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1. — ZAPTI SABIK HÜLÂSASI 

2. — SUALLER, CEVAPLAR 

Sayfa 
161:162 

162,167 

1. — Gümüşhane Mebusu Zeki Beyin; Gü
müşhane'nin Kelkit kazasında icra edilmekte 
olan intihapta vali ve jandarma kumandanı
nın halkı tehdit ederek rey aldıkları hakkında 
Dahiliye Vekâletinden şifahi sual takriri. 162 

2. — Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi 
Beyin; İstanbul'da Haliç Vapurları Şirketinde 
çalışan çırak unvanlı işçilere dair suali ve Ti
caret Vekili Ali Cenani Beyin şifahi cevabı. 167:168 

3. — Denizli Mebusu Mazhar Müfit Be
yin; Reji İdaresinin hesabatı mektumeden on 
milyon lira borcu olduğuna ve saireye dair ga
zetelerde görülen neşriyatın hakikati hakkında 
Maliye Vekâletinden suali. 168 

4. — Denizli Mebusu Mazhar Müfit Beyin; 
Türklerin Yunanistandaki emvali gayrimenku-
lelerini keyfemayeşa idare edebileceklerine dair 
olan protokol ahkâmına Yunanistan Hüküme
tinin esbabı muamenaatı hakkında Hariciye. 
Vekâletinden suali. 168 

Sayfa 
162 
162 

3. — EVRAKI VARİDE 
Lâyihalar 

1. — İnşası mukarrer Yenişehir'e muktazi 
arazi ile sıhhati umumiyei belediyeyi siyaneten 
tefcir ve teşciri iktiza eden bataklık ve merzaği 
mahallerin istimlâki hakkında kanun lâyihası 
(1/563) 162 

2. — Afyonkarahisar vilâyeti hareketzede-
gâhının tehvini ihtiyacı için elli bin lira tahsisi 
hakkında kanun lâyihası (1/564) 162 

Teklifler 162 
1. — Konya Mebusu Mustafa Feyzi Efen

dinin biliştirak tasarruf olunan emvali gayri-
menkulenin taksimi hakkındaki 1 Kânunuevvel 
1329 tarihli kanunun sekiz ve dokuzuncu mad
delerinin tadiline dair teklifi kanunisi (2/392) 162 

2. — Eskişehir Mebusu Arif Beyin; Eskişe
hir - İnönü yolunun turuku umumiye meyanı-
na ithaline dair teklifi kanunisi (2/393) 162 

Mazbatalar 162 
1. — Telefon santralleri mevcut olan şehir

lerde fonotelgraf usulünün tatbiki hakkında 
(1/450) numaralı kanun lâyihası ve Posta ve 
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Sayfa 
Telgraf ve Muvazene! Maliye encümenleri 
mazbataları. 162 

2. — Mahsubu Umumî Kanununun üçüncü 
maddesinin tefsirine dair Başvekâletten mevrut 
(3/308) numaralı tezkere ve Muvazenei Maliye 
Encümeni mazbatası. 162 

3. — Osmanlı ve İtibarı Millî Bankası me
murlarının Ziraat Bankası memurları gibi mü-
ecceliyeti askeriye vergisiyle mükellefiyetleri 
331 numaralı Avans Kanunuyle kabul edilmiş 
ise de bunun makablinede şümulü olup olma
dığında tereddüt hasıl olduğundan tefsirine dair 
Başvekâletten mevrut (3/273) numaralı tezkere 
ve Kavanini Maliye ve Muvazenei Maliye En
cümenleri mazbataları. 162 

4. — 1340 senesinde neşir ve tatbik olunan 
Gümrük Kanununun olbaptaki maddei mahsu-
sası ahkâmı kanunun tarihi neşrinden itibaren 
satınalınacak Türk vapurlarının gümrük res
minden muafiyetini amir ise de bundan evvel 
ve daha buhranlı günlerde Millî Bayrak altın
da sefain bulunduranların kanunun dairei şü
mulü haricinde bırakılmaları muvafıkı nasafet 
ve adalet olamayacağından muafiyeti temin 
eden kanunu mezkûre bir maddei müzeyyele 
ilâvesi veyahut kanunun tefsirine dair Başvekâ-
letten mevrut tezkere ve Kavanini Maliye ve 
Muvazenei Maliye Encümenleri mazbataları. 
(3/275) 162:163 

5. — Belediye Vergi ve Resimleri Kanunu 
mucibince Bankı Osmanı ve Reji İdarelerinden 
tanzifat ve tenviriye rüsumu istiyfa edilip edil
meyeceğinin tefsiri hakkında (3/315) numaralı 
Başvekâlet tezkeresi ve Dahiliye Encümeni 
mazbatası. 163 

6. — Birinci Avans Kanununun dördüncü 
maddesinin tefsirine dair Başvekâletten mevrut 
(3/219) numaralı tezkere ve tefsire mahal ol
madığına dair Kavanini Maliye ve Muvazenei 
Maliye Encümenleri mazbataları. 163:164 

7. — Niğde Mebusu Halit Bey ve kırk do
kuz refikinin; Bor kasabasına celp ve isale kı
lınmakta olan su için muktazi borulara ve in
şaata sarf olunmak üzere (7 500) liralık tahsi
sat itası hakkında (2/372) numaralı teklifi ka
nunisi ve reddine dair Muvazenei Maliye En
cümeni mazbatası. 164 

Sayfa 
8. — Sisin Hacı Uşağı Mahallesinden Ha

san Oğlu İsmail'in, iadei hukuku memnuasına 
dair (3/325) numaralı Başvekâlet tezkeresi ve 
muvafık olduğuna dair Adliye Encümeni maz
batası. 164:165 

9. — Çamlıca'da Bulgurlu karyesinde Ka
raman Çiftliğinde mukim Mehmet Kâzım 
Efendinin iadei hukuku memnuasına dair 
(3/307) numaralı Başvekâlet tezkeresi ve mu
vafık olduğuna dair Adliye Encümeni maz
batası. 165 

10. — Kars Mebusu Ömer Beyin; Kars -
Kağızman - Kulp ve İğdır şoselerinin turuku 
umumiye meyanına ithali hakkında (2/389) 
numaralı teklifi kanunisi ve şayanı müzakere 
olduğuna dair Lâyiha Encümeni mazbatası. 165 

11. — Konya Mebusu Mustafa Feyzi Efen
di ve rüfekasının; İdarei Umumiyei Vilâyat 
Kanununun 116 ncı maddesi makamına kaim 
21 Şubat 1337 tarihli kanunun birinci maddesi
nin tadili hakkında (2/388) numaralı teklifi 
kanunisi ve şayanı müzakere olduğuna dair 
Lâyiha Encümeni mazbatası. 165 

Tezkereler 165 
1. — Ticaret Encümeninde bulunan Ma

den kanunu lâyihasının yeniden tertip ve tan
zim edilmek üzere iadesine dair Başvekâlet 
tezkeresi (3/335) 165:166 

2. — Hiyaneti harbiye maddesinden dola
yı 16 ncı fırka Divanı Harbinde bilmuhakeme 
idamına hükmolunan Kâmil namı diğer Bekir 
Çavuşun 16 Nisan 1340 tarihli Af Kanunun
dan istifadesi icap eylediğinden bu baptaki ev
rakın iadesine dair Başvekâlet tezkeresi (3/336) 166 

3. — Cebelibereket Vilâyeti ile Müddeiumu
milik arasında tahaddüs eden bir ihtilâf mer
ciinin halli talebini havi evrakın tetkiki salâ
hiyet haricinde görüldüğünden tayini mukte-
zası hakkında Memurini Muhakemat Heyeti 
Riyaseti tezkeresi (3/333) 166 

4. — Terfileri icra kılınan zabıtan ve men-
subini askeriyenin rütbei cadideleri muhasse-
satlarının tarihi itası hakkında eski idarei as
keriye nizamnamesinin 179 ncu maddesinin 
fıkaratı ahiresinin tefsirine mütedair olan he
yeti umumiye kararının sureti imalinde tered
düt hasıl olduğuna dair Divanı Muhasebat 
Riyaseti tezkeresi (3/332) 166 

— 160 — 
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Sayfa 
5. — Münhal bulunan Divanı Muhasebat 

Reisi saniliklerini vekâleten idare eden azadan 
Hacı Ziya ve Abdülcelil Beylere ait vekâlet ma
aşlarının sülüs olarak itasına dair Divanı Mu
hasebat Riyaseti tezkeresi (3/334) 166 

Takrirler 166 
1. — Elâziz Mebusu Muhittin Beyin; bir 

katil maddesinden Elâziz Divanı harbince mü-
tenakız ve müteaddit defalar mahkûm edilen 
Elâziz ahalisinden Vertenil karyeli Tosun hak
kındaki evrakın tetkik ve affı temenniyatına 
dair takriri (4/228) .166 

Azayı Kiram Muamelâtı 166 
1. ^ - Azayı Kiramdan bazı zevatın mezu

niyetleri hakkında Divanı Riyaset karan. 166:167 
2. — İzmir Mebusluğundan müstafi Seyit 

Bey hakkında Divanı Riyaset kararı. 167 

REİS — Zabtı sabık hülâsası okunacak : 

YİRMÎ ÎKÎNCt İÇTİMA 

15 Kânunuevvel 1340 Pazartesi 

Birinci Cebe 

Kâzım Paşanın tahtı riyasetlerinde bilinikat zabtı 
sabık hülâsası kıraat ve aynen kabul edildi. Evrakı 
varide ait oldukları mahallere havale olundu. Bazı 
mevadın lüzumu tefsirini mutazammın iki kıta tez
kere ile Cemmiyeti Akvam Komiseri Mösyö Pikar'ın 
matlubatına müteallik kanun lâyihasının bir madde
sine dair Başvekâlet tezkereleri kıraat edildi. 

1341 bütçesinin tetkiki ile meşgul bulunan Muva
zeneyi Maliye Encümeni azasının kânunuevvel ni
hayetine kadar mezun addedilmeleri hakkında mez-

Sayfa 
4. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 168 

1. — Ziraatte müstamel olup, hariçten ithal 
edilecek mevadı müştaile gümrük resmine dair 
12 Nisan 1339 tarihli kanuna bir maddei mü-
zeyyele ilâvesi hakkında (1/503) numaralı ka~ 
nun lâyihası ve kavanini maliye ve Muvazenei 
Maliye Encümenleri mazbataları. 168:174, 

180:181 
2. — Maarif Vekâletinin 1340 bütçesinde 

vaki olan zühulün tashihine dair Başvekâletten 
mevrut (3/298) numaralı tezkere ve Muvazenei 
Maliye Encümeni mazbatası. 174:175 

3. — Telefon santralleri mevcut olan şehir
lerde fonotelgraf usulünün tatbiki hakkında 
(1/450) numaralı kanun lâyihası ve Posta ve 
Telgraf ve Muvazenei Maliye Encümenleri 
mazbataları. 175:179,182:183 

kûr Encümen riyaseti tezkeresi kıraat olunarak bu 
babda bir karara mahal olmadığı karargil oldu. 

Bütçenini kanunusani ihtidasına kadar intaç edi
lerek Heyeti Umumiyeye şevkinin tahtı karara alın
masına dair Karesi Mebusu Vehbi Beyin takriri kı
raat ve Muvazeneyi Maliye Encümenine tevdi olun
du. 

Azayı kiramdan iki zatın mezuniyeti hakkında 
Divanı Riyaset karan kıraat ve kabul edildi. 

İzmir Mebusu Seyit Beyin Mebusluktan istifana
mesi kıraat olundu. Müteakiben ruznamei müzake-
rata geçilerek Meclisin elektrikle tenviri için muk-
tazi iki motor ve teferruatının pazarlık sureti ile 
mubayaası hakkındaki teklifi kanuninin müzakeresine 
iptidar edildi ve cereyan eden müzakere neticesinde 

BİRİNCİ CELSE 

Bedi müzakerat saat : 1.58 

REİS — Kâzım Paşa 

KÂTİPLER : Resen Eşref Bey (Kara hisarı Sahip) Şeref Bey (Diyarbekir) 

REİS — Celseyi açıyorum efendim! 

1. — ZABTI SABIK HULÂSASI 
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mevadı kanuniyeden birisi tashihen diğerleri aynen 
ve kanunun heyeti umumiyesi ekseriyetle kabul olun
du. 

Badehu Mektebi Harbiyeden neşet eden mülâ
zımlarla Mülkiye baytar mektebinden mezun olan 
baytarlara yüz ellişer lira itası hakkındaki kanun 
lâyihalarının müzakeresine başlandı ve müzakere 
neticesinde mezkûr lâyihaların verilen bir teklifi ka
nuni ve bir tadilname ile birlikte Müdafaai Milliye 
ve Muvazeneyi Maliye Encümenlerine iade ve tev
dii kabul edildi. Firari ve bakaya kanununun birin
ci maddesine müteallik Adliye Encümeninin tefsir 
mazbatası dahi kıraat ve kabul edildikten sonra be-
rayı teneffüs celse tatil olundu. 

İkinci Celse 
Kâzım Paşa tarafından kuşat edilerek bazı ikraz 

ve istikraz muamelelerinin üç ay müddetle teciline 
dair olan teklifi kanuni ledelmüzakere red olundu. 

1. — Gümüşhane Mebusu Zeki Beyin; Gümüşha
ne'nin Kelkit Kazasında icra edilmekte olan intihap-

Lâyihalar 
.1. — İnşaası mükerrer Yenişehre muktazi arazi 

ile sıhhati umumiyeyi belediyeyi siyaneten tefcir ve 
teşciri iktiza eden bataklık ve merzaği mahallerin is
timlâki hakkında kanun lâyihası (1/563) 

REİS — Dahiliye Encümenine havale ediyoruz. 
2. —• Afyon Karahisar Vilâyeti hareketzedegânın 

tehvini ihtiyacı için elli bin lira tahsisi hakkında ka
nun lâyihası (1/545) 

REİS — Muvazenei Maliye Encümenine havale 
ediyoruz. 

Teklifler 

1. — Konya Mebusu Mustafa Feyzi Efendinin; 
biliştirak tasarruf olunan emvali gayrimenkulenin 
taksimi hakkındaki 1 Kânunuevvel 1329 tarihli ka
nun sekiz ve dokuzuncu maddelerinin tadiline dair 
teklifi kanunisi. (2/392) 

REİS — Lâyiha Encümenine havale ediyoruz. 
2. — Eskişehir Mebusu Arif Beyin; Eskişehir -

İnönü yolunun turuku umumiye meyanına ithaline 
dair teklifi kanunisi. (2/293) 

REİS — Lâyiha Encümenine havale ediyoruz. 

Divanı Muhasebat Reisi sanaliklerine vekâlet ta
yin edilecek zavata verilecek maaş hakkında Kava-
nini Maliye Encümeni mazbatası aynen kabul edildi. 

Kırkkilise isminin (Kırklareli) namına tahviline 
mütedair mevadı kanuniye aynen ve kanunun heyeti 
umumiyesi ekseriyetle kabul olundu. 

Diyanet İşleri Riyasetinin 1340 bütçesinde seh
ven vazedilen bir unvanın tashihine dair mezkûr Ri
yaset tezkeresi ile Bahriye Çırak Mektebinin ikinci 
sınıfı maaş farklarına müteallik Umuru Bahriye Mü
düriyeti tezkeresi hakkında Muvazenei Maliye En
cümeni Mazbataları dahi aynen kabul Perşembe gü
nü içtima edilmek üzere celse tatil olundu. 

REİS — Zabtı sabık hülâsası hakkında bir mü

talâa var mı efendim? (Hayır sesleri) Zabtı sabık hü

lâsası aynen kabul edilmiştir. 

ta Vali ve Jandarma Kumandanının halkı tehdit ede
rek rey aldıkları hakkında şifahi sual takriri. 

REİS — Dahiliye Vekâletine havale edilmiştir. 

Mazbatalar 
/. — Telefon santralları mevcut olan şehirlerde 

fonotelgraf usulünün tatbiki hakkında (1/450) nu
maralı kanun lâyihası ve Posta ve Telgraf ve Muva
zenei Maliye Encümenleri Mazbataları. 

2. — Mahsubu Umumi Kanununun üçüncü mad
desinin tefsirine dair Başvekâletten mevrut (3/308) 
numaralı tezkere ve Muvazenei Maliye Encümeni 
Mazbatası. 

3. — Osmanlı ve İtibarı Millî Bankası memurla
rının Ziraat Bankası memurları gibi müecceliyeti as
keriye vergisi ile mükellefiyetleri 331 numaralı Avans 
Kanunu ile kabul edilmiş ise de bunun makabline de 
şümulü olup olmadığında tereddüt hâsıl olduğundan 
tefsirine dair Başvekâletten mevrut (3/273) numaralı 
tezkere ve Kavanini Maliye ve Muvazenei Maliye 
Encümenleri Mazbataları. 

4. — 1340 senesinde neşir ve tatbik olunan Güm
rük Kanununun olbabdaki maddei mahsusası ahkâ
mı kanunun tarihi neşrinden itibaren satın alınacak 
Türk Vapurlarının gümrük resminden muafiyetini 
amir ise de bundan evvel ve daha buhranlı günlerde 

2. — SUALLER 

3. — EVRAKI VARİDE 
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millî bayrak altında safain bulunduranların kanunun 
dairei şümulü haricinde bırakılmaları muvafıkı ne-
safet ve adalet olamıyocağından muafiyeti temin eden 
kanunu mezkûra bir maddei müzeyyele ilâvesi veya
hut kanunun tefsirine dair Başvekâletten mevrut 
tezkere ve Kavanini Maliye ve Muvazenei Maliye 
Encümenleri Mazbataları. (3/275) 

5. — Belediye vergi ve resimleri kanunu mucibin
ce Bankı Osmani ve Reji İdarelerinden tanzifat ten-
viriye rüsumu istifa edilip edilmiyeceğinin tefsiri hak
kında (3/315) numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Da
hiliye Encümeni Mazbatası vardır. (Ruznameye) 

REİS — Bu beş madde de ruznameye alınmıştır. 

6. — Birinci Avans Kanununun dördüncü mad
desinin tefsirine dair Başvekâletten mevrut (3/219) 
numaralı tezkere ve tefsire mahal olmadığına dair 
Kavanini Maliye ve Muvazenei Maliye Encümenleri 
Mazbataları. 

REİS — Okunacaktır. 
Kavanini Maliye Encümeni Mazbatası 

Karar 

5 19 . 11 . 1340 

Riyaseti Celileye 
İstanbul'da aynı zamanda Emanet ile Vilâyet tak

simat ve teşkilâtının mevcudiyeti dolayısı ile Rüsumat 
müdüriyeti umumiyesince un ve buğday gümrük resmi 
hakkındaki istisnanın yalnız Emanet hududu kanunisi 
dahiline hasr ve tahsis edildiği ve halbuki Vilâyetle 
Emanet hududu gayet girift ve yekdiğerine dahil bu
lunduğundan vilâyet hududu dahilindeki bazı kura 
ve kasabatm iktisaden İstanbul'da tefrikinin mümkün 
olmıyacağı ve ezcümle Pendik; Kartal İstanbul'un bir 
sayfiyesi olduğu gibi Boğaziçi sahilindeki iskele ve 
köylerden ununu almak mecburiyetinde bulunan ve 
fakat teşkilâtı sahile inhisar eden Şehiremaneti hu
dudundan hariç kalan köylerin aynı vaziyette bulun
duğundan İstanbul hakkındaki müsaadenin Vilâyet 
hududu dahilindeki kura ve kasabatada teşmili Şe-
hiremanetin işarına atfen Dahiliye Vekâletinden bil
dirilmiş ise de birinci avans kanununun dördüncü 
maddesinde ' İstanbul'a ithal edilecek un ve buğ
daylardan tarifei asliyenin beş misli olmak üzere 
gümrük resminin istiyfası muharrer olup İstanbul tâ
birinden Emanet ve Vilâyet hudutlarından hangisi 
kastolunduğu hakkında bir sarahat görülemediği ve 
23 Eylül 1292 tarihli Dersaadet Belediye Kanununun 
birinci maddesindeki gösterilen İstanbul'un emanet 
hududu meyanında Pendik ve Kartal kasabalarının 

dahil olmadığı anlaşıldığı cihetle mezkûr kasabalarla 
Emanet hududu haricinde kalan diğer kuranuı İstan
bul'dan hariç olup olmadığının tayini için bu bapta 
maruülarz kanunun tefsiri Maliye Vekâletinin 
10 . 2 . 1340 tarih ve Varidat Müdüriyeti Umumiyesi 
2139/39 numaralı tezkeresinde işar kılındığına dair 
Başvekâletin Riyaseti Celileden muhavvel 12.2.1340 
tarih ve 6/637 numaralı tezkeresi mütalâa ve icabı 
müzakere olundu. 

İstanbul vilâyetinin her tarafında halen gümrük 
tarifei umumiyesinin tatbik edilmekte bulunduğu ci
hetle mezkûr kanunun tefsirine mahal görülmemiş 
olmakla Heyeti Celileye arz olunur. 
Kavanini Maliye Encümeni 

Reisi Mazbata Muharriri 
Gümüşhane Bozok 

Hasan Fehmi Süleyman Sırrı 
Kâtip Aza 

Karahisarı Sahip Bayazıt 
izzet Ulvi Şefik 

Aza Aza 
Saruhan Denizli 
Kemal Necib Ali 

Aza Aza 
Bayazıt Niğde 

Süleyman Sudi Halit Hamit 
Aza 
Van 

Mehmet Münip 
Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 

15 . 12. 1340 
Elyevm Gümrük Tarife Kanununun seyyan bir 

surette tatbik edilmesine binaen Kavanini Maliye En
cümeninin noktai nazarına iştirakle mezkûr kanunun 
tefsirine mahal görülmediği beyanı ile Heyeti Celileye 
arzına karar verilmiştir. 
Muvazenei Maliye Encümeni 

Reisvekili Kâtip 
Mazbata Muhariri Konya 

Çatalca Fuat 
Şakir 
Aza Aza 
Bursa Trabzon 

Osman Nuri - Şefik 
Aza Aza 

Hakkâri Kırşehir 
Asaf Yahya Galip 
Aza Aza 

Niğde Giresun 
Galip Musa Kâzım 
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REİS — Efendim! Mazbataları reyinize arz edi
yorum. Mazbataları kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Aksini reye koyuyorum. Kabul etmeyenler lüt
fen el kaldırsın... Mazbatalar kabul edilmiştir efen
dim. 

7. — Niğde Mebusu Halit Bey ve kırkdokuz refi
kinin; Bor kasabasına celp ve isale kılınmakta olan 
su için muktazi borulara ve inşaata sarf olunmak üze
re (7 500) liralık tahsisat itası hakkında (2/372) nu
maralı teklifi kanunisi ve reddine dair Muvazenei Ma
liye Encümeni mazbatası : 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 

Adet 

21 
11 . 12. 1340 

Riyaseti Celileye 
Bor kasabasına celp ve isale kılınmakta olan su 

için muktazi borulara ve inşaata sarf olunmak üzere 
7 500 liralık tahsisat itası hakkında Niğde Mebusu 
Halit Beyle rüfekasının teklifi kanunisi Lâyiha Encü
meninin mazbatası ile birlikte tetkik ve müzakere 
edildi. İşbu teklif ile talep olunmakta bulunan tah
sisat bir hizmeti mahalliyenin ifasına münhasır bulun
duğu anlaşılmış ve bazı defa bu şekilde muhassasat 
itası hakkında teklifat vaki olduğu görülmüş olduğun
dan Encümenimiz bu nokta hakkındaki mütalâatını 
beyan etmeyi vazifesinden addetmektedir. Her mebu
sun gerek kendi dairesi, gerek diğer devairi intihabi-
ye için tahsisat talebine hakkı aşikârdır. Ancak mahal
lî hizmet ve vazifelerin ifası için umumî bütçeden tah
sisat itasını kabul etmek cereyanı, itası neticesi gel-
miyecek ve muvazeneyi esasından haleldar edecek 
bir yol olabilir. Binaenaleyh hareketiarz, seylab, ku
raklık, kahıt ve büyük yangın ve hastalıklar gibi afat 
karşısında felâketzede mahallere muavenet ifası tar
zındaki ahval hariç olmak üzere Encümenimiz ma
halli hizmet ve vazifelerin ifası için bütçeden tahsi
sat itası usulünü ret ile fimabat anifülbeyn noktayı 
nazarı takibe karar vermiş ve mezkûr teklif ile talep 
edilen tahsisatı da umumî bir hizmetin ifâsına muhtas 
görmediğinden ademi kabulünü tahtı karara almıştır. 

Heyeti Celileye arz olunur. 

Muvazenei Maliye Encümeni 
Reisvekili Aza 

Çatalca Bursa 
Şakir Osman Nuri 

Aza 
İsparta 

Mükerrem 
Aza 

Hakkâri 
• Asaf 

Aza 
Giresun 

Musa Kâzım 

Aza 
Diyarbekir 

Şeref 
Aza 

Trabzon 
Şefik 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Reis Paşa Hazretleri! 
Encümenden bir sual soracağım. 

Efendim! Geçen sene Kângın kasabasına isale edi
lecek su için yirmibin, Konya Vilâyetinin Karaman 
kazasına isale edilecek su için otuzbin lira... (15 bin 
lira, sesleri.) 

Her ne ise miktarı sahihi hatırımda değil, onbeş-
bin lira tahsisat verilmiştir. O vakit Muvazeni Ma
liye Encümeni bunları, menafi i umumiyeden görerek 
bu, tahsisatı kabul etmiştir, Meclisi Âli de kabul et
miştir. Bor kasabasına istenilen paranın ne suretle 
ve neden reddedildiğini öğrenmek isterim. Bunun da 
menafii umumiyeden olduğunu telâkki ediyoruz. 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ MAZ
BATA MUHARRİRİ ŞAKİR BEY (Çatalca) — 
Efendim! Mebusu muhterem zannederim unutmuştur
lar ki, o tahsisat, bütçe müzakeresi esnasında Heyeti 
Celilece burada vaz edilmiştir. Geçen sene Muvaze
nei Maliye Encümeni bu tahsisata tamamen muarız 
olduğu gibi bu sene de bu noktai nazarı muhafaza 
ediyor. Esas itibarı ile Heyeti Celileniz tasdik buyu
rurlar: Bütçemiz bazı açıklar gösterdiği ve hidematı 
umumiyenin ifasını temine kifayet edemediği bir sı-

r ada mahallî ve hususî yerlere tahsisat vaz edecek 
olursak bunun sonu gelmez. Encümenin noktai na
zarı budur. 

REİS — Efendim! Muvazenei Maliye Encümeni 
mazbatasını reyinize arz ediyorum. Kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. Kabul et
meyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

8. — S is'in Hacıuşağı mahallesinden Hasanoğlu 
İsmail'in iadei hukuku memnuasına dair (S/325) nu
maralı Başvekâlet tezkeresi ve muvafık olduğuna dair 
Adliye Encümeni Mazbatası. 

REİS — Okunacaktır : 

Adliye Encümeni Mazbatası 
Fiili şeni maddesinden mahkûm Sis'in Hacıuşağı 

mahallesinden Hüseyinoğîu İsmail'in iadei hukuku 
memnuasına dair Kozan Cinayet Müddeiumumiliğin-
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den mürsel 21 Eylül sene 1340 tarihli karara naza
ran muktezasının ifası hakkında Başvekâletten mev
rut 7 . 12 . 1340 tarih ve 6/4255 numaralı tezkere 
ve evrakı müteferriası mütalâa ve tetkik olundu. 

Merkumun, istihsali hukuku memnua için Usulü 
Muhakemei Cezaiye Kanununda muayyen bilcümle 
şeraiti ikmal ve ifa ettiği ve bu hususta mahkemei ai-
desinden sâdır olan kararın usulüne muvafık olduğu 
anlaşılmış olduğundan iadei hukuku memnuası keyfi
yeti Heyeti Umumiyenin nazarı tasvibine arz olunur. 

Adliye Encümeni Reisi 

Mustafa Feyzi 
Kâtip 
Bozok 

Ahmet Hamdi 

Aza 
Konya 

Eyüp Sabri 

17 . 12 . 1340 

Mazbata Muharriri 

Aza 
Dersim 

Feridun Fikri 

Aza 
Amasya 
Nafiz 

REİS — Efendim! Adliye Encümeni mazbatasını 
reyinize arz ediyorum. Kabul edenler lütfen el kal
dırsın... Aksini reye koyuyorum. Kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir efendim. 

9. — Çamlıca: da Bulgurlu karyesinde Karaman 
Çiftliğinde mukim Mehmet Kâzım Efendinin iadei 
hukuku memnuasına dair (3/307) numaralı Başvekâ
let tezkeresi ve muvafık olduğuna dair Adliye Encü
meni mazbatası: 

REİS — Mazbata okunacaktır. 

Adliye Encümeni Mazbatası 
Fiili şeni maddesinden mahkûm İstanbul'da Bul

gurlu karyesinde Karaman Çiftliğinde mukim Meh
met Kâzım Efendi bin Abdürrahmarûn iadei huku
ku memnuasına dair İstanbul mülga Birinci Ceza 
Mahkemesinden sâdır olan 7 Teşrinievvel 1339 tarihli 
karara nazaran muktezasının ifası hakkında Başvekâ
letten mevrut 17 . 11 . 1340 tarih 6/3973 numaralı 
tezkere ve evrakı müteferriası mütalâa ve tetkik olun
du. 

Mumaileyhin istihsali hukuku memnua için Usulü 
Muhakemei Cezaiye Kanununda muayyen bilcümle 
şeraiti ikmal ve ifa ettiği ve bu hususta mahkemei ai-
desinden sadır olan kararın usulüne muvafık olduğu 

anlaşılmış olduğundan iadei hukuku memnuası keyfi
yeti Heyeti Umumiyenin nazarı tasvibine arz olunur. 

17. 12. 1340 
Adliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Saruhan 
Mustafa Feyzi 

Kâtip Aza 
Bozok Dersim 

Ahmet Hamdi Feridun Fikri 
Aza Aza 

Amasya Konya 
Nafiz Mustafa Feyzi 

Aza 
Konya 

Eyüp Sabri 

REİS — Efendim! Adliye Encümeni mazbatasını 
reyinize arz ediyorum. Kabul edenler lütfen el kal
dırsın... Aksini reye koyuyorum. Kabul etmeyenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul edilmiştir efendim. 

10. — Kars Mebusu Ömer Beyin; Kars - Kağız
man, Kulp ve İğdır şoselerinin turuku umumiye me-
yanına ithali hakkında (2/389) numaralı teklifi kanu
nisi ve sayanı müzakere olduğuna dair Lâyiha Encü
meni mazbatası. 

REİS — Nafia ve Muvazene! Maliye encümenle
rine havale ediyoruz. 

11. — Konya Mebusu Mustafa Feyzi Efendi ve 
r Uf e kasının; İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununun 
116 ncı maddesi makamına kaim 21 Şubat 1337 ta
rihli Kanunun birinci maddesinin tadili hakkında 
(2/388) numaralı teklifi kanunisi ve sayanı müzake
re olduğuna dair Lâyiha Encümeni mazbatası. 

REİS — Dahiliye Encümenine havale ediyoruz. 

Tezkereler 
/. —• Ticaret Encümeninde bulunan Maden Kanu

nu lâyihasının yeniden tertip ve tanzim edilmek üzere 
iadesine dair Başvekâlet tezkeresi. (3/335) 

REİS — Tezkere okunacak. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Ahiren Havzai fahmiye ile mer'iyülicra Maadin 

ve taş ocakları nizamnamesi mevadını muaddil ve 
münhasıran petrole ait münferit kanunlar vücuda 
getirilmiş olmasından 10 . 1 . 1340 tarih ve 6/157 
numaralı tezkere ile takdim kılınan 111 karar numa
ralı Lâyihai kanuniyenin bazı mevadı hükümsüz kal-
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dığından yeniden tertip ve tanzim edilmek üzere iade
sine müsaadei riyasetpanahilerini Ticaret Vekâleti 
Celilesinin iş'arına atfen istirham eylerim efendim. 

Başvekil 
Ali Fethi 

REİS — Efendim! Başvekâletin talebi üzerine 
iade ediyoruz. 

2. — Hıyaneti Harbiye maddesinden dolayı 16 ncı 
fırka Divanı Harbinde bilmuhakeme idamına hüküm 
olunan Kâmil 'namı diğer Bekir Çavuşun 16 Nisan 
1340 tarihli affı umumi kanundan istifadesi icab ey
lediğinden bu babdaki evrakın iadesine dair Başve
kâlet tezkeresi (3/336) 

REİS — Tezkere okunacak. 

Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Hiyaneti Harbiye maddesinden dolayı 16 ncı 

fırka Divanı Harbinde bilmuhakeme idamına hüküm 
olunan Kâmil namı diğeri Bekir Çavuşun 16 Nisan 
1340 tarihli affı umumi kanunundan istifadesi icab 
eylediğinden 22 Nisan 1340 tarih ve 6/1818 numaralı 
tezkere ile takdim kılınan Evrakı hükmiyenin iade
sine müsaade buyurulmasını Müdafaai Milliye Ve
kâleti Celilesinin işarına atfen arz ve istirham eyle
rim efendim. 

14 . 12 . 1340 
Başvekil 
Ali Fethi 

REİS — Efendim: Başvekâletin talebi veçhile 
tezkereyi ve evrakı iade ediyoruz. 

3. — Cebelibereket Vilâyeti ile Müddeiumumilik 
arasında tahaddüs eden bir ihtilâf merciinin halli 
talebini havi evrakın tetkiki salâhiyet haricinde gö
rüldüğünden tayini müktezası hakkında memurin 
muhakemat heyeti riyaseti tezkeresi (3/333) 

REİS — Dahileye Encümenine havale ediyo
ruz. 

4. — Terfileri icra kılınan zabıtan ve mensubini 
askeriyenin rütbei cedideleri muhasesatlarının tarihi 
itası hakkında eski idarei askeriye nizamnamesinin 
179 ncu maddesinin fıkaratı ahiresinin tefsirine mü
tedair olan heyeti umumiye kararının sureti imalinde 
tereddüt hâsıl olduğuna dair Divanı Muhasebat ri
yaseti tezkeresi (3/332) 

REİS — Müdafaai Milliye ve Divanı Muhasebat 
Encümenlerine havale ediyoruz. 

5. — Münhal bulunan Divanı Muhasebat Reisi 
saniliklerini vekâleten idare eden azadan Hacı Ziya 
ve Abdülcelil Beylere ait Vekâlet maaşlarının sülüs 

olarak itasına dair Divanı Muhasebat Riyaseti tez
keresi (3/334) 

REİS — Divanı Muhasebat Encümenine havale 
ediyoruz. 

Takrirler 
/ . — Elâziz Mebusu Muhittin Beyin; bir katil 

meselesinden Elâziz Divanı Harbince mütenakiz ve 
müteaddit defalar mahkûm edilen Elâziz ahalisinden 
Vertenil Karyeli Tosun hakkındaki evrakın tetkik ve 
affı temenniyatına dair takriri (4/228) 

REİS — Dahiliye ve Adliye Encümenlerine ha
vale ediyoruz. 

Azayı Kiram Muamelâtı 
/ . — Azayı kiramdan bazı zevatın mezuniyetleri 

hakkında Divanı Riyaset kararı : 
REİS — Okunacaktır. 

Heyeti Umumiyeye 
Esamisi atide muharrer azayı kiramın hizalarında 

muharrer müddetlerle mezun adleri Divanı Riyasetin 
16 . 12 . 1340 tarihli beşinci içtimainda tensip edil
miş olmakla Heyeti Umumiyenin nazarı tasvibine arz 
olunur. 

17 . 12 . 1340 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Reisi 
Kâzım 

MUHTAR BEY (İstanbul) — Üç ay (tabib ra
poruna müsteniden) 

ŞEYH SAFFET EFENDİ (Urfa) — bir ay (ta
bib raporuna müsteniden) 

İLYAS SAMİ EFENDİ (Muş) — bir ay (Tabib 
raporuna müsteniden) 

REİS — Efendim! Mezuniyetleri ayrı ayrı reyi 
âlinize arz edeceğim. 

Muhtar Bey İstanbul'un üç ay mezuni
yetini kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
etmeyenler el kaldırsın... Emendim müsade buyuru
nuz tekrar reye vaz ediyorum. 

İstanbul Mebusu Muhtar Beyin tabib raporuna 
müsteniden üç ay mezuniyetini kabul buyurunlar 
lütfen el kaldırsın.... Kabul etmeyenler el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir efendim. 

Şeyh Saffet Efendi (Urfa) nın tabib raporuna 
müsteniden bir ay mezuniyetini kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

İlyas Sami Efendi (Muş) un tabib raporuna 
müsteniden bir ay mezuniyetini kabul edenler lütfen 
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el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

2. — İzmir Mebusluğundan müstafi Seyit Bey 
hakkında Divanı Riyaset kararı. 

REÎS — Okunacaktır: 

Heyeti Umumiyeye 
îzmir Mebusu Seyit Beyefendinin Darülfünun 

İlahiyat Fakültesi Riyaseti ile tarihi fıkıh ve usulü 
fıkık müderrisliklerine devam ederek mebusluktan 
sakıt olduğu kanaati ile bu vazifelere ait maaşatının 
Divanı Muhasabat Heyeti Umumiyesince vizesine 
karar verildiği Divanı mezkûr riyasetinden bildirilmiş 
ve müşarünileyhten bu babta bir işar vukuu 
bulmadığı cihetle keyfiyet Divanı Riyaset kararı ile 
istifsar olunmuş ise de buna cevabı tazammun etme
yerek gripten müztarip olduğu itizarı ile tedavi için 
bir ay mezuniyet itası telgrafla talep edilmiştir. Vazi
yeti kanuniyesinin tayinine kadar mezuniyet mevzuu 
bahis olamayacağından vukuu hal darülfünun ema
netinden telgrafla sorulmuş ve alınan cevapta usulü 
fıkık müderrisi Seyit Beyin bilfiil derse mübaşereti 
tarihi olan 25 Mart 1340 tarihinden itibaren maaş 
almakta olduğu işar kılınmış olmasına ve Teşkilâtı 

2. — Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi Beyin; İs
tanbul da Haliç Vapurları şirketinde çalışan çırak 
unvanlı işçilere dair sual takriri ve Ticaret Vekili Ali 
Cenani Beyin Şifahi cevabı. 

REİS — Okunacaktır. 
9 îlkkânun 1340 

Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
İstanbul'da (Haliç Vapurları Şirketi) Fabrikasm-

daki, hele çırak unvanı ile alınan işçilerin gündelik
leri hiç derecesinde olmakla kalmayıp hangi bir işçi
nin muayyen bir zamanda gündeliği artırılmak yahut 
iki yıl fasılasızca işleyen işçi Cuma tatili ücretinden 
istifade ettirilmek usulü bulunduğundan bir. işçi hak
kında bu usulün tatbiki zamanı yaklaşınca şirket c 
işçiyi fabrikadan ancak birkaç gün sonra gene işe al
mak, fakat yenice girmişçesine muameleye tabi i ut
mak hiylesini oynamaktadır. Buna karşı ne düşünül
düğünü sorduğum Ticaret Vekâletinden şifahen cevap 
verilmesini teklif ederim. 

Zonguldak Mebusu 
Tunalı Hilmi 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazi
antep) — Efendim! Tunalı Hilmi Beyin suali ü/erine 

Esasiye Kanununun 23 ncü maddesinde Mebusluk 
ile hükümet memuriyetinin bir zat uhdesinde içtima 
edemeyeceği musarrah bulunmasına ve bu maddenin 
müzakeresi esnasında Darülfünun müderrisliğinin bu 
maddeden istisna edilmesi hakkındaki tadilnamenin 
Heyeti Umumiyece red edilmesine ve ahiren müder
risliği tercih eylediği mütekaddim istifanemesinde 
tasrih olunmasına nazaran müşarrünileyhin müstafi 
addı lâzım gelmiş olduğundan Heyeti Umumiyeye 
arzı Divanı Riyasetin 16 . 12 .1340 tarihli dördüncü 
içtimaında karargir olmakla arz olunur. 

Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Reisi 

Kâzım 

. VEHBİ BEY (Karesi) — İşe başladığı 25 Mart 
tarihinden itibaren.... 

REİS — Şüphesiz efendim. Divan kararı da böy
ledir. İşe başladığı tarihten itibaren müstafi adde
dilmiştir Divan kararını reye arz ediyorum. Kabul 
edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... 
Seyit Beyin Müstafi olduğu kabul edilmiştir. 

Başvekâlete; İzmir Mebusluğuna diğer bir zatın 
intihab edilmesi için işaratda bulunacaktır: 

2. — SUALLER, CEVAPLAR , CEVAPLAR 

İstanbul Ticaret Müdüriyetine telgraf verdim. Şirket 
defterleri üzerinde tetkikat yaptırdım. Haliç Şirke
tinde yirmi yedi tane çırak vardır. Bu çıraklar kırk 
kuruştan yüz kuruşa kadar muhtelif ücretler almak
tadır. Aynı zamanda İmalâtı Harbiye yani Askerî 
Fazrikalarda, Seyri Sefain İdaresinin fabrikalarında 
çıraklara kırk kuruştan seksen kuruşa kadar yevmiye 
verilmektedir. Çıraklık müddetini bitirdikten sonra 
da amele ile beraber yevmiye alıyor. İki sene hizmet 
ettikten sonra amelenin Cuma tatili için de ücret al
ması, amele ile şirket arasındaki itilâfname iktizasın
dandır. Binaenaleyh, Cuma yevmiyesinden istifade 
hakkını nez etmek için veyahut ikramiye almaktan 
mahrum etmek için, şirketten çıkarılmış amele olma
dığını gerek komiser, gerek ticaret müdürü ifade edi
yor. Yapılan tetkikat bu merkezdedir. Eğer kendisi
nin hakkını nezetmek için şirketten çıkarılmış ve on-
beş gün sonra alınmış bir şahıs varsa şahsen müracaat 
etsin onun hakkını temin ederiz, diyorlar. Binaen
aleyh refikimiz böyle bir şey veya böyle bir isim bi
liyorlarsa onu söylesinler. Onun hakkını iade ettire
lim. Buyurdukları gibi şirketin muamelâtında muh
tacı ıslah bir nokta görememişimdir. 
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TUNALL HİLMİ BEY (Zonguldak) — Müsaade 
buyurulur mu efendim, bir sual soracağım. Bu şirke
tin atelyesini ziyaret ettim. 18 yaşlarında bir çocu
ğun... (Anlaşılmıyor sesleri) (Türkçe söyle sesleri) tez
gâhlarını gördüm, imalâthanelerini gördüm. (İsevi 
sesleri) pekâlâ isevi olsun. Allah hepinizin evini Türk-
çeleştirsin. Mamafih o ocaklar Türkçedir, efendiler. 
Allah mekteplerimizi Türkçeleştirsin. 

Efendim! Ben yirmibeş kuruş yevmiye alan onse-
kiz yaşında ve bir senedir çalışan, işleyen bin evlât 
gördüm, bu bir. 

İkincisi : Bana dediler ki, «Bizim burada iki bü
yük sıkıntımız vardır. Burada bu iki usul tatbik edi
lirse hiçbir müşkülümüz kalmaz» birincisi : İki sene
de bir amelenin yevmiyesi tezyid ediliyor. İki senenin 
ikmaline onbeş yirmi gün kaldı mı bir bahane ile 
o amele kapı dışarı atılıyor. Onbeş yirmi gün sonra 
gene alınıyor. Fakat birbuçuk, iki seneye yakın ça
lıştığı sayılmıyor. Vekil Beyin malûmat aldıkları 
memba, resmî bir membadır, itimat ederim. Ancak 
bana sordukları suali ben kendilerine soruyorum. 
Gitmişlerde müfredat ile şirketin yevmiye defterleri
ne muamelelerini tetkik etmişler midir, etmemişler 
midir? Zannedersem bir mebus, gidip de uzun uzadı-
ya bu gibi şeylerle meşgul olmak mecburiyetinde de
ğildir, fakat onun vicdanî bir mecburiyeti vardır. 
Ben de o vicdanî mecburiyete tebaiyet ettim. 

İstanbul'da bazı müesseseleri böyle gezdim, gör
düm. Binaenaleyh arkadaşlar! Tekrar ediyorum, 
Vekil Beye soruyorum; memurlar gitmiş de sabahtan 
akşama kadar defterleri müfredatı ile tetkik etmişler 
midir, etmemişler midir? 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazi
antep) — Efendim! Refiki muhteremimizi memnun 
etmek için telgrafla sordum, telgrafla cevap aldım. 

TUNALl HİLMİ BEY (Zonguldak) — Çok te
şekkür ederim. 

/. —• Ziraatt e müstamel olup, hariçten ithal edi
lecek mevaddı müştaile gümrük resmine dair 12 Ni
san 1339 tarihli kanuna bir maddei müzeyyele ilâve
si hakkında (1 j 503) numaralı kanun lâyihası ve Zi
raat ve Muvazenei Maliye Encümenleri Mazbataları. 

Î i TİCARET VEKİLf ALİ CENANİ BEY (De
vamla) — Bununla beraber Haliç Şirketi nezdinde 

I komiser olan zata da mufassal bir rapor yazmasını ve 
tetkikatını da mufassalan bildirmesini yazmıştım. Ge-

i lecek rapor postadadır, binaenaleyh arzu buyurduk
ları gibi birer birer tetkikatı yaptırırım ve katiyen 
buyurdukları şeye meydan vermem. Telgrafla gelen 
malûmatta buyurdukları gibi onbeş, yirmi kuruş yev
miye alan kimse yoktur, asgarisi kırk kuruştur. İlk 
girdiği günden kırk kuruş alıyor ve yüz kuruşa kadar 

I çırakların yevmiyesi artıyor. 

- ' Diğer ameleye gelince : (63) amelesi vardır. Alt-
mışüç amelenin kırkbiri ikramiye alan ameledir, iki 
seneyi ikmal etmiştir. Hem Cuma tatilinden istifade 

ı I ediyor, hem de Cuma yevmiyesi alıyor ve hem de ik-
î ramiye alıyor. Yirmiyedisi henüz ikmal etmemiştir. 
t Edince onlar da Cuma tatilinden istifade edecekler

dir. Bunların içinde, şirketten çıkarılıp da tekrar geri 
ı alınan bir fert yoktur. Eğer varsa onu da tahkik etti-
ı rir ve iade ettiririm. 

TUNALl HİLMİ BEY (Zonguldak) — Vekil Bey 
arkadaşıma çok teşekkür ederim. 

r 3. — Denizli Mebusu Mazhar Müfit Beyin; Reji 
. I idaresinin hesabatı mektumeden on milyon lira borcu 

olduğuna ve saireye dair gazetelerde görülen neşriya
tın hakikati hakkında Maliye Veâletinden suali. 

REİS — Eakat sahibi sual ikinci defadır ki, bu
rada bulunmuyor. Binaenaleyh sual tabiatı ile sakıt 
olmuştur. 

x \ 4. — Denizli Mebusu Mazhar Müfit Beyin; Türk-
r lerin Yunanistan'daki emvali gayrimenkullerini key-

femayeşa idare edebileceklerine dair olan protokol 
ahkâmına Yunanistan hükümetinin esbabı mümana
atı hakkında Hariciye Vekâletinden suali. 

REİS — Sahibi sual ikinci defadır burada bulun
madığı için sakıt olmuştur. 

SÜLEYMAN SİRRİ BEY (Bozok) — Hem sual 
sorar hem de bulunmaz. Söz olsun. 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 11 . 8 . 1340 

Kalemi Mahsusu Müdüriyeti 
6/2920 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Mazot maddei müştailesinin fiyatı ziraat makine

lerinde sarf ve istimal edilmekte olan diğer mevaddı 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 
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müştaile fiyatlarınnı nısfı derecesinde olması hasebi 
ile rağbeti umumiyeyi mucip olacağından 12 Nisan 
1339 tarih ve 329 numaralı Kanununda muharrer 
mevaddı müştaile misilli mazotun dahi gümrük ve is
tihlâk resimlerinin teşvikât, ve gümrük resminden 
mahsubu hakkında Ziraat Vekâleti Celilesince tanzim 
olunup icra vekilleri heyetinin 6 . 8 . 1340 tarihli iç-
timaında ledettezekkür Meclisi Âliye arzı takarrür 
eden lâyihai kanuniye ile bu babdaki esbabı mucibe 
sureti musaddakası leffen takdim kılınmıştır? efen
dim. 

Başvekil 
tsmet 

Esbabı Mucibe Lâyihası 

Dünyanın her tarafında mahsulâtı ziraiyeyi ucuz 
satabilmek için mezkûr mahsulâtın ehvan bir surette 
istihsal edilmesine çalışılmaktadır. Bu meyanda mü
him bir mevki işgal eden ziraat traktörlerinde müsta
mel mevaddı müştailenin de aynı işe yarayan muh
telif mevaddan en ehvenini istimal etmeyi nazarı dik
kate alan traktör fabrikaları evvelce tamamı ile ben
zin ile işleyen makineler yerine şimdi ehveniyetinden 
dolayı hemen tamamı ile petrol ile işleyen traktörler 
imal etmektedirler. Gene aynı halin neticesi olarak 
bu kere Adana'da kuşat edilen Beynelmilel Ziraat ser
gisinde tecrübeleri icra kılınan muhtelifülçins ziraat 
traktörleri arasında altın madalya ile taltif olunan Fi
at traktörü mevaddı müştaile olarak mazot istimal 
etmektedir, tyi iş gördüğünü ve diğerlerinden ucuz 
bir maddei müştaile ile tahrik olunduğunu gören Ada
na çifçileri mezkûr traktörlerden satın almaya başla
mıştır. Mazotun fiyatı diğer mevaddı müştaile fiyat
larının hemen nısfı derecesinde olması hasebi ile iş 
bu maddei müştailenin tamimi istikbali ziraatimiz 
için mühim bir hatvei tarakki olacağı derkâr bulun
duğundan 12 Nisan 1339 tarih ve 329 numaralı Ka
nunda muharrer mevaddı müştaile misilli mazotun 
dahi gümrük ve istihlâk resimleri hini ithalinde Zi
raat Bankası namına zimmet kaydedilerek Ziraat Ve
kâleti bütçesindeki teşvikât ve gümrük resmi tertibin
den mahsubunun icrası pek muvafık olacağı teem
mül olunmuş ve kanunu mezkûre tezyil edilmek 
üzere bu babda tanzim kılınan maddei mahsusa muk-
tezasının ifası zımnında leffen arz ve takdim kılınmış
tır. efendim. 

Karar 

4 1 . 12 . 1340 
Ziraat Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celileye 
16 . 8 . 1340 tarih 1784 numaralı Ziraatte müs

tamel olup hariçten ithal edilecek mevaddı müştaile 
gümrük resmine dair 12 Nisan 1339 tarih ve 329 nu
maralı kanuna müzeyyel maddei mahsusa unvanlı 
Heyeti Vekileden mevrut lâyihai kanuniye Encümeni-
mizce tetkik olundu. Mevzuu bahis mazot, petrol ve 
benzin gibi ziraat makinelerinde müstamel mevaddan 
biri olup olbabdaki kanunda mezkûr bulunmaması 
mazotla müteharrik traktör vesair ziraat makineleri 
istimal eden zürraai mutazarrır etmekte bulunduğu 
gibi petrol ve benzinin gümrük ve istihlâk resminden 
muaf olmasına ve mazotun dahi aynı cins mevaddı 
müştailei muharrikeden bulunmasına binaen emsali 
muafiyete mazhariyeti pek tabiî bulunduğundan tek
lifi kanuni esas itibari ile kabul edilmiş ise de ayrı 
bir maddei kanuniye yerini ol babdaki kanunu ha
zıra yalnız mazot kelimesinin ve (İktisat Vekaleti) 
yerine (Ziraat Vekâleti) cümlesinin ilâvesi sureti ile 
muaddelen kabulü takarrür etmiş olmakla Heyeti 
Celileye arz olunur. 

Ziraat Encümeni 
Reis Vekili Mazbata Muharriri 

Sivas tzmir 
Ömer Şefki Mustafa Rahmi 

Aza Aza 
Zonguldak Kozan 

-Yusuf Ziya Ali Sadi 
Aza Aza 

Maraş îsmail 
Okunamadı 

Muvazenei Maliye Encümeni 
Adet 

16 8 Kanunuevvel 1340 
Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 

Ziraatte müstamel olup haricen ithal edilecek 
mevaddı müştaile gümrük resmine dair 12 Nisan 1339 
tarih ve 329 numaralı kanuna tezyil edilmek üzere 
(Mazotun) dahi gümrük ve istihlâk resimlerinin hini 
ithalde Ziraat Bankası namına zimmet kayıt edilerek 
Ziraat Vekâleti bütçesindeki teşfikat ve gümrük res
mi tertibinden mahsup edilmesine dair hükümet ta
rafından gönderilip Kavanini Maliye Encümenince 
tetkik buyurulan lâyihai Kanuniye Encümenimizce de 
mütalâa ve müzakere edildi. Elyevm ziraat makine-
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lerinde kullanılmakta olan mevaddı müştaile meya-
nında mazotun dahi istimal edildiği ve bunun fiyatı 
diğer mevadda nazaran daha ehven olması zürra işbu 
maddenin istimaline saik olacağından emsali mevad
dı müştaileye bahşedilen muafiyetin mazota da teş
mili muvafık görülmüştür. 12 Nisan 1339 tarih ve 
329 numaralı kanuna (mazot) kelimesinin ilâvesi ile 
mezkûr kanundaki İktisat Vekâleti yerine (Ziraat Ve
kâleti) terkibinin ikamesi ve mahsup muamelesinin 
Ziraat Vekâleti bütçesine mevzuu teşvikâtı ziraiye 
ve gümrük resmi maddesinden icra edilmesi sureti ile 
kabulü Encümenimizce tasvip edilmiş olmakla muad
del maddei kanuniye berayı tasdik Heyeti Celileye 
takdim kılınmıştır. 

Muvazenei Maliye Encümeni 
Reis Vekili 

Mazbata Muharrir Kâtip 
Çatalca Konya 
Şakir Fuat 
Aza Aza 

Trabzon Diyarbekir 
Şefik Şeref 
Aza Aza 

İsparta Sivas 
Mükerrem Halis Turgut 

Aza Aza 
Kırşehir Giresun 

Yahya Galip Musa Kâzım 

Hükümetin Teklifi 

Madde 1. — Ziraat Bankasının hariçten celbe-
deceği ziraat makinelerine muktazi mazotun gümrük 
ve istihlâk resimleri hini ithalde Ziraat Bankası na
mına zimmet kayıt edilerek Ziraat Vekâleti bütçe
sindeki teşvikât ve gümrük resmi tertibinden mah
sup edilir. 

Madde 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden itiba
ren mer'iyülicradır. 

Madde 3. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına Mali
ye ve Ziraat Vekilleri memurdur. 

6 . 8 . 1340 
Başvekil ve 

Hariciye Vekili Müdafaai Milliye Vekili 
İsmet Kâzım 

Adliye Vekili Dahiliye Vekâleti Vekili 
Mustafa Fevzi Doktor Refik 
Maliye Vekili Maarif Vekili 

Mustafa Abdülhalik Vasıf 
Nafia Vekili Ziraat Vekili 

Süleyman Sırrı Zekâi 

Sıhhiye ve Muaveneti 
Ticaret Vekili İçtimaiye Vekili 
Hasan Hüsnü Doktor Refik 

Mübadele, İmar ve İskân Vekili 
Refet 

Ziraat Encümeni Teklifi 

Madde 1. — Ihtiyacatı ziraaiye için çiftçilerle bağ
cılara tevzii ve ita edilmek üzere Ziraat Bankasının 
hariçten celp ve ithal edeceği tırpanlar ve makine 
kayışları ve yedek aksamı ve makinelere müktazi 
vakum, gres, benzin, benzol ve petrol ve mazot ile 
karboniyeti potas, karboniyeti süt, göz taşı, zacıkıb-
rısı ve kükürtün ve nakliyata elverişli her nevi oto
mobillerin gümrük ve istimlâk resimleri hini ithalde 
Ziraat Bankası namına zimmet kayıt edilerek Ziraat 
bütçesinde çiftçilere ve bağcılara muavenet namı ile 
açılacak bir faslı mahsusda mahsup edilir. 

Madde 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden itibaren 
meriiyülicradır. 

Madde 3. — İşbu kanun icrayı ahkâmına Maliye 
ve Ziraat Vekilleri memurdur. 

Muvazenei Maliye Encümeninin Teklifi 
Birinci madde — İhtiyatı ziraaiye için çiftçilerle 

bağcılara tevzii ve ita edilmek üzere Ziraat Bankası
nın hariçten celp ve ithal edeceği tırpanlar ve ma
kine kayışları ve yedek aksamı ve makinelere mükta
zi vakum, gres, benzin, benzol, petrol ve mazot ile 
karboniyeti potas, karboniyeti süt, göztaşı, zacıkıbrısl, 
kükürtün ve nakliyata elverişli her nevi otomobillerin 
gümrük ve istihlâk resimleri hini ithalde Ziraat Ban
kası namına zimmet kayıt edilerek Ziraat Vekâleti 
bütçesinde teşvikâtı ziraaiye ve gümrük resmi mad
desinden mahsup edilir. 

İkinci madde — İşbu kanun tarihi neşrinden iti
baren meriiyülicradır. 

Üçüncü madde — İşbu kanunun icrasına Maliye 
ve Ziraat Vekilleri memurdur. 

REİS — Söz isteyen var mı? 
ÇİFTÇİ MEHMET FUAT BEY (Kastamonu) — Ar

kadaşlar! Tadilen Heyeti Celilenizin huzuruna getirilen 
şu madde ile zürraaın ihtiyacatı temin edilmiş değildir. 
Zira şimdiye kadar hiç faydası görülmüş değildir. Zi
raat Bankası piyasayı, ihtiyacı düşünmeksizin, vakit
li vakitsiz gaz, yahut mahrukat alıyor, bunlar mahal
lerine gidinceye kadar günlerce uzuyor. Hatta geçen 
sene bendeniz buraya geldiğim vakit Ziraat Banka
sına müracaat * ettik. Kastamonu'daki traktörler için 
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gaz yağı ve benzin gönderilmesi için söz aldım ve 
gönderiyoruz dediler, halbuki altı ay sonra gönde
rildi. Alât gönderilmedi, bu yüzden hatta bendeni
zin traktörü üç ay muattal kalmıştır. Sonran efen
diler, Ziraat Bankası zannederim, bu meselede ko
misyoncu ve vasıtacı gibi düdüşünülmez. Traktör sa
hipleri zürra hakkında şu maddeye bir kelime ilâ
vesini teklif ederim (Mahallî ziraat müdürlerinin, 
mahallî komisyonlarının tastiki ile zürraın, her trak
tör sahibinin sarf edeceği senelik gazı kendisi ha
riçten vesika ile almak için, ita edilmek üzere Ziraat 
Bankasının ve Ziraat Müdüriyetinin ruhsatı ile zürraın 
bizzat hariçten celbedeceği) kelimesinin ilâvesini tek
lif ederim. Efendiler! İnebolu'ya gaz çıkıyor. Kasta
monu'ya on sekiz saattir. Orta yerde altı saatlik 
yerde olan zürra Kastamonu'ya sekiz saat gitmeye 
mecbur kalıyor. Nakliye ücreti veriyor. Bizim çiftlik 
müdürü bu sene kırk teneke gaz almıştı. Hariçten 
mubayaa edilen gaz ile bunun arasında tenekede 
on kuruş fark vardır ve sonra gazların kısmı küllisi 
akmıştır. Binaenaleyh zürraın hukukunu müdafaa 
için bu kelimenin ilâvesini teklif ederim. (Kabul ses
leri) bir de takrir vereceğim. 

ZİRAAT ENCÜMENİ MAZBATA MUHARRİ
Rİ RAHMİ BEY (İzmir) — Efendim! 1336 senesinde 
neşrolunan kanun ile istisna edilen mevadda mazot 
dahil değildir. Halbuki mazot, benzin ve gazyağı, 
hampetrolden çıkan mevad içinde son günlerde bil
hassa Rusya'da, bir çok memaliki mütemeddinede 
ucuzluğu dolayısiyle pek ziyade istimal edilen bir 
maddedir. Bu madde şimdiye kadar memleketimizde 
pek istimal olunmazdı, traktörlerin istimali dolayısı 
ile bilhassa Fiat traktörleri, teammül dolayısı ile, 
aynı zamanda bazı traktörler, bazı âlâtı cedide için bu 
madde istimal edildiği için kanununun içine mazotun
da ilâvesi Başvekâletten teklif edildi. Bizim Encüme
nimizde bunu kabul etti. Yalnız hükümetin teklifinde 
gümrük ve istihlâk resimlerinden bahis olunuyordu. 
Halbuki mazot istihlâk resmine tabi değildir. Yalnız 
gümrük resmine tabidir. Kanundaki istihlâk resmine 
tabidir kelimesini kaldırdık. Yalnız gümrük tabirini 
ibğa ettik, bir de hükümet bunu ayrı bir kanun ola
rak teklif ediyordu, halbuki biz mevcut olan kanu
nun mevaddı içine bunu ilâve sureti ile teklif ettik. 
bir de hükümet bunu ayrı bir kanun olarak teklif 
ediyordu, halbuki biz mevcut olan. kanunun mevaddı 
içine bunu ilâve sureti ile teklif ettik. Muvazeneyi 
Maliye Encümenide aynen bu şekli kabul etmiştir. Kas
tamonu Mebusu Mehmet Beyin söyledikleri kanunun 
esasına değil,, tatbikatına ait hususattır. Ziraat Ban

kası filhakika geçen sene petrol tevziatında matlup 
veçhile muvaffak olamamıştır. Hakikaten gaz; akar 
nevinden bir madde olduğu için çok yerlerde vasaiti 
nakliye müşkilâtı, yolsuzluk dolayısı ile Ziraat Ban
kası memurlarının zaten işi çok olduğu için tevziatta 
vesairede az çok müşkilât görülmüştür. Halihazır
da büyük bir kumpanya ile mukavele aktedilmiştir. 
Şimendifer güzergâhlarında olan kasabalara, mühim 
merakize petrol muntazaman sevk edilmektedir. Müş
külât çok azalmaktadır. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Akanlar ne 
olacak? 

RASİH EFENDİ (Antalya) — Fiat farkı vardır, 
diyorlar. 

RAHMİ BEY (İzmir) — Efendim! Bunlar tefer
ruata ait mesaildendir. Esasen mazotun diğer mevad 
gibi gümrük resminden istisnasını Heyeti Celileniz ka
bul ediyorsa o şekilde teklif atta bulunabilir. Mevzu 
müzakere olan mesele mazotun diğer mevad meya-
nına ithali meselesidir. 

MEHMET BEY (Biga) — Bu maddede tadat edi
len alât ve edevat meyanında zeytinyağına mahsus 
makineler ve diğer hususata ait olan alât ve edevatta 
dahil midir? 

RAHMİ BEY (İzmir) — Hayır efendim! Onlar 
dahil değil, dahil olanlar mezkûr kanunda... 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — Kanun eskidir. 

RAHMİ BEY (İzmir) — Efendim! Kanun 1339 
senesinde yapılmıştır. Kanun eskidir. 

MEHMET BEY (Biga) — Zeytinciler çiftçiden ad
dedilmiyor mu? 

RAHMİ BEY (İzmir) - (Devamca) — Şimdi zati-
âlileride.. Alât ve edavatıda ilâve arzu ediyorlarsa tek
lif ederler, müzakere edilir. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Burada deniliyorki, 
alâtı ziraiye için istimal edilmekte olan makinelere 
ait benzin vesair yağlar müstesna, pek sarahat yok
tur, birde züraaın doğrudan doğruya kendini tarlalar
da kendi mahsulatını getirmek için mubayaa ettikleri 
kamyonlar bundan müstesna mıdır, değil midir? 

RAHMİ BEY (İzmir) — Tabiî onlarda müstes
nadır. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — O halde zabta geç
sin, bu mühimdir. Maksat züraaın istimal ettiği alât 
ve mahrukatın resimden istisnası meselesidir. 

REİS — Kanunun heyeti umumiyesi hakkında baş
ka söz isteyen yok. Maddelere geçilmesini kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyacağım. 
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Kabul etmeyenler lütfen el kadirsin... Maddelere ge
çilmesi kabul edilmiştir. 

12 Nisan 1339 tarih ve 329 numaralı (Ziraatle 
müstamel olup hariçten ithal edilecek mevadı müş-
taile gümrük resmine dair) Kanununun birinci mad
desini muaddil kanun. 

Madde 1 — îhtiyacatı ziraiye için çiftçilerle bağ
cılara tevzi ve ita edilmek üzere Ziraat Bankasının 
hariçten celb ve ithal, edeceği tırpanlar ve makine 
kayışları ve yedek aksamı ve makinelere muktazi va
kum, gres, benzin, petrol, benzol ve mazot ile kar-
bonuyeti potas karboniyeti sut, göztaşı, zacıkıbrisî, 
kükürtün ve nakliyata elverişli her nevi otomobil
lerin gümrük ve istihlâk resimleri hini ithalde Ziraat 
Bankası namına zimmet kayıt edilerek Ziraat Vekâleti 
bütçesinde teşvikâtı ziraiye ve gümrük resmi madde
sinden mahsup edilir. 

ZİRAAT VEKİLİ HASAN FEHMİ BEY (Gü
müşhane) — Efendim! Koyunlarda hasıl olan kelebek 
hastalığı için Avrupa'da son zamanlarda ihzar edilen 
mualeceninde bu maddeye dercini rica ederim. (Dis-
tul ve fujerjunol) ismindeki ilâçtır.. Bunu da gümrük 
resminden muaf tutarak memleketimize ithal, edersek 
memlekette her sene kelebek hastalığından telef olan 
iki milyon reis koyunun hiç olmazsa mühim bir kıs
mının kurtarılmasını temin ederiz. Heyeti Celilenizden 
bunu rica ederim. Ümit ederim ki, Encümende bunu 
kabul edecektir. 

MUVAZENEYİ MALİYE ENCÜMENİ MAZ
BATA MUHARRİRİ SAKİR BEY (Çatalca) — 
Muvazeneyi Maliye Encümeni namına bu teklifi ka
bul ediyoruz efendim. 

ZİRAAT ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR
RİRİ RAHMİ BEY (İzmir) — Ziraat Encümeni na
mına da kabul ediyoruz efendim. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Encümenden bir sual 
soracağım efendim! Burada «Nakliyata elverişli her 
nevi otomobiller gümrük ve istihlâk resimleri hini 
ithalde Ziraat Bankası namına zimmet kayıt edilerek» 
deniyor. Yoksa ağniyaı ümmetin getirip bindikleri 
otomobillere de bu şâmil midir? Manası pek şümullü. 

SAKİR BEY (Çatalca) — Kanunun eski tabiri ol
duğu için Encümen eski ibareyi tebdile lüzum görme
miştir. Yalnız bu defa mevzui bahis olan mazotun 
ilavesidir. Evvelce İktisat Vekâleti denilmişti. O teb
dil edilerek Ziraat Vekâleti denmiştir. Mahsup edile
ceği faslında unvanı değişmiştir. Encümen evvelce 
çiftçilere ve bağcılara muavenet namı ile açılacak bir 
fasıldan mahsubu icra edileceğini söylediği halde bi- j 
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lâhare bu faslın unvanını teşvikâtı ziraiye ve gümrük 
resmine tahvil etmiştir. Encümen yalnız bu noktalar
dan tadili kâfi görmüştür. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — O halde bütün zen
ginlerinde otomobilleri ne kadar hususî. binek oto- -
mobiller varsa bundan istifade edecektir. Çünkü on
ların hepsi çiftçi olacaktır. Meselâ: Anadolu'nun her 
bir tarafına getireceğim bir otomobil için bendeniz 
de çiftçiyim ve gümrük resmi vermeden geçiririm. 
Yaşasın zenginlik. 

ŞAKIR BEY (Çatalca) — Kanunun unvanı zaten 
böyle tefsire manidir. Kanunun unvanında deniyor ki 
Ziraatte müstamel olup hariçten ithal edilecek me-
vad...) Bu unvan korktuğumuz umumî tefsirlere ma
ni olabilir zannederim. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Zeki Be
yin sosyalist olacağını hiç hayalimden geçirmezdim. 
(Handeler). 

ZİRRAT VEKİLİ HASAN FEHMİ BEY (Gü
müşhane) — Efendim! Müsaade ederseniz arz edeyim. 
Bu muafiyet Ziraat Bankası namına gelip zürraa tev
zi edilen mevada aittir. Ziraat Bankasının; nakliyata 
elverişli otomobil getiripte herhangi bir adamın keyfi 
için istimal edebileceği bir otomobil şeklinde verme
sinin imkânı olmadığı gibi, Ziraat Vekâleti dahi 
gümrük resmi maddesinden bunun mahsubunu ka
bul etmez. Bunun imkânını tasavvur edilebilir? Zi
raat Bankasının sipariş edip getireceği zürraın nakli
yatta istimal edebileceği bir otomobil olacaktır ve 
kanunun bütün ahkâmı buna havidir. Binaenaleyh iş-
tibaha mahal yoktur. 

REİS — Efendim! Başka söz isteyen yoktur. Ta
dil teklifleri vardır. Kastamonu Mebusu Mehmet 
Fuat ve Biga Mebusu Mehmet Beylerin takrirleri 
vardır. Bundan maada bir de Ziraat Vekili Hasan 
Fehmi Beyefendinin şifahî teklifleri vardır ki encü
menlerde bu teklifi kabul etmişlerdir. Bu da (Distul 
ve Fujerinol) namındaki mualecedir. Bunun maddeye 
dercini teklif ediyorlar kabul edenler lütfen el kaldır
sın.. Aksini reye vaz edeceğim, kabul etmeyenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. Takrirleri arz edi
yorum. Mehmet Beyin takriri: 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddenin üçüncü satırı nihayetine ve zey

tin ta'siyratma mahsus makinelerle zeytincilik alâtı 
fıkrasının ilâvesini teklif eylerim. 

18 Kanunuevvel 1340 
Çanakkale 

Mehmet 
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REİS — Bu takriri nazarı dikkate alanlar lütfen 
el kaldırsın... Aksini reye koyacağım. Nazarı itibare 
almayanlar lütfen el kaldırsın... Nazarı dikkate alın
mıştır efendim. 

Kastamonu Mebusu, Fuat Beyin takririni arz edi
yorum. 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddenin Ziraat Bankasının hariçten cel-

bedeceği kelimesinden sonra (Zürraın ziraat memur
larından istihsal edecekleri ihtiyaç vesikaları üzerine 
hariçten mubayaa edecekleri) kaydının ilâvesini tek
lif ederim. 

Kastamonu 
M. Fuat 

ŞÜKRÜ BEY (Çatalca) — Efendim! Ziraat Ban
kasından maadasının celbedeceği mevadın gümrük res
minden muafiyetini kabul etmek bir çok yolsuzlukla
ra yol açabilir. Binaenaleyh Encümen bu cihetin ilâ
vesine taraftar değildir. (Reye sesleri). 

REİS — Efendim! Sahibi takrir, takririni izah 
edecektir. 

MEHMET FUAT BEY (Kastamonu) — Efen
dim! Encümen Ziraat Bankasından başka hariçten 
züraa için getirilecek yağlarda vesairede suiistimal 
olur diyorlar, haşa! Bu olamaz. Çünkü Ziraat Ban
kası bugün tüccar değildir. Bendeniz bir kamyon ala
cağım Ziraat Bankası getirmiyor. Ben dersem ki Zi
raat Bankasına, ziraatte istimal etmek üzere bir kam
yon alacağım ve bu kamyonun celbine de kanaat ge
tirirse burada nasıl suiistimal olur? Sonra efendim 
bir traktörün, bir makinenin yakacağı gaz mahduttur. 
Ziraat Vekili Bey de takrir buyurdular. Günde mas
raf edeceği miktarı bilerek bir senelik gazı hariçten 
vasaitini bulur ucuz alırsam, bunun suiistimalat me
selesi mevzuubahis olamaz, Ziraat Bankasından ala

caktır. Bunu kendi kendine götürüp ticarette istimal 
edemeyecektir. Zaten kanunda hariçten satanların 
ceza görecekleri mukayyettir. Her halde bunun ilâ
vesini rica ederim. Bunda suiistimalat kabil değildir. 
(Kabul sesleri) 

REİS — Mehmet Beyin teklifini reyinize arz edi
yorum. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — Efendim! Esas mesele gümrükten 
hiçbir şeyin bilâ resirn geçmemesidir. Gümrükleri 
açarsak o zaman zannederim ki, birçok suiistimalâta 
tesadüf ederim. (Reye sesleri) Ziraat Bankasına gelen 
mevadı hükümetin bütçesine koyuyoruz ve o süratle 
sübvansiyone ediyoruz. Her şeyi böyle yapacak olur
sak sonra varidat kalmaz. 

REİS — Efendim! Takriri reyinize koyuyorum. 
Nazarı dikkate alanlar lütfen el kaldırsın... Nazarı 
dikkate almayanlar lütfen kaldırsın... Nazarı dikkate 
alınmamıştır. 

Riyaseti Celileye 
Maddeye zürraın tarlalarını korumak için etrafı

na çekmek üzere celbedilecek dikenli telin de ithalini 
teklif eyleriz. 

Çorum Yozgat 
İsmail Kemal Süleyman Sırrı 

REİS — Efendim! Çorum Mebusu İsmail Kemal 
Beyin takririni reye koyuyorum. Nazarı dikkate alan
lar lütfen el kaldırsın... Almayanlar el kaldırsın... Na
zarı dikkate alınmamıştır efendim. 

Efendim! Birinci maddeyi nazarı dikkate alınan 
takrirlere göre tashih edilmek üzere Encümene iade 
ediyoruz. 

On dakika teneffüs için celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı Celse Saat; Dakika : 2.50 
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İKtNCÎ CELSE 

Bedi Müzakerat Saat; Dakika : 3,25 

REİS — KÂZIM PAŞA 

KÂTİPLER — Hakkı Bey(Van), Ragıp Bey (Zonguldak) 

REÎS — Celseyi açıyorum efendim! Encümene 
tevdi edilen madde, tadil edilmiş ve iade olunmuştur, 
okuyoruz : 

Madde 1. — Ziraatte müstamel olup hariçten it
hal edilecek mevadı müştaile gümrük resmine dair 
329 numaralı ve 12 Nisan 1339 tarihli Kanunun bi
rinci maddesi berveçhi zir tadil olunmuştur : 

İhtiyacatı ziraiye için çiftçilerle bağcılara tevzi 
ve ita edilmek üzere Ziraat Bankasının hariçten celp 
ve ithal edeceği tırpanlar ve makine kayışları ve ye
dek aksamı ve makinelere muktazi vakum, gres, ben
zin, petrol, benzol ve mazot iîe karboniyeti potos, 
karboniyeti sut, göztaşı, saçıkbrısi, distol, fujerjinol 
ve kükürtün ve nakliyata elverişli her nevi otomobil
lerin gümrük ve istihlâk resimleri hini ithalde Zi
raat Bankası namına zimmet kayıt edilerek Ziraat 
Vekâleti bütçesinin teşvikâtı ziraiye ve gümrük res
mi maddesinden mahsubedilir. 

ZAMİR BEY (Adana) — Encümenden bir şey 
soracağım efendim! Burada bendeniz unutulmuş bir 
şey görüyorum. Sunî gübre, malumu âliniz ziraatte 
çok müstameldir. Bunun hakkında Encümen bir şey 
düşünüyor mu? 

SAKİR BEY (Çatalca) — Bunlar zaten muafiye
te tabi mevattandır.. 

REİS — Efendim! Encümenden gelen maddeyi 
tadil veçhile reyinize vazediyorum. Kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldır
sın... Birinci madde kabul edilmiştir. 

Madde 2. — İşbu kanun tarihi neşdinden itibaren 
meriyülicradır. 

REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — İşbu kanunun icrasına Maliye ve Zi
raat vekilleri memurdur. 

REİS — Bu maddeyi kabul edenler lütfen el kal
dırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. Efendim! Kanunun Heyeti Umumiyesini 
tayini esami ile reyinize arz ediyorum. Kabul eden
ler beyaz kabul etmeyenler kırmızı rey vereceklerdir. 

Müzakere edilecek mevadın ikinci maddesine ge
çiyoruz. 

2. — Maarif Vekâletinin 1340 bütçesinde vaki olan 
zühulün tashihine dair Başvekâletten mevrut (3/298) 
numaralı tezkere ve Muvazenei Maliye Encümeni 
Mazbatası : 

REİS — Okunacaktır. 
Başvekâlet 

Kalemi Mahsus Müdüriyeti 
Adet : 

6 ' 

3730 

Maarif Vekâletinin 1340 bütçesinde vaki olan zü
hulü tashihine dair Başvekâletden mevrut 3/298 
numaralı tezkere, 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Maarif Vekâleti Celi!esinin 245 nci leylî iptidaî 
maaş ve masraf maddesine şehrî yirmişer liradan kırk 
ve onbeşer liradan keza kırk muallim ve onar lira
dan yirmi kâtip ve hesap memuru ile yirmi ambar 
memuru ve diğer müstahdemin maaş ve ücretleri ile 
talebe mekülât ve melbusat vesair masarifi için vaz 
olunan tahsisat teklif veçhile kabul edildiği halde 
Muvazeneyi Maliye Encümeninde zuhulen kadrosun
da şehrî on beşer liralık kırk muallim ile onar lira 
maaşlı yirmi ambar memurunun gösterilmediği ve 
beş sınıflı bir mektebin iki mullimle idaresine imkân 
olmadığı gibi leylî bir mektepte ambar memurunun 
bulunmaması da caiz olamıyacağından mevcut tahsi
sat dahilinde salifülarz memurinin istihdamı zımnın
da keyfiyetin tashihi Maarif Vekâleti Celiseniden 
İşar kılınmakta olduğundan müktezasının ifasına mü
saadeyi riyaset penahillerini istirham eylerim efen
dim. 

Başvekil 
İsmet 
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Leylî İptidaî Kadrosu 

Nev'i Memuriyeti Adet Beheri Şehrisi Altı Aylığı Mülahazası 

Müdür 
Muallim 
Muallim 
Kâtip ve 
Memuru 
Ambar ve 
Memuru 
Aşçı 
Hademe 
Çaşamırct 

Hesap 

Deppoy 

25 
55 
55 
25 

25 

'25 
100 
25 

30 
25 
25 
12 

10 

40 

750 
1 375 
1 100 

300 

250 

1 000 
1 500 

500 

4 500 
8 250 
6 600 
1 800 

1 500 

6 000 
' 9 000 

300 
Maktuan 
Makîuan 

Yekûn 6 775 40 650 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Muvazeneyi Maliye Encümeni 

Adet 

15 
8 . 12 . 1340 

Muvazeneyi Maliye Encümeni Mazbatası 
Maarif Vekâletinin 245 nci leylî ibtidaî maaş ve 

masrafı maddesine vaz olunan tahsisat teklif veçhi
le kabul edildiği halde kadrosunda şehrî on beş li
ralık kırk muallim ile onar lira maaşlı yirmi ambar 
memurunun bulunmaması ve birçok sınıfların mual-
limsiz kalmalarını ve bir kısım leylî iptidailerin me
sul bir ambar memurundan mahrumiyetini intaç et
mekte olduğu ve mevzu tahsisat mezkûr kırk mual
lim ile yirmi ambar memurunun da kadroda mez
kûr olacağına göre tanzim edildiği Başvekâletten 
mevrut ve Encümenimize muhavvel 2.11.1340 ta
rihli 6/3730 numaralı tezkerede bildirilmiştir. Mev
cut tahsisat dairesinde tayin ve istihdamları mümkün 
mezkûr kırk muallim ile yirmi ambar memurunun 
kadroya ilavesi Encümenimizce kabul olunmuş isede 
bütçe ve kadro şekli maruzda heyeti celilenin tasdi
kine mükterin olmuş olduğundan tadil ve tasrihi 
hususununda Heyeti Celileye arzı kararğır olmuştur. 

Muvazeneyi Maliye 
Encümeni Reis Vekili Kâtip 

Mazbata Muharriri Konya 
Çatalca Fuat 

Şakir 

Aza 
Trabzon 

Şefik 

Aza 
Kırşehri 

Yahya Balip 

Aza 
Diyarbekır 

Şeref 

Aza 
Sivas 

Halis Turgut 

Aza Aza 
İsparta Giresun 

Mükerrem Musa Kâzım 
REİS — Efendim! Mazbatayı reyinize arz ediyo

rum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye 
koyuyorum. Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

3. — Telefon santralleri mevcut olan şehirlerde 
fonotelgraf usulünün tatbiki hakkında (1/450) numa
ralı kanunun lâyihası ve Posta ve Telgraf ve Muva
zeneyi Maliye Encümenleri Mazbataları. 

DAHİLİYE VEKİLİ RECEP BEY (Kütahya) — 
Efendim! Ruznamede mevcut olan mevat bitti. Hal
buki akşama kadar da vakit vardır. Bu gün Encü
menlerden gelmiş ve Mazbataya rapt edilmiş olup 
bugünkü evrakı varide meyanmda ruznameye alınan 
(Fonotelgraf hakkında bir kanun lâyihası vardır. Tab 
edilip tevzi edilmiştir. Hem de kısa birşeydir. Kabu
lü halinde evlerinde telefon bulunan zevatın telgraf
ları telefonla tebliğ ve bu suretle telgraf muhabera
tında suhuleti temin edecek bir kanundur. Şimdi mü
zakeresini teklif ediyorum, esasen ruznameye alın
mıştır ve ruznamede başka birşey yoktur. 
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REİS — Efendim! Dahiliye Vekili Beyin müza
keresini teklif ettiği lâyiha tab edilmiş ve Azayı Ki
rama tevzi olunmuştur. Bugün müzakeresini Meclisi 
Âli kabul ederse müzakere edebiliriz. 

HAYDAR RÜŞTÜ BEY (Denizli) — Paşam! 
Usul noktai nazarından bir gün sonra müzakere edil
mek lâzımdır. Daha bu gün tevzi edilmiştir. (Dün 
tevzi edildi sesleri). Hayır efendim, bugün tevzi edil
di. Daha okumadık. 

HAKKI TARİK BEY (Giresun) — Efendim, ba
sit birşeydir. Okununca derhal anlaşılır. 

DAHİLİYE VEKİLİ RECEP BEY (Kütahya) — 
Efendim!. Bunun emsali vardır. Ve bu gün akşama 
kadarda vakit vardır. Beyefendinin buyurdukları usu
le bendenizde vakıfım. Ve fakat iki maddelik gayet 
basit bir meseledir. Evinde telefonu bulunan bir zat, 
kendi telefonu ile telgrafını yazdırabilecek ve namı
na gelecek telgraf da telefonla kendisine bildirilecek, 
hükümet bu bapta muamele yapmak için mezuniyet 
istiyor. Mesele bundan ibarettir. Akşama kadar bir 
iki saat vaktimizi beyhude yere izaa etmeyelim. Hal
kın ihtiyacatı medeniye ve istirahatini temin edecek 
bir kanundur. Şimdi müzakere edelim. Teklif ediyo
rum. Reye vaz olunsun kabul buyuruîursa müzake
re edelim. 

REİS — Efendim. Reyinize arz ediyorum. Bugün 
müzakeresini kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Bugün müzake
re edilmesi kabul edilmiştir. Lâyıhai Kanuniyeyi 
okuyoruz. 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 

Kalemi Mahsus Müdüriyeti 17 . 2 . 1340 
Adet : 6/836 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Ceîilesine 
Telefon santrallan mevcut olan şehirlerde telgraf 

merakizi tarafından telefon abonelerine telefonla tel-
grafname tebliğ ve tebelüğü muamelesi hakkında Da
hiliye Vekâleti Celilesince tanzim kılınıp İcra Vekil
leri heyetinin 17 . 2 . 1340 tarihli içtimaında ledette-
zekkür Meclisi Âliye arzı takarrür eden lâyıhai ka
nuniye ile esbabı mucibeyi havi tezkere sureti mu-
saddakası leffen takdim kılınmıştır. Müktezasının 
ifasına müsaadei Riyasetpenahilerini arz ve istirham 
eylerim efendim. 

Başvekâlet Vekili 
Mustafa Fevzi 

Lâyihai Kanuniye 
Madde 1. — Hükümet umuma küşade telefon şe

bekesi mevcut olan şehirlerde indellüzum telefona abo
ne olanlar namına vürut edecek telgrafnamelerin tele
fonla tebliğ ve aboneler tarafından çekilecek telgraf
namelerin telefonla merkezlere tevdii muamelelerini 
veyahut bu muamelelerden yalnız birini ihdas etmeye 
mezundur. 

Madde 2. — Bu hizmet için talipten telefondan 
tebliğ veya telefondan alız olunacak elli kelimeye ka
dar her telgraf name için yedibuçuk kuruş ve miktarı 
kelimatı elli kelimeyi tecavüz eden telgrafnamelerden 
birinci elli kelimeye kadar yedibuçuk kuruş ve ondan 
sonrası için her elli kelime ve küsurundan beş kuruş 
ücreti munzamma alınır. 

Madde 3. — Müstacel işaretini havi olan telgraf
namelerden ücreti mezkûre üç kat alınacağı gibi, müs
tacel işaretini muhtevi olmayan telgrafnamelerin de 
telefonla müstacelen tebliği talep olunduğu takdirde 
ücreti mezkûre gene üç kat olarak istifa olunur. 

Madde 4. — İşbu kanun tarihi neşrinden meriyül-
icradır. 

Madde 5. — İşbu kanunun icrasına Dahiliye Vekâ
leti memurdur. 

Başvekâlet Vekili Seriye Vekili 
Mustafa Fevzi Mustafa Fevzi 

Müdafaai Milliye 
Vekâleti Vekili Adliye Vekili 

Mustafa Abdülhalik Seyit 
Dahiliye Vekili Hariciye Vekâleti Vekili 

Ferit Doktor Refik 
Maliye Vekili Maarif Vekili 

Mustafa Abdülhalik İsmail Sefa 
Sıhhiye ve Muaveneti 

Nafia Vekili İçtimaiye Vekili 
Süleyman Sırrı Doktor Refik 

Erkânı Harbiyei Umumiye Mübadele, İmar ve İskân 
Vekâleti Vekili Vekâleti Vekili 
Mustafa Fevzi İsmail Sefa 

Esbabı Mucibe 

Başvekâleti Celileye 
Telefon santralleri mevcut olan şehirlerin kısmı 

azamında telefon abonelerine ait telgraf nameler tel
graf merkezinden işbu abone sahipleri telgrafname-
leriııi yine telefonla teîgrafnamelere tebliğ ederler. 
Buna mukabil telgraf idarelerince, abone sahiplerin
den telefonu ile telgraf vermek veya almak için pek 
az miktarda bir ücreti muayyene alınmaktadır. Bu 
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usulün memleketimizde elyevm sahayı tatbikiyesi te
lefon şebegesi bulunmak iitibariyle yalnız istanbul'
dur. Binaenaleyh bilâhara imkân hâsıl oldukça sair 
şehirlere de teşmil edilmek ve evvelâ İstanbul, Bey
oğlu ve Galata merkezlerinde tatbikata başlanılmak 
üzere fonotelgraf denilen bu usulün tatbiki tasavvur 
edilmiş ve bu bapta ihzar kılman maddei kanuniye 
lâyihası merbutan takdim kılınmıştır. Lâyihanın ikti
sabı kanuniyet etmesine müsaadei devletleri arz ve 
istirham olunur efendim. 

Dahiliye Vekili 
Ferit 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Posta ve Telgraf Encümeni 

Karar 
7.4.1340 

Posta ve Telgraf Encümeni mazbatası 

Riyaseti Celileye 
Telefon santrali mevcut olan şehirlerde telgraf 

merkezi ile telefon aboneleri arasında telefonla tel-
grafname tebliğ ve tebellüğü muamelesi hakkındaki 
lâyihai kanuniye ile esbabı mucibe... Mazbatası En-
cümenimizce tetkik olundu. 

Fonotelgraf denilen bu usule telgraf muhaberesi
nin süratten ibaret olan esasini vesaiti mümküneden 
bilistifade temine matuf ve Avrupa'nın hemen her 
şehrinde mevcut olup elyevm telefon şebekesi bulun
mak itibariyle İstanbul'da da kabili tatbiktir. Bina
enaleyh imkân oldukça sair şehirlere de teşmil edil
mek ve evvelâ İstanbul, Beyoğlu, Galata merkezlerin
de ttbikatına başlanmak üzere zikrolunan usulün ih
dası muvafık ve ayrıca alınacak ücreti muayyeninin 
de idareye menfaatbahş olacağı muhakkak görülmüş 
ve lâyihanın aynen tasvibi ile Heyeti Umumiyeye ar
zına karar verilmiştir. 

Posta ve Telgraf 
Encümeni Reisi namına 

Giresun 
Hakkı Tarik 

Kâtip 
Trabzon 
Rahmi 

Aza 
Kângırı 

Rifat 

Mazbata Muharriri 
Giresun 

Hakkı Tarik 

Âza 
Ertuğrul 

Halil 

Âza 
Van 

Mehmet Münip 

Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 
Telefon santralleri mevcut olan şehirlerde fono

telgraf usulünün tatbiki hakkında Başvekâletten mev
rut kanun lâyihası Posta ve Telgraf Müdiri Umumisi 
Beyin huzuru ile müzakere olundu. Tetkikat netice
sinde Posta ve Telgraf Encümeni tarafından aynen 
kabul edilen mevadı kanuniyenin Encümenimizce de 
şayanı kabul olunduğunun ve ikinci, üçüncü madde
lerde zikredilen ücretlerin ifa kılınacak midemata 
mukabil mütedail bulunduğunun Heyeti Celileye ar
zına karar verilmiştir. 

11 Kânunuevvel 1340 

Muvazenei Maliye Encümeni 
Reis Vekili 

Mazbata Muharriri 
Çatalca 
Şakir 
Aza 

Konya 
Kâzım Hüsnü 

Aza 
İsparta 

Mükerrem 
Aza 

Kırşehir 
Yahya Galip 

Kâtip 
Konya 
Fuat 
Aza 

Trabzon 
Şefik 
Aza 

Hakkâri 
Asaf 
Aza 

Giresun 
Kâzım 

REİS — Heyeti Umumiyesi hakkında söz iste
yen var mı? (Hayır sesleri) Söz isteyen yoktur. Mad
delere geçilmesini kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

Fonotelgraf kanunu 
Madde 1. — Hükümet, umuma küşade telefon 

şebekesi mevcut olan şehirlerde indellüzum telefona 
abone olanlar namına vürut edecek telgrafnamelerin 
telefonla tebliğ ve aboneler tarafından çekilecek tel
grafnamelerin telefonla merkezlere tevdii muamelele
rini veyahut bu muamelelerden yalnız birini ihdas et
meye mezundur. 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? (Hayır ses
leri) Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... Aksini re
ye koyuyorum. Kabul etmeyenler el kaldırsın... Mad
de kabul edilmiştir. * . 

Madde 2. — Bu hizmet için talipten, telefondan 
tebliğ veya telefondan ahzolunacak elli kelimeye ka
dar her telgrafname için yedi buçuk kuruş ve mikta-: 
rı kelimatı elli kelimeyi tecavüz eden telgrafname-
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lerden birinci elli kelimeye kadar yedi buçuk kuruş 
ve ondan sonrası için her elli kelime ve küsurundan 
beş kuruş ücreti munzamma alınır. 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? 
HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim! 

Matbuata ait olan telgraf ücretleri esas ücretlere ait 
olan kanunda üçte bir veya nisıf olarak gösterilmiş
tir. 

NEBİZADE HAMDİ BEY (Trabzon) — Matbu
ata kızgınız. 

HAKKI TARIK BEY (Devamla) — Binaena
leyh burada da aynı suretle tenzile tabi tutulmasını 
teklif ederim. (Bir takrir verirsin sesleri) vereceğim 
efendim. 

REİS — Hakkı Tank Beyin ikinci maddenin ta
dili hakkındaki takriri okunacaktır. 

Riyaseti Celileye 
Maddeye fıkrayı atiyenin ilâvesini teklif ederim: 
«Matbuata ait telgrafların ücreti esas ücrette

ki nispet dairesinde tenzil olunur.» 
Giresun 

Hakkı Tarık 

REİS — Tadil teklifini nazarı dikkate alanlar 
lütfen el kaldırsın... Nazarı dikkate almayanlar lüt
fen el kaldırsın... Tadil teklifi nazarı dikkate alın
mıştır. O halde tadilâttan sonra madde şu şekli alı
yor : 

Madde 2. — Bu hizmet için talipten, telefondan 
tebliğ veya telefondan ahzolunacak elli kelimeye ka
dar her telgrafname için yedi buçuk kuruş ve mik
tarı kelimatı elli kelimeyi tecavüz eden telgrafname-
lerden birinci elli kelimeye kadar yedi buçuk kuruş 
ve ondan sonrası için her elli kelime ve küsurundan 
beş kuruş ücreti munzamma alınır. 

«Matbuata ait telgrafların ücreti, esas ücretteki 
nispet dairesinde tenzil olunur. 

REİS — Maddeyi bu şekilde reyinize arz ediyo
rum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etme
yenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir efen
dim. 

Madde 3. — Müstacel işaretini havi olan telgraf-
namelerden ücreti mezkûre üç kat alınacağı gibi 
müstacel işaretini muhtevi olmayan telgrafnamelerin 
de telefonla müstacelen tebliği talep olunduğu tak-
dirde ücreti mezkûre gene üç kat olarak istifa olu
nur. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Bendeniz de bunda 
bir fazlalık görüyorum. Heyeti Celilenize şunu arz 
etmek isterim ki, müstacel işareti havi olan "telgraf-
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namelerden üç kat ücret alınacağı ciheti pek doğru
dur. Fakat ikinci şıkta müstacel ibaresini muhtevi 
olmayan telgrafnamelerin telefonla müstacelen bil
dirilmesi arzu olunduğu takdirde ondan da üç" kat 
ücret alınacaktır. Bundan telgrafların geldiği vakit 
telgrafhanede teehhüre uğrayacağı anlaşılıyor. Yani 
geldiği vakit yerine verilmiyor. Müstacelen verilir
se yerine gidecektir. Bundan bu mana çıkıyor. Telgraf
tan gene üç misli alınsın fakat telefondan bir misli 
alınsın. Bunu Heyeti Celilenizden istirham eylerim. 

DAHİLİYE VEKİLİ RECEP BEY — Efendim! 
Bu, telefondan telgrafhanye yazılan telgraflara şamil 
değildir. Bu, telgrafhaneye gelip de telgrafhaneye 
vusulünü müteakip diğer muhaberata tercihan arzu 
edilen yerlere veyahut ticarethanelere gönderilecek 
telgraflara münhasırdır. Meselâ şu suretle arz ve izah 
edebilirim. Farz buyurunuz, bir ticarethane vardır 
ki, şuradan, buradan bu usul ile kendi namına gelen 
telgrafları dakikasında kendisine bildirmesi hakkın
da telgraf müdüriyetine ve merkezine tebligatta bu
lunur ve der ki, benim namıma telgraf merkezine 
gelecek telgrafı bu usule tevfikan ve tercihan tele
fonla benim yazıhaneme bildiriniz der. Ve bu rüç-
hanla kendi işlerini biran evvel temin etmek isterler. 
İşte bu takdirledir ki, diğer telgrafnamelere tercihan 
kendi namına, vürut etmiş olan telgraflar teehhüre 
uğramaksızın telefonla bildirilir. Tıpkı telgraflarda 
olduğu gibi yedi buçuk ve beş kuruş ücret burada 
üç misli olarak alınacaktır. Bu kayıt bu maksada 
müteveccihdir. 

Zeki Beyefendi buyurdular ki; telgraflar telefon
la tebliğde teehhür ve tekaddüm bulunacak mıdır ki, 
bu suretle müstaceliyeti natık olarak bir fazla para 
mevzuubahis olsun. Bendeniz de diyorum ki, bunun 
mahallî tatbiki zaten İstanbul'un ve inşallah gelecek 
sene bütçede kabul ettiğiniz takdirde Ankarada da 
(Pati santral) sisteminde veyahut muntazam santral 
tesisatı yapacağız. Memleketin her tarafında bu 
muntazam telefon tesisatı yapılacaktır. Şimdi yalnız 
İstanbul'da vardır. İstanbul'daki telefon muhabera
tından, bilhassa tüccarlar noktai nazarından müsta-
celiyetindeki ehemmiyet malumdur. Bir tüccar, diğer 
tüccara nispetle fazla para verip kendi namına ge
len telgrafın telefonla müstacelen kendisine verilme
sini arzu ederse bu üç misli bedeli tediye etmekle 
mükelleftir. Kanunun ikinci maddesi bu noktayı 
gösteriyor. Binaenaleyh lâzımdır. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Bu teshflât şayanı 
şükrandır. 
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ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Telefonda kimse bulun
madığı takdirde ne miktar intizar edecektir? 

DAHİLİYE VEKİLİ RECEP BEY (Devamla) 
— Efendimi Bu muamelâta ait bir meseledir. Mua
melenin tarzı ceryanında yapılacak birçok şeyler tek
lif olunabilir. Bizim kanunda teklif ettiğimiz ahkâm, 
esastan ibarettir. Adamı olmaz veya geç kalır, o baş
ka meseledir. Telgraf gelir gelmez benim namıma 
gelen telgrafları tercihan bana bildiriniz derse buna 
mukabil üç misli para vermeyi taahhüt etmiş olur. 
Rüçhana mukabil bir bedel vermek lâzımdır. 

REİS — Efendim! Madde hakkında ne tadil tek
lif eden ve ne de söz isteyen yoktur. Maddeyi kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lüt
fen el kaldırsın... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 4. — İşbu kanun tarihi neşrinden meri-
yül icradır. 

REİS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler... Lüt
fen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — İşbu kanunun icrasına Dahiliye Ve
kâleti memurdur. (Vekili sesleri) 

REİS — Efendim! Maddeyi reyinize arz ediyo
rum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul et
meyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini tayini esami ile re
ye vaz ediyorum. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Encümene giden mad
de ne oldu? 

REİS — O okundu, bitti. 
HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Tayini esa

miye lâzom var mı? (Var sesleri) 
DAHİLİYE VEKİLİ RECEP BEY — Para me

selesidir. 
REİS — Bundan evvelki kanun için reylerini is

timal etmeyenler reylerini versin! Ziraate ait kanu
nun istihsali ârâsı hitam bulmuştur efendim. 

Ziraatte müstamel bazı mevadın gümrük resmin
den istisnası hakkındaki kanunun neticei arasını arz 
ediyorum: 129 zat reye iştirak etmiştir; 128 kabul, 
1 müstenkif vardır. Muamele tamam değildir. İkinci 
defa reye konacaktır. 

Şehirlerde fonotelgraf usulünün tatbiki hakkın
daki kanuna rey vermeyenler reylerini istimal etsin 
istihsali ârâ hitam bulmuştur. Neticesini arz ediyo
rum: 133 zat reye iştirak etmiştir. 127 kabul, 4 ret, 
2 müstenkif vardır. Muamele tamam değildir. Bu da 
ikinci defa reye konacaktır. 

Efendim! Cumartesi günü öğleden sonra saat 
birde içtima etmek üzere celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı müzakerat saat : 3,50 

mmm 
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12 Nisan 1339 tarih ve 329 numaralı (Ziraatte müstamel olup hariçten ithal edilecek mevadde müştaile 
Gümrük Resmine dair) Kanunun beşinci maddesini muaddel Kânunun neticei ârâsı 

(Nisabı ekseriyet hâsıl olmamıştır.) 

ADANA | 
İsmail Sefa B. 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 

AMASYA 
Esad B. 
Nafiz fi. 

ANKARA 
Al) Fuad Paşa 
Şakir B 

ANTALYA 
Ahmed 'Saki B. 
-Hasan Sıtkı B. 
RasSh Ef. 

ARDAHAN 
Talât fi. 

ARTVİN 
Hilmi fi, 

BAYEZİD 
Şefik! B. 

BİGA 
Samih Rifat B. 
Şükrü B. 

BOLU 
Dr.- Emin Cemal B. 
Şükrü B. 

BOZOK 
'Salih B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi Ef. 
Refet B. 

CANİK 
Cavİd Paşa 
Süleyman Necmî B. 
Talâ* Avni B. 

Reyo iştirak edenler : 

Kabul edenler : 

Reddedenler : 

Müstenkifler : 

129 

128 

— 
1 

(Kabul edenler) 

CEBELİBEREKET 
İhsan B. 
ÇATALCA 

Şakır B. 
ÇORUM 

Dr. Mustafa B. 
Ferit B. 
İsmail Kemal' B. 
Münir B. 

DENİZLİ 
Haydar Rüştü B. 

DERSİM 
Ahmed Şükrü fi. 
Feridun Fikri B. 

DİYARBEKİR 
Feyzi fi, 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZİZ 
Cevat Paşa 
Hüseyin B. 
Mum iddin fi. 

Mustafa B. 
Naci fi. 

ERGANİ 
İhsan B. 
İhsan Hâmid B. 

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet B. 

ERZURUM 
Halet fi. 
Raif Ef, 
Rüştü Paşa 
Ziyaeddin Ef. 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi B. 
Arif B. 

GAZİANTEP 
Ahmed Remzi fi. 
Kılıç Al! B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GENÇ 
Muihididin B. 

GİRESUN 
Hakiki Tarık B. 
Kâzım1 fi. 

GÜMÜŞHANE 
Hasan Fdhmi B. 
Zeki fi. 

HAKKARİ 
Asâf fi. 

İSPARTA 
Hüseyiin Hüsnü Ef. 
İbrahim Ef. 
Mükerrem B, 

İSTANBUL 
AM Fethi fi. 
İsmail Canbulat B. 
Kâzırri Kara'b&kir' Paşa 
Refet Paşa! 

İZMİR 
Mahmüd Esad fi. 
Mustafa Rahmi fi. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

İZMİT 
İbrahim B, 
İbrahim Süreyya fi. 

KÂNGIRI 
Mustafa1 Abdülhalik B. 
Rifat B, 
Talât B. 
Ziya fi. 
KARAHİSARI SAHİP 

Alî fi. 
Kâmiİ fi. 

KARAHİSARI ŞARKİ 
Tcim a <ı î R 

Mehmed Emin fi. 

KARESİ 
Alı Şuurf B. * 
Haydar Adil B. 
Mdhmed' VehbTı fi. 
Osman Niyazi fi. 

KARS 
Ömerf fi. 

KASTAMONU 
Halüid fi. 
Mehmed Fuad B. 
Veled Çeleb? Ef. 

KAYSERİ 
Ahmed Hilmi fi. 

KONYA 
Eyüp .EL 
Fuaid fi. 
Kâzım Hüsnü B. 
Mustafa! Ef. 
Mustafa Fevzi Ef. 
Naim Hazım Ef. 
Tevfik Fikröt fi. 

KOZAN 
Ali Sadi B. 
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KÜTAHYA 
Rağıp B. 
Recep B. 

MALATYA 
Reşid Ağa 

MARDİN 
AbdülganI B. 
Derviş B. 

MENTEŞE 
Şükrü Kaya: B. 
Yunus Nadi B. 

MERSİN 
Besim B. 

NİĞDE 
Galip B. 

ORDU 
Faik B. 
Hai l Sıtkı B. 
Hamdi B. 
İsmail B. 

RİZE 
Fuad B. 

SARUHAN 
Kemal B. 

SİİRD 
Halil Hulki B. 

SİNOP 
Yusuf Kemal B. 

SİVAS 
Dr. Ömer Şevki B. 
Rasüm B. 
Ziyaettin B. 

SİVEREK 
Kadri Ahmed B. 

TEKFURDAĞ 
Faik B. 

TOKAD 
Ermn B. 
Hacı Kâmil Ef. 

Mustafa Vasfı B. ^ 
TRABZON 

Abdullah B. 
Nebizade Hamdi B. 
Süleyman Sırrı Ef. 
Şefik B. 

VAN 
Hakkı B. 

ZONGULDAK 
Ragıp B. 

Halil B. 
Ragıp B. 
Tunalı Hilmi B. 
Yusuf Ziya B. 

(Müstenkifler) 

BİGA 
Mehmet B. 

i>9<t 
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Fonotelgraf Kanunu hakkındaki neticei ârâ 

(Nisabı ekseriyet hâsıl olmamıştır.) 

ADANA 
Zamir B, 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 

AMASYA 
AH Rıza Ef. 
Esad B, 
Nafiz B 

ANKARA 
A l Fuald Paşa 
ŞaMf İB. 

ANTALYA 
Ahmed Sakı B. 
Haisan' Silki B. 

Rasıh Ef. 

-ARDAHAN 
Talât B. 

ARTVİN 
H M B. 

BAYEZİD 
Şefik B. 

BlGA 
Mefamed B. 
Şamili R'ifat B. 
Şükrü B. 

BOLU 
Dr. Emin Cemal B. 

BOZOK 
SalĞh B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi Ef. 
Refef B. 

CANİK 
Cavid Paşa! 
Talât Avni B. | 

Reye iştirak: ddenler : 

Kabul edenler : 

Reddedenler : 

Müstenkifler : 

133 

127 

4 

2 

(Kabul edenler) 

1 CEBELİBEREKET 
İhsan B. 

ÇATALCA 
Şakir B. 

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

1 Münir B. 
DENİZLİ 

Necip A l B. 

DERSİM 
Ahmöd Şükrü B. 
Feriiduri Fikri fi. 

DİYARBBKİR 
' Fevzi B. 

Şeref B. 
EDİRNE 

Cafer Tayyar Paşa 

ELÂZİZ 
Cevafc Paşa 
Hüseyin B. 
MumMdün B. 
Mustafa B. 
Naci B. 

ERGANİ 
İhsan B, 
İhsan Hâmiid B. 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi fi. 
Arif fi. 

GAZİANTEP 
Ahmed Remzi B. 
Hâfi/i Şaliin fi. i 
Kılıç Ali B. 1 

| GELİBOLU 
\ Celâl Nuri B. 
| GENÇ 
i MuMddiri B. 
I GİRESUN 
1 Hakkı Tarık B. 
i Kâzım B. 
! Şevket B. 

I GÜMÜŞANE 
• Hasan Fehmi B. 
I Zeki fi. 

HAKKÂRİ 
j Asâf B. 
i Nazmi B. 

İSPARTA 
i Hüseyin Hüsnü Ef. 
i Hafız İbrahim Ef. 

Mükerrem B. 
İSTANBUL 

Ali Feıthll B. 
İsmail Canbulat B. 
Kâzım Karabekir Paşa 
Refet Paşa 
Yusuf Akçura B. 

İZMİR 
Mahmud Esad B. 

İZMİT 
İbrahim B. 

KÂNGIRI 
Mustafa Abdülhaljk B. 
Rifaf B. 
Talât B. 
Ziya! fi. 
KARAHİSARI SAHİP 

Kâmil Ef. 1 

! KARAHİSARI ŞARKİ 
İsmail B. 
Mehmed Emin B. 

KARESİ 
Ali Şuuri B. 
Haydar Adül B. 
Kâzım1 Paşa 
Möhriıed Vehbi B. 
Osman Niyazi B. 

KARS 
Ömer B. 

KASTAMONU 
HaKd B. 
Mehmed Fuad B. 
Veled Çelebi Ef. 

KAYSERİ 
Ahmed HilmJ fi. 
Dr. HaH-d B. 

KONYA 
Eyüp Sabrİ Ef. 
Fuad B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Musa Kâzım fi. 
Mustafa Ef. 
Mustafa Fevzi Ef. 
Naim Hazım1 Ef. 
Tevfik Fikret B. 

KOZAN 
Ali Saip fi, 
Ala Sadi B. 

KÜTAHYA 
Rağıp B. 
Recep B. 

MALATYA 
Reşid Ağa' 
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MARDİN 
Abdülganİ B. 
Abdürrazzalk B. 
DervıS B. 

MENTEŞE 
Şükrü Kaya B. 
YunuS Nadi B. 

MERSİN 
Besiim B. 

NİĞDE 
GaMp B. 

ORDU 
FaMc B. 

ADANA 
İsmail Sofu B. 

İ : 23 

i Halil Sıtkı Ef. 
; Hamdı B. 
I l&ma)il B. 
1 Recat B. 

RÎZE 
Es ad B. 

! Fııad B. 

SARUHAN 

Kemal B. 
Vasıf B. 

Sİ İR D 
Halil Hulki B. 

DENİZLİ 
Haydar Rüştü B. 

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet B. 

18 . 12 . 1340 C : 2 

SİVAS 

Dr. Ömer Şevki B 
R aslim B. 
Ziyaettin B. 

SİVEREK 

Kadriî Ahmed B. 

TEKFURDAĞ 

Faik B. 

TOKAD 

Emin B. 
Hacı Kâmil Ef. 

(Reddedenler) 

İZMİT 
İbrahimSüreyya B. 

(Müstenkifler) 

ERZURUM 
Raif Ef. 

| TRABZON 
! Abdullah B. 
1 Neibizade Hamdi B. 

Süleyman Sırrı Ef. 
Şeflik B. 

VAN 
Ffakkı B. 
İbrahim B. 

ZONGULDAK 

Hai l B. 
Ragıp B. 
Tu nalı Hilmi B. 

TOKAT 
Mustafa Vasfi B. 

» © - « 
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