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B Î R Î N C Î C E L S E 
Bed'i müzakerat; saat : 1,45 

RElS — Birinci Reisvekili Hüseyin Âvni Beyefendi 

KÂTİPLER : Halil ibrahim Bey (Antalya), Süleyman Sırn Bey (Yozgad) 

REİS — Ekseriyet hâsıl oldu efendim. Cel
seyi küşadedlyorum. Zaptı sabık okunacak. Lüt
fen dinliydim. 

İ— ZAPTI SABIK HÜLÂSASI 

Birinci Celse 

Birinci Reisvekili Hüseyin Avni Beyefendi
nin tahtı Riyasetlerinde bilinikat zaptı sabık 
hulâsası kiraat ve tasrihan kabul olundu. 

istanbul vilâyeti memurini hakkındaki Avans 
Kanunu evrakı varideye tercilıan müzakere edi
lerek heyeti umumiyesi hakkında müzakere kâfi 
görüldükten sonra teneffüs için Celse tatil edildi. 

İkinci Celse 

> Hüseyin Avni Beyefendinin tahtı Riyasetle
rinde bilinikat hıyaneti vataniye ile mahkûm Ha
fız Osman ile rüfekâsı hakkında Adliye Vekâle
tinden .mevrut evrakı hükmiye Adliye Encüme
nine, Kângırı Mebusu Tevfik Efendinin, yokla
manın sureti icrası hakkındaki takriri Nizamna
me! Dahilî Encümenine havale edildi. Halifei 
cedidin intihabı doilayısiyle Mısır Hizbülvatani 
Cemiyeti Kâtibi Mehmed Zeki Beyden mevrut 
telgrafla diğer telgraflara cevap yazılması tensib-
edildi. Altıncı Avans Kanununun harcırah mad
desinin tefsiri hakkındaki mazbata ruznameye 
alındı. Memaliki müstahlasaya izam edilecek is
tiklâl mahkemeleri hakkında takrir ikinci defa 
tâyini esamiyle reye vaz'olunarak 10 müstenkif, 
44 redde kargı 91reyle kabul edildi, istiklâl 
mahkemeleri Kanununun tadiline dair Gazian
tep Mebusu Yasin Bey tarafından verilen teklif 
müstaceliyetle ruznameye alınıp müzakere edildi. 
Ve verilen diğer tadil takriıieriyle birlikte Adli
ye Encümenine havale olundu. Reisisani Adnan 
Beyefendinin istifanamesi okundu, istanbul 
Avans Kanununun birinci maddesi hakkında mü
zakere cereyan ederek celsenin nihayetinde yapı
lan yoklamada ekseriyet kalmadığı anlaşıldığın

dan Perşembe günü toplanmak üzere İçtimaa ni
hayet verildi. 

Birinci Reisvekili Kâtip 
Hüseyin Avni Süleyman Sırrı 

Kâtip 
Halil İbrahim 

2. — SUALLER 
1. — Lâzistan Mebusu Osman Beyin, Mudan

ya Konferansının sureti tatbikine dair sual tak
riri Hariciye Vekâletine havale edilmiştir. 

2. — Canik Mebusu Şükrü Beyin, Samsun 
Fırka Karargâhına dair sual takriri Müdafaai 
Milliye Vekâletine havale edilmiştir. 

RElS — Zaptı sabık hulâsası hakkında biı* 
mütalâa var mı efendim? 

HAŞlM B. (Çorum) — Halifei cedit yerine 
Halife Hazretleri dense daha muvafık olur. 

RElS — Efendim buzaptm hatası değildir. 
Gelen telgrafların mealidir. Zaptın hatası varsa 
onu tashih edelim. Başka var mı efendim? Hâ-
şim Beyin buyurdukları zaptın tashihine ait de
ğildir. Haşim Bey öyle yazılmasını teklif edi
yor k i ; tabiî Hilâfetin sıfatı mübeccelesi onu 
icabeder. Haşim Beyin teklifi veçhile zaptın tas
hihini kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. 
Kabul edilmemiştir. Haşim Beyin mütalâası 
bundan sonra yapılır. Efendim zaptın tashihi
ni evvel be evvel reye koyacağım. Zaptı tashi-
han kabul buyuranlar lütfen ellerini kaldırsın. 
Kabul edilmedi. O halde zaptı sabık aynen ka
bul edildi. 

4, — TAKRİRLER 
1. — Saruhan Mebusu Avni, Mustafa Necati 

ve Canik Mebusu Nafiz, byle-rin, memaliki mus-
tahlâsadaki emvali metruke işlerine ismi karlşan 
mebusların haysiyetlerinin vikayesi için ya ispatı 
müddea edilmesine veya haklarında takibat ya
pılmasına dair takrirleri. 

RAGIB B. (Kütahya) — Efendim müsaade 
ederseniz, Meclisi Âlinin haysiyetine ve dola-
yısiyle şahsıma taallûk eden bir meseleden do
layı kısaca beyanı malûmat edeceğim. 
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REİS — Dün de size söz verilmişti. Binaen

aleyh buyurun.. 

ESAD Ef. (Aydın) — Hüseyin Avni Bey, 
Ragıb Beyden sonra bendenize de söz veriniz. 

REÎS — Sizinki neye dairdir efendim? 
ESAD Ef. (Aydın) — Aynı meseleye efen

dim. 

RAGIB B. (Kütahya) — Muherem arkadaş
larım; istirdadedilen memleketlere ait miiza-
kerat esnasında bilhassa îzmir'e gidip gelen 
mebusların suiistimalinden bahsedildi ve buna 
dair takrirler de verildi. Hattâ en son, Lâzis-
tan Mebusu muhterem arkadaşımız Abidin Bey 
Meclisi Âlinin nazarı dikkatini celbetmek sa
dedinde bir şey söyliyeyim mi?» dediler. Mecli
si Âli «söyle» dedi, o da : «îzmir'e gidip gelen 
mebuslar dâhili intihabolmamak şartiyle İstik
lâl mahkemelerinin kabulü taraftarıyım.» dedi; 
Efendiler bendeniz dâhili intihabolmak arzu
sunda değilim. Çünkü; arkadaşlarım arasında 
benden çok malûmatlı, benden çok yüksek ar
kadaşlarım pek çoktur. Ancak ben de îzmir'e 
gidip gelen arkadaşlarınız meyamnda bu lun-
duğumcfan dolayı şahsıma mütaalli'k olan bir 
meselevi huzuru âlinizde arz etmek istivorum 
Efendiler; bendeniz îzmir'e gittim, geldim. İz
mir'de on beş gün kaldım. îzmir'e niçin gitti
ğimi, nerelerde bulunduğumu, ne işle meşgul bu
lunduğumu ve hangi zevat ile temas ettiğimi mu-
tazammm olmaik üzere bir varakyı, bir seyahat 
varakasını mufassalan İstiklâl mahkemesine 
tevdi edeceğim. Kanunu Esasinin Meclisçe mer'i 
ve muteber olan 48 ve 70 ncu maddelerinin 
hakkımda bahşettiği masuniyeti huzuru âliniz
de arz ediyorum. Tamamen kendim ref'ettim. 
Bu, doğrudan doğruya bana ait bir haktır. Ben 
bu hakkımı, teşekkül edecek İstiklâl mahkeme 
sine devrediyorum. Neticei tahkikata, tahak
kuk edecek cürme göre tecziyemle beraber, 
mebusluğumun ref'ine ait kararın da o mahkeme
den verilmesini teklif ve temenni ederim. 

NAFİZ B. (Canik) — Ruznamede, bizim bu 
hususta takrirlerimiz vardır. Hasıraltı yapıl
mıştır. 

REİS — Hasıraltı yoktur efendim. Burada 
şahıstan bahsedilnıiyerek umumi surette mebus-
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luk sıfatıma, şaibedar olacağı şekilde idarei kelâm 
edildiğini iddia ediyor arkadaşımız. Bu hususta 
şu veya bu söylenemez. 

HACI MUSTAFA SABRİ Ef. (Siird) — 
Kimler almış ise şaibedar onlard r. Biz de gitmi-
şizdir. Fakat almamışız. Bunun hakkında söz 
istiyoruz. Evvelce de istedik vermediniz. 

Dr. ABİDİN B. ((Lâzistan) — Söz isterim 
Reis Bey! 

RAGIB B. (Kütahya) — îzmir'e giden me
buslar kimlerse onlara aittir. 

HACI MUSTAFA SABRİ Ef. (Siird) — 
Biz de İzmir'e gitmişiz, fakat ev almamışız. 

REİS — Bu vadide söz söylenmiştir. Bu sözü 
söyliyen zevatın ya ispatı müddea etmesi yahut 
haklarında takibat yapılması için; Avni Bey, 
Necati Bey ve Nafiz beylerin takrirleri vardır. 
Arkadaşlarımız, îzmir'e gitmekle hiçbir zaman 
bununla alâkadar olamaz. Mebusluk sıfatı ile. her 
arkadaş alâkadardır. Ve bu sıfatın müdafii ise 
Heyeti Celilenin umumudur. Bunun hakkında 
her arkadaş söz söyliyecekse bunun nihayeti gel
mez. Yalnız arkadaşlarımızın şikâyet takriri var. 
iş buradan başlar «ithamda bulunan arkadaşlar 
ya zat tâyin ederler veyahut umum şaibe altın
da kalamaz» diye takrirler vardır. Eğer bu hu
susta Heyeti Celile müzakere açacaksa... (Aça
cağız sesleri) Dâva bu sözü sarf eden arkadaşı
nız... (Bu mesele halledilmelidir sesleri) İnayet 
buyurun efendiler, yani müzakere açarsak; arka
daşlar mı zm hepsi bu gibi sıfattan münehhez-
dir. Yalnız isnadeden arkadaşımız hakkında aça
cağız. Bu söz kime isnad edilmiştir? Bunun için 
evvel beevvel kim söylmişse onun , üzerine söz 
almabüir. Bu şaibeden temizlenmek için, söz 
söyliyen arkadaşımız kimin üzerine öz söylemişse 
ya tasrih etmeli, ya sözünü geri almalıdır. 

AVNİ B. (Saruhan) — Mebusluğun heyeti 
umumiyesi mevzuubahistir. Bunu örtbas edecek 
bir vaziyette kalamayız. 

YASIN B. (Gazianteb) — Efendim tahkikat 
yapılır. Sonra gelecek tahkikat raporları üzerine 
muamele yapılır. Yoksa şimdi bunun müzake
resi imkânı yoktur. 

— 241 — 
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MUSTAFA B. (Karahisarı Şarki) — Böyle 

şifahi mütalâat üzerine müzakere açılamaz. 
ÎHSAN B. (Ceblibereket) — Efendim He

yeti Oelileniz pekâlâ biliyor ki, oralara İstiklâl 
mahkemesi göndermeyi kararlaştırdı nız. Gidecek 
İstiklâl mahkemesi bu gibi mesailde alâkadar 
kimlerse - makam ve merciine bakmaksızın - onlara 
bakacak, haklarında takibat yapacaktır. Avans 
Kanunu ortada, Nevahi kanunu ortadadır. Böyle 
müzakeratla beyhude vakit geçiriyoruz. 

REÎS — Efendim muallâkta kalan bir mesele 
var. Mebusların şaibedar olduğu ortaya sürülmüş
tür. Fakat herkes kendini tebrie ettirmek için 
uğraşıyor. Binaenaleyh ya bu sözü söyliyen ar
kadaşımız, mesele şudur diye sözünü söyleyip 
bitirmeli veyahut kendisi hakkında Heyeti Ce-
lile bir karar verir. Verilen takrirler bu meal
dedir. Yalnız bu husus hakkında, bu sözü söy
liyen arkadaşımızın tasrihi ifadesi için müzakere 
açılmasını kabul edenler lütfen ellerini kaldır
sın. Kabul edildi efendim. Kim söylemişse bu 
arkadaşlardan... (Takrirler de okunsun sadaiarı) 
Takrirler de okunacak. Bugün bunu ruznameye 
alınarak... 

OSMAN B. (Lnzistan) — Cumartesi günü 
müzakere edilmek üzere... 

REÎS — Efendim bugünkü raznamede, Ne-
vaıhî ve Avans kanulan vardır. Bu meselevî de 
ruznameye alıyoruz. Fakat bunun, bugünkü ruz
nameye alınıp müzakere edilmesi hususunu da 
revi âlinize vaz'edeeegim. Bunun esasen bir kıs
mı müzakere edilmiştir. Arkadaşlar da zaten 
Cumartesi müzakeresini teklif ediyorlar. Cu
martesi günü müzakeresini kaibul buyuranlar 
lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. Cumartesi 
günü müzakere edilecektir. 

REÎS — Bugün ruznamemizde Nevahi Kanu
nu vardır. Meclisi Âlinizin karariyle Nevahi Ka
nununu müzakere edeceğiz. (Avans Kanunu mü
zakere edeceğiz sadaiarı) Ruznameye dair Vehbi 
Efendi söz istiyorlar. Ruzname şu dakikada Mec
lisi Âlinin karariyle Nevahi Kanunudur. Efendi 
Hazretleri söz istedi. Buyurun efendim. 

ŞER'ÎYE VEKÎLÎ VEHBÎ Ef. (Konya) — 
Efendim geçen gün iki cümlelik bir lâyihai ka-
nuniyenin okunmasını teklif etmiş ve bunun bir 
an evvel kabulünü rica etmiştim. Okunup okun
masın deyinceye kadar hemen müzakere edilerek 
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kabul veya reddedilsin. (Muvafık sadaiarı) 

REÎS — Efendim, Efendi Hazretlerinin bir 
maddelik bir teklifi var ve bunu bugünkü ruz
nameye ithalini de talep buyuruyorlar. (Kabul 
sesleri) Vehbi Efendi Hazretlerinin beyan bu
yurdukları bir maddelik... (Neye dair sadaiarı) 
Zannederim tefsirdir. 

ŞER'ÎYE VEKÎLÎ VEHBÎ Ef. — Efendiler 
Şûrayı Evkaf Nizamnamesinin bir maddesinde 
diyor ki : «Azadan biri noksan olursa hukuk mü
şaviri veya muavini noksanı ikmal eder.> Şim
di bizde hukuk müşaviri veya muavini yok. Ben 
diyorum ki; Heyeti Aliye bana müsaade etsin. 
Vekilin tensibedeceği bir adamla o noksan ik
mal edilsin. Başka bir şey yoktur. (Muvafık 
sesleri) 

REÎS — Efendi Hazretlerinin teklifi veçhile 
bunun ruznameye alınarak ve Avans Kanununa 
tenrhau şimdi müzakeresini kabul edenler lüt
fen el kaldırsın. Kaibul edildi efendim. 

Nevahi Kanumu 'müzakeresinin Cumartesiye 
tolikivle, busrün Avans Kanununun müzakeresini 
bir takrirle teklif ediyorlar. 

NUSRAT Ef. (Erzurum) — Bir defaya 
mahsus olmak üzere... 

Riyaseti Celileye 
istanbul'da memurin a^tır. Nevahi Kannnu-

wn Cnmavtosive taliki ile bugün Avans Kanu
nunun müzakeresini teklif ederim. 

istanbul 
Ali Rıza 

REÎS — Efendim arkadaşımız, Perşembe 
T'inü Nevahi Kanununa tahsis edilmiştir. Fa
kat Perşembe günü Avans Kanununu müzakere 
edilsin, Cumartesi günü de Nevahi Kanununa 
tahsis edilsin buyuruyorlar. (Bir defaya mah
sus olmak üzere, sadaiarı) Bir defaya mahsus 
olmak üzere Nevahi Kanununun Cumartesiye 
tehirini ve bugün Avans Kanununun müzake
recini kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul 
edildi, efendim. 

Şimdi efendim bir de istizah vardır, f Avans
tan sonra, sadaiarı) Efendim Avansa takdimen 
karar verilmiştir. Şimdi ise istizaha Nafıa Ve
kili cevap vereceğim, diyor. (Avanstan sonra, 
sadaiarı) Pekâlâ Avanstan sonra dinliydim. 
(Söylesin, sadaiarı) Efendim, malûmuâlinizdir 
ki, sual ve istizahın günde yarım saat hakkı 
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vardır. (Sualin hakkı var, sadaları) Efendim, 
Avans Kanunundan sonra istizaha cevap vere
ceklerdir. 

5. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
1. — Şûrayı Evkaf teşkilâtına dair Nizamna

menin dördüncü maddesinin tadili hakkında ka
nun lâyihası ve Şer'iye ve Evkaf Encümeni maz
batan 

REİS — Efendim Kabul Duyurulan Şer'iye 
Vekilinin teklifini okuyoruz : 

T. B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 
12 . XI . 1338 

Şûrayı Evkaf teşkilâtına dair Nizamname
nin dördüncü maddesinin tadili hakkında tan- ( 
zim ve İcra Vekilleri Heyetinin 12 . XI . 1338 
tarihli içtimaında kabul edilen maddei nizami
ye ile esbabı mucibe lâyihası sureti musadda-
kası leffen takdim kılınmıştır. İfayı muktaza-
siyle neticesinin işarına müsaade buyurulma-
sını rica ederim, efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İcra Vekilleri Heyeti Reisi 

Hüseyin Rauf 

Esbabı mucibe lâyihası sureti 
İdarei Merkeziyei Evkaf teşkilât ve vazaifi 

hakkındaki Nizamnamenin dördüncü madde
sinde Şûrayı Evkaf bir reis ile iki azadan te
şekkül eder. Reisin gaybubetinde azadan kı
demlisi reise vekâlet ederek gerek bu takdirde 
ve gerek azadan birinin gaybubetinde Nazırın 
rey ve tensibiyle Hukuk Müşaviri veya muavini 
adedi azayı ikmal eder diye muharrer olup 
halbuki teşkilâtı hazırada Evkaf Vekâletinden 
hukuk müşaviri ve muavini bulunmadığı ci
hetle reis veya azadan birinin bu suretle gay
bubetinde heyet teşekkülü gayrikabil olup bu 
suretle muamelâtı nâsım tûl müddet sürünce
mede kalması icabetmekle bu ise muvafıkı mâde-
let ve maslahat olamıyacağından maddei mez-
kûrenin berveçhi balâ tadili münasip görülmüş
tür. 

Maddei Nizamiye 

Şûrayı Evkaf teşkilâtına dair dördüncü 
maddei Nizamiye berveçhi âti tadil edilmiştir. 

MADDE 1. — Şûrayı Evkaf bir Reis ile 
iki azadan teşekkül eder. Reisin gaybubetinde 
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azadan kıdemlisi reise vekâlet ederel: gerek 
bu takdirde ve gerekse azadan turinın gaybube
tinde hukuk müşaviri vo muavini veyahut 
vekâletin münasip gördüğü, adedi azayı ikmal 
eder. 

Türkiye Büyük Seriye Vekili 
Millet Meclisi Vehbi 
İcra Vekilleri 
Heyeti Reisi 

Hüseyin Raruf 
Müdafaai Milliye Vekâleti V. Adliye Vekili 

Fevzi Rifat 
Dahiliye Vekili Hariciye Vekaleti Vel.ili 

Ali Fethi Hüseyin Rauf 
Maliye Vekâleti Vekili Maanı: Ve ili 

Ali Fethi tsmaü Safa 
Nafıa Vekili İktisat Vekâleti Vekili 

Feyzi Feyzi 
Sıhhiye vo Muaveneti Erkânı Harbiyei 
İçtimaiye Vekâleti Vekili Umumiye Vekili 

Dr. Tevfik Rüşdü Fevzi 

B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 
Şûrayı Evkai tegkilL.e dair Nizamnamenin 

dördüncü maddesinin tadili hakkında tanzim 
ve İcra Vekilleri Heyetinco kabul edilerek He
yeti Umumiyenin 21 . XI .1338 tarihli Karariy-
le encümenimize muhavvel olan maddei muadde-
lesi ariz vo amik tetkik olundu. 

Şûrayı Evkaf Nizamnamesinin dördüncü 
maddesinin şekli kanunide tadili münasibolmadı-
ğı cihetle Nizamnamenin heyeti umumiyesinin 
kanun olarak intacedilmesi lâzimeden olup, bu 
ise zamana mütevakkıf olduğundan bu mesele
nin tûl müddeti ihmali de Şûrayı Evkafın faa
liyetine mâni olacağı mülâhazasiyle maddei 
münferidei kanuniye şeklinde kabu'ü müttefi-
kan münasip görülmüş ve kabul edilen maddei 
kanuniye berveçhi zir arz olunmuştur. 

Şûrayı Evkaf hakkında maddei münferide 

MADDE 1. — Şûrayı Evkaf bir Reis ile iki 
azadan teşekkül eder. Reisin gaybubetinde aza
dan kıdemlisi Reise vekâlet ederek gerek bu tak
dirde, gerekse azadan birinin gaybubetinde Şer'
iye ve Evkaf Vekâletinin münasip gördüğü adedi 
azayı ikmal eder. 

MADDE 2. 
muteberdir. 

İşbu kanun tarihi neşrinden 

— M3 — 
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MADDE 3. — İşbu kanunun icrasına Şer'iye 

ve Evkaf Vekâleti memurdur. 
Şer'iye ve Evkaf Mazbata Muharriri 
Encümeni Reisi Karahisarı Sahib 

Tevfik ismail Şükrü 
Kâtip Âza Âza 
Konya Mustafa Hulusi Erzurum 
Rifat Nusrat 
Âza Âza Âza 
Fevzi Atıf Denizli 

Hasan 

Dr. MUSTAFA B. (Kozan) — Efendim yaza
lım. 

REİS — Efendim evvel beevvel yazılmasına 
lüzum görüyor musunuz? (Hayır sesleri) Heyeti 
umumiyesi hakkında söz istiyen var mı? (Hayır 
sadaları) 

HÂŞÎM B. (Çorum) — Şer'iye Vekili gay
bubet ettiği zaman kim tensibedecek, o efendiyi 
kim intihabedecektir? 

REİS — Efendim müstaceliyet teklif ediyor
lar. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edil
miştir. Söz Refik Şevket Beyin... 

REFlK ŞEVKET B. (Saruhan) — «Şer'iye 
Vekili tarafından münasip görülecek bir zat...» 
tâbiri vardır. Bendenizce böyle bir zat tâbiri mut
lak olursa doğru olmaz. Mutlaka fıkhın hiç olmaz
sa evkaf kısmında mütehassıs olan bir zatın in-
tihabedilmesini temin için bunun kaldırılması ve 
bu husus nazarı dikkate alınarak tesbit edilmesi 
taraftarıyım. Lâalettâyin bir kâtip efendinin de 
tâyini, vakıf hakkında ısdar olunacak kararın sıh
hatini ihlâl eder. Bendeniz : «Bir zat...» tâbirinin 
«Evsafı lâzimeyi haiz...» tâbiri suretinde tadil 
edilmesini teklif ediyorum. Meselâ : «Devair mü-
diranmdan ve evkaf müdürü tarafından ikmal 
edilir» denilsin. 

ŞER'İYE VEKİLİ VEHBİ Ef. — Kabul 
ediyorum efendim, münasiptir. 

HACI TEVFİK Ef. (Kângırı) — Efendim 
biz encümende bu bir zatı Şer'iye Vekâletinin re
yine havale etmiştik. Şer'iye Vekili her halde ev
safı matlûbeyi haiz olan bir zatı bu âzalığa inti
habedecektir. Buna emniyetimiz olduğu için bu 
hususu dâhil etmedik. Refik Şevket Beyin izahı 
veçhile evsafı matlûbeyi haiz bir zatın tasrihinde 
beis yoktur. Biz de kabul ediyoruz. 

OSMAN FEVZİ Ef. (Erzincan) — Rüesadan 
birine tevdi edilir, denirse hem Nizamnameye mu-
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vafık olur, hem de maslahat temin edilmiş olur. 
Daire rüesasından birisi denilsin. 

REİS — Başka söz istiyen var mı efendim? 
OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — «Vekâleti 

aidesi» tâbiri yerine «Vekili aidi» demelidir. 
REİS — Efendim müzakere heyeti umumiye

si hakkındadır. Birinci maddeye geçilmesini ka
bul edenler, lütfen el kaldırsın. Birinci maddeye 
geçilmiştir. 

MADDE 1. — Şûrayı Evkaf bir Reisle iki 
azadan teşekkül eder. Reisin gaybubetinde aza
dan kıdemlisi Reise vekâlet ederek gerek bu tak
dirde ve gerekse azadan birinin gaybubtinde Şer'
iye ve Evkaf Vekâletinin münasip gördüğü bir 
zat adedi azayı ikmal eder. 

TUNALI HİLMİ B. — (Intihabederek) de
mek yanlıştır. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Efendim, şûra ke
limesiyle azanın iki olmasının bir münasebeti ol
madığını arz edeceğim. Malûmuâliniz şûra hiç 
olmazsa Reisten maada üç azadan terekkübeder. 
Asgarisi üçtür. Üç olmazsa zaten şûra teşkil ede
mezler. Binaenaleyh iki azadan biri hasta olursa... 

NEBİL Ef. (Karahisarı Sahib) — Sekiz âza
dır beyefendi. 

SALlH Ef. (Devamla) — Sekiz âza yoktur, 
iki âzadır. Birisi Reis, ikisi de bir salâhiyette, bi
risi Reislik yapıyor, diğer ikisi âzalık yapıyor. 
Arkadaşlarından birisi hasta olursa iki kişi kalır. 
Bunda şûra denecek bir cihet yoktur. Bunların 
sureti katiyede üç olmasını teklif ederim. 

HACI TEVFİK Ef. (Kângırı) — İnsan ken
di nefsiyle de müşavere eder. Âzanm iki olması 
da kâfidir. 

SALlH Ef. (Erzurum) — Hoca efendi eh-
lullah oldu. Tekke açalım. 

MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) — Man
tıkça mafevkulvâhit Şûradır. 

BESİM ATALAY B. (Kütahya) — Man
tıkça mafevkulvâhit Şûra değildir. Tashih bu
yursun. (Münakaşa oluyor sadaları) 

REÎS — Efendim Operatör Emin Beyin t.a-
dilnamesi : 

Riyaseti Celileye 
(Şer'iye Vekâleti) kelimesini (Şer'iye Ve

kili) kelimesine tebdilini teklif ederim. 
Bursa Mebusu 
Operatör Emin 



t : 152 7.12 
Riyaseti Celileye , 

Birinci maddedeki (Şer'iye Vekâleti tarafın
dan tensibedileeek bir zat) yerine (Şer'iye Ve
kili tarafından tensibedilecek devair müdi-
ramndan bir zat) tarzında tashihan kabulünü 
teklif eylerim. 

Cânik 
Ahmed Nafiz 

REİS — Efendim reyi âlilerine vaz'ediyo
rum. Bu tadilâtı encümen de kabul ediyor. Ev
vel beevvel, Emin Beyin bu takririnde (Şer'iye 
Vekâleti) yerine (Şer'iye Vekili) denmesi teklif 
edilmiştir. Reyinize vaz'ediyorum. Kabul buyu
ranlar lütfen el kaldırsın. Kabul edildi efen
dim 

Nafiz Beyin takriri var. O da (Müdirandan 
birisi) kaydiyle takyidediyor. Kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Şimdi maddenin şeklini tanzim edelim. 
Efendim maddenin şekli muaddelini okuyoruz. 

Şûrayı Evkaf hakkında maddei münferide 

MADDE 1. — Şûrayi Evkaf bir Reis ile iki 
azadan teşekkül eder. Reisin gaybubetinde aza
dan kıdemlisi Reise vekâlet ederek gerek bu 
takdirde ve gerekse azadan birinin gaybube
tinde Şer'iye ve Evkaf Vekilinin tensibedeceği 
devair müdiranmdan bir zat adedi azayı ik
mal eder. 

REÎS — Efendim bu maddeyi bu şekilde 
kabul edenler lütfen el kaldırsın. Katoul edil
miştir . 

MADDE 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. 

REİS — ikinci maddeyi kabul edenler lüt
fen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — işbu kanunun icrasına Şer'iye 
ve Evkaf Vekili memurdur. 

REÎS — Efendim üçüncü maddeyi aynen 
kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edil
miştir. Heyeti Umumiyesini reyi âlinize arz 
ediyorum. 

Kanunun heyeti umumiyesini kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

2. — İstanbul'a ithal edilecek unlar ile hu
bubattan alınacak Gümrük Resmine, İstanbul ve 
mülhakatında tahakkuk ettirilmiş olan Müsak
kafat, Temettü ve Temaşa Vergilerine, İs-
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tanbul'da ilga edilen devair memurlarına mezu
niyet maaşı tahsis edilmesine ve İstanbul teşkilâ
tı hazırası için üç milyon lira avans itasına dair 
kanun lâyihaları ve Kavanini Maliye ve Muva-
zenei Maliye Encümenleri mazbataları 

REÎS — Efendim Avans Kanununun müza
keresine geçiyoruz... Kanunun birinci maddesi 
hakkında söz alan arkadaşlarımız sözlerini söyle
mişlerdir. Maddenin müzakeresinin kifayeti hak
kında takrirler vardır. Binaenaleyh birinci mad
de hakkındaki müzakerenin kifayetini reyi âlini
ze vaz'ediyorum. Birinci maddenin müzakeresi
ni kâfi görenler lütfen ellerini kaldırsın... Kâfi 
görülmüştür. Tadilname olmadığından maddeyi 
aynen reyi âlinize arz ediyorum. Birinci madde
yi aynen kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... 
Birinci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — İstanbul vilâyeti mülkî ve as
kerî devairiyle müessesatında istihdam edilecek 
memurin ve müstahdeminin maaş ve tahsisatiyle 
masarifi daimesi sarfiyatı Muvazenei Maliye En
cümeninin tesfoit edeceği fusul ve mevadda tat
bik olunacaktır. 

REÎS — Efendim ikinci madde hakkında söz 
istiyen var mı?.. (Hayır sesleri) İkinci madde 
hakkında söz istiyen yok, tadilname de yok. Bina
enaleyh ikinci maddeyi aynen reyi âlinize arz 
ediyorum. Avans Kanununun ikinci maddesini 
kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul 
edilmiştir efendim. 

Üçüncü maddeyi okuyoruz. 
OSMAN B. (Lâzistan) — İkinci maddeden 

üçüncü maddeye geçilmesini reye vaz'etmeniz lâ
zımdır Reis Bey. 

(O, bütçede olur sadaları) 

MADDE 3. — Muvazenei Maliye Encümeni
nin nisabına halel gelmemek suretiyle arasından 
intihabedeceği bir heyet istanbul'a azimet ve 
işbu devair kadrolariyle masarif makadirini ha
vi Hükümet tarafından verilecek cedavili tatbik 
ve tesbit edecektir, işbu heyete Maliye Vekili 
tarafından bir zat terfik olunur. Diğer vekâlet
ler dahi bu heyete birer memur terfik edebilir
ler. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen var mı ? 
HACI TEVFÎK Ef. (Kângırı) — Efendim 

Muvazenei Maliye Encümeni demek memleketin 
umuru maliyesini ve bütçesini murakabe ve taur 
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zim encümeni demektir. Eğer Muvazenei Maliye 
Encümeni... 

HACI AHMED HAMDİ Ef (Muş) — Birin-
ci maddeye dair tadilnameler vardı. Niçin okun
madı Reis Bey?. 

REÎS — öyle bir tadilname yoktur. 
HACI AHMED HAMDI Ef. (Muş) — Ben

deniz tarafından verilmiş tadilname vardır. Ni
çin okunmadı? Anlamıyorum. (O geçti, sadalan) 

HACI TEVFÎK Ef. (Kângırı) — Üçüncü 
maddeyi tedvin etmek zaittir. Çünkü Muvazenei 
Maliye Encümeninin kendi vazifesi idi. Eğer 
lüzum görürse bu gibi tetkikatı icra etmek için 
beyinlerinde karar verirler ve gidebilirlerdi. Va-
zaifi asliyesindendir ve behemehal Muvazenei 
Maliye Encümeninden İstanbul kadrosunu 
tesbit için iki üç azanın gitmesi vecibedendir. 
Göz arkasından yapılan şeyin hayır ve faydası 
yoktur. Her halde görmek lâzımdır. Mese
lâ arz ediyorum. Gidecek Muvazenei Mali
ye Encümeni orada on tane polis müdü
riyeti bulacak, o polis müdüriyetinin mai
yetinde iki tane kâtip, iki tane müşavir, iki tane 
izci, iki tane parmak izcisi, iki tane polis, görecek, 
koca bir daire teşkil etmiş bulacak. Bunların 
hangisi lâzımdır, hangisi lâzım değildir; tesbit 
etmesi lâzımdır. Oradan gelen kadroyu Maliye 
Vekili Muvazenei Maliye Encümeninde bunlara 
lüzum vardır, derse Muvazenei Maliye Encümeni 
hangi salâhiyetle yoktur diyecek? Behemehal 
görmesi behemehal gitmesi lâzımdır. (Hayır sa
dalan) 

OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — Efendim 
bu İstanbul meselesi etrafında iki gündür cere
yan eden müzakerata bakarak her halde İstan
bul'a Muvazenei Maliye Encümeninin gitmesine 
bendeniz de taraftarım. Malûmuâljniz İstanbul'
da şimdiye kadar olan teşküâtın, zihniyeti mah-
susası başka, bizim zihniyetimiz başkadır. Hattâ 
bunun içindir ki, bâzı gazeteciler ve ricali siya
siye vaziyetimizi ihata edemediklerinden dolayı 
hataya düşmüşlerdr. Meselâ, en milliyetçi tanı
dığımız bir gazeteci geçenlerde en büyük bir 
hatayı siyasi irtikâbetmiştir. 

ABDÜLKADİR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— Hangi gazete? 

OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — Tevhidi 
Efkâr gazetesi. Tabiîdir ki, bunun vatanper
verliğinden kimsenin şüphesi yoktur. Fakat va
ziyeti kavrayamamış, dolayısiyle bir hataya 

\, im o : ı 
düşmüştür. Yine bendeniz Tevfik Paşa Kabine
sini haini vatan addedemem. Fakat yine bir 
zihniyeti mahsusa tahtında olarak vaziyeti lâ-
yıkiyle ihata edemediğinden dolayı hataya 
düşmüştür. Bunun için Muvazenei Maliye En
cümeninden birkaç arkadaşımızın İstanbul'a 

| gitmesi, tetkikatını yakından yapması lâzım ve 
elzemdir. İşte İstanbul'dan yeni geliyoruz ve 
orada gördük. Hakikaten bunu bir kanaat ola
rak zatıâlinize arz ediyorum. 

YASİN B. (Gazianteb) — Efendim, bende
niz bu üçüncü maddeyi zait görüyorum. Mu
vazenei Maliye Encümeninin esbabı mucibe ola
rak gösterdiği şey şudur : İstanbul'da umur ve 
masalihin temşiyet ve tesviyesine bir şahsın ka
biliyeti fikriyesi kâfi gelemiyeceği gibi muameleyi 
tevsik ve kadroyu.. Bendeniz İstanbul'da ne 
şahsiyet biliyorum ve ne de bir heyet biliyorum. 
İstanbul bir vilâyetimizdir ve onun livaları ve 
kazaları vardır. Ve onlar da buradaki vekâlet-

I lere merbuttur ve esasen kabul ettiğimiz ikinci 
madde, Muvazenei Maliye Encümeninin vazifei 
esasiyesini bihakkin göstermiş oldu. Onun için 
bendeniz buradan Muvazenei Maliye Encüme-

I ninin İstanbul'a gitmesinde bir faide görmüyo-
I rum. Bilhassa oraya gitmekten maksat; mak-
I şadı asli vekâletlerde veyahut müessesatta, de-
I vairde» birtakım fuzuli veyahut fazla, zait ma-
I sarifi tenkis ve memurları tensik etmek esasına 
I müstenidolduğuna nazaran bunların esas itiba-
I riyle vekâletlerin ve vekillerin vazifesidir Mec-
I lisi Âlinin temayülâtmdan anlaşılıyor ki haki-
I katen İstanbul'da bâzı zait şeyler vardır ve ha-
I kikaten bunların tâyin edilmesi lâzımdır. Mu-
I vazenei Maliye Encümeninin tensik ettiği bir 
I şeye Dahiliye Vekâleti buna lüzum vardır der, 
I fakat, Dahiliye Vekâletinin lüzum vardır, de-
I diği bir şey Meclise geldiği vakitte daha ziya-
I de anlaşmak mümkün olu*. Muvazenei Maliye 
I Encümeninin bütün vekâletlerin vekâleti umu-
I miyesini haiz olarak İstanbul'a gitmesi ve ora-
I da kadro yapması doğru değildir. Onun için 
I maddenin lüzumu yoktur. 

BESİM ATALAY B. (Kütahya)— Arkada* 
I lar Muvazene Encümeni demek esasen Tetkik 
I Encümeni demektir. Muvazene Encümeni bu su-
I retle-buraya müracaat etmemekle ve bize söyle* 
I miyerek tetkikat yapabilirdi. Meclise müracaat 
I etmiş. Ezcümle Maarif bütçesini ele alalım. Bu-
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rada aşağı • yukarı 7 - 8 yüz bin lira olduğu 
halde yalnız İstanbul bizden bir milyon dört yüz 
bin lira istiyor. (Üç aylık sadaları). Üç aylık 
efendim. Bunu vermeye bizim tahammülümüz 
var mı? 

SALÎH Ef. (Erzurum) — Vardır, vereceğiz. 
BESİM ATALAY B. (Kütahya) — Diğer 

devair de böyledir. Devairi sairenin maaşatın-
dan başka masarifatı bir milyon lira tutuyor. 
Onu da mı vereceğiz, arkadaşlar? 

SALİH Ef. Erzurum) — Onu düşüneceğiz. 
BESİM ATALAY B. (Kütahya) — Her hal

de arkadaşların kadroları tanzim için gidip ora
da gözleriyle görmesi lâzımdır. Görmek başka, 
işitmek yine başkadır. Orada onlar yakından 
esaslı tetkikat yaparak bize bir şey getirsinler, 
<biz de bilelim, görelim. 

Biz bilmeden, görmeden neyeti Vekile ısrar 
edecek olursa kabule mecbur kalacağız, uzıya-
cak, tenkihat yapılacak yerlerden tenkihat ya-
pamıyacağız. Beyhude yere para vermiş olaca
ğız. Kim müstahdemdir, kim mezundur, hangile
rine cebrî surette mezuniyet verilecek, bunların 
hangisi istihdam edilecektir? Bunların bilinmesi 
lâzımdır. Her halde encümenin giderek, müte
hassıs olan dairenin giderek mahallinde tetki-
kat yapması lâzımdır. (Kabul, ret sadaları) 

OSMAN B. (Lâzistan) — Efendim bu üçün
cü maddede deniliyor ki, karara iktiran eden 
beyanname mucibince bilûmum memurin ve mü
tekaidin ve eytam ve aramile bir nısıf maaş ita 
olunacaktır. (O değişti sesleri) 

REİS — Efendim o dördüncü madde oldu. 
OSMAN B. (Lâzistan) — Sözüm Muvazenei 

Maliyeden İstanbul'a gidecek heyet hakkında 
olacak. İstanbul kadrolarının tesbit ve tanzim 
edilmesi için değil, yalnız İstanbul'un her han
gi bir mahallin kadrosunu mevkiinde yapmak 
doğrudur ve faydalıdır. Yani mevkiinde yapıla
cak olan tetkükat, görülmeden yapılacak olan 
tetkikata her halde müreccahtır. Onun için 
kadroları mevkiinde tesbit ve tanzim için bir, 
iki, üç, 'arkadaşınızla Maliye Vekâletinden gide
cek memurların teşriki mesai ederek İstanbul'a 
gitmesi muvafık olabilir. Fakat bunu betahsis 
Muvazenei Maliye Encümenine hasretmekteki 
hikmeti anlamıyorum. (Onlara aittir sadaları) 

Meclisi Âli lüzum gördüğü kimseleri gönde
rir. Maliye Vekâletinden de bir iki kişi iştirak 
eder. (Anlaşılmadı sesleri) Meclisi Âli elzem 
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gördüğü kimseleri intihabeder gönderir Ve Ma
liye Vekâletinden de bir iki memur buna işti
rak ettirilir. 

OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — Hastalık 
mücadelesine de sizi memur edelim. 

OSMAN B. (Lâzistan) — Sisâ gönderelim, 
gittiniz gördünüz. 

İSMAİL ŞÜKRÜ Ef. (Karahisarı Sahib) — 
Efendim bu üçüncü maddede deniliyor ki, Ma* 
üye Encümeninin nisabına halel gelmemek su
retiyle intihabedilecek bir heyet İstanbul'a azi
met ve işbu devair kadrolariyle masarif maka-
dirini havi Hükümet tarafından verilecek cetve
li tetkik ve tesbit edecektir. Bunun için bende
niz maddenin şu yazılışına göre encümenin bu
radan kalkıp İstanbul'a gitmesine bir lüzum 
hissetmiyorum. Bu maddede şu yazılışa naza
ran lüzum görülmektedir. Hükümetin verece
ği cetveli tatbik ve tanzim edecektir diyor. Aca
ba muhterem encümen Hükümetin vereceği cet
veli burada tatbik ve tanzim edemez mi? Gitme
sinde ne mâna var? İstanbul bir vilâyetimiz de
diniz. Sizin ondan başka bu kadar vilâyetiniz 
vardır. Bunların kadrolarını tatbik ve tanzim 
ve tasdik için her vilâyete gidilmek lâzımgelir-
se... (Olmaz sadaları) Müsaade buyurunuz efen
dim, yalnız İstanbul'un bu noktadan vilâyeti 
saireden hiçbir fark2 yoktur. (Gürültüler) 

ÖMER LÜTFİ B. (Karahisarı Sahib) — Pa
raca fark vardır. 

İSMAİL ŞÜKRÜ Ef. (Devamla) — Müsaade 
buyurun, İstanbul'un yalnız bir noktadan farkı 
vardır ki, «Eğer bu iş ioin, gidecek» dive-
rek maddede bir kayıt görse idim, bulsa idim 
hiç itiraz etmezdim. İstanbul'da birtakım neza
retler ve devair vardır ve o nezaretlerin bir sürü 
memurları var. 

(Nezaret yok sesleri) 
İSMAİL ŞÜKRÜ Ef. (Devamla) — İstanbul 

Hükümeti zâilesi tarafından vaz'edilmiş, bir
takım nizamlar ve kadrolar vardır. Sonra Maarif 
bütçesinin üç milyon bilmem şu kadar olduğunu 
bendenizden evvel söz söyliyen Besim Atalay 
Bey arkadaşımız söylemiştir. Bu hakikaten mü
him bir yekûndur, büyük bir paradır. Muvazenei 
Maliye Encümeni Hükümetin verdiği kadroyu; 
cedavili ben tanzim edeceğim diyor. Yalnız tas
fiye heyeti gönderilecek denilse idi bendeniz de 

I kabul ederdim. Efendiler tasfiye için ayrıca bir 
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heyet gitmesinin lüzumuna bendeniz de kaaniim. 
Fakat Hükümetin vereceği eedavili tatbik ve 
tanzim için... 

MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) — Hoca 
Efendi o cetvel görüldükten sonra tatbik ve tas
dik edilecektir. 

İSMAİL ŞÜKRÜ Ef. (Devamla) — Sonra 
efendiler bu kanunun heyeti umumiyesinin mü
zakeresi esnasında bâzı arkadaşların bâzı fikirle
rine şahid oldum, iştirak edemiyeceğim bâzı me-
sail. Meselâ, Maarifteki o üç milyon lira istiksar 
edildi. Bu madde müzakere edilirken Besim Ata-
lay Bey biraderimiz oraya ilişmiştir. istanbul 'da 
bâzı mekâtibi âliye vardır ki istanbul'un değil
dir. Umum Türkiyenin, umum Anadolu'nundur. 
Bu inayeti Bari ile muzaffer çıktığımız harbde 
muktedir ve fedakâr zâbitanımızı hazırlıyan han
gi müessesedir, o doktorları hazırlıyan hangi 
müessesedir? Şu halde Darülfünun ki bir kül
dür, bu gibi müessesatı ilmiye... 

HACI ŞÜKRÜ B. (Diyarbekir) — Mehmed-
cikleri hazırlıyan müessese neresidir? 

İSMAİL ŞÜKRÜ Ef. (Karahisarı Sahib) — 
Müsaade buyurun işte Mehmedcikleri hazırlıyan 
müesseselere revaç ve revnak veren yine fen ve 
ilim müessesesidir. Binanaleyh bu tabiîdir ki 
umum milletin malı olan bu müesseselerin mas
rafını kabul etmek mecburiyetindeyiz. Fakat 
fazla masraf ihtiyar edilmiş ise bittabi bunlar 
tasfiye edilecek. Tasfiye için zannadersem, her 
türlü şuabatı idarede kesbi ihtisas etmiş adam
lardan mürekkep bir heyetin tasfiye heyeti ola
rak gönderilmesi taraftarıyım. Yoksa bu madde
nin alelıtlak kabulü aleyhindeyim, reddi taraf
tarıyım. 

, RElS — Efendim beş altı arkadaşımız müza
kerenin kifayetini teklif ediyorlar (Kâfi sesleri). 

MAZHAR MÜFlD B. (Halkkari) — Lûtfi 
Beyefendi! Niçin sözünüzden vazgeçiyorsunuz? 

ÖMER LÜFl B. (Amasya) — Usulü mü
zakere hakkında söyliyecektim. Kifayeti mü
zakere hakkında takrir olduğundan tabiatiyle 
sözümden vazgeçtim. 

SALlH Ef. (Erzurum) — Ben de diyorum 
ki ya siz gidiniz veyahut memurların heyeti 
umumiyesini buraya getiriniz. 

MAZBATA MUHARRİRİ MAZHAR MÜ-
FlD B. (Hakkâri) — Efendim encümen bir 
madde teklif etti. isterseniz kabul edersiniz, 
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isterseniz kabul etmezsiniz. Fa'kat Muvazene! 
Maliye Encümeninden siz ne bekliyorsunuz, ne 
istersiniz yapsın? Fazla masraf varsa tenkis 
etsin, iazıa teşiKilât varsa lâğvetsin, işin taham
mülünden fazla memur kullanılıyorsa bunları 
çıkarsın, küçük memurlar kullanılıyor da dun 
maaş alan varsa bunları tezyidetsin. Bunları 
mı beklersiniz? (Burada yapılır sesleri) Söy-
liyelim de ondan sonra yapalım. Şimdi Hoca 
şüıkrıi Efendi Hazretleri buyurdular ki vilâ-
yatı saireye niçin gitmediniz? Ben de diyorum 
ki Hoca Efendiye cevap veriyorum. Vilâyatı sai~ 
reden yalnız maarif için dört milyon lira ta-
lebolunmuş mudur ki gidelim? Bâzı rüfeka-
maariften bahsettiler. Bendeniz de devam edi
yorum. Umum Anadolu'nun maarif bütçesi al
tı yüz bin lira iken bilâhara encümenden vu-
kubulan talep üzerine sekiz yüz bin liraya çıkarıl
mıştır. Maarif Vekili İstanbul'dan aldığı kad
rolara, yani tesbit edilip de gelen kadrolara 
nazaran bir ay için bir milyon iki yüz bin lira; 
bir sene için dört milyon küsur bin lira iste
miştir, Yalnız maarif için!.. Efendiler; bu pa
ra belki verilmek. lâzımgelir. Belki içinde is-
rafatı mucip masarifat vardır. Ferid Beyefen
dinin buyurduğu gibi şu kadroyu ele aldık. 
Tetkikatma gelelim; burada yapalım efendim. 
isterseniz bizi gönderin, isterseniz gönderme
yin. Biz size behemehal gidelim demiyoruz. Fa
kat kadroyu elimize aldık. Maarif Vekilinden 
soruyoruz. Şu mektebin 150 bin lira tenvir ve 
teshin mesarifi var. israf oluyor mu? Olmuyor 
mu? Bu tetikika muhtaçtır. Bir kadro yapılmış 
gelmiştir. Daha Türkeesi bu verilen kadro Hü
kümeti sabıkaya aidolan kadroların aynıdır. 
Peki efendiler; bu kadrolar için Hükümet ıs
rar ederse encümeniniz başüstüne diye kabul 
mü edecektir? Hayır efendiler tenzilât yapıla-
ca'k, fakat nasıl yapılacağını bilmiyoruz. Bu 
verilen paralar yalnız maarif daireleri için de
ğildir. Meselâ polis idaresi için şöyle farzede-
lim; bir milyon lira... Acaba bu bir milyon li-
ravı polis idaresine vermek lâzım mıdır, değil 
midir? Milyonluk kadro üzerinde dairesi ısrar 
ediyor, elzemdir diyor. Pekâlâ encümeninizin 
bilinin elzemiyetine dair bir kanaati yoktur, 
bilmiyoruz. 

OSMAN B. (Lâzistan) — işitemiyoruz, 
MAZHAR MÜFİD B. (Devamla) — Şu (hal

de zannı âcizanemize göre bizim elimize bir 
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milyon üç yüz bin liralık bir bütçe gelmiye-
cektir. Çünkü efendiler şunu nazarı dikkatini
ze arz ederim ki : Dün Maliye Vekili Beyefendi 
bir milyon ik yüz bin liradır, dedi. Halbuki 
istanbul Defterdarı bir milyon diyor. Görüyor
sunuz ki bir maaşın daha ne olduğunu encümen 
bilmiyor. Mazurdur. Şimdi nazarı dikkatinize 
arz edeceğim asıl mesele bu değildir. Bir mil
yon iki yüz bin lira maaş tuttuğuna göre bir 
milyon da mahiye masraf vardır. Bu hesaba 
göre iki milyon liralık bütçe gelecektir. Rica 
ederim Heyeti Vekilenin getirdiği yirmi mil
yon liralık bütçeyi aynen mi zatı âlilerine tak
dim. edelim. Yoksa tenzilât mı yapalım, bilmi
yoruz; diyoruz. Ne üzerine tetikikat yapacağız, 
vekil yirmi milyon liralık bütçede; behemehal 
ısrar ederse bendeniz ne yapacağım. 

Heyeti aliyeniz, Dahiliye için, polis için 
dört milyon liraya lüzum vardır. Muvazenei 
Maliye Encümeni bunun için ne yaptı diyecek 
olursanız ne diyeceğiz? Efendim vekil lüzum 
vardır dedi. Kabul ettik. Tetkikat yapaydınız 
diyeceksiniz. Biz görmeyince tetkikat nasıl 
olacak? Bâzı işler vardır ki dört memurla dö
ner. Acaba dört memurla dönen bir yere yirmi 
memur mu koydular? Bunu bilmiyoruz ki... 
Biz zannediyoruz ki encümen oraya giderse va-
zifei asliyesinden olan bu tetkik keyfiyeti ile 
bu israfatı meneder, fazla memur varsa tadi
lât yapar. Hoca Efendinin dediği gibi değil, 
bu âdeta tasfiyedir. Muvazenenin yapacağı iş, 
fazla masarif görürse tenkis eder. Fazla ma
aş görürse tenkis eder, icabederse tezyideder. 
Hulâsa encümen hepsini düşünmüştür. İstan
bul'a gidilirse öyle zannediyoruz ki biz encü
meniniz kadrolardan büyük bir yekûn tasar
ruf etmiş olacağız. Ama siz «Bu tasarrufa lü
zum yoktur. Veyahut bu tasarrufu burada ya
pınız, gitmeyiniz.» diyeceik olursanız... Pekâlâ 
efendiler! Bizi mutlaka gönderin demiyoruz. 

SALÂHADDİN B. (Mersin) — Fakat körü-
kÖrüne yapılır mı? 

MAZHAR MÜFÎD B. (Hakkâri) — Körü-
ıkörüne yaparız ve körükörüne bir bütçe takdim 
ederiz. Biz ısrar etmiyoruz. 

NUSRAT Ef. (Erzurum) — Mazhar Müfid 
Beye ben de bir şey soracağım. 

MAZHAR MÜFÎD B. (Hakkâri) — İsterse
niz göndermeyin. 
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NUSRAT Ef. (Erzurum) — Behemehal bir 

sual soracağım. 
MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) — Buyu

ran. 
NUSRAT Ef. (Erzurum) — Gidecek zevata 

bir talimatı mahsusa verilecek mi? Bunlar her 
daim bir mütehassıs alacak mı? Almıyacak 
olursa bunların teraziyi aklı ve zekâveti bunla
rı çekemez. Çünkü İstanbul'da büyük bir Me
şihat enkazı vardır. (440) tekke var ve binler
ce cevami ve mesacit vardır, ve namütenahi 
ashabı maaş vardır. Tahmin ediyorum ki ; se
kiz bin adam maaş alıyor. İttihat ve Terakki
nin tarihi seyyiatmı da iyi bilirsiniz, bunlsfr 
nazarı itibara alınmış mıdır ve bunlar iyi düşü
nülmüş müdür? Ve bu yükün altından kalka
bilecek misiniz? Ona göre yapınız. 

MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) — Pekâlâ, 
efendiler bendeniz cevap vereyim. Maddei 
kanuniyeyi lütfen nazarı tetkikten geçirecek 
olursanız anlarsınız. Onda diyor ki ; Maliye 
Vekâleti veyahut diğer vekâletler birer me
mur terfik edebilirler. 

HACI ŞÜKRÜ B. (Diyarıbökir) — Demek 
oluyor 'ki encümen devairden birer memur is
tiyor. Acaba bu yükü çekebilir misiniz? 

MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) — Bti yük, 
burada bilâkis bize daha fazla gelecektir. İs
tanbul'dan gelecek olan kadroları encümen is
ter istemez tetkika mecburdur. Bendenizce 
görmeden, bilmeden, tetkik etmek, yani görüp 
de yük almadan görmeyip de yük almak daha 
ağır yüktür. 

LÛTFİ B. (Malatya) — Encümenin bu me
selede fevkalâde istical göstermiş olduğuna 
kanaat ediyorum. Çünkü encümen kadroların 
tamamen tetkikatını ikmal etmiş ve ondan 
sonra bizzat kendisinin gitmesi lüzumunu mıı 
hissetmiş, yoksa kadrolar tetkik edilmeden 
alelımiyya gidelim mi demek istiyorlar? Evvelâ 
kadrolar gelmeli, encümen tetkikatını icra etme
li, lâzımgelen cihetlerini tasfiye etmeli, ondan 
sonra lüzum görürse gitmeli. Bu böyle olur. Da
ha mesele iptidai bir şekilde iken encümenin git-
mesindeki esbap ve hikmeti izah buyurun! 

MAZHAR MÜFİD B. (Devamla) — Ceva
bını benden mi istiyorsunuz? (Evet sesleri) Mus
tafa Bey cevabını verdi de onun için soruyorum. 
Beyefendi bâzı devairin kadroları gelmiştir. Ge
len devair kadrolarında Maarif Dairesi, sonra 
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Emniyeti Umumiye şu ve bu vardır, ilk gelen I 
kadroya başlıyacaktık Maarif Vekilini çağırdık. 
Fakat efendiler öyle bir kadro ki, medet Allah!.. 
Anladık her daireden böyle bir kadro gelmiştir. 
Ve en nihayet buyurduğunuz veçhile o yazacak 
biz reddedeceğiz, yine o yazacak biz reddedece
ğiz. Binaenaleyh gidip gitmemekteki faideden 
(birisi budur ve bu muameleye, gidilmediği takdir
de üç dört ay devam edilecektir. Halbuki kabul 
olunan mevad mucibince bir defa maa§ verilecek, 
bir daha maaş yoktur. Memurlar aç kalacaktır. 
Bittabi aç kalamazlar. O zaman bugünkü yaptı
ğımız veçhile bilâtetkik verdiğimiz maaşlar gibi 
emrivaki yapılacak, o vakit biz yine milyonlar 
vereceğiz, tşte biz bunu pekâlâ düşündük. Mus
tafa Beyefendinin, Lûtfi Bey biraderimizin de
min buyurdukları gibi eğer istanbul'a gitmezsek 
bu muamele üç dört ay sürecek, biz iade edece
ğiz. Memurlar gezecek, maaşları da verilmiye-
cek, fakat biz gidersek bu muamele çabuk olur 
zannediyorum. Ve bir daha milyonlar vermek için 
emrivaki karşısında kalmıyacağız. 

RElS— Yasin Bey, buyurun. 
YASÎN B. (Gazianteb) — Mazhar Müfid Bey

efendi buyurdular ki, tetkikatı yapmadan nasıl 
yapacağız? Soruyorum. Muvazenei Maliyeden; 
buradaki bütün vekâletlerin bütçelerini her han
gi bir şubei idariye kadrosunu bizzat gitmiş gör
müşlerde mi tetkik etmişlerdir? Yoksa gelen kad
roları Muvazenei Maliye Encümeninde mi tetkik 
etmişlerdir? ikincisi... 

MAZHAR MÜFlD B. (Hakkâri) — Rica ede
rim sualiniz çoktur. Unuturum, ikinci sualinizi 
sonra sorunuz. 

Şimdiye kadar Anadolu bütçelerini görüp de 
îtti tetkik ediyorsunuz buyurdunuz. (Söylediniz 
sesleri) Bütçeleri nasıl tetkik ettiğimizi siz de 
bir gün encümene gelirsiniz ve görürsünüz Beye
fendi! Anadolu bütçelerini her birimiz az-çok 
biliriz. Her birimiz bu mübarek Anadolu'da bu 
toprakta dört sene, yedi sene, on senedir dolaşıyo
ruz. Bendenize bugün filân yerde bir darüleytam 
veyahut bir darülmuallimîn denilirse kaç kişi ile 
döner az - çok bilirim. Zatı âliniz de bunları pekâ
lâ bilirsiniz. Bundan malûmatımız vardır. Fa
kat istanbul'da zatı âliniz ve bendeniz Darülfü
nunun Tıbbiye kısmında kaç tane muallim var, 
bilmeyiz? 

HACI ŞÜKRÜ B. (Diyarbekir) — istanbul'
daki leylî mektepten çıkmadınız mı zatı âliniz? | 
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MAZHAR MÜFlD B. (Devamla) - Zanne

diyorum ki, istanbul'daki Tıbbiyenin ne kadar 
muallimi ve ne kadar masarifatı olduğunu vekâ
leti aidesi daha iyi bilirler. (Bunlar sual değil 
sesleri) Her vekâletin bütçesini bilâtetkik kabul 
edecek olursanız Muvazenei Maliyeye lüzum yok
tur. O halde devairi aidesi gezsin, lütfen kabul 
ediniz. 

SALlH Ef. (Erzurum) — ihtiyarı zahmet 
buyurmasanız da oradan üç beş yüz adam gelse 
de onları tetkik etseler daha güzel değil mi? Re
is Beyefendi, burada herkes sual soruyor ve ce
vap veriliyor, ikinci bir söz alıyor, demek olu
yor ki, bize sıra gelmiyecek. 

MAZHAR MÜFlD B. (Hakkâri) — Salih 
Efendi, buyurdular ki, istanbul'dan mütehas
sıslardan üç yüz kişi getirtseniz daha iyi ol
maz mı? Bunun cevabı şudur. 

SALlH Ef. (Erzurum) — Sonra Ankara'yı 
doldurursunuz. 

MAZHAR MÜFlD B. (Hakkâri) — Yani 
bir dirhem bal yemek için, bir okka odun ye
mek, yani keçi boynuzu yemek kabilinden olur. 
(Handeler) 

RElS — Başka söz alan var mı efendim? 
(Hayır, sesleri) 

NAFİZ B. (Canik) — Efendim, buna dair 
daha söylenecek çok söz vardır. 

RElS — Sizden evvel bu vadide söz alan Ne
cati Beydir. Müzakere kâfi gelmezse söz söy
lersiniz. 

NAFlZ B. (Canik) — Efendim, kimseye söz 
söyletmediniz, cevap verelim. Herkes kanaatini 
söylemelidir, onların mütalâasını almalısınız. 

RElS — Buyurun Necati Bey, müzakerenin 
kifayeti aleyhinde söyliyeceksiniz. 

NECATI Ef. (Lâzistan) — Efendiler, cid
den müzakerenin kâfi gelmediğini anlıyorum. 
Çünkü, müzakere ettikçe bâzı şeyler hatırımıza 
goliyor. Bendeniz böyle düşünüyorum. Muva
zenei Maliye Encümeni, tetkikat ve tahkikat 
yapmak için değil... 

RElS — Efendim, müzakerenin ademikifa-
yeti hakkında söz söyleyiniz, esasa girişmeyi
niz. 

NECATI Ef. (Devamla) — Esbabı mucibe 
olarak arz ediyorum. Sebebi de budur. Sonra; 
ikinci olarak evet; encümen kadroları yakın
dan tetkik edecek, gayet yüksekten vermiş ve 
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gayet fazla göstermiş, vatana, millete hiyanet 
etmiş, ihanet etmiş olanları cezaya çarptıracak 
demektir. Bunun ismine bir İstiklâl mahkemesi 
desek daha iyi olacak, (Handeler) her daire ve 
her vekâlet kendisine aidolan umur ve hususa-
tını yapmadığı zaman, aman efendim, buraya 
bir İstiklâl mahkemesi, gönderelim, demektir. 
Çünkü, mütehassısları kadrolarını yapamıyor. 
Maliye Vekâleti de bunu veremiyor. Binaen
aleyh, oraya bir İstiklâl mahkemesi gönderelim 
ve o İstiklâl mahkemesi o vekâletin vazifesini 
ifa etsin. Yani bunun başka mânası yoktur, 
efendiler. Çünkü, diyorlar ki; yakından biz tet-
kikatı yapacağız, yakından vâkıf olacağız. 
Efendiler, (55) milyon liralık Müdafaai Milliye 
bütçesini tetkik ederken Şark'ta, Garp'ta ge
zerken bunlara temas ederek öte ederek, beri 
ederek bunları tetkik mi ettiler, rica ederim? 
(Bravo, alkışlar) 

REİS — Efendiler, usulü müzakereye dair 
takrirler var; müsaadenizle bunları okuyacağız. 

OSMAN B. (Lâzistan) — Efendim, zaten 
aleyhinde de söylendi. Müzakere kâfidir. 

NEBİL Ef. (Karahisarı Sahib) — Reis Bey 
ekseriyet yok. Reye konacak. Binaenaleyh, da
ha söz söylensin. 

YASİN B. (Gazianteb) — Reis Bey, müza
kerenin ademikifayeti hakkında söz sövlettiniz. 
Ondan sonra müzakere açılamaz. (Gürültüler, 
reye sesleri) 

OSMAN B. (Lâzistan) — Efendim, bu Mec
liste şimdiye kadar cereyan eden müzakereler
de görüldüğü veçhile celse ortasında nisap arı-
yacak olursak hiçbir müzakerenin devam ve in
tacı kabil değildir. Neticede reye konur, o za
man nisap aranır. 

REİS — Efendim, arkadaşlar ifayı vazife et
mezlerse ben vazifeye davet ederim. 

ÖMER LÛTFİ B. (Karahisarı Sahib) — öy
le öyle.. Hakkı var. 

SOYSALLI İSMAİL SUBHİ B. (Burdur) 
— Gelmiyen kendi hakkını ıskat eder. Dışardan 
içeriye gelmemekte devam ederlerse netice ne 
olur? 

REİS — Heyeti Celile kanaatini izhar eder. 
Burada kimsenin hukukuna tecavüz edemeyiz. 

YASİN B. (Gazianteb) — Hademelerle, po
lislerle haberdar ediniz. Gelsinler. 
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REİS —Efendim, salona gelmeleri için çın

gırak çalıyorum. 
REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — O halde... 
REİS — O halde yoklama yaparız. Akşama 

kalıyoruz. Sonra çamurda perişan oluyoruz. 
Evvel beevvel üçüncü maddenin müzakeresinin 
kifayeti aleyhinde söz söylendi. Üçüncü madde
nin müzakeresinin kifayetini kabul edenler, lüt
fen el kaldırsın. Kabul edildi. 

Bu hususta tay takrirleri vardır ki, onları 
okuyacağız. 

Riyaseti Celileye 
İstanbul vilâyeti mülki, askerî devairi ile 

müessesatında memurin ve müstahdeminin ma-
sarifatı daimesi Muvazenei Maliyenin tesbit 
edeceği usul ve mevadda tevfik edileceği ikinci 
maddede de temin edilmiş olduğundan Muva
zenei Maliyeden başkaca gidecek bir heyet va-
sıtasiyle İstanbul'un bütün müessesatmı tesbit 
etmesi pek de doğru bir hareket olamıyacağm-
dan Hükümetin elbette alâkadar olacağı bu me
sele Muvazenei Maliye ve binnetice Meclisi Âli
ye geleceğinden 3 ncü maddenin tayyını teklif 
ederim. 

7. XII 1338 
Gazianteb 

Yasin 

Riyaseti Celileye 
İstanbul'a heyet göndermeye lüzum olmadı

ğından üçüncü maddenin tavymı teklif ederim. 
7 Kânunuevvel 1338 

Çorum 
Ferid 

MUSTAFA B. (Tokad) — Ret ret ret... 
REİS — Mustafa Bey istirham ederim, 'ar

kadaşların takrirleri okunuyor. Gürültü çıka
rarak mâni olmayınız. 

FERİD B. (Çorum) — Reis Bey takririmi 
izah edeyim. 

REİS — Müsaade buyurunuz efendim. İki 
takrir maddenin tayyını, bir takrir de madde
nin tehirini teklif ediyor. 

CAVÎD B. (Kars) — Efendim, bizim takri
rimiz okunmadı, tehiri hakkındadır. Yani Avans 
Kanunundan ayrılması hakkındadır. 

Riyaseti Celileye 
İstanbul masarifinin tetkik ve tesbiti pek 

mühim bir esastır. Bu hususta bir heyetin âzi-
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meti lüzumu ayrı bir kanunla biimüzakere ka
rarlaştırılmak üzere Avans Kanunundan tefri
kini arz ve teklif ederiz. 

Kars Kars 
Cayid Fahreddin 

HASÎB B. (Maraş) — Bunu kabul ederse
niz Anzavureulara, Sevr Muahedesini imza ve 
kabul edenlere de para vereceksiniz. 

REİS — Hasib Bey ne buyuruyorsunuz ? 
HASÎB B. (Mara§) — Efendim, bu madde 

kabul edilirse Anzavur çetelerine ve Sevr Mua
hedesini imza edenlere de para vereceğiz. 

REÎS — Efendim, rica ederim henüz reye 
koymadım. 

HASÎB B. (Maraş) — Bendeniz arkadaşla
rı ikaz ediyorum. 

REÎS — Bu hakkı zatıâlinize vermedim. 
Efendim, arkadaşlardan birisi bu maddenin te
hirini teklif ediyor. Bu teklif tayya tercih olu
nur. Müsaade ederseniz âtiye terk edelim, mü
zakeresini âtide yapalım diyorlar. 

YASÎN B. (Gazianteb) — Müsaade buyu-
runuz efendim, bir kelimde arz edevim. Bu tek
lif başlıbaşma bir takrirdir. Ne kabul edilir, ne 
de ayrıca tetkik edilir. Bu madde ile alâkası 
yoktur. Bu madde tayyedilir. 

REÎS — Efendim; bir kere bunun müzake
resinin tehiri teklif olunuyor. Bir de tavrı is
teniyor. Şimdi tehir daha ziyade tercih olun
mak mecburiyetindedir. Bu aynı zamanda şim
dilik: tay mahiyetinde olabilir. Bu maddenin 
müzakeresi ayrı bir meseledir. Tehirini talebe-
deriz. divorlar. 

YASÎN B. (Gazianteb) —• Müsaade buyuru-
lur mu I 

REÎS — Zatıâlileri de bütün bütün tayymı 
teklif ediyorsunuz. 

YASÎN B. (Gazianteb) — Efendim bu tak
rirde diyor k i ; İstanbul'a gidecek heyetin... 

REÎS — Müsaade buyurunuz size söz ver
medim. Şimdi bu takrir, tehirini teklif ediyor. 
Evvel beevvel bunu reye koyacağım. 

MUSTAFA B. (Karahisan Şarki) — Reis 
Bey tayyolduktan sonra tehire lüzum kalır mı 
efendim f Tay kabul edilmezse tehir takririni o 
vakit reye vazedersiniz. 

REÎS — Müsaade buyurun efendim, tayye-
dilirse tehiri mümkün değil, fakat tehir olunur
sa tayyı mümkündür. (Olmaz, sesleri) Beye-
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fendiler bu takriri ihmal edemem. (Tayyını re
ye koyunuz, sesleri) 

ÎSMAÎL ŞÜKRÜ Ef. (Karahisan Sahib) — 
Efendim, bu mesele hakkında, usule dair iki 
kelime söyliyeceğim. Efendim, takrirlerin her 
ikisi de o maddenin tayyı ile kabili tatbiktir. 
Çünkü ımadde tayyolunursa bilâhara gidecek 
heyetin vaziyeti düşünülür. Takrirlerin her iki
si de* o maddenin tayyına iştirak ediyor. Bina
enaleyh tayyını bilâhara reye korsunuz. 

CAVÎD B. (Kara) — Efendim İstanbul me
selesi bu yalnız üç milyon liralık avansla kapa
nacak, bitecek mesele değildir. İstanbul'da hem 
ilim var, irfan var, hem lüzumsuz masraf var, is
raf var. Bunların içinde lüzumlu onlanlarm mas
rafı verilecek, lüzumsuz olanlar kaldırılacak, va
ziyet idare ve idame edilecektir. Her halde orada 
tetkikata ihtiyaç hâsıl olacaktır. Eğ-er bu Avans 
Kanunu ile şu esası reddedersek, ilerde buna dair 
ayrıca bir ka<nun müzakere edilebilir mi, edilemez 
mi? Bu bir meseledir. Onun için bendenizin kana
atim, Avans Kanuniyle bu heyetin gitmek mese
lesi alâkadar değildir. Avans Kanunu kabul edil
sin, bu madde tehir edilerek bu kanundan çıksın. 
Sonra ayrıca bir madde olaralk ilerde müzakere 
«dilsin, diyerek bu takriri veriyoruz. Mâruzâtımız 
buıdur. 

REÎS — Efendim; arkadaşımız bu maddenin 
tefrikinden bahsediyorlar. Halbuki madde mev
zuu müzakere oldu. Takrirleri şudur : 

«İstanbul masarifinin tetkik ve tesbiti pek 
mühim bir esastır. Bu hususta bir heyetin azimeti 
lüzumu ayrı bir kanunla bilmüzakere kararlaştı
rılmak üzere Avans Kanunundan tefrikini arz ve 
teklif ederim.» diyor. 

(Çak doğru, hayır Avans Kanunu ile irtibatı 
var sesleri) 

REİS — Müsaade buyurunuz efendim. Bu 
takrir, Muvazenei Maliyeden bir heyet gitsin de
memiştir. Tetkik Heyeti ayrı bir meseledir, Mu
vazene! Maliyeden bütçenin kontrol edilmesi için 
bir heyetin tefriki ayrı bir meseledir. Binaenaleyh 
arkadaşımızın hakin bakidir. Fakat diğer takriri, 
yani Muvazene Encümeninden bir heyet gitmesi 
hakkmdalki maddenin tayyına dair olaın takriri 
evvel beevvel reye koymak mecburiyetindeyim. 
Üçüncü maddenin tayyı teklif ediliyor. Üçüncü 
maddenin tayyını kabul buyuranlar lütfen el kal
dırsın. Ekseriyetle tay kabul edildi. 
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Efendim şimdi asıl üçüncü madde olarak mat

bu üçüncü maddeyi okuyoruz. 

MADDE 3. — ikinci madde mucibince icra 
kılınacak tetkikatm hitamına kadar bir defaya 
mahsus olmak üzere Teşrinisaniye mahsuben ev
velce Meclisin tasvibine iktiran eden beyanname 
mucibince bilûmum memurin ve mütakaidîn ve 
eytam ve eramile bir nısıf maaş ita, olunacaktır. 

REÎS — Üçüncü madde hakkında söz istiyen 
var mı efendim? 

OSMAN B. (Lâzistan) — Efendim istanbul'
un vaziyeti mahsusası Heyeti Celilenizce malûm
dur. Yani maalesef ecnebi işgali askerîsi vardır. 
Orada bugün bir polisimiz, bir jandarmamız var. 
Bunlar istanbul'da asayiş ve inzibati temine me
mur, öyle bir mahalde asayiş ve inzııbatı temine 
memurlar iki; henüz kendileriyle hali mülıasama-
da bulunduğumuz devletlerin işgali askerîsi bulu
nan bir yerdir burası. Binaenaleyh bu gibi müş-
ikül şerait tahtında oradaki Müslüman Türklerin 
ırz ve namuslarını muhafazaya memur olan o po
lislere nasıl Heyeti Celileniz nısıf maaş verecek
tir? (Bravo sesleri) Gayet yanlış bir şeydir. Bi
naenaleyh bendeniz zaten bu bir avans meselesi
dir, Heyeti Oelilenizden istirham ve teklif edecek
tim ki, umuma tam verilsin. Fakat bir korku, bir 
endişe - kabul edilmiyecek endişesi - bendenizi bu 
tekliften menetti ve üçüncü madde hakkında... 

HACI ŞÜKRÜ B. (Diyarbekir) — Dördüncü 
madde. 

. OSMAN B. (Lâzistan) — Evet dördüncü 
madde hak/kında bilûmum vazife gören memurine 
tam ve sonra mütekaidin, eytam ve eramile nısıf 
maaş ita olunur-şeklinde teklif ediyorum. Hepsini 
Ikabul ederseniz bendeniz razıyım. Fakat korktu
ğum için bu kadar teklif ediyorum. 

ALÎ RIZA B. (istanbul) — Bendeniz de aynı 
noktaya ilişeceğim. Lâyihai kanuniyenin ikinci 
maddesinde «istanbul'da gerek açıkta ve gerek 
müstahdem memurinin umumuna nısıf maaş itası 
kabul edilmiştir. Halbuki müstahdem, memurine 
nısıf maaş vermek hiçbir zaman doğru olamaz. Bu 
itibarla mütekaidin ve eytam ve eramile tam maaş 
verilmesi ve açıkta bulunanlara da nısıf maaş itası 
en doğru bir hareket olacağından (Çok doğru ses
leri) bu hususta bir tadilname veriyorum. 

İSMET B. (Çorum) — Efendim bendeniz 
Muvazenei Maliye Encümeni âzasmdanıım. Fakat 
ibu lâyihai kanuniyenin tesbitinden sonra inti-
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habedildiğim için kendi noktai nazarımı arz 
etmek istiyorum. Rıza Bey Osman Beyin tek
liflerine iştirak ediyorlar. Hakikaten istanbul'da 
vazifeleri ipka edilen memurinin bir vaziyet
leri vardır. Bunlara Heyeti Celileniz evvelce 
bir mezun vaziyeti vermiştir. 

HAFIZ HAMDI B. (Biga) — Biz verme
dik, Hükümeti sakıta vermiştir. 

İSMET B, (Devamla) — Sonra orada ey
tam, eramil ve mütekaidin vardır. Mütekait, 
eytam ve eramil mezuniyet vaziyetini alanlar 
gibi değil. Onlar doğrudan doğruya maaşa 
müstahak insanlardır. Yoksa efendim elyevm 
vilâyet teşkilâtında ipka edilen ve istanbul'un 
idaresi için bilûmum müessesatta müstahdem 
bulunan memurların maaşı da hizmetleri muka
bilidir. Onların da yarı maaşlarını kesmek doğ
ru olamaz. Şu halde eytam ve eramil ve müte
kaidine müstahak oldukları maaşları tam, ve 
elyevm vilâyette işi iyen memurinin maaşları da 
tam, mütebakisi, mülga devairi merkeziye me
murları mezun addedilerek nısıf maaş veril
mesinde gayet isabet edilmiş olur. Rıza Beyin 
bu teklifi de bunu muhtevidir. Bu takririn ka
bulünü teklif ediyorum. (Doğru sadaları.) 

LÜTFÎ B. (Malatya) — Evvelâ bu mad
dede diyor ki; «ikinci madde mucibince icra, 
kılınacak tetkikatm hitamına kadar» halbuki 
ikinci madde tayyedilmiş olduğuna göre bu 
ibare de tayyedilmiştir. Çünkü ikinci madde 
mucibince tetkikat icra edilecek cihet kalmıştı. 
Binaenaleyh bu yanlıştır. 

Şimdi gelelim maddenin esasına.. Müstahdem 
ve gayrimüstahdem memurlar meselesi mevzuu-
bahsoluyor. Müstahdem memurları vilâyet kad
rosu olmak dolayısiyle taşıyabileceğiz. Vilâyet. 
kadrosu haricindeki memurinin her birisi me
murini müstahdemeden değildir. Bununla be
raber simdi vilâyet kadrosunun diğer vilâyet
lerle hiçbir farkı olmadığına ve yalnız memu
rini inzıbatiyenin aşağılı yukarılı bir farkı 
bulunduğuna binaen, aynen vilâyet kadrosun
da istihdam edilen memurların maaşı tam ve
rilmek lâzımgelir. Buna dair maddede izahat 
verilmek lâzımgelir. 

Memurlara gelince bunların bir kısmı esa
sen zevaittendir. Hükümeti milliyenin teessü
sünden itibaren bunların aldıkları maaş zaten 
zaitti. Meselâ Sadaret memurları, Amedii Di-
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vam Hümayun, (Bunlar mülga sadaları) Mülga 
ama bugün memurlarına maaş veriyoruz. Ne 
salâhiyetle ve niçin veriyoruz? Bunlar elli dört 
aydan beri maaş alıyorlar. Halbuki üç seneden 
beri Hükümeti MılLye teessüs etmiştir. Bunla
rın maaşı zait olarak mahalLnde veriliyordu. 
İstanbul'daki Hükümet esasen bir hükümeti 
zâideydi. Onlar o hükümet zamanında vaz.fe-
siz, hizmetsiz maaş aldılar. Bugün de y±ne va
zifesiz ve hizmetsiz olarak maaş alacaklardır. 
Binaenaleyh vazifesiz, hizmetsiz bu^Lıra maaş 
vermekte, milletin parasını israf etmekte hiçbir 
mâna yoktur. Sonra Meşihat Dairesi, Sadaret 
Dairesi denildiği vakitte büyük bir teşkilât göz 
önüne gelir. Heyeti Vekilemiz, bütün nezaret
lerin vazifesini birer ufak kalemle idare edi
yor. Bugün Babıâli 'nin ürkütmekle sayılmaz, 
lâyuad memurlarına, ketebesine, müdir^nına, 
mümeyyizanma, müsteşarına nereden maaş ve
receğiz? Bunlar zaten mülgadır ve bunların 
bugün hiçbir suretle maaş almaya istihkakları 
yoktur. Yalnız bir surette maaş alabiliıler; 
müddeti hizmetlerinin cetvelini takd.m ederler, 
tekaüde kesbi istihkak etmişlerse vakt.yle hiz
metleri sebkat etmiş olanlar varsa onlar tekaüde 
istihkak kesbetmiş olurlar. Bundan gayri
sine mâzuliyet maaşı vermek caiz değildir. 
Usulen müracaat etsinler, hakkı tek^ütkrini 
istesinler. Yoksa millet parasiyle böyle bir 
imarethane tesis ettirip de, İstanbul'daki me
murları idare edeceğim diye ayda üç milyon 
lira vererek onları beslerse vebaldir, günahtır. 
Bunun için yalnız vilâyet kadrosuudı bulunan 
memurinin maaşlarını tam olarak vermelidir. 
Eytam ve eramil ve mütekaidin, zaten bu maaşa 
kesbi istihkak etmişlerdir. Bunların maaşları 
tam olarak verilmelidir. Diğer müessesatta, 
yani hali faaliyette bulunan maarife mütaallik, 
Mektebi Tıbbiye, Mektebi Harbiye ne vakit ki, 
hali faaliyettedir; tabiî bunlar maaşlarını ve tah
sisatlarını alabilirler. Bunun gayrisL.deki bir
takım devairi zâideye, birtakım müessesatı zâi-
deye, memurini zâideye tahsisat ve maaş veri
lemez. Maliye Nezaretinin dairelerini bir kere 
nazarı dikkate alın.. Bugüne kadar Maliye Ne
zaretinde (1 500) kâtip istihdam ed-liyordu. 
Bunlar üç senedir ne iş görüyorlardı? 

HACI ŞÜKRÜ B. (Diyarbekir) — Hiç, hava. 
LÛTFİ B. (Devamla) — Babıâli'de 1 500 den 
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fazla memur var. Müdiran, mümeyyizan.... 
Şimdiye kadar ne iş görmüşlerdir? Bunlar ova-
kit çekilecekti, Hükümeti milliyenin ânı teessü
sünde çekileceklerdi. 

Efendiler söylüyorsunuz ki, millet, evlâdını 
cephelerde şehit verdi. Bir keçisi olan Anadolu
lu senede, elli kuruş Ağnam Vergisi veriyor. 
Kağnısını koşmuş, kadınları yük taşıyor. Onlar, 
kadınlariyle, ihtiyarlariyle bu hali faaliyeti ih
tiyar etmiş oldukları halde İstanbul'da bulunan 
paşazadelerimizi müreffehen yaşatmak, muhte
şem kâşanelerde bulundurmak için, buradaki bi
çareleri soyup da onlara para vermek doğru mu
dur?. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Sen de, bir kadın 
alamadın, o ölenlerin karısını alıp sevap alama
dın. (Handeler) 

LÛTFİ B. (Devamla) — Şimdi, esasen müs
tahak olan eytam ve eramil, mütekaidinden baş
ka kimseye maaş verilemez, şeklinde bu madde
nin tadilini teklif ediyorum. 

ALİ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Efendim me
sele gayet basit... Şuna verilir, buna verilir de
mektense, verilmiyecektir demek daha doğru 
olur zannederim. Bendeniz Lûtfi Bey biraderimi
zin sözüne iştirak etmiyorum. «Maaş verilmez» 
Anlamam. Nısıf maaş verilir, bu doğrudur. Bir de
fa zaten İstanbul'da Meclisin mümessili vardır 
ve bu mümessilin vasıtasiyle ilga edilmiş devair 
de mevcuttur. Biliyorsunuz ki, bunlar da devairi 
merkeziyedir. Bugün hali faaliyette bulunmadı
ğı için tam maaş alamazlar. Yalnız bu memurlar, 
daireleri tatil olunmuştur diye, yani lağvedilmiş
tir diye aç da bırakılamazlar. Her halde encüme
nin mazbatasında göstermiş olduğu veçhile bun
lara nısıf maaş verilir. Fakat bunların haricin
deki müessesat hali faaliyette olduğu için bun
ların maaşını tam olarak vermek lâzımdır. İster 
mektep olsun, ister gümrük olsun. Hepsi de vazi
fe başındadır. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Vazife başında olmı-
yanlara niçin vereceğiz? 

ALİ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) •— Müsaade bu
yurun asıl benim söylemek istediğim bu nokta
dır. Şu noktadan vazife başında olmıyanlara 
maaş vermemeli de ne yapmalı acaba? Nasıl 
besliyeceğiz bu adamları? (Kazansınlar, sesle
ri) Müsaade buyurunuz. Dün de arz ettim ki; 
mesele mühimdir, Meselâ Lûtfi Bey biraderimiz, 
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onlar gelmelilerdi, yahut Hükümeti Milliye te
şekkül ettiği esnada o devairi merkeziyede bu
lunan memurlar çekilmelilerdi, diyorlar. 

Fakat efendiler, bunların yerine İngilizler 
mi, i'kaıme edilmeliydi ? Rica ederim oradaiki me
murlar, Hükümet «nevcudolmasaydı, iyi kötü 
onlar orada bulunmasaydı onların yerine ecne
bi Hükümet gelecekti. 

OSMAN B. (Lâzistan) — Onlar buraya gel
seydi, kiım besliyeeekti ? 

ALI ŞÜKRÜ B. (Tralbzon) — Bunlar yanlış 
zihniyetlerdir ve bunlar kendi einsimizdendİT; 
onun için onları da düşünmek lâzımdır. Yalnız 
vazife görmediği için nısıf maaş verilir. Palkat 
vazife başında bulunan devair ve nıüess'esat me
murinine tam maaş vermek lâzımdır, çünkü 
hakfeıdır. O vazifesi mukabili alacaktır. 

MAZHAR MÜPÎD B. (Hakkâri) — Efen
dim; encümen hali faaliyette bulunan, yani el-
yevfm istihdam edilen memurlara nısıf maaş tek
lif etti. Faıkait bâzı arkadaşların beyanatı veç
hile elyevm müstahdem bulunan memurin, İs
tanbul'un 4 Teşrinievvel 1338 tarihinden itiba
ren bize intikalinden sonra bu vazife başında 
bulunan, bilhassa zavallı muallimler, jandarma 
ve polis gibi meimur'lara maaş tâbiri yanlıştır, 
efendiler. Bir maaş mukabili olarak bir maaş 
miktarı maaş değil, avans olarak verilmesine en
cümen do taraftar oluyor. Fakat elyevm me
muriyetlerine nihayet verilip de; ilga edilip 
de açıkta bulunanlara nısıf reddesinde avans ve
riyoruz. Maaş demiyorum; çünkü maaş denilin
ce bütçede fusul ve mevaddı muayyen olmalı
dır. (Çok güzel, sesleri) 

Binaenaleyh bâzı rüfeka buyurdular k i ; :me-
'muriyetleri ilga edilip de açıkta bulunanları 
biz böyle besliyecek miyiz? Efendiler, bu geç
miştir. Sizin 11 Teşrinisanıi 1338 tarihinde ver
miş olduğunuz karar icabıdır. O kararda hali
hazırda memurinin hal ve vaziyetine göre bir 
mezuniyet vereceğiz, dediniz. O suretle de bâr 
beyanname neşrettiniz. Biz de memuriyetleri 
ilga edilenlere de avans vermeye - nısıf olarak -
nııecburuz. Şu halde elyevfm müstahdem memu
rin ile .eytam ve eraımil ve mütekaidin ve bir 
de zıabıta vardır. İstihdam olunanlara bir ma
aş nispetinde avans ve memuriyetleri ilga olu
nanlara da nısıf maaş vereceğiz. Faıkat bunlar 
hep Teşrinisaniye aittir, (Münasip, sesleri) Bu-
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na encümeniniz de taraftardır. 

REİS — Efendim, müzakerenin kifayeti 
hakkında muhtelif takrirler vardır. Müzakere
nin kifayetini kalbini edenler lütfen ellerini kal
dırsın. Müzaikere kâfi görülmüştür. 

ABDÜLKADİR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— Reis Bey ımaaş, avans şeklinde olacağına gö
re takririmi geri alıyorum. 

OSMAN B. (Lâzistan) — Efendim; bende
nizin de bir tadil telklifim vardır. Muvazenei 
Maliye Encümeni Mazbata Muharriri Mazhar 
Müfid Beyefendinin izahatı bizi tatmin ediyor'. 
İstediğimiz de buydu. Maaş nispetinde avans 
verilecek olursa takrirlerimizi geri alıyoruz. 

MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) - - Efen
dim, üçüncü maddede umumi bir nısıf maaş 
vardır ki, dördüncü madde oldu. Halbuki ta
diller mucibince bu madde değiştiriliyor. Me
murin ve müstahdemine, eytam ve eramile de 

| dâhil olmak üzere, tam maaş verilecek vazife-
j si mülga olanlara da nısıf maaş ki, Ali Rıza Be-
j yin takriri de böyledir. O tadil takriri okunsun, 

efendim. 

i ABDÜLKADİR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— Efendim, Ali Rıza Beyin takriri kabul edi
lirse biz takrirlerimizi geri alırız. 

Riyaseti Celileye 
Üçüncü maddenin berveehi zir tadilini tek

lif eylerim. 
Madde — Bir defaya mahsus olmak üzere 

Teşrinisaniye mahsuben evvelce Meclisin tasvi
bine iktiran eden beyanname mucibince memu
rin ile mütekaidin ve eytam ve eramilc taım 
ve açıikta kalanlara nısıf maaş nispetinde avans 
verilir. 

İstanbul 
Ali Rıza 

MAZHAR MÜFİD B. Hakkâri) — Reis Bey 
yalnız bu takrire bir şey ilâve edelim. 

REİS — Efendim, müsaade buyurun, daha 
bitmedi. Birçok arkadaşların teklifi vardır. Fa
kat bu teklifleri bendeniz bu madde ile alâka
dar görmüyorum. 

Riyaseti Celileye 
Üçüncü maddenin tadiline dair : 
. . . . mucibince bilûmum vazife gören memu-

1 rine tam ve mütekaidin ve eytam ve eramiyle 
bir nısıf maaş ita olunur. 

r — 255 — 
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Dördüncü maddede; (mucibince) den sonra 

gelen fıkranın berveçhi bâlâ tadilini tefelif ede
rim. 

7 Kânunuevvel 1338 
Lâzistan 

Osman Nuri 

OSMAN B. (Lâzistan)"— Ali Riza Beyin 
takririne iştirak ediyoruz, efendim. Takririme 
lüzum kalmamıştır. 

Kiyaseti Celileye 
Üçüncü maddenin berveçhi zir tadilini tek

lif eylerim. 
Bitlis 
Resul 

Madde 3. — istanbul'da fiilen müstahdem 
bulunan memurin ile mütekaidin, eytam ve era-
mil maaşının tam ve tahlkikaıt neticesine kadar me
zun addedilenlere bir defaya mahsus olmak 
üzere Teşrinisaniye mahsuben nısıf maaş ita 
lunacaktır. 

Riyaseti Celileye 
. Üçüncü madde — Mülga devairi merkezi-

yeye ait maaşaft ve azayı Hanedan namı tah-
tındaki muhassasat hariç kalmak üzere elyevm 
istanbul vilâyetinde müstahdem memurlara 
Teşrinisani maaşları tam ve Meclisin tasvibine 
iktiran eden beyanname mucibince bir defaya 
mahsus olmak üzere mütekaidin ve eytam ve 
eramile bir nısıf maaş avans olarak ita oluna
caktır. 

Üçüncü maddenin berveçhi bâlâ tadilini 
teklif eylerim. 

Muş 
Ahmed Hamdi 

RElS — Efendim, takrirleri şimdi birer bi
rer reyi âlinize vaz'edeceğim. . 

MAZHAR MÜFlD B. (Hakkâri) — Efen
dim, bu okunan takrirleri lütfen encümene ve
riniz. Biz yeniden bir şekil tesbit edelim ve ge
tirelim. 

RElS — Efendim, encümen tadilnamelerle 
bir şekil vererek onu yeniden getirecektir. Bi
naenaleyh, encümene veriyoruz, efendim. 

MAZHAR MÜFlD B. (Hakkâri) — Şimdi 
beş dakikada yaparız, efendim. 

MADDE 4 . - 4 Teşrinisani 1338 den itiba
ren kadroların tesbitine kadar müessesatm ma-

2.1338 0 : 1 
j sarifi mübremesinin tesviyesine devam oluna

caktır. 
RElS — Bu madde hakkında söz istiyen var 

imdir efendim? 
ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Babıâli masarifi de 

bu avansın içerisinde dâhil midir? Müessesat-
tan maksat nedir? İzahat verilsin. 

MAZHAR MÜFlD B. (Hakkâri) — Beye
fendiler, istanbul'da hastane, mektepler ve bu
nun gibi birçok müessesat vardır, de vah* masa
rif atı vardır. Bundan fazla izahat istiyorsanız 
ben bilmiyorum. Bugün istanbul'da bildiğimiz 
mektepler, müessesatı diniye, Darülacezeler, ca
miler, türbeler var. Bunlar aşağı - yukarı bir 
milyon liradan fazla tutar. 

ABDÜLKADlR KEMALİ B. (Kastamonu) 
—- Tımarhaneyi unutma. 

MAZHAR MÜFlD B. (Hakkâri) — İşte bi
ze bu masarifin miktarını takdir ve tesbit ede
rek para verilmemiştir ki, biz bunun üzerinde 
tetkikat icra edelim. Pekâlâ bu masarifin mik
tarı Hükümet tarafından tesbit ve tetkik edi
linceye kadar ne yapacaksınız? Müessesatı di
niye ve müessesatı saireyi bilmiyoruz ki, Hükü
met bize kaç ayda kadro verecektir? Bu mas
raf kadrolarını tanzim edinceye kadar vermeye 
mecburuz. 

ABDÜLKADlR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— Biz buna zaman tâyin etsek daha iyi olur. 
Belki bir sene devam eder. 

I MAZHAR MÜFlD B. — Bilmiyoruz ki, bize 
Hükümet kadroyu ne vakit verecek? 

HAMDİ B. (Gene) — Bunda ayan da dâhil 
midir? 

MAZHAR MÜFlD B. — Beyim bunda maaş 
J dâhil değildir. Ayan da tımarhane ise o başka. 

(Handeler) 

RElS — Efendim 'beşinci madde olarak ar-
kadaşlarm bir tadilnamesi vardır. Fakat ne mad • 

| de tadili, ne de tay mahiyetindedir. Müstakil bir 
jj maddedir. Müstakil madde de tadil mahiyetinde 
I okunamaz. Bunun hakkında ayrıca müzakere açıl-
I mak ve yeniden muamele yapmak lâzımdır. Ev

vel beevvel bu lâyihai kanuniye şeklindedir. Çün
kü müzakereye ihtiyacı vardır. Reye vaz'edemi-
yeceğim. Tadilname mahiyetinde olursa müza-

I kere ederiz. Dördüncü maddeyi bir daha okuyo
ruz : 

| (Dördüncü madde tekrar okundu.) 
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REFİK ŞEVKET B. • (Sanıhan) — Reis Bey 

(Müessesatı masarif mübremesi) denmesini tek
lif ederim. 

SALÂHADDİN B. (Mersin) — Edatı 'izafe
tin ıskatı demektir. 

REİS — Efendim Refik Şevket Beyefendi 
(ımüessesaıtm) yerine i(ımüessesaît) denilmesini is
tiyor. Bu şekilde tashihini kabul edenler lütfen 
ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir efendim. 

Efendim Bolu Mebusu Şükrü Bey bir takrir 
veriyor. 

Riyaseti Oelileye 
Dördüncü maddenin berveçhi âti tadilini tek

lif ederim. 
MADDE 4 . - 4 Teşrinisani 1338 tarihinden 

itibaren Hükümeti zaile devairi merkeziyesi me-
yanmda bulunan Babıâli ve (emsali müessesatı 
münadine ınııüstesna olmak üzere kadroların tesbd-
tine kadar diğer müessesat masarifi mübremesi-
nin tesviyesine devam olunacaktır. 

Bolu 
Şükrü 

RElS — Bolu Mebusu Şükrü Beyin tadilııa-
mesini nazarı dikkati âlilerine arz ediyorum. 

OSMAN B. (Lâzistan) — Babıâlide bir bek
çi de mi bırakmıyacağız? Rica ederim bu nasıl 
olur? 

REİS — Gayet vazıh şekilde Şükrü Bey ar
kadaşımız istisna ettirecek madde teklif ediyor. 
O halde reyinizi izhar ediniz. 

İSMET B. (Çorum) — Mülga devair bu nıü-
essesata dâhil değil. 

REİS — Bolu Mebusu Şükrü Beyin takririni 
kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilme
di. 

O halde dördüncü maddeyi reyi âlinize vaz'-
ediyorum. Dördüncü maddeyi aynen kabul eden
ler lütfen el 'kaldırsın... Dördüncü madde aynen 
kabul edilmiştir. 

Efendim üçüncü onadıde muaddeli olarak en
cümenden geldi. Okunacaktır: 

MADDE 3. — ikinci madde mucibince icra 
kılınacak tetkikatın hitamına kadar bir defaya 
mahsus olmak üzere Teşrinisaniye mahsuben 
avans olarak elyevm vilâyet ve müössesatta bilfi
il müstahdem bulunan memurin ile mütekaidin, 
mazulin ve eytam ve eram'ile tam ve açıkta kalan 
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memurin ve müstahdemine nısıf maaş ve tahsisat 
verilir. 

REİS — Efendim takrirleri Heyeti Celile na
zarı dikkate almadan maddeyi encümen istedi, 
mevcut tadilnameler üzerine tanzim ettikleri şu 
maddei kanuniye arz olunuyor. Bunun üzerine 
takrir vererek, tadil teklif edenler varsa nazarı 
itibara almak üzere reye vaz'ederim. Yoksa baş
ka türlü muamele yapamam. Bu maddei muad-
dile hakkında tadilname vermek istiyeııler varsa 
haklarını istimal buyursunlar. 

MUSTAFA B. (Karahisar Şarki) — Şimdi 
encümenin tashihan verdiği maddei kanuniyeniıı 
aleyhine verilen evvelki takrirler maddei kanuni-
yenin aleyhinedir. Evvelki takrirler ve yine 
şimdi verilen takrirler evvelki verilen takrirle
rin aleyhine olduğu gibi tashihin de aleyhine
dir. Onun için onların da hakkı vardır. Evvelâ 
tadilnameler okunmalıdır. 

REİS — Efendim tadilname veren arkadaş
lar tadilnamelerinde ısrar ediyorlar mı? 

OSMAN B. (Lâzistan) — Bendeniz ısrar et
miyorum. 

REİS — Başka ısrar eden var mıdır? (Ha
yır sesleri) Şimdi Lûtfi Bey bu madde hakkın
da bir tadilname veriyor. Okunacak: 

Riyaseti Oelileye 
Üçüncü maddenin son fıkrasının, maaşı aslile

rinin nısfı verilir, şeklinde tadilini teklif eyle
rim. 

Malatya 
Lûtfi 

REİS — Efendim Lûtfi Beyin tadilnamesini 
kabul edenler lütfen el kaldırsın... (Ret, ret ses
leri) Kabul edilmedi. O halde encümenden ge
len muaddel madde bir daha okunuyor. 

(Üçüncü madde tekrar okundu) 
REİS — Bunu aynen kabul edenler lütfen 

el kaldırsın... Kabul buyuruldu efendim. 
Beşinci maddeye geçiyoruz. 
MADDE 5. — Hükümeti zâileee tahsis edi

lip İstanbul Muhassasatı Zatiye idaresince te
diye edilımekıte olan mazuliyet maaşları 16 Mart 
1336 trihindeki memuriyetleriyle miktarı ma-
aşlarını mübeyyin cetveller celp ve tetkik olun
duktan sonra aidolduklari daireleri bütçeleri
ne vaz'edilecek tahsisattan tesviye edilir. 

REİS — Beşinci madde hakkında söz isti-
yen varım? (Hayır sesleri) Tadilname de 

257 



I : 152 7.1 
yok, yalmz meşİmci maddeye ilâve edilmek 
üzer Hacı Şükrü Beyin taikriri var okunacak. 

Riyaseti Celileye 
Beşinci ınaddendm nihayetine zirdeki fıkra

nın ilâvesini teklif eylerim. 
Düşmanla teşriki mesai ettiği Büyük Millet 

Meclisi Hükümetince vesaiki katiye ile malûm 
olan ve vukübulan davete tebliğ edildiği ve 
»mazereti meşruası olmadığı halde icabet etmi-
jen erkân, ümera ve zâbitan işbu Avans Ka
nunundan müstefidolamazla r. 

Diyarbekir 
Hacı Şükrü 

REİS — EfeiKÎim Hacı Şükrü Bey bu takri
rin beşinci maddeye ilâvesini teklif ediyor. 
Kajbuî edenler lütfen el kaldırsın, bir kişi ka
bul ediyor. Yami kabul edilmedi. O halde mad
deyi aynen reyi âlilerine vaz 'ediyorum. Beşin
ci maddeyi aynen (kabul edenler lütfen el kal
dırsın. Aynen kaibu'l edilmiştir. 

Efendini altıncı maddeye geçiyoruz. 
MADDE 6. — 16 Mart 1336 tarihinden son

ra istanbul idarei zâilesimee memurin maaşatı-
na vâki olan zamaftm ve tahavvülât gerek ma-
zuliyet ve tekaüt ve gerek ımezuniyet maaşla-
mim hesap ve tahsisinde haizi tesir olamaz. 

REİS — Altıncı -madde hakkında söz istiyen 
var mı? (Yok sesleri) Altıncı maddeyi aynen 
reyi âlilerine vaz'ediyorum. Kabul edenler lüt
fen el kaldırsın. Altıncı madde aynen kabul 
edildi. 

RElS — Yedinci maddeye geçiyoruz. 
MADDE 7. — İstanbul rfdaretf zâilesimin Te

kaüt Kanununda icra. eylediği tadilât ile te
kaüde sevk edilmiş olanlar hakkındaki mua
mele aynen ipka edilmiştir. İstanbul 'memur
larından altmış yaşını ikmal, edenler ile müd
deti hizmeti yirm'i ibeş seneyi tecavüz eyliyen-
ierin dahi /mensumoldukları vekaletlerce teka-
üdi icra edilebilir. 

OSMAN B. (Lâzfetan) — Efendim bendeni
ze kalırsa yedinci madde altıncı maddeyi nak
zediyor. Yahut altıncı madde yedinci madde
yi nakzediyor. Binaenayeyh yedinci maddenin 
tayyını teklif edeceğim. Eshamı mueibesini de 
şifahen arz ediyorum. 

tstan'bul idarei zâilesinin Tekaüd Kanunun
da icra eylediği tadilâtla tekaüde sevk edil
miş olanlar hakkında nıuanıe'le aynen ipka edil-
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mistir, diyor. Şu halde efendiller Muivazenei Mar-
liye Enicümeni dinlediğimi'z maruzatımda, İstan
bul Hükümeti zâilesinin 16 Marttan sonraki mu-

j amıelıâtını igayirilm-eşru telâkki ettiğini saraihaten 
j söyl'ediıler. Binaenaleyh Isltanibutoa yaipılaın foü-
! tü'n işDerin keenlemyıekûn olduğunu fci'llen Muva-
| zenei Maliye Encümentt (bu Tekaüt Kanununun 
j oradaki memurlarım aleyfhinfe lolduğunu görecek 
| kalbide taraftar olmuşlardır. Bu benice doğru 

değildir. Esası prensiıptaır. Bu (bizim llelhimi'zdedifr, 
I diye düşüneıni'eyiz, lehimize veya aleyhimize >ol-
} iması 'bizim düşüneceğim'iz bu değildir. Esas 

iti'bariyil'e mademki Hükümeti zâilenim mufearre-
ratı bizce keenleunyekünıdür. Onun için bu yedinci 
madde altıncı maddeyi -nakşeder mir mahiyette
dir. Kenldîm siliyorum, tayyımı da telklüf ederim. 

I ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Efendim (ben aynen 
] Oısimıaın Beyim mü'Mâatını ttefcraır edeeektiim. Bi-

na-emaüfeyh Osman Beyin mütalâ/atımıa iştirak ede-
| dm. 

ÖMER LÜTM B. (Amasya) — Efendim bi-
j rinci fıkra (hakkında Oismian Bey söyltediletr. Ben-
| deniz yedinci maddemin ilkilnci fıkraîsı hakkımda 

arzı mütalâ'a edeceğim. Burada demiyor ki : Is-
| tanlbul meimudarrndiam <alltmış yaşım ifcmial eden-
j ilerle müddeti Mzanetıi yirfmi beş stemteyi teic'aivüz 

eylîîyenleırîn dalhi mensu'boldukliarı vekaletlerce 
tekaüdü icra .efdilebdlliır. Efendiler Istamlbul'-
dalki imiejmurlar valzilfledar <o!lmadıkliar.ı içim on
lara avian's şeklinde -nısıf mıaaş vendik, ısıomrıa 'bun
ların Itetkaüdiyesi eksik veriliyor. Meitfburi mezu
niyet yamıyoruz, çünkü iş gömmüyorlar. Ancak 
tekaüde sevk edilmek içiln lelyervtoı Anladlolu'da 

i Ibulümam miemurlarlia Is'tanibul'da mulunam me-
mıufnları 'ayrı layrı kanuna tâlbi tutmak hikmeti 
kamuna muivalfık mıdır ve kanunla kalbilitelif 
midir? (Doğru seisleri) Eğer altmış yaşındaki 

] imeimuırları tekaüde sevk etimlek lüzumunu hisse
diyorsak Anadolu'daki mıemurllara da teşmil 
'edefli'm. Onlarda sinni tekaüt altmış ise flbunlarda
da altmış olsum. Onlîar da 'efendiller iki buçuk se
ne evveline kadar çalışıyorlardı. İki buçuk se-
nedi'r de çalışıyorlar, laıma gayrimüspet çalışıyor
lardı. Müspet çalışmış, menfi çalışmış bir Hü
kümette çalışmıştıir ve çalıştırılmıştır. Bunda o 
mıamurun ıkaibalhati yioktur. Hulkluku tefcaüdiyeısâ 
inlkâr olünıam-a'z. Simni telkaüt hıaliem Ikaınunumuz-. 
da a*lt!mış ibeş ise Istanlbu'l mlemurlan da o toaidei 
umumiyeye -tâJbî olmak lâzımdır. ADtmış beş 

l fa'zla ise ki, 'ben de hıafkikatlen altinuış (beşi çok 
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fablla 'görüyorum, çünlkü edvarı âihiiFede mıeınte-
feetlin geçiraniiş olduğu hiercülm-enç ıo feadıar ziya
dedir M\ zamanımızda altmış yaşında oüaın in-
samlarımız, eslki zamanın yeitlmiş seiklsfen yaşını 
yaşıyanta* ibaıdar ilhtiyarlıalmışitır. Bdna&naileyh 
a'ltanş yaşından sonra Ibd'r memıurun muıvazmf 
loTmiası ıhalkilkatten doğru değildir. 

Faika/t biz bu tadilâtı yalpaiöaik isetk asıl Te
kaüt Kanuninamesinde yapailım veyaîhuıt iboı mad
deyi bura/da!ki3iere de teşmil edelim. Yirmi beş 
seneye itirazi'm yokltur. Yirmi beş ıseneyi ikmal 
eden memuru velkâleiti aidesi telkatidedieMfekı 
veyalhut ım'emuru muimaileyih ikenldi telkaüdkd is-
tiydbilsin. Zaten Astken TelfeaJüt Kanununda 
müddeti tekaüdiye yirmi beş senedir. Bu ci
heti memurinin hepsine birden tatbik edelim. 
Yoksa yapacağımız kanunlarda Anadolu'ya 
başka, İstanbul'a başka... Bir kısmı öz evlât, 
bir kısmını da üvey evlât diye ayırmak doğru 
değildir. 

İSMET B. (Çorum) — Bendeniz birinci 
fıkra hakkında beyanı mütalâa eden arkadaş
lara cevap vereceğim. 

NEBİL E l (Karahisarı Sahib) — Encü
men namına mı beyanı mütalâa ediyorsunuz? 
Bu lâyihai kanuniyenin encümende müzakeresi 
esnasında bulunmadığınızı bundan on dakika 
evvel söylediniz. Binaenaleyh müdafaa edemez
siniz. 

İSMET B. (Çorum) —• Encümen namına 
değil, şahsım namına söyliyeceğim. 

RE IS —• Niye soruyorsunuz efendim? Ben 
şahsan söz verdim. 

ÎSMET B. (Çorum) — Bendeniz mazbata 
muharrir namına söz istemedim. Osman Bey 
biraderimiz altıncı madde ile yedinci maddede 
hüküm ve mâna itibariyle tenakuz olduğun
dan bahis buyurdular. Encümen bu iki madde
yi tanzim ederken Muvazenei Umumiye lehine, 
aleyhine ifade edecek mâna ve mefhumu na
zarı dikkate almıştır. 

OSMAN B. (Lâzistan) — Hak ve huku
ku nazarı itibara almamış mı? 

İSMET B. (Çorum) — Efendim; Muvazenei 
Maliye Encümeni Kavanini Maliye Encümeni 
değildir. Binaenaleyh o kendisine teklif edi
len şeyi muavzenenin lehine ve aleyhine ola
rak tetkik eder. Altıncı madde mefhumu da le
hinedir. Yedinci madde mefhumu da lehinedir. 
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Binaenaleyh bu maddenin muvazene lehine ifade 
ettiği mânada tenakuz yoktur. Tenakuz olma
makla beraber eğer bu maddeyi encümen ka
bul etmemiş olsa bu tarzda tekaüde sevk edi
lenlerin muamelei tekaüdiyelerinin tashihi 
lâzımdır. Halbuki efendiler müstacelen bu ay 
maaş vermek istiyorsanız ve tam maaş vermek 
istiyorsanız. Bundan dolayı bu maddeyi ka
bul etmek zarureti vardır, aynı zamanda bir 
milyon lira da fazla vereceksiniz ve muamelei 
tekaüdiyede tashihat yapılmak lâzımgelecektir. 
Bundan dolayı Muvazenei Maliye Encümeni 
muvazenenin lehine olan her iki maddenin ifade 
ve mânasında tenakuz görmemiştir. 

SALÂHADDİN B. (Mersin) — İkinci fık
ra hakkında bir diyeceğiniz var mıdır? 

İSMET B. (Çorum) .— İkinci fıkra hak
kında sözüm yoktur. 

Rp]lS —• Efendim, müzakerenin kifayetine 
dair takrir var. Yedinci maddenin müzake
resinin kifayetini kabul edenler lütfen el kal
dırsın. Kabul edildi. 

Efendim, bu madde hakkında takrirler var. 

Riyaseti Celileye 
Yedinci maddenin tayymı teklif ederim. 

Lâzistan Mebusu 
Osman 

Riyaseti Celileye 
Yedinci maddenin ilk fıkrasının tayyı ile 

tekaüde sevk hakkındaki müddeti hizmetin ka
nunda mündericolduğu veçhile yani otuz sene
ye iblâğ ve sinni tekaüdün de altmış beş olarak 
kabulünü teklif ederim. 

Bursa Mebusu 
Emin 

Riyaseti Celileye 
Türkiye idaresi dâhilinde bulunan mütekai

dinin Jiıusaıvatu hulkufcunu muhil olan yedinci 
maddenin tayymı teklif ederim. 

Biga Mebusu 
Mehmed 

-*» 
Riyaseti Celileye 

Yedinci maddenin birinci fıkrasının tayyım 
teklif eylerim. 

İstanbul 
Ali Rıza 
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Riyaseti Celileye j 

İstanbul Avans Kanununun altıncı madde- j 
sinde on altı Mart bin üç yüz otuz altı tarihin
den sonra ittihaz edilmiş mukarrerat nazarı 
itibara almmıyacağı tasrih edildiği halde yedin- j 
ei maddede istanbul idarei zâilesinee «Güya» 
Hazinenin lehine olduğu dermeyan edilerek 
İstanbul'un yapmış olduğu haksızlık ve yol
suzlukları Büyük Millet Meclisine de kabul et- I 
tirmek için tanzim ve teklif olunan yedinci ] 
maddedeki maksat ve mânayı anlıyamıyorum. j 
Binaenaleyh, yedinci maddenin tayyım teklif 
ederim. 

Karahisarı Sahih I 
Nebil 

REÎS — Efendim evvel beevvel maddenin 
•tayyı.., 

MAZBATA MUHARRİRİ MAZHAR MÜ-
FİD B. (Hakkâri) — Reis Beyefendi mesele 
yoktur. Encümen de yedinci maddenin tayyım I 
kabul ediyoi'. J 

REÎS — Efendim yedinci maddenin tayyı I 
teklif olunuyor. Encümen de kabul ediyor. Ye- I 
dinci maddenin tayyım kabul edenler lütfen el- I 
lerini kaldırsınlar. Tayyı kabul edilmiştir I 

SÂLÂHADDlN B. (Mersin) — Encümen
den bir şey sormak isterdim. Bu taydan sonra I 
vaziyet ne olacaktır? Yani halen ve vaz'an ne I 
ise, o olmak lâzımdır. I 

RE İP —• Bu vadide müzakere açılamaz efen- I 
dim. I 

SÂLÂHADDlN B. — Yedinci madde kalk
makla ne hüküm ifade olunuyor? I 

REİS —- îlbkayı (kân alâ mafeân... I 
SÂLÂHADDlN B. (Mersin) — Ne yapıl

dığı anlaşılmamıştır. I 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Va
ziyet sarihtir. ' I 

REÎS — Efendim sekizinci madde yedinei I 
madde olarak okunuyor : I 

MADDE 7. — Büyük Millet Meclisince vari- I 
dat hakkında neşredilmiş olan fcavankt 1 Mart I 
1.339 tarihinden itibaren tatbik edilecektir. Istan- I 
buFca şimdiye kadar tahakkuk ettirilmiş olan bi- I 
lûmusm vergi ve tekâlifle rüsuan ve harçların 1338 I 
senei maliyesi Şubatı gayesine kadar tahakkuk I 
ve nispetleri dâhilinde kemakân tahsil ve ciba- I 
yetine devam olunacaktır. Ancak gümrüklerde I 
şimdilik 28 Temmuz 1,336 tarihli Kanun mucibin- I 
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resim ahiz ve muamele ifa edilecektir.» 

İSMET B. (Çorum) — Maddeye bir fıfcrş 
daha, ilâve edilmişti. 

MAZBATA MUHARRİRİ MAZHAR MÜ 
F l D B. (Hakkâri) — Efendim maddenin nihaye
tinde bir fıkra daha olacak; geçen gün bendeniz 
yazdırmıştım. Mamafih tekrar ediyorum. 

«28 Temmuz 1336 tarihli Kanun mucibince 
resim ahz ve muamele ifa edilecektir.» 

Cümlesindeki «ifa» dan sonra «ve fakat yal 
nız onlardan tarifei asliye üzerinden Resim istifa 
edilir.» fıkrası ilâve olunacaktır. 

Dr. MUSTAFA B. (Kozan) — Maksat onları 
alelıtlak bırakmak mıdır, yoksa mısır ve buğday 
unu diye bir kayırt lâzım, mıdır? 

ÖMER LÛTFI B. (Amasya) — Efendim ben
denize kalırsa buğday unundan ve buğdaydan 
demek lâzımgelir. Oünkü istanbul mısır unu v<> 
sair unları yiyemez. Sırf buğday unu celbeder. 

MAZHAR MÜFlD B. (Hakkâri) — Efendim 
istanbul'a un giriyor dediler. Onun için mısır 
unu olsun, buğday unu olsun, ne olursa olsun... 

ÖMER LÛTFt B. (Amasya) — Gümrüksüz 
mısır unu da gelirse sonra ne olacak? Binaenaleyh 
buğday unu diye tasrih etmek lâzımıdır. 

ALI ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Efendim ben
deniz yedinci maddenin son fıkrası hakkında bir 
şey sormak istiyorum : «Ancak gümrüklerde şim
dilik 28 Temmuz 1336 tarihli Kanun mucibince 
resim ahiz ve muamele ifa edilecektir.» Cümlesin
den sonra, un için de bir fıkra ilâve olunuyor. 

Şimdi ben anlatmak istiyorum ki; istanbul'da 
gümrüğü alman her hangi bir madde Anadolu li 
manlarından her hangi birisine gelirse 'tekrar 
Gümrük Resmi alınacak mıdır? Alınacak ise, bu 
katiyen doğru değildir. Ben şimdiye kadar istan
bul hakkında söylemiştim. Şimdi de Anadolu hak
kında söylüyorum. Anadolu, iki kat gümrük vere
mez. Anadolu gümrüklerine gelen mallardan tabi 
atiyle Gümrük Resmi alınır. Fakat menşei istan
bul olımak üzere Anadolu'ya gelen mevaddan tek
rar Gümrük Resmi almaya kalkışmak; Anadolu 
fukarasını ezmek demektir. Başka bir şey değil-
dir. Bunun reddini teklif ederim. 

ABDÜLKADtR KEMALÎ B. (Kastamonu) 
— Eşyayi askeriye namiyle ingilizler birçok 
eşya getirirlerse, yani Gümrüksüz mü girsin? 

ALI ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Onu bilmem. 
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Ona gümrük memurları dikkat etsinler. Bir kere 
bu noktaya muarızım. 

Sonra un meselesine gelince efendiler, istan
bul'a un geliyor; fakat un kadar Bulgarya'-
dan ve sair mahallerden buğday da geliyor. Bina
enaleyh yalnız unlara hasredilen Resmi aslinin 
buğdaya da hasrı ve buğdayın da bu fıkraya 
ilâve edilmesi lâzımgelir. 

istanbul hakikaten bugünkü muzlar vaziyeti 
dolayısiyle fazla Resim veremiyeceği için bu me-
vaddan yalnız Resmi asli alınabilir. Fakat Kara
deniz sahilinden niye fazlasını alıyoruz? Yani 
istanbul için bu ne kadar varit ise diğer, unu 
olmıyan memleketler için de o kadar varittir. 
Binaenaleyh bu tarzda bir şey yapılacaksa diğer 
taraflara da teşmilini teklif ediyor ve rica ey-
liyorum. 

YASİN B. (Gazianteb) — Bendeniz zanne
diyorum ki; yedinci maddenin son fıkrası is
tanbul'un ekmek meselesi olduğu için, Muvaze-
nei Maliye Encübeni yalnız bir madde ile kar
şımıza çıkmış olsaydı istanbul'un iaşe buhranına 
medar olabilirdi. Değil undan az Resim almak, 
hattâ resimıden istisnası töklif olunısaydı zannede
rim, bunu da Meclisi Âli kabul edecekti. 

Fakat bütün sevahilimiz için son tarife kabul 
ve tatbik olunduğu halde neden yalnız istanbul 
için 28 Temmuz 1336 tarihli Gümrük Tarifesi mu
cibince Gümrük Resmi ahzolunuyor? 

Efendiler bu suretle, bundan böyle, istanbul 
tüccarlarına Anadolu halkı bol bol para vere
cektir. 

Trabzon'dan, Mersin'den, bilmem nereden 
fazla Gümrük Resmi vererek mal getireceğiz. 
Fakat istanbul tüccarları daha az Gümrük Resmi 
vererek mal getirtecektir ve harice pahalı olarak 
satacaktır. 

Bu madde katiyen doğru değildir. Eğer Bü
yük Millet Meclisi, yaptığı kanunları her yerde 
tatbik etmek için yapmış ise, onları her tarafta 
tatbik etmek lâzımgelir. Yoksa yalnız Isanbul 
için bu son teklif mucibince 28 Temmuz 1336 
tarihli Kanunun tatbik edilmesi doğru değildir. 
Bu, iktisadiyatımıza, ticaretimize, inkılâbımıza, 
gayemize de zarardır. Onun için bendeniz bu 
maddenin yalnız son fıkrasının tay ve bunun 
yalnız istanbul'un bir ekmek meselesi olduğuna 
nazaran iaşe ve ekmek için ayrıca bir madde 
tertibedilmesini teklif ediyorum. 
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NEBlL Ef. (Karahisarı Sahib) — Arkadaş

ların izah ettiği gibi yedinci maddede deniyor ki, 
«Büyük Millet Meclisince varidat hakkında neşre
dilmiş olan kavanin 1 Mart 1339 tarihinden itiba
ren tatbik edilecektir.» Ben düşünüyorum, böyle 
bir kanun bulamıyorum. Ancak bir kanun bul
dum.. O da tarifeyi beş misline iblâğ eden Rü
sum Kanunudur. Demek her hangi bir sebepten 
dolayı bu kanun istanbul'da tatbik olunamıyaca-
ğmdan 1 Mart 1339 tarihine talik ediyorlar. Bu
nu bir zaman için kabul edelim. Altında son fık
rada deniyor ki, 28 Temmuz 1336 tarihli Kanun 
mucibince resim ahız ve muamele ifa edilir ve
yahut hububat için de bir kayıt konmuş bundan 
da anladığım, Anadolu'nun her hangi bir nokta
sından istanbul'a gidip mal alan tüccardan gerek 
deniz tarikiyle ve gerek kara tarikiyle gelsin bizim 

gümrüklerimizde 28 Temmuz 1336 tarihinde 
kabul ettiğimiz Gümrük Kanunu mucibince tari
fenin beş misli olarak ikinci bir resim daha alı
nacak maksat da budur. Rica ederim, bu adalet 
midir? İstanbul'da tarifei asliye üzerinden yüzde 
12 - 13,5 bir resim alındığı halde bu resmi verdik
ten sonra Anadolu'dan giden her hangi bir tüc
car İstanbul'dan getireceği mallar için Anadolu 
gümrüklerinden geçerken tarifenin beş misli da
ha bir resim verecektir. Bu adalet midir, soruyo
rum? Hükümetin maksadı nedir? Muvazenei Mali
yenin maksadı nedir? izah etsinler, hakikat mey
dana çıksın. (Bravo, sesleri) 

SALÂHADDlN B. (Mersin) — Halk Hükü
meti işte buna derler. * 

OSMAN B. (Lâzistan) — Efendim Muvaze
nei Umumiyeye taallûk eden kanunların müzake
resinde Mecliste Maliye Vekilinin veyahut tara
fından bir memurun bulunması meşruttur. Avans 
müzakeresinin bidayetinden bu ana kadar bende
niz dikkat ettim, gözledim kimseyi göremedim. 

NEClB B. (Mardin) — Burada memuru mah
sus var, müsteşar var... 

RE IS — Müsteşarı buradadır. 
OSMAN B. (Lâzistan) — Sekizinci maddede 

behemehal bulunması lâzım olan şeyi söylemek 
lüzumunu hissettim. Çünkü bu madde bence pek 
mühim. Bu gümrüklere taallûk eden bir meseledir. 
Malûmuâliniz istanbul'un bize intikali tarihine 
kadar orada gümrüklerdeki usul ve sistem başka 
bir şekilde idi. Bize intikali tarihinden itibaren 
o şekli idame ettirmemek için Hükümetin düşün
düğü zihniyet budur zannediyorum. Anadolu'da 
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tatbik edilen tarifeyi orada tatbik ettiler. 28 Tem
muz 1336 tarihli Kanun mucibince be§ misli İs
tanbul'da cibayet ediyorlar. Zannederim, Anado
lu gümrüklerinde de Anadolu'ya giren mallar 
için on beş misli resim ahzediyorlar. Nebil Efendi 
kardeşimiz pek güzel izah ettiler, istanbul'un hâ
sıl ettiği ihtikârın memleketimizde hâsıl ettiği te
siri birkaç cümle ile izah ediyorum : İstanbul'da 
stok mallar vardır. Heyeti Celileniz de tasdik 
buyurur 'ki, bu malları düveli Mütıtefikanın iş
gali altında bulunan tstanlbul'a memaliki ee-
ınabiyriden getirtebilecek kudrette olanlar - açik 
söyliyeliım - her halde Müslüman okuyanlar
dır. Binaenaleyh İstanbul'da Türk tüc
carları yedinde stok mal mfevcuddlduğunu ka
bul etmek doğru bir şey değildir. Olsa bile 
pek az bir mûtatlardadır ki foeenlemyekün hük
mündedir. 28 Temmuz 1336 tarihli Gümrük Ta
rifesini İstanbul'a tatbik ettiğimiz andan iti
baren gümrüklere yaptığımız zam dolayısiyle 
mevad ve eşya üzerinde husule gelen tereffüü 
hiç zahmet çeikmefesizin ecnebiler derhal yapı-
verdiler. Bu suretle fa'hiş bir fiyat ve kazanç 
elde ettikten 'maada bu malı Türk ve İslâm ta
cirlerine satacaklardır. Anadolu'dan gidecek 
olan tüccar bu malı onların elinden tmu'bayaa 
edecek ve o malı Anadolu 'ya itihal için Anadolu 
gümrüklerinde tekrar gümrük vermesi lâzım-
geleceik. Anadolu halkı ezildi ise bu kâfidir. 
Bundan sonra Anadolu halkını yükseltmek ve 
refah ve saadetini temin etmek bizim borcu
muzdur. İstanbul'daki ecnebilerin kesesini dol
durmak için ittihaz ettiğimiz şu 'karar, Anado
lu'daki balkı ezici bir karardır. Bunu Meclisi • 
Âlinizin kabul etmiyeeeğine 'kailim. Bu husus
ta bir sual takririm vardı. 

NEBİL Ef. (Karahisarı Sahib) — Şimendi
fer fiyatlarına bir misil zammoflunması için Hü
kümetin böyle bir zihniyetle düşündüğünü fara 
ediyorum. 

SALAHADDÎN B. (Mersin) — Kapitül bir 
zihniyet. 

OSMAN B. (Lâzistan) — Evet kapitül bir 
zihniyet... 'Bunu kabul etmemek için biz bura
da tarife usulünü koyalım, ama Anadolu'dan 
farklı olsun... Olsun bir §ey olsun... 28 Temmuz 
1336 tarihli Kanunu oraya tatbik edelim. Bil
mem hangi kanunu buraya -tatbik edelim. 

YASİN B. (Gazianteb) — Sizin dediğiniz 
gibi düşünmüş olanlar, 'bu irikıjâp bu mücadele 

.1338 C : 1 
ile alâkası olmayanlardır. -

OSMAN B. (Lâz'istan) —- Şimdi buna karşı 
benim hatırıma gelen (mahzurlar da vardır. De
necek 'ki İstanbul henüz bizim 'kudret ve tam 
kuvvetimiz tahtında değildir. Binaenaleyh ora
da gümrüklerde istediğimiz şekilde varidat 
cîbayetinde serbest değiliz ve bâzı müdahalele
re mâruz kalmamak ve bâzı teşevvüşatı in-
tacetmemek ve ehveni şer olmak üzere şu şek
li kabul ettik diyebilirler. Çünkü fahiş bir güm
rük Anadolu'da ahiz ve cibayet edildiği gibi 
İstanbul gümrüklerinden de cibayet edersek 
fahiş bir resim olacalk ve bu suretle eşya fiyatı 
da tereffü, edecektir ve kaçakçılığa meydan ve
rilmiş olacaktır. Buradaki birkaç cümleyi biraz 
müphem geçmek mecburiyetindeyim. Heyeti 
Celileniz takdir buyurur. Bu kaçakçılığı yap
sa yapsa kim yapar? Serbest serbest boğazlar
dan geçenler yapar, yani İstanbul'u işgal al
tında bulunduran kimselerin gemileri vasıta-
siyle bu kaçakçılık yapılabilir. Ben, bir Devlet. 
mefhumunu, unvanını taşıyan bir zümre mü
messillerinin vasıtayı icraiyesinin kaçakçılığa 
sebeboiaeaklarını zannetmiyorum. Binaenaleyh; 
böyle bir kaçakçılığı, her vakit menetmek, Hükü
metin yedi iktidarındadır. Çünkü bu suretle ka
çakçılık yapan kimse ecnebi bir Devlete mensub-
olsa bile - bu bir hırsızlıktır - bu hırsız tutuldu
ğu andan itibaren kendi haysiyeti siyasiyesini bü
tün enzarı medeniyete karşı payimal etmiş de
mektir, böyle bir vaziyete tenezzül •edeceklerine 
kaani olacaklardan değilim. 

İHSAN B. (Cebelibereket) —Malzemei aske
riyeyi niçin getiriyorlar? 

OSMAN B. (Lâzistan) — Malzemei askeriye 
muayyendir, malzemei askeriye namı tahtında 
geçecek olan emvale karşı ittihaz edilecek tedabir 
vardır İhsan Bey! Etiket usulü vardır. Bende
niz Rusya'yı bildiğim için ve Çar zamanında da 
Rusya'da bulunduğum için o zaman Rusya'da 
etiket usulü vardı. İstanbul idaresi bize intikal 
ettiği tarihten itibaren İstanbul gümrüklerine 
girecek olan mal yani tüccar vasıtasiyle İstan
bul'a ithal edilecek mallara Maliye Vekâleti ta
rafından Rüsumat İdaresince etiket vaz'mda hiç
bir müşkülât görenlerden değilim. Doğrudan doğ
ruya sandıklara, balyalara etiket vaz'edilir, bu 
etiketin haricinde İstanbul'da mevcut mallar için 
de çare düşünülür. Fakat bu etiket usulü vaz'e-
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dildikten sonra bir defa İstanbul'un bize intikal 
ettiği tarihe kadar resim istifası suretiyle giren 
eşya ile 'bize intikali tarihinden itibaren girecek 
olan eşyaden alınacak Resim şekil ve usule göre 
birbirinden tefrik edilmiş olur. Bu tefrik edil
miş olduktan sonra gümrük cibayeti usulü tahtı 
emniyete alınmış olur. Binaenaleyh bendenizce 
eşyayı askeriye namiyle sevk edilen eşyaya bu 
râci değildir. Ve ıbu mahzur yoktur. Binaenaleyh 
bu şekil böyle olduktan sonra Anadolu'dan on beş 
misli gümrük alınmış olacak. Halkçı Hükümette 
'bunun mânası yoktur. Ya orasını da bu şekle if
rağ veyahut burasını o şekle tenzil etmek mecbu
riyetindeyiz. 

SALÎH Ef. (Erzurum) — Yedinci maddenin 
tayyı hakkında teklifte bulunuyorum. 

HASÎB B. (Maraş) — Bu maddede yalnız 
gümrüklere itiraz ediliyor. Halbuki daha çok 
itiraz edilecek şeyler vardır. Büyük Millet Mecli
sinin varidat hakkında neşrettiği kavanin de tat
bik olunmuyor demektir. 

REİS — Bu maddenin mefhumunu arkadaş
larımız arz etsin ki, ondan sonra Hükümet mâru
zâtta bulunsun. 

MALÎYE VEKÂLETİ MÜSTEŞARI ZEKÂÎ 
B. — tstanıbul, Hükümeti Milliyeye intikal ettik
ten sonra istanbul'un yaptığı kanunları tetkik et
tik. Malûmuâliniz Büyük Millet Meclisinin bura
da teşekkülünden sonra 'bâzı varidatımıza zemaim 
yapıldı. Bâzılarından da tenzilât icra edildi ve bu 
kanunların yekdiğerine ne kadar tetabuk ettiğini 
tetkik ettik, îstanibul; Etmlâlk Vergisini dört misli 
olarak tezyidetmiştir. Halbuki malûmuâliniz bu
rada Meclisi Âlinizde kabul edilen bir kanunla 
yüzde seksen bir kabul edilmiştir. Arada bir fark 
gördük. Senenin dokuz ayı geçmiş, varidat o su
retle tahakkuk ettirilmiş, talkasiti muayyenesi tah
sil edilmiş olduğu halde şimdi bizim kanunlara 
göre irc'ayı muamele etmek /bir kere zaman itiba
riyle varidatın sureti eibayetimi tehir ve saniyen 
bir milyon lira raddesinde varidatı Devletin ten
kisini icabettiriyor. Binaenaleyh istanbul'un vaz' 
ve tedvin edip taihaklkulk ettirdiği şekli sene niha
yetine kadar idame ettirmeyi zaruri gördük, lade
sinde imkânı maddi yoktur. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Onu acık söylüyorsu
nuz. 

MÜSTEŞAR ZEKÂÎ B. (Devamla) — Evet 
efendim, imkânı maddi yoktur. Fazla olanları 
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reddetmeye, noksan olanları ikmal etmeye İstan
bul'da imkân yoktur. Çünkü malûmuâliniz istan
bul'da iki yüz yetmiş bin bina mevcuttur. Bu iki 
yüz yeıtmiş bin binanın vergisini yeniden tetkik 
etmek, tahakfcuk ettirmek, tahsilatını takibetmek 
imkânı maddisi yoktur. Binaenaleyh bunu kema-
kân olduğu gibi kabul etmek mecburiyetindeyiz 
ve senei eedidecfe yani bir Marttan itibaren Hü
kümeti milliyemizin kabul ettiği kanun dairesin
de bunları tahakkuk ettireceğiz. Bu maddeyi onun 
için koyduk. İstanbul'da bâzı vergiler ihdas et
mişlerdir. Mıükeyyifat ve Temaşa Vergisi gibi bi
rer vergi tesis etmişler. Mükeyyifat diye hattâ 
tatlıcı dükkânlarına kadar bir vergi koymuşlar
dır. Gazinolardan, kıraathane, çayhanelerden, tat
lıcı dükkânlarından ve sair yerlerden muayyen 
birer vergi »alıyorlar. Bunlar da şimdiye kadar ta
kip ve tahsil olunuyor, tstanibul halkı da bunu 
veriyor. Sene nihayetine kadar kemakân versin, 
biz o vergiyi ya kabul edeceğiz veya etmiyeeeğiz. 
Belki bir lâyiha ile huzunnı âlinize geleceğiz ya ka
bul edilir veyahut kabul edilmez. Kabul olunmaz
sa Martın birimci gününden itibaren hali aslisine 
irca ederiz. 

Gümrüğe gelince : Malûmuâliniz istanbul Hü
kümeti Zâilesi Gümrük Rüsumunu kıymeti asliye
sine irca etmiştir. Yani yüzde sekiz Gümrük Res
mi alıyordu. Yüzde sekiz Gümrük Resmi onların 
tatbik ettiği tarif ei asliyeye nazaran kendileri için 
biraz daha kârlıdır. Bir de Düyunu Umumiyeye 
mevdu yüzde sekizli üç resim vardır. Hem Düyu
nu Umumiye 'bumu tatbik ve tahsil edebilsin hem 
de istanbul kendisine biraz varidat temin edebil
sin için kıymeti asliyeye rücu etmiştir. Ve ilk tat
bik ettikleri ayın bir bilançosunu gördük, 300 bin 
lira fazla varidat bulmuş. Çünkü onlar tarif ei as
liyeyi tatbik ediyorlardı. Malûmuâliniz biz bura
da beş misli zammettik ve hattâ bâzılarımı on mis
line, on beş misline çıkardık. Bunu tatbik edeme-
dikleninden kıymet esasına rücuu faideli görmüş
ler ve bunu istanbul işgalinden sonra vâridatiyle, 
ımasarifatmı tevzin edebilmek için böyle yapmış
lar. Fakat öyle olduğu halde bu mallar İstanbul'
dan çıkıp da 'bizim gümrüklerimize geldi mi bizim 
usulümüz dâhilinde kemakân resmimi veriyordu. 
Kıymeti esasiye üzerine verilmiş birçok eşyalar 
vardır. Biz hududu milliye üzerinden gümrüğü 
kaldırdık mı bu stoklar, istanbul'a verdikleri 
gümrük üzerinden bizim hudutlarımıza hücum 
edecektir. Yani eskiden aldığımız gümrük vârida-
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- tmı da kaybetmiş olacağız. Bir de işgal kuvvetle

rinin ihtiyacatı askeriye namı altında getirdikleri 
ve ihtiyacatı 'askeriyeden fazla görerek piyasaya 
çıkardıkları her ıtürlü eşya vardır. Sökerinden. 
kah vasinden tutun, mıelbusatına ve sai resine ka
dar. 

OSMAN B. (Lâzistan) — Etiket u şaliyle 
bunun önüne geçilebilir. 

MÜSTEŞAR ZEKÂ! B. (Devamla.) — Evet 
efendim, bâzı tedabir ile menedilebilir. Bu da 
düşünülüyor. Yani iki defa resim vermek bir 
koyundan iki post çıkarmak demektir ki, bu da 
doğru değildir. Esaslı bu gibi mahzurlar var
dır. Yani İstanbul stoklarını bilâresim hududu
muz dâhiline sokmak tehlikesi vardır. İstan
bul'da olan o mahut eşyanın ve her nevi levazı
mın iğnesinden ipliğine, patiskasına kadar bü
tün levazım, bilâresim hududu millîmiz dâhili
ne girecektir. Bu tehlikeyi gördük. Gümrükle
rimizin varidatını hiçe indirmemek için kema-
kân verir, dedik. Fakat buyurduğunuz gibi 
bizim tarif ei asliye üzerine beş, on, on beş 
misli tarife usuliyle resim aldıktan sonra ikinci 
defa resim almamayı temin etmek vekâletin 
eürnlei vazaifindendir. Tabiî vekâlet bunu te
min eder. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Nasıl olur efendim? 
Bir defa alınsın. 

MÜSTEŞAR ZEKÂÎ B. (Devamla) — Bir 
ay müddeti vardır. 6 Kânunuevvel 1338 den iti
baren tatbik olunur. Malûmuâliniz bugün ye
dinci günüdür Kânunuevvelin... 

OSMAN B. (Lâzistan) — İstanbul'da eti
ketsiz mevcudolan ve buyurduğunuz şekilde İs
tanbul'a giren mallardan istediğiniz şekilde ala
bilirsiniz. 

MÜSTEŞAR ZEKÂÎ B. (Devamla) — Bu 
arz ettiğim izahatın burada yeri değildir. Çün
kü, dediğimiz gibi İstanbul kanunlarını kabul 
ediyoruz, şu Avans Kanununun maddesi muci
bince. Çünkü, istenilen bizim kanunlarımızın 
Marttan itibaren tatbiki... Fakat müstesna ola
rak 6 Kânunuevvelden itibaren tatbik edilecek 
kanunlardan bahsediyorum. Beyan ettiğiniz 
usul pek güzel, pek muvafıktır. 

OSMAN B. (Lâzistan) — Bu maddenin şu, 
kanunda hiç lüzumu yoktur. 

MÜSTEŞAR ZEKÂÎ B. (Devamla) — Onu 
istisna etmezsek Gümrük Kanunu da onun içine 
girer. Onun için o istisnayı yaptık. 
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NEBtL Ef. (KaraıMöarı Sahib) — İstanbul'a 

Anadolu ıtüccarlariindan her hangi birisi 
gidip mal alır gelirse ve gelirken Anadolu güm
rüklerinde on, on beş misli gümrük verirse bu
nu kendisince meşru ve adalete makrun telâk
ki ediyor mu, etmiyor mu Hükümet? Buna, ce
vap versin! 

MÜSTEŞAR ZEKÂ! B. (Devamla) — Za
ten almıyordu. Şimdiye kadar alındığı şekilde alı
nıyordu. 

ALİ RIZA B. (İstanbul) — İstanbul'a gi
ren bilûmum emtiai ticariyeden tamamen rü
sum alındığına kaani misiniz? 

MÜSTEŞAR ZEKÂ! B. (Devamla) — Ma
lûmu âliniz İstanbul'da bir teşkilât vardır. Re
ji Muhafaza Teşkilâtı, Reji ve Düyunu Umu
miye bununla alâkadardır. Son zamanlarda 
elimize geçen ve bana vâki olan suallere naza-

• ran Reji kendisinin hissesini vermek isıteme-
ımiş. Binaenaleyh bu Muhafaza Teşkilâtına tâ
bidir. İkincisi malûmuâliniz İstanbul'un vazi
yeti hususiyesidir. 

ALİ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — İstanbul'a gi
ren her şeyden Gümrük alınıyor. Sonra buraya 
geldiği zaıman buradan da almıyor. Bu sarih bit* 
gadirdir. Hielbir şey buna cevaz verdirennez. Bi
naenaleyh eğer (başka şekilde oradan Gümrük 
Resmi alınimadan buraya sokuluyorsa eski şekli 
daha iyidir, eski şekilde 'kalmak daha doğru
dur. 

MÜSTEŞAR ZEKÂÎ B. (Devamla) — Malû-
ımuâliniz doğnıdan doğruya Anadolu'ya sevk 
içtin İstanbul'la getirilmiş olan mal transit sure
tiyle geçer. Antrepolardan doğrudan doğruya 
geçer ve bir kere Resim verebilir. Bu, böyledir. 
Bu, İstanbul'da bulunan stok mallar içindir. 
Transittir diyor, fatanlbul'a getiriyor. Antrepoya 
koyuyor. Bir beyanname ile istediği limana sevk 
ediyor. Yani tüccar dahi iki defa Resim ver
memek için tedabirini ittihaz ediyor. 

REİS — Arkadaşlar, bir telgraf vardır. 
Nazarı dikkati âlilerine arz ediyorum. «İki de
fa Gümrük alınmıştır. Bu gibi şeyler nazarı 
dikkate talimsin diyorlar.» (Bir defa okunsun, 
sesleri) Efendim, mesele ile, madde ile alâkası 
nazarı dikkate alınsın deniyor. Alâkasını da 
kendileri nazarı dikkate alıyorlar. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Okunmasını reye ko
yunuz. 
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NEBÎL Ef. (Karahisarı Sahib) — Bu kanu

nu kabul ederseik böyle şikâyetler her zaman 
tekerrür edecektir. 

BEİS — Okunmasını kabul edenler, ellerini 
kaldırsın. Kabul edilmedi. 

Efendim, müzakerenin kifayetine dair tak
rirler var. 

HASİB B. (Maraş) — Efendim, bu yedinci 
maddede rüfeika .mütemadiyen Gümrük Resmin
den bahsettiler. Bendeniz de artık tekrar ondan 
bahsetmiyeceğim. Efendiler; bu yedinci madde 
İstanbul'da imtiyaz şeklinde tecelli ediyor. Ma
liye Vekili Beyefendi buyurdu k i : «Sene niha
yetine dört ay kalmıştır» Encümende de bende
niz bu maddeye muhalefet etmiştim. Fakat ya
zılmamış. Duyunu Umumiye, Reji varidatları
na harb karşılığı olarak zammetti ğdımlz vergiler, 
Müecceliydi Askeriye vergileri, Nakliyatı AvS-
keriye vergileri, Istihlâkâıt resimleri vardır. Bu 
kanunlar ne olacak! Niçin bu kanunlar İstan
bul'da tatbik edilmıiyecek? (Kifayet aleyhinde 
söyliyeceiktiniz, »adaları) Kifayet aleyhinde r e 
esas haikkmda soyuyorum. 

NUSRAT Ef. (Erzurum) — Orası İstanbul. 
HASÎB B. (Devamla) —• Ne olursa olsun, 

isterse İstanbul olsun. Bu maddeyi de redde
debilmek için bendeniz bu fmadde yerine bir 
mıadde teklif ettim. O maddede dedim ki, Bü
yük Millet Meclisince tanzim ve tatbik edilen 
rüsum hakkuıidaiki kav anin İstanbul'da tatbik 
edilir. Bunun başka şekli yoktur. Başka türlü 
olmaz. Yoksa İstanbul'a bir nevi imtiyaz vermiş 
olursunkz. Bu madde ile imtiyazı siz de kabul 
etmiş oluyorsunuz. Binaenaleyh bendeniz tek
lifimin kabulünü rica ederim. 

REİS — Efendim, bu madde hakkında bir
kaç arkadaşımız daha söz almıştır. Şimdi mü
zakerenin kifayeti aleyhinde de söylediler. Mü
zakerenin kifayetini reyi âlinize vaz'edeceğim. 
Bu maddenlin müzakeresinin kifayetini kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edil
miştir. 

Efendim, tadilnameler ve tay teklifleri var
dır, onları okuyoruz: 

Riyaseti Celiieye 
Derdesti müzakere yedinci maddenin tayyııu 

teklif ederim. 7 Kânunuevvel 1338 
Karahisar Sahib 

Nebil 
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Riyaseti Celiieye 

Yedinci madde gümrüklere taallûk edici bir 
keyfiyet olmakla bunun tayymı teklif eylerim. 

7 Kânunuevvel 1338 
Erzurum 

Salih 

Riyaseti Celiieye 
Bu maddedeki (Ancak gümrüklerde şimdilik 

28 Temmuz sene 1336 tarihli Kanun mucibince 
ilâh.) fıkrai ahirenin tayymı teklif eylerim. 

Erzruum 
Süleyman Necati 

Riyaseti Celiieye 
Yedinci maddenin ancak kelimesinden iti

baren olan son fıkrasının tayymı ve berveçlu 
zir fıkranın ilâvesini teklif ederim: «Ancak 
gümrüklerde son tarife üzerinden Resim ahiz 
ve muamele ifası ve fakat yalnız onlardan tari-
fei asliye üzerimden Resim istifa olunur.» 

Gazianteb 
Yasin 

Riyaseti Celiieye 
İstanbul'a gelecek buğday ve unlardan, tarı-

fei asliye üzerinden alınacak Resmin Bahrisi -
yah savahiliyle Cenup hudutlarımıza teşmilini 
tekHitf ederim. 

Mardin 
İbrahim 

Riyaseti Celiieye 
Sekizinci maddede İstanbul'a giren eşyayı 

ticariye ile Anadolu'ya giren eşyayı ticariye 
arasında gümrük idaresince mütesaviyen Resim 
istifasını teklif ederim. 

Lâzistan 
Osman 

Riyaseti Celiieye 
Yedinci madde yerine zirdeki maddenin ka

bulünü teklif ederim. 

Büyük Millet Meclisince tanzim ve tatbik edi
len rüsum hakkındaki kavanin İstanbul'da da 
tatbik olunur. 

Maraş 
Hasi'b 

REİS — Efendim evvel bevvel tayymı... 
MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ RE

İSİ ALÎ CENANİ B. (Gazianteb) - Reis Bey, 
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takrirler hakkında encümen namına söz söyliye-
ceğim. 

REÎS — Beyim, müzakerenin kifayetimden 
evvel neden ısöylemediniz? Müzakerenin kifayeti 
kabul edildi. 

ALI 'CENANI B. (Devamla) — Takrirler 
hakkında söyliyeceğiîm. Heyeti Celileden 'bâzıları 
maddenin tayyı hakkında, bâzıları da gümrükle
rin tayyı hakkında takrirler vermişlerdir. Bu 
kanunun birinci maddesinde istanbul için üç mil
yonluk bir avans kabul ettik. Tabiîdir ki bu 
avans verildiği zaman onun mukabili olan varida
tın da temini iktiza eder. işte bu yedinci mad
de de, o varidatı temin eden maddedir. Bu mad
deyi kaldırdığımız zaman hâsıl olacak vaziyet ne
dir? Hâsıl olacak vaziyet şudur: Bir defa Emlâk 
Vergisini ele dalım. Emlâk Vergisini halihazır
da kabul etmiyoruz demektir. Elde mevcudolan 
kanunlarımızın ahkâmı dairesinde onu tesviye 
etmek icabedecek. Binaenaleyh; Maliye Vekili 
namına söz söyliyen Müsteşar Bey, o emlâk üze
rinden alınan vergiyi tashih etmek için bugün 
yeniden muamele yapmak imkânı yoktur dediler. 
Efendiler bu, üç ay zarfında değil, hattâ üç se
ne zarfında bile mümkün olmıyacaktır. Şu halde 
bir kere Emlâk Vergisinden tahsilat olmıyacak
tır. Yalnız gümrüklere itiraz olunuyor. (Temettü 
Vergisi var sadaları) Müsaade buyurunuz, tayyı 
hakkında takrir vardır. Temettü Vergisi de aynı 
vaziyettedir. Diğer kanunlar da aynı vaziyette
dir. Demekki biz kanunlarımızı neşredeceğiz. 
Neşrettikten sonra mevkii tatbika koyacağız. De
mekki eskilerini almıyaeağız. Yenilerini, yeni 
kanun mucibince tahakkuk muamelesi yaptıktan 
sonra muameleye başlıyacağız. Bu da altı ayda, 
bir senede olur. O zaman bu üç milyon lirayı ne
reden bulacağız? (Kâfi gelir mi sesleri) Kâfi gel
mez ya... Gelelim gümrük hakkında olan fıkraya: 
Bizim uzun zamandan beri çalıştığımız bir âmâli 
milliyemiz vardır. O da kendi memleketimizde 
kendi kanunlarımızı hiç kimsenin müdahalesi ol
mayarak tatbik etmek salâhiyetidir, işte bu Ta
rife Kanunu aynı fikir üzerine tatbik edilmeye 
başlanmıştır. Şimdi bu fıkrayı kaldırdığımız za
man, Tarife Kanununu kaldırmış oluyoruz. Eski 
kıymeti eşya üzerinden alman ve Avrupalıların 
bu kadar arzu ettiği ve bizim ihsan ettiğimiz es
ki usul vaz'edilmiş olur. Bu fıkrayı kaldırmak 
demek eski usulü bırakmak demektir. Yalnız ara-
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da rüfekayı muhteremenin fikrini ealan bir nok
ta var, Anadolu gümrüklerinde tatbik olunan 
kanunun istanbul'da tatbik edilmeyip de 28 Tem
muz 1338 tarihli Kanunun tatbik edilmesi ve sonra 
Anadolu gümrüklerinde istanbul muvaredatına 
karşı tekrar Anadolu'da gümrük konmasıdır, iş
te Heyeti Celilenin fikrini çalan bu noktadır. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Tabiî budur. 
ALI CENANI B. (Devamla) — Şimdi efen

diler Maliye Müsteşarı Bey izah ettiler. Maliye 
Vekili Bey encümende de bu izahatı verdi. Fa
kat maatteessüf bendeniz o izahatı burada tama
men söyliyemiyeceğim. 

HACI ŞÜKRÜ B. (Diyarbekir) — Neden 
söyliyemiyeceksin? 

ALI CENANI B. (Devamla) — Müsaade bu
yurunuz. istanbul gümrüklerinde Resmi istifa 
edilen emval tekrar bir gümrükten geçmiyerek 
buraya gelirse bu varidatı temin etmek imkânı 
yoktur. 

ŞÜKRÜ B. (Bıolu) — Vurun Amadıollu'nun 
Ibellkemiğine ib'a/kalım. 

ALI CENANI B. (Devamla) — îstıaribul'da 
(kaçakçılığı menetmelk içn Maliye Vekâleti ikâfi 
vesa'lka malik olmadığını söylüyor. '(Çalsın 
yapsın dadaları) Beyetfetnıdllör müsaade buyuru
nuz; çalsın, yapsın... Fakat biraz zaman veri
niz. Bu kanunun müddeti devamı Marta ka
dardır. Maliye Vekâletine 'müsaade buyurun. 
istanbul'a gelecek olan eşyadan kaçakçılığa 
meydan verilmeden istediğimiz nispette Resim 
almak kabil olacak 'bir vaziyet hâsıl olsun. On
dan sonra Tarife Kanunu mucibince Resim 
abnır. Yalnız fikri âlimize dokunan bir nokta 
vardır, istanbul'da foir kanun tatbik edildiği 
zaman biz de yine istanbul'a gelen eşyadan 
kıymet üzerine Gümrük alacak olursak, eşya 
kıymetinde tereffü olacak mı, olmıyacak mı? 
(Oldu bile sadaları) Hayır* efendiler olımıya-
calk... Olmasının sebebi ayrıdır. Onu da izah 
edeceğim. 

OSMAN B. (Lâzistan) — Şdker 120 oldu. 
ALI CENANI B. (Devamla.) — Müsaade 

buyurunuz, bugün 28 Temmuz 1336 tarihli Ka
nun tatbik edildiği zaman alınan Gümrük Res
mi, evvelce alınan % 10 Gümrük Resminden 
katiyen fazla değildir. Bâzı yerlerde % 7, bâ
zı yerlerde % 6 alınmaktadır. Her halde kıy
meti eşya üzerinden alının Gümrük yekûn iti-
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bariyle fazla değildir, ihtimal ki bâzı kalem
lerde fazladır, fakat diğer kalemlerde her 
halde noksandır. Binaenaleyh yekûn itibariyle ' 
evvelce alman beş misli Gümrük Resminden 
fazla değildir. Binaenaleyh İstanbul'da bu va
ridata karşı gümrüklerde bazan beş misli Güm
rük aldığımız takdirde buraya gelen eşya es
kisinden fazla bir kıymete çı'kmryaeaktır. Fa
kat Os>man Bey buyurdular ki şeker ve diğer 
bâzı şeyler tereffü etti. Bunlar yine istanbul'
da bulunan anasırı Hıristdyaniyenin - ve ma
atteessüf bizden para çekmek için yaptıkları -
dalaveresidir. inşallah arzu ettiğimiz sulha 
nail olur ve sonra memleketin ihtiyacatına nâfi 
olan tarifeyi de ihzar ve tatbik de ederiz de 
böyle birtakım dolaplarla ımemleketi ızrar eden 
anasır da bundan sonra istifade edemez. Bi
naenaleyh bendeniz maddenin lüzumuna taıma-
miyle kaniim. Marta kadar Hükümete salâhi
yet verirsiniz. Lâzımgelen ihzaraıtta 'bulunur, 
Martta buyurduğunuz gibi muamele yapılır. 
(Doğru sadaları) 

RElS — 'Efendim evvel beevvel maddenin 
tayyını reyi âlinize vaz'ediyorum.. Maddenin 
tayyını ıkabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. 
Kabul edilmedi. 

Şimdi efendim Hasib Beyin takririni oku
yoruz. 

(Hasib Beyin takriri tekrar okundu.) 
RElS — Efendim Hasib Beyin takririni re

yi âlilerine vaz'•ediyorum.. Kabul buyuranlar 
lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilmemiştir. 

OSMAN B. (Lâzistan) — Efendim istanbul'
da eibayet edilen Gümrük Resmiyle Anadolu'da 
cibayet edilen Gümrük Resmini tevhidetmek 
Meclisi Âlinin bir vazifesidir, kanaatindeyim 
bendeniz, istanbul'a giren unları ve saireyi 'istis
na edebilirsiniz, oradaki islâmlar menfaatine. 
Fakat istanbul'da ayrı bir tarife, Anadolu'da 
ayrı bir tarifeyi kabul etmeyiniz. Ve bunu tev-
hidediniz. 

İSMET B. (Çorum) — Takririn şekli mü
zakeresi hakkında iki söz söyliyeceğim. Takrir 
bugün Anadolu limanlarında tatbik edilmekte 
olan tarife ile bugün bu madde istanbul'da 
tatbik edilen tarifenin tevhidini teklif ediyor ki 
müstakil bir teklif, şayanı tetkik bir tekliftir. 
Binaenaleyh bü takrir bir teklifi kanuni halinde 
yerilecek olursa Heyeti Âliyeniz nazarı itibara 
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alır, fakat bu halde olursa bu maddeyi tadil mi 
eder, ne ederf 

OSMAN B. (Lâzistan) — Teklifi kanuni şek
linde Muvazenei Maliye Encümenine giderse üç 
ayda çıkmaz. 

(Lâzistan Mebusu Osman Beyin takriri tek
rar okundu). 

REİS — Efendim Osman Beyin vermiş oldu
ğu şu takriri tadilname mahiyetinde kabul eden
ler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmedi. Mardin 
Mebusu ibrahim Beyin takririni tekrar oku
yorum. 

(Takrir okundu.) 
REÎS — Efendim bu takririn madde ile alâ

kasını görüp de nazarı itibara alanlar lütfen el 
kaldırs'n. Nazarı itibara alınmadı. 

Efendim Yasin Beyin takririni tekrar oku
yorum. 

(Okundu.) (Ret sadaları) 
YASIN B. (Gazianteb) — Efendim Muvaze

nei Maliye Encümeni kendi noktai nazarını son 
söz olarak izah etti. Benim takririm maddenin 
son fıkrasına aidolduğu için müsaade buyurur
sanız birkaç kelime söyliyeyim. 

REÎS — Yani takririnizi tavzih için mi? 
YASIN B. ((Gazianteb) — Evet efendim. 
RE IS — Efendim takririn anlaşılmadık yeri 

varsa izah etsin. (Anlaşıldı sadalart) 
Yasin Beyin takririni kabul edenler' lütfen el 

kaldırsın. Kabul edilmedi. 
Erzurum Mebusu Necati Beyin takririni tek

rar okuyorum. 
(Okundu.) 

RE t S — Efendim ancak kelimesinden sonra
sının tayyını teklif ediyor. (O zaten reddedildi 
sesleri). 

Efendim bu takriri kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. Kabul edilmedi. 

Karalhisar M'eibusu Nefbil Efendinin tafcririnii 
tekrar lokuyorufm. 

(Okundu.) 

RElS — Bu takriri ikalbul edenler lütfen eJİ 
kaldırsın. Bu da reıddadlilmlilştilr. 

Şu telde ıefemdim 7 nei maddleyd layneoı reyi 
âli'nifee vaz'eidiiyoırum. 

Yedinci mıaddieyi aynen kalbufl. 'edenler lütfen 
efl kaldırsın. Ka'bull edilmiştir. 

Efendim bundan sonra AM Şükrü Beyim ilâ
ve fcaifcrM var. ' * 
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3. — TEKLİFLER 

7.12 

1. — Bolu Mebusu Şükrü Beyin, Avans Ka
nununa bazı hükümler ilâvesine dair kanun tek
lifi (2/611 mükerrer) 

REÎS — Bolu Mebusu Şükrü Bıeyin dıe onun
cu, on »birinci, on ikinci madde diye 'bir teklif 
mahiyetinde takrirleri {vm\ (Lâyiha Encümenine, 
okunsun s'esleri) 

ÖMER LÜTFİ B. (Amasya) — Efendini mü
saade buyurunuz, iki kelime söylliyeceğim. 

Efendimi ill'âvie olunacak takrirfer müstıakil 
hükümden ibarettir. 

REÎS — Onuncu, on birinci mıadöeler© dair 
söyleyiniz. 

ÖMER LÜTFİ B. (Amnateya) — Zaten Avans 
Kanununa başka maddeller konımıaımaisı tt'âzımıge-
l'irlkten arasına !biî'Qio)k maddiele'r konmuştur. Bu 
zatem doğru değildir. Bir de dört mıadde koya
cağız diye ayrıca uğraşimıyalım, onu ayrıca tet
kik edeliim. Gümrük Kanıunu, Tekaüt Kanunu 
var. Hepsi buraya dâhil olmuştur. 

REİS — Bu teklifler müstakil ibir teklif mahi-
y Hindedir... Filâna para verdisin, A^rilmes&n. Bu
nu 'yin etmedik ki, istisnasını görelimi. Binaen
aleyh bu teklifleri teklifi kanuni mahiyetinde Lâ-
yiha Encümenine gönderiyoruz. 

Madde. 9 ıı okuyorum, yani sekiz olmuştur. 

'MADDE 8. — işbu kanun tarihi «neşrimden 
itibaren meriyülicradır. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (KaraMsîan SaMib) — 
Tarifle Kanunu iptal edilmiş 'olluyıoı*. Binaenaleyh 
(bunun hükmü Iklalllmamış oluyor. Muıvazieniei Ma
liye Encümeni bu son madde fille gümrük uizaım-
«aımesini tadil etmiş 'oluyor. 

REÎS — Efendim yedinci madde Mitti. Seki-
ziıiıci ımadde hakkında söz isıtiyen var mı0? (Ha
yır sesleri) 

ALÎ CENANİ B. (Gaızıamt'eib) — Encümen 
işbu ikamun tarihi neşrimden itibaren meriyül-
iertajdır d)emli!ş. Halbuki Tarife Kanunu İstanbul'
da 6 Teşrinisaniıde'n itibaren tatbik olunmuştur. 
Binaenalleyh itenini neşrinden diyecek olursanız 
İm açıkta kalmış ofa\ HalTJbufci tatbik olunmuş
tur. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. fKarahisarı Sahib) — 
Nasıl Tarife Kanunu? Bizim yaptığımı:?!; Tarife 
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Kanunu mu, yoksa keyfe mayeşâ Tarife Kanu
nu mıu? 

ALÎ CENANİ B, (Gazianteb) — Bu Meclisin 
yaptığı Tarife Kamunu. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Kar.ahisa.ri Sıahib) -
Hayır o değildir. İstanbul'da on beş misli alınmı
yor efendim. Niçin on beş misli tatbik edilmiyor? 

ALİ CENANİ B. (Gaziamteb) — İstanbul'da 
taibik edilen. 28 Temımuz 1336 tarihli Kanundur. 
Binaenaleyh 6 Teşrinisaniden itibaren mer'i ol
ması icabeder. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Kanun makabline 
teşmil edilemez. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Salıib) 
Meclisi Âlinin yapmış olduğu bir Tarife Kanunu 
var. Bu Tarife Kanununun tarihi neşrinden i t i 
baren bir ay sonra tatbik edilmesi lâzımdır. İs 
•tanibul elimize geçmekle Tarife Kanununun neş
rinden bir ay sonra orada tatbiki lâzımgelir. Ya
ni bu kanunun hükmünün orada da cereyan et
mesi lâzımdır. 

ALÎ CENANİ B. (Gaziantelb) — Daha bir ay 
lâzumdır. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Daim 
bir ay yoktur. Müddeti bugün hitamı bulmuş olu
yor ki, bugün bu dakikadan itibaren bu Tarife 
Kanununun İstanbul'da bütün ahkâmının aynen 
cari olması lâzımıdır. Halbuki Muvazenei Maliye 
Encümeninin ıson yaptığı madde ile, bunun tat
bikatı Marttan, sonraya kalıyor. Tarife Kanunu
nu İstanbul için Muvazenei Maliye Encümeninin 
tadile salâhiyeti var mıdır? Eğer tadil etmek lâ-
zııngelirse o kanunun heyeti um ilmiyesinin tadili 
ve memleketin her tarafında cereyanı lâzımgelir. 
Böyle memleketin bir kısmı için ayrı şekilde ve 
ayrı .ahkâmı havi bir madde, Avans Kanununda 
ayrı bir madde, efendiler bu gülünçtür, ayıptır. 
günahtır. Yazıktır, bunu yapmayınız. (Bravo da
daları) 

İSMET B. (Çorum) - - Efendim -zannediyo
rum, Şükrü Bey biraderimiz.mütalâatında, acele 
ettiler. Bizim Tarife Kanunumuz bir küldür. Bu 
kül; üç dereceyi ihtiva ediyor. Birisi; beş misil
dir. İk ic is i ; ziynet eşyasının ımemmuiyetidir ki, 
onun duhulü memnudur. Üçüncüsü de; (B) cet
velinden alman on beş rmisil Resimdir. İşte bu ta
rifenin ihtiva ettiği derecaıttan birisi beş misli, di 
ğer ikisi Ziynet eşyasının mıen'i ithali hakkındaki 
Kanunla (B) cetveliyle alıman on beş misil Re 
simdir. O kanunun meriyeti için bir mah vardır 
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Bu ise bugün muteberdir. Binaenaleyh İstanbul 
bunu tarihi neşrinden muteber olduğundan do
layı taıfcbik etmiştir, ötdki tarihi neşrinden olma
dığından dolayı tehir edilmemiştir. Binaenaleyh 
bu Tıarife Kanununun bugünkü Avans Kanununa 
fconımasmdaki sebep, İstanbul'un şeraiti iktisadi-
yesi - ki, bunu üç gün dinlediniz - bunu altüst et
memek için bu konmuştur. Yalnız onların Resmi 
asli ile almaması için konulmuştur ki, bu kanunda 

bu beş misildir. Bu kanunda tadil edilen nokta 
onun Resmi asliye indirilmesinden ibarettir. Tari-
fei asliyeyi tamamen tadil meselesi yoktur. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisan Sahib) 
— İyi ya,. Beni teyidettiniz. 

OSMAN B. (Lâzistan) — Şükrü Bey be
yanatta bulunduğu zaman Tarife Kanununun 
hükmünü kasdetmiştir ki, hepimiz onu kasdedi-
yoruz. Binaenaleyh. Anadolu'da tatbik edilen 
kanun dereeatı itibariyle İstanbul'da kabili tat
bik midir? değil midir? 

İSMET B. (Çorum) — Efendim, bendeniz 
buna encümen namına cevap vermekte mazurum. 
Bu husus müzakere edilmiş ve kapanmıştır. Mü
zakere ettiğimiz madde kanunun tarihi meri
yeti hakkındaki maddedir. 

Kanunun meriyeti hakkındaki bu maddede 
arkadaşlar yanlışlık vardır dediler. Bendeniz de 
çıktım, yanlışlık yoktur. Kanun elyevm mer'idir. 
Yalnız madde bunun hakkında bir tadilât ya
pıyor. Onun için tarihi neşrinden muteberdir 
dedim. 

YASİN B. (Gazianteb) — İsmet Beyefendi
nin mütalâatiyle tesbit olunan madde arasında 
tenakuz vardır. İspat edeceğim. 

SALİH Ef. (Erzurum) —Yapılan bir kanun 
neşir tarihinden itibaren tatbik edilir, maka
bline teşmili caiz değildir. Binaenaleyh bu me
sele üzerinde bâzı arkadaşlarımızın Mııvazenei 
Maliyeye hitabetmeleri yolsuz<*r. Bu Heyeti Ve-
kilenin vaktiyle yapmış, tatbiBftmiş olduğu bir 
hatayı neden Mııvazenei Maliye Encümeni üzerine 
alsın, neden söylesin? Muvazene! Maliye Encüme
ninin bu mesele üzerinde söylediği söz zaittir. 
Hattâ mesul bile değildir. Binaenaleyh kanun 
makabline teşmil edilemez. Kanun tarihi neş
rinden muteber olur. Gümrük tarifeleri üze
rinde Heyeti Vekilenin yaptığı ve kendi hesa
bına tatbik ettiği Tarife Kanunundan vâki 
olan nefi' ve zarar kendilerinden sual edile-
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çektir. Çünkü böyle eok şeyler de yapıyor
lar. Muvazene! Maliye bunun mesuliyetini üze
rine almasın. Kanun bugünden itibaren meri-
yülicradır ve bu doğrudur. 

YASİN B. (Gazianteb) - Efendim.. (Biz 
de söyleriz sadalari.) 

REİS — Efendim, madde yeniden müza
kere edilmiyor. Sekizinci madde hakkında söz 
almışlar. Sözlerini söylüyorlar. Ali Oeııani Bey 
kanunun 6 Teşrinisaniden itibaren tatbikini is
tiyor. Arkadaşlar da bunun hakkında söz 
söylediler, mesele yoktur. Encümen de vazge
çiyor. Müazkere de kâfidir. Sekizinci maddeyi 
reyiâlinize vaz'ediyorum. 

MADDE 8. — İşbu kainin tarihi neşrinden 
itibaren meriyülicradır. (Kabul sâdaları.) 

REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — İşbu kanunun icrayı ahka
mına İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS— Kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Kabul edilmiştir. Kanunun heyeti umu nüvesi
ni tâyini esami ile reye vaz 'ediyorum. 

NEBlL Ef. (Karahisan Sahib) — Efen
dim birkaç celsedir her hangi bir kanunu 
tâyini esamiyle reye koyuyoruz. Maatteessüf 
hiçbir vakit nisap bulunamıyor. Ertesi gün 
yine reye vaz'ediliyor. Tabiatiyle ikinci defa 
rey olduğundan reye iştirak eden âza her ne ka
dar olursa olsun ekseriyet muteber addolunuyor 
ve kanun kabul ediliyor. Madem ki, tâyini esa
miyle reye koyacağız, evvelâ .yoklama yapılsın. 
nisap varsa ondan sonra reye konsun, rica ede
rim, ayıptır. 

REİS — Efendim reylerinizi istimal 'buyu
runuz. Kabul edenler beyaz, etmiyenler kırmızı 
pusla vereceklerdir. 

Efendim arkadaşlarımıza ait bir mesele var
dır. Cumartesi gününe bırakıyoruz. Onu o va
kit okuyacağız. Şimdi vakit darlaştı. Yollar da 
çamur. Gitmekte müşkülât var, onun için Cumar
tesi günü okuyalım. 

ABDÜLKADİR KEMALİ B. (Kastamonu) 
Neyi okuyacağız? 

REİS — İstiklâl mahkemelerinin tahsisatları
na dair bir takrir var (Cumartesi sadalari) Cu
martesi okuyacağız. 

Reylerini istimal bııyurmıyan arkadaşlar var
sa reylerini istimal buyursun. İstihsali âra hitam 
bulmuştur. 
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Efendim reye 133 azayı fciraım iştirak etmiş

tir. 
SÖNEBİL Ef. (Karabisarı Sahib) — Mütalâam 

tahakkuk etti. Tarihen vebali Meclisi Âliye ait
tir. 

REİS — Nebil Efendi istirham ederim. 118 

kabul, 9 ret-, 6 müstenkif var, binaenaleyh ekse
riyet hâsıl olmadığından Cumartesi günü saat 
bir de iştıima edilmek üzere Celseyi tatil ediyo
rum. 

Hitamı müzakerat; s aa t : 5,00 

< • » 

İçtimai âti ruznamesi 

1. — Zaptı sabık hulâsası 
2. — Evrakı varide 
Hakkâri liva merkezinin Çölemerik'e nakli 

ve Merkez kazasının Van'a raptı muvafık olma
dığına dair Van Mebusu Tevfik Beyle refikinin 
Dahiliye Vekâletinden temenni takriri 

Ziraat Bankası mülhak bütçesinin Cumartesi 
günü müzakeresinin tekrar reye vaz'ı hakkında 
Elâziz Mebusu Hüseyin Beyle rüfekasının tak
riri 

Makamatı askeriyeyle kıta kumandanlarının 
salâhiyetlerim müş'ir cedavilin tesri ve tetkik ve 
tasdikine dair Müdafaai Milliye Vekâleti tezke
resi 

Hiyaneti vataniyeden maznun Kütahya Bele
diye Reisi isabıkı Hüsnü Efendi hakkında Adli
ye Vekâletinden mevrut evrakı hükmiye 

Büyük Millet Meclisi azalarına Ağa, Reisine 
Paşa ve her Türkiyeli erkek için Bey ve kadın 
için Begüm unvanlarının istimaline dair Bolu Me
busu Tunalı Hilmi Beyin, muhabere ve lâkap 
teklifi kanunisi 

Divanı narblerden sâdır olacak gıyabi ah
kâmı cezaiyenin tasdükı âliye iktiranı lâzımge-
lip gelmiyeceği hakkındaki tezkere cevabının 
teşriine dair Müdafaai Milliye Vekâleti tez
keresi 

30 Nisan 1337 tarihli Kanun ımucibince af
folunan yemeklik ve tohumluk bedeli muafi
yetinin Muş livası ahalisine de teşmili hakkın
da Muş Mebusu Abmed Haımdi Efendi ile rü
fekasının îktisat Vekâletinden temenni takriri 

Antakya ve • (havalisi namına Mebusu sabık 
Abtaed Ağadan mevrut telgrafın Hariciye Ve
kâletine iblâğı balkkmda Yasin Beyin takriri 

Haleb'de mütevattm mirMkait Yüzbaşı Sü-

nusi Beyin emlâk ve arzisine Fransızlar tara
fından vâki olan müdahalenin men'i ve huku
kunun sıyaneti hakkında Yasin Beyle Pozan 
Beyin takriri 

istanbul Millî Ticaret Birliği namına Kong
re Reisi Hüseyin Beyden mevrut telgraf 

Adakale nabiyesi memurininin ihtısasatı ta-
zimkâranesinden bahis tahrirat suretinin gön
derildiğine dair Dahiliye Vekâleti tezkeresi 

HâlMmiyeti şahsiyenin ilgası münasebetiyle 
Batum Türk tebaası namına Trabzon'dan keşi
de olunan telgraf suretinin gönderildiğine dair 
Hariciye Vekâleti tezkeresi 

Encümen intihabatına dair tezkere 

Hâkimiyeti Milliye münasebetiyle Kulb 
Müdafaai Hukuk ve Belediye Riyasetinden 
.mevrut telgraf 

Hiyaneti vataniye ile nıallıkûın Kabaıkcıoğlu 
Hasan 'Çavuşla diğer eşbasa ait Adliye Vekâ
letinden mevrut evrakı 'hükmiye 

Garbi - Trakya'da Yunan mazalimine dair 
Cebelibereket Mebusu Faik Beyle Garbi - Trak
ya mühaeiı4erinden mevrut telgraflar 

Mfazbatalar 
Hiyaneti vat^Ryeden maznun Abdülbaki 

hakkındaki evrakS Adliye Vekâletine tevdiine 
dair Adliye Encümeni mazbatası 

Kayseri İstiklâl Malhkem esince mahkûm 
Lûtfi tarafından vâki olan itirazat dolayı siyle 
tâyini 'muamelenin Heyeti Umırmiyeye telkine 
dair Adliye Encümeni mazbatası 

31 Temtmuz 1338 tarihli İstiklâl mahakiımi 
Kanununa müzeyyel lâyiha hakfkında Adliye 
Encümeni mazbatası 
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Hiyaneti vataniyeden maznun tahsildar Yu

suf'a ait evralkı hü'kmiyenin tasdiki hakkında 
Adliye Encümeni mazbatası 

Hiyaneti vataniyeden maznun Muallim Sıdkı 
Efendiye ait evrakı hükmiyenin tasdiki hakkın
da Adliye Encümeni mazbatası 

Meni Müskirat Kanununun üçüncü maddesi
nin tadili hakkındaki Heyeti Vekile lâyihasına 
dair Adliye Encümeni mazbatası 

Hiyaneti vataniyeden maznun Belediye Çavu
şu Ali hakkındaki hükmün tasdikine dair Adliye 
Encümeni mazbatası 

Hiyaneti vataniyeden maznun Çerkez Musa 
hakkındaki hükmün tasdikine dair Adliye Encü
meni mazbatası 

Affa ve refi hükme dair mazbatalar 

Elbistan Şube Reisi Binbaşı Ömer Lûtfi Efen
dinin cürüm ve bakıyei müddeti cezaiyesinin af
fına dair lâyihai kanuniye hakkında Adliye En
cümeni mazbatası 

Levazım Reisi îsmail Hakkı Efendinin aftan 
müstefidolacağma dair lâyiha hakkında Adliye 
Encümeni mazbatası 

Amasya Müdddeiiumıımisi Kâmil Efendinin 
bakıyei müddeti cezaiyesinin affına dair lâyiha 
hakkında Adliye Encümeni mazbatası 

Katil maddesinden mahkûm Mehmed Efendi 
oğlu ibrahim'in bakıyei müddeti cezaiyesinin af-
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fma dair lâyiha hakkında Adliye Encümeni maz
batası 

Fiili şeniden mahkûm Yahyaoğlu Ali'nin 
balftyei müddeti cezaiyesinin affına dair lâyiha 
hakkında Adliye Encümeni mazbatası 

Yüzbaşı Halim Efendinin aftan müstefid ola
cağına dair Adiye Encümeni mazbatası 

Baytar Müfettişi Kasım Efendinin aftan müs
tefid olacağına dair Adliye Encümeni mazbatası 

Karabet hakkındaki hükmün ref'ine dair Ad
liye Encümeni mazbatası 

Şube yazıcısı hakkındaki hükmün şayanı tet
kik olduğuna dair Adliye Encümeni mazbatası 

Hesap Memuru Muhtar Efendi hakkındaki 
hükmün ref'ine dair Adliye Encümeni mazbatas 

Kütahya Jandarma yüzbaşısı Nuri Efendi 
hakkında Adliye Encümeni mazbatası 

İstanbul Avans Kanunu ikinci defa reye ko
nacaktır. 

İntihabat 

Divan Kâtibi intihabı 
Memurin Muhakemat Heyeti ve Tetkik Encü

meni intihabatı 

Müzakere edilecek mevad 

Nevahi Kanunu 
Haysiyeti şahsiye meselesi 
Nafıa Vekâletinden istizah 
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