'Malûmu âliniz onu da 
tayini esamiyle reyinize arz ediyorum. Reylerinizi 
İstimal buyurun. Bunlar tasnif edilinceye kadar kib
rit istihlâk resminin tezyidine dari olan kanunun mü
zakeresine geçiyoruz, 

4. — Kibrit istihlâk resminin tezyidi hakkında 
kanun lâyihan ve Kavanini Maliye ve Muvazenei 
Maliye Encümenleri mazbataları. 

•Esbabı Mucibe Lâyihası: 

'V4 Mart 1334 tarihli kanun ahkâmına tevfikan 
sarfiyatı dahiliyeye mahsus olarak Memaliki Osma
niye dahilinde imal- veyahut Memaliki Osmantyeye 
'hariçten ithal olunan kibritlerden bandrol üsakı su
retiyle beş para resmi ıstihfâk almryordu. Halbuki, 
kibritlerin bugünkü fiyatı eski fiyatının bir kaç misli 
derecesinde 'bulunmuş ve beş para mevkii iktisadiyat
ta âdeta müstağni denilecek dereceye gelmekle bera-
'ber vaziyeti maîiyei Devlette fazla varidat tedarikini 
zaruret kılmıştır. Hem temettü ile mebsutan müte
nasip 'bulunmak ve neni de ihtiyacı malii memleketin 
teminine hadim ohnak üzere kibritlerden alman beş 
para resmi istihlak yirmi paraya iblâğ edilmiştir. Ka
nuna mugayir hareketten mütevellit cezayi naktiler 
eski kanunda hukuku şahsiye! 'devletten addedildiği
ne dair sarahat bulunmadığı cihetle bazı mahakimce 
hukuku umumiyeden addiyle Hazine memurlarının 
hukuku şahsîye istidanamesi 'tevdii suretiyle takibat
ta 'bulunmalarına müsaade edilmemekte ve bu yüz
den dava süratle takip 've intaç edilmeyerek Hazine 
hukukunun ziyama sebep olmaktadır. Bundan dti-
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layı işbu cezayı nakdîlerin alâkadar memurini Ma
lîye tarafından takip edilmesi muvafık görülmüştür. 
Binaenaleyh eski kanunun resmi istihlâkini tâyin öder 
ikinci maddesinin şekli muaddelini ve cezayi nakti-
nin hukuku şahsiyeden addedilmesine dair üâve kı
lınan maddeyi ve tarzı istifa ve esasatı inzibati y esi ne 
müteallik nıevad'dı sairesîtfin ipkasını müiş'ir kanun 
lâyihası merbuten arz ve takdim kılındı, 

21 Ağustos 1336 

•Kibrit İstihlâk Resminin Tezyidi Hakkında Mevaddı 
Kanuniye Lâyihası 

MADDE 1. — Bin üç yüz otuz altı senesi Eylül 
iptidasından itibaren elliden altmışa kadar kibrit 
muhtevi bir kutu için alınan beş para resmi İstihlâk 
yirmi paraya iblâğ edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanunun tarihî meriyetinden 
RJbaren sekiz ıgün nihayetine kadar bilûmum kibrit 
âmil ve tacir ve bayileri yedlerindeki bandrollü kib
rit kutularına daha on beşer paralık bandrol ilsak 
edeceklerdir. Bu müddetin hitamında yirmi paralık 
bandrol iteak edilmemiş olan kibritler bandrolsüz ad
dolunarak bunlar için kanunun akıncı maddesinde 
muharrer ceza tatbik olunur. 

MADDE 3. — fisbu kanunda mezkûr olan ceza
yi nakliler hukuku şaihsiyej Devletten madut olup 
alâkadar Hazine memurin veya vekilleri tarafından 
takip olunur. 

MADDE 4. — 14 Mıart 13M tarihli kanunun iş
bu mevaddı kanuniyeye muhalif olmayan ahkâmı 
kanunryeye muhalif olmayan ahkâmı 'bakidir. 

MADDE 5. — îşbu kanun yevmi neşrinin ferda
sından muteberdir. 

MADDE 6. — îşbu kanunun İcrasına Maliye 
Vekili memurdur, 

21 Ağustos 1336 

B. M. M. Reisi 
M. Kemal 

Umuru Adliye V. N. 
Ahmet Muhtar 

Umuru Dahiliye V. 
Dr. Adnan 

Umuru Maarif V. N. 
Mahmut Celâl 

Umuru Sıhhiye V. 
Dr. Adnan 

Erkânı Harbiyei U. Rs. 
İsmet 

Umuru Seriye V. 
Fehmi 

Umuru M. M. V. 
Feyzi 

Umuru Hariciye V. 
Ahmet Muhtar 

Umuru Maliye V. 
Ferit 

Nafia V. 
İsmail Fazıl 

Umuru İktisat V. 
Mahmut Celâl 

Kavanini Mıalrye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Ceüleye 

(Kibrit isthilâfc resminin tezyidine dair olan lâyi-
hai kanuniye mütalâa okmdu, Teklifi vâki esas iti
bariyle muvafık görülmüşse de kibritin havayici za-
ruriyeden (bulunması ve memleketin ihtiyacı nazarı 
dikkate alınarak teklif edilen dört misif zammın ta-
diliyle sigara kâğıdı gibi 'bir misil zam icrası muva
fık ı mütalâa olunmuştur. îkinci maddede muayyen 
sekiz gün müddet az görülerek on beş güne 
iblâğ edilmiş ve bu madde 'birinci maddedeki tadile 
göre tadil olunmuştur. Birinci maddenin «itibaren» 
kelimesine kadar olan ilk fıkrası kezalik tayyedilmis-
tir. Hazineye ait aMûmum deavinin Hazine vekille
ri taralından takibi tabiîyatı umurdan bulunduğundan 
üçüncü madde zait sayılmış ve lâyjhai kanunîye o 
suretle tadil edilerek takdim kılınmıştır, 

13 Eylül 1336 
Reis N. 
M. M. Kâtip 

Erzurum Biga 
Süleyman Necati Hamit 

Çorum 
Sıddrk 

Malatya 
Sıtkı 

Gümüşane 
Veysel Rıza 

Niğde 
Vehbi 

Kavanini 'Maliye Encümeninin Teklifi 
MADDE 1. — Elliden altmışa kadar kibriti muh

tevi bir kutu için alman beş para resmi istihlâk on 
paraya İblâğ edilmiştirı 

'MADDE 2. — Bu kanunun tarihi meriyetinden 
İtibaren on beş gün nihayetine kadar bilûmum kib
rit âmil ve tacir ve bayileri yedlerinde'kİ bandrollü 
kibrit kutularına daha beser paralık bandrol ilsak 
•edeceklerdir. 

Bu müddetin hitamında on paralık bandrol ilsak 
edilmemiş olan kibritler bandrolsüz addolunarak bun
lar için kanunun altıncı maddesinde muharrer ceza 
tarbtik olunur. 

MADDE 3. — İşbu kanunda mezkûr olan ceza
yi nafctiler hukuku şahsiye! Devletten madut ohıp alâ
kadar Hazine memurin veya vekilleri tarafından ta
kip olunur. 

MADDE 4. — 14 Mart 1334 tarihli kanunun işbu 
mevaddı kanuniyeye muhalif olmayan ahkâmı baki
dir. 
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MADDE 5. — %bu kanun yevmi neşrinin ferda
sından muteberdir. 

MADDE 6. — İşbu kanunun İcrasına Maliye Ve
kili memurdur. 

13 Eylül 1333 
Reis Namına Mazbata Muharriri 

(Süleyman Necati 

Muvaaenei Maliye Encümeni Mazbatası 

Büyük Mlilfctt Meclisi Riyaseti Cetflesine 
Kibrit resminin tezyidine dair Maliye Vekâletin

ce tanzim ve Heyeti Vekile karariyle Meclisi Âti
ye tevdi buyurutan İâyinai kanuniye encümenimize 
de «avale buyurulmakla mütalâa ve tetkik olundu. 
Kibrit sarfiyatına olan ihtiyacatın ehemmiyeti na
zarı İtibare alınarak Kavattini Maliye Encü
meninin teklifi veçhile Maliye Vekâletince teklif olu
nan dört misil zammın tadili esas olarak encümeni-
nüzce <le muvafık görülmüş ve bu esasa İptkıaen en
cümeni mezkûrca tanzim edilen lâyühai kanuniye 
müsveddesi heyeti umumiyesi itibariyle encümeni-
mizce de kabul edilmiştir. 

Ancak ikinci maddedeki «İfsak edeceklerdir» cüm
lesinin -«ifsak ettireceklerdir» şekil ve suretinde tadi
li tezekkür kılınmış olmakla keyfiyetin Heyeti Umu-
mîyeye arzı tensip edilmiştir, 

"uvazeneî Maliye 
En. Rs. 

Ferid Recaî 
KâtİR 
Kozan 

Mustafa Lûtfi 
Aza 

Elâziz 
Feyzi 

M. M. 
Fuad 
Aza 

Erzincan 
Emin 
Âza 

Mardin 
Neoip 

RJ3tS —> Efendim, heyeti umum iyesi hakkında 
söz isteyen var mı? 

RAGIP BEY (Kütahya) — Efendim, kibrit zan
nederim, hemen ıhavayici zanıriyem İzden madut bir 
şeydir, Memleketimizde çıkmıyor, taşradan geliyor 
ve bir çok resimlere, ticaretlere tabi olarak geliyor. 
Biliyorsunuz ki bugün istihlâk edilmekte olan kibrit
ler ha)ddi muayyenden çok fada yüksek bir fiyat ile 
istihlâk olunuyor. Onun için (bilhassa bendeniz kib
rit üzerine fazla resim zammetmenin aleyhindeyim. 
{Doğru »adaları, ıgüruMIer), 

MUVAZENE! MALÎYE En. M. M. FUAD BEY 
{Çorum) — Efendim, Heyeti İcraiyece tanzim olu
nan klbrît resminin tezyidine dair olan kanun beş 

parayı dört misline zam İle yirmi paraya İblâğ et
miştir. Biz de kibritin büsbütün resimden muafiye
tini münasip görmedik. Zaten evvelce, şimdiye ka
dar resmi istihlâke tabi idi. Bunun için kibrit de, 
filhakika Ragıp Beyin dedikleri gibi, hemen hava-
yici zaruriye mertebesinde bir mevki işgal ettiği İçin 
'beş para resmin 'bir misli zam ile on paraya iblâğın; 
münasip gördük ve kanunu ibu suretle tadil ettik efen
dim. {Muvafık, ret sadalan). 

REİS — Efendim, kanunun heyeti umum iyesi 
'hakkında başka söz isteyen kalmadı. Yani müzake 
reyi kâfi gördünüz, maddelere geçildi. Zaten kanu 
nun ruhu birinci maddedir, 
Kibrit İstihlâk Resminin Tezyidi Hakkında Kanun 

(MADDE 1. — Elliden altmışa kadar kibriti 
muhtevi bir kutu İçin alınan 'beş para resmi İstih
lâk on paraya iblâğ edilmiştir., 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti CeKlesine 
Kibrit havayıci zaruriyeden olduğundan reddini 

teklif ederim. 
30 Eylül 1336 

Genç 
Dr. Ali Haydar 

REtS — Fakat bu tadilname değildir. Bu, yal
nız bir redden ibarettir. Maddeyi reyinize koyuyorum. 
Kabul ve ademi kabulüne göre..* 

MALİYE VEKİLt FERtD HEY (istanbul) — 
Bir ketime müsaade buyurunuz efendim. Heyeti Â1İ-
yenİze arz etmiştik ki biz 'bunları bir zaruret neticesi 
olmak üzere zammediyoruz. Yoksa başka bir za
manda bunu koymayı teklif etmeyiz. Şimdi bu za
ruret karşısında bendeniz yirmi para teklif etmiştim, 
on para diyorlar. 

Pekâlâ, on parayı kabul edelim. On parayı ka
bul 'buyurduğunuz takdirde 'bütçemize koyduğumuz 
bir kısım varidatı başka bir yerden alacağız. Nere
den alacağız rica ederim; nereden bulacağım efen
dim? M'asraftan yapacağım şeyleri, şimdiden rica 
ederim, ıskonto etmeyiniz. Çünkü bendeniz mütead
dit seneler bütçe müzakeresinde bulundum. Hatta 
Tetkikat komisyonunda bulundum. Fakat maalesef, 
tetkikat neticesinde, Encümenden de, Heyeti Umumi-
yeden de tenzil edeceğiz arzusuna rağmen, masrafın 
tezyit edilerek çıktığını gördüm. Bu bir teamüldür. 
Bu hüsnü niyet; emin olunuz heyeti umumiyenizde 
mevcut bulunan bütçeyi tertkis etmek niyeti daha zi
yade varittir. Bendenizin çektiğimi sizler çekmiyor
sunuz. Muhtelif yerlerden bir takım metalibi şedide 
ve katiye geldiği zamanda, bir taraftan bir haksız-
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lık ve bir kanunsuzluk olduğu zaman, tabii heyeti 
âliyeniz o meseleleri nispeten daha az halleder. 

Şimdi efendim zanneder misiniz ki bizde de ma
sarifi tenkis etmek arzusu yoktur? Emin olunuz her 
dairede bu vardır. Fakat işin icrasında tabiî ve za
rurî olmak Üzere bunu zaruret bize cebren kabul et
tirmiştir. Heyeti âl'iyenize de o olacak meseleyi mü
zakere edeceksiniz. (Biz bunu; herhangi bîr daire teş
kilâtım istemeyiz pek iyi, fakat derakap tetkik buyu
racaksınız, .nihayetinde, neticei t e tk ika t ta demîyecek-
sintz ki; bu da olmayacak, dursa, teşkilât yok de
mektir, idare yok demektir. Uunu diyeceksiniz ve 
memleketin hayrı umumisi için o zararı hususiyi 
tercih Ibuyuracaksınız. 'Binaenaleyh ileride iskonto 
yapacağız demeyiniz. 'Iskontoyu yaptığınız, bütçeyi 
tenkis ettiğiniz zaman, ibumı deyiniz, bundan daha 
edim olan attıalî üzerine yüklenmiş bulunan şeyleri 
tenkis buyurunuz, elinizdedir. Varidat bütçesiyle be-
ra'ber masarif bütçesiyle beraber ayni şey vardır. 
Eğer onu tenkis edecekseniz, bunu da tenkis ediniz. 
Fakat 'berideniz zannetmiyorum. Yapabileceğiniz eHİ 
beş milyon liralık bir masarif bütçesi bu memleket 
için çok değildir, emin olunuz. Biz harp yapıyoruz. 
Harp yaptıkça, İnşallah ordumuz daha fazla muvaf
fak oldukça, daha fazla asker silâh altında bulundurup 
düşmanları ezmeye azmettikçe, masarifimiz tezayüt 
edecektir. Efendiler; bu noktai nazardan heyeti âliye-
ııizden rica ederim, bunu bu tarzda kabul buyurunuz;, 
eğer tenkis buyurursanız masraftan da o miktarda 
tenkis buyurunuzu 

BİR 'MEBUS BEY — Beş para bir şey değil ca
nım. 

Dr. TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) — Efen
diler; Ferid Beyefendinin söyledikleri şeyler hakika
ten makuldür ve hakikaten acele bu parayı bulmak 
lâzımdır. Fakat bu parayı (bulabilmek için vergilerde 
bir esas vardır. O da; mümkün mertebe halka bu 
mühdes vergilerin adedini tezyit etmek değil, kendi 
dininin, milletinin öğrettiği ve senelerin onu alıştırdığı 
esaslı vergileri islâh ederek, bu paralan bulmaktır. 
Biz müstümaıuz, «kâ t üzerine kurulacak yüzde iki 
buçuk bir vergi, bütün vergHteri temin eder. Halbuki. 
kibrit vengisi, bilmem ne... Halkın alışmadığı bir ta
kım şeyler, halkta hissi isyanı tevlit eder. Bu cihetle 
noktai nazarınızı celbederim. 

REİS — Efendim birinci madde hakkındaki mü
zakereyi kâfi «örenler lütfen el kaldırsın. Müzakere 
'kâfi görüldü: Şimdi maddeyi reyiâlinize arz ediyo
rum. Birinci maddeyi Kavanİni maliye encümeninin 
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teklifi veçhile kabul edenler lütfen el kaldırsın. Ka
bul edildi efendim. İkinci madde okunacak : 

MADDE 2. — Bu kanunun tarihi meriyetinden 
itibaren on beş gün nihayetine kadar bilûmum kibrit 
âmil ve tacir ve bayileri yedlerindeki banrollü kibrit 
kutularına daha on beşer paralık 'bandrol ilsak ede
ceklerdir. (Bu müddetin hitamında on paralık band
rol İlsak edilmemiş olan kibritler bandrolsüz addo
lunarak bunlar için kanunun altıncı maddesinde 
muharrer ceza tatbik olunur. 

ı(Bes paralık sesleri). 
IMALİYE VEKİLİ FERİD BEY — İkincisi on 

para kalacakttrj 
REİS — Efendim, soz isteyen var mı? 
!BÎR MEBUS 'BEY — Burada, malûmu âliniz 

memleketimizde, kibrit imâl edilmiyor ki âmil ol
sun (Varsa sadaîan) 

BİR MEIBUS BEY — Amil kaydına lüzum yok
tur. 

REltS — Efendim maddede bir sevth vardır. {Ka
nunun altıncı maddesinde muharrer ceza tatbik olu
nacak) diyor ki kanunun altıncı maddesinde öyle 
bîr hüküm yoktur. 

;MALtYE VEKİLİ FERİD BEY — Esas ka
nun efendim, esas kanunun altmcı maddesidir. 
Esas Bandrol kanunu vardır. Bu onun aKıncı mad
desidir. 

FUAT BEY (Çorum) — Bandrol kanununda di
yelim, 

REİS — Madde ne şekil alıyor? 
MALİYE VEKİLİ FERİT BEY ~ Maddeye 

«'Kibrit ve kav istihlâk resmine dair olan kanunun 
altmcı maddesinde» cümlesi ilâve olunursa maksat 
hâsıl olur. 

REİS — Tashihat veçhile ikinci madde kabul edil
miştir efendim. 

(Tashitıen kabul edilen ikinci madde) : 

MADDE 2, — Bu kanunun tarihi meriyetinden 
itibaren on beş gün nihayetine kadar bilûmum kib
rit âmil ve tacir ve bayileri yedlerindeki bandrolM 
kibrit kutularına daha beş paralık bandrol ilsak ede
ceklerdir. Bu müddetin hitamında on paralık band
rol ilsak edilmemiş olan kibritler bandrolsüz addo
lunarak 'bunlar için kibrit ve kav istihlâk resmme 
dair olan kanunun altmcı maddesinde muharrer ceza 
tatbik olunur, 

(Üçüncü madde okundu) : 
MADDE 3. — İşbu kanunda mezkûr olan ceza-

yİ nakdiler hukuku şahsiyei Devletten madud olup 
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alâkadar Hazine memurin veya vekilleri tarafından 
takip olunur. 

JRBtS — Üçüncü madde (hakkında söz isteyen 
var mı? Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edil
miştir efendim. 

ı(Dördüncü madde okundu) i 
MADDE 4. — 14 Mart 1334 tarihli kanunun iş-

bu mevaddı kantariyeye muhalif olmayan ahkâmı 'ba
kidir, 

RlEİS — Efendim söz isteyen var mı? Kabul eden
ler el kaldırsın, dördüncü madde kabul edilmiştir. 

(Beşinci madde okundu) :• 
MADDE S. — İşbu kanun tarihi neşrinden İti

baren meriyüHcradır. 
(REÎS — Bu maddeyi kabul edenler lütfen el kal

dırsın, Beşinci madde kabul edilmiştir. 
•(Altıncı madde okundu) : 
ıMADDE 6, — İşbu kanunun icrasına Maliye Ve

kili memurdur. 

REÎS — Kabul edenler el 'kaldırsın. Kabul edil
miştir efendim. 

(Efendim heyeti umumiyesini yine tâyini esami 
ile reyinize arz ediyorum. Reylerinizi istimal buyu
runuz. 

Sigara kâğıtlarından alınacak resmi İstihlâke 
dair olan kanunun müzakeresine (104) zat iş
tirak eitmiş, (10) aleyhinde, (94) lehinde oy vermiş. 
Binaenaleyh 94 rey İle kanun fcalbul edilmiştir. 

Oyun fc&ğrüan resmi IstMâkihe dair kanunda 
(89) zat reye iştirak etmiş, aleyhte olan <2) reye kar
şı kanun 87 rey ile kabul edilmiştir. 
' Efendim Dersim Mebusu Tevfİk Beyin bir tek

lifi vardır. Tavla ve oyun kâğıtlarından alınacak olan 
resim hakkındaki Kanunda yeni yeni bir takım tadilât 
tekö ediyor. Malûmu âliniz, kanun kabul edilmiş, 
reyler istihsal edildikten sonra gönderilmiş. Bina
enaleyh teklifin hiç bir hükmü kalmadı. Arzu ederse 
ayrıca bir teklifi kanunî versin. 

8. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER (Devam) 

2. — Kuvayi milliyettin umumiyetle Müdafaa! 
milliye teşkilâttma raptı ve iaşelerinin ciheti askeriye
ce derdesti temin bulunması cihetiyle Müdafaai hukuk 
cemiyetlerine verilmekte olan ianatın badema Mal
landıklarında ahzi hakkında da 'kanun lâyihası ve Ka-
vanini Maliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Müdafaai hukuk cemiyetlerinden alınan 
İanatın Mal sandıklarına itasına dair olan kanunun 
müzakeresine geçiyoruz. Heyeti umuraiyesi hakkın
da söz isteyen var mı efendim? 

Esbabı Mucibe Lâyihası 
Kuvayi mİtlİyenm umumiyetle Müdafaai milliye 

teşkilâtına raptı suretiyle tevhit ve buna göre tanzim 
edilecek bütçenin tertibi derdest olduğundan bunun 
neticesinde iaşe ve mfakın kamilen emvali umumiye-
den temin edilmesine Heyeti Vekilece '16 Mayıs 1336 
tarihinde karar verilmesine ve Müdafaai milliyenin 
seneİ haliye bütçesi tanzim ve 'Maliye Vekâletine İta 
edildiği gibi kuvayi milliye masarifinin de Müdafaai 
Milliye Vekâletince tediye edilmekte bulunmasına 
mebni hamiyetmendam ahalinin bu hususa sarfedİl-
mek üzere ianeten Müdafaai hukuk cemiyetlerine ita 
eylemekte oldukları mebaliğin mal sandıklarınca ah-
ziyle açtırılacak bir hesabı mahsusa kaydı muvafık 
görülmüş ve olbapta tanzim edilen beş maddelik lâ-
yîhai kanuniye tnerbuten takdim kdınmıştır efendim. 

26 Temmuz 1336" 

Müdafaai Hukuk Cemiyetleri tane Mevcudunun 
Mal Sandıklarına Teslimi (Hakkında Kanun 

MADDE 1. — Müdafaai hukuk cemiyetlerine ve
rilmekte olan ianat badema ashabı tarafından doğ
rudan doğruya makbuz mukabilinde malsandıklarına 
tevdi olunacaktır,, 

MADDE 2, — Malsandıklan birinci madde mu
cibince verilecek ianatı ayrıca açacağı bir hesabı 
mahsusa kaydedecektirs 

MADDE 3. — Müdafaai hukuk cemiyetlerine ve
rilen ianattan elyevm 'Müdafaai hukuk cemiyetleri 
yedinde bulunan miktarda, kezalfk hesabı mezkûre 
kaydedilmek üzere, makbuz mukabilinde malsandı-
ğtna tevdi olunacaktır^ 

(MADDE 4, — işbu kanun tarihi neşrinden mute
berdir. 

MADDE 5. — İşbu kanunun icrasına Müdafaai 
milliye ve Maliye Vekilleri memurdur. 

26 Temmuz 1336 

B. M. M. Reisi Sanısı 
Celâlettin Arif 

Müdafaai Milliye Vekili 
Fevzi 

Umuru Dahiliye Vekili 
Hakkı Behiç 

Umuru Şer'iye Vekili 
Fehmi 

Umuru Adliye Vekili 
Celâlettin Arif 

Umuru Ha. V. namına 
Celâlettin Arif 
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Umuru Maliye Vekili 
Feri 

Umuru Nafia Vekili 
İsmail Fazıl 

Umuru Sıhhiye Vekili 
Dr. Adnan 

Umuru Maarif Vökili 
Dr. Rıza Nur 

Umuru İktisadi V. 

Erkânı Harbİyeî U, Reisi 
İsmet 

Kavunitıi Maliye 'Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Cdileye 

Müdafaai hukuk cemiyetlerine verilen ianatın mal
sandıklarına teslimine dair Heyeti Vetilenİn encüme
nimize muha»vvel teklifi kanunisi Dahiliye Vekili Ad
nan Beyefendiyle Maliyeden gönderilen memur «u-
zuriyle müzakere edildi. 

Müdafaaİ memlekete sarfolunmak üzere haltın 
vermekte olduğu ianatı mazbut ve muntazam bir 
kaide tahttında ahz ve kafcz ile müdafaai vatanİye-
nin en mülbrem İhtiyacına sarfblunmasım işbu kanun 
temin etmekle beraber aşku iman İle çalışmakta olan 
müdafaai milliye heyetlerinin de para kabzını ve ma
halli sarfını tâyin gibi en müşkülilifa vazifesini de 
salâhiyettar mevkilere devir ile maksadı teşekkülleri 
olan müzahereti maddiye ve tnaneviyeyi daha mü
kemmel «urette ifaya vakit bulacaklarından teklifi ka
nuni Heyeti umumiyesiyle kabul edilmiş ve dördün
cü madde teklif veçMe aynen; ikinci madde, veri
len ianatın münhasıran müdafaai memlekete masruf 
olmasını temin edecek fıkranın ilâvesiyle ve üçüncü 
madde, şekli tahrire ait tashrhatla kabul edilerek be
şinci maddede müdafaai milliye cemiyetlerinin Dahi
liye Vekâletine merbutiyetlerini teminen Dahiliye 
Vekilinin memur olması ilâve edilerek tashihatı havi 
lâymai kanuniye suretinde merbuten Heyeti Umumi-
yeye takdim kılınır. 

11 Ağustos 133-6 

Kavanini Ma, En. Reisi M. M. 
an Fehmi 
Kâtip 
Biga 

Âza 
Kângırı 
Tabir1 

Süleyman Necati 
Aza 

Malatya 
Sıtkı 

Kavanini Maliye Encümeninin Teklifi 

MADDE 1. — Müdafaai hukuk cemiyetlerine ve
rilmekte olan îanat badema ashabı tarafından doğ
rudan doğruya makbuz mukabilinde malsandıklarına 
tevdi olunacaktır» 

MADDE 2. — Malsandıklan, birinci madde mu
cibince verilecek ianatı müdafaai memlekete sarfedil-
mek üzere ayrıca açacağı bir hesabı mahsusa kayde
decektir. 

MADDE 3. — İşbu kanunun neşrinden evvel ve
rilen ianattan elyevm müdafaai hukuk cemiyetleri 
yedinde bulunan miktar dahi kezalik hesabı mezkÛre 
kaydedilmek üzere makbuz mukabilinde matsandığı-
na tevdi olunacaktır. 

MADDE 4. — İşbu kanun tarihi neşrinden mu
teberdir. 

MADDE 5. — İşbu kanunun icrasına Müdafaai 
Milliye, Dahiliye ve Maliye vekilleri memurdur. 

11 Ağustos 1336 

Muvazene! Maliye Encümeni Mazbatası 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Müdafaai hukuk cemiyetlerine verilen ianatın 
malsandıklarınca atana dair Heyeti Vekile tarafın
dan tanzim edilen lâyihai 'kanuniye encümenimize de 
havale buyurulmakla mütalâa ve tetkik olundu. Bu 
hususa müteallik Kavanini Maliye Encümeni mazba
tasında dahi dermeyan olunduğu üzere müdafaai 
memlekete muavenet m aks adiyle ita edilen ianatın 
malsandıklarınca ahz ve kabzı İntizam ve selâmeti 
muameleyi temin etmek noktai nazarından mucibi 
muhassenat olacağı derkâr bulunduğu cihetle lâyihaİ 
kanuniye, heyeti umumiyesi itibariyle kabul olunmuş
tur. Lâymai kanuniyenin birinci ve ikinci maddeleri 
Heyeti Vekİlenin ve Kavanini Maliye encümeninin 
teklifleri veçhile aynen kaibul edilmiş ise de üçüncü 
maddede münderiç olan ve 'kanunun neşir ve tanzi
minden mukaddem ita edilmiş bulunan ianatın dahi 
ahz ve kabzı sırasında bunların hesabatınm devir ve 
teslimi hususu da münasibi mütalâa kılınmış ve mad
de! mezkûre o yolda tadil edilmiştir. Dördüncü mad
denin dahi kezalik Kavanini Maliye 'Encümeninin 
tanzim ettiği sekil ve surette aynen kabulü tensip 
edilmiş olmakla keyfiyetin Heyeti Umumiyeye arzı 
tezekkür kılındı, 

6 Eylül 1336 
Muvazenei Ma. E. Reisi M. M. 

Ferit Fuat 

Muvazenei Maliye Encümeninin teklifi 

MADDE 1. — Müdafaaİ hukuk cemiyetlerine ve
rilmekte olan ianat oadezin ashabı tarafından doğru
dan doğruya makbuz mukabilinde malsandıklarına 
tevdi olunacaktır, 
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MADDE 2. — Malsaadıkları birinci madde mucibin
ce verilecek ianatı ayrıca açacağı bir hesabı mahsusa 
kaydedecektir, 

MADDE 3. — işbu kanunun neşrinden mukad
dem verilen ianattan elyevm Müdafaai Hukuk Cemi
yetleri yedinde bulunan mebaliğ dahi kezalik hesabı 
mahsusuna kaydedilmek üzere makbuz mukabilinde 
ve derhal mal sandıklarına tevdi olunacak ve tarihi 
tevdie kadar olan hesaba! dahi devredilecektir. 

MADDE 4, — işbu kanun tarihi neşrinden mute
berdir, 

MADDE 5. — işbu kanunun icrasına Dahiliye ve 
Maliye Vekilleri memurdur. 

Muvazene! Ma, 
E. Reisi M. M. 

Ferit Fuat 

REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Şimdi efen
dim nazarı dikkati âlinize arz etmek lâzımdır ki ne 
zaman millet kendi kendine iş yapmak vaziyetine dü
şerse mutlaka onun yaptığı işleri ya istMaf, ya fena 
nazarla görenlere tesadüf olunur. Donanma Cemiyeti 
hakikaten milletin hayatına nafi hizmeler gördü. Fa
kat bunu ittihat ve Terakki addettiler, Ferit Paşa Hü
kümeti tamamiyle kapattı. Sonra Hilâlîahmer Cemiye
ti ve onlara mümasil cemiyetler vardır. Onlar da ay
nı surette hizmet edip dururken kapattılar. Şimdi tam 
harekâtı milliyeyi ihya eden ve harekâtı milliyeyi ve 
her türlü fedakârlıkları meydana getiren bir müesse
senin paralarına vaziyet gibi ve onlara verilen para
ları malsandıklarına almak gibi bir hususu teklifi ka
nuni şeklinde görüyoruz. 

Efendiler, borçlarım doğrudan doğruya malsandık
larına vermeye alışmamış olanlar, esasen deynini Hü
kümet sandığına, talep etmeksizin, vermeye alışma
mış olanlar, ianeyi hiçbir vakit getirip malsandığtna 
vermezler. Binaenaleyh iane keyfiyeti, muhtelif za
manlarda, muhtelif şekillerde suiistimal edildiği için, 
Hükümet bir Cemi lanat Kanunu çıkarmıştı. Bu Cemi 
îanat Kanunu mevcut olduğu halde yine muhtelif yer
lerde muhtelif suretlerle iane cemedilmekte olduğu
na daima tesadüf ediliyor. 

Efendiler! MTTdafaai Hukuk Cemiyetlerini idare 
eden zevatın bulundukları mahalde bir şahsiyeti var
dır. O şahsiyetlerin teşkiledir ki, iane toplanıyor. Zan
netmesinler ki, onların kasalarına giren para, her fer
din kendiliğinden yüreğine doğmuş fedakârlığın alâ
meti idi. Binaenaleyh, ahaliye hitaben; sizin gönlünüz
den doğan ianeyi Müdafaai Millîyeye vereceğinize 
bizim sandığımıza veriniz demek, onların ne suretle 

iane verdiklerini bilmemek demektir. Son zamanda yi
ne bizden çıkan bir kanun ile, doğrudan doğruya 
resim vazı ve tekâlif ahzi gibi keyfiyetler menedilmİş-
tir. Müdafaai Hukuk Cemiyetlerini, şimdiye kadar al
makta oldukları paralarla vücude getirdikleri hizmeti 
idame etmekten mahrum ettikten maada, erbabı ha
miyetin, sırf müdafaai hukuka olan rabıtaları dolayı-
siyle verecekleri paradan da mahrum etmek, bendeniz 
zannederim ki, Hazİnei Maliyeye on para almamak 
demektir. Ben bir hastaneye, bir Müdafaai Hukuk, 
bir Hilâliahmer Cemiyetine elimden gelen fedakârlığı 
yaparım, çünkü onların, yapacağı işin ne olduğunu 
bilirim, Hazinenin yapacağı işi de bilirim. Fakat Hi-
lâliahmere verdiğim paranın mutlaka Hilâliahmer e 
ait, Müdafaai Hukuk Cemiyetine verilen paranın mut
laka Müdafaai Hukuk Cemiyetine ait vezaİfte kullanı
lacağını bilirim. Bendeniz, Osmanlı hayatı tarmiye-
sinde, başlı başına ve hakikaten kıymettar bir faaliyet 
uyandıran Müdafaai Hukuk Cemiyetinin, bu kanun 
kabul olunduğu dakikadan itibaren hayatına hatime çe
kildiğine kaniim. (Doğru sadaları) Bu kanunu kabul 
ettik ve Müdafaai Hukuk kapıları üzerine levhayı as
tık, O Müdafaai Hukuk Cemiyeti ki, bizleri doğur
muştur. Efendiler! O Müdafaai Hukuk Cemiyetleri ki, 
tarihi âlemde bugün hâlâ hareketi milliye olarak tanı
nıyor, rica ederim, Müdafaai Hukuk Cemiyetleri pa
ra ahiz ve kabzında suiistimal etmişlerse, itiraf edelim 
ki, o suiistimal yapanlar yine bizim kardaşlarımız, ba
balarımız, amcalar imizdir. Onların suiistimali, faidesi 
ve tarihi kıymeti malûm ve meşhut olan bir müessese
yi yıkmak için vasıta olamaz. Efendiler! Bu müessese
yi yıkmak ve meydandan kaldırmak için bundan mu
zır bir kanun olamaz. Bundan evvel bir madde 
aleyhinde bulunmuştum. Evet, resim tarhı... Fakat 
bu müessese! milliyeye, hayat ve mevcudiyet için ça
lışan bu müesseseye, iane almayın demek ve sonra 
iane verenlere de, hayır, sen o kapıya gitme, bu kapı
ya gel demek, zannetmem kî, bizim alnımıza yazılacak 
kadirşinaslıktan başta bir şey olsun. Bendeniz Büyük 
Millet Meclisini böyle kadirşinaslık etmiş bir mevkide 
görmeyi tabii istemem. Binaenaleyh, bendeniz bu ka
nunun, Müdafaai Hukuk Cemiyetini derakap kapata
cak, bütün vesaiti maddiye ve mâneviyesini elinden 
alacak olan bu kanunun reddini Heyeti Umumiyeye 
arz ve teklif ederim. 

REİS — Efendim, söz alanlar : Abdülkadİr Ke
mali Bey, Muhittin Baha Bey, Dr. Tevfik Rüştü Bey, 
Hamdi Bey, Necati Bey, Şükrü Bey... 

Bunlara söz vermezden evvel reyleri tebliğ ede
yim : 
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Kibritlerden alınacak rüsuma dair olan Kanuna, ı 
(103) zat reye iştirak etmiş, (75) İ lehinde, (28) i aley
hinde rey vermişlerdir. Binaenaleyh, (75) rey ile ka
nun kabul edilmiştir. 

Efendim, söz Abdülkadir Kemali Beyin. 
ABDÜLKADİR KEMAÜ BEY (Kastamonu) — 

Refik Şevket Bey arkadaşımın ifadatından anlaşılıyor 
ki; Müdafaai Hukuk, memlekete, bilhassa Anadolu-
nun istanbul'dan ayrıldığı tarihten itibaren, pek bü
yük hizmetler ifa etmiştir. 

REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Daha evvel. 

ABDÜLKADİR KEMALİ BEY (Devamla) — 
Müsaade buyurun anladığımı söyleyeceğim. Sizin için 
burada nasıl bir serbesti! kelâm varsa benim İçin de 
ayni serbesti! kelâm vardır. Sonra buraya gelir söy
lersiniz, 

Hakikaten memleket tehlikeye düştüğü zaman 
memleketin evlâtları bir araya geliyor, isimleri başka 
olmak, fakat aynı maksada doğru yürümek üzere bir 
takım heyetler teşkil eyliyor. Bu heyetler meyanında 
Müdafaai Hukuk Heyetinin de gayet mühim, gayet 
büyük vazifeler ifa ettiği hiçbir vakit inkâr edilemez. 
Ancak demindenberi bir İki tane kabul edilen kanunu 
reddetmiş bir arkadaşınız olmak dolayısiyle şu me
sele hakkındaki noktai nazarımı arz edeyim, Bİr ko
yunun otuz iki tane budu olmaz. 

Efendiler, bir taraftan «Müdafaai hukuk millet ia
nesi* namiyle bazı yerlerde, bilhassa pekâlâ biliyoruz 
ki, tazyik ile, bazı yerlerde tatlılıkla bir çok paralar 
aldıktan sonra, bir de burada Maliye Vekilinin getir
diği kanunlarla, mütemadiyen milletten para almak, 
elinde mevcut olan yetmiş milyon lirayı alarak onları 
bize isyan ettirmek neticesine vardırır. Onun için ben 
anlamıyorum. Milletimin menabii varidatını çoğalt
mak imkânı yokken, mütemadiyen bir taraftan iane, 
bir taraftan bir kaç ay zarfında daha ne kadar kanun 
getirecek olan Maliye Vekili Bey bu kamınlariyle mil
letin elindekhıi alarak çıplak bırakmakla zannederim 
ki, gayemize vusul imkânı yoktur. 

MALtYE VEKİLİ FERİT BEY (İstanbul) — Ar
tık kalmadı. 

ABDÜLKADlR KEMALİ BEY (Devamla) — Bi
naenaleyh, netice, Müdafaai Hukuk şayanı ihtiram
dırlar. Vazifelerini onlar yapsınlar, bizim burada irap
ta mahallimiz yoktur, öyle kendi kendimize gelin gü
veyi olmayalım. Yahut biz yapalım, onlar vatani hu-
susatta teşvikatta bulunsunlar. Rica ederim, bu, hal
ledilecek bir meseledir. Bu Müdafaai Hukukların top
ladıkları ianeı halkın bizim aleyhimize yürümesine se

bep oluyor. Böyle birdenbire kanunun reddi kabul 
edilmemelidir. Kanunun kabulü taraftan da değilim. 
Esaslı tefkikat yapılmak ve iane namiyle, Müdafaai 
Hukukla biç alâkası olmayan insanlara milleti soy
durmaya nihayet verilmelidir. 

MUHİTTİN BAHA BEY (Bursa) — Efendim, Fe
rit Paşa Hükümeti hatırı âlinizdir. Evvelâ müessesatı 
milliyeye taarruz etti ve Donanma Cemiyetini kaldır
dı, Müdafaai Milliye Cemiyetlerini kaldırdı, nasılsa 
Hilâliahmer Cemiyetine desti tasallutunu uzatamadı 

OPERATÖR EMİN BEY (Bursa) — Şimdi uzattı. 
MUHİTTİN BAHA BEY (Bursa) — Bilmiyo

rum, şimdi ona da uzatmıştır. O zaman onu fena hal
de takbih ettik, dedik ki; milletin kendi kendine vü-
cude getirdiği bir müesseseyi, nasıl oluyor da o mille
tin İçinden biri, velevki sadrazam olsun, yıkabiliyor? 
Şimdi bize bugünkü hayatı veren, bu Meclisin bura
da teşekkülüne sebep olan, orduların piştarkğını ya
pan, hâlâ bu saatte cephelerde kahramanlıklarını gös
teren bir cemiyetin ve onun efradının, sırası geldikçe 
aleyhinde bulunuyoruz. Müdafaai Milliye Cemiyetleri, 
köylülerin, şehirlilerin intihabİyle vücude gelen cemi
yetleri... (Hayır sadası) Evet böyledir. Eğer böyle ya-
pılmıyorsa, usulüne muvafık yapılmıyor. Binaenaleyh 
bunlar birer müessesei milliyedir. Eğer fena yerleri 
varsa, eğer bunların intihabında suiistimalât varsa, 
eğer cebre müracaat edildiyse, fena olan odur. Fakat 
Müdafaai Milliye Teşkilâtının fenalığı yoktur efendi
ler, Diyorsunuz kî; Müdafaai Milliye Cemiyetlerin
den bazıları suiistimalât yapıyor. Ben de dedim ki, 
sandık eminlerinden bazıları da suiistimalât yapıyor, 
muhasebecilerden bazıları irtikâpta bulunuyor. Def
terdarlar hırsızlık ediyor, rüşvet alıyor. 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY (istanbul) — Mi
sal olarak söylüyorsunuz değil mi efendim? Memuri
ni Hükümete böyle söylenmez. 

MUHİTTİN BAHA BEY (Devamla) — Tabu 
efendim. Siz millete söylüyorsunuz efendim. Tabiî 
zatı âlilerininki de misal... Hükümetin hakkı muraka
besi vardır, hakkı teftişi vardır, tetkik ve teftiş eder, 
suiistimalât yapanları tecziye ederi Fakat böyle bir 
müessesei milliye, ceffelkalem bir karar ile; bahusus 
millî bir müessesenin aleyhine olan bir kanun ile yı
kılmaz. Binaenaleyh, kanunun reddini teklif ediyo
rum. 

MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) — Efendim, burada 
hiçbir cemiyetin şahsiyeti mâneviyesinden bahsetmek 
caiz değildir. Eğer bir cemiyetin şahsiyeti mâneviye
sinden. bahsetmek caiz ise, Hükümet, o cemiyetin te-
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şek külüne müsaade etmemeli, onlar fena bir maksat 
için teşekkül etmiş ise Hükümet bunlara katiyen mü
saade etmemeli. Bu vatanın istihlâs emrinde teşekkül 
eden Müdafaai Hukuk Cemiyeti efradına ve onun ta-
raftaranına söz söylemek katiyen caiz değildir. Ancak 
bendenizin söyleyeceğim söz, Maliye Vekili Beyefendi 
Hazretleri tarafından buraya verilen iane kanunu me
selesine mütealliktir. Bu ianenin, rica ederim, bir ka
nunla tahsil edilmesi, bir kanunla bîr yere verilmesi 
meselesi caiz midir, değil midir? İane, teberrüdür, te-
berrüler kanunu mahsus ile toplanılmaz, kanunu mah
susla bir yere verümez. Binaenaleyh celp ve cemi iane 
hakkında kanun, nizam mevcut İken böyle bir kanun 
yapmaya lüzum yoktur. 

Cemi ianat hususuna gelince; Müdafaai Hukuk 
Cemiyetleri niçin iade cemediyor? Cemettİği İanat, as
kerî teçhiz için, vatanı kurtarmak İçinse efendiler, bu 
Mecliste zannedersem yirmi gün evvel bu Heyeti Âli
ye bir karar verdi; Mecalisi idare ve Mecalisi beledi

ye, Müdafaai Hukuk Cemiyeti müştereken asker ce
nnetsin, teçhizatına baksın, suüstimalata meydan ver
mesin dedi. Bu kararı ittihaz etmiş iken, şimdi böyle 
bir kanun getirip, keenne böyle bir kanunla ahali ia
ne vermeye mecbur imiş gibi bir de iane tahsiline kı
yam etmeye lüzum yoktur. Bu kanunu kaldırmalı, celp 
ve cemi ianat usul ündeki nizama tevfikan muamele
yi takip etmeli ve hiçbir suüstimalata meydan verdir
memek için de zaten Hükümete tebligat yapıldı, Bun
dan dolayı bu kanunun burada münakaşasına lüzum 
yoktur. (Alkışlar) 

REİS — Söz alan altı arkadaşımız var. Müzakere
yi kâfi görüyor musunuz? (Kâfi sadaları) Heyeti umu-
miyesİ hakkında müzakereyi kâfi görenler el kaldır
sın. (Pekâlâ) Müzakere kâfi görüldü efendim. 

Maddelerin müzakeresine geçilmesini kabul buyu
ranlar ellerini kaldırsın. (Ret sadaları) Kanun reddo-
lunmuştur. (Alkışlar) 

Beş dakika teneffüs 

ÜÇÜNCÜ CELSE 
Açılma Saattli ; 4,30 Badezzeval 

REİS — İkinci Reis V, Hasan Fehmi Beyefendi 
KÂTİP — Feyyaz ÂM Bey (Yozgat) 

REİS — Celse kuşat edildi. AzU1 ve nasbolunan 
memurlar listesine dair Heyeti Vekilenin tezkeret ce-
vabiyesinİn, ruznameye alınması bundan evvelki cel
sede takarrür etmişti. Onun müzakeresine geçiyoruz. 
Arzu edersetfiz tezkereyi bir daha okuyalım da sonra 
müzakeresine geçelim ve söz isteyenleri kaydedeyim. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celitesine 

25.9.1336 tarihli tahriratı samileri cevabıdır : 
Kara'hisan Sahip Mebusu Mehmet Şükrü Beyin 

takriri mütalâa olundu. Takriri mezkûrun birinci fık
rasında şimdiye kadar tâyin ve azlolunan memurla
rın esbabı azil ve tayinler ile sabık ve lâhik memuriyet
leri maaşlarını havi bir cetvelin vekaletlerce bittanzim 
Meclise takdimi talebedilmektedir. Talebi vâkiden is
tihdaf olunan gaye, memurine verilen maaşata vukuf 

ise, bu maaşatın Meclisi Alice kabul ve tasvip edilen 
bütçe dahilinde murakkam olduğu ve eğer memurinin 
esami ve şahsiyetlerini istik nah ise, her gün gazetelerle 
azü ve tâyinlerin alelesami neşir ve İlân edilmekte 
bulunduğu cihetle böyle bir cetvelin tanzimine lüzum 
görülemediği ve maamafih azil ve tâyin keyfiyetleri 
etrafında Mecliste müzakerat ve münakaşat cereyan 
eylemesi Meclisin mehamı müzakeratına mâni olacak 
derecede büyük: bir zamanını izaa edeceği gibi Mecli
sin azil ve tâyinler hakkında mukarrerat ittihaz et
mesi, asıl mesul olan Heyeti Vekilenin mesuliyetinin 
of tadan kalkmasını müeddi olacağı ve Meclis gayri-
musip ve gayri'kanuni gördüğü her türlü umur ve hu-
susafta vekillerinden her an ve zaman istizaha salâhi-
yettar olduğu cihetle Meclisin kâffei umuru Hüküme
te tevkil ettiği vekillerini bu hususta serbest bıraka-
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rak hâsıl olacak, neticeye göre onları mesul etmeleri 
Heyeti Vekilece daha tabiî gibi mütalâa edilmiştir 
efendim. 

B. M. M. Reisi 
Mustafa Kemal 

REİS — Söz isteyen var mı? 

NAFİZ BEY (Canîk) — Efendim, Heyeti Vekile-
nin kıraat olunan tezkeresi münderecatına nazaran, 
Heyeti Vekile, Meclise karşı bir nevi vasî sıfatını ta
kınmıştır. Meclis, memur azil ve nasbinin tetkikiyle 
İştigal ederse vaktini zayi eder, binaenaleyh Meclis 
böyle şeylerle uğraşmasın demiş. Bendeniz zannediyo
rum ki Meclisi ÂIİ; İcra vazifesi de kendi nefsinde 
mevcut olduğu cihetle, vekillerin haiz olduğu salâhi
yetin aslına sahiptir. Yani esasen ve aslen mesul olan 
Meclistir ve vekâleten mesul olan ise Heyeti Vekile
dir. Binaenaleyh vekillerin her vakit yaptıkları azil ve 
nasp ve gerekse tâyinler hususunda Meclisin doğru
dan doğruya hakkı murakabası mevcuttur ve bu mu-
rakabasını suveri muhtelife ile icra eder. Tabi! buna 
vukuf ise, evvelâ kimler azledilmiş, kimler nasbedilmiş, 
bunların kararlarını ve cetvellerini ve isimlerini iste
mekle olur. Çünkü evvelce bu müzakere edilmiş ve 
uzun uzadıya müzakereden sonra, bunun bir cetveli
nin Heyeti Vekileden istenmesine karar verilmiştir. 
Bu kararın infazı ise Heyeti Vekilece vaciptir. Bu
nu, ademi infaz cihetine gitmek ve Meclisin salâhi
yetini tahdit etmek Heyeti Vekilem'n hakkı değildir. 
Bu tahdit, bendenizce salâhiyeti tecavüzdür. Binae
naleyh kendi tezkerelerinde bahsedildiği veçhile, 
bunun tehiri caiz olmayıp, bilâkis Meclisin kararı 
mucibince derhal esami cetvelini Meclise vermek 
zaruridir ve sözü uzatmakta da mâna yoktur. 

REFİK. ŞEVKET BEY (Saruhan) — Efendim, 
mesele, beş ayrı mütecaviz bir zamandanberi Hükü
met ile Meclisin vaziyetini tâyin ve tespit eden bir 
maddenin arada bulunmamasından neşet ediyor. He
pimiz itiraf ediyoruz ki; bazan Meclisin Hükümete 
yani Heyeti Vekileye ve Hükümetin Meclise karşı 
aldığı vaziyetler hakikaten en cesur ve metin olan
ların üzerinde bile asabiyetler tevlit ediyor. Yalnız 
bendeniz İki noktai nazardan meseleyi nazarı âlini
ze arzedeceğim. Bundan evvel bu isimler yalnız ta
lep edilmekle iktifa edilmişti. İsimler gelsin ve tâyin 
olunanların maaşı halileriyle maaşı sabıkları göste
rilsin. Yani bin beş yüz (kuruştan beş bin kuruşa fır
lamış bir adam görüyoruz, sonra bir derecei memu
riyetten dört derecei memuriyet atlamış adam görü
yoruz, bunların tâyin ve intihabı için elde nizamna

meler mevcut iken böyle fevkalâdelikler neden ih-. 
das olunuyor? Diye talepte bulunulmuştu ve yalnız 
azil ve tâyin edilen zevatın isimlerini ve maaşlarının 
miktarını mübeyyin bir cetvel veriniz denilmişti. 
Meclis buna karar verdi. 

Bendeniz bu Meclisin bir uz*u olmak itibariyle 
soyuyorum; Meclisin bu kararı karardır ve infaz 
edilmelidir. İnfaz edilmeyecekse, hiç burada oturma
ya lüzum yoktur. Sonra bu meselenin neticei ameli
yesi ne alacak? Bugün bize, cevap seklinde olarak 
Heyeti Vekile bu tezkereyi vereceği yerde, karanını
zın hilâfında, muhalif bir vaziyet takınacağı yerde, 
eğer bu vaziyet tamik edilir ve arzu etmediğimiz asa
bi bir renge sokulursafc - ki tabii biz de arzu etmi
yoruz - istenilen cetveli gönderseydi, beş ay zarfın
da, Adliye Vekâletinden, Maariften, Dahiliyeden, 
Maliyeden intihap edilen memurların bir sürü isim
lerini göndermiş olsaydı, buna karşı vaziyetimiz ne 
olacaktı? Heyeti Vekileye yegân yegân diyecek mi 
idik ki; sen şu adamı hilafı kanun kaymakam yap
mışsın, sen şu adamı hilafı salâhiyet bilmem adliye 
müsteşarı yapmışsın veyahut umuru cezaiye müdü
rü yapmışsın? Bunları demek hakkımızı inkâr et
mem, 

Fakat bunu diyeceğimize dair elimizde bir mes
net yok... Yalnız bu vaziyette bir ndksanii nazar var: 
Bütün memlekette cereyan eden hâdisat ve ahval 
hakkında esaslı olarak tamikat ve tahkikatta bulun
maksızın, yalnız memurlar üzerinde, Mecliste ve bil
hassa Mealisin lâyüselliği içerisinde, şahıslara taal
lûk eden eden müzakeratın cereyan etmesi, bilmem 
şayanı kabul mudur? Veyahut sayam kabul ise tes
pit edilmiş midir? Bendeniz Heyeti Vekileyi bir nok-
tai nazardan şayanı muahaze görüyorum; isimleri 
verecek ve fakat diyecekti k i : Bu isimler üzerinde 
sîzin meseleyi mevkii müzakereye koymaya dair bir 
kararınız yoktur ve elan da yok. 

Avrupa hayatı hukukiyesini bilen arkadaştarımız-
dan işitiyoruz, bilhassa Rusyada, komiserler on beş 
gün zarfında, bir ay zarfında bütün icraatını gelir, 
meclise arzedermiş. Biz, Heyeti Veküenin butun ic
raatlarına dair hesap isteyelim, yoksa yalnız memur 
azil ve nasbmdan İbaret olan vazifeleri sormayalım 
ve öyle bir usul koyalım ki; her vekil her zaman, 
muayyen bir zamanda, yaptığı işlerin en ufağından 
en büyüğüne kadar hesap versin. Fakat vazifesine 
dahil olan mesadlden bir tanesini takvit edersek, eli
mizde vazifesini tâyin eden mevad veya kanun ol
madığından dolayı, doğru değfldir efendiler. Falan 
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memurun, falan kaymakamın, falan malmüdürünün, 
falan maarif müdürü veya maslahatın, lâyüsel olan 
bizler tarafından, bilhassa kendileri tarafından mü
dafaa imkânı olmayan bir mevkide, leh veya aley
hinde söz söylenmesinin, şahsan taraftan değilim. 

Bir nokta daha var efendim, kendimizi bir daki
ka için vekil farzetmek ile bunun ne kadar güç ol
duğu anlaşılır. Biz zaruretlerin ilcaatiyle eski intihap-
nameleri kabul ettik. Fatkat İcabında da fevkalâde 
muamelâta rast geldiğimizde, fevkalâde kararlar it
tihazına satâhiyetiar olduğumuzu iddia ediyoruz. Es
ki nizamnameler bendenize göre, bu günkü fevkalâ
deliğin icabiyle mütenasip değildir, 

NAFİZ BEY (Canik) — Ortada meslek namına 
bir şey 'kalmamıştır ki... Onun için her biri birbiri
ne karıştırılmıştır. Maliye, Adliyeye, Adliye, Maliye
ye; Dahiliye, Adliyeye... 

REFİK ŞEVKET BEY (Devamla) — Onun için 
efendim, bu meseleden dolayı bizim hakkı teftiş ve 
murakabemiz lâyetecezzi ve lâyetezelzeldir. Elverir 
ki bu teftiş ve murakabemizi ne suretle icra edece
ğimize dair bir madde tasrih edilsin. Rica ederim, 
kuvvei icraiyeyei haiz olduğumuza dair olan salâhi
yet, yalnız memurların listelerini tetkikten ibaret mi 
kalacaktır? Bendeniz isterdim ki; beş aydanberi ge
çildiğimiz devrei tecrübe ile, icra kısmında bize ne 
gibi hatkkı müdahale verildiğini ve ne gibilerin doğ
rudan doğruya elimize geçmesi lâzım geleceğini ve 
ne gibi işlerin Heyeti V ekilen in salâhiyeti dahilinde 
olduğunu tâyin ve tespit etmeli İdik. Geç olsa da iyi 
olduğuna itimat edelim. Onun için bu mesele bîr en
cümeni mahsus tarafından tespit edilmeli ve bende
nize göre, bu esaminin verilmesi meselesi de, yalnız 
verilmekle iktifa edilmelidir. Yoksa her memurun 
şahsiyeti hakkında müdavelei efkâra vesile olursa, 
bendeniz böyle bir Mecliste; leh ve aleyhte iradı ke
lâma düşüleceği İçin, herhalde bunun doğru olmadı
ğına kaniim. 

ikincisi; bu karara nazaran liste gelse bıie, onun 
üzerinde münakaşa ve mevzuu müzakere olacağına 
dair bir kararımı? yoktur. 

NAFlZ BEY (C&nik) — Icalbeden sorulabilir. 

REFİK BEY (Konya) — O ikinci mesele, ayrı
ca tetkik ederiz. 

REFİK ŞEVKET B. (Devamla) — Evet ikinci 
mesele, hulâsa ediyorum efendiler; bizim kuvayıi ic-
raiye ile alâkamız, yalnız memurin listesini talep et
mek değildir. 

Dahiliye Vekâletimin, Malîye, Adliye vekâletleri
nin bizim haberimiz almayan pek çok hususatta. 
yaptıktan pek çok işler vardır. 

MUSTAFA SABR't BFENDÎ (Sİİrt) — Onları 
soracağız. 

REFİK ŞEVKET BEY — Rica ederim, icrai 
bahiste onları da sorabilecek bir vaziyet iktisap ede
lim de soralım, 

REFİK BEY (Konya) — Zaten iktisap edilmiştir, 
MUSTAFA SABRI EFENDİ (Sürt) — Yalnız 

bundan ibaret kalmayacağız. Hepsini soracağız. 

REFİK ŞEVKET BEY (Devamla) — Sonra 
ikinci mesele, Heyeti Vekileyi kendi aramızdan ay-
rflmrş telâkki etmemek zihniyetini hâlâ feda edeme
mişiz. Biz yek diğerimize karşı, hem nasih, hem vasi, 
hem müfettiş, hem arkadaş, hem de meslektaşız. Bi
zim her birimizin kürsüde çıkıpta söylediğimiz söz
ler, hem nasihat, hem ilâm, hem tenkit, hem her şey
dir. Binaenaleyh Heyeti Vekile de bizim aramızdan 
çıkmış olmakla, bize karşı fikrini söylemekle, her 
halde bunu vasi mevkiine çıkarmak doğru değildir. 
Haklarıdır, fikirlerim dermeyan edebilirler. Heyeti 
Vekilenin, Meclîsin verdiği karara karşı kim vere
ceği yerde, cevap vermesi de doğru değildir. Fakat 
isimler gelse bile, bendeniz bunun üzerinde aynca 
münakaşa tartftarı değilim. Üçüncü olarak söylü
yorum. Encümen bu meseleyi nazarı dikkate alsın, 
Bize muayyen bir zamanda Heyeti Vekilenin icraa
tını bildirmek hususunu tespit etsin. 

ABDÜLKADİR KEMALİ BEY (Kastamonu) — 
Sulh konferansına iyi bir aza olabileceksin!., 

REFİK ŞEVKET BEY (Sanman) — Sen de 
muavinim. 

HAMDİ NAMIK BEY (İzmit) — Efeodim, Re
fik Şevket Beye bendeniz itiraz edeceğim. Dediler 
ki; liste gelse bile bunlar üzerinde mütalâa dermeyan 

. etmek salâhiyeti ipin kararımız yoktur. Bilâkis böyle 
bir kararımız vardır. Bilhassa Refik Şevket Beyefen
di Meclisin bidayeti küşadına cereyan edan müzafce-
rat ve münakaşa ti ircai nazar edecek olurlarsa orada 
'görürlerki biz, bilhassa îradei seniye ile mensup ol-
nıa'k lâzım gelen memurinin esamisi Heyeti CelMelerine 
gelecek ve buranın tasdikına iktiran edecek diye bir 
Karar vermiştik, (Öyle öyle sadaktrı) (Sesler, hayır, 
hayır) müsaade buyurun efendim, öyle değlilae bu
rada çrkar, müdafaa edersiniz.. İkincisi: Mebus olan 
arkadaşlarımrzdan bilâhare memur olanların da me
zun addedilmeleri, yine Heyeti edilenin muvafaka-
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tiyle olacaktı. Halbuki bizler daima emrivakiler kar
şısında kaldık. Binaen »leydi bu heyetin haiz olduğu 
kudreti icraiye istihfaf edilmiş demektir. Noktai na
zar budur. Yoksa mutlaka, nliçin bunu tayın ettiniz? 
Diye muabaza edecek değiliz... Maksat orada, de
ğildir. Biz kuvveî İcraiyeyi, Heyeti Vekileyi intflıap 
ettiğimiz zaman, bizim namımıza İzafetle ifayı va
zife etmek üzere intihap etmiştik ve bir çok mıüza-
keratta, hatta derhatır buyurursunuz ki bir gün Paşa 
Hazretleri bilmünasebe demişlerdi ki: Efendiler, bu 
meselede bir hata, kusur varsa yalnız Heyeti Veki-
leye ait değildir; size de racLdir siz, bizi intihap et
tiniz. . 

Efendiler; bendeniz isim mevzuuıbalhis etmek is
temiyorum. 

Fakat öyle zevat biliyorum ki, bulunduğu mem
leketi hüsnü idare edemediği içki, memlekette, İrşjat 
edeceğim diye, isyan tevlidine sai olduğu halde, terfi 
suretiyle buradan gitmiştir, 

REFİK BEY (Konya) — İşi bu şekle dökmeyi
niz. 

HAMDÎ NAMIK BBY (Devamla) — Heyeti 
Muhteremei Vekile diyorlarki, Meclisin alelade İşler
le uğranması doğru değildir. Şüphesiz böyle.. Fakat 
biz tayin olunanların esamisini; meselâ bir yere bir 
vali, bir kumandan, bir mahkeme reisi gitmiş, bunlar 
memleketin mukaddera.tiyte oynayan eller olduğu 
için, öğrenmek üzere istedik.. 

MUSTAFA SA'BRt EFENDİ (Siirt) — Mesela 
bir muzur müddeiumumi gitmiş... 

HAMDİ NAMIK BEY (Devamla) — Binaen
aleyh, Refik Şevket Beyefendinin buyurdukları doğ
ru değildir. Heyeti Celilenin bu hususta Kararı var
dır. îradei seniye ile mensup olan memuriyetler He
yeti Celilenizfin kararına iktiran edecektir. 

Sonra ikinci bir mesele var ki ötendim, bendeniz 
evvelce de arz' eimiştİm. İçimizden ve hariçten Avru
pa'ya vezaüfı mahsusa ve memuriyeti resmiye ile 
gönderilmiş zevat vardır ve deniyor ki, bunlara bir 
çok harcırahlar verilmiştir. Bu, ya doğrudur veya 
yanlıştır. Bunu da amamaklığımız lâzımdır. Heyeti 
Vekile buna ne için lüzum görmüş? Ne için gönder
miş, ne kadar harcırah vermiş, neden gönderdikten 
sonra haber veriyor? Binaenaleyh Heyete arz ediyo
rum; gerek iradei seniye ile mensup memurinin lis
tesinin gönderilmesi ve gerek Avrupa'ya bazı zevatın 
ne için gönderildiğinin Heyeti Vekilece izahım tek
lif ederim. 
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REFİK BEY (Konya) — Efendim, bendeniz da
ha evvel söz söyleyen arkadaşlarımızın aflarına rağ
men bahsi teşeup ettirmeyeceğim Heyeti Vesileden 
gönderilen ve şimdi okunan tezkere ile mevzuufoa-
ıhis olan bir mesele var; o da, mukaddema Meclisi 
Aliniz tarafından verilmiş olan bir kararın, Heyeti 
Vekile noktai nazarına göre, infaz edilmemesi meşe* 
leşidir. Şimdi mukaddema verilen kararın infazı İca-
beder mi etmez mi meselesini tetkik etmek lâzımdır. 
Bunun için bendeniz Heyeti Vekİlenin vaziyeti huku-
kiyesini arz etmek isteyeceğim. Meclisin küşadından 
bu ana kadar yapmış olduğumuz bütün işlerde kabul 
ektiğimiz bir esas vardır. O da, Meclis, icrai teşri, sa
lâhiyeti haizdir esasidir. Yine icrai vazifenin ne suret
le ifasına dair olan müzakeratta dedik ki, bütün mua
melâtı Hükümetin teferruatına varıncaya kadar Mec
lis Heyeti Umumiyesince icrasına imkân olmadığın
dan, kendimizin yapacağımız bîr İşi yapmak üzere, ara
mızdan bir heyet intihap edeceğiz, o heyet de bu 
MeClİsm vekili olacaktır, Şu hale nazaran icrai iş
lerde Meclis, müekkil, içimizden çıkardığımız Heyet 
de, vekildir. Rica ederim, şimdiye kadar bildiğiniz 
usulden, yani hukuki bir maddeden, bilhassa mesaili 
âdiyede Kanunu Medenimizin tespit ettiği bir husus
tan, ne için uzaklaşıyoruz? 

Biz diyoruz, ki biz müvekkiliz ve bu işleri yap
mak salâhiyeti doğrudan doğruya Heyeti Usmumiye-
ye taalluk eder. Bizim namımıza yapmakta olduğu
nuz .şu işlerden bize de malûmat veriniz. Bu esansa ve 
hakkı tabiiye binaen mukaddema bir karar verilmişti, 
şimdi ona cevap geliyor, aradan bir hayli zaman 
geçtikten sonra o cevapta diyor ki: Ben sizin vermiş 
okluğunuz bu kararı infaz edemem. Neden?.. Ben
deniz diyorum ki, müekkil mflakütili bih hak
kında istediği zamanda vekilden izahat istemeye ve 
ona hattı hareketini tayin suretiyle bir program ver
meye salâhiyattardır. Evet; Heyeti Vekile de itiraf 
eder ki, kendi aramızdan müntahap Olduğu İçin, bi
zim gibi ayni hakka maliktir. Fakat bu meselede hu-
buki bir surette düşünecek olursak, elbette Heyeti 
Vekile Meclîsi Âli tarafından verilmiş bir kararı in
faza behemahal mecburdur. Ondan sonra o liste gel
diği vakit, onun münakaşası icaibeder mi etmez mi 
meselesi, büsbütün başka meseledir. Diğer arkadaş
larımız arz ettiğimi karıştırdılar. Burada bizim tet
kik edeceğimiz. Meclisi Âlinizin salâttıiyeti ve hatta 
haysiyeti namına mukaddema verilmiş bir kararın 
behemahal infazı icabeder meselesidir. (Doğru ses
leri), Onun için bendeniz bilhassa imzan dikkatinizi 
ceftederim. Bu mesele tekerrür eder, tevali eder, 
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bendi elimizle salâhiyetimizi tahdit etmiş olmayalım. 
(Alkışlar). 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY (İstanbul) — 
Efendim; va!kt<iyle Heyeti Âliyeniz azayı kiramdan 
bir zat tarafından bir sual takriri verilmiş, bu suali 
müteakip ikinci bir takrirle Heyeti Vekilenin., bu
güne kadar azil ve nasbettiği memurin listesinin He
yeti Celilenİze arz edilmesi teklif olunuyor ve bu 
teklifin müzakeresi esnasında takrir kabul edilecek 
Heyeti Vekileye havale ediliyor. Heyeti Vekile, arka
daşlarımızdan bir çoktannın dedikleri gifoi, Heyeti 
Aliyercizin vekili olduğu cihetle, onların vereceği prog
ram dairesinde, onun göstereceği siyaset dairesinde 
ve onun vereceği emirler dairesinde hareket mecbu-
rİyetitKİedir. Bunu inkâr eden yok ve olamaz. Yalnız 
Heyeti Vekilenin şu tarzda düşürtmüş olması, Heyeti 
Âliyenizin kudreti icraiyesimi tenkis veya onu tanı
mamak mahiyetinde değildir. Memleketin selâmet 
idaresi, memleketin, inzibatı dahilİyesmi muhafaza 
ve temin etmek arzusuna matuftur. Heyeti Vekilenin 
Heyeti Âliyenize arz etmiş olduğu fikir, vekillerin her 
memlekette olduğu veçhile, mesuliyeti siyasi yelerini 
tamamıyla muhafaza ermek esasına müstenit bir ka
rardır. Biz diyoruz kİ, Heyeti Vekilenin mesuliyeti 
siyasiye ve icraiyesi konulsun. Heyeti Vekilenin ida
re makinestndeki salâhiyeti de o şiddetle tamaımyle 
payidar olsun. Selâmeti İdare ancak bununla kaim
dir. Meselâ Heyeti Âliyeniz diyor ki, şimdiye kadar 
azil ve nadbedilmtş memurinin esamisini havi liste 
verilsin, bu listeyi vermek, eğer o zamana kadar ta
yin edilmiş ve azil olunmuş memurların vaziyeti hu-
susiyelerini münakaşa ile töbdil mahiyetinde ise, bu, 
zannederiz ki, selâmeti idare noktai nazarından ka
tiyen gayrikabili tecviz bir karardır. Çünkü böyl» 
bir karar, yani Heyeti Vekilenin azıl ye nasbettiği 
memurinin bir müddet zarfında esamisini Heyeti 
Âlİyenize arz ve takdim etmek emri verilirse vaziyeı 
ne kadar karışık tur şekil alacak. Bir memur tayin 
ettik, fakat acaba Meclisçe kalbul edilecek mi, edil
meyecek mi? O memur gitsin mi, gitmesin mi? Ve
ya bir memuru azlettiğimiz zaman... 

MUSTAFA SABRI EFENDİ (Sürt — Korkar
sınız da İyisini intihap edersiniz. 

MALİYE VEKİLİ FERİ! BEY (Devamla) — 
Müsaade buyurun bitirevim, istirham ederim, O 
memurun acaba Meclis azlini kabul edecek mi, et
meyecek nrİ? Şüphesiz Heyeti Âliyeniz de takdir 
buyurursunuz ki, bu tarzda İdare olamaz ve Heyeti 
Vekilenin bilûmum memurin üzerindeki hükmü nü

fuzu zayıflar ki, bu hüküm ve nüfus ne kadar kati 
ve şedit olursa memleıtetin idaresi o kadar mazbut 
olur. Bu noktai nazardan, tayin veya azilden sonra,, 
iberayi münakaşa Heyeti Celİleoize arz etmek, katiyen 
doğru değildir. Çünkü hakikaten azle müstahak bir 
memur olur. Fakat biz onu azlettiğimiz zaman bile o 
düşünür, belki Mecliste bir çare bulur da orada kalır. 
Demek ki, bu tarzda bir şey vererek Heyeti Celile-
nizden karar istihsali doğru değildir, musip değildir. 
Olabilir ki, kalbleltayin ve kafclel azil bunu Heyeti 
Aliyenize arz etmek lâzımdır. 

REFİK BEY (Konya) — Müsaade buyrulur mu? 

MALİYE VEKİLİ FERÎD BEY (Devamla) — 
Hayır; müsaade buyurun. Çünkü tayin ve azilden 
sonra hadis olacak müşkülatı Heyeti Âliyeniz görü
yorsunuz. Binaenaleyh olsa olsa bilumum azil ve 
nasbedilecek memurin hakkında Heyeti Vekile bir 
karar vermeden, Heyeti Âliyeniz emreder der ki; 
bunu söyleyiniz. Fakat bu mantıkan doğru olmakla 
beraber acaba kabiliyeti icraiyeyi haiz bir vaziyet 
midir? Efendiler, laakal (30) bin memurumuz vardır, 
bu (30) hin memurdan senede (3) bin tanesinin tayin 
ve azli lazımgelse ve bu üç bini üç yüz İçtimaa tef
rik etsek ve bu içtima esnasında her gün (10) memu
run azil ve nasbi hakkınca, idamei müzakerat etsek, 
acaba Meclis müzakeraunm buna imkân ve ta'ham-
mülü var mıdıt? 

REFİK BEY (Konya) — Bunu müzakere etmiyo
ruz; bir kararımız var, onu müzakere ediyoruz. 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY (Devamla) — 
Kararınız meselesine geleceğim efendim, rica ede
rim, fakat meselenin ruhu budur ve esasen takririn 
de ruhu budur. Şimdi bunun kabiliyeti icraiyesi var 
mıdır? Bunun meselei maliyesinden bahsetmeyece
ğim. Çünkü hemen «maliyeci» diyeceksiniz. Fakat 
Heyeti Âliyeniz müzakerat in in bir saati bin liradır. 
Siz tayin edilecek dokuz yüz kuruşluk bir memurun 
üzerinde eğer bir saat müzakere edecekseniz, bu me
murun iki senelik maaşını vermiş oluyorsunuz. 

REFİK BEY (Konya) — Çevirme hareketi olu
yor. 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY (Devamla) — 
Demek şu suretle Meclisin, her bir memurun tayin, 
azil hususunda müzakere etmesinin de imkânı yok
tur. Maamafih siz bilirsiniz, isterseniz hepsini veri
riz, müzakere edersiniz. 

NAFİZ BEY (Canik) — Mesele yanlış anlaşıl
mış. 
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MALİYE VEKİLÎ FERİT BEY (Devamla) — 
Fakat biz bu meselede israf ediyoruz kî, o da sela
meti idare nokta! nazarından vükelama mesuliyetidir. 
Evet öyle lazımgelir ki, vekiller kendi maiyetlerinde 
bulunan memurları tamamii salahiyetle azil ve tayin 
etsinler ve sonra Heyeti Aliyeniz muvacehesinde eğer 
yanlış, münasebetsiz memurlar nasıp ve azlederlerse 
mesul olsunlar. 

NAFİZ BEY (Canik) — İste biz bunu arıyoruz. 
'»AiJtYE VEKİLİ FERİT BEY (Devamla) -

Bunu Heyeti Aliyeniz her vakit nerede fena bir me
mur görürse bunu bildirmeli. Tayin ve azledilenlerin 
esamisi ceridei resmiyede neşrolunacak ve nitekim 
şimdiye kadar ceridelerde neşredilmiştir. Sonra He
yeti Alİyenİzden her biriniz dairei intihabiyenizdeki 
memurları bilmektesiniz. Bendeniz tekrar ediyorum; 
Heyeti Aliyenizle meselenin ruh ve esasını müzakere 
edelim. Şimdi efendim, maaş noktai nazarından büt
çe cine tiyle lazımgeten takyidatı yapmak salahiyetini 
Heyeti Aliyeniz haizdir. Şahsi tayinler hakkında; 
şahsi istizahları tamamiyle yapmaya haklısınız. Fa
kat bu böyle olmayıp da heyeti mecmuası için ola
cak olursa, o zaman mesuliyet meselesi ortadan kalk
mış olur. Çünkü heyeti mecmuai memurinin azil ve 
nasbim 'Heyeti Alinize havale edecek olursak, yani 
Heyeti Aliyeniz bunu yapacak olursa netice ne olur? 
Bendenizin bir muhasebecisi var , bilfarz ve bende
niz muhasebeciyi tayin etmeyeceğim, ondan kork
mayacak, (Doğru sesleri). Heyeti Atiyenjzden korka
cak, bunu kim şey edecek? 

BÎR MEBUS BEY — İyi ya... 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY (Devamla) — 
Müsaade buyurunuz. Heyeti Aliyenİzin mesuliyeti 
kime karsıdır rica ederim? Halbuki, eğer karşınızda, 
salahjyetnameyi haiz bir vekil olursa, o husustaki 
süi icraattan tamamiyle o vekili mesul edersiniz. Son
ra efendiler, asıl mühim bir mesele daha var, disip
lin meselesi. Bendeniz Maliye Vekiliyim. Bilfarz 
bendenizi bu mevkie (110) rey ile tayin ettiniz, bir 
muhasebecinin tayini lazrmgetiyor ve muhasebeci 150 
reyle tayin olunuyor. O zaman bana demez mi, ki, 
sen neci oluyorsun, ben yüz eHi reyle İntihap edildim? 

HBFiK BEY (Konya) — Efendim, mesele öyle 
değil, mevzudan çıkılıyor, böyle bir mesele mevzu
bahis edilmemiştir. Kanştıtıyorsunuz. (Gürültüler). 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY (Devamte) -
Disiplin noktai nazarından bu tarzda bir şeyin tat
bikine imkân mevcut değildir. (Sadede sesleri). Sa-
ded efendim. Demek ki, disiplin noktai nazarından 
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bu tarzda bîr şeyin tatbik edilmesi de mümkün de
ğildir. Heyeti Aliyenİzin her fcfir ferdi ayrı ayrı bil
cümle hukukuna nail olduğu, maaş ciheti yi e lazımge
len takibatı, tetkikat ve teftişatı, istediği gibi bütçesi-
ni; bütün hâkimiyeti müliycye müsteniden yaptığı ve 
her bir tayin edilen memurlar hakkında değil onların 
başında 'bulunan vekiller hnkkmda her dakika İstedi
ği İstizahı yapmak istediği yolsuzluğu tamir etmek 
salahiyetini haiz bulunduktan sonra, biz Heyeti Ve-
kilede bunu müzakere ettik ve gördük ki, selameti 
idare noktai nazarından, her bir mesele hakkında 
azayı kiram bir yolsuzluk gördüğü halde, vekili ça
ğırıp mesul tutması daha muvafıktır. Bu noktai na
zardan, badettayİn Heyeti Alİyenize teklif etmek ka
tiyen gayrimakul olduğu gibi, hatta kablettayİn bile 
Heyeti Aliyenİzin vaktini izaa etmesi bİlüzum oldu
ğunu ve tamamiyle faydasız bulunduğunu arz ede
rim. Bununla beraber Beyefendiler, Heyeti Vekile-
nin bu husustaki fikri, yani arzu buyurduğunuz lis
teleri vermek, vermemek hususundaki noktai nazarı, 
ancak şu tarzdaki; yanı mesuliyeti hakikiyesinin asd 
ve mesul olan vekillere aidiyeti esası katisinin mu
hafazası arzusuna müstenittir. Eğer Heyeti Aliyeniz 
böyle; bir defalık olmak üzere bu listeyi cetvel ol
mak üzere • çünkü arz ediyorum, neşrolunur, tayin 
edilen memurin Heyeti AJiyenize daima arz edilmiş
tir - bu tarzda arzu edilirse, bunu Heyeti Vekile de 
reddetmiyor. Prensip olmak üzere, bilumum memu
rinin Meclisin muvafakatiyle azil ve nasbi meselesi
ni; selameti İdare namına, muvafık görmüyor. Mese
le bundan ibarettir. 

MUHİTTİN BAHA BEY (Bursa) — Bu tarzda 
mademki Hükümet kabul etmiştir. Sözümden vazge
çiyorum. 

İKTİSAT VEKİLİ MAHMUT CELÂL BEY 
(Saruhan) — Efendiler, bendeniz zannediyorum ki, 
müzakerenin temadisi, az çok Heyeti Muhteremeniz-
de asabiyet husule gelmesi, meselenin layîkiyle anla-
şılamantasından ileri geliyor. 

MUSTAFA SAİBRİ EFENDİ (Siirt) — Pekâlâ 
anlıyoruz... 

MAHMUT CELAL BEY (Devamla) — Kısa arz 
edeceğim. Eğer Heyeti Celİleniz tayin olunan, azle
dilen memurların esamisini havi bir listenin celbine 
karar vermîsse ve o kararını alelusul Heyeti Vekileye 
tebliğ etmiş ise o kararınız infaz olunur. 

NAFİZ BEY (Canik) — Mesele buradadır. 
IMAHMUT CELÂL EEY. (Devamla) — Müsaa

denizle bu meseleyi haHetmek için Heyeti Vekileye 
yazılan tezkereyi okuyacağım 
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(Heyeti Vekile Riyaseti CelÜesine: 25 - IX - 1336 
müstaceldir işaretli : Şimdiye kadar vekaletlerce azil 
ve tayin olunan memurinin esbabı azil ve tayinleri yi e 
sabık ve lahİfc memuriyetindeki maaşlarım havı bi
rer cetvelin vekaletlerce tanzim ve İrsali hakkında 
67 numara ve 25.VII.1336 tarihli tezkere île takdim 
edilen Karahisansahİp Mebusu Mehmet Şükrü Be
yin sual takririnin cevabı teehhür ettiğinden bugün 
cereyan eden müzakere neticesinde ilk ruznameye 
vazı ile müzakerenin icrası ve keyfiyetin Heyeti muh-
teremeye tebliği takarrür etmiştir). 

Anlaşılıyor değil mi efendim? Şükrü Beyefendinin 
sual takrirlerinin cevabı geciktiğinden dolayı ruzna
meye ithal edilerek Heyeti Veküenin o sual takririne 
cevap vermemesi takarrür ediyor ve Heyeti Vekile 
de o suale müsaadenizle ceva'bını vermiş bulunuyor. 
Bunda mühim bir fark vardır. Herhangi bir arkada
şımızın sual takririne cevap vermek meselesi başka
dır, karar verildiği halde o karara muhalefet daha 
başkadır. 

Eğer Heyeti Celilenizin kararı bulunmuş olsaydı 
ve o suretle tebliğ edilmiş olsa idi, herhalde Heyeti 
Vekile de ona göre tedabir İttihaz eder ve o suretle 
karşınıza çıkardı. Ona şüphe yoktur. 

Şunu da arz ediyorum ki; bu talep bir defaya 
mahsus ise belki kabui ve isaf edilir. Meclisçe ka
rar verildiği takdirde ise kimsenin diyeceği kalmaz, 
bittabi infaz olunur ve bendeniz bunu, karar verilmiş 
olması iddiasına nazaran arz ediyorum. Şu tebliğe 
nazaran eğer Heyeti CeÜleriİzce bu arzu atiyen dahi 
prensip olarak kabul olunursa, bunu kabul edecek 
"bir fert, Heyeti Vekilede yoktur efendim. 

'REFİK BEY (Konya) — Rica ederim, bizi tak
yit etmeyiniz, 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY {Karahisansahİp) — 
Efendim, Ferit Beyin izahatından anladığım bir şey 
vardır ki, meseleyi pek yanlış bîr yola sevk ettiler. 
Mesele böyle değildir. Mesele, Heyeti Celileniz vak
tiyle 'bir çok memurların usulsüz tayin, terfi edilmiş 
olduğunu görerek bir takrir verilmiş ve bir liste iste
nilmesine karar verilmişti. Bu 29 ncu içtimada zaptı 
sabık tashih ettirilmek suretiyle ve Heyeti Celileniz 
de ısrar etmek suretiyle tashih edilmişti. 'Böyle usul
süz terfi veya azledilen memurların bir cetveli veri
lecekti. Bittabi o günden bugüne kadar verilmedi. 
Celâl Beyefendi dediler ki; böyle bir karar yoktur. 
Halbuki Meclisi Aliniz böyle bir katar vermiştir. 
Yirmi dokuzuncu içtima zaptında mevcuttur, okuna-

bitîr, Bu karar Divanı Riyasetten tebliğ edilmemiş 
İse bîr zühul vaki olmuş demektir. Yahut tebliğ edil
memiş ise bendenizin sualim üzerine tebliğ edilmesi 
lazımgelkdi,! 

'Bendeniz diyorum ki; Meclisi Ali böyle bir karar 
verdiği halde henüz cetveller verilmemiştir. Şimdiye 
kadar esbabı tehiri nedir dîye sual ediyordum. O va
kit tebliğ edilmesi icabeder ve cevap verilmesi la-
zımgelirdi. Sual takriri tarihi belki iki ay oldu. He
nüz cevap veriliyor. O da yine bizim İşi ileri süre-
mememiz itibariyle.., Bu cetvelleri almaktan mak
sat her bir memur üzerinde münakaşa değildir ve 
Heyeti aliyenizden böyle bir fikir geçmiş değildir, 
Maksat, bunları tetkik etmek ve kendi hakkı mura
kabesini istimal etmek için yolsuzluklarını sormak 
ve onları anladıktan sonraki bize daima sual sorul
duğu zaman madde tayin etmiyorsunuz deniyor. Ta
yini madde edebilmek için o cetveli istemiştik. Mak
sat, 'bunlar üzerinde münakaşa yapmak değildir. Hiç 
şüphesiz içimizden İntihap olunan İcra Vekilleri, doğ
ru ve mensup oldukları vekâletlerde sahibi rey ve sa
lahiyet zevattan mürekkeptir. Azleder, nasbeder. Biz 
kendilerine itimat ettik, rey verdik, fakat bu azil ve 
nasb hakkına karşı bizim de murakabe etmek hak
kımızdır. Yani onları vekil ettiğimiz zaman bütün 
murakabe hakkından da vazgeçmedik. Bundan vaz
geçmediğimiz için, bu hakkımızı arayabilmek için 
bir cetvel .istiyoruz. Fakat Ferit Beyin buyurdukları 
gibi, memurların o cetvelini alacağız da her gün o 
memur hakkında münakaşa edecek değiliz, bu yok
tur. Beni af buyursunlar. Meclisi AH kendi idrak et
tiğinden daha fazlasını idrak eder. Bu cihetleri biz 
de müdrikiz. 

Sonra bir şey buyurdular ki, sayanı ditekart bir 
noktadır. Biz» tarizde bulundular; belki azliolan me
mur Mecliste bir çare bulur dediler. Nasfl bir çare
sini bulur? Bunu -tayin etmelidir, Amayamadttn ben
deniz, tasrm buyursunlar. Vekiller Heyetinde de ça
resini bulabilir. Binaenaleyh katiyen vekil arkadaşla
rımız böyle bir zan ve zehaba sahip olmasınlar. Mec
lisin maksadı, cetveller üzerinde oynamak değildir. 
Kendilerinin buyurdukları gibi, istizah yapalbmreiniz, 
kendi hakkınızdır d'editer, işte o istizahları yapabilmek 
için ve tayini madde için cetvelleri istiyoruz. Başka 
bir şey değildir. 

MUHti r tN BAHA BEY (Bursa) — Efendim, 
Maliye Nazrrı beyin deminki hesabı beni tedhiş etti. 
Sözümden sarfınazar etmiştim. Beş dakika söz söy-
.lersem (onun için söylemeyiniz sesleri) fakat görü-
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yorum ki kanaati vtcdaniyemi söylemek vazife halini 
almıştır. Artfk zaruret var efendim, bendenizin na
zarı dikkatimi, nazarı teessürümü celbeden bir şey 
var. Meclis kendisini ayn, Heyeti Vekileyi ayrı farze-
diyor. 

REFİK BEY (Konya) — Böyle farzetmiyor.. 
MUHİTTİN BAHA BEY (Devamla) — Anladığım 

budur. Bazı zevat tabii böyle farzediyor. Sözleriyle 
bunu ispat edeceğim efendim. Halbuki 'bendenize ka
lırsa, buradaki Heyeti Vekile, İstanbul'daki kabine 
demek değildir. Buradaki Heyeti Vekilenin noktai 
istinadı bu Meclistir, istanbul'da kabinenin noktai 
•istinadını Makamı muattal saltanat teşkil eder. Bu 
itibarla Heyeti Vekilemiz İlcide birde böyle yapıyor, 
vazifesini ifa etmiyor demekle Heyeti Vekîlenin kuv
vetini tenkis ediyoruz, 

REFİK. BEY (Konya) — Öyie bir şey var mı? 
MUHİTTİN BAHA BEY (Devamla) — Var 

efendim anladığımı söylüyorum. Tashih buyurursu
nuz. Şimdi efendim, içimizden bizimle beraber bu 
kürsüden Heyeti Vekîleye itiraz eden bazı arkadaş
larımız, Heyeti Vekile meyamna girdiği zaman, o 
bizimle beraber bir hafta evvel hareket ettiği halde, 
bir hafta sonra bizim fikirlerimize muarız oluyor. 
Yani arz etmek istediğim şudur ki; Mecliste tuhaf 
bir haleti ruhiye var, Meclis âzasından biri Heyeti 
Vekileye girer girmez onun şahsiyeti maneviyesi de
ğişiyor ve güya Meclisten kendisini ayrı farzediyor-
muş gibi bir fikir geliyor. Halbuki o arkadaş yine 
Meclisin uzvu faalidir, uzvu mütefekkirdir ve Mec
liste her ferde karşı hürmetkar olduğu gibi, içinde 
bulunduğu Meclisin Heyeti Umumîyesk» de tabiaıfiiy-
le hürmet eder. Şimdi efendim, biz bu arkadaşları
mızı, Refik Bey arkadaşımızın söylediği gibi, tevkil 
ettik. Ona öyle bir vekâlet verdik ki mutlaktır. Bil
hassa memur tayininde mutlaktır. Demek ki falan 
memuru tayin ederken, gel bana sor, onları böyle bir 
vazife ile tavzif etmedik ve onun vekâletini böyle 
bir tarzda takyit etmedik, 

HAMDİ NAMIK B. (İzmit) — Fakat mutlak da 
değil. 

'MUHİTTİN HAMA BOY (Devamla) — Mura
kabe başka efendim (gürültüler). Murakabe şu şe
kilde olur: Falan memurun suiistimalinden haberdar 
olursunuz. O memuru Maliye Vekilinin, Dahiliye 
Vekilinin, Adliye Sekilinin nazarı dikkatine arz eder
siniz ve sureti hususiyede dersiniz ki; böyle bir me
mur var, bunun hakkında şu sunstamalâtı gördüm. 
Eğer Dahiliye Vekili vazHesini ifa etmez ve sizin 
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ihtarı hayırtrantzı nazarı itibare almazsa, gelir bura
da o vekâlet hakkında istizah takriri verirsiniz, mu
rakabe hakkı budur. Yoksa Şükıu Beyin, beni bu
raya sevkeden deminki beyanatı gibi, daha hiç bir 
mesuliyeti İcabettirecek bir memur, bir şahsiyet yok 
iken, bize liste verin de, biz bunun içinden sîze sual 
sorulması lâzım gelen ve bize salâhiyet hakkım vere
cek olan herhangi bir memuru bulakm ve size sual 
soralım diye bir teklif olmaz. Bu, hata aramak için 
vesileler icadı demektir. 

ŞÜKRÜ BEY (Karahisar) — Murakabe ne de
mektir? Rica ederim onu da izah edin. 

MUHİTTİN BAHA BEY (Devamla) — Şükrü 
Bey dediler ki: Bizden bazen madde tayin edin diye 
talep ediyorlar. Evet, hiç bir kimseye doğrudan doğ
ruya, uluorta, keyfe mayeşa böyle siz hata ediyorsu
nuz denemez. Şimdi demek istiyorlar ki; siz bize bir 
memurin listesi getiriniz, biz bakacağız, üç ay evvel 
'intihap ettiğiniz memurüar hakkında büz bin türlü şey 
bulacağız, tahkikatta bulunacağız.. Bir kere bu me
selede itimatsızlığa sebep ne oluyor? Bilmiyorum. 
Bırakın bir kere bunun sui tesiratı olacaktır. Üç ay 
evvel tayin edilen bir memur hakkında burada söz 
söylemekle, ne o zatın, ne de onu tayin eden vekâ
letin haysiyeti kalmayacak. Mademki Maliye Vekili 
Bey, Meclîsin bir kararını kabul ederim diye böyle 
bir listeyi vermeyi kabul etmiştir. Onun üzerine bir 
şey söyleyecek değilim. Yalnız rica ettiğim sudur: 
Heyeti Vekile azasının da, bizim gibi Meclisin azası 
olduğunu, bîr tarafta vekil ve bir taraftan da müvek
kil olduklarını unutmayalım. 

REİS — Efendim, altı zat söz almıştır. Müzake
renin kifayetine dair bir takrir var. Kifayeti kabul 
edenler ellerini kaldırsın. Müzakere kâfi görüldü. 

REFİK BEY (Konya) — Yalnız gürültüye gitme
sin mesele. Maliye Vekili Beyefendinin hüsnü nu
tukları neticesi olmak üzere. 

REİS — Bolu Mebusu Cevat Beyin bir takriri var 
efendim, okunacak: 

Büyük Millet 'Meclisi Riyaseti OeKtesine 

Müzakere kâfidir. Heyeti Vekile her on beş günde 
bir defa kendi daİrei icraatlarına ait Büyük Millet 
Meclisine karşı şifahi beyanatta butunmalanni tek
lif eylerim, 
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REİS — Bunu kabul edenler ellerini kaldırsın. 
Reddolundu. 

Saruhan Mebusu Refik Beyle rüfeiasının bir tak
riri var : 

'Riyaseti Celileye 
MADDE 1. — Meclisin bir kararla talep ettiği 

cetvellerin Meclise gönderilmesin'L 

MADDE 2. — Fakat bu cetvellerde isimleri mu
harrer zevat hakkında asla münakaşat yapılmamasmı, 

MADDE 3. — Fimabait bilûmum tayin ve azil
lerin cerkiei resmiye ile neşrini teklif ederiz. 

Saruhan 
Refik Şevket 

Kütahya 
Cevdet 

30 Eylül 133-6 
Blâzİz 
Tahsin 
Canik 
Hamdi 

RBtS — Bu takrir hakkında mütalaa var nu? Na
zarı mütalaaya, alanlar ellerini kaldırsın... Nazan mü
talaaya alttımtştır. Mesele kapanmıştır efendim. 

Cumartesi günü saat 1,5'da İçtima etmek üzere 
celseyi tatil ediyorum. 

Kaptanımı Saatti : 5,30 Bariezzıeval 
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Oyun kâğıdı istihlâk resminin tezyidi hakkımMri 
kanunu kabul edenler 

Zekâi B. (Adana), Hasan Tahsin B. (Antalya), 
Mustafa B. (Antalya), Hafız Abdullah Ef. (İzmit), 
Artf B. (BMİs), Hamdi B. (Canik), AKm Ef. (Kay
seri), Mehmet Şevket B. (Gümüşhane), Tahsin B. 
(Aydın), Afi Haydar B. (Genç), Hüseyin Hüsnü Ef. 
(İsparta), Hüsrev Sami B. (Eskişehir), Necip B. (Mar
din), Osman B. (Saruhan), Faik B. (Cebelibereket), 
Edip Ef. (Batum), Operatör Emin B. (Bursa), Dr. 
Mustafa B, (Kozan), Mustafa Kemal B. (Ertuğrul), 
Halil İbrahim Ef. (İzmit), Mustafa Saöri Ef. (Siirt) 
Etem Fehmi B. (Menteşe), Hamdi Ef. (Genç), Ab-
dülgafur Ef, (Karesi), Rüştü), B. (Kastamonu), Ferit 
B. (İstanbul), Nebil Ef. (Karahisarı Sahip), AHİ Rıza. 
Ef. (Batum), Memduh B. (Karahisarı Şarki), Rasim 
Ef. (Antalya), Nuri B. (Bolu), Seyfi Ef. (Kütahya), 
îzzet B. (Tokat), Şevket B. (Sinop), Rifat Ef. (Men
teşe), Mustafa Lûtfi B. (Siverek), Kasım B. (Muş), 
Mesut B. (Karahisarı Sanki), Kadri B. (Sürt), Sü
leyman B. (Canik), Yasin B. (Oftu), Şahit Ef. (Kay

seri), Abdütgani B. (Siverek), Fuat B. (Çorum), Mah
mut B. (Ergani); Müfit Ef. (Kırşehir), Ali Vasıf B. 
(Genç), Nuri B. (Siirt), Rüstem B. (Ottu), Ali Ulvi 
B. (Burdur), Vehbî B. (Karesi), Dr. Fuat B. (Bonı) 
Reşit Ağa (Malatya), Hamdi Namık B. (İzmit), Re
şat B. (Saruhan), Süleyman Snrn B. (Yozgat), Meh
met Nadir B. (İsparta), Ragıp B. (Kütahya), Necip B. 
(Ertuğrul), Tunalı HHmİ B. (Bolu), Mehmet B. (Biga). 
Yusuf İzzet Paça (Bolu), Necmettin B. (Siirt), Tohir 
Ef. (Kângırı), Atıf Ef. (Ankara), Aibdüîgani B. (Muş). 
Mustatfa B. (Gümüşhane), Eyüp Satbri B. (Eskişehir), 
Hüseyin B. (Elâziz), AK Vefa B. (Antalya), Hasan 
Hüsnü Ef. (Üsküdar), İsmail B. (Erzurum), İsmail 
Suphi B. (Burdur), Hafız Hamdi Ef, (Biga), Şükrü B. 
(Canik), Fikri B. (Genç), Hasip B, (Manas), Feyyaz 
Âli B. (Yozgat), Şerif B. (Sinop), Derviş B. (Mardin), 
Mehmet Sırrı B. (Siverek), Atıf B. (Bayazıt), Ziya B. 
(BitUs), Hüsnü B. (Bitlis), Tahsin B. Elâziz), Yusuf 
B. (Denizli), Hasan Basri B. (Karesi). 

Sigara kâğıtları resminin tezyidi hakkındaki 
kanunu kabul edenlerin < 

Rüştü B. (Kastamonu), Ali Ulvi B. (Burdur), Re
şat B. (Saruhan), Hüseyin B. (Elazüz), Vehbi B. (Ka
resi), Necati B. (Bursa), Faik B. (Cebelibereket), Veh
bi B. (Niğde), Hacı Süleyman Ef. (İzmir), AJbdüJgani 
B. (Muş), Hamdi B. (Genç), Mehmet fi. (Biga), Ham-
<tf B. (Canik), Hitenü B. (Bitlis), Yusuf B. (Denizli), 
Seyfi Ef. (Kütahya), Fuat B. (Çorum), Mustafa B. 
(Gümüşhane), Mahmut B. (Ergani), Şevket B. (Si
nop), Dr. Mustafa B. (Kozan), Abdüflıafc Tevfık 
(Dersim), Mustafa Ef. (Siirt), Ziya B. (Bitlis), Osman 
Fevzi Ef. (Erzincan), Eyüp Saferi B. (Eskişehir), 
Zekâi B. (Adana), Hüseyin Hüsnü Ef. (İsparta), Ne
cip B. (Ertuğrul), Atrf B. (Ankara), Mustafa B. (An
talya), Sırrı B. (Ergani), Necip B. (Mardin), Ab Rıza 
Ef. (Botum), Yasta B. (Oltu), Halli! İbrahim B. (Es
kişehir), Hamdi Namık B. (İzmit), Reşit Ağa (Ma
latya), Şükrü B. (Canik), Hasan Basri B. (Karesi), 
Tafasİn B. (Elâziz), Mesut B. (Karahisarı Şarki), Ab-
<Jülgani B. (Siverek), Sabit Bf. (Kayseri), Dr. Fuat 
B. (Bolu), Fikri B. (Genç), Mehmet Nadir B. (İs
parta), Operatör Emin B. (Bursa), Mustafa Kemal B. 

ı(Ertuğrul), Mehmet Şevket B. (Gümüşhane), Nuri 
B. (Bolu), Atıf a (Bayazrt), Süleyman Sırrı B. (Yoz
gat), Hasan Hüsnü Ef. (Üsküdar), Arif B. (BitKs), 
Etem Fehmi B. (Menteşe), Hüsrev Sami B. (Eski
şehir), Feyyaz Ali B. (Yozgat), İsmail Suphi B. (Bur
dur), Mustafa Fehmi Ef. (Bursa), Kaimdi B. (Tokat), 
Hasan Tahsin B, (Antalya), Mustafa Lûtfi B. (Sive
rek) Kadri B. (Siirt), Cevdet B. (Kütahya), Kasım B. 
(Muş), Ferit B. (İstanbul), Albdülğaftır Ef. (Karesi), 
Rüstem B. (Oltu), Mehmet San 8. (Siverek) .Hafız 
Abdullah Ef. (izmit), Tunalı Hilmi B. (Bolu), Celâl 
B. (Saruhan), Şerif B. (Sinop), AK Vefa B. (Antalya), 
Bekir Ağa (Kırşehir), Mehmet Şükrü B. (Karahisarı 
Sahip), Ham İbrahim Ef. (izmit), Mustafa Necati 
B. (Saruhan), Hulusi B. (Karahisarı Sahip), Memduh 
B. (Karahisarı Şarki), Rifat Ef. (Menteşe), Yusuf İz
zet Paşa (Bolu), İzzet B. (Tokat), Hafız Hamdi Ef. 
(Biga), Tahsin B. (Ajydra), Derviş B. (Mardin), Şeyh 
Fevzi Ef. (Erzincan), Halil B. (Ertugrul), Edip Ef. 
(Batum), 
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Ademi kabul rey verenler 

Hasip B, (Maraş), ismail B. (Erzurum), Müfit Ef. 
(Kırşehir), Âlim Ef. (Kayseri), Necmettin B. (Siirt), 
Neforl Ef. (Karamsarı Sahip), Ali Vasıf B. (Genç), 

Nuri B. (Sürt), Atbdülkadk Kemal B. (Kastamonu), 
Ali Haydar B. (Genç). 

Kibrit istihlâk resminin tezyidi hakkındaki 
kanunu kabul edenler 

ihsan B. (Cebelibereket), Atıf Ef. (Ankara), Ha
san Basri B. (Karesi), Refik Şevket B. (Saruhan), 
Tunalı Hilmi B. (Bolu), Fikri B. (Genç), Faik B. 
(Cebelibereket), Adi Rıaa Ef. (Batum), Şeyh Fevzi 
Ef, (Erzincan), Hasan Fehmi B, (Gümüşhane,) Hafız 
Hamdi B. (Biga), Ferit B. (îstartbul), Mehmet Şükrü 
B. (Karahisarı Sahip), Rüstem B. (CÖtu), Fuat B. 
(Corum), Hamdi Namık B. (İzmit), Tahsin B, {Ay
dın), Dr. Mazhar B. (Aydın), Mehmet Şevket B4 (Gü
müşhane), Yasin B. (Ottu), Yusuf B, (Denizli), Ham
di B. (Genç), Etem Fehmi B. (Menteşe), Hüseyin 
Hüsnü Ef. (Üsküdar), Hamit B. (Biga), Emin B. 
(Canik), Talhsin B. (Elâzıiz), Rifat Ef. (Menteşe), 
Alim Ef. (Kayseri), Hulusi B. (Karahisarı Sahip), 
Salih Ef. (Sürt), Necati B. (Bursa), Âbdülgani B. 
(Muş), Şevki B. (içel), Hacı Süleyman Ef. (tamir), 
Rasîh Ef. (Antalya), Hamdi B. (Cami*), Eyüp Sabri 

B, (Eskişehir), Mesut B. (Karahisarı Şarki), Süley
man B. (Canik), Hasan Tahsin B. (Antalya), Süley
man Sırrı B. (Yozgat), Atıf B. (Bayazıt), Mustafa B. 
(Gümüşane), Kasım B. (Muş), Şerif B. (Sinop), Rıza 
B. (Muş), Haydar B. (Kütahya). Ahmet Nafiz B, 
(Canik), Mustafa B. (Kozan), Edip B. (Batum), Hiis-
rev Sami B. (Eskişehir), Abdütgani B. (Siverek), Dr. 
Fuat B. (Bolu), Ziya B. (Bitlis), Derviş B. (Mardin), 
Hüsnü B. (Bitlis), Dr. Fikri B. (Kozan), Nuri B. 
(Bolu), Operatör Emin B, (Bursa), İzzet B. (Tokat), 
Kılıç A1İ B. (Antep), Rasİm B. (Sivas), Mustafa Ne
cati B. (Saruhan), Mehmet Nadir B. (İsparta), Ham
di B. (Tokat), Mehmet Tufan Ef. (Hakkâri), Reşit 
Ağa (Malatya), Necip B. (Ertuğrul), Mustafa Lûtfi 
B. (Siverek), Feyyaz Âli B. (Yozgat), Mustafa Kemal 
B. (Ertuğrul), Hüseyin B. (EIİziz), Şevket B. (Sinop), 
Şükrü B. (Canik). 

Mehmet B. (Biga), Ati Ulvi B. (Burdur), Bekir 
Ağa (Kırşehir), Tahir Ef. (Kâragm), Ragıp (Kütahya), 
Yusuf izzet Pş. (Bolu), Şahit Ef. (Kayseri), Mem-
duh B. (Karahisarı Şarki), Mustafa B. (Antalya), 
'Necmettin B. (Sürt), Seyfi Ef. (Kütahya), Kadri B. 
(Siirt), Abdülgafur Ef. (Karesi), Mustafa Saibrİ Ef, 
(Siirt), Hafız AbduM» Ef. (İzmit), Sırrı B. (Engini), 

Kanunu kabul etmeyenler 

Hüseyin Hüsnü Ef. (İsparta), Ali Haydar B. (Genç), 
Ali Vasfi B. (Genç), Abdüfkadİr B. (Kastamonu), 
Arif B. (Bitlis), Ali Vefa B. (Antalya), ismail B. (Er
zurum), Halil B. (Ertuğrul), Hasip B. (Maraş), H a » 
İbrahim Ef. (izmit),' Zekâi B, (Adana), Nebil Ef. 
(Karahisarı Sahip). 
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