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Sayfa 
1. — ZAPTI SABIK HÜLASASI : 86:87 

2. — SUALLER : 87,88 

1. — Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi Beyin; 
İstanbul'da Haliç vapurları şirketinde çalışan çı
rak unvanlı işçilere dair Ticaret Vekâletinden 
şifahî sual takriri. 87 

2. — Denizli Mebusu Mazhar Müfit Beyin; 
Yunanistan'la aramızda imzalandığı gazeteler
de görülen itilâfnamenin esasatı ve Yunanistan 
ve Romanya ile aktedileceği gazetelerde oku
nan itilâfnamenin hakikati hakkında Hariciye 
Vekâletinden suali. 88 

3. — EVRAKI VARİDE : 87 

Teklifler 87 
1. — Kenya Mebusu Mustafa Feyzi Efen

dinin; İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununun 
116 ncı maddesi makamına kaim 21 Şubat 1337 
tarihli kanunun birinci maddesinin tadili hak
kında teklifi kanunisi (2/388). . 87 

2. -— Kars Mebusu Ömer Beyin; Kars -
Kağızman - Kulp ve İğdır şoselerinin turuku 

Sayfa 
umumiye meyanına ithali hakkında teklifi ka
nunisi (2/389). 87 

Mazbatalar 87 

1. — Rize Mebusu Ekrem Beyin; Elcezire ve 
Şark cephelerinde ifayı vazife edecek erkân, 
ümera, zabitan ve mensubini askeriyenin müd
deti hizmetlerine dair (2/379) numaralı teklifi 
kanunisi ve şayanı müzakere olduğuna dair Lâ
yiha Encümeni mazbatası. 87 

2. — Kırkkilise Mebusu Doktor Fuat Be
yin; Ankara'da Şengül Hamamı Caddesinde 
Emlâki Milliyeden olan beşbin metre murabba-
ğı arsanın Himayei Etfal Cemiyetine terkedil-
mesine dair (2/381) numaralı teklifi kanuni
si ve şayanı müzakere olduğuna dair Lâyiha En
cümeni mazbatası. 87 

3. — Rize Mebusu Ekrem Beyin; Mekâtibi 
Harbiyeden yetiştirilecek zabitan hakkında 25 
Şubat 1339 tarihli Nizamnamenin tadiline dair 
(2/380) numaralı teklifi kanunisi ve şayanı mü
zakere olduğuna dair Lâyiha Encümeni mazba
tası. 87 
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Sayfa 
4. — Askerî Ceza Kanununun 34 ncü mad

desinin tadili hakkında Müdafaai Milliye Ve
kâletinden mevrut (3/42) numaralı tezkere ve 
tayini muameleye mahal olmadığına dair Mü
dafaai Milliye Encümeni mazbatası. 87:88 

Takrirler 88 

1. — Eskişehir Mebusu Arif Beyin; muh-
tacini züraa tavizen tevzi olunan tohumluk be
dellerinin tehiri tahsili temenniyatına dair 
takriri (4/101) 88 

4. — MÜZAKERE EDlLEN MEVAD: 88 

1. — Ertuğrul Mebusu Doktor Fikret ve 
Dersim Mebusu Feridun Fikri Beylerin; Mü
badele, îmar ve iskân Vekâletinin lâğvıyle mez
kûr Vekâlet vazaifinin Müdiriyeti Umumiye 

REİS — Zaptı Sabık hülasası okunacak : 

ONDOKUZUNCU İÇTİMA 

10 Kânunuevvel 1340 Çarşamba 

BİRİNCİ CELSE 

Kâzım Paşanın tahtı riyasetlerinde inikat ederek 
zabtı sabık hülâsası kıraat ye aynen kabul ev evrakı 
varide, ait oldukları mahallere havale olundu. 

Zabitanın tevhidi hakkındaki kanun lâyihasının 
iadesine dair Başvekâlet tezkeresi kıraat edildi. 

, 1340 C : 1 

Sayfa 
Teşkilâtıyle Dahiliye Vekâletine devri hakkında 
(2/345, 346) numaralı teklifi kanunileri ile bu 
baptaki kanun lâyihası (1/517) ve Dahiliye ve 
Mübadele Encümenleri mazbataları. 8 8:89, 

99:100,101:102 

2. — İspirto resminin tenzili hakkında (1/530) 
numaralı kanun lâyihası ve Muvazenei Mali
ye Encümeni mazbatası. 90:95,103:104. 

3. — Dersim Mebusu Feridun Fikri Be
yin; 14 Eylül 1336 tarihli Menî Müskirat Ka
nunu mucibince mahkûm olanların, 9 Nisan 1340 
tarihinde kabul edilen kanun münasebetiyle, 
haklarındaki hükmün infaz olunmamasına ve 
elyevm mevkuf ve mahpus olanların tahliyesine 
dair (2/339) numaralı teklifi kanunisi ve. Adliye 
Encümeni mazbatası. 95:98 

Dahiliye ve Nafia Encümenlerinin müştereken 
lüzumu içtimai hakkında Dahiliye Encümeni mazba
tası ile sivil etıbbanın hizmeti mecburesine müteallik 
teklifi kanuninin müstacel ruznameye alınmasına da
ir Konya Mebusu Mustafa Feyzi Efendinin takriri 
kıraat olundu. Meclisi Umumî Vilâyatın inikat et
tiğine dair Kastamonu Valisinin telgrafnamesi kıra
at ve Divanı Riyasetçe cevap itası tensip edildi. Müte
akiben Müdafaai Milliye Vekili Fethi Beyin teklifi 
üzerine 397 numaralı Kanunun birinci maddesine tev-

»•<« 

BİRİNCİ CELSE 

Bedi Müzakerat Saat: 1.00 

REİS — Kâzını Paşa 

Kâtipler : Hakkı Bey (Van), Ayni Bey (Bozok) 

REİS — Celseyi açıyorum. 

1. — ZABTI SABIK HÜLASASI 
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fikan tanzim edilen cetvellerde isimleri muharrer ol
mayan ve bilâhara zuhur eden malûlin hakkındaki 
kanun lâyihasının müzakeresine iptidar olundu ve le-
delmüzakere mevadı kanuniye aynen kabul ve ka
nunun heyeti umumiyesi dahi tayini esami ile reye 
vaz edildi-

Badehu,. Mübadele, İmar ve tskân Vekâletinin 
Dahiliye Vekâletine merbut bir müdiriyeti umumiye-
ye kalbi hakkındaki lâyihai kanuniyenin müzakere
sine geçildi ve cereyan eden müzakere neticesinde 

birinci madde aynen kabul ve ikinci madde, verilen 
oıi beş imzalı takrir mucibince, tayini esami ile reye 
vaz edildi. Tasnifi ârâ neticesinde nisap olmadığı ve 
evvelce reye konulan malûlin hakkındaki kanunun 
162 rey ile kabul edildiği tebliğ ve müteakiben Per
şembe günü içtima edilmek üzere celse tatil olundu. 

REİS — Zaptı sabık hülâsası hakkında bir müta
lâa var mı? (Hayır sesleri.) Zaptı sabık hülâsası aynen 
kabul edildi. 

2. — SUALLER 

Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi Beyin; İs- vanlı isçilere dair Ticaret Vekâletinden şifahî sual 
tanbul'da Haliç Vapurları şirketinde çalışan çırak un- takriri. 

REİS — Ticaret Vekâletine havale edilmiştir. 

3. — EVRAKI VARİDE 

Teklifler 
1. — Konya Mebusu Mustafa Feyzi Efendinin; 

İdarei Umumiyeyi Vilâyat Kanununun 116 ncı mad
desi makamına kaim 21 Şubat 1337 tarihli Kanunun 
birinci maddesinin tadili hakkında teklifi kanunisi. 
(2J388) 

RElS — Lâyiha Encümenine havale edilmiştir. 

2. — Kars Mebusu Ömer Beyin; Kars, Kağız
man, Kulp ve İğdır şoselerinin turuku umumiye me-
yanına ithali hakkında teklifi kanunisi (2/389) 

REtS— Lâyiha Encüemenine havale edilmiştir. 

Mazbatalar 
1. — Rize Mebusu Ekrem Beyin, Elcezire ve 

Şark cephelerinde ifayı vazife edecek Erkân, Ümera, 
Zabıtan ve mensubini askeriyenin müddeti hizmetle
rine dair (2/379) numaralı teklifi kanunisi ve şayanı 
müzakere olduğuna dair Lâyiha Encümeni mazba
tası. 

REİS 
edilmiştir. 

Müdafaai Milliye Encümenine havale 

2. — Kırkkilise Mebusu Doktor Fuat Beyin; An
kara'da Şengül Hamamı Caddesinde Emlâki Millî-
yeden olan beşbin metre murabbaı arsanın Himayeyi 
Etfal Cemiyetine terkedilmesine dâir (2/381) numaralı 
teklifi kanunisi ve şayanı müzakere olduğuna dair 
Lâyiha Encümeni mazbatası. 

REİS — Kavanin ve Muvazenei Maliye Encü
menlerine havale edilmiştir. 

3. — Rize Mebusu Ekrem Beyin; Mekâtibi Har-
biyeden yetiştirilecek zabitan hakkında 25 Şubat 1339 
tarihli nizamnamenin tadiline dair (2/380) numaralı 
teklifi kanunisi ve şayanı müzakere olduğuna dair 
Lâyiha Encümeni mazbatası. 

REİS 
edilmiştir. 

Müdafaai Milliye Encümenine havale 

4. — Askerî Ceza Kanununun 34 ncü maddesi
nin tadili hakkında Müdafaai Milliye Vekâletinden 
mevrut (3/42) numaralı tezkere ve tayini muameleye 
mahal olmadığına dair Müdafaai Milliye Encümeni 
mazbatası : 

REİS— Mazbatayı okuyoruz. 

Heyeti Umumiyeye 

1339 senesi Nisanında Müdafaai Milliye Vekâleti, 
efradı ihtiyatiyeden bazıları hakkında firarlarından 
dolaı evvelce İstiklâl Mahkemelerince cezaen verilen 
tecdidi kayıt hükümlerinin infazında tereddüt etmiş ve 
sebebi tereddüt olarak da Askerî Ceza Kanununun 
(34) ncü maddesinin İstiklâl Mahkemelerinin bu ka
rarı ile tezad teşkil ettiğini ileri sürmüştür. 

Tetkik ettik : Esasen 97-317 Tevellütlü firariler 
hakkındaki takibattan sarfınazar olunacağı 18 Teş
rinievvel 1339 tarih ve 358 numaralı Kanunun birinci 
maddesinde müsarrahdır. Binaenaleyh mezkûr firari
ler hakkında İstiklâl Mahkemelerince ittihaz edilen 
mukarrerat ne olursa olsun 358 numaralı Kanun mu
cibince bu hükümlerin tatbikinden sarfınazar edil-
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mistir. Binâenaleyh bu tezkere hakkında bir muame
le ifasına lüzum görülmedi; arz olunur. 

10.12.1340 
Müdafaai Milliye 

Encümeni Reisi nâmına 
Mazbata Muharriri Mazbata Muharriri 

Ekrem Rize 
Ekrem 

Kâtip Aza 
İzmit Siverek 

İbrahim Kadri 
Aza Aza 

Aza 
Salih 

REİS — Efehdim! Müdafaai Milliye Encümeni
nin mazbatasını reyi âlinize ârz ediyorum. Kibul edeît-
ler lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. Ka
bul etmeyenler lütfen el kâldifsıfi... Mtidâfâai Milli
ye Encümeni mazbatası kabul edilml|tir. 

Tiikflrkr 

/. — Eskişehir Mebusu Arif Beyin; muhtacini zü-
raa tavizen tevzi olunan tohumluk bedellerinin tehiri 
tahsili temenniyatına dair takriri (4(101) 

REİS — Başvekâlete gönderiyoruz. 

2. — SUALLER 

REİS — Bir sual var. 
2. — Denizli Mebusu Mazhar Müfit Beyin; Yu-

n'anistanla aramızda iriiztilâhrfığt gazetelerde görlilen 
iiilûfriüriieriin esâsafı ve Ytihanistan ve Romanya ile 
aktedil'eceği gazetelerde okuhaH itilâf namenin hakikati 
hÜkkmdû İlariciye Vikâleliûdeh SuaİL 

REİS — Hariciye Vekili Burada bulunmadığın
dan diğer içtimaa terk ediyoruz. 

ALÎ ŞUURt BEY (Karesi) — Paşa Hazretleri! 
Ruznamenın sekizinci maddesinde Bozok Mebusu 
Avni Beyin Divanı Riyalfct kitabetinden istifanamesi 
vardır. Okunmadı. 

REİS —Efendim! Sarfınazar olunduğu işin oku
muyoruz. Vakî olan ricamız üzerine Avni Bey isti
fadan vazgeçmiştir. (Teşekkür ederiz sesleri.) 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

/. — Eriuğrul Mebusu Doktor Fikret ve Dersim 
Mebusu Feridun Fikri Beylerin; Mübadele, İmâr ve 
İskân Vekâletinin lâğvıyle mezkûr Vekâte) vdzdifihih 
Müdiriyeti Umumiye Teşkilâtı ile Dahiliye Vekâleti
ne devri hakkında (2/345, 346) numaralı teklifi kanu
nileri ve bu baptaki (1/517) numaralı kanun lâyihası ve 
Dahiliye ve Mübadele, tfndr ve îskân Encümenleri 
mazbataları : 

REİS — Dünkü müzakerede Mübadele, İmar ve 
İskân Vekâletinin lağvı hakkındaki kanunun ikinci 
maddesi tayini esami ile reye vazedilmişti. Nisap hâ
sıl olmadığından dolayı bugün tekrar tayini esami ile 
ikinci maddeyi reyinize arz edyorum. Kabul edenler 
beyaz, kabul etmeyenler kırmızı rey vereceklerdir. 

(Bursa dairei intihabiyesinden istihsali ârâya baş
landı.) 

REİS — Reylerini istimal etmeyenler varsa lütfen 
istimal fetâin efehdirri. İstihsali ârâ hitam bulmuştur. 

Efendim! Reylerin neticesini arz ediyorum (151) 
zât reye iştirak etmiştir. (95) kabul (52) ret (4) müs
tenkif vardır. İkinci madde (95) rey ile kabul edilmiş
tir. Üçüncü maddenin müzakeresine geçiyoruz.' 

Madde 3. — Mübadele ;İmâr ve îskâri Vekâleti
nin ihdâsinâ dair 2 Rebiülevvel 1342 ve 13 teşriniev
vel 1339 tarihli Kahüri ahkâmı mefsuhtur. 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? Söz isteyen 
yoktur. Maddeyi aynen reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir efendim. 

Madde 4. — İşbu Kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

REİS — Söz isteyen var mı? Maddeyi kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el 
kaldırsın..: Madde kâbül edilmiştir efendim. 

Madde 5. — İşbu Kanunun infazına lefâ Vekil
leri memurdur. 

REİS — Söz isteyen var mı? 
SÜLEYMAN, SIRRI BEY (Bozok) — Efendim! 

Encümenden veya Vekâletten sual sormak isterim. 
Eski kanunda, bu kanunun icrayı ahkâmına Müba
dele, İmar ve İskân ve Maliye Vekilleri memurdur, de
nildi. Şimdi burada İcra Vekilleri Heyeti memurdur 
deniliyor. Dâhiliye Vekâletine verildikten sonra Da
hiliye Vekili memurdur dense daha iy olmaz mı? 
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AHMET SAKÎ BEY (Antalya) — Efendim! Be
şinci maddede işbu kanunun infazına tcra Vekilleri 
memurdur deniliyor. Bunun hikmeti, esasen bu mü-
diriyeti umumiyeye verilen vazaifin bir çok Vekâlet
lere taallûku olması itibarı ile bu İcra Vekilleri ta
birini Encümenimiz daha muvafık görmüştür. 

TALÂT BEY (Ardahan) — İzahtan müstağnidir, 
belli bir şey. 

REÎS — Efendim! Beşinci maddeyi aynen kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul edilmiştir efendim. Kanu
nun heyeti umumiyesinin tayini esami ile reye vazı 
hakkında ön beş imzalı takrir vardın 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Ret ar
kadaşlar ret. Yoksa binlerce muhacirin ruhuna lillâhil 
fatiha diyeceksiniz. 

REİS — Efendim. Bir takrir var : 

Riyaseti Celileye 
İmar ve İskân Vekâletinin ilgasına dair olan Lâ-

yihai Kanuniye heyeti umumiyesinin tayini esami ile 
reye vazını teküf ederiz. 

İstanbul 
Hamdullah Suphi 

İzmit 
İbrahim Süreyya 

Muş 
Osman Kadri 

Trabzon 
Nebiizade Hamdi 

Rize 
Ali 

Ergani 
İhsan Hâmit 

Amasya 
Esat 

Giresun 
Hakkı Tank 

Kângın 
Ziya 

Ordu 
Hamdi 

Konya 
Tevfik Fikret 

Rize 
Ekrem 

Sivas 
Rahmi 

İzmir 
Mustafa Rahmi 

Zonguldak 
Tunalı Hilmi 

Denizli 
Necip Ali 

REİS — Kanunun heyeti umumiyesinin tayini esa
mi ile reye vaz ediyorum : 

(Canik dairei intihabiyesinden tayini esami ile rey 
istihsaline başlandı.) 

REİS — Efendim! Reylerini istimal etmeyenler 
varsa istimal etsinler! İstihsali ârâ hitam bulmuştur. 

Efendim! Reylerin neticesini arz ediyorum : Reye 
iştirak eden 149 muamele tamam, 89 kabul, 43 ret, 
17 müstenkif vardır. Binaenaleyh kanun 89 rey ile ka
bul edilmiştir. 

TUNALI HİLMİ BEY~(Zonguldak) — Gün gele
cek dedj|im gene olacaktır. Şimdilik muhacirin işi-. 
nin ruhuna hljâhil fatiha!.. 

RElŞ — Efendim! On dakika teaeffüs etmek üze
re celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı Celse Saat : 2.40 

l>Ş<i 
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İKİNCİ CELSE 

Bedi Müzakerat Saat: 3.20 

REİS — Kâzım Paşa 

Kâtipler — Hakkı Bey (Van), Talât Bey (Kâııgırı) 

REİS — Efendim! Celseyi açıyorum. 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

2. — İspirto resminin tenzili hakkında (1/530) nu
maralı kanun lâyihası ve Muvazenei Maliye Encümeni 
mazbatası: 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 

Kalemi Mahsus Müdüriyeti 
Adet 

6/3491 
Ankara 

16 . 12 . 1340 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
İspirto resminin tenzili hakkında Maliye Vekâle

ti Celilesince tanzim olunup İcra Vekilleri Heyetinin 
2 , 11 . 1340 tarihli içtimaında lededtezekkür Mec
lisi Âliye arzı takarün eden Lâyihai kanuniye ile bu 
babdaki esbabı mucibe sureti lef fen takdim kılınmış
tır. Müktezasının ifasına müsaadei Riyaset Penahi-
lerini istirham eylerim efendim. . 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 

Kalemi Mahsus Müdüriyeti 
Adet 

Başvekil 
İsmet 

1098 
Lâyihai Kanuniye 

Birinci madde — İspirtodan kilo ve derece başı
na yirmi para resim alınır. 

İkinci madde — Bir kilodan fazla saf ispirtonun 
herhangi bir mahalden diğer mahalle nakli nakliye 
tezkeresine tabidir. 

Üçüncü madde — Kaçakçılıkta müstamel bilû
mum vasaiti nakliye her kime ait olursa olsun res
me ve cezayı nakdiye mukabil zabt ve fürûht olu
nur. 

Dördüncü madde — İşbu kanunun icrasına Ma
liye Vekâleti memurdur. 

2 . 1 1 . 1340 
Başvekil ve Hariciye Vekili Müdafaai Milliye Vekili 

İsmet Kâzım 
Adliye Vekili Dahiliye Vekili 

Mustafa Necati Recep 

Maliye Vekili 
Mustafa Abdülhalik 

Nafia Vekili 
Süleyman Sırrı 

Ticaret Vekili 
Hasan Hüsnü 

Maarif Vekili 
Vasıf 

Ziraat Vekili 
Şükrü Kaya 

Sıhhiye ve Muaveneti 

İçtimaiye Vekili 
Doktor Refik 

Mübadele, İmar ve İskân 
Vekâleti Vekili 

Recet 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 

Kalemi Mahsus Müdüriyeti 
Adet 

İspirto resminin tenzili hakkındaki kanunun esba
bı mucibe lâyihası 

İspirtodan mukaddema derece başına onbeş para 
resim alınmakta iken 470 numaralı 9 Nisan 1340 ta
rihli kanun ile işbu resim dört misline, yeni derece 
başına altmış paraya iblâğ edilmiş idi. Varidatın tez
yidi maksadı ile yapılan bu tezyid aksi neticeler ha
sıl etmiş, tezayüt yerine varidatta azim tenakus vu-: 
kua getirmiştir. Çünkü işbu resim ile beraber oktrova 
resmi ve teferruatın ilâvesi ile şeraiti kanuniyeye itti-
ba edilmiş olan ispirtoların beher kilosunun maliyet 
fiyatı ikiyüz kırk kuruşu bulmuştur. Bulgaristan ve 
Romanya gibi civar memleketlerde onbeş - yirmi ku-
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ruşa elde edilebilen ispirtonun memleketimizde bu 
derece yüksek fiyata çıkması ecnebi ispirtolarının 
kavak sureti ile ithaline vasi bir zemini faaliyet ih-
tas etmiş ve istihlâkâtm kesneti de işbu faaliyete fev
kalâde bir küşayiş vermiştir. Gerçi kaçakçılığın menî 
için ittihazı mümkün olan her gûna tedabire teves
sül edilmiş ise de maliyet fiyatı ile burada ki satış 
fiyatı arasındaki mühim fark bu babda her türlü 
fedakârlığı ihtiyara saik olacak derecede bulunması 
hasebiyle hükümetin tedabiri vecriyesine mukabil ka
çakçılarda gûna gûn hile ve desaise tevessül eyle
mişlerdir. Kadınların göğüslerine göre ince teneke 
kutular yaptırarak çarşaflarının altında ispirto kaçır
maları ve sandallar yan ve arka yastıklarını teneke
den yaptırıp üzerine kumaş geçirerek yastık şekline 
ifrağ ettikten sonra bunların derûnuna ispirto vaz ve 
kaçak sureti ile sevk edilmesi bu hiyel ve desais cüm-
lesindendir. Henüz elde edilemiyen buna mümasil 
kim bilir neler vardır. Binaenaleyh, ispirto kaçakçı
lığının menî ve varidatın ziyadan vikayesi için mik
tarı resmi, ispirtonun kabiliyeti tehammüliyesi dere
cesine indirmekten başka müessir bir çare olamıya-
cağı anlaşılarak merbut lâyihai kanuniye ile ispirto 
resminin kilo ve derece başına yirmi paraya tenzili 
zarurî görülmüştür. Bunun kabulü halinde ispirto
nun memleketimizdeki, maliyet fiyatı, sureti hafiyede 
ispirto ithali için fedakârlığa müsait olmayacak bir 
miktara* tenezzül edeceği cihetle kaçakçılık kendili
ğinden zail olacaktır. Bir de tahtı inhisarda bulunan 
ispirtonun şimdiki halde cari olan kanun mucibince 
maliyet fiyatı ikiyüz kırk kuruşa baliğ olmasına ve pi
yasada yüzelli kuruşa ispirto satılırken hiç kimse hü
kümetin ispirtosunu zikrolunan fiyata mubayaa rağ
bet etmiyeceğine mebnî, resmin tenzili sureti ile in
hisarın tatbiki de tahtı temine alınacaktır. İkinci ve 
üçüncü maddeler kaçakçılık takibatının müessir bir 
hale ifrağı için bittecrübe tatbikine ihtiyaç görülen 
tedabir cümlesinden olmak üzere tanzim kılınmıştır. 

29 Teşrinisani 1340 
Türkiye 

Büyük Millet Meclisi 
Muvazenei Maliye Encümeni 

Adet 

7 
Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 

tspirto resminin tenzili hakkında Başvekâletten 
gönderilip Heyeti Umumiye kararı ile Encümenimize 
havale buyurulan Lâyihai Kanuniye esbabı mücibesi 
ile birlikte mütalâa ve tetkik olundu, 

9 Nisan 1340 tarihli 470 numaralı kanun mahsus
la ispirto resmi dört misli tezyit edilmişti. Elyevm 
derece ve kilo başına altmış para alınmaktadır. îşbu 
kanunun tatbikatına mübaşeret edildiği zamandan bu
güne kadar güzeran olan müddet zarfında bu resim
den istihsal edilen varidatın miktarı nisbeti tezyit de
recesinde tezayüdü irae etmesi lâzım gelirken bilâkis 
noksan kalmış ve kaçakçılık yüzünden hazinenin mu
tazarrır bulunduğu hükümetin dermeyan ettiği esba
bı mücibeden anlaşılmıştır. 

Filhakika kanunu mahsusuna tevfikan cibayet 
olunan resme rüsumu saire zamedildiği takdirde ki
lo başına ispirtonun maliyet fiyatı ikiyüz kırk kuru
şa baliğ olmaktadır. Halbuki piyasada daha ucuz 
bir fiyata elde edilen ispirto hali hazır fiyatı ile ka
çakçılığı teşvik etmekle beraber hükümet ispirtosu
nun mubayaasına da kuvvetli bir mania teşkil etmek
tedir. 

Bu sebeple mezkûr resmin hükümetin teklifi veçhi
le sülüs derece tenzili suretinde varidatın tezayüt ve 
kaçakçılığın kısmen tahaffüf edeceği kanaatinde bu
lunan Encümeniniz lâyihai kanuniyei bazı tadilât ile 
kabul eylemiş ve tanzim ettiği mevadı kanuniyeyi 
muhtevi lâyihai berayı tasdik Heyeti Celilenize arz 
eylemiştir. 

Muvazenei Maliye 
Encümeni Reisi 

Çorum 
Rerit Recai 

Kâtip 
Konya 
Fuat 

Aza 
Diyarbekir 

Şeref 

Aza 
Hakkâri 

Asaf 

Aza 
Sivas 

Halis Turgut 

Aza 
Niğde 
Galip 

Mazbata Muharriri 
Çatalca 

Şakir 

Aza 
İsparta 

Mukerrem 

Aza 
Bursa 

Osman Nuri 

Aza 
Trabzon 

Şeşik 

Aza 
Karahisar 

Ali 

Aza 
Karesi 

Ali Şuuri 
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Türkiye 
Büyük.-Millet.-Meclisi 

Muvazenei Maliye Encümeni 

Lâyihai Kanuniye 
Birinci madde — İspirtodan ve ispirtolu mevad-

dan kilo ve derece başına yirmi para resim alınır. 
İkinci madde — Bir kilodan fazla saf ispirto (90 

dereceden yüksek) nun herhangi bir mahalleden di
ğer mahalle nakli nakliye tezkeresine tabidir. 

Üçüncü madde — İspirto ve ispirtolu mevad ka
çakçılığında müstamel vasaiti nakliye, resim ve ceza
yı nakdînin istiyfası için teminat olarak tutulur. Bir 
hafta zarfında resim ve cezayı nakdî tesviye edilmez 
ise satılarak esraanından istiyfa olunur. 

Dördüncü madde — işbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren meriyülicradır. 

Beşinci madde — İşbu kanunun icrasına Maliye 
Vekâleti memurdur. 

REİS — Efendim! Kanunun heyeti umumiyesi 
hakkında söz isteyen? Yok... 

Maddelere geçilmesini kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir efendim. 

İspirto Resminin Tenzili hakkında Kanun 

Madde 1. — İspirtodan ve ispirtolu mevaddan kilo 
ve derece başına yirmi para Resim alınır. 

REİS — Efendim! Birinci madde hakkında söz \ 
isteyen var mı? j 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Varidatın tezyidi zım- j 
nında evvelce tadil edilen ispirto rüsumu meselesi - ki j 
birkaç safhayı ihtiva ediyor - 1334 tarihli bir Kanun- I 
da - akdemce - beş para alınmıştı. Sonra tekrar 470 ! 
numaralı Kanunla 1340 tarihinde tezyit edilmiş, otuz- j 
yedi buçuk para alınmış, daha sonra altmış paraya j 
çıkarılmış. Bunları nazarı dikkate aldığımız takdirde i 
göreceğiz ki; evvelce beher derecesinden beş para, son- ; 
ra otuzyedibuçuk para, daha sonra alınan rüsum - ki i 
altmış para, kiloda (150) kuruş ediyor - tedricî surette | 
yükseltilmişti. Bu tezyidi resim; varidatın tezayüdü- | 
nü mucip olacak yerde bilâkis tenakus ve tedennisini ; 
mucip olmuştur. Çünkü evvelce beher gradda - dere- ; 
cede - ve kiloda otuzyedibuçuk para alındığı takdir
de varidat birbuçuk milyon, hatta iki milyon radde- i 
sinde yükselmiştir. 

Altmış para yaptığımız zaman - ki Hükümetin va
ridatı daha &zla olması için yapılmış&r, - Fakat ma
alesef senede bir milyon liradan daha 4m bir merte- ' 
beye düşmüştür. Ara yerde pek büyük fark var. \ 

Bunun için bendeniz bu farkı pek çok görüyorum. 
Hükümet ise yapmış olduğu bu şeyden nükj&l ederek 
bu sefer yirmi para olarak Heyeti CfJilenize arz edi
yor. Halbuki mazbatada da çok güzel izah edildiği 
veçhile Romanya ve Yunanistan'dan gelen bir kilo 
ispirto 20 kuruştur. Bizde de bunun o nispette ucuz 
fiyatla mal olması lâzım gelirken bizde Okturva Rüsu
mu, Düyunu Umumiye Resmi ve birtakım resimlerle 
beraber kilosu 240 kuruşa mal oluyor. Bunu 240 ku
ruşa getiren tüccar tabiatı ile kiloda altmış kuruş da 
kendisinin kazanması icap eder ki, 300 kuruşa şat> 
ması lâzımgelir, halbuki bunun üçyüz kuruşa çatılma
sı icap ederken İstanbul'da göreeekşinizki yüz Kuruşa, 
doksanbeş kuruşa, doksan kuruşa ispirto vardır. 

Bundaki saik aranıldığı takdirde; hariçten r bize 
civar olan hükümetlerden - ispirto kaçakçılığı yapıl
dığı tahakkuk ediyor. Hükümet de bunu bilir. Esas 
itibariyle, bunun beher kilosunu biz beı paraya indir-
sek yine kaçakçılığın önünü alamıyacağız. Yalnız de
recesindeki miktarı indirmek varidatımızın tezayüdü-
nü mucip olacaktır. 

Bir defa bizi bu yollara sevk eden şey, idare maki-
nasındaki intizamsızlıklardır. Yani inhisar politika
sını takip ettikçe hayatı iktisadiye ve hayatı ticariye-
mîzdeki vaziyet inkişaf yerine bilâkis tedennniye mah
kûm kalacaktır. Bunun için bendeniz Heyeti Celi-
lenizden istirham ediyorum. Kemafissabık evvelce 
alındığı gibi onbeş para alınmasını yani beher kiloda 
otuzyedibuçuk kuruş Resim alınmasını teklif ediyo
rum ve bundan dolayı da bir takrir takdim edeceğim. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim! Bendeniz bir-
şey sual edeceğim. Şimdiye kadar İspirto Resminden 
alınan varidat nedir? Ve bu kanun hangi kanunu ta
dil ediyor? Yeni mi vazediyoruz? Bunları soruyo
rum. Çünkü bu kanun unvansızdır. 

SÜLEYMAN .SIRRI BEY gtazofc) — Efendim! 
Bu kanun unvansız bir kanundur, Endaeıen sevap 
versin. Çünkü kanyn Encümenindir. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — Efendim! Kmm ^İspirto Resminin 
Tenzili hakkındaki Kan.ua» diye esbabı muçifcede 
yazılıdır. 

Varidatı sordular: Teşrinievvele kadar (807) bin 
lira almışız. İspirtodan aldığımız Resim fazla olmak 
itibariyi demin Zeki I&jtin büjmûıfei $İU* birçok 
takayyüdAta rağmm, <birç#k kaçakgg&r* taftamıza 
rağmen kaçakç^ıp ömmi âteadık* dukulmt,m&&i 
abmat&k.. Çünkü tuio başına .fcasakşato bir && bı
rakıyor. Kaçakçılara herkes cesaret veriyor, muavenet 

http://Kan.ua�


t : 20 11 . 12 

ediyor. Kayikjann bütün yastım*,, tİneke! ye çinko-,, 
dan yapıhyor ye ka^mîarın üzerinde teneketene w 
çınlanbirçok ispirtolar vardır, istanbul'da rüsumat
ta, düyunu umumiyede tutulan kaçak alât ve edevatı 
bir müze halini alıyor. Böyle resim çok yüksek bu
lundukça kaçakçılığa mani olamıyacağız kanaatini tev
lit etmiştir, Hariçten gelecek olan kaçak ispirtonun 
kaçak plarak dahil olmasını men için dahilde ispirto 
yapılacak. İspirtonun dahilde yapılarak satılması için 
bir teklifte bulunuyoruz. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Hangi kanunla?.. 
MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (Devamla) — 

Efendim! Bu son kabul ettiğimiz kanunla, geçen sene 
müskirat hakkında kabul ettiğimiz Kanunun birinci 
maddesinde İspirto Resmi, derece başına, dört misil 
tezyid edilmiştir. Esasen bu kanun dördüncü defa 
olarak teklif edilmiştir. Birincisi 1334'teki İspirto 
Kanunu idi ki, beher derecesinde beş para, ikincisi 
1336 Kânunusanideki kanundur ki, o da onbeş paja 
almaktadır. Geçen o kanunun birinci rnaddeşinde 
münderiç olan onbeş para resmi dört misli tezyid et
miş ve altmış paraya iblâğ etmiştik. Bu altmış paraya 
iblâğ edilen miktarı yirmi paraya indiriyoruz. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Tasrihi icap etmez mi? ; 
MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (Devamla) — 

Yalnız arz ettiğim gibi ispirto olduğu için, malumu 
âliniz eski kanunlarda da altmış para yaptığımız İs
pirto Resmini tenzil ettiğimiz için ayrıca birşey zikr 
etmedik eğer icap ederse burada zikrederiz. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim! 
Kilodan eksik olursa bunun hakkında bir şey söy
lenmemiş? 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Devamla) — Hangi ispirtodan resim alınma
dığına dair 1334 ye 1335 tarihli kanunlarda sarahat 
vardır. Bir madde ile tağyir edilmiş, telvjn edilmiş, \ 
sanayiide müstamel olan ispirtodan resim alınmaz 
ve keza sanayii beytiyede ve ihtiyacatı beytjyede yi
ne tağyi edilmiş ispirtodan resim alınmaz. Başka res
mi alınmayan ispirto yoktur. 

İSMAÎL KEMAL ©EY (Çoryjm) — fendim! Ki
lodan noksan olursa?.. 

MUSTAfA ABEÜLHAJUK BEY (Devamla) — 
(Devamla) — Eğer bir kiloda 50 derecelik olursa yir-
JjHfeşfer ©acadafli »§̂ 5» kuruş, a janız . :£# ziyade 90, 
95 idtrepe AÜl?ar f$üû". Eğer hir kUo ispi&P ?5 derece 
isç ^ ispirtodan 25 ıderece üzerine 20'*r para r#sjm 
alınacaktır, 
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DOKTOR MUSTAFA BEY (Çorurn) — Efen
dim; .öteki kaaund,a, yajıi jhtiyacatı beytiygdeki ispir
tolardan recini f̂ Unmürnası mazkürdıır. Ae&ba jhtjya-

-catı tıbbiye ve sanayide kullanılan ispirtodan resim 
alınmalı mıdır? 

MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (Devamla) — 
Efendim! Maddede sanayi de dahildir. Eski kanunun 
10 nçu maddesi sarihtir. Evvelâ Ordu ve Donanmayı 
Hümayun ihtiyacatına mahsus ispirtolar ki, bugün 
Askerî Fabrikalar Müdüriyeti Umumiyesinin yapmış 
olduğu ispirtolardan resim almıyoruz. Çünkü sanayii 
harbiyede kullanılıyor. Saniyen ihtiyacatı beytiyeye 
veya sanayie mahsus olup da bir madde ile tağyir 
edilmiş olan ispirtolar ki, bunlardan da resim alınmı
yor. Sonra tababette istimal edilmekte olan ispirtolar
dan resim almıyoruz. 

DOKTOR MUSTAFA BEY (Çorum) — Demek-
ki maddede dâhildir. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Devamla) — Tabiî dahildir. 

REİS -«- Efendim! Başka söz isteyen yoktur. Ta
dil teklifleri vardır. Okunacak: 

. Riyaseti Gelileye 
Birinci maddenin beryeçbjzir tadilini teklif eyle

rini: 
Birinci madde — İspirtodan kilo ye derece başına 

(IŞ) para resim alınır. 
Gümüşhane 

Zeki 
SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Encüme

nin noktai nazarı nedir, bu takrire karşı Eıcümen mu
vafakat ediyor mu? 

Riyaseti Çehleye 
Kanunun unvanı ile hangi kanunu Jadil ettiğini 

tasrih ietrjnek zarurî bulunduğundan ona göre tespit 
edilmek üzere Encümenine havalesini teklif eyj^rim. 

Mehmet Vehbi 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) — Burada ilâve 
ederiz efendim. Encümene gitmesine lüzum yoktur. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Encümen burada da ya
par. 

KAD&Î AHMET PEY (S&erek) ,_ Encümen ne
rede # fendjm? 

REİS — Efendim! Vehbi Beyin Jtateirini Maliye 
Ve kili izah ettil#\ 

AL| &UUR.t BEY (Karesi) ^-Maliye VeMkpt 
hakkı değil bu; kanun meselesidir. 

—• §w —— 
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MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Devamla) — Efendim! Esbabı mucibesin^* 
zikrediyoruz. 470 numaralı 9 Nisan 1340 tarihli Ka
nuna müzeyyel Kanundur. 

REİS — Efendim! Bu tashihatm Encümene iade 
edilmeksizin burada yapılmasını kabul edenler ellerini 
kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. Kabul etmeyen
ler el kaldırsın... Tashihatın burada yapılması kabul 
edilmiştir. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Paşa Haz
retleri! Usul hakkında müsaade buyurun! Malumu 
âliniz elimizdeki lâyiha Muvazenei Maliye Encümeni
nin tanzim ettiği lâyihadır. Bu lâyihanın bir mad
desini müaddil takrirler veriliyor. Encümen buna mu
vafakat mı edecek, yoksa İsrar mı edecek? Takrir 
mi kabul edecek? Encümen Mazbata Muharriri iza
hat versin! 

REİS — Efendim Mazbata Muharriri yoktur. 
SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Reis söyle

sin! 
YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) — Reis de yok. 

Fakat ben söylerim. Şimdi efendim Encümenin bu
raya ilâve edeceği şey 9 Nisan 1340 tarih ve 470 nu
maralı Kanuna müzeyyel Kanundur. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Zeki Be
yin okunan takriri hakkında ne diyorsunuz? 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) — Zeki Bey on-
beş para diyor, Encümen yirmi para teklif etmiştir. 
Tabiî teklifinde musirdir. 

MUSTAFA FEYZİ EFENDİ (Konya) — Hükü
metin teklifinde yalnız ispirtodur. Encümen bir de 
ispirtolu mevad ilâve ediyor. 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) — Hükümetin 
teklifi birinci maddede ispirtodan ve ispirtolu mevad -
dan kilo ve derece başına yirmi para resim alınır, 
şeklindedir. 

MUSTAFA FEYZİ EFENDİ (Konya) — O me-
vaddan maksat nedir? 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) — Kolonya ve
saire gibi şeylerdir efendim. 

REİS — Zeki Beyin tadil teklifini reyinize arz edi
yorum. Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyen
ler el kaldırsın... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi aynen reye koyuyorum. Kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldır
sın... Aynen kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bir kilodan fazla saf ispirto (90 de
receden yüksek) nun herhangi bir mahalden diğer ma
halle nakli, nakliye tezkeresine tabidir. 
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REİS - Ei-endım! İkinci madde hakkında söz is

teyen var mı? (Hayır sesleri) Maddeyi aynen reyini
ze vaz ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... 

I Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiş-
' tir. 

Madde 3. — İspirto ve ispirtolu mevad kaçakçılı
ğında müstamel vasaiti nakliye, resim ve cezayı nak
dînin istiyfası için teminat olarak tutulur. Bir hafta 
zarfında resim ve cezayı nakdî tesviye edilmez ise sa
tılarak esmanından istiyfa olunur. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Efendim! Encümen
den bir sual sormak istiyorum, burada ispirtolu me
vad diyor. İspirtolu mevaddan maksat nedir? Tasrih 
edilmelidir. (Madde kabul edildi sesleri.) Efendim, la
vanta, kolonya, bunlardan ayrı resim alınır, bu mevad 
ne demektir? İzah etsinler. 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) — Mevad hak
kında söyledim efendim, kolonyalar, kolonya gibi sair 
ispirto arışmış şeyler var. Hangi şeyde ispirto var 
ise resme tabidir. (Likör var sesleri) Bilmemki, mey
haneciliğim yokki size söyliyeyim. (Madde kabul edil
di, sesleri.) 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Efendim! Öbür mad
denin buna ciheti taallûku yoktur. Yanlış telâkki bu
yuruyorsunuz. İspirto malum olan bir şeydir. Kolon
ya vesaireden ayrıca resim alınır. Bu ispirtolu me
vaddan maksat meşrubat mıdır, başka birşey var mı-

I dır? Bunu tasrih etmek icap eder. Yarın teşevvüşü 
muameleyi mucip olur. Esasen Heyeti Celileniz mu
vazzafı kanun yapmakla mükelleftir. İspirtolu mevad 
nedir? 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) — Şurupta var, 
içine ispirto karıştırıyorlar. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Tatlı bir şeyin içine 
ispirto karıştırıldığım da hiç görmedim. 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) — İspirtolu me
vad nedirki, ben ne bileyim, gümrük memurları bilir 

I bunu. 
REİS — Madde hakkında başka söz isteyen yok

tur. Tadil teklifi de yoktur. Üçüncü maddeyi kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. 
Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Üçüncü mad
de kabul edilmiştir. 

Madde 4. — İşbu kanun tarihi neşrinden itibaren 
meri'yülicradır. 

REİS — Dördüncü maddeyi kabul edenler lütfen 
ellerini kaldırsınlar... Aksini reye koyuyorum. Kabul 
etmeyenler lütfen ellerini kaldırsınlar... Dördüncü 

I madde kabul edilmiştir, 

9 4 -
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VEHBÎ BEY (Karesi) — Efendim! işbu i ^ ™ 

mugayir olan mevad mülgadır, denilmelidir. 
REÎS — Efendim! Söz istemediniz. Tadil teklifi

niz de yok, ben ne yapayım efendim, tadil teklifi ver
mediniz ki; 

VEHBİ BEY (Karesi) — Takdim ediyorum efen
dim, 

REİS — Efendim! Dördüncü madde olarak işbu 
kanuna mugayir olan mevad mülgadır, diye Vehbi 
Bey tarafından bir teklif vardır. 

MALÎYE VEKÎLÎ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — Hayır efendim! îşbu kanuna mu
gayir ahkâm mefsuhdur, denilmelidir. 

Bu hususta bir takrir de takdim ediyorum. 
REÎS — Efendim! / Maliye Vekili Beyin de bir 

teklifleri vardır. 
(îşbu kanuna mugayir ahkâm mefsuhtur) diyor

lar ve bu surette teklif ediyorlar. Bu maddenin ka
nuna dördüncü madde olarak ilâvesini kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsınlar... Aksini reye koyuyorum. 
Kabul etmeyenler lütfen ellerini kaldırsınlar... Kabul 
edilmiştir. 

O halde evvelce kabul edilmiş olan dördüncü mad
de beşinci madde olmuş oluyor. Şimdi altıncı mad
deyi reye koyuyorum. 

Madde 6. — îşbu kanunun icrasına Maliye Vekâ
leti memurdur. 

REÎS — Söz isteyen var mı efendim? 
KEMÂL BEY (Adana) — Efendim! Üçüncü mad

dede cezadan bahis ediliyor. Onun için bu maddeye 
Adliye Vekâletini de dahil etmek lâzımdır. 

MALÎYE VEKÎLÎ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — Efendim! Bunu şimdiye kadar biz 
tatbik ediyorduk. Mesele cezayı nakdîdir. Onun için 
doğrudan doğruya Maliye Veklâetine aittir. Yalnız 
burada tadil ettiğimiz mesele müstamel olan vasaiti 
nakliyeyi ispirto dolu olduğu halde bir kısım kaçak 
çılar bunları bırakır kaçarlar. Bunu da cezayı nakdî
nin bir kısmını istiyfa etmek için koyduk. Bir hafta 
zarfında sahibi çıkmazsa teminat olarak tutulur, on
dan sonra da bunlar satılır. Cezayı nakdîsi istiyfa 
olunur. Mütebakisi emanete bırakılır. Fakat bazı ka
çakçılar da; ispirto kaçırdıkları vesaiti, kıymeti cezayı 
nakdîden daha aşağıya olduğu için bırakıp kaçıyorlar. 
Onun için kimseyi bulamıyoruz. Onu satamıyoruz. Ya
ni istiyfayı resim için satamıyoruz. îşte bu noktai 
nazardan bu maddeyi koyduk. 

KEMAL BEY (Adana) — Mesele mahkemeye dü
şer efendim! 
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l TEVFÎK FÎKRET BEY (Konya) — Vesaiti nak
liye; hamaı mu*»* indeler).. . 

MALÎYE VEKÎLÎ MUSTAFA ABDULHALÎK 
BEY (Kângırı) — Hamal vesaiti nakliyeden değildir 
zannederim. 

REÎS — Efendim! Altıncı maddeyi reyi âlinize ko
yuyorum. Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsınlar... 
Aksini reye koyuyorum. Kabul etmeyenler lütfen el
lerini kaldırsınlar... Kabul edilmiştir. 

Efendim! Kanunun serlevhası şöyle oluyor: 
(İspirto Resminin Tenzili hakkında 9 Nisan 1340 

tarih ve 470 numaralı Kanuna Müzeyyel Kanun) 
Efendim! Kanunun heyeti umumiyesini tayini esa

mi ile reyi âlinize koyuyorum. Kabul edenler beyaz, 
kabul etmeyenler kırmızı rey verecektir. 

«Ârâ istihsaline başlandı.» 
(Müzakereye devam edelim sesleri.) 
REİS — Müzakereye devam ediyoruz. 

3. — Dersim Mebusu Feridun Fikri Beyin; 14 Ey
lül 1336 tarihli Men'i Müskirat Kanunu mucibince 
mahkûm olanların 9 Nisan 1340 tarihinde kabul edi
len Kanun münasebetiyle, haklarındaki hükmün in
faz olunmamasına ve elyevm mevkuf ve mahpus olan
ların tahliyesine dair (2/339) numaralı teklifi kanuni
si ve Adliye Encümeni mazbatası: 

REİS — Mazbatayı okuyoruz. 

Adliye Encümeni Mazbatası (1) 
9 . 12 . 1340 

14 Eylül 1336 tarihli Men'i Müskirat Kanunu mu
cibince efali memnuadan iken 9 Nisan 1340 tarihli 
Kanun ile memnuiyeti ref ve cürmiyeti izale edilmiş 
olan efalden dolayı maznunaleyh olanlar hakkında 
takibatı kanuniye icra ve mahkûm bulunanların da 
cezalarının infaz olunmamasına dair Dersim Mebusu 
Feridun Fikri Bey tarafından verilen teklifi kanuni ia
de buyurulmuş olmakla tekrar mütalâa ve tetkiki key
fiyet olundu. 

Kanunu âhirle memnuiyet ve cürmiyeti ref edilmiş 
olan ef'al ile maznununaleyh bulunanların takibat
tan vareste kalmış olacakları cihetle bulunanlar için 
ayrıca ahkâm vazına lüzum ve ihtiyaç görülememiş 
ve şukadarki, müskirat ithal ve nakil ve fürut fiille
rinden dolayı mahkûm olarak haklarındaki hüküm 
infaz kılınmamış olan mahkûmiyetinin efali mezkû-
redeki memnuiyet halen ve kanunen merfu olmasına 
mebni afları muvafık addedilmiştir. 

Bundan başka 14 Eylül 1336 tarihli Kanunda müs
kirat imal edenlerden beher kıyye için elli lira cezayı 
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nakdî alınması muharrer plup kanunu âhir işe ruhsat
sız müskirat imali cürmünün ae^ ?«.«?* *i?Jiüak yüz li
radan beşyuz liraya kadar olmak üzere tayin ve tah
dit eylemiş olduğundan bunlardan yüz liradan ziyade 
cezayı nakdî ile mahkûm olarak cezalan henüz icra 
edilmemiş bulunan kimselerin mahkûmiyetlerinin yüz 
liradan fazlasının ve evvelki kanunda elli liradan iki-
yüz liraya kadar cezayı nakdî veya üç aydan bir se
neye kadar hapsi müstelzim olduğu muharrer olan 
müskirat istimali ve sarhoşluk fiilleriin cezaları kanu
nu âhirle tahfif edilerek müskirat istimali cürmü için 
yalnız on liradan yüz liraya kadar ceza ve sarhoşluk 
için beş liradan elli liraya kadar cezayı nakdî veya 
üç günden bir aya kadar hapis cezaları vaz ve tayin 
edilmiş olmasına binaen müskirat istimalinden dolayı 
evvelki kanun mucibince cezayı nakdî ile mahkûm 
olmuş olanların mahkûmiyetlerinin on liradan ve ha
pis ile mahkûm olanların kanunen on liraya tekabül 
edecek miktardan ziyadesinin ve sarhoşlukla mahkûm 
olanlarda nevi mahkûmiyetlerine göre beş liraya yeya 
üç günden fazlaşmm affı maslahat kaidei nisafete 
muvafık gürülerek bu dairede bir rn.add.ei kanuniye 
tertip ve tanzim kılınmış olmakla Heyeti Umumiyeye 
arz olunur. 

Adliye Encümeni Reisi 
Saruhan 

Mustafa Fevzi 

Kâtip 
Bozok 

Mazbata Muharriri 
Çorum 
Münir 

Evvelce görülen lüzum üzerine Devletçe 
cürüm addedilen bir fiilin ahiren diğer bir 
kanunla cürmiyeti izale edilmesi mucibi af 

olamıyacağı kanaatindeyim 
Ahmet Hamdi 

Aza 
Karesi 
Süreyya 

Aza 
Konya 

Mustafa Feyzi 

Aza 
Amasya 

Nafiz 

Aza 
Sarufean 
Kemal 

Aza 
Dersim 

Feridun Fikri 

Aza 
Konya 

Eyüp Sabri 

Aza 
Bayazıt 

Şefik 

, 1340 C ? 2 
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kirat Kanunu mucibince müskirat ithal ve nakil ve 
füruht fiillerinden dolayı mahkûm bulunanların ce
zaları af olunmuştur. Mezkûr kanun mucibince müs
kirat imal ve istimali ve sarhoşluk cürümleri ile mah
kûm olanların cezalarının 9 Nisan 1340 tarihli Ka
nunda bu fiiller için mevzu ve muayyen cezaların 
haddi asgarilerinden fazlaları af edilmiştir. 

Kezalik müskirat istimalinden dolayı hapis ile mah
kûm olan kimselerin müddeti mahkûmiyetlerinin iş
bu fiil hakkında kanunu âhirin tayin ettiği cezayı nak
dînin haddi asgarisine kanunen tekabül edecek mik
tardan ziyadeleri dahi af edilmiştir. 

ikinci madde — İşbu kanun tarihi neşrinden iti
baren meriyülicradır. 

Üçüncü madde — İşbu kanunun icrasına Adliye 
Vekili memurdur. 

REÎS — Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen 
var mı? 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — 
Mevzuu müzakere olan teklifi kanuni Men'i Müski
rat Kanununun mer'i bulunduğu zamanda mahkûm 
olanların affına mütedairdir. Meşrutiyetin ilânından 
bugüne kadar gerek Meclis müzakeratında gerek ka
binelerin beyannamelerinde mükerreren zikr olunan 
ve daima ileri sürülen bir kaide daima kanunu hâkim 
kılmaktır. Fakat bunun mefhu ve manası njurat olun
duğu vakit de, dünkü vaz olunan bir kanunu bugün 
kaldırmak, dünkü ceza tehdidi altında bulunan bir 
kanun mucibince cezasına hüküm olunan adamları 
bugün affetmek değildir. Kanunu hâkim kılmakla 
beraber kanunların istikrarını ve vazı hakkındaki es
babı düşünmek lâzımdır. Bir ceza tehdidi tahtında 
cürüm işleyen bir adam o kanunun refinden sonra 
neden af olunsun? Esasen teklifi kanuni bir affı hu
susi mahiyetindedir. Affı hususiler mutlaka bir es
babı mucibeye istinat etmek lâzım gelir. Ya Maluliye
te, ya şeyhuhete veyahut buna mümasil bir şeye isti
nat etmek lâzımdır. 

Bu bir kere affı umumî mahiyetinde değildir. Af
fı hususidir. Affı hususide bundan evvel kanun tec
ziye ediyordu, bugün tecziye etmiyor, .denilemez. Çün
kü kanunun tecziye ettiği yakltde mahkûm edilmiştir. 
Bu hükümler keşbi katiyet etmiştir. Af edilebilmek 
için başka bir .esbap zikr etmek lâzımdır. Binaenaleyh 
böyje kanunlar .değiştikçe evvelki kanun ge iecriaı 
edilen adamları affetmek, kanunları hâkim Jyloaak de
ğildir. Binaenaleyh arz ettiğim gibi Meşrutiyetin bida
yetinden beri gerek Meclislerde, gerek kabinelerin 
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beyannamelerinde kanunu hâkim kılmak demek, kâ
nunun istikrarına amil olan leylere devam etmek de
mektir. Binaenaleyh bu teklifi kanuninin külliyen 
reddi lâzımdır. 

ADLÎYE ENCÜMENİ MAZBATA MUHARRİ
Rİ MÜNİR BEY (Çorum) — Muhterem Abdullah 
Azmi Efendi bu teklifi kanuninin reddi için beyan 
buyurdukları mütalâatta bir noktaya istinat ettilerki; 
o da, kanunu hâkim kılmakta teklifi kanuninin istinat
gahı, bendenizce de kanunu hâkim kılmak mütalâa
sından ibarettir. Meselâ, iki kişi efali memnuadan 
addedilen , fakat kanunu âhir mucibince memnuiyet 
ve mücrimiyeti bertaraf edilmiş bulunan müskirat 
nakletmişler. Bunlardan birisi o kanunun lağvı tari
hinden evvel mahkûm olmuş diğeri hâl'i maznuniyet-
te kalmış. Hali maznuniyette kalmış olan adam hak
kında elyevm o fiil o cürüm efali memnuadan adde
dilmediği için takibatı kanurtiyede bulunmak ve ada
mı mahkûm etmek imkânı yoktur. Bügütikü kanun 
bunu efali mübahadan addediyor. Halbuki diğeri 
mahkûm olmuş; hakkında bir hükmü kati var. İşte 
biz bugün affını teklif ediyoruz. Kanunu hâkim kı
larak o adam hakkında verilmiş ve fakat henüz infaz 
edilmemiş olan bir hükmün affmı teklif ediyoruz. Ka
nunu hâkim kılmak esasını bu teklif ile müdafaa ve 
temin etmiş oluruz. 

REİS — Başka söz isteyen var mı? 
AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Efendim! Bu 

teklif bundan evvelki celsede gelmişti. Meclisi Âli 
evvelce Devletçe cürüm addedilirken kanunu âhir ile 
cürimiyeti izale edilmenin af olmıyaeağından dolayı 
Encümenin mazbatasını kabul etmedi. Tekrar Encü
mene iade etti. Şimdi Encümen yine esbabı mucibe-
sinde efali mezkûredeki memnuniyet halen ve kanu
nen muhafaza edildiğinden Meclisi Âli bu esbabı mu-
cibeyi kabul etmedi geri gönderdi. Şirridi tekrar ö es
babı mucibe ile geldi. (Hayır sesleri) Bu esbabı mu
cibe" ile bu maddenin kabulü doğru değildir. 

REİS — Efendim! Heyeti umumiyesi hakkında 
başka söz isteyen yoktur. Maddelere geçilmesini ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyuyo
rum. Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

14 Eylül 1336 tarih ve İ2 numaralı (Men'i Müskirat 
Kanunu) Mucibince Mahkûm Bulunanların Affı hak

kında Kanun 

Madde 1. — 14 Eylül 1336 tarihli Men'i Müski
rat Kanunu mucibince müskirat ithâl ve nakil ve fü-
ruhtu fiillerinden dolayı mahkûm bulunanların ceza

ları affolunmuştur. Mezkûr kanun mucibince müs
kirat imal ve istimali ve sarhoşluk cürümleriyle mah
kûm olanların cezalanttin 9 Nisan 1340 tarihli Ka
nunda bu fiiller içih mevzu ve muayyen cezaların 
haddi asgarilerinden fazlaları, affedilmiştlf. 

Kezalik müskirat istimalinden dolayı hapisle mah
kûm olan kimselerin müddeti mahkûmiyetlerinin işbu 
fiil hakkında kanürtu âhirin tâyin ettiği cezayı nakdî
nin haddi asgarisine' kanunen tekabül edecek miktar
dan ziyâdeleri dahi affedilffliştir. 

REİS — Söz isteyen Var mı efeiidifn? 
SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozök) — Bendeniz 

bu maddeden bir şey anlamadım, gayet uzun, anlaşıl
mayacak bir tarzda yazılmış. Eğer frtaksat 14 Eylül 
1336 tarihli KahUnla müskirat ithal ve istimal eden
lerin affı ise maddertin birinci fıkrası olan 14 Eyül 
1336 tarihli Men'i Müskirat Kanunu mucibince müs
kirat ithal, nakil ve füniht cezâlarindân dolayı mah
kûm olanlar affedilmiştir ve bir madde olarak kabul 
edip alt tarafını tay etrrîek ieabedef. Çünkü müski
ratın memnuiyeti kanunla ref edilmiş, artık ortada cü
rüm de kalmamıştır. Bununla beraber bu madde bi
lâhare birçok istilâm ve tefsiri mucip olacaktır. Bu 
itibarla Meclisi Âlinin beyhude iştigaline meydan ver
memek için şu fıkranın baki kalmasını diğerlerinin 
kamilen tayyını teklif ediyorum. 

MÜNİR BEY (Çorum) — Maddei kanuniye kâfi 
derecede vuzuhu haiz olmakla beraber zateh Encü
men tarafından yazılan esbabı mucibede kâfi derecede 
sarih ve vazıhtır. Maddei kanuniye ile iki kisım kim
selerin cezası affediliyor ki, • birincisi fiillerin efali 
mubaha haline girmiş ve bu suretle haklarındaki hü
küm infaz edilmiş olmayan kimselerdir. İkinci kı
sım kimseler ise, bugünkü kanun mucibince kendile
rinin sebebi mahkûmiyeti olan fiiller için evvelki kâ
nunda muayyen cezaların miktar ve derecatı tenkis 
ve tahfif edilmiş olanlardır. Meselâ, evvelki kanun 
sarhoşluk için üç aydan bir seneye kadar hapis ceza
sı mevzuu iken şimdiki kanun o fiilin cezasını üç gün
den bir aya kadar hapis olarak tayin ediyor. Maksat 
evvelki kanun mucibince bir kimse hakkında sarhoş: 

luktan dolayı verilmiş olan mücazatin tahfifinden iba
rettir. Meselâ, evvelce üç aya mahkûm olan bir kim
senin cezasının on günden fazlası affolunuyor. Me
sele, cezasının tahfifi, tehzilidir. O mahkûmlar hak
kında son kanunun kabul ettiği cezaların haddi asga
risinin icrasıdır, bu haddi asgarilerden fazla olarak 
hükmedilmiş ölân cezaların affıdır. 

TEVFİK FİKRET BEY (Konya) — Tarda mah
kûm olan memurin bundan müstefit olacak mı? 

97 — 
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AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) — Efendim, 
beyefendi Adliye Encümenindedir. Adliye Encümeni 
Mazbata Muharririnden sual soramazlar. 

TEVFÎK FİKRET BEY (Konya) — Zapta geç
sin diye soruyorum. 

MÜNİR BEY (Çorum) — İşitemedim. 
ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Sarhoşluktan dolayı mah

kûm olan memurin var, buna ithal edilecek mi? 
TEVFİK FİKRİ BEY (Konya) — Meni müski

rat kanunda olan cezalarla mahkûm olan memurin 
var, hatta tard da dahil olmak üzere. Bu kanun muci
bince onlar af edilecek midir? Bunu soruyorum. 

MÜNİR BEY (Çorum) — Evvelki kanunda me
murinden ise, memuriyetden tard olunur, kaydı vardı. 
Bu, tardı muvakkattir ki azil mahiyetini mütazam-
mındır. Binaenaleyh bu kabil mahkûmlar varsa bu 
afdan istifadeleri mevzuu bahis olamaz. Onlar had
di zatında kavaidi umumiyeden müstefitdirler. Çün
kü memuriyetden tard cezası müebbeden olmadığı için 
memuriyetden azil manasını mutazammındır. Bunla
rın affa ihtiyaçları yoktur. 

REŞİT AĞA (Malatya) — 1336 senesindeki mad-
dei kanuniye ile mahkûm olan bir şahsın affı mese
lesi başkadır. 1340 senesinde yapılan bir kanunun 
mabadine şumulu olabilir. Fakat makabline teşmil et
mek kavaidi umumiyeden değildir. 

MÜNİR BEY (Çorum) — Efendim! Demin de arz 
ettim. O fiillerin failleri bugün mahkûm olmamış ol
sa idi, haklarında takibatı kanuniye icrasına imkân 
yokdu. O adamı bu gün mahkemeye sevk etsek hâ
kim o adama ne yapacak? Mülga bir kanun mucibin
ce hakkında hüküm verebilir mi? Şimdiki kanun ile 
hakkında takibatı kanuniye icra olunamaz. Mahkûm 
olanlar hakkında yapılacak şey ise temini müsavaat 
için cezalarının affıdır. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Memuriyetden tard edil
mişler var ise bunlar hakkında ne yapılacaktır, rütbe 
ve memuriyetleri iade edilecek midir? 

MÜNİR BEY (Çorum) — Kavaidi umumiyeye 
tabidir. Çünkü o kanun memuriyetdan tard diyor. 
Evvelki kanun eğer memurinden ise memuriyetden 
tard olunur diyor. Tard cezasına uğramış olanlar 
hakkında bu tard azilden ibaret olmakla kavaidi umu
miye neyi istilzam ediyorsa o yapılır. 

RAİF EFENDÎ (Erzurum) — Af meselesinde 
cezayı nakdilerde vardır. Şimdi serd ettiğiniz müta-
lââta nazaran bunlardan affı lâzımdır. 

MÜNİR BEY (Çorum) — İcra olunmuşdur efen
dim. Sakat olmuşdur. Artık iadesi gayrı mümkün ve 

gayri caizdir. Bu kanun henüz icra olunmamış olan 
hükümler içindir. (Kâfi sesleri). 

REİS — Efendim, başka söz isteyen yok. Tadil 
takriri vardır, okunacak: 

Riyaseti Celileye 
Maksat müskirat imal ve istimali mücrimlerini af 

ise böyle muğlak ve tefsire müsait bir kanun yap
makla maksat temin edilmiş olmuyor. Binaenaleyh bi
rinci maddenin başından «14 Kânunuevvel 1336 ta
rihli Meni Müskirat Kanunu mucibince müskirat 
imal, ithal ve nakil ve füruht fiillerinden dolayı mah
kûm bulunanların cezaları af olunmuşdur.» fıkrasına 
kadar olanının birinci madde olarak kabul ve fıkaratı 
sairenin tayyını teklif eylerim. 

Süleyman Sırrı 
- Bozok 

REİS — Efendim! Süleyman Sırrı Beyin takriri
ni nazarı itibare alanlar lütfen el kaldırsın.. Kabul et
meyenler lütfen el kaldırsın.. Nazarı dikkate alınma
mıştır. Birinci maddeyi aynen reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul edilmişdir efendim. 

Madde 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden itibaren 
meri'yülicradır. 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? (Hayır ses
leri) İkinci maddeyi kabul edenler lütfen el kaldırsın.. 
Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın.. Kabul edilmiş
dir efendim. 

Madde 3. — İşbu kanunun icrasına Adliye Ve
kili memurdur. 

REİS — Üçüncü maddeyi kabul edenler lütfen el 
kaldırsın.. Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın.. 
Üçüncü madde kabul edilmişdir efendim. 

Kanunun heyeti umumiyesini reyinize arz ediyo
rum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Kabul etme
yenler lütfen el kaldırsın.. Kabul edilmişdir efendim. 

İspirto resmine dair kanun hakkında reyini sitimal 
etmeyenler varsa istimal etsinler! İstihsali ârâ hitam 
bulmuşdur. 

Efendim, reyin neticesini arz ediyorum. Reye işti
rak edenlerin adedi 134 dür, muamele tamam değil
dir. 8 red, 6 müstenkif ve 120 kabul vardır. Binaena
leyh ikinci defa reye vaz edilecekdir. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — O halde bu 
kanunu yeniden müzakere etmek lâzımdır. 

REİS — Efendim! Cumartesi günü saat bir de içti
ma etmek üzere celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı Müzakerat Saat 4.10 
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Mübadele, İmar ve İskân Vekâletmin lâğviyle DahHiye Vekâletine devri hakkındaki Kanunun ikinci 
maddesinin neticesi ârâsı 

(Kanun ka'bul edilmiştir.) 

ADANA 
Kemal fi. 
Zamk' B. 

AKSARAY 
Mustafa: Vehbi fi. 
Neşet B. 

AMASYA 
Esad B. 
Nafiz fi. 

ANTALYA 
Ahmed Sâfcl B. 

ARDAHAN 
Talât B. 

BAYEZİD 
Süleyman Su'di fi. 
Şefik' B, 

BİGA 
Mehmed B. 
Şükrü fi. 

BOLU 
Cevad Abbas B. 
Dr. Emin Cemal1 B. 

BOZOK 
Ahmed Hamdı fi. 
Avnf fi. 
Salih fi, 
Süleyman Sırrı B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 
Refet fi. 

CANİK 
Süleyman Necmi B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa fi. 
İsmail Kemal fi. 
İsmet fi. 

Reye iştirak edenler 
Ka!bul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

151 
95 
52 
4 

(Kalbul edenler) 

DENİZLİ 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfi'd B. 
Necip Ali B. 

DERSİM 
Ahmed Şükrü B. 

EDİRNE 
Hüseyin Rıfkı fi. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
MumkMkı B. 
Mustafa B. 

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet B. 

GAZİANTEP 
Ali Cenani B. 
Hafız Şahin Ef. 

GELİBOLU 
Celâl Nur? B. 

GENÇ 
Muhiddin B. 

GİRESUN 
Kâzım B. 
Şevket Ef. 

HAKKARİ 
Asâf B. 

İSPARTA 
Hüseyin' Hüsnü Ef. 

İSTANBUL 
Ahmed Muhtar B. 
Mahmud Celâl B. 

İZMİT 
İbrahim B. 
İbrahim Süreyya B. 
Saffet B. 

KÂNGIRI 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifaıt B. 
Ziya B. 
KARAHİSARI SAHİP 

İzzet Ulvi fi. 
Musa Kâzım B. 
Sadık fi. 

KASTAMONU 
Ahmet Hafız Ef. 
Ali Rıza' B. 

KAYSERİ 
Ahmed Hilıril B. 

KIRŞEHİR 
Yahya Galip B. 

KONYA 
Kâzım Hüsnü B. 
Mustafa Ef. 
Cevdet B. 
Rağıp B. 
Recep B. 
Hacı Bedir Ağa 
Dr. Hilmi B. 
Reşit Ağa 

MARDİN 
Abdü%anl B. 
Abdürrezzak B. 
Derviş B. 

MENTEŞE 
Yunus Nadi B. 
Osman Kadri B. 

NİĞDE 
Ebubskir Hazım B. 

ORDU 
Halil Sıtkı Ef. 
İsmail B. 

RİZE 
Ali B. 

Ekrem B. 
Fuad B. 

SARUHAN 
Mustafa Fevzi Ef. 

SİİRD 
Halil Hulki Ef. 
Mahmud B. 

SİVAS 
Muammer fi. 
Rasim fi. 
Ziyaettin B. 

SİVEREK 
Kadri Ahmed B. 
Mahmud B. 

TEKFURDAĞ 
Cemil B. 

TOKAD 
Emin B. * 
Hacı Kâmil Ef. 
Mustafa Vasfı Ef. 

TRABZON 
Abdullah B. 
Nebizade Hamdi B. 

URFA 
Ali B, 
Şeyh Saffet Ef. 
Yahya Kemal B. 

VAN 
Hakkı B. 
İbrahim B. 

ZONGULDAK 
Tunalı Hilmi B 

Yusuf Ziya B. 
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(Reddedenler) 

ADANA 
İsmail Sefa B. 

ANKARA 
Ali Fua'd Paşa 

ARTVİN 
Hilmi B. 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 

CANİK 
Cavit Paşa 

ÇORUM 
Münir B. 

DERSİM 
Feridun Fikrî B. 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 

ERGANİ 
İhsan B. 

ERTUĞRUL 
Hali] B 

ERZURUM 
Câzim Ef. 
Halet B. 
Münir Hüsret B. 
Raif Ef. 
Rüştü Paşa 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi B, 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GİRESUN 
Hakkı Tank B. 

GÜMÜŞHANE 
Zdci B. 

İSPARTA 
Mükerrem B. 

İSTANBUL 
Hamdullah' Suphi B; 
İsmail CanibüM B. 
Kâzım Kâralbekif Pâşâ 
Refet Paşa 

İZMİR 
Mustafa Rahmi B. 
Mustafa B. 
KARAHÎSARI ŞARKİ 

Ali Sururi B. 
İsmail B. 
Mehmed Emin B. 

KARESt 
Ahmed Süreyya B. 
Ali Şuuri B. 
Haydar Adil B. 
Mehmed Vehbi B. 

KARS 
Ömer B, 

KASTAMONU 
Halid B. 

KAYSERİ 
Sabit B. 
Eyüp Sabri Ef. 
Fuad B. 
Musa1 Kâzını Ef. 

Mustafa Fevzi Ef. 
Naim Hazım Ef. 
Tevfik Fikret B. 

MARAŞ 
Abdülkadir B. 
Tahsin B. 

MERSİN 
Besim' B. 

MUŞ 
Rıza B. 

ORDU 
Faik B 

SARÜHAN 
Kemal B. 

SİNOP 
Yusuf Kemal B. 

SİVAS 
Haüs Turgut B. 

TEKFÜRDAĞ 
Faik B. 

TRABZON 
Rahmi B. 

AMASYA 
Ali Rıza Ef. 

(Müstenıdfler) 

BOLU 
Şükrü B. 

ORDU 
Hamdi B. 

RİZE 
Esad B. 
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Mübadele, tmar ve İskân Vekâletinin lâğvıyle Dahiliye Vekâletine devri hakkındaki Kanunun Heyeti 
Umumiyesinin neticei ârâsı 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

" 

AKSARAY 
Mustafa Vehbi B. 
Neşet B. 

AMASYA 
Esad B. 
Nafiz B. 

ANTALYA 
Ahmed Saki B. 
Hasan Sıtkı B. 

ARDAHAN 
Talât B. 

BAYEZİD 
Süleyman Sudi B. 
Şefik B. 

BtGA 
Mehmdd B. 

BOLU 
Cevad Abbas B. 
Dr. Emin Cemal B. 

BOZOK 
Ahmed! Hamdı B. 
Avrri B. 
Salih B. 
Süleyman Sırrı B. 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 

BURSA 
Mustafa Fehmî Ef. 
Refet B. 

CANÎK 
Süleyman Necmi B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa' B. 
İsmail Kemal B. 
İsmet B. 

^ Reye iştirak edenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

149 
89 
43 
17 

(Kabul edenler) 

1 DENİZLİ 
Mazhaf Müfid B. 

DERSİM 
Ahmed Şükrü B. 

DİYARBEKİR 
Şeref B. 

EDİRNE 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZİZ 

Hüseyin B. 
Mumiddin B. 
Mustafa B. 

ERGANİ 

i İhsan B, 

ERTUĞRUL 

Ahmed İffet B. 
Abdullah Azmi B. 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi B. 

GAZİANTEP 
Ali Cenanî B. 
Hafız Şahin Ef. 

GENÇ 
Muhiddin B. 
Tâhir B. 
Şevkeit Ef. 
Zeki B. 

HAKKÂRİ 
Asâf B. 
Nazmi B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü Ef. 
Mükerrem B. 

İÇEL 

1 -Hafız Emin Ef. 
İZMİT 

İbrahim B.: 
Saffet B. 

KÂNGIRI 
Mustafa Abdülihalik B. 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 
KARAHİSARI SAHİP 

Musa Kâzıni B. 

Sadık B. 
KARAHİSARI ŞARKİ 

Ali Sururî B. 
İsmail B. 

KASTAMONU 
Ahmet Mahir Ef. 
Ali Rıza B. 
Halid B. 

KAYSERİ 
Ahmed Hilmi B. 

KIRŞEHİR 
Yalhya Galip B. 

KONYA 
Fuad B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Mustafa Ef. 
Mustafa Fevzi Ef. 

KÜTAHYA 
Rağıp B. 
Recep B. 

MALATYA 
Hacı1 Bekir Ağa 
Dr. Hilmi B. 
Reşîd' Ağa | 

MARAŞ 
Tahsin B. 

MUŞ 
Rıza B. 

NİĞDE 
Ebuhekir Hazım B. 

ORDU 
Halil Sıtkı B. 

RİZE 

Fuad B. 
SİİRD 

Halil Hulki Ef. 
M ah mu d B. 

SİVAS 
Muammer B. 
Ziyaettin B. 

SİVEREK 
Kadri Ahmed B. 
Mahmud B. 

TEKFURDAĞ 
Cemil B. 

TOKAD 
Emin B. 
Hacı Kâmil Ef. 
Mustafa Vasfi Ef. 

TRABZON 
Süleyman Sırrı Ef. 

URFA 
Ali B. 
Şeyh Saffet Ef. 
Yahya Kemal B. 

VAN 
Hakkı fi. 
İbrahim fi. 
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(Reddedenler) 

ADANA 
İsmail Sefa B. 

CANİK 
Süleyman Necml B. 

DENİZLİ 
Haydar Rüştü B. 
Necip AH B. 

ERGANİ 
İhsan Hâmid B. 
Kâzım Vehbi B. 

ERZURUM 
Hâle* B. 
Rüştü Paşa 
Ziyaeddin Ef. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

AMASYA 

Ali Rıza Ef. 

ANKARA 

AM Fuad Paşa 

BİGA 
Şükrük B. 

GİRESUN 
Hakkı Tarık B. 

İSTANBUL 
Aıhmed Muhtar B. 
Hamdullah Suphi B. 
İsmail Canbulat B. 
Yusuf Akçura B. 

İZMİR 
Mustafa' Rahmi B. 
KARAHISARI ŞARKİ 

Mehmed Emin B. 

KARESİ 
Ahmed Süreyya B. 
Ali Şuuri B. 
Haydar Adil B. 
Mehmed Vehbi B. 
Osman Niyazi B. 

KARS 
Ömer B. 

KASTAMONU 
Necmeddin Molla B. 

KAYSERİ 
Dr. Halid B. 
Sabit B. 

KONYA 
Eyüp Sabri Ef. 
Musa Kâzım Ef. 
Naim Hazım Ef. 
Tevfik Fikret B. 

MARAŞ 
Abdülikadir B. 

MARDİN 
Ab'dülgani B. 

MENTEŞE 
Yunusf Nadi B. 

(Müstenkifler) 

ÇORUM 
Münür B. 

DERSİM 
Feridun Fikrî B, 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 

ERZURUM 
Münür Hüsrev B. 
Raif Ef. 

İSTANBUL 
Hamdl iB. 
Kâzım Karabek'ir Paşa 
Refet Paşa 

İZMİT 
Mustafa B. 

MERSİN 
Besim B. 

NİĞDE 
Galip B. 

ORDU 
Hamdi B. 
Recai B. 

RİZE 
Ali B. 
Ekrem B. 

SİNOP 
Yusuf Kemal B. 

SİVAS 
Dr. Ömer ŞeVki B. 
Halis Turgut B. 

TRABZON . 
Nebizade Hamdi B. 

ZONGULDAK 
Tunalı Hilmi B. 

ORDU 
Faik B. 

RİZE 
Esat B. 

SİNOP 
Dr. Rıza Nur B. 

TEKFURDAĞI 
Faik ©'. 
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tspirto Resminin Tenzili hakkı ıdaki Kanunun neticei ârâsı 

(Nisabı ekseriyet yoktur.) 

ADANA 
İsmail Sefa fi. 
Kemal fi. 
Zamir fi. 

AKSARAY 
Mustafa Vehbi B. 
Neşet fi. 

AMASYA 
Esad fi. 

ANKARA 
Ali Fuad Paşa 

ANTALYA 
Ahmed Saki B. 
Hasan Sutkı B. 

ARDAHAN 
Talât fi. 

ARTVİN 
Hilmi fi. 

BAYEZİD 
Süleyman Su'di B. 

BİGA 
Şükrü B. 

BOLU 
Ceva'd Abbas B. 
Dr. Emirt Cemal fi. 
Şükrü fi. 

BOZOK 
Ahmed Hamdı B. 
Süleyman Sırrı fi. 

BURDUR 
Hüseyin Bakî B, 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 
Refet fi. 

CANİK 
Süleyman Necmî fi. 

Reye iştirak edenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

134 
120 

(Kabul edenler) 

ÇORUM 
Dr. Mustafa fi. 
İsmail Kemal fi. 
İsmet B. 
Münir fi. 
Ziya fi. 

DENİZLİ 
Necip Alî B. 

DERSİM 
Ahmed Şükrü B. 
Feridun Fikri B. 

DİYARBEKİR 
Feyzi fi. 
Mehmet B. 

EDİRNE 
Cafer Tayyar* Paşa 
Faik B. 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZİZ 
Mumiddİn B. 
Mustafa B. 
Naöi fi. 

ERGANİ 
İhsan B. 
İhsan Hâmid B. 
Kâzım Vehbi B. 

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet fi. 
Dr, Fikret fi. 
Halil fi, 
İbrahim B. 
Rasim B. 

ERZİNCAN 
Abdülhak B. 
Sabit B. 

ERZURUM 
Münir Hüsrev B. 
Rüştü Paşa 

ESKİŞEHİR 
Arif B. 

GAZİANTEP 
Ahmed Remzi B. 
AH Cenani fi. 
Hafız! Şahin 'tt 

GELİBOLU 
Celâl Nurî fi. 

GENÇ 
Mühiddin fi. 

GİRESUN 
Hakkı Tarık: B. 
Kâzım B. 
Şevket B. 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fdhmî fi, 

HAKKÂRİ 
Asâf fi. 
Nazmı fi. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. 
Mükerrem' fi. 

İÇEL 
Hafız Emin Ef. 

İSTANBUL 
Ahmed Muhtar fi. 
AH Fethi fi. 
Hamdı fi. 
Hamdullah Suphi B. 
Kâzım Karalbekiı' Paşa 

İZMİR 
Mustafa Rahmi B. 

İZMİT 
İbrahim B. 
İbrahim Süreyya B. 
Mustafa B. 
Saffet B. 

KÂNGIRI 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziva B. 
KARAHİSARI SAHİP 

Musa Kâzım B. 
Sadık fi. 
KARAHİSARI ŞARKİ 

İsmail B. 
Mehmed Emin B. 

KARESİ 
Ahmed Süreyya fi. 
Alı Şuuri B. 
Osman Niyazi B. 

KARS 
Ömer B. 

KASTAMONU 
Ahmet Mahir fi. 
Ali Rıza B. 
Halid B. 

KAYSERİ 
Ahmöd Hilmi fi. 
Dr. Halid B. 
Sabit B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuad fi. 
Şevket B. 

KIRŞEHİR 
Yahya Galip fi. 
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KONYA 
Fuad B. 
Musa Kâzım B. 
Mustafa Ef. 
Tevfik Fikret B, 

KOZAN 
Ali Saip B. 
Ali Şa'di B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Rağıp B.: 
Recep B. 

MALATYA 
Dr. Hilmi B. 
Reşid Ağa 

MARAŞ 
Abdülkadir B. 
Tahsin B. 

MARDİN 
Abdülgan'i B. 
Abdürrezzak B. 
Derviş B. 

MENTEŞE 
Şükrü Kaya B. 
Yunus Naıdî B, 

MERSİN 
Besim B, 

MUŞ 
Osman Kadri B. 

NİĞDE 
.Ebubekir Hazım B. 
Galip B. 

ORDU 
Faik B, 
Hamdi B. 
Recai B. 

RİZE 
Ekrem, B. 
Fuaid B. 

SARUHAN 
Kemal B. 

SİİRD 
Maihmu'd B. 

SİNOP 
Yusuf Kemal B. 

SİVAS 
Dr. Ömer Şevki B. 
Muammer B. 
Ziyaettin B. 

SİVEREK 
Kadri Ahmed B. 

TEKFURDAĞ 
Faik B. 

TOKAD 
Hacı Kâmil Ef. 

TRABZON 
Nebizade Hamdi B. 

URFA 
Alî B. 
Şeyh Saffet Ef. 
Yaihya Kemal B. 

VAN 
Hakkı B. 

ZONGULDAK 
Yusuf Ziya B. 

ERTUGRUL 
Halil B. 

ERZURUM 
Ziyaettin Ef. 

(Reddedenler) 

GÜMÜŞHANE 
Zeki B. 

İSTANBUL 
İsmail Canbulait B. 

KARESİ 

Haydar Adil !B. 
Mehmet Vehbî B. 

KONYA 

Mustafa Fevzi Ef. 
Na'im Hazım Ef. 

ERZURUM 
Raif Ef. 

HAKKÂRİ 
Nazmi B. 

(Müstenkifler) 

KONYA j MALATYA 

Eyyup Satori Ef. I Hacı Bedri Ağa 

SİİRD 
Halil Hulki Ef. 

SİVEREK 
Mahmut B. 

»e^< 
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