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B Î R Î N C Î C E L S E 
Bed'i müzakarat; saat : 1,55 

REİS — İkinci Reisvekilî Musa Kâzım Efendi Hazretleri 

KÂTİPLER : Hakkı Bey (Van), Mahmud Said Bey (Muş) 

EElS — Efendim, celse küşadedildi. 
Zaptı sabık hulâsası okunacak. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci Celse 
Reisisani Rauf Beyefendinin tahtı Riyaset

lerinde hilinikat zaptı sabık hulâsası kıraat ve 
aynen kabul olundu, istihlâk Resmi Kanunu
nun tefsiri lüzumuna dair Maliye Vekâletinden 
mevrut tezkere Kavanin ve Muvazenei Maliye 
encümenlerine havale edildi. MüecceMyeti As
keriye Vergisi verenlerin harice gitmelerine mü
saade olunmasına dair Hakkâri Mebusu Maz-
har Müfid Beyle rüfekasınm takriri kefalet me
selesi Dahiliye Vekâletince takibedilmek şar-
tiyle tasviben Müdafaai Milliye ve Dahiliye ve
kâletlerine tebliğ edildi. Hariciye Encümeni in-
tihabatma dair mazbata okundu, imalâtı Har
biye Fabrikaları Müdürü Binbaşı Nuri Beyin, 
taltifine dair takririn Müdafaai Milliye Vekâ
letine havalesi lüzumuna dair Müdafaai Milli
ye Encümeni mazbatası kabul olundu. Muhake-
mat Heyetiyle encümeni arasındaki ihtilâfa 
dair Adliye Encümeni mazbatasının müstaceli
yetle müzakeresine dair Karahisarı Şarki Mebusu 
Ali Süruri Efendinin takriri kabul edilmiye-
rek mezkûr mazbatanın ruznameye girecek ev
rakı varide meyanma ithali kabul edildikten 
sonra celsei hafiyeye geçildi. 

(iki ve üçüncü celseler hafidir) 
ikinci Reisvekili Kâtip Kâtip 

Musa Kâzım Van Muş 
, Hakkı Mahmud Said< 

REÎS — Efendim zabıt hakkında mütalâa 
var mı? Zabtı sabık aynen kabul edildi. 

Evrakı varideye başlıyoruz. 

3. — TEZKERELER 
1. — Harb Kazançları Vergisi Kanununun 

tefsirine dair Maliye Vekâleti tezkeresi 

REtS — Harb Kazançları Vergisi hakkında 
Maliye Vekâletinin tezkeresi vardır. Kavanini 
Maliye Encümenine havale ediyoruz. 

2. — Mardin Mahkemesince idama mahkûm 
Subhioğlu Ali ile iki refiki hakkında Adliye 
Vekâleti {tezkeresi 

REÎS — idama mahkûm Ali ve iki refiki 
hakkındaki evrakın gönderildiğine dair Adliye 
Vekâleti tezkeresi vardır. Adliye Encümenine 
gönderiyoruz. 

3. — Denizli ile Sarayköy ahalisinin Emlâk 
ve Müsakkafat vergilerinin teciline dair kanun 
lâyihasamın iadesi hakkında Maliye Vekâleti 
tezkeresi 

RElS — Denizli kasaba ve merkez livasının 
1337 Şubatı nihayetine kadar vergilerinin te
cili hakkındaki lâyihai kanuniyenin müddeti 
mezkûrenin müruruna binaen iadesi hakkında 
Maliye Vekâleti tezkeresi vardır. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
20 Mayıs 1338 tarih 2155/700 numrolu Tez-

kerei Celilei Riyasetpenahileri cevabıdır : De
nizli kasaba ve merkezi liva ile Sarayköy mer
kez kasabası ahalisinin 1337 senesi Şubatı ni
hayetine skadar Emlâk ve Müsakkafat vergile
rinin tecili hakkında mütakaddim lâyihai ka
nuniyenin müddeti mezkûrenin müruruna bi
naen iktisabı kanuniyete lüzum kalmadığından 
lâyihai mezkûrenin iadesine müsaadei celilei Ri
yaset penahileri şayan buyurulması babında. 

Maliye Vekili 
Hasan Fehmi 

REtS — Efendim bu kanunun hükmü 1337 
senesi Şubatı nihayetine kadar imiş. Müddeti 
geçmiştir. Müzakereye mahal yoktur. Maliye 
Vekâletine iadesini kabul edenler lütfen el kal
dırsın, kabul edilmiştir. Maliye Vekâletine iade 
edilecektir. 
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, 4. — Muinsiz efrad ailelerinin infakı hak

kındaki lâyihanın müstacelen müzakeresine dair 
Müdafaai Milliye Vekâleti tezkeresi 

REÎS — Muinsiz aileler haikkmdaki lâyihai 
kanuniyenin teşriine dair Müdafaai Milliye Ve
kâleti tezkeresi vardır. Esasen o kanun ruznarne-
nin birinci sırasındadır. Onun için reye koymu
yorum. 

4. — TAKBİHLER 

1. — Sivas Mebusu Vâsıf Beyle, arkadaşları 
nm, Atıf Beyle, Kolağası merhum Niyazi Bey ve 
Yahya Kaptan ailelerine hidematt vataniye ter
tibinden maaş tahs-isi hakkındaki kanun teklif ve 
lâyihalarının takdimen müzakere edilmesine dair 
takriri 

REİS — Atıf Beyle Niyazi Bey ve Yahya 
Kaptan ailelerine tahsis edilecek maaşat hakkm-
daki lâyihai kanuniyenin tesrii müzakeresine 
dair, Sivas Mebusu Vâsıf Beyle rüfekasmm tak-
riri vardır. 

Riyaseti Oelileye 
Millî istiklâlimize, millet ve memleketimize 

pek büyük hizmetler etmifj olan Atıf Beyin hi-
dematı vataniyeden verilecek maaşiyle Niyazi 
Bey merhum ile Yahya Kaptan'ın, maslup Tev-
fik Sukûti Beyin ailelerine tahsis edilecek maa
şat hakkındaki levayihi kanuniyenin müstaceli
yetle müzakereleri ew«lce takarrür etmiş oldu
ğundan 17 . VI . 1338 Cumartesi günü diğer ka-
vanine takdimen müzakeresini arz ve teklif ey
leriz. 

Sivas İstanbul Eskişehir 
Vâsıf Ali Rıza Hüsrev Sami 

Eskişehir Biga Kozan 
Eyüb Sabri Hamdi Fikret 

Sivas Corum Gazianteb 
Rasim Ferid Kılıç Ali 

Kângın Lâzistan Aydın 
Tevfik Osman Esad 
Bayezid Karahisar Trabzon 
Refik Ali Hüsrev 

Kırşehir Edirne Eskişehir 
Yahya Galib Faik Mehmed 

istanbul Diyarbekir Saruhan 
Nuiman Kadri Avni 
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Saruhan istanbul Cebelibereket 
Süreyya Ahmed Şükrü 

Bolu Kozan 
Ttınalı Hilmi Mustafa Lûtfi 

Burdur 
Soysallı ismail Subhi 

İhsan 
Ertuğrul 
Hamdi 

FEYZİ Ef. (Malatya) — Talât Paşa gibi 
memleketin en mühim bir adamının ailesine ver
mediniz de bunlara mı vereceksiniz? 

REÎS — Efendim bunun esasen müstaceliyet
le müzakeresi kabul olunmuştu, bugün bu tak
rirle her şeye takdimen ve tercihan müzakeresi 
isteniliyor. (Hayır, hayır, sadaları) Ruznamenin 
birinci numarasında her şeye tercihan muinsiz 
aileler maaşatına dair lâyihai kanuniye vardır. 
O müzakere edilecek, ondan sonra müzakeresini 
reyi âlinize vaz'ediyorum. Atıf Beyle Yahya 
Kaptan ve Doktor Tevfik Sukûti Bey ailelerine 
tahsis edilecek maaşat hakkındaki lâyihai kanu
niyenin, muinsiz efrat maaşatı hakkındaki lâyi
hai kanuniyeden sonra müzakeresini kabul eden
ler lütfen el kaldırsın. (G-ürültüler) Ekseriyet 
hâsıl olmadı. Kabul edilmedi. 

5. — MUHTELİF EVRAK 

i. — Merhum Reşad Hikmet Beyin mezarının 
inşası için karar ittihazından dolayı merhumun 
ailesinden mevrud teşekkür telgrafı 

~~ Meclisi Mebusan Reisi Reşad Hik
met Beyin validesiyle eniştesi tarafından gönde
rilen teşekkümame okunacaktır. 

Huzuru Sâmilerine 
Mâruzu Cariye ve Çakerleridir. 
Meclisi Mebusan Reisi Reşad Hikmed Beyin 

hizmeti vataniyesinin yine hadimülvatan olan 
zatı sâlimileri tarafından nazarı takdire alına
rak kabrinin inşasına inayet buyurulması ve 
Büyük Millet Meclisimizin dahi bu bapta karar 
ittihaz buyurmuş olması âcizeleriyle çakerlerini 
ilelebet Meclisi Alimize ve zatı sâmilerine min
nettar ve kalblerimizi lebrizi şükran eylemiş ol
makla duayı tezayüdi ömrü afiyeti Devletlerini 
tekrar ve ruhu peygamberi zişanı memnun ve 
bütün Türk âlemini medyunu şükran ve mah-
midet eden ve muvaffakiyetlerle tetevvüceyli-
yen mücahedeyi sâmiyelerinde Cenabı Haklan 
fevz ve nusrat ve muzaffeviyet ihsan buyurması 
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dua ve tenıenniyatını ansamimülkalb ref'i huda-
yi nıüteal eylemekte olduğunuzun hâkipayi sâmii 
Devletlerine yüz sürerek arzına mücaseret eyle
riz olbapta ve her halde emini ferman Hazreti 
menlehül emrindir. 

17 Haziran 1338 
Merhumun Validesi Merhumun Eniştesi 

Cariyeleri Mahkemeyi Temyiz 
Fatma Gülzemin âzasından bendeniz 

Sânih 

2. — Erzurum Mebusu Hüseyin Avni Beyin, 
Beji İdaresinin Büyük Millet Meclisi âzas'o na
mına imal ettirmiş olduğu sigara paketleri hak
kında takriri 

RElS — Reji paketleri hakkında Erzurum 
Mebusu Hüseyin Avni Beyefendinin takrir: var
dır. Okunacak : 

T. B. M. Meclisi Riyaseti Celüesine 
Türkiye Büyük Millet Meclisi şahsi imtiyaz

lara nefret ve halkçılıkla iftihar ettiğini ve bu 
zihniyeti yaşatmak en mühim gayeleri sırasında 
bulunduğunu her gün ilân ve harekâtiyle de is
pat ettiği halde Reji İdaresi bu telâkki hilâfın
da sattırdığı sigara paketlerinin üzerine (Bü
yük Millet Meclisi âzayi Mramına mahsustur) 
gibi marka vaz'ettiğini hayretle gördüm. Bu ha
tanın tashihi ve ne maksatla yapıldığının tahkiki 
zımnında Maliye Vekâleti Celüesine havalei key
fiyet Duyurulmasını teklif ederim. 

15 Haziran 1338 
Erzurum Mebusu 

Hüseyin Avni 
(Çok doğru, sesleri) 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Efendi
ler, Büyük Millet Meclisi mücadelesini o eski 
zihniyetlere, imtiyazlara karşı isyan ederek aç
mıştır. Bundan Rejinin maksadı her halde bizi 
teşhir içindir. Bendeniz bu gibi şeyleri içtisar 
telâkki eylerim, gerçi hüsnüniyetlerine tabiî şüp
he etmemek de lâzım ise de bu bizi teşhir mahi
yetindedir. Biz, teşhiri tel'in ^diyoruz. Bundan 
sonra şahsi imtiyazların memlekette yeri yoktur. 
Bizim yokluğumuza çalışan adamları tecziye et
meliyiz. Her halde bunların karşısında isyan et
tiğimizi memurlara anlatamazsak, rica ederim 
kime anlatacağız? Takririmin bu suretle havale
sini istirham ederim. 
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REİS — Bu takririn Maliye Vekâletine tev

diini kabul edenler lütfen el kaldırsın. Maliye. 
Vekâletine tevdi edilmiştir. 

2. — ÂZAYÎ KÎRAM MUAMELÂTI 

./. — Nafıa Encümeninden istifa edsn Diya-
nbekir Mebusu Kadir Beyin yerine İkinci Şube
den diğer bir zatın intihabedibnesine dair Nafıa 
Encümeni Riyaseti tezkeresi 

Riyaseti Celilcye 
Encümenimizden istifa eden Diyarıbekir Me

busu Kadri Beyin yerine ikinci Şubeden diğer 
bir zatın intihabı icabetmekle arzı keyfiyet olu
nur, efendim. 

15 Haziran 1338 
Nafıo Encümeni Reisi 

Amasya Mebusu 
Ömer Lûtfi 

REÎS — Efendim, Kadri Bey Nafıa] Encü
meninden istifa etmiştir, tkinci Şubeden yerine 
diğer bir zatın intihabı talebolunuyor. Biz de 
rica ediyoruz ki, diğer bir zatı yerine intihap bu
yursunlar. 

5. — İdarei hususiyeler hakkındaki Kanunun 
tadiline dair (Şûralar Kanunu) namı altındaki 
kanun lâyihasının iadesi hakkında Dahiliye Vekâ
leti tezkeresi 

REÎS — İdarei hususiye! vilâyat Kah unu
nun iadesine dair Dahiliye Vekâleti tezkeresi 
vardır. 

B. M. Meclisi Riyaseti Celüesine 
Vilâyatm idarei hususiyeleri hakkındaki Ka

nunu tadilen tanzim kılınıp mukaddema 22 Kâ
nunuevvel 1336 tarih ve 9817/1149 numrolu tez
kereye lef fen İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti Ce
lüesine Şûralar Kanunu namı altında takdim 
edilmiş ve Riyaseti müşarünileyhadan Meclisi 
Âliye tevdi kılınmış olan lâyihai kanuniyenin 
idarei hususiyei vilâyat Kanununun bir iki mad
desinin tebdili gibi Teşkilâtı Esasiye Kanunu
nun ruhuna gayrinıuvafık bir tadüden ibaret 
olmasından dolayı lâyihai mâruzamn Teşkilâtı 
Esasiye Kanununda mündemiç ruh ve maksada 
göre yeniden tanzimi icabı maslahattan görülmek
le mezkûr lâvihanın Vekâlete iadesine müsadevi 
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Celilei Hazreti Riyaset penahileri rica olunur 
efendim. 

Haziran 1338 
Dahiliye Vekili 

Ali Fethi 

REÎS — Efendim bu lâyiha Dahiliye Encü-
menindedir. Vekâlet iadesini talebediyor. Reyini
ze koyuyorum. (Reye konmak istemez sadaları) 

Efendim bu lâyihanın Vekâlete iadesini kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... îade edilmiştir. 

6. — Mülki Harcırah Kararnamesinin telgraf 
müfetişleri harcırahına ait kısmının tefsiri lü
zumuna dair Dahiliye Vekaleti tezkeresi 

REÎS — Mülkiye Harcırah Kararnamesinin 
lüzumu tefsirine dair Dahiliye Vekâleti tezkeresi 
vardır. Kavanini Maliye ve Muvazenei Maliye 
encümenlerine havale ediyoruz.. 

7. — Tarik bedelleri hakkındaki kanun lâyi
hasının bir an evvel intacedümesine dair Nafıa 
Vekâleti tezkeresi 

REÎS — Tarik bedelâtı hakkındaki Kanunun 
tesrii intacına dair Nafıa Vekâleti tezkeresi var
dır. 

B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 
Birçok mahallerde tarik bedelâtının pek az 

bir kısmı yola tahsis olunmakta ve Vekâletçe ic
ra edile gelmekte olan mütemadi tebligat ve ta
kibata rağmen bedalâtı mezkûre idarei hususiye 
memurini maaşatı ve saire gibi umuru Nafıa ile 
alâkadar olmıyan hususata masruf bulunmakta
dır. Bu halin devamı turku hususiye sayesinde 
icrası muktazi faaliyetleri işkâl ve iptal eylemek
te olduğundan ve encümeni aidince müzakeresi 
tetmim ile Heyeti Umumiyeye takdim edilmiş olan 
lâyihai kanuniyenin bir an evvel itmam ve intaç 
buyurulması arz ve rica olunur efendim. 

Nafıa Vekâleti Vekili 
Doktor Adnan 

REÎS — Efendim tarik bedelâtı nakdîsinin 
doğrudan doğruya yol inşaatına tahsis edilerek 
memurin ve saireye sarf edilmemesi için bir lâ
yihai kanuniye tanzim edilmişti. Bu da elimiz
deki ruznamenin 58 nci maddesindedir. bunun 
mümkün olursa müstacel olarak bugün olmaz
sa gelecek içtimada müzakeresi teklif olunu
yor. Bunu reyi âlinize vaz'ediyorum. Tarik 
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bedelâtı hakkındaki Kanunun bugün olmazsa 
gelecek içtimada müzakeresini kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir efendim. 

8. — İstiklâl mahkemeleri dosyaları hakkında 
bir karar ittihaz edilmesine dair Büyük Mîllet 
Meclisi Riyaseti saniyesi tezkeresi 

REİS — îstaiklâl mahkemeleri evrakına da
ir Riyaset tezkeresi vardır. 

Heyeti Umumiyeye 
Kanunu mahsus mucibince teşekkül ederek 

bilâhara tatili faaliyet eyliyen İstiklâl mahke
melerinin Meclis Mahzeni Evrakına vaz'edilen 
evrakı meyanmdan bâzıları muhtelif vekâletler 
ve makamatça tallebedilmekte ve bunlar arasın
da hukuku şahsiyeye ait vesaik bulunduğu gibi 
Hükümetin siyasi işlerine mütaallik mevad da
hi mevcut bulunmaktadır. Evrakın mahkeme
lerce Meclise tevdii zamanında mükemelen tas
nif edilmiş olmaması ve mahkeme tarafından 
verilen çuval ve sandıkların diğer bir zat tara
fından küşadı takdirinde bâzı mühim evrakın 
zıyaı ihtimali ve evrakın hini lüzumunda mah-
kemei aidesinin Ankara'da bulunmaması gibi se
beplerle vekâletlerin istedikleri kâğıtların vakit 
ve zamaniyle bulunup makamı aidine tevdii ek
seriya mümkün olamamaktadır. Bu mahzura 
çaresaz olmak üzere tatili faaliyet etmiş bulunan 
mahkemeler azayı sabıkasına evrakı mevcude-
nin muntazaman tanzim ve tasnifi ile numaralı 
zarflar derununa vaz'edilerek ve cümlesini nu
maralı sandıklara koyarak mevcut kağıtların 
mufassal listesinin Makamı Riyasete tevdii teb
liğ olunmuş ve elyevm hali faaliyette bulunan 
mahkemelere dahi evrakın şimdiden o suretle 
ihzarı yazılmıştır. Ancak sabık muameleleri 
muhtevi evrakın çıkarılması hususunda muz-
tar kalan Makamı Riyaset bu iş hakkında Di
vanı Riyasetle istişareye lüzum görmüş ve Di
vanı Riyaset bu bapta seri bir çarei hal bula-
mıyarak bu hususta Heyeti Umumiyeden karar 
istihsalini tensibeylemiştir. Meclisten talebedi-
len evrak meyanmda Hariciye Vekâletinin tale
bi veçhile serian gönderilmesi lâzımgelen, sa
bık Amasya İstiklâl Mahkemesinin kağıtları 
meyanındaki Pontüs vesaiki da mevcut bulun
maktadır. Mahkemei mezkûre Mahzeni Evrakta 
bulunan çuval ve sandıklarını Amasya'da Hükü
meti mahalliyeye teslim ettiği şekilde görmedi-
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ğinden evrakı çıkarmakta mazur olduğunu bil
dirmekte ve halbuki mezkûr sandık ve çuvallar, 
Meclis Heyeti Umumiyesinin talebeylediği ev
rakı göndermek üzere Makamı Riyasetin em
riyle bir heyeti mü'temene huzuriyle mahallî Hü
kümeti tarafından açılmış bulunmaktadır. Bu 
sebeple Hükümetin Pontüs işlerine ait ihzara-
tı teahhur etmekte olduğu gibi birçok hukuku 
şahsiye dahi tetkik edilememektedir. Şimdi
ye kadar Meclisten talebedilen (26) kağıttan 
yalnız sekizi bulunup makamatı aidesine veril
miş ve metalibin kısmı mütabakısi esbabı mâıu-
zadan dolayı is'af olunmamıştır. Bu baptaki 
muamelenin tafsilâtını müş'ir cetveli raptedil
miş olduğundan İstiklâl mahakimine ait mua
melâtı sabıkayı muhtevi dosyalar hakkında ya
pılacak muamelenin müstacelen bir karara rap
tı Heyeti Oelileden müsterhanıdır efendim. 

Büyük Millet Meclisi 
Reisisanisi 

Hüseyin Rauf 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Efen
dim, Meclisin idarei dahiliyesine taallûk eden 
bütün mesainle sahibi salâhiyet ve Heyeti Umu-
miyeden müntahap Meclisin bir İdare Heyeti var
dır. Bendeniz zannediyorum ki, İstiklâl mah
kemesine ait her hangi bir sandığı açmak için 
İstiklâl mahkemesinde bulunan arkadaşlardan 
birisi burada bulunmaz da mezunen memleketi
ne gitmiş olursa ve onların huzuriyle de açıl
ması lâzımgelirse ve başkası tarafından açılma
sı mümkün olmazsa İdare Heyeti doğrudan doğ-
ıııya o evrakı açar. Lâzımgeleıı. şeyleri alır, 
bilâhara temhiren Mahzenei Evraka bırakır. 
Bunlar doğrudan doğruya Meclisin umuru dâ
hiliyesine ve idare Heyetine ait bir iştir. Bu
nu İdare Heyetine bırakmaktan başka münasip 
bir şekil göremiyorum. (Doğru, sadaları) 

RAUF B. (Sivas) — Efendim, maatteessüf 
bendeniz Hasan Fehmi Beyefendinin mütalâa
larına iştirak edemiyeceğim. İstiklâl mahke
melerine mütaaUik evrak Heyeti Aliyeni«zee ma
lûmdur. Bu evrak, tekrara lüzum görmüyo
rum, pek mühimdir. Adliye Vekâleti ve saire 
müracaat ediyor. Amasya İstiklâl Mahkeme
sinin evrakı (30 - 40) çuval teşkil ediyor. Ev
velce Meclisçe bâzı evrakın celbi ieabetmiş, za
bıt varakası tutularak Hükümet marifetiyle bâ
zı evrak, bâzı tahkikat münasebetiyle buraya 
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j celbedilmis. Bilâhara çuvallar buraya gelince 
I İstiklâl Mahkemesine mensup arkadaşlarımız 
! bile el sürmekten istankâf ediyorlar. İdare Me-
| murlarınm bu mesuliyeti deruhde edebilmeleri 
i için Heyeti Aliyenizin bir karan lâzımdır. Me-
| sele gayet mühimdir. Tarihî ve içtimai pek bü-
İ yük ehemmiyeti vardır. Doğrudan doğruya Ida-
1 re Heyeti ve Divan Heyeti bu salâhiyeti kendi-
! sinde göremiyor. Meclisi Âli ne karar ittihaz 

ederse kemali hürmetle ve gayretle ifasına çalı
şacaklardır. 

ALİ SÜRURÎ Ef. (Karahisarı Şarki) — 
I Amasya İstiklâl Mahkemesinde bulunan arka-
j daşlar bu evrakı tasniften niçin istinkâf ediyor-
j lar? 

I RAUF B. (Sivas) — Hulasaten tekrar arz 
| edeyim efendim: Mahkeme heyeti Ankara'ya av-
j det ettiği sırada evrakı mütaaddit çuvallar deru-
| ımnda Hükümete kendi mühürleri tahtında tes-
I lhu etmişlerdi. Bilâhara mutasarrıflığa teslim 

edilen memhur çuvallar derununda bulunan ev-
I raktan bâzıları Heyeti Aliyenizin ve şubei aidi-
j nin talebi üzerine buraya celbedildi ve Meclis Ri

yaseti tarafından o suretle mahalline emir teb
liğ edildi. Usulünde zabıt varakaları tutarak Mee-

j lisin istediği evrakı mutasarrıf gönderdi. Tekrar 
çuvalları kapadı. Böyle olduğu halde arkadaşlar 
kendilerine vâki olan müracaat üzerine gittiler. 

I Çuvalları bıraktıkları gibi bulmamışlar. «Biz me
suliyeti kabul edip el dokunduramayız.» dediler. 

| Bu kadar kanuni bir muamele cereyan ettiği hal-
| de mahkeme azaları açamazlarsa bizim için yapı-
I lacak bir şey yoktur. Mahkemeyi bizzat idare et

miş ve bu hususta hepsine vâkıf olan bir heyet 
bu mesuliyeti deruhde etmezse Divanı Riyaset. 
ve alelhusus idare heyeti bu mesuliyeti deruh
de edemez. Onun için bu mesele Heyeti Aliyeniz-
ce malûm olmalı. Ondan sonra ittihaz edeceğiniz 
karar tabiî muteber ve muta'dır. 

CAVİD B. (Kars) — Efendim bendeniz esas 
I üzerine söyliyeceğim. Yalnız pek mühim olan su 
I mesele zamanımızda cereyan etmişken halledile

miyor. Belki bugün buna bir tarzı hal bulursu
nuz. Fakat yarın bundan sonra gelecek Meclisle 
tarih vardır. Beş sene, on sene, yirmi, otuz, kıık, 
yüz, bin sene bunlar hep böyle çuval içinde pera
kende olarak nasıl kalabilir! Reis Beyefendi Haz-

i rotlcıi evrak kırk çuvaldan fazla buyuruyorlar, 
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Şimdiye kadar bunların mahkemelerince tada-
diyle buna bir şekil verilerek mahzene konmadı 
icabederdi. Nazarı dikkati âlinizi celbederinı ve 
Divanı Riyasetin de nazarı dikkatini eelbediyo-
rum, şimdiye kadar olanlara Divanı Riyaset ve 
bundan sonrası için de istiklâl mahkemeleri ehem
miyetli bir dikkat sarf etmelidir. Her halde bun
lara bir şekil vermeli, muntazam sandıklara vaz'-
edilip mühürlenmelidir. Çuval içerisinde zaten 
evrak muhafaza olunamaz. Mâruzâtım bundan 
ibarettir. 

ÖMER LÛTPİ B. (Amasya) — Bendeniz de 
Cavid Beyefendiyi teyidedeceğim. Şimdi efen
dim Hükümetimizin teşekkülü daha iki bucak 
sene oldu, bu iki buçuk sene zarfında teraküm 
eden evrakın içinden lâzımgelen evrakı bulmak
ta müşkülât çekiyoruz. 20 - 25 sene sonra bâzı 
dosyaları hiç bulamıyaeağız demektir. Bu öte-
denberi bizim müptelâ olduğumuz biraz tesey
yüp demiyeyim; müsamahadan ileri geliyor. Bu 
evrak vakit ve zamaniyle istiklâl mahkemele
rinde memur olan ketebe ve saire tarafından 
güzelce tasnif edilip numaralı zarflar dâhiline 
konulup fihristine işaret edilmiş olsaydı; bu
gün istenilen kâğıtlar fihristine bakılarak filân 
evrak filân sandıkta; filân, filân, filân evrak
lar filân sandıkta diye o sandıklardan çıkarı
lırdı. Bugün Düyunu Umumiye idaresine teş
rif edecek olursanız teşekkülünden itibaren şim
diye kadar olan evrakı depodan beş dakikada 
çıkarıverirler. Çünkü dediğim tarzda numaralı 
dosyalarda mahfuzdurlar. Mahkemelerimizde de 
kezalik öyledir. Şu halde istiklâl mahkemelerine 
memur olan evrak memurları vazifelerini yap
mamışlar ve mahkeme azasının'' bunlara ihta-
ratı lâzimede bulunmadıkları anlaşılıyor. Şimdi 
zannederim, mahkemelerinin ketebe ve sairesi da
ğılmışlar şuraya, buraya, memur olmuştur. Her 
halde burada çuvallarda mevcut bulunan ev
rak mademki lâzımdır, bunların tasnifinden 
istinkâf eden arkadaşlar olduğu da söyleniyor. 
Bendenize kalırsa Heyeti İdareden . bir arka
daş, çünkü Heyeti İdare bunların sandık ha
linde muhafazasın] üzerine almaz, Başkâtib 
alır, Heyeti İdareden bir arkadaş, mahkemenin 
âzasından bir arkadaş da bulunur, güzelce tas
nif edilir ve sandıklar derununa güzelce tas
nif edilerek yerleştirilir ve o suretle muhafaza 
olunur. Bendenizce böyle olmak lâzımgelir. Yani 
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mahkemenin yanına Heyeti İdareden bir 
arkadaş verilerek güzelce tasnif ederler. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) 
--- Bu çuvallara istiklâl mahkmesinde bulunan 
arkadaşlarımızın vazıyed etmemesi kendi mü
hürlerinin açılarak başka mühürler tarafından 
temhir edilmesinden ileri gelmekte olduğu an
laşılıyor. Tabiî bunun da bir zaruret ve lüzum 
üzrine olduğu Rauf Beyefendinin izahatından 
anlaşılıyor. Şimdi yapılacak bir şey varsa is
tiklâl mahkemesi heyeti arkadaşlarımızla İdare 
Heyeti arkadaşlarımız bu evrakı birer birer tet
kik ve tasnif ederek tutacakları bir zabıt vara-
kasiyle İdare Heyetine teslim etmeleri lâzımdır. 
Tabiî bu tetkik ve tasnif esasında kendileri pekâlâ 
biliyorlar, kendilerinin ellerinden geçmesi dola-
yısiyle zayi olan evrak var mıdır? Dosya kay
bolmuş mudur, olmamış mıdır? Böyle tetkikat 
yapılarak ve sandıkalara vaz'edilerek evrakın 
İdare Memurlarına teslim edilmesi ve badema 
da lâzım oldukça İdare Memurları tarafından 
verilmesi lâzımdır. Bundan başka bunun çarei 
halli yoktur. Bendeniz bu kanaatteyim. 

REİS — Efendim, bagka söz istîyen yok. 
Bunu Divanı Riyasetin Meclisi Âliye yazmasın
dan maksadı birçok mahakim evrakı vardır. 
Bunların birçoğu da hukuku şahsiyeye müta-
allik bulunmaktadır, esbabı sübutiye olarak 
ibrazı lâzımdır. Doğrudan doğruya İdare ve 
Divanı Riyaset bu evrakı açmak için kendisin
de bir salâhiyet göremiyor. Evrakın ehemmiye
ti vardır. Meclisi Âliniz ne şekil kabul ederse 
o yolda tanzim etmek ve ledelhace istenilen 
evrakı vermek ve almak gibi şekil lıaJkkında 
•bir. karar talebediyor. Kastamonu Mebusu Be
sim Beyefendinin bu hususta biı.'*takriri vardır. 

Riyaseti Celileye 
İstiklâl Mahkemesi evrakının tasnifi ve dos

ya tanzimi maddesine dair şayanı tatbik bir 
projenin yapılması için İdare Memurlarına 
Meclisten de üç zatın teffikiyle keyfiyetin bu 
suretle teşekkül edecek encümeni mahsusa tev
diini teklif eylerim. 

17 Haziran 1338 
Kastamonu Mebusu 

Besim 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Efendiler 
bu İstiklâl Mahkemesi evrakını Cavid Bey gü-
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zel şerh buyurdular. . Bunlar vesaiki siyasiye 
ve tarihiyedir. Bunlar güzel bir surette tanzim, 
hüsnüsuretle ve dosya usuliyle muhafaza edil
melidir. Muamelesi bitmiş dâvaların dosyaları 
var. Sonra geçen sene vazifesine nihayet ve
rilen mahkemelerin evrafkı devredildi. Tabiî 
artık bunları tanzim etmek bir zaruret haline 
gelmiştir. Arkadaşların buyurdukları gibi bir 
encümen bunlara .̂ yaz 'ıyed etmelidir. Divanı 
RiyaSet dahi yalnız bunları değil, İstiklâl mah
kemelerince muamelâtı hitam bulan bütün ev
rakı getirip burada hıfzetmelidir. Bunların 
kıymeti tarihiyesi vardır. Belki de bize karşı 
mesuliyeti vardır. Yarına karşı hüsnüsuretle 
muhafazası zaruridir. 

REİS — Efendim ta'kriri okudum. Müed-
dası, idare memurlarının iştirakiyle dosyala
rın tanzim ve tasnif edilmesidir. Tekrar takri
ri okutturuyorum. 

(Tekrar okundu) 

REİS —- Efendim bu takriri kabul edenler 
lütfen elini kaldırsın. 

RAGIB B . (Kütahya) — R e i s Beyefendi, 
Meclisten intihabolunaca'k üç zatm intihabına 
lüzum yoktur. O mahkemenin azaları ile İda
re Memurları bir araya gelerek bu evrakı tas
nif edebilirler. 

ÖMER LÛTFÎ B. (Amasya) — Esasen va
zife onlarındı. 

REİS — Efendim, Besim Beyin takriri ka
bul edilmemiştir. Demek ki her mahkemenin 
âzasiyle divan âzası... 

ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) —' 
Efendim yalnız bir ndkta var. Evrakın İdare 
Heyetince hıfzı deniliyor. Bendeniz zannediyo-
runi ki bu evrakın hıfziyle onları mükellef. tut
mak icabetmez. Meclisin evrakı esasiyesi gibi 
llııfzı lâzjmgelir. Meclisin evrakını Başkita'Mt 
mi hıfzediyor, yoksa kalem mi hıfzediyor? Her 
neresi hıfzediyorsa oraya teslim olunmalıdır. 
Ancak takip Divanı Riyaset erkânından oları 
idare memurlariyle o mahkemenin heyeti tara-
fından icra edilmelidir. Yoksa evrakın hıfzı 
idare heyetlerine tevdi olunamaz. 

RAUF B. (Sivas) — Bâzı mehakim azalan 
mezundur. Burada tasnif yalnız Amasya Mah
kemesine taallûk etmiyor, onun için buradaki 
azalarla mesele bitmiş olmuyor. Bunu anlat
mak isterim. 
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ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — 

Reis Beyefendi şurasını izah buyursunlar ki ; 
diğer mahkemeler evrakı getirince bir defter 
mucibince teslim etmemişler midir1? Eğer tes
lim etmişlerse Amasya İstiklâl Mahkemesi için 
böyle bir muamele dahi mesbuk değildir. Eğer 
teslim etmemişlerse, diğerleri için de böyle bir 
liste mevcut değilse söyledikleri varittir. Yok
sa bendenizce diğer evraklarla Amasya İstik
lâl Mahkemesine ait evrak arasında muamele 
itibariyle fark vardır. Onun için Amasya İs
tiklâl Mahkemesi azasının o mahkemeye ait 
evrakın tasnifinde behemehal bulunması lâ-
zımgelirt 

RAUF B. (Sivas) — Efendim ne Amasya 
İstiklâl Mahkemesi ve ne de diğer istiklâl 
mahkemeleri evrakını musannef olarak getir
memişlerdir. Çuvallar içine doldurulmuş ve 
ağızları mühürlenmiş alarak gönderilmiştir. 
Bunun üzerine evvelemirde elyevm faaliyette 
bulunan mahakime hatırlattık ve evraklarını 
tanzim etmelerini töbliğ ettik. Fakat bugünkü 
günde elde bulunanlar musannef değildir. Yal
nız bunlardan vazifelerine nihayet verilen di
ğer mahkemelerin evrakı da gayrimusannef 
olarak çuvallarda duruyor. Hepsinin aynı 
muameleye tâbi tutulması zarureti vardır. Bu 
itibarla yalnız Amasya İstiklâl Mahkemesine 
memur bulunan arkadaşların ifayı vazife etme
siyle bu iş bitmiş olmıyacaktır. 

ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — Va
zifeleri hitam bulan diğer istiklâl mahkeme
leri azaları tamamen 'burada olmasa bile hiç 
olmazsa bir tanesi buradadır. Bu arkadaşın 
orada behemehal bulunması lâzımdır. 

RAUF B. (Sivas) — Eğer bir tane bulu
nursa ve o zata salâhiyet verirseniz olur. Fa
kat hiç bulunmıyan olduğuna nazaran ne ya
pacağız"? 

BİR MEBUS B. — Bunlar hiç kaydedilme
miş midir? 

RAUF B. (Sivas) — Numaralı defterle ve 
musannef olarak teslim edilmemiştir. 

HAFIZ HAMDİ B. (Biga) — İsparta İstik
lâl Mahkemesi musannef olarak teslim etmiş
tir. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Va
zifeleri hitam bulan istiklâl mahkemeleri ev
raklarını doğrudan doğruya buraya mı getiri-
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yorlar, yoksa mahallî mahkemelerine mi teslim 
ediyorlar? 

RAUF B. (Sivas) — Kısmen buraya getir
mişlerdir. Kesretli olduğundan dolayı berabe
rinde getiremediklerini maıhallî Hükümetlere 
teslim ediyorlar. Onlar da icabında buraya 
gönderiyorlar. 

REFÎK ŞEVKET B. (Sarnhan) — Kasta
monu İstiklâl -Mahmesine ait evrak ve defatir 
arzunuz veçhile ve bir cetvelle sandık halinde 
Riyaset ve Başkitabete teslim edilmiştir. Fakat 
yeni istiklâl mahkemesi o evrakı alıp berabe
rinde götürdüyse onu bilmeni ve o münasebetle 
çuvallara konmuşsa bu bize ait değildir. 

Sonra bir şey anlamak istiyorum. Tasnif 
ne demektir1? Mutlaka her daireye ait dosya 
vardır. Zarfsız dosyasız muamele olamaz, onla
rın üzerinde maznun, şühut, müddei yazılıdır. 
Bendeniz bunu ne Meclisin ve ne de idare He
yetinin iştigal edeceği 'bir vazife olarak telâkki 
etmiyorum. Başkâtip her hangi bir zabıt kâtibi
ne desin ki, şu evrak filân istiklâl Mahkemesi
nin evrakıdır. Bu evrak mutlaka zarf içindedir. 
Parça parça değildir. Binaenaleyh, bunların 
isimleri, dosya numarası verilmiştir. Ve bunlar 
1336 - 1337 senesindeki dosyalarında mevcuttur. 
Meselâ zarfların üzerine Ahmedoğlu Mehmed 
maznundur, diye yazılsın. Bilâhara bu adama 
ait isim arandığı zaman bu suretle kolaylıkla bu
lunur ve dosyası verilir. Binaenaleyh, Meclis ar
kadaşlarını ve hattâ istiklâl Mnhkemesi azalarını 
meşgul edecek bir mesele değildir Çünkü, onla
rın zarflarında numara ve isim mevcuttur Nu
mara ve isim almak ile tasnif halledilmiş olur. 
Esasen bunların cetvelleri de verilmiştir. O za
man Meclisin verdiği kararda cetvelleri ile tes
lim edilmek şarttı. Hesabat, defatir, kuyudat 
velhasıl hepsi mükemmelen verilmiştir. 

RAUF B. (Sivas) — Efendim, bendenizin 
malûmatım mâruzâtım dahilindedir. Kastamonu 
istiklâl Mahkemesi hakkındaki mütalâatınız şa
yanı teşekkürdür. Ama Kastamonu istiklâl Mah
kemesi böyle yapmıştır Fakat buyurduğunuz 
kâtiplerin tasnif etmesi de Heyeti Âliyenizin ka-
rariyle olacaktır. Heyeti Âliyeniz nasıl karar ve
rirse biz maalmemnuniye tatbik ederiz. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Esas 
mesele istiklâl mahkemelerine aidolan evraklar 
çuvallar içerisinde temhir edilmiş, bu mühürle
rin bilâhara bozulmuş bulunmasından dolayı di-
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ger efendiler oraya gidip o evrakı orada bulamı
yorlar. Maksat, intihabedilecek heyet şu kadar 
evrak vardır, diye zabıt tanzim edecek. Evrak 
filân yerde mahfuz bulunacak; maksat budur. 

RE IS — Efendim, maksat bu evrakları açıp 
kapamak salâhiyetini almaktır. Ama muhafaza 
salâhiyeti başkitabete veya idareye veyahut Mec
listen müntahap bir encümene verilir, işte Di
vanın talebettiği karar bundan ibarettir. 

REFlK ŞEVKET B. (Sarnhan) — idare 
memurları deruhde etsin. 

HÜSEYİN AVNl B. (Erzurum) — Efen
dim, bu mesele üzerinde herkesin bir mütalâası 
vardır. Arz ettiğim gibi böyle mesuliyeti mucip 
ve mühim bir vazifeye ait evrakın muhafazası 
lâzımdır. Tabiîdir ki, Meclis, milletin hayatiyle 
alâkadar menafii memleket uğrunda birçok şey
ler yapmıştır. Bir kütüphane için bir encümeni
niz var da, memleketimizin her tarafında icraat 
yapan istiklâl mahkemelerinin vesaikini, ilâmını, 
hükümlerini muhafaza edecek bir heyetin bulun
maması cayi teemmüldür. Her halde Besim Be
yin takriri veçhile üç kişilik bir heyetin intihabı 
muvafık olur. idare memurları da bu işi yapa
bilirse de onların kendine ait vazifeleri bulun
duğundan onlar ancak kendi vezifeleriyle işti
gal edebilirler. Bu üç kişilik heyet intihabolunur-
sa istiklâl mahkemeleri âzalanna ihtiyaç kal
maz. Zira istiklâl Mahkemesine ait bir mesele 
olur ki, onun evrakının muhafazası yalnız buna 
ait kalır ve herkes bunda müşterektir, istiklâl 
mahkemeleri vazaifini kendi namına yapmamış
tır. Meclis namına yapmıştır. Her halde inti-
habolunaeak üç kişilik bir hey*t evrakı alır ve 
muhafaza eder ve icabında verir. Öyle her efen
dinin ve kâtibin evraka el sürmesi ve dosyayı 
alıp "gitmesi benim işime gelmez. (Hafif gürül
tüler) Bu basit bir muamele değildir. Ve basit 
bir iş de değildir. 

NEBÎL Ef. (Karahisan 4ahib) — Salâhi
yeti olmıyan birisi yapamazsa o halde mahkeme 
heyeti yapsın. 

ALI SÜRURt Ef. (Karahisan Şarki) — 
Efendim, bir zemini müzakere 'ihzar edilmedi
ğinden şu mesele çok uzadı ve müspet bir neti
ceye de galiba iktiran edemiyecek. Demin arz 
ettiğim gibi, her hangi istiklâl mahkemesine aid-, 
olursa olsun, bir mahkeme heyetinin çvrakı tas-
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nif olunacağı zaman, o mahkeme heyetinden bu
rada mevcut bulunanların olsun, iştiraki îâbüt-
tür. Sonra tasnife muavenet edecek kimlerdir? 
idare memurlarıdır. Evrakın muhafazasına ge
lince; öyle encümeni nahsus filân tarafından 
muhafazası zannederim şayaLi kabul bir usul 
değildir. İstiklâl mahkemeleriuin evrakı acaba 
Meclisin evrakı esasiyesinden daha mı mühimdir? 
Devletin asıl siyaseti bu Mecliste cereyan ediyor. 
Bu Meclisin evrakı kimler tarafından muhafaza 
olunuyorsa İstiklâl mahkemelerine aidolup da işi 
bitmiş olan evrak da aynı memurlar tarafından 
muhafaza edilir. Binaenaleyh, idare memurları
nın iştirakiyle İstiklâl mahkemeleri azalarından 
kim mevcutsa herkes kendi mahkemesine ait eV-
rakm tasnifine iştirak eder. Neticei tasnifte ya
pılacak cetvel, bir nüsha mı, 4ki nüsha mı ola
cak? Onu Heyeti Celile bilir. O cetvel gerel âza 
tarafından, gerek idare heyeti tarafından mü
hürlenir ve hıfzına memur olanlara teslim olu
nur. Bundan başka yapılacak muamele yoktur. 
Başka ne yapılsa doğru olamaz. 

NEBÎL Ef. (Karahisan Sahib) — Bendeniz 
de Ali Süruri Efendinin fikirlerine doğrudan 
doğruya iştirak «diyorum. Ve musiptir. Yalnız 
bir şey hatırlatmak isterim ki, evrak okunur
ken istiklâl mahkemeleri azaları «Hükümeti ma
halliye bunu açmıştır. Biz buna vaziyed etmeye 
ietinabederiz» diye sahibi vazife olan istiklâl 
mahkemesi azaları bu evrakı tasniften içtinab-
ederlerse böyle idare memurlariyle Meclisten 
intihabedilecek her hangi bir arkadaşın bumiF 
tasnifine vâzıülyed olması hususunda katiyen 
salâhiyeti yoktur ve olamaz. Doğru değildir. İs
tiklal mahkemeleri azaları bu evrakın tasnifine 
mecbur olup Başkitabete vermelidirler ve tas
nif etmetk vazifeleridir. 

OBMİL B. (Kütahya) — Efendim, istiklâl 
.mahkemelerinin maiyetlerinde, kâtipleri, heyeti 
tahririyeleri, kifayet derecesinde vardı. İstik
lâl mahkemeleri evrakının ne derece mühim ola
cağı tariften müstağnidir. İstiklâl malhkemeleri 
tatili faaliyet ettikleri vakit bu evrakı munta
zam bir surette götürüp Divanı Riyasete verme
ye mecburdurlar ve 'hattâ Divanı Riyaset de is
tiklâl mahkemelerini bu vazifeyi ifaya davet et
meye mecburdu. Ve vazifesi idi. Fakat ne .istik
lâl mahkemeleri muntazaman getirip evrakı 
teslim etmişler, ne de Divanı Riyaset onları bu 
vazifeye davet etmiş. Binaenaleyh tatili faali-
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yet eden istiklâl mahkemeleri işlerinin munta
zam olarak devam etmediği bu suretle anlaşılı
yor. Binaenaleyh istiklâl mahkemeleri bu evra
kı toplayıp Divanı Riyasete vermeye mecbur
dur. Başka suretle imkânı yoktur. 

REİS — Efendim, başka söz alan yoktur. 
Kifayeti müzakere hakkında takrirler vardır. 
Bu husustaki müzakereyi kâfi görenler lütfen 
el kaldırsın. Müzakere kâfi görüldü. 

Efendim, bu hususta dört takrir vardır. On
ları okuyacağız : 

Riyaseti Celileye 
Vazifesine hitam verilmiş olan istiklâl mah

kemelerine ait evrakın o mahkeme heyetinden 
burada mevcut zevat ile 'İdare Memurları tara
fından biliştirak muntazaman tasnif ve cetveli 
tanzim ve tasdik edilmek ve badehu evrakı mu-
sannafanın Meclis evrakı misillû hıfzı için vazi-
fedar olanlara teslim olunmak lâzımgeleceğin-
den bu suretle muamele ifasına karar ita buyu-
rulmasmı teklif ederim. 

17 Haziran 1338 
Karahisan Şarki 

Ali Süruri 

Riyaseti Celileye 
İstiklâl mahkemeleri evrakından musannaf 

olmıyarak teslim edilen evrakı mahkeme (heyet
leri tarafından badettasnif teslim etmek ve mu
sannaf olanları da İdare kâtipleri tarafından lü
zumunda sandık ve çuval derunundah lüzumun
da ihraca ve talebeden vekâlete verilmek üzere 
Heyeti İdareye salâhiyet verilmesinin muvafık 
olacağı cihetiyle olsuretle karar itasını taleb-
ederim. 

17/6/1338 
Niğde Mebusu 
Mustafa Hilmi 

Riyaseti Celileye 
Her mahkemeye ait evrak o mahkeme âzasın

dan bir zatın behemehal huzuru ile ve mahiyeti 
evrakı hulâsa suretiyle gösterir nüshateyn fih
rist tanzim ve tasdiki suretiyle bittasnif dosya
ların bir kıt asiyle birlikte memhur olarak hıfzı
nın Heyeti İdarece temin ve fihrist nüshai sa
niyesinin (kütüphaneye vaz'ını veya ımahzen me
muruna tevdiini teklif ederim. 

Saruihan 
Reşad 

— m -
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Riyaseti Celileye 

1. Müzakere kâfidir. 
2. Divanı Riyaset idare Heyeti esasen bu 

gibi mesailde salâhiyettardır. 

3. 'Binaenaleyh bu salâhiyetlerinin teyidine 
karar verilmesini teklif ederim. 

Karasi 
H. Basri 

REİS —.Efendim, bu dört takrir ruhan, ma
nen birdir. Bir takrir daha geldi. 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Mühürleri açıldığı beyan 

olunan çuvallar derunundakı evrakın istiklâl 
mahkemesi âzası hazır olduğu halde Heyeti İda
re tarafından tasnif edilerek Başkitabete teslim 
olunmasını teklif eylerim. 

Ertuğrul 
Mustafa Kemal 

REİS — Takrirler ruhan ve manen birdir. 
Hulâsaları idare memurları tarafından tanzim ve 
Başkitabete teslim tarzındadır. Ali Süruri Be
yin takriri daha mufassaldır. 

(Ali Süruri Efendinin takriri tekrar okun
du.) 

REİS — Ali Süruri Beyin bu teklifini kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Ekseriyetle takrir 
kabul edilmiştir. 

Efendim muhtelif encümenlerden, gelen maz
batalar var. Tabiî bunları ruznameye alacağız. 

6. — MAZBATALAR 
1. — Hıyaneti vataniyeden idama mahkûm 

Kostantin ile on beş sene küreğe mahkûm Sü
leyman hakkındaki evraka ait Adliye Vekâleti 
tezkeresi ve Adliye Encümeni mazbatası 

REİS — Hiyaneti vataniyeden idama mah
kûm Kostantin ile on beş seneye mahkûm Sü
leyman hakkındaki evrakı hükmiye ve Adliye En
cümeni mazbatası, 

2. — Müskirat naklinden dolayı berftetine ka
rar verilen Yusuf ve Ahmedoğlu Hüseyin hak
kındaki evraka dair Adliye Vekâleti tezkeresi 
ve Adliye Encümeni mazbatası 

REİS — Müskirat naklinden dolayı icra edi
len muhakemesinde beraet kararı alan Ahmed 
hakkındaki evrakı hükmiye ile bu baptaki Adliye 
Encümeni mazbatası, 
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3. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm Muslu 

Yusuf bini îsa ile rüfekası hakkındaki evraka da
ir Adliye Vekâleti tezkeresi ve Adliye Encümeni 
mazbatası 

REİS — Hiyaneti vataniye ile mahkûm Mııs-
lu Yusuf bini İsa ile rüfekası hakkında Adliye 
Encümeni mazbatası, 

4. — Bafra'dan idama mahkûm Grikor ve rü
fekası ve on ikişer sene küreğe mahkûm Yuvan 
ve Yorgi ve üç sene dört mah hapse mahkûm 
Aleko haldanndaki evraka dair Adliye Vekâleti 
tezkeresi ve Adliye Encümeni mazbatası, 

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

5. — Erzurum Mebusu Salih Efendinin, Hu
kuku şahsiye baki kalmak şartiyle nısıf müddeti 
cezaiyelerini ikmal etmiş olan bir kısım mahkû-
min ile sinni yetmişi tecavüz edenlerin aflarına 
dair kanun teklifi ve Lâyiha Encümeni mazbata
sı (2/530) 

REİS — Nısıf müddeti cezaiyelerini ikmal 
edenlerle sinleri yetmişi mütecaviz mahkûminin 
aflarına dair Erzurum Mebusu Salih Efendinin 
teklifinin reddi hakkında Adliye Encümeni maz
batası, 

6. — Karahisarı Şarki Mebusu Mustafa Be
yin, İstanbul mahakimince, müddei ve müddea-
aleyh Anadolu halkından olduğu takdirde, hak
larında verilen hükümlerdin Anadolu mahkemele
rince muteber tutıdmasına dair takriri ve Adliye 
Encümeni mazbatası 

RE IS — İstanbul mahakimince nıüddei ve 
müddeaaleyh Anadolu ahalisinden olduğu tak
dirde verilecek hükümlerin Anadolu mahakimin
ce kabulü hakkında Karahisarı Şarki Mebusu 
Mustafa Beyin takriri ve Adliye Encümeni maz
batası, 

7. - - Düşman tarafından tahribedilen kura ve 
kasabalar ahalisinin tarik bedelâtının affı hakkın
da kanun lâyihası ve Dahiliye ve Nafıa encü
menleri mazbataları. 

REİS — Istirdadedilen mahallerde düşır.an 
tarafından ihrak ve tahribedilen mahaller ahali
sinin 1338 senesi tarik bedelleriyle bedeli mezkûr-
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dan mütevellit senei sabıka düyunatmın ma'fi)v 
olduğuna dair lâyihai kanuniye ve Nafıa ve Dahi
liye encümenleri mazbataları, 

<9. — Rüsumu Bahriye Kanununun ecnebi se-
faine ait kısmı hakkında kanun lâyihası ve Ha>i-
ciye Encümeni mazbatası 

REİS — Merakibi ecııebiyeden alınacak rü
sum hakkında Hariciye Encümeni mazbatası. 

9. — Muhtelif maahUerdeki telgraf memurla
rının maaşlarının tezyidine dair arzuhalleri, ve İs
tida Eneilmeni mazbatası 

REİS — Muhtelif mahaller telgraf memurla
rından maaşlarının tezyidi hakkında mevrut tel
graf ve İstida Encümeni mazbatası. 

Efendim bunları ruznameye alıyoruz. 

HASÎB B. (Maraş) — Ruznameye alınan 
mazbatalardan Adliye Encümenine aidolanlardan 
ref'i hükme aidolanlar varsa lütfen bunların tak-
dimen müzakeresini nazarı itibara alınız. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — İda
ma mahkûm olanlara ait evrakın tulü müddet ruz-
namede kalması doğru değildir. Bendeniz onların 
da ruznameye alınmasını ve müstaeelen müzake
resini teklif ediyorum. 

REİS — Efendim bendeniz mazbataları tet
kik etmedim. Bunlar meyanında ref'i hükme ait 
varsa bunları içtimai âtide müstacel mevad ine-
yanma alarak müzake erederiz. Adliye Encümeni 
mazbatalarından tecil ve affa dair olanların müs
tacel mevad sırasına ithalini kabul edenler lütfen 
ol kaldırsın. Kabul edildi. Tetkik edelim. Ve ruz
nameye koyalım. 

3. — Bayezid Mebusu Süleyman Sudi Beyin, 
Vilâyatı Şarkiye mültecilerine verilecek meccani 
kereste hakkındaki kamın lâyihasının müstaeelen 
müzakere edilmesine dmr takriri 

SÜLEYMAN SUDİ B. (Bayezid) 
benim takririm vardı. 

Reis Bev 

REİS — Bayezid Mebusu Süleyman Sudi Be
yin Heyeti Celilenize bir temenni takriri var. 
Okunacak. 

Ö : İ 
Riyaseti Celileye 

Vilâyatı Şarkiye mültecilerine verilecek ke
reste Kanununun müstaceliyet karariyle müzake
resini teklif eylerim. 

17 Haziran 1338 
Bayezid 

Süleyman Sudi 

4. — Lâzistan Mebusu Esad Beyin, Karadeniz 
sahiline ihraeedilecek unların Gümrük Resmîne 
dair Kanunun temdidine dair kanun teklifinin 
bir an evvel ruznameye alınmasına dair takriri 

Riyaseti Celileye 
Karadeniz sahiline ithal olunacak mısır ve 

mısır unlarının Gümrük Resmi munzammmdan 
muafiyeti hakkındaki müddetin 8 Eylül gayesi
ne kadar temdidine dair olan teklif Muvazenei 
Maliye Encümenince tasvip ve şehri hal nihaye
tine kadar bir neticeye raptı zımnında müstace
liyet karariyle Riyaseti Celilerine ta-kdim kılın
mış olmakla bir an evvel ruznameye alınarak 
bermucibi teklif müstaceliyetle müzakeresini arz 
ve temenni eylerim efendim. 

17 Haziran 1338 
Lâzistan 

Esad 

REİS — Efendim Süleyman Sudi Beyefen
dinin teklifleri zaten ruznamenin dördüncü mad-
desindedir. Filhakika, yaz mevsimi inşaat zamanı 
olduğu için müstaceldir. Lâzistan Mebusu Esad 
Beyin teklifi vaktiyle üç dört gün müzakere 
edilip Karadeniz sevahiline ithal olunacak mı
sır ve mısır unlarının Gümrük Resmi munzam -
mından muafiyeti hakkında kabul edilen Kanu
nun müddetinin temdidine dair olan teklifinin 
müzakeresine dairdir. Tensilbederseniz... 

NEBİL Ef. (Karahisan Sahib) — Böyle sı
rayı bozarsak hiçbir iş çıkaramayız. Madem
ki dördüncü numarada imiş, sırası gelince mü
zakere edilsin. 

REİS — Efendim, Süleyman Sudi Beyin ta
lebini reyi âlinize vaz 'ediyorum. Bir numara
dan sonra müzakeresini kabul edenler lütfen 
el kaldırsın. Efendim, kabul edildi. 

Efendim, Lâzistan Mebusu Esad Beyin tek
lifi bir kanunu mevcudun müddetini temditten 
ibarettir. Karadeniz sevalihinıe ihraeedilecek 
mısır ve mısır unlarından alman Gümrük Res
mi hakkındaki Kanunun temdidi meriyetine 
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ğını tahmin eden encümenimiz muinsiz maa-
şatınm nahiye itibariyle muayyen günlerde 
ve üe ayda bir kere verilmesi tarikini münasip 
görmüştür. Tafsilâtı anifeye göre lâzım gelen 
nizamnamenin müstaeeien tanzimi zımmmda 
Maliye Vekâletine tevdii Heyeti Umumiyeye 
arz olunur. 
Kavanini Maliye En. Rs. M. M. 

Erzurum Mebusu Ali Vefa 
Hüseyin Avni 
Kâtip Aza Âza 

Ahmed Hamdi Biga — 
Mehraed 

Âza Âza Âza 
Karahisar İsmet Reşad 
Mustafa, 
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dairdir. Bugün müzakeresini (kabul edenler lüt
fen el kaldırsın. Kalbul edilmiştir. 

NEBİL Ef. (Karahisarı Sahib) — Biz böyle 
vakit geçirirsek hiçbir iş göremeyiz. 

REİS — Muinsiz efrat aileleri maaşatı hak
kındaki Kanunu müzakere edeceğiz. 

ABDULLAH Ef. (İzmit) — Reis Bey, Sü
leyman Sudi Beyin takriri kabul mü edildi, ret 
md edildi? 

10. — Muinsiz efrat ailelerinin ikdan hak
kında kanun lâyihası ve Kavanini Maliye En
cümeni mazbatası (1) 

REİS — Efendim, Muinsiz efrat aileleri hak
kındaki Kanunun müzakeresine geçiyoruz. Ka
vanini Maliye Encümeni mazbatası okunacak : 

Kavanini Maliye Encümeni mazbatası 
Muinsiz efrat ailesine verilen maaşatın tarz 

ve sureti tevzii usulünün bittetkik daha salim 
bir hale ifrağı için encümenimize havale edil
miş olan Encümeni Mahsus mazbatası ve evrakı 
müteferriası kıraat ve tetkik olundu. 

Muinsiz efrat maaşatmın tahsildaran mari
fetiyle tevzd ve ita ettirilmesi en ziyade şikâ
yeti ve binaenaleyh; suiistimali mucibolan nok
tadır. Encümenimiz mal kalemlerince tertibe -
dilecek bordrolar üzerine emri tevziatın mec
lisi idarelerin mesuliyeti tahtında icrası ha 
linde bu şikâyet ve suiistimalin mündefi ola
cağı mütalâası ndadır, İkinci müşkülât ise bu 
maaşın malı bemah ve mun.tazam.an verilme 
meşindedir. Beher m ah tahakkuk edecek mu 
insiz efrat ailesi maaaştı bilcümle masarifatı 
takdimen tefrik ve ihzar ve tanzim edilecek 
bordrosiyle meealisi idareler emrinde malsan-
dıklarında hıfzolunarak hiçbir sebep ve baha
neyle sarf olunmaz. Ve bu maaaştm mah b > 
mah tedarikine memuruni maliye mecbur tu
tulursa matlubolan intizamı tediyenin husul 3 
tabiîdir. Ancak birtakım acezeden ve çocuk 
îu birtakım kadınlardan ibaret olan ashakî 
maaşatın her ay ekserisi sekiz on saatlik m es; 
feden meclisi idare merakizine kadar gelme
leri pek ziyade suubeti dai olacağından esasev. 
mahfuz olan maaşatın üç ayda bir kere tevzi edil
mesi -halinde esasta farklı bir tebeddül olma
makla beraber halka suhulet bahşetmiş ol acı 

(1) Evveliyatı 12 nci ciltte, sekseninci tçti-
madadır. 

REİS *— Efendim mazbata okundu. Kavani
ni Maliye Encümeni mevcut kanunu tatbik et
tirmek için Maliye Vekâleti lâzımgelen tali
matnameyi tanzim etsin diyor. Bu husus hak 
kında söz istiyen var mı? 

N E B & Ef. (Karahisarı Sahib) — Müsaa
de buyurunuz efendim. Bunun hakkında Ka
vanini Maliye Encümeni Reisi vayahut Mazbata: 
Muharriri izahat versin. Bütçede muhassas 
tahsisat var mıdır! Yok mudur? Yani otuz ku 
ruş üzerinden muinsiz efrat ailesi için bütçe
ye tahsisat konmuş mudur? Konmamış mıdır? 
Bunu izah etsinler. 

ABDULLAH Ef. (İzmit) — Reis Bey Mu 
vazenei Maliyeye gitmemiştir bu evrak. 

REİS — Efendim Muvazenei Maliye Encü 
menine de gitmiştir. 

ALİ RIZA B. (İstanbul) — Harbi Umumi
den evvel muinsiz ailelere yevmiye bir kilo ek
mek bedeline tekabül etmek üzere mahiye nüfus 
başına otuz kuruş tahsis edilmişti. Fakat; bugün 
memleketimizde ekmeğin kilosu bir kuruş de
ğildir. Bundan dolayı bu otuz kuruş bu ailelerin 
ihtiyacatına katiyen tevafuk etmediği gibi esasen 
Harbi Umumi esnasında da bu para tahsildarlar 
elinde kalmış ve halk katiyen istifade etmemiştir. 
Bu otuz kuruş dahi verilmekle halkın ihtiyacı 
temin ediîemiyeceğinden eğer Devletin bütçesi 
müsaitse bu miktar tezyidedilmeli yoksa hiç veril
memeli. Muinsizlerin ihtiyacını köylüye terk et 
melidir. (Çok muvafık sesleri) 
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REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Efendim 

bendeniz bu kanun hakkında Adliye Vekili sıfa-
tiyle söylemiyorum. Mebus sıfatiyle söyliyorum. 
Muinsiz ailelerini matlup veçhile terfih ve ikdaı* 
için bir teklifte bulunulmuş, hatırladığıma göre 
her encümenin reis ve mazbata muharrirlerinden 
müteşekkil bir Encümeni Mahsus Teşekkül etmiş 
ve bu teklifi müzakere etmiş, tekrar Kavanini 
Maliye Encümenine gitmiş, Kavanini Maliye En
cümeni zaten mevcut otuz kuruş maaş üzerine 
tevakkuf etmiş, encümen «Bütün fenalıklar otuz 
kuruşun azlığından değildir. Ancak bunun sm'e-
ti sarfını mübeyyin bir talimatnamesizlikten iba
rettir.» diyor. Uzun zaman işgalin neticei ame
liyesi olarak muinsiz efrat ailesi hakkında bu mu 
olacaktı? Buna aidolmak üzere Muvazenei Mali
ye Elncümeni veyahut Kavanini Maliye Encüme
ni arkadaşlarımız gelsin izahat versinler. Bil has 
sa Rıza Bey biraderimizin dediği otuz kuruş ve
rilip verilmemesindeki faide nedir? Bunun hak
kında tafsilât versinler, tenevvür edelim. 

Sonra Nebil Efendi biraderimizin sorduğu 
* mesele var. Bunun sarfına mezuniyet veriyoruz. 

Bütçeye ne miktar para konmuştur. Ne kadar 
tahakkuk etmiştir? Hiç olmazsa verdiğimiz kara
rın kıymeti ameliyesi olduğuna kaani olalım. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Büt
çe Kanununda buna ait bir zam, bir miktar mu
kayyet değildir. 

ŞEVKİ B. (İçel) — Efendim muinsiz efrat 
maaşatı katiyen verilmiyor. Bütçede de bun im 
yeri yoktur, konulmamıştır. Bütçede bir maaş 
mevcudolmadığı halde tevziatı için müzakere, mü
nakaşa etmek doğru değildir. Bu maaş kesilmiş
tir. Yalnız şüheda ailesi maaşatı vardır. Bunlar 
evvelce mal sandıklarından veriliyordu. Köy
lerden üç saat, on saat uzak mevkilerden kadın, 
çocuk yeden beyed almak için gelir ve Hükü
met civarında toplanırlardı. Üç gün, beş gün 
beklerle, almanın imkânı yok, nihayet kovulur
lar ve giderlerdi. Nihayet mahallerinin işarı 
üzerine İstanbul Hükümeti o vakit emir verdi. 
Bunların paralarını karyelerinde tahsildarlar 
makbuz mukabilinde kendilerine versin, bu min
val üzere kendilerine veriliyordu. 1337 senesinde 
bu kat'edildi. Şimdi bu maaş verilmiyor. Veril-
miyen bir maaş hakkında müzakere cereyan et
mekten bendeniz bir şey anUyamıyorum. 

Dr. FİKRET B. (Kozan) — Müdafaai Mil-
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j üye Vekili burada yoktur. Bu nasıl müzakere 

ediliyor •efendim? 

ALİ RIZA B. (İstanbul) — Fakat ortada 
bir kanun vardır. Bu paranın verilmesi lâ-
zımgelir. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. 
(Gümüşane) — Muinsiz efrat ailelerine veri
lecek maaş 1337 bütçesinden tayyedilmiştir. Bu
nun hakkında Meclisi Âlinin malûmatı vardır. 
Kanun mevcuttur. Yeniden kanun tanzimine 
lüzum yoktur. Yalnız#bunu tediye etmek mese
lesi bütçe meselesidir. Müdafaai Milliye bütçe
sinin hini müzakeresinde Muvazenei Maliye 
Encümeninin de bir raporu vardır. Tabiî onu 
da müzakere edeceğiz. Eğer Meclisi Âli tahsisa
tın vaz'ına imkân görürse ve tahsisatını vaz' 
ederse mevcut kanuna tevfikan tediyesi devam-
eder. Fakat şimdi Müdafaai Milliye Vekili 
mvcut değildir. Müdafaai Milliye bütçesini mü
zakere etmiyoruz. Kanun tanzimine de lüzum 
yokken yalnız Müdafaai Milliye bütçesine ait 
bir tahsisatın tâyin veya tahsis meselesinin mü
zakeresinden zannederim ki bir faide hâsıl ola-
mıyacaktır. Yalnız Meclisi Âliden şunu rica 
ederim ki; bütçe müzakeresini haftada iki değil, 
üç ve mümkünse dört güne iblâğ edelim. İki 
hafta zarfında bütçeyi sıkı bir müzakere ile in-
taeedelim. Bu suretle diğer muallâk mesail de 
bütçe ile hal ve fasledilmiş olur. Bunun hak
kında kanun yapmaya lüzum göremiyorum. Tah
sisat verebilir misiniz? Veremez misiniz? Bunu 
müzakere etmek için Müdafaai Milliye bütçe
sini müzakere etmek lâzımdır. Bunun için rica 
ederim, Müdafaai Milliye bütçesinin müzakere
sine talik edelim. Ve Müdafaai Milliye bütçe
sinin de diğer bütçelere takdimen müzakeresini 
kabul edelim. Haftada üç günün bütçeye tahsis 
edilerek intacedilmesi pek münasip olacaktır 
efendim. 

NEBİL Ef. (Karahisarı Sahi'b) — Muinsiz 
efrat ailesine maaş verilmesi hakkındaki Kanu
nun vücudundan bahsediliyor. ({Mrültüler) Bu 
Meclisten bu kanunun ilgasına dair bir kanun 
sâdır olmamıştır. 1337 senesinde bu para verile
medi. Maliye Vekâleti bu parayı verebilecek mi
dir? Veremiyecek midir? Bir. (İkincisi biz şimdi 
o kanun mucibince Maliye Vekâletine veyahut 
Hükümete gerisin geriye şu mazbatayı göndere
cek olursak, 'Müdafaai Milliye bütçesi müzakere 
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olunmadı, tasdik edilmedi ve Müdafaai Milliye | 
bütçesinde bu paranın karşılığı, yani tahsisatı 
olup olmadığı bizce meçhuldür. Bunlar bizce 
meçhul iken Maliye Vekâleti bu parayı sarf 
edebilecek midir? Cevap istiyorum. 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN FEHMİ B. (Gü-
müşane) — Efendim, malûnıuâlileri 1337 sene
sindeki sarfiyat Meclisi Âlinin 28 Haziran 1337 
tarihli Kararnamesine istinadeder. Bu kararda 
Muvazenei Maliye Encümeninin 1337 senesinde 
tesbit ettiği bütçe dairesinde avansların sarfına 
Maliye Vekâletini mezun .kılmaktan ibarettir. 
1337 senesinde Muvazenei Maliye Encümeninin I 
tesbit ettiği bütçede muinsiz efrat aileleri tah
sisatı mevzuuhahsokıadığı için Maliye Vekâleti I 
1338•'bütçesiyle açık ve muayyen bir tahsisat ve
rilmedikçe bittabi para veremez ve sarf edemez. 
Bara sarf etmeye salâhiyeti kanuniyesi yoktur. 
1338 senesinde bu iş için para tahsisi mümkün I 
müdür, değil midir? Bütçe müzakeresinde bu I 
meseleyi esaslı bir surette hallederiz efendim. I 

NHBÎL Ef. (Kafahisarı Sahih) — Bugün ha
vale edersek Maliye Vekâleti verebilecek midir? 
Veremiyecek mi? I 

MİALÎYE VEKİLİ HASAN FEHMfl B. (De
vamla) — Bugün için imkânı olmadığını söyle- I 
dim. I 

ALÎ RIZA B. (İstanbul) — Muinsiz efrat 
ailelerine maaş tahsisi hakkında bir kanun mev-
eudolduğu halde neden dolayı 1337 (bütçesinde 
bunlar için bir tahsisat konmamıştır ve bu tah- I 
sisatın konmam/ası için Meclisi Âlinin 'bir kararı I 

- var mıdır? (Yoktur sedaları) I 
MALÎYE VEKÎLÎ HASAN FEHMİ B. (Oü-

müşane) — Efendim, 1337 senesi bütçesi 1336 I 
senesi Şubatının 28 nci günü Meclisi Âliye tev- I 
di edilmiştir. Meclisi Âlide İra mesele hatırımda 
kaldığına göre üç defa daha müzakere edilmiş- I 
tir. Bütçeyi Meclisi Aliye takdim etmek Hü'kü- I 
metin vazifesidir. Bunun noksanı, fazlası 'bittabi I 
Meclisi Âliye aittir. Muamele yeni müzakere I 
edilmiyor. Bir buçuk sene zarfında şimdiye ka- I 
dar üç defa müzakere edildiği için tekrara lü- I 
zum görmüyorum. Ali Rıza Beyefendi de derha- I 
tır buyururlar ki, bu meseleyi birkaç defa daha I 
müzakere ettik. Muhtelif encümenler teşkil edil
di. Henüz amelî bir netice verilemedi. Çünkü 
verilemezdi. I 

•HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) —Efendim, 
hunun müzakeresinden evvel safahatını bilmek 1 
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lâzımdır. îcra Vekilleri, Maliye Vekili FerM Bey 
zamanında sellemehüsselâm Heyeti Gerilenin hiç
bir karan olmadığı halde, Beyefendinin buyur
dukları gibi mahiye verilegelmekte olan otuz 
ıkuruşu katet mislerdi. Meclis bunda biraz hak 
görmüş. Çünkü aileler köylerden kalkıp şehre 
gelerek on, on beş gün şehirde kalmak ve epey
ce masraf ihtiyarı ıstırarında kalmakta oldu
ğundan maalesef bir teklif dermeyan buyur
muşlar. Fakat hiçbir 'karara iktiran etmemiş. 
İcra Vekilleri de bunu katetmekte başka bir se- ' 
bep görerek noktai nazarlarını bir lâyihai kanu
niye ile Heyeti Celileye arz etmişlerdi. Onu oku
yayım. Tabiî bu paranın kesilmesi dolayısiyle 
birçok asker aileleri Malisi Âl iye istida ediyor, 
Meclisi Âli de îcra Vekillerine havale ediyor, 
onlar da şu kanunu teklif ediyorlar. 

ADLİYE VEKÎLÎ REFİK ŞEVKET B. 
(Saruhan) — Tarihi kaç? 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Devamla) — Tarihi 
1336 senesinin Eylülü ?di. İşte okuyomm. efen
diler. 

Muinsiz efrat ailesi maaşatı hakkında Kanun 
MADDE 1. — Muinsiz efradı askeriye aile

lerine Mükellefiyeti askeriye Kanunu mucibince 
verilmekte olan şehrî otuzar kuruş maaş Eylül 
1336 tarihinden itibaren kat'olunarak mezkûr 
ailelerin emri iaşesi âtideki mevad mucibince te
min olunacaktır. 

MADDE 2. — Bir karyede cidden muhtaei 
muavenet ne kadar muinsiz efrat ailesi varsa be
herine yevmî birer kilo ekmeklik zahire verilmek 
şartiyle bir senelik ihtiyaçları kariyenin muhtar 
ve heyeti ihtiyariyesi taraflarından her sene har
man mevsiminde tahakkuk ettirilerek o sene id
rak edilen mahsulâtın derecesine göre karye 
zürramdan beherine isabet eden miktar bittâyin 
öşürle beraber harmanlardan alınarak köy am
barında iddihar edilecek ve harman sonunda aile
lerden her birinin hissei müsibesi ahalii karye 
huzurunda muhtar ve heyeti ihtiyariye tarafla
rından tefrik ve tevzi olunacaktır. 

MADDE' 3. —• Mezkûr ailelerden kendi tar
lasını zer'etmeye iktidarı olmadığı anlaşılanların 
tarlaları muhtar ve heyeti ihtiyariye tarafın
dan ahaliyi kuraya münavebe ile ve imece tarik-
leriyle zer'ettirilecektir. îmceye iştirak etmek 
istemiyenlerle hissesine isabet eden zahireyi ver-
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mekten imtina edenler olursa muhtaran tarafla
rından tarlalar münasip ücretle sürdürülüp ek
tirilerek ücreti imeceye iştirak etmiyenlerden 
marifeti hükümetle tahsil ettirilecektir. 

MADDE 4. — Belediyesi olan kasaba ve şe
hirlerdeki muinsiz efrat ailelerine yevmi birer 
kilo ekmek itası hususu belediyelerce temin olu
nacaktır. Buna karşılık olmak üzere belediyeler 
müsakkafat vergilerine zamimeten alınmakta olan 
yüzde yirmi beş resmi munzam ancak belediye 
karariyle ihtiyaca göre yüzde yüz derecesine ka
dar iblâğ olunabilecektir.* 

HACI TEVFÎK Ef. (Kângırı) — Şairane.. 

HÜSEYİN AVNt B. (Devamla) — Malûmu-
âlininizdir ki, köylerde ahalimiz gayet müşfiktir. 
Kendi rızasiyle, sefil olan asker ailelerine yardım 
eder, böyle bir mecburiyet koyduğumuz takdir
de ahvali ruhiye dolayısiyle, değil ona muave
net, halkın rızası dâhilinde olan muavenet de 
munkatı olacaktır. Ahvali ruhiye bu merkezde
dir. 

HAMDİ B. (Amasya) — Köylerde muinli 
aile kalmamıştır, zaten. 

HÜSEYİN AVNI B. (Devamla) — Şimdi 
efendiler, bunu yazmak - affmızı dilerim - bu 
milletin içerisinden doğmuş bir hükümet olma
dığını cihana ilân etmek, demektir. Her kim olur
sa, olsun, buna imza koyarken; ben bu milleti ta
nımıyorum, ben bu milleti bilmiyorum, deseydi 
daha iyi olurdu. Simdi elde bir dereceye kadar 
muinsiz efrat ailelerinin idarelerini temine me
dar olmak ve onları ikdar etmek için beş altı nü
fusa otlızar kuruştan hiç değilse birkaç okka 
ekmek parası verilebilen bir kanun vardır. Bu 
kanun bu şekilde çıkarsa veyahut biraz da tadil 
edersek o vakit otuz kuruşun şekil ve mahiyeti 
değişecektir. Bu kanun daha ziyade sıyanet et
mesi hasebiyle - hayalen - tabiîdir ki, diğerini de 
bütçeden çıkarmışlardır. Heyeti Celilenin tasvip-
kâr görünmesi de - Heyeti Celilenin bir kararı 
yoktur - ahalinin Hükümetten parasını almak 
için kasabalarda sürünerek daha ziyade para sarf 
etmek ıztırarında bulunduğu meselesiydi. Encü
meniniz bu ciheti de nazarı dikkate aldı. bunların 
tezyidi Hazinece mümkün değil, halkın üzerine 
de böyle öşüre veyahut vergilere zam muhaldir; 
binaenaleyh bunun ortası vardır. Ortası nedir? 
Hali muhafaza... Hali muhafazada son şekil ola-
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I rak dedik ki; halkın para ayağına gitsin. Yani 

şu iki senelik mesainin ahkâmı budur. Demin en
cümeninizin mazbatası okundu. Bir daha okuma
ya lüzum görmüyorum. Biz şu otuz kuruşun ke-
makân ve her türlü tediyata takdimen verilmesi 
için meclisi idareler vasıtasiyle köy heyeti Lhti-
yariyesiııce yapılacak, bordurosu gelecek ve on
lar alıp köyde tevziat yapacaklardır. Esasen ka
nun mevcuttur. Eğer o kanunun daha ziyade 
fevkında ikdarı lâzımgeliyorsa bile Heyeti Celile-
ce Hükümetin teklif ettiği bu şekil zannediyo^ 
rum, şayanı müzakere değildir. Her hangi encü
mene gönderirseniz işte huzurunuzda arz ettim, 
bu vadide bunun tezyidinin imkânı yoktur. Bina
enaleyh daha başka türlü tezyidi hususunda ye
ni bir teklifte bulunacak arkadaşımız varsa tabiî 
müzakere ederiz. Başka türlü müzakere edilemez. 
Bunu bir an evvel çıkarmak lâzımdır. Yoksa tehi
ri hiç caiz değildir. Binaenaleyh encümenin nok-
tai nazarını lütfen kabul buyurarak her şeye tcr-
cihan ve köylünün ayağına gitmek şartiyle bu 
paraları verelim. Tezyidini de düşünelim. Eneü-

I men bu kararında ısrar ediyor. Bunun Muvazene 
Encümenine gitmesine lüzum yoktur. Esasen ilâ
vesi yok. Çünkü biz bir kanunun ahkâmının ic
rasını istiyoruz. Yoksa şu, bu ilâvesi yoktur. 
Bütçeye konmamış ise Muvazene Encümeni ithal 
edebilir. 

MALİTE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (Gü
müşhane) — Kanun, 'her ftıangi (bir işi veya hiz
met için verilecek paranın miktarını tâyin eder. 
Fakat bunun muayyen olan miktarda sarfını 
mezun kılacak Muvazene Kanunudur. Meclisi 
Ali bu para verilsin diye her zaman karar itti
haz edebilir. Zaten o kararı hattâ kanun ola
rak vermiştir. Fakat bütçede muayyen bit- tah
sisat kabul buyurmadıkça kanun, kanun ola
rak kalır. Tediyat yapılamaz. Çünkü bir se
ne zarfında sarf edilecek paranın miktarını ay
rıca Mırvazene ve Avans Kanunu ile tâyin ve 
tesbit etmek lâzımdır. Bütçede esas olmıynı 
bir iş için açıktan avans vermek, tâyini esami 
ile yeniden bir kanun şeklinde 'bir maddei ka
nuniye tanzimine mütevakkıftır. Bu da Muva-
zenei Maliye Encümeninden geçmek lâzımdır. 
Bendeniz diyorum ki; bu mesele doğrudan 
doğruya tahsisat meselesidir. Tahsisatı ise Mu-
vazenei Maliye Encümeni verecektir. Encümen 
imkânı olup olmadığını düşünsün Meclisi Âli-

I nize arz etsin. Meclisi Âliniz dahi Müclafaai 
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Milliye bütçesinin müzakeresinde tahsisatı ka
bul buyurursunuz, (biz de veririz. Yoksa, bugün j 
vereceğiniz bir karar ile 'bendeniz bu parayı 
verirsem vazifemi ifa etmiş olmakla beraber 
idari bir kararla sarf etmiş olurum. Bunu ka
bul ediyormusunuz ? 

HÜSEYİN AVNl B. (Erzurum) — Efen
dim Müdafaai Milliye Vekâletinden ve bun
dan birkaç gün evvel de Heyeti Vekile Riya
setinden olmak üzere iki tezkere gelmişti. O 
tezkerelerde muinsiz efrat ailesi hakkında ya
pılacak muamele isti'lam olunuyor.. Buna ve
rilecek cevap, elde mevcut olan kanunun hük
münün icrasıdır. Bu bapta karara da lüzum 
yoktur. Çünkü kanunun tatbik ahkâmı için ka
rar itasına mahal yoktur. Esasen mesele mali
ye meselesidir.. Elde mevcut 'bulunan kanu
nun icrayı ahkâmı lüzumuna kail olan Mali
ye Vekâleti o miktar tahsisatın sarfına mezu
niyet ister. Çünkü bize gelen lâyihai kanuni-
yelerin tahsisat ile alâkası yoktur. Otuz kuruş 
kâfi değildir. Birer kilo ekmek verelim deni
yor. Binaenaleyh bu lâyihalar, elde mevcut 
olan kanunun hükmünü ta'vîk edecek mahi
yette değildir. Binaenaleyh Maliye Vekili Bey
den istirlham ederim, bu hususta sarfı lâzımge-
len paranın miktarını tesbit etsinler. Bize de
sinler ki bu kanun elimdedir, 'bunun tahsila
tını benden istiyorlar' ve bu tahsisatın miktarı 
da şudur, bu paranın sarfına bana mezuniyet 
veriniz... Biz de mezuniyet veririz. Hattâ sar
fına mezuniyet verdiğimiz taktirde değil bu 
senenin geçen senekinin bile verilmesi zanne
derini lâzımgelîr. Binaenaleyh bendeniz bu pa
ranın kemakân verilmesinin tahtı karara alın
masını ve 1338 bütçesine ithal olunmasını tek
lif ediyorum. Esasen musaddak 1337 bütçesi 
yoktur. Bütün avanstan. Musaddak olmıyan 
fusul ve mevadda tatbikan sarfiyatta bulunu
yorlar. Binaenaleyh muinsiz efraf ailesi hak
kında da bu suretle hareket ederler. Bunun 
için ne karar ister, ne de kanun. Yalnız para 
ilâve edilmek lâzım gelirse o da ayrı bir mese
ledir. O zaman Müdafaai Milliye bütçesine o 
kadar paranın ilâvesi lâzımgelîr. Binaenaleyh 
şimdilik bir maddei kanuniyeye lüzum yok
tur. 

MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENİ R E t 
SI REŞAT B. (Saruhan) — Efendim. Bendeni
zin kanaatimce Heyeti Celilenin bu hususta-
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ki bütüm münakaşat ve mesaisi hederdir. Bu 
muinsizler maaşatı da dâhil olduğu halde ruz-
namede mevcut yüzlerce, binlerce mevaddan 
hiç birisi yoktur ki bütçe ile alâkadar olmasın. 
Her hangi bir mesele her Ihangi bir vekâletin 
veya müdüriyeti umumiyenin bütçesinde mut
laka dâhil olmak lâzımgelîr. Bu muinsizler 
maaşatı meselesi de maliye bütçesinde eğer 
dâhil ise tabiatiyle 'bütçe ile gelecek ve böyle 
kavli değil, fiilî neticeye iktiran edecektir. 
Binaenaleyh mademki her şeyi bütçe hallede
cektir. Hattâ Kanunu Esasimizde, malûmuâli-
ııiz, bir madde vardır*; Meclisi Mebusanm açıl
dığı gün Hükümet, bütçesini Meclisi Millîye 
vermeğe mecburdur. Meclisi Millî her işe tak
dimci! 'bütçeyi tetkik, müzakere ve halleder. 
Binaenaleyh biz de bütün mesaimizi 'bütçe mü
zakeresine hasredelim. İcafoederse haftada 
dört gün bütçeyi müzakere edelim. Haftada 
dört gün müzakere edersek beş on gün içeri
sinde bütün işler halledilecektir. Zaten encü
meniniz 'bütün bütçeleri ihzar etmiştir. Bütçe 
müzakeresi münasebetiyle muallak olan bütün 
bu mesail de arz ettiğim gibi katî olarak bir 
netieei ıh aile iktiran edecektir. Binaenaleyh mu
insizler maaşatı meselesi de yarın öbür gün 
Maliye Vekâleti bütçesi müzakere edilirken 
halledilir. 1337 bütçesinde muinsizler maaşa t. 
için beş para konulmamıştır ve Muvazene En
cümenine gelen Hükümetin teklifi de yoktur. 
Fakat 'bütçenin, maliye bütçesinin esnayı mü
zakeresinde muktezâyı ha'l ve maslahat ne .ise 
bu da tabiatiyle hallolunacaktır. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — 
Bendeniz zannediyorum ki, bu muinsiz efraı 
ailelerine taallûk eden maaşat meselesi değü 
muvazenei umumiye meselesi değil. Bu para 
1337 tarihine kadar veriliyordu. Fakat heyeti 
umumiyesi 4 - 5 milyona baliğ olmakla ben 
ber muinsiz ailelerine verilen bu para ihtiya 
çatı temine kâfi olmadığından bir şekli mah
sus verilmek üzere bütçeden çıkarılmıştı. Bi
naenaleyh bu şekil olacak şey 'köylerden mi 
yoksa belediyeden mi veyahut da maliyeden 
mi verilmesi meselesidir. Eğer maliyeden 
verilmesine karar verilecek olursa o za
man Muvazenei Maliye Encümenine gitmesi ica 
beder. 

MUVAZENEİ MALlYE ENCÜMENİ RElSÎ. 
REŞAD B. (Saruhan) — Efendim Muvazene,i 
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Maliye Encümeninin tanzim ettiği maliye büt
çesi Huzuru Âlinize arz edildiği zaman orada 
göreceksiniz ki, bir maddei mahsusa var. Bu 
mesele için kati bir karar ittihaz etmek mecbu
riyetindeyiz. Maliye bütçesinin müzakeresine 
talik edelim ve bütçelerin müzakeresi için haf
tada dört gün tahsis edelim. 

REİS — Efendim söz alan birçok arkadaşı
mız var. Şimdi bir şekil meselesi var, Birde 
Heyeti Vekilenin bu bapta bir lâyihası var, 
sonra Kavanini Maliye Encümeninin bu layı 
hanın gayri kabili tatbik olduğuna ve kanunu 
sabıkın icrayı ahkâmı lüzumuna dair mazba
tası var ve bir de Maliye Vekili Hasan Beyle 
Reşad Beyin teklifleri var. Hasan Beyle Re-
şad Bey, bu meselenin doğrudan doğruya büt 
çe ile alâkadar olduğunu, Müdafaai Milliye 
bütçesiyle Maliye Vekâletinin bütçesinin esna
yı müzakeresinde halledilmesi lâzımgeldiğiııi 
beyan ediyorlar.. 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN FEHMİ B 
(Gümüşane) — Muhassasatı zatiye bütçesinde-
dir. 

O da ruznamededir. 
REİS - ^ M a l i y e Vekili Bey Muha&sasatı 

Zatiye bütçesinin esnayı müzakeresinde Heyeti 
Celilenizce kabul edilecek bir şekilde tahsisatın 
konması iâzımgeldiğini söylüyor. Ve o bütçeye 
talikini talebediyorlar. 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Efen
dim, yanlış anlaşılıyor. Hükümetin bugün bU' 
kanunu vardır. Bunu kabul ediyor musunuz? 
Etmiyor musunuz? Yani bu kanunun ret veya 
kabulünü Heyeti Celileye arz ediyorum. Eğer 
bu kanun kabul edilirse müzakereyi tehirdû*. 
Bu başka bir şey değil. 

MUSTAFA SABRÎ Ef. (Siirt) — Muin
siz Kamamı kabul ediliyor. 

REİS — Efendim şu teklifin, yani Kavani
ni Maliye Encümeni mazbatasının maliye büt
çesinin müzakeresine talikini kabul edenle:-
lütfen ellerini kaldırsın. (Anlaşılmadı sesleri) 

MAZHAR MÜFÎD B. (Hakkâri) — Efen
dim, Heyeti Vekilenin elimizde bir kanunu var, 
Rica ederim bu kanunun heyeti umumiyesi red-
dedilsin de ondan sonra ne yapacaksak yapa
lım. Henüz elimizde bir kanun var, bu bir 
kere müzakere edilsin. O kanunu ne yapıyo
ruz? 
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ALİ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Tehir edi 

yoruz. 
MAZHAR MİFİD B. (Devamla) — Hü

kümetin verdiği kanunun müzakeresini teniı* 
etmek öyle mi? Fakat Hükümetin kanunu mü
zakere edilmeden nasıl olur! Bendeniz anlamı
yorum. 

REİS — Efendim Hükümetin teklifiyle en
cümenin teklifi yekdiğerine tamamiyle zıttır. 
Birinin kabulü diğerinin reddini ınutazammın-
dır.. Onun için birinin reddi diğerinin, imali 
olamaz. Müzakere etmiyoruz. Tehir külle dair
dir. Binaenaleyh Maliye Vekâletinin bütçesine 
kadar bu kanunun tehiri müzakeresini kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edil
miştir. 

11 —- Lâzistan Mebusu Osman Beyin Kara
deniz sahiline ithal edilecek unlardan alınacak 
Resmin, Resmi asli olması hakkındaki, kanunun 
temdidi müddeti hakkında kanun teklifi ve Mv> 
vazenei Maliye Encümeni mazbatası 

REİS — Efendim bugün kabul ettiğiniz ka
rar mucibince Karadeniz sevahiline ithal edile
cek mısır ve mısır unlarından tarifei asliye 
üzerinden resim ahzi hakkındaki Kanunun tem
didine dair lâyihai kanuniye var. 

SÜLEYMAN SUDİ B. (Bayezid) — Efen
dim, bendenizin bir takririm vardı. 

B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 
26 Şubat 1338 tarihinde zahire ithalâtından 

alınmakta olan Gümrük Resmi hakkında Mec
lisi Âlice yapılan Kanunun ikinci ve üçüncü 
maddelerinde Karadeniz sahiline ithal edilecek 
mısır ve mısır unları hakkındaki Resmin tarifei 
asliyeye tenzili Haziran gayesine kadar kabul 
edilmiştir. Halbuki mısıra en ziyade muhtaco-
lan Lâzistan livasında Haziran iptidasında 
mısır zeriyatına başlandığından Eylül gayesi
ne kadar en ziyade ihtiyaç mevsimi olduğun
dan eğer işbu müddet lâakal Eylül gayesine ka
dar temdidedilmezse memlekete zahirenin evvel
den muhtekirlerin elinde iddiharma fırsat ve
rilmiş ve bu suretle ahali ve köylünün işbu muh
tekirlere soyulmasına sebebiyet verilmiş olaca
ğından ve esasen mahallî belediye dairesinden 
ve ahaliden aldığım uzun bir telgrafta bu hu
susun icrası rica olunmakta olduğundan anifiz-
zikir kanunun Karadeniz sahiline ithal edilecek 
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mısır ve mısır unlarından alınacak Gümrük ilen- | 
minin Haziran gayesinden Eylül gayesine kadar 
müddetinin temdidi için berveehi âti mevaddın 
müstaceliyetle müzakere ve kabulünü rica ede
rim. 

Madde 1. — Karadeniz sahiline ithal edile
cek mısır ve mısır unlarından Haziran gayesi
ne kadar tardfei asliye üzerinden istifa edilmek- I 
te olan Gümrük Resmi Eylül gayesine kadar ke-
makân istifa edilecektir. 

Madde 2. — İşbu kanunun icrasına Maliye 
Vekili memurdur. 

Madde 3. — İşbu kanun tarihi neşrinden Ey
lül gayesine kadar muteberdir. 

3 Haziran 1338 

Lâzistan Mebusu 
Osman Nuri 

REİS — Efendim müsaade ediniz mazbata 
okunacak. 

Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 
Karadeniz sevahiline ithal edilmekte olan mı

sır ve mısır unlarının Haziran gayesine kadar 
Gümrük Resmi aslisiyle ithal edilmesine dair olan 
Kanun Haziran gayesine kadar temdidedilmiş 
olup halbuki Karadeniz sahilinde yetişen mısır 
mahsulü Eylül nihayetinde idrak edilmekte oldu
ğundan işbu müsaadenin Eylül gayesine kadar 
temdidi hakkında Lâzistan Mebusu Osman,Be
yin teklifi muvafık görülmüş olup ancak mevcut 
kanunun hükmü Haziran gayesinde nihayet bu
lacağından o zamana kadar temdidi hakkındaki 
teklifin kesbi kanuniyet etmesi muktazi olmakla 
teklifi vâkıın müstaceliyetle müzakeresi encüme-
nimizce tensibolunduğundan kabulü Heyeti Ccîi-
leye arz ve teklif olunur. 

Reis Mazbata Muharriri 
Saruhan Gazianteb 
Reşad Ali Cenani 

Kâtip Âza Âza 
Çorum Mersin Kayseri 
tsmet Salâhaddin Rifat 

ALÎ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Efendim, zan
nediyorum ki, bunun uzunuzadıya müzakeresine 
hacet yoktur. Evvelce bu kanun ihtiyacatm -teli
yim için kabul edilmişti. Encümenin noktai na
zarı da gayet doğrudur. Sonra o havalide en dar | 
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zamanlar Hazirandan sonra olan .zamanlardır. 
Binaenaleyh encümenin teklifi veçhile bu kanu
nun kabulünü teklif ederim. Çünkü başka bir 
şekli yoktur. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul), — Reis 
Bey! bu kanun mısır ve mısır unları hakkında
dır. Zannedersem eski kanun buğday ve buğday. 
unlarına aittir. (Hayır, hayır sesleri) O kanunda 
diğer unlar da vardı. Onlara da şâmil olmalıdır. 
(Yoktur sadaları) 

REİS — Efendim kanunun heyeti umumiye-
si hakkındaki müzakereyi kâfi görenler lütfen 
ellerini kaldırsın... Kâfi görüldü. 

Birinci madde okunacak : 

Zahire ithalâtından alman gümrük rüsumunun 
temdidi meriyetine dair Kanun 

MADDE 1 — Zahire ithalatından alınmak
ta olan gümrük rüsumu hakkındaki 26 Şubat 1337 
tarihli Kanunun ikinci maddesi hükmü 1338 se
nesi Eylül gayesine kadar meriyül'icra.olacaktır. 

REİS — Efendim birinci madde hakkında 
söz istiyen varını? 

ALÎ SURURÎ B. (Karahisarı Şarki) — 
Maddenin nihayetmdeki (meriyülicra ola
caktır) yerine (temdidediL'miştir) denilmelidir. 

REİS — Efendim madde hakkında müzake 
reyi kâfi görenler lütfen ellerini kaldırsın. Kâ
fi göröldü. 

Ali Süruri Efendi; (Meriyülicra ola
caktır) yerine (Temdidedilmiştir) cümlesi kon
sun diyor. Maddeyi bu suretle kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Maddeyi badettadij reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler lütfen' ellerini kaldırsın. Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2 — İşbu kanun tarihi neşrinden 
Eylül 1338 gayesine kadar meriyül'icradır. 

REİS — İkinci madde hakkında söz istiyen 
varını! 

ALÎ SÜRURÎ E L (Karahisarı Şarki) -^ 
«İşbu kanun 1 Temmuz 1338 tarihinden itibaren 
meriyül'icradır» demek kâfidir. Filan tarihe 
kadar meriyüPicra denmez. Yani bu gibi madde
lerde tarihi intiha gösterilemez. Ancak iptidayi 
meriyeti gösterilir, o d a 1 Temmuzdur. Zaten 
Haziran gayesine kadar evvelki kanun temini 
maksat etmiştir. İşbu kanunun hükmü 1 Temmuz 
tarihinden muteberdir denilmelidir. 
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RE IS — Efendim Ali Süruri efendinin tek

lifini reyiâlinize arz ediyorum. İkinci maddeyi 
(işbu kanun 1 Temmuz 1338 tarihinden itibaren 
meriyüTieradır) Şeklinde kabul edenler lütfen 
ellerini kaldırsın; Kabul edilmiştir. 

Efendim madde şu şekli alıyor: 

MADDE 2 — işbu kanun 1 Temmuz 1338 
tarihinden itibaren meriyül'icradır. 

RElS — Tâdili veçhile ikinci maddeyi kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

Üçüncü maddeyi okuyoruz. 
MADDE 3. — işbu kanunun icrayı ahkâmına 

Maliye Vekili memurdur. 
BEİS — Efendim, üçüncü maddeyi kabul 

edenler lütfen ellerini 'kaldırsın. Kabul edilmiş
tir. 

NUSRAT Ef. (Erzurum) — Efendim, tâyini 
esami ile reye koyunuz. 

REÎS — Efendim, mevcut bir kanunun hük
münün temdididir. 'Bilmem ki, tâyini esamiye lü
zum var mıdır? Yok mudur*? 

MALÎYE VEKlLl HASAN FEHMİ B. (Gü-
müşane) — Bir Resmin tasgiridir. Elbette tâyi
ni esami ile olması lâzımdır. 

HASAN BASRÎ B. (Karesi) — Esası mev-
cudolan bir -kanundur. (Gürültüler) 

TEVFİK RÜŞDÜ B. (Menteşe) — Avans 
Kanununun üçüncü maddesine ait ve müstaee-
len müzakeresi Heyeti Celilece mükerreren ta
karrür eden bir fıkra vardır ki : Muvazene En
cümeninin tefsirine bile lüzum yoktur. O bir sa
tır okunduğu dakikadan itibaren Hükümetin, 
Şimendiferler Müdiriyeti Umumiyesinin yapmış 
olduğu hatanın önüne geçilecektir. Rica ederim 
bu yüzden yevmiye -alan amele zarardide olu
yor... 

RE&S •*- Efendim, Heyeti Celilenin şimdi bir 
de kabul ettiği Vilâyatı Şarkiye hakkında ke
reste meselesi var. Bugün müzakeresini kabul 
ettiniz. Bundan sonra talebi âlinizi reye koya
cağım efendim. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Efen
dim, Sinob harikzedegânma ait bir kanun var
dır. Bu da o kanunla alâkadardır. Hepsi tev-
hidedilsin. 

TEVFİK RÜŞDÜ B. (Menteşe) — Reis Bey, 
maksadımı arz edemedim. Yanlış bir içtihattan 
dolayı mevcudolan bir kanunun icrayı ahkâmına 
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ait bir karardır. Avans Kanununun üçüncü mad
desinin tefsirine aittir. ....".•• 

RElS — Maksadınızı anladım. Heyeti Celile-
nize şimdi arz edeceğim. Yalnız şurada iki mad
delik bir kanun vardır. Evvelâ onu müzakere 
edeceğiz : 

7. — MÜZAKERE EDÎLEN MADDELER 
i. -— Vilâyetti Şarkiye ahalisine meccanen ke

reste itasına dair kanun lâyihası ve Kavanini Ma-
Uy e ve Muvazenei Maliye encümenleri mazbata
ları 

T. B. M. M. Riyaseti Celilerine 
Vilâyatı Şarkiye muhacirininin harab bir 

halde buldukları hane ve mekteplerini1 yemden 
imar ve ihya edebilmeleri için muktazi kereste
nin civar mirî ormanlarından meccanen itası
na dair tanzim olunup icra Vekilleri Heyetinin 
17/1/1338 tarihli içtimaında kabul edilen kanun 
ve esbabı mucibe lâyihaları raptan takdim kı
lınmıştır. İfayı muktazasiyle neticesinin iş 'arma 
müsaade buyurulmasını rica ederim efendim. 

İcra Vekilleri Heyeti Reisi 
Fevzi 

Vilâyatı Şarkiye muhtaeinme kereste itasına 
dair olan Kanunun esbabı mucibe lâyihasıdır 

Birçok meşakkat ve sefaletten sonra yurtla
rına avdet edebilmiş olan Vilâyatı Şarkiye mu
hacirininin harap bir halde bulduMan hane ve 
mekteplerini yeniden imar ve ihya edebilmeleri 
için muktazi kerestenin muhacirine bir muave
net olmak üzere mirî ormanlarından meccanen 
kat'ma müsaade itası muhtacinin tehvini ıztıra-
batına medar olacağı Sıhhiye ve Muaveneti iç
timaiye Vekâletinin iş'arı üzerine cidden muh
tacı muavenet olan Vilâyatı Şarkiye ahalisine 
muaveneti mahsusa olmak üzere dört maddeyi 
havi bir kanun sureti tanzim kılınmış ve işbu 
kanunun birinci maddesiyle düşman istilâsı do-
layısiyle tahribe uğrayan veya ashabının muha
cereti hengâmında münhedim olan Vilâyatı Şar
kiye ahalisi hane ve mekteplerinin yeniden 
imar ve ihyası için iktiza eden kerestenin civar 
mirî ornıanlarından meccanen kat 'ma müsaade 
edilmesi esas ittihaz edilmiştir. Kanunun ikinci 
maddesiyle birinci maddede zikredilen şeraiti 
haiz olanlara verilecek kereste miktarının mecli
si idarelerce tanzim edilecek mazbatalarla tes-
bit edileceği zikir ve verilecek kerestenin âz'ami 
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İMADDE 5. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
muteber olup icrasına Dahiliye, iktisat ve Ma
liye Vekilleri memurdur. 
İcra Vekilleri Heyeti Reisi ve 
Erkânı Harbiyei Umumiye 

Vekili ger'iye Vekili 
Fevaft Fehmi 
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üç sene zarfında usulü mevzua dairesinde kat'ı , 
inzibat noktai nazarından meşrut kılınmıştır. 
Üçüncü madde ile de maksadın tamamiyle temi
ni husulü zımnında verilen kerestelerin mavuzıa 
lehinden gayrı mahalle sarf ve istimal edilme
mesi ve edildiği takdirde tâyini1 cezanın şekil ve 
mahiyeti irae edilmiş, dördüncü madde ile ka
nunun tarihi neşrinden muteber olduğu-kaydo-
lunmuş olmakla işbu lâyihai kanuniye takdim 
kılınmıştır efendim. 

Vilâyatı Şarkiye muhtacinine meccanen kereste 
itasına dair kanım lâyihası 

MADDE 1. — Düşman istilâsı dolayısiyle 
tahribe uğrıyan ve yahut asbabmın muhacereti 
hengâmında münhedim olan Vilâyatı Şarkiye 
ahalisi hanelerinin imar ve ihyası için iktiza 
eden keresteler* mirî ormanlardan meccanen 
verilir. 

MADDE 2. —• Birinci maddede gösterilen 
esbaptan nâşi hâsıl olan kereste ihtiyacı ber-
veçhi müfredat mecalisi idarelerce bamazbata 
tahakkuk ettirilerek işbu miktar âzami üç sene 
zarfında ikmal edilmek üzere orman memurla
rınca irae olunacak mahallerden ve damgalı eş-
eardan usulüne tevfikan katı ve tedarik olu
nur. 

MADDE 3. — Meccanen verilen keresteyi 
her ne suretle olursa olsun mavuzıa lehinden 
gayrı bir mahalde sarf ve istimal edenlerden 
rayici mahalliye nazaran iki kat kıymeti ahzo-
lunduktan başka keresteleri zabıt ve müsadere 
olunur ve meccanen kereste almak hakkı iptal 
olunur. 

MADDE 4. — Verilecek kerestelerin nevi 
ve miktarına ve tarifesine göre bilhesap tebey-
yün edecek resmi mirîsi muvazenei umumiyede 
mirî ormanlar hasilâtı faslına irat ve maliye 
bütçesinde' yeniden açılacak bir faslı mahsusa 
tahsisat kaydolunacaktır. 
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Müdafaai Milliye Vekili 

Kâzım 
Dahiliye Vekili 

Fethi 
Maliye Vekâleti Vekili 

Mehmed Vehbi 

Adliye Vekili 
Refik Şevket 

Hariciye Vekili 
Yusuf Kemal 
Nafıa Vekili 

Feyzi 
İktisat Vekâletti Vekili Sıhhiye ve Muaveneti 

Maibmud Celâl İçtimaiye Vekili 
Henüz Ankara'ya muva

salat etmemiştir. 

Kav anini' Maliye Encümeni mazbatası 

Vilâyatı Şarkiye muhacirlerinin harap bir 
halde buldukları hane ve mekteplerin imar ve 
ihyası için muktazi kerestenin civar mirî or
manlarından meccanen itasına dair Heyeti Ve-
kileden tanzim kılınan lâyihai kanuniye ve es
babı mucibe mazbatası kıraat ve tetkik olundu. 

Esbabı mezkûre eneümenimizee de tamamiyle 
varit görüldüğünden lâyihai mezkûre aynen 
kabul olunmakla Heyeti Umumiyeye arz ve 
takdim olunur. 

Reis Mazbata Muharriri 
Erzurum Antalya 

Hüseyin Avni Ali Vefa 
Kâtip Âza, 
Muş Biga 

Ahmed Haımdi Mehmed 
Âza 

Karahisarı Şarki 
Mustafa 

Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 

Vilâyatı Şarkiye muhaeiriniriin harap bu
lunan hane ve mekteplerini yeniden imar ve 
ihya edebilmeleri için muktazi kerestenin ei-
var miri ormanlarından meccanen itasına dair 
Heyeti Vekileden mevrut ve Heyeti Celileden 
mevdu lâyihai kanuniye tetkik olundu. 

Mirî ormanlardan verilecek keresteler be 
j deli usulü veçhile mirî ormanları hasılatı faslı

na irat ve Maliye bütçesinde açılacak bir fasla 
masraf kaydolunacağından lâyihai kanuniye-
ye bu yolda bir madde ilâve edilmiş olmakla 
Heyeti Umumiyeye takdim kılındı. 

28 Şubat 1338 
Reis Mazbata Muharriri Kâtip 

Saruhan Menteşe Ertuğrul 
Reşad Doktor Tevfik Rüşdü Mustafa Kemal 
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Âza Âza Âza 

Üsküdar Erzurum Bolu 
Neşet Mehmed Salih Şükrü 

Âza 
Kozan 

Doktor Fikret 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Efendi
ler, memleketin her noktasında felâket nerede 
olursa olsun bilhassa alâkadarız. Vilâyatı Şar
kiye Harbi Umuminin bütün sıkletini yüklendi. 
Azîm ordular soğuğun tahtessıfır otuz derece
ye çıktığı zamanlarda yürürken ormanı olmıyan 
köylerin haneleri yakılmak ıztırarı hgsıl olmuş
tu. Evet köyler bu ihtiyacı temin etmekle be
raber düşman da meddücezir yaparak iki üç 
defa havaliyi çiğnedi, âdeta bir sahraya çevirdi, 
ahalisi hicret etti, buralara atıldı. Sefil olarak 
memleketin ağuşuna iltica etmişlerdi. Bunlara 
muavenet edenlerin tabiî medyunu şükranıyız. 
Sonra dönüp memleketlerine gittiler. Evlreini 
yıkık buldular. Fakat Erzurum'un sovuğuna ta
hammül etmek imkân haricindedir. Son zaman
larda elimize geçen Rus metrukâtı orman var. 
Bunun tahribi tabiî doğru değil, bunlardan is
tifade ederek ormanı ayıklamak suretiyle bu 
ihtiyacın teminini düşündük. Tabiî başka çaro 
yoktur. Yalnız Ruslar çekildikten sonra Erme
niler kasden şehirleri yaka yaka gidiyorlar. 
Erzurum'dan başlarsanız tâ Kars'ın son köyüne 
kadar görürsünüz ki köylerin dörtte ikisi zaruri 
olarak yakılmış ise, mütebakisi de kasden düş
man tarafından yakılmıştır. Tabiî ormanları 
düşünmekle beraber, halkı da düşünmek daha 
ziyade elzemdir. Binaenaley zannetmem ki He
yeti Celileniz orada me'vasız kalmış, menafii 
umumiye uğrunda yurtsuz kalmış olan insanlar
dan bunu esirgesin. Bunun için uzun münaka
şayı badi olacak bir şey yoktur. Bu zarurete 
karşı bunun bilâmünakaşa kabulünü arz ve tek
lif ederim. 

RE.ÎS — Efendim, kanunun heyeti umumiye-
si hakkında söz alan var mı? (Hayır sadaları) 
O halde efendim kanunun heyeti umumiyesi hak
kındaki müzakereyi kâfi görenler lütfen el kaldır
sın... Müzakere kâfi görüldü. 

Maddeler okunacak : 

MADDE 1. — Düşman istilâsı dolayısiyle 
tahribe uğrıyan veyahut ashabının muhacereti 
hengâmmda, münhedimolan vilâyatı Şarkiye aha 
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lisi hanelerinin imar ve ihyası için, iktiza eden 
keresteler mîrî ormanlarından mecanen verilir. 

ALÎ SÜRURÎ Ef. (Karahisarı Şarki) — 
Efendim, birinci maddede meecanen kereste ve
rilebilmek için iki sebep gösteriliyor. Birincisi 
hanelerin düşman tarafından tahribe uğratılması, 
ikincisi de ashabının muhacereti dolayısiyle mün-
hedim olmasıdır. Burada bir üçüncü sebep daha 
vardır. Kendi memleketim olan Karalıisarı Şar
ki'yi misal getirerek arz edeceğim: Karahisar'da 
1333 te Ermeni isyanı zuhur etmişti. Hükümet 
tarafından bizzarure vukua getirilen harik dolayı
siyle memleketin hemen beşte dördü muhterik ol
muş ve ahalii mâsume çok mağdur ve perişan 
kalinistir. Demek ki, dahilî isyan dolayısiyle 
haneleri muhterik olan ahali de tıpkı muhacir
ler gibidir. Binaenaleyh; bu atıfetten, bu kabil 
ahalinin de istifade etmesi lâzımdır. Şu halde 
maddeye, dahilî isyanlar sebebiyle haneleri muh-

. terik olanların da ithali için bir fıkra lâzımdır. 
Bu hususta bir ta!krir de takdim edeceğim. 

DOKTOR TEVFİK RÜŞDÜ B. (Menteşe) 
— Efendim kanunun heyeti umumiy esine tama-
miyle taraftarım. Musibolarak ittihaz edilen ka
nunlardan birisi de budur. Ancak «iktiza eden» tâ -
biri gayet müphemdir. Ne kadar iktiza eder? Bura
da iktiza eden miktarı, vahidi kıyasiyi söylemez-
sek a*haliden (bir kısmının fazla müstefidolma-
larmı, bir kısmının da mağduriyetleri üzerine 
tekrar mağdur olmalarını muciboluruz. Bunun 
için yegâne çare zannediyorum ki; nüfusun vahi
di kıyasi addidir. Nüfus ile mütenasibolacak, de
nilmelidir. (Gürültüler) Müsaade buyurunuz, 
iktiza eden denince bir şey çıkmaz, nüfus zikro-
lunca bir miktar kabul edilmiş olur. (Mahallin 
meclisi idaresi onu bilir, sadaları) O halde iktiza 
eden denince, fakir halk evvelce ezilmiş, memle
ketine döndükten sonra, diğeri ona nispetle daha 
az fakir olduğu için, onun mevkii hesabedilerek 
daha çok müstefidolaeak, diğer zavallı yine ezi
lecek. (Doğru sadaları) Hayır efendiler, vahidi 
kıyasi olmak şarttır ve bu vahidi kıyasi ezbere ola • 
maz. Yoksa orada toplanan bir heyet öyle bir usul 
kabul eder ki; herkese ihtiyacı nispetinde tevzi 
eder. Ailelerin nüfusu ile mütenasip diye teklif 
ediyorum. Yani iktiza eden yerine nüfusa göre 
olsun, yoksa insaf edelim, halk mağdur bırakıla
caktır. Bundan mahdut adamlar istifade edecek
tir. (İktisat Encümeni Reisi sıfatiyle mi söylü-
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yorsun?, sesleri) Hayır efendiler şahsan söylüyo
rum. Bu teklif bendenizin zamanında îktisat En
cümenine gelmemiştir. Acaba iktisat Encümenin
den geçmiş midir? Fakat her halde geçmesi icab-
ederdi. 

BEHÇET B. (Kângırı) — Gerek düşman is-
tilâsiyle, gerek düşman tarafından harik ikaiyle, 
gerekse memlekette ihtilâl vukııiyle mutazarrır 
olan eşhasın yapacakları evler için, verilecek ke
resteler alelıtlak rüsumdan muaf olmalıdır. Bu 
böyle olmakla beraber her hangi bir sebeple he
yeti içtimaiyemizden her hangi bir ferdin birisi
nin hanesi ve sairesi muhterik olmuşsa o, zararı 
külliye duçar olmuş demektir. Onun da bunlar 
gibi meccanen kereste verilmesi suretiyle ihyası 
lâzımdır. Binaenaleyh her hangi bir ferdin muh
terik olan haneleri kerestelerinin de meccanen ve
rilmesi bu kanuna dercolunmalıdır. Bunda va
hidi kıyasi, hayvanlar ve nüfus olmak lâzımge-
lir. Bunun miktarını tâyin etmek bu suretle ol
malıdır. Binaenaleyh bendeniz de bu fikre iştirak 
ediyorum. Her halde haneleri muhterik olan di
ğer kimselerin de bu muafiyetten müstefidolma-
larını temenni ediyorum. 

SABRÎ B. (Kastamonu) — Bendeniz bu ka
nun münasebetiyle Hükümetin burada olup olma
dığını anlamak istiyorum. Baltalık Kanununun 
neşrinden evvel erbabı ziraatin ormanlardan ke
seceği keresteler için, Orman Nizamnamesinin 
beşinci maddesinde sarahat var iken, ahiren neş
redilen Baltalık Kanunu mucibince halkın or
manlardan kestiği kerestelerden para alınıyor. 
Halbuki Orman Kanunu mucibince alınmıyordu. 
Baltalık Kanununun neşrinden evvel meriyül-
icra olan Orman Kanunu mucibince ahalii kura
dan resim alınmıyordu, bu Baltalık Kanunu ka
bili tatbik olmadığından iki seneden beri kamu
nun tatbik edilmemesi dolayısiyle zürra, Balta
lık Kanunundan istifade edemiyor. Eski beşinci 
maddeden istifade ediyor. Baltalık Kanunundan 
istifade imkânı olmuyor. Eğer ki, buna bir çare 
bulmazsanız, eski beşinci maddenin dercini tek
lif edeceğim. 

REFlK ŞEVKET B. (Saruhan) — Efendim 
bu kanunun ahkâmına İktisat Vekili de memur 
olduğu dercedilmiştir. O halde böyle müsta
celiyetle olmaz. Rica ederim Hasan Bey gelsin; 
bunların cevabı verilsin... Bâzı sualler soruyor
lar. Onlara cevap versinler. 
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REİS — Efendim, İktisat Encümenine taal

lûku yoktur. Müzakeresine iptidarım kabul etti
niz, başladık. Binaenaleyh efendinin sorduğu 
sualin buna taallûku yoktur. 

DOKTOR TEVFİK RÜŞDÜ B. (Menteşe) — 
Reis Beyefendi, usulü müzakere için arz ediyo
rum. Meselenin geç kalması hakikaten müessif 
olmakla beraber, encümenin üzerinde işlemesi 
ve ihtilâl olan yerlerin de bundan müstefidol-
ması ve daha ziyade zahir olarak bir mikyas ko
nulması mümkün iken bunların ihmal edilmesi 
memleketin iktisadiyatı itibariyle de çok muva
fık olmas% gerektir. Eğer müzakeresi şimdiye 
kadar teahhur etmiş ise bu, encümenin kabahati 
değildir. Çünkü haberimiz yoktur, encümene 
gelmemiştir. Bu dakikada haber alıyoruz. İstir
ham ederim, encümene havale edilsin. (Gürül
tüler) Ben sözümü ikmal edeyim. Heyeti Celile-
niz istediği gibi kararını verir, iktisat Vekili de 
mütalâasını beyan eder; herkesin müstefidola-
bileceği bir şekilde olarak kanun buraya gelir. 
Süruri Bey biraderimizin söyledikleri gayet 
muhiktir. Bu* memleketlerde öyle çok yerler j ı-
kılmıştır ki, zaten bakılmamakta olan onnanl-tr-
dan hiç olmazsa köylüler meskenlerini yapsın
lar ve hayvanlarını sokacak bir ahır meydana 
getirmiş olsunlar da bari onu düzeltmiş olalım. 
rica ederim. (Kanun iktisat Encümenine gitme
miştir sadaları) 

RAGİB B. (Amasya) — Efendim geçenlerde 
Antalya, Maraş, Kângırı ve saire yerlerde hariİs
ten müteessir olanların hanelerinin inşası için 
muktazı kerestenin rüsumdan affı için gelen ka
nun müzakere olunurken bunu böyle hususi de
ğil, umumi bir surette teşmili hakkında Meclisi 
Âlinin bir kararı vardı. Halbuki encümenden 
geçmiş şurada bir maddei kanuniye vardır ki : 
Harik, seylâp ve afattan mütevellidolan mahal
lerde mesafem ve mekâtip inşasına dairdir. O 
umumidir, bundan evvel bunu müzakere etmeli
dir. Bunu müzakere edecek olursak mesele ia-
ma.miyle hallolur. 

TEVFlK RÜŞDÜ B. (Menteşe) — iktisat 
Encümenine verilmelidir. 

RAGIB B. (Devamla) — Encümenden gel
miş olan madde hareketiarz ve istilâdan müte
vellit masaip neticesiyle münhedim olmuş tamir 
ve inşasına lüzum görülmüş olan, mekâtip, me-
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daris ve saire için muktazi keresteler hakkında
dır. 

HÜSEYİN AVNl B. (Erzurum) — Efendim 
müzakere edilen Muvazenei Maliye ve Kavanin 
Maliye encümenleri mazbatasıdır. Geçenlerde 
yine bu mealde Ragıb Bey biraderimizin buyur
dukları gibi umumi bir kanun vardı. Şimdi bun
ların ikisi birden müzakere edilsin, biz de kabul 
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ediyoruz, ikisinin de esasen mahiyeti birdir. 

REİS — Efendim muhtelif yerlerde vukubu-
lan harikler hakkında bir kanun vardır. Bun.m-
la onun da münasebeti vardır. Binaenaleyh bu
nu da okuyalım, tevhidedelim; hepsi beraber 
çıkar. On dakika için Meclisi tatil ediyorum. 

Hitamı celse; saat : 4,15 

REİS 

İ K İ N C İ C E L S E 
Bed'i müzakerat, saat: 4,15 

îkinci Beisvekili Musa Kâzım Efendi Hazretleri 
KÂTİP : Hakkı Bey (Van) 

REİS — Efendim, celse küşadedildi. 
Muvazenei Maliye Encümeninden ve İktisat 

Encümeninden gelen lâyihalar ve sonra iktisat 
Encümeni mazbatası ile Hükümetten gelmiş olan 
harikzedegân mesailine mütaallik kanunun bir
likte müzakeresine dair mazbata var. Onun üze
rine tanzim edilmiş maddei kanuniye vardır ki, 
onu okutturuyorum. Son Muvazenei Maliye En
cümeni mazbatasıdır. «En baştaki okunsun, ses
leri» 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Efen
dim, müsaade buyurun, şimdi bu umumi olduğu 
için müsaadei âliyeleriyle en baştaki okunsun. 

MADDE 1. — Harik, seylâp, hareketi arz 
ve istilâdan mütevellit afat neticesinde tamir ve 
inşasına lüzum görülen mesakin ve mekâtip ve 
medaris ve meabid için mahallî meclis veya ne-
vahi heyeti idareleri tarafından tanzim edilecek 
mazbataları üzerine İktisat Vekâletince tâyin 
olunan müddet zarfında muktazi kerestelerin 
mirî ormanlarından meccanen kat'ma müsaade 
olunur. 

MADDE 2. — Bu keresteler mahallerince or
man idarelerine karşı irae edilecek mesul mute
met namına teati olunacak mukavelenamelere 
müsteniden usulü fenniye ve mevzuaya tevfikan 
kat'edilecektir. 

' MADDE 3. — Mutemetler ve kat'iyata me
mur olanlarla meccanen kereste ahzine müstahak 
olanlar kat'edilen kerestelerden az veya çok mik
tarını her ne suretle olursa olsun muhtasstın le
hinden gayrı bir mahaj veya şahsa ita eder ve 
alâkadar memurinden bu hale sebebiyet verenler 
olursa o miktarın bedeli misli kendilerinden 
zamanen ahzolunduktan başka kanunu cezanın yüz 
ikinci maddesinin ilâvesine tevfikan tecziye olu
nur. 

MADDE 4. — Meccanen tevzi olunan keres
te rüsumu bütçede irat ve masraf kaydedilir. 

MADDE 5. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. 

MADDE 6. — İşbu kanunun icrayı ahkâ
mına iktisat Vekili memurdur. 

15 Mart 1337 
İktisat Encümeni 

Reisi 
Konya 

Hacı Bekir 
Kâtip 
Adflnfi 

Zamir 
Âza 

istanbul 
Mehmed Mazhar 

Mazbata Muharriri 
Antalya 

Halil ibrahim 
Âza 

Âza 
Eskişehir 

Mehmed Emin 
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Âza 
izmit Mersin 

Halil İbrahim Yusuf Ziya 
Karahisarı Sahib 

Bu kanuna muhalifim 
Nebil 

Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 
Antalya, Maraş, Kângırı, Çivril, Beypazarı 

harikmde muhterik olan hanelerin tamir veya 
müceddeden inşasına muktazi kerestenin mecca-
nen itası hakkında îcra Vekilleri Heyetinin en
cümenimize muhavvel lâyıhâi kanuniyesi ve es
babı mucibe mazbatası tetkik olundu. 

Sinob harikzedegânı için evvelce dahi Hey
eti Vekileden tanzim kılınan lâyihai kanuniye 
üzerine encümenimizden sâdır olan 12 Nisan 
1337 tarihli ve 6 numaralı mazbataya -merbut 
kanun ahkâmı ihtiyacın mahiyeti itibariyle 
mahallâtı mezkûreye de kabili tatbik olacağın
dan encümen kanunu mezkûrun birinci mad
desine gayrimamul kelimesinden sonra «ve 
kezalik Antalya, Maraş, Kângırı, Çivril, Bey
pazarı haritkierinde haneleri muhterik olanla
ra muktazi olduğu mahalleri idare meclisle
rince tâyin olunacak kereste» cümlesini ilâve 
ederek bu baptaki muhtelif teklifler tevhid-
edilerek lieclittasdik Heyeti Umumiyeye arz 
ederiz. 

9 Kânunusani 1338 
Reis Mazbata Muharriri 

Saruhan Menteşe 
Ahmed Reşad Dr. Tevfik Rüşdü 

Kâtip Aza 
Ertuğnıl Konya 

Mustafa Kemal Kâzım Hüsnü 
Âza Âza 

Niğde Antalya 
Ahmed Hakkı Ali Vefa 

MADDE 1. — Harik, seylâp, hareketi arz 
ve istilâdan mütevellit afat neticesinde taanir 
ve inşasına lüzum görülen mesakin ve mekâtip 
ve medaris ve meabit için mahallî mecalis veya 
nevahi heyeti idareleri tarafından tanzim edi
lecek mazbataları üzerine iktisat Vekâletince 
tâyin olunan müddet zarfında muktazi keres
telerin mirî ormanlarından meceanen kat 'ma 
müsaade olunur. 

HÜSEYİN AVNl E. (Erzurum) — Efendim, 
bu maddede nazarı dikkate alınması lâzımge-
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len cihet vardır. Birisi demin Ali Süruri Efen
di Hazretlerinin beyan buyurdukları veçhile 
isyan dolayısiyle vukübulan harikler, diğeri 
de demin arz ettiğim gibi istilâya uğramamış 
ve fakat bizim ordu tarafından siper yapmak, 
ordunun ihtiyacatım tatmin için yıkmak zarure
tinde kaldığı köyler vardır ki tabiî bu ah
kâm içine girecektir. Ve bunların da buraya it
hal edilmesi için bir takrir veriyorum. Kabu
lünü rica ederim. 

TEVFlK RÜŞDÜ B. (Menteşe) — Bu mad 
de hakkında söz söylemeyi zaten lüzumsuz ad
dederim. Çünkü Meclis Azayı Mükerremesinin 
hepsi zannederim ki hiçbir türlü istifade edile-
miyen ormanlardan hiç olmazsa halkın ev yap
ması için müsaadatta bulunmasına razıdır. Yal
nız burada afat kelimesi müphem 'kalmıştır, 
(Harik, seylâp, hareketi arz ve istilâdan müte
vellit afat) denildiği vakit yanan iki, üç evin 
de bu maddeden istifade etmesi lâzımgelir k i ; 

\ bu doğru değildir. Belki sigortalıdır. Bu su
retle birtakım küçük vukuat olur. Mütemadi
yen meriyüliera olacak bir maddenin konulması 
doğru değildir. Böyle bir müsaadeyi devletin 
bahşetmesine de bugün imkân yoktur. Binaen
aleyh afat kelimesi yerine mesaibi umumiye di
yelim. Ve bununla büyük mikyasta yanan ev
ler, su basmasiyle yıkılan evler, istilâ ile bir 
memleket halkının büyük bir kısmının zarardi-
de olmasını intaceden musibetler olduğu anlaşıl
sın. Binaenaleyh bu (afat) kelimesinin mühim 
suiistimallere kapu açması ihtimaline binaen 
(masaibi umumiye) kelimesiyle tadilini teklif 
ediyorum. Veyahut felâketi umumiye demeli. 
Hepsi birdir. (Encümen namına mı, sesleri) 
bendeniz kendi namıma söylüyorum. Çünkü bu 
kanun geçen seneki encümenden çıkmıştır. Ge
çen sene o encümende bendeniz yoktum. En
cümen namına söylemeye hakkım yoktur... 

HASlB B. (Maraş) — Müzakere edeceği
miz kanunda Nebil Efendi muhalefetten bahse
diyorlar. Esbabı muhalefeti ne imiş? izah et
sin. (Burada değildir, sesleri) 

YAHYA GALlB B. (Kırşehir) — Efendim, 
bu kanun bir kere köylere ait bir kanun değil
dir. Köylüler her zaman evlerini, samanlık
larını yapabilmek için meccanen kereste alabi
lirler. Zaten buna hacet yok. Bu, şehir aha
lisine mahsustur. Evet felâket görenlere Hü-
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fena bir tesir icra edecektir. Zahiren irattan 
kaybediyoruz gibi ıgörünüyor. Halbuki kaybet
miyoruz. Bunda zarar da tasavvur etmek lâzım
dır. Efendiler, Hükümetin, vatanın her şeyin 
başlangıcı hanedir. Efendiler her şeyin başlan
gıcı ev olduğu için evleri olmıyan sefildir. Bi
naenaleyh bendeniz kanunun tamamen lehinde-
yim. Ve daimî olmasının da lehindeyim. Yalnız 
bilfarz ben kendi evimi yıktırıp başka bir tarzda 
yapacağım. O zaman benden vergi alın. Fakat 
yangın olmuş, sair bir felâket olmuş bunun be
hemehal resimsiz yapılması lâzımgelir. Bundan 
dolayı arkadaşım Ragib Beyin fikrine ben de 
iştirak ediyorum. H'ârik, seylâp, hareketiarz ve 
harekâtı askeriyeden veyahut ahvali harbiyeden 
gibi birtakım tâbirler konulmalıdır. Çünkü ken
dimizin yıktığımız yerler vardır. Hali harb do-
layısiyle tabiî böyle şeyler olur. Mesakin kelime
sinden sonra bir hususiye kelimesini Meclisi 
Âliniz münasip görürse ilâve edelim. 

Bununla irat için yapılanları istisna etmiş 
oluruz. Yani akaar ve sairenin resmini versin. 
Bunun zararı yok. Fakat benim fikrimce Orman 
Resminin, Kereste Resminin bütün affını iste
rim. Ve bana kalırsa affederim. Yalnız harice 
çıkacak kerestelerden Resim alırım. Fakat biraz 
Yahya Galib Beyin fikirlerine temayül eden ar
kadaşlarımı blimem, benim kendi fikrim böyle
dir. 
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kümet muavenet etmelidir. Fakat Hükümete 
kim muavenet edecek? Bir adamın bir ev-yap
tırmaya iktidarı olamaz, bir kulübecik yapa
cak. Faraza ona kereste verilse bile, kendisi
ne bir iki odadan ibaret bir evciğez yapar. Fa
kat bunların içerisinde harabolmuş büyük kâ
şaneler de vardır. Bir kâşaneyi yaptırabilmek 
için sahibinin kereste bedelinin on misli fazla 
parası olabilmeli ki, işe başlasın. Başka tür
lü olamaz ki,.. Keresteden başka masarifi saire-
sini temine muktedir bir zata yalnız kereste ve
receğim, muavenet edeceğim diye Hazineyi tam
takır bırakmak da münasebetsizdir. Bendeniz 
diyorum ki, bunlara müsaade edilmeli. Fakat 
bir had tâyin edilmeli. Kaç metre mikâbına 
kadar müsaade edilecek? Olabilir 50 metre 
mikâbından, 100 metre mikâbından, 500 met
re mikâbından, 1 000 metre mikâbından ev ya
pılır ve ev yine o evdir. Böyle lâalettayin mü
saade verilirse Hazine bundan külliyen muta
zarrır olur. 

Eğer biz ona meccanen kereste verir, öte
kinin vergisini affedersek zenginden bir şey al
mazsak, bu memleketi hangi taraftan gelen bir 
varidatla idare edeceğiz? Bunu düşünmeniz 
lâzımgelir. 

RAGIB B. (Amasya) — Efendim, birinci 
maddede harik, seylâp, hareketiarz ve isti
lâdan mütevellit deniliyor. Halbuki ahvali har
biye var ki, istilâ vukubulmaz. Meselâ geçen
lerde Samsun gibi bir bombardıman olur. Bura
da mutazarrır olanlar bu kanundan müstefidola-
mıyacak mı? Tabiî olacak. Bendeniz buraya 
«Ahvali harbiye ve istilâdan mütevellit» diye bir 
şey ilâve edilmesini teklif ediyorum. (Doğru 
sesleri) 

ÖMER LÜTFÎ B. (Amasya) — Efendim bu 
para şimdi Hükümetin cebinden çıkıyor demek
tir. Fakat on sene sonra ez'afi muzaafıyla ver
gi vererek Hükümete avdet ediyor demektir. 
Yanlış öğrenmemiş isem Avusturya Devleti yeni 
yapılan mebaniyi on sene müddetle vergiden 
muaf tutuyordu. Bu gibi teşvikât neticesindedir 
ki, Avrupa'daki şehirler mamur olmuştur. Biz 
eğer böyle bir kanun yapmazsak kıyamete ka
dar yangın yerleri yapılmıyacak ve keresteler de 
ormanda çürüyecek. Bari rüsumu affedelim de 
binalar yapılsın. Bilâhara vergi alırız. Sonra 
Mesakin yapılmadıkça ahalinin böyle izbe oda
larda kalması sıhhati umumiye üzerinde de pek | 

I NUSRAT Ef. (Erzurum) — Efendim, bu ka-
I nunu tanzimden gaye harabolan bilâdı imardır. 
I Halbuki bu ise harbden neşet etmiş bir hara'bi-
I yettir. Bu harbi ise fıkhı îslâm şöyle tarif et-
I mistir: «Harb ta'zibi ibad, tahribi bilâddan iba-
I rettir.» Şimdi biz bu kanunla harabolan yerle-
I rin imarına teşebbüs ediyoruz. Fakat bu kanun 
I ile imar edilemiyecektir. Kısmen kabiliyeti tat-
I bünyesi yoktur. Çünkü meselâ Vilâyatı Şarkı-
I yede bir kısım halkın elinde birtakım hayvanatı 
I ve arabası vardır. Bir kısmınm yoktur, öküzü, 
I arabası olan ve yapıcılığı bilen adamlar yakın 
I ormanlardan kereste kat'edip getirecekler ve 
I bina inşa edeceklerdir. Nitekim üç dört sene-
I den beri tecrübesi yapılıyor. Buna muktedir 
I olanlar yapıyorlar. Muktedir olamıyanlar ya-
I pamıyorlar. Meselâ bir çift öküzü var, kendi 
I maişeti için hasretmiş, bu suretle kendi maişe-
I tine hasrı evkat eden insanlar ne gidebilirler, ine 
I getirebilirler. Bunlar bizim memleketin tâbiri 
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veçhile kıyamete kadar (marabe) halinde kala- I 
©aklardır. Yani -hizmetkâr olacaklardır. Tevfik 
Rüşdü Beyin vahidi kıyasi nüfus itibar edilsin 
nazariyesine kısmen iştirak ediyorum. Fakat gü
zergâhlara ve istasyonlara mücavir bâzı köyler 
vardır. Bu köylere meccanen kereste sevk edilL 

melidir. Hükümet şimendifeleri ve dekovilleri 
vasıtasiyle meccanen kereste nakletm elidir. 
Eğer etmezse bu 'kanunun faidei ameliyesi ol-
mıyacaktır. Binaenaleyh birinci madde'i ikanu-
niyeyi kısmen noksan görüyorum. Çünkü denili
yor ki ; «Lüzum görülen mekâtip, maabid için» 
halbuki maabidin mabihilkıvamı, vakıf dükkân
ları, vakıf hanlarıdır. Binaenaleyh bunlara da 
meccanen kereste verilmelidir. Bunun kabulü 
için de •'bir takrir veriyorum. Bunu inceden in-
seye düşünmeli, gayet muntazam ve ameli bir 
şekilde yapmalı ve ona 'göre tatbik etmeli. Yok
sa bunun hiçbir faidei ameliyesini görmüyorum. I 

REİS — Mazhar Müfid Bey buyurun. 

MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) — Efendim, 
bendeniz Ragıb ©ey arkadaşımın fikrine iştirak 
ediyorum. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Bendeniz 
arkadaşlardan Yahya Galib Beyin buyurdukları 
veçhile Hazineyi ızrar etmek meselesi hakkında 
arz etmek istiyorum ki, Hükümet bunları ızrar 
etti. Binaenaleyh bunun zamanı karşısındayız. 
Nusrat Efendi Hazretlerinin buyurdukları gibi 
bugün Hükümetin halka karşı vukubulan za
rarlarının tazmini için binde birin cüz'ünü bile 
vermemiş oluyoruz. İnşallah Hazine zengin ol- I 
sun da hepsini imar etsin. O başka meseledir. I 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — 
Efendim, Heyeti Oelilelerinoe yazılmış olan bu I 
lâyihai kanuniyenin mebdei bidayeten Sinob 
harikzedegânma mahsus lolmak üzere geçen sene 
hazırlanmış -bir lâyihai kanuniye idi. Harik ve I 
emsali afattan musabolan yalnız Sinob ve ha- I 
valisi değildir. Memleketimizin birçok mahal
lerinde maalesef bu gibi masaibL umumiyeden I 
zarar gören halk vardır. Binaenaleyh kanunun I 
hükmü teşmil edilmek üzere encümene havale I 
edilmiş ve bu şekle gelmiştir/Bendeniz esas iti
bariyle kanunun lehimleyim. Çünkü geçen se
ne Sinob'a aidolan maddesi yapıldığı zamanda I 
bendeniz encümende idim. Bendenizce burada I 
müşkül mesele tabiî ağniya ile fukaranın tef- I 
rikme imkân yoktur, ancak kesilecek olan ke- j 

1338 O : 2 
restelerin -ki mesul bir mutemet vasıtasiyle 
olacaktır- ormandan kat 'ma cevaz olan, sinni 
kat 'a gelmiş olan ağaçların kat ' ı için Hükü
mete karşı mesul bir mutemet bu işi nasıl ida
re edecek? Her mahallin ihtiyacı ne suretle 
tesbit edilecek? Ve ormanlardan ka t 'ma. cevaz 
verilecek makta 'kırdan lâzııngelen eşcarı kes
mek ve hakikaten defteri elinde bulunan erba
bı ihtiyaca tevziini temin etmek ve onları be
hemehal inşaata hasrettirmek ve erbabı ihti
yacın eline geçecek beş on metre mikâbı ke
resteyi satıp sarf etmelerine mahal 'bırakma
mak için tedabir almak lâzımgelir ki bunun 
için bendenizce kanuna bir madde ilâvesi lâ
zımdır. Ve alâkadar olan vekâletler de bir ni
zamname yapmak mecburiyetindedir. Bu yapıl-
mıyacak olursa zannederim ki meccanen kesi
len keresteler mahalline sarf eclilmiyecektir. 
Şunun bunun elinde kalacaktır. Ve suiistimale 
uğrıyaeaktır. Erbabı ihtiyacın eline geçerse 
de yine binaları yapılmıyaeaktır. Ormanların 
bittabi ifnasına değil ancak sinni k a f a vâsıl 
olmuş ve fennen kat'ı iktiza eden eşcar ve mak
talara müsaade edeceğiz, diğerlerine müsaade 
etmek imkânı yoktur. 

RAGIB B. (Amasya) — Üçüncü madde bu
nu temin etmiyor mu efendim? 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN IB. (Trabzon) 
— Etmez efendim, onun yerine bir madde ko
nulması lâzım gelir ? 

Sonra efendim dördüncü maddede (.... 
İrat ve masraf edilir) deniliyor. Bu pek umumi 
bir ifadedir. Bunun irat ve masraf edilmesi 
için yol, Maliye Vekâleti bütçesinin (B 99) 
faslı vardır; oraya konulmuş tahsisat vardır. 
Bu (B 99) faslına ikinci madde olarak masraf 
kaydedilir. Aynı zamanda Orman Rüsum Ka
nunu faslına irat yazılmakla beraber Maliye 
Vekâleti bütçesinin (B 99) faslının ikinci mad
desi olarak masraf kaydedilmesi icabeder. Bi
naenaleyh bu maddei kanuniyenin tashihi ica
beder. Heyeti Umumiyesi hakkındaki mâruzâ
tım bundan ibarettir. Fakat şunu arz etmek 
mecburiyetindeyim ki ormanlardan erbabı ih
tiyacın mesakinini ve mekâtip ve medaris gibi 
mebanii umumiyeyi inşa edebilmek için keres
te kat'ına cevaz vermekle bu gibi ebniyenin 
inşası hakkında katî bir kanun yapıldığı zeha
bına kapılmak da doğru değildir. Orman rü
sumu istasyonlara mal olan kerestenin istas-
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yonlardaki kıymetine nazaran ancak yüzde on 
teşkil eder. Yalnız kerestenin istasyonlardaki 
kıymetinin yüzde onunu erbabı ihtiyaca temin 
etmekle bu işe imkân olduğunu iddia etmek 
doğru bir şey değildir. Binaenaleyh memleke
timizin talhribedilen kısımlarının maalesef imar 
edilememesinin 'birçok esbalbı iktisadiye ve is-
tisnaiyesi vardır. Binaenaleyh bu kanunun, az 
- çok yardımı olacak bir madde olmak üzere 
telâkki buyurulmasmı zaruri görüyorum. Çün
kü emin olunuz yalnız bununla o evler yapıla
maz ve imkânı maddi yoktur, ;başka mâniler 
vardır. Nusrat Efendi Hazretleri, şimendifer 
olan yerlerde şimendifer boyunca erbabı ihti
yaç için mutemet olacak mesul zat marifetiyle 
kesilecek kerestelerin meecanen nakledilmesini 
teklif ediyorlar. Ve bunun için bir takrir ver
mişler, müsaadeleriyle arz ediyorum. Bu umu
mi bir hal değildir. Münhasıran umumi güzer-
»ahlardaki erbabı ihtiyaca menfaat temin et
mektir. Şimendifer olmıyan mahallerde ise mee
canen ormanlardan vukubulacak katiyatın 
kendi masraflariyle bulundukları inşaat ma
hallerine kadar nakledilmeleri lâzımgeleeektir 
ki bu bir müsavaatsızlıktır. 

Saniyen şimendiferler Hükümetin malı de
ğildir. Şimendiferler keresteleri meecanen nak
letmezler. Olsa olsa şimendiferlere bu erbabı 
ihtiyaca münhasır olmak üzere bunlar vesika
lı olarak kat'ettikleri kerestenin nakliye ücret
lerini Hükümetin yine bütçeye koyacağı tahsi
sat ile ödemesi lâzımgelir. Şimendiferler Hü
kümetin malı değildir. Ve işletilmesi Hüküme
te ait değildir. Binaenaleyh bu maddenin gay-
rikabili tatbik olduğu kanaatindeyim. 

NUSRAT Ef. (Erzurum) — Hasan Bey za-
tıâlinizden bir şey soracağım. Kars'tan Erzu
rum'a kadar gelen dekovil ve şimendifer Hü
kümetin bütçesine mi tâbidir? Yoksa askerî 
midir? Ve bunlar bedava mı işletiliyor? 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) 
~~ Kars' tan Erzurum'a kadar olan dekovil ga-
naimi harbiye olmak dolayısiyle Hükümetin 
malıdır. 

NUSRAT Ef. (Erzurum) — Nefsen, nefsi 
murat. 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) 
— Evet efendim şimendiferler umumiyetle 
söylenince memleketin içerisinde bulunan kâf-
fei şebekei hadidiye demektir. 

6.1338 C : 2 
Biliyorsunuz ki Kars - Erzurum dekovilinden 
başka Hükümete ait bir şey yoktur. 

NUSRAT Ef. (Erzurum) — Bendeniz bunu 
muradettim. 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) 
— Olmaz efendim. Maddeyi tahsis buyurursunuz. 

NUSRAT Ef. (Erzurum) — Ciheti askeriye
den almalı ve Nafıa Vekâleti vazıyed etmeli. 
Ondan sonra anlarım. 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) 
— O hat ahvali harbiye hasebiyle Hükümetin, 
ciheti askeriyenin elinde bulunuyor. Haddizatın
da ciheti askeriyenin değildir efendim. 

SÜLEYMAN SUDİ B. (Bayezid) — Malû-
muâliniz şimdi tam inşaat mevsimidir. Bu esna
da parasız birçok adamlar vardır. Telgraflarla 
birçok feryatnameler alıyorum. İki ay, üç ay-
sonra yapılacaksa bu mümkün değil efendim. 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) 
— Müsaade buyurun efendim. Kanunun suveri 
tatbikıyesini mübeyyin yapılacak bir nizamname 
iki Vekâlete taalûk eder. Ve bu da nihayet bir 
veya iki günlük bir meseledir. Kanunun muame
lesi ikmal edilir edilmez müstacelen Heyeti Ve-
kileye tebliğ edersiniz, lâzımgelen nizamnameyi 
ki o da birkaç maddeden ibaret olacaktır. Biz 
de onu bir günde takibedebiliriz. Yani bendeniz 
buraya bir nizamname kaydını korsanız yapa
rım. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Efen
dim nizamname ihtiyacını şu kanunu teklif eder
ken düşünseydiniz çok isabet ederdiniz. 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) 
— Bunu ben teklif etmedim efendim. Benim 

teklif ettiğim Sinob harikzedegânma aittir. 
HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Hayır 

efendim, Vilâyatı ŞaTkiyeye ait de var. O vakit 
ki kanunu noksan olarak teklif etmişsiniz 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) 
— İmzam ne suretle?... 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Maliye 
Vekili sıfatiyle.... Daha fena çünkü bugün mü
zakere edilen resim meselesidir. Yoksa resim me
selesine aidolan bir şeyi düşünmek asıl zatıâlini-
ze ait idi . 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) 
— Bendeniz nizamnamenin zaruri olduğunu 
söylüyorum. 
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HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — O halde 

eski kanaatinizi tebdil buyurmuş oluyorsunuz. 
HAFIZ HAMDÎ B. (Biga) — Buyurdu

nuz ki, şimendiferler Hükümetin malı değildi". 
Tabiî bundan bir şirketin malı olduğu anlaşı
lıyor. Ve şimendifer müstahdemini Muvazenei 
Umumiyeden maaş almıyor. Şu halde bunların 
maaşından yüzde yirmi niçin kat'ettiniz ? 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) 
— Yaptığınız kanun mucibince Büyük Millet 
Meclisi tesbit etmiştir ki, belediye, idarei hu 
susiye ve şimendifer idareleri gibi bilûmum 
mülhak ve hususi bütçelerden maaş alan erbabı 
istihkakın cümlesinden yüzde yirmi tenkihat 
yapılacaktır. Binaenaleyh yapılan kanuni bir 
muameledir. 

TEVFÎK RÜŞDÜ B. (Menteşe) — Efen
dim beyan buyurdunuz ki, bu kanun mebaninin 
ancak yüzde birini yapabilecektir. 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN B (Trabzon) 
— Yapabileceğini bilmiyorum. Yalnız kereste 
nin yüzde onuna bir faide olacaktır. 

TEVFİK RÜŞDÜ B. (Menteşe) — îktisar, 
Vekâletinin bu ihtiyaca vâkıf olması şayanı te
şekkürdür. Fakat bu hususa dair bir teklif 
var mıdır? Muhtaeinin ihtiyacatı sairesini te
min, inşaatı tacil için Hükümetin yapabileceği 
muavenete ve buna sarf edilmesi lâzımgele\ 
hususata dair bir teklifiniz var mı efendim? 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. (Trabzon^ 
— Şimdi efendim burada mevcudolan bir tek
lifi müzakere ediyoruz. İktisat Encümeninh; 
Reisi bulunuyorsunuz. Âtiyen vekâletin tasav 
vuratı, yapmak istedikleri şey halikında zan
nederim, Heyeti Celileden evvel İktisat Encü
meninin alâkası itibariyle orada görüşeceğiz. 
Müsaade ederseniz bu hususatı oradaki müzake
reye bırakalım. 

HACI AIIMED HAMDİ Ef. (Muş) -
Vilâyatı Şarkıyede hicret dolayısiyle vuku bu
lan tahribat ziyadedir. Muş'ta, orman memır 
lan var mıdır? Tabiî yok. 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. (Trabzon 
— Olduğu yer var, olmadığı yer var, nerede 
var, nerede yok, bütçe münasebetiyle sonra a»'? 
ederim. 

HACI AHMED HAMDİ E l (Muş) 
Şu halde ormanların harabiyetine karşı ne dü
şünülüyor ? 

REİS -- Rica ederim ^«udim. Bu sorduk 
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larınız sadet haricindedir. 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. (Trabzon/ 
— Hükümet, gerek memleketin ümranı, gerek: 
erbabı ihtiyacın tehvini ihtiyacı için mümkün olan 
vesaiti ile halka yardım eder. Yoksa her erbabı 
ihtiyacın ihtiyacatmı tehvin etmek Hükümet. 
için farzdır, vaciptir gibi Hükümet bir şey bil 
miyor. 

MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENİ REİS t 
REŞAD B. (Saruhan) — Efendim, bu lâyihai 
kanuniye için uzunuzadıya müzakereye lüzum 
yoktur. Vaktiyle bunun emsali kabul edilmiş
tir. Bu kanun da aynen o maddelerden ibaret 
tir. «Düşmandan istirdadedilen ve edilecek 
memleketlere muavenet» hakkındaki Kanunur 
dördüncü maddesi hemen aynen budur. «Tah 
rip ve ihrak edilen mebaninin inşası için mîrî 
ormanlardan usulü dairesinde kat'ettirilecek 
ağaç ve keresteler Orman Resminden ma'füvdür.» 
Diğer 5 - 6 - 7 nci maddeler şu lâyihadaki mad
delerin aynıdır. Düşmanlardan istirdadedilen 
mahallere aittir. Burada, bu kanun hususi ola
rak tanzim edilmiş, zannederim yanlış müza
kere ediliyor. Yukarı kısım okunmuştur. Hal
buki Muvazene Encümeninden geçen ve lâyiha
nın son aldığı şekil aşağıdaki mevaddı kanu
niyedir. Muvazene Encümeni bunu mahal zikir 
ve tasrih etmeksizin, umumi bir tâbir ile her 
yere şâmil olmak üzere tanzim etmeyi Muva
zene itibariyle mahzurlu gördü. Nerelerin ih
tiyacı varsa onları metni kanunda zikretmek 
ihtiyacını hissetti. Binaenaleyh aşağıdaki mad
deleri tesbit etti. Bu kanunun suveri tatbikı-
yesi hakkında yapılacak nizamnameye gelince; 
Hükümet, arz ettiğim 31 Teşrinievvel 1337 ta
rihli kanunun suveri tatbikıyesi hakkında şim
diye kadar bir nizamname kaleme almış olması 
lâzımdır. Yapmışsa bunu da o nizamnameye 
tevfikan tatbik etmek lâzımgelir. Eğer yapma
mış ise her iki kanunu nazarı dikkate alarak 
lâzungelen bir nizamnameyi bu defa tanzim 
eder ve tatbik eder. Binaenaleyh müzakere 
edilecek, olan mevaddı kanuniyenin aşağıdaki 
maddeler olduğunu arz ediyorum. Ona göre be
yimi mütalâa buyurunuz. 

ÖMER LÛTFİ B. (Amasya) — Efendim, 
diyorlar ki, bu kanun evvelâ Sinob için yapıl
dı. Sonra başka yerlerin ihtiyacı olduğunu da 
nazarı dikkate alarak encümen tetkikat yapmış. 
Bu elimizdeki kanunda Antalya, Çivril, Maraş, 
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Beypazarı vardır. Muvazenei Maliye Encüme
ni acaba tahsisatı neresi için yapmıştır? Sonra 
görüyorum ki, kanunda Ankara yoktur. Hal
buki Ankara da yangın görmüştür. Sonra ge
çen sene benim kendi memleketimde (180) ha
ne yanmıştır. Hulâsa yanmış daha başka ka
sabalarımız vardır. Halbuki burada yalnız dört, 
beş 'kasaba yazılmıştır. Binaenaleyh kanunun 
esasen tamim şeklinde müzakeresi evvelce ka
bul edilmişti. Tekrar tahsisan müzakeresine ha
cet yoktur. 

REŞAD B. (Saruhan) — Efendim esasen 
Muvazenei Maliye Encümeni tahkikat yaparak 
işe girişmemiştir. Ve böyle bir salâhiyeti yoktur. 
Lâyihai kanuniyede tadadedilen yerlerin her bi
risi için encümene bir teklif gelmiştir ve o tek
lifler birleştirilerek, şu lâyihai kanuniye tanzim 
edilmiştir ve bu lâyihai kanuniye 31 Teşriniev
vel 1337 tarihinde kabul buyurduğunuz kanunun 
hemen aynıdır. Binaenaleyh ahkâmı esasen tesbit 
edilmiştir. Fazla müzakereye lüzum görmüyorum 
Maddelere geçilmesini rica ederim. 

* - • • * 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Efendim 
bundan bir ay evvel Muvazenei Maliye Encüme
ninin mazbatası mevkii müzakereye kondu. Bilâ-
hara Heyeti Celilenin karariyle umumi olan ka
nunun müzakeresi kabul edildi. Encümenden 
celp, tabı ve tevzi edilerek o karara tevfikan 
bunlar birleştirildi. Bugün de vilâyatı Şarkıyeye 
aidolup gerek Muvazenei Maliye Encümeninden 
ve gerek Kavanini Maliyeden çıkan Hükümet 
teklifinin de bununla birleştirilmesi takarrür et
ti. 

Müzakerenin umumi kanım hakkında cereyanı 
Meclisin mükerreren ısrarı üzerinedir. Onun için 
bu ıztırar karşısındayız. Evvelce Muvazenei Ma
liyenin teklifi reddedilmiştir efendim. 

RAGIB B. (Amasya) — Meclisin kararı var
dır. Umumi kanunları müzakere edeceğiz. Husu
si kanunlara müzakere edemeyiz. 

REŞAD B. (Saruhan) — Efendim Heyeti 
Celileleri hakemdir. Nasıl tasvip buyurursanız o 
suretle hareket edilir. Bendeniz muvazene nok
tasından şunu arz ederim ki, nıeceanen verilecek 
kerestelerin bedelleri bütçede görünmek lâzımdır. 
Lâalettayin Muvazenei Maliye böyle tahsisat ita
sına cevaz veremez. Birinci lâyihai kanuniyede 
mahal zikredilmemiştir. Binaenaleyh nıeceanen 
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I verilecek kerestelerin resmi mîrîsinin mecmuu ye

kûnu neye baliğdir? Bunu görmek istiyoruz. 
RAGIB B. (Amasya) Diğer kanunlarda da 

yoktur. 
REŞAD B. (Devamla) — Diğer kanunlarda 

vardır. Efendim bunu gerek Muvazenei Maliye 
Encümeni ve gerek vekâleti aideleri tetkik edip 
kendisine mal edecektir. Ve bunun bütçeye sure
ti ithaline dair bir maddei mahsusa vardır. Hal
buki birinci lâyihada bu yoktur. 

RAGIB B. (Amasya) — Birinci lâyihada, 
dördüncü maddede, «Bütçede irat ve masraf ya
pılır» diyor. Bütçede de irat, masraf faslı vardır. 
Binaenaleyh birinci lâyihadaki dördüncü madde 
kâfidir. 

TAHSİN B. (Aydın) — Söz isterim Reis 
Bey. 

I RElS — Efendim müzakere kemale gelmiş
tir, Muvazenei Maliye Encümeni; «Bütçenin te
vazününü temin etmek için verilecek kereste mik
tarının bilinmesi lâzımdır. Binaenaleyh Muvaze-

I nei Maliye Encümeninin teklifini müzakere ede-
I lim.» diyor. Efendim Encümen Reisinin teklifi-
I ni reyi âlinize arz edeceğim. (Reddolunmuştur 
I «adaları) 

REŞAD B. (Saruhan) — Reis Bey Heyeti 
I Celileye bir kelime hatırlatmak isterim. Gümrük 
I Resmi alınmaksızın bâzı eşyanın ithaline müsaa-
I de itasına dair kanunlardaki ahkâm ne ise bu da 
I aynı ahkâmı muhtevidir. Nasıl ki, lâalettayin bü-
I tün gümrüklerden Resim alınmaksızın mal gi-
I rebilir gibi bir kanun yapılamıyorsa bu kanun 
I da öyle olduğu cihetle o yolda yapamamaklığı-
I mız lâzım gelir. Binaenaleyh nereleri için ihtiyaç 
I varsa mahallerinin tasrihi lâzımdır. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Efendim 
I zannediyorum ki, bunların tasrih ve zikri müm-
I kün olamaz, bugün memlekette istatistik var mı-
I dır ki. ne kadar yer yanmıştır? Ne kadar kereste 
I verilecek ve bu verilecek kerestelerin kıymeti ne-
I ye baliğ olacak? Biz değil, en muntazam devletler 
I bile bu hesabı vermekten çok âcizdir. (Cetveller 
I yapılır sesleri) 
I O cetveller de muhaldir, evvelkinde de yapı

lamamıştır. Bu kablettahakkuk dereedilecek bir 
I mesele değildir. Reşad Bey biraderimiz de mem-
I leketin vaziyetini biliyor. Memlekette ne kadar 
I tahribat yapılmıştır?' Hiç yanmamış ise on beş 
I bin köy yanmıştır. Bu, ön beş bin köyün hesabı-
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m koyunuz bakalım. Eğer hakiki ihtiyacı koya
cak olursak o vakit bütçenin kaç misli olacaktır? 
Kereste mi, hayvanat mı, eşya mı? Namütenahi 
bir zarar, bitecek gibi değildir. 

HALİL İBRAHİM B. (Antalya) — Efendim 
bendeniz kanunun heyeti ıımumiyesi hakkındaki 
müzakereyi takibettim. Evvelce karar verildiği 
halde tekrar bu kadar müzakerenin uzamasına 
biraz kendim mâna bulamadım. Gerçi Muvazenei 
Maliye Encümeni noktai nazarında iddia ve ısrar 
ediyor ve sebebolarak da gösteriyor ki, gümrük
ler hakkında nasıl muamele yapılıyorsa lâaletta-
yin ormanlardan da katıyat yapamayız. Fakat 
bendeniz bilâkis bunun yapıldığını iddia ediyo
rum. Meselâ bâzı makinalar ve saireler hakkın
da lâalettayin gümrükleri açıyoruz. Biz bunu en
cümende düşündük. Ve sureti sarfı yalnız mahal
leri meclisi idarelerine bırakmadık. Yani İkti
sat Vekâletince tetkik edilerek ona göre bir ka
rar verilmesine ve bu tetkik edildikten sonra 
featıyafca müsaade edilmesine bırakıyoruz. Ben
deniz İktisat Encümeninin teklifinin müzakere
sini teklif ederim. 

NUSRAT Ef. (Erzurum) — Efendim kla-
nunun heyeti ıımumiyesi kabul edilmiş ve bi
rinci maddesi müzakere edilirken Reşad Bey 
biraderimiz araya giriyor. Binaenaleyh birinci 
maddenin kabul veya reddini teklif ederim. Zi
ra 'kanunun heyeti umumiyesi kaibul edilmiştir. 

TAHSİN B. (Aydın) — Tadadedilen ma
haller meyanında Çivril de vardır. Çivril ma-
lûmuâliniz Yunan işgalindedir. 

YUSUF ZİYA B. (Mersin) — Onu müza
kere etmiyoruz efendim. 

TAHSİN B. (Devmala) —Binaenaleyh Ay
dın ve Nazilli'nin de yüzde doksanı yanmıştır. 
Aydın ve Nazilli de istifade etmek üzere onla
rın da bu kanuna ithaline dair bir teklifte bu-
bulunuyor ve bir takrir veriyorum. 

REİS — Efendim Müzakerenin kifayetine 
dair takrir vardır. Müzakerenin kifayetini ka
bul edenler lütfen ellerini kaldırısn? Müzakere 
kâfi görüldü. 

ALİ SÜRURt Ef. (Karahisarı Şarki) — 
Reis Efendi Hazretleri (İktisat Vekâletince tâ
yin olunan) ibaresinin (İktisat Vekâletince tâ
yin olunacak ) olması lâzımdır zannmdayım. 
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YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Reis Bey 

ekseriyet yok. 

REİS — Efendim üç takrir var. Sırasiyle 
reyi âlinize vaz'edeceğim. (Ekseriyet var, yok sa-
daları) 

Riyaseti Celileye) 
Birinci maddedelki ('münhedim olan) tâbirin

den sonra (veya dahilî isyan sebebiyle muhte-
rik olan) ibaresinin ilâvesini teklif ederim. 
Esbabını «lâveçhilihtisar şifahen arz ettim. 

17 Haziran 1338 
Karahisarı Şarki 

Mebusu 
Ali Süruri 

ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — 
Şimdi müzakere olunan madde umumi olduğu 
için hacet kalmamıştır. Bendeniz takririmi geri 
alıyorum. 

Riyaseti Celileye 

Birinci maddeye (Mesakin ve mekâtip ve 
medaris ve meabid) fıkrasından sonra (Yeniden 
yapılacak tamir ve tevsi edilecek darüleytamlar) 
cümlesinin ilâvesini arz ve teklif ederim. 

17 Haziran 1338 
Amasya Mebusu 

Hamdi 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddede meabidin mabihilihyası olan 

vakıf han ve dükkânlar unutulmuştur. Maddei 
mezkûreye vakıf han, dükkân, mağaza fıkrasının 
ilâvesini teklif eylerim. 

Erzurum Mebusu 
Nusrat 

Riyaseti Celileye 
İstilâ dolayısiyle ihrak, tahribedilen ve orman 

memurlariyle kerestesi bulunmıyan Van, Bitlis, 
Muş gibi mahaller ahalisinin meccanen kereste 
kat'mdan istifade edememesi emri tabiîdir. Bun
lar mal ve menalinden kalmış, fakrıhale duçar 
olmuşlardır. Binaenaleyh, (O gibi mahallerde 
hasbelistilâ harap hanelerini kendi parasiyle 
imar ve inşa edenlerden on senelik Müsakkafat 
Vergisi affolunmuştur.) ibaresinin birinci mad
denin nihayetine ilâvesini teklif eylerim. 

Muş Mebusu 
Ahmed Hamdi 
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Riyaseti Celileye 

Birinci maddeye hareketi arz tâbirinden son
ra; (Ahvali harbiye) kelimesinin ilâvesini teklif 
ederim. 17 Haziran 1338 

Amasya Mebusu 
Mehmed Ragıb 

Riyaseti Celileye 
Kanunun, muvazeneye tesiri vardır. Maliye 

Vekilinin huzuriyle müzakeresini teklif ederim. 
Saruhan Mebusu 

Reşad 

MUVAZENE! MALÎYE ENCÜMENİ RE
ÎS î REŞAD B. (Saruhan) — Nizamname sarih
tir. Muvazeneye tesiri olan bütün mevaddı ka
nuniye mutlaka Maliye Vekilinin huzuriyle mü-, 
zakere edilir. Binaenaleyh, Vekilin huzuru zaru
ridir. 

ÖMER LÛTFÎ B. (Amasya) — Yeni bir tah
sisat vaz'etmiyoruz ki, vekilin huzuriyle olsun. 
Orman rüsumu alınmamaktan ibarettir Bu da bu
gün üzerine bina yapılamamakta olan ve Hükü
met için hiçbir faide temin etmiyen arsalaı üze
rine yapılacak binalar için lâzım olan keresteyi pa
rasız vermekten başka bir şey değildir. Bunda bir 
mahzur yoktur. Ve bu, bu sene içindir, ilerde bu 
binalardan vergi alınarak Maliyeye hüsnütesir hâ
sıl olacaktır. Bunun için Maliye "Vekilinin hu
zuru icabetmez. 

REŞAD B. (Saruhan) — Efendim, bu kanu
nun çıktığını farz buyurunuz. Bu kanunla yapı
lacak mebani için verilecek kerestelerin resmî 
mîrîsi nakden maliyeye girecek ve vezneye irat 
kaydolunacaktır. Bu itibarla hiç şüphesiz bütçe
ye tesiri vardır. Binaenaleyh, mutlaka Maliye 
Vekilinin huzuru lâzımgelir. Meccanen verilme
mesi lâzımgelse bu ormanların bedeli Hazineye 
girecektir. 

REÎS — Efendim, müzakere açmıyorum. Me
sele basittir. 

MAZHAR MÜFÎD B. (Hakkâri) — Maliye 
Vekili Beyefendi, bu kanunun müzakeresinde 
bulunmuş ve dinlemiştir. Ve gitmiştir. Reyini 
vermiş demektir. Rica ederim, bunun emsali 
binlerce defa vâki olmuştur. Sonra Devekuşu 
gibi uç, uçamam, kon, konamam. 

REÎS — Efendim, bir meselei müstehire 
hakkında bir takrir verilmiştir. Bunu reyi âli-
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nize vaz 'etmek mecburiyetindeyim. Maliye Veki
linin huzuru şart edildiği takdirde... (Hayır, ha
yır sesleri, gürültüler) 

Müsaade buyurun, efendim, bir şekil var. 
Derhal telefonla çağırırız. Maliye Vekilinin hu
zuruna müzakerenin tehirini kabul edenler lüt
fen ellerini kaldırsın. (Ret, sadaları) Kabul edil
memiştir. 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddenin berveçhi âti tadilini teklif 

ederim. 
Madde 1. — Harik, seylâp, hareketi arz, is

yan ve mmtakai harb ittihazı hasebiyle vukubu-
lan tahribat ve istilâdan mütevellit .... ilâh, sure
tinde tadilini teklif ederim. . 

Erzurum Mebusu 
Hüseyin Avni 

Riyaseti Celileye 
Mesakin ve tevabii suretinde (Tevabi) keli

mesinin ilâvesini teklif eylerim. 
Karesi Mebusu 
Mehmed Vehbi 

Riyaseti Celileye 

Antalya'da müceddeden inşa olunacak Da-
rülhilâfe medresesi inşaatında kullanılacak ke
restenin bilâresim itası teklifi kanunisi birleşti
rilmiş olduğu halde maddei kanuniyede gayri-
musarrah ve meskût kaldığından maddede; «Ta
mir ve inşasına lüzum görülen mesakin ve meda
ris ve maabit ile Antalya'da müceddeden inşa 
olunacak Darülhilâfe medresesi için» suretinde 
tasrih ve maddenin ona göre tadilini teklif eyle
rim. 

Antalya Mebusu 
Mustafa 

Riyaseti Celileye 
Harik, seylâp, hareketiarz ve emsali âfeti se

maviye ve arzıye ile istilâdan dolayı tamir ve 
işasma lüzum görülen mesakin ve mekâtip ve 
medaris ve meabit için memialild milliyemizin her 
noktasındaki memleketlerde bu gibi ihtiyaçlar 
olacağından işbu müzakere olunan kanunun 
umuma teşmili suretiyle kabulünü teklif eylerim. 

17 Haziran 1338 
îçel Mebusu Saruhan Mebusu 

Şevki Avni 
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Riyaseti Celileye 

Her ne suretle olursa olsun harabolan mesa-
kin ve saireden sigortalı olanların bu kanundan 
istisnası için bir madde ilâvesini teklif ederim. 

17 Haziran 1338 
İsparta Mebusu 

Nadir 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddeye (mîrî ormanlardan mec-

canen kat'ma) fıkrasından sonra (vesaiti nakli
yesi olmıy ani arın kereste tüccarlarından alacak
ları kerestelerin Resimden affına) cümlesinin ilâ
vesini teklif ederim. 17 Haziran 1338 

Amasya Mebusu 
Hamdi 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddedeki (âfât) kelimesinin yerine 

(masaibi umumiye) tâbirinin ikamesini teklif 
ederim. Menteşe Mebusu 

Tevfik Rüşdü 

RBÎS — Birçok tadilat teklif ediliyor. Reyi-
âlinize arz ediyorum. 

(Amasya, Mebusu Ragıb Beyin takriri tek
rar okundu.) 

REÎS — Efendim (ahvali harbiye'; kelime
sinin ilâvesini teklif ediyor. (Kabul sadaları) 

Dr. MUSTAFA B. (Kozan) — Ahvali harbi
ye dedikten sonra zaten istilâ da dâhildir. 

RBÎS — Ahvali harbiye kelimesinin ilâvesini 
kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul 
edilmiştir. 

(Erzurum Mebusu Nusrat Efendinin takriri 
tekrar okundu.) 

REÎS — Bu takriri kabul edenler lütfen el
lerini kaldırsın. Reddedilmiştir. 

(Amasya Mebusu Hamdi Beyin takriri tek
rar okundu.) 

REÎS — Bu takriri kabul edenler lütfen elle
rini kaldırsın. Reddedilmiştir efendim. 

(Erzurum Mebusu Hüseyin Avni Beyin tak
riri tekrar okundu.) 

REÎS — Bu takriri kabul edenler lütfen el
lerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

(Antalya Mebusu Mustafa Beyin takriri tek
rar okundu.) 

ALÎ SÜRURÎ Ef. (Karahisarı Şarki) - -
Efendim, bu kanunun vaz'mdan maksat zayia
tın telâfisidir. Bu takdirde mevzuubahsolan w.-
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sele ise yeniden inşaata mütedairdir. Yeniden 
inşaata memleketin her tarafı muhtaçtır. Bütün 
Anadolu böyle medaris ve mekâtibe arzı iftikar 
ediyor. Binaenaleyh o fıkra kanunun maksadiv-
le kabili telif değildir. Ayrı, umumi ve müstakil 
bir teklif olarak yapılmalıdır. Ayrı bir kanım 
ister. 

(Karesi Mebusu Vehbi Beyin takriri tekrar' 
okundu.) 

VEHBÎ B. (Karesi) — Efendim bundan mak
sadım eve lâzım olan ahır, mutfak gibi yapıl
ması icabeden şeylerdir. (Müştemilâttır sada
ları) Müştemilât olsun.-

REÎS — Müştemilât olarak kabulünü teklif 
ediyorlar. Bu şekilde kabul edenler lütfen ei.'e-
rini kaldırsın. (Mesken ve müştemilâtı) şeklin
de kabul edilmiştir. 

(îçel Mebusu Şevki Beyin takriri tekrar 
okundu.) 

REÎS — Tadil değil efendim. Bu takriri ka
bın! edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmedi. 

(İsparta Mebusu Nadir Beyin takriri tek»-ar 
okundu.) 

REÎS — Efendim tensibederseniz buna lü- . 
zum yoktur. Yalnız bir kelime koyabiliriz. 

Efendim sigortalı olan mesakinin istisnasını 
kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiş
tir efendim. 

(Antalya Mebusu Mustafa Beyin takriri tek
rar okundu.) 

REÎS — Kabul edenler el kaldırsın... Antal
ya Mebusu Mustafa Beyin takriri reddedilmiş
tir. 

HAMDİ B. (Amasya) — Efendim malûmu-
âlinizdir ki, Harbi Umumide, gerek cephede ve 
gerek dâhilde düşmanlarımızın, Rum ve Ermeni 
çetelerinin yıktıkları evler ve mebanii saire pek 
çoktur. Bu yüzden birçok eytam, birtakım cemi
yetlerin yedimuavenetlerine alınmıştır. Bunlar 
da baba, ana kalmamış, eğer yanan evler muka
bilinde her birisine bir ev yapılmak ve bir mes
ken verilmek lâzımgelirse buradaki, yetimlerin. 
her birinin ayrı ayrı meskeni olmak icabeder.' 
Şimdi bu çocukların terbiye edildikleri Darüley-
tamlar için yapılacak binaya verilecek kereste 
zannederim ki, diriğ edilmiyecektir. 

(Amasya Mebusu Hamdi Beyin takriri tek
rar okundu.') 
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REİS — Bu takriri kabul edenler lütfen el 

kaldırsın. Kabul edilmiştir. 
(Menteşe Mebusu Tevfik Rüşdü Beyin takriri 

tekrar okundu.) 
ÎKTlSAT VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — 

Bu takririn istihdaf ettiği mâna, bu kanunun 
ahkâmından müstefidolmak için her hangi bel
dede kanunun maddesinde münderiç nıesailden 
birisi tahaddüs ettiği zaman (Gürültüler) mün
ferit bir tahribatın bu kanundan müstefidolma-
masını ifâde ediyor. Binaenaleyh bu hal her ma
nian kesirülvuku felâkettir. Büyük bir kasaba
da da birinin evi yifnsa - kanunun birinci mad
desinde harik kelimesi vardır diye - bunlar da 
istifade edecekler. Bir kişinin de evi yanarsa 
bu kanunun ahkâmından müstefidolaeak mı? 
Bendenizce bayır. Umumiyeti muhafaza için bu 
tâbirin yani mesaibi umumiye kelimesinin kon
masının her halde faidesi olacağına kailim. 

RAGIB B. (Amasya) — Bunun vahidi kıya-
sisi ne olaibilir? Bu mesaibi umumiye kelime
siyle üç ev mi, beş ev mi. ne kadar? Tahdidet-
mek mümkün olamaz. 

ÎKTÎSAD VEKÎLÎ HASAN B. (Trabzon) 
—- Bendenizce bu husus, yapılacak nizamname
de tasrih edilsin, nizamnamenin bir maddesine 
girebilir efendim. 

VEHBİ B. (Karesi) — Yani zatıâlmiz öyle 
diyorsunuz ki, meselâ düşman sahilde bir yeri 
yıkmış, bu, yapılmıyacak mı? 

ÖMER LÛTFÎ B. (Amasya) — Tabiî yaptı-
ramıyacaksın, çünkü mesaibi umumiye değil. 

ÎKTÎSAD VEKÎLÎ HASAN B. (Trabzon) 
— Düşman bir haneyi yıkmış, o müstefidolur, 
e değil. Bir hane kasden yakılmış veyahut ka
zaen... (Gürültüler) 

MAZHAR MÜFÎD B. (Hakkâri) — Allah 
muhafaza etsin, bir hareketi arz olur, ev yı-
'kılır, bu yapılmıyacak mı? Yalnız bir ev yıkıl
dı diye yapmıyacak mıyız? 

ÎKTÎSAD VEKÎLÎ HASAN B. (Trabzon) 
—- Müsaade buyurun efendim. Bunu nizamna
me ile tasrih edelim, buraya koymıyalım. 

DOKTOR TEVFİK RÜŞDÜ B. (Menteşe) — 
Hasan Beyin bu fikriyle tamamiyle müttefikim. 
Mesaibi umumiye kelimesine ihtiyaç ^vardır. 
îzah edeyim efendim. Biz ancak memleketimi
zin uğradığı felâketlerin önünde bütçeye dâhil 
olan Devletin orman servetini feda. ediyoruz. 
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Niçin? Memleketin ihtiyacı daha, yüksek ol
duğundan. Yoksa halitabiîde, şurada filân yer 
yanmış, burada bir mektep yıkılmış... Vehbi 
Beyin buyurduğu gibi bu, bir musibeti umumi
ye teşkil etmez. Eğer yanan yer hakikaten bir 
medrese gibi, bir hayrathane gibi menafii umu-
miyeye taallûk ediyorsa, zaten kavanini umu-
miyemizde sarahat vardır, usulen bir mazbata 
yapılarak Hükümete teklif edilir. Eğer me
saibi umumiye tâbirini kabul etmez de lâalet-
tayin küçük, büyük her harik ve her yıkıntı 
gibi, dikkatsizlikten dolayı yanan yerleri Dev
let kesesinden yani umumun kesesinden öde
meye kapı açacak olursak temin ederim ki 
dehşetli bir israf yapmış ve bize mevdu olan 
milletin servetini dikkatsizlerin, şunun bunun 
keyfine heba etmiş oluruz. 

REÎS — Söz yok rica ederim. 
(Görültüler), (Müzakere kâfi sesleri) Efen

dim, Tevfik Rüştü Bey takririni izah ettiler. 
Birinci maddedeki (Afat) kelimesinin yerine 
(Mesaibi Umumiye) tâbirinin ikamesini teklif 
ediyor. Bu tâbirin ikamesini kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Reddedilmiştir. Efendim 

(Saru'han Mebusu Reşat Beyin takriri tek
rar okundu) 

REÎS — Efendim, Reşat Beyle Gazianteb 
Mebusu Ali Cenani Beyin takriri evvelce mev
cut bulunan kanunla üç sene müddetle ımecca-
nen kereste kat 'ma müsaade edilmişti; burada 
da -birinci maddedeki (İktisat Vekâletince 
tâyin olunan müddet zarfında) cümlesinden 
sonra üç sene müddet .zarfında meccanen ke
reste kat 'mı takyidedelim, âmmeye şâmil olma
sın, diyorlar. (Üç sene müddetle) kaydının 
ilâvesini kabul edenler lütfen el kaldırsın. Red
dedilmiştir efendim. 

TEVFİK RÜŞDÜ B. (Menteşe) — Reis Be
yefendi, ekseriyet yoktur, sayılsın, iddia edi
yorum. (Ekseriyet yok sayılsın sesleri, gürül
tüler) 

RAGIP B. (Amasya) — Bunun heyeti Umu-
ıniyesi tâyini esami ile reye konulur o vakit 
ekseriyet olup olmadığı anlaşılır. 

(Muş Mebusu* Hacı Ahmet Hamdi Efendi
nin takriri tekrar okundu) 

REÎS — Efendim iki takrir daha var. Bu 
takrirler de vergiden af meselesidir. Bu mese
leyle alâkasını göremediğimden reye vaz'etmi-

I yorum. 
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MusaMıah madde okunuyor efendini: 

Mecoanen kereste kat 'ma müsaade itasına dair 
Kanun 

MADDE 1. — Harik, seylâp, hareketi arz 
ve ahvali harbiye, isyan ve mıntakai 'harb itti
hazı hasebiyle vukubulan tahribat ve istilâda ıı 
mütevellit afat neticesinde tamir ve inşasına 
lüzuma görülen mesakin ve müştemilâtı ve me-
kâtip ve medaris ve meabit ve yeniden yapıla
cak, tamir ve tevsi edilecek darüleytamlar için 
mahallî meclis veya nevahi heyeti idareleri ta
rafından tanzim edilecek mazbataları üzerine 
iktisat Vekâletince tâyin olunan müddet zarfın
da muktazi kerestelerin mîrî ormanlarından 
sigortalı olanlar müstesna olmak üzere mecca-
nen kat'ma müsaade olunur. 

REÎS — Efendim musahhah birinci mad
deyi kabul edenler lütfen el kaldırsın. Madde 
tashihan kabul edilmiştir efendim. 

MADDE 2. — Bu keresteler mahallerinee 
Orman idarelerine karşı irae edilecek mesul mu
temet namına teati olunacak mukavelenamele
re müsteniden usuli fenniye ve mevzuaya tevfi
kan kat'edilecektir. 

RAGIB B. (Kütahya) — Efendim birinci 
madde ile halk lehine ufak bir hareket göster
miş, ufak bir fedakârlık etmiş olduk. Fakat ikin
ci madde ile ez'afi muzaafı ile halka verdiği
miz şeyi geri alıyoruz. Ama bunu Hükümet Ha
zinesine alınıyoruz, bir iki muhtekirin eline 
veriyoruz. Dikkat buyurun. Bunu Hükümet bir 
mutemede verecek, o mutemet Orman İdaresiyle 
mukavele yapacak, mukavele mucibince ağaç
ları damgalıyaeak, ker&ste mutemet namına ge
lecek, o mutemet de harikzedelere ve yahut ma-
saipzedelere tevdi edecek. Yani dünyada bu mu
ameleyi halk lehine yaptıracak hiçbir hü
kümet yoktur. Değil bizim memleketimizde. 
(Bıravo sadaları) Binaenaleyh bu madde hal
kın lehine olarak konulmuş ise ben böyle hal
kın lehine bir maddeyi katiyen kabul etmem, 
bu maddeyi kaldırmalıdır. Sureti tevziine dair 
suiistimalin mümkün mertebe önüne geçmekle 
beraber halka en ziyade suhulet bahşolacak ta
riki bulalım. Yoksa böyle birtakım kuyudat 
ile 1 - 2 muhtekirin eline vermek suretiyle hal
kın lehine olarak birinci maddede temin etti
ğimiz istifadeyi ikinci madde ile büsbütün kal
dırmış oluyoruz. 
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RElS — Efendim madde hakkında daha söz 

istiyen var mı? 
İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — 

Bendeniz bir madde ile nizamname tanzim 
olunması hususunda hükümete salâhiyet veril
mesini zaruri görüyorum. 

REIÎS — Efendim, madde hakkında söz isti
yen var ımı? Söz istiyen yok. 

VEHBİ iB. (Karesi) — Böyle hakikaten te
şevvüşü mucibolan bir şekli tesbit etmek doğru 
değildir. Bu nizamname ile tavzih edilebilir 
efendim. 

REİS — Başka söz istiyen yok mu? Müza
kerenin kifayetini kabul edenler lû'tfen el kal
dırsın, Müzakerenin kifayeti kabul edilmiştir. 

RAGIB B. (Amasya) — Efendim, zaten bi
rinci maddede «Mahallî meclis veya heyeti ida
releri tarafından tanzim edilecek mazbatalar di
yor» bu mazbatalarda ne suretle 'kat'edileceği 
tesbit edilir ve o suretle muamele yapılır. 
Binaenaleyh bu maddeye lüzum kalmamıştır. 

REİS — Efendim, iktisat Vekâletince yapı
lacak nizamnamede 'tasrih edilmek üzere ikinci 
maddenin tayyıııı teklif ediyorlar. Maddenin 
tayymı 'kabul edenler lütfen el kaldırsın. Nizam
namede bu gibi hususat nazarı dikkate alınmak 
üzere ikinci madde tayyedilmiştir. 

MEHMIED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — 
Nizamname değil talimatnamedir. 

RElS — Evet, talimatnamedir efendim. 

MADDE 3. — Mutemetler veya katıyata 
memur olanlarla meccaneu kereste ahzine müs
tahak olanlar kat'edilen kerestelerden az veya 
çok miktarını her ne suretle olursa olsun muh-
tassanlehinden gayrı bir mahal veya şahsa ita 
eder ve alâ'kadar memurinden bu hale sebebiyet 
verenler olursa o miktarın bedeli misli kendile
rinden zamanen ahz^oluuduktan başfka Kanunu 
Cezanın 102 nci maddesinin ilâvesine tevfikan 
tecziye olunur. 

ATIF B. (Bayezid) — Yalnız mutemet ke
limesi kalkmalıdır, efendim. (Evet, mutemet 
kelimesi kalkmalıdır sesleri) 

VEHBÎ B. (Karesi) — Efendim, (Katıyata 
memur olanlar) kalmalıdır. 

REİ£> — Mutemetler kelimesini kaldırdık, 
maddenin numarası da iki oluyor. 

Efendim, madde hakkında söz istiyen var 
mı? Buyurun Ali Süruri Efendi. 
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ALÎ ıSÜRURİ Bf. (Karatosarı Şarki) — 

Efendim, encümen bu üçüncü maddeyi yazar
ken son fıkrası ile kereste ahzine müstahak 
onlardan kat'edilen keresteleri her ne suretle 
olursa olsun muhtassun lehinden gayrıya sarf 
edenler hakkında dahi kanunu cezanın 102 nci 
maddesinin ilâvesi tatbik olunsun demek istiyor. 
Halbuki o ilâve, vazifei memuriyetini suiistimal 
eden memurini devlet hakkındadır. Böyle me
murini Devlete münhasır olan bir nıaddei ceza-
iyeyi efradı ahaliye tatbik etmek doğru değil
dir. Fakat bu suretle kendisine Hükümetin 
vâki olan bir muavenetini suiistimal eden efradı 
ahali cezasız mı kalsın: Hayır kalmasın. Bina
enaleyh maddede o miktarın bedeli misli iki 
kat olarak zamanen kendisinden ahzolunsun 
diye bendeniz teklif ediyorum. (Doğru sesleri) 
iki misli olarak alınsın. Ve o nıaddei kanuniye 
yalnız vazifei memuriyetini suiistimal eden 
memurine hasrolunsun. Takdim edeceğim tak
rir bu mealdedir. İki ciheti şâmildir. Birisi bu 
suretle suiistimalde bulunan memurin, tazmin 
ile beraber o nıaddei kanuniyeye tevfikan tec
ziye edilsin. İkincisi : Kereste ahzına müsta
hak olanlardan böyle (harekette bulunacaklar 
olursa onlar da o miktarın bedeli mislinin iki 
katını vermekle mükellef olsun, başka suretle 
ceza verilmesin. Bu her iki ciheti de teinine 
kâfidir* 

REİS — Efendim başka söz istiyen yoktur. 
İkinci maddenin müzakeresini kâfi görenler 
lütfen el kaldırsın. İkinci maddenin müzakeresi 
kâfi görülmüştür efendim. 

Riyaseti Celileye 
İkinci maddede mevzuubahsolan Kanunu Ce

zanın 102 nci maddesinin ilâvesi vazifei memu
riyetini suiistimal eden memurini Devlet hak
kında olmakla maddedeki şayibei iltibasa ma
hal kalmamak ve siyakı ibare sahih ve salim 
olmak için (ve alâkadar memurinden) sonraki 
fıkranın (bu hale sebebiyet verenler olursa o 
miktarın resmi misli iki kat olarak kendilerin
den ahzolunur. Ve bu kabîl Memurin Kanunu 
Cezanın yüz ikinci maddesinin ilâvesine tevfi
kan tecziye olunur.) Şeklinde tadilen kabulünü 
teklif ederim. 

Karahisarı Şarki Mebusu 
Ali Sururi, 
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ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisarı,Şarki) — Yal

nız encümen şu ciheti izah etse iyi olur efendim. 
Benneniz bedeli misli anlıyamıyoram. Hüküme
tin aldığı resim midir? Encümen bedeli misil 
tâbir ettiği için bendeniz de onu tağyir etme
dim, öyle söyledim fakat maksat Hükümete ve
rilmesi lâzımgelen Resimdir. Binaenaleyh en
cümen bunu izah etmelidir, efendim. 

REİS — Encümen namına söz var mı efen
dim ? 

HALİL İBRAHİM B. (Antalya) — Bedeli 
misilden maksat, kerestenin bedelidir. Bun
dan maksat da memurin hakkında tatbik edi
lecek bu ceza böyle katıyata memur olan efra
dı ahaliye tahmil edilmesin diyedir. Bendeniz 
ikinci madde tayyolunduğu için antik buna da
ir söz söylemek istemiyorum. Mamafi Hükü
met bir nizamname yapacak. (Nizamname de
ğil talimatname, sesleri) bu mutemet kelime
sinin de tayyından dolayı bu maddeden de o ka
dar bir faide hâsıl olmadı zannederim. Mama
fih talimatname yapılacak. Elbette Hükümet 
bunu da naz an dikkate alır tasavvur ediyorum, 
meselâ Ankara'nın filân mahallesi, filân ma
hallesi, artık bunlara ayrı. ayrı mutemet mi 
tâyin edecek? Tabiî bunların içinden ihtiyacı 
olanlar toplanacaklar ve Hükümete karşı bizim 
iht-iyacatımız şu kadar diye müracaat edecek
ler, ve diyecekler ki, bizim namımıza kat'iya-
ta memur olan zat budur. Yani Hükümet onu 
tanıyacak ve şüphesis ki, o da taahhüdedine-
cektir. Binaenaleyh bu işte mutemet halkın bir 
memuriyeti mahsusasmı alıyor. Tabiî o zat 
katıyat üzerine memurdur. Vazifei memure-
sini suiistimal edenler velevki muvakkat, ve-
levki daimi olsun, bu ceza ile tecziye edilebi
lir mamafih ikinci madde tayyediildi. Ve kanun 
esasen anlaşılmıyaeak bir şekilde olmadığı için 
uzun uzadıya söz söylemiyeceğim. 

REİS — Ali Sumri Efendinin talflırini reyi 
âlinize arz ediyorum. 

ALİ SURURİ Ef. (Karahisan Şarki) — 
Efendim, müsaade buyuranuz. Muhtacı izah 
bir noktadır. Arz edeyim. 

Beyefendi buyuruyorlar ki, bedeli misilden 
maksat kerestenin kıymetidir. Böyle şey olur-
mu hiç? (Hayır, sesleri) Şimdi o kerestenin 
ahzına müstahak olan bir adam birçok emek 

I sarf ederek, masraf ihtiyar ederek ağaç kes-
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iniş, şehre getirmiş. Hangi bedeli mislini alı
yor? Esasen böyle bir istihkakı olan adamdan 
Hükümetin alacağı şey nedir? Resimdir öyle 
alıyoruz. Binaenaleyh şüpheye mahal kalma
mak için o miktarın bedeli misli demekten ise 
Resmi misli demek her halde daha muvafık olur. 
Bendeniz onu teklif ediyorum. 

REÎS — Efendim, takriri reyi âlinize vaz'-
ediyorum. 

(Ali Sururi Efendinin tadilnanıesi tekrar 
okundu.) 

REÎS — Efendim, Ali Sururi Efendinin ta-
dilnamesini- kabul edenler lütfen ellerini kaldır
sın. Ekseriyetle kabul edilmiştir. 

Sonra Malatya Mebusu Feyzi Efendinin tek
lifi vardır. Maddedeki mutemet kelimesinin tay-
yını teklif ediyor fakat ona mahal kalmamıştır... 
Şimdi efendim, ikinci maddenin yerine kaim 
olan üçüncü maddenin şekli musahhahmı oku
tacağım. 

Madde 2. — Kat'iyata memur olanlarla, mee-
caneıı kereste ahzine müstehak olanlar kat'edi-
ılen kerestelerden az veya çok miktarını her ne 
suretle olursa olsun mulıtassun lehinden gayri 
bir mahal veya şahsa ita eder ve alâkadar me
murinden bu hale sebebiyet verenler' olursa o 
miktarın Resmi misli iki kat olarak kendile
rinden ahzolunur ve bu kabil Memurin Kanu
nu Cezanın 102 nci maddesinin ilâvesine tevfi
kan tecziye olunur. 

VEHBÎ B. (Karasi) — Reis Bey misli keli
mesine lüzum yoktur. Zaittir. Tayyedilsin. 
«Resmi iki kat olarak» denilsin. (Gürültüler) 

REİS — Efendim takrir öyle kabul edildi. 
ALI SURURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — 

Bendeniz o miktarın Resmi şeklinde olarak tas
hihini kabul ediyorum, muvafıktır. 

RElS — Madem ki, takrir sahibi kabul 
ediyor. Misli kelimesinin hazfile Resmi kelime
si kabul edilmiştir. 

MUSTAFA B. (Kozan) — Efendim, mad
dede iki misli alınır diye söyleniyor. Bunun 
hakkında iki söz söylemek istiyorum. 

REÎS — Buyurun, efendim. 
TAHSİN B. (Aydın) — Efendim, bende

niz söz istediğim halde müzakere kâfi görül
müştür diye müsaade etmemiştiniz. 

REÎS — Maddenin şekli musahhahmı tekrar 
okutuyorum ı 
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I (ikinci maddenin şekli musahhahı misli ke

limesinin hazfile tekrar okundu.) 
REÎS — Efendim ikinci maddeyi şekli mu

sahhahı veçhile kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Meccanen tevzi olunan ke
reste rüsumu bütçede irat ve masraf kaydedi
lir. 

REÎS — Efendim, söz istiyen var mı? Gazi-
anteb Mebusu Ali Cenani Beyin bu maddenin 
tadiline daijr bir takriri vardır. O okunacak. 

Riyaseti Celileye 

MADDE 3. — Bu suretle meccanen verile
cek kerestelerin nevi ve miktarına ve tarife
sine göre bilhesap tebeyyün edecek resmi mi
risi Muvazenei Umumiyedc (Mirî ormanları 
hâsılatı) faslına irat vq \Maliye bütçesinin is-

I tilâzedelere mirî ormanlarından meccanen ve
rilecek kereste bedeli namiyle açılan (B 99) 

I faslının ikinci maddesine masraf kaydolunacak
tır. 

Üçüncü maddenin berveçhi bâlâ tadilini tek-
I lif eylerim. 
I Gazianteb Mebusu 
I Ali Cenani 

MAZHAR MÜFÎD B. (Hakkâri) — Efen
dim, Ali Cenani Beyefendinin bu takrirlerine 
lüzum yoktur. Zira kanunda (irat ve masraf 
suretiyle yapılır) deyince bu irat ve masrafın 
usulü Maliyece nasıl yapılacağı malûmdur. 
Beyefendi o usulün de kanuna dercedilmesi lâ
zımdır diyor ki, bu, bendenizce zaittir. 

HASAN BASRI B. (Karesi) — Hattâ 
üçüncü madde büsbütün yanlıştır. 

ALÎ CENANI B. (Gazianteb) — Müsaa
de eder misiniz efendim? Herşeyin usulü var
dır. Kavaidi Maliyede şimdiye kadar neşre
dilen kanunlar için bir usul ittihaz edilmiş
tir ki, bu da Heyeti Celilenizden dört ay evvel 
geçmiştir. Bendeniz 31 Teşrinievvel 1337 ta
rihli Kanunun maddesinden aynen aldım. Bu
raya koydum. Bu ise Heyeti Celilenizin kabul 
ettiği bir usuldür. Bu madde de o usulün 
kabulünden başka bir şel değildir Binaenaleyh 
bu maddeyi aynen koymak lâzımdır. 

HAMDI B (Amasya) — Usule riayet edile 
edile senelerden beri perişan bir surette ortada 
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sürünen halkın daha ziyade sürünmesinde de
vam ettirecek miyiz. 

ALI CENANI B. (Gazianteb) — Beyim 
onun buna hiç ta'hallûku yoktur. Benim arz 
ettiğim mesele kesilecek kereste Resminin sureti 
cibayetine aittir. Sırf bu hususa aidolmak üzere 
bu madde konulmuştur. 

MAZHAR MÜFlD B. (Hakkâri) — Efen
dim buyurduğunuz o irat, masraf, usulü daire
sinde yapılır. 

ALI CENANI B. (Devamla) — Orası
nı Heyeti Celile bilir. Heyeti Celilenin tâyin 
ettiği usul dairesinde hareket etmeye Muvaze-
nei Maliye Encümeni mecburdur. Maamafih 
bu da Heyeti Aliyenizin altı ay evvel kabul 
ettiği kanuna muhaliftir. 

TAHSÎN B. (Aydın) — Temcit pilâvı 
gibi o kanunu her maddeye mi vaz 'edeceğiz? 

ALÎ CENANI B. (Devamla) — Hayır 
beyim, bu bir usuldür. 

MAZHAR MÜFlD B. (Hakkâri) — Usu
lü Muhasebei Umumiye Kanunu mucibince 
irat, masraf maliyece nasıl yapılıyorsa öyle 
olur azizim. 

ALt CENANI B. (Devamla) — Usulü 
Muhasebei . Umumiye Kanunu ancak usulden 
bahseder ve fasıldan maddeye geçer. 

REİS — Başka söz alan yoktur. Üçüncü 
maddenin müzakeresini kâfi görenler lütfen el 
kaldırsın. Müzakere kâfi görülmüştür. 

Ali Cenani Beyin takririni reyiâlinize vaz'-
ediyorum. 

(Ali Cenani Beyin takriri tekrar okundu.) 
RElS — Efendim Ali Cenani Beyin takri

rini üçüncü madde olarak kabul edenler lütfen 
el kaldırsın. Kabul edilmiştir efendim. 

HASAN BASRÎ B. (Karesi) — Kabul 
edilmiş midir Reis Bey? 

RElS — Evet efendim. 
MADDE 4 . — işbu kanun tarihi neşrinden 

muteberdir. 
RElS — Efendim, bu maddeden evvel dör

düncü madde olmak üzere iktisat Vekili Ha
san Beyefendinin bir teklifi vardır. 

MADDE 4. — işbu kanun ahkâmının su-
veri tatbikıyesi bir nizamname ile tesbit edile
cektir. 

İktisat Vekili 
Hasan Hüsnü 
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NEBlL Ef. (Karahisarı Sahib) — Efen

dim şimdi şu vukubulan teklifte bir nizamname 
yapılması teklif olunuyor. Bu nizamnameyi kim 
yapacaktır? Zannederim burada mütasddit 
defalar söylenmiştir. Meclis müstemirren mü-
nakit bulunduğu müddetçe Heyeti Vekile nizam
name yapamaz, yapmaz ve yapamaz. Talimat ya
parsa kabul ederim. 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) 
— Malûmu âlileri olduğu üzere nizamnameler 
iki kısımdır. Birisi, ahkâmı umumiye vaz'eden 
nizamnamedir. Yani Heyeti Celileniz müstemir 
bulunduğu müddetçe kendi salâhiyeti dâhilinde 
yapılması icabeden ve böyle ahkâmı ümumiyeyi 
ifade eden nizamnamelerdir. Bir de münferiden 
vekâletlerin kendi memurlarına verdiği emire 
nizamname derler. (Ona talimatname derler, sa-
daları) Bir de kavaninin suveri tattbikıyesini 
tasrih eden, tafsil eden ahkâm vardır ki; bunla
rın heyeti teşriiyeden, yani Heyeti Celilenizden 
geçmesine lüzum yoktur. Bendeniz bu kanunun 
suveri tatbikıyesini tâyin edecek nizamnamenin 
Heyeti Vekilece yapılması lâzımdır, diyorum. 
Çünkü, bu bilûmum vekâletlerin vazaifi ile alâ
kadar olması dolayısiyle bir hükümet meselesi
dir. Binaenaleyh, suveri tatbikıyeyi haiz olan 
nizamnamelerin heyeti teşriiyeden geçmesine lü
zum yoktur. Talimatnameler, bundan daha hu
susi bir mahiyette âmirin madununa verdiği 
emirlere derler ki, bunlar nizamname değildir. 

HÜSEYİN AVNI B. (Erzurum) — Efen
dim, bu mesele bundan birkaç gün evvel mevzuu-
bahsolmuştu. Bizim Heyeti Vekile bir kanunun 
suveri tatbikıyesi hakkında bir nizamnameyi 
yapmak hakkından mahrumdurlar, diyoruz. An
cak, talimatname yapabilirler ki, bu talimatna
melere de Meclisi Âli muttali olmalıdır. Kendi
lerini geçen sene de şu vadide hareket ediliyor, 
diye menetmiştik. Hattâ misal olarak zikret
miştim ki, öyle bir nizamname yapmışlardır ki; 
maazallah Kanunu Esasiyi dahi tağyir etmişti. 
(Handeler) Yani bir Seyrüsefer Nizamnamesi 
yapmışlardır. Ve onun tatbiki için de birkaç ta
limatname tanzim etmek lâzımdı. Allah muha
faza etsin, iskeleye çıkacak bir adam hakkında 
verilmedik zahmet kalmıyordu. Mahallî idare 
memuru dahiliyeye iyi olduğunu söyliyecek, o 
zaman Dahiliye Vekâleti de Anadolu dâhilinde 

j seyrüseferine müsaade edecek. Her halde mesele 
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açılmışken Heyeti Celilenize tekraren arz ediyo
rum ki, ikinci bir karar ile bunu teyit ve takyit 
buyursun. Heyeti Vekileye zaten böyle nizamna
me yapmak için salâhiyet verilmez. Yalnız tali
matname yaparlar. Hattâ, tecavüzü salâhiyet 
edip etmediklerini anlamak için tanzim ettikleri 
talimatnameyi Meclise göndermelidirler. Yani 
vekâletler hudutlarını iyi bilmelidirler. 

ALÎ SÜEURÎ Ef. (Karahisarı Şarki) — 
Beyefendiler, bu kanunun suveri tatbikıyesi hak
kında her halde bâzı kararlar ve usuller vaz 'et
mek lâzımdır. Fakat buna talimatname mi, yok
sa nizamname mi diyelim? Noktai ihtilâf budur. 
Şimdi vaz'olunacak ahkâmın, verilecek evaınirin 
mahiyeti bunun ne surette tatbik olunacağını 
göstermekten ibaret olacağına göre ha nizamna
me, diyelim, ha talimatname diyelim, mühimce 
bir fark görülemez. Bu mesele icra Vekillerinin 
vazife ve mesuliyeti hakkında Encümeni Mah
susça kaleme alman lâyihanın müzakeresi esna
sında da epeyce münakaşa edilmiştir. Nihayet, 
encümen îcra Vekilleri Heyetinin kavaninin su
veri tatbikıyesini mübeyyin ahkâm vazedebile
ceklerini kabul etmekle beraber buna talimatna
me unvanı verilmesini tercihan kabul etti. öyle 
hatırlıyorum ki, bir müddet evvel kanun yapı
lırken Hasan Beyefendi kardeşimizin şimdi tek
lif ettiği şekilde bir maddenin vaz'ı icabetmişti. 
O zaman yine kendileri buyurdular ki, nizamna
me demek, doğrudur. Talimatname demek, yan
lıştır. Fakat onu îcra Vekillerinin vazife ve me
suliyet lâyihasının müzakeresinde münakaşa et
mek hakkı baki kalmak üzere talimatname keli
mesinin dercine muvafakat ederim, demişlerdi 
ve o zaman Maliye Vekili bulunuyorlardı. Bina
enaleyh, kendileri o vaitlerinde sabit olsunlar. 
Yine o münakaşayı vazife ve mesuliyet lâyihası
na talik edelim. Binaenaleyh, bu kanunda da 
talimatname kelimesiyle bu maddeyi kabul ede
lim. 

ÎKTÎSAT VEKÎLÎ HASAN B. (Trabzon) 
— Muvafık efendim, ben kelime kavgasını yap
mıyorum. 

. HARİCÎYE VEKÎLÎ YUSUF KEMAL B. 
(Kastamonu) — Arkadaşlar, bu mesele arasıra 
Heyeti Vekilede de mevzuubahsoluj-or. Binaen
aleyh, katiyetle bu mesele halledilse iyi olur. Biz 
de ne yapacağımızı, ne yaptığımızı bilmiyoruz. 
Şimdi malûmu âliniz kanun, nizamname, tali-
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matname ayrı, ayrı şeylerdir. Bunların üçü de 
vardır. Eğer bugün Heyeti Celileniz öteden beri 
nıütaamel olan ve öteden beri müstamel olan ve 
kendilerine göre mahiyetleri bulunan talimatna
me ile nizamnameyi mezceder de kararı mahsus 
ile talimatname derse bilmem. Fakat nizamname 
vardır. Talimatnameden başka bir şeydir. Şimdi 
eğer burada nizamname makamında talimatna
meyi istimal edersek, öteden beri talimatname 
denilen şeylere ayrı bir ad bulmak lâzımdır. 
Meselâ talimatname malûmuâliniz şuraya gide
ceksin, şu işi yapacaksın, şöyle hareket edecek
sin, gibi şeylere talimatname denir. Şu komisyo
na memursun, o komisyonda şu işi görecekyî.u, 
karşındaki zatlar şu iddiaları dermeyan edebi
lirler; onlara karşı şöyle müdafaa edeceksin. 
Memleketimizin menfaatine muvafık bir surette 
şöyle hareket edeceksin tarzında olursa buna ni
zamname mi diyeceğiz? (Hayır sesleri) Bunun 
adı talimatnamedir. Eğer talimatnameye nizam
name dersek, nizamname nedir? 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) -~ 
Kanunun suveri tatbikıy esine dair... 

HARİCİYE VEKlLÎ YUSUF KEMAL B. 
(Devamla) — Müsaade ediniz oraya geliyorum. 
Malûmuâliniz, kanun kaidei umumiye kor. Kai-
dei umumiye hâdisata tatbik olunur. O maddei 
muayyenenin hâdiselere tatbik ve icrasında kâf-
fei hususat nazarı itibara alınarak kanunun çiz
diği kaidei umıumiyenin, dairenin haricine çık
mamak üzere bâzı ahkâm konur. Bu ahkâmım hü
kümleri, o kanunun vaz'ettiği kaide kadar umu
mi olmamakla beraber yine talimatname nev'in-
den değildir. Kanun kuvvetini haizdir. Bunu is
terseniz bir kararla doğrudan doğruya Heyeti 
Vekileye verirsiniz, isterseniz o hakkı kendiniz 
hıfzedersiniz. Zaten haiz olduğunuz hakkı teşri
in cümlesindendir. Bu hususta hakikaten Heyeti 
Vekile müşkülâta düşüyor. Binaenaleyh bu nok
ta taayyün etsin. Bazan bu mesele Heyeti Veki
lede mevzuubahsoluyor. Bendeniz diyorum ki, 
bu meseleyi yapamayız, bu mesele kanun hük
münü haizdir. Onun için nizamnameye talimat
name demiyelinı. Dersek talimatnamenin ne ol* 
duğunu Meclisçe zikir ve tarif ederek söyliye-
lim. Şu, şu, şu talimatnamedir, diyelim. Bunun 
başka bir mahzunı yoktur. Çünkü nizamname 
malûmuâliniz öteden beri mânayı mahsus île 
vaz'olunmuştur. Mecalisi teşriiyeden geçmemiş 
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şeylerdir. Gerçi Meşrutiyetin teessüsünden evvel 
yapılan birtakım nizamnamelerin mahiyeti ka
nundur. Bizim tarihi hukukumuzda kanun ke
limesi nizam ile müradiftir. Bizde nizam ile de
nildiği vakit meselâ nizamı cedit denildiği va
kitte o bir kanundur, öyle kabul ederiz ve bu
gün elimizde bulunan kanun kadar kuvvetlidir. 
Daha bunun gibi şeyler vardır. Şimdi mesele ya
pılacak şeyin mahiyeti itibariyledir. Efradı »..il
letten hakkı nezeden, efradı millete hak veren 
şeyler kanundur. Efradı milletin hakkını nez'-
eden ve efradı millete salâhiyet veren, .insanın 
haiz olduğu hürriyeti mutlâkayı takyit ve tah 
dideden, cemiyetlerin sureti hareketlerini icaba-
tı veçhile tâyin eden kanundur. Yani kanunu böy
le muayyen bir surette tâyin ve tarif etmek benim 
haddim değildir ve malûmuâliıvz bu tarif ve tâyin 
edilememiştir. Kaidei kanuniye veyahut kanuna 
esas olacak şeyleri ne Garp ve ne de Şark müel
lifleri tamamen tarifte müttefik değildir. Yal
nız öteden beri bizim bildiğimiz bir şey vardır. 
Nizamnamenin son zamanlarda taayyün ve tees
süs etmiş bir mânası vardır. O mâna da kanunun 
sureti tatbikıyesini tebyin eden şeydir. Nizam
name kanunun teferruatı veçhile tanzim edilir. 
Meselâ bakınız aşar alınması bir kanunladır. 
Milletten aşar kanunla alınır. Fakat «Aşarın fi
lân vakitte şu taksiti ballar; aşar ihale suretiy
le, emanet suretiyle olur, emanet suretiyle olur
sa sureti cibayet şöyle olur. îhale suretiyle olur
sa şöyle olur.» işte bu, nizamnameye girer. Bu ni
zam yapıldıktan sonra filân yerde bereketin 
çokluğundan, memurun azlığından, arazinin 
vüsatinden dolayı ve başka bir vilâyetteki me
murun daha başka türlü hareket etmesi iktiza 
eder. O zaman oradaki defterdar veya muhase
beci o memurlara talimat yazar. Der ki; kanu
nun vaz'ettiği esas mucibince aşar cibayet olu
nacak şu vilâyette şöyle hareket ederek, ücret 
ile memur veyahut şu zamanda bu kadar kâtip 
istihdam ederek, ledelhace ücretle adam kulla
narak yapacaksın, der. Bu talimatnamedir. Rica 
ederim bunlar bir an evvel tâyin olunsun ki, biz 
bir an evvel kurtulalım ve bu zamana kadar bil
miyorum; Heyeti Vekile belki salâhiyeti hari
cinde bâzı şeyler yaptı ve eğer yaptı ise ben o 
Heyeti Vekilede öteden beri bir cüzü olduğum 
için arz ediyorum, bu da bilerek değil salâhiyeti 
1 âyikiyle tahdidedilmiş olmadığından ilen gel-
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mistir. (Doğru sesleri) Onun için bu bir kaideyi 
umumiye ve esasiyedir. Bir lüzumu mücbirdi r. 
Adamakıllı bunu tâyin etsek çok iyi olur. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — 
Efendim Yusuf Kemal Beyin izahları tabiî ilmi 
ve hukuki olmak itibariyle istifadeli olmuş ?se 
de nâbemevsim olmuştur. Malûmuâliniz Heyeti 
Vekilenin vazife ve mesuliyetini tâyin eden Ka
nun ile bu mesele halledilecektir. Şimdiye katlar 
halledilememiş olmasının Heyeti Vekileyi müş
kül bir mevkide bulundurduğunu söylediler. 
Bendeniz buna kaani değilim. Çünkü bir gün 
Heyeti Vekile bu kürsüye çıkar, Vazife ve mesu
liyet Kanununun müzakeresini diğer kanunlar 
gibi isterdi. Soruyorum. Heyeti Vekile Azayı 
Kiranıına; hangi gün bu kürsüye çıktılar da bu 
kanunun bir an evvel çıkmasını istediler? Bilâ
kis o kanunun tehirini temenni ettikleri Reisi Ta
biî Paşa Hazretleri tarafından söylendi. Eğer o 
Vazife ve mesuliyet Kanunu Heyeti Vekilenin 
vazifesini müşkülâta uğratıyorsa kendilerinden 
pek rica ederim; kendileri teklif etsinler, bir 
an evvel ruznameye alalım, onun hakkında söy
lenecek pek çok sözler vardır ve onun mahiyeti 
ilmiye ve hukukıyesi hakkında Yusuf Kemal 
Beyefendinin derin vukuf ve ilminden istifa
de ederiz. Diğer arkadaşlar da bildikleri ma
lûmatı söylerler. Nizamnamenin, Vazife ve mes
uliyet Kanununda Mecliste mi kalması lâzım
dır? Yoksa Heyeti Vekileye verilmesi mi lâ
zımdır? Talimatname nedir? Bunun zamanı 
halli şimdi değildir. O zaman halledilir. Ben
deniz şimdi bunun ruznameye alınarak ve ken
dilerinin itirafı veçhile şimdi müzakeresini tek
lif eylerim. 

REÎS — Zaten nizamat ve talimat kelimesi
nin müzakeresindeyiz. Münakaşa tâbiratta idi. 
Iktisad Vekili de talimatnameyi kabul ediyor, 
münakaşaya hacet yoktur efendim. 

HARÎCÎYE VEKlLÎ YUSUF KEMAL B. 
(Kastamonu) — Bütün arkadaşlarımın namına 
söylüyorum. Heyeti Vekile hiçbir vakit Vazife 
ve mesuliyete dair olan Kanunun tehirini iste
memiştir. 

REİS — Efendim, maddenin müzakeresinin 
kifayetini kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Kabul edilmiştir efendim. 

Dördüncü madde şu şekli aklı; okunacak ; 
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«rîşbu kanun ahkâmının suveri tatbikıyesi 

bir talimatname ile tesbit edilecektir.:» 
REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın.. 

Kabul edilmiştir efendim. 
Beşinci maddeyi okuyoruz : 

MADDE 5. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. 

RElS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — İşbu kanunun icrayı ahkâmı
na Iktisad Vekili memurdur. 

REİS — Saruhan Mebusu Reşad Beyin ta-
dilnaımesi okunacak efendim. 

Riyaseti Gelileye 
6 ncı maddenin berveçhi âti kabulünü teklif 

ederim : 
İşbu kanunun icrayı ahkâmına Dahiliye, 

Maliye ve Iktisad Vekilleri memurdur. 
Saruhan 

Ahmed Reşad 

RElS — Reşad Beyin takririni kalbul eden
ler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Reşad Beyin tadilnamesi veçhile maddeyi ka
bul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiş
tir efendim. 

Efendini, malûmuâliniz Karadeniz sevahiline 
ihracedileceik mısır ve mısır unlan hakkındaki 
Resmin tarifei asliye üzerinden ahzi hakkında
ki Kanunun temdidine dair olan Kanun reyi 
âlinize vazedilecektir.- (Ekseriyet yok sesleri) 

Tâyini esamiyle reye konulduğu zaman ek
seriyetin mevcudiyetini takdir etmek lâzımdır. 

MUSTAFA B (Karahisarı Şarki) — Ekse
riyet mevcudolduğu malûm olur da ondan son
ra reye konur. (Yarın reye konsun sadaları) 

RElS — Efendim tâyini esami suretiyle 
reyinize vaz'ediyorum. (Ekseriyet yok, vakit 
geçti, yarın olsun sadaları) 

Tensibederseniz beş on dakikada bu işi biti
ririz.- (Hay hay sesleri) 

TEVFİK RÜŞDÜ B. (Menteşe) — Şimdi bu 
kanunun müzakeresi bitti. Halbuki Yusuf Ke
mal Beyefendi; Heyeti Vekile bugün Vazife 
ve mesuliyet Kanununun çıkmadığından müş
külâta uğradığını söylediler. Arkadaşları. da 
bir şey demediler. Bu kadar ehemmiyetli olan 
ve alenen talebedilen kanunun hemen müzake
resine haşlanmasını teklif ederim. 
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(Kastamonu) — Ben nizam ve talimat mahiye
tinin tâyin edilmesini söyledim. 

RElS — Evvelâ şu kanunu intacedelim. On
dan sonra reye koyarız. 

TEVFlK RÜŞDÜ B. (Menteşe) — Zaten o 
mesele ruznameye dâhildir. Mademki lüzumu 
tahakkuk etmiştir, ilk madde bu olsun. 

TAHSlN B. (Aydın) — Bu kanunun müza
keresi hitam bulmuştur. Evvelâ bu reye konu
lur. Ondan sonra öteki mevzuübahsolur. 

RElS — Buna imkân yoktur. Rey topluyo
ruz... Reylerini istimal etmiyenler varsa lütfen 
reylerini istimal buyursun efendim. Harikzede-
gânm ebniyeleri için ormanlardan kat'edilecek 
kerestelere aiıt Kanunu reyi âlinize vaz'ediyo
rum. 

Efendim, Mısır ve mısır unlan Kanununa 
iştirak eden zevatın adedi (128); (103) kabul, 
(19) ret ve (6) müstenkif vardır. Maatteessüf 
nisabı ekseriyet yoktur. 

Sonra, Meccanen kereste itasına dair olan 
Kanunda, reye iştirak eden zevatın adedi (123); 
(18) ret, (4) müstenkif var. (101) rey kalbul; 
fakat nisabı ekseriyet olmadığından her iki ka
nun da natamam kaldı. Gerçi ekseriyet var. Fa
kat nisabı müzakere hâsıl olmadığından içtimai 
âtide reye vazedilecektir. 

Sonra (Saruhan) Reşad Beyin bir takriri var-
dır. Bütün muamelât bütçenin kabulüne müte
vakkıf olduğundan bütçenin haftada dört #ün 
müzakeresini teklif ediyor. 

Karesi Mebusu Abdülgafur Efendi ile Basri 
Beyin bir takriri vardır. Yunan mazalimi hakkın
daki Protestonamenin bugün müzakeresini taie-
bediyorlar. 

(Kayseri) Sabit Bey ve rüfekasının bir takriri 
vardır. Heyeti Vekilenin vazife ve mesuliyetine 
ait Kanunun müzakeresine başlanmasını teklif 
ediyor. Maalesef ekseriyet olmadığı için bu tak
rirleri reyi âlinize vaz'edemiyorum. 

NEBlL Ef. (Karahisarı Sahib) — Reye işti
rak eden zat birinde 128, birinde 123. Bu yokla
ma mıdır, yoklama makamına kaim olacak mı
dır? 

RElS — Efendim ekseriyet olmadığı için bu
nu da reye koyamayacağım. Yarın saat bir buçuk
ta içtima etmek üzere celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı müaakerat; saat: 6,20 
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İçtimai âti ruznamesi 

1. — Zaptı sabık hulâsası 
2. — Evrakı varide 

Müteferrik Evrak 
3. — Elâziz Mebusu Rasim Beyin Adliye En

cümeninden istifasına dair takriri 
4. — Muvazenei Maliye Encümeni münhaliâ-

tına âza intihabına dair Muvazenei Maliye Encü
meni Riyasetinin takriri 

5. — Bütçenin haftada dört gün müzakere
sine dair iki takrir 

6. — Heyeti Vekilenin vazife ve mesuliyeti 
hakkındaki lâyihai kanuniyenin hemen müzakere 
edilmesine dair takrir 

7. Protesto Notasının müstaceliyetle müzake
resine dair Hariciye Encümeni mazbatasiyle bir 
takrir 

8. — Mezuniyet sırasına dair Divanı Riyaset 
kararı 

Mazbatalar 
9. — Yunanistan'dan gelen zeytinler hakkın

daki teklifin şayanı müzakere olduğuna dair Lâ
yiha Encümeni mazbatası 

10. — Zonguldak memurini maaşatı zamai-
minin ilgası hakkındaki teklifin şayanı müzakere 
olduğuna dair Lâyiha Encümeni mazbatası 

11. — Hapsanelerdeki nıâlûlin hakkındaki 
teklifin Adliye Vekâletine havalesine dair Adliye 
Encümeni mazbatası 

12. — Jandarma bütçesine zamaim icrası hak
kındaki teklifin reddine dair Lâyiha Encümeni 
mazbatası 

13. — Şûrayı Devlet teşkili hakkındaki tekli
fin şayanı müzakere olmadığına dair Lâyiha En • 
cümeni mazbatası 

14. —- Düşman istilâsı dolayısiyle mutazarrır 
olanların Harb Kazancı Vergilerinin tecili hak
kında Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 

15. — Posta ve Telgraf Müdüriyeti Umumiye-
si teşkilâtına dair Posta ve Telgraf Encümeni 
mazbatası 

îkirıci defa reye konulacak kanunlar 
16. — Mısır ve mısır unları Kanunu N 

17. — Kereste Kanunu 

Müzakere edilecek mevad 
18. — Jandarma bütçesi 

> • « 
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