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28 .2 . 1340 Perşembe 

Münderecat 

1. — Zaptı sabık hulâsası 4< 

2. — Evrakı varide 

Mazbatalar 

1. — Trabzon Mdbuisu Rallimi Beyin, 
26 Şubat 1330 tarihli Rüsumu Belediye Ka
nununa zeylolmak üzere 2/242 numaralı 
(teklifi kanunisi ve Dahiliye Encümeni maz
batası 

2. — istanbul Mebusu Hamdullah Su!b-
hi Bey ve rüfekasmm, Anlkara^da ıbir şeh
remaneti teşkili hakkında 3/109 numaralı 
(teklifi kanunisi ve Dahiliye Encümeni 
mazbatası. 

3. — Kasftamonu Me'busu Hasan Fettımi 
Efendinin, Marmara adasının hapilsanei 
umumi ittihazına dair 2/199 numaralı tek
lifi kanunisi ve reddine dair Dahiliye En^ 
cümeni nıazlbatası 

4. — Zonguldak Mebusu Yusuf Ziya 
Beyin, 8 Nisan 1339 tarihli Idarei Vilâyat 
Kanuniyle tedrisatı iptidaiye Kararname
sinin tadiline dair Kanunun üçündü mad
desini muaddil kanun teklifi 2/213, Çorum 
Melbusu ismail Keımal Beyin, Tedrisatı Ip-
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tidaiye Kanununun bâzı maddelerinin tadi
line dair kanun teklifi (2/235) 440 

5. — Edime Melbusu Faik Btey ve .rüfe
kasmm Keşan defoovil hattının ikmali in
şası haüdkınlda 2/296 numaralı telklifi kanu
nisi ve Nafıa ve Muvazenei Maliye encü
menleri mazlbatalan 440 

6. — Erzurum Mdbusu EJüşltü Paşa Ve* 
rüfelkasının, Mübadele, İmar ve iskân Ka
nununun sekizinci maddesine zeylen 2/217 
numaralı (teklifi kanunisi ve Mübadele, 
imar ve İskân ve Muvazıenei Maliye -encü
menleri mazlbatalan 444 

7. — Hafta Ta'tili Kanunu (mucibinde 
Hıristiyan ve ecnebilere ait mekteplerin dö 
Cuma günü tatil edilip -ediılımiyeceğinin 
tefsiri hakkında Başvekâletten mevrut 
3/211 numaralı tezkere ve İktisat Encü
meni maız/ba/tası 441 

Takrirler 441 

1. — Kütahya Melbulsu Ragm Beyin, 
Teşkilâtı Esasiye Kanununun tercihan ve 
munltazaman .müzakeresi için bir «gün tâyi
nine dair takriri 441:443 
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Sayfa 

2. — Giresun Melbüsu Hacım Mulhiddin 
Bey ve rüf ekasmın,. müstacel • ruznamedie 
bulunan Trabzon, Rize vilâyetlerine ithal 
olunaca'k mısırın Gümrülk Reisimi halkkm-
'daikl tdkldfi kanuni ve Kavanin ve Muva
zene! Mialilye encümenleri 'mazbatalarının 
bugün tercihan ve takdimen müzakere ve 
intacolunmasma dair takriri 443:446 

3. — Nutuklar 446 
1. — Birinci içtima senösinin hitaımı 

münasebetiyle Reis Ali Fotini B'eyin nutku 446: 
448 

4. — Müzakere edilen mevad 448 
1. -^- Kaisltamonu Mebusu salbıkı Abdül-

Ika'dir Eemal B'eyin, cinayet mahkemeleri
nin sureti teşkili hafkfkında kanun teklifi 
2/108, Siird Meîbusu sabıkı Mustafa Salbrıi 
Efendinin; İstinaf maihfkemelerinin lağvı 
hakkımda kanun tefelimi 2/103 ve bıâzı ma
hallemde hâkimi oıüçtem'i teşkilâtının iade
sine ve ;bâzı mubaıkimin lağvına dair kanun 
lâyihası (1/384) ve Edirne Vilâyeti teşki
lâtı adliyesi hakkındaki kanunun tadiline 
dair kanun lâyihası (1/82) ve Adliye En
cümeni mazbatası 448:467,499 

2. — 1340 senesi Mart ayma malhısus mu-
vaflrikat bütçe hakkında Başvekâletten 
(mevrut 1/448 numaralı kanun lâyihası ve 

Muvazene! Maliye Encümeni ma'zibdtaisı 467: 
485,502 

3. — Zonguldak Mebusu Yulsuf Ziya 
Deylin 8 Nisan 1339 tarihli İdarei Vilâyat 
Kanuntiyle Tedrisatı İptidaiye Karartnamje-
sinin tadiline dair Kanunun üçüncü 
maddesini mııaddil kanun telklifiyle 2/2(13, 
Çorum M'dbusu İsmail Kemal Beyin Ted^ 
risatı İptidaiye Kanununun bâzı maddele-
rin'foı tadiline dair kanun teklifi (2/2135) 485: 

491 
4. — Trafbzon Mebusu Mulhltar Bey ve 

rüfelkasmm; Trabzon ve Rize vilâyetleri
ne itihal o'lunaca!k mısırın Gümrük Restmi 
hakkındaki tdklifi kanunisi ve Muvaızenei 
Maliye encümenleri mazbataları (21/288) 492 : 

• 496,501 
5. — Hudut ve Savahil Sıhhiye Müdü

riyetinin Mart 1340 ayma ait muvakkat 
bütçe kanun lâyihası (1/451) ve Muvaze
ne! Maliye Encümeni mazibatası 496:498,500 

5. — Sorular ve cevaplar 498 
1. — Kayseri Mebusu Ahmed Hilmi 

Beyin Kayseri'deki mensucat fabrikasının 
başka mahalle nakli esbabına dair Mü-
dafaai Milliye Vekâletlerinden suali ve 
Vekil Kâzım Paşanın tahriri cevabı 
(6/149) 498 

BİRİNCİ GELSE 

Bed'i müzakerat; saat : 1,55 

REİS — FETHİ BEY 

KÂTİPLER : Ruşen Eşref Bey (Karahisarı SaMb), Hakkı Bey Van) 

REİS — Celseyi açıyorum efendim; zaptı sabık hülâsası okunacak: 

1. — ZAPTI SABIK HÜLÂSASI 

Birinci Celse 
Fethi Beyin tahtı Riyasetlerinde bilinikat 

zaptı sabık hülâsası kıraat ve aynen kabul 
olundu. Evrakı varide aidoldukları mahallere 
havale edilip 1340 senesi Mart ayma mahsus 
muvakkat bütçe kanun lâyihası Perşembe ruz-

namesine alındı. Badehu Muvazenei Umumiye 
Kanun Lâyihası heyeti umumiyesinin müzake
resine geçildi. Bir müddet müzakere cereyan 
ettikten sonra berayı teneffüs celse tatil edil
di. 

438 
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İkinci Celse 
Fethi Beyin Riyasetleriyle Küşadedilerek 

bütçe müzakeratma devam olundu. Heyeti 
Umumiyesi hakkında söz alan zevat sözlerini 
ikmal ettikten sonra ye vaktin müsaitsizliğine 
mebni Maliye Vekilinin izahatı talik olarak 
Perşembe günü içtima edilmek üzere celseye 
nihayet verildi. 

Reis 
Ali Fethi 

Kâtip 
Karahisarı Sahib 

Ruşen Eşref 
Kâtip 
Van 

Hakkı 

REİS — Zabtı sabık hakkında bir mütalâa 
var mı? Zaptı sabık hulâsası aynen kabul edil
di. 

2. — EVRAKI VARİDE 

Mazbatalar 

1. — Trabzon Mebusu Rahmi Beyin, 26 Şu
bat 1330 tarihU Rüsumu Belediye Kanununa zeyl-
olmak üzere (2/242) numaralı teklifi kanunisi ve 
Belediye Vergi ve Resimleri Kanunu neşredildi-
ğinden hıfzına dair Dahiliye Encümeni mazba
tası : 

Riyaseti Celileye 
26 Şubat 1330 tarihli Rüsumu Belediye Ka

nununa zeylolmak üzere Trabzon Mebusu Rah
mi Bey tarafından teklif edilip Lâyiha Encü
menince şayanı müzakere görülen Lâyihai 
Kanuniye Encümenimizce tetkik ve mütalâa 
olundu. 

Bu hususa ait Hükümet tarafından teklif 
edilen Belediye Vergi ve Rüsum Kanunu Encü
menimizce bâzı tadilât ile tasvibedilerek Heyeti 
Umumiyede bilmüzakere iktisabı kanuniyet ey
lemiş olmakla işbu lâyihanın hıfzı takarrür ede
rek arz olundu. 

Dahiliye Encümeni 
Reisi 
Niğde 

Hazım 

Kâtip 
Karesi 

Ali Şuuri 

Mazbata Muharriri 
Karesi 

Mehnıed Vehbi 

Âza 
Çorum 

İsmail Kemal 

Âza 
Bozok 

Süleyman Sırrı 
Âza 

Karahisarı Sahib 
İzzet Ulvi 

Âza 
Karesi 

Haydar Âdil 
Âza 

Ankara 
İhsan 

REİS — Efendim, Dahiliye Encümeni maz
batasını reyi âlinize koyuyorum. Kabul eden
ler lütfen ellerini kaldırsın. Aksini reye koyu
yorum. Kabul etmiyenler lütfen ellerini kaldır
sın. Mazbata kabul edildi. 

2. — İstanbul Mebusu Hamdullah Subhi Bey 
ve rüfekasının Ankara'da bir Şehiremaneti teşkili 
hakkında (2/109) numaralı teklifi kanunisi ve 
Dahliye Encümeni mazbatası : 

Riyaseti Celileye ' 

Ankara'da bir şehiremaneti teşkiline dair İs
tanbul Mebusu Hamdullah Subhi ve rüfekası 
beyler tarafından verilen ve Lâyiha Encümenin
ce şayanı müzakere görülen 2 . 9 . 1339 tarihli 
teklifi kanuni Encümenimizce tetkik ve müta
lâa olundu; 

Hususu mezkûre ait Hükümet tarafından 
vâki teklif encümenimizin ekseriyetiyle tasvibe
dilerek Heyeti Umumiyede bilmüzakere iktisabı 

— 439 



t : 114 28 . 2 . 1340 C : 1 

kanuniyet etmiş olmakla 
karrür ederek arz olundu. 

lâyihanın hıfzı ta-

Dahliye Encümeni 
Reisi 

Ebubekir Hazım 

Kâtip 
Karesi 

Ali Şuuri 

Âza 

Mazbata Muharriri 
Karesi 

Mehmed Vehbi 

Âza 
Çorum 

İsmail Kemal 

Bozok 
Süleyman Sırrı 

REİS — Efendim, Dahiliye Encümeni maz
batasını reyi âlinize koyuyorum. Kabul eden
ler lütfen ellerini kaldırsın. Aksini reye koyu
yorum. Kabul etmiyenler. Lütfen ellerini kal-
drısm. Mazbata kabul edildi. 

3. — Kastamonu Mebusu Hasan Fehmi Efen
dinin Marmara Adasının hapsanei umumi ittiha
zına dair (2/199) numaralı teklifi kanunisi ve 
reddine dair Dahiliye Encümeni mazbatası : 

Riyaseti Celileye 

Kastamonu Mebusu Hasan Fehmi Efendi ta
rafından Marmara'da Marmara Adasında umu
mi hapisane inşasına ait teklifi Encümenimizce 
tetkik ve mütalâa olundu. Marmara'da, böyle 
bir umumi hapsanenin inşası idare ve inzibat 
noktasından pek çok mahzuru dâi bulunduğun
dan muvafık görülememiş ve esasen hapsanele-
rin tasnifi, idarelerinin tanzimi ve umumi hap-
sane'ler meydana getirilmesi hakkında Dahiliye 
Vekâletince tanzim ve Heyeti Çeiileden Encüme
nimize havale buyurulan lâyihada derdesti tet
kik bulunmuş olduğundan işbu lâyihanın reddi 
takarrür ederek Heyeti Uumumiyeye arz olun
du efendim. 

3ahliye Encümeni 
Reis Vekili 

Karesi 
Mehmed Vehbi 

Kâtip 
Karesi 

Ali Şuuri 

Âza 
Karesi 

Haydar Âdil 

Mazbata Muharriı 

Âza 
Çorum 

İsmail Kemal 

Âza 
Bozok 

Süleyman Sırrı 

REİS — Efendim, Dahiliye Encümeni maz
batasını reyi âlinize koyuyorum. Kabul eden
ler 'lütfen ellerini kaldırsın. Aksini reye ko
yuyorum. Kabul etmiyenler lütfen ellerini kal
dırsın. Mazbata kabul edildi. 

4. —• Zonguldak Mebusu Yusuf Ziya Beyin; 
8 Nisan 1339 tarihli İdarei Vilâyat Kanuniyle 
Tedrisatı İptidaiye Kararnamesinin iptaline da
ir Kanunun üçüncü maddesine muaddil kanun 
teklifi (2/213) ve Çorum Mebusu İsmail Kemal 
Beyin Tedrisatı İptidaiye Kanununun bâzı mad
delerinin tadiline dair teklifi kanunisi (2/235) 
ve Maarif ve Dahiliye encümenleri mazbataları, 
(Ruznameye) 

REİS — Bu teklifi kanuninin müstaceliyetle 
müzakeresi için Encümenden bir teklif vardır. 
Evvelâ müstaceliyetle müzakeresini kabul eden
ler, lütfen ellerini kaldırsın. Aksini reye koyu
yorum. Kabul etmiyenler lütfen ellerini kaldır
sın. Müstaceliyetle müzakeresi kabul edilmiş
tir. 

Bu lâyihanın derhal müzakeresine dair bir 
teklif vardır. Malûmuâliniz bugünkü ruzna-
mede, Martın hululünden evvel hal] edilmesi ica-
beden 1340 senesi Martının muvakkat bütçesi 
vardır. 

İSMAİL KEMAL B. (Çorum) — Bu da bir 
maddeliktir. Müsaade buyurursanız arz ede
yim. 

VEHBİ B. (Karesi) — Muvakkat bütçeyi 
mütaakıp müzakere olunsun efendim. 

REİS — Ruznamemiz buna müsait değil
dir. 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim, 1340 se
nesi Martının muvakkat bütçesi intacedildikten 
sonra bu kanun müzakere edilmelidir. Çünkü 
bu da, vilâyetlerin bütçesine mütaallik olduğu 
için bunun da müzakere edilmesi lâzımdır. 

REİS — Efendim 1 Mart 1340 senesi muvak
kat bütçesi ikmal edildikten sonra bu teklifi 
kanuninin müzakeresini reyi âlinize koyuyorum. 
Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Aksini 
reye koyuyorum. Kabul etmiyenler lütfen el
lerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

5. — Edirne Mebusu Faik Beyin, Keşan de
kovil hattının ikmali inşası hakkında teklifi ka
nunisi ve Nafıa ve Muvazenei Maliye encümen
leri mazbataları (Ruznameye) 
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6. — Erzurum Mebusu Rü§dü Paşa ve rüfe-
kasının mübadele, İmar velskân Kanununun se
kizinci maddesine zeylen (2/217) numaralı tek
lifi kanunisi ve Mübadele, İmar ve İskân ve Mu-
vazenei Maliye encümenleri mazbataları (Ruz-
nameye) 

7. — Hafta Tatili Kanunu mucibince Hıristi
yan ve ecnebilere ait mekteplerin de Cuma günü 
tatil edilip edilmiyeceğinin tefsiri hakkında Baş
vekâletten mevrut (3/211) numaralı tezkere ve 
İktisat Encümeni mazbatası (Ruznameye) 

Takrirler 

1. — Kütahya Mebusu Ragıb Beyin, Teşkilâtı 
Esasiye Kanununun tercihan ve muntazaman mü
zakeresi için bir gün tâyinine dair takriri. 

Riyaseti Celileye 
Teşkilâtı Esasiye Kanununun ehemmiyet ve 

müstaceliyeti derkârdır. Meclis ruznam esinde bu
lunan mezkûr kanun lâyihasının serian tab'ı ve 
tevzii ile tercihan ve muntazaman müzakeresi için 
gün tâyinini teklif eylerim. 

Kütahya 
Ragıb 

REİS — Efendim, malûmuâliniz Pazar ve Sa
lı günlerini Köy Kanununun müzakeresine tah
sis etmiştik. Bütçe için Cumartesi, Pazartesi ve 
Çarşamba günleri vardır, Perşembe günü de Ted
risatı Taliye Kanununun müzakeresi muvafık gö
rülmüştür. Kanunu Esasi Encümeni mazbatası 
ve Teşkilâtı Esasiye Kanununun ne günü müza
kere edileceğini reyi âlinize arz edeceğim. Bütçe 
intacedildikten sonra Pazar ve Salı günleri Teş
kilâtı Esasiye Kanununun müzakeresine girişmek 
muvafık olduğuna dair teklifi... 

MEHMED RAGIB B. (Kütahya) — Efen
dim, söz isterim. Devlet idaresinin tarzı tedviri
ne esas olan bütçenin hiç olmazsa Mart zarfında 
intacındafci zaruret Heyeti Celilenizce elbette ma
lûmdur. Avans Kanunu bugün mevkii müzakere
ye vaz'ediliyor. Öbür taraftan da. şekli Devlete 
taallûk eden en ufak esaslarda vukua gelen ufak 
tefek ihtilâflar yüzünden hem Meclisi Âlinin mü
zakeresi ve hem de Umuru Devletin en esaslı nok
taları bazan duçarı teşevvüş oluyor. Onun için 
hemen bütçe derece ve ehemmiyetinde bir kanun 
olan 'Teşkilâtı Esasiye Kanununun biran evvel 
intacı lâzımdır. Malûmuâliniz Cumadan gayri 

haftanın mevcut işlere muhassas altı günü vardır. 
Hiç olmazsa bütçe ile Teşkilâtı Esasiye Kanunu 
çıkıncaya kadar hakikaten haftanın bütün altı 
gününü mesaiye hasretmek zarureti meydandadır. 
Yalnız mesele, bu elde mevcudölan iki mühim işin 
fevkinde veya dûnunda, birtakım fevkalâde, müs
tacel veya gayrim üstacel ihtiyacatm icabedeceği 
kanunlar ve müzakerat olabilir. Bu altı günün 
nisbeten az bir kısmını da, hatıra gelebilecek veya 
gelmiyece'k olan ufak tefek tefsirlere ve bâzı me-
vadda hasretmek lâzımdır. Kanaati âcizaneme gö
re Köy Kanunu gayet büyük ehemmiyeti haiz ol
makla 'beraber, hemen hemen senenin ilk ayı içe
risinde müzakeresi intacedilmesi kabil olan bütçe 
ve Teşkilâtı Esasiye Kanunu mevzuubahis iken ve 
vaziyette de bu darlık varken ve elimizde de bu 
dört gün gibi kaht gün varken Köy Kanunu gibi 
mühim bir kanunu bu iki mühim kanun arasına 
sokmak bendenizce doğru değildir. Binaenaleyh 
Köy Kanunu için, muhassas günün birisini de bu 
ilk fırsatta bilhassa bu iki mühim meseleye, Teş
kilâtı Esasiye ve Bütçeye hasrederek müzakereye 
devam etmemizin ve bu ilk ay için haftanın altı 
gününü bütçe ile Teşkilâtı Esasiyeye hasretmemi
zin pek muvafık olacağı kanaatindeyim. (Muva
fık sesleri) Binaenaleyh Makamı Celili Riyaset, 
günlerini tesbit ve tefrik ederek neticei kararını 

Heyeti Celilenize arz edebilir ve sizden de bir 
karar alabilir. Bendeniz esas olarak ve hafta
nın üç gününün bütçeye ve bir gününün de Teş
kilâtı Esasiye Kanununa... (Dört gününü bütçeye 
sesleri) Sabah da dâhil olmak üzere tahsisini ve 
bir gününün de hafta içerisinde Hükümetin ge
tirdiği veya azayı kiramın teklif edeceği diğer 
mühim ve müstacel mevadda hasredilmesi için, 
ruznamemizi yeni seneye göre tesbit etmenizi He
yeti Celilenize arz ve teklif ediyorum. 

MEHMED VEHBİ B. (Karesi) — Efendim, 
Bütçe Kanunu ve Teşkilâtı Esasiye Kanununun 
eh emmiye tin den, zannederim, zamanı geçtikten 
sonra bahsediyoruz. Yani şimdiye kadar Bütçe 
Kanununun arkasında çok koştuk. Yarından son
ra Marttır. Mart avansı da veriyoruz. Demek ki, 
bir ay vaktimiz daha vardır. Bittabi Teşkilâtı 
Esasiye Kanunu da çıkmalıydı ve bu kanun, şim
diye kadar çıkarılması lâzımgelen kanunlardan 
birisidir. Acaba yine zavallı köylülerin böyle her 
zaman olduğu gibi bir arızaya uğrayıp aralıkta 
yuvarlanıp gitmesi mi lâzım gelir? Bu katiyen 
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doğru değildir. Hiç olmazsa haftanın bir günü
nü 70, 80 maddeden ibaret-olan bu Köy Kanunu
na tahsis edelim ve ortadan çıksın. Yani köylü 
diye bir halk var diyelim. Doğru değildir. 

AHMBD MAHİR Ef. (Kastamonu) — Riya-# 

setin tertibi âlisi pek doğrudur efendim. 
TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Arka

daşlara hususi olarak söylediğimi şu kürsüden de 
söyliyeceğim. Arkadaşlar, 'kendimi biraz daha za
yıf bıraksam hüngür hüngür ağlıyacağım. (Hak
lısın, ağlama sesleri.) Arkadaşlar, köy, milletin 
temeli, Devletin temellidir. Fakat Teşkilât Kanu
nu arkadaşlar, yalnız ve yalnız çatışıdır. O temel 
olmazsa arkadaşlar sorarım size bu çatıyı bu bi-

.nayı nereye kuracaksınız? Aşağıdan yukarıya mı, , 
yukarıdan aşağı mı gelirsiniz? (Doğru sesleri) 
İstirham ederim arkadaşlar, elli bin köy bu Ka
nuna bakıyor. Yirmi, otuz madde kalmıştır. Veh-
!bi Bey yanılıyor, mümkün ise; elinizden geliyor
sa bu akşam dağılmıyalım da yarın sabaha kadar 
çıkarı verelim. Fransa Meclisi Mebusanı yirmi-
bir saatlik celse akdetti. Elli bin köy için bu 
Meclis bir gece uykusunu neden feda etmesin?.. 

O köy ki, Ey Mebus; senin ambarındır, se
nin en büyük velinimetindir. (Alkışlar) 

AHMED HİLMİ B. (Kayseri) — Bendeniz 
de evvelâ Köy Kanununun müzakeresini müna
sip buluyorum. Çünkü efendim onun esası; halik 
tabakasını terfi etmektir. Bütçeden maksat; 
odur; esas odur. Halk tabakasının bir teşkilâta 
rapdedilmesidir, o da bilhassa köylülerdir. 

Geçen sene de Nahiye Kanunu için Meclisi 
Âliniz birçok zamanını sarf etti, aşağı - yukarı 
o da Köy Kanunundan başka 'bir şey değildi. 
İntaç edilemedi. Bu sene yine köylülerin hali, 
alâhâl'iki bırakılmıştır. Tabiatında bırakılmış-
trr, bir teşkilâta rapdedi'lmiş değildir. 

. Sonra efendiler, biz her hangi bir mesele 
geldiği zamanda onun için bir karar ittihaz 
edersek emin olun arkadaşlar bu suretle hiçbir 
şeye vâsıl olamayız. Mademki bir şeye karar ve
rilmiştir, Köy Kanunu için bir gün tâyin edil
miştir ve intacedilir. Ondan sonra Teşkilâtı Esa
siye Kanunu - şüphesiz mühimdir - o müzakere 
edilir. Zaten bütçe için de gün tâyin edilmişti. 
Muayyen günlerde bunu ve diğerlerini müzake
re ederiz ve, bir neticeye vâsıl olunur. Her' va
kit böyle vierdiğimiz kararlar iki dakika sonra 
değişirse hiçbir şeye vâsıl olamayız. 

RAGEB B. (Kütahya) — Efendim, bendeni
zin bu takriri vermekten maksadım, Teşkilâtı 
Esasiye Kanununun bir an evvel çıkmasiyle 
Meclisi Âlinin vaziyeti hususiyesi dahi alâka
dardır. Bunun içerisinde Meclisi Âliyi' binnefs 
alâkadar edecek ahkâm mevcuttur. Binaenaleyh 
Teşkilâtı Esasiye 'Kanunu gayrikabili ihmaldir. 

Filhakika efendiler, Meclisi Âlinizde Köy 
Kanunu için, ehemmiyete, müstaceliyete, takdi-
men diye birçok kararlar ittihaz edilir. Fakat 
bu kararlar hiçbir vakit hâdisatı ruzumerreyi 
tevkif edemez. Binaenaleyh, ondan daha mühim. 
bir mesele mevzuubahsolduğu vakit o mesele 
evvelce tereihan, müstacelen ve muayyen gün
lerde müzakeresi mevzuubahsolan her hangi bir 
meselenin ehemmiyetini ikinci derecede bıraktı
ğı vakit birinci derecede haizi ehemmiyet olan 
şey, elbette takaddüm eder. Tercih olunur. Teş
kilâtı Esasiye Kanunu gayrikabili ihmal oldu
ğuna nazaran mutlaka bir gün tâyini lâzımdır. 
Efendiler, vakaa Meclisi Âlinin işleri1 çıkmıştır, 
işler hep birbirini takibetmektedir. Asıl Meclisi 
Âliyi sıkıştırmaya1 sebebiyet veren bütçedir. 
Bütçe için dört gün tahsis edildiğine göre ve 
Meclisi Âliden sebk edecek gayret de buna in
zimam ettiği takdirde her' halde bu, beş on gün
lük bir meseledir. Bütçe çıktıktan sonra da 
Meclisi Âli selâmetli zamanlar bulacaktır. O se
lâmet zamanlarında da o kanunları, ehemmi
yetlisini, ehemmiyetsizini bir anda çıkarmaya 
başlar. Fakat bugün bütçe ile beraber Teşkilâtı 
Esasiye Kanununun1 dahi bilhassa Meclis noktai 
nazarından' yürümesi kanaatindeyim. Onun için 
bu takriri verdim. Çok rica ederim, bir gün tah
sis edin. 

REİS — Efendim, müzakerenin kifayetine 
dair takrirler vardı. Müzakerenin kifayetini 
kabul edenler lütfen el kaldırsın. Aksini reye 
vaz'edeceğim. Müzakereyi kâfi görmiyenler 
lütfen «1 kaldırsın. Müzakere kâfi görülmüştür. 
Efendim bu hususta verilmiş takrirler vardır 
okunacaktır : 

Riyaseti Celileye 
Haftada bir günün her halde Köy Kanununa 

tahsisini teklif eylerim. 
28 Şubat 1340 

Karesi 
Mehmed Vehbi 
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Riyaseti! Celileye 

Haftanın Cumartesi, Pazartesi, Salı, Çar
şamba günlerinin bütçe, Pazar gününün Teşki
lâtı Esasiye ve Perşembe gününün de hafta 
içinde gelecek diğer mühim ve müstacel meva-
dm müzakeresine tahsisini teklif 'eylerim. 

28 . 2 . 1340 
Kütahya 
Receb 

REİS — Efendim, Cumartesi, Pazartesi ve 
Çarşamba günlerinin bütçe müzakeresine tahsis 
olunduğu malümuâlinizdir, Pazar ve Salı gün
leri de evvelce Köy Kanununa tahsis edilmişti. 

Şimdi Receb Bey, bu günlerde Teşkilâtı Esa
siye Kanununun müzakere edilmesini teklif edi
yor. Diğer taraftan Karesi Mebusu Mehmed 
Vehbi Bey de Köy Kanunu için haftada bür 
gün tahsis edilmesini teklif ediyor. Bu teklifi 
de reyi1 âlinize vaz'edeceğim. 

Efendim, Receb Bey Pazar ve Salı günleri
nin Teşkilâtı Esasiye Kanununun müzakeresine 
tahsisini... 

RECEB B. (Kütahya) — Efendim, teklifim 
öyle değildir. Haftada dört günün bütçeye, 
Pazar gününün yani haftanın bir gününün de 
Teşkilâtı Esasiye Kanununa tahsisini teklif 
ettim. 

REÎS — Pazar gününün, haftanın yalnız bir 
gününün Teşkilâtı Esasiye Kanununun müza
keresine tahsisini teklif ediyorlar. 

TUNALI HlLMİ B. (Zonguldak) — Müsaa
de buyurun efendim, evvelemirde Köy Kanunu 
hakkındaki teklifi reye vazedeceksiniz. 

REÎS — Söz vermedim. Efendim Pazar günü
nün. Teşkilâtı Esasiye Kanununa tahsisini kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Aksini reye vaz'edece
ğim. Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın. Pa^ 
zar gününün Köy Kanununun müzakeresine 
tahsisi kabul edilmiştir. 

Efendim, Karesi Mebusu Vehbi Bey de haf
tada bir günün her halde Köy Kanununa- tah
sisini teklif ediyor. (Hacet yok sesleri1) 

HALİS TURGUD B. (Sivas) — Ona hacet 
yok zaten tahsis edilmiştir efendim. 

REÎS — Evet efendim, zaten muhassas idi. 
O halde yeniden reye koymaya lüzum yoktur. 
Eski kararınız mucibince Köy Kanunu Salı gü
nü müzakere edilecektir. Perşembe günü diğer 

. 1340 C : 1 

mevad müzakere edilecektir. Yalnız Receb Bey 
haftada bütçe müzakeresine dört gün (Hayır 
sesleri1) tahsisini! teklif ediyorlar. Bunu reyi 
âlinize vaz'edeceğim. (Haftada üç gün sesleri) 

OSMAN NURİ B. (Bursa) — Reis Beyefen
di! Fevkalâde işler zuhur edebilir. Bir gün de 
onlar için kabul edelim. 

REİS — Efendim, Salı gününün bütçe mü
zakeresine tahsisini reye vaz'edeceğim. (Hayır 
sesleri) Kabul edilmemiştir efendim. 

RECEB B. (Kütahya) — Anlaşılmadı efen
dim. İşitmedim, ben bile kolumu kaldıramadım. 

REİS — tşiteydiniz efendim. 

2. — Giresun Mebusu Hacım Muhiddin Bey 
ve rüfekasımn müstacel ruznamede bulunan Trab
zon, Rize, vilâyetlerine ithal olunacak mısırın 
Gümrük Resmi hakkındaki teklifi kanuni ve Ko
vanın ve Muvazenei Maliye Encümenleri mazba
talarının bugün tercihan ve takdimen müzakere 
ve intacolunmasına dair takriri. 

REİS — Okunacaktır : 

Riyaseti Celileye 
28 . 2 . 1340 

Trabzon, Rize ve Giresun vilâyetlerine it
hal' olunacak mısırdan Eylül 1340 gayesine ka
dar yalnız resim alınması hakkında Trabzon 
Mebusu Muhtar Bey ve rüfekası tarafından ve
rilip Lâyiha ve Kavanini Maliye encümenle
rince kabul ve Heyeti Umumiyeye arz ve tak
dim olunan teklifi kanuni müstacel ruznamıeye 
alınmıştı. Bu vilâyetlerdeki iaşe buhranı gün 
geçtikçe mucibi endişe bir halde kesbi şiddet 
etmekte olduğundan mezkûr teklifin 28.2.1340 
Perşembe günü içtimamda tercihan ve takdi
men müzakere ve intacolıınmasmı arz ve teklif 
eyleriz. 

Giresun 
Hacım Muhiddin 

Trabzon 
Şefik 

Trabzon 
Ahmed Muhtar 

Denizli 
Necib Ali 

Rize 
A1S 

Çatalca 
Şakir 

Giresun 
Musa Kâzım 

Trabzon 
Rahmi 

Diyarbakır 
Zülfü 
Rize 

Ahmed Fuad 
Rize 
Rauf 

Edirne 
Hüseyin Rıfkı 
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ALÎ CENANİ B. (Gazianteb) — Reis Beye-
fendi, bu gayet mühimdir. Muvakkat bütçenin 
müzakeresinden sonra bunun müzakere edilme
sini Encümenimiz teklif ediyor. 

REİS — Efendim, Heyeti Celiieniz bugün 
1340 senesi Martına mahsus muvakkat bütçe
nin müzakeresini kabul etmişti. Aynı zamanda 
Orta Tedrisat Kanununun da bugün müzakere
sini! kabul etmiştiniz. Şimdi okunan takrir mu
cibince Trabzon ve havalisine ithal edilecek mı
sır unlarının Gümrük Resminden istisnasına 
dair olan teklifi kanuni ehemmiyetine ve müs
taceliyetine mebni Muvazenei' Maliye Encümeni 
Mazbata Muharriri1 Ali Cenani Bey tarafından 
da bu teklif teyidolunuyor. Muvakkat Bütçe 
Kanunu mtacedildikten sonra bu teklifi kanu
ninin müzakeresine geçilmesini teklif ediyor. 
Bu teklifi kabul edenler lütfen ellerini kaldır
sın. Aksini reye vaz'ediyorum. Kabul etmiyen
ler lütfen ellerini kaldırsın. Muvakkat bütçe
den sonara bu teklifi kanuninin müzakeresi ka
bul edildi. 

ADLÎYE VEKÎLÎ SEYÎD B. (îzmir) — 
Efendim mühim bir mesele var. Malûmu ihsa
nınız 1340 senesi Martının Muvakkat Bütçesi 
olan, yani şimdi Heyeti Celilenin müzakere ede
ceği muvakkat bütçe Muvazenei Maliye Encü
meninin 1340 senesi bütçesini nazarı itibara ala
rak tanzim ettiği muvakkat bir bütçedir. Hal
buki bunun içinde teşkilâtı adliyeye mütaalli'k 
tasarrufat vardır. Muvazene Encümeni. 1340 
senesi için Adliye bütçesinde icra etmiş olduğu 
tasarm'fatı nazarı itibara alarak bu muvakkat 
bütçeyi de o tasarrufata göre tanzim ve takdim 
etmiştir. O tasarrufattan en mühimmi bâzı yer
lerde istinaf mahkemelerinin yani istinaf reisi 
ve azaları ve müddeiumumilerinin lağvı dola-
yısiyle vukubulan tasarruftur. Yani mahkeme 
lâğvolunmuyor. Yalnız tasarrufa binaen istinaf 
reisleri, istinaf müddeiumumileri ve azalan 
kalkıyor, yerlerine bidayet hâkimlerinden, hâ
kim muavinlerinden müteşekkil olan ve bugün 
do mevcut bulunan teşkilâtı iptidaiye, nakıs 
olan yerlerde ikmal edilerek o vazife, onlara 
gördürülecektir. Bunu yapabilmek için Adliye 
Vekâletinin elinde bir salâhiyet olması lâzımge-
lir. Bütçe Adliye Vekâletine bu salâhiyeti bah
şetmez. Onun için bu salâhiyet, aynea bir ka
nun ile Adliye Vekâletine verilmek lâzımgelir. 

Bu salâhiyet Adliye Vekâletine ayrı bir ka
nunla veriîmiyecek olursa Adliye Vekâleti o 
yerlerdeki! istinaf reislerini, istinaf müddeiumu
milerini ve bâzı yerlerde - 53 kadar kazadaki 
(bidayet hâkimlerini) azledemez. O hak ve sa
lâhiyeti haiz değildir. Kanunen istinaf mahke
melerini lâğvedemez. O hak kendisinde hiç yok
tur. Onun için Adliye Encümeninden Heyeti 
Celilenize gelip de bir aydan beri' Heyeti Celi-
l'enizin ruznamei müzakeratmda mevcut bulu
nan bir maddei kanuniye vardır. Bu maddei ka
nuniye çıkmadıkça bu muvakkat bütçeyi Adli
ye Vekâleti icra edemez. Onun içindir ki, rica 
ederim, ya muvakkat bütçede mukaddem veya 
muahhar bugün her halde müzakere edilsin, 
arz ediyorum, eğer bu maddei kanuniye müza
kere edilip çıkmazsa şu muvakkat bütçenin 
Adliye Vekâleti için hiçbir tesiri olamaz. O re
isler, o müddeiumumiler vazifeye Mart nihaye
tine kadar devam eder. Mart nihayetinde siz
den maaş ister ve ayrıca bir kanunla size gelip 
o maaşı ister ve alır. Çünkü hiçbir zaman bir 
adama sen itfayı vazife et ve aynı zamanda sana 
maaş vermiyeceğim denilemez. (Çok doğru ses
leri') Onun için nazarı dikkati celilenize arz 
ediyorum. Evvel veya muahhar bugün olmak 
üzere bu maddei kanuniyenin müzakeresini ya
palım ve çıkaralım. Reis Bey, bunu reye koyun. 

ÎSMAÎL KEMAL B. (Çorum) — Efendim, 
bir maddelik bir şeydir. 

BESÎM B. (Mersin) — Efendim, Adliye Ve
kili Muhtereminin müstacel müzakeresini rica 
ettiği mesele teşkilâtı adliyemize taallûk ediyor. 
Hattâ teşkilâtı adliyenin belki de mahvını mu
cip bir şeydir. 

AHMED SÜREYYA B. (Karesi) — Çok 
doğru. 

BESÎM B. (Devamla) — Birtakım istinaf 
muhakiminin ve dübeşten daha fazla kaza bi
dayet mahkemelerinin kezalik dâğvı adliyenin 
esasatma taallûk eden ve teşkilâtı tahribeden 
bir tekliftir. Bunun lehinde ve aleyhinde birçok 
söz söylenebilir ve ümidederim ki, Heyeti CeliL 

leni'z bunu kabul etmiyecektir. Çünkü büyük 
bir vait ile ve umdelerimizin en başına kaydet
mek suretiyle biz adliyeyi ıslah edeceğiz dedik. 
Halbuki mahakimi kapatacağız demedik. Efen^ 
diler, istinaf mahkemelerinden 23 küsur yerde 
istinaf mahkemeleri lâğvediliyor. Yerine bir ka-
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rikatür çiziliyor. Sonra yalnız istinaf mahke
meleri değil, bidayet mahkemeleri de sureti ka
tiye yapacaktır, tasavvur ediniz, rica ederim ka
nun çok mühimdir ve çok ümidederim ki, He
yeti Celileniz bunu kabul etmiyecektir ve red
dedecektir. Binaenaleyh bunu müstacelen mü
zakere ederiz. 

FİKRET B. (Ertuğrul) — Müzakere açıl
madı zanediyorum. Halbuki kanunu müzakere 
ediyoruz ve vaktimiz boşa gidiyor. Senenin son 
günüdür. Bütçeyi çıkaralım, efendim böyle olur 
mu? 

ADLİYE VEKİLİ SEYİD B. (İzmir) — 
Bir maddei kanuniye müzakere edilirken reddi 
veya kabulü hakkında müzakere cereyan eder. 

REÎS — Efendim ruzname hakkında söyliye-
eekler. 

ADLÎYE VEKİLİ SEYİD B. (Devamla) — 
Şimdi ruznamei müzakerata ithali için söz söy
lüyorum. 

AHMED SÜREYYA B. (Karesi) — Efen
dim, arkadaşım Besim Beyin mütalâatma tama
men iştirak 'etmekle beraber Adliye Vekili Muh
teremi Seyid Beyefendinin bu kürsüden vâki 
olan tekliflerinin hulâsasını arz edeyim. 1340 se
nesi Mart ayma mahsus muvakkat bütçe lâyiha
sının ikinci maddesinde diyor ki, 1340 senesi 
anuvazenei umumiyesi mucibince devair kadrola
rında yapılan tenzilât ve maaşata icra kılman 
tenkihat Mart iptidasından muteberdir. Filha
kika mütalâaları şu maddeye göre musiptir. 
Yani eğer biz 1340 senesi Mart ayma mahsus 
olan muvakkat bütçesini şu veçhile tesbit eder
sek 1340 bütçesinde adliye varidat ve masarif atı 
23, İstinaf Mahkemesinin memleketten lâğvedil
mesi esası üzerine tesbit edilmiş bulunduğundan 
ve 23 mahkemenin lağvına Adliye Vekili busrün 
re'sen salâhiyettar olmadığından kendi izahları 
veçhile bu salâhiyeti kendilerine bahşeden ve 
derdesti müzakere bulunan 1/83 ve 1/384 nu
maralı bâzı mahallerde muha'kimi müçtemia te
sisine ve bâzı mahallerde muhakimin lağvına ve 
saireve dair bir lâyihal kanuniye vardır ki bir 
maddeden ibarettir. 

Bu lâyihai kanuniyenin ifa edeceği ve teşkilâtı 
adliyenin üzerinde yapacağı fena tesfirat müza
keremizin mevzuunu teşkil etmediğinden bu 
husustaki mütalâamı o kanunun müzakeresine 

talik ederek diyeyim ki, eğer bu kanun kabul 
edilmezse yani 23 istinaf Mahkemesinin lağvı 
esasını itibar eden ve bu salâhiyeti sureti mut-
lakada Adliye Vekâletine bahşeden bu kanun ka
bul edilmezse bittabi 1340 senesi Mart ayı zar
fında dahi bu muhakim memurin ve müstahde
minin 1340 senesinde tesbit edilen adliye kad
rosuna göre değil 'ifayı vazife etmiş olmalarına 
göre işlemiş olan ve binaenaleyh kanunen mu
ayyen bulunan maaşlarını dahi almak hakkını 
haiz olacaklarından tesbit edilecek bu muvakkat 
bütçe Adliye Vekâletine bu itibarla noksan pa
ra vermiş olacaktır. 

Binaenaleyh bu kanun mahakimi müçtemi teş
kili ve bâzı mahakimin lâğvma mütedair olan bu 
bir maddelik lâyihai kanuniye her halde müza
kere edilmelidir. Fakat Adliye Vekili Beyin 
buyurdukları gibi 1340 senesinin Mart tahsisatı
na bir aylık muvakkat bütçeden sonraya kala
maz ve kalmamalıdır. Kalması demek, bu kanun 
kabul edildikten sonra hükmen ve zımnen bu teş
kilâtın ve bu mahakimin lağvının icrasını emre
den bu maddei kanuniyenin kabul edilmesi de
mektir. Yani Meclisi Âli mecburiyet altına gir
miş olacaktır. Zira 1340 senesi Mart ayı için 
bir tahsisat kabul edilmiş olacaktır. Bu kabulden 
sonra mevzuubah'is teşkilâtı adliyemiz üzerinde 
fena bir tesir yapacak olan ve memleketin bayatı 
adil ve hukukisini baştan başa hırpalıyacak olan 
bu maddei kanuniyeyi kabul etmek zarureti hâsıl 
olacaktır ki bu dünvada olamaz. Ben öyle zanne
diyorum ki Heyeti Celileniz memleketde her şey
den evvel yekrenk ve yeknesak, gayei madeleti 
sür'atle ve suhuletle temin eden bir teşkilâtı ad
liyeyi müftekardır. Mukaddes ve mübeccel ve 
pek muhterem olduğuna bütün cihanın kanaat 
ettiği inkılâbımızdan sonra teessüs eden Hüküme
ti Cumhuriyemlz maalesef henüz bu gayei ma-
delete ve bu teşkilâtı adliveve sahibolmamıştır. 
Bunu Hükümetimiz ve Meclisi Âlinizden bekli-
yen millet vardır. Onun için 1340 senesi Mart 
muvakkat bütçesi, halledilmezden evvel bu kanu
nun müzakere edilmesi lâzım gelir. Binaenaleyh 
teklif ediyorum. Tamamen ruznameye taallûk 
eden bir meseledir. Müzakere edilmelidir. Ve 
tekrar arz ediyorum. Eğer bu kanun bir aylık 
muvakkat bütçenin müzakeresinden sonraya ka
lırsa kabul edilmiş demektir. Ondan sonra yapıla
cak müzakere sümmettedarik ve cali bir şey olur. 
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Binanealeyh herhalde takdimen müzakere olun
malı veyahutda reddedilmeli, ona göre bu kanun 
değişmeli, ondan sonra bu kanunun o zaman ka
bul ve ademikabulü bu nokta! nazardan değil di
ğer noktai nazardan düşünülür ve kabul edilir. 
Bir mahzur olma^. Fakat 'bendeniz öyle zannedi
yorum ki bundan sonra veya evvel müzakeresi 
(teklif edilmiş olan bu kanun, evvelce müzakere 
edilmelidir .Sonradan müzakere edilemez. Sonra
dan müzakere 'edilmesine ihtimal yoktur, çünkü 
bu bütçe kanunu kabul edildikten sonra mecburi
yet tahakkuk etmiştir. 

REİS — Efendim. Adliye Vekili Seyid Bey
efendi bâzı teşkilâtı adliyenin ilgasına dair olan 
bir kanunun muvakkat bütçeye taktimen ve ter-

cihan müzakeresi lüzumundan bahsettiler. Sürey
ya Bey de aynı hususta karar kıldılar. Binaen
aleyh bu ruzmameye mütedair olduğu için reyi 
âlinize koyacağım. Muvakkat bütçenin müzakere
sinden evvel... 

*' 
AHMED HAMDt B. (Bozök) — Bendeniz 

de aynı mevzu üzerinde söz söyliyeceğnn. 
REÎS — Zannedersem vaktimiz vardır, Ham-

di Beyefendi, bugün muvakkat bütçeyi intacet-
mek lâzımdır. Onun için teşkilâtı adliyeye aid-
olan kanunun bütçeden evvel müzakeresini kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Aksini reye koyuyo
rum. Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın. Büt
çeden evvel [müzakeresi kabul edilmiştir. 

3. — NUTUKLAR 

1. — İkinci Devre Birinci İçtima senesinin 
hitamı münasebetiyle Reis Ali Fethi Beyin 
nutku : 

REİS — Ali Fethi B. (İstanbul) 
rem efenldliilleır! 

Muhlte-

Jhtalhap 've itiimıadmajz nletieesinıde teşekkül 
etmiş olan Divanı Riyasetinizin vazifesi bu
gün hitama eniyor. Bu münasebetle ilik yevmi 
oıçtimâiyeiden hu yama kaıdar Meclisi Âlinizin 
muhasısıalai mesaisinden ve inltaıeattiği mühim 
ve hayati kanunlardan bâr nebze hahısetlmıekli-
ğıiımle müsaadenizi rica edeceğim. 

Ef enidiller! Yedi aylık kıısıa bir zamlan zarfın
da Mleclisıi Âlinizin intaç buyurduğu mevzular 
tarihlerin alenide bahsedeceği ıgenişlikte ve ul
viyettedir. 

Ttütfk. Milletinin beıynielmalel katî ve mutlak 
hücceti 'istiklâli olan Lozan Muahedesini tetkik 
vie taısıvülbeltimıeık şerefi Heyeti Oelilenize nasühoil-
muş ve Lehistan Cumhuriyetiyle münafoİd Mu-
hadelmet Ahitnamesi de Meclisi Âlinizee tasvi-
beidilımliışıtir. 

Böyle mühim 'bir başlangıçla mukadderatı 
millete vaz'iyed eyliyen Heyeti Celilenizin zirvei 
mukarreratını Cumhuriyetin ilânı teşkil eder. 
Dünya yüzündeki varlığı tarihin mebdeine ka
ıdar çıkan Türk Milletimin balıkçılık esaslarıma 
ıen multalbık olan bu şekli idareyi itesbiit etmekle 
imiileıtin refah ve t'erakikii istikbaline bir meb-
Ide vaz'eittimiz. 

Emsali 'kûye, Höyeti Celilanizji Cumhuriye
tin banileri olmıalk üzere selamlayacaktır. 

Meıcılisi Âliniz Milleti en miühlıik inkıraz ba
direlerinden kunltararaik zaferim şahikasına is'-
aldeıden ordumuz efradını sulh zaımıanında zin
de bir âmili iktisat ve ziraat ve bünyei içti-
maiyemin sağlam bir nüvesi olmıalk üaere telâk
ki huıyurıduğu için hizmeti askeriyeyi haddi 
asgariye indirmek suretiyle millete karşı va-
ıdolunan halkçılık umıdesini hakikat sahasına 
lisıalettmıiştıir. 

Milılî Müdafaamıza eısa's tleışkil eden güzide 
heyeti ızâbııtamızım terfihi halleri için tahsisalt-
larının tezyidi hakkımdaki kanunu ve mıillî ci-
dalıde nnmtullmaz. hizmetleri sebkeden ihtiyat 
zabitlerimizin imkân derecesinde terfihlerin© 
müteallik kanunu ve Cidali Millî uğrumda şe
hit düşen 'gönüllü ve Kuvayi Milliye ziâbiltaaı 
ve ef nadı ailesine maaş talbsâlsıi ve M.alûlini Gu-
zatım mükâfatı nakdiye ile taltifi hakkındaki 
kanunlara tetkik ve memnuniyetle tasdik eylle-
'diniz. 

'Gferelk kuraklık • haiseıbiyle ve gerek istdlâkıâr 
ıdüşmanın tariki Mıiızaımı üstünde bulunan mâ-
ısıum havalinin uğradığı yangın, hayvan 'gasp 
ve sirkati ve envai tahribat doiayısıiyle ıstırap 
ıçelken halka muavenet lüzulm ve vüculbunu tak
ıdır ettiniz. Devlet varidatının müsaadesini âız'a-
ımi mislbette bu muavenete hasrederek tohum
luk, alâtı ziraiye itası için iki kanun çıkardı
nız. İktisadi umurumuzu, ziraat ve ticareıtümi-
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'•Zd şiddetle alâkadar eden levayihi kanuniye 
tmeyanıınida hafta taltiline, ziraatımızı ızrar eden 
inııuızır hayvanlariin itilâfına, Zinaat Bankasının 
Hazinedeki matkuhatına malhsuben iki milyon 
-lira itasına, ziraaîtımızın inikişafına hadim ol-
ım&k üzere ziraat maıkinaJİarıının ve yemi ziraat 
usullerinin efradı askeriyeye öğretilmesine ve 
ticareti baihriyemizin terakkisini temim için 
Türkler ve Türk şirketleri tarafımdan iştira 
loluınıan buharla ısefainin GMimrülk Resminden is-
Itiısnasına d'air tasdik buyurduğunuz kanunları 
zikredebiliriz. 

Heyetli OeliLenizin talsıvİp buyurduğu Sayım 
[Kanunu Cumhuriyet İdaresinde milletimizin 
'beklediği iktisadi bir adalet, bir suhulet mev-
ızuudur. Bu kanunu hem imiileltin nefine mıeıdar 
lolacaık ve hem devletin 'bütçesini nahneıdar et-
ımiyeoeık bir tarzda tedvin buyurdunuz. 

Lozan Muaihedesı millî hudutlaramıız hari
cinde kalan vatandaşlarımızın mübadeleye tabi 
•olmasını kalbul -ettiği cihetle yarım milyona ya
kın Türlk'ün memleketimizde iskânı ve yanan, 
harâbolan havalinin imarı hususatına hasrı 
mesai etmek üzere yeniden 'bir Mübadele, İmar 
ve Iıslkân Vıekâileti vücuda getirdiniz ve hattı 
hareketini tâyin elden kanunu intaceitmekle 
ımillî bir lüzumun tahakkukuna -elhem'miiıyet veır-
ımıiş oldunuz. 

Yeni merkezi devletimizin ihtdyacatıamzla 
müitenasip bir şekilde imar ve ıslahı için An
kara Şehremaneti Kanununu tedvin eden Mıec-
İM Âlinizin tasvip buyurduğu diğteır idarli ka
nunlar ımeyanında uzun harplerin ve ondan 
mütevellit içitimai buhranların tesiratiyle meım-
leketiimıiade had bir ışekil alan şekaveitin iza
lesine müteallik 'kanunu, belediyelerimizin in
kişafına matuf Belediye Rüsumu Kanunu ile 
aiheren müzakeresine 'haşladığımıız Köy Kanu
nu, idari ıslahatımızın mütekâmil bir safhası 
ollmak itibariyle zikre şayandır. 

Heyeti Celileniz tevzii adalet gibi yüksek 
bir hizmetle mükellef 'bulunan hükıkâmımızın 
tezyidi maagıaftına, Cidali Millî uğrunda ika edi
len ef'al ve 'harekâtın cürüm addedilmemesine 
ve affı umumi ilânlarına mütedair kanunları 
da büyük bir şefkat ve memnuniyetle tasıvföbey-
ledi. 

Posita, Telgraf ve 'Telefon kanunları gibi 
devletimizin bu âna kadar ımuhtacıoılduğu halde 
elimde mevcut bulunmayan kanunları isünat ve 

. 1340 C : 1 

dikkatle itmam ieden Meıclisi Âlinin neşjir ve 
•efkâr ve malûmatın feyizli memhaı telâkki ey
lediği matbuata, bu kanunlar ımünaseibetiyie 
gösterdiği alâka ve kadirşinaslığı zikretmeden 
geçtemiyeeeğim. ' 

Efendiler, tetkik, münâkaşa ve inıtaç buyur
duğunuz kanunları birer birer saymak 'kıymet
tar vakitlerinizi işgal etmek -olur. Ziina bu ka
nunların hepsi de -ehemmiyetlidir; gierek bu 
kanunların ve gierek diğer teklif ve takrirlerin 
•tetkik ve intacında ve memidketlin mienatfiü 
aliyesini istihdaf elden mukarreratın ittihazın
da Heyeti Umumiye ve 'encümenler tarafından 
gösterilen alâka ve mesai lisanı şükranla yada 
sezadır. Heyeti 'öelillenıizin bu müzakıe-ratını, 
müsaade bıııyurunuz da ,tel!hisan arz edeyim. 

Mıeclisi'mıizin ilk iejtimaamıızdan bugüne ka
dar «İİ14» içtima akdettik ki, bu içıtimalar 
«22)5» -âleıni ve «ılO» u ha;fi o-lmak üzere c-eman 
«235» eieiseıyi ihtiva etmeıktedir. Medisd Âli 
mebdei içtimaıında, gieçen seneden müdevver 
«133» lâyiha ve «142» -teklifi kanuni ile müza-
keratıına başladı. G-eçen -müddet zarfında Hü
kümet tarafından «124» lâyihad kanuniye ve 
âza tarafından «157» teklifi kanuni teklif edil
di. 

Helyetii Celileniz bunılarıdan «86» 'kanun lâ
yiha ve telklifini müzâkere, tetkik ve tasdik eıt-
ti. Lâyiha ve teklifi kanuni şeklinde mevdu 
olanlardan (2) sd karar halimde teısibit olundu. 
«28» lâyiha ve teklif ret ve «14» lâyiha ve tek
lif Hükümet ve ashabı ta,raıfından istirdadedil-
di. «14» -kadarı aidoliduğu kanunlarla tevhido-
lundtı. Bu suretle Meclisi Âlice «144» lâyiha ve 
teklifin muamelesi ikmal edilmiş oldu. Encü
menlerde tetikikatı hitam bullan levayih ve te
kâliften «36» sıı Heyeti Umumiye dosyasında 
ve «37ı6» 'sı encümenlerde kalmış ve bu suretle 
genek Heyetti Umumiye ve -gerek eınıcıümienler-
delki işlerden yeni seneye «412» lâyiha ve teikli-
flin devri zaruri olmuştur. Şurasını da arız ede
yim ki, devrettiğimiz işler arasında şayanı ka
yıt birçok mıevad mevcuttur. Ezcümle devletli
mizin bünyaım asilisini teşkil eden yeni Teşki
lâtı Esasiye Kanunumuzla bütçe, belediye, hu-
kuku aile kanunları ve Şûrayı Devlet teşkiline 
dair kanun, Reji ile Anadolu - Ba-ğdat demir
yollarının mubayaası meseleleri ve sair umu
ru nafıaya ait kanunlar itilâfnameıler ve meni» 
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:lekeltimilzide ölteKJem ıbeni gayet müihinı bir mese» 
•led iktisadiye oilan ısilah ve .teOcaâri hayvanat 
Kanonu birçok nükatı nazardan müstıaceıleın 
tetkilka şayanıdır. 

Heyeti Cellileoıiz, levayîilh ve tekâlifi kanıup-
ye muamellâtınıdaın başka (8) istihzan ve «151» i 
$uıal olmak üzere ceman «154» suıafl. istizah ile 
•nıeşıguil ofauş ve «169» temeıııni taikrdri Heyetti 
Ve'kileıye tevdi, «28» madde teMır ve «29» Ika-
ıdar nıühiim karar ittihaz edilmiştir. 

Devreli iinltihalbiye mebdedode «286» âtzıa ile 
vazifeline başlamış ôilan Heyeti Ceılüıemizdan is
tifa edem bir zatım yerine yemii bir arfcadaşıımısa 
Meclise iltihak etmiş ve rüfekaimıızıdan biri irtd-
ıhaili daribeka etmek suretiyle (Alilaıh rahmet 
K-.yiesıkı sesleri) aramızdan aynlmıştür. Birimci 

ve İkinci Türkiye Büyük Millelt MeicMerinlde-
bulunduktan sonra âzimii dariciham olan Genç 
Mebusu Haydar Bey arkadaşımızı bu vesile ile 
Mhnııetle vadelerim. (Allah gıardikı rahmet ley
lesin sesleri) 

İfadatıma hitam vermezden evvel Riyaset 
vazifesini ifa ettiğim esnada Heyeti Celilenizin 
ibraz buyurduğu müzaheretken dolayı samimî 
teşekkürlerimi arz eder ve müzakeratm esna
yı idaresinde rencide olmuş rüfeka mevcut ise 
(Öyle şey yok sesleri) Kendilerine beyanı iti
zar ve yeni sene mesaimiz için dahi cümlenize 
muvaffakiyetler temenni ederim. (Şiddetli al
kışlar) 

(Makamı Riyasete İsmet Bey gelmiştir) 

MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

1. — Kastamonu Mebusu Sabıkı Abdülkadir 
Kemali Beyin, Cinayet Mahkemelerinin sureti 
teşkili hakkında kanun teklifi (2/108), 
Siird Mebusu sabıkı Mustafa Sabri Efendi
nin istinaf mahkemelerinin lağvı hakkın
da kanun teklifi (2/103) Ve bâzı mahal
lerde hâkimi müçtemi teşkilâtının iadesi
ne ve bâzı mahakimin lağvına dair kanun lâyi
hası (1/384) Ve Edirne vilâyeti teşkilâtı ad
liyesi hakkındaki kanunun tadiline dair kanun 
lâyihası (1/82) Ve Adliye Encümeni mazba
tası. 

REİS — Efendim, Hâkimi Müçtemi Kanu
nunun müzakeresine başlıyoruz. Heyeti Umu-
miyesi hakkında söz istiyen var mı? 

Sabık Kastamonu Mebusu Abdülkadir 
mali Beyin teklifi kanunisi. 

Ke-

Riyaseti Celileye 
Berveçhi âti mevaddı kanuniyenin müsta

celiyet karariyle kabulünü teklif ederim: 

1. Yeniden teşkilâta lüzum olan mahaller
de cinayet mahakimi iki âza ve bir reis olmak 
üzere üç kişiden terekkübeder. 

2. Aynı esas bilûmum mahakim için âza
mi iki senede tatbik olunacaktır. 

3. İşbu kanun tarihi neşrinden muteber
dir. 

4. İşbu kanunun icrasına Adliye Vekâleti 
memurdur. 

Kastamonu 
Abdülkadir Kemali 

Aded : 65 

Sabık Lâyiha Encümeni Mazbatası 

Müceddeden teşkil edilecek Cinayet Mahke
meleri heyetinin bir reisle ikişer azadan terek
kübü ve bu teşkilâtın âzami iki sene zarfında 
bütün mahakime teşmili lüzumuna dair Kasta
monu Mebusu Abdülkadir Kemali Beyin tekli
fi kanunisi encümenimizce şayanı müzakere gö
rülmekle Adliye Encümenine lüzumu havalesi 
tezekkür kılındı. 

20 . 6 . 1338 

Lâyiha Encümeni 
Reisi Mazbata Muharriri 

Lâzistan Yozgad 
Esad (Süleyman Sırrı 

Kâtip 
Ertuğrul 

Necib 

Numara : 69 

ISabık Adliye Encümeni Mazbatası 
Yeniden teşkil olunacak Cinayet Mahaki

mi Heyetin üçe kasrı ve keyfiyetin iki sene zar
fında bilûmum mahakimde tatbiki hakkındaki 
Kastamonu Mebusu Abdülkadir Kemali Be-
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yin teklifi kanunisi encümenimizce tetkik ve 
mütalâa olundu. 

Teşkili mahakim hakkındaki Heyeti Vekile-
nin 18 Kânunusani 1337 tarihli lâyihai kanuni-
yesi berayı tadilât Adliye Vekili tarafından 
geri alınmış ve lâyihanın bir maddesi de Cina
yet Mahkemesi heyetinin üçe kasrına müteda
ir bulunmuş olmakla i§bu teklifi kanuni müza
keresinin de mezkûr lâyihai kanuniye ile bir
likte müzakere edilmek üzere tehiri ittifakla 
tensibolunarak tasdiki Heyeti Umumiyeye tek
lif olunur. 

20 Temmuz 1337 
Adliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Eskişehir Sinob 
Abdullah Azmi Mehmed Şevket 

Kâtip Âza 
Kângırı Konya 
Neşed Refik 

Âza Âza 
Niğde Sinop 

Mustafa Hilmi Hakkı Hami 
Âza Âza 

Konya Biga 

Sabık Siird Mebusu Hacı Mustafa Sabri Efen
dinin teklifi kanunisi 

Riyaseti Celileye 
Mevzuulehinin gayrısma milletin parasının 

israf ve sarf edilmesine, umur ve mesalihi ibâ-
dın tehir ve sürüncenmesine badi ve başlıca se
bep teşkil eden İstinaf, Hukuk ve Ceza mah
kemelerinin lağvına teklif eylediğimde ve se-
nei sabıkada Lâyiha Encümenince katiyen tas
vip ve Adliye Encümenince Teşkilât Esasiye 
programının mevkii tatbik ve vaz'mdan ve en
cümenden ve Heyeti Umumiyeden çıktıktan 
sonra bişart tasvip kılındığından ve şart mev
cut bulunduğunda meşrutun da mevcudolaca-
ğı kaziyesine iptinaen İstinaf Mahkemesinin 
lağvını teklif eylerim. 

27 Nisan 1337 

Esbabı Mucibe Mazbatası 

İstinaf Mahkemeleri ve teşkilâtı ve bir dâ
vanın üç derece tetkikat ve muhakematı tâbi 
olması ne tarihte ve ne de Usulü Kadîle ve usu
lü Şer'iyede ve garbi ve şarki Hükümet ve 
düveli mütemeddinede görülmediği gibi ihti-
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yacatı beşeriye ve muamelâtı efradiye ve İçti
maiye noktai nazarından zait ve haşiv, muzır 
bulunduğu bedidardır. Mevcudolan şekil, devri 
ve teselsülü muktazi, devri ve teselsül ise but
lanı müstelzim olduğu bedihidir. Halka doğru 
gitmek ve milletin umudunun teshilâtı vekille
ri üzerine bir fariza olduğunda da şüphe yok
tur. Gerek hukukta ve gerekse cezada müte
cavizlerin müteessir ve mucibi intibah ola
bilmeleri ve hükmün sürati ita ve infazı için İs
tinaf Mahkemelerinin ilgası ehem ve elzemdir. 
Hem iktisaden ve hem de siyaseten ve idare-
ten ve hem de icrayı adalet noktasından ilga
sı zaruri görülen istinaf, Hukuk ve Ceza Mah
kemelerinin lâğv ve derecatı mahakimin kasrı
nı teklif ederim. 

28 Nisan 1338 
Madde 1. — İstinaf Mahkemeleri ve teşki

lâtı mülgadır. 
Madde 2. — Usulü Muhakematı Hukukiye 

ve cezaiyedeki İstinaf hukuk ve İstinaf ceza 
fasıllarında mezkûr mevaddı kanuniye mülga
dır. 

Madde 3. — Derecatı mahakim gerek hukuk 
ve gerekse cezada ikidir. Biri Bidayet, ikinci
si Temyizdir. 

Madde 4. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
mer'idir. 

Madde 5. — İşbu kanunun icrasına Dahili
ye, Adliye ve Maliye Vekilleri memurdur. 

Siird 
Hacı Mustafa Sabri 

2 Mayıs 1339 
Numara : 51 

Sabık Lâyiha Encümeni Mazbatası 
Mahakimi Nizamiyenin ilgasiyle derecatı ma

hakimin ikiye taksiri lüzumuna dair Siird Mebu
su Mustafa Sabri Efendinin encümenimize mu-
havvel teklifi kanunisi şayanı müzakere görül
mekle Adliye Encümenine havalesi tezekkür 
olunarak Makamı Celili Riyasete takdim kılındı. 
Lâyiha Encümeni Reisi Kâtip 

Lâzistan Ertuğrul 
Esad Necib 

Mazbata Muharriri 
Yozgad 

Süleyman Sırrı 
Numara 70 2 Temmuz 1337 

Sabık Adliye Encümeni Mazbatası 
Mahakimi Istinafiyenin ilgası hakkındaki 
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Siird Mebusu Mustafa Sabri Efendinin encü
menimize muhavvel 28 Nisan 1337 tarihli teklifi 
kanunisi tetkik ve mütalâa olundu. 

Heyeti Vekilenin 18 Kânunsani 1337 tarihli 
teşkili mahakim kanun lâyihası Adliye Vekili 
canibinden bâzı tadilât ifası için geriye alınmış 
ve işbu lâyihanın bir maddesi mahakimi istina-
fiyenin lağvına mütedair bulunmuş olmakla 
sonra birlikte tetkik edilmek üzere mezkûr tek
lifi kanuni müzakeresinin tehiri tensibolunarak 
tastiki Heyeti Umumiyeye teklif olunur. 

Reis Mazbata Muharriri 
Eskişehir Sinop 

Abdullah Azmi Mehmed Şevket 
Kâtip Âza 
Kângırı Konya 

Neşed Nazım Refik 
Âza Âza 

Niğde Sinop 
Mustafa Hilmi Hakkı Hami 

Âza Âza 
Biga Konya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İcra Vekilleri Riyaseti 12 . 10 . 1338 

Kalemi Mahsus Müdüriyeti 
Karar No: 1881 

Kayıt No: 6/1060 

T. B. M. Meclisi Riyaseti Oelilesine 

21 Eylül 1338 tarihli Edirne vilâyeti teşkilâtı 
adliyesi hakkındaki kanunun birinci maddesine 
zeylen tanzim olunup İcra Vekilleri Heyetinin 
12 . 10 . 1338 tarihli içtimamda kabul edilen ka
nun ve esbabı mucibe lâyihaları sureti musadda-
kaları raptan takdim kılınmıştır. İfayı mukte-
zasıyle neticesinin işarına müsaadei devletlerini 
istirham eylerim efendim. 

T. B. M. Meclisi İcra Vekilleri 
Heyeti Reisi 

Hüseyin Rauf 

Esbabı Mucibe Lâyihası 
Edirne Vilâyeti teşkilâtı adliyesi hakkında

ki Kanunun birinci maddesinde her kazada lüzu
mu kadar Bidayet Mahkemesi ve her merkezi 
liva olan kaza ile merkezi vilâyet olan kazada 
Bidayet Mahkemelerinden maada bir de İstinaf 
Mahkemesi bulunacağı zikredilmiş ve kanunu 
mezkûrun vilâyet ve elviyei sairede tatbiki üze
rine bermucibi hükmü kanun her kazada birer 

Bidayet ve her liva ve vilâyette birer İstinaf 
Mahkemesi teşkili mecburiyeti hâsıl olmuş ve teş
kilâtı mülkiye itibariyle kaza ve liva idaresinde 
bulunan bâzı mahkemelerde ilcaatı hususiye ve 
mahalliyeye binaen teşkilât icrası imkânı bulun
madığı gibi teşkilâtı icra ve ikmal edilen bâzı 
mahaller mahkemesine varidolan mevaddm az
lığı sebebiyle memurini adliye âtıl bir halde kal
makta ve alelhusus memaliki mustahlasadaki mu-
hakim ve devairi adliyeye memur bulmakta müş
külâta maruz kalınmakta olduğu cihetle işi az 
olan bâzı kaza ve liva muamelâtı adliyesinin mü
cavir kaza bidayet veya liva İstinaf Mahkemesi
ne raptı ve bu takdirde bu'diyeti mesafe hâlinde 
halka suhulet bahşolmak üzere icabatı mahalli
yeye göre seyyar bidayet ve İstinaf Mahkemele
ri teşkili ve bir taraftan işleri mühim ve kesîr 
olan mahallere işsiz kalan memurini nakil ile 
müşkülâtı marazayı tehvine ve diğer taraftan 
maaştan vuku bulabilcek tasarrufatla teşkilâtı 
ikmal edilemiyen bâzı mühim mahallerin de teş
kilâtını ikmale yardım edeceği tabiî ise de ka
nunu mezkûrun birinci maddesindeki kuyudu 
mâruza bu veçhile icrayı muameleye mâni görül
müştür. Hal böyle olmakla beraber hâkimi mün
feridin teşkilâtı yapılan mahallerdeki Bidayet 
Mahkemelerinde Sul hâkimleri hakkındaki ka
nunun tatbik edilmekte olmasına ve Sul Hâkim
leri Kanunu Sulh hâkimlerinin seyyar bulinma-
sı esası üzerine vaz ve tedvin edilmiş bulunması
na binaen böyle mesalihi kalîl yerlerde hâkimle
rin seyyar olarak ifayı vazife eylemeleri ruhu 
kanuna ve halkın menafüne daha muvafık bulun
muştur. Binaenaleyh mesalihinin kılleti gibi il
caatı mahalliye zaruretiyle Bidayet ve İstinaf 
Mahkemesi teşkiline lüzum görülmiyen bârı 
kaza ve livalardaki mahakimin lâğviyle muame
lâtı adliyesinin civar kaza ve livalar mahakimi-
ne tevdii veyahut birkaç kaza veya liva muame
lâtı adliyesinin tevhidiyle teşkiledilecek seyyar 
Bidayet veya İstinaf Mahkemelerinin buralar
da icrayı hüküm ve kaza etmeleri içki Adliye 
Vekâletine mezuniyet verilmesi ve vekâletçe tan
zim edilecek bir talimatname ile bilhassa hudu
dumuzun şarkına; karip vilâyet ve kazalarda 
işbu seyyar mahkemelerin muntazam bir suret
le hâli faaliyete getirilmesi mucibi muhassenat 
görüldüğünden mezkûr birinci maddeye bir ze« 
yil ilâvesi tesbit kılınmış ve bu bapta kaleme 
alınan lâyiha leffen arz ve takdim kılınmıştır. 
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Lâyihai Kanuniye 

Madde 1. — 21 Eylül 1339 tarihli Edirne 
Vilâyeti teşkilâtı adliyesi hakkındaki kanunun 
birinci maddesine fıkrai âtiye tezyil edilmiştir. 
«Ancak mesalihin kületine (Veya icabatı ma 
halliyeye nazaran) ayrıca Bidayet ve Istinai 
Mahkemeleri teşkiline lüzum görülmiyen kaza 
ve livalar muamelâtı adliyesinin civar Bidayet 
ve İstinaf Mahkemesine tevdiine veyahut sey
yar Bidayet ve İstinaf Mahkemeleri teşkiline 
Adliye Vekâleti mezundur.» 

Madde 2. — İşbu kanunun icrasına Adliye 
Vekili memurdur. 

Madde 3. — İşbu kanun tarihi neşrinin fer
dasından itibaren ımer'idir. 

12 . 10 . 1338 

T. B. M. Meclisi İcra Vekilleri 
Reisi Şer'iye Vekili 

Hüseyin Rauf Abdullah Azmi 
Müdafaai Milliye Vekili Adliye Vekili 

Hini imzada Rifat 
bulunmamıştır 
Dahiliye Vekili Hariciye Vekili 

Ali Fethi Yusuf Kemal 
Maliye Vekili Maarif Vekili 
Hini imzada Mehmed Vehbi 

bulunamamıştır 
Nafıa Vekili İktisat Vekili 

Feyzi Mahmud Esad 
Sıhhiye ve Muaveneti Erkânı Harbiyei Umumiye 

İçtimaiye Vekili Vekâleti Vekili 
Dr. Rıza Nur Hini imzada 

bulunamamıştır 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti 

Kalemi Mahsus Müdüriyeti 
Aded : 6/3320 

24 . 10 . 1339 

T. B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 

Bâzı mahallerde hâkimi ; müetemi teşkilâtı
nın iadesine ve bâzı mahakimin lağvına dair 
Adliye Vekâletince tanzim kılınıp İcra Vekilleri 
Heyetinin 23 . 10 . 1339 tarihli içtimamda 
Meclisi Âliye arzı takarrür eden kanun lâyihası 
iktisabı kanuniyet eylemek üzere rapten takdim 
kılınmıştır, efendim. 

İcra Vekilleri Heyeti Reisi 
Ali Fethi 

Bâzı mahallerde Hâkimi Müetemi Teşkilâtının 
iadesine ve bâzı muhakimin lağvına dair 

Kanun 

Madde 1. — İcabeden yerlerde hâkimi mün
ferit teşkilâtının ilgasiyle Teşkilâtı mahakim 
Kanununa tevfikan hâkimi müetemi teşkilâtı 
ikamesine ve ihsaiyat ve nüfusu mevcudeye na
zaran lüzum görülemiyen mahallerde mahaki
min lâğviyle muamelâtının diğer mahal ve mah
kemelerine raptma Adliye Vekili mezundur. 

Madde 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden mu
teberdir. 

Madde 3. — İşbu kanunun icrasına Adliye 
Vekili memurdur. 

23 . 10 . 1339 
İcra Vekilleri Heyeti Reisi Şer'iye Vekili 

Ali Fethi Mustafa Fevzi 
Müdafaai Milliye Vekili Adliye Vekili 

Kâzım Seyit 
Dahiliye Vekili Hariciye Vekili 

Ali Fethi Bulunmadı 
Maliye Vekâleti Vekili Maarif Vekili 

Ferid İsmail Sefa 
Nafıa Vekili İktisat Vekili 

Feyzi Hasan Hüsnü 
Sıhhiye. ve Muveneti Erkânı Harbiyei 

İçtimaiye Vekâleti Vekili Umumiye Vekili 
Feyzi Fevzi 

Mübadele, İmar ve İskân Vekili 
Mustafa Necati 

Adliye Encümeninin tadili 
Madde 1. — Lüzum, görülen mahallerde teş

kilâtı maJhakimi nizamiye kanununa tevfikan 
hâkimi müetemi teşkilâtı ikamesine ve mevaddı 
varide itibariyle mahakimi istinafiyeden icabe-
denlerini lâğve ve lâğvedilen mahkemelerin ye
rine kaim olmak üzere mahallî kadısiyle bida
yet hâkim ve hâkim muavinlerinden mürekkep 
bir İstinaf Mahkemesi teşkiline ve işbu teşkilâ
tın ledeliktiza kazalarda dahi vücuda getirilme
sine, Adliye Vekâleti mezundur. Bu suretle teş
kil olunan mahkemelerinin refakatinde bir ve
ya müteaddit hâkim muavini dahi bulunduru
lur. İşbu mahkemelerde vazifei riyaset Adliye 
Vekâletince Heyetten münasibine tevdi olunur. 
Mahkemenin başkâtibi dahi âzalık sıfatını haizi
dir. Şu kadar ki, başkâtibin âza sıfatiyle heye
tin noksanını ikmal edebilmesi mahkemenin di
ğer hâkim, veya hâkim muavinlerinden teşkili-
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ne imkân olmadığı zamana münhasırdır. Bura
ların müstantikleri tahkikat kararnamesini tan
zim etmemiş oldukları mesailde hâkim muavini 
sıfatiyle heyete dâhil olunabilirler. İşbu mahke
meler mevaddı cenaiyeyi rüyet edecekleri esna
da kemakân beş zattan terekkübeder. 

5 . 2 . 1334 
T. B. M. Meclisi 

Adliye Encümeni 
84 

Adliye Encümeni mazbatası 
Biyaseti Celileye 

Bâzı mahallerde hâkimi müctemi teşkilâtı
nın iadesine ve bâzı mahakimin lağvına dair 
Heyeti Vekileden mevrud 24 . 10 . 1329 tarih 
ve 6/2320 numaralı lâyihai kanuniye ile Edirne 
Vilâyeti teşkilâtı Kanununa bir madde tezyidi 
hakkında ondan mukaddem erbak Heyeti Veki-
leoe teklif kılınarak müzakeresi sabık Kastamo
nu Mebusu Abdulkadir Kemali Beyin, Cinayet 
Mahkemelerinin sureti • teşkili ve sabık Siird 
Mebusu Mustafa Sabri Efendinin İstinaf mah
kemelerinin lağvı hakkındaki teklifi kanunileri 
misillu teşkilâtı adliyemizin yeni esaslarının tan
zimine talik kılınmış olan 28 . 10 . 1338 tarih 
ve 1881 - 6 -1660 numaralı lâyihai kanuniye kı
raat ve Adliye Vekili Seyid Beyin huzuruyla 
müzakere olundu. 

Memleketin hakikî ihtiyaçlarını tatmin ede
cek bir surette ciddî ve esaslı teşkilâtı cedidei 
adliye lâzımgeldiği cümlenin müttefik olduğu 
bir noktadır. Falkat bu tadillerin dağınık ve 
programsız 'bir surette değil bütün teşkilâtı 
adliyemiz aksamı arasında tam ıbir ahenk arz 
edecek esaslar üzerinde ve bittabi etraflı tet-
kikat meticesi olarak vücuda getirilmesi ehem
miyetle muktazidir. Binaenaleyh Adliye Vekâ
letinin evvel ve âhır vâki olan tekliflerinde, 
lüzumu umumen kabul olunan bütçe tasarrufatı 
nıoktai nazarından bir zaruret, arz etmiyen kı
sımlarının müzakeresi ıslahatı ^adliyemizin ana 
hatlarını muhtevi lâyihaların vekâleti laidesince 
Meclisi Âliye arzına talik kılınaralk doğrudan 
doğruya bütçede tasarruf mülâhazasının telkin 
ettiği icaJbat 'teemmül edildi. 

Adliye Vekâletinde ıMuvazcnei Maliye En
cümeni namına icrayı tetkikata memur olan 
Bursa Mebusu Osman Nuri 'Beyin vekâlet nez-
dinıdeki rtetkikatı ıvâkıasınm muhıaıssalası ola

rak resmî istatistiklere müsteniden ita ettiği 
Malûmata nazaran varidesi ıbir sene zarfında 

. dört yüzü tecavüz etmiyen yirmi Ibir İstinaf 
mahkemesi mevcuttur, ve (bütçede Adliye Ve
kili iSeyid 'Bey tarafından beyan olunduğu ve 
encümenimizce de ledettetkik tahakkuk ettiği 
üzere, başlıca imkânı tasarruf arz eden ka
lemler işbu İstinaf Mahkemeleridir. Encümeni
mizce her ıhanıgi bir İstinaf Mahkemesinin va
ridesi ne olursa .olsun ilgasının tezekkürünü teş
kilâtı iadliye (meselesinin ©sasatım tesbite tehir 
eylemek pek ziyade şayanı temenni olduğu bir 
kere daha tekrar edilmekle ıberaber Ibir kere de 
bütçede tasarrufat zarureti kabul edildikten 
sonra tasarruf atın en az mahzur arz eden sa
hası olmalk itibariyle mezkûr mahkemelerin il
gası hakkında Adliye Vekiline salâhiyet itası 
tensibedildi. Ve mezkûr Mahakim yerine ikâ
me 'olunacak teşkilâtın teşkilâtı hazıramıza 
hâkim esasatı adliyeye mugayir olmamasına 
çalışıldı. İlga olunan İstinaf mahkemeleri ye
rine icabeden mahallerde mevcut Bidayet teşki-

. lâtmdan istifade olunarak bir nevi İstinaf Mah
kemesi teşkili tensilbolundu. Bu mahkemeler 
mahallî kadısiyle Bidayet hâkim ve 'hâkim mua
vininden terekkübedecektir ve bittabi dâvaya 
bidayeten bakmış olan Ihâkim heyeti istinafiye 
meyanmda ahızı mevki edemiyerek onun vücu
da getireceği boşluk diğer hâkim veya muavi
ninin vucudiyle <ve onların da ademihuzuru 
takdirinde başkâtip tarafımdan doldurulacaktır. 
İşbu teşkilâtın ne dereceye kadar semere bah-
şolacağunı ancak tecrübe (gösterecek ve ibinneti-
ce teşkilâtı müstakbelede (bu yeni uzviyetin 
suret ve ıderecei faaliyeti mühim bir sahai tet
kik ve tetebbu teşkileyliyecektir. İşlbu İstinaf 
mahkemeleri hukuk dâvalarını üç kişiden ınıü-
rekkebolarak tetkik 'edecekler ve cinayet dâva
larını beşer izattan mürekkeben ırüyet edecek
lerdir. Bu suretle teşkil olunan mahkemelerin 
refakatine ihususatı cinaiyeyi beşer kişi ile rü
yet edebilmesi ve bir hâkimin bidayeten rüyet et
tiği işi istinafen tetkik edememesi hakkındaki 
kaidei esasiyenin siyaneti için Ibir veya mütaad-
dit hâkim muavini vermek muktazi görüldü ve bu 
mahkemelerde vazifei riyaset meselesi de mü
himdi. Bunu kanun da tasrih etmektense icabatı 
vaziyete ıgöre riyaseti münasibine tevdi etmek 
hususunun Adliye Vekiline bırakılması daiha eş
lem addedildi. İstinafta başkatibin azayı mah-
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keme meyanına ithali esasını, Edirne Vilâyeti 
teşkilâtı adliyesi hakkındaki kanun, '.mevzuatı 
adliyemiz meyanma ithal edilmiş ive ızaruret ha
linde, «muamelât ve kavanini adliyeye vukufları 
def kâr (bulunan Ibaşkâtiplerin heyeti hâkime <me-
yanma ithalinde mahzur ıgörülmediğinden bu 
kanunla dahi bu usulün kabulü ıfaydalı ıgörül-
dü7 .Fakat 'başkâtiplerin âzalığınm ancak ihâkim 
muavini ve iş'bu kanunla bu derecede addettiği
miz mustantılk hazır »olmadığı zamana, kasrı 
tensibedildi. 

İstinaf mahkemelerinin ilga (olundukları ma-
halelde hâlâ mevcut ibidayeti adliye kadrosun
dan istifade suretiyle teşkilâtı (ma)hsuısai is-
tinafiye vücuda tgetirildiği §u sırada mustantık-
ları ihmal etmek muvafık 'okuyacağından biz
zat lüzumu muhakemesine-karar »verdikleri hu
susa^ müstesna iolmak üzere İhâkim muavini de
recesinde ad ve itibar edilmeleri münasip gö
rüldü. 

İşbu istinaf teşkilâtının kazalar dahi vü
cuda (getirebilmesi mevzuu münakaşa olarak bu 
gibi teşkilâtı muvakkatenin kazalarda vücuda 
getirilmesi caiz olmadığı dermeyan edilmiş ise 
de, cünlha ve cinayet dâvalarında ışahitlerin uzak 
mahallere ıgitmesi halkı tâzibetmekte olduğu ci
hetle esaslı ıslahatı adliyeye kadar kısmen bu 
hale çaresiz olmak üzere 'bâzı kazalarda Bâlâda 
olduğu (gibi İstinaf mahkemeleri teşkili tensi
bedildi. Adliye Vekili ıBey tarafından Ibâzı ka
zalarda mevcut Bidayet Hâkimlerinin mezkûr 
kazalarda ve odanın azlığına binaen ve fakat 
yine ıbilhassa 'bütçe mülâıhazasiyle ilgası tasmim 
edilerek mezkûr kazalarda hâkimlik vazaifinin 
kadılara tevdii veya indelicap 'civar kazalar hâ
kimlerine ilâveten tevdii hususunda (bir ımaddei 
kanuniyenin ilâvesi teklif olunmuş ise de 1 Teş
rinisani 133'9 tarihli Kanunun birinci maddesi 
(Birinci madde: Rüyeti bir «mahal mahkeme ve
ya dairei adliyesine aidolan deavi ve mesalihi 
diğer mahalli mahkeme veya dairei adliyesin
de muvakkaten rüyet ve hükkâm ve miıstan-
tıklar ve hâkim muavinleri ile müddeiumumilere 
vazifei asliyelerine ilâveten vazaifi sairei adli
yeyi dahi kezalik ımuvakkateoı ifa ettirmeye 
adliye Vekili mezundur). 

Hususatı mebhuısede Adliye Vekilime zaten 
salâhiyet bahşeylemiş 'bulunmakla yeni bir mad
de vaz'ına lüzum (görülmedi. Salifülarz dört 

kıta lâyiha ve teklifleri kanunilerin halen kahîîi 
tatbik aksamı nazarı itibara alınmakla cümle
si birden işbu mazbata ile birlikte Heyeti Celi-
leye arz olunmuştur. 

Adliye Encümeni 
Reisi Mazbata Muharriri 

Kastamonu Dersim 
Necmeddin Feridun Fikri 

Kâtip . Âza 
Bozok Bayezid 

Ahmed Hamdi Şefik 
Âza Âza 

Kastamonu Ankara 
Mahir İhsan 

Âza 
Lâğv esasına muhalifim 

Mersin 
Besim 

REŞİD AĞA (Malatya) — Efendiler Adliye 
Encümenimizin esbabı mucibe lâyihasında bir 
nokta vardır. Evvellemirde onu arz edeceğim. 
1339 senesinde yapılan kanun ile Adliye Vekâ
letine mezuniyet verilmiş zaten. Mademki o 
kanun ile mezuniyet verilmiş, o kanun ise mev
cuttur. Tekrar bu kanunun Meclise gelmesine 
lüzum yoktur. (O başka sesleri) Binaenaleyh 
efendiler, teşkilâtı aldiyenin bir memleketten 
kaldırılması yani ilga edilmesi ve müceddeden 
bir kazada bir mahkeme teşkiledilmesi doğru
dan doğruya kuvvei teşriiye salâhiyetini haiz 
olan Heyeti Muhteremenize aittir. Müceddeden 
memuriyet ihdası; mahkeme ihdası veya ilgası 
Heyeti Celilenize aittir. Efendiler bizi millet, 
kuvvei teşriye salâhiyetini bir vekile veriniz bu 
salâhiyetler ondan tecemmu etsin, istediği yeri 
lâğvetsin, istediği yeri tâyin etsin diye tevkil et
memiştir. Kuvvei teşriiye salâhiyetini bizzat 
istimal edin diye bizi inthabetmştr. Belkide bir 
mahkemenin bir memlekette ilgası veya ipkası 
doğru olabilir. Beyefendiler Adliye Vekâleti 
hangi kazalarda, hangi memleketlerde; İstinaf 
Mahkemesi teşkil edileceğine dair defterini tes-
bit eder, Heyeti Celilenize getirir ve bu kürsü 
muallâda birer birer beyanı mütalâa edilir, oku
nur. Ondan sonra Heyeti Celîlenizce münasip 
görülürse bu kanun kabul edilir yoksa reddedi
lir. Şimdilik bu kanunun tehiri veyahut reddi 
lâzımdır. Bendeniz tehirini teklif ediyorum. 

BESİM B. (Mersin) — Efendim Heyeti Ce
lilenize bir maddei kanuniye halinde teklif edi-

— 453 — 



I : 114 28 . 2 . 1340 C : 1 

len, aynı zamanda teşkilâtı adliyemize mütaal-
lik bulunan şu maddei kanuniye, sureta bir 
maddei kanuniye olmakla beraber hakikatte do
kuz maddeden, dokuz fıkradan ibarettir. Bun-
'larm hepsi de teşkilâtı alt üst edecek, mahiyeti 
haizdir. Her memlekette teessüs etmesi lâzım-
ıgelen mesail arasında 'bir şey yaridir ki, o da 'bir 
•siyaseti adliyenin tesisidir. Bizde maalesef bir 
siyaseti adliyenin mevcudolmadığma (bu teklifi 
kanuni en büyük delildi. Eğer Adliye Vekâleti
mizde, Hükümetimizde hir siyaseti adliye va
zıh ve müstakar alarak taayyün letimiş olsaydı 
bu salâhiyetler istenmezdi. Çünkü Adliye Ve
kili öyle şeyler, öyle salâhiyetler istiyor ki. ne 
yapacağını kendi dahi bilmiyor. Diyor ki, bâzı 
yerlerde hâkimi müctemi usulünü ikamie edece
ğim. Bâzı yerlerde münferit hâkim teşkilâtı ya
pacağım. Bâzı yerde İstinaf mahkemelerini lâğ
vedeceğim. Bâzı yerlerde lâğvettiğim !bu mahke
melerin yerine Bidayet hâkimlerinden muavin
lerinden, mustantıklarla başkâtipten ımürekke-
'bolarak <bir İstinaf mahkemesi teşkil edeceğini. 
Bâ'zı yerlerde de bunların hiçbirine benzemiyen 
îbaşka bir şey yapacağım. Bana salâhiyet verin 
idiyor. Efendiler her yerde hu ufak tefiek Hükü
met teşkilâtında -̂  zaruret neticesli ıolarak - bâzı 
tadilât mevzuulbahsıolahilir. Fakat (böyle adlî eısa-
satta değil. Teşkilâtı adliyemizin ne şekilde ya
pılacağı hilinımiez ıbir şekilde Ihercüımercedilıme-
sine razı olmamalıyız. Bir kere 'bu lâğvedilmek 
istenilen İstinaf mahkemelerinin yerine ikame 
edilmek istenilen (mahkemelerin karikatürünü 
arz eldeyim : Bunlar 'bidayeten ittihaz ettikleri 
ımukarreıratı istinafen tetkik edecekleri eısnada 
Bidayet hâkim muavini, ka(dı, başkâtip ve mus-
tantıkm iştirakiyle bir heyeti ist'inafiye teşkil 
ıddiecekler. Düşününüz ki, İstinaf mesailinde de-
recei saniyede tetkik edilmek esasına müstenit 
'Vie 'binaenaleyh tetkiki vukufa muhtaç 'bir me
seleyi, meselâ hukuka ait Ibir hidayet Ihâkiminin 
verdiği kararı ıbir mustantık, 'bir hâkim /muavi
ni 'mahkeme heyetine iştirakle istinafen tetkik 
ödecek. Keızalik hir ceza mahkemesinin verdiği 
karar da kadının, mulstantıkm, Ibaşkâtibin ilti
hak ye 'iştirakiyle derecei saniyede tetkik edile
cek, halbuki istinaf usulünden imaksat, 'bir dâ
vayı hidayetten belki yanlış 'bir içtihada bâis 
olmuş diye İderecei saniyede tetkik için daha mü
tehassıs, daha yüksek malûmatı haiz 'bir heye

te vermektir. Bundaki esasata hüsibiütün kayhbl-
ımuş loluyor. Efendiler, biz umdelerimizin dör
düncüsünde ilân ettik ki ; «'Mahkemelerimizi ıs
lah ve adaleti dalha iyi tevzi edeceğiz, teşkilâtl
ımızı daha esaslandıracağız» Halbuki (biz mahke
melerimizi kapatıyoruz. (55) mahkeme kapa
nıyor. 

MUSTAFA B. (TokaJd) — İş olmazsa ne otu
racak orada! 

BESİM B. (Mersin) — İşsiz mahkeme olmaz, 
efendim. 

MUSTAFA B. (Tokad) — 'Sekiz 'dâva için 
mahkeme olmaz! 

BESİM B. (Devamla) — Çok fazla, hattâ se-
kizyüzden fazla dâva vardır. Adliye Vekâletinin 
mevaddı varidesini noksan gördüğü ve bu teş
kilâtına esas ittihaz ettiği ihzaiyatı arz edeyim. 
Bunların son altı aylık ihsaiyatını nazarı itibara 
almışlar. İşgalden sonra, birçok memleketlerin iş
galinden sonra tabiatiyle halk gelmemiş, iş azal
mış, bâzı yerlerin dâvaları başka kazalarda gö
rülmüştür. Binaenaleyh mahkemenin varidesi su
reta az görülmüş. Binaenaleyh varidesi sureta 
az görünen ve Adliye Vekâletinin de bütçe endi
şesiyle lağvı işine gelen bu mahkemeler lâğvedili
yor. Rica ederim «bütçede tasarruf lâzımdır, bu
nu yapalım» deniyor. Fakat tasarruf demek, is
raftan kaçınmak demektir. Tevzii adalette israf 
olur mu? Efendiler! Tevzii adalette tasarruf olur 
•mu? Heyeti Celileniz bu kanunu kabul edecek mi
dir? 

OSMAN NURİ B. (Bursa) — Mevcut mah
kemeler »tevzii adalete kâfi midir? 

BESİM B. (Devamla) — Sonra efendiler! Ad
liye Vekili Beyefendi, sureta diyor ki: «Lüzum 
görülen mahallerde Teşkilâtı Mahakimi Nizamiye 
Kanununa tevfikan hâkimi müçtemi teşkilâtı ika
mesine... İlâhiri «Ne demek efendiler? Dün hâki
mi münferit usulünü kabul ettik, hâkimi müçtemi 
usulünü ilga ettik, bugün de hâkimi münferit 
usulünden hâkimi müçtemi usulüne gidiyoruz. 
Yani sabit bir adliye teşkilâtımız olmıyacak mı
dır? Sonra efendiler, şurada hâkimi münferit usu
lü, burada hâkimi müçtemi usulü!.. Hakikaten 
hâkimi müçtemi usulüne lüzum varsa yani hâkimi 
münferitler ihkakı hak edemiyorlarsa, bir adam 
bu işten çıkamıyorsa neden bunu bâzı yerlerde 
yapalım da bâzı yerleri neden bu haktan, bu ni
metten mahrum edelim ve her tarafa teşmil et-
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miyelim? Yok hakimi münferitler tevzii adalete 
kadir iseler neden bakimi müçtemi usulüne lüzum 
görülüyor? Sonra efendiler, bilhassa mevaddı ci-
naiyeyi; arz ettiğim gibi; bu karışık ve iktidarı 
gayrikâfi heyetlerin uhdesine bırakıyoruz, tetkik 
ve rüyetine "terk ediyoruz. Bu da doğru bir şey 
değildir. Bir kere Heyeti Gelilenin malûmudur 
ki, mevaddı cinaiye vaktiyle bir de ittiham usulü
ne tabiydi. Müstantik kararnamesiyle usulen bir 
adamın ittihamma karar verildikten sonra usulen 
bir de heyeti ittihamiyeye 'giderdi. Heyeti itti-
hamiye lâğvedildi. Şu halde bir derece teminattan 
mahrum bıraktık alâkadaranı... Şimdi de dâvala
rı bu suretle müteşekkil bir heyetin rüyetine ve
rerek bir derecede görüyoruz. 

HASAN B. (Trabzon) — Cinayette zaten bir 
derecedir, istinafı yoktur. 

BESİM B. (Devamla) — Şu teminatı kal
dırarak, ikinci bir surette de böyle başkâtip, müs
tantik, hâkim muavini gibi yamalarla yani göz 
yummak gibi tedbirlerle bunları rüyet ettirmek 
bilmem ne kadar isabetli ve ne kadar mantıki 
olur. Hulâsa, bendeniz bu kanunun kabul edile
cek hiçbir yerini görmediğim için Heyeti Muh-
teremenizden reddedilmesini rica ve istirham edi
yorum. 

AHMED SÜREYYA B. (Karesi) — Arka
daşlar! Hayatı adlîmizde pek yaman ve gayet 
müessir bir tesir ve mahiyet arz eden şu bir mad-
deli lâyihai kanuniye hakkındaki mütalâatı hu-
kukiyemi bast ve temdidetmezden evvel, bir iki 
esaslı noktaya işaret edeceğim. Hepinizin malû
mudur ki, memleket de adliyecilerimizi yetiştiren 
iki menba vardır. Birisi Mektebi Hukuk, diğer 
meslek. Mektebi Hukuktan ancak garibi âlâ çıka
bilenler müstantik olabilirler nihayet... Ve mes
lekte çalışıp da en çok liyakat ibraz edenler bir^ 
de imtihana tabi olmak şartiyle müstantik olabi
lirler. Müstantik olduktan sonra ve uzun seneler 
çalıştuktan sonra mahkemede hâkim silkine dâhil 
olmak ve hâkim mevkiine oturabilmek için bir 
hukukçunun yedi evliya kuvvetinde mültemisleri 
olmak lâzım! (Handeler) Bununla şuna işaret et
mek istiyorum ki, müstatik makamında bulunan 
insanlar içerisinde cidden çok yüksek, çok âlim 
adamlar bulunması ihtimali mevcudolmakla be
raber adliye teşkilâtımız müstantikliğe ancak bu 
kadar ehemmiyet verebilmiştir. Mektebin garibi 
âlâ mezunları müstantik olur. Müstantikler hâ

kim ve hüküm ısdarına salâhiyettar olamazlar. 
Bu nokta şöyle kalsın. Başkâtipler hakkında söz 
söylemiyeceğim. Müstantiklerin adliye teşkilâtın
da mevkii arz ettiğim gibi olunca başkâtiplerin ne 
olacağı malûmdur. Bu hakikatler böyle kalsın. 

Bundan sonra madde hakkındaki mütalâatımı ' 
arza müsaade buyurunuz : 

Madde birinci fıkrada diyor ki: «Lüzum görü
len mahallerde Teşkilâtı Mahâkim Kanununa tev
fikan hâkimi müçtemi ikamesine Adliye Vekili 
mezundur.» Memleketimizde hâkimi münferit usu
lü şayian ve galiben teessüs etmiştir ve bütün 
hukuk şinasanın, bütün hükkâmın, bütün adliye 
mensübîninin ve bunların başında bütün mille
tin arzusu, gayesi memlekette teşkilâtın hâkimi 
münferitlik gayesine doğru götürülmesindedir. 
Nitekim Hâkimi Münferitlik Kanunu da bir mad
de ile Türkiye'nin her tarafında faidesi görüldük
çe ilk defa Edirne'de yapılan teşkilâtın diğer vi
lâyetlere de tatbikini âmirdir. 328 - 32.9 sene
sinde tanzim edilen Hâkimi Münferitlik Kanunu 
yalnız Edirne Vilâyetinde evvelâ tatbik edildik
ten sonra bittabi faydası görülmüş olduğu için
dir ki, son seneler zarfında Anadolu'nun yüzde 
seksen mahallerine tatbik olunmuştur. Hâkimi 
müçtemi usulünün kaldığı bir işgal sahası dan 
İstanbul ve İzmir'dir; bellibaşlı olarak. Ondan 
sonra vilâyatı şarkiyede mansup azalarla yaşa
tılan 40 - 80 kadar, hatırımda değil, eski teşkilât 
vardır ki, güya hâkimi müçtemi usulündedir, 
mansubolduğu halde başka yerlerde yoktur. Şim
di şu madde ile Adliye Vekâletinin istediği mad
de kabul edildiği takdirde, tahakkuk edecek şey 
Adliye Vekâletine, istediğim halde hâkimi müç
temi usulünün tesisi salâhiyetini vermektir. De
mek oluyor ki, memlekette galiben ve şayian hâ
kimi münferitlik tesis edilmişken, mahakim hâ
kimi münferitlik esası üzerine bina olunmuş iken ., 
Adliye Vekâleti şu veya bu sebebe mebni şu 
veyahut bu yerde bu galib ve şâyı olan teşkilâta 
rağmen memlekette bir hâkimi müçtemi teşki
lâtı yapabilecektir. Yani memlekette teşkilâtı 
adliye iki renge, iki şekle girecek. Halbuki 
efendiler, memleket için enfa' olan, halkın ihti-
yacatma muvafık düşer bir şekil olabilir; ya 
hâkimi münferitlik, ya hâkimi müctemilik... Her 
şeyden evvel bu iki şekilden hangisi memleketin 
icabet ve ihtiyacatı asriye ve hazırasma kabili 
tatbiktir? Tetkik edilmeli, meslekin istitaat ve 
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kabiliyeti teşkiliyesi de nazarı itibara alınmalı, 
ondan sonra memlekette hakiki bir teşkilât -
yeknesak, yek renk bir teşkilâtı adliye vücuda 
getirilmelidir. 

İkinci fıkraya geliyorum: İş bununla da kal
mıyor «Mevadı varide itibariyle mahâkimi isti
naf iyeden icabedenlerini lağva ve bu suretle 
lâğvedilen mahâkimi istinafiye yerine de mahallî 
kadılığı ile bidayet hâkimi ve bidayet hâkim 
muavinliğinden mürekkep bir İstinaf Mahke
mesi teşkiline...» maddenin son kısmında da 
«İşbu mahkemeler mevadı cinayiyeyi rüyet ve 
deruhde ve beş âzalık olarak terekkübedecek-
lerdir» ve başkâtiplerin de buraya girebileceği 
ve mustantıklarm da buraya girebileceği tasrih 
ediliyor. Teşkilât ve siyaseti adliyemize naza
ran arz edeyim. Lüzumu mübreme muhalif 
olan birinci fıkranın ruhundan sarfınazar, ikin
ci fıkrada mevadı varidesi itibariyle yededile-
cek olan İstinaf Mahâkiminin yerine kadının, 
Bidayet Hâkiminin ve bidayet hâkim muavini
nin ve vaziyeti hukukiye ve meslekiyede bulu
nan mustantık ve onun dûnunda olanın iştira
kiyle ve bir bidayet hâkiminin verdiği hükmü 
tashihan, önde yapılmış veya yapılması melhuz 

olan hatayı tefsire ikinci derecede fesih kud
retini haiz bir mahkemei istinafiye teşkili... Bu 
ne garabettir.... Efendiler, mesleke hâkim ye
tiştiren mektepten veya. meslekten yetişmiş 
- hattâ aliyyülâla derecede yetişmiş - iktidar 
ve fazileti râkimane ve meslekiyesini göstermiş 
ve uzun seneler hizmet etmiş ve Bidayet Hâkimi 
olabilmiş bir adamın verdiği hükmün nakız ve 
iptaline, tadil veya tefsirine mustantık ve baş
kâtip salâhiyettar olacak ve bu salahiyetli adam
lardan terekkübeden bir mahkemei sümmetteda-
rikiye iş görecek. Encümenimizde kabul ve tas-
vibettiği halde, etmez demiyorum. Çünkü es
babı mucibesini okuduktan sonra noktai nazarı 
anlaşılıyor. Onu ayrıca izah edeceğim. İşbu 
teşkilâtın ledeliktiza kazalarda dahi vücuda ge
tirildiğini zannediyor ve bize de vadediyor. Be
nim buna aklım ermiyor ve havsalama da sığmı-
yir. Bugün kazalarımızın birçoklarında yalnız 
bir tek hâkim vardır, muavin yoktur. Nihayet 
bir muavini koyabilirsiniz. İki muavin koyma
ya imkân mevcut değildir. İki muavin koydu
nuz mu mesele bitmiştir. Sonra esbabı mucibe 
mazbatasından anlaşıldığı veçhile bu maddei 

kanuniye tasarruf mülâhazasiyle yapılmış ol
duğu halde 23 İstinaf Mahkemesini memleket
ten kaldıracağız ve ımemleketin teşkilâtı adliye
sini renk renk, yamalı ferace tşekline çevirece
ğiz. Kazalarda bulunan bMâyet mahkemeleri
nin 'bâzılarını da istinaf mahkemelerine kaybe
deceğimizi siöyliyenek 'gözlere güzel, tatlı ve hoş 
'bir Iboya çekilecek. Halbuki istinaf mahke
meleri, maddenin gösterdiği veçhile beş kişiden 
terekküibedeeek bir hâkim, bir ımuavini ve ni
hayet müstantıkı, kadısı bulunan bir kazada te-
teşeikkül edecektir ve eğer bir iş müstantıktan geç
miş, meselâ geçmesi zaruri olan ceraim vardır me
selâ bunlar içerisinde sahtekârlık, emniyeti suiis
timal dolandırıcılık gibi tahkikat icra etmeden ma

hiyeti hukukiye ve ceraimiyesi anlaşılaımıyacak olan 
ceraim vardır ki bunlar her halde geçerler, bun
lardan 'birisi hakkında bidayet hâkimi veya 
ımuavini hükmünü verdi mi, iki kişiyi ide daraya 
çıkınız, kaildi mı iki kişi. Kim : Kadı ile başkâ
tip ve nihayet bir ımuavini ide olduğuna naza
ran muavin veya haklim olduğuna nazaran üç 
kişilden terekkübedecek istinaf heyeti na>.sıl çalı
şacak? Milletin ve memleketin ihtiyacatı a'clliye 
ve hukukiyesini nasıl tatbik 'edecek ve kanunun 
hüsnü tatbikine, memlekette kanunun hâkim ol
masına nasıl ibais olacaktır? Bu itibarla da an
laşılıyor ki, 'bu, kalbiliyeti tatbikiyesi olımıyan bir 
kuru bir vaitten ibarettir. Maclidenin ihtiva et
tiği ahkâm ve Adliye Vekâletine ^bahşedeceği sa
lâhiyet hulâsa iedilimek istenilirse denileibilir k i ; 
teşkilâtı olan mahallerin bir losmında Ihâkiımi 
miüçtemi yapacak - teşkilâtı adliyemiz 'zaten yek
nesak, yekrenk (değildir - bir şekle daha dökü
lecek, çünkü memleketimizin 'bir tarafm!da yani 
kısmı âzalmında 'hâkimi imünferitlik ımevcndola-
cak, Ibâzı yerlerinde ide şekli malûm, ve teşkilâ
tı Malhakim Kanunumuzda mutabık lolan İsti
naf Muhak'ilmi ımevoudolacak, Ibir 'de ıbu ağrep 
şekilde istinaf mahkemeleri olacaktır. İstinaf 
mahkemelerinin şekil ve mahiyeti ikiye ayrıla
cak. Yani renk, levvelce iki ise üç (olacaktır. İkin
cisi; istinaf mahkemelerinden (birkaçı lâğvedi
lecek ve lağvın neticesinin (de neye ımüncer ola
cağını demin arz etmiştim. Üçündü hüküm; isti 
naf mahkeimesi lâğvedilen mahallerde istinaf 
(mahkemeleri 'birinci hükme göre tesis edilecek 
heyeti hâkime, kadıidan, ımüstantıktan ve başkâ
tipten terekkülbedecıek, yani onların iştirakiyle 

— 456 — 



--*-* 

1 : 114 28 . 2 

olacaktır. Dördüncü hüküm; Ibâzı kazalarda da I 
istinaf teşkilâtı vücuda 'getirilecek vekâlet hak
kı hıyara maliktir, fakat her ıhallde yapmayı 
vadetmiştir. Hükümet lisanında kanuna müste- I 
niden vâki olan İbir va'dı Meclisi Âli hakikat 
telâkki eder, 'bir emri vâki telâkki eder, çünkü 
Hükümet yalan söylemez. 'Çünkü Hükümet, ka-
fbili icra olmıyan İbir şeyi vadetmez; böyle ol- I 
duğuna nazaran Ibu, yapılacaktır. Fakat yapıl
masına imkân olup olmadığını Heyeti Celileniz 
Idaminki maruzatım üzerine tamaımiyle takdir 
Ibuyurmuşlardır. Bundan sonra şu 'garip meddei 
kanuniyenin Adliye Encümeninden nasıl 'geçmiş 
olduğunu 'biraz tahlil etmek çok faydalı olacağı 
kanaatindeyim. 

Adliye Encümenimizin mazlbatasmm 'bellitoaş-
lı nikatmda diyor k i ; ımemleketin ta/biî ilhti- I 
yaçlarını tatmin edecek hir surette ciddî ve 
esaslı bir teşkilâtı adliye lâzımıgeldiği cümlenin I 
ittifak ettiği ibir 'noktadır. Demek oluyor ki 
Adliye Encümeni, 'bendenizin kanaatim gibi di
yor ki ; memlekette ciddî ve esaslı bir teşkilâtı 
adliye lâzımıdır, böyle yamama Sümette- I 
darik teşkilâtla memleketin ihtiyacatı adil 
ve 'hukukisi tatmin edilemez ve /bugünkü 
teşkilât; böyle renk içinde renge, şekil içinde 
şekle doğru sevk edilirse elbette evvelkinden I 
beter olur. İstihdaf edilen ıgayeye mugayir, 
maksada münafidir. JBu tâbirin ihtiva ettiği I 
mânayı hakiki budur. Sonra diyor k i ; memle- I 
ket hayatı 'adliyesinde yapılacak tadilât ve 
teşkilât dağınık ve programsız ibir surette de
ğil, yani bu maddenin iltizam ettiği gibi değil 
bütün teşkilâtı adliyemizde tam ibir aıhenk arz 
edecek esaslar dairesinde etraflı tetkikat ne
ticesi olarak vücuda /getirilmesi muktazMir. 
Alelfevr para mülâhazasiyle yapılan bu mad
denin Adliye Vekâletince yapılmasına salâhiyet 
vereceği teşkilât Ibu memleket için muzırdır. 
Bu ibarenin mâna ve mefhumu budur. Fakat 
biz Tranu niçin tervicettik? Bütçe tasarruf atı 
noktai nazarından teklifin bir 'zaruret arz et-
mi'yen kısımlarını reddettik, bütçe noktai na
zarından bir ızaruret 'arz eden aksamı da kalbul 
ettik. Şurada istitraden iarz ediyorum; Encüme
nin Ma/zfbatasmı tefsiren söylemiyorum aynen 
ibareyi okuyorum ve encümen ıreisi de diyor 
ki (Biz bu maddeyi kerhen kabul ettik. Bi
naenaleyh ıbütçe tasarruf atı noktai nazarından 
bir ızaruret :arz etmiyen kısımlarını kalbul et- | 

. 1340 0 : 1 

medik). Demek Ibu pek sarihtir. Zaruret arz 
edenleri kabul ettik, bu da o ızaruret meyanın-
da kalbul edilmiştir. Yine Adliye Encümeninin 
mazbatasının ikinci sayfasında, ıbütçede Adliye • 
Vekili Seyid Bey tarafından (beyan olunduğu 
veçıhile encümenimizce de ledettetkikat tahak
kuk ettiği veçihüzere Ibaşlıca imkânı tasarruf 
arz eden kalemlerden Encümenimiz memleke
tin iıhtiyacatına uygun, memlekette hak ve 
adlî temin etmek gayesini takviye ve temin eden 
bir maddei kanuniye tesıbit etmek mülâhazasiy
le, 'anıcak Adliye Bütçesi içerisinde tasarruf ya
pılacak Ikısım neresidir diye aramış ve ancak 
Istina'f Mahâkimini 'bulmuş. İstinaf makâkimin-
de de şu aksamında yaıni mevaddı varide iti
bariyle varidei seneviyesi senede (350) den dun 
olan mahkemelerin lağvı para mülâhazasiyle 
mümkündür, caizdir. Fakat yalnız para mülâ
hazasiyle caizidir. Encümenin maalkiraıhe kalbul 
ettiği bu esasatla ibera'ber şayanı teşekkürdür 
kü mühim ve sarih bir itiraf daha yapıyor. 

İtirafat mukaddemesini teyiden ve zamime-
ten - Encümenimizce 'her 'hangi bir istinaf mah
kemesinin varidesi ne lolursa lolsun ilgasının te
zekkürünü; teşkilâtı adliye meselesinin eaasatı-
nı teslbite tehir eylemek pek ziyade şayanı te
menni olduğunu bir kere daiha tekrar ederiz 
«Demek loluyor ki, Adliye Encümenimiz de ta-
mamiyle (bendenizin kanaatinde, bütçede tasar
ruf gayesiyle Adliye teşkilâtını zirüzeber eden 
gayeyi madelete münafi olan böyle Tbir işi kabul 
etmek taraftarı değiliz diye tekrar tekrar söy
lüyor. Bir kere daha tekrar edilmekle beraber 
'bütçede tasarruf mülâhazatı kabul edildikten 
sonra artık yapacak bir şeyimiz kalmadı. Elimiz, 
kolumuz bağlandı. Ehvenişeri ihtiyar ettik. Onu 
yaptık demektir. Onun için bütün tarizlerim, 
bütün tenkidlerim Adliye Vekâletine teveccüh 
ediyor. Adliye Encümenince değil; çünkü Ad
liye Vekâleti Bütçesinde tasarrufat icrası mah
zurlu olduğunu beyandan sonra bütçede tasar
ruf yapmak fikriyle mezkûr mahkemelerin ilga
sını düşünüyor .ki, ehvenişerri ihtiyar ettik sö
zünü de buraya istinadettiriyoruz. Yine Adliye 
Encümeni aynı esbabı mucibe mazbatasının 
diğer satırlarında «Bâzı istinaf mahakiminin lâğ-
vıyla onların yerine kadıların, başkâtiplerin, 
müstantıklarm dahi iştirakleriyle yeni ve garip, 
hayrı ağrep istinaf mahkemelerinin nasıl netice 
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vereceğini ve kazalarda yapılacağı söylenilen ve 
fakat maddeten yapılmasına katiyen imkân ol-
mıyan ağrebül garaip istinaf mahkemelerinin de 
nasıl netice vereceğini tesbit ediyor ve diyor ki; 
«İşbu teşkilâtın ne dereceye kadar semerebahşo-
lacağını ancak netice gösterecek ve binnetice teş
kilâtı müstakbelede bu yeni uzviyetin suret ve 
derecei faaliyeti mühim bir sahai tetkik ve te
tebbu teşkil eyliyecektir.» Hakikaten arkadaşlar, 
bu pek garip, pek şayanı tetkik ve neticesi meş
kûk bir şeydir. Evet arkadaşlar, teşkilâtı adli
yeye, adalet kelimesinin aynına, hak kelimesinin 
«Ha» sına ımünafi olan bu madde bütün cihan 
iğin kemali istiğrab ile neticesi beklenecek ve 
tetkik ve tetebbua cidden müstahak olacak bir 
şeydir. Halbuki bu garabetin, hak ve adalet na
mına bütün bu fecaatin saiki hakikisi bütçede 
adliye tahsisatından ancak 100-120 bin lira kadar 
bir parayı tasarruf edebilmekti. Yani o maddei 
kanuniyenin yaptığı iş, memleketin hayatı adli
yesinde ve halkın adliye sahasındaki bütün üh-
tiyacat ve mütalebatmdan kasretmek ve fedakâr-
lıik yapmak suretiyle millet bütçe ve Hazinesin
de (120 000) liranın tasarrufudur. Sanki millet, 
mahkemeleri bu hale sokmaya; teşkilâtı bu de
receye indirmeye razı imiş ve ancak (120 000) li
ranın tasarrufu lazımmış... Hayır efendiler, mil
let milyonlar fedasına hazırdır. Bütçemizin ta
sarrufu daha müsait aksamı belki mevcuttur. 
Yoksa millet, bu şekilde (120 000) lira tasarruf 
değil (500 000) lira vermeye razıdır. Tek mah
kemeler hak ve adalete melce ve penah olsun. 
Tek: teşkilâtı adliyemiz basit fakat müfit esasla
ra iptina ettirilsin. Tek" halk mahkeme kapıları
na gittiği zaman başını sert kayalara vurmuş gibi 
mahrum ve mecruh dönmesin, tek biz bu kürsü
den dâhil ve harice karşı muayyen, mütecaniz, 
makûl esaslara müstenit ımutterit kanunlarla bir 
renk ve bir mahiyet gösteren teşkilâta malik, mû-
hâkiıme malik olduğumuzu iddia edebilelim. Efen
diler, mahâkimin tefsiratı bir devletin teşkilâtı 
umumiyesi içinde her şeye faik, herşeyden mu
kaddem ve herşeyden mübecceldir. 

Dr. MUSTAFA B. (Çorum) — Evvelâ ha
yat... 

SÜREYYA B. (Devamla) — H a t a , adalet
siz hayat yoktur doktor bey!. 

Dr. MUSTAFA B. (Çorum) — Hayalt oilma-
yınea bir şey olmaz, 

AHMED SÜREYYA B. (Devamla) — Mec
lisi Âliniz çalışır, 'kanun yapar, '.kanunların 
ikuvvei teidiyeLsini düşünür. Fakat her şeyin ni
hayeti ve her şeyin başı mahkemedir. Yapltığı-
nız kanunu tatbik edecek elan memurları tatbi
kattaki haltası, tekâsülü sui tatbikatımdan müte
vellit netayici muzırrayı, hakkı şikenâne mua
meleyi menedecek, onlardan miütere'ttip zararla
rın telâfisine çalışacak mıalhakimldir. Hayatını
za, ismetinize, namusunuza, malınıza vâki ola
cak taarruzları kablettaarruz ve kalb'lelıvulkuu 
menedecek jandarma ve polis dediğimiz kuv
vetlerdir. Fakat bunları dahi vazifelerinle sevk 
edecek .olan kuvvet; kuvvetti kanundur. Ve ka
nunun mahal ve mercii taitibiki mahkemedir. 
Binaenaleyh jandarmayı, polisi çalıştıran yine 
malhkemedir. Efendiler, bir millettin mahkemesi 
yoksa, bir milletin hâkimi yoksa, bir milletin 
teşkilâtı adliyesi, mâkûl, ilmi, yeknesak eisasata 
istinad etmiyorsa o meımleketlte hak yoktur, ha
yat yoktur, namus yoktur yeyalhuıt bütün bun
ların ehemmiyeti yoktur. Ehemmiyeti buiunmı-
yan, kuvvei teidiyesi bulunımıyan mevcudattı fik
riye ve maddiye ise hakikaltte madunudur. Bi
naenaleyh bendeniz Heyeti öelilemize şunu tek
lif ediyorum ki : Bu maddei kanuniyeyi reddedi
niz ! Memleketin teşkilâtı adliyesi şüphesiz şa
yanı ıslahtır ve mulhtacı tensiktir. Temenni ede
rim ve hattâ tal'efbedelim ki, Hükümeitimiz veya 
re's en Meclisimiz memleket ye teşkilâtı adliye
sini az bir zaman zarfında halkın suhuletle iika-
meiı dâvaya muktedir olalbileceği birçok merasi
mi zaide ifasına mecbur olmadan yani hakkını 
istihsal için yürüyeceği şehrahı madeleıtte kar
şısına birçok mevanii tabiiye -çıkıp kendisini 
usanca mâruK bırakmıyacak usulü muhakeme
lerle ve hiçbir kuvveltte serfüru eittoi'yerek hak
tan başka hiçlbir şey dıüşünmiyen, muktedir ve 
mütehassıs hâkimlerle teçhiz ve tesis edilmiş teş
kilâta malik olsun, ve meselâ bunun için - bil
farz söylüyorum - bu maddei kanuniyeyi teklif 
etmekten ise, bütçede tasarruf ımülâhazasiyle 
teşkilâtı adliyemizde fedakârlık yapmak lâzım 
idi ise ve meselâ İstinaf Malhakiminin lağvı diye 
ortaya bir şey altılmıiş olsaydı bu bir zemini mü
nakaşa olabilirdi. Lağvı veya aleyhinde bir ka
rar vermek şartiyle... Çünkü teşkilâtı1 adliyemiz 
noksan ve (bozuk olmakla beralber bir kat daha 
noksana, bir kat daha bo'zukluğa doğru giden 
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ytolları takübedeceğimize hiç olmazsa faydasız 
gördüğümüz teşkilâtın bir parçasını çekmiş at
mış olurduk. 

ADLÎYE VEKÎLI SEYİD B. (izmir) — Asıl 
o zaman olurdu. 

AHMED SÜREYYA B. (Devamla) — Adl'iye 
Vekili B'ey; asıl o zaman olurdu buyuruyorlar. 
Asıl o zaman olmaz. Şimdi oluyor, diyorum. Çün
kü evvelce arz etmiştim. Tekrar arz ediyorum, 
anlaşılmadığı kanaatindeyim. Bugün memlekette 
bir İstinaf Teşkilâtı vardır. İyi veya kötü, muzı 
veya müfit, yeknesak, yekrenktir. Fakat biz şim
di memlekette üçüncü bir mahiyette iki şekil, ik 
suret, iki mahiyeti garibe gösteren teşkilâtı görü
yoruz. Ağrebl budur, düşünülmiyen nokta budur. 
Memlekette İstinaf Mahkemesi yoktur. Bu bir 
noksandır. Memlekette iki türlü istinaf mahâkim' 
vardır ve iki şekil ve mahiyettedir ve birisine ka 
dılar hâkimdir, müstantıklar hâkimdir, başkâtip 
ler hâkimdir. İşte fecaat buradadır ve cehalet bu
radadır efendiler. (Bravo sesleri) Arz ettim. B'r 
de müstantıklar garibi âlâ mezunlarıdır. Başka
tipler ise gayriarif insanlardır. Bunları İstina" 
Mahkemesi Hâkimi yapacaksınız. Efendiler, bu 
ne cesarettir, ne mantıktır, ne kafadır? Ben anla 
mıyorum. Efendiler, hâtimei meka'l olarak şunu 
da arz edeyim. Bütçemizde ankarip yapacağımız 
bâzı işlerle teşkilât ve eşhas için tahsis edilm'ç 
olan yüzbinlerce liradan tasarrufa ti muhtelife ik 
beş, altı yüz bin lira kadar bir tasarruf yapılaca 
ğı muhakkaktır. Yapılacağı muhakkak olan bir 
tasarruftan hiç olmazsa 120 000 lirasını adliye 
teşkilâtına bahşederek köylünün ihtiyacatı hak ve , 
madeletini pek iyi düşündüğünü ve yaptığı her 
şeyde hâlkm menfaatini ve halkın arzu ve irade
sine inkıyat esasını ve ruhunu göstermiş olmak 
için - rica ederim - Meclisi Âliniz bu maddeyi 
reddetsin, çünkü nihayet 120 000 liranın tasar
rufundan başka hiçbir sebebi mâkule istkıadetmi-
yen bir maddei garibedir. 

ADLİYE ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR 
RİRİ FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Efendi
ler Adliye Encümeni bu mesele hakkındaki nok 
tai nazarını mazbatasında teşrih etmiştir. 

HÜSEYİN B. (Elâziz) — Aman Feridun Bey, 
biraz kısa olsun bütçe vardır. 

FERİDUN FİKRİ B. (Devamla) — Efendim, 
bu da umuru memleket, umuru Devlettir. Lüzum 
görüldü, encümen namına izahat vermek mecbu

riyetindeyim, kısa değil uzun söyliyeceğim. Efen 
diler, Süreyya Beyin mütalâa tına ve ondan sonra 
iradı kelâm eden Besim Bey arkadaşımızın mü. 
talâatına esas itibariyle tamamen iştirak ederiz. 
(Alkışlar) Musa de buyurunuz, efendiler malûmu-
âlinizdir ki, Devletin teşkilâtı adliyesini her an, 
her saat tağyir ve tebdil etmek caiz değildir ve 
bu gibi tadilât vet tağyirat muhassalai tetkik ve 
tetebbu olan esasata istinadetmelidir. Sair bütün 
memleketlerde bu gibi kavanini adliye ve alelıtlak 
kavanini asliye vücuda getirilirken mütehassısla
rın reyine müracaat edilir, malûmatları alınır, 
hzarat yapılır ve neticede vücuda getirilen lâyi

halar o kadar mükemmel, o kadar muntazam bir 
varette memleketin kuvvei teşriiyesinin huzuruna 
arz edilir ki; kuvvei teşriiye bu gibi levayihi ka-
ıuniyeyi gayet az bir müzakere ile ve hattâ Ro

manya'nın son Ticaret Kanununda olduğu gibi 
'lattâ bir maddei münferidei kanuniyeyle kabul 
•̂der ve meselenin esasını halletmiş bulunur. 

Efendiler, bugün tevzi edilen 1340 senesi Ad-
ive Vekâlet bütçesinde bir kalem vardır. O da 
25 000) liralık br kalemdir. .Kavaninin ihzarı 

nasrafı olmak üzere Devlet bütçesine, Hükümet 
.e Muvazenei Maliye Encümeni (25 000) lira 
koymuştur. Bu da gerek usulü muhakemenin, ge
rek teşkilât mahakiminin ve gerek kavanini asli-
re'ı adliyemizin ihzarına matuftur. Kavaninin 
cümlesi muhtacı tecdittir, baştanbaşa muhtacı ik
baldir. Tabiidir ki, Adliye Encümeni Devletin 
)iı gibi teşkilâtı mevzuubahsolduğu zaman da 
jütün adliyenin yükünü üzerine alarak kendisi 
Heyeti Celilenin huzuruna teşkilâtı adliye ile 
;ıkmak ve teşkilâtı adliye hakkında Teşkilâtı'Esa
biye Encümenimizin yaptığı gibi bir proje ile 
sıkmak meslekini takibetmedi. Bu bapta kemali 
sükûnetle çalışan mütehassıslar heyetinin ihzar 
edeceği lâyihanın Meclisi Âlinize Hükümet ma
rifetiyle arzına intizaren teşkilât ve ıslahatı adli
yemiz hakkında bir proje teklif ve bir şey arz et
memeyi en doğru ve en mâkul bir siyaset addet
tik, meslek addettik. 'Siyaset tabirinin ne demek 
olduğunu buradaki ulemayı kiram takdir eder ki, 
her bir meleke siyaset ıtlak olunabilir. Efendi
ler, bittabi Adliye Encümeni ittihaz etmiş oklu-
;ju şu meslek karşısında böyle teşkilâtı adliyemizi 
tadil mahiyetinde, hattâ bir harf ve bir fıkrayı 
Heyeti Celilenizin huzuruna arz etmeyi istemez
di. Encümeninizin bunu Meclisi Âlinize arz etme
sindeki saikı asli, hiç şüphesiz cümlemizin kabul 
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ettiğimiz bütçe tasarrufu mülâhazasıdır. Eğer 
Heyeti Celileniz bütçe tasarrufu mülâhazatının 
adliye makanizmasınm tamiratı esasiyesine kadar, 
Adliye Teşkilâtlına kadar nazarı itibara alınma
masını dermeyan ederse Adliye Encümeni, Heye
ti Celilenin bu noktai nazarını alkışlarla kargı
lar, Fakat efendiler, Adliye Encümeni tasarrufa 
lüzum olup olmadığı mülâhazasının esas itibariyle 
tetk ika tını salâhiyeti haricinde görmekle beraber 
kendisine teklif edilen mesaili mümkün olduğu 
kadar imale de sâyügayret etmiş ve tasarruf esa
sının kabulünü nazarı itibara alarak - kabule gö
re - adliye mak'namıza en az arıza, iras edebilecel; 
cihet üzerinde yürümek zaruretini kabul etmiştir. 

Efendiler, işin mahiyeti, esası bundan ibaret
tir. Binaenaleyh Heyeti Celileniz, bu hususta ev-
velbeevvel Adliye bütçesinin vaziyetini nazarı iti
bara almalısınız. Adliye bütçesmde (497 892) li
ra tasarruf yapılmıştır. Bugün huzuru âlinize 
arz olunan Adliye Vekâletinin 1340 bütçesinde 
(497 892) lira tasarruf mevcuttur. 

Şimdi efendiler, bütün bu meselenin esası 
bu tasarrufu kabul ettiğimize göre şu teşkilât 
ile ne dereceye kadar arz muzır olabileceğimi:' 
noktasını derpiş etmektedir. 

Şüphe yok ki memleket bir bütçe meselesin! 

mevzuubahsederken teşkilâtın esasına girmek 
(51) Kaza mahkemesini ilga etmek, (28) İsti
naf Mahkemesini nevema ilga etmek. Bunlar. 
cidden düşünülecek ve teemmül olunacak mese
lelerdir. Fakat bir kere tasarruf esası kabu1 

edildikten sonra Adliye Encümeninin yaptığı 
kavanin ve usulü meveudemiz esasına göre ab-
kâm vaz'mı temin etmeye matuf kalmıştır. Bu
gün yapılacak şey, İstinaf Mahkemesini kaldır
dığımız yerlerde, mümkün olduğu kadar ken
dine mahsus birer İstinaf Mahkemesi vücuda 
getirmektir. 

Efendiler, bu İstinaf Mahkemesine, yeni bu
lunmuş bir harikai adliye mahiyetinde göster
meyi hiçbir zaman hatırımıza getirmeyiz. Fakat 
encümenimiz bunu uzu uzadıya ve günlerce tet
kik etmiştir ve nihayet, zaten başkâtipler ve 
müstantıklar elyevm mahakimde âza mevcudol-
madığı zamanlar hâkim vazifesini görmekte ol
duklarından ve Edirne Vilâyeti teşkilâtı adliye 
kanuniyle sair kavanin bu esası kabul ettiğin
den bu hususta yeni bir adım atmış bulunmuyor 
ve zaten kavanini adliyemiz meyanına girmiş 

olan müstantıkların ve başkâtiplerin indelhace 
ve inclezzarure hâkimliğin esasını bir kere da
ha bu kanuna nakleyşemiş bulunuyoruz. Vazi
yet bundan ibarettir. 

Efendiler, bu İstinaf Mahkemeleri nerelerden 
kaldırılacaktır. Bu baptaki izahatı, Bursa Me
busu Adliye Encümeni âzası ve aynı zamanda 
Muvazenei Maliye Encümeni namına Adliye 
Vekâleti nezdinde tetkikatta bulunmuş olan Os
man Nuri Beyefendi biraderimiz dahi verebi
lirler. 

Şimdi efendiler, varidesi bir sene zarfında 
dört yüzü bulmıyan noktalarda İstinaf mahke
melerinin halihazırda teşkilâtı esasiyei adliye
mizin tesbitine kadar ibkasmda fayda olup ol
maması mülâhazası nazarı itibara alınmış ve 
bütçede tasarruf mevzuubahsolduğu takdirde 
/Ydliyc Vekâleti bütçesinin en ziyade imkânı 
tasarruf arz eden ciheti burası görülmüş
tür. 

Ama Heyeti Celi!eniz bunu muvafık bu'lmı-
yarak teşkilâtı istin af iyeyi kabul buyurabilirsi-
-TİZ. Buna diyecek yoktur. Fakat Adliye Ve
kâletinde tasarruf edilmek icabedildiği takdirde 
encümenimiz de kaanidir ki yegâne tasarruf 
^rz eden cihet budur. Filhakika muamelâtı 
;stinaf iyesi mahdudo'lan yerlerdeki istinaf mah
kemelerini kaldırarak orada yeni bir nevi isti-
^nf mahkemesi vücuda getirmek, oradaki me
hilin uzak istinaf mahkemelerine şevkini muci-

1 almamak itibariyle bir faidei ameliyeyi tazam-
mun etmektedir. 

Filhakika tasavvur buyurulsun. Bir nokta
dan istinaf mahkemesini kaldırıyoruz. Şimdi 
aradaki istinafa ait isleri a'hp da uzak bir yere 
ıevk etmektense mümkün olduğu kadar makal
ende bir istinaf teşkilâtı vücuda getirmek ve 
bu teşkilâtı kadı ve bidayet hâkiminden muavi
ninden, başkâtibinden ve müstanbkhğından 
Vri-dbetmek düşünülmüştür ve bu teklif edil
miştir. Başkâtipler ve müstantıMar noktasın
da Süreyya Beyefendinin fikrine iştirak etmiyo
rum. Çünkü: Kendileri de teslim buyururlar 
ki müstanlık ve başkâtip elyevm hâkim vazifesi 
^örmektedirler. Binaenaleyh efendiler, ortada 
veniden vaz'ohınmuş bir kaide yoktur. Yalnız 
^ese'lenin esası meydandadır. Bir istinaf mah
kemesi kaldırıyoruz. Onun yerine bidayet hâ
kiminin hâkim muavininin ve kadının ve diğer 
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iki kişinin iştirakinden ibaret bir heyeti cinayet 
işlerini riiiyete memur ediyoruz. Efendiler bu 
adamların, bu hükkâmm vukufu adlisi şüphe 
götürmez. Zira: Bunların her birisi daha bü
yük masalihi rüiyet etmektedirler. Çünkü bun
lar az - çok tecrübe görmüş, meslekte emek sarf 
etmiş ve muhtelif vazaifi adliyede bulunmuş 
kimselerdir. Binaenaleyh böyle mustanlıklar 
gibi, az - çok bir tecrübe devresi geçirmiş, baş
kâtipler gibi erbabı iktidardan ve tecrübeden 
bulunmuş kimselerin niyayetünnihaye böyle bir 
teşkilâtı istinafiyede bulunmasını encümenimi" 
son derece mahzurlu bir keyfiyet addetmemiş-
tir. 

AHMED SAKİ B. (Antalya) — Mahzuru 
da inkâr etmiyorsunuz değil mi? 

FERİDUN FİKRİ B. (Devamla) — Mah
zurunu inkâr etmek, mesleki adliyi inkâr etmek 
demektir. Alelıtlak müdafaa etmiyoruz efen
dim. A1 elıtlak müdafaa etseydik mazbatamı71 

alebtlak müdafaa esasına müsteniden yazar
dık. 

MEHMED EMİN B. (Karahisarı Şarki) — 
Mukavvedolması da kâfi bir zarardır. 

FERİDUN FİKRİ B. (Devamla) — Arka
daşlar en ziyade düşünülecek nokta şudur : Ad
liye bütçesinde dört yüz doksan küsur bin lira 
tasarruf yanılmak mecburiyeti kabul edildiğine 
nazaran, Adliye Encümeniniz, en az mahzuru İv 
teşkilâtın yanılmasında görmüştür. Heyeti Ce
lileriz bu dört yüz şu kadar bin liranın tasar
ruf edilmemesi.. 

AHMED SÜREYYA B. (Karesi) — Dört-
yüz bin değil, yüzvirmi bin!.. 

FERİDUN FİKRİ B. (Devamla) — Tasarruf 
edilmemeli esasını kabul buvurduğunuz takdirde 
encümen bir şey demez. Bir kere de bu bapta 
Muvazenei Maliye Encümenini dinlemeniz lâ-
zım^elir. mâruzâtım budur. 

ADLÎYE VEKİLİ SEYİD B. (İzmir) — 
Efe^d'm müsaade buvurursanız bendeniz söyli-
ver^'m. Efendim mesele bendenizden evvel söz 
söylemiş olan mebus bevlerin izıam ettiği derece
de ehemmiveti haiz bir mesele değildir. Bitarafa-
ne kemali itidali dem ile düsümür, muhakeme 
edersen iz demin gerek Mers'iın Mebusu Muhteremi 
"RfMvim. Bevefendinin ve gerek Karesi Mebusu 
MniVı+(vvwni Sürevva Beyefendinin fevkalâde he-
vecanlı, târizli, itirazlı, ta'an ve teş'nili ifadele
rinin sırf bir sabun köpüğü kabilinden olduğu

nu görürsünüz. Bugünkü halinde mesele nedir, 
teşkilât nedir ve ne türlü teşkilât yapılıyor? Bu
nu mukayese etmek lâzımdır. Bir kere şunu arz 
edeyim ki dünyanın hiçbir memleketinde bu de
recede istinaf mahkemeleri kesîr olan bir yer 
yoktur. 

Efendiler, tam (74) İstinaf Mahkemesi var
dır. Bu, dünyanın hiçbir yerinde yoktur. 

AHMED SÜREYYA B. (Karesi) — Dünya
nın hiçbir yerinde de vesaiti nakliyesi bu kadar 
mefkudolan, noksan olan bir memleket yoktur. 

ALİ CENANİ B. (Gazianteb) — Mersin -
Adana arası bir saattir. Bunu da görmeli efen
dim. 

ADLİYE VEKİLİ SEYİD B. (Devamla) — 
Ondan dolayı değildir. Mesele, mahkemelerin 
iş görmesidir. Bir kere malûmu ihsanınız, esa
sen bir cihet ya,nlış telâkki ediliyor. Gazeteler
de falan defaatle mevzuubahsoldu. Her vakit 
neşriyatta yanlış bir şey görüvorum. Bir kere 
İstinaf mahkemeleri lâğvolunmuyor, kalkmıyor. 
Yani istinaf vazifesine halel gelmiyor. 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — 
Kalksa daha iyi olur. 

ADLİYE VEKİLİ SEYİD B. (Devamla) — 
Bâzı ceridelerde «İstinaf mahakimi lâğvolunuvor, 
Trerine 10 vazifeyi ifa edecek bir makam kaim olu
yor» tarzında vazılar yazılıyor ve bunun hak-
Hnda idarei kelâm ediTivor. Makaleler vazılıvor 
Tre «İstinaf mahkemesi lâğvolunuvor. Memleketi
miz aravet vâsidir. O İstinaf mahkemesi 1 a."•volim-
dukta/n sonra onun vazifesi diğer bir vilâvet İs-
+;naf mahkemesine havale olnnuvor. O^a^a J<-a-
dar Edecek olan ahali neik büvük müsVl^ta mâ-
~nz kalır» denivor. Halbuki, mesele ÖVIP delil
dir. B'iz. bu maddei kanun've ile ve bu hü+ee ile 
tc<ti.fn,a.f mahkemelerini!' ve istinaf vazife«nni lnp>vet-
miivoruz. Yalnız o mahkemenin reisi, müddeiumu-
milsi kalkıvor. O memlekette, o merkezde yine is
tinaf dâvası rüvet edilecektir. Vazivete halel 
o-elmiveoektir. Bir kere bu ndktavı tesbit etmeli
dir. Gerek dâhilde rüfekavı kiram tarafından ve 
o-erek hariçte bu efihet yanlış telâkki olımdu«rı 
için işe başka bir renk veriliyor. Halbuki öyle 
değildir. 

Gerek Besim Bev biraderimiz Ve p-ê ek Sürev-
va Beyefendi «Hükümetin s'ivaseti adüvesi olma
lıdır» dediler. Bek doğrudur. Kendilerinin bu 
noktadaki mütalâalarına, bendeniz de iştirak 
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ederim ve hatırı âlinize gelir ki buraya daha ilk 
geldiğim zaman bu kelimeyi ilk söyliyen bemde-
nizian. Gazetelerde neşreden bendenizim ve bunu 
arz ettiğıkn zaman birçok rüfekayı kiram itiraz 
etmişlerdi ve mâruzâtımı hüsnü telâkki etmemiş
lerdi. Şimdi «İstinaf mahkemeleri kalkmalıdır» 
diyenler o vakit bana itiraz etmişlerdi Fakat bu
gün kalkmasını istiyorlar ve eminiım ki gelecek 
sene Heyeti Celileniz «İstinaf kalksın» diyecek
tir. Bunu bildiğim içindir ki bu meseleyi öne 
attım ve bugün mu madde ile mustantıka, başkâ
tibe salâhiyet veren bugünün Adliye Vekili de
ğildir. E'vvelki Hükümet vermiş ve bugünün Ad
liye Encümeni koymuştur. 

AHMED HAMDİ B. (Bozok) — Hâlâ cari
dir. 

ADLİYE VEKİLİ SEYİD B. (Devamla) — 
Adliye Vekâleti bu noktaya itiraz dahi etmiştir. 
Bu itirazını Süreyya Beyin fikrine iştirak ede
rek dermeyan etmiştir. «Aded çok olsun reyden 
istifade olunur» dendi. «Evet» diyen aibdiâciz de
ğildir efendim. 

FERİDUN FİKRİ B. (Derdim) — Adliye 
Encümeni başkâtipler ve müstantıklardam istifa
de edileceğine kaanidir. 

ADLİYE VEKİLİ SEYİD B. (Devamla) — 
Şimdi sdyaset noktai nazarından adliye siyese-
tini düşünecek olursak, bunu asıl bütçe müzake
resinde uzun uzadıya izah etmek isterim. Ma
demki şimdi mevzuubahsettiler. Kusa, başınızı 
ağrıtmamak üzere hulâsatül hulâsa bir iki cümle 
söylivemem. -> 

Efendim Adi ive Vekâletinin siyaseti adliyesi 
olmak lâzım değil midir? Şüphe yok. Devletim 
her sevinde, her hareketinde siyaseti olması za
ruridir. Zaten Devlet demek, sivaset demektir. 
Siyasetsiz hiçbir iş olmaz. Sivaseti adliye demek
ten maksat yani (ileride teşkilât hakkında, kava-
n'ini huıkuMve, adliye hakkında, hükkâm hakkın
da ne düsünüvorsun, ne yapacaksın) demektir. 
Su arz ettiğim cümlelere nazaran bunun üç kı
şımı olduğu görülür. Bu üç kısım de in de tasav-
vuratımız vardır. Bibisi şahsidir, hükkâmm ev
safına taallûk eder. Yani hükkâmm eşhasına 
taallûk eden evsaf, hâkim'ivet ve şeriatı hâkimi
yet noktai nazarından, ehlivet ve liyakat, ilim 
ve iktidar ve meziyet itibarivle tasavvur olunur. 
İkincisi : Kavariini mevcudeıniin ıslahat ve tadi
lâtı, »asrı hâzırın tekâmül âtına, memleketimizin 
ıMiyacaltıına hayatmıızun, içtimaiyatımızın her 

türlü levazımına muvafık ve ihtiyacatı memle
keti tatmin edici kavsinin vaz 'etmektir. Üçün
cüsü de : Mahakimin usulü muhakemesinde, teş
kilâtına taallûk eden hususat ve ıslahattır. 

Bugün bunları burada izah ederek sözü uzat
mayı faydalı bulmuyorum. Çünkü muvakkat büt
çe müzakeresi müstaceldir. Binaenaleyh sözü 
uzatmaya lüzum yoktur. İnşallah on gün son
ra Adliye Bütçesi müzakere edilirken uzun boy
lu, hattâ sabahlara kadar bu hususu müzakere 
edebiliriz. Yalnız teşkilâta taallûk eden şu nok
tada mâruzâtımı arz edeyim ki - şahsi bir mebus 
sıfatiyle arz ediyorum ? ileride Hükümet düşü
nür. Benim fikri şahsıma göre bu memlekette 
istinaf mahkemeleri zaittir efendiler. ((Bravo 
sesleri, alkışlar) Hem yalınız zait değil, kendi 
itikadımca muzırdır efendiler. Tam yirmi iki 
sene dâvavekâleti eden bir adamım. Kıırk sene
lik ömrümü bu ilmin içinde 'geçirmiş bir ada
mım. İstinaf mahkemelerinin hiçbir «meselede 
-nazarattan başka faideısini (görmedim. - Tabiî 
calisi tecrübemle - Malûmu ihsanınız Ibizde isti
naf iki nevidir (kalMettemyiz, badettemyiz) Bu 
ikisinden birinin zait 'olduğuma şüphe yoktur. 
Bir kere bunu düşününüz. (Temyize (gitmeden 
istinaf elmuyor. Temyize gidiyor. Sonra isti
nafa geliyor. O halde bunun birinin tam'amiyle 
zıaidolduğu şüpheden âr i . 

AHMED SÜREYYA ıB. (Karesi) — Onu 
yapmalı. 

ADLİYE VEKİLİ SEYİD B. (Devamla) — 
Yapılacak mesele temyiz mahkemesidir. Mü
kemmel bir temyiz ınTalhkemesi yaparsanız. O 
temyiz mahkemesi tasdiklerinde ilâmatımı (ga
yet müdelel ve mufassal esbabı mraıcibe beyan 
ederek birer birer o ilâmın (hükmünü tasdik 
veya reddederse yâr da, 'ağyar da onu hüsnü 
kalbul ve telâkki eder ve hattâ mahkûmun aleyh 
olan şahıs dalhi lisanen söylemezce bile kalben 
kendisinin (haksızlığını itiraf eder. Nakzettiği 
halde 'o bittekrar rüiyet ediliyor. Buıgün yeniden 
rüyet edileceğinden o müdellel ve mufassal es
babı nakziyeyi nazarı itibara lalan (mahkeme -
ki o birinci mahkeme idi - hiç şüphe yok, Mah-
kemei temyizin IO tenvirat ve irşadatı dairesin
de hareket ederek muhakemeyi yeniden rüyet 
edince ,ara yerde istinaf mahkemesine ne lüzum 
kalıyor? Efendiler bu tanzimattam sonra bizim 
Hükümetlerimizin Avrupa'yı taklide hiç düşün
meden yaptıkları bir şeydir. 
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AHMED SÜREYYA B. (Karesi) — Neye 
lâğvetmiyorsunuz da ıgarip ıbir şekil buluyor
sunuz ? 

ADLİYE VEKİLİ SEYİD B. (Devamla) — 
Oraya da geleceğiz. Bu pek doğru ıbir itiraz
dır. Tabiî tarihi islıâmı mütalâa buyurdunuz. 
nükümeti saire tarihlerini 'okudunuz, Türk'ün 
tarihini .mütalâa ettiniz. Şark'da istinaf usulü 
hiç yoktur. Bu usul Garp 'dedir. Şark'da olma
dığı gibi ıhukuku islâmiyede de yoktur. Hukuku 
sairei miielde de yoktur. Tetkik buyurunuz. 
Nitekim bugünkü .çapraşık usul ile iki usulü 
muhakeme olduğunun sebebi Ibudur. Dün bu
rada Saruhan 'Mebusu- Vasıf Beyefendinin bi
hakkın dermeyan ettikleri 'bir itiraz ıvardır. 
Dediler ki usulü muhakemede ikilik ıvardır 
Tevhidi kaza dediler, yanıldılar, şehvettiler 
Çünkü m<emleektte tevhidi kaza meselesi yok
tur. Kaza teyhidolunmuştur. Vahittir, taaddüt 
yoktur. Eskiden vardı. Evvelce (babı meşihat 
ayrı idi. Orada bir meclisi tetkikatı şer'iye var
dı. Ayrıcada nizamiye namı altımda ibir 'mahke
mei temyiz vardı. Kez alık <o 'meclis tetkikat1 

şer'iyeye merbut bir de mahkemei şer'iye vardı 
Bundan başka bir ide mahkemei temyize merbut 
mahakimi adliye vardı. Fakat bu, buıgün yok
tur. Ferid Paşa Hükümeti bunu tekrar iade 
etmek istedi ise de muvaffak »olamadı. 1332 ta
rihinde - pek iyi bilirsiniz - tevhidi kaza mamı 
altında yapılan bir kanun ile te^hidedilmiştir. 
Onun içindir ki babı meşihattaki meclisin tet
kikatı şer'iyesi mahkemei temyizin içine kon
muştur. Yalnız ismine Şer'iye Dairesi demiştir 
Mahkemei temyiz bir mahkemedir. Daireler 
mütaaddittir. Fakat o daireler ayrı ayrı mahke
meler değildir. Hepsi bir mahkemedir. Ceza 
dairesi, iSulh dairesi, istida dairesi, şer'iye dai
resi diye Ibeış daire olmuştur. Altı da yapabili
riz. İşin nev'ine göre, kesretine göredir. Bida
yet mahkemeleri de böyledir. Bugün bidayel 
malhkemeleri tamamiyle bir der. Onun için bakı
nız burada neyi lâğvediyoruz, mahkeme Ûıâğvet-
miyoruz beyefendi lâğvediyoruz 'zannederek 
tevahhuış ettiler. Bayır, 'hiçbir kazadan mah
keme lâğvetmiyoruz. Mahkeme duruyor. 

HASAN B. (Trabzon) — Keşke lâğvedilse. 
AHMED ıSÜREYYA B. (Karesi) — Kari

katür. 
ADLİYE VEKİLİ .SEYİD B. (Devamla) — 

Orada ne var mahkeme duruyor. Bugün cari 

ilan usul budur. Karikatürlük bir şey yoktur. 
Etüt etmemişisiniz birçok kazalarda buıgün se
nin livanda bile hâkim yoktur. (.53) kazada.. 

AHMED (SÜREYYA B. (Karesi) — Müba
şiri de vekâlete koyun. 

ADLİYE VEKİLİ ıSEYİD B. (Devamla) — 
Efendim teşkilâttan balhsediyoruz. Yani bakınız 
(53) kazada ahali yok efendiler. Zorla mah
keme mi yapacaksınız, ismini söylemek iste
mem, fakat 'o mebusu muhterem burada ise 
bilir. Bendeniz söylemek istemem. Hiç hatırım
da yok iken bu mesele çıktığı vakit bir yerin 
belediye reisi ile (mebusu muhteremi Ibamazbata 
bendenize (geldi ive o kazadan ımahkemeyi lâğ
vedeceğini de daha düşünmemişim. Dedi ki, 
:<efendim mazbata ahali namına yapılmıiştır. 
Kazamızdan mahkemeyi lâğvedecek missiniz 
lâğvetmeyiniz rica ederim. Gerçi bizde dâva 
yoktur fakat biz size dâva ihdas ederiz» dedi
ler. (Handeler) Aman nasıl şey bu neresi de
dim. «Burada yakında bir yer» Ben bunu hiç 
düşünmemiştim. Resmen itiraz ediyorsunuz şu 
ııazbatayı (verin ben bingimden' itibaren lâğve
derim dedim. Hakikaten ıhiç işi yok. Fakat abali 
acaiptir. Oraya ıvaktiyle bir mahkeme konmuş 
niçin kalksın diyor. Öteki kazada var, burada 
neden olmasın .diyor, mahkemenin kalkmasın
dan müteessir oluyor. Hakikaten ne acaip fa
kat Adliye Vekâleti, mesuliyeti devleti sırtına 
alan bir adamın milletin kesesinden çıkan bu 
parayı lüzumsuz yere sarf ettirmesi igünah de
ğil midir? Beyefendiler allah bunu sormaz mı. 
vdedan bunu sormaz mı? orada iş yok iken bu 
kadar parayı döküyorsunuz diye millet bizden 
sormaz mı? Bunu düşünmek iâızımdı. Âdeta 
bu parayı sokağa atmaktır. Van vilâyetinde 
kazalar var .ki nüfus yok, fakat (orada malhkeme 
^ar. Bugün hâlâ ıorada malhkeme var. El'an 
naaş alıyorlar. Kaç tanesi bendenize geldi. 
3iri de benden mezuniyet almadan memuriye
tini terk ederek ıçıkmış, ıgellmiş. ıSen bilâmezu-
niyet nasıl terki vazife ederek geldin dediğim
de efendim biiâmezuniyet (gelmedim, münazilen 
geldim, yani kendi kendimi azlederek ıgeldim 
dedi. 'Çünkü orada ne iş ıgöreyhn? Ne iş var; 
ne de bir şey.. Uyuyup duruyorum. Günah de
ğil mi dedi? Nerede dedim (Kuru Çayda) dedi. 
Acaip dedim, ihsaiyat 'cetveline baktım ki, doğ
ru, en evvel bendenizi irşadeden ,o hâkim efen
di oldu ive bendenize izahat verdi, dedi ki, ben 
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bilhassa zatıâlinizi irşat için 'geldim, (günahtır 
birçok yerler var ki iki hâkim, üç hâkim .bulu
nuyor. Ezcümle biz oraya ıgideli sekiz ay oldı 
bu müddet zarfında yedi iş 'geldi beyefendi, se
kiz ay 'zarfında yedi iş gören hâkim ipka olu
nur mu? Dedi. 

ALİ B. (Rize) — Haklısın haklı. 
ADLİYE VEKİLİ SEYİD B. (Devamla) — 

Değil imi Efendim. 
SÜLEYMAN ISIRRIIB. (Bıoaok) — İtiraz et-

miyeceğimize teminat verelim. (Kâfi, kâfi. 
ADLİYE VEKİLİ ıSEYİD B. (Devamla) — 

Dediler ki, Adliye Vekili ine yapmasını bildiği 
var, ne yaptığını. İltifatlarına teşekkür ede-
dim. Fakat bu Adliye Vekili ateh (getiren Ad
liye Vekillerinden değildir. Ne yaptığını bilir 
ve ıbilımiştir ve bilecektir. Hiçbir vakit ıcehil üze
rine ayağını Ibasmamıştır. 'Teessüf ederim, o 
biliyor da, aibdiâçiz inilmiyor öyle mi? Bunr. 
vicdanınıza sorarım. Ayıp değil midir. 

BESİM B. ('Mersin) — Hâşa öyle deme
dim. 

ADLİYE VEKİLİ ıSEYİD B. (Devamla) — 
Söyledikten sonra hâlâ demenin mânası kah 
mı? Efendiler. Rica ederim bendenizin kalbim
de... 

HÜSEYİN B. (Elâzİz) — Bendeniz de hak
lısınız dedim, haksızsınız demedim. 

ADLİYE VEKİLİ SEYİD B. (Devamla) — 
iSize söyleımedim efendim. (Alkışlar) Yükü
mün ne kadar ağır olduğunu (bendeniz cümle
nizden ıçok takdir ediyorum. Hattâ >o mesuliyeti 
üzerime alıp - (bildiğim için isimleri tasrih olun
masın - başta ıbeni döğsünler -zarar yok dedim, 
o bana racidir, ben katlanırım dedim. Her han
gi dairede ıbir istinaf mahkemesi veya bir mah
keme lâğvedilecek olsa hiç şüplhe yok ki oraya 
mensubolan mebus efendiler (hana itiraz ede
cek. 

FERİDUN FİKRİ B. (Demim) — Dersim'-
den kaldırıyorsunuz, ben itiraz etmiyorum, ka
bul ediyorum. 

ADLİYE VEKİLİ ıSEYİD B. (Devamla) -
Teşekkür ederim, o sizin insafınız, nasafet om 
icaıbettirir. 

AHMED (SÜREYYA B. (Karesi) — ıŞahsar 
müteessir değilim, meslek .müteessirdir. 

ADLİYE VEKİLİ SEYİD B. (Devamla) -
Muvazene Encümeni birer birer tesbit etmek 

İstedi. Etse idi bütün mesuliyet üzerimden gi-
lerdi. Hayır dedim, tesbit etmeyin bütün me-
aıliye't tbana aidolsun, Ibütün hücumlar bana ol-
lun, size olmasın! Çünkü mesele nedir? Sizler 
le ve bizler de, kalplerimizde -gülü ıgış yoktur. 
lissî (husumet yoktur, maksat Devlete, millete 
lizmettir, memlekete oıâfi iş ıgörmektir., Bunu 
her bangi <bir âkıt> zeki fatin bir zatın takdir 
edeceği derkârdır. Yalnız kapalı kalmamalı, 
halk maatteessüf (anlamıyor. - İsimlerini s'öyli-
yeyim - İkdam ve isaire gazeteler bumu aldılar, 
nakaleler yazdılar ve pek yanlış şeyler yazdı

lar, aksi tesir yapıyor. Meselâ burada 'bir söz 
söyleniyor, mahkemei şer'iye denmeye ne lüzum 
/ar, buna malhkemei şahsiye dense ne olur de
niliyor, bu bir fikirdir, derhal İkdam'da maka
leler yazılıyor. Mahkemei ışeriyeleri lâğvediyor-
lar diye yazdılar. Ruslar bile lâğvetmedi diye 
Hart tane makale yazıldı, tekziibettiım, yine yaz
lılar. 

HÜSEYİN HÜSNÜ Ef. (İsparta) — Allah 
')el asını versin -onların. 

ADLİYE VEKİLİ -SEYİD B. (Devamla) — 
)nun için rica ederim, bunu iyice düşünmeli

yiz. İyice sarih söylemeliyiz ahali de sarahati 
görmeli ve bilmelidir. Binaenaleyh (hulâsa ede-

ı:.m ki, tamamiyle istinaf mahkemelerini kaldır-
ıak taraftarı olduğum 'halde kalldırmıyorum. 

"-Tiçin? Efendiler istinaf mahkemelerini îkaldı-
•rnca bidayet mahkemelerini halka bir hissi 

emniyet ve itimat ilka edecek şekilde yapmak lâ
zımdır. İstinaf mahkemelerini lâğvetmek mem
lekette azîm bir inkılâptır. Bu inkılâbın adlî, 
bir inkilâbı hukukî vücuda getirmektir. Bilir
imiz ki, istinaf usulünü Avrupa'dan almışsızdır. 
Avrupa'nın (kontinan) dedikleri Avrupa'yı vıns-
taida tekmil istinaf usulü mevcuttur. İngilizlerde 
yoktur, başka yerlerde yoktur. Asıl vasati Av
rupa'da, İtalya'sında, Fransa'sında, İsveç. Nor
veç'inde, Rusya'sında, Almanya'sında vardır. 
3iz de onları görerek almışızdır. Şimdi bunu de
faten ref etmek bir kere «canibin nazarı hayreti
mi celbedeeek, tevahhuşunu mucibnl adaktır IV̂ a-
lûmuâliniz bugün memleketimizde hâkimi mün
ferit usulü caridir. Yani bidayet mahkemeleri 
Lck hakimlidir, tek bir bakim efendi mahkeme 
eskil ediyor. Eskiden böyle değildi, biri hâkim 

'kişi âza olmak üzere üç kişiden ımiürekbep idi, 
Yine öyle iken istinaf 'mahkemeleri vardı. Pek 
yanlış bir telâkki olarak 'bâzı ef endiler, Osmanlı 
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meşrutiyeti zamanında hâkimi münferit usulünü 
ka'bul etmek istekliler. Hattâ o vakit Aptiâciz 
yırtılmıştım, itiraz etmiş kalbul ettirememiş 'Mim. 
Edirne'de tecrübe edeceğiz dediler. Bu suretle 
Edirne Kanunu namı altında ve yalnız Edir
ne'ye malmış olmak üzere bir kanun yapıldı ve 
bunda her mahkeme bir tek [hâkimden . ibarettir 
denildi. Harekâtı Milliye esnasında seleflerim, 
Burada da >bu Edirne Kanununu tekmil Anado
lu'ya teşmil etmişlerdir. Bugün Anadolu'nun 
her tarafında hâkimi münferit usulü caridir. Ya
ni 'bidayet mahkemeleri tek bir hâkimden iba
rettir. Hâkim esasen tek iken bir de istinaf mah
kemesini lâğvederek 'bütün ımuamelâtı cesimei 
dleaviyi tek bir hâkime bırakırsak, a'haliyo bir 
korku gelecek. Binaenaleyh istinafı kaldırmalı. 
Fakat onun yerine halka belki da'ha iyi 'bir em
niyet ilka etmek için tndayet mahkemelerini 
üçer kişi'den mürekkep ve müetemi mahkeme 
şeklinde yapmak lâzımgelir. Hesaibettim, lâzım 
olan sekizibuçuk milyon liradır. Verirseniz yarın
dan itibaren yaparım. Verin bu parayı yarın si
ze ımaddei kanuniyeyi getireyim. Hem ben yaza
cağım ;başkasına da yazdınmıyacağım ve sonra 
maatteessüf sekizibuçuk milyon lirayı verseniz 
de yine tamamiyle yapamıyacağım. (Handeler) 
Neden yapamıyacağım, çünkü o kadar ve o 
acledde hâkim yoktur. O miktar lıâkimi bulamı-
yacağım (doğru sesleri) Beride yalan yoktur 
beyefendiler, kalbimin içi ne ise onu söylerim, 
!hatır için de söylemem. Ne söylersem ona ina
nın rica ederim. (Handeler) 

AVNİ B. (Be'Ziok) — Öyle şey yok. 
ADLİYE VEKİLİ SEYİD B. (Devamla) — 

Aded yoktur aded. Bu elim bir vaziyettir, şaya
nı teessüftür. Yani biliniz ve anlayınız ki. on KO-
nelik Harb>'i Umumi, bu memleketin bütün er 
hap ve ilmü irfanını ifna etmiştir efendiler. 
Onun içindir ki, bu hâkimi müçtemi tatbik ede
bilmek ve onun neticesinde istinafı lâğvetmek 
için iki, üç sene beklemek lâzımdır, talebe yetiş
tirmek lâzımdır. Ben 'mekteibi hukukta iken be
nim sınıfım üçyüz doksan kişi idi. Bugün ımek-
teflbi hukukun bir sınıfında yüz kişi görürsek o !.. 
maşallah diye iftihar ediyoruz. Efendiler, bu. 
ıf)ı"qn"m"lof>ok .«"avet mühim bir meseledir, k^lay 
değildir. Derhal yapıverelim. Adliye Vekâleti 
lâyihasını getiriversin, yapıverin denemez. Dev
letin siyaseti adliyesi kolay değil efendiler. 
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Olamaz, bu papuç giymeye benzemez, siyaseti 
adliyede mazarratını, menfaatini, sureti tatbi-
kıyesini âriz ve amik düşünmek lâzımdır. Ne-
tekim Adliye Vekâleti onu altı aydan beri dü
şünmüştür. halen de düşünüyor ve yine de 
düşünecektir. (Müzakere kâfi sesleri) Şimdi 
hülâsa yapalım efendiler, bendenize taalûku 
yoktur, bütçe meselesidir. Tasarrufu yapmaz
sanız istinaf mahkemeleri kalır. Yok tasarru
fu yapacağız dersiniz o istinaf mahkemelerini, 
istinaf mahkemesi değil yanlış söylemiydim. 
istinaf reisini ve müdcleiiumumisini kalclırmıya 
mecbur olacağımız için üç kişilik bir heyeti 
hâkime teşkili suretiyle bu açığa o yamayı ya
pıyorum. Fakat bendenizin teklifim üç hâkim
den mürekkebolmak üzere idi, beş değil *idi. 
Onu Adliye Encümeni beş yapmıştır. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Usulü 
nıuhakematı cezaiyeyi ve esasatmı bozmamak 
için yaptık. Cinayet işlerini üç^ kişiye bıraka
mayız. Beş kişiye baktıracağız. 

ADLİYE VEKİLİ SEYİD B. (Devamla) — 
Bence beş kişi ile, üç kişi arasında fark yok
tur. (Müzakere kâfi sesleri) 

REİS — Kifayeti müzakere takriri vardır 
efendim. 

AHMED SÜREYYA B. (Karesi) — Sualle
rimiz vardı Reis Bey! 

REİS — Müzakere kâfi görülmezse o va
kit söylersiniz. 

AHMED HİLMİ B. (Kayseri) — Efendim 
kifayet aleyhinde söyliyeeeğim. (Reye sesle-
ri) 

REİS •— Efendim müzakerenin kifayeti 
aleyhinde bir arkadaşımız söz istedi. 

AHMED HİLMİ B. (Kayseri) — Efendim 
mesele gayet mühimdir. Vekil Beyefendi bir
çok şey söylediler fakat bendeniz eserine bakı
yorum, Adliye müossesatma bakıyorum. Maat
teessüf her yerde herkes adliyeden müştekidir. 
Adliye katiyen vazifesini yapmıyor. (Kifayet 
aleyhinde değil sesleri) Hata usulündedir ve
yahut şeklindedir, ben onu bilmiyorum. Şu mu
hakkak ki adliye, vazifesini yapmıyor. Adliye
den herkes müştekidir. Adliye kavanin ve usu
lü kâfi değildir. Islahatı adliye için hiçbir hat 
ve atılmamıştır. İstanbul'daki komisyon hiçbir 
vazife yapr»^yor ve yapmıyacaktır. Adliye her 
halde ıslaha muhtaçtır. Vekil Beyefendinin 
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sözleri hakikatle katiyen tevafuk etmiyor. Ese
ri meydandadır. Adliye yoktur. (Reye sesleri) 

REİS — Efendim heyeti umumiyesi hakkın
daki müzakereyi kâfi görenler lütfen el kaldır
sın. Kâfi görmiyenler lütfen el kaldırsın. Müza
kere kâfi görülmüştür efendim. İki takrir var 
dır. Biri kanunun heyeti umumiyesine ait mü
zakerenin neticesinin tâyini esame ile olması
nı teklif ediyorlar. Takririn diğeri ise doğru
dan doğruya reddini teklif ediyor. Kanunun 
heyeti umumiyesinin müzakeresi neticesinde 
reddi mutazammm olarak rey istihsaline ait 
nizamnamemizde sarahat var, o sarahat şu
dur: 

Heyeti umumiyesinin müzakeresi kâfi gö
rüldükten sonra maddelerin müzakeresine ge
çilip geçilmemesi Heyeti Celilenizin reyine vaz'-
edilir. Maddelere geçilmesi kabul edilirse he
yeti umumiyeye ait müzakere kabul edilmiş, lâ
yiha kabul edilmiş ve maddelere geçilmiş olur. 
maddelerin müzakeresine geçilmesi kabul edil
mezse kanun reddedilmiş olur. Binaenaleyh' 
tâyini esami teklifi vardır. (Kaç imzalı sesleri) 
Onbeş imzalıdır efendim. Binaenaleyh tâyini 
esami ile reye vaz'ediyorum. Kabul edenler 
beyaz, reddedenler kırmızı rey vereceklerdir. 

ADLİYE VEKİLİ SEYİD E. — Reis Bey 
bu bir maddedir. 

Maddelere geçildikten sonra tekrar mı mü
zakere olunacak? Maddelere geçilmesine diye 
reye koyuyorsunuz. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Hay r 
efendim, hayır... 

(Ardahan dairei intihabiyesinden âra istih
saline başlanmıştır) 

REİS — Reylerini istimal etmiyenler ze
vat verse lütfen istimal etsin. İstihsali âra mu
amelesi hitam bulmuştur. 

Neticei arayı arz ediyorum efendim. (170) 
âza reye iştirak etmiştir, (120) kabul (40). ret 
ve (10) müstenkif, bir de istihsali âra muame
lesinden sonra verilen rey vardır. Binaenaleyh 
lâyihanın maddelerinin müzakeresine geçilmesi 
(119) rey ile kabul edilmiştir.. Birinci madde
nin müzakeresine başlıyoruz. 
Bâzı mahallerde hâkimi müçtemi teşkilâtının 
iadesine ve bâzı mahakimin lağvına dair Kanun 

Madde 1. — Lüzum görülen mahallerde teş
kilât, Mahakimi Nizamiye Kanununa tevfikan 

'ıâkimi müçtemi teşkilâtı ikamesine ve mevaddı 
aride itibariyle mahakimi istinafiyedei ica-

jedenlerini lağva ve lâğvedilen mahkemelerin 
rerine kaim olmak üzere mahallî kadısiyle hâ-
im ve hâkim muavinlerinden mürekkep bir 

'stinaf mahkemesi teşkiline ve işbu teşkilâtın 
ledeliktiza kazalarda dahi vücuda getirilmesi
ne, Adliye Vekâleti mezundur. Bu suretle teş
kil olunan mahkemelerin refakatinde bir veya 
müteaddit hâkim muavini dahi bulundurulur. 
İşbu mahkemelercle vazifei riyaset, Adliye Ve
kâletince heyetten münasibine tevdi olunur. 
Mahkemenin başkâtibi dahi âzalık sufatını ha
izdir. Şu kadar ki, başkâtibin âza sıfatiyle he
yetin noktasını ikmal edebilmesi mahkemenin 
liğer hâkim veya hâkim muavinlerinden teşki
line imkân olmadığı zamana "münhasırdır. Bu
raların müstantıkları tahkikat kararnamesini 
tanzim etmemiş oldukları meseilde hâkim mu
avini sıfatiyle heyete dâhil olabilirler. İşbu 
mahkemeler mevadı cinaiyeyi rüyet edecekleri 
esnada kemakân beş zattan terekkübeder. 

BESİM B. (Mersin) — Reis Bey! Usul hak
kında mâruzâtta bulunacağım. 

REİS — Buyurunuz. 

BESİM B. (Mersin) — Bu madde mâlu-
muâlileri dokuz fıkradan ibarettir ve her biri 
ayrı ayrı mühim bir madde halindedir. Bunun 
ıkra fıkra müzakeresini teklif ediyorum. 

REİS — Efendim kanununu heyeti umumi
yesi birinci maddesinden ibarettir. Deminki is
tihsali âra neticesinde kanunun maddelerine 
geçilmesi kabul edildi ve birinci madde hakkın
da tadilname de yoktur. Yalnız birinci madde
cin fıkra fıkra müzakeresi Besim Bay tarafın
dan teklif ediliyor. (Hayır, hayır sesleri) O hal
de birinci maddeyi reye vaz'ediyorum. Kabul 
buyuranlar lütfen el kaldırsın. Kabul buyurmı-
yanlar lütfen el kaldırsın. Birinci madde ka
bul edilmiştir. 

Madde 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden mu
teberdir. 

BESİM B. (Mersin). — Anlaşılmadı Reis 
Bey. 

REİS — Efendim fıkra fıkra reye vaz'edil
mesi için teklifi şifahi yaptınız. Heyeti Celileye 
sordum, kabul etmediler. Tadilname' de olma
yınca maddeyi reye koydum. Heyeti Celile de 
kabul etti. 
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BESİM B. (Mersin) — Efendim... 
REİS — Rica ederim efendim, usul hakkın

da söz isterseniz veririm. Yoksa tadilname ol
madığından madde reye vaz'edilmiş ve kabul 
olunmuştur. 

AHMED SÜREYYA B. (Karesi) — Söz is-
tiyen var mı diye sormadınız. 

REİS — Kanunun heyeti umumiyesi bir 
maddeden ibaret olduğu ve fıkra müzakeresi 
hakkındaki teklifi şifahi kabul edilmeyip red
dedildiğinden ve tadilname de olmadığından 
maddeyi reye koydum ve kabul edildi. 

MAHİR (Ef. (Kastamonu) — Efendim, sö
ze mahal yok. Muamele tamamdır.. 

(İkinci madde tekrar okundu) 
REİS — Söz istiyen var mı efendim? 
ALİ SURURİ Ef. (Karahisari Şarki) — Reis 

Bey! 1 Mart 1340 tarihinden muteberdir demek 
lâzımgelir. 

REİS — Efendim Ali Sururi Efendi «1 Mart 

REİS —• Celse küşadedilmiştir. 1340 senesi 
Mart ayma mahsus bütçenin müzakeresine baş-

2. — 1340 senesi Mart ayına mahsus muvak
kat bütçe hakkında Başvekâletten mevrut 
(1/448) numaralı kanun lâyihası ve Muvazenei 
Maliye Encümeni mazbatası 

Ankara 
Türkiye Cumhuriyeti 

Başvekâlet 24 . 2 .1340 
Kalemi Mahsus Müdüriyeti 

Aded : 6/868 

B. M. M. Riyasetti Celbesine 
Bin üçyüz kırk senesi bütçesinin senei hali-

ye iptidasına kadar mevkii meriyete vaz'ı möm-

1340 tarihinden muteberdir» demek lâzımgelir 
teklifinde bulunuyorlar. Muvafık mı efendim? 
(Muvafıktır sesleri) Maddeyi bu suretle tas
hih ediyoruz. Bu tashih veçhile ikinci maddeyi 
kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul 
etmiyenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiş
tir efendim. 

Madde 3. — İşbu kanunun icrasına Adliye 
Vekili memurdur. 

REİS — Bu maddeyi reye vaz'edeceğim. Ka
bul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul etmi
yenler lütfen el kaldırsın. Madde kabul edil
miştir. Kanunun heyeti umumiy esini reye vaz'-
ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Kabul etmiyenler el kaldırsınlar. Kanunun he
yeti umumiyesi kabul edilmiştir efendim. 

On dakika teneffüs etmek üzere Celseyi ta
til ediyorum. (Devam sesleri) Efendim; on da
kika teneffüs için celse tatil edilmiştir. 

Hitamı müzakere; saat : 4,47 

ıifc • • 

lıyoruz. 

kün olmadığı takdirde hidemaltı umumiyenin 
sekteden vikayesini teminen Mart 1340 maihına 
mahsus olmak üzere muvakkat bir bütçe ihzarı 
zaruri görülmekle bu bapta Maliye Vekâleti öe-
llilesinee tanzim kılınıp İcra Vdkilleri Heyetinin 
24 . 2 . 1340 tarihli içtimamda Meclisi Âliye 
arzı takarrür eden lâyihai kanuniye ile merbutu 
esbabı mucibe lâyihası l'effen takdim kılınmış
tır. Mukitezasmm ifasına müsaadei Riyasıetpe'-
nahilerini arz ve istirham eylerim efendim. 

Başvekili 
İsmelt 

İKİNCİ CELSE 

Bedi müzakerat; saati : 5,12 

REİS — ikinci Reisvekili ismet Bey 

KÂTİPLER : Mahmud Bey (Siird ), Ragıb Bey (Zonguldak) 
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Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 

Kalemi Mahsus Müdüriyeti 
Aded : 304 

1340 senesi Mart ayına mahsus muvakkat bütçe 
lâyihai kanuniyesi 

Madde 1. — 1340 senesi Mart ayında ifa olu
nacak hidematı Devlete karşılık olmak üzere de-
vairin şenel merkume hidematı umumiyesi için 
Muvaaenei Maliye Encümenince tesbit olunan 
'mulhassesatı umumiyeye mahsuben on milyon 
heşyüz yedi bin üçyüz dörlt lira tahsisatı muvak-
kâite küşadedilmiştir. 

Maıdde 2. — 1340 senesi muvazenei umumi-
yesi mucibince devair kadrolarında yapılan ten
zilât ve maaşatta icra kılınan tenlkihat Mart ip
tidasından muteberdir. 

Madde 3. — 30 Teşrinisani 1330 tarihli Ka
nunu Muvakkatin altıncı ve 25 Şulbat 1330 ta
rihli zeylinin yedinci maddeleri berveçhi zir tev-
hid ve tadil edilmişltir : 

a) Gerek müesısesat ve şirketler, gerek ce
miyetler ve eşhası ferdiye nezdinde maktu maaş 
ve ücret ve aidatla istihdam olunan her nevi 
müstahdemin sureti adiye ve fevkalâdede aldık
ları maaşat ve üeürat ve ikramiyelerin miktarı 
senevisi üzerinden ve tediye olunan nevi akçe
nin borsa idaresinden veya ticaret odasından 
alınacak piyasa fiyatına göre yüzde üç nisbetin-
de Temettü Vergisi istifa olunur. 

h) 30 Teşrinisani 1330 tarihli Temettü Ver
gisi Kanunu muvakkatinin dokuzuncu madde
sinin beşinci fıkrası berveçihi zir tadil olunmuş
tur : 

1302 tarihli Emlâk Nizamnamesi cari olan 
mahallerde varidatı gayrisâfiye kezalik 14 Ha
ziran 1326 tarihli Müsakkafat Kanununun on 
ikinci maddesinin matufu olan Tahriri Umumi 
Nizamnamesinin elli altıncı maddesine tevfikan 
memurini maliye tarafından ahvali âdiyeye göre 
tahmin olunur. 

c) Mezkûr kanunun onsekizinci maiddesi
nin 14 numaralı fıkrası berveçihi zir tadil olun
muştur : 

Sinni onikiden dûn ve altmış beşten efızun 
veya iki göizden ve el ve ayağının birinden veya 
ikisinden mahrum ve meflûçolan amele ve müs
tahdemin ve seyyar satıcılar... 

d) 30 Teşrinisani 1330 tarihli Kanunun ye
dinci maddesi berveçhi zir tadil olunmuştur : 

Bir hanı kamilen isticar ve müahfharan ayrı 
ayrı icar etmeyi sanat ittihaz edenler tahtı iş
galde bulundurdukları müsakkafatın iradı gay-
ris afisinin yüzde beşi nisbetinde vergiye tâbi
dir. 

h) Sanayii beytiycden maada müessesatı 
srnaie ile değirmen ve falbrikalar her nerede "bu
lunursa budunsun Temettü Vergisine tâlbidir. 
21 Eylül 1336 tarihli Kanunun beşinci maddesi
ne tevfikan tahakkuk ettirilip henüz tahsil edil-
miyen Temettü Vergilerinden 1337, 1338, 1339 
senelerine aidolanlar istifa edil'miyecektir. 

v) 30 Teşrinisani 1300 tarihli Temettü Ka
nunu muvâkkatinin işlbu kanun ile muaddel şek
li dairesinde tahakkuk ettirileoelk Temettü 
Vergisi ve ''küsuratı munzamıma kanunu mezkû
ra merbut (b) cetvelinin ikinci kısmında mu
karrer 'mükellefinden on ve sair mükellefinden 
beş ve 25 Şubat 1330 tarihli Temettü Kanunu
nun muvakkati zeylinin beşinci maddesine de 
muharrer maktu vergiye tâbi mükelleflerden 
dört misle iblâğan tahsil olunur. Ancak iş'bu ka
nunun birinci maddesiyle tevhit ve tadil olunan 
altıncı ve zeylinin yedinci maddelerinde musar-
rah mükellefin vergileriyle zeyli mezkûrun 1, 2, 
3, 4 ncü maddelerine tevfikan tahakkuk edecek 
vergi kesri munzammaları zamma tâbi olmaksı
zın tahakkuku aslileri üzerinden istifa olunur. 

z) 30 Teşrinisani 1330 tarihli Temettü Ka
nunu muvakkatinin altıncı ve yedinci maddele
riyle dokuzuncu maddesinin beşinci fıkrası ve 
onsekizinci maddesinin ondört numaralı fıkrası 
ve 25 Şubat 1330 tarihli zeylinin yedinci mad
desi mülgadır. 

ha) îşlbu maddei kanuniyenin (h) fıkrası
nın hükmü yalnız bin üçyüz kırk senesi ve fıka-
ratı sairesi 1340 senesinden itibaren tarh oluna
cak vergilere şâmildir. 

Madde 4. — Bin üçyüz kırk senesi bütçesin
de muvazenei umumiyede dâhil bulunan mazu-
lîn maaşatı sa'bıtkı misillü her vekâlet memurini 
mâzulesine o vekâlet bütçesinde mevcut faslı 
'mahsustan şehremaneti, a'yan, Hazinei Hassa, 
Şûrayı Devlet gibi teşkilâtı devlette gayridâhil 
devair ve müessesat mazül memurlarına düyunu 
umumiye muhassesatı zatiye kısmı bütçesindeki 
mazulîn maaşatı faslından maaş verilir. 
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Madde 5. — Kavanin ve nizamat ve usulü 
mevzuasına tevfikan cilbayelt edülmelkte olan rü
sum ve tekâlifin Mart 1340 maihı zarfında dahi 
istifasına devam olunacaktır. 

Madde 6. — Birinci madde mucibince istih
sal olunacak tahsisatı muvakkatenin Bin üçyüz 
kırk senesi bütçesi için Muvazeni Maliye Encü
menince tâyin ve tesbit olunan fasıl ye mevadda 
göre tevziine Heyeti Vekile mezundur. 

Madde 7. — İşbu kanun Mart 1340 iptida
sından itibaren meriyyül icradır. 

Madde 8. —• İşbu Kanunun icrayı ahkâmına 
Heyeti Vekile memurdur. 

24 Şubat 1340 
Başvekil - Seriye Vekili 

İsmet Mustafa Fevzi 
Müdafaai Milliye Vekili Adliye Vekili 

Kâzım Şeyi d 
Dahiliye Vekili Hariciye Vekili 

Ferid İsmet 
Maliye Vekili Maarif Vekili 

Mustaf Abdü'lhalik İsmail Safa 
Nafıa Vekili İktisat Vekili 

Süleyman Sırrı Hasan Hüsnü 
Erkânı Harbiyei 

Sıhhiye ve Muaveneti Umumiye Vekâleti 
İçtimaiye Vekili Vekili 

Dr. Refik İsmet 
Mübadele, İmar ve İskân Vekâleti Vekili 

İsmail Safa 

Sıhhiye ve Muaveneti içtimaiye Vekili Refik 
Beyefendi tarafından Kanuna ilâvesi 

talebolunan madde 
Hudut ve Sevahili Sıhhiye Müdüriyeti bu 

bütçe Muvazenei Maliye Encümeninin tesbit et
tiği makadir ve kadro dâhilinde cari olacak ve 
kavanin ve nizamatı mevzua dairesinde rüsumu 
sıhhiyenin tahsil ve cibayetine başlanılacaktır. 

Esbabı mucibe lâyihası sureti 
Bin üçyüz kırk senesi bütçesinin senei hali-

ye iptidasına kadar muvakkat meriyete vaz'ı 
mümkün olamadığı takdirde hidematı umumiye-
nin sekteden vikayesmi teminen Mart 1340 mahı-
na mahsus olmak üzere muvakkat bir bütçe tan
zimi zaruri görülerek devairinin senei merkum e 
hidematı umumiyesi için Muvazenei Maliye En
cümenince tesbit olunan muhasesesatm on ikide 
biri esas olmak üzere on milyon beş yüz yedi bin 
üeyüz dört liralık muvakkat tahsisat talebolun-
muştur. 

Ancak 1340 bütçesiyle devair kadroların
da yapılan tenzilât ve maaşatta icra kılınan ten-
kihat Marttan itibaren tatbik edilmediği tak
dirde salifüzzikir tenzilât ve tenkihat esasına 
göre Muvazenei Umumiyeye vaz'olunan muhas-
sesatm senei merkume hidematma kifayet etmi-
yeceği gibi maaşat ve masarifata vuku bulan 
zamim ile yeniden ihdas olunan hidemata karşı
lık olan muhasesat dahi Meclisi Umumice kabul 
ve tasdik olmadıkça kabili tediye o'lamıyacağı 
cihetle hususatı mezküreyi tavzihan ikinci mad
desi tanzim olunmuştur. Halen mer'i olan Te
mettü kararnamesinin beynelmükellofîn tcvlid-
ettiği müsavatsızlığın bahis olduğu şikâyatm 
Kazanç Kanununun neşrine kadar ref ve izalesi 
maksadiyle salifüzzikir Temettü Kanununun 
muhtacı ıslah olan muvaddmı tadil en 1340 sene
si Muvazenei Umumiye Kanununa vaz'olunan 
onuncu madde ahkâmının, Temettü vergisi ilk 
taksidinin Martda istifasına mübaşeret olunması 
hasebiyle şehri mezkûr iptidasından itibaren te
mini meriyeti maksadiyle aynen işbu kanuna 
üçüncü madde olarak ilâve edilmiştir. 

Bilûmum devair memurini maızule maaşatı-
mn halen tatbik olunan usul dairesinde men-
suboldukları devair bütçelerinden tediyesine 
mütedair olan otuz birinci madde ahkâmının 
dahi keza İlk Marttan itibaren mevkii tatbika 
vaz'ı zaruri görülerek dödüncü maddeye derc-
olunmuştur. 

1340 senesi varidat bütçesiyle mevcuda zam 
veya yenidan ihdas suretiyle bâzı varidatı cedi
de teklif edilmiş ise de bunların teminini ciba-
yeti teklifi vakiin Meclisi Âlice kabulüne va
beste bulunmakla Mart 1340 ayı zarfında isti
fa edilecek varidatı Devletçe elhaletühazihi ci-
bayet olunan varidattan ibaret olmak icabede-
ceğinden altıncı madde ona göre tanzim olun
muştur. 

Kanunun birinci maddesi mucibince her da
ire namına istihsal olunacak tahsisatı muvakka
tenin 1339 senesi birinci ve ikinci Avans kanun
larına kıyasen Heyeti Vekilece tevzii teemmül 
olunmakla beraber umumi bütçenin tasdikmda 
kuyudatça birgûna karışıklığı mucibolmamak 
maksadiyle yapılacak tevziatın Muvazenei Ma
liye Encümenince 1340 bütçesi için yeniden tâ
yin ve tesbit olunan fusul ve mevadda göre ic
rası münasip görülerek bu cihetde yedinci mad
dede zikir ve tasrih olunmuştur. 
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Muvazenei Maliye 
E-mcümenmin 1340 
senesi için kabul 

ettiği tahsisat Onikide 
Esamii Devair Lirai K. biri 

Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti Cumhur 
Divanı Muhasebat 
Hilâfet ve Hanedan 
Başvekâlet 
Maliye 
Mühassebatı. Zatiye' 
Düyunu Umumiye 
Rüsumat 
Tapu 
Dahiliye 
Posta ve Telgraf 
Emniyeti Umumiye 
Umum Jandarma 
Hariciye 
Matbuat ve İstihbarat 
Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye 
Şer'iye 
Adliye 
Maarif 
Nafia 
İktisat 
Müdafaai Milliye 
Bahriye 
Mübadele, İmar ve İskân 

920 822 80 
208 770 

77 408 
331 690 
40 043 

8 500 000 
10 590 000 
7 489 1'67 
3 036 080 

060 289 
3 563 213 
4 580 208 
0 121 004 
9 901 096 
1 265 563 

56 390 
2 890 455 
1 226 400 
4 999 442 
5 220 000 

16 156 332 
3 078 726 

27 577 005 
4 577 631 
6 000 000 

76 735 
18 397 

6 450 
27 641 
3 336 

708 333 
882 500 
624 097 
253 006 

55 024 
296 934 
381 684 
260 083 
825 091 
105 463 

4 699 
341 621 
102 200 
416 620 
435 000 

1 436 361 
256 560 

2 299 000 
381 469 
500 000 

Yekûnu Umumi 126 087 739 80 10 507 304 
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Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 

1340 senesi bütçesinin Mart iptidasına kadar 
tasdiki mümkün olamamasına binaen hidematı 
umumiyenin sekteden vikayesi için Mart 1340 
maltına mahsus olmak üzere Hükümetçe tanzim 
ve encümenimize havale buyurulan lâyihai kanu-
nuniye ve merbutatı mütalâa ve tetkik olunarak 
esas itibariyle aynen kabul edilmiş ve yalnız İs
tanbul'daki Meclisi Mebusan bina ve evrak ev 
eşyasının muhafazası için esbabı şifahen arz olu
nacağı üzere 130 senesinde de muhafazası lâzım-
gelen ufak bir kadronun bir aylık muhassesatı 
ile 1340 senesinde Meclis binası için Heyeti Celi-
lenin .bütçeye ilâvesini kabul eylediği (114 000) 
liranın ve Nisabı Müzakere Kanununun 15 Şubat 
1340 tarihli Kanunla tadili neticei olarak Büyük 
Millet Meclisi için teklif olunan (76 735) lira 
tahsisat yerine (647 191) lira tahsisat vaz'ı ica-
betmiş ve Telgraf Kanunu mucibince ücrete tâbi 
tutulan her daire telgraf ücuratı için ilâvesi 
icabeden mebaliğin de zammı suretiyle muvakkat 
bütçe yekûnu (11 429 454) lira olarak tesbit ve 
lâyihai kanuniyenin birinci maddesi ona göre 
tadil olunmuştur. 

Üçüncü maddenin (B) fıkrasındaki ahvali 
âdiye tâbiri Harbi Umumiden evvele yani 1330 
senesinden evvelki zamana râci ve yeni yapılan 
binaların takdiri kıymetinde de tarihi mezkûr
daki emsaline göre kıymet konması maksuttur. 

34 neü madde -olarak Muvazenei Umumiye Ka
nuniyle teklif olunan ve kuyudu hesabiye! dev
lette liranın esas ve kuruşun küsur ittihazına da
ir olan ahkâmın teşvişi kuyudu mucibolmamak 
üzere Mart iptidasında tatbiki zaruri bulunması
na binaen maddei mezkûre yedinci madde olarak 
lâyihaya ilâve edilmiştir. 

Bu suretle cüzi tadilâtla tanzim olunan lâyi
hai kanuniyenin kabulü Heyeti Celileye arz olu
nur. 

Muvazenei Malîye 
Encümeni Reisi 

iSaruhaıı 
Reşat 
Kâtip 
Konya 
Fuad 
Âza 
Konya 

Kâzım Hüsnü 

Mazbata Muharriri 
Gazianteb 

Ali Cenanı 
Âza 
İzmir 

Mehmed Şükrü 
Âza 

Sivas 
Halis Turgut 

Âza 
Maraş 
Mithat 
Âza 

Maraş 
Tahsin 
Âza 

İsparta 
MÜkerrem 

Âza 
Trabzon 

Ahmed Muhtar 

Âza 
Sivas 

Rahmi 
Âza 

Bursa 
Osma Nuri 

Âza 
Giresun 

Musa Kâzım 
Âza 

Trabzon 
Şefik 

Âza 
Mersin 
Niyazi 

1340 senesi Mart ayına mahsus muvakkat bütçe 
lâyihai kanuniyesi 

Madde 1. — 1340 senesi Mart ayında ifa olu
nacak hidematı devlete karşılık olmak üzere de-
vairin senei merkume hidematı umumiyesi için 
Muvazenei Maliye Encümenince tesbit olunan 
muhassesatı umumiyeye mahsuben (11 429 454) 
lira tahsisatı muvakkate küşadedilmiştir. 

Madde 2. — 1340 senesi Muvazenei Umumiye
si mucibince devair kadrolarında yapılan tenzi
lât ve maaşatta icra kılman tenkihat Mart ipti
dasından muteberdir. 

Madde 3. — 30 Teşrinisani 1340 tarihli Kanu
nu Muvakkatin altıncı ve 25 Şubat 1330 tarihli 
zeylinin yedinci maddeleri berveçhi zir tevhit ve 
tadil edilmiştir: 

a) Gerek müessesat ve şirketler, gerek cemi
yetler ve eşhası ferdiye nezdinde maktu maaş ve 
ücret ve aidat ile istihdam olunan her nevi müs
tahdeminin sureti âdiye ve fevkalâdede aldıkları 
maaşat ve ücurat ve ikramiyelerin miktarı sene
visi üzerinden ve tediye olunan nev'i akçenin 
borsa idaresinden veya ticaret odasından alı
nacak piyasa fiyatına göre yüzde üç nisbetinde 
Temettü Vergisi istifa olunur. 

;b) 00 Teşrinisani 1330 tarihli Temettü Ver-
gki Kanunu Muvakkatinin dokuzuncu maddesi
nin beşinci fıkrası berveçhi zir tadil olunmuştur: 

1302 tarihli Emlâk Nizamnamesi cari olan 
-nahaEerde varidatı gayrisâfiye, kezalik 14 Hazi
ran 1336 tarihli Müsakkafat Kanununun onikin-
ci maddesinin matufu olan Tahriri Umumi Mi-
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zamnameşinin e'llialtmcı maddesine tevfikan me 
murini maliye tarafından ahvali adliyeye gör. 
tahmin olunur. 

c) Mezkûr kanunun onsekizinci maddesin'ı 
ondört numaralı fıkrası berveçlıi zir tadil olun 
muştur : 

»Sinni onikiden dûn ve altmışbeşten efzun ve 
ya iki gözden ve el ve ayağının birinden veya ik-
sinden mahrum ve mefluç, olan amele ve m üs ta! 
demin ve sair satıcılar, 

d) 30 Teşrinisani 1330 tarihli Kanunun ye 
dinci maddesi berveçlıi zir tadil olunmuştur: 

Bir hanı kamilen isticar ve müaîıbaran ayr 
ayrı icar etmeyi sanat ittihaz edenler tahtı işga" 
de bulundukları müsakkafatın iradı gayrisâfb; 
nin yüzde beşi nlsbetindc vergiye tabidir. 

he) Sanayii bevliyeden maada müessesah sı 
nalyc ile değirmen ve fabrikalar her nerede bul; 
iıursa bulunsun Temettü Vergisine tabidir. 21 E; 
Kil 1336 tarihli Kanunun beşinci maddesine te 
fikan tahakkuk ettirilip henüz tahsil edilemiyc: 
Temettü Vergilerinden 1337, 1338, 1339 seneler 
ne aidolanlar istifa edilmeyecektir. 

v) 30 Teşrinisani 1330 tarihli Tememmü 
Kanunu Muvakkatinin işbu kanun ile muadde 
şekli dairesinde tahakkuk ettirilecek Temettü Ve: 
gisi ve küsuratı munzamına kanunu mezkûre mer
but (B) cetvelinin ikinci kısmında muharrer mü 
kellefînden on ve sair mükellefinden beş ve 25 Şr 
bat 1330 tarihli Temettü Kanunu Muvakkati ze; 
linin beşinci maddesinde muharrer maktu vergi; 
tabi mükelleflerden dört misle iblâğan tahsil ok: 
nur. Ancak işbu kanunun birinci maddesiyle te: 
lit ve tadil olunan altıncı ve zeylinin yedine 
maddelerinde musarrah Mükellefîn Vergileriyle 
zeyli mezkûrun 1, 2, 3, 4 ncü maddelerine tevf 
kan tahakkuk edecek vergi ve kesri munzamlar7 

zamma tabi olmaksızın tahakkuku aslîleri üzerin
den istifa olunur, 

z— 30 Teşrinisani 1330 ta r ih i Temettü Ka
nunu Muvakkatinin altıncı ve yedinci madde
leriyle dokuzuncu maddesinin beşinci fıkrası 
ve onseıkizdınci maddesinin omdö.rt numaralı fık
rası ve 26 ŞxıJbaıt 1330 tarihli zeylimin yedinci 
ım&ddesi mülgadır. 

h - İışibu maddei kamıniyenin (he) fıkrası
nın hükmü yalnız 1340 senesine ve fikaratı sa-
iresıi 1340 sıeineısiindeın itibaren tarih olunacak 
vergilere şamildir. 

Madde 4. — 1340 senesi bütçesinde Muvaze
ne! Umuımiyede dâhil bulunan mâzulîn ımaaşatı 
sabıkı misüllû her vekâlet memurini mazulesi-
ne o vekâlet bütçesinde mevcut faslı mahsus-
tan şehremaneti, ayan, Haizindi Hâssa, Şûrayı 
Devlet- giilbi- teşkilâtı devlete gaynidâhil devair 
ve müesısesat mâzul memurlarına duyumu umu
miye muhasıseısatı zatiye kışımı bütçesindeki 
mâaulîn ımaaşatı faslından maaş verilir. 

Madde 5. — Kavanin ve nizaımat ve usulü 
mevzuatınıa tevfikan cibayet edilmekte olan 
rüsum ve tekâlifin Mart 1340 mahı zarfında 
dahi istifasına devam olunacaktır. 

Madde 6. — Blrinei madde mucibince istih
sali olunıacaık tahsisatı muvakkatenin 1340 se
nesi bütçesi için Muvazeneli Maliye Encüımenin-
ee tâyin ve teısıbit olunan füsıul ve mevadda gö
re tevziine Heyeti Vekile mezundur. 

Madde 7. — Bilûmum tekâlif ve rüsumun 
kavanin ve nizaımait ımukaırreriesıi mucibince ta
hakkukuna ve düyunu Hazinenin sübutuna esas 
olan, malkadir ve teıslbitler tebeddül etmemek 
şartı ile Hazinenin kabz ve tediye muamelâtın-' 
la ve kuyudu hesabiyei devlette lira e^as itti
haz edilerek kuruş onu kesri itibar edilip ta
hakkuk ve tahsilinde yirmi paradan dûn kü
surat tay ve yirmi paradan faızlla küsurat ku
ruşa iblâğ edilecektir. 

MaTdde 8. — İşbu kanun Maırt 1340 iptida
sından itibaren meriülicıradır. 

Madde 9. — İşbu Kanunun icrayı ahkâmı
na Heyeti Vekile memurdur.-

1340 senesi M-art ayına 
Esamiyi devayir 

Büyük Millet Meclisi 
Kiyaseti Cumhur 
Divanı Muhasebat 
Hilâfet ve Hanedan 
Başvekâlet 
Malliye 
Muhassesatı Zatiye 
Duyunu Umumiye 
Eiüsîuımat 
Tapu 
Dahiliye ; 
Posta ve Telgraf 
Emniyeti Umumiye 
Umuım Jandarma 
Hariciye ' 

mahsus tahsisat 

647 205 Lira 
17 397 

6 455 
27 641 
3 336 

741 383 
882 73-6 
631.058 
264 869 
66 067 

399 384 
408 448 
260 647 
868 231 
107 171 
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Esamiyi devayir 
1340 senesi aMrt ayma 

mahsus tahsisat 

Mıatbuat ve İstihbarat 4 945 
'Sıhhiye ve Mn.aveme.tli 
İçtimaiye 247 320 
Seriye 103 670 
Adliye 428 527 
Maarif 438 837 
Nafıa 1 347 999 
İktisat 265 528 
Müdafaai Milliye 2 390 450 
Bahriye 383 004 
Mübadele, İmar ye İskân 517 146 

Yekûn 11 429 454 

REİS — Heyelti umıumiyesi hakkımda söz isti-
yen var mıı? 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim, bendemiz 
bütçemin heyeti umuımiyesi hakkında söz söy-
liyeödk değilim. Bütçe 28 Şubata kaldıktan ve 
yarından sonra da Mart geldikten sonra da söy-
liyeceğim söz ancak gelecek sene için yapıla
cak bütçe hakkında temenniyaıttan ibarettir. 
Yolksa bu senemin bütçesi gelmiş geçmiş demek
tir. Asıl vukua gelecek bütün temenniyat ge
lecek sene bütçesine aidolmak lâzaımıgelir. Onun 
için gelecek semeıki bütçe inşallah vaktiyle ge
lir biz de şimdi tememnliyatıımızı yapanız,. Tabiî 
b/u seneM bütçe emrivakidir. 

Bu semeki matbuat ve istihbarat bütçesin
de encümen lüzum görerek tenkıihat yapmış. 
Belki o ıtenkihat esas itibariyle varittir. Fakat 
encümendeki arkadaşlardan aıldığımuz izahata 
maızaraın yanımdan itibıaren ajanıs paraısı yoktur. 
Yani yarından itibaren Anadolu Aj.ansı ımemle-
kete neşredileımiyeeektir ve matbuat ve istih
barat bütçesi bu itibarla tamamen kısılmış ve 
daralmıış bulunacaktır. Encıümen ajanısın bir 
(mıüeısıseıse 'tarzında idare edilmesini kabul etmiş 
ve bundan evvel de Hükümete tebligatta bu
lunmuş. Fakat şimdiye kadar tebligatım seme
resi görülemıemişıtir. Fakaıt her ne olursa oılsuın 
bendeniz burada düşünce eğiim, bugün birçok 
mühim kararlar ittihaz 'edilmekte olduğu bir 
sırada nıemlekeıtin efkârı umuımiyesiinin her 
'hangi bir maktadan karanlıkta bırakılması doğ
ru bir şey değildir. Bu daıha ziyade izhanın 
teşevvüşünü ımıucrilbıoiur. Halbuki matbuat ida

resi Meclisin mukarreratını ve Meclisin müza-
keratıını memlekete neşrederse efkârı umumiye 
de Meclisim müzâkeratımı takiiıbettiği gibi te
nevvür de eder. Her halde bu fasla lâzımtgelen. 
tahısisatın ilâvesi çok muvafık olur zamnında-
yıım. (Doğru sesleri) Yani Meclisin mukarrera-
tımın memleket tarafından takibedilebilmesi ve 
tenevvür edilebilmesi için bu bir zarureti ka
tiyedir. 

AKÇUROĞLU YÛSUF B. (İstanbul) — Mu
vazene! Maliye Encümeni bunun esbaibını izaıh 
etsin. Geçen gün bendeniz de sormuştum, izıaih 
etmediler. 

MUVAZENEl MALİYE ENCÜMENİ MAZ
BATA MUHARRİRİ ALİ CENANİ B. (Gazi
antep) — Maddesi geldiği vakit cevap veri
rim. 

OSMAN KADRİ B. (Muş) — Bir sual de 
bendeniz soracağımı. 

REİS — Maddenin müzakeresi esnasında 
sorarsınız efendim. Kamunun heyetli umumiye-
si hakikında söz istiiyem kalmamıştır. Maddele
re geçilmeısıinıi kabul edenler lütfen el kaldır
sın. Aksini reye vaz'eıdeeeğim. Kabul etmiyen-
ler lütfen el kaldırsın. Kalbui edilmiştir. 

1340 senesi Mart ayına mahsus Muvakkat 
bütçe kanunu 

Madde 1. — 1340 senesi Mart ayımda ifa 
olunacak hidematı devlete karşılık olmak üze
re devairin seneıi merkume hidematı umumiye-
sıi için Muvazene! Maliye Encümenince tesbit 
olunan muhassesatı umuımiyeye mahsuben 
(11 429 454) lira tahsisatı muvakkate küşade-
dilmiştir. 

AĞAOĞLU AHMED B. (Kars) — Efendim, 
bu birinci madde mucibince tâyin edilen miktar 
yapılmış olan tenki'hattan sonra taayyün etmiş
tir. Ezcümle Matbuat Müdiriyetinde yapılan 
tonkihat da bu birinci madde içerisindedir Ya
pılan tenkihatm matbuata isabet eden hissesi 
(3 866) liradır. Bu (3 866) lira ajansın faali
yetini tamamen atalete mahkûm ediyor. Bu mik
tarın tenki'hi ajansı bir kere atalete mahkûm et
tiği gibi sonra ajamsda istihdam edilen zevatın 
da maaşını tenkih ettiğinden, tamamen kesmiş 
olduğundan >bu vazifeyi ifa edecek zevat da mat
buatta kalamıyacak. Binaenaleyh 'bu madde 
böyle kabul edildiği gibi yarından itibaren Mat
buat Müdiriyetinlde ne ajans kalacaktır, ne de 
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ajansı idare «edecek ve onun vazifesini ifa ede
cek (memurlar kalacaktır. Bu işaretle memlekette 
yapılan p/ek büyük işler sırasında ımatbuatı böy
le akamete uğratmak, matbuatı tamamen faali
yetten mahrum etmek hakikaten takiibettiğiımiz 
meslek için büyük bir engel teşkil edebilir Bi
naenaleyh bunu temin etmek lâzımdır. Hiç ol
mazsa bütçenin heyeti uımuimiyesi müzakere edi
linceye kaJdar Matbuat Müdiriyeti Umumiyesine 
eski bütçe mucibince verilen miktarın bir aylık 
olarak kabulünü istirham ediyorum ve bu mik
tar yalnız (3 '86'6) liradan ibarettir. Bu teklifimi 
havi bir de takrir veriyorum. 

ZAMİR B. (Aldana) — Arkadaşlar hakika
ten bu matbuat ve istihbarat için yapılan tenki-
hat dloğra değildir. Bütün dünyada bütün mil
letler her şeye muvaffak ıolmak için propagan
daya bilhassa matbuata çok ehemmiyet veriyor. 
Binaenaleyh bizim gibi yeni ımieydana gelmiş 
millî bir Hükümetin bilhassa culmhuri bir Hü
kümetin matbuatına, istihbaratına 'elheimımiyet 
yenmemek bilmiyorum ne kadar doğru 'bir hare
kettir? Şüphesiz ki, hatalı bir harekettir. 

REŞAT B. (Saruhan) — Hata yok, hata 
yok. 

ZAMİR B. (Devamla) — Hatadır beyefendi! 
Matbuat ve İstihbarat Dairesinin ihmal edilmesi 
hatadır. Memleketin bütün varlığını temin eden 
odur. (O, ooo, fazla gittin sesleri) bütün isleri 
yapan propagandadır. Bu naisıl ihmal Edilir ? 
(Onirültüler) Ne demek bugün propaganda İle 
d!ünya iş görüyor. Memleketimizin vaziyetini. 
milletimizin vaziyetini bütün dünyaya ilân et
mek için matbuata ehemmiyet vermek lâzımdır. 
Benim kanaatlim budur. Binaenaleyh arkadaşlar. 
çiok rica ederim buna verilen para zaten cüzidir. 
ehemmiyetsizdir. Keşke bizim butçeim izdeki va
ridat daha fazla .olsaydı da buna milyonlar tah
sis edeydik. Binaenaleyh böyle ehemmiyetsiz 
'bir paradan tenkihat yanmak ikiyüz ımilyon li
raya malik 'olan bir bütçeden bu kadar ınveblâi?' 
tenkisi ve tenkiihi gibi bir hatada bulunmak. 
bunu ben tasavvur edemiyorum. Matbuata ebpm-
miyet verelim. İstihbarat lâzımdır. Memleke
tin müdafaai imillivesi, askerlip-i ne kadar mü
him ise 'bu da o kadar mühimdir arka'baslar. 

RAGTB B. (Kütahya) — Efendim mesele an-
lasıVn^tır. Matbuata, sair devle+lerin vrfm* İs
tanbul'da istihbarat ve casusluk teşkilâtı için

de verdikleri tahsisatın onda birisini versek her 
halde bundan yüksek yekûn tutar. Binaenaleyh 
mesele tenevvür etmiştir. Fazla söze lüzum kal
maz. (Encümen izahat versin sesleri) 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ B. (İzmir) — Beye
fendiler, matbuat idaresini lâğvettiler diyecek 
kadar küçüldüğümüzü iddia ettiler ve dediler ki 
bu bir hatadır ve biran evvel tashih edilmelidir. 
Bütün dünya propagandaya ehemmiyet verirken 
biz niçin vermiyoruz? Efendiler, encümenin 
mdktoai nazarı, beyefendilerin acı ve sert tenkida-
tına muhalif değildir. Maalesef işin içyüzünü 
iyice bilmedikleri için kendileri hata ederek en
cümene hata ediyor dediler. Biz matbuat idare
sini lâğvetaedilk. Biz matbuat idaresini tenkih 
etmek istemedik. Biz matbuat idaresini istihba
rat idaresini muntazam bir hale koymaya çalış
tık. Yalnız bu emeldir ki bizim hattı hareketi
mizde bize rehber oldu. Matbuat idaresi gördük 
ki dört müdüriyeti umumiyeden tereıkkübediyor. 
Bunun birisi Ajans ve İstihbarat Müdüriyeti, di
ğeri Matbuat Müdüriyeti, üçüncüsü Tercüme 
Müdüriveti, dördüncüsü de sadece Matbaa Mü-
dürivetidir. Bu dört müdüriyetin basında bir de 
Müdürü Umumi bulunuyordu. Mülhakatta da 
birçok memur vardı. 

AHMED SÜREYYA B. (Karesi) — Tıpkı 
Düvunu Umumiye teşkilâtı... 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ B. (Devamla) — 
Baktık ki, bumun yegâne vazifesi, bilhassa ajans 
ve istihbaratta temerküz etmesi lâzımgelivor ve 
erördük ki ajans ve istihbarat, dünvamn hiçbir 
ta^afı^da, Hükümet tarafından, Hükümetin 
verdimi maaşlarla istihdam edilen memurlar ta
rafından idare oflunmuvor. Çünkü bu hatalıdır, 
çünkü tehlikelidir. Çünkü bu, Hükümeti sivase-
ten müşkül, çok müşkül bir mevkie kovabilir. Bi
naen aflevh bundan haftalarca hattâ aylarca evvel 
encümen, bilhassa şu nazik vazivette, Hükümeti 
müşkül bir vaziveıte kovabr1 pcek ola™ her ban eri 
Wr vaziyeti ıslah etmek istedi. Ded'i ki Matbuat 
Müdüriyetinin içindem bilhassa İstihbarat ve 
Aians Müdürivpjt-pni her devlette oldnfaı p-ibi 
alailıım. Demeti taahhüt altına ailımıvan ve D*"de-
tVı a^zı addolunımrvan ve led^hace tekz'ibpd ile
bilecek olan nknresmı bir müessese hallime getire
lim. 

Binae^alievh bu noktai nazarı çok havırlı gör
düğümüz için ve bu işin teknik adamları olma
dığımız için ne kadar yardım ile nimresmî bir 
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müessesenin yaşıyalbileceğini sorduk. Bize ne 
rakam söyledilerse onu koyduk. (Doğru sesleri) 
Şu halde İstihbarat ve Ajans Müdüriyetini Dev
letin maaşı ile Devletin memuriyle idare olunur 
bir müessese şeklinde bulundurmaktansa, bunun 
nimresmî bir müessese hallini «imasını muvafık 
gördük ve bu şekilde karar verdik. Çünkü bunu 
faydalı gördük. Matbaa Müdüriyetine gelince, 
Meclisin bir matbaası vardır. Bunun yanıbaşın-
da bir matbaa daha vardı. Her ikisinin müdür
leri vardı. Her ikisinin kâtipleri vardı. Her M-
sinin bilmem levazım müdürleri vardı. Hulâsa 
yanyana olan bu iki müessesenin her ikisinde de 
zait ve hattâ fuzuli birçok ameleler ve memurlar 

.vardı. Meclis Matbaa Müdürünü çağırdık dedik 
ki : Sen bu işi yapabilir misin? Bize dedi ki : Siz
den bir metelik istemem, bir tek fazla adam iste
mem, yalnız bana şu kadar cetvel, bu kadar hu
rufat temin ediniz. Size bugün görmüş olduğum 
işin lâakal dört mislini göreceğim. Binaenaleyh 
madem ki oradaki hurufat ve cetvelleri şu mat
baaya taşımaktan ibaret bir tekliften sonra, bu
gün Meclis Matbaasının yaptığı işin - o Matbaa 
Müdürünün verdiği teminat üzerine - dört mis
lini yapmak mümkündür ve nihayet bu matbaa
nın en büvük işi, bizim tarafımızdan okunan 
zalbıt varakalarını ve Ceride! Resmiyeyi tabet
mekten ibarettir. Binaenaleyh encümeniniz. o 
matbaamın levazımını bu tarafa naklederek Mat
buat Matbaasından bugün temin edilen işin üç -
dört mislimi temin etmek iıstedi. (Ook doğru ses
leri) Kaldı mı? Beyefendiler, 'Tercüme Müdüri
yeti bittabi ajans, haricî bir teşkilât olduğu için 
Haricive Vekâleti mütercimlerden bir kısmını da 
ayrıca ailıp ıe?ötürecekrtir. O kadar ince hareket. 
ettiık, o kadar Devlet makinasına dokunmaımak 
istedik ki bumun Hariciye Vekâletinde müesses 
bir teşkilât olması dolayısivle acaba dedik, bu 
müessesenin lağvı doTayısiyle Hariciyenin tercü
me işlerine halel gelir mi? Ne istiyorsunuz dedik. 
Palan, filân ve falan mütercimleri isteriz dedi
ler. Oradan aldık ve onları Hariciye kadrosu
nun içerisine kovduk. Binaenaleyh bu müter
cimleri alıp Hariciyeye koyduk. Sonra diğer mü
tercimler kalır. 

Ajans nimresmî bir mahiyeti hâiz olacak olan 
bir müesseseden çıkmak mecburiyetindedir. Onun 
da bekasında bir fayda, bir menfaat yok idi ve 
zaten bu lağıv değildir. Vazifenin takdimi neti

cesidir. Nihayet bir Matbaa Müdüriyeti kalıyor
du. Onu da kabul ettik. Dördüncü müdüriyet 
olan Matbuat Müdüriyeti ki bir kere Hükümetin 
•teklifine, bir de bizim kabul ettiğimize baksınlar. 
Biz, onların istediğinden çok vâsi davrandık. On
lar bir istediler, biz iki verdik. Diyorlar ki, biz, 
en mühim dakikaları yaşıyoruz. Bu yaşadığı
mız en mühim dakikalarda niçin bütün bütüne 
Devlet makinası dursun? Bir kere beyefendiler; 
bu hepimizden evvel Hükümetin düşüneceği bir 
şeydir. Hükümet bize bir kanunla geliyor di
yor ki, ben Muvazene! Maliye Encümeni tara
fından yapılmış olan tenkihatı olduğu gibi ka
bul ediyorum. Hükümet, böyle bir maddei ka
nuniye ile bize geliyor ve vazaifi mevcudemden 
hiçbirisini ihlâl etmeksizin Muvazene! Maliye
nin kadrosu dâhilinde, ben bu işi görebileceğim 
derse, bilmiyorum, hayır, isen göremezsin, oniki 
memura 7-8 bin lira daha vereceğiz demek doğ
ru mudur? 

Nihayet hiç para vermiyor da değiliz. Evvelâ 
ükiyüz kırk küsur bin lira daha beher ay telgraf 
çökmek için veriyoruz. Yani haber için değil. 
Bu müessesenin telgrafhaneye ücretle çektireceği 
telgraf ücretlerinin yekûnunu aldık. (240) küsur 
bin lira tuttu. (56) küsur bin lirayı da bir se
nelik tahsisat olarak verdik. Bunun da bir ay
lımı (5 000) küsur lira edecektir. Bu da mev
cuttur. Bilmiyorum bütün bu izahattan, sonra ve 
Hükümet tarafından geHp de biz şunu isteriz 
denmediği halde bilâkis şu verilen kadro ile 
ben, vazaifi Devleti ifa edeceğim derken, nasıl 
obır da, encümen veyahut Heyeti Celi] eniz, ey 
•^"ikümet! Sen bu işi göremezsin, biz sana şu ka
dar lira daha verebileceğiz desin. 

ZAMİR B. (Adana) — Elbette Heyeti Celile 
daha iyi takdir eder. 

VEHBİ B. (Karesi) — Mütalâatmıza tama
men iştirak ederim ve encümenin bu tetebbuatı 
icra etmesi dolayısiyle teşekkürler ederim. Fakat 
ajans, yarından ^itibaren devam edecek mi et-
miyecek mi? 

SARACOLUĞ ŞÜKRÜ B. (Devamla) — 
Efendim bir Matbuat Müdüriyeti mevcuttur. Bu 
Matbuat Müdüriyetinin vazifesi eğer ajansları 
Töndermekten ibaret olduğuna - (5) bin 'küsur 
lira tahsisata maliktir - ve bir de Ajans Müdüri-
vetine lüzum olmadığına dair Hükümetin nokta! 
nazarını dermeyan ettiğini bildikten sonra 
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nasıl olur da bâzı arkadaşlar bu vazifeyi yapa
maz diyebilirler. Kaaniinı ki, bu vazifeye deva/m 
edecektir. 
• YUSUF AKÇURA B. (İstanbul) — Efendim, 
şimdi Maliye Vekili Beyefendiden de onu sor
muştum. Maliye Vekâleti, yahut Heyeti Vekile 
bunu kabul etmiş olmak itibariyle işinin hüsnü 
tedvirine kâfi vesait mevcudolduğunu tasdik 
etmişti. Halbuki şimdi Vekil Beyin söylediğine 
nazaran tekrar ediyorum. Vekâlet, zaten Muva-
zenei Maliye Encümenince kabul edilmiş olan 
miktarın taksiminden ibaret olmak itibariyle 
bütçeyi kendisine mal etmiştir. Yoksa evvelce 
matbuat için gönderdiği milktar - ki sizin tara
fınızdan tenkis edilmiştir - o tenkis miktarı esas 
itibariyle kabul edildiğine dair bir söz yoktur. 
Bu, bir. 

ALİ ŞUURİ B. (Karesi) — Nereden gelmiş 
kanun? 

YUSUF AKÇURA B. (Devamla) — Başka 
türlü yapılamaz idi buyurdular. Tabiî kendileri 
izah edeceklerdir. 

İkinci esas mesele; sizin tahlilâtmızdan an
laş/diyor ki, birkaç müdüriyet vardır. Bu mü
düriyetlerin diper aksamını bırakıyoruz. Yalnız 
İstihbarat ve Neşriyat Müdüriyetine yani ajans 
meselesine gelince acaba bunun Hükümet elinde 
md yoksa sizin beyan buyurduğunuz gibi bâzı 
memleketlerde olan nimiresmî ajans halinde mi 
idaresi muvafık olacağı asfl 1340 bütçesi tet
kik edilirken o mesele üzerinde tabiî müzakere 
edeceğiz. Şimdi alelacele görüşecek olursanız 
Vehbi Beyin suali vardır. Bendeniz de onu tek
rar ediyorum. Yarından itibaren acaba ajans 
şimdiye kadar yüklendiği işleri tamamen ifa 
edebilecek mi? Bu bir. İkincisi; (Gürültüler, 
bu sual değil böyle sual olur mu, sesleri) Val
lahi fikrimi, karıştırdınız. (Handeler) 

İkincisi; eğer şekli diğer tatbik edilecekse 
bu, bir, iki, üç günde, beş günde yapılacak bir 
iş midir ki, şimdiden bunu kat'ediyorsunuz ? Aca
ba sizce eski bütçede olduğu veçhile bir ay için 
devam etmesinde ne gibi mahzur vardır? 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ B. (İzmir) — Efen
dim, bendeniz şöyle anladım zannediyorum. Su
al iki kısımdan ibarettir.-Birisi, Muvazenei Ma
liye Encümeninin yaptığını kabul ettim deyin
ce içindeki masarifin taksimini kabul ettim de
mek denilmiş dediler, öyle idarei kelâm ettiler 
ki, sanki bu işi Muvazenei Maliye yapmıştır. 

Hayır efendiler, o Hükümetten geldi, biz 
aşağı - yukarı kabul ettik. 

YUSUF AKÇURA B. (İstanbul) — Hayır 
efendim, Hükümetin teklifi iki yüz bin lira ka
dar bir şeydir. 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Ha
yır efendim, bendeniz bugünkü kanundan bah
sediyorum. Bu muvakkat bütçe bir iki kelime 
tadiliyle Muvazeneyi Maliye Encümeni tarafın
dan aynen kabul edilmiştir. Binaenaleyh bu bize 
ait değildir. Orada bu yanlışlık veya kusur var
sa doğrudan doğruya Hükümete ait kalması 
lâzımgelir. Biz unutulduğunu farz ediyoruz. İş
ler mi? Meselesine gelince; diyorum ki, bunların 
ellerinde üç, beş bin lira paraları vardır. Nihayet 
Hariciye Vekâleti vakıa bugünden yani yarın
dan itibaren matbuat müdüriyetini bizim dedi
ğimiz şekle girmiş gibi kabul ettikten sonra -
kontrat ederken ve teşvik ederken bu iş de
vam eder ve yaşattırabilirsiniz. 

NEBİZADE HAMDİ B. (Trabzon) — Efen
dim! Bu iş, bir gün içinde olur mu? 

SARAÇOİLU ŞÜKRÜ B. (İzmir) — Efen-
• dim, mesele bizim tarafımızdan iki ay evvel bil

dirilmiştir. (Müzakere kâfi, sesleri) 

VASIF B. (Saruhan) — Efendim, muhterem 
arkadaşıım Şükrü Beyin encümen nâmına serd 
ettiği nıkatı nazar çok mühimdir. Bendeniz bu
na muarız değilim. Fakat takdir buyurursunuz 
ki Devletin teşkilâtına ait devairde yapılacak ıs
lahat ve tadilât yerine yenisi kurulmadan,ye-
nisi hazırlanmadan olacak olursa teşevvüşü mu-
cibolur. Sonra bu gibi fikirlerin mahalli tatbiki 

umumi bütçedir. Dünyanın hiçbir tarafında bir 
ay için kabul edilen bütçede böyle idari esasat 
ve prensipler vaz'edilemez. Eğer bu esaslar ka
bul edilecek olursa bugün müzakere edilen mu
vakkat bütçede bâzı tahsisatlar vardır ki, Mec
lisi Âlimiz arasında bulunan bâzı arkadaşların 
evvelki gün tebarüz eden temayülâtma nazaran 
bütçenin heyeti umumiyesi itibariyle reddedil
mesi lâzımgelirdi. Şimdi size soruyorum arka
daşlar! Bu temayüllere nazaran bu muvakkat 
bütçedeki tahsisatı nasıl kabul buyurabilirsiniz ? 
Çünkü bir aylıktır, muvakkat bütçedir ve bu 
bütçe hiçbir zaman Devletin teşkilâtı dâhilinde, 
kadroları, esasları tesbit etmez; prensiplere ri
ayet etmez. Binaenaleyh arkadaşlar! Matbuat 
ve istihbarat idaresi nasıl idare edilmelidir, han-
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gi şekle girmelidir? Bu cidden mucibi münakaşa 
olacak bir meseledir ve ben şahsi noktai naza
rımdan söylüyorum. Birçok noktai nazardan 
Şükrü Bey arkadaşımın fikirlerine ekseriyetle 
iştirak ediyorum ve umumi bütçede bu noktai 
nazarı encümen arz ettikten sonra öyle zannedi
yorum ki, belki ittifaka yakın bir ekseriyetle rey 
de kazanacaktır. Fakat arkadaşlar bunu umumi 
bütçe müzakeresine bırakalım. Mesele üç bin se
kiz yüz şu kadar liradır. Muvakkat bütçede 
böyle alelacele bu teşkilâtı lağvedecek olursak 
boşuna memleketin vaziyeti dâhiliyesini müte
madiyen tenvir edebilmek için icabeder istihba
rattan halkımızı mahrum edeceğiz. Gerçi Şükrü 
Bey buyuruyorlar ki, Hükümet bunu düşünmüş
tür. Fakat bu nazariyeyi kabul edersek o halde 
Meclisi Âliye lüzum kalmaz. Her şeyi Hükümet 
düşünür ve Hükümet yapar. Halbuki efendiler, 
Hükümetin her düşündüğü muhakkak doğru ve 
iyi değildir. Meclisi Âlinin de vazifesi vardır. 
Şimdi tasavvur ediniz arkadaşlar, matbuat ve 
istihbarat bütçesinde 3 800 lira kazanmak için 
yarından itibaren Meclisi Âlide bilhassa umumi 
bütçe münasebetiyle cereyan edecek müzakerat-
tan, ahvalden efkârı umumiyemiz haberdar ola-
mıyacaktır. Hükümet düşünmüş olsun ve olma
sın, iddia ediyorum ki, ajans teşkilâtı lâğv edi
lince yarından itibaren efkârı umumiyemiz mem
lekette cereyan edecek olan hâdisat ve vukuat
tan haberdar olamıyacaktır. Halbuki böyle mü
him ve nazik bir zamanda Meclisi Âli muhte
rem halkın bihaber kalmasını, zannediyorum, 
tecviz etmez. Sonra ne olacak? Bunu kabul eder
sek otuz bin lira tasarruftan ibarettir. Yoksa 
doğrudan doğruya matbuat ve istihbarat büt
çesini, şekli idaresini teshit etmiyor. Umumi 
bütçe geldiği zaman onu tesbit ederiz ve ben, 
açık söylüyorum, şahsi kanaatim Şükrü Bey ar
kadaşımızın noktai nazarına tevafuk etmekte
dir. Bunu umumi bütçeye bırakalıım. O vakte ka
dar muvakkat bütçede eski şekli ikame ve ida
me edelim, bunu rica ediyorum. 

REİS — Efendim kifayeti müzakere hakkın
da takrir vardır. Gümüşane Mebusu Zeki Be
yin takriri var. 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Birinci maddenin reye 

vaz'mı teklif eylerim. 
Gümüşane 

Zeki 

REİS — Efendim müzakerenin kifayetini 
kabul edenler lütfen el kaldırsın. Aksini reye 
koyuyorum. Kabul etmiyenler lütfen el kaldır
sın. (Müzakere kâfi, sesleri) müzakere kâfi gö
rülmüştür. 

Efendim, Ağaoğlu Ahmed Bey ve rüfekası-
mn bir takriri var okuyoruz: 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddede atideki tadilâtın icrasını 

teklif ederim. 

KÂTİP RUŞEN EŞREF B. (Karahisarı Sa-
hib) — Efendim okunmuyor. (Kendisi okusun, 
sesleri) (Yazana okutturun, sadaları) 

AĞAOĞLU AHMED B. (Kars) — Müsaade 
buyurulursa okuyayım Reis Bey (Alkışlar) 

REİS — Buyurun. 

AĞAOĞLU AHMED B. (Kars) — Efendim... 
(Kendisi de okuyamadı, sesleri, alkışlar, şiddetli 
kahkahalar) Beyefendiler affedersiniz takriri
min üzerini Celâl Nuri Bey çizmiş okunamıya-
cak bir hale getirmiştir. (Şiddetli kahkahalar, 
sürekli alkışlar) (Celâl Nuri Bey neredesin, ses
leri) lütfediniz beyefendiler okummuyacak bir 
hale sokmuş. (Alkışlar, geri al bitsin, sesleri) 
(Tekrar yazınız, sesleri) 

Efendim, lütfediniz! Mazbatada Celâl Nuri 
Bey... (Handeler) mazbatada 11 milyon... (Alkış
lar, handeler) Efendim! Müsaade buyurunuz 
11 439 454 lira teklif edilmiştir ki, bu meblâğ 
tenikihattan sonradır. İşte buna 3 866 lira ilâve 
olunacaktır. Teklifimiz bundan ibarettir. (Ka
bul sesleri, ret sesleri, handeler) 

FAİK B. (Ordu) — Reis Beyefendi! Nizam-
namei Dahilî mucibince elli imzalı bir takrir ol
mazsa bu mesele olmaz. Elli imzalı bir takrir 
ister. 

REİS — Efendim vazifemi yapacağım. Nok
sanım olursa o zaman ihtar edersiniz. 

Efendim, bütçe müzakeratı esnasında vuku-
bulacak tekliflere ya Hükümet muvafakat eder 
veya Muvazenei Maliye Encümeni muvafakat 
eder. Bunun ikisi olmadığı takdirde o zaman el
li imzalı takrir reye vaz'olunur. Binaenaleyh 
Riyaset evvelemirde Hükümete soracak, badehu 
Muvazene Encümenine soracak ve ondan sonra 
da bunlar kabul etmezlerse elli imzalı takrire 
bakacaktır. 

Efendim verilen takrir elli imzalı değildir. 
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OSMAN KADRİ B. (Muş)* — Reis Beyefen
di! Muvazenei Maliye Encümeninden gayet mü
him bir sual soracağım. 

REİS — Müzakere kâfi görüldü Osman Kad
ri Beyefendi. 

OSMAN KADRİ B. (Muş) — Rica ederim 
Reis Bey! Sualim mühimdir. (Gürültüler) 

REİS —• Efendim, Ahmet Bey ve rüfekası-
nm 3 866 lira zam teklifini Hükümet kabul edi
yor mu! Muvafakat ediyor mu! 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDULHA-
LİK B. (Kangırı) — Efendim, Hükümet bütçe
yi "tanzim ederken 1340 senesi için Muvazene' 
Maliye Encümeni yeni fusul ve mevad yapmış
tır. Hükümet kendi idaresini tanzim için o fu
sul ve mevad üzerinde hareket etmeye mecbur-' 
dur. Binaenaleyh bugün bir zam yaparsanız han
gi fasıl ve mevadda koyacağız? (Doğru, sesleri) 

REİS — O halde Hükümet zammı kabul et
miyor. Takrir de elli imzalı değildir. Muvazenei 
Maliye Encümeni de kabul etmiyor. Onun için 
reyi âlinize vaz'ediyorum. Binaenaleyh birinci 
maddeyi aynen reyi âlilerine vaz'ediyorum. Ka
bul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Aksini re-' • 
ye koyuyorum. Kabul etmiyenler lütfen ellerini 
kaldırsın. Birinci madde aynen kabul edilmiştir 

Madde 2. — 1340 senesi Muvazenei umumi-
yesi mucibince devair kadrolarında yapılan ten
zilât ve maaşatta icra kılınan tenkihat Mart ip
tidasından muteberdir. 

REİS — Efendim, ikinci madde hakkında 
söz istiyen var mı? 

(Reye reye, sesleri) 
OSMAN KADRİ B. (Muş) — Efendim, bu 

maddede diyor ki, - ... Muvazenei umumiyesi mu
cibince devair kadrolarında yapılan tenzilât, 
tenkisat Mart iptidasından muteberdir. - Birinci 
maddede sual sormaklığıma imkân kalmadı. 
Şimdi bunda söylemek zarureti hâsıl oluyor. 
Maarif Vekâleti kendi yaptığı bütçesinde vilâ-
yatı şarkiyedeki memleketlere gönderilecek olan 
muallimlere nısıf maaş zammetmiş idi. Muvaze
nei Maliye Encümeni yaptığı kadroda bunları 
tenzil etmiş.. 

HAKKI B. (Van) — Çünkü oralarda mekte
be lüzum yok. 

OSMAN KADRİ B. (Devamla) — Efendiler 
pek iyi bilirsiniz ki, memleketimizin en elîm 
derdlerinden biri de maariftir. Bugün açık mek

tepler mevcudolduğu halde muallimleri, hemen 
kısmen mekâtibi idadi tahsili görmemiştir. Ri
ca ederim, bunlara verilecek tahsisatı bunlara lü
tuf buyurulacak küçük bir maaşı taksir eder
seniz memleketin hayatı mahvolur, maarifi ha-
rabolmuş olur. Buraya zammiyat icra edilmezse 
umumi bütçede de bu mesele kabul edilmiyecek-
tir. Ben bunu Muvazenei Maliye Encümeninden 
örüyorum. Hakikaten bu tenkihat mevcut mu
dur ve bunlar muvakkat bütçe ile tatkik edile
cek midir? 

ALİ CENANİ B. (Gazianteb) — Efendim, 
Maarif Vekâletinin teklif ettiği miktarı 1340 se
lesinde encümen aynen kabul etmiştir. Binaen
aleyh orada ne kabul edildi ise bu da onun on-
'kide biridir. «O halde mesele yok, sesleri» 

ŞEFİK B. (Bayezid) — Efendim, kısa söy-
liyeceğim. Malûmuâliniz bu bir aylık Avans Ka
nunudur. Bunun ikinci maddesinde deniyor ki, 
«1340 senesi Muvazenei Umumiyesi mucibince 
devair kadrolarında yapılan tenzilât ve maaşat
ta icra olunan tenkihat Mart iptidasından mu
teberdir.» Şimdi bu tâbir burada durdukça büt
çenin heyeti umumiyesine de şâmil olmak lâzım-
-^elir. Binaenaleyh bendeniz bir takrir takdim 
^ttim. Mart iptidasından nihayetine kadar mu
teberdir denilse mevazzah olur. Şâmil olmaz. 

REİS — Cevap verecek misiniz efendim? 
REŞAT B. (Saruhan) — Efendiler 1340 büt

çesi için Muvazene Encümenince senelik olarak 
+esbit edilen 126 milyon liranın onikide biri ne
ve baliğ olursa bunu birinci maddede kabul bu-
vurdunuz. Kabul buyurduğunuz birinci madde
ce göre bu mevzuu/bahis değildir. Bu bilhesap 
tâyin edilmiştir. 

HAKKI B. (Van) — Niçin konmuş bu mad
de o halde? 

REŞAT B. (Devamla) — Çünkü Hükümetin 
bilinci madde ile verilen tahsisatı 1340 senesi 
ihtidasından itibaren kesebilmesi içindir. Ten-
V.ihat ve tenkisat ve tenzilât... Bunun müzakere
ci fifeçmiştir. Para tâyin ve tahdidedilmiştir. Ten-
rilât muteberdir. 

ZEKİ B. (Gümüşane) — O halde umumi 
bütçenin münakaşası yok demektir. 

ŞEFİK B. (Bayezid) — Efendim. Bu madde 
bu suretle kabul olunacak olursa bundan sonra 
bütçenin heyeti umumiyesi hakkında ve tenzilât 
ve tenkihat hakkında hiçbir müdafaa yoktur. 
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(Hayır, hayır, sesleri) Yalnız bir ay için, Mart 
iptidasından nihayetine kadar olması için bi r ' 
takrir takdim ediyorum. Beyefendi verdiği iza
hata nazaran demek istiyor ki, birinci madde 
mucibince biz tenkihat ve tenzilâtı kamilen ka
bul etmiş oluruz. Birinci maddede öyle değildir 
Beyefendi. Bu madde mademki, bir aya mak-
surdur. Böyle vazıh olmasında ne mahzur var-

'dır? 

ALI CENANİ B. (Gazianteb) — Efendim, 
bendeniz bu maddenin kabulünde Şefik Beye
fendinin dermeyan ettiği mahzuru görmüyorum. 
Çünkü efendiler; Encümenimiz Heyeti Celile-
nize 1340 senesi için bir bütçe takdim etmiştir. 
O bütçede her bir fasıl, her bir maddeninmtiva 
ettiği bütün masarifi ayrı ayrı tetkik etmek hak
kınızdır ve salâhiyetiniz dahilindedir. Binaena
leyh verdiğiniz paralar o günden itibaren meri-
ülicradır. Keserseniz kestiğiniz günden itibaren 
tenkis ettiğiniz miktar muteber olur. Zamme
derseniz zam ettiğiniz andan itibaren muteber 
olur. Encümenin de zaten bu husustaki fikri Hü
kümetin de kabul edip gönderdiği bu lâyihada 
- ki zaten Hükümetin göndermiş olduğu lâyiha
dan muktebistir - Muvazene Encümenince ya
pılmış olan birtakım tenkihat vardır. Tabiî Hü
kümetle beraber müştereken yapmıştır. Marttan 
itibaren cari olacaktır. Bütçe müzakeresinde 
eğer Heyeti Celileniz tenkihat ve tenzilâtı ka
bul etmez de aksi kararda bulunursa tabiî o an
dan itibaren kararı âliniz dairesinde hareket 
olunur. 

Yalnız burada bir maddenin konulmasına 
asıl sebep, bâzı devairin masarifinde ve bâzı me
muriyetler ihdas ve maaşata zam suretiyle 13^0 
bütçesinde yapılmış olan birtakım teklifat var
dır. Bunlar, bittabi. Heyeti Celilenizin kararı ol
madıkça cari olamaz. Onu göstermek için yapıl
mıştır. (Müzakere kâfi sesleri) 

HAKKI B. (Van) — Beyefendi, Marta mün
hasır olsa bir zarar olur mu ? 

ALİ CANANI B. (Devamla) — İsterseniz 
Marta münhasır olsun! Fakat bu bir lâfzı müna
zaradan ibarettir. Şayet,Martta bütçe çıkmazsa... 
(Gürültüler) müsaade buyurunuz! rica ederim, 
birer birer söyleyiniz de bendeniz de anlıyayım. 
Şimdi efendim, eğer Marta münhasır dersek ve 
bütçe de Nisana kalır da Nisan için bir muvakkat 
bütçe yapmak lâzımgelirse onda da bu maddeyi 

ayrıca koymak lâzım. Bu da tekrardan ibaret 
olur ve ayrı bir yer işgalini mucibolur. Yoksa 
Nisan gelmezden evvel umumi bütçe çıkarsa za
ten bunun hükmü kalmamış olacaktır. Bunun 
için zaten biz muteriz değiliz. (Müzakere kâfi ses
leri) Müsaade buyurun! Yalnız bu münasebetle 
mazbatada dercetmediğimiz bir iki mütalâa var ki 
onları arz etmek isterim. Efendiler geçen gün 
bütçenin heyeti umumiyesi sırasında arz etmiş
tim. Hudud taburları jandarmaya naklolacaktır. 
Yami Müdafaai Müllyenim 1340 bütçesindeki fu-
sul ve mevaddmdan hudud taburlarına aidolan 
maaş ve masraf jandarmaya naklolunmuştur. 
Binaenaleyh bu bütçeye zammolunduğu vakit 
aynı surette hudud taburlarının maaşat ve masa
rif atı jandarma dairesinin masarif atı içerisnide-
dir. Fakat Heyeti Celilenize bu arz ve izah edil
medikçe tatbik olunamıyacaktır. Bunu izah et
meyi lâzım addettik. Binaenaleyh arz ediyorum. 
Bundan başka bir sualiniz varsa cevap vereyim. 

REŞİT Pş. (Erzurum) — Bu vaziyette Er
kânı Harbiyei Umumiye razı olmuş mudur? 

ALİ CANANI B. (Devamla) — Efendim Mü
dafaai Milliye, Maliye ve Dahiliye Vekilleri, üçü 
birden encümene teşrif etmişlerdi. Onların mu
vafakatiyle yapılmıştır. 

REİS — Efendim, Saffet Efendinin sözü, 
Feridun ve Süreyya Beylerin sualleri vardır. 
Safvet Efendi zatıâliniz sual mi soracaksınız. 

ŞEYH SAFVET Ef. (Urfa) — Efendim, bir 
kelime teklif edeceğim. Bizim bu bir aylık büt
çeye alelacele karar vermekten maksadımız he
nüz 1340 bütçesinin çıkmamasından ve Muvaze-
nei Umumiye Kanununun yapılmam asmdandır. 
Burada (yapılan) diyor. Halbuki daha yapılma
mıştır. (Yapılacak) denirse ibham kalmaz. 1340 
senesi Muvazenei Umumiyesinde yapılacak ten
kihat denilirse doğrudur. Yoksa yapılan demek 
doğru olmaz. 

ALI CENANİ B. (Gazianteb) — Encümen
ce yapılan? 

ŞEYH SAFVET Ef. (Urfa) — Henüz Mec
lisçe yapılmamıştır. Yapılacak demeli. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Efendim, 
malûmuâliniz bu muvakkat bütçe Mart ayı için
dir. Halbuki kanunun ikinci maddesinde ve se
kizinci maddesinde diyor ki, «Mart iptidasından 
itibaren meriyülicradır.» Binaenaleyh bunum hük
münün Mart ayına maksur olması lâzımgelir. 
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Böyle olmazsa Nisan ayma da sirayet eder. 
Onun için behemahal Şefik Beyefendinin na
zarı dikkatini celbeden noktaya encümeni âli
niz de muvafakat ve iştirak buyurmalıdır. Büt
çe itibariyle en mühim bir mülâhazadır. Sonra 
bütçeleri tetkik etmek ve her hangi kısmını alıp 
da ifade etmek müşkülâtı mucibolur. 

ALI CENANİ B. — Kabul ediyoruz beyimi, 
Marta münhasır olma/k üzere kabul ediyoruz. 

AHMED SÜREYYA B. (Karesi) — İfade 
buyurduğunuz veçhile Nisan iptidasında Muva-
zenei Umumiye Kanunu çıkmayacak olursa Ni
sana da sirayet etmesini teminen, ikinci madde
deki kayıt ve şartın konulması lâzımdır deniyor. 
Haydi Nisana da razı olalım. Ama bu kanun 
Nisan ayında da çıkmaz, faraza ancak Eylül 
ayında çıkacak olursa o zaman Hükümet altı ay
lık bütçeyi eline almış olur. Biz vermeyiz, Meclis 
nihayet bunu iki ayda çıkaracaktır. Mart niha
yetine kadar kaydını koyalım dersek encümen 
neden kocunuyor? 

ALİ CENANİ B. — Kocunmuyor beyim, söy
ledik, Marta maksur olmak üzere kabul ediyo
ruz. 

REİS — Hakkı Bıey, sual soracaktınız! 
HAKKI B. (Van) — Bendeniz de Safvet 

Efendi ve Süreyya Beyin söylediklerini sora
caktım. Onlar sordular, artık kâfidir efendim. 

REİS —- Efendim bir takrir var, okunacak : 

Riyaseti Celileye 
İkinci maddeye: Mart iptidasından (niha

yetine kadar) lâfzının ilâvesini teklif ederim. 
28 Şubat 1340 

Bayezid Mebusu 
Şefik 

REİS — Efendim, şu halde son fıkranın şek
li - Mart iptidasından nihayetine kadar muteber
dir. - şeklinde oluyor. Maddeyi bu tashihat ile 
kabul buyuranlar lütfen ellerini kaldırsın. Ka
bul etmiyenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul 
edilmiştir. Üçüncü maddeye geçiyoruz. 

Madde 3. — 30 Teşrinisani 1330 tarihli Ka
nunu Muvakkatin altıncı ve 25 Şubat 1330 ta
rihli Zeylinin yedinci maddeleri berveçhi zir tev
hit ve tadil edilmiştir. 

a) Gerek müessesat ve şirketler, gerek ce
miyetler ve eşhası ferdiye nezdinde maktu ma
aş ve ücret ve aidatla istihdam olunan her nevi 
[müstahdeminin sureti âdiye ve fevkalâdede al

dıkları maaşat ve ücürat ve ikramiyelerin mik
tarı senevisi üzerinden ve tediye olunan nevi 
akçenin borsa idaresinden veya ticaret odasın
dan alınacak piyasa fiyatına göre yüzde üç nis-
betinde Temettü Vergisi istifa olunur. 

b) 30 Teşrinisani 1330 tarihli Temettü 
Vergisi Kanunu Muvakkatinin dokuzuncu mad

desinin beşinci fıkrası berveçhi zir tadil olun
muştur : 

1302 tarihli Emlâk Nizamnamesi cari olan 
mahallerde varidatı gayrisafiye, kezalik 14 Ha
ziran 1336 tarihli Müsakkafat Kanununun on-
ikinci maddesinin matufu olan Tahriri Umumi 
Nizamnamesinin ellialtmcı maddesine tevikan 
memurini maliye tarafından ahvali âdiyeye gö
re tahmin olunur. 

c) Mezkûr kanunun onsekizinci maddesinin 
ondört numaralı fıkrası berveçhi zir tadil olun
muştur : 

Sinni onikiden dûn ve altmışbeşten efzun ve
ya iki gözden ve el ve ayağının birinden veya 
ikisinden mahrum ve meflucolan amele ve müs-
dahdemîn ve seyyar satıcılar. 

d) 30 Teşrinisani 1330 tarihli Kanunun ye
dinci maddesi berveçhi zir tadil olunmuştur : 

Bir hanı kamilen isticar ve muânharen ayrı 
ayrı icar etmeyi sanat ittihaz edenler tahtı iş
galde bulundurdukları müsakkafatın iradı gay-
risafisinin yüzde beşi nisbetinde vergiye tâbi
dir. 

he) Sanayii beytiyeden maada müessesatı 
sanayie ile değirmen ve fabrikalar her nerede 
bulunursa bulunsun Temettü Vergisine tâbidir. 
21 Eylül 1336 tarihli kanunun beşinci maddesi
ni tefilkan tahakkuk ettirilip henüz tahsil edile-
miyen Temettü Vergilerinden 1337, 1338, 1339 
senelerine aidolanlar istifa edilmiyeeektir. 

Ve) 30 Teşrinisani 1330 tarihli temettü ka
nunu muvakkatinin işbu kanun ile muaddel şek
li dairesinde tahakkuk ettirilecek Temettü Ver
gisi ve küsuratı munzamma ve kanunu mezkûra 
merbut (B) cedvelinin ikinci kısmında muhar
rer mükellefinden on ve sair mükellifînden beş 
ve 25 Şubat 1330 tarihli Temettü Kanunu Mu
vakkati zeylinin beşinci maddesinde muharer 
maiktu vergiye tâbi mükelleflerden dört misli 
iblâğan tahsil olunur. Ancak işbu kanunun bi
rinci maddesiyle tevhit ve tadil olunan altıncı 
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ve zeylinin yedinci maddelerinde musarrah mü
kellefin vergileriyle zeyli mezkûrun 1, 2, 3, 4 
ncü maddelerine tefvikan tahakkuk edecek vergi 
ve kesri munzamları zamma tâbi olmaksızın ta
hakkuku aslileri üzerinden istifa olunur. 

z) 30 Teşrinisani 1330 tarihli Temettü Kanu-
nuMuvakkatinin altıncı ve yedinci maddeleriyle 
dokuzuncu maddesinin beşinci fıkrası ve onseki-
zinci maddesinin ondört numaralı fıkrası ve 25 
Şubat talihli zeylinin yedinci maddesi mülgadır. 

h) İşbu maddei kanuniyenin (he) fıkrası
nın hükmü yalnız 1340 senesine ve fıkratı sai-
resi 1340 senesinden itibaren tarh olunacak 
vergilere şamildir. 

REİS — Efendim bu madde fıkarata mun-
kasimdir. (Encümen izahat versin, sesleri) Mü
saade buyurun. Evvelâ şekli müzakereyi tesbit 
edelim, evvelâ, «30 Teşrinisani 1330 tarihli Ka
nunu Muvakkatin altıncı ve 25 Şubat 1330 ta
rihli zeylinin yedinci maddeleri berveçhi zir tev
hit ve tadil edilmiştir.» bu esasta söz söylensin! 
Diğer fıkralar hakkında ayrı ayrı müzakere ce
reyan eder. (Encümen izahat versin, sesleri) 

ŞÜKEÜ B. (Bolu) — O maddeler burada 
yok ki, bir şey anlıyamadık. 

REİS — Efendiler ibu maddeler 'bundan iki 
hafta evvel tevzi edilen Muvazenei Umumiye Ka
nunundan aynen nakil ve dercolunımuştur. (En
cümen izabat versin sesleri) 

ALİ CENANİ B. (Gazîanteb) — Efendiler 
Muvazenei 'Umumiye Kanununun heyeti ulmuimi-
yesinin müzakeresinde muhtelif hatipler, vergile
rimizin muhtacı ıslah 'olduğundan ba'his buyur
dular. Bunların içerisinde en -ziyade şikâyeti ımu-
eülbolan ve adaletsizliği artık herkesçe ımalûm 
olan Temettü Kanununun muciboHuğu şikâye
tin önüne geçmek için Hükümet birtakım tadi
lât teklif etmiştir. Muvazenei Unraımiye Kanunu
na ibu mievad'dı dercettik. Fakat efendiler, Mu
vazenei Umulmiye Kanunu Martın hululünden 
evvel neşıre'dilemedi. Maliye Vekâleti yeddinde 
'mevcudolan 'Temettü Kanomuimueibince Mart bi
dayetindi ve 'hattâ Marttan evviel Temettü Ver
gilerini yeniden tarh. ve tevzi etmek mecburiye
tindedir. Maliye Vekâleti bu mec'buriyeti göı'd'ü-
ğü zaman tabiî Muvazenei Umumiye Kanunu 
ile teklif edilen tadilâtın bittabi ımükellefînin 
lehine olduğu için Heyeti öelilenizee kabul edile^ 
eeğirii nazarı dikkate alarak ileride (bâzılarından 

tabsil edilip ve bâzılarından yeni kanun muci
bince tahsil edilememek gibi 'bir adaletsizlik ol
mamak için muvakkat Bütçe Kanunu ile bu ta
dilâtın kabul e'dil'mesini lâyihai kanuniyeye dler-
cederek teklif etmiştir. Encümeniniz de bitta/bi 
bunları ımuvafık ıgördü. Efendiler, Temettü Ka
nununun baştan aşağı Üıer maddesinde belki mu
cibi tenkid, ımucibi şikâyet, mucibi tadil cühetleıı* 
vardır. Fakat bunun hepsini birden yapmak ye
niden bir kanun neşretmeye mütevakkıftır. O 
kanunda zaten mevcut ve tetkik Edilmektedir ki, 
o da Kazanç Kanunudur. Onun çıkmasına inti-
zaren hafif maddeler bırakılmıştır. Yalnız en 
çok şikâyeti ımucibolan üç, dört mesele burada 
'mievzuübabsolmaktadır. Kanunun üçüncü mad
desinde «Temettü Kanunu muvakkatinin 6 ncı 
ve '25 Şubat 1337 tarihli zeylinin yedinci madde
leri 'berveçhi zir tevhit ve tadil ödilmiştir»' de
niyor. Şimdi efendiler, asıl kanunu muvakkatin 
6 ncı maddesi «maktu maaş ve ücretlerle istih
dam olunan her nevi (müstahdeminin ısureti âdi-
yede aldıkları ikramiyeler dahi dâhil olduğu 
halde maaş ve ücretlerinin miktarı senevesi kac 
kuruşa baliğ olursa bunun yüzde üçü Temettü 
Vergisi olarak istifa olunur.» Zeylin 7 nci mad
desi «alelûmuım müessesatı umulmiye ve şirket
lerde maaş Ve aüiat ile müstahdem olan ımeımu-
~nn ve müstahdemin nerelerde 'bulunurlarsa bu-
lunsular aldıkları maaş ve aidatın yüzde üçünü 
Temettü Verigsi olarak vermıeye mecburdurlar» 
^ii^di efendim, bu iki madde birleştirilerek şu 
tadilât yapılmıştır ki, Heyeti OelilenİTİin önün
dedir. «Gerek müesısesatı ve şirketler, ererek ce-
voive+ler ve eşbası ferdiye nezdinde maktu maaş 
ve aidatla istihdam olunan her nevi müstahde
minin sureti âdiye ve fevkalâdede aldıkları 
maasat ve Üdürat ve ikramiyelerin ımiktarı sene
visi üzerinden ve tediye olunan nevi akçenin 
borsa idaresinden veya ticaret odasından alına
cak piyasa fiyatına göre yüzde üç nisbetinde 
Temettü Vergisi istifa olunur» tadilât bundan 
ibarettir. Yani tavzi mahiyetindedir. Kâzı müeis-
sesatta maaş altın veriliyor, bâzısında İngiliz 
lirası veriliyor, bunun için ide yalnız Türk değil 
birçok ecnebi müessiesat vardır. Memleketin içe
risinde icrayı muamele eden birçok ecnebi şir
ketler vardır. Kimisi yalnız maaş veriyor, kimi
si tahsisatı fevkalâde veriyor, kimisi harb paha
lılığı veriyor. Muhtelif münazaat çıkıyor Bu 
maddte muhtelif itilâfatı hallederek ücretle, 
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maaşla hizmet eden bilûmum müstahdeminin el
lerine geçen paranın yüzde üçünü 'Temettü ola
rak vermekle mükellef kılmaktadır. Efendiler. 
zannederim ki, 'bütün şikâyetlerimiz, imemleke-. 
tin müstahsil sınıfı olan köylünün 'yenmekte ol
duğu aşara »ve saire üzerinde temerküz etti. 
Bunların diğer mükellefinden ne kadar fazla 
tazyik görmekte olduğu 'burada defaatle söylen
di. Köylünün verdiği 'hâsılatı gayrisâfiyenin 
yüzde yirmilidir. Binaenaleyh Ibir memurun 
maaşından yüzde üç vermesi ona mabetle hiç de 
şayanı istiksar 'bir şey değildir. Bittabi bunu 
şekli'hazırı üzerine 'bırakacağınızı ümidcdiyoruım. 

MEHMED B. (Kastamonu) — Köylüleri ne 
vakit kurtaracağız? 

ALÎ CENANİ B. (Devamla) — (B) fıkrasına 
gelelim efendiler : (B) fıkrasında «30 Teşrinisani 
1330 tarihli Temettü Vergisi Kanunun Muvakkati 
nin dokuzuncu maddesinin 'besince fıkrası ber-
veçjhi zir tadil olunmuştur» deniyor. Efendim. 
'dokuzuncu madde icarla bir binada ifayı sanat 
ve ticaret edenlerin nisbetine göre verdikleri 
Temettü Vergisinin miktarını tâyin eder. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Maddeyi 
okuyalım. 

ALİ CENANİ B. (Devamla) — Dokuzuncu 
maddenin metni şudur : «Nispî vergi merbut 
(A) işaretli cetvele tevfikan ticaret ve sanatın 
icrasına tahsis edilen mahallerin bedeli icarına 
göre tarih edilip ticaretgâhm bulunduğu şehir 
ve kasaba veya diğer mahal için ikinci ımaddo 
mucibince tâyin olunan ısanata göre tabavvül et
ime. Nispî verginin tarhına esas ittihaz edile
cek bedeli icar ticaretgâhm 14 Haziran 1326 ta
rihli Müsakkafat Kanununun 12 nci maddesin
de zikrokınan varidatı gayrisâfiyesinden ibaret
tir. İşbu varidatı gayrisâfiyeden 'birigûna ten
zilât icra olunmaz. Ebniyenin yalnız bir kısmın
da icrayı ticaret ve 'sanat hurfet edilip de o 
kıslmm bedeli icarı ayrıca tâyin olunmamış ise 
işbu bedeli icar memurini maliye tarafından tâ
yin olunacaktır.» 

Bundan ^onra olan fıkra şudur : Kezalik ka
nunu mezkûr ahkâmı tatbik olunmadığı yer
lerde varidatı gayriısâfiye memurini maliye tara
fından tahmin olunur. Bu iki takdirde tahmin 
olunan 'bedeli icara mükellefinin işbu kanun mu
cibince müteşekkil komisyonlar nezdinde itiraz 
etmeye hakkı vardır. 

Simidi efendiler, şimdiye kadar cari olan mua
mele nedir? Efendiler, Müsakkafat Kanunu mu
cibince 14 Haziran 1326 tarihli Kanun mucibince 
tahrir görmüş olan mahallelide katiyen ihtilâf 
yoktur. Orada zaten o kanun mucibince iradı 
gayrisâfisi tâyin olunmuş ve kuyudata geemiş-
tir. O iradı gayrisâfi üzerine bedeli icarına vaz'-
olunaeak bedeli temettü, Nispî Vergi 'üzerine 
tarh olunur. Halbuki onlar zaten beş, altı yerde 
vapılmıştır. Memleketin diler aksamı 1302 ta
rihli Emlâk Nizamnamesi mucibince Emlâk Ver
gisine tabi olan mahallerdedir ki, kıymet fecrin
den vergi verirler, iradı gayrisâfi üzerimden d eğil, 
Tahrir görımiyien yerlerde iradı 'gayrisâfiyi me
murini maliye tahmin suretiyle tesbit eder. Hal
buki efendiler, bu kanunun nesrinden sinnra 
Harbi Umumi zuhur etmiştir. Harbi Umuminin 
icabatı olarak para fark etmiştir. Bugün ebni
yenin iradı gayrisâfisi evrakı nakdiye üzerine 
tahmin olunur. Hattâ bâzı yerlerde Hüküme
tin ve Evkafın bâzı binaları vardır. Bunlar mü
zayede ile veriliyor veyahut da emvali metrûke-
den olan emval ve dükkânlar vardır ki bunlar 
müzayede ile veriliyor, buların iradı gayrisâfisi 
resmen tebeyyün ediyor. Şimdi iradı gayrisâ
fi üzerine Temettü Vergisi tarh olunuyor. Son
ra efendiler, Büyük Millet Meclisinin şu kanu
nu mucibince beş misli tavsif olunuyor. Zaten 
.vaziyeti fevkalâde azarı dikkate alınarak Te
mettü Vergisinin bir misli, beş misli t ezy id olun
muştur. Halbuki zaten iradı gayrisâfi üzerin
den Temettü Vergisi vaziyeti hazıraya göre tes-
bit olunduğu için onbeş misli Temettü Vergisi
nin 25 misline çıkması ic ab ediyor. Binaen
aleyh şimdiki teklif olunan bu lâyihadaki mad
de mucibince iradı ıgayrisâfi harbden evvelki 
vaziyete göre tesbit olunacaktır. Harbden ev
vel bir dükkânın iradı gayrisâfisi ikiyüz kuruş 
ise bugün her halde 1 200 - 1 500 kuruştur. Ma
liye Vekâletinin ve Hükümetin bu sefer teklif 
ettiği bu kanun dahi harbden evvelki iradı gay
risâfiye .göre tesbit edilecektir. Binaenaleyh 
o iradı »gayrisâfiye göre taayyün edecek Temet
tü Vergisi b'ilâhara Büyük Millet Meclisinden 
çıkmış olan kanun mucibince beş misli olarak 
tahsil olunacaktır. Demek ki bugün bin kuruş 
veren bir esnafın bu kanuna göre bittabi 200 -
300 kuruş Temettü Vergisi vermesi lâzımgelir ve 
aynı zamanda bu kanunla tahrir görmüş mahalle
rin tüccar ve esnafının verdiği Temettü Vergisiyle 
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tahrir görmemiş olan bilhassa Anadolu'nun iç
lerinde bulunan •vilâyetlerde Temettü Vergisi 
mükellefini arasındaki büyük bir fark izale edil
miş olacaktır ve her taraf aynı nisbette vermiş 
bulunacaktır. Sonra efendiler, (C) fıkra bura
da Tömettü Kanununun 18 nci maddesinin 14 
numaralı fıkrasının berveçhi zir tadil ediyoruz. 
(İzahat kâfidir sesleri) İzahat kâfi addediliyor-
sa bendeniz de söylemem. (Kâfidir sesleri) 

ABDULLAH AZMİ Ef. (Eskişehir) — (B) 
fıkrası ahvali âdiyede bir sene ile takyidedilme-
miştir. İzahatınıza göre Harni Umumiden ev
velki senelere göre yapmak yani buraya bir se
ne kaydı koymak ica'betmez mi? 

ALİ CENANİ B. (Devamla) — Efendim, 
ahvali âdiyeyi de mazbatada izah ettik. Te
reddüdü mucibolmasm diye mazbatada öyle bir 
fıkra koyduk. 

ABDULLAH AZMİ Ef. (Devamla) — Malû-
muâliniz bunu tatbik edecek acak kâtiplerdir, 
bunu. anhyamıyacaklardır. Bu, hakikaten iyi 
bir kanundur. Yani esnafın lehime yapılmış bir 
kanundur, ve bunun için fevkalâde feryat ko
parıyorlar di, hele düşmandan Istirdad olunan 
memalikte yeni yapılan binalar kıymetini on 
misli icariyle tutulmuş fakat bu, beş misline 
iblâğ edilmekle âdeta varidatın yarısını Te
mettü Vergisi olarak veriyordu. Bu kanun ga
yet nâfi bir kanun olmakla beraber ahvali âdi
ye sözünü gayrikâf i görüyorum. Onun için bir 
kayıt ile takyit veyahut 'izah buyurulursa çok 
güzel olacaktır. 

ALÎ CENANİ B. — Mazbatada şu fıkra var
dır; dinleyiniz : «Üçüncü maddenin (B) fıkra
sındaki aJhvali âdiye tâbiri Harbi Umumiden 
evvele yani 1330 senesinden evvelki zamana raci 
ve yena yapılan binaların takdir kıymetinde de 
tarihi mezkûrdeki emsaline göre kıymet kon
ması maksuttur.» Binaenaleyh bu kayıt oldukça 
buyurduğunuz şey varit değildir. 

ABDULLAH AZMİ Ef. (Eskişehir) — Ka
nun e's'balbı mucibe ile gitmez. Yalnız madde 
tebliğ olunur. 

ALİ CENANİ B. — Daihiliye Vekâleti izahat 
verii' efendim. 

ABDULLAH AZMİ Ef. — Yani bu sözünüzü 
s<enet ittihaz ederim. Ahvali âdiye demek, Har
bi Umumiden evvelki seneler demektir. 

REİS — Efendim, Heyeti Celilenize bir ricam 
vardır. Görülüyor ki, arkadaşlar salondan birer 
birer çekiliyorlar. Bu gece bu kanun ile daha bir
kaç kanunu çıkarmaya Heyeti Celileniz karar 
verdi. Binaenaleyh bu kanunlar yoklama ile, tâ
yini esamiyle çıkacak kanunlardır. Heyeti Ce-
l'ileııizden çok rica ediyorum, son yoklamada is
patı vücudetnıeniz lâzımdır. Şayet yoklamada 
ispatı vücudetmiyen arkadaşlar olursa kıstel
yevm yapmak için Riyasete salâhiyet vermeni
zi istirham ederim. (Hay hay sesleri) Kıstel
yevmi kabul buyurur musunuz? (Hay hay ses
leri) 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Efedim, 
bendeniz gayet kısa bir şey söyliyeceğim. Te
mettü Kanunundaki nisbetsizliği, adaletsizliği 
esasından izale edecek Kazanç Kanunu - ki yüz 
küsur maddelik bir kanundur - tetkik edilip tas
dik edilinceye kadar en bariz olan haksızlıkları 
adaletsizlikleri izale edecek bir maddeyi Muva-
zenei Maliye Encümeni telhisan Heyeti Celi
lenize arz etmiştir. Bu, şayanı şükrandır. Yal
nız maddenin (v) fıkrasında görüldüğü veçhile 
(B) cetvelinin ikinci kısmında muharrer mü
kellefiyeti yine on misil vergi ile mükellef tut
muştur. Diğerlerini beş misilde ipka etmiş. 
Bendeniz buraya dokunacağım. (B) cetvelinin 
ikinci kısmımda bulunan mükellefin, mesaii ha
sise erbabıdır. Bunlar on misil veriyor. Temet
tü Kanununun diğer ahkâmına tabi olanlar 
beş, misli vergiye tabi tutuluyor. Yani netice 
ne oluyor? Çok çalışıp az kazanan, on misil 
veriyor. Sermaye ile işliyen beş misil vergi ver
miş oluyor. Malûmuâlileri bunlar kayıkçılar, 
arabacılar, mekkâreciler, otomobilciler ve emsa
li yani mesaii hasise erbabıdır. Burada (B) cet
velinin ikinci kısmını teşkil eden bunları da di-
ğer Temettü Kanununun beş misil hakkındaki 
ahkâmı umumiyesine tabi tutmak adalete mu
vafıktır. Şimdi Ali Cenani Beyefendinin izah 
ettikleri veçhile 'Emlâk Nizamnamesi cari olan 
mahallerde rayiç üzerinden almıyordu, rayiç 
üzerinden tahakkuk eden vergi beş misli ile 
tahsil ediliyordu. O da haksızlık idi. O izale 
edildi, fakat heri taraftaki kısım on misilde kal
mıştır ki, bu, doğru değildir. Bunun beş misli
ne tenzili hakkında bir tadilname teklif ve na
zarı dikkati âlinize arz ediyorum. Derhatır buyu-
rulur ki, biz bunların Temettü Vergisine Rü
sumu Belediye Kanunu ile ayrıca yüzde yir-
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mibeş zammı kahul ettik. Bir kere cetveldeki 
miktarı maktua göre vergi talhakkuk edecek. 
On misli alacağız. Onun yüzde yirmibeşini de 
belediye hissesi diye zammedeceğiz. Ayrıca vi
lâyet hissesi de dâhil edeceğiz. Bu, tahammül-
fersa bir vergi hallini alır. 

REİS — Efendim diğer fıkarat hakkında 
söz istiyen yoktur. Binaenaleyh maddeyi reyi 
âlinize vaz'etmezden evvel Hasan Fehmi Bey
efendinin tadilnamesini reye vaz'edeceğim. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Reis Bey! (he) fık
rası hakkında sözüm vardır. 

REİS — Efendim, fıkra fıkra müzakere 
olundu. Heyeti umumiyesi hakkında izahat ve
rildi. Söz istiyorsanız buyurunuz. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Efendim bu (he) fık
rasında «sanayii beytiyeden maada müessesatı 
smayie ile, değirmen ve fabrikalar her nere
de bulunursa bulunsun 'Temettü Vergisine tâ
bidir» deniliyor. Çok doğrudur. Ancak bir kı
sım köylerde köylünün kendine mahsus mahsu
lât için Eylülden başlıyarak Kasım ve Teşrini
evvel gayesine kadar akan muvakkat sularla 
işliyen değirmenleri vardır. Bunlar ticaret kas
tiyle değil, mücerret kendi mahsûllerini, ha
sılatını üğütürler ve birgûna ticaret kastı yok
tur. Bu değirmenler köylülerin müşterek malı
dır. Başka sahibi yoktur. Şimdi bunlar da bu 
maddenin dairei şümulüne dâhil oluyor. Hal
buki bunlar da bir maksadı temettü mevcudol-
madığmdan bunları bir fıkra ile istisna etmek 
lâzımgelir kanatindeyim, mâruzâtım bundan 
ibarettir. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Maddeyi 
reye... 

REİS — Efendim söz istiyen kalmadı. İki 
takrir vardır. 

Riyaseti Celileye 
Üçüncü maddenin (v) fıkrasının beşinci sa

tırındaki on mislin diğer mükellefin gibi beş 
misline tâbi olmasını ve maddenin berveçhi ati 
tadilini teklif eylerim. 

Gümüşane Mebusu 
Hasan Fehmi 

(B) cetvelinin ikinci kısmında muharrer 
mükellefinden dahi sair mükellefin misüllü 
beş ve 25 Şubat 1330 tarihli ilâh... 

Riyaseti Celileye 
(v) fıkrasının sekiz misil esasında tanzimi -

d teklif eylerim. 
Dersim Mebusu 
Feridun Fikri 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Efen
dim, ben takririmi geri alıyorum ve Hasan Be
yin tekliflerine iltihak ediyorum. 

REİS — Efendim Hasan Bey tadilnamele-
rini izah etiler. Teklif ettikleri tadili kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Aksini reye vaz'edi-
yorum. Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın. 
Kabul edilmiştir. Şu halde («b» cetvelinin ikin-
A kısmında muharrer mükellefinden dahi sair 
mükellefin misüllü beş ve 25 Şubat 1330 tarihli 
Temettü Kanunu muvakkati ilâh,..) şeklinde 
tashih ediliyor. Efendim, üçüncü fıkarat ile be
raber bu suretle kabul buyuranlar lütfen... 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Takrir var efendim. 
REİS — Şimdi elime geldi efendim, Takri

rinizi okuyoruz. 
(h) fıkrasına berveçhi âti fıkramın ilâvesi

ni teklif eylerim: 
(Tâbidir) kelimesinden sonra ancak köylü

lerin kendi mahsûlünü tahn için mevcudolan 
değirmenleri bundan müstesnadır. 

Bolu Mebusu 
Şükrü 

REİS — Efendim bu takriri nazarı müta
lâaya alanlar lütfen el kaldırsın. Kabul etmi
yenler lütfen el kaldırsın. Nazarı mütalâaya 
alınmamıştır. 

Üçüncü maddeyi fıkaratiyle beraber tashih 
veçhile reyi âlinize vaz'ediyorum. Kabul eden
ler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul etmiyenler 
lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Bin üçyüz kırk senesi bütçe
sinde Muvazenei Umumiyede dâhil bulunan 
mâzulîn maaşatı sabıkı misillû her vekâlet me
murini mâzulesini o vekâlet bütçesinde mevcut 
faslı mahsustan şehramanati, âyân, hazinei has
sa, Şûrayı Devlet gibi teşkilâtı Devlete gayri-
dâhil devair ve müessesat mâzûl memurlarına 
düyunu mumiye muhassesatı zatiye kısmı büt
çesindeki mâzûlîn maaşatı faslından maaş ve
rilir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? (Hayır sesleri) Söz istiyen ,,-yoktur. Dör
düncü maddeyi aynen reyi âlinize arz ediyo-
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ram. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Aksini 
reye vaz'ediyorum. Kabul etmiyenler lütfen el 
kaldırsın. Dördüncü madde aynen kabul edil
miştir. 

Madde 5. — Kavanin ve nizamat ve usulü 
mevzuasına tevfikan eibayet edilmekte olan 
rüsum ve tekâlifin Mart 1340 mahı zarfında 
dahi istifasına devam olunacaktır. 

REİS —• Efendim beşinci maddeyi kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Kabul etmiyenler 
lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Birinci madde mucibince istih
sal olunacak tahsisatı muvakkatenin 1340 se
nesi bütçesi için Muvazenei Maliye Encüme
nince tâyin ve tesbit olunan fusul ve mevadda 
göre tevziine Heyeti Vekile mezundur. 

REİS — Altıncı madde hakkında mütalâa 
yoktur. Altıncı maddeyi kabul edenler lütfen 
el kaldırsın. Kabul etmiyenler lütfen el kaldır
sın. Madde kabul olunmuştur. 

Madde 7. — Bilûmum tekâlif ve rüsumun 
kavanin ve nizamatı mükarreresi mucibince ta
hakkukuna ve düyunu Hazinenin subutuna 
esas olan makadir ve nisbetler tebeddül etme
mek şartı ile Hazinenin kabz ve tediye mu
amelâtında ve kuyudu hesabiyei Devlette lira 
esas ittihaz edilerek kuruş onun kesri itibar 
edilip tahakkuk ve tahsilinde yirmi paradan 
dûn küsurat tay ve yirmi paradan fazla küsu
rat kuruşa iblâğ edilecektir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? (Hayır sesleri) (Söz istiyen yoktur. Ye
dinci maddeyi reye vaz'ediyorum. Kabul eden
ler lütfen el kaldırsın. Etmiyenler lütfen el 
kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Madde 8. — İşbu kanun Mart 1340 iptida-
'smîdan itibaren meriyülicraıdır. 

KÂZIM VEHBİ B. (Ergani) — (Mart ni
hayetine kadar) diye ilâve olunmalıdır. 

REİS — Efendim sekizinci maddeyi kabul 
buyuranlar lütfen el kaldırsın. Kabul buyur-
mıyanlar lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Madde 9. — İşbu kanunun icrayı ahkâmı
na Heyeti Vekile memurdur. 

REİS — Dokuzuncu maddeyi kabul eden
ler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul etmiyenler 
lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Efendim bir tashih vardır. Beşinci madde
deki (mahı) kelimesinin (ayı) olarak tashihi
ni teklif ediyorlar. Tashih ediyoruz. 

Efendim kanunu tâyini esamiyle reye vaz'-
etmezden evvel tâyini esamiyle reye vaz'edile
cek diğer bir kanun vardır ki onun da müzake
resini kabul buyurdunuz. İki maddeliktir. Ten
sip buyurursanız onu da müzakere edelim. 
(Hay hay sesleri) Karar sırasına riayet için 
Tedrisat Vergisinin ilgası hakkındaki Kanu
nun müzakeresi mukaddemdir. Evvelâ onu mü
zakere edeceğiz, o da bir maddeliktir. Bina
enaleyh bunu mukaddem müzakere edeceğiz. 
Riyaseti, Heyeti GeMılenjin ikarıanma mutavaat 
etmek mecburiyetindedir. 

3. — Zonguldak Mebusu Yusuf Ziya Beyin, 
8 Nisan 1339 tarihli İdarei Vilâyat Kanunu ile 
Tedrisatı İptidaiye Kararnamesinin tadiline 
dair Kanunun üçüncü maddesini muaddel ka
nun teklifi (2/213) Çorum Mebusu İsmail Ke
mal Beyin Tedrisatı İptidaiye Kanununun bâzı 
maddelerinin tadiline dair kanun teklifi (2/235) 
Ve Maarif ve Dahiliye Encümenleri mazbtala-
n . 

T. B. M. M. Riyaseti Celilesine 
3 Teşrinisani 1339 

Umum arkadaşla rca malûmdur ki halk ara
sında en ziyade şikâyeti mucibolan vergi, Ted
risatı İptidaiye Vergisidir. Tedrisatı İptidaiye 
Kararnamesinde mevkii tatbika konulduğu gün
den beri mezkûr kararnamenin 15 nci maddesi 
mucibince mükellef elan halkın yüzde ellisin
den fazlası itirazname verilmesi suretiyle ken
dilerine teklif edilen verginin nisbetsizliğinden 
ve adaletsizliğinden şikâyet etmişlerdir. Yine 
arkadaşlar bilirler ki hiçbir sene Meclisi Umu-
milerce bu madde tamamen tatbik edilmek su
retiyle idarei hususiye bütçeleri tanzim edile
memiştir. 

Sabık Meclis tarafından 8 Nisan 1339 tari
hinde «İdarei Vilâyat Kanunu ile Tedrisat İp
tidaiye Kararnamesinin tadiline dair Kanun» 
namı altında kabul edilen mevaddı kanuniye 
ile idarei hususiyelerce bütçe noktai nazarından 
kısmen müşkülâttan kurtarılmışlar ise de hal
kın şikâyeti azalmamış bilâkis çoğalmıştır. 

Tedrisatı İptidaiye Kararnamesinin onbeşin-
ci maddesi mevkii tatbikdeyken şehir ve kasaba 
ahalisinin vermek mecburiyetinde bulunduğu 
meblâğ komisyonlar taralından servelt dıetfece-
si nisbetinde halka tevzi olunurdu. Burada şi-
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kâyet, komisyonların servet derecelerini takdir
de isabet edemediklerinden oluyordu. Bu konik 
yonlar m akayyedolınadıklarmdan âzami ve as
gari verginin takdirinde salâhiyet sahibi idiler 
Tcvzido ııisbetsizlik büsbütün fahiş değildi. Yal 
mz bir takdir meselesiydi. 

Mevaddı maddelerin kabulünden sonra hal
kın mükellef olduğu vergi tenkis edilmiş ise 
de âzami ve asgari vergi miktarı tahdidedikii 
ğinden bugün tekâlifi meeburiyeyi tevzic me
mur olan komisyonlar bile bile adaletsizlik 
yapmak mecburiyetindedirler. Şöyle ki her han 
gi bir kasabaya kanunen tevzi edilmesi lâzım 
gelen tekâlifi mecburc ashabı servete yirnr 
liradan fazla vergi tarh edilememek zaruretine 
binaen fıkranın derecesini yükseltmeyi mecbu
ri kılıyor. 

Faraza yüz bin lira servete mâlik birisi yir 
mi lira verdiği halde kutlâyemut geçinen bir 
mahalle kahvecisi, bir manavın beş veyahut 
yedi lira vermesi gibi bir adaletsizlik meydaı.-r 
geliyor. 

Bu adaletsizliği kısmen izale edebilmek içi: 
mezkûr mevaddı kanuniycıım üçüncü madde
sindeki derecatm ona iblâğını ve sekizinci ek 
recenin, otuzdokuzuncu derecenin kırk, onunel 
derecenin elli lira olmak üzere tadilini teki.:' 
eylerim. 

Zonguldak Mebusu 
Yusuf Ziyaeddin 

8 Nisan 1339 tarihli idarei Vilâyat Kanunu i7e 
Tedrisatı İptidaiye Kararnamesinin tadiline 
dair Kanunun üçüncü maddesini muaddil lâ-

yihai kanuniye 
Maddci muaddile sureti : 
Madde 3. — Tekâlifin tarh ve tevziinde ser

vet ve iktidarına göre halk on dereceye te"-
rik olunur. Birinciden bir, ikinciden iki, üçün 
cüden beş. dördüncüden yedi, beşinciden on. 
altıncıdan onbeş, yedinciden yirmi, sekizinci
den otuz, dokuzuncudan kırk, onuncudan elli 
lira alınır. Ancak halkın dereci ere göre tefrik 
ve taksimi kendilerine ait borcu temin edecek 
bir surette olacaktır. 

Maddci asliye sureti : 
Madde 3. — Tekâlifti! tarh ve tevziinde ser

vet ve iktidarına göre halk yedi dereceye tef 
rik olunur. Birinciden bir, ikinciden iki, üçün
cüden beş, dördüncüden yedi, beşinciden on, 

ltmcıdan onbeş, yedinciden yirmi lira alınır. 
neak halkın derecelere göre tefrik ve taksimi 
3iıd iler ine ait borcu temin edecek bir surette 

dacaktır. 
Riyaseti Celileye 

Tedrisatı İptidaiye Kanunu mucibince tah
ıl edilmekte bulunan mebaliğiıı tarh ve fev
kinde tesbiti âdile gözetilemediğinden bu ver-
i halkı pek ziyade izhar etmekte ve mütema
diyen şikâyatı mueibolmaktadır. Ahali mual-
' inler yüzünden vergiye duçar oldukları zaha-
)ina düşerek iptidaiye muallimleri halkın na-
;arı itibarını celbetmektedirler. Tedrisatı İp-
idaiye Vergisini başka bir şekilde almak mum
un değilse hiç olmazsa sureti tarh ve t"vz:'in-
'e nisbeti âdile gözetmek zaruridir. Mülki-
- di olmıyan yerlerde bir şey alınmadığı, bu 
::e sakın mektebe, maarife rağbet etmeyiniz, 
derseniz duçar tekâlüf olunsunuz; kanaatini 
'ereceği gibi yüz bin liradan daha fazla serveti 
•'kınlarla beş - altı yüz lira serveti bulunanlar 
uisavi, bâzı mahallerde zengin addedilerek 
ynı derecede vergi ile mükellef tutulmakta bu 

' ;e ahaliye pek giran gelmekte ve ahalisi fa-
ir olan mahallerde maarife rağbet azalmakta

dır. Aşağı kısımlarda verginin gayet zayıf ol
tası hem adalete muvafık ve hem de tahsil ve 
inayetinde suhuleti mucibolacağmdan şu es-
)aba mebni Tedrisatı İptidaiye Kanununun bi
nici, üçüncü, dördüncü, altıncı, dokuzuncu, 
nbeşlnci maddelerinin berveçhi ati tadilini tek

lif ediyorum. 
Çorum Mebusu 
İsmail Kemal 

Madde 1. — Mecmuu beşyüz haneden dûn 
:asaba veya köylerin tesviye etmekte oldııkla-
1 hissei maarif mevcut iptidai mekteplerinin 
aaaşat ve masarifine kifayet etmiyorsa muk-
'azi masarifinin yüzde otuzbeşi, beşyüz hane-
'en bin beşyüz haneye kadar olan kasaba ve 
îohirde yüzde ellisi, bin beşyüzden fazla ha
leli şehirlerde yüzde altmışbeşi mezkûr köy ka-
aba ve şehir tarafından temin ve tesviye olu-
mr. 

Madde 3. — Tekâlüfün tarh ve tevziinde 
; rvet ve iktidarına göre halk onbeş dereceye 
!'cfrik olunur. Birinciden yarım, ikinciden bir, 
'İçlineLiden iki, dördüncüden üç, beşinciden 
dört, altıncıdan altı, yedinciden sekiz, sekizin-
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Aden on, dokuzuncudan oniki, onuncudan on-
bcş, onbirinciden yirmi, onikinciden yirmibcç. 
öuüç üncüden otuz, ondördüncüden kırk, onbe-
şinciden elli lira alınır. Her halde halkın dere
celere göre tefrik ve taksimi kendilerine ait 
borcu temin edecek, bir surette olacaktır, 

Madde 4. — Resmî ve hususi müesseselerde 
çalışan bilûmum memurin ve müsdahdemin ilo 
mütekaidinin maaşlarından veya ücreti mak-
tualarmdan yüzde bir Tedrisatı İptidaiye Ver
gisi alınır. 

Madde 6. — Tevziat cetvelleri belediye ti
caret ve ziraat odaları âzasından ikişer zat 
iştirak ettirilmek üzere ihtiyar heyeti Maarif 
Encümenleri tarafından yapılır. 

Madde 9. — 1337 - 1338 senelerinde tahak
kuk edip de tahsil edilemiyen miktarı bakaya
dan sarfınazar olunur. 

Madde 15. — Tedrisatı İptidaiye Kanunu
nun işbu kanuna mugayir olan mevaddı mülga
dır. 

Riyaseti Celileye 
28 . 2 . 1340 

Tedrisatı İptidaiye Vergisine mütaallik ka
nunun bâzı maddelerinin tadili hakkında Ço
rum Mebusu İsmail Kemal Bey tarafından ve

rilip Heyeti Umumiyeden encümenimize havale 
uyurulan teklifi kanuni Maarif Vekili İsmail 

lafa Beyefendinin huzuru ile tetkik ve müza-
ere edildi. Filhakika Kanun mucibince mekâ-
ibi iptidaiye maaşata ve masarifine mukabil 
>larak yüzde otuzbeş, elli ve altmışbeş nisbetin-
le alınması iktiza eden verginin üçüncü madde
ce tevfikan mükellefleri yedi dereceye taksim 
ile tevziat icrasında menafii nasafet ve adalet 
bâzı mahzurlar bulunduğu tecrübeden anla

tılmış olmakla bu mahzurun ref'i zımmmda bi
rinci madde tadil olunmuş, bu tadillerden son
ra da üçüncü maddeye lüzum kalmadığından 
tayyedilmiştir. Teklifteki diğer maddelerin ta
diline lüzum ve ihtiyaç görülmemiş olmakla 
müstaceliyetle müzakeresi zımmmda Heyeti 
Umumiyeye arz ve takdim kılındı. 

Maarif Encümeni 
Reisi namına Mazbata Muharriri 

İstanbul İmza okunamadı 
Akçuraoğlu Yusuf 

Kâtip Âza 
Afyon K. Kângırı 

İzzet Ulvi Ahmed Talât 
Âza Âza 

Vded Çelebi Edirne 
Yahya Kemal 

ismail Kemal Beyin teklifi ^ 

Madde 1. — Mecmuu beş yüz haneden dûn 
kasaba ve köylerin tesviye etmekte oldukları 
hissei maarifi mevcut iptidai mekteplerinin ma-
aşat ve masarifine kifayet etmiyorsa muktazi 
masarifinin yüzde otuz beşi beş yüz haneden. 
bin beş yüz haneye kadar olan kasaba ve şehir
de yüzde ellisi, bin beş yüzden fazla haneli şe
hirde yüzde altmışbeşi mezkûr köy, kasaba ve 
şehir halkı tarafından temin ve tesviye olunur. 

Madde 3: — Tekâlüf tarh ve tevziinde ser
vet ve iktidarına göre halk onbeş dereceye tef
rik olunur.. Birinciden yarım ikinciden bir, 
üçüncüden iki, dördüncüden üç, beşinciden 
dört, altıncıdan altı, yedinciden sekiz, sekizin
ciden on, dokuzuncudan oniki, onuncudan on
beş, onbirinciden yirmi, onikinciden yirmibeş, 
onüçüncüden otuz, ondördüncüden kırk, onbeşin-
ciden elli lira alınır. Her halde halkın derece
lere göre tefrik ve taksimi kendilerine ait bor
cu temin edecek bir surette olacaktır. 

Encümenin tadili 

Madde 1. — Mecmuu beş yüz haneden dûn 
kasaba ve köylerde mevcut iptidai mektepleri 
maaşat ve masarif atının yüzde (35) i beş yüz 
haneden bin beş yüz haneye kadar olan köy ve 
kasaba yüzde elli, bin beş yüzden fazla haneli 
şehirde yüzde altmışbeşi mezkûr köy, kasaba 
veya şehir halkı tarafından servet ve iktidarla
rına göre derecelere taksim olunmak suretiyle 
temin ve tesviye olunur. 

Madde 3. — Tadil edilmedi. 
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Madde 4. — Resmî ve hususi müesseselerde 
çalışan bi'lûmumu memurin ve müsdahdemîn ile 
mütekaidinin maaşlarından veya ücreti maktu-
alarından yüzde bir Tedrisatı İptidaiye Vergisi 
olarak alınır. 

Madde 6. — Tevziat cetvelleri belediye, tica
ret ve ziraat odaları âzasından ikişer zat iştirak 
ettirilmek üzere ihtiyar heyeti, Maarif Encü
menleri tarafından yapılır. 

Madde 9. — 1337 - 1338 senelerinde tahak
kuk edip de tahsil edilemiyen miktar bakayadan 
sarfınazar olunur. 

Madde 15. — Tedrisatı İptidaiye Kanunu iş
bu kanunda mugayir olan mevadı mülgadır. 

Madde 4. — Tadil edilmedi. 

Riyaseti Celileye 

Çorum Mebusu İsmail Kemal ve Zonguldak 
Mebusu Ziya Beyler tarafından teklif edilip 
Maarif Encümenince müzakere ve tadil edilen 
İsmail Kemal Beyin teklifiyle Dahiliye Encü
meninde bulunan Yusuf Ziya Beyin teklifleri 
tevhit ve Maarif Encümeninin tadili esas itiba
riyle kabul edilerek kısmen tadil edilmiştir. 
Maarif Encümeninin teklifine biliştirak müs-
tacelen müzakeresini Heyeti Celileye arz ve rica 
ederiz efendim. 

Dahiliye Encümeni 

Reisi 
Niğde 
Hazini 
Kâtip 
Karesi 

Ali Şuuri 
Âza 

Karesi 
haydar Âdil 

Mazbata Muharriri 
Karesi 

Mehmed Vehbi 
Âza 

Çorum 
İsmail 
Âza 

Karahisarısahib 
İzzet Ulvi 

8 Nisan 1339 tarihli ve 326 numaralı Kanunun 
bâzı mevaddının muaddil teklifi kanuni 

Madde 1. — 8 Nisan 1339 tarih ve 326 nu
maralı Kanunun birinci maddesi berveçhi âti 
tadil edilmiştir : 

Madde 6. — Tadil edilmedi. 

Madde 9. — Tadil edilmedi. 

Madde 15. — Tadil edilmedi. 

Madde 2. — İşbu kanun, tarihi neşrinden iti
baren meriülicradır. 

Madde 3. — İşbu kanunun icrasına Maarif, 
Dahiliye vekilleri memurdur. 

Mecmuu iki bin nüfusa kadar olan mahaller
de mevcut iptidai mektepleri maaşat ve masarifi
nin yüzde (35) i, iki bin birden beş bin nüfusa 
kadar olan mahallerde yüzde (50) si ve beş bin 
birden yukarı olana mahallerden yüzde (65) i 
mezkûr mahaller halkı servet ve iktidarları iti
bariyle on ve daha ziyade derecelere tefrik olu
narak o nisbette tevziat icrasiyie temin ve tes
viye olunur. 

Madde 2 . - 8 Nisan 1339 tarih ve 326 nu
maralı Kanunun üçüncü maddesi tayyedilmiş-
tir. 

Madde 3. — İşbu kanun tarihi neşrinden mu
teberdir. 

Madde 4. — İşbu kanunun ahkâmını icraya 
Dahiliye ve Maarif vekilleri memurdur. 

8 Nisan 1339 tarih ve 326 numaralı Kanunun 
birinci ve üçüncü maddeleri : 

1. Mecmuu beş yüz haneden dûn kasaba 
veya köylerde mevcut iptidai mektepleri maaşat 
ve masarifinin yüzde otuzbeşi, beş yüz haneden 
bin beş yüz haneye kadar olan kasaba ve şehir
de yüzde ellesi, bin beş yüzden fazla haneli 
şehirlerde yüzde altmışbeşi mezkûr köy, kasaba 
veya şehir halkı tarafından temin ve tesviye 
olunur. 

3. Tekâlifin tarh ve tevziinde servet ve ik
tidarına göre halk yedi dereceye tefrik olunur. 
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Birinciden bir, ikinciden iki, üçüncüden beş, 
dördüncüden yedi, beşinciden onbeş, yedinci
den yirmi lira. Ancak halkın derecelere göre 
tefrik ve taksimi kendilerine ait borcu temin 
edecek bir surette olacaktır. 

REİS — Söz istiyen var mı? (Hayır sesleri) 
Maddelere geçilmesini kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın. 
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

İdarei Umumiye! Vilayat Kanunu ile Tedrisatr 
tptidaiye Kararnamesinin tadiline dair 8 Ni
san 1339 tarihli Kanunun bâzı maddesini muad-

dil Kanun 

Madde 1. — 8 Şubat 1339 tarihli Kanunun 
ıbirinci maddesi berveçhi âti tadil edilmiştir: 

Mecmuu ikibin nüfusa kadar olan mahallerde 
mevcut iptidai mektepleri maaşa, t ve -masarif a tın 
yüzde (35) i, ikibin birden beşbin nüfusa ka
dar olan mahallerde yüzde (60) si ve beşbin bir
den yukarı olan mahallerde yüzde (85) i mez
kûr mahaller halkı servet ve ikdarları itibariyle 
on ve daha ziyade derecelere tefrik olunarak c 
nisbette tevziat icrasiyle temin ve tesviye olunur. 

REİS —• Efendim, tadili derecata aittir. Sö:: 
istiyen var mı? 

DAHİLİYE ENCÜMENİ NAMINA VEIIB : 

B. (Karesi) — Efendim, müsaade buyurursanız. 
E'ncümen namına izah edeyim. Geçen sene Büyü1; 
Millet Meclisinden çıkan Tedrisatı İptidaiye Ver
gisi hakkındaki Kanunun birinci maddesiyle 
üçüncü maddesini tadil ediyoruz. Eski kanunin 
birinci maddesi «mecmuu beşyüz haneden dûn ka
saba veya köylerin mevcut iptidai mektepleri ma-
aşat ve masarifinin yüzde (35) şöyle olacak, altı-
yüz haneden itibaren böyle olacak» diyor. Üçün
cü maddesi tekâlifin tarh ve tevziinde servet ve 
ikdarlarma göre halk yedi dereceye taksim olu
nur ve âzami yirmi lira alınır, deniyor. Asıl ta
dil edilecek madde budur. Halk bundan müşteki
dir. Meselâ, muhterik olmuş hır memlekette hal
kı yedi dereceden fazlaya taksim etmenin imkânı 
yoktur ve âzami yirmi liradan fazla almak ihti
mali de yoktur. O memleketin masarifi mecburesi 
yekûnu (10 COO) lira farz edelim. Bu parayı ye
di derece üzerine taksim ediyorsunuz. Âzami yir
mi lira olduğu için ellibin liradan fazla sermaye 
si olan adamdan yirmi liradan fazla alamıyorsu

nuz. Beri tarafta bin lira sermayesi olan adam
ına da on, hattâ onbeş liraya kadar yükletmeye 
• ve obur oluyorsunuz. Bu haksızlığı izale için ar
kadaşlardan Çorum Mebusu İsmail Kemal Beyle 
'ongüldak Mebusu Yusuf Ziya Bey tarafından 
oklif vukubuluyor. Köy Kanununda kabul etti

ğimiz ikibin nüfusa kadar olan yerlerde iptidai 
mektepleri maaşa t ve masarif atı halkın lehine ola-
'ak eski kanunda olduğu gibi % 35 ve elli bin nü-
kısa kadar olan yerlerde % 50 ve ondan yukarı 
:)lan yerlerde % 05 ahali tarafından masarifi mec-
bure suretiyle verilecek. Bu, on dereceye veya
hut on dereceden yüksek derecelere taksim -edile
bilecek. Yani on, onbeş, yirmi dereceye taksim 
edilecek ve miktar muayyen değildir. Servet ve 
kdarlarma göre evvelce nasıl taksim olunuyorsa 
en dereceden aşağı olmak üzere taksimat yapıla
caktır. Maddeyi bu esas dâhilinde tadil ettik. Bu 
ela mevcut şikâyetleri ret etmek içindir. 

ALİ CENANİ B. (Gaziantep) — Efendiler, 
im kanunun aslı geçen sene Muvazene Encümeni
ne de gelmişti. Tedrisatı İptidaiye Vergisinin asıl 
smi «Masarifi Mecbure» dir. İsmi ne kadar çir

kin ise şekli tahsili de o kadar çirkindir. Bu ver
dinin tarhı için bir esas mevcut değildir. Vergi
nin tarhına bir esas bulunmadıkça şikâyetin önü 
katiyen alınamaz. Geçen sone bundan yedi, sekiz 
av evvel yaptığımız bu kanunu şimdi tadil ediyo
ruz. Emin olunuz efendiler, üç beş ay sonra bu 
kanunu da tadile mecbur olacaksınız. 

ŞÜKRÜ B. (Dolu) — Hiç şüphesiz. 
ALİ CENANİ B, (Devamla) — Çünkü Efen

diler arz edeyim. Elde bir misal vardır. Evvelki 
sene Heyeti Celilenizden çıkmış ve geçen sene İs
tanbul ve İzmir'de tatbik olunmak üzere müsaade 
•edilmiş olan bir Vesaiti Nakliye Vergisi Kanunu 
vardır. Bu kanun yapılırken denildi ki, efradın 
bâzısı servet sahibidir, bâzısı servet sahibi değil
dir. Servet sahibi olmıyanlar maktuan birer lira. 
-ergi versin fakat servet sahibi olanlar için serve-

' İne göre mutedil bir şekilde, vergi alınsın. Bu se-
ı.c Nakliye Vergisi İstanbul'da tatbik olunacağı 
-aman yirmibin, otuzbin, onbin, onbeşbin lira ola
rak vergi tarh etmişlerdir ve Hükümet bugün bu 
paranın tahsilinde çok müşkülâta mâruz kalıyor. 
Çünkü efendiler, bizim memlekette servetin mik
tarını tâyin etmek çok müşküldür. Binaenaleyh 
bu verginin tarhı için bir esas bulunmadıkça me
selâ bir adamın aşarı üzerinden, emlâki üzerinden 
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veyahut vermiş olduğu Temettü Vergisi üzer'r 
den bu verdiyi verecektir denmedikçe ve iki, ü 
kişinin hıı adam zengindir bundan (500) lira, k 
lan adam zengindir bundan (300) lira alın - d 
yerek takdiratiylc vergi tarh olunursa şlkâyatın 
önü alınmaz. Binaenaleyh bu verginin matra1 

yoktur ve aynı zamanda ş İkaya tm önü almamı; a 
çaktır ve tahsil olunanı ıyacaktır. Hükümet bur 
da müşkülata mâruz kalacaktır. 

ZEKİ B. (Gümüşane) — O halde Muvazenei 
Maliye Encümeni de aleyhindedir. 

İSMAİL KEMAL B. (Çorum) — Bâzı adam
ların serveti emlâki var, bâzı adamların da h'ç 
emlâki ve sairesi yok. Bunları ne yapacağız? 

ALİ CENANİ B. — Beyefendi! Servet his ile 
takdir olunamaz. 

AHMED REMZİ B. (Gaziantep) — Efendim, 
Aii Genami Beyefendinin mütalâaları esas itiba
riyle doğrudur. Bir vergi tadil edildiği zaman 
yeni esasların da vaz'ını cidden çok düşünmek 
lâzım fakat mevcut kanun, ahaliyi fena halde taz
yik ediyor. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Bu da tazyik eder, ay
nıdır. 

AHMED REMZİ B. (Devamla) — Efendim 
encümenin tadilini teklif ettiği verginin hadd 
âzamisi (20) yirmi lira olarak sabit olduğundan 
mahalleri behemehal mekteplerin ihtiyacını temin 
etmek için bu yirmi liranın dâhilinde fakir buln-
nanlarrn vergilerinde dahi mütemadiven tezyidat 
yapmaya mecbur oluyorlar. Bunun emsali çok-
<tur. Yani uzunboylu izah edilmeye misal göster
meye lüzum yoktur. Bu vergimin haddi. âzamis:, 
ma'lûm ve muayyendir. Mevcut kanunu, lıer sene 
tatbik edeceğiz. Tabiî, mevcut kanun ahkâmı ye
ni kanun çıkıncaya kadar baki ve rner'i olur. Bi
naenaleyh bu ahkâm baki oldukça - o kadar açık 
bir adaletsizliktir ki - sarahati ile beraber adalet
sizlik devam edecektir. Arkadaşlar bu kanunu müs-
tacclen çıkarırsak - ki, bir matrah bulup da 
esaslı bir kanun eıkarınoaya kadar - hiç olmazca 
adaletsizliğin bir kısmını olsun ref etmiş olaca
ğız. Esasen Tadil Kanununun kabul edildiği için 
bu kanunu tehir edelim demeye de lüzum yok
tur. Çünkü Heyeti Aliye bu kanunun müzakeresi
ni kabul etmiştir. Bendeniz miktar hakkında kı-
sa bir mâruzâtta bulunacağım. Efendiler nüfusa 
(2 öOl) den noksan olan mahallerdeki mektepler 
için % 35 konmuştur. Şu halde bâzı köyler vardır 

ki nüfusu yüz adetten dahi noksandır. Hattâ 
jendeniz iddia edeceğim ki 'bu kabil köylerin he-
jen ekseriyetini yüz nüfustan noksanı., olan 

yerler teşkil ediyor. Bu takdirde .orada 'bir mek
tep açtığınız zaman etrafında yakın köylerin 
bulunması ihtimali dahi yoktur. Müsaade bu
yurursanız kısaca izahat vereyim. 

Efendiler, mevcut kamumda mektepten işti
alde eden mahaller ahalisine vergi tarih olun
maktadır. Her hangi (bir mektep hangi köyde 
müesses ise yalnız ıo köy istifade eder. Onun ci
varında yarım Saatlik mesafede hir mektebe 
talebe gelmesi ihtimali yoktur. Onun için biz 
her halde mektebin müesses bulunduğu köyün 
o mektep masarifimin yüzde lotuızbeşini kahul 
edeceğini burada tesbit lve kalbul etmeliyiz. Hal
buki efendiler, hu köyün nüfusu yüzdem aşağı 
olduğuna nazaran - ki 'demincek arz ettim, ek
seriyet hunu teşkil ediyor - her mekte'be lâakal 
bir muallim [koyacağız ve muallimin maaşı 
lâakal kırk liradır. Kabul edeceğimiz kanun 
mucibince ki o da zaruridir. ıO takdirde efendi
ler .bu köyün dörtyüz seksen lira yalnız maaş 
vergisi varıdır. Köyün müfus başına akaılli heş 
lira 'düşüyor. Mektebim diğer masarifatı zaru-
riyesini de düşünelim. Şu halde her köylüye 
8 - 10 lira masraf namı ile vergi tarih ve tah
mil ediyaruız. Bendeniz rica edeceğim. Bu tes-
bitleri tadil edelim. Esas itibariyle şu muaddel 
kanun gayet mühim ve elzem bir kanundur. 
Yalnız nisbeti erini tadil buyurursanız şimdilik 
kâfidir. Esaslı kanunu da bilahara kahul buyu
rursunuz. Bendenizin teklifim sıra 'ile •% 25, 
% 35, ı% 50 dir (kâfi sesleri). 

ALİ CENANİ B. (Gazianteıb) — Reis Bey! 
Bu .bir meselei müstahirredir. Encümene istiyo
ruz. 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim Muvazenei 
Maliye Encümeni Mazbata Muharriri Beyefen
di, bunu Muvazenei Maliye "Encümenine tale-
betti. Bumun Muvazemei Maliye ile hiç alâkası 
yoktur. Bu, idarei hususiyeye ait 'bir kanun
dur. Bu, İdare! Hususiye! Vilâyat Kanunu ile 
alâkadar bir maddedir. Muvazene! Devletle zer
re kadar alâkası yoktur. 

ALİ CENANİ B. (.Gaziantep) — Kanunu siz 
yapmadınız. Asıl Muvazenei Maliye Encümeni 
yapmıştır. 
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VEHBİ B. (Devamla) — Kica ederim, şimdi 
yapılan inedir? (Bunu düşünelim. iElde /bir ka-
•mın 'vardır ve bu kanunun kabiliyeti tatbikıyesi 
olmadığı anlaşılmıştır. Binaenaleyh tadili lâ
zımdır. Muıvazenei Maliye Encümeni Mazbata 
Muharriri Beyden ıçok rica ederim. Bu üç, beş 
milyon liradır. Eğer Muvazenei Maliye Encü
meni bu 3,5 milyon liranın karşılığını bulmak 
mümkünse bunu millete yüklemeye hiç lüzum 
yoktur. Kendileri bunu 'bütçeye korlarsa çok te
şekkür ederiz. Bu şikâyetlere ıgelince: Bunda 
hepimiz beraberiz. Burada hepimiz saatlerce 
söz söyleriz. Bu kanun, bugün alınmakta olan 
verginin yapılan tadilâtından ibarettir. Bunu 
reddettiğiniz takdirde, yolsuzluk baki kalır. 
Devam etsin demektir. Bunun ıbaşka şekli yok
tur. 

ALİ OENABİ B. — Yolsuzluğu kaldıramı-
yorsunuz ki.. 

VEHBİ B.' (Devamla) — Yalnız şurası te
nevvür etsin! Evvelce âzami yedi dereceye ka
dar taksim edilirdi. Şimdi akalli 10 derece ol
mak üzere ilânihaye derecelere kadar taksim 
edilecek Gıaziantdb'in 'bir köyü ile İstanbul'un bir 
köyü müsavi değildir. Böyle olduğu halde orada 
da yedi derecededir. Sonra tetkik edecek yalnız 
üç kişi 'değildir. Evvelâ, mahalleri takdir eder. 
Sonra Tedrisatı İptidaiye Encümenlerine ge
lir, meclisi idareye gider, iburalarıda tetkik ve 
tasdik ederler. Tasdik edildikten sorara tahsil 
edilir. Temettü Kanunu da aşağı - yukarı bun
dan ibarettir. Binaenaleyh vilâyat bütçelerinin 
tanziminin ve bu verişinin tevziinin tam 'zamanı
dır biran evvel ıMeclisi Âliden çıkmasını rioa 
ederim. 

REÎIS — (Efendim Muvazenei Maliye Encü
meni {bu, bir ımeselei müstehiredir) diye bu
yurdular. Binaenaleyh Muvazenei Maliyenin 
tetkikine (havale olunacak hususat berveçhi 
(âtidir. 

1. Meclisi Mebusan muvazenesiyle tahsisatı 
munzamması 'hakkındaki kanun lâyihaları, 

'2, Muvazenei M,aliye Kanunu, 
!3. Taihsisatı munzamına ve tahsisatı fevka

lâde talebini havi olan kanun lâyihaları, 
4. Varidat ve masarifatı devletin tezyit ve 

tenkisini intaç edecek (her nevi kanun lâyiha ve 
teklifleri. 

Binaenaleyh bu meselenin bununla alâkası 
'olmadığı için Riyaset Ibunu bir meselei müste-
ıhire addetmiyor. '(Reye .sesleri) kifayeti mü
zakere teklifi vardır. »Müzakerenin kifayetini 
kabul edenler lütfen el kadirsin. Aksini reye 
vaz'ediyorum. Kabul etmiyenler lütfen el kal
dırsın. Müzakere kâfi görülmüştür. Efendim bir 
takrir vardır okunacaktır. 

Riyaseti Celileye 
Maddedeki nis'betlerin yüzde yirmi {beş, 

yüzde otuz Ibeş, yüzde elli nisbetinde tadilini 
* teklif eylerim. 

Erzurum 
Cazim 

REİS — Bu teklifi .nazarı mütalâaya alan
lar lütfen el kaldırsın. Aksini reye vaz'ediyo-
rum uazarı mütalâaya almıyanlar lütfen el kal
dırışın. »Nazarı mütalâaya alınmamıştır. 

Maddeyi aynen reyi âlinize ivaz 'ediyorum. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Aksini reye 
vaz'ediyoırum. Kabul etmiyenler lûtıfen el kal
dırsın. Madde aynen kabul edilmiştir. 

Madde 2. — 8 Nisan 1339 tarihli Kanunun 
üçüncü maddesi tayedilmiştir. 

REİS — Bu maddeyi kabul buyuranlar lüt
fen el kaldırsın. Aksini reye vaz'ediyorum. 
Kabul buyurmıyanlar lütfen el kaldırsın. İkin
ci ımadde aynen kabul edilmiştir. 

Madde 3. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. 

Bu maddeyi kalbul buyuranlar lütfen el kal
dırsın. Aksini reye vaz'ediyorum. Kabul buyur-
mıyanlar lütfen el kaldırsın. Madde kabul edil
miştir. 

Madde 4. — İşbu maddenin ahkâmını icraya 
Dahiliye Vekili mezundur. 

(Maarif Vekâleti de sesleri) 
REİS — Efendim dördüncü madde (İşbu ka

nunun ahkâmını icraya Dahiliye ve Maarif Ve
killeri memurdur) şeklinde tashih edilmiştir. 
Maddeyi bu şekilde kabul edenler lütfen el kal
dırsın. Aksini reye vaz'ediyorum. Kabul etmiyen
ler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Kamunun heyeti umumiyesini kalbul edenler 
lütfen el kaldırsın. AksM reye vaz'ediyorum. Ka
bul etmiyenler lütfen el kaldırsın. Kanunun he
yeti umumiyesi kabul edikmştir. 
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4. — Trabzon Mebusu Muhtar Bey ve rüfe-
kasının Trabzon ve Bize vilâyetlerine ithal olu
nacak mısırın Gümrük Resmi hakkında (2/288) 
numaralı teklifi kanunisi ve Kavanini Maliye ve 
Muvazenei Maliye encümenleri mazbataları 

REİS — Efendim Trabzon ve Rize vilâyet
lerine ithal olunacak mısırın Gümrük Resminden 
istisnası hakkındaki Kanunun müzakeresine baş
lıyoruz. 

Ankara 

7 .2 .1340 

Riyaseti Celileye 
Traibzon ve Rize vilâyetleri .ahalisinin muhtac-

oldukları mevaddı iaşeden en mühimmini mısır 
mahsulü teşkil eder. Mısır zeriyatma müsait ara
zinin azlığı hasebiyle bir senelik hasılat, ancak 
'dört aylık ihtiyaca tekabül edebildiğinden sene
nin mütebaki aylarında hariçten ithal olunan 
mısır ile temini ihtiyaç zaruretinde bulunan bu 
havali halkı mısır ithalâtını oniki misil Gümrük 
Resmine talbi. tutulmasından »dolayı birkaç ay
dan beri pek elim bir zaruret ve mahrumiyete 
uğramıştır. Bu iaşe buhranına karşı 1338 sene
sinde Bü3rük Millet Meclisince kabul olunan 
26 Şubat 1338 tarih ve 195 numaralı Kanun ile 
hariçten gelecek mısırın ve mısır unlarının 
Gümrük Resmi Haziran 1338 gayesine kadar 
Resmi asliye tenzil edilmiş ve bu müddetin de 
âdemilkif ayeti bilâhara anlaşılarak müsaadei va
kıa 18 Haziran 1338 ve 238 numaralı Ka
nun ile Eylül 1338 gayesine kadar temdidolun-
nııış idi. Mahallinden Riyaseti Celileîerine ve 
Başvekâleti Celileye de mütaaddit telgrafname-
lerle arz ve istirham edildiği veçhile halihazırda 
bu iki vilâyette şiddetle icrayı hükmeden müza
yaka mısır mahsulünü aynı surette yalnız Res
mi asliye tabi tutularak ithaline müsaade olun
masını istizanı etmekte olduğundan zirdeki <me-
vaddm müstacel en ve tereihan müzakeresiyle 
biran evvel kanumiyeti kabul ve tasdik Duyurul
mak üzere Meclisi Âliye tevdiini arz ve teklif 
evleriz. 

Trabzon 
Ahmed Muhtar 

Trabzon 
• Şefik 

Rize 
Ali 

Trabzon 
Süleyman S i m 

Trabzon 
Rahmi 
Rize 
Rauf 

Rize 
Ahmed Fuad 

Trabzon 
Nebizade Hamdi 

Rize 
Ekrem 

Trabzon ve Rixe vilâyetlerine ithal olunacak 
mısırın Gümrük Resmi hakkında Kanun 

Madde 1. — 1340 senesi Eylülü nihayetine 
kadar Traibzon ve Rize vilâyetlerine ithal olu
nacak mısırdan tarifede muharrer Resmi asli de
recesinde Gümrük Resmi istifa olunur. 

Madde 2. — îşbu kanun tarihi neşrinden iti
baren meriül icradır. 

Madde 3. — işbu kanunim tatbikin a Maliye 
Vekili memurdur. 

Lâyiha Encümeni 
148/148 

15 . 2 . 1340 

Lâyiha Encümeni mazbatası 

Trabzon ve Rize vilâyetlerine ithal olunacak 
mısırın Gümrük Resmi hakkında Trabzon Me
busu. Muhtar Bey ve rüfekasınm teklifi kanunisi 
Encümenimizce ledoltetkik teklifi mezkûr esas 
itibariyle şayanı müzakere görülmekle Heyeti 
Umumiyeye arz ve takdime karar verildi. 
Encümen Reisi namına Mazbata Muharriri 

Antalya 
Ahmed Saki 

Kâtip 
Denizli 

Necip Ali 
Âza 

Mardin 
Abdurrezzak 

Antalya 
Ahmed Saki 

Âza 
Mardin 
Derviş 

Kavanini Maliye Encümeni mazbatası 

Trabzon ve Rize vilâyetlerine ithal olunacak 
mısırın 1340 Eylülü nihayetine kadar tarifede 
muharrer Resmi asli derecelimde Gümrük Resmi 
istifası hakkındaki Trabzon Mebusu Muhtar Bey 
ve rüfekasının Lâyiha Encümenince şayanı mü
zakere görülen işbu teklifi kanunisi Encümeni
mizce de bilmüzakere şayanı kahul görülmüş ve 
ancak azadan Giresun Mebusu Musa Kâzım Be
yin teklifi veçhüe işbu müsaadenin Giresun'a da 
teşmili müttefikan tercih ve kabulü karargir ol* 
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muş ve Muvazenei Maliye 
olunmuştur. 

Kavanini Maliye 
Encümeni Reisi 

Elâziz 
Mustafa 

Kâtip namına 
Giresun 

Musa Kâzım 
Âza 

Mardin 
Neeip 

Encümenine tev 

Mazbata Muharriri 

Âza 
Malatya 

Reşit 

Ertuğral 
Halil 
Âza 
Elâziz 
Naci 
Âza 

Giresun 
Musa Kâzım 

Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 

1340 senesi Eylül nihayetine kadar Trabzon 
ve Rize vilâyetlerine ithal olunacak mısırdan ta
rifede muharrer rüsumu asli derecesinde Güm
rük Resmi istifasına dair Trabzon Mebusu Muh
tar Bey ve rüfekası tarafından tafcdknen Encü
menimize havale buyurulan 7.2.1340 tarihli tek
lifi kanuni ile teklifi mezkûrun şayanı müzake
re olduğuna dair Lâyiha Encümeni 10 Şubat 1340 
ve şayanı kabul görülen bu teklifin Giresun vi
lâyetine de teşmili muvafık olacağına dair Ka
vanini Maliye Encümeni 10 Şubat 1340 tarihli 
(mazbataları mütalâa ve tetkik olundu. 

Trabzon, Rize ve Giresun vilâyetleri ahalisi
nin ve bilhassa kur'a halikının muhtacoldukları 
•mevaddı iaşeden en muhamminin mısır mahsulü 
teşkiî ettiği halde esasen nüfusu mevcudeye nis-
Ibetle pek az bulunan araziden senede âzami 
dört aylık ihtiyacata tekabül edecek miktardan 
fazla mısır istihsali imkân bulunamadığı ve vilâ-
yatı sairedeki mısır istihsalâtı da bu havalinin 
ihtiyacını temin edebilecek derecede olmadığı ci
hetle öteden beri Trabzon, Giresun ve Rize vilâ
yetlerinin mısıra olan ihtiyaçları kısmen hariç
ten ithal olunan mısır ile temin orunagdmiştir. 

Kesafeti nüfus ve tabiatı arazi ieabatmdan 
olan bu zaruret Gümrük Resmini onik' misline 
iblâğından sonra bu vilâyetlerde vakit, vakit 
iaşe buhranları zuhuruna sebebolmıuştur. Ez
cümle 1338 senesi zarfında zuhur eden müzayaka
nın tehvini için selefi âlileri olan Büyük Millet 
Meclisince 26 Şubat 1338 tarihli bir kanun ile 
bütün Karadeniz limanlarına hariçten ithal olu
nacak mısır ve mısır unlarının Gümrük Resmi, 

. 1340 0 : 2 

Haziran 1338 nihayetine kadar resmi asliye ten
zil ve bilâhara 18 Haziran 1338 tarihli diğer 
bir kanun ile de hasbel ihtiyaç bu müsaade mısır 
mahsulünün mevsimi idraki olan Eylül 1338 se
nesi gayesine kadar temdit buyurulmuş idi. 

Bu sene dahi şiddetle hükmüferma olan iaşe 
buhranının biran evvel önüne geçilerek mısır 
ile idamei hayat ve temini maişet eyliyen hal
kın açlık ve sefaletten kurtarılması Meclisi Âlice 
de iltizam ve kabul bulunacağı derkâr olup Güm
rük Resminin muvakkaten resmi asliye tenzilin
den başka her hangi bir şekilde halka muavenet 
ifası imkânı Encümenimizce ariz ve amik teem
mül ve mülâhza edilmiş ve neticede her gün aç
lıktan feryat ve istimdadetmeMe olan bu vilâyet
ler halkına yapılabilecek en müsmir ve âcil mu
avenetin sabıkı veçhile 1340 senesi Eylülü niha
yetine kadar mezkûr vilâyetlere ithal olunacak 
mısırdan yalnız resmi asli derecesinde Gümrük 
Resmi istifasından ibaret olacağı kanaati hâsıl 
olmuştur. 

Ancak bu müsaadeden bilistifade mısır ithal 
ile bilâhara vilâyatı saireye gönderilmesi ihtima
line karşı bir tedbir olmak üzere kanunun neşir 
tarihimden itibaren iki sene zarfında bu üç vilâ
yettin hudutlarında mısır sevk ve ihracının mem-
nuiyetii muvafık görülmüş ve lâyihaya ikinci 
madde olarak ilâve edilmiştir. 

Mezkûr vilâyetlerdeki iaşe buhranı gün geç
tikçe şiddet peyda etmekte olduğundan Encüme
niniz kabul ve tesbit ettiği işbu lâyihai kanuni-
yenin müstacelen ve teroihan müzakere ve intacı 
Meclisi Âliye arz ve rica eyler. 

Muvazenei Maliye 
Encümeni Reisi 

Saruhan 
Reşat 
Âza 

Gazianteb 
Ahöned Remzi 

Âza 
Trabzon 

Ahmed Muhtar 
Âza 

Sivas 
Rahmi 
Âza 

Maraş 
Mithat 

Mazbata Muharriri 
Trabzon 

.Şefik 
Âza 

Konya • 
Fevzi 
Âza 

İsparta 
Mükerrem 

Âza 
Konya 

Kâzım Hüsnü 
Âza 

Giresun 
Musa Kâzım 
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Trabzon, Rize vilâyetlerine ithal olunacak 
mısırın Gümrük Resmi hakkındaki Kanun 

Madde 1. — 1340 senesi Eylülü nihayetine 
kadar Trabzon, Rize ve Giresun vilâyetlerine 
ithal olunacak mısırdan tarifei asliyede muhar
rer resmi asli derecesinde Gümrük Resmi is
tifa olunur. , 

Madde 2. — İşbu kanunun neşri tarihinden 
itibaren vilâyatı mezkûre hududu haricine iki 
sene müddetle mısır ihracı memnudur. 

Madde 3. — işbu kanun neşri tarihinden iti
baren meriülicradır. 

Madde 4. — İşbu kanunun tatbikma Maliye 
Vekili memurdur. 

REİS — Efendim maddelere geçilmesini ka
bul edenler lütfen el kaldırsın. Heyeti umumi-
yesi hakkında söz istiyen var mi efendim? Efen
dim bir zühul vâki oldu affmızı rica ederim. He
yeti umumiyesi hakkında söz istiyen arkadaşlar 
vardır. 

HALİL B. (Zonguldak) — Birinci maddede 
söylerim. Heyeti umumiyesi hakkında söz söy
lemekten vaz geçtim efendim. 

ALİ CENANİ B. (Gazianteb) — Reis Beye
fendi! Birinci madde hakkında söz istiyorum. 

REİS — Maddelere geçilmesini kabul buyu
ranlar lütfen el kaldırsın aksini reye vaz'ediyo-
rura. Kabul buyurmıyanlar lütfen el kaldırsın. 
Kabul edilmiştir efendim. 

Trabzon, Rize ve Giresun vilâyetlerine ithal 
olunacak mısırın Gümrük Resmi hakkında 

Kanun 

Madde 1. — 1340 senesi Eylülü nihayetine 
kadar Trabzon, Rize ve Giresun vilâyetlerine 
•ithal olunacak mısırdan tarifei asliyede muhar
rer resini asli derecesinde Gümrük Resmi is
tifa olunur.. 

HALİL B. (Zonguldak) — Efendim, bu ka
nun hükmünün Zonguldak halkına da teşmilini 
rica edeceğim. (Kabul, kabul sesleri) Pekâlâ, 
madem ki Heyeti Celile kabul ediyor, bir takri
rim vardır onu da takdim ediyorum. 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Arka
daşlar (Ayak patırtıları) geceniz mübarek ol
sun. Dilerim İd gelecek senemizin son gecesi 
inşallah Zoııguldak'ımıza büyük büyük vergiler 
koymakla biter. Fakat bu akşam bunu kabul 
ederseniz büyük bir hayır işlemiş olursunuz. 

REİS — Başka söz istiyen yoktur. Takrir
ler okunacak : 

Riyaseti Celi'leye 
(Zonguldak) İsminin ilâvesini teklif ederim. 

Zonguldak 
Tunah Hilmi 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddedeki (Trabzon) kelimesinden 

sonra (Zonguldak) kelimesinin ilâvesini arz ve 
teklif ederim. 

Zonguldak 
Halil 

Riyaseti Celileye 
Bu kanunun Kastamonu sahil kazalarına teş

milini rica ederim. 
Kastamonu 

Halit 

Riyaseti Celileye 
İşbu kanunun mevaddı gıdaiyeye fevkalâde 

muhtacolan Artvin ve Ardahan vilâyetlerine de 
geçecek mısıra da teşmilini teklif ve istirham ey
leriz. 

Artvin Ardahan 
Hilmi Talât 

(Kabul sesleri)' 
REİıS — Efendim rica ederdim, Muıvazıenıei 

Maliye Enıcüımeni Mazlbatta Muharriri Bey de 
ı&az istediler, M,alliye VekliM B'ey de. Buyurunuz 
Maliye Veikili Bey, 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDULHA-
LtK B. (Karağın) — Efendim istirham ? ede^ 
inim, böyle bütün vilâıyeltılere gedecek olan hu-
ıbuıbaftıtan Gümrük laılımaızsıak peık -garaıbolur. 
Ham zinaıaıti himaye letımıemüş olacağız, hem do 
Rüsumat Vemgtisdınıden fcayibetımıiş olunuz. Böyle 
ıbiu vilayet; muaf, löıbürü müstesna... Sonra rü
sumata hiçıtair şey kaiimıaz, dahilde de zinaıati 
me diye teşvik edeceğiz bilmem? Bunu da na
zarı itibara alınız rica edeırâım. Zonguldak zina^ 
ait mmtalkaısudır. 

'TUNALI HİLMİ B. (Zoniguldak) — Sanayi 
mıntıakaısıidıır. 

MALİYE VEKİLİ ABDULHALİK B. (De
vamla) — Eğer bunun böyle bütün vilâyetlere 
teşmilini anau ediyorsanıız yeımıeMi'k diye bütçe
ye bıir para fcoyunıuız kalbul edelim. Para vene-
llıim. 
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TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Reis 
Bey! Bir sualle müsaade buyurulur mu? 

FERİDUN FİKRİ B. (De>rsıim) — Hükümet 
nereler hakkında. kabul ediyor?1 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDULHA-
LİK B. ('Devamla) — Biz tetkik ettiğimiz za
man ;kemdilerine söyledim. Böyle garimuayyen 
(oılıunsia mütemadiyen arikası geleeelktlir. Rize 
olunsa arkasından Traibzıou, Sinop... Hepsi çı
kacaktır. Hangi yenler muhtaç ise para koyu
nuz. 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Efen
dilin bir suale müsaade buyurulur mu? Efen
dilim Zonguldak havzasında bugün zengininden 
faıkirine kadar hepsi »bir buhran içinde bulu
nuyor.- İşsizler birileri aşmıştır. Köylüler açlık
tan ölüyorlar. Liman 'denilen Eıreğli'ye gitmiş 
olsanıız en zengin dediğunfiz adamın benzinde 
kan kalmaımışjtır. Efendiler katiyen ımübalâğa 
ile söylemiyorum. Zomguldalk havzası acılıktan 
ölüyoır. Vicdanımıza müracaat ediyorum. 

MALİYE VEKİLİ ABDULHALİK B. — 
Hükümet muavenete müheyyadır. Teısbüt edil
işin, para verelim. Böyle gayrimuayyen ola
rak şunu af, bunu af... Bütçe nasıl olacak? An
lamıyorum. 

ALİ ÖENANİ B. (Gaziantep) — Efendim 
takrirleri encümenine veriniz. 

REİS — Efendim MuıvaKenei Maliye Encü
meni Maıztbata Muharriri yeni teklifleri eneü-
ımeme istiyor. Tarifeye, himaye maddelerime ta
allûk ettiği içirt encümen dısıtıiyoır. Burada iki 
şekil vardır: 

Bir, encümenden çıkan kamunu müzakere 
etmek vardır, bir de yeni tekliflerle beraber 
kanunu encümene vermek varıdır. (Hayır ses
leri) Bunları ayrı tayrı reyi âlimize vaz'edece
ğim. Efendim müzakeresini kalbul ettiğiniz bu 
kanunu bugün müzakere ederek yeni teklifle
rin teklifi kanuni şeklinde encümene verdime-
skui kabul edenler lütfen el ıkaldırtsın. Kalbul 
etmıiyenler lütfen el kaldırsın. Kalbul edilmiş-
ıtir. Bu yeni teklifleri teklifi kanuni şeklimde! 
encümene veriyoruz. Binaenaleyh birinci mad
deyi 'aynen reyi âlimlerine vaz''ediyorum. Ka
bul edenler lütfen el kaldırışım. Kabul etaaiiyem-
ler lütfen el kaldırsun. Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — İşbu kanunum neşri tarilhimdıem 
itibaren vilâyaitı mezıkûrıe hududu haricimıe İM 
sene müddetle mısır ihracı mıemnudıur. 

MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENİ RE
İSİ REŞAT B. (Sajruhan) —. Edendiler, şura-
ıda, burada Gümrük Resimlinden yapılan mua
fiyet bütçeye tahsisat .koyup nakden vermelk-
le müsavidir, farkı yoktur. Bu gibi teşvik ve 
muavenet maksadiyle yapılan muavenetler dev
letim hıesaihı umumisi haricinde kalıyor. Enzaırı 
(milletten meıstur kalıyor. Bunların arız ettiğim 
gülbi bütçeye konulan tahısiısalttan ve nakden 
yapjlan sarfiyattan hiç farkı .yokıtur. Bu iti
barla bendeniz mazbata zirinde mütalaa ve mü
lâhazatımı ilâve etmiştim. Bu maddenin de bü
tün bu gibi muamelâtın ve yapılan muafdyatın 
bütçede gösterıiimesi için bir maddenin kabulü
nü temenni ve arz etmiştim. Bunlar hesabı 
umumi haricinde kalmamalıdır. Madde şudur: 
Teşvik ve muavenet maksadiyle bâzı mnevad ve 
eşyamun ıkavanimi malhsusası mucibince kısmen 
veya tamamen affoilunan Gümrük Resimleri 
Maliye Ibütçesdnde (teşvik ve muavenet maksa
diyle Gümrük Resminde icra olunan tenızilâit 
veya muafiyet) namı ile açılacak faslı mahsu
sa masraf, aynı zamanda varidat ıbütçıesine de 
iraıd kaydedilir. 

REİS — Efendim bu mütalâat üçüncü mad
deye aittir. İkinci madde hakkında söz dstiyem 
yoktur. İkinci maddeyi kabul buyuranlar lüt
fen el kaldırsın. 

HASAN FEHMİ B. (GHimüşanie) — Reis 
Bey, ikinci madde hakkında sö'Z istiyorum. 
Efendim ilki sene ihracı memnuiyeti varıdır, 
manasızdır. Beyhude halkı bağlamaktır. Seva-
hilde hiçjbir gıda yoıkltur ki, bir seneden fazla 
tahammül etisin. Altı ay muaıfiiıyet var. Bir se
ne memnıuiyett karsak tamamıdır. Beyhude mem^ 
lekette ihracatı bağlamış olmayız. Yani iki se
neyi bir seneye indirmek: faydalıdır. İki sene 
olursa iktisaden zaten muzrırdır. 

REİS — Efendim encümen bu teklifi katoçal 
ediyor -mu? 

ŞEFİK B. (Trabzon) — Encümen âe kabul 
ediyor. 

REİS — Efendim iki seme yerine bir seme 
teklifini kabul edenler,lütfen ei kaldırsın. AJk-
ısirıii reye koyuyorum. Kabul eltımiyenler lütfen 
,ei kaldırsın. Kalbul edilmiştir. 

Şu halde iki sene yerine (ıbtiır seme) müddet
le olacaktır. Tadilâtla maddeyi kabul edenler 
lütfen el foaldıırısan. Aksini neye koyuyorum.. 
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ıKaJbul etamyöniler lütfen el fcaflıdırsm. Mıadde 
tadilâtla kpbul edilmiştir. 

Şimdi Reşat Beyin nnazibatada işaret ettiği 
un adide vardır. Okunacaktır : 

»Madde — Teşvik ve muavenet maksadiyle 
ibâzı nıevad ve eşyanın ıkavanini mahsusası mu
cibince kısmen veya taımam'en affolunan Güm
rük Resimleri Maliye bütçesinde «teşvik mak-
sadiyle Gümrük Resmıindcn iona olunan tenızi-
'îfıtve muafiyet» namı ile açılacak faslı mah
susa masraf ve aynı zamanda varidat bütçe
sine de irat kaydedilir. 

REŞAT B. (Samsun) — Reis Beyefendi! 
Muamelâtı resmiye için telgraf ücretlerinde 
•bile bu usıul kabul edilmiştir. 

REİS — Efendim Reşat Beyefendinin tek
lifleri üçüncü madde olarak bu maddemin ka
nuna ilavesidir. Binaenaleyh evvelemirde Ha
san Beyefendiye söz veriyorum, 

HASAN FEHMİ B. (CKiımıüşane) — Efen
dim, eğer gümrük muafiyeti veyahut tarif ei 
asliyenin beş misline tabi oilan ahkâm yalnız 
bumdan ibaret olsaydı bunun için bir tahsiısıat 
lalarak muamelei mahsubiye yapmak pek doğ-
tru 'oflturdiu. Malûmuâliniz İstanbul için iki se-
ıııeden beri 'bir istisnai muamele cereyan edi
yordu. Sonra mafiyat için hususi kanunlarla 
Hilâliaıhınere,- Ziraat Bankasuna, ziraat ailât ve 
edevatı getirteceklere ve birçıoık müessesalta bu 
gilbi müsaadeler ve mua-fiyetler verilmiştir. 
Prensip itibariyle Reşat Beyefelidinin fikirle
rine tamaımen iştirak 'ederim, haklıdırlar. Fa
kat, bu gayet geniş bir mevzudur. Bu imevzu 
üzerimde umumi bütçede görüşmek ve bir esas 
tesbit etmek lâzıımgellir. 

FERİDUN FİKRİ B. (Denaim) — Umumi 
bütçede. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşatnie) — Faıkat 
burada - umumi bir müsaade değil - altı ay 
müddetle hafif bir resme tabi olacaktır diyo-
ıruz. Bunun için Reşıat Beyefendinin arzu ettik-
'ıleri prensip burada halledilmiş olmaz. Esas 
hakkında umumi bir karar almakta kendisiy
le tamamen hem fikirim. Fakat mevzu ha de
ğildir. Bütçedir. Yani Muvazenıei Umumiyle 
Kanunudur. 

REŞAT B. (Saruhan) — Efendim beindeinöiz 
de esas mazbatada işaret ettiğim veçhile arz 
etmiştim. Burada derdesti müzakere bulunan 

Muvazeneli Umumiye Kanununda maddei mez
kûr enin nazarı itibara alınması lâzımgelir, mü-
ialâasiyile ,arz ediyorum, muvafalkat ediyorum. 
Her halde dercini istirham ediyorum. 

Madde 3. — İşlbu kanun neşri tarihinden iti
baren meriülicradır. 

REİS — Üçüncü maddeyi kabul edenler 
lûtfecn el kaldırsın. Aksini reye vaz'ediyorum. 
Kabul etıımyenier lütfen el kaldırsın. Kabul 
edilmiştir. 

Madde 4. — İşbu kanunun icrayı altokâmı-
na Maliye Vekili memurdur. 

REİS — Bu maddeyi kabul buyuranlar lüt
fen el kaldırsın. Aksini reye vaz'ediyorum. Ka-
ıbul etaıiyenlıer lütfen el kaldırsıın. Kabul edill-
miştlir. Efeındim bu da tâyini esamiyle reye 
vaz'olunaeaik kanunlardandır. 

5. — Hudut ve Sevahili Sıhhiye Müdüriyeti' 
nin Mart 13İ0 ayına ait muvakkat bütçe kanun 
lâyihası (1/451) ve Muvazenei Maliye Encümeni 
mazbatası 

REİS — Bu mülhak bütçe olduğu için Mû  
vazeneı Maliye Enenmeni bugün müzakeresi za
ruridir diyor. Bugün müzakeresini kabul eden
ler lütfen ellerini kaldırsın. Kalbul etaüyenler 
lütfen el kaldırsın. Kalbul edilmiştir. 

Elsibalbı mucibe 
Şimdiye kadar bir kısmı Muvaizenei Umumi-

yeden ve bir. kısmı da şeMi sa'bılkiyle idare edil
mekte bulunan Hudut' ve Sevahili Sıhhiye Mü
düriyeti Bütçesinin 1340 senei maliyesi bidaye
tinden itibaren tevhiden bir mülhak bütçe ile 
idaresi takarrür etmiş ve bu hususta tanzim olu
nan bütçe kanun lâyihası Muvazenei Maliye En
cümenince tetkik ve tadilen kalbul edilmiş oldu
ğundan senei cedidei maliye iptidasından iti
baren gerek ifayı hizmet ve gerek tahsili rüsum 
için bir aylık olarak tanzim edilen muvakkat 
'bütçenin müstaceliyetle müzakeresini rica ede
rim. 

Hudut ve Sevahili Sıhhiye Müdüriyetinin Mart 
1340 ayına ait muvakkat bütçesi kanun lâyihası 

Madde 1. — Hudut ve Sevahili Sıhhiye Mü
düriyeti Bütçesinin Muvazenei Maliye Encüme
nince tesbit edilen maaşat ve masarifatınm on 
ikide biri olan yirmialtı bin dokuzyüız yetmiş-
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dlofcuz (26 979) lira ımüdüriyeti mezkûrenin 
Mart 1340 maaş ve masrafı olarak kalbul edil-
'miştir. 

Madde 2. — Müdüriyeti mezüre bu müddet 
zarfında kavanin ve nizamatı mevzua dair*eisin-
de rüsumu sıhhiyenin tahsiline devam edecek
tir. 

Madde 3. — İşbu tahsisatın Muvaizenei Mali
ye Encümenince teslbit edilmiş olan fusul ve me-
vadda tevziine Sıhhiye ve Muavenetti İçtimaiye 
Vekili mezundur. 

Madde 4. — îşbu kanunun icrasına Sıhhiye 
ve Muaveneti İçtimaiye "Vekili memurdur. 

Riyaseti Celileye 
1340 senei maliyesinin hululüne Hudut ve 

Sevahili Müdüriyeti Umurunun ifasını ve vari
datının cibayetini temin edecek bütçesinin he
nüz Heyeti Umumiyece kabul ve neşredilımeme-
sine mebni Mart ayı için tanzimi muvafık gö
rülen bir aylık muvakkat bütçe 'lâyihası merbu^ 
tan takdim kılınmış olmakla müstacelen müza
kere ve kabulünü Heyeti Celileye arz eyleriz. 

Muvazene! Maliye 
Encümeni1 Reisi 

Sarulhan 
Reşat 
Kâtip 

Âza 
Denizli 

Mazhar Müfid 
Âza 

İsparta 
Mülkerrem 

• 
Mazbata Muharriri 

Ali Cenani 

Âza 
Bursa 

iOsman Nuri' 
Âza, 

Oazianteb 
Ahmed Rem'zi 

Âza 
İzmir 
Şükrü 

Âza 
Konya 

Kâzım Hüsnü 
REİS — Efendim heyetti umumiyesi hakkın

da söz istiyen var mı? Maddelere geçilmesini 
kalbul edenler ellerini kaldırsın. Kalbul etmiyen-
ler lütfen el kaldırsın. Maddelere geçilmiştir 
efendim. 

Hudut ve Sevahili Sıhhiye Müdüriyetinin 1340 
Mart ayına ait muvakkat bütçesine dair Kanun 

Madde 1. — Hudut ve Sevahili Sıhhiye Mü-' 
düriyetinin 1340 senesi Martı zarfındaki hicle-
matı umuımiyesi için Muvazenei Maliye Encü

menince 1340 senesine mahsus olarak te&bit olu
nan muhas^esatı umumiyeye mahsulben 26 979 
lira tahsisatı muvakkate küşadedilmiştir. 

(Kabul sesleri) 
SIHHİYE VEKİLİ REFİK B. (İstanbul) — 

Başkaca teklifim var beyefendiler. Telgraf pa
rası olarak buna üçyüz lira ilâvesini teklif edi
yorum. Şu suretle yekûn 27 279 lira tutuyor. 
(Kamil sesleri) 

ALİ CENANİ B. (Gaziantep) — Biz kalbul 
ediyoruz. , 

REİS — Zam ne kadardır? 
SIHHİYE VEKİLİ REFİK B. — Üçyüz lira 

zammını teklif ediyorum. 
REİS — Efendiler üçyüz lira zam ile mad

deyi kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul et-
miyenler el kaldırsın. Madde ka'bul edilmişjtir. 

Madde 2. — Müdüriyeti mezkûre bu müddet 
zarfında kavaniın ve nizamatı mevzua dairesin
de rüsumu sıhhiyenin tahsiline devam edecektir. 

REİS — Maddeyi kalbul edenler lütfen el 
kaldırsın. Etmiyenler el kaldırsın. Kalbul edil
miştir. 

Madde 3. — İşbu tahsisatın Muvazenei Ma
liye Encümenince teshit edilmiş olan fusul ve 
mevadda tevziine Sıhhiye ve Muaveneti İçtima
iye Vekili mezundur. 

REİS — Kabul buyuranlar 'lütfen el kaldır
sın. Kalbul etmiyenler lütfen el kaldırsın. Kabul' 
edildi efendim. 

Madde 4. — îşibu kanun 1340 senesi Martın
dan itilbaren meriyülicradır. 

REİS — Kalbul edenler el kaldırsın. Kalbul 
etmiyenler el kaldırsın. Ka'bul edilmiştir. 

Madde 5. — İşbu kanunun icrasına Sıhhiye 
ve Muaveneti İçtimaiye Vekili Memurdur. 

REİS — Kalbul edenler lütfen el kaldırsıiı. 
Kalbul etmiyenler el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 
(Daha var mı sesleri) 

Ruznamemizde foaşka müzakere edilecek şey 
yoktur. Mart ayma mahsus Avans Kanunu he
yeti umumiyesi, Trahzon havalisine girecek mı
sırın Gümrük Resminden istisnasına dair Kanun 
lbir de şimdi kalbul buyurduğunuz kanun var. 
Bu üç kanunu tâyini esamiyle reyi âlinize vaz'~ 
edeceğim. Demin yoklamayı ka'bul etti Heyeti 
öeİileniz. *• 

HASAN FEHMİ B. (Oümüşane) — Reis 
Bey! Bendeniz teklif ediyorum. Yoklamasız rey 
alınız. Ekseriyet mevcuttur. 
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REİS — Eğer "bugün nizaimnaımeyi tadil ede
cekseniz o başka. Buna Heyeti Celil'eniz karar 
•verdiniz. 

(Giresun dairei intihabiiyesinden ârâ istihsa
line başlandı.) 

Efendim reylerini istimal etmiyen varsa lüt
fen istimal etsinler. İstihsali âra -muamelesi hi
tam bulmuştur. Efendim âra neticelerini arz 
ediyorum : 

1340 senesi Mart ayma ımalhsuıs muvakkat 
(Bütçe kanun lâyihasına rey veren azanın adedi 
160 tır. 'Muamele tamamdır. (155) kaıbul (4) 
ret, (1) müstenkif vardır. (155) neyle kabul 
edilmiştir. 

Hudut ve Sevahili Sıhhiye Müdüriyetinin 

T340 'Mart ayına ait muvakkat bütçesine ttair 
Kanuna rey veren âzanm adedi (150), (1) nnils-
tenkif vardır. Binaenaleyh muamele tamamdır. 
(149) reyle Hududu Sıhhiye Kanunu kabul edil
miştir. Trabzon, Rize ve Giresun vilâyetlerine it
hal edilecek mısırın Gümrük Resmi hakkındaki 
Kanuna rey veren âzanm adedi (149) dur. 
(144) kabul, (3) ret, (2) müstenkif vardır. (Bi
naenaleyh kanun (144) reyle kabul edilmiştir. 
Cumartesi günü bir'buçukta içtima edilmek üze
re celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı m'üzakerat; 

saat : 7,'30 

5. — SUALLER, CEVAPLAR 

11. — Kayseri Mebusu Ahmed Hilmi Beyin, 
Kayseri'deki mensucat fabrikasının başka ma
halle nakli esbabına dair sual takririne Müdafaai 
Milliye Vekâletinin tahrirî cebabı (6/149) 

Riyaseti Celileye 

Kayseri'de mfüesses (mensucat fabrikasından 
bâzı alât ve malzemenin 'bu defa külli masraf 
mukabilinde tekrar geriye sevk edilmekte ol
duğuna vâkıf ioldum. Birvok masraf ihtiyar edi
lerek tesis edilen mensucat fabrikası bakımsız
lıktan foir müddettir muattal ihale gelmiştir. 
Fabrikalar melesi Meclisi Âlide mevzuubahsıo-
lurken 'Bünyan şelâlesinden istifade teemmül 
•edilmiş; Müdafaai Milliye Vekili Paşa Hazret
leri bu kuvvetten istifade edeceklerini vait bu
yurmuşlardır. Şimdiye kadar ımıüspet 'bir şey 
yapılmadığı gibi Kayseri'de müesses ve en az 
masrafla BünyaıAiaki şelâle kuvvetimden istifa
de edilecek şekle ifrağı mümkün olan ve ashabı 
ihtisasın kanaatlerine göre a;z/mas/rafla çok kâı" 
ve netice vereceği ımubakkak bulunan Bünyan 
şelâlesinde fabrika tesis edilımiyerek beyhude 
masraf ihtiyariyle fabrikanın başka mahalle 
naklindeki 'hikmet ve esbabı Müdafaai Milliye 
Vekâletinden sual ediyorum efendim. 

20 Şubat 1340 
Kayseri Mebusu 
Abmpd' Hilimi 

B. M. M. Riyaseti Celilesine 

21. 2 . 1340 tarih ve 'ft/149 numaralı tezkerei 

devletleriyle irsal buyrulan Kayseri Mebusu 
Hilmi Beyin, Kayseri Mensucat Fabrikası hak-
kırida sual takririne arzı cevaptır. 

Mücadelei Milliye esnasında ele geçen âdi 
tezgâhlarla Kayseri'de otomobil garajında bir 
mensucat fabrikası tesis edil misti. Mevcut tez
gâhlarla çıkan kumaş gayet kaba ve dayanıksız 
olduğundan fabrikanın şekli hazin ile muhafaza 
ve hali faaliyette bulunması zamiri mıevaddau 
olduğu tahakkuk etmiş ve yeni tezgâhlar getiri
lerek yeni bir bina inşa ve 'bir fabrika tesisi 
bütçe mülâhazasiyle kabil olamamıştır. . E&niye 
ve mevkii itibariyle bir kıymeti smayiyeyi haiz 
ojmıyan bu fabrikanın bütçenin müsaade ede-
miyceeği masarifi azîme ile tevsi ve tanziminden 
şimdilik sarfınazar olunarak mezkûr fabrikanın 
şeraiti münasebe dâhilinde bir müteşebbisine ve
rilim esine karar verilmiş ise de 'bir talep zuhur 
etmemiştir. Bamyan şelâlesinden istifade mesele
si zannolunduğu kadar az masrafla kabil ola-
'mıyaeağı tahakkuk etmiştir. Yapılacak ilk kırv-
vei muharrike tesisatı pek pahalıya mal olacağı 
gibi Kayseri'nin anahatta şimendiferle raptına 
'değin bunda âzami istifade memur değildir. Ve
kâletin bu şelâlenin temin edeceği kuvve i ;mıı-
harrikeden istifade ederek bilcümle fabrikalar] 
bu havalide tesis etmek arzusunun ınıevkii fiile 
konması deımiryol tesisatının icrasına vabeste 
bulunduğu (mâruzdur. 

3 . 3 . 1340 
Müdafaai Milliye Vekili 

.Kâzım' 
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Hâkimi Müçtemi Kanununun maddele rine geçilmesi hakkuuiaki neticei ara 

Beye iştirak edenler : 170 
Kabul .edenler : 120 
Reddedenler : 40 
Müstenkifler : 10 

(Kabul edenler) 

Artvin : (Hilmi B.), Ardahan : (Talât B., 
Halid Pş.), Adana : (Zamir B., Safa B., Ke
mal B.), Aksaray : (Besim Atalay B., Neşer 
B.), Amaisya : (Nafiz B.), Antalya : (Ahmed 
Sak iB. ) , Ankara : (İhsan B.), Aydın : (Tah
sin B.), Ertuğrül : (İbrahim B.), Ergani : 
(İhsan Hamid B., Kâzım Vehbi B.), İzmir j 
(Şükrü B., Rahmi B., Seyit B., Mahmııd Esad 
B.), İsparta : (Mükerrem B., Hafız İbrahim 
Ef., Hüseyin Hüsü Ef.), İstanbul : (Ali Rıza 
B., Akçuraoğlu Yusuf B., Dr. Refik B., Sü
leyman Sırrı B., Hamdi B., Abdurrahman Şe
ref B., Fathi B.), Eskişehir : Abdullah Azmi 
Ef., Emin B.), Elâziz : (Naci B., Hüseyin B., 
Mustafa B.), Urıfa : (Hüsrev B., Yahya Ke
mal B., Ali.), İzmit : (Safvet B., İbrahim 
Süreyya B., Şükrü B., İbrahim B.), Bayezid : 
(Süleyman Sudi B., Şefik B.), Bursa : (Refet 
B., Mustafa Felhmi Ef., Necfati Ef., Osman 
Nuri B.), Bozok : (Ahmed Hemdi B., Süley
man Surrı B., AvniB.) , Bolu : (Şükrü B., Dr. 
Emin Cemal B., Cevad Abbas B., Falih Rıfkı 
B.), Biga : (Şükrü B., Mehmed B.), Tokad : 
(Emin B., Mustafa B.), Canıik : (Süleyman 
Neomi B., Talât B.), Çorum : İsmail Kemal B., 

Amasya : (EsadB.) , Aksaray : (Veh/bi B.), 
Erzurum : (Cazim Ef., R'üşdü Pş., Ziya B.), 
İstanbul : (İsmail Canbulat B.), Ertuğrul : 
(Ahmed İffet B., Dr. Fikret B., Rasim B., Ha
lil B.), Ordu : Faik B., Hamdi B.), Urfa : 
(Şeyh Saffet Ef.), Antalya : Murad B.), Edir
ne : (Hüseyin Rıfkı B.), Tekirdağ : (Cemil B.), 
•Çatalca : (Şakir B.), Hakkâri : Âsaf B.), Zon
guldak : (Halil B.), Siverek : (Mahmud B.), 
Sarühan : (Vasıf B.), Kozan : (Ali Sadi B.), 

Ordu : (Halil B., İsmail B., RecaiB.), Er
zurum : (Halet B.), Hakkâri : (Nazmi B.), 
Diyarfoekir : (Mehmed B.), Karesi : (Ali Şuu- , 

Mustafa B.), Denizli : (Feridun Fikri B., Şük
rü B.), Denizli : (Mazhar Müfîd B., Necib Ali 
B.), Diyarbekir : (Feyzi B., Şeref.), Rize : 
(Ahmed Fuad B., Ali B.), Zonguldak : (Turnalı 

Hilmi B., Yusuf Ziya B., Ragıb B.), Siird : 
(Halil Hulki E l , Miahmud B.), Sivas : (Ömer 
Şevki B.), Saruhan : (Reşat B., Kemal B.), 
Traibzon : (Nebizade Hamdi B., Hasan Hüsnü 
B., Ahmed Muhtar B., Rahmi B., Şefik B.), 
Gazianteb : (Ali Cenanı B., Ferid B., Kılıç 
Ali B.), Kaırs : (Ahmed B.), Kırkkilise : (Dr. 
Fuad B.), Karahisarı Şarki : (Mehmed Emin 
B.), Karahisarı Sahih : (Sadık B., İzzet Ulvi 
B., Kâmil E l ) , Kastamonu : Necmeddin Molla 
B., Ahmed Mahir Ef., "Veled Çelebi E l , Ali 
Rıza B., Halid B.), Konya : (Hacı Bekir E l , 
Mustafa Feyzi Ef. Kâzım Hüsnü B., Fuad B.), 
Gelibolu : (Celâl Nuri B.), Gümüşame : Hasan 
Fehmi Ef.), Kârugırı : (Mustafa Abdülhalik 
B., Rifa tB.) , Kütahya : (Ragıb B., Ferid B., 
Nuri B.), Mardin : (Yakulb Kadri B.), Maraş: 
(Mithat B., Tahsin B.), Malatya: (İsimlet Pş., 
Hacı Bedir Ağa.), Muş : (İlyas Sami E l ) , 
Niğde : (Cazim B., Galib B.), "Van : (Münib 
B., İbrahim B., Hakkı B.). 

Kırşehir : (Mahbub Ef., Ali Rıza B.), Kayse
ri : (Dr. Halid B., Sabit B., Ahmed Hilmi B., 
Nuh Naci B.), Karesi : (Ahmed Süreyya B., 
Osman Niyazi B., Mehmed B., Haydar Âdil 
B.), Karahisarı Sahib : (Musa Kâzım B.), Kân-
gırı : (Ziya B.), Kütahya : (Şeyh Seyfi E l ) , 
Giresun : Hacim Muhiddin B.), Güımüşane : 
(Zeki B.), Malatya : (Reşit Ağa, Dr. Mehmed 
Hilmi B.), Mersin : (Besim B.). 

<ri B.), Kastamonu : (Mehm>ed B.), Mardin : 
(Derviş B.,' Abdülgani B.). 

(Reddedenler) 

(Müstenkifler) 
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Hudud ve Sevahili Sıhhiye Müdüriyetinin Mart 1340 ayına ait muvakkat 
kanunun neticei arası 

hütçesi hakkındaki 

(Kanun kabul edilmiştir) 

Reye iştirak edenler : 160 

Kaibul edenler : 149 

Müstenkifler 1 

(Kabul edenler^ 

Artvin : (Hilmi B.), Ardahan : (Talat 
B.), Adana : (İsmail Safa B., Zamir B., 
Aksaray : (Mustafa Vehbi B., Neeşt B.), 
Amasya : (Esat IB., Ali Rııza Efendi, 
Nafiz B.), Antalya : (Ahmed Saki B.), Anka
ra : (İhsan B.), Edirne : (Hüseyin Rıfkı B.), 
Ordu : (Halil B., Faik B., İsmail B.), Erzu
rum : (Haled Bey., Cazim Efendi, Rüştü Paşa, 
Ziya B.), Ertuğrul : (İbrahim B., Aftımed Fuad 
B., Halil B., Dr. Fikret B., Rasim B.), Erıgani : 
(İhsan Hamiıd B., 'Konya Velhbi ıB.), İzmir : 
(Rahmi B., Şükrü IB., Mahmud Esat B.), İspar 
ta : (Mükerrem B.), İstanbul : .(Hamdi B., 
Dr. Refik B., Süleyman Sırrı B., Ali Fethi B., 
Akeuraoğlu Yusuf B.), Eskişehir : (Emin B., 
Abdullah Azmi Efendi), Elâziz : (Mustafa B.), 
Urfa : (Şeyh Saffet Efendi, Yahya Kemal B.), 
İzmit : (İbrahim iSüreyya B., Ahmed Şükrü B., 
Mustafa B.), Bayazıd : (Şefik ıB.), Bursa : Re-
fet B., Mustafa Fehmi Efendi, Necati B.), Bo
zuk : (Hamdi B., Aıvni B.), Bıolu >: ('Cevad Ab-
bas B., Dr. Emin Cemal B., Şükrü B.), Biga : 
(Şükrü B., Hamdi B.), Tokad : (Emin B.), 
Canik : (Süleyman Necimi B., Talat B.), Çatal
ca : (Şakir B.), Oorum : (İsmail Kemal B., Dr. 
Mustafa B., İsmet İB.), Hakkâri : (Arif B., Naz
mı B.), Dersim : (Feridun Fikri B.), Denizli : 
(Mazhar Müfid B., Necip Ali B.), Diyarbekir : 
(Zülfi B., Şeref B., Feyzi B., Mehmed B.), Zon
guldak : (Halil B., Ragıb B., Tunalı Hilmi B.), 
Rize : (Ali B., Fuad !B., ISiird : (Halil Hulki 

Efendi), Sivas : (Halis Turgut B., Dr. Ömer Şev
ki B., Rasim B., Rahmi B., Ziyaettin B.), Saru-
han : (Reşat B., Kemal B., Vasıf B.), Trafozon -. 
(Şefik B., Rahmi B., Nebizade Hamdi B., Hasan 
B., Ahmed Mütıtar B.), Gazianteb : (Ahmed 
Remzi B., Ali Cenani B., Ferid B., Kılıç Ali B.), 

. Kırkkılise : (Dr. Fuad B.), Karesi : (Ahmed 
Süreyya B., Haydar Adil B., Osman Niyazi B., 
Ali Şuuri B., Kâzım Paşa, Mehmed Vehbi B.), 
Karahisarı Şarki : (İsmail B., Ali Sururi Efen
di, Mehmed Emin B.), Karahisarı 'Sahih : (Ru
şen Eşref B., Sadık B., İzzet Ulvi B., Kâmil 
Efendi, Musa Kâzım B.), Kastamonu : (Halid 
B., Necmeddin Molla B.), Kozan : (Ali Sadi B., 
Ali Sailb B.), Konya : (Hacı Bekir Efendi, Fuad 
B. yKâzım Hüsnü B., Mustafa Efendi. Mustafa 
Feyzi Efendi), Kırşdhir ; (Ali Rı®a B., Mahlbub 
Efendi), Kayseri : (Ahmed Hilmi B., Salbit B., 
Nuh Naci B.), Gelibolu : (Celâl Nuri B.), Gü-
müşane : (Hasan Fehmi B., Zeki B.), Kângırı : 
(Rifat B., Ziya B., Talât B., Mustafa Abdülha-
lik (B.), Kütalhya : (Ahmed Ferid B., Raıgıb B., 
Şeyh Seyfi Efendi, Nuri B.), Giresun : (Musa 
Kâzım B., Şevket Efendi). Mardin : (Derviş 
B., Yakup Kadri B.), Mersin : (Besim B.} Ni
yazi B.), Mar aş : (Tahsin B., Mithat B.), Malat
ya : (Dr. Hilmi B.), Menteşe : (Yunus Nadi 
B.), Muş : (Rıza B., Osman Kadri B.), Niğde : 
(Galib B.), Van : (İbraJhim B., Hakkı B., Müniib 
B.), 

(Müstenkifler) 

Kastaımoınu : (Mehmet B.), 
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Trabzon, Bize ve Giresun vilâyetlerine ithal edilecek olan mısırın Gümrük Resmi hakkındaki 
Kanunun neticei arası 

(Karnın kahul (edilmiştir) 

Kahul edenler : 144 
Reye iştirak edenler : 149 
Kabul edenler : 144 
Reddedenler -. 3 
Müstenkifler : 2 

(Kabul edenler) 

Artvin : (Hilmi R ) , Ardahan : (Talât B.), 
Adana : (Zaımir B., Safa B.), Aksaray : (Veh
bi B., Neşed B.), Amasya : Esad B., Nafiz B., 
Ali Rıza E l ) , Antalya : (Ahlmefd Saki B.)^ An
kara (ihsan B.), Edime : (Hüseyin Rıfkı B.), 
Ordu : (Halil B., Faik B., İsmail \B.)> Erzurum : 
(Rüşdü Pş. Halid B., Ziya B., Cazim Ef.), 
Ertuğrul : (Halil B., İbrahim B , Dr. Fikret B , 
Ahnıed İffet B., Rasim B.), Ergani : Kâzıım Veh
bi B., İhsan Hamid B.), İzmir : Mahımud Esad 
B., Mehmed Şükrü B., Rahmi B.), İsparta : Mü-
kerrem B.), İstanbul : Akçuraoğlu Yusuf Fahri 
B., Dr. Fefik B., Hamdi B., Süleyman Sırrı 
B.), Eskişehir : (Emin B., Abdullah Azmi E l ) , 
Elâziz : (Muıstafa B.), Urfa : (Şeyh Saffet E l , 
Yahya Kemal B.), İzmit : (İbrahim 'Süreyya B., 
Mustafa B.), Bayazıd : (Şefik B.), Bursa : (Re-
fet B., Necati B., Mustafa Fehmi E l ) , Bozok : 
(Avni B.), Bolu : (Şükrü B., Emin Oemal B., 
Cevad Abhas B.), Biga : (Mdhmed B., Şükrü 
B.), Tokad : (Emin B.), Canik : (Süleyman 
B„ Talât B.), Çatalca : (Şakir B.), Çorum / ( İ s 
met B., İsmail Kemal B., Mustafa B.), Hak
kâri : (Nazimi B., Asaf B.), Dersim : (Feridun 
Fikri B.), Denizli : (Mazhar Müfid B., Necib 
Ali B.), Diyarbakır : (Şeref B., Zülfi B. : Meh-
uned B., Feyzi B.), Rize : (Ali B., Fuad B.), 
Zonguldak : (Halil B., Tunalı Hilmi B., Ragıb 

B.), Siird : (Halil Hulki Ef)., Sivas : (Ömer 
Şevki B., Rahmi B., Rasim B., Ziya B.), Saru-
han : (Reşad B., Vasıf B., Kemal B.), T r a t o n : 
(Hasan Hüsnü B., Ndbizade Hamdi B., Ahmed 
Muhtar B., Rahmi B., Şefik B.), Gazianteb : 
(Ferid B., Ali Oenani B., Ahm-ed Remzi B., Kılıç. 
Ali B.), Kırkkilise : (Dr: Fuad B.), Karesi : 
(Kâzım Pş., MeUiim'ed Vehbi B., Haydar lÂdil B., 
Osman Nizayi B., Ali Şuuri B., Ahımied Sürey
ya B.), Karahisan Şarki : (lamail B., Mehmed 
Emin B., Ali Sururi E l ) , Karahisan Sahih : 
(İzzet, Ulvi B., Sadık B., Ruşen Eşref B., Musa 
Kâzım B., Kâmil E l ) , Kastamonu : (Halid Bey, 
Necmedidm Molla B.), Kozan : (Ali Sadi B., Ali 
Sa'ih B.), Konya : (Mustafa E l , Hacı Bekir E l , 
Kâzım Hüsnü B., Fuad B., Mustafa Feyzi E l ) , 
Kırşehir : (Rıza B., Mahbub E l ) , Kaysteri : (Sa
bit B., Nuh Naci B.), Gelibolu : (Celâl Nuri B.), 
GÜlmüşane :* (Zeki B., Hasan Fehmi B.), Kân-
gırı : (Talât B., Ziya B., Rifat B.), Kütahya : 
(Ahmed Ferid B., Mehumed Nuri B., 'Ragıb B., 
Şeyh Seyfi E l ) , Giresun : (Şevket E l , Musa 
Kâzım B.), Mardin : (Derviş B., Yakup Kad
ri B.), Mersin : (Besim B., Niyazi B.), Malatya : 
(Dr. Hilmi B,.), Menteşe : (Yunus Nadi B.), Ma-
raş : (Mithad B., Tahsin B.), Muş : (Osman 
Kadri B., Rıza B.), Niğde : Galib B.), Van : 
(Hakkı B., İbrahim B.), 

(Reddedenler) 

Sivas : (Halis Turgut B.), Kayseri : Ah
med B.), Van : (Münih B.). 

Be«ok 
med B.). 

(Müstenkifler) 

(Hamdi B.), Kastamonu (Meh-
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1340 senesi Mart ayına mahsus muvakkat Bütçe Kanununun neticei arası 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

Reye iştirak edenler 160 
Kabul edenler 155 
Reddedenler 4 
Müstenkifler 1 

(Kabul edenler) 

Artvin : (Hilmi B.), Ardahan : (Halit Pa-
şja) (Talat B.), Adana : (Safa B.), Aksaray : 
(Neşet B.), (Vehbi B.), Amasya : (Esaıt B.), 
(Ali Rıza Ef.), (Nafiz B.), Antalya : (Ahmed 
Saki B.), Ankara : (İhsan B.), Aydın : (Tahsin 
B.), Edirne: (Hüseyin Rıfkı B.), Ordu: (İsmail 
B.), (HalilB.), (FaikB.), Erzurum: (Halet B.), 
(Ziya B.), Gazim Ef.), Ertuğrül : (Halil B.), 
(Rasim B.), (İbrahim B.), (Doktor Fikret B.), 
(Ahmed İffet B.), Ergani: (İhsan Hamit B.), Ka
zım Vehbi B.), İzmir: (Mehmed Şükrü B.), (̂ Mah-
mud Esat B.), (Rahmi B.), ^İsparta : (Hüse
yin Hüsnü Ef.), (Mükerrem B.), İstanbul : 
(Fethi B.), (Ali Rıza B.), (Abdurrahman Şe
ref B.), (Akçuraoğlu Yusuf B.), (Süleyman 
Sırrı B.), (Hamdi B.), (Doktor RefÜtk B.), Es
kişehir : (Abdullah Azmi Ef.), (Emin B.), 
EHaziz : (Hüseyin B.), (Mustafa B.), Urfa : 
(Yahya Kemal B.), (Şeyh Saffet Ef.), İzmit : 
(İbrahim Süreyya B.), (Şükrü B.), (Mustafa 
B.), Bayazıd : (Şefik B.), Bursa : (Refet B.), 
(Necati B.), (Mustafa Fehmi Ef.), Bossok : (Av-
n i B , ) , (Ahmed Hamdi B.), Bolu : (Cevad Ab-
to B.), (Failin Rıfkı B.), (Şükrü B.), (Dok-
tbor Emin öemıal B.), Biga : (Mehmed B.), (Şük
rü B.), Tokad: (Emin B.), Canik: Süleyman Nec-
mi B.), (Talât B.) Çatalca : Şakir B.), Çorum : 
(İsmet B.), (Doktor Mustafa B.), (İsmail Ke
mal B.), Hakkâri : (Nazmi B.), (Asıf B.), 
Dersim : (Feridun Fikri B.), Denizli : (Neeiiıp 
Al iB. ) , (MazharMüfkiB.), Diyarbekir : (Meh
med B.), (Zülfi B.), (Feyzi B.), (Şeref B.), 
Rize : (Ali B.), (Fuad B.), Zonguldak : (Haffl 

B.), (RagıîbB.), (Tunalı Hilmi B.), Siird : 
(Mehmed B.), (Halil Hulki Ef.), Sivas : (Ha
lis Turgut B.), (Doktor Ömer ŞeVkii B.), (Ra
sim B.), (Rahmi B.), (Ziya B.), Saruhan : (Re
şat B.), (Kemal B.), Trabzion : (Ahmed Muh
tar B.), (Hasan B.), (Nebîızade Hamdi B.), 
(Şefik B.), Rahmi B.), Gaziantep : (Ahmed 
Remzi B.), (Ali Cenani B.), (Ferid B.), (Kılıç 
Ali B.), KırıkMİ'ise : (Doktor Fuad B.), Ka
resi : (Kazım Paşa), (Haydar Adil B.), (Os
man Niyazi B.), (Vehbi B.), (Ali Şuuri B.), 
(Ahmed Süreyya B.), Karahisarı Şarki : (İs
mail B.), (Mehmed Emin B.), (Ali Sururi Ef.), 
Karahİsarısahib : (İzzet Ulvi B.), (Ruşen Eş
ref B.), (Musa Kazım B.), (Sadık B.), (Kamil 
Ef.), Kastamonu : (Halit B.), (Necmelttön Mol
la B.), (Ali Rıza B.), Kozan : (Ali Saib B.), 
(Ali Sadi B.), Konya : (Hacı Bekir Ef.), (Fu
ad B.), (Kazım Hüsnü B.), (Mustafa Feyzi 
Ef.), (Mustafa Ef.), Kırşehir : (Ali RızU B.), 
Kayseri : (Ahmed Hilmi B.), (Saih'ilt B.), (Nuh 
Naci B.), Gümüşane : (Hasan Fehmi B.), (Zeki 
B.), Kângırı : (Rifat B.), (Ziya B.), (Talat B.), 
(Mustafa Abdulhalik B.), Kütahya : (Ahmed 
Ferid B,), (Ragıb B.), (Nuri B.), (Şeyh Seyfi 
Ef.), Giresun : (Şevket Ef.), (Kazım B.), Mar
din : (Devriş B.), (Yakup Kadriiı B.), Mersin : 
(B'esim B.), (Niyazi B.), Mıaraş : (Tahsin B.), 
(Mithat B.), Malaitya : (Doktor Hilmi B.), 
Menteşe : (Yunus Nad'i B.), Muş : (llyas Sami 
Ef.), (Osman Kadri B.), (RızaB.), Niğde : (Ga
zim B.), (Galip B.), Van : (İbrahim B.),(Hak
kı B.), Münib B.), 

Adana 
şa), Saruhan 
ı t iB.) , 

(Reddedenler) 

(Zalmir B.), Erzurum : 
(Vasıf B.), Gelibolu 

(Rüştü Pa-
: (Oelâl Nu-

(Müstenkifler) 

Kastamonu : (Mehmed B.), 


