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BİRİNCİ CELSE 

Bed'i müzakerat; saat : 1,55 

REİS — ikinci Reisvokili ismet Beyefendi 

KATİPLER : Vâsıf Bey (Sanfıan), Ragıb Bey (Zonguldak) 

REİS — Celseyi açıyorum. Zaptı sabık hulâsası okunacak. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci Celse 
Reisisani Ali Fuad Paşa Hazretlerinin tahtı 

Riyasetlerinde küşadedilerek zaptı sabık hu
lâsası kıraat ve aynen kabul olundu. Evrakı 

varide aidoldukları mahallere havale ve Erga
ni livasının müstakillen idaresi hakkında Erga
ni Mebusu Kâzım Vehbi Beyin teklifi kanuni
sinin şayanı müzakere olmadığına dair Lâyiha 

— 2 — 
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Encümeni mazbatası kıraat ve kabul edildi. İs
tihlâk Resmi Kanununun tefsiri ve ipekli men
sucatın Gümrük Resmi hakkında olup ruzname-
nin otuzdördiincü maddesini teşkil eden ka fa
nin ve Muvazenei Maliye encümenleri mazbata
larının müstacel ruznameye alınmasına dair 
Kastamonu Mebusu Halid Beyle rüfekasının 
takriri kıraat ve kabul olundu. Berrî, bahrî, 
havai ve jandarma erkân, ümera ve zâbitan ile 
memurin ve mensubîni askeriyenin maaş ve tah
sisatı fevkalâdeleri hakkındaki lâyihai kanu-
niyenin her şeye takdimen müzakeresi hakkında 
Müdafaai Milliye Vekili Kâzım Paşa Hazretle
riyle rüfekasının ve ruznamenin yedinci madde
sini işgal eden «2 Teşrinisani tarihinin îdi millî 
addi» hakkındaki tekâlifin mezkûr lâyihai ka-
nuniyeden sonra icrayı müzakeresine dair An
talya Mebusu Rasih Efendinin teklifleri kabul 
ve marüzzikir Maaş ve tahsisatı fevkalâde lâyi-

Mazbatalar 

1. — Kastamonu Mebusu Hasan Fehmi Efen- I 
dinin, Marmara adasında hapisanei umumi tesi
sine dair (2/199) numaralı teklifi kanunisi ve 
şayanı müzakere olduğuna dair .Lâyiha Encüme
ni mazbatası (Adliye Encümenine) 

(Dahiliyeye de sesleri) 

T. B. M. M. Riyaseti Celilesine 
Kanuna karsı gelmiş olan insanları neden, 

ne için hapsanelere dolduruyoruz? öç almak, 
oh deyip geniş soluk çıkarmak için mi'? Yok. 
Aç, çıplak, susuz bırakmak için mi? Yok. Gü
neşsiz, havasız bırakıp bunaltmak için mi? Yok. 
Yavaş yavaş eritip inim inim inletmek, çekişe 
çekişe canını almak için mi? Hayır Bu sorgu
lara vereceğimiz cevap aşağı - yukarı şunlar 
olacaktır : I 

1. — Kanuna karşı gelmiş, cana, mala, na
musa kıymış olanlara o cürmü, cehennemi gözü 
önüne getirmek, 

2. — Ana, baba, hocanın öğüdünü tutmıyan-
lara kanunun ağzından Sıkmış olan kouğun, 
unutulmaz dersi vermek, I 

3. — Gideceği, geçeceği düz yolu göstermek, 
4. —•• Sözünü, özünü, huyunu düzeltmek, 

, 5 . — Kurdu, kuduzu, koyun, kuzu yapmak, j 

hai kanuniyesinin müzakeresine ibtidar edildi. 
Lâyihai kanuniyenin heyeti umumiyesi hakkın
daki müzakere kâfi görüldükten sonra madde
lere geçildi ve bütün mevaddı kanuniye aynen 
ve kanunun heyeti umumiyesi yüz kırkyedi reyle 
kabul olunarak Çarşamba günü içtima edilmek 
üzere celse tatil olundu. 

ikinci Reisvekili . Kâtip 
Çorum Saruhan 
İsmet Vâsıf 

Kâtip 
Zonguldak 

Ragıb 

REİS — Efendim, zaptı sabık hulâsası hak
kında bir mütalâa var mı? (Hayır sesleri) Zaptı 
sabık hulâsasını aynen kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. Zaptı sabık hulâsası aynen kabul 
edilmiştir. Evrakı varideyi arz ediyorum : 

I 6. — Yurdumuza hapsane tezgâhından 
adam, insan çıkarmak, kokmuş deriden pişirip 
kösele yapmak, 

7. — Canı yanmış, yüreklerine kor düşmüş, 
yüreklerine korku düşmüş insanların hopbyan, 
yanık yüreklerine adalet kaynağından su serp
mek, 

8. — Öfkesinden eli, ayağı bir titremedir 
almış, taşkınlığından gözleri kararmış, kızarmış 
insanların elinden çıkacak fenalığın önüne geç
mek, 

9. — Hükümet korkmayınız, ileri gitmeyi
niz! Gür sesiyle ben buradayım demek, 

10. — Yoldan,, çizgiden çıkmak üzere gı-
lavlanmış, kötülerden kötü dersi almış olan ka
nı deli gençlere gözdağı vermek, gözlerini yıl
dırmak, 

11. — Destiyi kırmadan kulağmı çekeceği
mizi peşin peşin söylemiş olmak olsa gerektir. 

Bu yolda düşünülmüş, söy^nmiş, söylene-
ceK söz çoktur, bizde bu kadarı yeter. Biz hap-
sanelerimize, salhanelerimize adam koyuyoruz. 

I Yakasını kurtarabil eni er canavar çıkıyor, bu-
I gü-ı hapsanelerimiz bir tezgâhtır. Tavşanı sırt

lan, melâ'koyi sevtan yap-r> baş belâsı ortaya 
acıyor. Hapsanelerimiz ıslahane değildir, Fe-

I sat ocağı, felâket yatağıdır, 

2. — EVRAKI VARİDE 
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Hapsanelerimiz birer kumarhane, tenbelha-
neden başka bir şey değildir. Hapsaneler yola 
gelecek olan. insanları baştan çıkarmaya alet 
olmuştur. Hapsaneye düşmüş olanlar oradan al
mış oldukları zehirleri boyuna şehirlerde, köy
lerde kusuyor, bütün gençleri zehirliyor. Hap-
sanelerimiz^ dağ parçası gibi insanları iki sene
de kemiren öğütüp bitiren bir değirmendir. Bi
zim hapsanemizin kapısından içeri ayak atan 
Azrail lile karşılaşır. Bizde bapsane henüz isim 
verilmiyen hastalıkların tohumlandığı yerdir. 
Kehle, tahta kehlesi, pire, hamamböceği, sivri
sinek ordusunun insanlar üzerine çullandığı 
yerdir. Ne uyku, ne durak yoktur. Kaşınma
dan, çarpınma dan bir sene giyilecek ruba altı 
ayda yıpranıyor. Efendimiz, hapsaneye gir
din mi, orada göreceğin insan değildir. Orada 

benzi, beti uçmuş, ayva sarısı gibi sapsarı kesil
miş, uçkun, solgun, düşkün, yürür bakar, kül 
benizli mumyalar görürsün. Bilmem mezar kaç
kınları o kıyafette midir? Acaba mezarda in
sanları o hale mi koyarlar? Şu hapsanelerden 
birisinde üç sene ömrünü geçirip kurtulanların 
yüzde doksanı Devletimizin, ailesinin başına be
lâdır. Çünkü artık onun ne işe yarar dişi, ne 
kuşu kalmamıştır. Ondan sonra biz o gibileri 
tarlada, iş başında değil, ocak başında, yatak
ta, hastanede görürüz. Ölüm cenderesi. Hap-
sane kapısından giren çıkanın bir düziye resim
leri alınmış olsa ve onları bir kere yanyana gö
zümüzün önüne geltcırmiş olsak ne yaptığımızı 
çırçıplak görür, belki taş yüreklerimiz sızlar. 
Bütün hapisanelerin işlerine bakan Müdür Ef-
dalüddin Beye sordum. Dörtyüz beş hapsanede 
elimizle ölümün, hastalığın ağzına attığımız yir
midört bin altıyüz kişidir. Bunlar öyle elinden 
iş güç gelmez çocuklar değildir. Ne de yaşını, 
başını almış, kavşamış, • ihtiyar adamlar değil
dir. Bu yirmidört bin altıyüz /kişi tuttuğunu 
koparır; taşı sı'ksa suyunu çıkarır genç, dinç 
adamlardır. Biz bunları böylece gözümüzün 
önünde, baka baka eritmek, çürütmekle başka
sını değil yurdumuzu ziyana sokuyoruz, mey-
vası bol ağaçları baltamızla kesiyor, dallarını 
budayoruz. 

Unuttum aklıma gelmişken bunu da söyliye-
yim. Evet bizim bu kanuna karşı giden dik-
başlı insanları hapsaneye koymak hakkımızdır. 
Yalnız bu ipe sapa gelmiyen adamları güneşi, 

> havası boşanmış bir kavanoza da koyup boğ
maya hakkımız yoktur. Biz belki bu ziyankâr 

•• mahlûkalara bir kanun yapıp alnımızın teriyle 
kazandığımız ekmeği size vermeyiz diyebiliriz. 
Fakat onu vermiyen vermesin. Parasını istiyen 
yok ne biter, ne tükenir. Başlıca gıdamız olan 
güneşin, .havanın önüne duvar çökmeye hakkı
mız yoktur. Bize ne böyle bir kanun yapmaya 
ve ne de kanunsuz böyle işitilmedik bir ceza
nın tatbikına Errahmanürrahim Hazretleri mü
saade etmez. 

Eğer bu çileden, çiziden çıkmış, şeytana ka
pılmış insanlardan bütün bütün vazgeçtiysek 
cımbızla etlerini koparıp, koparıp üç senede bi
tirmek, çektire çektire hayatını almaktan ise iki 
dakikada' hesaplarını görmek, dedelerinin elle
rini öpmek üzere yola çıkarmak daha doğrudur. 

• Bu zavallıların akılları ermiş olsa, başlarına ge-
, lecek arkası gelmiyen belâyı baştan bilmiş ol-
; saydılar hep birden, bir ağızdan bize diyecekle-
; ri bu idi: Efendiler! Ne diyelim bir iştir başı-
!; miza geldi, alnımızın bozulmaz yazısı bu imiş, 
i; bizi babalarımıza, son yurdumuza gönderiniz: 
j Bundan böyle biz sizden, siz de bizden kurtul-
| muş olursunuz. Uzattık, hem okuyanı, hem din-
; liyeni üzdük. GÖA^demizden açılan bu yara ye-
; ni bir yara değildir; senelerden beri durmayıp 

kanayan, bugüne kadar dindiremediğimiz bir 
; yaradır. Bu halimize yalnız biz değil bizi ara-
\ sıra bir avuç suda boğmaya çalışan sabıkalı 
[ efendiler de acıyor. Sade acıyor demiyeceğim, 
' dolaşırken bu kapana tutulmaktan yürekleri 

hopluyor ve beceriksizliğimize de bıyık altı gü
lüyorlar. öok şükür başımızdan attık, bilmiye-
nimiz yoktur. Düne kadar bizi boğan boynu
muzda bir kapütülâsyon zinciri vardı. O melun 
zinciri atmak için irkildiğimiz, söz söylediği-

I miz gün bize seslerini uzatarak bir ağızdan söy
ledikleri bu idi: Öbürlerini bir tarafa bıraka-

I lım, ya hapisanelerinize ne diyelim ? 

I Bu bir yürek acısıdır. Tazeleyip tuz serpmi-
yelim; öyle ise başı başa getirelim. İşimizin 
'başına geçelim. Hesabını bilmiyen kasabın elin
de kalan masattır. Yukarda söyledik ki : Hap-

I sanelerimizde yirmidört bin altıyüz kişi vardır.. 
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Tıpkı Avrupalılar gibi ilerisi gerisi düşünül
müş, her taşı gediğine konmuş, modeli meyda
na konmuş biner kişilik yirmidört hapisaneye 
ihtiyacımız vardır. Bu hapisanelerin her biri 
bugünkü paramızla en aşağı yüzelli bin lira ile 
yapılabildiğini aklı erenler söylüyor.-Bana inan
mak düşer. Bu hesaba göre yirmi dört hap-; 

sane için üç milyon altıyüz bin lira ayırmamız 
lâzımdır. Haydi söyliyeli'm ki, bu değirmen. 
iyi, ya suyu nereden gelecek? Diyelim ki, para 
bulduk; biz bu hapisaneleri kaç senede yapabi
liriz. -Eli, ayağı tutar, iş görür insanlarım izm 
onda üçünü bu işi başarmak için ayırabilsek 
bile on senede bitiremeyiz. Bizde bu kadar ya
pıların ustasını, mimarını nerede bulacağız? 
Yapmasına kalkışsak bile paramızın üçte biri
ni Avrupa'ya çıkarmış olmaz mıyız? Başka ya
pacak, düşünecek işimiz yok mudur? Kahroldr 
kahrolası düşmanın murdar ayağıyla çiğnenmiş 
taş taş üstünde kalmamış, yanmış, yıkılmışı 
yurdumuzda iki milyona yakın halkımızın baş
larını sokmak için saçakları yoktur. 

Demek oluyor ki, bu yol da kapalıdır. Babaları
mızın bize bıraktıkları bu maddei fcanunliyeyiî 
gözümüzden uzaklaştırmıyalım. Yongama göre; 
•ayak uzialtmak. Anlaşılmadık yeri kalmıaidı. Biz 
bu hapisane işinde hoeala'rcmız .Avrupalıların 
açtıkları çığırdan j^ürümek bizim içiin mümkün 
değildir. Çünkü bizim bugüne bugün ne düşün
cemiz, ne de paramız bu işi başarmaya kâfi de
ğildir. Açıkçası ne vaktimiz vardır, ne de nak-
dimiz. Boyumuzdam Jderin 'suyla girm'iyelim, bö-
bürlemımiy elini. Boyumuzdan artık ısözü 'ağzımız
dan çıkarmıyalım, 

Ne söylesek hapisane işi .satırların başına ya-. 
zılaieak işlerdendir. 

Efendi,: siana yalvardığını buldur : Bir kere 
oku, 'olabilir,- olamaz kararını sonra ver. ; Başın
da sarık Hükümet başında bulunmamış, hapsane 
müdürlüğünü yapmamış bir arkadaşımızın lâyi
hasından, mütalâasından ne çikar deme!-Bilirsin 
u'mulmıyan taşın baş yardığı olmuştur. Ne der
ler : Söyleyene.bakma söyletene bak!.. Alliahm 
izniyle yurdumuzun hapisane derdinin bıçak ke
ser gibi bir ilâcın reçetesini yaziaeağım. Hem de 
bugün bapisanelerimi'ze harcadığımız paranın 
sekizde birisiyle ve inşallah iki sene sonra hap-
sanemiız geliriyle kendisini yaşatacaktır .-Belki de 
artacak, Hazinemize para da verecektir, öyle ise 

hapsane yüzünden mahrum olduğumuz paranın, 
temıetltüün tu tan ne olduğunu öğrenmemiz lâzım
dır. O zaman paranın derinliği anlaşılır. Bu
gün bakamadığımıza yandığımız hıapiganeleri-
mizin kemirdiği servetin' yekûnu Sekiz miilyon 
üçyüz 'ölldoikuz bin liradır. Bu büyük servetten 
hapislerimize günde verebildiğimiz yalnız üçyüz 
dirhem ekmektir ve nasıl bir ekımek verdiğimizi 
biimiyen azdır. Rakamların iaira!smıa yalan sığ
maz. Bir bir .hesabını vermeye başlıyorulm. 

1. , Üçyüz doksanbeş hapsanenin memurları
na ve hapislerim üçyüz dirlhem e l e k l e r i n e büt
çemizden verilen bir milyon yediyüz onyedi.bin 
liradır. 

2. Yirmidört bin altıyüz bapisin ellişer ku
ruştan bir senelik ıgündelikletti : Dört milyon 
dörtyüz yirmisefeiz bin liradır. 

3. Birbiri üstüne hapislere laiileleri tarafın
dan verileıgelmekte olan ikişer liranın bir senelik 
yekûnu beşyüz yebmişjaltı btin liradır. Demek olu-
vor ki, 'hapiişıaneler yüzünden halika beşyüz yet-
mişaltı bin lira vergi taıith 'etmiş oluyoruz. 

4. Hapsanelerin muhafazasında kullandığı
mız üç bin jandarmamın ayda onyedişer liradan 
bir senelıilk mıaaş, tayın ve elbise bedeli altıyüz 
on:M bin liradır. 

5. Hapsanelerde müstahdem üç bin jan
darma ve iki bin yediyüz memur, gardiyanların 
bir senelik gündelikleri beşyüzkırk bin liradır. 
Bu paranın bir senede tutarı sekiz miilyon yüzelli-
dokuz bin liradır. Beş senede kırkbir milyon 
yediyüz doksanbeş lira eder. Bu kadıar para, bu 
kadar jandarma, bu kadar m'emur, bununla be
raber hapMere verebildiğimiz ücjüz dirhem ek
mek yine iki »günde bir memleketin her yerinde 
haplsans delindi,' kaçtı, tutuldu, bir dedikodu, 
kıyamettir sürüp gidiyor. G-örülüyor ki, bu- iş 
viirüımedi, yürümez!... 

Şu baş ağrısı hapisane işte bıçak keser gibi 
bir ilâcın reçete, nüshasını yazıp 'vereceğimi söy
lemiştim : Reçete nüshası : Orada bulunmuş aklı 
başında olan zevatın ve coğrafya kitaplarının ver
miş oldukları malûmata göre bizim elimizde 
Marmara denizinde, İstanbul 'dam yetmiş Kapı-
dağı şibiceziresiyle Paşalimanmdan on mil mesa
fede Marmara adası vardır : Ada, bir yanı ba
sık armuda benzer. .Boyu, onüç murabbaı aşa
ğı - yukarı altmış kilometredir. Ren'çjber ağziyle 
söyliyeyim : Altmıışyedi hin dönümdür. Adanın 
tepesi çıplak, etekleri zeytin, üzüm bağlariylo süs-
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len»miştir. Marmara kasabasının altıyüz hanesi, 
bir crjmii vardır. Kasabanın iskelesinde çınar 
ağaçlariyle çepeçevre çevrilmiş geniş bir mey
danlığı vardır. Adanın Kayışdağma muadil su
yu bol, iki kaynağı vardır. Suyu Altınoluk na
mını almıştır. Adanın Garbında bugüne kadar 
Galimi ismini taşıyan köyün arkasında meşe, 
ımeyva ağaçları kaplamış bir arazisi, geniş bir 
çayırlığı vardır. Köylerinde, kasabasında bin 
beşyüz hane vardır. Bataklığı, sıtması yok, dok
tora, ilâca hacet bırakmıyacak kadar havası lâ
tiftir. Toprağı, havası, mutedil arazide idrak 
eden orman, çam ağaçlarını, çeşidiyle meyva-
l an yetiştirmeye tamamen elverişlidir. Zahire 
yetiştirmeye salih arazisi de vardır. 

En ziyade göze çarpan ciheti, aranan evsaf 
ve şeraitten olmak üzere zengin mermer ocak
larının mebzulen adada bulunmasıdır. 

Adanın köylerinin, kasabasının bütün nüfu
su sekizbin üçyüzden ibarettir. Nüfusun yalnız 
üçyüzellisi tslâmdır. Nüfusun yirmibeşi Yahu-
didir. Yazın amelesi çok bu adanın mermer taş
larından neler yapılmaz?.. 

Adanın Doğusundan aydınlık havada akşam, 
sabahları İstanbul temaşa olunur. Bugün has
tane, kışla olmaya elverişli kilise ve manastın 
mevcuttur. Yazın Erdek zenginledi hava almak 
için Marmara adasına giderler. Adanın tamam 
tepesinde Sultan Aziz tarafından başlanmış nâ-
'tamam temelden yükselmiş bir köşk vardır. 
Marmara adası civarı İstakoz, barbunya, sardal-
ya, kloridya, kefal, levrek gibi en kıymettar 
•balıkların yatağı, jmvasıdır. Adanın ve yarının 
misafirleri hapisler vasıtasiyle orada yapılacak 
olan teşkilâtı inzibatiye bu gibi işleri de yaptır
mayı mümkün kılar. 

Uzun söyledik, şimdi yapacağımız nedir? 
İlk yapılacak olan adayı iyi keşfettirmek. 

* 1. Adanın üzerinde kalmış olan üçyüzelli 
nüfus, ellibeş haneyi kaldırıp «Erdek» te boş 
kalan hane ve araziye geçirip yerleştirmek, 
adayı tamamen bir kere boşaltmak ki, bu pek 
az bir masrafla yapılır. 

2. Gün kaybetmiyerek hapisanelerin inşa 
ve tamiri için bütçeden ayırdığımız parayı, ya
rım milyon liraya iblâğ etmek, 

3. Bu para ve aynı zamanda hapisaneler-
den alacağımız amele ile bin beşyüz haneyi he
men tamir etmek, 

4. Adaya dairenmadar sağlam bir telörgü-
sü çekmek, 

5. Kuvvetli bir dinamo motor koyup ada
nın sahil kısmını gündüz gibi aydınlatmak, 

G. Sahil telörgüsünden hariç yekdiğerine 
mütenazır karakollar vücuda getirmek, 

7. Telörgüsü dışarısında karakollarını tele
fonla birbirine bağlamak, 

8. Beşyüz kişilik muntazam bir jandarma 
taburu ikame etmek, mevcut kilise, manastır 
gayrikâfi ise bir kışla vücuda getirmek, 

9. Adanın etrafını dolaşma1.: üzere seyriüs-
seyr, silâhla mücehhez iki istimbotu amade bu
lundurmak, 

10. Bu yeni kurulacak şehirde fennin bü
tün icabatmı tatbik ettirmek üzere evsafı lâzi-
meyi haiz müdür, mühendis, jimnastik mual
limleri, ziraat, sanat mütehassısları ihzar ve 
sevk etmek, 

11. Dersaneler tesis etmek, Kurana istina-
deden ahlâk dersini verebilecek, taşa söz geçi
recek bir âlimi memur etmek, 

12. Vesaiti berriye ve bahriyesi bol bulu
nan bu mevkide Marma adasında sanayi mü
esseseleri vücuda getirmek, mevaddı iptidaiye-
yi oraya sevk edip işletmek, ordunun malze
mesini az para ile tedarik eylemek, yevmiyeleri 
kendilerine verilmek, mevcut zeytin ve bağları 
imar ve teksir ettirmek, kabili ziraat araziyi 
zer'ettirip yiyecekleri tedarik ettirmek, taksi
mi amalin müsmir düsturunu tatbik ederek gün
de altı saat çalıştırmak, 

13. Lüzum görülürse bu işlerin temelini at
mak üzere derhal Avrupa'dan bir mütehassıs 
celbetmek, 

14. Adanın misafirleri arasında tahaddüs 
edecek olan ceza, hukuk dâvalarını bir kanunu 
mahsus ile rüyet etmek ve verecekleri hüküm 
kabili istinaf ve temyiz olmamak şartiyle ka
rar ittihazına salâhiyettar bulunmak ve sâdır 
olan hüküm derhal infaz olunmak üzere üç hu-
kukşinastan mürekkep bir mahkeme teşkil ey
lemek, 

15. Bu mahkemenin vereceği hükümler 
idam, ihtilâttan memnuiyet cezalarından iba
ret bulunmak, 

16. Yirmidört saatten doksanbir güne ka
dar ihtilâttan memnuiyet, hapsi münferit ce
zalarını infaz ve tatbik eylemek için tecritha-
neler vücuda getirmek, 
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17. Hapisane müdüriyle beraber jandarma 
taiburu erkânı iclareten ittihaz edecekleri bir 
kararla beş saat ayakta durdurmak cezasını ver
meye salâhiyottar bulunmak, 

18. İlerde bahtiyar diyeceğim geliyor: Şu 
ada misafirlerini ziyaret etmek için gelecek olan 
aile akrabasiyle muayyen bir güne mahsus ola
rak görüşebilmek üzere yer ayırmak ve bu mak
sadı temin eylemek gayesiyle meskenler vücuda 
getirtmek, 

19. Adada, maruzatım dairesinde inzibata 
ait tedabirin alınmasını mütaakıp hapsuneleri 
boşaltıp kafile kafile adaya sevk etmek, 

Şunu da artırıp söylemeye borçluyum: Hap-
sanei Umumi Müdürü Muhteremi Efdalüddin 
Beyefendi dört yüz beş hapsanede yirmi dört bin 
mahpusun kaçı hükmen mahpus, kaçı mevkuf ol
duğunu, mahkûmların ne kadarı, kaç sene, kaç 
aya mahkûm olduklarım haber veremedi. Onun 
için söyliyeceklerimiz kararla olacaktır. Tahmi
nen onaltı bini mahkûm olsa gerektir. Bence 
adaya sevk edeceklerimiz altı aydan faz'a ceza 
ile mahkûm olanların adedi dokuz bini geçmez. 
Fen dairesinde işlenecek olan adanın toprağı, 
zeytinleri, bağları, zahiresi bu dokuz bin misa
firi müreffeh yaşatır. Taş parçasından ibaret, 
bir damla akar suyu olmıyan Malta adasında 
iki yüz otuzyedi bin insan yaşamaktadır ve bu
gün adaların mamur bir parçasıdır. «Hımme-
tühical taklâüccibal» yukarda kısmen arz eyle
diğim veçhile: Bu dokuz bin kişinin pekçoğu mü-
essesatı smaiyede, mermer ocaklarında Marmara 
adasına pek yakın Paşalimanı adasındaki granit 
taş ocağında çalışacaktır. Marmara adası civarı 
kıymettar balıkların yatağı, durağı olduğuna 
nazaran ittihaz olunacak tedabir sayesinde balık
çılığı dahi ileri götürmek ve istifade etmek de 
mümkün olacaktır. 

Adanın misafirleri, şüphe yok taksimi amal 
kaidei âdilesine tevfikan çalıştırmak ve hâsıl ola
cak olan fazla temettüü, gününü ikmal edenlere 
hisse nisbetinde eline vermek pek kolaydır diye
ceğim geliyor. Bu işi başardığımız gün bütçemiz, 
bu dokuz bin kişinin masrafından tamamen kur
tulacaktır ve bir taraftan Aşar ve Temettü Ver
gisini istifaya başlıyacaktır. 

Artık bu işin karanlık, söz götürür yeri kal
madı. Ne yandan bakılsa muvafık olmıyan ciheti 
göze batmaz. Yalnız boğazların açık bulunmasın
dan dolayı hariçten vukuu melhuz âni bir hü

cumdan ada hakkında siyasi, idari bir mahzur 
mütalâası vâridolursa - ki zannetmiyorum - o za
man yukardan aşağı uzunuzadıya sayıp döktü
ğümüz: Tesisat, teşkilâtı mâruzayı vücuda getir
mek suretiyle bugün vesaiti nakliyenin en mu
vafık olan Eskişehir'deki Hazinei Millete ait 
Çiftler Çiftliğini bu işe tahsis ederiz ve nncak 
bu suretle mezkûr çiftlikten âzami derecede isti
fade etmiş ve bir tarjla iki kuş vurmuş oluruz. 
îster Marmara adası, ister Çiftler Çiftliğini tel-
örgüsü ile çevirmek Hazinemize öyle gayrikabili 
iktiham bir masraf tahmil etmez. İşittiğime bakı
lırsa mezkûr çiftlikte elverişli binalar da mev
cuttur: Yok olduğu anlaşılırsa dinç, tuvana do
kuz bin amelenin mesaisiyle mebani vücuda ge
tirmek işten bile değildir. Muvaffakiyet, azim ve 
kararı tacilde tereddüdü kapıdışarı etmektedir. 

Şurada bir cihet kalıyor: O da, hapisleri baş
ka yere kaldırıp iş yaptırmakta hapislere nefiy 
ve tağrip ve hidematı şakkede istihdam olunmak 
cezaları tatbik olunmuş olur. Böyle; mahkeme
nin vermediği bir ceza ile ayrıca tecziye etmek 
kanuna muhaliftir. Hele cünha ile mahkûm olan 
hapislere şu cezayı tatbik etmek adalete, kava-
nini mevzua ahkâmına tevafuk etmez denilebilir. 
Buna karşı benim soracağım sual ve dolayısiyle 
vereceğim cevap şudur: Haydi cinayet, cünha 
ile mahkûm olan canileri bir tarafa bırakalım... 
Biz kabahatle mahkûm olanları, ileri gideceğim 
yarın beraet edip çıkacak olan bigünahlara, gay
rikabili nez' ve ferağ olan hukuktan, güneşten, 
ha"adan mahrumiyet cezalarını acımıyarak tat
bik edip duruyoruz ne bugün, ne de yarm ka
nunların ne sayfa, ne satırlarına giremiyecek 
olan şu cezaları tatbik etmekte olduğumuzu söy
lersem no cevap verilecektir? Güneşten, havadan 
mahrumiyet cezalarının verilmesine mevzuatı ce-
zaiyemizin ruhu müsait midir? Tatbik olunan 
bu eesalari mahkemelerimiz beraber mi hükmet
miştir?.. Daha ileri gidersek yalnız yüzümüz de
ğil, her yanımız kızarır, kararır; su götürür yeri 
yoktur. Bugünkü hapisanonin hedefi imhaya, şu 
yapılacak hapisanenin mesaisini ihyaya, ıslaha 
matuftur. 

Bugün hapsanelerdc ellerini çenelerine daya
yıp duran; kapıda azraili bekleşen hapisleri mu
hayyer bıraksak içinde bulundukları makteli mi, 
yoksa nefiy, tağrip ve saire cezalarını tazamnıun 
eden ve fakat kendilerine hayat bahşolan ve .ter-
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-biye, ilim, irfan nefyedecek olan yeni hapsane-
yr mi tercih ederler? Şüphe yok ki, yeni hapisa-
neyi tercih hattâ öpüp başlarına koyarlar ve 
günlerini ikmal edinceye kadar kaçmak bir gün 
hatırlarına gelmez. Ben çekinmiyerek diyeceğim 
ki, hapislerin yüzde yüz tehlikeyi göze alıp kaç
maya, hapisane delmeye kıyam eylemeleri iki 
ölümün birisini tercih eylemek kararını vermiş 
olmalarından münbaistir. Hapsane hayatının 
gayrikabili tahammül olmasından ileri gelmek
tedir. Yoksa mahpus bilir ki, yüzde doksan-
dokuz vurulacak, vurulma cezası iki kat olacak
tır. 

Demek isterim ki, firar kararını verenler iki 
şerik ehvenini ihtiyar etmiş oluyor; derdin üs
tüne parmak basmadıkça deva verilmez; artık 
söylenenden söyenmiyenler de anlaşıldı. 

Şimdi beşinci derecede mühim bir cihet ka
lıyor ki; mahkeme bulunan muhitlerde nüfus
larının azlığına, çokluğuna göre birer tevkif
hane meselesidir. 

Altı aydan fazla ceza ile mahkûm olmuş 
olacak olanlar peyderpey Marmara adasına sevk 
olunduktan sonra mevcut hapisaneler ufak bir 
tamirle mevkuflara kâfi gelir. 

Altı aydan daha az ceza ile mahkûm edilmiş 
olanlara gelince : Bence bunlar o kadar büyük 
bir yük değildir. Böyle ufak cezalar ile mahkûm 
bulunanların firar etmek akıllarından geçmez. 
Onlar başka bir şey bilmeseler, firar etmekle 
iki kat ceza yiyeceklerini, esmayı üzerlerine sıç
ratmış olacaklarını iyi bilirler. Bu gibiler gün
lerini bitirmekten başka bir şey düşünmezler. 

Bir de şu mütalâayı ileri sürmek istiyorum. 
Fakat bu noktada fikrimde isabet ettiğime o de
rece Ikaani değilim. 

Kanunu Cezanın, Usulü Muakematı Cezaiye-
nin cezaların suveri tatbikiyesine dair birkaç 
maddesini tadil etsek de bu altı aydan dûn ce
zalarla mahkûm olanları zabıtanın mütemadi 
nezareti altında nısıf ücretle turku umumiyede, 
Hükümetin, maarifin, belediyenin inşaat ve ta
miratında istihdam etsek bilmem nasıl olur?.. 
Bütçemizden hapisaneye ayırmış olduğumuz pa
ranın yüzde doksanını tasarruf etmiş oluruz. 

Bana öyle geliyor ki, böyle yapmakla hem 
pilâvımız yağlanır, hem de şamdan temizlenmiş 
olur. Bu suretle tasvibolunduğu takdirde tevkif 
edilen nısıf ücretle kendilerini iaşe etmiş ola

cağımız gibi müddetlerini ikmal ettikten sonra 
bir miktar harçlıkla köyüne, hanesine dönmüş 
olur. Bu sayede mütemadi harbler yüzünden 
açılan rahneleri bir derece kapamış olacağımız 
gibi binlere baliğ olan gürbüz halkın kıymet
tar mesailerinden kendimizi mahrum eylememiş 
bulunuruz. Bu tedbir cürümlerin irtikâbına 
karşı zabıtai mania vazifesini ifa eder. Efendi 
kısmını başlarında değnekçibaşı yaparız. 

Bir de ailesini, harçlık bulup göndermekten, 
daha doğrusu ailesini caninin yüzünden ceza 
çekmekten kurtarmış oluruz. Aynı zamanda 
adalete bir adım yaklaşırız ve Kuran'm (Velâ-
tezirû vâziretün vizre uhrâ) ayeti celilesine mu
vafık iş görmüş oluruz. Eeçe'te, müsham, söy-
liyeceklerim bunlardan ibarettir ve minallahüt-
tevfik. 

Kastamonu Mebusu 
Hasan Fehmi 

Marmara Adası Hâpisanesi kanun lâyihası 
maddeleri 

Madde 1. — İstanbul'dan yetmiş ve Kapıda-
ğı Şibihceziresinden dokuz, mil mesafede bulu
nan Marmara Adası hapisanei umumi ittihaz 
olunmuştur. 

Madde 2. — Ada üzerinde dübeş hanede 
meskûn bulunan üç yüz elli nüfus diğer müna
sip bir yere nakl olunacaktır. 

Madde 3. — Hapisaneıden almaeaik amele ile 
, ada imar olunacaktır ve dairen madar tel örgü-
siyle 'muhafazaya alınacaktır. Elektrikle sahil 
kısmı tenvir kılınarak mahpusînm muhafazası 
için ibeşyüz kişilik muntazam bir jandarma ta
buru ikame edilecek ve karakollar inşasiyle yek
diğerine telefonla raptolunacaktır. 

Madde 4. — Adada mevcut kilise ve manas
tır, (kışla ve hastane tesis olunup gayrikâfi ge
lirse ayrıca lâzrmgelen inşaat da yapılacaktır. 
Ada sahilini devir ve tarassut etmek üzere iki 
aded mücehhez muhafaza istimbotu ihzar olu
nacaktır. 

Madde 5. — Tesis olunacak hapisanede evsa
fı lâzimeyi haiz bir müdür ile maihpusînin inti
bahı idini ve ahlâkilerini temin için evsafı ilmi
ye ve diniyeyi haiz icabı kadar mütehassıs mu
allimin tayin kılınacaktır. 

— 8 — 
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Madde 6. —Hapsanede tezgâhlar tessi edi
lerek ordunun malzemesi ihzar ve imal oluna
caktır ve mevcut bulunan bağlar ve zeytinlik
ler imar ve teksir edilerek arazi fen dairesinde 
işletilmek suretiyle hapislerin yiyecek ve giye
cekleri tedarik ettirilecek ve mesaide taksimi 
amalin müsmir düsturu tatbik olunarak mah
pusîn günde altı saat çalıştırılacaktır. Bu rae-
vaddı muntazam bir program dairesinde tesbit 
Ve teftiş etmek üzere müdürün fevkinde olarak 
nazır sıfatiyle Avrupa'dan bir mütehassıs celbo-
lun'ac aktır. 

Madde 7. — Mahpusîn mütehassısın emriyle 
kabiliyetleri olduğu işlerde istihdam olunup 
kendilerine hasılatı saf iyenin sülüsü ifa ettikle
ri vazaifin ehemmiyetine göre taksim ve tevzi 
edilecektir. 

Madde 8. — Mahpusîn arasında tahaddüs 
edecek ihtilâf ve vukuatı kati surette hal ve 
fasla memur olmak üzere üç zattan, mürekkep 
bir mahkeme tesis kılınacaktır. Mahkeme hu
kuk dâvalarını ve cünha derecesindeki ceraimi 
gayrikabili istinaf ve temyiz olmak üzere ni
yet ve bilcümle hapis'anelerde tatbik olunage-
len bâzı ahlâki ce3a ve tedabiri dahi hükmede
cektir. 

Madde 9. — Nazır, 'mahpusîn hakkında tat
bik olunacak ahlâki teda'biri ve ziyaret günle
ri tahsisini ve tenzihi ahlâk ve sıfat eylemeleri 
için lâzımgelen konferans ve dersleri ve sâyi 
ve amel tertip ve tanzimi hakkında Avrupa 
hapisane'lerinde tat'bik edilen usulüne tebaan 
emzicei memlekete muvafık bir nizamname tan
zim edecektir. 

M'adde İD. — Marmara Adasında mevcut 
Marmara ve civarında bulunan Paşalımanı Ada
sındaki granit taş ocakları mahpusîn tarafın
dan işletilecektir. 

Madde 11. — Adada bulunan bilcümle me
murin ve jandarma işbu nizamname ahkâmını 
tatbikle mükellef olacaktır. Müdür, Nazırın 
Müşaviri ve ieraî memuru olarak ifayı vazife 
edecektir. Beyinlerinde vazifeten ihtilâf zu
hurunda Dahiliye Vekâletinin emri ka'tî ola
caktır. 

Madde 12. — Altı aydan fazla ceza ile mah

kûm olmuş ve olacak olanlar Marmara Adası 
Hapisanesine sevk olunacaklardır. 

Madde 13. — Altı aydan dûn ceza ile mah
kûm olanların firar etmeleri müsteb''at olduğun
dan bunlar: Fruku umumiyede belediye ve na
fıa umurunda nısıf ücretle istihdam olunacak
lardır. 

Madde 14. — Ceza ve Usulü Muhakemat ve 
İdarei Vilâyat kanunlarının işbu kanuna muha
lif Olan mevad ve ahkâmı mülgadır. 

Madde 15. — Bu kanun tarihi neşrinden iti
baren meriyülicradır. 

Madde 16. — Bu kanunun icrayı ahkâmına 
Dâhiliye ve Adliye vekilleri memurdur. 

Riyaseti Gelileye 

Marmara Adasının hapisanei umuımi ittiha
zına dair Kastamonu Mebusu Hasan Fehmi 
Efendi tarafından verilen 17 . 10' . 1339 tarihli 
teklifi kanunisi encümenimizce de ledelmüzake-
re teklifi mezkûr 'muhteviyatı tasarruf ve hür
riyeti şahsiyenin levazımı içtimaiye ile mütena
sip bir surette vikayesini istihdaf etmesine meb-
ni şayanı müzakere görülmekle Heyeti Umumi-
yeye takdimine karar verildi. 

Lâyiha Encümeni Reisi Kâtip namına 
Tokad " Antalya 
Emin Ahmet Saki 

Mazbata Muharriri 
Antalya 

Ahmet Saki 

Tezkereler 

1. — Birinci Devrei tntihabiye azasına İstik
lâl Madalyası itası hakkında Gazi Mustafa Kemal 
Pasa Hazretlerinin tezkereleri. 

KEİS — Okunacak : 

T.3.M.M. Riyaseti Celilesine 
22.10.1339 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Birinci Devrei 
Tntihabiye âzasından oldukları halde cephede ve 
bilfiil 'kıtada asarı haımaiset ve fedakârî gösterdik
lerinden dolayı Bozok MeJbuısu Süleyman Sırrı, 
Kozan Mebusu Ali Saip ve Gaziantep Mebusu 
Kılıç Ali beylere İstiklâl Madalyası Kanununun 
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ikinci ve beşinci maddelerine tevfikan, nısfı ye
şil ve nısıf diğeri 'kırmızı şeritli İstiklâl-Madalyası 
itası rica ve Meclisi mezkûr azayı mütebakiyasine 
de kanunun ikinci madde~!n'e tevfikan yeşil kur-
delâlı madalya verileceği arz olunur efendim. 

; - ,',_, T.B.M. Meclisi Reioi 
Gazi Mustafa Kemal 

REİS — Efendim bu hususta mütalâa var 
mı? (Heyır seleri) Kabul buyuranlar lütfen el 
'kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Efendim demin Marmara adasında Hapisa-
ınei Umumi tesisine dair Lâyiha Encümeni maz
batayım Adliye Encümenme havale etmiştik. 
Dahiliye Encümenine de ha vole edilmesi lâzım
dır. Dahiliye Encümenine havale ediyoruz. 

\ 

Takrirler 

1. — İstanbul Mebusu Abdurrahman Şeref 
Bey ve rüfekâsının, Adliye Encümeninde bulu
nan affı hususiler hakkındaki levayih vetekâlifin 
bir ara"fa toplanarak affı umumiye tahvili ve 
takririn Adline Encümenine havalesi hakkında 
takriri (4/110) 

Riyaoeti Celileye 

Elaffu zekâtüzzafer 

Her inkılâbın teessüründe pürteşevvüş bir 
mâz'mn ferdasında bulraulur. Çünkü inkılâbn 
seyrü cuşişinde galeva.nMr memleket dâhilinde 
gayritHV.î halat ve hâdlsata ecıbebo'arak sükûnet 
muhit el olunca heyeti içt'maiyevi bilhuzur eden 
vukun4- arttır; mücrimin ve mnhkûmînin adedi ço
ğalır; hapircneler dolar. İnkılâp, zaferle tetev-
vüc'syled'kıte o mazii müfpvveşin (Elaffu zokâtüz-
zafer) düsturuna tevfikan tasfiye! hesabı, bütün 
cihandaki emtalme myıar^n, bir 'kaziye! nrıh-
keımdir. İşte bu hakikata binaen affı hususiye 
dair mütaaddit levayihi kanuniye ihzar kılın
mış ve encümenlerde müzakere edilmekte bu
lunmuştur. Geçen Perşembe günü sülüsamı müd

deti cezaiivelerlni ikm'al eden mahkûmînin bakıyei 
müddeti cezaiyelerinin affı hakkındaki lâyiha! 
C-anvj:ıiyen n çımayı müzakeresinde. işbu affı 
husuoi kâfi görülmiyerek lâyiha! mezkûre daha 
etraflı bir şekle ifrağ olunmak üzere Heyeti 
U.mrjrnlyoden Adliye Eniümenine iade kılınmıştı. 
Affı hususiye dair gerek ızuznoımede, gerek en-
e'imenlerde 'bulunan levayihi müteaddidei kanu
ni yen *n bir araya toplanarak istisnaatı münasibe 
nazarı itibara alınmak suretiyle affı umumiye 
tahvilini ve igbu takririn Adliye Encümenine ha
valesini teklif eyleriz. 

20.10.1339 
İstanbul Urfa 

Abdurrahman Şeref Şeyh Saffet 
Muş Mardin 

îlyas Sami Necib 
Gelibolu Kayseri 

Celâl Nuri Halid 
Bolu Van 

Şükrü Hakkı 
Bitlis Dersim 
Resul Ahmed Şükrü 

Karahisarı Sahib Diyarbekir 
İzzet Ulvi Mohımed 

içel Aydın 
Hafız Emin Tahsin 

Urfa Maraş 
Ali Hacı Mehmed 

Kângırı 
Ziya 

Ertuğrul 
Halil 
'Sivas \, 

Halis Turgut 
Mardin 
Derviş 
Mardin 

Abdürrazak 
İsparta 

(Olmnamamıştır) 

Onman Kadri 
Siverek 

Cûdi 
Elâziz 

Muhiddln 
Ankara 

Ömer Mümtaz 
Tokad 

Mustafa 
Mardin 
Necib 

AZAYI KÎRAM MUAMELÂTI 

1. — Reisisani Ali Fuacl Paşa Hazretlerinin 
istifanamesi. 

REİS — Okunacak : 

23.10.1339 
T.B.M.M. Riyaseti Celilerine 

MaTûmuâlileri olduğu üzere üç sene mukad
dem Meclisi Âlinin inzimamı reyiyle Garb Cep-
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heai Kumandanlığından, Moskova Sefirikebirliği-
ne tâyin ve badehu üç defa da Meclisi Âliain 
Rjyaısetisânıyesine intiıhabolundum. Bu vesile ile 
Meclisi Âlinin âcizleri hakkında göstermiş oldu
ğu teveccüh ve itimada bir daha teşekkür etme
yi vecüboden add eylerim. Bu kere hizmeti askeri
yeye avdetime lüzum hâsıl olduğundan Meclisi 
Âlinin mzımsmı reyiyle yeni vazifeme hareket 
'edebilmek için vazif ei Riyasetten af buyurulmak-
lığımı rica ve arzı hürmet öderim efendim. 

Ankara Mebusu 
Ali Fuad 

(Ret, ret sesleri) 

HASAN-FEHMİ Ef. (Kastamonu) — Ken
dim ve rüfekam namına Meclisteki Riyaset va
zifesine devamını temenni ederim. 

ALI RIZA B. (İstanbul) — Orduda deruh-
de buyurdukları vazife de çok mühimdir. 

REİS — Mücahedei Milliyemizin iptidasın
dan bugüne kadar vatan ve milletimizin temi
ni istiklâl ve saadati uğrunda gerek cepheler
de; gerek ilk Büyük Millet Meclisinin, gerek 
Meclisi Âlinizin Riyasetisaniyesinde şayanı tak
dir himmetler ve pek mebrur hizmetler ifa 
eden Reisimiz Ali Fuad Paşa Hazretleri bu ke
re de büyük bir hizmeti vataniye deruhde bu
yurduklarından dolayı aflarını Heyeti Celile-
nizden rica eylemişlerdir. Heyeti Celileniz na
mına beyanı teşekküri ifa için Divanı Riyasete 
müsaade Duyurulmasını istirham ediyorum. 
(«Hayhay» sesleri.) 

2. — Konya Mebusu Kâzım Hüsnü Beyle 
rüfekasmın, ruznamenin otuzdördüncü maddesini 
teşkil eden Konya T) arüley tamına muavenet hak
kındaki lâyihai kanuniyenin müstacel ruzname-
ye nakline dair takriri. 

REİS — Ruzname hakkında bir takrir var
dır, okunacak. 

Riyaseti Celileye 

Ruznamei müzakeratm otuzdördüncü mad
desinde muharrer ve Konya Darüleytamma 
muavenet için takdim olunup Muvazenei Ma
liyeden gelen teklifi kanuninin dârımezkûrun 
Konya'da zuhur eden harik dolayısiyle hara-
bolarak yetimlerin pek ziyade muhtaç ve sefil I 
bir halde bulunduklarından dolayı müstacel | 
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kısma nakliyle hemen müzakeresini istirham vfl 
teklif eyleriz. 

Konya 
Kâzım Hüsnü 

Konya 
Tevfik Fikret 

Menteşe 
Esad 

Eskişehir 
Mehmed Arif 

Ertuğrul 
Rasim 

Ankara 
Hilmi 
Tokad 

Mustafa 
Konya 
Fuad 
Konya 

Eyüb Sabri 

Konya 
Mustafa Feyzi 

Burdur 
Hüseyin Baki 

Kütahya 
Mehmed Nuri 

Ankara 
Ali Fuad 
Kângırı 

Ziya 
Erzurum 

Raif 
Muş 

Osman Kadri 
Konya 

Mustafa 
Karahisarı Sahib 

Ali 
Erzincan 

Sabit 

REİS — Efendim bu takriri kabul buyu
ranlar lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiş ve 
müstacel ruzname sırasına alınmıştır. 

3. — Muş Mebusu Osman Kadn Beyin, ruz* 
namenin otuzüçüncü maddesinde mukayyet tak
ririn müstacelen Nafıa Vekâletine havalesine da
ir takriri. 

OSMAN KADRİ B. (Muş) — Efendiler, Dev
letin her hangi bir maslahatı cidden mühimdir. 
Ehemmi mühimme takdim suretiyle vükelâdan 
her hangi biri bir teklifi kanuniyi veya bir tak
riri talebederek encümeni aidine gönderiyor ve 
müstacelen müzakere edilip çıkıyor. Bugünkü 
ruznamenin 33 ncü numarasında mukayyet tak
ririmiz, -ki üç - dörtyüz bin halkın elemini ağ
lıyor - birkaç gün evvelki ruznamelerde muhte
lif numaralara girdi, çıktı, vekili aidinin na
zarı dikkatini celbetmedi. O takririmizle; yol
ların, köprülerin tamirini rica ve istirham et
tik. Malûmu sâminizdir ki; bu mevsim yolla
rın, köprülerin tamirine müsait bir zamandır. 
Vekili aidinin nazarı dikkatini celbetmiyorsa; 
Heyeti Celilenizden çok rica ederim, bunu tas-
viben ve tercihan Nafıa Vekâletine havalesine 
müsaade buyursun. Ruslar düşman sıfatiyle 
memleketimize girerken bize birçok yollar ihda 
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etmişlerdi. Nafıa Vekili bir Müslüman sıfatiyle 
'bunları har ab olmaktan vikaye etsin. Takriri
min tasviben vekalete havalesini Heyeti Celi-
lenizden istirham ederim. 

REİS — Osman Kadri Beyin takrirleri ruz-
naimenin 33 ncü maddesinde muharrerdir. Tah
riren istical teklifi yapmamışlardır. İstical 
teklifi yaparlarsa reyi âlilerine vaz'ederim. 

Ruznameye geçiyoruz efendim. Ruznamenin 
1, 2, 3 ncü maddeleri encümenden gelmemiştir. 
4 ncü maddede Evkafı mülhaka fazlallarmdan 
alınmakta olan malı maktuun ilgasına dair Lâ
yiha ve Şer'iye Encümeni mazbatası vardır, 
okunacaktır. 

1. — Vakfiye ve beratlarında malı maktu 
mündericolanlardan maada bilûmum Evkafı 
mülhaka fazlalarından alınmakta olan malı 
maktuun ilgasına dair kanun lâyihası ve Şer'iye 
Encümeni mazbatası(1/1) 

Esbabı mucibe lâyihasıdır 

27 Rebiyülevvel 1289 tarihli Evkaf Nizam
namesinin ondokuzuncu maddesinde «Evkafı 
mülhaka fazlaları mütelhammilolup da berat
larında malı maktu mündericolmryan vakıfla
rın hasılatından maaşı muharrer ve harcı tau-
haseıbeden maada nizamı, kadîmi veçhile Hazi
ne için icabına göre rulbu veya sülüs olarak 
malı maktu namiyle akçe tefrik ve tahsis olun
mak üzere keyfiyetleri ıbamazbata işar oluna
caktır» deyu muharrer olduğu halde bin üçyüz 
'Onbeş senesine kadar tatbik edilmemiş ve 19 
Temmuz 1315 tarihinde iradei seniyeye ikti
ran eden Şûrayi Devlet karariyle «Evkafı mül-
hakadan tevliyet ye zâviyedarlık ve mezre-
âdarlık ve çiftlik ve malik ;ne vakıflarının be
herine rüyet olunacak muhasebelerinde masa
rifi mûtade, tamirat, vazaif ve mürettebatı 
Hazine çıkarıldıktan sonra,beşbin kuruştan faz-
.lâsı zuhur eden cesametli itibar olunarak beş-
biın kuruştan onbin kuruşa kadar olan fazla
dan humus, onibin kuruştan yirmibin kuruşa 
'kadar olan miktardan rubu, yarmiblni teca
vüz eden miktardan sülüs ahzedilmesi suretin
de mezkûr madde hükmü tadil edilmiştir. 

Salifüzzikir nizamnamenin ondokuzuncu 
maddesinde bahis ve hikâye edilen 15 Rebiyül-

HAMDİ B. (Bozok) — Reis Bey, îdi Millî 
gününün tâyin ve müzakeresine karar veril
mişti... 

REİS — Bundan sonra onu müzakere ede
ceğiz efendim. 

HAMDİ B. (Bo'zok) -— Zâbitan maaşatı hak
kındaki Kanundan sonra müzakere edilecekti. 

RAGIB B. (Kütahya) — Gelecek seneye 
kadar vakti var. 

REİS — Efendim! Evkafı mülhaka fazlala
rından alınmakta olan malı maktu hakkındaki 
lâyihai kanuniyeyi okuyoruz : 

evvel 1269 tarihli Nizamı Kadîmede ise «Vak
fiyesi ve meşrutiyeti olmayıp hayrat ve tmü-
berratı mevcudolan evkafın varidatı kura ve 
mezari olarak cesametli olursa hini tevcihin
de salbesal rüyet olunacak muhasebesinden 
masarifi mûtade ve mürettelbatı Hazineden baki 
kalacak faızlasınm rubu veya sülüsü velhâsıl ta
hammülüne göre Hazineden malı maktu na-
miyle bir meblâğ tefrik ve derç kılınacağı» mu
harrer olmasına binaen bermucibi nizam malı 
maktu ahzi yalnız «Vakfiye ve meşruiyeti ma
lûm olmıyan ve varidatı kura ve mezariden 
ibaret bulunan mülhakaya münhasır iken muh
telif tarihlerde tadilâta uğrıyarak ancak bin 
üçyüz onbeş tarihinden itibaren bilûmum ev
kafı mülhakaya şâmil olmak üzere tatbikma 
mübaşeret edilebilmiş ve Evkaf bütçelerinin 
varidat kısmı senedatını irae eden «T» cetve-
velinin 15 müteselsil numarasında muharrer 
meşruhat ile de varidatı Hazine : senedatı nıe-
yanına dâhil bulunmuştur. Halbuki seksendo-
kuz tarihli Evkaf Nizamnamesinin onyedinci 
maddesi mucibince rüyeti muhaselbe ile mükel
lef olan kâffei evkafı mülhakanın badelmuha-
sebe zuhur edecek fazlalarından varidatının 
ve meşrutulehlerinin envaına göre yüzde altı
dan yüzde yirmiboşe kadar maaşı muharrer 
ve harcı muhaselbe namiyle bir resim ahiz ve 
istifa olunmakta ve böyle bir resmin ahzedil-
mesinden dolayı malı maktu tabiriyle ikinci bir 
resmin alman resmin miktarını yüzde otuzdan 
yüzde elliye kadar tenzil etmektedir ki, bu 
hal alâkadarânın bihakkin şikâyatmı mucKbol-
maikla beraber haddizatında muvafıkı madelet 

5. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 
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de görülmemiş olduğundan bu bapta mezkûr 
malı maktuun ilgasına dair kaleme alman ka
nun lâyihası merbutam takdim kılınmıştır, 

Tetkik ve 'mütalâasından- da anlaşılacağı üze
re bâzı müstesna vakıfların vakfiyelerine müs
teniden veya istisnalarına mukabil minelkadîm 
vermekte oldukları malı maktuun ipkaları za
ruri görüldüğünden bunlardan maada bilûmum 
evkafı mülhaka fazlalarından alınmakta olan 
malı maktuun alınmaması muvafık 'görülmüş 
ve birimci madde olveıçhile tahrir edilmiştir. 

Haddizatında muvafıkı madelet olmadığı 
cihetle ilgası talelbedilen işlbu resmin geçmiş 
senelere aidolup henüz muhasebeleri rüyet edil
memiş olan vakıfların badelmuhasebe tahakkuk 
edecek fazlalarından da ahzi cihetine gidilmesi 
doğru bir muamele olamıyacağmdan birinci 
madde hükmü rüyet edilmemiş muhasebatı 
müterakimeye de teşmil edilmiş ve ikinci madde 
bu esas dairesinde kaleme alınmıştır. 

Üçüncü-madde alelûsul vaz'edilmiştir. 
Kanun lâyihası 

Madde 1. — Vakfiye ve beratlarında malı 
maktu mündericolanlardan maada bilûmum 
evkafı mülhaka fazlalarından alınmakta olan 
malı maktu mülgadır. 

Madde 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden mu
teber olup o tarihe kadar her ne suretle olursa 
olsun rüyet edilememiş olan evkafı mülhaka he-
sabatı müterakimesine de şâmildir. 

Madde 3. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına 
Şer'iye ve Evkaf Vekili memurdur. 

1 . 7 . 1339 
İcra Vekilleri 

Heyeti Reisi Şer'iye Vekili 
Hüseyin Rauf Musa Kâzım 

Müdafaai Milliye Vekili Adliye Vekili 
Kâzım Rifat 

Dahiliye Vekili Hariciye Vekâleti V. 
Ali Fethi Hüseyin Rauf 

Maliye Vekili Maarif Vekili 
Hasan Fehmi İsmail Safa 
Nafıa Vekili ' İktisat Vekili 

Feyzi Mahmud Esad 
Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye V. V. 

Dr. Tevfik Rüşdü 
Erkânı Harbiyei Umumiye V. V. 

Kâzım 

Şer'iye ve Evkaf Encümeni ' 12 Eylül 1339 
3 

T. B. M. M. Riyaseti Celilesine 

Malı maktu naımiyle Evkaf Hazinesince isti
fa e dile gelen resmin ilgasına dair olup Heyeti 
Vekile tarafından teklif ve Heyeti Umumiye 
karariyle encümenimize havale buyurulan ka
nun lâyihası tetkik edildi. Malî maktu ki, ev
kafı mülhaka fazlai hasılatından maaşı muhar
rer ve harcı muhasebeden mâada Hazinei Ev
kaf için icabına göre humıs, rubu, sülüs nisbe-
tinde tefrik edilen bir meblâğdan ibarettir. He
yeti Vekilenin esbabı mucibe lâyihasında taf
sil ve izah olunduğu üzere muhtelif tarihlerde 
muhtelif safhalar arz eden bu malı maktu esa
sen adaletsiz vaz'edil'miş bir resim olması hase
biyle hiçbir zaman alâkadarânca hüsnütelâkki-
ye mazhar olamamıştır. Çünkü mütevellileri 
her sene rüyeti muhasebe ile mükellef olan kâf-
fei evkafı mülhakanin badelmuhasebe zuhur 
edecek fazlalarından varidat ve mcşrutulehle-
rin nevi ve mahiyetine göre yüzde altıdan yüzde 
yirmibeşe kadar maaşı muharrer ve harcı mu-, 
hasebe namiyle esasen bir resim alınmaktadır. 
Malı maktup naımiyle ikinci bir resim daha 
ahız ve istifası resmin miktarını yüzde otuzdan 
yüzde elliye kadar tezyidetmektedir. Şu kadar 
ki, 'berat ve vakfiyelerinde malı maktu mu
harrer olan mülhakalardan ötedenberi alınmak
ta olan resmin bermucibi vakfiye ipkası zaru
ri olup bunun haricinde umumiyetle evkafı mül
haka fazlalarından alınmakta olan resmi mak
tuun lağvı encümenim izce tasvibedildi. Evkaf 
bütçesinin varidat kısmına mevzu olan malı' 
maktu miktarı otuz bin lira raddesinde olup 
bunun bir kısmı berat ve vakfiyelerinde malı 
maktu muharrer d a n evkaftan kadîmi veçhile 
alız vo istifa edileceğinden Jâğvı talebedilen 
malı maktu miktarı yirmiİki bin lira raddesin
de tahmin edilmektedir. Bunun ise yüzlerle 
alâkadarânın mütemadi ve cidden muhik olan 
müracaat ve şikâyatmı temadi ettirımeye ve içla-
rei evkafı, muamelâtı mütemadiye ile meşgul 
etmeye değeri yoktur. Kanunun ikinci madde
si ise birinci maddenin ifade ettiği ademiistîfa 
hükmünün işjbu kanunun tarihi neşrine kadar 
rüyet edilememiş olan evkafı mülhaka hesabatı 
müterakimesine de şümulünü ifa etmekte olup 

I evvelen kabul edilen bir hükmün ahiren nak-
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zmın temadisine mesağ vermemek için onun da 
kaibulü zaruri görülmüştür ve her maddei ka
nuniye ,aynen kabul edilerek ve müstacelen mü-
kazeresi encümenimizin cümlei teklifatmdan 
olarak Heyeti Umumiyenin nazarı tasdikma 
arz edilmek üzere huzuru Riyasetpenahiye tak
dim kılındı. 

Şer'iye ve Evkaf 
Encümeni Reisi 
Abdullah Azmi 

Kâtip 
Rasih 

Âza 
Veled Çelebi 

Âza 
Naim Hazım 

Mazbata Muharriri 
Karahisarı Sahib 

Mebusu 
Kâmil 
Âza 

Erzurum 
Raif 
Âza 

Mustafa Feyzi 
Âza 

Hafız Şahin 
Âza 

Eyüb Sabri 

REİS — Efendim kanunun heyeti umumiye
si hakkında mütalâa var mı? Heyeti umumiyesi 
hakkında mütalâa yoktur, yalnız müstaceliyet 
teklifi vardır. 

RAÎF Ef. (Erzurum) — Müsaade buyurur 
musunuz efendim? Geçenlerde bendeniz bunun 
müstaceliyetini teklif etmiştim ve kabul edil
mişti. 

REİS — Müstaceliyette iki şekil vardır. Bi
naenaleyh o iki şekli tavzih edeyim. Bunu 
müstacel ruznameye almak meselesi başkadır. 
Kanun için istical karan başkadır. Kanun için 
istical kararı, kanunun bir defa müzakeresini 
talepten ibarettir. Halbuki bu kanunun müza
keresi hakkındaki karar bu mahiyette değildir. 
Binaenaleyh bu istical kararını reye vaz'edece-
ğim. O kadar kanunun bir defa müzakeresine 
kifayet etmez. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) 
ti nerede kaldı ? 

Kanunun müstaceliye-

REİS — Efendim encümenin teklif" ettiği 
istical kararını kabul edenler lütfen el kaldır
sın. Kabul edilmiştir. Kanunun heyeti umu-
miyesini kabul ederek maddelere geçilmesini 
kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kanunun 
heyeti umumiyesi kabul edilmiştir. Maddeleri 
okuyacağız : 

Evkafı mülhaka fazlalarından alınmakta olan 
malı maktuun ilgasına dair Kanun 

Madde 1. — Vakfiye ve beratlarında malı 
maktu mündericolanlardan mâada bilûmum ev
kafı mülhaka fazlalarından alınmakta olan malı 
maktu mülgadır. 

REİS — Efendim birinci madde hakkında 
söz istiyen var mı? (Yok sesleri) Birinci mad
deyi aynen kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — işbu kanun tarihi neşrinden 
muteber olup o tarihe kadar her ne suretle 
olursa olsun rüyet edilememiş olan evkafı mül
haka hesabatı müterakimesine de şâmildir. 

REİS — Efendim ikinci madde hakkında 
söz istiyen var mı? (Hayır sesleri) İkinci mad
deyi aynen kabul buyuranlar lütfen el kaldır
sın. İkinci madde aynen kabul edilmiştir. 

Madde 3. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına 
Şer'iye ve Evkaf Vekili memurdur. 

REİS — Efendim üçüncü madde hakkında 
söz istiyen var mı? Üçüncü maddeyi aynen ka-» 
bul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiş
tir. 

Kanunun heyeti umumiyesi tenkisi varidatı 
mucibolduğu için tâyini esami ile reyi âlilerine 
vaz'ediyorum. Kabul edenler beyaz, etmiyenler 
kırmızı olarak rey puslalarını istimal buyur
sunlar. Efendim reylerini istimal buyurmıyan 
rüfeka lütfen reylerini istimal buyursunlar. 
İstihsali âra hitam bulmuştur. 

Efendim ruznamenin beşinci maddesine ge
çiyoruz. 2 Teşrinisani tarihinin îdi Millî addi 
hakkındaki teklifler okunacaktır. 

2. — Sivas Mebusu (Sabık) Rauf Beyin, sal
tanatı şahsiyenin ilgasına müsadif Leylei velâdeti 
Risaletpenahi olan ayın 2 Rebiyülevvel 1340 gü
nünün îdi Millî addi hakkında teklifi (2/130), 
ve Burdur (Sabık) Mebusu İsmail Subhi Beyin 
2 Teşrinisani 1338 gecesi ve gününün Millî Sal
tanat Bayramı addi hakkında kanun teklifi ve 
Lâyiha Encümeni mazbatası (2/131) 

Riyaseti Celileye 

Meclisi Âlice, İstanbul'daki Hükümeti şah
siyenin tarihe intikali ile hakkı hâkimiyetin 
uhdei millette istikrarını müemmen ve müey-
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yet karHrm Serildiği 1 Teşrinisani 1338 günü 
akşamı mesud bir tesadüf olarak Resulü Ekre-
mimizin Leylei Vilâdetleri olan 12 Rebiyülevvel 
gecesine, de müsadif olduğundan Leylei mez-
kûre ile ferdasının Vilâdet Kandili ile beraber 
aynı zamanda milli bayram olarak kabulü için 
âtideki teklifin kesbi kanuniyet eylemesini arz 
ve teklif eylerim efendim. 12 Rebiyülevvel. 

Sivas Mebusu 
Hüseyin Rauf 

12 Rebiyülevvel gecesiyle gününün 
millî bayram addine dair Kanun 

Madde 1. — Leylei Vilâdet Hazreti Risalet-
penahiye müsadif olup Türkiye'de saltanatı 
şahsiyenin ilgasiyle hukuku saltanatın uhdei 
millette istikrarını ve hâkimiyeti milliyenin te
essüsünü sureti katiyede tesbit eyliyen kararın 
Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edildi
ği 12 Rebiyülevvel gecesi ile günü Hâkimiyet 
Bayramı addolunmuştur. 

Madde 2. — îşbu kanun tarihi kabulünden 
muteberdir. 

Madde 3. — İşbu kanunun icrasına Büyük 
Millet Meclisi memurdur. 

Dünkü tarihî celsede müzakere nihayetinde 
tarafı âçizanemden zabıtlarda mündericolduğu 
veçhile vâki olan «Saltanatı milliyeyi tes'iden 
bugünün İdi Millî olması» teklifini, - ki bilâ-
hara Sivas Mebusu Muhteremi Rauf Beyefen
di tarafından da teyit ve Heyeti ümumiyece 
kabul edilmiştir- bir kanun lâyihası şeklinde 
'berveçhi zir tesbit ve arz eylerim. 
Millî Saltanat Bayramına dair kanun lâyihası 

Madde 1. — Teşkilâtı Esasiye Kanuniyle 
mevzu olduğu veçhile Türkiye halkının hukuku 
hâkimiyeti ve hükümranisi Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin şahsiyeti mâneviyesinde gayrika-
bili tecezzi ve terk ve ferağ olmak üzere te-
messül ettiğini ve Misaki Millî hudutları dâhilin
de Türkiye Büyük Millet Meçlisi Hükümetin
den başka şekli Hükümet tanımadığını ve Hi
lâfetin Âli Osman'a aidolup Halifenin Büyük 
Millet Meclisi tarafından intihap kılınacağım 
ve Türkiye Devletinin Makamı Hilâfetin isti
natgahı olduğunu mübeyyin beyannamenin ka
bul ve neşir ve ilânına müsadif 2 Teşrinisani 
1338 gecesi ve günü Millî Saltanat Bayramıdır. 

Madde 2. -~ İşbu kanun 2 Teşrinisani 13J38 
tarihinden mer'idir. . . . . ' . . - . ;. 

Madde 3. — İşbu kanun: Büyûk/MHet' Mec- - ' 
lisi tarafından icra olunur.* ' . : ' _ ''"'"' 

• Burdur Mebusu - -
ismiail Subhi -

Riyaseti Celileye 

Sabık Sivas Mebusu Rauf Beyin, Leylei Vi
lâdet Hazreti Risaletpenahiye müsadif olan 12 
Rebiyülevvel gecesindeki Meclisi Millînin içti-
mamda saltanatı şahsiyenin ilgasiyle Hâkimi
yeti Milliyenin teessüsü karargir olduğundan 
bahsile yevmi mezkûr ve gecenin Hâkimiyet 
Bayramı olarak kabulü hakkındaki teklifi ka
nunisi tekrar encümeniniizce mütalâa ve tetkik 
olunarak şayanı müzakere görüldüğünden He
yeti Umumiyeye arz ve takdimine karar verildi. 
Lâyiha Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Emin Namına 
Süleyman Sırrı 

Kâtip 
Necib Ali 

REÎS — Efendim! Kanunun heyeti umumi-
yesi hakkında söz istiyen var mı? 

FERİD B. (Kütahya) — Kanunu Esasi En
cümenine gitmelidir. 

REİS — Efendim, yalnız Lâyiha Encümeni 
mazbatası vardır. («Kabul» sesleri.) 

FERİD B. (Kütahya) — Reis'Bey! Kanunu 
Esasi Encümenine gitsin. 

REİS — Efendim müstacel ruznameye alın
mıştır. Fakat usul hakkında bir teklif vardır. 
Kanunu Esasi Encümenine gönderilsin diyor. 
(«Hayır, hayır» sesleri.) Müzakeresine devam 
edeceğiz. Heyeti umumiyesi hakkında söz is
tiyen var mı? («Hayır» sesleri.) Heyeti umu
miyesi hakkında söz istiyen yok. Maddelere 
geçilmesini kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir ve maddelere geçilmiştir. 

12 Rebiyülevvel gecesiyle gününün millî bayram 
addins dıir Kanun 

Madde 1. — Leylei Vilâdeti Hazreti Rcsalet-
penahiye müsadif olup Türkiye'de saltanatı şah
siyenin ilgasiyle hukuku saltanatın uhdei mil
lete istikrarını ve hâkimiyeti milliyenin teessü
sünü sureti katiyede tesbit eyliyen kararın Tür-
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kiye Büyük Millet Meclisince kabul edildiği 
12 Rebiyülevvel gecesi ile günü Hâkimiyet Bay
ramı addolunmuştur. 

REİS —• Efendim, birinci madde hakkında 
söz istiyen var mı? (Hayır sesleri) Efendim bi
rinci maddeyi aynen Tîabul edenler lütfen el kal
dırsın. Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — İşbu kanun tarihi kabulünden 
muteberdir. 

REİS — İkinci maddeyi aynen kabul buyu
ranlar lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir efen
dim. 

Madde 3. — İşlbu kanunun icrasına Büyük 
Millet Meclisi memurdur. 

REİS — Üçüncü maddeyi aynen kabul bu
yuranlar lütfen el kaldırsın. Kalbul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini reyi âlilerine 
vaz 'ediyorum. Kabul buyuranlar lütfen el kal
dırsın. Kabul edilmiştir. 

3. — Karahisarı Şarki Mebusu İsmail Beyle 
rüfekasının. ipekli mensucattan tarifei umumi-
yedeki resmin oniki misli yerine beş misli ahzi 
hakkında kanun teklifi (2/62) ve İstihlâk Resmi 
Kanununun tefsiri hakkında Maliye Vekâleti 
tezkeresi (3/109) ve Lâyiha ve Kavanini Mali
ye ve Muvazenei Maliye encümenleri mazbata
ları 

REİS — İstihlâk Resmi Kanununun tefsiri 
ve ipeği hâvi mensucatın Gümrük Resmi hakla
rında (2/62) ve (3/109) numaralı teklifi kanu
ni ve tezkereye dair Kavanin ve Muvazenei Ma
liye encümenleri mazbataları var, okuyacağız. 

Teklifi kanuninin -esbabı mucübesi 

Riyaseti Celileye 

Çakar tâbir olunan pamuk mensucatın üzer
lerinde bulunan çizgi ve çiçeklerin suni ipekten 
olması ve suni ipek ile halis ipeğin Tarife Ka
nununda aynı resme tâbi bulunması itibariyle 
mezkûr kumaşlardan gümrüklerce Tarife Kanu
nunun 305 nci maddesinin saniyen fıkrasının (1) 
numarasında muharrer nispet dairesinde Resmî 
Gümrük istifa olunmak lâzımgelip bilâhara neş
rolunan 295 numara ve 11 Kânunusani 1339 
tarihli Kanun mucibince mezkûr numaranın da-
irei şümulünde bulunan işbu kumaşlardan nis-
ibeti mezkûre oniki misline iblâğ edilmişse de bu 

nisbet mevzuübahsolan kumaşların kıymetine 
nazaran yüzde iki yüz raddesinde ve daha faz
laya baliğ bulunması hasebiyle böyle esas itiba
riyle hasis bir mal için bu derecede ağır resim 
tediyesi tüccar ve halkı ızrar edeceği gibi mev-
zuubahis maddedeki nisbetin oniki misline iblâ
ğını mutazammm kanunun tarihi neşri ile tat
biki arasında bir müddet kabul edilmesi Türk 
tüccarının elinde bulunup henüz ihracedilmiyen 
bu cins emtianın gümrüklerde toplanıp kalması
na sebebolmuş ve esasen bedelleri dahi tediye 
edildiğinden mahreçleri bulunan fabrikalara da 
iadesi imkânsız kalmıştır ki, Rüsumat Müdüriye
tinin tahkikatı da bunu müeyyittir. Halihazırda 
tarifenin tatbikinde bu nevi kumaşların beher 
metresine 80 ilâ 100 kuruş Resmi Gümrük isa
bet etmektedir ki, esasen bugünkü piyasa ile 
25 - 30 kuruş raddesinde hasis olan bu kumaş
ların fii aslilerine nazaran bu derece ağır bir 
gümrüğe tâbi tutulması doğru değildir. Mezkûr 
kumaşlar ise basmadan dayanıklı biraz da göste
rişli ve harcıâlem olmak itibariyle bunlara mem
leketin ihtiyacı da vârestei arz ve izah ocuğu
na ve hâlis ipekli olarak gümrüklere vürüdedecek 
olan zeminleri pamuk veya yün olanların bun
lardan tefriki halinde muamelâtta teşevvüş ve 
suiistimal ihtimali bulunduğuna binaen çakarlı 
ve suni ipekli mensucat ile hâlis ipekli sair me-
vaddı lif iye ile mahlûtan mamul ve ipek mik
tarı yüzde onbeşe kadar olan alelıtlak kumaşla
rın salifülarz 11 Kânunusani 1339 tarihli Kanu
nun dairei şümulünden çıkarılarak bunlardan 
tarifei esasiyenin beş misli üzerinden gümrük 
istifası zımmmda berveçi âti mevaddı kanuniye-
nin müstacelen müzakere ve kabulünü teklif ede
riz;. 

Karahisarı Şarki 
İsmail 
Konya 

Hacı Bekir 
Konya 

Tevfik Fikret 
Antalya 
Murad 
Çorum 

İsmail Kemal 
Kayseri 

Halid Mazhar 

28 Ağustos 1339 
Dersim 

Feridun Fikri 
Konya 
Refik 

Karahisarı Sahib 
Ali Süruri 

İçel 
Mehımed Emin 

Kayseri 
Ahmed Hilmi 

Lâzistam 
Ali 
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(Bozok 
Avni 

Ankara 
İhsan 

Erzincan 
Sabit 

İsparta 
(Okunamadı) 

Lâyiha Encümeni mazbatası 
3 . 9 . 1339 

Tarifei umumiyenin 305 nci ve 308 nci numa
ralının saniyen fıkrasının (1) rakamı dairei şü
mulüne dâhil olan yüzde onbeşe kadar ipeği ha
vi mensucattan tarifei umumiyedeki oniki mis
li resmin beş misli olarak alınmasına ve işbu res
mi tadilin gümrüklerde bulunan bu misillû eş
yaya şümulüne dair Karahisarı Şarki Mebusu 
ismail Beyle rüfekası tarafından verilen 
28.8.1339 tarihli takrir encümenimizce tetkik ve 
mütalâa olundu. Yüzde onbeşe kadar ipeği havi 
pamuk mensucatın lüks eşyaya nisbetle hasis ve 
harcıâlem olmasına ve bu gibi eşyadan fazla re
sim istifa edilmesi de gümrüklerde toplanıp 
kalmasına sebebiyet vermesine mebni tüccar ve 
halkı sııyaneten teklifi mezkûr sayanı müzakere 
görülmekle Heyeti Celileye arzına karar veril
miştir. 

Mazbata Muharriri 
Ahmed Remzi 

Lâyiha Encümeni Relimi 
Tokad 
Emin 

Kâtip' 
Necib Ali 

Kavanini Maliye Encümeninin esbabı 
mucibe mazbatası 

Riyaseti' Cel'ileye 

Çakar tâbir olunan ve üzerlerinde suni ipek
ten mamul çizgileri bulunan kumaşlardan Tarife 
Kanununun 305 nci maddesinin saniyen fıkrası
nın ı(l) nümıaırasmda muharrer nisbet dairesin
de ve ipekli kumaşlar derecesinde Resmi Gümrük 
istifa edilmekte olduğu ve 295 numaralı 11 Kâ
nunusani 1339 tarihli Kanun mucibince mezkûr 
numaranın dairei şümulünde bulunan işbu ku
maşlar nisbeti mezkûrenin oniki misline iblâğ 
edilmiş ise de bu nisbet mevzuubahsolan kumaş
ların kıymetine nazaran yüzde ikiyüz raddesin
de ve daha fazlaya baliğ bulunmam hasebiyle 
haddizatında hasis bir mal olan bu kabil 'kumaş
ların yüksek nisbeltlte resme mütehammil olma
dığından tadili Karahisarı Şarki Mebusu ismail 
Bey 've rüfekam tarafından teklif edilmektedir. 

Kavanini Maliye Encümenine diavet olunan Rü
sumat Müdürü Umumîsinin huzuriyle keyfiyet 
ledelmüzakere evvelâ : ipekli kumaşlar ile suni 
ipekten mamul çakar tâbir olunan kumaşlar ara
sında metanet ve kıymet itibariyle farkı azîm 
'mevcut iken tabi olduğu 'Gümrük Resmi arasın
da fark olmamasından taJhammül edemiyeceği 
fiyatla mal olması; saniyen : Kanunun tarihi 
neşriyle tatbiki arasında bir fasıla verilmemiş 
olduğundan (tüccarın fabrikalara sipariş verdiği 

emtia gümrüklere 'vürudetmiş ve bedeli tediye 
edilmiş bulunduğundan bunların ne iadesine ve 
ne de ibraciyle füruhtuna imkân kalmamış oldu
ğu anlaşılmıştır. 

M-eblhusunanh Gümrük Kanununun vaz'ından 
•maksat memleketimize ithal edilecek emtianın 
metanetini temin etmekle beraber sanayii mahal-
liyeyi teşvik etmek olduğundan ve mezkûr çakar 
kumaşlarmdıaki çizgilerin nebattan veya palmuk*-
tan ımamul çürük ve dayanıksız bir nevi ku
maş olduğu anlaşıldığından kanunun tatbiki ah-
kâmiyle beraber neşrinden evvel sipariş verilı-
<miş olup gümrüklere gelen ve fabrikalara iade
sine imkân olmıyan çakar kumaşların tarifei as
liyenin oniki misli Gümrük Resmine tabi tutul
ması bir kısım ticaret erbabının bihalkfeitn felâ
ket ve mağduriyetini mucibolacağı teemmül 
edilmekle bir defaya mahsus olarak kanunun 

neşrinden evvel sipariş edilerek gümrük antrepo
larıma gelmiş olan ve evvelce sipariş edildiği 
vesaik ile sabit olan kumaşların tarifei asliye
nin Ibeş misli üzerinden resmi alınarak ihracı ve 
keyfiyetin bir kere de Muvazenei Maliye En
cümeninde müzakeresi münasip görülmüş ve 
ber'vedhi âti mevaddı kanuniye tanzim kılınmış 
olduğu arz olunur. 

Kavanini Maliye 
Encümeni Reisi 

Erzincan 
Sabit 

Kâtip 
Konya 

Tevfik Fikret 

Âza 
Karesi 

Osman Kadri 

Mazbata Muharriri 
Kayseri 

Ahmıed Hilmi 

Âza 
Ertuğrul 

M i l 

Âza 
Elâziz 

Mustafa 
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Muvazenei Maliye Encümeninin esbabı 
mucibe mazbatası 

Riyaseti Celileye 

Çakar tâbir olunur kumaşlardan tarifei adli
yenin on'iki misli Gümrük Resımi alındığından 
balhisle 'mezkûr Resmi'n beş misle tenziline dair 
Karaffı'isaırı Şarki Mebusu İsmail Bey ve rüfekâ-
sınııı teklifi kanunileri ve Kavanini Maliye En
cümeni 'mazbatası, encümene davet edilen Rüsu
mat Müdürü Umumîsi Bey hazır olduğu halde 
teıt'ki'k ve müzakere edildi. 

İsmail Bey ve rüfekasınm teklifi kanunileri 
ziynet eşyasının men'ine dair 7 Mayıs 1887 ta
rihli Kanunun zamanı meriyetindA çakar ku
maş] arı Rüsumat idarelerince ipekli addedilmi-
yerek 'beş misil Resmi Gümrük ahziyle mürura • 
na müsaade edilmekte 'bulunduğu halde ziynet 
eşyasından memnuiyetinin raf'ile Tarife Kanu
nundaki resmi aslînin on iki misil Gümrük alı
narak itihaline dair 11 Kânusani 1339 tarihinde 
neşredilen Kanun üzerine çakar kumaşlarından 
bir kısmının üzerlerinde suni ipekten çizgiler 
bulunması yüzünden kaçar kumaşlarından da 
Gümrük Tarifesinin 308 numarasının saniyen 
fıkrasının (1) kısmındaki ipekli kumaşlar mi-
sullû tarifei asliyenin on iki misli Resim istifa 
edilmeye başlandığından mezkûr kumaşların 
kıymetine ve cinsine nazaran derecei tahammü
lün fevkinde bulunan mezkûr resmin beş misil
den on iki misle tezyidi beş misil resim alınaca
ğı ümidiyle fabrikalara 'sipariş veren tüccarın 
malların gümrüğe vürııdu zamanında on iki mi
sil resim talebi karşısında mallarını gümrükten 
çıkaramadıklarını ve fabrikaya iade de edeme
diklerini beyanla elyevm cibayet edilmekte bu
lunan on iki misil resmin beş misle tenzili husu
sundan ibarettir. 

Kavanini Maliye Encümeni mazbatasında da 
bir nebze beyan 'olunduğu veçhile çakar denilen 
tezgâhlar memleket dâhilinde hayli taammüm 
etmiş olup bu tezgâhlarda Avrupa'dan gelen 
kumaşlar derecesinde kumaş İmaline başlanmış 
ve hayli rağbet görmüş olmakla Avrupa'dan 
gelmekte olan mümasillerine va'zedilmiş olan 
on iki misil Resmin tenzili muvafık olamıyaca-
ğı bedihidir. Ancak gerek tarifede ve gerek rü
sum ve tekâlif miktarında vâki olacak tebed
düllerin efradın vaziyeti iktisadiyesine az - çok 

tesiri olacağı muhtacı izaih bir keyfiyet olmadı
ğı cihetle bu gibi tebeddülatı havi kavaninin 
hemen tarihi neşrinde nıer'i olması alâkadâranı 
ızrar edeceğinden efrada kendi işlerini, neşre
dilecek kavanin ahkâmına 'göre tanzim edebil
meleri için bir mehil bırakılması kadîmen mü
esses bir teamül olduğu halde her nasılsa son 
zamanlarda bu teamüle dikkat edilemediğinden 
bâzı tüccarânm zarardide olduğu ve Maliye Ve
kâletiyle Rüsumat Müdüriyeti Umumiyesinin 
de müşkülâta uğradığı esnayı müzakerede ge
rek encümen azasının ve gerek Rüsumat Müdü
rü Umumisinin beyanatından anlaşıldığından 
encümenimiz badema zam ve tenzili resme ait 
neşredilecek kanunların kavaninin neşir ve 
ilânına dair 18 Mayıs 1327 tarihli Kanundaki 
ahkâma tabi tutulması muvafık olacağı kanaa
tindedir. 

Kavanini Maliye Encümeninin 11 Kânusani 
1339 tarihli Kanunun neşrinden mukaddem fab
rikalara sipariş verip çakar kumaşı celbeden ve 
elyevm Gümrük ambarlarında mallarını bekle
mekte olan tüccarânm zarardan vikayeleri için 
mezkûr kanunun neşrinden mukaddem fabrika
lara sipariş edildiği vesaikle sabit olup Güm
rük ambarlarında bekletilmekte olan çakar ku
maşlarından bir defaya mahsus olarak tarife
nin 308 numarasının saniyen fıkrasının (1) kıs
mındaki miktarı aslinin beş misli 'Gümrük Res
mi ahzi hakkındaki mütalâası tamamiyle varit 
ve muvafıktır. 

Encümen Kavanini Maliye Encümeninin 
bahsettiği veçhile çakar kumaşlarının cümlesi 
Gümrük Tarifesinin 270 numarasının dördüncü 
fıkrasında (5) rakamlı kısmında dâhil emtia 
misillû beş misli Resmi Gümrük istif asiyle it
hal edilmekte iken bunlardan suni ipekli mü
zeyyen kısmından aslen tabi bulunduğu marül-
beyan tarife 308 numarasının saniyen fıkrası
nın (1) kısmındaki yüzde on beş ipekli kumaş
lar misillû resim istifasına 17 Kânunusani 1339 
tarihinde Müdüriyeti Umumiyeden emir veril
diği ledettahkik anlaşıldığından tarihi mezkû-
re kadar fabrikalara sipariş edilmiş olan ipekli 
müzeyyen çakar kumaşlarından bir defaya 
mahsus olarak yüzde beş Gümrük Resmi istifa
sı tensip ve Kavanini Maliye Encümeninin ter-
tibetmiş olduğu maddei kanuniye olveçhile ta
dil kılınmıştır. Rüsumat Müdürü Umumisi Be-
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yin verdiği izahat esnasında undan mamul me-
vad ile süt hulâsaları hakkında da bâzı ihtilâ-
fat olduğu beyan edildiği gibi margarin denilen 
yağlardan alınmakta olan istihlâk Resmi hak
kında Maliye Vekâletinden 10 Haziran 1338 ta
rihli tezkere ile talebedilen tefsirin henüz çık
maması yüzünden istanbul Gümrük ardiyelerin
de bu nevi yağların bekletilmekte olduğu anla
şılmış ve mezkûr tefsir talebine aidolup Heyeti 
Celileden encümene tevdi edilmiş olan dosyada 
ismail Bey ve rüfekasmm teklifi kanunileriyle 
birleştirilerek müzakere edilmiştir. 

min istifasını teminen maddei kanuniyenin tan
zim olunduğu neticesine kesbi ıttıla edilmiştir. 
Binaenaleyh memaliki ecnebiyeden ithal edile
cek buğday ve zehair ve her nevi unlar gibi 
bunlardan mamul bilcümle mevaddan dahi 
gümrük tarifei asliyesindeki resmin on iki misli 
olarak resim ahzi iktiza edeceği bedihidir. An
cak bu gibi buğday ve undan mamul mevaddan 
şimdiye kadar gümrüklere vürudedip de farkı 
resim depozito olarak veznelere tevdi ettirilmiş 
veyahut henüz ardiyelerde mevcut bulunmuş 
olan mevaddan bir defaya mahsus olmak üzere 
beş misli resim ahziyle mürurlarına müsaade 
edilmesi esbabı salifeye binaen münasip görül
mekle bu bapta da lâyihaya bir madde derco-
lunmuştur. Süt hulâsalarına gelince 7 Mayıs 
1337 tarihli Kanuna merbut ve mezkûr kanu
nun üçüncü maddesinde mezkûr (b) numaralı 
cetvelde Tarife Kanununun 113 ncü maddesi 
(kahve ve kakao ile hazırlanmış ve hava alma
mak üzere kapalı kablarda mahfuz «kablarm 
sıkleti dâhil olduğu halde» ve süt hulâsaları) 
diye nıuharer olup bu ibaredeki (ve süt hulâsa
ları) kaydından Gümrük Tarifesinin 34 numa
rasında mezkûr (süt «teksif ve ta'kim edilmiş») 
diye mezkûr olan bilcümle teksif ve ta'kim edil
miş sütler kasdedilmiş ise de tarifenin 113 ncü 
ve 34 ncü maddelerinin birbirlerine karıştırıl
mış olması ve halbuki tarifenin 313 numarasın
da esasen mezkûr bulunmıyan ve piyasada ma
cun veyahut toz halinde süt hulâsası diye satı
lan bir madde mevcut bulunması tarife ıstıla
hında şimdiye kadar süt hulâsası tâbirinin isti
mal edilmemiş olması Rüsumat idarelerince iş-
tibahı mucibolmuştur. Bu bapta encümen esbabı 
mucibe mazbatasını ve Büyük Millet Meclisi za
bıtnamelerini tetkik ederek marülbeyan süt hu
lâsaları tâbirinden bilcümle ta'kim ve teksif 
edilmiş sütler ve süt hulâsaları rnaksudolduğu 
neticesine vâsıl olmuştur. Binaenaleyh ta'kim 
ve teksif edilmiş bilcümle sütlerin bilaistisna 
resmi aslinin on iki misline tâbi olması iktiza 
eder. 

Margarin yağlarına gelince : İstihlâk Resmi 
hakkında 15 Nisan 1338 tarih ve 212 numara ile 
neşredilen Kanunun birinci maddesinde marga
rin için beher kilosundan seksen kuruş istihlâk 
Resmi alınacağı zikredilmiştir. Halbuki mez
kûr kanunun tatbikmda Rüsumat idaresi Güm
rük Tarifesinin otuz bir numarasının saniyen 

Evvelâ memaliki ecnebiyeden ithal edilecek 
buğday ve undan mamul makarna; bisküvi ve 
emsalinden evvelce tarifei asliyenin beş misli 
resim alınmakta iken ahiren Maliye Vekâletin
ce on iki misil resim alınması iktiza edeceği 
'hakkında -ıhâsıl olan kanaate mebni bir taraftan 
Meclisi Âliden talebedilecek tefsirin süduruna 
intizarla beraber diğer taraftan ^gümrüklere ge
lecek bu gibi mevaddan beş misil ile on iki mi 
sil arasındaki farkın esbabı tarafından gümrük 
veznelerine depozito ettirilmek suretiyle mua-
melei rüsumiye yapılması emredilmiştir. Bu 
tefsir talebi istanbul'a ithal edilecek un ve ma-
mulâtmdan istanbul'da istifa edilmekte olan 
beş misil ile Anadolu'da istifa edilmekte olan 
resim arasındaki farkın alınması iktiza edece
ği hakkında 15 Nisan 1339 tarihli Avans Ka
nununun dokuzuncu maddesinden tahaddüs et
miştir. Gümrük Tarifei asliyesi üzerinde muh
telif emsal tatbikma ait evvelce neşredilen mü-
taaddit kanunların metinleriyle hini tanzimin
de encümenlerce yazılan esbabı mucibe mazba
taları ve Heyeti Umumiye müzakeratı tetkik 
olunarak filhakika memaliki ecnebiyeden ithal 
edilecek buğday ve sair hububatlar her nevi 
unlar ve bunların mamulâtmdan resmî aslinin 
on iki misli resim istifası takarrür ettiği ve is
tanbul'da mevaddı gıdaiye fiyatının ahalinin 
derecei tahammülünden fazla tereffü etmiş ol
masına mebni bir müddet için müsaadei mahsu
sa şeklinde İstanbul gümrüklerine gelecek bu 
gibi mevaddı gıdaiyenin muvakkaten beş misli 
Gümrük Resmine tâbi olması takarrür ettiği 
zaman istanbul'a beş misil resimle girecek olan 
bu mevad İstanbul'dan Anadolu'ya ithal edilir
se, Anadolu'da tâbi olduğu on iki misil resme 
tabi olması zaruri görülerek aradaki farkı res-
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fıkrası (Sair hayvani yağlar, iç yağı, margarin 
çerviş, kaşkaval, kuyruk yağı, canavar yağı ve 
oleo margarin ve işbu tarifenin başka yerlerin
de zikrolunmıyan ekle mahsus hayvanat yağ
ları) diye muharrer olduğu ve mezkûr tarifenin 
135 nci maddesinde ise (pamuk yağı, kolza ya
ğı, koka yağı, Amerikan fıstığı yağı, hurma 
cinsi ağaçların koyu yağı, tahin ve sair nebati 
yağlar, ekle mâni olacak surette tağyir olun
mamış ve işbu tarifenin sair yerlerinde mezkûr 
bulunmamış) denildiğini görmüş ve margarin 
tâbirinin ne gibi mevadda tatbik olacağında iş-
tibah eylemiştir. Bu iştibahı defi için de Maliye 
Vekâleti tefsire ihtiyaç görerek marülbeyan 10 
Haziran 1339 tarihli tezkeresiyle Heyeti Celile-
den tefsirini talebetmiştir. 

Keyfiyet tetkik olundukta 15 Nisan 1338 ta
rihli İstihlâk Resmi Kanununun birinci madde
sinde umumi bir ifade ile (Margarin yağları) 
denilmesine ve Tarife Kanununun 31 nci mad
desinde margarin ile beraber oleo margarin de 
birlikte mezkûr olmasına ve margarin tâbirinin 
bilûmum şuhuma şâmil bir alem olarak kabul 
edildiği anlaşılmasına mebni marülbeyan İstih
lâk Resmi Kanununun birinci maddesindeki 
mezkûr margarin yağları tâbirinin bilcümle şu
humu hayvaniyeye şâmil bulunduğu anlaşılmış
tır. Binaenaleyh bilcümle şuhumu hayvaniye-
nin cümlesinden beher kiloda seksen kuruş is
tihlâk Resmi istifası iktiza eder. Merbut dos
yada mevcut Kavanini Maliye Encümeni maz-
batasiyle geçen sene encümenimizden tanzim 
edilmiş bulunan mazbatalarda aynı fikir kabul 
edilmiştir. 

Ancak İstanbul'un iltihakı tarihi olan 4 Teş
rinisani 1338 tarihinden mukaddem , İstanbul 
Hükümeti sâkıtasmca 25 Mart 1335 tarihli ka
rarname tatbik edilmekte olduğundan Büyük 
Millet Meclisince neşredilen 15 Nisan 1338 ta
rih ve 218 numaralı İstihlâk Resmi Kanunun
dan haberdar olmıyan ve margarin yağlarının 
beher kilosundan seksen kuruş resme tabi ola
cağına dair hiçbir malûmata vâkıf bulunmıyan 
tüccar tarafından Amerika ve Avrupa'ya sipa
riş edilip muahharan gümrüklere vürudunda 
kilosuna seksen kuruş İstihlâk Resmi talebedil-
miş olan margarin yağları ashabı bittabi mezkûr 
İstihlâk Resmini tediye edemiyerek eşyaları üze
rinde muamelei rüsumiye yaptıramamış ve ma
sarifi nakliyenin kesreti ve tediye ettikleri em

tia bedeli ve komüsyon ve sairenin tesiriyle 
iadesi halinde dahi küllî zarara giriftar ola
caklarını düşünerek mahrece iadeye de imkân 
bulunamamış olduklarından mezkûr yağları 
gümrük ardiyelerinde intizar halinde bırakmış
lardır. Mezkûr yağlar hakkında da çakar ve un 
mamulâtı hakkında teklif ettiğimiz veçhile bir 
defaya mahsus olmak üzere İstihlâk Resmi 
istifa edilmiyerek muamelei rüsumiyenin icra-
siyle ithaline müsaade edilmesi ve badema güm
rüklere vürudedecek bilcümle şuhumu hayvani
yeye şâmil bulunan margarin yağlarının umu
miyetle beher kilosundan seksen kuruş İstihlâk 
Resmi istifası tensibolunmuştur. Marülbeyan 
tertibettiğimiz mevaddı kanuniyenin ve tefsi
re aidolup mazbatamızda arz ettiğimiz hususatm 
kabul ve tasdikini Heyeti Celilerine arz eyleriz. 

Reis Mazbata Muharriri 

Kütahya Mebusu Gazianteb 
Ferid Ali Cenani 
Kâtip Âza 

Konya Mebusu Trabzon 
Fuad Ahmed Muhtar 
Âza Âza 

İsparta Sivas 
Mükerrem Rahmi 

Âza Âza 
Konya Kângırı 

Musa Kâzım Abdülhalik 

Maliye Vekâletinin tefsir talebi 

T. B. M. M. Riyaseti Celilesine 

İstihlâk Resmi alelıtlak margarin yağlarına 
tahsis edilmiş olup «Margarin yağının dâhil bu
lunduğu Tarife Kanununun otuzbirinci numa
rasının saniyen fıkrasında çerviş, kaşkaval, 
kuyruk ve iç yağları da dâhil olmasına ve mez
kûr kanunun yüz otuzbeşinci maddesinde dahi 
pamuk, kolza, koka, Amerikan fıstığı, hurma 
cinsi ağaçlar yağlariyle sair nebati yağların da 
zikredilmesine binaen sarahati kanuniyeye karşı 
yalnız «Margarin» yağlarından İstihlâk Resmi 
alınmakta olduğu beyaniyle yanlışlığa mahal 
kalmamak üzere bu suretle yapılan muamelenin 
doğru olup olmadığı bâzı gümrüklerden sorul-
masiyle memaliki ecnebiyeden gelen bilûmum 
nebati ve hayvani yağların İstihlâk Resmine ta
bi tutulması muktazi ise de bu baptaki maddei 
kanuniyenin tefsiren tebliğine kadar» marga-
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rin yağından maada mezkur maddede muharrer 
yağlara ait istihlâk Resminin de depozitoya 
raptı tamimen tebliğ edilmiştir. Memaliki ec-
nebiyeden gelen bilûmum hayvani ve nebati 
yağların İstihlâk Resmine tabi tutulması vaz'ı as
lisine muvafık ve Meclisi Âli zabıtnamelerine 
de mutabık bulunduğuna nazaran bu bapta 
tefsiren bir karar ittihaziyle tebliğine müsaa
de Duyurulmasını rica ederim efendim. 

26 Mayıs 1338 
Maliye Vekili 
Hasan Fehmi 

Teklifi kanuni 

Madde 1. — Tarif ei umumiyenin 305 nci ve 
308 nci numaralarının saniyen fıkralarının 
(1) rakamı dairesi şümulüne dâhil olan yüzde 
onbeşe kadar ipeği havi mensucattan tarif ei 
umumiyedeki resmin oniki misli yerine beş misli 
istifa olunur. 

Madde 2. — Birinci maddede muharrer eşya
dan henüz resmi tediye edilmemeş olarak güm
rüklerde mevcut bulunanlardan dahi maddei 
ânifede muharrer resmi muaddil istifa olunur. 

Kavanini Maliye Encümeninin teklif ettiği 
mevaddı Kanuniye 

Madde 1. — Tarif ei umumiyenin 305 nci 
ve 308 nci numaralarının «A» fıkrası dairei şü
mulüne dâhil olan Gümrük Kanununun tarihi 
neşrinden evvel fabrikalara sipariş verilmiş olup 
gümrük antrepolarına vürudeden ve kanunun 
tarihi neşrinden evvel sipariş edildiği vesaik 
ile sabit olan çakar nevi kumaşlardan bir defaya 
mahsus olarak tarifei asliyenin beş misli üze
rinden Resmi Gümrük istifa olunur. 

Madde 2. — İşbu maddei kanuniye tarihi neş
rinden muteberdir. 

Madde 3. — İşbu kanunun icrasına Maliye 
Vekili memurdur. 

Muvazenei Maliye Encümeninin teklif ettiği 
mevaddı Kanuniye 

Madde 1. — Gümrük tarifesinin 308 nci nu
marasının saniyen fıkrasının (1) kısmı dairei 
şümulüne dâhil olan ve 17 Kânunusani 1339 ta
rihinden mukaddem fabrikalara sipariş verile
rek gümrük ardiyelerime vürudettiği vesaikiyle 

— 21 

sabit olan ipekli çakar kumaşlarından bir defa
ya mahsus olarak tarifedeki resmi aslisinin beş 
misli resim istifa edilir. 

Madde 2. — İşbu kanunun tarihi neşrinden 
mukaddem fabrikalara sipariş verildiği vesaik 
ile sabit olan un mamulâtmdan bir defaya mah
sus olarak tarifede muayyen resmi aslisinin 
beş misli Gümrük Resmi istifa olunur. 

Madde 3. 4 Teşrinisani 1338 tarihinden 
ımukaddem fabrikalara sipariş verilip elyevm 
gümrük ardiyelerinle vürudeitmiş bulunan 
margarin yağlarından bir defaya mahsus ola
rak İstihlâk Resmî istifa edilmiyerek ithal olu
nur. 

Madde 4. — İşbu kanun tarihi neşrinden iti
baren meriyülicradır. 

Madde 5. — İşbu kanunun icrasına Maliye 
Vekili memurdur. 

RASİH Ef. (Antalya) — Efendim teklifin 
•muhtevi bulunduğu her üç ımaddede tama
men 'taleb olunan vesaik matlup derecede tes-
bit edilemiyecek bir şekildedir. Binaenaleyh 
bendeniz kamumun heyeti umumiyesinin reddi
ni teklif ediyorum. 

AVN1 B. (Bozok) — Biraz izah buyurun. 
RASİH Ef. (Devamla) — Efendim Tarife 

Kamumunun' neşrinden evvel fabrikalara sipa
riş verildiğini ispat için gümrük memurlarımın 
kerameti yoktur. (Encümen izahat versin ses
leri) (Maliye Vekilinim huzuıriyle müzakere 
edilsin sesleri). 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Maliye Vekilinin hu-
zuriyle ımüzakeresi lâzımıgelir. 

RASİH Ef. (Antalya) — Her vakit için 
böyle ıbir fatura ıelde edilebilir. 

ZEKİ B. (Gümüşamie) — Ef emdim bu ka
rnımı iâyihasıını Karalhisarı Şarki Mebusu İsmail 
Bey teklif ediyor. Heyeti Muhtereımemiz göre
ceksiniz ki, çakarlı kumaşlar denildiği vakit 
% 15 nliabetinde değil hattâ % 1 misıbetânde içle
nişinde ipek olmadığı pek aşikârdır. Burada 
çakardan maksat çakarın üstündeki fantazi 
olarak Ikonulan suni ipektir. Suni ipek bizim 
Gümrük tarifelerinde kullanmış olduğumuz 
tarife lisanında hulfe tabiriyle yâdedilir. Bun
lar âdi ısırgandan yapılmış ve parlak bir şe
kilde kumaşlarım üzerinde gördüğümüz mevad-
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dır. Bunun üzerine gümrük tarifesinde hulfe 
otu (ile, ısırgan otu ile yapılan suni ipeklerle 
hâlis ipekler arasında fark gözetmeksizin hâ
lis ipek rüsumu tahsil edilmek isteniyor. Hal
buki esas itibariyle bunları Avrupa'dan cel-
bettiğimiz vakit metresi 25 - 30 kuruş
tur. Fiyatlar üzerinden bu rüsumu kabul 
ettiğimiz beher metresinde 80 - 100 kuruş
luk bir kıymet tezayüdediyor. Bu ise en 
ziyade ahali, köylü ve fukara tarafından isti
mal olunan bir kumaştır. Bunu bu «suretle Güm
rük Tarifesine ıtâbi tutarak ithal ettiğimiz tak
dirde hem fukaramız, hem tüccarımız muta
zarrır olacaklardır. 

İkinci : Muviazenei Maliye Encümeni maz
batalarında buyuruyorlar ki, bizim memleketi
mizde çakar imalâthaneleri çoğalmıştır. En
cümene, çakar tâbir ettikleri kumaş hakkımda 
her hangi bir arkadaşın izahat verdiğini bil-
ımiyorum. Bendeniz bu hususta izahat .veriliyo
rum. Çakardan maksat, bizim bildiğimiz mâna
da dokuma değildir. Evet memleketimizde o 
mânada ve dokuma tarzında kumaş yapan bir
takım tezgâhlar vardır. Hepimiz arzu ederiz 
ki, bu tezgâhlar daha ziyade taamımüm etsin. 
Lâkin bununla <omun arasında 'büyük fark var
dır. 

RÜŞDÜ Pş. (Erzurum) — Çakarla köylü
nün ne alâkası vardır. 

ZEKİ B. (Devamla) — Fukaranın alâkası 
vardır Başa Hazretleri. Bunun içerisinde bir 
tek ipek olduğunu her hangi bir kimyager 
gösterecek olursa... 

RÜŞDÜ Pş. (Erzurum) — İpek değil... 
İp ekle (karışık (Gürültüler). 

REİS — Rica ^edenim efendim. Muhavere 
etmeyiniz, söz kesmeyiniz!.. 

ZEKİ B. (Gümüşane) — Zaten arzu edildiği 
üzere mesele tavazzuh etmemiştir. • Lâyihamın 
bir defa İktisat Encümeninde dûrudinaz müza
kere edildikten sonra alacağı şekil üzerine bu
raya gelmesi icaibeder. Yok bu şekilde 'gelirse 
olmaz. Muvazene! Maliye Encümeni oisun, 
Kavanimi Maliye Encümeni olsun, Maliye Ve
kâleti olsun, bu kanunun neşrinden evvel si
pariş yenilmiş de igümrüklere gelmiş olan eş
yanın bir defaya mahsus olmak üzere muafiye
tini teklif ediyorlar. Eğer bunu, bir defaya 

I mahsus olarak istok halinde bulunan emvali 
| mensuceye hasredecek olursak ilende sipariş 
I vermek için Hükümet tüccarâmı menetmiiş olu-
I yor. Halbuki menetmek için Hükümet böyle 
I bir emir vermemiştir. Bunu İpekli diye tanır -
I sak 'mesele başkadır. İpeksiz diye tanırsak or

tada bir mesele yoktur. Bundan maada ipekli; 
I ve ipeksiz mamulâtı birbirinden tefnilk etmek 
I için mısır pamuğundan (mamul «Merserize» 

denilen kumaş vandır. Onda da bir parlaklık 
I vardır. Bu da ipekten mamul değildir. Kumaş

ların üzerinde, âdi basma üzerinde, yüzde on 
nispetimde çizgilerle hulfe otundan veya ısır
gan otumdan mamul ıbir fantazidir ki, yılkan-

I diktan ısıonna asıl pamuk olan ımensucatı da
yanıklıdır, kalır ve üzeninde ısırgan otumdan 
yapılmış olan parlaklığı gider, bir şey kalmaz. 
Maliye Vekili Bey tarafımdan. teklif edilen ka
nunda ise «A» rlakamı ile gösterilen Gümrük 
Tarif esine ıgöre yüzde 'beş Gümrük Resmî ile 
ihracı teklif ediliyor. Halbuki Kavamimii Ma
liye Encümeninin teklifinde ise: Antrepolarda 

I mevcudolanlardan ımaada ikinci defa sipariş
lerde om iki misli gümrüğe tâbi tutuluyor. Bu 
ise ahalimin, zararını muciptir. Onun için İkti
sat Eıneümeminde ımüzafcere edildikten sonra 
Heyeti Umumiyeye gelmesini teklif ederim. 

MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENİ REİSİ 
PERİD B. (Kütahya) — Efendim Muvaızemei 

I Maliye Encümeni Mazbata Muharriri bura
da olmadığı içim ^bendeniz aırzı malûmat ede
ceğim Heyeti Celilenize şimdi takdim edilen 

I kanun üç maddeyi ihtiva ediyor. Maddeler
den birincisi : Çakar denilen kumaşlar, ikin
cisi : un mamulâtı, üçüncüsü şuhumu hayvani-
yeden margarin ve ona benzer oleo margarin 
gibi birtakım hayvani yağlardır... Efendim! 
Bunların her üçü hakkında gümrüklerimizin 
muamelâtı neticesi olmak üzere gümrük am
barlarına gelmiş ve fakat muamelei rusumi-
yeleri muhtelif esbaptan dolayı hal ve inta-
cedilmemiş birtakım eşya vardır. Eğer bu 
hususta takibedilen noktai nazarın tafsilâtını 
arzu buyurursanız uzundur. Onu ayrı bir 
müzakerede mevzuubahsederiz Şimdilik Heyeti 
Celilenize şunu arz edeyim ki : Muvazenei Ma
liye Encümeni; vekili aidinin ve Rüsumat 
Müdürü Umumisinin huzuriyle icra ettiği mü-

I zakeratı arnika neticesinde şu tarzda teklif 
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edilen üç maddei kanuniyenin, menafii âliyei 
devlete en muvafık bir şekil olduğunu kabul 
etmiştir. Bunlardan her üçü hakkında arz et
miş olduğu veçhile bâzı tüccar, gümrükler
de on iki misli resme tâbi olması lâzımge-
len bu eşyanın beş misil resme tâbi oldu
ğunu zannederek veyahut gümrüklerimizde 
tatbikat noktai nazarından bir zamana ka
dar beş misli gümrüğe tâbi olacağına ihtimal 
vererek siparişatta bulunmuşlardır. Bu tüc
carın bugün gümrük ambarlarında toplan
mış mallarını - eğer menafii memleketi muha
faza arzusiyle - on iki misli tâbi tutacak 
olursak şüphesiz ki, beş misil gümrük vermek 
itibariyle sipariş yaptıkları için zarar gör
meleri icabediyor: Halbuki bundan sonra her 
ne suretle olursa olsun bu eşyayı beş misil 
gümrükle memleketimize ithal taraftarı olacak 
olursak arz ettiğim veçhile - gerek malî, ge
rek iktisadi ve gerek zirai noktalardan mem
leketin mazarratını dâi olacaktır. Bunun için 
bunun ikisi ortası bir karar ittihaz olunmuş
tur. Zeki Beyefendiye arz ederim ki, İktisat 
Vekâleti bu hususları; bilhassa «Jakar» deni
len kumaşlar hakkındaki meseleyi tetkik ve te
zekkür ederek encümeninizin kabul, ettiği ka
rara muvafık bir karar ittihaz etmiştir. 

ZEKÎ B. (Gümüşane) — Böyle bir şey İk
tisat Encümenine gelmemiştir. 

FERÎD B. (Kütahya) — O halde Kavanini 
Maliye Encümenine gitmiştir. Yani Muvazenei 
Maliye Encümeninden maada diğer bir encü
men de bu meseleyi tetkik etmiştir. Binaen
aleyh memleketimizin yağları ile, bilhassa en 
nefis yağlarımızla rekabet eden «mar-garin» 
ve oleo margarin» yağlarının memlekete duhu
lünü men'i için gerek un ve dakik hakkındaki 
mukarreratımız.. 

ZEKİ B. (Gümüşane) — Bunda beraberiz. 
FERÎD B. (Devamla) — Hakkındaki mu-

karreratımızda memleketimizde yetişen şeyler 
on iki misli gümrüğe tâbi olduğu halde Av
rupa'da yapılmış olan şeylerin beş misil üzeri
ne memleketimize girmesi iktisadiyatımız 
noktai nazarından caiz olamıyacağı için ve 
aynı suretle bu kumaşlar içerisinde ıı-evcut 
merserize kotundan, pamuktan veyahut suni 
ipek dedikleri ipekli mensucatı memleketimiz
de vücuda getiren bâzı tezgâhlar olup onlarla 

rekabetin önünü almak için bunu muvafık gö
rüyoruz;. 

Evvelki mâruzâtımı yine tekrar ediyorum: 
Bunun muhtelif cihetlerini mütalâa ettikten 
sonra menafii umumiyei memleket için bu üç 
metam, memleketlimize girerken oniki misil res
me tabi tutulmasının teminini Muvazenei Ma
liye Encümeni muvafık görmüştür, yalnız en
cümen bu tatbikatın bütün gümrüklerimizde 
her taraftan icra edildiği ana kadar haberleri 
olmaksızın bu tarzda ısmarlanmış kumaşları 
getirenler mevcut ise vesikalarını ibraız etmek 
ve tarihi siparişi tamamiyle tâyin etmek su
retiyle kendilerini mutazarrır etmemek için 
- bir defalık olarak - imrarını kabul etmiştir. 
Mâruzâtım bundan ibarettir. Tekrar ediyor ve 
nazarı dikkati âlinizi celbediyorum beyefendi
ler. Eğer bu hususta daha mufassal mâruzâtta 
bulunmamızı arzu buyurursanız bunu başka 
bir celseye bırakınız ve o celsede arzu ettiği
niz surette mufassal malûmat arz ederiz. 

MAHMÜD GELÂL B. (İzmir) — Reis Bey! 
Müsaade buyurun. 

REİS — Celâl Beyefendi! İktisat Encüme
ni namına mı söyliyeceksiniz ? 

MAHMÜD CELÂL B. (İzmir) — Bu me
sele şüphesiz memleketin iktisadiyatından en 
mühimmine taallûk eder. Binaenaleyh usulen 
İktisat Encümeninden de bir kere geçmesi lâ-
zımıgelir. Heyeti Umumiyeden rica ederim, İk
tisat Encümenine tevdi etsinler. Biz de noktai 
nazarımızı arz ederiz. 

REİS — Efendim! Bu hususta bir teklif 
vardır. Gümüşane Mebusu Zeki Bey, bu mese
lenin İktisat Encümeninde müzakeresini tek
lif ediyorlar. Bundan başka İktisat Encümeni 
Reisi Beyefendi de bunun encümene tevdiini 
teklif ediyorlar. 

FERlD B. (Kütahya) — Hiçbir mahzur 
yoktur efendim. 

REİS — İktisat Encümenine tevdiini kabul 
buyuranlar lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiş
tir. İktisat Encümenine veriyoruz. 

Efendim, Evkafı mülhakadan alınmakta olan 
malı maktuun ilgasına dair Kanunun neticei 
arasını arz edeceğim. Reye iştirak eden âzanm 
adedi 146, 143 kabul ve 3 müstenkif vardır. Bi
naenaleyh kanun 143 reyle kabul edilmiştir. 
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4. — Konya Mebusu Kâzım Hüsnü Beyin, 
Konya Darüleytamı için bütçeye onbin lira ilâ
vesine dair tahsisat itası hakkında (2/153) nu
maralı teklifi kanunisi ve Muvazenei Maliye En
cümeni mazbatası. 

REİS — Efendim demin tacilini kafoul bu
yurduğunuz Konya Darüleytamı tahsisatı hak
kındaki teklifi kanuni ve Muvazenei Maliye 
Encümeni mazbatasını müzakere edeceğiz. 

Teklifi kanuninin eslbafbı mucibesi : 

Riyaseti Celileye 
Konya'da umum evlâdı şüheda ile diğer ey

tama mahsus olarak zükûr ve inas için ayrı ay
rı cesîm dariileytamlar tesis edildiği malûmdur. 
işbu müesseselerde elyevm. yüzlerce bîkes ço
cuk talim ve terbiye görmekte ve ilbas ve iaşe 
'olunmaktadır. 

Memaliki milliyemizin her tarafından bîkes 
çocuklar gelip buralara sığınarak okumakta ve 
sanat öğrenmektedir. Cephelerden bir hayli ev
lâdı şüheda gönderilmiştir. Hattâ Söke'den 
gönderilmiş ve bunlar da yerleştirilmiştir. Bun
lar için memleketçe âzami muavenet yapılmak
ta ise de böyle azîm müessesatm temini devamı 
Hükümetçe de muavenet ifasına mütevakkıftır. 
Müessesatı mâruzanm, memaliki milliyemizin 
Iher tarafından gönderilmekte olan çocuklarına 
mahsus olmasına göre umumi bütçemizden mua
venet ifası lâziımedendir. Binaenaleyh bir mua
veneti mahsusa olmak üzere Konya Darüley-
tamma 1338 senesi emvali umumiyesinden on 
ıbin lira tesviye edilmek üzere berveçhi zir me-
vaddı kanuniyenin kabulünü teklif eylerim. 
22 Teşrinievvel 1338 

Konya Mebusu 
Kâzım Hüsnü 

Muvazenei Maliye Encümeninin esbabı mu
cibe mazbatası: 

Riyaseti Celileye 
Konya Darüleytamına Muvazenei Umumiye-

den on bin lira itası hakkında Kâzım Hüsnü 
Beyle rüfekasının geçen Meclisten müdevver 
teklifi kanunisiyle işbu teklifin tesrii müzake
resine dair kezalik Kâzım Hüsnü Beyle rüfe
kasının takriri tetkik ve icabı müzakere olundu. 

Gerek sahibi teklifin verdiği şifahi izahat
tan ve gerek teklifi kanuninin esbabı mucibe-
siyle muahhar takririn mütalâasından anlaşıl

dığına göre Konya'da zuhur eden harikde da-
rüleytam binasının da yandığı ve çocukların 
acınacak bir halde bulundukları anlaşılmakta
dır. Memleketimizde miktarı yüzibinlere varan 
evlâdı şühedanın talim ve terbiyesi için açılmış 
olan bu kabîl müessesata hattâ daimî küçük 
yardımlarda bulunmak suretiyle idamei mev
cudiyeti pek lâzım ve faydalı olduğu gibi kışın 
takarrübü hasebiyle Konya'da açıktaki çocuk
ları barındıracak bir binanın serian inşası da 
derecei vücupta bulunduğundan yapılacak mua
venetle gayrikabili kıyas büyük hizmetleri gö
rülen mezkûr darüleytamın inşaatına ve masa
rifi daimesine medar olmak üzere teklif veçhile 
oribin liranın itası encümenimizce de tasvi'bedil-
miştir. 

Muaveneti içtimaiye bütçesinde istanbul da-
rüleytamları tahsisatı namiyle bir fasıl mev-
cuddlup bunun alelûmum (Darüleytamlara mu
avenet) şeklinde tedbili muvafık görülmüş ve 
İstanbul darüleytamları tahsisatının birinci 
madde olarak mezkûr fasla vaz'ı ve Konya Da
rüleytamına muavenet namiyle de ikinci bir 
madde küşadedilerek işbu maddeye 10 000 lira 
tahsisat konulması tensip ve bu yolda bir lâ-
yihai kanuniye bittanzim berayı tasdik takdim 
kılınmıştır. 

Reis 
Kütahya Mebusu 

Ferid 
Kâtip 
Konya 
Fuad 
Âza 

İsparta 
Mükerrem 

Âza 
Sivas 
Rasim 

Âza 
Sivas 

Rahmi 

Mazbata Muharriri 
Denizli 

Mazhar Müfid 
Âza 

Gazianteb 
Ali Cenani 

Âza 
Traibzon 

Ahmed Muhtar 
Âza 

Kângırı 
Mustafa Abdülhalik 

L 

Teklifi Karnini 

Madde 1. — Eytamın iaşe ve talim terbiyele
ri için Konya'da küşadedilmiş olan darüleyta
mın inşaatına ve masarifi daimesine ve sairesi-
ne medar olmak üzere 1338 Sıhhiye ve Muave-
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neti İçtimaiye bütçesinin ( ) faslına onbin 
lira ilâveten kabul edilmiştir. 

Madde 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. 

Madde 3. — îş'bu kanunun icrasına Maliye 
ve Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye vekilleri 
memurdur. 

Muvazenei Maliye Encümeninin teklif ettiği 
mevaddı kanuniye 

Madde 1. — 1339 senesi Muaveneti İçtimaiye 
bütçesinin (c/181) «Darüleytamlara muave
net» faslında «Konya Darüleytamma muavenet» 
namiyle yeniden açılacak ikinci maddeye on
bin lira tahsisat vaz'olunmuştur. 

Madde 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
itîbaren meriyülicradır. 

Madde 3. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına 
Maliye ve Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye ve
killeri memurdur. 

VEHBİ B. (Karesi) — Bendeniz bir şey so
racağım. Bu mevcut darüleytamlara muavenet 
diyor. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Kimden soruyorsunuz? 

REİS — Efendim encümenden soruyor, tabiî 
Riyasete hitaben sorar, Riyaset de encümenden 
sorar. 

VEHBİ B. (Devamla) — Darüleytamlara mu
avenet için fasıl ve mevad mevcuttu, ikinci bir 
madde ile Konya Darüleytamı diye tahsis edi
lir, halbuki Konya Darüleytamı, mevcut da-
rüleytamlar meyanındadır, değilse yine mev
cut darüleytamlar meyanında tahsisat vaz'edil
mesi icalbâder. 

FERİD B (Kütahya) — Efendim Konya 
Darüleytamı Devletin idare ettiği darüleytam 
değildir. 

VEHBİ B. (Karesi) — Halk tarafından ida
re edilen darüleytamdır. 

FERİD B. (Devamla) — Evet halk tara
fından idare edilen darüleytamdır. Bu darüley
tam yanmış olduğundan inşası için de lâzımge-
len masarifi yapmışlar. Fakat binayı vücuda 
getirip de hakikaten yetimleri idare edebilmek 
için onbin lira bir muavenet talebediyorlar. İs
tanbul darüleytamlarına muavenet diye 1338 
bütçesinde bir fasıl vardır. Biz bunu muhte

lif memleketlerdeki hususi darüleytamlara mu
avenet faslı haline koyduk. Ta ki, muhtelif 
darüleytamlara muhtelif tahsisat verilsin. Fa
kat Heyeti Celileniz Konya Darüleytamma on
bin liranın tahsisan verilmesini arzu ederse 
- ekseriya usulden olduğu veçhile bir fasıl mü-
taaddit maddeleri ihtiva eder - binaenaleyh He
yeti Celileniz bir madde olmak üzere o fasıl 
içinde bunu tasrih eder. Yok eğer onbin lira
yı kabul etmeyip de, bunu tasrih etmeyip de 
fasla ilâve etmek arzu ederse yine mesele odur. 
Şimdi onbin liranın Konya Darüleytamma tah
sis edilmesi arzu buyurulduğu takdirde o za
man da takibedilmesi lâzımgelen usul; Muva
zene Encümeninizin Heyeti Celilenize arz et
tiği usuldür. 

VEHBİ B. (Karesi) — Müsaade ediniz. Bu 
madde gelecek sene de kalacak mıdır? Sabit 
olduğuna göre her sene orada görülecek de
ğil mi? 

FERİD B. (Devamla) — Hayır efendim, 
1340 senesi Bütçesinde elbette lüzumu yoksa 
kaldırılır. 

VEHBİ B. (Karesi) — Yanlış yol. 
Dr. MUSTAFA B. (Çorum) — Efendim 

bütçemizde üç türlü darüleytam vardır. Bun
lardan bir kısmı mülhak bütçe ile idare olunan 
darüleytamlar, ikincisi Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekâleti tarafından, yani Muvazenei 
Umumiyeden idare olunan darüleytaml ardır. 
Diğeri halk tarafından idare olunan darüley-
tamlardır. Şimdi bendeniz Muvazenei Maliye 
Encümeninden bir şey anlamak istiyorum: Di
yorlar ki, muavemet faslına bir şey konulmuş, 
onun içerisinden on bin lira verilsin. 

FERİD B. (Kütahya) — Hayır beyim, on 
bin lira... 

MUSTAFA B. (Devamla) — Şimdi bende-
nizoe memleket içerisinde büyük darüleytamlar, 
bilhassa bütçe tarafından idare edilen darüley
tamlar doğrudan doğruya Sıhhiye Vekâletine 
aidolduğu gibi halk tarafından idare edilen Da-
rüleytamlarm da ihtiyacı nedir, nerelere verile
cektir, bu ihtiyaçların dereceleri nedir, hangisi 
daha ziyade muhtaçtır? Bunu da takdir edecek 
doğrudan doğruya Sıhhiye Vekâletidir. Yoksa 
Muvazenei Maliye Encümeninin doğrudan doğ
ruya tasrih ve takyidederek bilmem Konya Da
rüleytamma, Amasya Darüleytamma diye böy-
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le bir şey yapması doğru değildir ve salâhiyeti 
haricindedir. Onun için çok rica ederim, pren-
.siholarak kabul edelim. Evet, on bin lira değil, 
yüz bin lira darüleytamlarm muavenet faslına 
konsun, buna taraftarım. Fakat bunun sureti 
tevzii Sıhhiye Vekâletine aidolsun. Yoksa Muva
zenei Maliye Encümenine ait değildir. 

FERİD B. (Kütahya) — Efendim Mustafa 
Bey zannederim, ya lâyihayı okumamışlar... 

Dr. MUSTAFA B. (Çorum) — Okumamış
lar değil, sizden daha iyi okumuşumdur. 

FERİD B. (Devamla) — Rica ederim siz de 
beni dinleyiniz. Okusaydmız Muvazenei Maliye 
Encümeninin salâhiyeti var mıdır, yok mudur? 
Anlardınız. 

Dr. MUSTAFA B. (Çorum) — Yoktur. 
FERİD B. (Devamla) — Muvazene Encü

meninin Heyeti Celilenizden kendisine bu lâyi
hanın tevdi edilmesi hasebiyle böyle bir salâhi
yeti vardır. 

Dr. MUSTAFA B. (Çorum) — Yoktur. 
FERİD B. (Devamla) — Vardır. Muvazenei 

Maliye Encümeni kendi arzusiyle ve kendi ka
naatiyle her hangi bir fasla, her hangi bir mad
deye bir paranın ilâve edilmesini teklif etme
miştir. Anladınız mı şimdi efendiler? Encüme
nin yaptığı şey rüfekayı muhtereme tarafından 
Heyeti Celilenize takdim edilen, Heyeti Celileniz 
tarafından da Lâyiha Encümeninin tasvibiyle 
Muvazenei Maliye Encümenine havale edilen bir 
teklifi kanuninin tasvibinden ibarettir. Bunu ka
bul ve Heyeti Celilenize arz etmek encümenin 
vazifesi olduğu gibi hem de dairei salâhiyetin-
dedir. Meclisi Âli Encümenin bu kararını mü
zakere eder ve neticede kendi hüküm ve kararını 
verir. Ya tasvip veyahut reddeder. Bu salâhiyet 
tamamen Heyeti Celilenizindir. 

Şimdi efendim diyorlar ki, riiçin bu on bin 
lira konmuş? Efendim bu on bin lira konmuş, 
çünkü bu on bin liraya ayrıca ihtiyaç vardır. 
1339 senesinin Muaveneti içtimaiye bütçesini 
Heyeti Celileniz bir kalem olarak kabul etmiş
tir. Bu on bin lira bu rakamın haricindedir. Bi
naenaleyh niçin bu on bin lira konmuştur? Za-
tıâlinizle beraber müzakere ettik. Ve o zaman 
bütçeden elden geldiği kadar muavenet yapıldı. 

MUSTAFA B. (Çorum) — Niçin siz yapı
yorsunuz? Diyorum. Sorduğum şeylere cevap 
vermiyorsunuz. 

FERİD B. (Devamla) — Müsaade ederseniz 
artık sorduğunuz şeylere cevap vermiyeceğim. 
Şimdi bu on bin lira bütçenin içerisinden mev
cut bir kalemden ayrılacak değildir. Ayrılmış 
olsaydı; Heyeti Celilenizden verilen salâhiyet da
iresinde bunu ayırır, kor ve kendilerine tebliğ 
ederdik. Nitekim Sıhhiye ve Muaveneti İçtimai
ye bütçesi, mukabil bulunan Sıhhiye Encümeni
nin iştirakiyle, takarrür etmiş, vekâleti aidesine 
tebliğ edilmiştir. Bu ayrı bir meseledir. İhtiya-
colduğunu söylemiş ve encümen de tetkikatı ne
ticesinde o ihtiyacı görmüştür. Binaenaleyh on 
bin lira daha ayrıca tahsisatı munzamma olarak 
ilâve edildi. Binaenaleyh niçin faslı söylüyorlar, 
niçin maddesini söylüyorlar? Demeye mahal yok
tur. Arz edebildim mi efendiler? Mesele on bin 
liranın talebidir. Heyeti Celileniz verir verir, ver
mez vermez. O bize ait bir mesele değildir. 

HASAN FEHMİ Ef. (Kastamonu) — Reis 
Beyefendi usulü müzakere hakkında iki söz söy
lememe müsaade buyurudur mu? 

REİS — Buyurun. 
HASAN FEHMİ Ef. (Kastamonu) — Efen

dim bütçemize bir maddei kanuniye ile on bin 
liranın ilâvesi teklif ediliyor. Her halde Maliye 
Vekilinin bu bapta mütalâası alınmak lâzımgelir 
kanaatindeyim. Bilmem Heyeti Aliyeniz, ne fi
kirdesiniz? (Doğru sesleri) 

REİS — Efendim Muvazenei Maliye Encü
meni Maliye Vekili Beyefendinin muvafakatini 
almışlardır zannediyorum. 

FERİD B. (Kütahya) — Evet efendim. 
KÂZIM HÜSNÜ B. (Konya) — Mustafa 

Bey biraderimiz buyurdular ki bu, Sıhhiye Ve
kâletine aittir. Konya'da yangından evvel ve yan
gından sonra biz Sıhhiye ve Muaveneti İçtima
iye Vekâletine müracaat ettik. Bir para kopar
mak imkânını bulamadık. Evet yangından oldu. 
Çocuklar sefil oldu. Hiçbir şey çıkmadı. Bu hu
susa dair Muvazenei Maliye Encümenine de iza
hat verdim. Şurasını da arz ederim ki, yetimler 
yalnız Konyalı değillerdir. Memleketin her ta
rafından gelmişlerdir. Söke'nin istilâsında ora
dan birçok çocuklar gelmişlerdir. Onlara da ba
kılıyor. Binaenaleyh istediğimiz para çok bir 
şey değildir. Şunu da ilâveten arz edeyim ki, 
Sıhhiye Vekâleti kendine aidolan darüleytam
larm işini yaptı da bizim darüleytamlara mı ba
kacak rica ederim? Binaenaleyh maddelere ge
çilmesini teklif ediyorum. 
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RAGIB B. (Kütahya) — Efendim sahibi tek
lif olmak üzere bir noktanın sualini istirham 
edebilir miyim? 

REİS — Müstesna bir sual. 
RAGIB B. (Kütahya) — Sahibi teklif oldu

ğu için sormak istiyorum... Bu para dokuz bin 
lira mıdır, sekiz bin lira mıdır, yoksa on bin 
lira mıdır? 

KÂZIM HÜSNÜ B. (Konya) — İhtiyaç elli 
bin lira, yüz bin lira... Zaten memleket her za
man veriyor. Bu, bir muavenet suretiyle halkı 
teşviktir. Her tarafa yapıldığı gibi geçen sene 
şuraya buraya verdik, ihtiyacınız olur, talebe-
dersiniz, rica edersiniz, Meclisi Âli verirse ve
rir, vermezse vermez. 

Dr. MUSTAFA B. (Çorum) — Efendim me
sele yanlış anlaşıldı. Ben alelıtlak darüleytam-
lara yardım edilmesin demedim. Bilâkis darül-
cytamlara yardım edilmesi taraftarıyım. On bin 
lira değil, yüz bin lira verilsin. Ancak ortada 
bir mesele vardır. Muavenet edilecek pek çok 
darüleytamlar vardır. Meselâ Konya olduğu 
gibi Bolu da var. Orada olduğu gibi Amasya da 
var. Bunlar ne vekâlet tarafından idare edil
mektedir, ne bir şey... Yine halk tarafından 
idare ediliyor. Bu on bin lirayı vermiyelim de
ğil, verelim. Ancak bunların derecei ihtiyaçla
rını bilmiyoruz. Eğer biliyorlarsa bunu lütfen 
bize bildirsinler. Meselâ Konya Darüleytammın 
derecei ihtiyacı nedir, Bolu Darüleytammın de
recei ihtiyacı nedir, Amasya'nın nedir, daha di
ğer yerlerde bulunan darüleytamların ihtiyacı 
nedir? Bunları tamamen tasrih etsinler ve de
sinler ki, bunların diğerlerinden şu kadar bin 
lira fazla ihtiyacı vardır. Halbuki ortada böyle 
bir şey yoktur. On bin lira Muaveneti İçtimaiye 
bütçesine konsun. Fakat onları vekâlet yapsın, 
ya diğer birisi yapsın. 

KÂZIM HÜSNÜ B. (Konya) — Sıhhiye Ve
kâleti kendine merbut olan darüleytamları ida
re edemiyor efendim. 

CELÂL B. (İzmir) — Müsaade buyurursa
nız buradan arz edeyim. Bendeniz meseleyi 
şöylece hulâsa ediyorum : Konya ahalisi kemali 
hamiyetinden oraya bir mektep açmış, evlâdı 
şühedayı talim ve terbiye ve tedris ediyor ve 
onları iaşe ediyor. Vesaiti noksan olduğundan 
dolayı Meclisi Âlinize müracaat ediyor ve bize 
yardım ediniz diyor ve zannederim ki, Meclisi 
Âlinin en mühim vazifesi evlâdı şühedanın re-
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fahını temin etmektir. Binaenaleyh bu müra
caat karşısında Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin vereceği cevap yalnız evetten ibaret olabi
lir. (Bravo sesleri) Sıhhiye ve Muaveneti İçti
maiye Vekâletinin tahtı idaresinde olan darül
eytamların faciasına girmek istemiyorum efen
diler. Hükümet heyeti mecmuasını nazarı dik
kate alarak her halde evlâdı şühedayı arzu et
tiğimiz veçhile, istikbal için iyi evlât olarak ye
tiştirmek mecburiyetindedir. Binaenaleyh Kon
yalılar bu vazifeyi Hükümetten alarak yaptık
larından dolayı kendilerine teşekkürle beraber 
bu parayı vermekliğimiz icabeder ve bunu He
yeti Celileden rica ediyorum. (Müzakere kâfi 
sesleri) 

REİS — Müsaade buyurunuz efendim. Rü-
fekadan bâzı zevat ile encümen beynindeki ih
tilâfı müsaade buyurursanız telhis edeyim. Bu 
kanun Muvazenei Maliye Encümeninin noktai 
nazarına göre Tahsisatı munzamma Kanunudur. 
Yani Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâleti
nin aldığı altı aylık avanstan başka muavenet 
olarak istenilen bir paradır. Lüzum görülmezse 
verilmez. Binaenaleyh bu paranın sureti sarfı
nı tâyin için burada ikinci bir madde ihdas et
mişlerdir. Ve bunun ihdasının sebebi Muvaze
nei Maliye Encümeninin izah eylediği veçhile 
tahsisatı munzamma olması ve bir defaya mah
sus bulunmasıdır. Mesele bundan ibarettir. Ki
fayeti müzakere takriri de vardır. 

Riyaseti Celileye 

Müzakere kâfidir. Maddelere geçilmesini 
teklif ederim. 

Konya 
Kâzım Hüsnü 

REİS — Müzakerenin kifayetini reyi âlileri
ne vaz 'ediyorum. Müzakereyi kâfi görenler lüt
fen el kaldırsın. Müzakere kâfi görülmüştür. 
Maddeyi okuyoruz : 

Madde 1. — 1339 senesi Muaveneti İçtimai
ye bütçesinin «c/181 dârüleytamlara muavenet» 
faslında «Konya Darüleytamma muavenet» na-
rniyle yeniden açılacak ikinci maddeye on bin 
lira tahsisat vaz'olunmuştur. 

REİS — Efendim birinci maddeyi reyi âli
lerine vaz'ediyorum. Kabul edenler lütfen elle
rini kaldırsın. Kabul olunmuştur. İkinci mad
deye geçiyoruz. 
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Madde 2. — işbu kanun tarihi neşrimden iti
baren meriyülicraldır. 

REİS — Efendim ikinci maddeyi kabul eden
ler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — işbu kanunun icrayı ahkâmına 
Maliye ve Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Ve
killeri memurdur. 

R'EÎS — Üçüncü maddeyi kabul edenler lüt
fen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini tâyini esami ile 
reyi âlilerine vaz'ediyorum. Kabul edenler be-

REİS — Efendim nisabı ekseriyet mevcut; 
Celseyi açıyorum. 

Lâyihalar 

1. — Mübadele, İmar, İskân hakkındaki lâyi-
hai kanuniye (1/345) 

2. — Mübadele, îmar ve İskân Vekâletinin 
teşkilât kadrosiyle bütçesi hakkında kanun lâ
yihası (1/346) 

İMAR, İSKÂN VE MÜBADELE VEKİLİ 
NECATİ B. (İzmir) — Efendim Vekâleti âciziye 
andolmak üzere bütçe ile imar, iskân ve müba
dele namı altında onsekiz maddelik bir kanun 
tesbit ettim. Bu, Heyeti Vekileden tasdik olun
muş, Heyeti Celilenize takdim edilmiştir. Ma-
lûmuâlinizdir ki birçok ırkdaşlarımızın mübade
le meselesi mühim bir iş olduğundan bu ka
nunun süratle ve müstacelen müzakeresini rica 
ederim. Encümeni âlilerinin de biran evvel top
lanacak bunun müzakeresini ri'oa ederim. (Musip 
ve muvafık sesleri) 

REİS — Vekil Beyefendinin izah ettikleri 
veçhile imar ve iskâna dair bir kanun l'âyihası 

yaz, reddedenler kırmızı rey puslıaısı verecekler 
(Âra istihsal olunmaya başlandı.) 

REİS — Efendim reylerini istimal etmiyen 
rüfeka lütfen reylerini istimal buyursunlar. 

Efendim Konya Darüleytamına verilecek tah
sisat hakkındaki istihsali âra hitam bulmuştur. 
Neticeyi arz ediyorum : Yüz oniki azayı kiram 
reye iştirak etmiştir. Muamele tamam değildir. 
İkinci celsede tekrar reye viaz 'etmek üzere on da
kika Celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı Celse; saat : 3,30 

gelmiştir. Bir de mübadele, lımıar ve İskân Büt--
çesi gelmiştir. Birisini Muvazene Encümenine, 
kanun lâyihasını da İmar ve İskân Encümenine 
ha/vale ediyorum. (Müst acelen sesleri) Encümen
den müstaceliyet teklif ederler, yalhut bu kanu
nun heyeti umumiyesinin müzakeresinde istical 
kararını gerek Veikil ve gerek Heyeti Celileden 
bir zait teklif ederler. 

4. — Kastamonu Mebusu Halid Beyin, Anka
ra Mebusu Ali Fuaıd Paşa Hazretlerine Muharebe 
İstiklâl Madalyası itasına dair takriri 

REİS — Efendim evvelce rüfekaldan biri ta
rafından bir takrir verilmişti. Ruznameye geçti
ğimizden dolayı bu takriri okuyamadık. Şimdi 
okuyacağız : 

Riyaseti Celileye 
24.10.1339 

Meclisi Âli Reisisanisi Ali Fuad Paşa Haz
retlerinin Harekâtı Milliyenin bidayetinde Garp 
Cephesi Kumıandam ve Ankara'da Kolordu Ku
mandanı iken yapmış oldukları hidematı meb-
rure cümlece malûmdur. Müşarünileyh hazret-

"» ^ > • « 

İKİNCİ CELSE 
Bed'i müzakerat; saat : 4,07 

REÎS — İkinci Reisvekili İsmet Beyefendi 
KÂTİPLER : Vâsıf Bey (Saruhan), Haydar Rüşdü Bey (Denizli) 
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leri Harekâtı Milliyenin inkişafına muvaffakiyet
le âmili (müessir olan zevatı âliyeden biridir. 
Böyle iken 'her nasılsa müşarünileyh hazretlerine 
Muhareibe İstiklâl Madalyası verilmesi unutulmuş 
tur. Gerçi selefimiz olan Meclisi Âli azayı kiramı-
na İstiklâl Madalyası verilmişse de bu madalya 
yeşili feordelâlıdır. Ali Fuad Paşa Hazretleri muh
terem bir kumandan olmak mfatiyle Muharebe 
İstiklâl M-adalyaısiyle taltiflerini arz ve teklif 
öderim. 

Kastamonu Mebusu 
Halid 

REİS — Efendim bu bir temenni takriridir. 
Bu baptaki kanun mucibince inha salâhiyeti Baş
kumandanlığa aittir. Binaenaleyh bu teklifi Baş
kumandanlığa arz edeceğiz. 

ALİ EIZA B. (İstanbul) — istiklâl Madalya
sı Heyeti Vekileye aittir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Reis Bey 
müsaade buyurunuz! Bu münasebetle bir mâru
zâtta bulunmak isterim. Nisabı Müzakere Kanu
nunun dördüncü maddesi mucibince Meclis âzalı-
ğı ile memuriyet bir zat uhdesinde içtima edemez. 
Ancak Heyeti Vekile âzalığı ve Büyük Millet Mec
lisinin inzimamı reyiyle sefirlik, kolordu, ordu 
kumandanlığı gibi memuriyetlerin Meclisi Âlinin 
muvafakatiyle birleşmesine cevaz vardır. Bu ka
nun geçen devrede yapılmış, geçen devre heyeti 
bu memuriyetler hakkında karar vermiştir. Ben
deniz öyle zannediyorum ki, bu Meclisi Âli de, me
buslukla memuriyetin bir zat uhdesinde içtimai 
hakkında bir karar vermesi lâzımdır. 

REİS — Efendim bu müstakil bir meseledir. 
Ruznameye taallûku yoktur. Ali Rıza Bey takrir 
hakkında söz istiyor musunuz? 

ALİ RIZA B. (İstanbul) — Hayır efendim. 

REİS — Efendim arkadaşlar üç takrirle bâzı 
mevaddm müstacelen müzakeresini teklif ediyor
lar. Demin arz ettiğim gibi, bu müstaceliyet tek
lifleri kanunun heyeti umumiyesinin müzakeresi 
sırasında verilir. Ruznameye alınmış olan kanun
lar müzakere edilmedikçe onlar hakkında tacil 
teklifi vâki olamaz. Ancak bu, müstacel ruzna
meye almak kabilinden bir teklif olabilir. Şu hal
de müstaceliyet teklifleri iki şekilde demektir. Bi
risi müstacel ruznameye alınması, diğeri o kanu
nun bir defa müzakeresi için tacili meselesidir. 
Tacil talebi her halde kanunun heyeti umumiyesi
nin bir defa müzakeresi hakkında olacağından, 

bunu; ruznamede bulunan lâyihaların müstacel 
ruznameye alınması hakkındaki teklifle ayrı ma
hiyette telâkki etmek lâzımdır. Bunun için bu 
teklifi Riyaset; müstacel ruznameye alınması ma
hiyetinde telâkki etmektedir. Bu suretle reyi âli
lerine vaz'edecektir. 

5. — Ordu Mebusu Faik Beyle rüfekâsınm, 
Etıbbanın hizmeti mecburiyesi hakkındaki kanun 
lâyihasının müstacelen müzakeresine dair takriri. 

Riyaseti Celileye 
Anadolu'nun ekser kazalarında tabip yoktur. 

Emrazı muhtelife ırkımızı tahribetmektedir. Bu
na karşı ittihaz edilecek tedabiri âcileden olmak 
üzere ruznamenin 13 ncü maddesinde muharrer 
Etıbbanın hizmeti mecburiyesi hakkındaki lâyihai 
kanuniyenin müstacelen müzakeresini teklif ey
leriz. 

Ordu Mebusu Erzincan 
Faik . Sabit 

Gümüşane Erzurum 
Veysel Rıza Rüşdü 
Kastamonu Muş 

Halid Osman Kadri 
REİS — Efendim bu kanunun müstacel ruz

nameye alınmasını kabul edenler lütfen el kal
dırsın. Kabul edilmiştir. 

6. — Erzurum Mebusu Rüşdü Paşanın, üme
ra ve zâbitandan mebus olanların vaziyetlerini 
tesbit hakkındaki lâyihai kanuniyenin müstacelen 
müzakeresine dair takriri. 

Riyaseti Celileye 

Askerî kumandanlardan mebus olanlardan bi
risi Elcezire Cephesine, diğeri Şark Cephesine git
miş. Bu kere Ali Fuad Paşa Hazretleri ordu 
müfettişliğine gidecektir. Ümera ve zâbitandan 
mebus olanların vaziyetlerini tesbit için ruzname
nin 9 ncu maddesindeki zâbitandan mebus olan
ların vaziyetlerinin tâyin edilmesine dair lâyihai 
kanuniyenin müstacelen müzakeresini arz ve tek
lif eylerim. 

Erzurum 
Rüşdü 

REİS — Efendim dokuzuncu maddeyi müza
kereye iki madde kalmıştır. Bunun için istical 
teklifi caiz değildir. 

FAİK B. (Tekirdağ) — İhsası rey caiz olma-
ra gerek. 
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."REİS — Yani bunun bu celsede müzakere ede
bileceğimiz bir madde olduğunu arz etmek istiyo
rum. 

RAİF Ef. (Erzurum) — Müsaade buyurur 
musunuz? Müstacel teklifler geliyor. Bu münase
betle ruznamedeki diğer mevad taahhur ediyor. 
Bendeniz bu münasebetle bu teklifin reye vazmı 
teldif ederim. 

REİS — Efendim dokuzuncu maddenin seki
zinci madde olarak müstacel ruznameye ithal 
edilmesini kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

Riyaseti Celileye 
Bugünkü ruznamenin 33 ncü numarasında 

mukayyet takririn müstacelen, tercihan ve tasvi-
ben Nafıa Vekâletine havalesini teklif ederim. 

24 Teşrinievvel 1339 
Muş 

Osman Kadri 
REİS •— Efendim ruznamenin otuzüçüncü 

maddesindeki takririn müstacel ruznameye alın
masını kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmemiştir. 

RAGIP B. (Kütahya) — Reis Bey ruzname
nin birinci maddesinden atuzaltmcı maddesine 
kadar olan mevaddm kâffesinin müstacel ruzna-, 
meye alınmasını teklif ediyorum. 

REİS — Müsaade buyurun Ragıb Beyefen
di! Demin ruznamedeki dokuzuncu maddeyi se
kizinci maddeye akna'k için Riyaset vazifesini 
yaptı. Binaenaleyh ruznamede otuzüç numa
radaki takririn tasviben havalesi mevzuubahis-
tir. Eğer tasvip teklifinden sarfınazar buyu
rursanız doğrudan doğruya İcra Vekilleri He
yeti Riyasetine havale ederiz. Tasvip için mü
zakere ederiz. Tasvip teklifinden sarfınazar 
ediyor musunuz? (Gürültüler) Eğer tasviben 
gitmesinden sarfınazar ediyorsanız doğrudan 
doğruya havale ederiz. 

OSMAN KADRİ B. (Muş) — Mesele işin 
yapılmasıdır. Gitsin de ne şekilde giderse git
sin. 

REİS — Efendim tasvip teklifinden sarfı
nazar ettiklerinden Nafıa Vekâletine havale edi
yoruz. 

YUSUF AKÇURA B. (İstanbul) — Usulü 
müzakereye dair bir şey arz edeceğim efendim. 

REİS — Buyurun. 
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5. — Kambiyo ve nukut üzerine spekülâsyo
nun men'ine dair kanun lâyihası (1/30) 

YUSUF AKÇURA B. (İstanbul) — Müsta
cel olmıyan . ruznamenin birinci maddesinde 
Kambiyo Kanunu vardır. Birkaç lâyiha için 
müstaceliyet kararı teklif edildiğinden bu ka
nunun müzakeresi pek çok taahhur etmiştir. 
Halbuki bu hususta yapılacak muamele vardır. 
Bu Kambiyo kanun lâyihası bir de Muvazeneî 
Maliye Encümenine gidecektir. Zira bu kanun 
lâyihasının dokuzuncu maddesinde «İşbu kanu
nun tatbikmdan mütevellit masarif, Maliye Ve
kâletinin masarifi gayrimelhuzasmdan sarf 
olunur»' deniliyor. Binaenaleyh bunun fazla 
sarf edilmemesi için encümene gitmesi icabedi-
yor. Şu münasebetle bu lâyihayı Muvazenei 
Maliye Encümenine versek de o, onu yapar
ken yine biz müstacel olan mevaddı müzakere 
etsek. 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ REİ
Sİ AHMED FERİD B. (Kütahya) — Bendeniz 
encümen namına talebe diyorum. 

REİS — Bu Kambiyo kanun lâyihasını en
cümen istiyor mu efendim ? 

AHMED FERİD B. (Kütahya) — Evet is
tiyoruz efendim. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Buna dair bir takri
rim vardır. Okunsun; ondan sonra giderse 
gitsin. 

REİS — Hacet yok efendim. Encümen ka
bul etti. 

6. — Tıp Fakültesinden neşet edecek olan 
Etıbbayı mülkiyenin sureti istihdamı hakkındaki 
lâyihai kanuniye (1/26) ve Sıhhiye ve Muave
neti İçtimaiye Encümeni mazbatası. 

REİS — Etıbbanın hizmeti meeburiyesi hak
kındaki lâyihai kanuriiyenin müzakeresine baş
lıyoruz. Sıhhiye Encümeni mazbatasını oku
yoruz. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

30 . 10 . 1338 
Tıp Fakültesinden neşet edecek etıbbayı 

mülkiyenin vilâyatı Şarkiye ve Elviyei Selâse'-
de sureti istihdamları hakkında tanzim kılınıp 
İcra Vekilleri Heyetinin 29 . 10 . 1338 tarihli 
içtimaında kabul edilen lâyihai kanuniye ile 
Sıhhiye Vekâletinin esbaibı mucibeyi havi 
26 Teşrinievvel 1338 tarih ve Sicilli M'emurîn 



t : 41 24 . 10 .1339 C : 2 

Şu'besi 4744 numaralı tezkeresi sureti musadda-
fcası leffen takdim kılınmıştır. İfayı mükta-
zasiyle neticesinin işarına müsaade buyurulüia-
sını rica ederim, efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İcra Vekilleri Heyeti Reisi 

Hüseyin Rauf 

icra Vekilleri Riyaseti Celilesine 

Erzurum, Van, Musul, Diyarbekir, Mâmu-
retilâziz, Bitlis, Sivas vilâyetleri ile Ardahan, 
Artvin, Kars, Bayezid, Gene, Muş, Siird, Mar
din, Malatya, Gümüşane, Erzincan ve Karahi-
sarı Şarki livalarından mürekkep mmtakadaki 
memuriyetlere öteden beri az talip ve ragıp 
zuhur etmektedir. Bu sdbeple mezkûr mmta-
ka hidematı sıhhiyesi bizzarure senelerden be
ri mühmel ve metruk bir halde bırakılmış ve 
halkın sıhhati ile uğraşılamamıştır. İşbu mm-
taka dâhilinde mevcut yüz otuzbeş kazanın el-
yevm yirmi dördünde Hükümet tabibi mevcut, 
diğerleri ise senelerden beri münhaldir. B'inaen-
a'leyh mevcut kaza ve münhalât birbirine nis-
net edilecek olursa mezkûr ımmtaka sekenesi
nin hemen umumiyet üzere tabipsiz kaldığı, he
kimsiz olduğu bariz bir surette tezahür eder ki, 
buna çaresaz olamak ve mezkûr mmtakaya ta
bip göndermek lüzumu da aynı şiddetle teba
rüz eder. İşbu lüzum ve ihtiyacın ref'i ve te
mini merbutan mütekaddim teklifi kanuninin 
bilkanul tatlbiki ile mümkün olabileceği mütalâa 
ve mülâhaza kılınmakta bulunduğundan icrayı 
ica'bına müsaade Duyurulmasını ehemmiyetle 
arz ve rica eylerim efendim. 

26 Teşrinievvel 1338 
Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye 

Vekili 
Dr. Rıza Nur 

Kanun lâyihası 

Mad'de 1. — Tıp Fakültesinden neşet edecek 
etılbbayı mülkiye üç yıl hizmeti Devlette bu
lunmak mecburiyetindedir. 

Madde 2. — Hizmeti mecburiyenin iki sene
si Erzurum, Van, Musul, Diyarbekir, Mâmure-
tülâziz, Bitlis, ve Sinob vilayetleriyle Ardahan, 
Artvin, Kars, Bayezid, Gene, Muş, Siird, Mar
din, Malatya, Güımüşane, Erzincan ve Karahi-

sarı Şarki livalarından mürekkep Şark mmtaka-
smda ifa olunur. 

Madde 3. — Hizmeti meeburiyeyi ifa etme
dikçe tababet rüusları Hükümetçe tasdik olun
maz. 

Madde 4. — Şark mıntakasmda ifayı hizmet 
eden bilûmum etıbbaya maaş ve tahsisatı fevka
lâdelerinden gayrı şehrî sıyyanen yirmibeşer li
ra zam verilir. Bu zam maskatı re'si mezkûr mm-
takada olup da maskatı re'sinin bulunduğu liva 
dâhilinde ifayı hizmet eden etıbbaya şâmil ol
madığı gibi birgûna tevfcifat ve hacze de tâbi 
değildir. 

Madde 5. — Bu zam için 1338 senesi Sıhhiye 
Bütçesinin 196 ncı faslına onüç bin beş yüz lira 
tahsisat ilâve edilmiştir. 

Madde 6. — İşbu kanun tarihi neşrinden iti
baren meriyülicradır. 

Madde 7. — Işjbu kanunun icrasına Sıhhiye, 
Maliye ve Maarif Vekilleri memurdur. 

29 . 10 . 1338 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İcra Vekilleri Heyeti Reisi 

Hüseyin Rauf 
Müdafaai Milliye Vekâleti V. 

Hüseyin Rauf 
Dahiliye Vekili 

Ali Fethi 
Maliye Vekâleti V. 

Mehmed Vehbi 
Nafıa Vekili 

Feyzi 
Sıhhiye ve Muaveneti 

İçtimaiye Vekili 
Dr. Rıza Nur 

Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Encümeni 

5/4 Karar 

Riyaseti Oelileıye 

Esbabı mucibe mazbatası 

Birinci Devrei İçtimaiyeden müdevver ve 
Heyeti Umumiyeden Encümenimize muhavvel 
evrak meyanında etibbanm hizmeti mecburiyesi 
hakkındaki Heyeti Vekileden mevrut lâyihai ka
nuniye ve sabık encümenin muaddel şekli encü-

Şer'iye Vekili 
Abdullah Azmi 
Adliye Vekili 

Rifat 
Hariciye Vekâleti V. 

Dr. Rıza Nur 
Maarif Vekili 

Mehmed Vehbi 
İktisat Vekili 

Feyzi 
Erkânı Harbiyei U. 

Vekâleti Vekili 
Hüseyin Rauf 
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menimizin 4 . 9 . 1339 tarihinde münakit içti-
mamda müzakere ve tetkik edildi. Lâyihai ka
nuniye Tıp Fakültesinden neşet eden etıbbayı 
vatanın yalnız mahdut bir mıntakasmda mecbu
ri hizmete tabi tutmakta ve bu hizmete mukabil 
mahiye maktu bir zam vermekle beraber diplo
malarının tevdiini, mevzuubahis hizmetin ikmali
ne talik etmektedir. Encümenimiz ise; hizmeti 
meobureyi vatanın her mıntakasındaki münhalâ-
ta teşmili muvafık bulmuş ve lâyihai kanuniye-
nin birinci maddesini bu esas dairesinde tadil ve 
tâyin hususunda kur'aya müracaatı tesbit etmiş
tir. 

Encümenimiz memleketin vüsatine nazaran 
mevcut etıbbanın ve her sene Tıp Fakültesinden 
çıkacak genç doktorların bilûmum münhallâta 
kâfi gelemiyeceğini derpiş ederek hem hidematı 
umumiyenin ifasını teshil etmek ve hem de bir 
sınıfı mahsus teşkil etmesi lüzumuna kaani ola
rak Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâletinin 
leylî ve meccani tabip yetiştirmesinin âti için 
faidei azimesi görüleceği neticesine vâsıl olmuş 
ve lâyihai kanuniyenin ikinci maddesini de bu 
suretle tesbit etmiştir. Sıhhiye ve Muaveneti İç
timaiye Vekâletinin uzun zamanlardan beri mün
hal kalan kaza ve hattâ vilâyet sıhhiye müdür
lüklerine talip bulamamaktaki en büyük müşkü
lü buralara göndereceği memurlara vermekte ol
duğu veya vereceğini ilân ettiği maaşatın azlığı
nın sebebi asli olduğu meydandadır. Vukubulan 
talep ve müracaatlerin hemen umumiyetle esbap 
ve şeraiti hayatiyesi binnisbe iyi olan manatıka 
ve mahallere inhisarı ve diğer taraflara vâki olan 
tâyinlerin daima istifa ile neticelenmesi seneler
den beri âdet hükmüne girmiştir. Binaenaleyh 
gerek hizmeti mecburiyeye tabi olarak iki sene 
ve gerek meccani tahsil neticesi üç sene hizmet 
edecek olan etıbba ile eylevm hizmeti Devlette 
müstahdem etıbbanın bu gibi şeraiti hayatiyesi 
müşkül olan mahallere rağbetini tezyid etmek 
üzere encümenimize bir üçüncü madde daha 
teklif etmekte ve lâyihai kanuniyenin dördüncü 
maddesini de bu madde ile tadil eylemektedir. 
Yalnız Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâle
tine düşen vazife, gerek Kur'a ve gerek tâyinden 
evvel memleketin Şarkında, veya Garbında olsun 
bilaistisna şerait ve vesaiti hayatiyesi noksan 
olan yerlere tâyin ederek buralarda asgari müd
det hizmet edecek etıbbaya tahsis edeceği maaş 

ve müdevven maddeye nazaran bu maaş ve tah
sisatın nısfından dûn ve bir mislinden fazla ol
mak üzere göstereceği zammı bir kararname ile 
tesbit ve ilân etmesi esası kabul edilmiştir ki, bu 
suretle aidolduğu senei maliye zarfında lâyete-
gayyer kalmak suretiyle bütçenin fusul ve me-
vaddında istikrarı hem de her hangi bir suiisti
mali mâni bulunacaktır. Aynı zamanda bu za-
maimin tevkif at ve hacizden masun olması da 
kabul olunarak zammın sebebi itası olan esasa 
riayet olunmuştur. Gerek birinci ve gerek ikinci 
maddelerin kuvvei teyidiyesi olmak üzere encü
men lâyihai kanuniyedeki tababet muşlarının 
Hükümetçe ademitasdiki keyfiyetini muvafık 
bulmadığından işlbu hideımatm ifasından imtina 
edenlerin beş sene icrayı sanattan menleri esa
sını kabul etmiştir. Bu suretle encümen mesleğe 
ait her hangi bir taksirden mütevelldolmıyan Hü
kümetin teklifi yerine sanattan men' suretiyle 
yalnız malen zararı münteç bir ceza kabul etmiş 
olduğu itikadmdadır. Bu suretle Encümenimizin 
memleketin tabip noktai nazarından hal ve müs
takbel ihtiyacının tatminine medar olacağı kana
atiyle Heyeti Umumiyeye arz ve lâyihai muad-
delenin aynen kabulünü teklif ederiz. 

Reis Mazbata Muharriri 
İstanbul Kırkkilise 

Dr. Refik Kanunun birinci maddesine 
muhalifim 

Fuad 
Kâtip 

Kayseri 
Halid Mazhar 

Encümenin tadilen teklifi 

Madde 1. — 1339 ve onu mütaakıp neşetli 
olup da tatbikat müddetini ikmal eden etıbba 
iki sene mecburi hizmete tâbidir. Keyfiyeti tâyin 
kur'a ile icra olunur. Ancak bu esnada umum 
münhallâtın kur'aya ithali mecburidir. 

Madde 2. — Elyevnı tahsilde bulunan ve 
1339 senesinden itibaren Tıp Fakültesine duhul 
edecek olan talebeden Hükümetin lüzum göste
receği mahallerde üç sene hizmet edeceklerini 
taahhüdedenlerin meccani ve leylî ikmali tahsil
leri masrafı Hükümetçe deruhde olunur. 

Madde 3. — Sıhhiye Vekâleti bu kanunun 
neşrini mütaakıp bir kararname ile tesbit ve ilân 
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edeceği mahallere tâyin eyliyeceği etıbbaya ma
aş ve tahsisatı fevkalâdeleri mecmuunun nısfın
dan noksan olmamak ve bir mislini tecavüz et
memek üzere zam verebilir. İşbu zam, tevkifat 
ve hacze tâJbi değildir. 

Madde 4. — Birinci ve ikinci maddedeki hiz
metten imtina edenler beş sene icrayı sanattan 
menolunurlar. 

Madde 5. — İşbu kanun tarihi neşrinden iti
baren meriyülicradır. 

Madde 6. — İşbu kanunun icrasına Sıhhiye, 
Maliye ve Maarif Vekâletleri memurdur. 

Dr. FİKRET B. (Ertuğrul) — Efendim Sıh
hiye Vekili mevcut değildir. Buradaki vekil, mün-
tehap vekil değildir. Rıza Nur Bey İstanbul'da
dır ve elyevm vazifei vekâleti ifa etmektedir, 
mezun değildir. Darüleytam meselesini halletmek 
üzere İstanbul'a gitmiştir. İstanbul'dan Sıhhiye 
Vekâleti umurunu ifa etmektedir. Gıyabında 
müzakere cereyan edemez. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Burada 
vekili vardır. 

REİS — Rica ederim, muhavere etmeyin! 
Şimdi efendim müstacel ruznameye alınması

nı kalbul ettiniz. Binaeınıalleıylh Enıdüimıen ile vdkâ-
leti aidesi arasında ihtilâf varsa, bu cihet için 
vekili aidini aramak lâzımdır. (Tabiî sesleri) 
Vekilin vekili mevcuttur. Heyeti Umumiyesi hak
kında söz istiyen var mı efendim? 

MAHMUD CELÂL B. (İzmir) — Meclisi 
Âli yarım saat evvel bu kanunun müstaceliyeti 
müzakeresine karar verdi. Yarım saat evvelki ka
rarını ne gibi bir sebeple nakzedebilir ki, şimdi 
bu kanunun tehiri icabediyor? (Müzakereye ge
çilmiştir, tehir edilmemiştir, sesleri) 

RAİF Ef. (Erzurum) — Mazbata Muharriri 
çıksın izahat versin! 

REİS — Efendim Heyeti Umumiyesi hak
kında söz istiyen rüfekanm isimlerini kaydedi
yoruz. Müzakereye ıbaşlıyacağımız zaman söz 
talebedersimz. Buyurun Rüşdü Paşa Hazret 
leri. 

RÜŞDÜ Pş. (Erzurum) — Efendiler Van'
da, Kars'ta, Muş'ta, Genc'de daha 'bütün, bu 
uzak memleketlerin hiçbirisinde tabip yoktur. 
(Hattâ yakın yerlerde de yoktur sesleri) Hattâ 
yakınlarda da yoktur. İhtiyaç şedittir, bu ka
nunun kabulünü rica ederim. 
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VEHBÎ B. (Karesi) .— Efendim memlekete 
en nafi olacak olan şu kanunu getirdiğinden 
dolayı gerek encümen ve gerek vekâleti aidesi-
ni tebrik ederim. Fakat noksandır. Biz dalha ge
niş bir kanunu daha enfa' - Bu nâfi ise enfa' • 
bir kanun istiyoruz. Bunu intacederiz; fakat 
öbürünü de nazarı dikkatlerine va'zetmekten 
geçemeyiz. Gerek Hükümet doktoru, gerek be
lediye doktoru ve gerek hususi doktorlar, hepsi 
bittabii kendilerine verilen maaşın azlığı dolayı-
siyle bugünkü hayatta lâzım olacak meblâğın 
tedariki için vizitaya giderler. Fukara için de
ğil fakat zenginler veyaftmt orta halliler için 
ayrıca ücret vermek mecburiyeti vardır. Bu üc
ret hem doktorlara hem de 'halka birçok müş
külât ihdas ediyor. Binaenaleyh bâzı menatık-
ta, hiç olmazsa tecrübe için, halk doktorları, 
memleket doktorları diye doktorlara müstevfi 
maaş vererek hastanın doktorları araması de
ğil, doktorların hastayı araması usulünü vazı' 
yeni 'bir çığır açmak lâzımdır. Bidayette para 
vermek şartiyle dedim. 

Meselâ : Bursa vilâyetine yahut Van vilâ
yetine gönderilecek bir doktora oradaki hasta
lığın nev'ine, Konya vilâyetine gönderilecek bir 
doktora Konya'daki hastalığın nev'ine faraza 
sıtma ise, frengi ise, verem ise ve sair ne ise, 
hangi hastalık varsa o hastalığın nev'ine göre, 
çokluğuna göre çok maaş vermeli ve o doktor 
hasta aramalı, hasta onu aramamalı, doktor 
hastaneye 'giderken ihiç/bir şey memul etmemeli 
ve hasta onu ararken hiçjbir sıkıntı hissetmeme-
li, yalnız sıhhatini düşünmeli. Bu suretle Hükü
met, memleketin sıhhatine âzami hizmeti ifa 
edecektir. Belki bunun ıbugün için her tarafta 
tatbikatına kudret ve imkân yoktur. Fakat ba
bı menatıkta tatbik edilerek bu çığırı açmak lâ
zımdır. Doktorlar muayyen bir meblâğ alacağı 
için sabit /bir servet sahibi olacaklardır. Belki 
buna taraftar olmazlar. Fakat bunun için de ka
demeler tesbit edilir ve maaş miktarı âzami 
miktarlara dahi çıkarılabilir. En büyük müta-
hassıslara ıbüyük mikyasta maaş Verilebilir. 
Memleketimizin hayat ve sıhhatini kurtarmak 
için masarifimizden bir kısmını tenzil ederek 
bu işe hasretmeliyiz veyahut sırf bu işe sarf 
edilmek üzere Sıhhat Vergisi namiyle bir ver
ginin vaz'ına da bendeniz - Memleketin sıhhati 
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namana - razıyım. Memleketin en nrahtacolduğu 
şeylerden birisi de sıhhat meselesidir. Memleke
tin sıhhatinde fakru zaruret vardır. Onun için 
memlekete lâzım olan doktorların teminini ve
kâleti aidesinin ve alâkadarânm, bilhassa Sıh
hiye Encümeninin nazarı dikkate alınmasını çok 
rica ederim. 

REÎS — Mazhar Bey encümen nammamı mı 
söyliyeceksiniz ? 

Dr. MAZHAR B. (Aydın) — Hayır efen
dim. 

ZEKİ B. (Oümüşane) — Muhterem arkadaş
lar bu kanunun heyeti umumiyesini encümenin 
tadili veçhile kabul ettiğimiz takdirde şu cihe
tin nazarı dikkate alınması lâzımgeleeektir. 
1339 senesinde neşet eden doktor efendileri ele 
aldığımız takdirde memleketimiz daha iki sene 
doktorsuz, kalacaktır. Çünkü Hükümet onları 
ancak iki sene sonra harice sevk edebilecek. 
Halbuki bugün Hükümetin teklif ettiği lâyiha
da bu cihet yoktur. Memleketin içerisine Gü-
müşane livası denildiği zamandan beri ancak 
bu sene bir doktor gelmiş ve öümüşane ancak 
bu sene bu lûtfa mazhar olabilmiştir. Mülhakat, 
'belki Hükümet teşkilinden hu âna kadar hiç
bir zaman hususi bir doktor yüzü görmemiştir. 
Artık sahile pek yakın olan bir merkezi liva bu 
şekle girdikten sonra dâhilde, Van, Bitlis, Er
zurum - îşte muhterem mebusları buradadır -
doktor yüzü görmemiştir. (Pek doğru sesleri) 
Bunun için Heyeti Celilenizden istirham ede
rim, .1335 senesinden itibaren mektepten neşet 
eden- efendileri bu mecburiyete ithal edelim. 
1339 senesinden itibaren meccani surette tahsil
lerini taahhüdetmiş olduğumuz efendiler yeti
şip onları mecburi surette mülhakata sevk 
edinceye kadar 1335 senesi ve hattâ ondan ev
vel neşet eden efendileri hemen istihdam ede
lim. Avrupa'da en 'basit bir hastalık olan, hattâ 
hastalıktan sayılmıyan Malarya denilen Sıtma 
hastalığı, bizim memleketimizde Koleradan faz
la ahalimizi tedhiş etmektedir. Bunun nazarı 
dikkate alınmasını istirham ederim. 

Dr. MAZHAR B. (Aydın) — Efendiler bu 
kanıvmın mevkii müzakereye konması bendeniz
de iki mütekabil hissin uyanmasını bâis ol
muştur. Birisi doğrudan doğruya Hükümetle 

alâkadar olmıyan rüfekanm mıntakai intihabi-
yelerine doktor bulabilmek ve gönderebilmek 
ihtiyacını duyabilmeleri ki, memlekette hemen 
ekseriyetle diğer şuabatı devlete nazaran pek 
çok ihmal edilmiş biı vaziyette kalan ve haki
katte memleketin yaşaması, istikbali için pek 
mühim olduğu zannı kabul edilen umuru sıhhi
yeye biraz imalei nazar olunur gibi bir halin hu-
dusu, ikincisi; tababet gibi mesleki takdir ede
rek, bilhassa kendi parasiyle tahsil ederek çı
kan efendilere zecrî muamele yapmaya mecbur 
olmak gibi elîm bir netice, bir tpşebbüs. Arka
daşların memleketin birçok aksamında Hükü
met ve belediye tabipleri bulunamamasmdan 
dolayı şikâyet ediliyor ve bu şikâyetin de es
babı mazbatada kısaca zikrediliyor, bilhassa bu 
yüksek meslek erbabına hiç de lâyik olmıyan 
bir derecede tahsisat verilmesinin böyle şeylere^ 
sebebolduğu beyan ediliyor. Bu kadar basit ve 
maddi bir müşkülün karşısında daha ilmî ve 
daha mantıkî ve meselenin ruhuna muvafık te-
dabir almak hususu düşünülmeden cebirle, zec-
rile bunun önüne geçilmek isteniliyor. Bu haki
katen şayanı teessürdür. Memleketimizde hiçbir 
meslek sahibi böyle bir muameleye mâruz değil 
iken, bunu yalnız doktorlara reva görmek isti
yorlar. Evlâdı memleket böyle âdilâne olmıyan 
bir muameleye karşı boykot etsinler de Mektebi 
Tıbbiyeye gitmekten vazgeçsinler mi? Eğer 
böyle bir muamele yapılacak olursa bütün bü
tün hüsrandır. Halbuki efendiler mesele falan 
veyahut filân memlekete Hükümet tabibi bul
mak meselesi değildir. Arkadaşlarımızı bu ta
lebe sevk eden en ziyade ihtiyacatı sıhhiyedir. 
Halbuki Devletimizin teşkilâtı, Sıhhiye Vekâleti 
memleketteki ahalinin ahvali sıhhiyesiyle doğ
rudan doğruya iştigal için teessüs etmemiştir. 
Sıhhiye Vekâletinin doktorları devairi devlette 
yalnız birer mümessil olarak bulunmaktadırlar. 
Hakikatte jandarma dairesinin, müstantıkm, 
belediyenin ve bunlar gibi yedi tane dairenin 
tahtı emrinde, gelen evraka şöyle böyle derke
nar etmek ve rapor yazmakla imrarı evkat ey
lerler. Kıymetli zamanlarını memleketin hakiki 
ihtiyaçları karşısında fuzuli denilebilecek işlere 
hasrederler. Memleketin ihtiyacı bu değildir 
efendiler. Memleket tedavici doktorlara arzı if-
tikar etmektedir. Yoksa muameleci doktorlara 
değil. 300 - 500 tane doktoru böyle vazifelerle 
tavzif etmek, bunları böyle falan, ve filân me-
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selenin tetkiki ile onun hakkında rapor veril
mesi için cürümler arkasında koşturmakla bu 
memleketin ahvali sıhhiyesi nazari itibara alın
mış olmaz ve böyle gönderilen doktorlardan 
beklenilen menfaat hâsıl olmaz. Bunları mem
leketlerimizde hepimiz gördük. Bu böyledir. 
Hükümet doktorunu on gün arasanız bulamaz
sınız. Bir gün hastanıza lâzım olsa da götürse-
niz ertesi gün en mühim ve en müstacel bir za
manda aradığınız vakit bulamazsınız. Çünkü o 
cürüm ile meşguldür. 

Binaenaleyh bunlar derdinize deva değildir. 
Sıhhiyenin esas teşkilâtında, katiyen memleke
tin hakiki ihtiyaçatma zıt bir vaziyet vardır. 
Memleketin hakiki ihtiyacı demin burada iki 
arkadaşımızın gayet samimî olan tezahüratiyle 
tebarüz etmiştir. Zeki Bey diyor ki : Memle
kette dehşetli surette Malarya vardır. Halbuki 
Sıhhiye teşkilâtı Malarya ile ve saire ile müca
dele etmek için değil, sâri hastalıklarla müca
dele etmek için memurluk yaparlar. Halbuki 
memlekette nadiren vukua gelen bu gibi emrazı 
sâriye en şiddetli ve savletti zamanlarında; sıt
manın bir senede ika ettiği tahribatın onda bi
rini, yirmide birini yapmazlar. Memleketimiz
de her hangi bir hastalık zuhur etmiş ise ondan 
ölenlerin sayabileceğiniz adedi nihayet yüzleri 
geçmez. Binlere baliğ olmaz. Halbuki memle
kette senede belki bir iki yüz bin insanın ifna
sına sebebolan Malarya için hakiki bir vaziyet 
alınmamıştır. Arkadaşlarımızdan bir ikisi ufak 
bir ishalden çocuğunu kaybetmiştir. Bu mem
lekette en çok tahribat çocuklardadır. Bunun 
adedini tetkik edecek olursanız, senede iki yüz 
bin çocuğun öldüğünü görürsünüz. Bunlarla 
mücadele etmek için Sıhhiye Vekâleti üzerine 
bir vazife almıştır. Halbuki Sıhhiye Vekâletinin 
bütçesi neye muhassastır bilir misiniz efendiler? 
Adliye vazaifini ifa etmek için gÖderilen doktor
lar maaşatına muhassastır. Bütün Milletin 
alınterinden toplanan bu büyük bütçe içeri
sinden verebildiğiniz beş altı yüz bin lira ancak 
Hükümet tabipleri için ' sarf ediliyor. Bunlar 
memurinin raporlarını yazmak, falan yere git
mek, falan vazife arkasından koşmaktan başka 
bir iş göremiyorlar. Memleketi harabiden hara-
biye sürükliyen ve milletin istikbalini karanlık 
sahalara doğru sevk eden bu hal karşısında ha
kiki tababete ve sıhhiyeye karşı tedabir alınma
mıştır. Bu paralar buraya sarf edilmemiştir. 

Binaenaleyh, sıhhiye namı altında alman bu pa
ralar hederdir. Böyle mühim ve esaslı dertler 
varken ve bu dertlere koşturmak için kıymetli 
doktorlara ihtiyacımız varken, herkesi tababat 
tahsiline sevk etmek, ona rağbeti celbetmek lâ-
zımgelirken, bilâkis her kesin hevesini kıracak 
zecrî muamelâta teşebbüs etmek, bendenizce 
millet ve memleketin menafime muvaffak de
ğildir ve bu memlekete bir menfaat temin etmi-
yecektir. Efendiler şevk ve heves uyandırınız. 
Yoksa oradan kaçırtmayınız. Ne istiyorsunuz? 
Ben çok arkadaşlar bilirim ki babasının gönder
diği beş mediciye ile ikmâli tahsil etmiş, doktor 
çıkmışlardır. Bugün boğazlarına ip takıp iste
diğiniz kazalarda istediğiniz vazifeyi ifa ettire
ceksiniz. Bendeniz bizzat bunun en acı bir mi
sâlini gördüm! Bu intihap esami torbalariyle 
icra edilecektir diyorlar. 

Bu intihap kur'a torbalarına hiçbir azaman 
memleketin bir Eskişehir'i veya bilemem her 
hangi bir livası dâhil olmamıştır. Bendeniz mek
tepten hizmeti mecburiye zamanında çıktım ve 
işte bu kur)ra da biirsisebi, kazası çekilmiştir. O 
zaman mektepten çıkan hiçbir efendiye Aydıh'm 
Nazilli veya Geçime kazası çıkmamıştır. Bu 
simidi de doğrudan doğruya Siverek veya Ab-
dülcevaz'a gider. Kasdımıız böyle yetişen ıgenç-
leri mıutlâ'ka sen .oralara gideceksin. Senin na
zariyat âleminde ©dindiğin malûmatı iki sente 
zarfında unutıacalksiın diye mi göndereceğiz? 
Hakikatte oralarda bir •eczacı dahi ycıktur. 

RÜŞDÜ Pş. (Erzurum) — Askeri nasıl alıp 
istediğimiz ıbir yere sevfo ediyorsak bu da sıh
hi mücadeledir. 

Dr. MAZHAR B. (Devıamla) — Efendi
ler askerler mekteplte leylî v e meccani tahsil 
görürler. 

RÜŞDÜ Pş. (Erzurum) — İki sene kalacak, 
fazla kalmıya'bilir. 

Dr, MAZHAR <B. (Devamla) — Çok rica 
ederim Faşa Hazretleri. Biraz müsaade bu
yurunuz. Askerî efendiler leylîdirler. Tahsilleri 
meccanidir. Geçen defa kabul eıttiğinlz kanun 
mucibince yedirdikten, gaydirdiıkben ibaşjka ay
lık dahi alırlar. Mektepten çıkarlarken üzerle
rine iibas için yüz elli lira alırlar. Eşya ve saire 
tedariki için bu para verilir. Tasavvur edimiz 
ki, baştan aşıağı teçhiz ediyorsunuz, yediriyor, 
içiriyor; okutuyorsunuz, lilbas ve teçhiz edâ-
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yorsunuz. Buna mukabil do beş sene hikmeti 
mecbur e teklif ıe diyorsunuz ve bu hizmetten 
sonra o da taılısil ücreti olarak üç yüz lira ve
rirse yine askerlikten (istifa edip çekilebilir. Bi
naenaleyh siz, Mektebi Tıbbiye! Mülkiyeyi ıböy-
le yetiştirmiyorsunuz. Onlara hiçbir iyiliğiniz 
yok. Soıına da falan yere gideceksiniz diye ceb
rediyorsunuz. 

Efendiler köylerdeki mekteplerinizin han
gisinde ımıualliim vardır? Muallimlik için kıvra
mıyorsunuz. Fakat hangi mektep mezunlarını 
.mual.iJmlıik için cebrediyorsunuz1? Sonra adili
ye hususnda, bugün birçok 'münıhallât vardır. 
Seskiz ıaydan ıberii dört yüz tane maznun filân 
5vanm mahkemesinde beklemektedirler. Bir 
maznun isticvalbedilımemiştir. Bunların iç!eiv-
sıiınde higaymhalkkin ımazıran olanlar vardır, 
bunlar bir defa muhakeme neticesinde <beraet 
edecdklerdir. Heyeti hâkiımenin teşekkül öde
memesi yüzünden biçareler hukuklarındjan, 
hürı<îyetlerandeın mahram olarak •bapsamelorde 
çürüyoriar. Mensubîni adliyeye mutlaka gide
ceksin diye inicin eebretmiyors'unuz? Efendi
ler! Zulüm yalnız doktorlara mıdır? Hayır siz 
zulmetmek istemiyorsunuz. Sız, iyilik etmek is
tiyorsunuz. Fakat meselenin bütün ruhu bu 
değildir. İyilik etmek isterken kötülük eıtmiye-
liım. Bu bapta düşünelim. Onları da çürütmiye-
liım. Bu .memlekette arz ettiğim doktorlara her-
'kes kumıanda 'eder, mutasarrıf, kaymakam ve 
saire hepsi .bu zavallı doktorlara kumanda 
•öderler. Bu meyaında doktorların imevkimi, va 
ziyetini düşününüz. Müddeiramumi Vekâleti 
yapan bir polis ©fendi bu doktorlara emreder, 
kumanda eder. Do'ktorun hiçbir şeref ve hay
siyeti yoktur. Verdiği rapor her hangi dlairei 
/belediyenin veya mutasarrıfın. dairesiıılde kahve 
ocağında ıanoak .kalhve 'pişirmeye yarar. En 
(kuvvetli raporlarıımıi kuvvei icraiye ve teyidd-
yesi yokt-rr. Onda izzeti .nefis bırakılmaz, onun 
yeri düşünülmez. Onun evi ve maaşı düşünül
mez. Velhâsıl onun hiçbir şeyi düşünülmez. 
Yarın orduya çağırıldığı zaman herkesten ev
vel, hattâ memsübolduğu daireye., Sıhhiye Ve
kâletine sarmadan derihall Müdafaa Milliye 
Vekâleti onları .toplar <ve orduya sıevk eder. 
Ortada öyle bir hal vardır ki, sanki onlar en 
hakir ve en -zavallıdır. 'Böyle midir efendiler!... 

ALİ RIZA B. (İstanbul) — İnsanların en 
mukaddesidir, ıhayaltımızı kurtacak onlardır. 

Dr. ıMAZHAR B. (Devamla) — Efendiler 
onların '.hayatına kıymet veriniz, iîkdıar ediniz, 
ondan sonra da kendilerinden ihizmet bekleyi
niz ! Beni zorla alacaksınız, falan yeve sevk ede
ceksiniz, benden hizımet bekl'iyeceksiniz öyle 
(mi? Bendeniz ailltı yüz kuruşa üç sene belediye 
doktorluğu yaptıım. İstanbul'a geldiğıiım zaman 
kendi bocam bana «Aşçıbaşı maaşı alıyorsun» 
demişti. Evet hakikaten böyledir. Bu suretle 
meslekimde memuriyetimde devam arzusu kal
madı ve ilk fırsatta terk ettim, çıktım gittim. 
Binaenaleyh 'aynı tecrübe edilmiş vadilere bu
nu tekrar sokmakta mâna yoktur. Siz doktor
ları • düşünürken, ta meslekin esasından düşü
nüz. Teşkilâtı ısııhhr.ıyemiz - arz ettiğim gıilbi -
baştan aşağı bozulktur. Ahali bu doktorlar
dan istifade edeımez, bundan fayda yoktur. Şu 
veya bu raporu yazmaktan ba.cjka vazifesi olrnı-
yaoaktır. Ahali hastalıktan ölmektedir, tetkik 
ediniz, gecen sene askerlik dolayısıiyle Antal
ya, İzmir havalisinde, an bin, yüz b/inlerce in
san üzerinde tecrübe yapıldı ve mikroskop
larla ihamları muayene edildi. Aydın livası 
alhalisinin % 94 ü sıtmalı bulunmuştur, % 70 
linin dalakları «Halfeidilağ» dediğamiz mahal
le kadar gelmiştir. % 30 zunun dalakları da 
köbeğe kadar gelmiştir. Bunlar «Dejenere» ol
muş insanlardan addedilebilir efendiler... ve 
bunlarla memlekette ırk yaşaıma/z ve memleketi 
müdafaa edecek asker olaımaz. Eğer siz bu 
(memleketin âtisini d%ünürseniz; - bu halin 
'devamı takdirinde - otuz sene sonra bu mem
leketi, bu ülkeyi, bu vatanı müdafaa edecek 
ordu teşkilinden mahrum kalacaksınız. (Kal
mayız inşallab sesleri) Evet kalmayız. Fakat 
inşallah ile olunsa, çok doğrudur, inşallah ile 
peynir gemisi yürümüyor. Mutlaka bumun, bu 
tehlikenin önünü almak lâzımdır. Binaenaleyh 
evvelemirde sıMıiye teşkilâtını, vaziyetini, vata
nın ihtiyacatma göre yapmalıyız, yoksa böyle 
ârizi tedbirlerle, zahiri şeylerle bu memlekete hiz
met 'edilmiş olmaz. 

Dr. FİKRET <B. (Erftuğrul) — Efendiler ben 
de ıtamamiyle Mıazlhar Bey (arkadaşımızın' fikrine 
iştirak ediyorum. S'iz ne verdiniz 'ki boı etıbba
dan ne isltiyorsumuiz? 

ZEKİ B. (Gümüşane) — Vereceğiz efendim 
vereceğiz. 
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Dr. FİKRET B. (Devamla) — Onları yetiş
tirmekte hakkınız yoktur t i , bunlardan istifade 
etmek .istiyorsunuz. Memleketin darülfünunu 
vardır. Serbest meslek tahsil etmek üzere girmiş, 
parasını vermiş, çıkmış insanlar nasıl d u r da 
cebren' hizmet edeceksiniz diye götürülür ve hiz
mete icbar edilir. (Menafii âmme için sesleri) 
Menafii âmme için bundan isonra toplarsınız. 
Sıhhiye Vekâletti bir memur sınıfı yetiştireceğim 
der. Ordunun tıbbiyei askeriye namiyle nasıl ki 
bir mektebi vardır, o yih'e darülfünunun şubesin
de okur. Bu kanunun ikinci maddesinde ifade 
olunduğu gilbi şeraiti muayyene 'dairesince tale
be kabulünü ilân eder. Oraya girecek talebe 
Hükümetle mukavele .akdetmiş olur. Çıkar, gi
der. Yoksa insanı naısıil cebredip gönderirsiniz, 
gitmezse ne yaparsınız; kuvve'i teyidiyeniz nedir? 

ZEKÎ B. (Gümüş-aıne) — O; gitmesin ide mem
leket ühtiyacat içinde çırpınsın1 mı? 

,Dr. FİKRET B. '(Devamla) — Bir şey ya
pamazsınız ve yapamıyacağıımız sununla sabittir 
ki; müttetabiplik memnudur diye bu'gün eli-
nizıde kanun varken, bu adamı beş sene icrayı 
sanattan menedecek misiniz? O iad'am diploması-
m verir; yine doktorluk eder. 

REİS — Sözleriniz Heyeti Umumiyeye mü-
taalliktür. Encümene hita,betimeyini'z, Heyetti Umu
miyeye hitabediniz. 

Dr. FİKRET B. ı(Devamla) — Tabiî Heyeti 
Umumiyeye hitabediyorum. Onun için kanunun 
heyeti umumiyesinin encümene iadesini arzu edi
yorum. Zaten encümen muhaliftir. Demin Maz-
har Bey arkadaşımızın söylediği sözlerle de sa
bit. Ben de o fikre iştirak ©diyorum. Kanunun 
heyeti umuımiyesini encümene iade edelim. Bi
rinci madde tadil edilsin veyahut reddetmek su
retiyle... 

ŞÜKRÜ İB. (Bolu) — Ne sebep gösteriyorsu
nuz? 

Dr. FİKRET B. (Devamla) — Olmaz diyo
rum; reddini teklif ediyorum. 

Dr. MUSTAFA B. (Çorum) — Memleketin 
ihtiyacı tabiîsi herkesçe müselle'md'ir. Bunda hepi
miz müttefikiz. Bendeniz encümen namına de
ğil, şahsım namına söylüyorum. (Bu tarafa da 
söyle sesleri) Encümen, bu iihtiyaeı düşünerek 
bir çare aramış ve bunu temin için bâzı metvaddı 
tesbit etmiştir. Kanunda üç makide vardır ki : 
Her birisi ayrı ayrı birer kâr temin ediyor. 

'Birinci madde etibbaya bir mecburiyet tahmil 
ediyor. Diğer iki madde de ihtiyacı sıhhi nis-
betinde eıttihLaya malik olmadığımız için etiıb-
bayı yetiştirmek maksadiyle Hükümete salâhi
yet veriyor. Birinci madde etübbanın aleyhin^-
de olsa, ikinci madde de lehinde bir çare düşü
nülüyor ve o teklif olunuyor. Demek ki bütün 
etıbba namına ve bütün millet namına iyi bir 
kayıt vardır. Sonra üçüncü maddede nazarı 
itibara .aldığımız şey, etıbbanın bâzı mahallere 
ne için gitmediğidir. Düşünülürse bu hal, etıb
baya verilen paranın azlığından neşet ediyor. 
Yoksa derece! tahsil, yani tahsillerinin yüksek 
olduğu da düşünüldüğünden değildir. Tevdi 
edilen vazifenin ağırlığı nisbdtinde para veril
melidir. Maalesef etilbba hakkında bu husus na
zarı itibara alınmamıştır. Malûmuâliniız etib
baya verilen 1 000 kuruş bir polise de veriliyor. 

Halbuki efendiler, tabibolmak için ne kadar 
talhsil ve ne derece uğra!şmak lâzımolduğu ma
lûmunuzdur. Tabip olduktan sonra da hayatının 
ne derece tehlikede bulunduğunu, yani vücuidu 
daima hastalıkla çarpıştığını da takdir eder-
>siiniz. Bunun için Hükümet, göndereceği yerle
re gidecek olan .etıbbaya fazla para, vermelidir. 
Bunun aleyhinde olduğunu gördüğüm arka
daşlarım 2 - 3 ncü maddelerin değil, birinci 
maddenin aleyhihdedirler. Efendiler 'etıbbayı 
mülkiye kendi paralariyle talhsil ediyorlar. 
B!öyle bir mecburiyet tahmil etmemek gerekir. 
Fakat memleketin umumi bir ihtiyacı karşı
cında Velevki kendi paralariyle talhsil etmiş 
olsa bile - memlekette hayatı içtimaiye ve umu
miye denilen bir şey olmasaydı acalba doktor 
olabilirler miydi? - O halde doktor olan bir 
efendi memleketin 'iyiliği uğruna niçin hizmet 
etmesin? Zannetmem ki, bir efendi, memleke
tin (hayatı umumiyesi uğrunda parasını al
mak üzere iki senelik bir hizmeti kaibul etme
sin. Neden kabul 'etmez? (Bravo sesleri, alkışlar) 
Yalnız şu var ki... 

ES AD Ef. (Menteşe) — Ha! Dönme şimdi. 
Dr. MUSTAFA B. (Davamla) — Memleke

tin daha birçok ihtiyacı vardır. Yalnız ihtiyacı 
sıhhî değil. O halde memleketin isıtilziam ettiği 
hi/ımetlerin salibi olan zevata aynı mecburiyet 
tahmil edilmediği (halde niçin etılbbaya tahmil 
edilmelidir? En ziyade İbirinci maddenin taraf
tarı Ibendenizim. Etıbbanın, 'bilhassa mektebi 
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tıbbiyenin haleti ruhiyesine bifhakkin vâkıf oldu-
' ğum için öyle zannediyorum ki, etıfoba, en birin
ci olarak bu gibi fedakârlığı derutode etmeye 
a'nıadedir ve 'Memleketin en mühim ihtiıyaoatını 
talkidir ederler. İşte maıalifitilhar. kalbul ederler fik
riyle bu maddenin1 kabulüne taraıftasrım. 

Dr. MAZHAR B. (Aydın) — Hissiyattla iş 
olmaz. Hissiyatı vataniyeyi tasarruf «etmeye hak
kın yok ki! 

FEYZİ B. (Diyaırbekir) — Etadi fer bende
niz Sıhhiye Vekâleti .böyle bir kanunu sevk etti
ğinden dolayı ziyadesiyle müteşekkirim. Bende
niz 'mütehassıs değilim. Fakaıt bir haftalık ve
kâletim esnasında gördüm ki, memleketin muh
telif mahallinde 200 kadar açık vardır. Bu 
açıklar gerek mütekait, gerek her hangi bir 
tabibe teklif edilirse maalesef kimse gitmi
yor, gönderilemiyor. Bunlar, en ziyade gü
zel yerlere gidiyorlar. Diğer cihetlere gönde
rilemiyor. Sıhhiye Vekâleti bu ciheti düşün
müş ve bu kanunu yapmıştır. Meslek gayreti 
olarak gerek doktor Mazhar Beyin, gerekse 
Fikret Bey arkadaşımızın müdafaaten derma-
yen ettikleri fikirleri hiçbir vakit varit de
ğildir. Bu, bu seneden itibaren çıkacaklara 
mahsustur. Bu hal yalnız bizim memleketi
mizde değildir. Zatiâlinize ufak bir hikâye arz 
edeyim : 

İlânı hürriyeti mütaakıp Selanik Hürri
yet Baihçesinde oturduğumuz zaman Bulgar 
çeteleri reisi Sandanski oraya geldi. Yanında 
bir zat vardı. Sordum, dedim ki, bu, kimdir? 
Bizim darülfünundan çıkmış. Bu zat memle
keti yükseltmek için iki sene Bulgar köyün
de hizmet etmiş. Şimdi bir vazife ile tavzif 
ediliyor dedi. Yani bunu doktorlar hak
kında ve diğer meslek erbabı hakkında biz 
de tatbik edersek bu memleket halâs olmuştur. 
Bulgarlar bu usulü tatbik etmiştir. Memle
ketlerinin ne kadar terakki ettiğini hepimiz 
biliyoruz. Gerek irfan, gerek sıhhat noktai 
nazarından ne kadar fark olduğunu takdir 
ettiğinizi hepimiz biliyoruz. Gerek irfan, gerek 
sıhhat noktai nazarından ne kadar fark oldu
ğunu takdir buyurursunuz. Yani böyle âti mek
teplerden çıkacak zevat için bir, iki sene hizmet 
mecburiyeti konuluyor. Bunlara zammı maaş 
verildiği gibi bundan fakru hali olanlara da 
üç senelik ücretleri Sıhhiye Vekâleti tarafın
dan verilecektir. Bugün iki yüz münhallât ol- | 
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duğu gibi birçok yerlerde ihtiyaç vardır ve 
birçok yerlerde en âdi bir sıtma dahi olsa 
buna bakacak kimse yoktur. Vilâyet liva mer
kezlerinde - kazaları aramıyorum - bunların hiç
birine rağbet eden yoktur. İşte bu kanıi'ıu bun
lar için vaz'ettiğimiz gibi diğer meslek erba-
babma da teşmil edersek diğer memleketler
den geri kalan bizim memleketimiz de aynı de
recede terakki eder ve refaha doğru gider. Ben
deniz bunun kabulünü arkadaşlardan rica edi
yorum. Bugün memlekette iki üç bin kadar dok
tor vardır. İki yüz de münhallât olduğu hal
de kimse gitmiyor. Halbuki memleketin altı, 
yedi vilâyeti doktorsuzluktan ve etrafını sa
ran her türlü emrazı sâriye ve saire ile kıvran
maktadır. Vekâlet etraflıca tetkikat ve tahkikat 
yaparak, bütün tabip raporlarını ve birçok rü-
fekakanm mütalâasını da nazarı dikkate alarak 
başka memleketlerde olduğu gibi bizim memle
ketimizde de bunun kabulünü muvafık gör
müştür Binaenaleyh maddelere geçilmesini 
Heyeti Celileden rica ediyorum. 

REÎS — Efendim, kifayeti müzakere hak
kında bir takrir vardır. 

Riyaseti Celileye 

Kanunun heyeti umumiyesi hakkındaki 
müzakere kâfidir. Maddelere geçilmesini tek
lif ederim. 

İstanbul 
Ali Rıza 

REŞAD B. (Saruhan) — Bendeniz kifayeti 
müzakere aleyhinde söyliyeceğim. 

REÎS — Buyurun. 

REŞAD B. (Saruhan) — Efendim bu kanun 
arzu buyurduğunuz her hangi bir şekilde çık
mış olsun, bunu kim tatbik edecek efendiler? 
(Doğru sesleri) (Sıhhiye Vekâleti sadaları) Ma
alesef bugün Sıhhiye Vekâleti yoktur efendi
ler. Sıhhiye Vekâleti Hükümetin programından 
kendisine ait kısmında birtakım hastalıkları ka-
rabelâ diye bize tavzif ediyor ve yine progra
mının sonlarında diyor ki, 1340 senesi için de 
bir şey yapamıyacağım, benden bir şey isteme
yiniz. 

Geçen gün Muvazene ve Sıhhiye encümenle-
Tİyle müşterek olmak üzere Sıhhiye ve Muave
neti İçtimaiye Vekâletinin bütçesi, kadrosu tet
kik edildi. Orada bulunan arkadaşları işhadede-
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rim ve vicdanlarına müracaat eylerim; bu ve
kâletten her ne soruldu ise daima ademi malû
mat beyan edilmiş; katiyen bir malûmat veri
lememiştir. Vaziyetleri nedir, bütçeleri nedir, 
kadroları nedir, ne yapacaklar, ne edecekler? 
Katiyen bildikleri yoktur. Her iki encümen -
Muvazene ve Sıhhiye encümenleri - bu vaziyet 
karşısında mütahayyir kalmışlardır. Binaen
aleyh efendiler! Bendeniz rica ediyorum. Sıhhi
ye Vekâletinin muamelâtında bu derece teşev
vüş acaba Rıza Nur Bey zamanında mıdır, Tev-
fik Rüşdü Bey zamanında mıdır? Bu, hallolu
nacak bir meseledir, çok fecidir. Sıhhiye Ve
kâleti ne yaptığını, ne yapacağını bilmiyor. Bu, 
muhtacı tetkiktir. Bu kanun çıktıktan sonra, 
Meclis bunu bizzat mı tatbik edecektir? Bittabi 
vekâlete tevdi edecektir. Halbuki vekâlet yok
tur. Bu vekâletin muamelâtını kim telvis etti 
ise meydana çıkmalıdır. (Bravo sesleri) 

REİS — Reşad Beyefendi kifayeti müzake
re aleyhinde söz istemişlerdi. Halbuki Sıhhiye 

Vekâletinin, sureti umumiyede vazife ifa etme
diğini beyan buyurdular. Binaenaleyh bu söz
leri, bu kanunun heyeti umumiyesi hakkındaki 
mevzuun haricidir. Yani kanunun heyeti umu
miyesi, ya reddi müstelzim mütalâat ile müza
kere edilebilir veyahut müzakereye şayandır 
şeklinde müzakere edilebilir. Binaenaleyh, Sıh
hiye Veıkâleti, ifayı vazife etmiyorsa, Heyeti 
Celilenin murakabe vazifesi, çok vâsi ve ııânıah-
duttur ve derhal o vekâleti ifayı vazifeye davet 
edebilir. Binaenaleyh; kanunun heyeti umumi
yesi hakkındaki müzakerenin kifayetine aido-
lan takriri, reyi âlinize vaz'edeceğim. Kabul bu
yuranlar lütfen ellerini kaldırsın. Müzakerenin 
kifayeti kabul edilmiştir. 

Dr. FİKRET B. (Ertuğrul) — Kanunun en
cümene iadesi hakkında bir teklifim vardır. 

REİS — Efendim teklifiniz birinci maddeye 
aittir. O vakit okunur. Efendim tensip buyurur
sanız maddelerin müzakeresini içtimai âtiye 
terk edelim. 

4. — İCRA VEKİLLERİ MUAMELÂTI 

1. —• Ali Fethi Beyin Dahiliye Vekâletinden 
istifası. 

REİS — Celseyi tatil etmezden evvel, İcra 
Vekilleri Reisi Rauf Beyefendinin bir tezkeresi 
vardır. (Kimin tezkeresi sesleri) Fethi Beyefen
dinin (Dili alışmış sesleri) Dahiliye Vekâletin
den aflarını rica ediyorlar. 

T. B. M. M. Riyaseti Celilesine 

İcra Vekilleri Riyaseti ile Dahiliye Vekâleti 
vazaifinin kesreti hasabiyle Dahiliye Vekâletin
den affıma Heyeti Celilenin müsaade buyurma
sını istirham eylerim, efendim. 

İcra Heyeti Reisi 
Ali Fethi 

ESAD Ef. (Menteşe) — Memnuniyetimizin 
tebşirini rica1 ederiz. Mahzuz olduk. 

REİS — Efendim Ali Fethi Beyefendi, Mal
ta'dan kurtularak memleketine muvasalat ettiği 
zamandan1 itibaren Dahiliye Vekâletini deruhde 
etmiştir. Mücahedei Milliyenin en müşkül za
manlarında azimkârane ifayı vazife etmişlerdir. 
Ge'çen Devrei letimaiyede tamamen çalıştıkları 
gibi, bu sene dahi, Heyeti Celile'nizin itimadı' 
dâhilinde ifayı vazifede devam etmişlerdir. Bi

naenaleyh, yorgunluklarından bahsederek afla
rını rica ediyorlar. 

HÜSEYİN BAKÎ B. (Burdur) — Kabul ka
bul. 

REİS — Kendilerinin lıidamatı meşkûrele-
rinö mukabil Dilvan'ı Riyasetin teşekkür vazife
sini ifaya müsaade buyurmanızı istirham ede
rim. (Muvafık, sesleri1) 

7. — Benizli Mebusu Haydar Rüşdü Bey ve 
rüfekasının, Yunan Hükümetinin mübadelei aha
li ve emvale dair olan mevadda asla riayet et-
miyerek Müslümanları envai eza ve cefaya girif
tar etmekte olduğu hakkında takriri (4/64) 

Riyaseti Celileye 

Alınan malûmatı mevsuka! teşriîyeye, gelen 
feryatnamelere nazaran Yunan Hükümeti mü
badelei ahali ve araziye1 dair mevaddı âtiyeye 
asla riayet etmemeJkte ve biçare Müslümanları 
enVaı eza ve cefaya giriftar etmektedir. Hilafı 
ahit ve tedvin edilen usule mugayir olmak üze
re her gün ellerinde emvali menkul el erini ve 
hukuku tasarruf iyelerini tesbit edecek kaideten 
verilmesi lâzımgelen ilmühaberleri olmadan 
binlerce Türk adalardan sevahilimize gelmekte-
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di'r. Bundan başka Yunanistan ahdeıı temin et
tiği hukuktan gerek mübadeleye tabi müslü-
maıi'laTi gerek orada beyanname mucibince em
valine keyfemayeşa tasarruf edöce'k tebaamızı 
fuzuli kanunlar, idari tedbirler ve muamelâtı 
ze'criyesiyle külliyen menetmektedir. Bundan 
başka muhacirlerin Mayısa kadar 100 bini ve 
mütebakisi ceste ceste sevk edilmesi mukarrer 
iken bunların bilrdeö bire sahillerimize atıl
ması ihtimali günden güne tezayüt ve tahak
kuk etmektedir. Bu babda Hükümetin btae iza
hat ita etmesini ve Hükümet şu tadadettiğimifc 
fecayie resmen muttali1 ise ne yaptığını ve ne 
yapacağını bildirmesini talebederiz. Yunan 
Hükümeti hiçbir suretle ahkâmı ahdiyeye riayet 
etmemeyi! kendisine meslek ittihaz ettiğine göre 
bizim de hukuku nıeşruanıızdan' olan mukabeM 
biilmislin İstanbul'da! mevcut Rum ve Yunanlı 
emlâkinle', mağaza' ve depolarına, fabrika ve 
müesseselerine derhal zaıyed edilmek suretiyle. 
tatbik edilmesini teklif ederiz. 

Antalya Mebusu 
Ahmet Saki 

Denizli Mebusu 
Haydar Rüşdü 

Tokad 
Emin 

Menteşe 
Esat 

Karesi 
Osman Niyazi 

Karahisarı Şarki 
Ali Surun 

Erzurum 
Halet 
Aydın 
Tahsin 
Çorum 

Mustafa Lûtfi 

Gelibolu Mebusu 
Celâl Nuri 

Mardin 
Necip 
Bursa 
Necati 
Konya 

Tevfik Fikret 
Tokad 

Mustafa 
Ordu 
Faik 

Konya 
Kâzım 
İsparta 

Hüseyin Hüsnü 
Saruhan 
İbrahim 

Saruhan 
Kemal 

Ankara 
İhsan 

Kozan 
Ali Saip 
Mardin 
Derviş 

Erzurum 
Rüştü 
Biga 

Melımed 

Karahisarı Şarki 
Mehmet Emin 

Bayezid 
Süleyman Sûdi 

Sivas 
Muammer 
Kastamonu 

Hasan Fehmi 
Bolu 

Melımed 
İzmir 

Mustafa Rahmi 

E S AD Ef. (Menteşe) — Böyle usul var mı
dır? Reis Beyefendi Makamı Riyasetten gayet 
mühim bir ricam vardır. Bundan dört gün ev
vel, bir milyon Müsl'ümanm hayatlarının muha
fazasına dair bir takrir verdim. İki celsedir bu 
takrir' okunmuyor. Hükümet Garbi - Trakya'-
daki yapılan mezalime karşı uykuda... Meclis 
Riyaseti de bu takririn ahkâmını ifa etmiyor. 
Bu milletin hali ne olacak? İki celsede de okun
madı. 

ABİ SAİB B. (Kozan) — Bu, Hariciye Ve
kâletine aittir. 

REİS —• Müsaade buyurun. Tevdi ctiğini'z 
takrir, derhal Hariciye Vekâletine tebliğ edil
miştir. Biliyorsunuz ki, Hariciye Vekili Paşa 
Hazretleri rahatsızdır. 

ESAD Ef. (Menteşe1) — Mecliste okunması
nı istedik. 

REİS — Eğer Meclise gelmeleri mümkün 
olsaydı1; behemahal okuyacaktık. 

ESAD Ef. (Menteşe) — Orada yüzbvnlerce 
millet mahvolduktan sonra okunacak:; öyle mi? 

REİS — Efendim Cumartesi günü öğleden 
sonra aynı ruzname ile içtima edilmek üzere 
Celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı müzakerat; saat : 4,56 
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Evkaf fazlalarından alınmakta olan malı 
maktuun ilgasına dair Kanuna verilen reylerin 

neticesi 

(Kabul edenler) 

Artvin: Hilmi B., Ardahan: Talât B., Ada
na : İsmail Safa B., Amasya: Esad B., Antal
ya : Ahmed Sakı B., Hasan B., Rasttı Ef., Anka
ra : İhsan B., Şakir B., Ömer Mümtaz B., Ay
dın : Tahsin B., Edirne: Hüseyin Rıfkı B., Or
du: İsmail B., Hamdi B., Halil B., Recai B., 
Faik B., Erzincan: Sabit B., Erzurum: Halet 
B., Raif Ef., Rüşdü P§., Ziya B., Münir Hüs-
rev B., Ertuğrul: Dr. Fikret B., Rasim B., İz
mir: Rahmi B., Seyid B., Şükrü B., Mustafa 
Necati B., İsparta: Hafız İbrahim Ef., Hüse
yin Hüsnü Ef., Mükerrem B., İstanbul: İsmail 
Canbolat B., Hamdullah Suibhi B., Hamdi B., 
Süleyman Sırrı B., Yusuf Akçura B., Eskişe
hir : Arif B., Elâziz: Hüseyin B., Muhiddin B., 
Mustafa B., Urfa: Şeyh Saffet Ef., Ali B., İçel: 
Hafız Emin Ef., İzmit: İbrahim Süreyya B., 
Saffet Ef., Mustafa B., Bayezid: Süleyman Su-
di B., Bitlis: Resul B., Bursa: Refet B., Bur
dur: Mustafa Şeref B., Bozok: Hamdi B., Sü
leyman Sırrı B., Avni B., Bolu: Dr. Emin Ce
mal B., Şükrü B., Falih Rıfkı B., Mehmed Ef., 
Biga: Şükrü B., Mehmed B., Tokad: Hacı Kâ
mil Ef., Emin B., Mustafa Vasfi B., Canik: Sü
leyman Necmi B., Hakkâri : Nazımi B., Der
sim: Şükrü B., Feridun Fikri B., Denizli: Dr. 
Kâzım B., Diyarbeikir: Halil B., Ragıb B., Tu-

nalı Hilmi B., Yusuf Ziya B., Sinoh: Yusuf Ke
mal B., Sivas: Dr. Ömer Şevki B., Rasim B., 
Ziyaeddin B., Siverek: Cûdi Fş., Mahmud B., 
Sarühan: Hacı Edhem B., Kemal B., Traibzon: 
Abdullah B., Gazianteb: Ahmed Remzi B., Ha
fız Şahin Ef., Kars: Ağa'oğlu Ahmed B., Kıtfk-
kilise: Dr. Fuad B., Karesi: Ahmed Süreyya 
B., Haydar Adil B., Hulusi B., Osman Niyazi 
B., Ali Şuuri B., Mehmed B., Mehmed Vehbi 
B., Karahisarı Şarki: Mehmed Emin B., Ka
rahisarı Sahib: Ruşen Eşref B., Sadık B., Ulvi 
B., Ali B., Kâmil Ef., Kastamonu: Ahmed Ma
hir Ef., Hasan Fehmi Ef., Halid B., Ali Rıza 
B., Kozan: Ali Saib B., Konya: EyuJb Sabri Ef., 
Tevfiık Fikret B., Kâzım Hüsnü B., Mustafa 
Ef., Mustafa Feyzi E l , Naim Hazım Ef., Kırşe-
'hir: Ali Rıza B., Kayseri: Ahmed Hilmi B., 
SaJbit B., Dr. Halid B., Gelibolu: Celâl Nuri 
B., Grümüşane: Zeki B., Kângırı: Ziya B., Ta
lât B., Kütahya: Ragıb B., Şeyh Seyfi Ef., Re-
ceh B., Nuri B v Giresun: Şevket Ef., Lâ'zistan: 
Ekrem B., Ali B., Fuad B., Mardin: Devriş B., 
Abdürrezzak Çelebi Ef., Abdültgani B., Mersin: 
Besim B., Maraş: Hacı Mehmed Ef., Malatya: 
Hacı Bedir Ağa, Menteşe: Esad Ef., Mu§: Hacı 
llyas Sami Ef., Rıza B., Osman Kadri B., Niğr 
de: Hazım B., Atâ B., Galiib B., Van: Hakkı B. 

(Müstenkifler) 

Denizli: Haydar Rüşdü B., Çorum: Dr. Mus- I 'tafa B., Grümüşane: Veysel Rıza B. 
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içtimai Âti 

1. — Zaptı sabık hulâsası 

2. — Evrakı varide 

3. — Müzakere edilecek mevad: 

1. — Posta kanun lâyihası (Encümende) 

2. — Mütareke ıbidayetiride vatanın emri 
müdafaası maksaddyile ika' edilen oeraim hak
kında kanun lâyihası ve sülüsanı müddeti ce-
zaiyelerini ikmal eden maihkûminin affına ve 
mıüebbeden küreğe ve kalebentliğe ve nefye 
maıhkûm bulunanların cezalarının onlbeş sene 
kürek ve kalebentlik ve n<efye tahviline dair 
kanun lâyihası ve Adliye Encümeni mazbata
sı (Encümende) 

3. — Fransızlar zamanında müsadere edilen 
meibaliğ hakkındaki tezkere ve Kavanini Mali
ye Encümeni mazbatası 

4. — Etıbbanın hizmeti mecburesi hakkın
daki lâyilhai kanuniye ve Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Encümeni mazbatası 

5. — Birinci Devrede mebus bulunan zâbi-
tanın vaziyetleri hakkındaki tezkerelere dair 
Müdafaai Milliye Encümeni mazbatası ve tek
lifi kanunisi 

6. — Suiistimalden maznun Binbaşı Lûtfi 
Efendi hakkındaki İcra Vekilleri Heyeti Riya
seti tezkeresine Adliye Encümeni mazbatası 

7. — Memurini saire misillû idarei hususi
ye memurları ile mâzulîn ve mütekaidin evlât
larının mektep ücretleri hakkında bir karar it
tihazına dair Urfa Mebusu Şeyfh Safvet Efendi
nin takriri 

8. — Takdirname ile usulü taltif hakkın
daki Kanunun tefsirine ait Müdafaai Milliye 
Encümeninin üç kıta mazbatası 

9. — İstiklâl Madalyası Kanununa maddei 
müzeyyele ilâvesine dair Müdafaai Milliye En
cümeni mazbatası 

10. — Konya Ovası İskası hakkındaJki lâyi-
ıha ve teklifi kanuniye Nafıa Encümeni maz
batası 

11. — Mahkûmînin tarik bedelâtı nakdiye-
sinin teciline dair lâyiha ve teklifi kanuniye 
Nafıa Encümeni mazbatası 

Ruznamesi 

12. — Yirmidörde münkasim saatin kabulü 
hakkında Cebelibereket Mebusu Avni Beyin 
takriri 

13. — Malmüdürlerinin Vekâletince tâyini 
hakkındaki lâyihai kanuniye ve Kavanini Mali
ye Encümeni mazbatası 

14. — Elbise bedeli hakkındaki Kanunun 
tefsirine dair tezkere ve Kavanini Maliye En
cümeni mazbatası 

15. — Memurini mülkiye tekaüt Kanununun 
tadiline dair teklif ve Kavanini Maliye Encü
meni mazbatası 

16. *— Nizamname ve talimatnameler hak
kında Kanunu Esasî Encümeni mazbatası ve 
Urfa Meîbusu Şeyh Safvet Efendinin teklifi 
kanunisi 

17. — Kırtasiye muamelâtının tahfifi hak
kında Lâzistan Me'busu Ekrem Beyin takriri 

18. — Devletin alâmeti malhsusasunı havi 
meskukât darbı hakkında icnaî bir karar ita
sına dair tezkere ve encümen mazbatası 

19. — Meclisi idare âzalarının vengi kaydı 
hakkında teklifi kanuni ve Dahiliye Encümeni 
mazbatası 

20. — Rüsumu Belediye Kanununun 19 ncu 
maddesinin tefsirine dair tezkere ve encümen 
mazbatası 

21. — İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununun 
140 ncı maddesinin tefsirine dair tezkere ve en-
ıcümen mazbatası 

22. — Rüsumu Belediye Kanununun 24 ncü 
maddesinin tefsirine dair tezkere ve encümen 
mazbatası 

23. — Belediye Kanununun 19 ncu madde
sinin tefsiri hakkında tezkere ve encümen maz
batası 

24. — Şirketlerde Türkçe istimali hakkın
da teklifi kanuni ve şayanı müzakere olmadı
ğına dair Nafıa Encümeni mazbatası 

25. — Şûrayı Devletçe 16 Marttan sonra ve
rilen kararlar hakkındaki (4/30) numaralı Me
murin Muhakemat Encümeni Riyasetinin tez
keresi ve Dahiliye Encümeni mazbatası 

26. — Düyunu Umumiye kadrosunun hemen 
teslbitine bir karar itasına dair Lâzistan Me
busu Ekrem Beyin (4/102) numaralı takriri 
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27. — Darülfünun müderrisliği ile mebus
luğun içtimai hakkında bir karar verilmesine 
dair Saruhan Mebusu Vâsıf Beyle refiklerinin 
(4/100) numaralı takriri 

28. — Ordulardaki fazla hayvanatın muh-
tacîni 'Zürraa sureti tevzii hakkında İstanbul 
Mebusu Ali Rıza Beyin (2/59) numaralı teklifi 
kanunisinin esasen temin edilmiş bulunduğu ci
hetle yeniden kanunu mahsus tanzimine mahal 
gtörüknediğine ve ancak vesaiti nakliyeye ait 
mazbataların da Tekâlifi Milliye mazbataları 

M — l 

ımisillû nakit makamında kabulüne dair Muva-
zenei Maliye Encümeni mazbatası 

29. — Mütarekeyi mütaakıp hizmete alınan 
mütekaidin hakkında (2/21) numaralı teklifi 
kanuni ve Müdafaai Milliye Encümeni mazba
tası 

30. — Kastamonu Vilâyeti Encümeni vilâ
yet âzasından TaşfcöprüM Tevfik Efendi hak
kındaki (4/27) numaralı evrakın Tetkiki Mu-
hakemat Encümenine tevdiine dair Dahiliye En
cümeni mazbatası 

• • 




