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BİRİNCİ CELSE 
Bed'i müEakerat; saat : 4 

REÎS — Reisisani Hüseyin Rauf Beyefendi 
KÂTİPLER : Hakta Bey (Van), Atıf Bey (Kayseri) 

REÎS — Efendim! Celse küşadedildh 
Zaptı sabık hulâsası okunacak» 

1. - ZAPTI SABIK HULASASI 

Birinci Celse 
Reisisani Rauf Beyefendinin tahtı Riyaset

lerinde bilinikat zaptı sabık hulâsası kıraat ve 
aynen kabul olunduktan sonra Nevahi Kanunu
nun müzakeresine geçilerek 45, 49, 61, 72, 74, 85 
nci maddelerle elli ikinci maddenin 18 nci fık
rası tadilen, 46, 47, 78, 80, 81, 82, 83 ncü mad
delerle elli ikinci maddenin 8, 14 ncü fıkraları 
aynen kabul ve 48, 76, 77, 79, 84, 86, 87, W nci 
maddeler berayı tâdil encümene havale olundu. 
Erzurum Mebusu Hüseyin Avni Beyin nahiye 
heyeti idaresinin vazaifi kazaiyesine ait madde
lerin kanunun müzakeresine halel gelmemek 
üzere Adliye Encümenince tetkik edilmesine 
dair takriri kabul olunarak Perşembe günü içti
ma edilmek üzere celseye nihayet verildi. 

Reisisani Kâtip Kâtip 
Rauf Van Kayseri 

Hakkı Atıf 

REİS — Zaptı sabık hulâsası hakkında sez 
istiyen var mı? Zaptı sabık hulâsası aynen kabul 
edilmiştir. 

3 — TEZKERELER 

/. — İstihlâk Resminin margarin yağından 
mada diğer nebati yağlarada şümulü olup olma
dığının tefsirine dmr Maliye Vekâleti tezkeresi 

REÎS — İstihlâk Resmi Kanununun tefsirine 
dair Maliye Vekâletinin tezkeresi vardır. Heyeti 
CVlilenize arz ediyoruz. 

T. B. M. M. Riyaseti Ceülesme 
İstihlâk Resmi alelıtlak margarin yağlarına 

tahsis edilmiş olup «Margarin» yağının dâhil 

bulunduğu Tarife Kanununun 31 nci numarası
nın saniyen fıkrasında çerviş, kaşkaval, kuy
ruk ve iç yağları da dâhil olmasına ve mezkûr 
kanunun yüz otuz beşinci maddesinde dahi pa
muk, kolza kuka, Amerikan fıstığı hurma cinsi 
ağaçlar yağlariyle sair nebati yağların da zikre
dilmesine binaen sarahati kanuniyeye karşı yal
nız «Margarin» yağlarından İstihlâk Resmi alın
makta olduğu beyaniyle yanlışlığa mahal kal
mamak üzere bu suretle yapılan muamelenin 
doğru olup olmadığı bâzı gümrüklerden sorul -
masiyle memaliki ecnebiyeden gelen bilûmum 
nebati ve hayvani yağların İstihlâk Resmine tâ
bi tutulması muktazi ise de bu baptaki maddei 
kanuniyenin tefsiren tebliğine kadar «Marga
rin» yağından maada mezkûr maddede muhar
rer' yağlara ait İstihlâk Resminin depozitoya 
raptı tamimen tebliğ edilmiştir. Memaliki ecne
biyeden gelen bilûmum hayvani ve nebati yağla
rın İstihlâk Resmine tâbi tutulması vaz'ı aslisine 
muvafık Meclisi Âli zabıtnamelerine de muta
bık bulunduğuna nazaran bu bapta tefsiren bir 
karar ittihaziyle tebliğine müsaade Duyurulma
sını rica ederim efendim. 

Maliye Vekili 
Hasan Fehmi 

REİS — Efendim Maliye Vekâletinin tezke
resini tensip buyurursanız Kavanin ve Mıiva-
zenei Maliye encümenlerine havale edelim. 

4. — TAKRİRLER 

1. — Hakkâri Mebusu Mazhar Müfid Beyle 
rüfekasının, Müecceliyeti Askenye Vergisi veren
lerin harice gitmelerine müsaade edümesine dair 
takriri 

REİS — Müecceliyeti Askeriye Vergisi ve
renlerin harice gitmelerine müsaade olunmasına 
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dair Hakkâri Mebusu Mazhar Müfid Beyle rü-
fekasmın temenni takrirleri var. Okuyacağız. 

Riyaseti Celileye 
Müecceliyeti Askeriye Kanununun (B) fık

rasında münderiç ve üçüncü maddesiyle merbu
tu cetvelde zikir ve tadadolunan müeccel efra
dın esbabı müecceliyeti idame olundukça ve mü-
cahedei milliyenin istilzam ettiği umumi sefer
berliğin nihayetine kadar her sene kanunu mez
kûrum teklif eylediği vergiyi verdikçe tam l ir 
senelik müecceiiyete nail olacakları gibi mükel
lef olduğu tesebbüsatı iktisadiye ve taahhüdat 
ve nakliyatı askeriye ile ifayı vazife etmek hu
susunda az ve çok serbesti harekete malik olması 
tabiî bulunacağından memleketin mevadı istih-
saliyesini harice sevk ve ihraç ve mukabilinde 
ihtiyacatı, memlekete ithal için muayyen müd
det ile kefaleti şahsiye ve nakdiye teminatiyle 
mezunen harice gidip gelmeleri de hiçbir mah
zuru müeddi olmadığı gibi mcnafii iktisadiyei 
memleket için de fevaidi lâzimeyi mucibolacağm-
dan bunların seyahatlerine mümanaat olunma
masının bittasvip Müdafaai Milliye ve Dahiliye 
Vekâletlerine tebliğini arz ve teklif eyleriz. 

13 Mayıs 1338 
Hakkâri Kırşehir Yozgad 

Mazhar Müfid Rıza Bahrî 
Kırşehir Kayseri Burdur 
Sadık Rifat İsmail Subhi 
Siverek Cebelibereket Karahisarı Sahib 

Bekir Sıdkı İhsan Ali 
İstanbul Diyarbekir Diyarbekir 

Ahraed Şükrü Kadri Hacı Şükrü 
Dersim Mersin Bayazıd 

Mustafa Yusuf Ziya Atıf 
Siird Canik Yozgad 

Mustafa Sabri Süleyman Feyyaz Ali 
Kayseri Amasya Karahisar 
Ahmed Rıza Şükrü 

Kayseri Maraş Canik 
Sabit Hasib Emin 
Yozgad İçel Amasya 
Rıza Şevki Ömer Lûtfi 

Bayazıd Eskişehir Eskişehir 
Süleyman Sudi Emin Okunamadı 

REİS — Efendim Mazhar Müfid Beyle rüfe-
kasının takriri ile şimdi Heyeti Aliyenize arz 
edilen hususun Heyeti celilenizce tasvibiyle Mü-
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dafaai Milliye ve Dahiliye vekâletlerine havalesi 
teklif ediliyor. 

FEYZİ Ef. (Malatya) — Çok tüccarlar var
dır M, gidemiyorlar. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (Gü-
müşane) — Senelik vergiyi defaten tesviye et
mek şartiyle bu teklif münasiptir. Bu şart ile 
Maliye Vekâleti muvafakat eder. (İkinci sene 
gelmezse sadaları) İkinci sene gelmezse İstanbul'
da bulunanlar hakkında tatbik edilen madde ah
kâmı tatbik olunur. 

MUSA KÂZIM Ef. (Konya) — Efendim za
ten Müecceliyeti Askeriye Vergisine tâbi olup da 
İstanbul'a ve saireye gidecek zevat mutlak ver
diği verginin makbuzunu ibraz etmek mecburiye
tindedir. Binaenaleyh bir senelik vergisini veri
yor. Makbuzunu irae ediyor. Senei âtiye için de 
kefaleti nakdiyeye raptolunur. Maliye Vekili Bey
efendinin buyurduğu gibi bir teminat da var
dır. Ancak takyiden bir kelime var «kefaleti 
nakdiye alınmak suretiyle» deniliyor ki - buna 
bir şey ilâve edeceğim. Gerek kefaleti nakdiye 
suretiyle ve gerek kefaleti şahsiye suretiyle 
müsaade edilmesinin ciheti mülkiyece temini 
kaydının tasviben ilâvesi suretiyle tadil edil
mesini (bendeniz teklif ediyorum ki ciheti as
keriye müecceliyetini bildirsin ve ciheti mül
kiye de bunu kefalete raptetsin. Binaenaleyh 
muamele mülki bir surette cereyan etmiş olur. 
Vazifei askeriyesini şubeler bildirir. O kay-
diyle takririn tasviben havalesini teklif ediyo
rum. 

İHSAN B. (Cebelibereket) — Efendim, ben
deniz askerliği tecil edilmiş olanların harice git
melerine müsaade edilip edilmemesine bir ka
rar vermek (İşitmiyoruz sadaları) askerliği te
cil edilmiş olanların harice azimetlerine müsa
ade edilip edilmemesine bir karar verilmesi 
için Müdafaai Milliye Vekâletinin, bulunmadı
ğı takdirde Müdafaai Milliye Encümeninin 
ndktai nazarını öğrenmek lâzımdır zannediyo
rum. (Pek doğru sadaları) Tenevvür edelim 
ve ona göre bir karar verelim. Tenevvür ettik
ten sonra böyle bir karar verilse dattıa iyi olur. 

REİS — Efendim müsaade buyurun, Mali
ye Vekili bey noktai nazarını söyledi birkaç 
arkadaş da Meclisi berayı tenvir (beyanı mü
talâa ettiler. Musa Kâzım Efendi de kefaleti 
Dahiliye Vekâletinin yapmasını söylediler ve 
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müzakere de kâfi olduğunu söylüyorlar ve tas-
viben gitsin diyorlar. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Reis 
Bey söz istiyorum. 

REÎS — Müsaade buyurun müzakere kâfi
dir. Bunu Heyeti Aliyenizin reyine arz edeee-
ceğim. Kabul edilmediği surette ayrıca ruzna-
meye alır müzakere ederiz. Mazhar Müfid Be
yin ve rüfekasmm teklifinin Musa Kâzım Efen
dinin beyan ettiği surette tadilen ve tasviben 
yani Dahiliye Vekâletince kefalete raptedil-
mesi kaydiyle olan teklifi kabul edenler lütfen 
el kaldırsın. 

MUSTAFA B. (Tokad) — Müdafaai Milli-
yeye gitmek şartiyle.. 

HÜSEYİN AVNl B. (Erzurum) — Kefaleti 
şahsiyenin mânası yoktur. 

REÎS — O şart yoktar efendim, sarahat 
vardır, doğrudan doğruya Dahiliye ve Müda
faai Milliye Vekâletlerine havale edeceğiz. Ka
bul edenler lütfen el kaldırsın. Ekseriyetle ka
bul edilmiştir. 

2. — AZAYI KİRAM MUAMELÂTI 

1. — Hariciye Encümenine yapılan intihap
lara dair encümen riyaseti tezkeresi 

REİS — Hariciye Encümeni intihabatı hak 
kında Hariciye Enncümeninin tezkeresi vardır. 
Heyeti Aliyenize arz ediyorum. 

Heyeti Umumiyeye 
Hariciye Encümeni Reisi Mersinli Cemâl 

Paşanın mezunen dairei intihabiyesi olan İs
parta'ya ve Mazbata Muharriri Burdur Mebusu 
Veli Beyin dahi mezunen Amasya'ya azimeti 
ve kâtibi Menteşe Mebusu Dr, Tevfik Rüşdü 
Beyin kesreti meşguliyeti hasebiyle istifası üze
rine münhal kalan Riyasete izmir Mebusu Yu
nus Nâdi ve Mazbata Muharrirliğine izmir 
Mebusu Mahmud Esad ve kitabete Burdur 
Mebusu Soysallı ismail Subhi beylerin intihap 
kılındığı mâruzdur. 

12 Haziran 1338 
Reis 

Yunus Nadi 

5. — MAZBATALAR 
1. —Konya Mebusu Ömer Vehbi Efendi ile 

rüfekasmm İmalâtı Harbiye Fabrikası Müdürü 

6.1338 C : 1 
Binbaşı Kuri Beyin taltif edilmesine dair tak 
riri ve Müdaafai Milliye Encümeni mazbatası 

RElS --• imalâtı Harbiye Müdürü Nuri Be. 
yin taltifine dair olan takririn Müdafaai Mil
liye Vekâletine tevdiine dair Müdafaai Milliye 
Encümeni mazbatası var. Heyeti Aliyenize arz 
edeceğiz. 

Riyaseti Celileye 
Konya Mebusu Ömer Veh!bi Efendi Haz

retleriyle rüfekasmm encümenimize muhav-
vel takriri mütalâa olundu. Zabıtanın taltifi 
bir usui dairesinde Müdafaai Milliye Vekâleti 
ne aidolduğu cihetle şayanı müzakere görül
mediğinden işbu takririn vekâleti müşarüni-
leyhaya tevdi edilmek üzere Riyaseti Celileye 
arz ve takdimine karar verilmiştir. 
Müdafaai Milliye Mazbata Muharriri 
Encümeni Reisi Karahisarı Sahib 

İsparta Ali 
Cemal 

Kâtip Âza Âza 
Mersin istanbul Gazianteb 

Yusuf Ziya Ali Rıza 
Âza Âza Âza 

Eskişehir Gene içel 
Eyüb Sabri — Şavkı 

REİS — Müdafaai Milliye Encümeni maz
batasının talepleri veçhile Müdafaai Milliye 
Vekâletine havalesini kabul edender lütfen el 
kaldırsın. Kalbul edilmiştir. 

2. — Mezuniyet müddetlerini tecavüz ettiren 
bâzı mebusların tecavüz ettirdikleri müddetlerin 
bu seneki mezuniyetlerinden mahsubu hakkında 
Divanı Riyaset kararı 

RElS — Efendim mezun bulunan bâzı rü-
feka esbab serdi ile tecavüzü müddetlerinin bu 
seneki mezuniyetlerine mahsubu hakkında Di
vanı Riyasete müracaat etmişlerdir. Bu husus
ta Divanı Riyasetin kararı vardır. Heyeti Ce-
lilenize ar/ edilecektir. 

Heyeti Umumiye 
Mezuniyetlerinden avdetlerinde tecavüz et 

tirdikleri müddetlerin bu seneki mezuniyetle
rine mahsubu hakkında âtide isimleri muharrer 
zevat tarafından verilen takrirler Divanı Ri-
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yasetin 12 . VI . 1338 tarihli on dördüncü içti I 
mamda tezekkür olunmuş ve hizalarında gös
terildiği müddetler için mezun adleri tensibe-
dilmiş olmakla Heyeti Umumiyenin nazarı ta& 
vibine arz olunur efendim. 

15 . VI . 1338 
B. M. M. Reisisanisi 

Hüseyin Rauf 

REİS — Haydar Lütfi Bey İçel'in 36 gün 
mezuniyetini kabul edenler lütfen el kaldır
sın. Kabul edildi. 

İbrahim Bey Mardin'in on giin mezuniyeti
ni kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Kabul edil
miştir. 

Sami Bey İçel'in otuz yedi gün mezuniyeti
ni kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul ı 
edilmiştir. 

Avni Bey Saruhan'm otuz dokuz gün me
zuniyetini kabul edenler lütfen el.kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

2. — Memurin Muhakemat Encümenince bâ
zı maznunlar hakkında verilecek tevkif kararı
nın tasdiki hususunda Memurin Muhakemat En-
cümeniyle Memurin Muhakemat Heyeti arasında 
çıkan ihtilâfın halli hususunun ruznameye alın
masına dair Memurin Muhakemat Encümeni Ri
yaseti tezkeresi. 

REİS — Efendim, Memurin Muhakemat En
cümeni Reisıi Karahisarı Şarki Mebusu Ali 
Süruri Efendinin tezkeresi var. 

Riyaseti Celileye 
Memurin Muhakematı Encümenince lededted-

ldk cinayet derecesinde görülen cürümlerden 
dolayı maznunlar hakkında ita olunacak tev
kif kararlarının aidolduğu vekâlet tarafından 
tasdik edilmesine lüzum olup olmadığı hakkın- | 
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da sabık encümenle sabık memurin muhakemat 
heyeti arasındaki ihtilâfa mütaallik evrakın 
Heyeti Umumiyede bulunduğu anlaşıldığına 
ve encümence de derdesti tetkik olup tesrii 
alâkadaran tarafından istida ve takibedilen 
bâzı evrakın intacı, ihtilâfı mâruzun Heyeti 
Umumiyece halline mütevakkıf ve muallâk bu
lunmasına binaen hususu mezkûrun 13 Haziran 
Cumartesi Ruznanıesine ithaliyle takdimen mü
zakeresini teklif ederim. 

Memurin Muhakemat Encümeni Reisi 
Karahisarı Şarki Mebusu 

Ali Süruri 

REİS — Efendim, malûmuâlliniz Cumartesi 
günkü ruznamemizde müstaceliyetle müzakere 
edilecek bâzı mevad vardır. Memurin Muhake-
'mat Encümeni Reisi Ali Süruri Bey kardeşimi
zin de bu teklifi mesmuu âliniz oldu. Ddğer 
mevadda takdimen bu teklifin •müzakeresini 
reyi âlinize arz ediyorum. Bunun takdimen mü
zakeresini kabul edenler lütfen el kaldırsın, 
takdimen müzakeresi kabul edilmemiştir. 

FEYZİ Ef. (Malatya) — Halbuki en mühim 
bir meseledir. 

ALİ SÜRURÎ Ef. (Karahisarı Şarki) — 
Reds Beyefendi rica ederim, hiç olmazsa ruzna
meye ithalinin kabul edilmesi için reye koyunuz. 

REİS — Takdimen müzakeresi kabul edil
medi. Encümen Reisi ruznameye alınmasını 
teklif ediyor. Ruznameye alınmasını kabul eden
ler lütfen el kaldırsın, ruznameye alınmıştır 
efendim. 

Efendim, samiin lütfen salonu tahliye etsin. 

Hitamı celse; saat : 2,00 

(îkinci ve üçüncü celseler hafidir.) 
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İçtimai âti ruznamesi 

1 — Zaptı sabık hulâsasının kıraati 
2 — Evrakı varide: 
1. Harb kazançları vergisi hakkındaki ka

rarnamenin lüzumu tefsirine dair maliye Ve
kâletinin tezkeresi 

2. İdama mahkûm Ali ve iki refiki hakkın
daki evrakın gönderildiğine dair Adliye Vekâ
leti tezkeresi 

3. Denizli kasaba ve merkez livasının 1337 
Şubatı nihayetine kadar vergilerinin tecili hak-
kmdaiki lâyhai kanuniyenin müddeti mezkûrenin 
müruruna binaen iadesi hakkında Maliye Vekâ
leti tezkeresi 

4. Muinsiz aileler hakkındaki lâyihai kanu
niyenin teşriine dair Müdafaai Milliye Vekâ
leti tezkeresi 

5. Atıf Beyle Niyazi Bey ve Yahya Kap
tan'm ailelerine tahsis edilecek maaşa t hakkında
ki lâyihai kanuniyenin tesrii müzakeresine dair 
Sivas Mebusu Vâsıf Beyle rüfekasmm takriri 

6. Meclisi Mebusan Reisi Reşad Hikmet 
Beyin validesiyle eniştesi tarafından göndcriîen 
teşekkürnâme 

7. Reji paketleri hakkında Erzurum Mebu
su Hüseyin Avni Beyin takriri 

8. Bir zatın intihabı hakkında Nafıa En
cümeni mazbatası 

9. ldarei hususiyei Vilâyat Kanununun ia
desine dair Dahiliye Vekâleti tezkeresi 

10. Mülkiye hareırah kararnamesinin lüzu
mu tefsirine dair Dahiliye Vekâleti tezkeresi 

11. Tarik bedelâtı nakdiyesi hakkındaki 
Kanunun tesrii intacına dair Nafıa Vekâlati 
tezkeresi 

12. Tetkik Encümeni intihabatı 
13. İstiklâl mahkemeleri evrakına dair Riya

set tezkeresi 

Encümenlerden mevrut mazbatalar 
1. Hiyaneti vataniyeden idama mahkûm 

Kostantin ile on beş seneye mahkûm Süleyman 
hakkındaki evrakı hükmiye ve Adliye Encümeni 
mazbatası 

2. Müskirat naklinden dolayı icra edilen 
muhakemesinde beraet kararı alan Ahmed hak
kındaki evrakı hükmiye ile bu bapta Adliye En
cümeni mazbatası 

3. Hiyaneti vataniyeden mahkûm Muşlu 
Yusuf bini tsa ile rüfekâsı hakkında Adliye En
cümeni mazbatası 

4. Bafra'dan idama mahkûm Grikor ve 
refikleri hakkında, evrakı hükmiye ve Adliye En
cümeni mazbatası 

5. Nısıf müddeti cezaiyelerini ikmal eden
lerle sinleri yetmişi mütecaviz mahkûminin af
la rina dair Erzurum IMebusu Salih Efendi
nin teklifinin reddi hakkında Adliye Encümeni 
mazbatası 

6. İstanbul mahakimince müddei ve mddea 
aleyh Anadolu ahalisinden olduğu takdirde yerile
cek hükümlerin Anadolu mahakimince kabulü 
hakkında Karahisarı Şarki Mebusu Mustafa Be
yin takriri ve Adliye Encümeni mazbatası 

7. Istidadedilen mahallerde düşman tara
fından ihrak ve tahribedilen mahaller ahali
sinin 1338 senesi tarik bedelleriyle bedeli mez-
kûrden mütevellit sinini sabıka düyunatmın 
ma'füv olduğuna dair lâyihai kanuniye ve Nafıa 
ve Dahiliye encümenleri mazbataları 

8. Merakibi encenebiyeden alınacak rüsum 
hakkında Hariciye Encümeni mazbatası 

9. Muhtelif mahaller telgraf memurlarından 
maaşlarının tezyidi hakkında1 mevrut telgraf ve 
istida Encümeni mazbatası 

» » « 

T. B. M. M. Matbaası 


