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BİRİNCİ CELSE 

Bed'i Müzakerat; Saat : 10,45 

REİS : Kâzım Paşa 

KÂTİP : Şeref Bey (Diyarbekir) 

RBÎS — Efendim! Celseyi açıyorum. 

ZAPTI SABIK HULÂSASI 

REİS — Zaptı sabık hulâsası okunacaktır. 

Altmışaltına İçtima 

28 Şubat 1341 Cumartesi 

Birinci Celse 
Öğleden evvel M'de Ali Sururi Beyin tahtı ıriyaset-

leninde billimiikat, zaptı sabık hulâsası kıraat ve kabul 
üd'jlldıi. Evrakı varide aiit oldukları mahallere 'havale 
olundu. 

Memurini mülkiye mazulyet kaınunuyla askerî, 
mülkî tekaüt kanunlarının bazı mevaddıını muaddil 
kanun lâyfihasıımım ımüstacelen ve tierdiban (müzakeresi 
karaırgir oldu. Geçen içtima senesinde telkîlilf ettiği 
(Türkçe (kanunu) unvandı teklifi kanunisinin 'Maarif 
Encümeninden alınarak ruznaımeye ithali hakkında 
Zonguldak Meibusu Tunalllı Hilmi Beyim takrM kıra
at ve redddlundu. Hareketi iisyaniye aleyhinde muhte
lif m'aihalerden mevrut telgraf namelere lâzım gelen 
cevapların vedl'imesi tensip edildi. 

Müteaküben havalÜ şarkiye muhacirlerimin mem-
leJketleriimle kaidesi ve meskeMerinıim taimlir ve iinşaası 
için tahsis edilmiş olan paradan henüz siarfedlilemeyen 
rriT.cftarıınm 1341 senesinde de sarfı hakkındaki teklifi 
kaınuiDiniin müzakeresine 'başlanılarak İkinci maidfte 
taıdüen ve diğer maddeler aynen kabul olundu. 

Cumhu iyot ga:z:ües:m!in hâdisei isyan hakkımdaki 
yanlış neşriyatıma dair Ergani Meibusu İhsan Hârnıit 
Beyin sualine Dahiliye Vekili Cemir Bey tarafımdan 
voıiien cevap istfma edildi ve öğleden sonra içtima 
delllimek üzere celse tatil ölündü. 

ikinci Celse 

Al Sururü Bey tarafımdan kuşat ediılerek vilâyaü 
şa^i'ye nıuhacdırferLiniin memleketlerine iadesi ve mes-
kenierıinOn tamir ve inşası için verilmiş olan tahsisat 
halklkındaki kanun reye vaz ve yüzeli rey ile kabuÜ 
olunduktan sonra İMaaırİf Vekâlleti bütçesinin müza-
ktarssûne geçödli ve müzakereye bir müddet devam 
edilıdOkıten sonra ve Darülfünuna ait tenMdaıtıın Da
rülfünun bütçesinde yapıtaaısı ikarargir olduktan sonra 
bütçenin heyeti umumiyesli hakkındaki müzakerenin 
kifayeitiyle fasıllara geçilmesi kaıbul ve tteneffüs için 
celse tatil olundu. 

Üçüncü Celse 

Ali Sururi Bey tarafımdan kuşat edilerek Müdafaai 
Milliye Vekâletiyle Duyunu Umumiye Müdüriyeti 
Umumiyesli 1340 bütçelerine tahsisatı munzamıma ita
sı hakkındaki kanun lâyihallanyle Evkaf ve Askerî 
Falbrlka'jOir Müdüriyeti Utaumiiyelerı, Seyri Saf ayin 
ve Erzurum - Sarıkamış - Kars ve şuabatı demiryol
ları idareleri 1341 muvakkat bütçeleri hakkındaki 
kanon lâyfıaiİJaın müzakere ye cümliesii aynen kaıbul 
©dliîldi. Mezkûr ikanunlarm heyeti umumiyderi daM 
tayini esami ile reye vaz ve ekseriyeti ârâ ille toalbul 
olundu ve Pazar günü içtima edilmek üzere celseye 
hitaırri verildi. 

REİS — Zaptı saibık hülâsası hakkında bir müta
lâa var mı? (Kabul sesleri) Zapta sabuk hülâsası ay
nen kabul edilmiştir. 

Lâyihalar 

7. — Erzurum - Sarıkamış - Kars ve Şuabatı De
miryolları idaresinin 1341 senesi bütçesi hakkında ka
nun lâyihası (1 j 636) 

2. — EVRAKI VARİDE 

REİS — Muvazend Maliye Encümenine havale 
edilmiştir. 

2 — Karadeniz Boğazı Tahlisiye İdaresinin 1341 
senesi bütçesine dair kanun lâyihası (1/637) 

61 — 
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RElS — Muvazeneyi Maliye Encümenine havale 
edilmiştir. 

Tezkereler 
1 — Büyük Millet Meclisinin 1336 ve 1338 sene

lerine ait hesabı kati cetvelleri hakkında Tetkiki He-
sabat Encümeni tezkeresi (3/384) 

REİS — Ruznameye alındı. 

2 — Cemiyetler Kanununun on ikinci maddesinin 
tefsirine dair Başvekâlet tezkeresi (3/385) 

REİS — Dahiliye Encümenine havale edilmiştir. 

Takrirler 
/ — Siirt Mebusu Halil Hülki Efendinin geçen 

seneden beri Diyanet İşleri Encümeninde bulunan ve 
Seriye Vekâletinden musaddak icazetnameye malik 
olmayanların ilmî kisveyi labis olmamalarına müte
dair olan teklifinin Nizannameyi Dahilinin olbaptaki 
sarahati mucibince doğrudan doğruya ruznameye 
alınmasına dair takriri. 

REİS — Okunacaktır. 

Riyaseti Celileye 
Kıyafeti ilmiyeninin ancak şeraiti lâyıkayı müsait 

kimselere hasrına mütedair takririmin geçen seneden 
beri Encümenlerde kalmasına binaen Nizamnamei 
Dahili mucibince Diyanet İşleri Encümeninden celp 
ile ruznameye ithal ve intacını arz ve teklif eylerim. 

Siirt Mebusu 
Halil Hulki 

(Kabul kabul sesleri) 
ALİ SUURİ BEY (Karahisarışarki) — Efendim! 

Filhakika herhangi bir teklif bir Encümende üç aydan 
fazla kalırsa sahibi Heyeti Umumiyeden o teklifin 
doğrudan doğruya ruznameye alınmasını talep ede
bilir. Nizamnamede müsarrahtır. Ancak Halil Hulki 
Efendi Hazretlerinin mevzubahis ettikleri teklifi ka
nunî zannediyorumki doğrudan doğruya Heyeti Umu-
miyece halli mümkün olabilecek mesailden değildir. 
Binaenaleyh bendenizce encümenden temenni edelim 
bunu mümkün olduğu kadar tesri etsinler, tetkik et
sinler ve neticeyi Heyeti Umumiyeye getirsinler. Bir 
çok kuyut ve surat lâzımdır. Kolay kolay hallonula-
cak bir mesele değildir, ve böyle müşkül bir meseleyi 
doğrudan doğruya Heyeti Umumiyece halle imkân 
yoktur. Öyle zannediyorum ki, eğer Halil Hulki Efen
dinin teklifi kabul olupta ruznameye alınacak olursa 
o zaman madde madde müzakeresi pek çetin olacak 
ve maddeleri ayrı ayrı tekrar encümene göndermek 
ihtiyacını hissedeceğiz ve bu defa kendilerinin maksa
dı olan sürat yerine bilakis teehhür vufeuta gelecektir. 

Şu halde hangi Encümende ise ki - takrirden Diyanet 
İşleri Encümeninde olduğu anlaşılıyor - O encümen
den rica ederiz sürati mümkine ile âriz ve âmik tetkik 
ve intaç ederek Heyeti Umumiyeye sevk etsin. 

YUSUF AKÇORA BEY (İstanbul) — Reis Paşa 
hazretleri, Encümen Reisi esbabı teehhürü izah etsin. 

REİS — Efendim! Nizamname sarihtir. Sahibi 
Hazretleri Encümen Reisi esbabı teehhürü izah etsin 
takrir, teklif etmiştir. Bu teklifi kabul ederseniz veya
hut encümene gönderilmesini arzu ederseniz onuda 
ayrıca reyi âlinize arz edeceğim. 

NAİM HAZIM EFENDİ (Konya) — Bir çok 
mühim mevadı ihtiva ediyor. Meselâ Hadis kitapları
nın tevhiden ortadan kaldırılması hakkında teklif 
vardır ki; bu gayet mühimdir. Bu itibarla Hadis kitap
larını ortadan kaldırmak lâzım gelir (Nemünasebet 
sesleri) (Encümen izahat versin sesleri) 

REİS — Efendim! Müsaade buyurunuz Nizam
namei Dahiliyedeki mecburiyet karşısında bu teklifi 
reye koyarız kabul edilirse takriri encümene veririz. 
Kabul etmezseniz burada müzakeresini reyi âlinize arz 
edeceğim. 

AHMET REMZİ BEY (Gaziantep) — Sebebi 
teehhürü anlıyalım ki ona göre rey verelim efen
dim. 

REİS — Sebebi teehhür mevzubahis değildir. Ya 
hükümet yahut sahibi doğruca Heyeti Celileye arz 
edebilir. 

YUSUF AKÇORA BEY (İtanbul) — Sebebi teeh
hürü anlamak lâzım efendim. (Sahibi takrir izah etsin 
sesleri) 

REİS — Efendim sahibi takrir ruznameye ithali
ni istiyor. Söz söylemeye lüzum yoktur, sahibi takrir 
burada yoktur. (Burada sesleri) Efendim! Reyinize arz 
ediyorum. (Reis Bey müsaade et sesleri) Kimseye söz 
yoktur ve söz için de bir sebep yoktur. Sahibi takrir 
sarahatan teklif etmiştir. Doğruca Meclis ruznamesine 
alınmasını kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın.. Efendim! Reylerde 
müsavat vardır. Kâtip beylerin reylerini de soralım 
(Ayağa kalkalım sesleri) Fek âlâ efendim. Doğruca 
ruznameye alınmasını kabul edenler lütfen ayağa" 
kalksınlar.. Kabul etmeyenler lütfen ayağa kalnsınlar. 
Doğruca Meclis ruznamesine alınması kabul edilme
miştir. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — O halde Reis Paşa 
hazretleri temenni ederiz ki biran evvel Encümen tet
kik etsin, Heyeti Celileye takdim etsin. Böyle aylar
ca Encümen evrakı arasında kalmasın. 
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&YAS SAMİ BEY (Muş) — Eacömsa bunu çar 
buk tetkik ederek Meclise sevk etsin. 

NAÎM HAZIM EFENDİ (Konya) — Bunu sahi
bi tekliften ziyade hükümet teklif etse daha iyi olur. 

HALİL HULKÎ EFENDİ (Siirt) — Encümene 
tebliğ edilsin. Biran evvel çıksm. 

REİS — Şüphesiz efendim. 

2 — Edirne Mebusu Faik Bey ve rüfekasmın; 
Edirne, Kırklareli, Tekirdağı, Çatalca vilâyetleri da
hilindeki bazı köylerin arazisi ihtiyaçlarına kâfi ol
madığından emvali metruke ve emvali milliye çiftik
leri ile hali arazinin bedeli misliyle civar kasaba ve 
köylülere satılması temenniyatına datr takriri. (4(164) 

REİS — Başvekâlete havale edilmiştir. 
3 — Sinop Mebusu Recep Zühtü Beyin; mzname-

nin 51 nci maddesini teşkil eden ve yüz elli kişilik lis
te mensubinine mütedair olan Başvekâlet tezkeresiy
le Dahiliye ve Adliye Encümenleri mazbatalarının 
tercıhan ve müstacelen müzakeresi hakkında takriri. 

REİS — Okunacak. 

Riyaseti Celileye 
Bugünkü ruznamemizde yüz elli kişilik listeye da

hil bulunanların neşriyatı hakkında Dahiliye ve Adliye 
Encümenleri mazbataları mevcuttur. Halepte bir Kürt 
Taali Cemiyeti teşkil eden bazı matrat muharrirlerin 
taşra ve İstanbul matbuatında hatırat namı altında if-
sadat ve telkinatı elyevm devam etmektedir. Binaena
leyh zaten kısa olan ve bu tefsir hakkında Meclisi Âli
nin reyini izhar ettirmek gayesine matuf bulunan mez
kûr mazbataların tercihan ve müstacelen müzakeresini 
arz ve teklif ederim.. 

Recep Zühtü 
Sinop 

4 — Bozok Mebusu Ahmet Hamdi Beyin, yüz elli 
kişilik liste mensubinin hakkındaki kanun lâyihasıntn 
derhal'müzakeresine dair takriri 

Riyaseti Celileye 
Ruznamenin elli birinci numarasında mukayyet 

yüz elli kişilik listeye dahil bulunanların neşriyatı hak
kındaki Adliye Encümeni mazbatasiyle kanun lâyiha
sının ehemmiyetine binaen müstacelen ve tercihan 
müzakere btıyuraftnasmı arz ve teklif eylerim. 

Ahmet Hamdi 
. Yozgat 

VEHBİ BEY (Karesi) — Usul hakkında arz ede
ceğim. Efendim? Tercihan deyince arkadaşımız ruz-
öâsaedeki raeyadj tercihan tekhf ediyor. Daha evvel 
bazı teklifleri müstacelen kabui etmiştik. Bazılarına da 

(Hemen) karariyle kabul ediyoruz. Bendeniz arkada
şımın ifadesinden şunu anlıyorum ki hemen müzake
resini talep ediyor. Halbuki ifadeleri bu değildir. Ter-
cihandır. (Hemen sesleri) Riznameyi tanzim eden ze
vattan rica ederim. (Tercihan, müstacelen, takdimen, 
hemen) kelimeleri birbirine karışmıştır. Heyeti Celi-
nenin verdiği kararların mahiyeti hüyüktür. Verilen 
kararları hepimizin tutması ve herkesin itaat etmesi 
lâzımdır. Rica edeceğim, Ruznamede müstacel ruzna-
me diye bir kısım vardır, bunun bir kısmı müstacelen-
dir, bir kısmı müstacelen ve takdimendir. Bir kısmı ter
cihan ve takdimendir. Binaenaleyh Memurin Kanu
nu hakkındaki, Tütün reji kanunu hakkındaki karar
lar tercihandı. Şimdi ruzname sırasında onuncu numa
raya, gitmiş. Halbuki diğer müstacelen kabul edilen
ler de vardır. Tercihan ve takdimen olanların müsta
celen olanlara tercihi lâzım gelir. Şimdi de arkadaşı
mızın teklifi - arkadaşımıza bendeniz tercüman oluyo
rum, fakat belki yanlış söylüyor. (Doğru sesleri) Zan
nediyorum ki, hemen müzakeresini istiyorlar. Bunları 
böyle tasrihan tanzim etmelerini Divanı Riyasetten 
rica ediyorum. Ruznameyi tanzim etsinler biz de ona 
göre anhyahm, 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Reis Paşa hazret
leri geçen gün tercihan ve takdimen bazı kanunların 
müzakeresi teklif olunduğu vakit. Makamı Riyaset 
her ne olursa olsun bu tercihan ve takdimen kabul 
olunmuş ve olunacak mevadın müzakeresini mütea
kip müzakere edileceğini reye kondu ve ekseriyeti Ira
ya iktiran etti. Binaenaleyh bunda da evvelki gün ve
rilen bu kararın nazarı itibare alınmasını rica ediyo
rum. 

REİS — Efendim! Müstacel ruznamede mevcut 
olan maddeler hakikaten kimi tercihan kimi takdi
men, kimi hemen şimdiki gibi kararlar ve kayıtlarla 
yekdiğerinin içerisine girmiştir. Bunları zabıtlarda gö
rüyoruz. Bunları ancak verilmiş ve nazarı dikkate 
alınmış olan takrirlerle zabıtlardan çıkararak bir sı
raya koyuyoruz. Bakıyoruz ki takrir de müstacelen ve 
hemen diyor, ona göre hareket ediyoruz. Binaenaleyh 
mehmaemken bir sıra yaptık. Meclis hergün ruzna-
mesine hâkim olduğu için bunların içinden birinin di
ğerine takdiminde muhtardır. Meselâ: Şimdi verilen 
takrirde müstacelen, tercihan ve takdimen diyor. Bu
nun gibi daha bazı müstaceliyetler vardır. Onlardan 
sonra takdimen ve tercihan müzakere edilecek demek
tir. (Hemen şimdi sesleri) Müsaade buyurun takrirde 
bu sarahat yoktur. 

RECEP ZÜHTÜ BEY (Sinop) — Paşa hazretleri 
hemen müzakeresini rica ediyorum. 
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REtS— Yani bugün mü? 
RECEP ZÜHTÜ BEY (Sinop) — Evet efendim. 
İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Efendim! 

Neşriyat devam ediyor. Ortada bir çok şeyler var, us-
at var, onun için müstacelen müzakere edelim. 

RElS — O başka mesele, esasa aittir. Efendim; 
bu teklifin bugünkü ruznamenin başında müstacelen 
müzakeresini kabul edenler lütfen el kaldırsınlar.. Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsınlar.. Kabul edilmiş
tir. 

VEHBÎ BEY (Karesi) — Reis Paşa ruznamenin 
bu cihetlerini tetkik buyuracağınızı vaat buyurmuş
tunuz. 

REtS — Diğer celsede efendim. 
5 — Antalya Mebusu Ahmet Saki ve Kırklareli 

Mebusu Doktor Fuat Beylerin; Kırkkilise Vilâyetinin 
(Kırklareli) ne tahvili için ceryan eden müzakerat es
nasında tekarrür ettiği veçhile Türkiye dahilindeki 

mevaki isimlerinden millî mefkuremize muvafık ol
mayanların tebdili hakkında takriri (4/165) 

REtS — Başvekâlete havale olundu. 
Evrakı Saire 

1 — Aşarın ilgası dolayısiyle Araç, Akhisar, Ala
şehir, Ulus, Ünye, İnebolu Boğazlayan, Bilecik, Te-
kirdağı, Safranbolu, Haymana, Daday, Küplü, Küre 
ve Gülpazarından mevrut teşekkürü havi telgraf name
lere Divanı Riyasetten münasip cevaplar yazılacaktır. 

2 — İsyan harekâtının takbihi hakkında ihtiyat 
Zabitleri Cemiyeti Heyeti Merkeziyesi, Baytar Mek
tebi Âlisi Talebe Cemiyeti ve Mekatibi Âliye Birliği ile 
Ardahan, Afyonkarahisarı, İzmir, İstanbul, Elmalı, 
Uluborlu. İpsala, İzmit, Tire, Çorlu, Çorum, Hendek, 
Devecidağı, Silifke, Karaağaç, Karaburun, Kastamo
nu ve Vizeden mevrut telgrafnamelere. 

REtS — Divanı Riyasetten münasip cevaplar ya
zılacaktır. 

2. — SUALLER 

1. — Kırşehir Mebusu Lütfü Müfit Beyin; Müec-
celiyeti askeriyeden istifade maksadıyle Darülfünuna 
kaydolunup derslere devam etmeyen talebe hakkın
da Müdafaai Milliye Vekâletinden suali. 

REİS — Sahibi sual ikinci defa olarak mevcut ol
madığından suali sakit olmuştur. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Müdafaai 
Milliye Vekili de yoktur. 

REİS — Evet yoktur fakat sahibi sual bulunsay
dı sakit olmazdı. 

2. — Sinop Mebusu Recep Zühtü Beyin; yüzelli 
kişilik listeye dahil kesan tarafından memleketimiz 
gazetelerinde vukubulmakta olan neşriyata dair Da
hiliye Vekâletinden suali. 

REİS — Dahiliye Vekili burada yoktur. 
RECEP ZÜHTÜ BEY (Sinop) ^Sual imi geriye 

alıyorum. Şimdi müzakere edilecek kanunda bu me
sele hallolunacaktır. 

REİS — Takririni geri almıştır. Müzakere edile
cek mevada geçiyoruz. 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

1. — Yüzelli kişilik listeye dahil bulunanların neş
riyatı hakkında bir kararı tefsiri ittihazına dair Baş
vekâletten mevrut tezkere ve Dahiliye ve Adliye En
cümenleri mazbataları. (31381) (1) 

REİS — Şimdi verilen karara göre Recep Zühtü 
Beyin teklifini müzakereye geçiyoruz. 

Efendim! Heyeti Umumiyesi hakkında söz iste
yen var mı? (Hayır sesleri.) 

NAİM HAZIM EFENDİ (Konya) — Mazbata 
muharririnden bir sual soracağım. 

REİS — Münir Bey buradadır sualinizi sorunuz. 
NAİM HAZIM EFENDİ (Konya) — Efendim! 

Teb'it olunan eşhasın tebidinden evvel neşredilen asa-

(1) İşbu lâyiha zaptın sonundadır. 

rı buna dahil midir? Maddelerin tarz ve tertibi heye
ti mecmuası onu gösteriyor. Vaktiyle meselâ : Rıza 
TeVfik'in neşredilmiş asarı vardır. Felsefe lügati var
dır, şiirleri vardır. Bu asar da neşredilirse mucibi tec
ziye olacak mıdır? 

ADLİYE ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR
RİRİ MÜNİR BEY (Çorum) — Kanunlar makabline 
şâmil değildir. (Kürsüye sesleri.) Kanunların makab
line şümulü yoktur. Memnu olan şeyi neşirdir. Bun
dan sonra neşrolunur ise tabiî cürümdür. Tabedenler, 
satanlar, tevzi edenler bu kanun mucibince ceza gö
rürler. (Okuyanlar ne olur sesleri.) (Handeler.) Ka
nunda okuyanlar için bir şey yoktur. 

REİS — Sualleri sıra ile yazacağım. Bu suretle 
yerlerinizden sorabilirsiniz. 

— 64 — 
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NAÎM HAZIM EFENDİ (Konya) — Deminki su
alimi tekrar ediyorum. Bu eşhasın evvelce neşrettik
leri asar ve mecmualar kitap halinde veya parça par
ça neşredilecek olursa mucibi ceza mıdır? 

MÜNİR BEY (Çorum) — Tabiî tekrar neşri mem
nudur. 

NAÎM HAZIM EFENDt (Konya) — Gayet yan
lış efendim. 

HAKKI TÂRİK BEY (Giresun) — Efendim! 
Şimdiye kadar neşredilmiş eserlerin bu neşriyat hu
dudu dahilinde olmadığını beyan buyurdunuz. Şimdi
ye kadar tabedilmiş eserler tabileri tarafından tekrar 
İlân edilecek olursa bu madde mucibince tecrim edi
lecekler midir? 

MÜNİR BEY (Çorum) — Bu kanuna nazaran 
be'y ve tevzi ayrı ayrı birer cürümdür. 

HAKKI TÂRİK BEY (Giresun) — Arz ettiğim 
şudur : Bu kanunun neşri tarihinden evvel matbu 
birtakım edebî eserler olabilir. Bunların tou tarihten 
sonra neşirleri memnu olsun buyurdunuz. Fakat bu 
tarihten sonra onu basan kitapçı herhangi bir kitap 
üzerinde böyle bir Felsefe Tarihi vardır. Şöyle bir 
eser neşredilmiştir derse bu maddenin hududu dahi
line girecek midir? 

MÜNİR BEY (Çorum) — Efendim! Bu memnu-
iyetten maksat... (Anlamıyoruz sesleri.) Mücrimiyet-
leri halen baki ve müstemir olan kimselerdir ki... 

MEHMET EMİN BEY (Karahisarışarkî) — İşi
temiyoruz. ' 

REİS — Anlamak için sükûtu muhafaza etmek 
lâzım. 

MEHMET EMİN BEY (Karahisarışarkî) — Ben 
susuyorum fakat işitemiyorum. 

REİS — Siz susuyorsunuz. Fakat başkaları sus
muyor. (Dinliyoruz sesleri.) 

MÜNİR BEY (Çorum) — Bu kanundan maksat 
sıfatı hıyanet ve mücrimiyetleri baki ve müstemir olan 
kimselerin - ki hududu millî haricine çıkarılmışlardır 
ve bundan sonra Türkiye vatanında yaşayamazlar ve 
Türkler arasında bulunamazlar - eserlerinin her ne 
mahiyette olursa olsun neşri memnudur. Binaenaleyh 
neşri tabı, be'y ve tevzi ayrı ayrı, birer cürüm addo
lunmuştur. Şimdiden sonra neşredilirse bu kanundaki 
ibareye göre bu cürüm teşkil eder. Kezalik satılırsa 
bir cürüm, tevzi edilirse bir cürümdür. 

REİS — Hakkı Tarık Bey sözünüz mahfuzdur. 
TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Bu adam

ların hariçte yazdıkları eserler memlekete ithâl edi
lirse ne olacak? 

REİS — Î feşir ve tevzi edenler bulunursa bu ka
nun mucibince tecziye edileceklerdir. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Buraya 
bir madde ilâvesi lâzım değil midir? 

MÜNİR BEY (Çorum) — Hayır ihtiyaç görme
dik. 

REİS — Buyurunuz Neşet Bey. 
NEŞET BEY (Aksaray) — Namı müstaarla neş

redilirse ne olacak? 
MÜNİR BEY (Çorum) — Eğer o eserin sahibinin 

hududu millî haricine çıkarılmış kimselerden biri ol
duğu anlaşılırsa tabiî aynı suretle muamele yapılır. 

REİS — Buyurun Feridun Fikri Bey. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim! 
Naim Hazım Efendi zatıâlilerine bir sual tevcih bu
yurdu. Bu sualin tevcih buyurulmaması daha doğru 
idi. Kavanini Cezaiye makabline şamil olamayacağa 
na nazaran Akşam Gazetesinde vâki olan neşriyatın 
bu kanuna şâmil olmaması lâzım * gelir. Müstakbel
de eğer bu neşriyata devam ederlerse onlara şâmil 
olacaktır. Yalnız mesele tarafı âlilerinden sarih bir 
surette söylenmedi. Kavanini cezaiyenin makabline 
şmulü olamayacağından bu kanunun tarihi neşrinden 
evvel vaki olan neşriyat bunun şümulünden hariçtir. 
Bu cihetin tarafı âlilerinden tasrihini rica ederim. 

MÜNİR BEY (Çorum) — Kanunun makabline 
şümulü olamayacağı aşikârdın Bendeniz makabline 
şümulü olduğunu ifade eder mahiyette bir maruzat
ta bulunmadım. 

FUAT BEY (Konya) — Bendeniz bundan sonra
ki neşriyat için söyleyeceğim. Fikre ilânı harp etmek 
caiz midir? Mesela : Fransızlarla hali harpte bulun
duğumuz zaman mütemadiyen onların fikirlerinden is
tifade ettik. Rıza TeVfik, Kamusu Felsefe isminde 
bir şey yazmıştır. Bundan Türk gençleri fevkalâde is
tifade etmektedir. 

REİS — Fuat Bey! Sizinki söz mahiyetindedir. 
Söz sırasında söyleyiniz. 

FUAT BEY (Konya) — Peki efendim. 
ŞAHİN EFENDİ (Gaziantep) — Efendim! Bu 

eşhasın beyanat, makalât ve aşarinin neşrolunması 
memnu olduğu gibi bu eşhasın hükümet aleyhinde 
neşretmiş oldukları gazeteler hududu dahiliyemize gi
rebilecek mi? Onlar da memnu mudur? 

MÜNİR BEY (Çorum) — O kabil şeyler Mat
buat """• Kanununda zikrolunmüştur. Heyeti hükümet 
memaîiki ecnebiyede intişar eden cerait ve asarın 
memlekete duhulünü muzur görürse bir kararla men-
edebilir. 

- « 5 — 
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REİS—Buyurun Süleyman Sırrı Bey. 
SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Münir 

Beyefendi! Bu kanunun birinci maddesinde hudut ha
ricine çıkarılan yüzelli kişiden bahsedilmiş. Halbuki 
onlar hiyaneti kendi vicdanları teslim ve tasdik ede
rek yapmışlar ve firar etmişlerdir. Bunlardan memle
ket dahiline giremeyenler tarafından yazılmış olan 
neşriyatın memnu olduğuna dair izahat yok. 

MÜNÎR BEY (Çorum) — Esbabı mucibede bu 
cihet vardır ve madde mutlak bir şümul ifade ede
cek mahiyette yazılmıştır. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Esbabı 
mucibe kanun mahiyetinde midir? 

DOKTOR MUSTAFA BEY (Çorum) — Zanne
diyorum ki sizin bundan maksadınız, bu eşhasın ge
rek siyaset, gerek idare ve eşhasa müteallik neşriyatı 
vardır. Meselâ : Rıza Tevf ikMn ilmî bir Kamusu Fel
sefesi vardır. Birinci cildi bitmek üzeredir. Bendeniz 
de böyle bir Kamusu Felsefe elde etmek isterim. Ya
ni ilmî, fennî asar müstesna olmasın mı? En mühim 
mesele budur ve bunun yerine ikame edecek bir ese
rimiz var mıdır? 

MÜNÎR BEY (Çorum) — Encümen bunları mut
lak bir surette menetmistir. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Efendim! Bendeniz 
Doktor Mustafa Beyin sualini soracaktım. Mustafa 
Bey sordukları için lüzum görmüyorum. Böyle mü
him asarı nafia vardır bunlar da evvelce tabedilmiş 
kalmış. Bizim anladığımıza göre maksat bunlar de
ğildir. Yüzellilik listeye dahil bulunanların bundan 
sonra memleketin siyaseti umumiyesine dokunacak 
mahiyette neşredecekleri asarın memnuiyetidir. Nafi 
asarm memnuiyetine heyeti umumiyemiz taraftar mı? 
Yoksa bunlarda mı memnu? İzahat verilmesini rica 
ederim. 

MÜNİR BEY (Çorum) — Efendim! Asarı ilmi
ye ve edebiyenin memleketimizde intişarına taraftar 
olmayacak hiç kimse yoktur. Fakat bu adamların 
eserlerinin neşrinin memnuiyetini icabettiren esbap 
menafii âliyei vatandır. Binaenaleyh bunlar nasıl ki 
memleketimizde irtikâp ettikleri hiyanetten dolayı Lo
zan Muahedesi ve kanun mucibince hudut haricine 
çîkarılmışjfarsa. memleketimizde manen de yaşama
malarını temin etmek için hükümetten gelen teklifin 
muvafık görülmesine ve bunların vatandaşlık huku
kundan mahrum bulunmasına binaen sureti katiyede 
eseflerinin neşri maddei kanuniye ile tahtı memnuiye-
te alınmıştır. Yoksa şahsî eserlerini tasnif ve birta
kım kısımlara tefrik etmek gibi maddei kanuniycye 

birtakım kayıtlar dercedilecek olursa zannederim ki 
tatbikatta da müşkülâta duçar olunur ve bu kanu
nun vazındaki hikmet de tamamen hâsıl olamaz. (An
laşılmadı sesleri.) 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Anlaşılmadı. 

REİS — Söz veririm sıranız geldiği vakit söyler
siniz. 

DAHİLİYE ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR
RİRİ AHMET HİLMİ BEY (Kayseri) — Reis Paşa 
Dahiliye Encümeni ile Adliye Encümeni arasında 
ufak bir nöktai nazar farkı var. Bendeniz Dahiliye 
Encümeninin kastettiği ve anladığı mânayı izah ede
ceğim. Eski eserler soruldu. Bu adamların eski eser
lerinin de tab ve tevzi edilmeyeceğini Münir Beyefen
di izah buyurdular. Halbuki Dahiliye Encümeni bu
nu böyle anlamamıştır. Bu, bir mülkiyettir. Nasıl ki 
bir kısım mülkiyet sahipleri gittikten sonra burada 
tasfiyeye tabitutuyoruz ve tasfiyeye tabi tutulduğu za
man da başkasına geçiyor ve vatandaşlar ondan isti
fade ediyor. Mülkiyeti şahsiyesine malik bulunan bir 
adam kendisi gittikten sonra gayet kıymettar asarı 
burada kalmış, ve farz edelim ki matbu nüshası bit
miş. Tekrar onun tab ve tevzii icabediyor. Onun me
suliyetini burada bir zat deruhte ediyor, tab ettiriyor. 
Bütün millet bundan istifade ediyor. Binaenaleyh on
ların memnuiyetine bir sebep yoktur. Ancak bir kı
sım muzur efkârı havi neşriyatı, bu kanunun neşrin
den sonra memleket dahilinde intişarından zarar hâ
sıl olduğu için katiyetle ve mutlakiyetle hareket ede
ceğiz, tab ve tevzi ettirmeyeceğiz. Ancak sabıkan neş
redilmiş birtakım asar vardır ki onlardan her an isti
fade etmek hakkını haiziz. Kendisi gitmiştir ve hak
kı mülkiyetini burada bırakmıştır. Mesuliyetini her
hangi bir zat deruhte ederek tab ve neşir edecek olur
sa bir mahzur yoktur. Dahiliye Encümeninin anladığı 
mâna budur. 

*HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Dahiliye En
cümeni Mazbata Muharriri Beyefendinin izahatı ile 
mesele biraz vuzuh kesbetmiştir. Türkiye Hükümeti 
tarafından hudut haricine çıkarılan eşhasın beyanat ve 
makalât ve asarı neşrölunmayacaktır. Bunların ilânı 
da memnu olacaktır. Bendeniz Adliye Encümeni Maz
bata Muharriri Beyefendiden şunu sormuştum : Şim
diye kadar neşredilmiş birtakım eserler vardır. Bun
lar siyasî mahiyette de değildirler. Bilfarz Rıza Tev
fikan bir Kamusu Felsefesi vardır ki Maarif Nezare
ti tarafından alınmış ve bastırılmıştır. Şimdiki halde 
bu eser, bir kere daha neşrolunamayacaktır. Çıkan 

mâna budur. Sonra bu kanunun meriyeti tarihinden 
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evvel neşrolunmuş bu eseri herhangi yerde bir kitap
ça, bende böyle bir kitap vardır. Aİff mısınız diye ilân 
edemeyecektir. İkinci nokta : Zannediyorum ki Mü
nir Beyefendinin izahatı bu tereddütü izale edecek 
mahiyette değildir. Ne olacaktır? Bu kabil ilmî fel
sefî eserler mahiyeti siyasiyei gayri hariç eserler, ede
bî eserler meselâ şiirler neşrolunmayacaktır. Bu, mü
him bir meseledir. Meselâ şimdiye kadar Kıraat Ki
taplarının içine girmiş eserler vardır. Ve bugün mek
teplerde okunan kitapların içine girmiş eserler var
dır, bunlar tamamiyle edebî mahiyettedir. 

Bunların isimlerini kitaplardan bu defa tamamiy
le tayyetmişlerdir. Fakat efendiler isimleri tayyetmek
le bu eserlerin filân muharrire ait olduğunu inkâr et
mek ihtimali yoktur. Hattâ muallimler bu eserin kime 
ait olduğunu bulup buluşturup söylemek mecburiye
tindedir. O halde o eserler ne olacaktır? Böyle bir 
kıraat kitabının içine girmiş bir şiir varsa kıraat kita
bı tamamen kalkacak mıdır, bütün mekteplerde oku
tulan kitaplar ne olacaktır, bunlar yeniden basılma
yacak mıdır? Bu dakik bir meseledir. Bu kanunun bu 
derece istical ile çıkarılmasında büyük mahzurlar 
vardır. 

Bir ikinci mahzur daha arz edeyim : Felsefe Ka
musunu Maarif Nezareti satın almıştır, bu kamus 
Maarif Nezaretinin mülkiyeti dahiline girmiştir. Şim
di de Maarif Vekâletinin malıdır. Şimdi bunu tekrar 
basmak memnu olacaktır. Efendiler J Bu, Rıza Tev-
fiik'in eseri değildir. Maarif Vekâletinin eseridir. Böy
le bir eseri herhangi bir kitapçı da satın alabilirdi. 
O halde kitapçının malı olurdu. Böyle bir hal vuku
unda o kitapçı o kitabı tasarruftan memnu olacaktır. 
Buna mukabil kendisine karşı bir tazminat vermek, 
bir şey ödemek lâzım gelmez mi? Zannediyorum ki 
bu mühim bir meseledir. Çünkü kitapçı, o kitabı sa
tın aldığı zaman Rıza Tevfik'in yahut şunun bunun 
haini vatan olduğunu bilmiyordu. Hatta bugünkü 
günde böyle bir eserin okunmasında ve satılmasında 
katiyen mahzur olduğu iddia ve ispat olunamaz. 

Ondan başka gazetecilik noktasından da arz ede
ceğim fek cihet vardır : Burada mutlak surette beya-
»at, makaiât ve asar denilmektedir. Şimdi bugün 
Şark vilâyetlerinde bir vaka cereyan ediyor. Bendeniz 
bir gazele çıkarıyorum. Buraya, hudut haricine çıka
rılmış olan - yahut bu tabiri ikame edelim ki daha 
doğrudur - Türkiye'de ikameti memnu olan bir kim
senin bu hadisede methaîdar olduğu mevzubahistir ve 
bu vakayön gazetelere intikal etmem gayet tabiî bir 
şeydir. Şimdi, Türkiye'de ikameti memnu oton bi

risine ait bir mektup, bir vesika, halinde intişar ede
cek olursa bunu gazeteciler neşretmekten memnu
dur. Halbuki efendiler! Bu bir hadisedir. Bu hadise
yi nakledeceğim. Diyeceğim ki filân yerde biç hadi
se çıkmıştır, içinde de şöyle şöyle adamlar methal-
dardırtar. Methaldar oldukları da işte şu vesika ile 
sabittir. (O başka sesleri.) Efendim! Müsaade buyu
runuz. Buradaki yazı, buradaki ıtlak, ileride herhangi 
bir gazetenin böyle iki üç kelimelik, iki üç cümlelik 
bir vesikai siyasiye neşretmiş olmasradan kendisine 
bir ceza verilmesi lâzım geldiğini ifade eder. Bina
enaleyh eğer maddenin içine sarahat girmezse, mad
deye bu dereceye kadar sarahat verilmiş olmazsa bile 
herhalde burada konuşulmuş ve zapta geçmiş olması 
lâzımdır. Hülâsa edeyim; bir kere madde de - mad
deye geçilmiş midir? Affedersiniz iyi hatırlamıyo
rum - hudut haricine çıkarılmış deniyor. Buna Tür
kiye'de ikameti memnu olan demek daha doğrudur. 
Sonra beyanat, makaiât ve asarın bu kabil havadis 
mahiyetinde olmadığını kaydetmek, ifade etmek lâ
zımdır. Sonra bu kabil eşhasın, yani hudut haricine 
çıkarılan veyahut Türkiye'de ikameti memnu olanla
rın mülkiyetinden çıkmış ve başkasının mülkiyetine 
girmiş asarın hukuku hakkında bir kayıt konmalı
dır ve bu gibi asan ilân etmek - mademki tasarruf 
etmeye hakkı vardır - ilân etmek ve bundan istifade 
etmek hakkı vardır. Bu kanunun bu kabil kuyudu 
nazarı dikkate alınarak çıkarılması lâzımdır. Yok
sa bir çok teşevvüşatı mucip otur. 

İHSAN HÂMÎT BEY (Ergani) — Bendeniz Hak
kı Tarık Beyin fikirlerine tamamen iştirak ediyorum. 
Daha esaslı tetkikat yapılmak üzere Encümene iadesi 
fikrindeyim. (Hayır sesleri.) 

MUSTAFA BEY (Tokat) — Hayır ne Encüme
ni? Bu meseleyi bugün kovalayacağız. 

VEHBİ BEY '(Karesi) — Bendenizin maruzatım
dan evvel bir meselei müstehire tahaddüs etti. En
cümene iadesi kabul edilmezse söyleyeceğim. 

REİS — Sözünüzden sarfı nazar mı ettiniz? 

VEHBÎ BEY (Karesi) — Hayır efendim, bu bir 
meselei möstehkedir. Evvelâ Encümene gidip gitme
yeceği hallomılmalıdır. 

REİS — Efendim! Hakkı Tarık Bey tarafından 
bunun tekrar Encümene iadesi teklif olunuyor. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Müşterek 
Encümene, (Hayn* sesleri.) 

REİS — Binaenaleyh bunu reyinize arz edeyim. 
Kabul olunursa Encümene göndeririz. (Müşterek 
Encümene sesleri) Müşterek Encümene iadesini ka-
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but buyuranlar lütfen ellerini kaldırsınlar... Kabul 
etmeyenler ellerini kaldırsınlar... Müşterek Encümene 
iadesi kabul edilmiştir. 

ALÎ BEY (Rize) — Efendim! Mesele gayet mü
himdir. Bu adamları biz memleketten çıkardık. Bun
ların eserlerinin hâlâ intişarına müsaade veriyoruz. 
Refik:ı Halk herhalde bir cinayet yapmamıştır. Fakat 
cinayeti kalemi ile yapmıştır. Bugün hâlâ kalemi ile 
memlekette cinayet yapması doğru değildir. Binaen
aleyh Müşterek Encümen bunu selim bir zamanda 
tanzim ederek getirmelidir. Bunu teklif ediyorum. 
(Bravo sesleri, alkışlar.) 

REİS — Temenniden ibarettir efendim. Bugün
kü ruznâmemizde mevcut olan mevattan beşinci mad
denin hemen bugün müzakeresi teklif ediliyor. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — Üç haftadan beri takdimen ve ter
cihan müzakeresi Heyeti Celilece kabul edilen «Bazı 
mevat üzerinde istihlâk resmi» hakkındaki kânun lâ
yihası vardır. Mart girmiştir, öteki kanun kabul 
edilmiştir. Heyeti Celile bu baptaki noktai nazarım 
lütfen izah buyursunlar. Ya kabul eder, ya etmez. 
(Derhal müzakere edilsin sesleri.) Zaten tercihan, tak
dimen diye karar verilmişti. Üç haftadan beri ruz
namenin birinci maddesini teşkil ediyor. (Doğru ses
leri.) 

REİS —- Efendim! Ali Beyin teklifi tahriri olma
dığı için bir temenni mahiyetinde kaldı. Şimdi ona 
avdet edemeyiz. Ruznamenin beşinci maddesinin he-
men şimdi müzakeresine dair bir takrir vardır. Hal
buki Maliye Vekili Beyefendi; Ruznamenin birinci 
maddesinin hemen şimdi müzakeresini teklif ediyor. 

2. — Gurebayı Müslimin Hastahanesi röntgen 
mütehassısı olup, esnayı vazifede her iki eli katedi-
len Doktor İbrahim Vasıf Beye hidematı vataniye ter
tibinden maktuan elli lira maaş tahsisi hakkında 
(1/507) numaralı kanun lâyihası ve Muvazenei Ma
liye Encümeni mazbatası. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Reis Paşa 
Hazretleri Meclisi Âliden bir çok kanunlar çıkarıldı. 
Memleketin fenni uğrunda kollarını feda eden bir 
zat hakkında Başvekâletten merbut lâyihai kanuniye 
var. Uzun müzakereye lüzum yoktur. Derhal kabul 
olunur ve geçebilir. Bu biçare ilim uğrunda çalışmış
tır. Basit bir şeydir. Hemen müzakere edelim. 

REİS — Malatya Mebusu Hilmi Beyin Doktor 
İbrahim Vasıf Beye maaş tahsisi hakkındaki kanun 

* -
lâyihasının derhal müzakeresi hakkında takriri var 
okuyoruz. 
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Riyaseti Celileye 
Rııznameyi rnüzakeratın ikinci maddesindeki 

Röntgen Mütehassısı Doktor Vasıf Beye hideriıatı va
taniye tertibinden tahsis olunacak maaş hakkındaki 
lâyihai kanuniyenin tercihan ve derhal müzakeresini 
teklif eylerim. 

Malatya 
Mehmet Hilmi 

REİS — İkinci maddenin hemen şimdi müzake
resi teklif olunuyor. Kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsınlar... Kabul etmeyenler ellerini kaldırsınlar... 
Kabul edilmiştir. Lâyihayı okuyoruz. 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 31 . 10.1340 

Kalemi Mahsus 
Müdüriyeti 
Adet 6/3692 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Gurebayı Müslimin Hastahanesi Röntgen Müte
hassısı olup esnayı vazifede mütemadi röntgen şuaba-
tına maruz kalmasından dolayı her iki elinin hatı lâ-
zımgelen Doktor İbrahim Vasıf Beye hidematı vata
niye tertibinden maktuan elli lira maaş tahsisi hakkın
da Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâleti celilesin-
ce tanzim kılınıp İcra Vekilleri Heyetinin 19.10.1340 
tarihli içtimaında ledettezekkür Meclisi Âliye arzı ka-
rargir olan lâyihai kanuniye ile esbabı mucibe sureti 
leffen takdim kılınmıştır. Muktezasının ifasına müsa-
adei riyasetpenahilerini istirham eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 

Kalemi Mahsus 
Müdüriyeti 
Adet 1000 

Esbabı Mucibe Lâyihası 

Gurebayı Müslimin Hastahanesi Röntgen Müte
hassısı olup esnayı vazifede şuabatı mezkûrenin müte
madi tesirinden dolayı her iki eli katedilmiş bulu
nan ve ahiren sağ kolunun tamamen katına mecbu
riyet hâsıl olan Doktor İbrahim Vasıf Beyin mesleği 
uğrunda ve vazifesi esnasında vukubulan fedakârlığı
nı takdiren vesair erbabı fen ve ihtisası teşvik ve ter-
giben mumaileyhe temini maişet ve idamei hayatı 
için Hidematı vataniye tertibinden şehrî maktuan elli 
lira maaş itası muvafık görülerek bu hususta tanzim 
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kılınan İâyihai kanuniye müstaceleri ıhüzakere edil
mek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisine takdim kı
lındı. 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 1.1.1341 

Muvâzenei Maliye 
Encümeni 
Adet 32 

Muvâzenei Maliye Encümeni Mazbatası 

Fen ve vazife uğrunda malûl kalan Röntgen Mü
tehassısı Doktor ibrahim Vasıf Beye hidematı vata
niye tertibinden elli lira maaş tahsisi Eneümenimizce 
tasvip edilmiş ve Hükümetçe teklif kılınan İâyihai ka-
nuniyenin aynen kabul edildiğinin Heyeti Celileye ar
zına karar verilmiştir. 

Muvazene Maliye 

Encümeni Reisi 
Çorum 
Ferit 
Kâtip 

Konya 

Aza 
Sivas 

Halis Turgut 
Aza 

Trabzon 
Şefik 

Mazbata Muharriri 

Aza 
Diyarbekir 

Şeref 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 

Kalemi Mahsus Müdüriyeti 
Adet 
1000 

Çatalca 
Şakir 
Aza 

Bursa 
Osman Nuri 

Aza 
Zonguldak 

Ragıp 
Aza 

Gaziantep 
Ahmet Remzi 

Lâyihai Kanuniye 

Madde 1. — Gurebayı müslimin Hastanesi Rönt
gen Mütehassısı Doktor İbrahim Vasfi Beye hidema
tı vataniye tertibinden şehrî elli lira maaş tahsis 
edilmiştir. 

Madde 2. -
meriyülicradır. 

İşbu kanun tarihi neşrinden itibaren 

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

Başvekil ve Hariciye Vekili Müdafaâi Milliye Vekili 
İsmet 

Adliye Vekili 
Mustafa Necati 
Maarif Vekili 

Vasıf 

Dahiliye Vekili 
Recep 

Ticaret Vekili 
Hasan Hüsnü 

Kâzım Y 

Nafia Vekili 
Süleyman Sırrı 
Maliye Vekili 

Mustafa Abdülhalik 
Sıhhiye ye Muaveneti 

İçtimaiye Vekili 
Doktor Refik 
Ziraat Vekili 
Şükrü Kayât 

Mübadele İmar ve İskân Vekili 
Refet 

REİS — Heyeti Umumiyesi hakkında söz isteyen 
var mı efendim? (Hayır sesleri) Maddelere geçilme
sini kabul edenler lütfen * ellerini kaldırsınlar,.. Ka
bul etmeyenler lütfen ellerini kaldırsınlar... Kabul 
edilmiştir. 

Doktor İbrahim Vasıf Beye hidematı vataniye terti
binden maaş tahsisi hakkında kanun 

Madde 1. — Gurebayı müslimin Hastanesi rönt
gen mütehassısı Dr. İbrahim Vasıf Beye hidematı 
vataniye tertibinden şehrî elli lira maaş tahsis edil
miştir. (Maktuan sesleri) 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim! Fen uğ
runda bütün kollarını kaybeden bir zata arkadaşlar 
tarafından maktuan elli lira deniyor. Zannederim 
zühul olacaktır. Bu kanunla buna da diğerleri gibi 
elli lira tahsis olunmuştur. Nısfı da zammolunacak-
tır. Yetmiş beş lira olacaktır. Böyle bir zata yetmiş 
beş lirayı çok mu göreceğiz? (Hayır sesleri) Bende
niz diyorum ki, maktuan kelimesi dahil olmasın (El
li lira maaş tahsis edilmiştir) diyelim. 

REİS — Bu birinci madde hakkında başka söz 
isteyen yoktur. Birinci maddeyi aynen reyinize arz 
ediyorum. Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsınlar... 
Kabul etmeyenler lütfen ellerini kaldırsınlar... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden itibaren 
meriyülicradır. 

REİS — Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... 
Kabul etmeyenler ellerini kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

Madde 3. — İşbu kanunun icrasına Maliye Ve
kili memurdur. 
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REİS — Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... 
Kabul etmeyenler lütfen ellerini kaldırsın.,. Kabul 
edilmiştir efendim. 

Heyeti umurniyesini tayini esami ile reye vaz ede
ceğiz. Kutuları gezdirecekler. Kabul edenler beyaz, 
etmeyenler kırmızı rey vereceklerdir. Müzakeremize 
devam edeceğiz. 

Efendim! Ruznamemizin üçüncü maddesinin mü
zakeresine geçiyoruz. Bazı mevat üzerine istihlâk 
resmi vazı hakkındaki lâyihai kanuniyeyi okuyoruz. 

3. — Ziraat Encümeninin; bazı mevad üzerine is-
istihlâk resmi vazı ve bazılarının nispetlerinin tezyi
di hakkında (21450) numaıalı teklifi kanunisi ve 
mazbatası ile Muvazenei Maliye Encümeni mazbata
sı. (*) 

ZEKÎ BEY (Gümüşhane) — Arkadaşlar! Hükü
met aşarın ilgasından dolayı bütçesinde açık kalan 
parayı yine aynı vaziyet dahilinde halkın sırtına 
yüklüyor. Yalnız Hükümetin öteden beri takip et
miş olduğu bir sistem vardır - ki, bendeniz bunu 
memleket namına çok fena buluyorum - bu da in
hisarcılık politikasıdır. Hükümet herhangi bir me
seleyi kendisine hasretmek için bir inhisar altına al.-
yor. Bu suretle doğrudan doğruya inhisara vermek 
veyahut istihlâk resmi almak suretiyle kendi varida
tını kendi menafiini halkın sırtından çıkarmak ve 
bu suretle bütçeyi doldurmak istiyor. Halbuki hü
kümetlerin, memleketin menabii tabiiyesinden isti
fade etmesi madenlerini işletmesi suretiyle ve ziraatın 
inkişafını temin etmesi suretiyle servetini yükselt
mesi icabederken bilhassa fakir halkın kazanç çare
si olan üç kuruşu da elinden almak isteniyor. Şimdi 
şurada görüyoruz ki, Hükümet Heyeti Celilenize 
takdim etmiş olduğu bir inhisar kanuniyle yani bir 
istihlâk kanuniyle damga, tuz, pamuklu ve yünlü 
mensucattan bir istihlâk resmi almak istiyor. Arka
daşlar! Bugün bir fukara memleketinden gelip de 
bir kaza kaymakamına veya valiye veya herhangi bir 
dairei resmiyeye müracaat ettiği zaman evvelce kırk 
para olan istida masrafı bugün bu kanunla on bir 
kuruşa çıkıyor. Acaba o fakir köylünün bir istida 
vermek için on bir kuruş nakdi mevcudu var mıdır? 
Yok mudur? Bunu Heyeti Celileniz nazarı dikkate 
alıyor mu? Sonra tuz meselesi evvelce yirmi para, 
on beş para iken bugün dört kuruşa iblağ edilmiş
tir. 

(*) İşbu lâyiha zaptın sonundadır. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Hayır efen
dim. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Beyefendi! Bir va
kit fiili resmisi böyle idi. Zatıâlinizin bunu bilmesi 
icabeder. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Şimdikini 
söyle. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Şimdikini de söyle
yeceğim, sıra ile gideceğim. Bugün kilosundan dört 
kuruş alıyoruz. Bu tuzun üzerine beher kiloda iki 
kuruş daha zammederek altı kuruş yapacağız. Beye
fendi! Üç yüz on iki buçuk dirheminde Hükümet 
altı kuruş resim alırsa ve bugün çarşıda hepiniz ev
leriniz için tuz aldığınız zaman görüyorsunuz ki, 
okkasını on beş kuruşa alıyorsunuz. İki kuruş daha 
verirsek on yedi buçuk kuruş olur. Vesaiti nakliye
nin fikdanı dolayısıyle uzaklığı ve civariyeti müna
sebetiyle ücreti nakliyelerdeki tefavüt dolayısıyle bir 
çok yerlerde tuzun okkası yirmi beş, yirmi yedi ku
ruştur. Bunu yalnız ahali kendisi yemiyor. Hayvana
tı olan fukara yalnız hayvanatının tuz parasını bul
mak için bin türlü müşkülâta maruz kalacaktır. Biz 
bu devletin varidatını tezyit edecek hiçbir şey bula
madık, böyle halkın istidalarına yapıştırılacak alt
mış paralık pulu on bir kuruşa iblağ etmek ve aynı 
zamanda idarei maişetine ve hayvanat ehliyesine sarf 
edeceği bir tuzun üzerine zammetmeyi mi bulduk? 
Hükümet bula bula bunu bulduysa diyeceğim ki, bu 
iyi bir netice temin etmeyecektir. 

Saniyen pamuklu mensucata yani hariçten mem
leketimize gelecek olan pamuklu mensucat için güm
rüğe verilecek olan ücretin bir mislini daha istihlâk 
rüsumuna tabi tutuyor. Hariçten memleketimize it-. 
hal edilecek olan yünlü kumaşlar ve yünlü ince elbi
se gümrük resminin bir misli istihlâk resmine tabi
dir. Efendiler bu fukaranın giyeceği bir şeydir. Bu
gün zengin takımını bırakıyoruz da fukaranın alaca
ğını bildiğimiz âdi bezin bu vaziyet dahilinde beher 
metresine üç kuruş zammediliyor. Fanila olursa - ki, 
bunlar pamuklu mensucat rneyanına dahildir - bu, 
beş kuruşa kadar temadi eder. Çünkü fanilanın sik-
leti daha fazladır. Sonra yünlü mensucat için olursa, 
beher kiloda yünlü mensucat için yetmiş kuruş alı
yor. Bir yetmiş daha ilâve edersek bu suretle yünlü 
mensucattan on iki kuruştan on beş kuruşa kadar 
birer rüsumu istihlâkiye daha almış oluruz. Eğer 
bunu elbiselik kumaşlara tatbik ettiğimiz takdirde 
dahi beher metrede yüz elli kuruştan iki yüz kuruşa 
kadar rüsum giriyor. Çünkü bunlar siklete tabidir. 
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Safi ve halis yünün kilosu bin altı yüz kuruştur. 
Bunların cibayeti meselesine gelince : Bundan 

sonra hariçten dahile gelecek olan herhangi bir em
tiayı Hükümet bu suretle istihlâk resmine tabi tut
tuğu gibi bu vaziyet dairesinde Ankara'da, Trabzon' 
da, Erzurum'da, şurada, burada tüccar mağazaların
da mevcut olan ve perakende namı altında olmayıp 
da depo namı altında olan yerlerden - ki, vilâyatta 
depoların vaziyeti Heyeti Celilenizin malûmudur -
Onların bugün gümrükten geçmiş gibi rüsumu istih-
lâkiye almaya karar vermiştir. Efendiler! Rica ede
rim. Bugün İstanbul'daki Oktruva suiistimalâtı He
yeti Celilenizin malûmudur. Hatta İstanbul şehir-
emaneti Oktruvada yapılan suiistimalden ürkerek 
Oktruvanın kaldırılmasına kadar gitmiştir. Oktruva 
meselesi tatbik edilirken, bidayeti tatbikinde evvelce 
girmiş malların oktruva resmini almak için şehire-
maneti herhangi bir mağazaya memur göndermiş 
ise o memur ile mağaza sahibi uyuşmuşlar. İki bin 
kilo mal varken bin kilo suretiyle yazılmıştır. Bun
lar da vardır. Bir defa bu kanunun Heyeti Celile-
nizce, benim noktai nazarımca, kabul edilmeyeceği
ne kail oluyorum. Çünkü halkın bütün izrarını mu
cip olacaktır. Yiyeceği tuzdan, vereceği istidadan, gi
yeceği bezden rüsumu istihlâkiye almak halkın me-
nafii ile kabili telif değildir. Bu alındığı takdirde bi
le; vaktiyle hariçten çekilmiş,, mağazaya, dükkâna 
yerleştirilmiş olan bir maldan ayrıca rüsumu istih
lâkiye almak katiyen muvafık değildir. Evet anla
rım, Hükümet bunu transit depolarından, memleke
te ithal edilecek ve gümrüklerden geçecek olan mal
lardan alacak olursa, hem suiistimalâtın Önüne geç
miş olur, hem de halkı bu suretle izrar etmemiş olur. 
Heyeti Celilenizden istrrhamatım esas itibariyle tuz 
ve damga resmine lâzımgelen bu zammiyatm kabul 
edilmemesidir ve bu kanunun reddini teklif ediyo
rum. 

AVNİ BEY (Bozok) — Efendim! Maruzatım pek 
kısa olacaktır. Aşarın ilgasıyle Hükümet halkı ezici 
bir resmin ilgasını kasdettiği halde, son zamanda 
tuza resim vaz ve zammetmek, suretiyle o ağırlık tek
rar köylünün omuzuna binmiştir. İnsan yevmiye bir 
gram tuz sarf edebilir. Bir insan için senevi bir kilo 
tuza ihtiyaç olur. Binaenaleyh iki kuruşun ehemmi
yeti yoktur. Fakat koyun ve sığır besleyen bir köy
lü elli okka tuz almaya mecburdur. Binaenaleyh aşa
rın ilgası suretiyle halkın üzerindeki tekalifi azaltır
ken bir taraftan da tekrar köylüye resim vazediyor. 
Bundan en ziyade mutazarrır olacak kısım köylü
dür. Memlekette zkaat ileri gitmiyor. Se&ebi vesaiti 

nakliye fıkdanıdır. Biz meralarımızda hayvan yetiş
tirerek iktisadiyatımızı yükselteceğimizi ümit etmek
teyken ve esasen ağnam resmi geçen sene tenkis edil
miş iken yine bu sene tazif ediyoruz. Binaenaleyh 
ikinci maddenin tayyını teklif ederim. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Hükümette-bu zih
niyet varken bizde iktisadiyatın inkişafı kabil değil
dir. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim! 
Arkadaşlar, kâfi derecede söyledikleri için bendeniz 
de kısa keseceğim. Tuzun kilosu, memlahada dört 
kuruştur. Şimdi buna iki kuruş daha ilâve edersek 
altı kuruşa çıkıyor. Bir kilosu altı kuruş ederse mem
lahada okkası yedi kuruş yirmi yedi para eder. Ma
lumu âliniz köylülerin ekserisi bizzat gidip memla-
hadan tuz almazlar, şehirden, kasabadan alırlar. Tuz 
ticaretiyle iştigal eden bazı merkepeiler, - katırcılar 
vardır. Bunlar memlahaya gider, tuzun okkasinı ora
da yedi kuruş yirmi paraya alır. Şehire gelir, buna 
bir de nakliye ilâve eder. Esnaf da, üzerine ilâve eder. 
Bendeniz okkasının yirmi, beş kuruşa kadar satıldığı 
yerler bilirim. Şu suretle biz tuza zammedince ken
di evimizde ayda azamî sarf ettiğimiz bir okkayı he
sap ediyoruz ve düşünüyoruz. Senede olsa olsa on, 
on beş okka tuz sarf ederiz. Bundan da bir zarar 
yoktur, diyelim. Fakat bir de rençberi düşünelim. 
Zira bütün köylünün hayvanatı tuz sayesinde besle
nir. Binaenaleyh rençberin aşarını kaldırdık fakat 
şimdi tuzuna zammediyoruz. Yani sağ elimizle ver
dik, sol elimizle alıyoruz. Hükümet rençberin tuzuna 
zammedeceği yerde benim içeceğim çaya, şekere, 
hatta rakıya ilâve etmek suretiyle bu resmin alınma
sını daha ziyade muvafıkı madelet olur. Binaenaleyh 
bu tuz hakkındaki zammın arz ettiğim bu gibi me-
vada zammı için bu maddenin Encümene iadesini 
teklif ederim. 

BESİM ATALAY BEY (Aksaray) — Arkadaş
lar! Meşhur bir söz vardır. Hani hindi gelecek yer
den tavuk esirgenmez derler. Köylü üzerinde devam 
etmiş olan pek zalimane, pek muhribane b'*r vergiyi 
kaldırdık ve çok iyi yaptık. Fakat bunun yerini dol
duracak bir para almak iktiza etmez mi? Masraf 
meydanda, tuza koyma, pamukluya koyma, pamuk-
suza koyma, damgaya koyma, nereye koyacaksın? 
madenler işlemeliymiş, yollar yapılmalıymış, efendi, 
bunlar birden bire yapılmaz üç senenin beş senenin 
işi değildir. 

İSMAİL KEMAL BEY {Çorum) •— Bunların 
birden bire yapılamayacağını söyleyen de bilir. 
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BESİM ATALAY BEY (Devamla) -^ Ha! Söz 
olsun diye... Damgaya yapılan zam, halkı o kadar 
izaç etmez. Pazara bir yumurta getirir, dört kuruşa 
verirse iki yumurta getirir pul alır, arzuhalini verir. 

ZEKÎ BEY (Gümüşhane) — Her yerde böyle de
ğildir. 

BESİM ATALAY BEY (Devamla) — Her yerde 
öyledir. İşte Ankara meydanda. 

Tuz meselesine gelince : Bu da köylüyü sarsa
cak bir şey değildir. Köylünün davarı senede ancak 
üç ay tuz yer. (Bir sene sesleri) Hayır bir sene değil, 
üç ay tuz yer. Sonra davardan alacağını düşünün. 
Davar sahipleri alelekser zengin olan adamlardır. 
Davarın sütü var, yoğurdu var, yünü var. Adi yo
ğurdun kıyyesi bir çok yerlerde altmış kuruştur. Bu
gün Anadolu'nun neresine giderseniz gidiniz yoğur
dun okkasını otuz kuruştan aşağı alamazsınız. Yü
nün okkası 120 kuruştur. Derisinden alma şuradan 
alma, buradan alma, nereden alacaksınız efendiler? 
Rica ediyorum, bu vergiler ağır değildir. . Bendeniz 
lüks eşyaya, ipeklilere zarnmedilmesine taraftarım. 
Çaya, kahveye zammedilsin. Taraftarım. Fakat bun
lar ne getirecektir? Bir taraftan kaçakçılık devam 
ediyor. (Gazyağına da sesleri) Gazyağına da zam
medelim. (Handeler) Her şeye zamma taraftarım. 
Fakat tuza zammedeceğiniz, damgaya zammedeceği
niz kadar birşey temin etmeyecektir. Bilhassa mem
leketin vasi bir sahasındaki kaçakçılığın önüne bu
gün yarın geçmenin imkânı yoktur. Adana hududun
dan Van hududuna kadar devam eden kaçakçılık 
Mersin'e kadar gelmiş ve sirayet etmiştir. Oralarda 
tüccar kan ağlıyor. Maraş ve havalesinden kaçırılan 
eşya Mersin pazarına getiriliyor satılıyor. Bu kaçak
çılık devam edecektir, ipekli ve lüks eşya üzerine 
zamma taraftarım. Zammedersiniz. Fakat yine ka
çakçılık olacaktır. (Bekârlara sesleri) Ona da taraf
tarım, arkadaşlar. . 

ZİRAAT ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR
RİRİ RAHMİ BEY (İzmir) — Efendim! Bu teklifi 
kanuniyeyi Hükümet yapmamıştır. Ziraat Encümeni 
teklif etmiştir. Sebebi, aşar kanununun ilgası müna
sebetiyle ceryan eden müzakere esnasında arz olun
muştur. Bendeniz tekrar1 arz etmeyeceğim. Biliyor
sunuz ki, gerek Hükümetin, gerek kavanin ve Mu-
vazenei Maliye Encümenlerinin tekliflerinde çarşı ve 
pazarlarda ahaliden yüzde on öşür almak gibi bir
takım maddeler vardı. Bu maddelerin kabiliyeti tat-
bikiyesi olmadığını ve bunun - aşar kalktığı halde -
halkı daha çok mutazarrır ve müteessir edecek birşey 

olduğunu Heyeti Celile takdir buyurdu. O madde,o 
suretle ortadan kalktı. Şimdi burada 4 - 5 milyon 
lira bir açık husule geldi. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — Yedi milyon.. 

RAHMİ BEY (Devamla) — Evet yedi milyon 
fakat bundan bir.kısmı hissei ianenin artırılmasından 
ve diğer maddelerdendir. Aşarın haddizatında az da 
olsa çiftçi için tahripkâr bir vergi olduğu malûmu
nuzdur. Mültezim derdinin Türkiye'deki felâketi de 
yine malûmdur. Bunu kaldırmak, bunun mazarratı 
azimesini düşünürsek, bütçe açığına çare olmak üze
re teklif olunan birkaç istihlâk resminin kabul edil
mesi zaruridir. Tuza birkaç kuruş zammedilmesini 
hiç kimse arzu etmez. Fakat Lozan Muahedesi bizi 
birçok kuyudat ile bağlamıştır. İstediğimiz mevad 
üzerine istediğimiz şekilde resim koyamayız, daha bir 
kaç sene vardır. Bunun için birçok tetkikat yapıldı. 
Muvazenei Maliye Encümeni de tetkik etti. Şimdilik 
bunlardan başka üzerine zammiyat yapılacak mevad 
bulunmadı. Bulunsa da böyle müteferrik, hafif ve 
netice itibariyle bir yekûn tutmayacak olan mesail 
olduğu için bizzarur encümende bunlar üzerinde te
vakkuf edildi. Bazı rafeka buyurdular ki", fcşarı köy
lünün sırtından reffettikten sonra tuza zam, ikinci 
bir yük tahmil etmektedir. Evet bu suretle bir yük 
tahmildir. Fakat aradaki nispet düşünülürse, yani 
ötekine yüz versek bu ancak beş nispetindedir. Ağır
lığı yoktur. Ve senede 40 - 50 kilo tuz için çiftçinin 
vereceği vergi nerdedir. Her sene aşar için en fakir 
çiftçinin yüz lira, iki yüz lira ve daha ziyade verdiği 
vergi herdedir. Lütfen bunu nispet buyurunuz. Bina
enaleyh bu zammiyat zaruridir. Sonra; çay, şeker 
ve kahveye konsun buyurdular. Bunu biz de arzu 
ederiz. Fakat ne çare ki, bunlar muhtelifinfih mese
lesidir. Lozan Muahedenamesi ahkâmınca bu gibi 
mesailde... 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Lozan Mua-
hedenamesinin istihlâk resmine ne alâkası vardır? 

RAHMİ BEY (Devamla) — Madde var efen
dim. Bu ayrı bir meseledir. Gerek damga resmi, tuz 
resmi ve gerek pamuklu ve yünlü mensucat üzerine 
yapılan zamaimin, verginin sureti istihsalindeki su
hulet dolayısıyle ve gerek senevi her ferdin bu istih
lâk yüzünden vereceği miktarın pek âklil olması iti
bariyle hakikaten halka bar olacak ve izam oluna
cak bir mesele olmadığını bendeniz büyük bir kana-
atla arz ediyorum. Bunu Hükümet de bütçesini tev-
zin etmek için bizzarur kabul etmiştir., Zannederim, 
Heyeti Celile de bunu kabul edecektir. 
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AVNt BEY (Bozok) — Hükümet, senede bir ko
yundan ne aldığını farz ediyor; yirmi üç kuruş de
ğil mi efendim? Otlak, yayla resmi namına senede 
KUkal altı yedi kuruş vergi de bu suretle ilâve edili
yor. 3, 4 kuruş da şimdi zammediliyor. Minhaysel-
rrtecmu 3 6 - 4 0 kuruş oluyor. Encümence bu nazarı 
dik'kate alınmış mıdır? 

RAHMİ BEY (Devamla) — Efendim! Biz zam 
olmadı demiyoruz. Fakat bugün ufak bir şekilde 
zam yapıyoruz. 

AVNt BEY (Bozok) — Ağnam resminin tenzi
linden maksat ne idi, en mühim menabii servetimiz
den birini himaye etmek değil miydi efendim? Bu
gün bir koyunun resmi 35 - 40 kuruşa çrkıyor. 

RAHMİ BEY (Devamla) — Efendim! Altın pa
ra zamanındaki ağnam resmini nazarı dikkate alır
sanız bugün köylünün daha hafif bir vergi verdiğini 
teslim buyuracağınızı zannederim. 

REİS — Efendim! Birkaç zat daha söz almıştır. 
Kifayeti müzakere takriri de vardır. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Kifayet aleyhinde 
Söyleyeceğim Reis Paşa. 

REİS — Buyurunuz efendim. 
ZEKİ BEY -(Gümüşhane) — Efendim! Ziraat 

Encümeni Reisi Beyefendi Lozan Muahedenamesin-
den bahis buyurdular. Hükümetin varidata ihtiyacı 
varsa - ki, vardır bunu inkâr etmiyoruz - halktan 
alacağı varidatın kanallarını, usullerini bilmesi ica-
beder. Bendenizin maruzatım bu cihettedir. Damga
dan, tuzdan, fakir halkın giyeceği pamukludan al
masın. Heyeti Celileden rica ederim. Mesele çok mü
himdir. Bu hususta müzakere gayri kâfidir. Bu me
sele halkın mukadderatı ile alâkadardır. Enöümen've 
vekili aidi bizi bu hususta iyice tenvir etsinler. Bir 
taraftan aşarı lağvettik. Diğer taraftan halkın yedi
ğinden giydiğinden alıyorsunuz bunlara zammediyor
sunuz. Halktan varidat alacaksak fukaranın elindeki 
eşyadan niçin alıyoruz ve zenginlerden niçin almıyo
ruz? Sırası geliyor: Hepimiz demokrat oluyoruz. Lâ
kin hakikatte en büyük aristokrat biz oluyoruz. Lüks 
eşyaya koyalım. Niçin lüks eşyadan gümrük olarak 
almıyoruz? Rahmi Beyefendi buyurdular ki: Lozan 
Muahedenamesi manidir. Evet, ben de biliyorum ki 
manidir. Lâkin berikine istihlâk resmini nasıl vaze
diyorsak, lavanta, kolonya, pudra, vesaireden de pul 
resmi alalım. Hatta onlardan daha fazla alalım. Bir 
milyon lir konmuş. İki milyon lira alalım. Bir krava
tı, iki buçuk liraya takıyorum. İstersem beş liraya ta
karım istersem takmam. Bu, bir zevk meselesidir. 

Bunu yapalım. Yoksa bunu. bırakıp da halkın giye
ceği bir metre bez üzerine beş kuruş on- kuruş daha 
zammetmek muvafıkı rriadelet değildir. Ve onun 
için müzâkere kâfi değildir. Müzakerenin devamını 
teklif ederim. (Müzakere kâfidir sesleri) 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Maddelere geçilmesini teklif 

ederim. 
Edirne 

Hüseyin Rıfkı 
REİS — Efendim!, Kifayeti reyinize arz ediyo

rum. Müzakereyi kâfi görenler el kaldırsın... =Kâfi 
görmeyenler el kaldırsın... Müzakere kâfi görülmüş
tür. Takrirler okunacaktır. 

Riyaseti Celileye 
Meclisi Âli aşarı kaldırmakla rençbere pek bü

yük bir fedakârlıkta bulunduğu halde tuz resrjıine 
iki kuruş zammetmekle kilosunu altı kuruşa çıkarmış 
oluyor. Şu halde okkası memlahada yedi kuruş yirmi 
yedi/ paraya alınıyor. Masarifi nakliye de üzerine 
binerse okkası yirmi kuruş ve daha ziyade satılan 
mahaller bulunur. 

Şu halde rençbere bir elimizle verdiğimizi diğer 
elimizle geri almış oluyoruz. Bütçede hâsıl olan açığı 
teminen fukaranın tuzuna ' zammetmektense ağniya-
nin şekerine, çayına, tütününe, rakısına zammetmek 
daha ziyade muvafıkı madelet olur. Binaenaleyh 
mezkûr zammın işbu mevada ilâvesi için kanunun 
Encümene iadesini teklif eylerim. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — Söz istiyorum. 

REİS — Buyurunuz. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — Efendim! Eğer Süleyman Sırrı Be
yefendi, bırakılmış olan aşarın miktariyle tuzun ve 
diğer mevadın zammiyatiyle alınacak olan varidatı 
nispet edecek olurlarsa o zaman bir elimizle yerdi
ğimizi, diğer elimizle almadığımızı pekâlâ görmüş 
olurlar. Ve katiyen böyle bir şey yapmamışızdır, izah 
edeyim. Aşardan yirmi milyon lira bıraktığımız hal
de tuzdan vesaireden bir milyon veyahut iki milyon 
resim istiyoruz. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Demek ki 
iki milyonu geri alıyorsunuz. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — Yirmi milyona mukabil bu, birşey 
midir? İnsaf buyurunuz. 
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AVNİ BEY (Bozok) — Efendim! Aşarla ilga 
edileni, Hükümetin o bir elden aldığını iddia etmi
yoruz. Fakat yalnız davarcılardan alıyoruz. 

MALİYE, VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — Rica ederim! Heyeti Ceüle bura
dadır. Harbi Umumiden evvel bir okka eti kaç kuru
şa alıyorlardı? Harpten evvel her koyundan ne ka
dar resim alınıyordu ve bugün her koyundan ne ka
dar resim alıyoruz? 

AVNİ BEY (Bozok) — O, büyük tüccarların ih
tikâr hakkıdır. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — Müsaade buyurunuz. Bugün hiç 
bir köylü, yirmi ,otuz, kırk kuruşa et satmıyor. O 
da pazara getirdiği zaman okka ile satıyor. Evvelce 
altmış paradan, beş kuruşa kadar et yerken beş ku
ruş resim alırdık. Şimdi altmış kuruşa et yiyoruz ve 
yirmi üç kuruş resim alıyoruz. Binaenaleyh bunu 
arz etmekten maksadım, bir elden verdiğimizi diğer 
elden almadığımıza Heyeti Celilenizi ikna etmektir. 
(Doğru sesleri) 

Riyaseti Celileye 
Hükümet, varidatının tezayüdünü memleketin j 

menabii tabiiyesinden istihsal edecek yerde aşarı ba- ! 

REİS — Efendim! Celseyi açıyorum. İbrahim 
Vasıf Beye hidematı vataniye tertibinden maaş tah
sisine dair kanuna rey vermeyenler lütfen reylerini 
istimal buyursunlar, istihsali ârâ hitam bulmuştur. 

Efendm! Damga ve tuz resimlerinin tezyidmt 
ve pamuü *e yün mensucattan istihlâk resmi alınma
sına dair kanunun müzakeresine devam ediyoruz. 

Damga ve tuz resimlerinin tezyidine ve pamuk ve 
yün mensucattan istihlâk resmi alınmasına dair kanun 

Madde 1. — 29 Eylül 1336 tarih ve 29 numara
lı kanunun birinci maddesiyle üç misline iblağ edil-

hane ederek daha ağır bir vaziyette fukarayı halkın 
omuzlarına yükleniyor Damga, tuz veya pamuklu 
eşyadan alınacak bu istihlâkatın lüks eşyadan daha 
fazlasıyle alınması hususunda lâyihai kanuniyenin 
tekrar Encümene havalesini teklif eylerim. 

Gümüşhane 
Zeki 

REİS — Efendim! Lâyihanın tekrar Encümene 
iadesi teklif ediliyor. Bu teklifi kabul edenler el kal
dırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Encümene 
iadesi kabul edilmemiştir. 

Maddelerin müzakeresine geçiyoruz. 

Birinci Madde — 29 Eylül 1336 tarih ve 29 nu-
marah kanunun birinci maddesiyle üç misline iblağ 
edilmiştir. 

REİS — Efendim! Vaktimiz müsait değildir. Ar
kadaşlar da yemeğe gideceklerdir. Öğleden sonra sa
at bir buçukta içtima edilmek üzere celseyi tatil edi
yorum. 

Hitamı Celse saat : 12.15 

miş olan maktu damga resmi beş misle iblağ edil
miştir. 

REİS — Madde hakkında söz isteyen var mı? 
(Hayır sesleri) Maddeyi aynen reyinize arz ediyorum. 
Maddeyi aynen kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Madde kabul 
edilmiştir. 

Madde 2. — 8 Nisan 1340 tarih ve 468 numaralı 
kanunun birinci- maddesiyle kilosu dört kuruşa iblağ 
olunan tuz fii resmisi iki kuruş zammiyle altı kuruşa 
iblâğ edilmiştir. 

ÎKİNCÎ CELSE 

Bed'i Müzakerat saat: 2,00 

REİS : Kâzım Paşa. 

KATİPLER : Şeref Bey (Diyarbefcir), R?gıp Bey (Zonguldak) 

— 74 -
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' VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim! Malumu âli
leridir ki, tuz üzerine konulan resim en ağır bir re
simdir. 

TÎCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY — En 
hafif resimdir. 

VEHBÎ BEY (Devamla) — Tuzdan resim almak 
gayrı adilâne bir resim almak demektir. Çünkü tuzu 
daha çok fukara, daha az zenginler sarf eder. İhti-
yacatı umumiyeden ve ihtiyacatı zaruriyeden olan 
bir şeydir. Ekmek üzerine resim konmak ne ise, tuz 
üzerine de odur. Fakat aşarı gibi bir beliye def edil
dikten sonra onun yerine varidat aramak mecburi
yeti karşısında, tuzdan da bu resmi alacağız. Bu iti
barla, ne vakit bütçemiz genişlerse bunun tenziline 
imkân görmek üzere bunu zarurî olarak kabul ede
ceğiz. Bendeniz bu münasebetle Vekil Beyefendiden 
bir şey rica edeceğim: Tuzun fii mirisi kilosu (6) 
kuruş - okka olarak (8 - 8,5) kuruş tutar - bunun 
çarşıda satıldığı fiyatı nazarı dikkate almalarını rica 
edeceğim. Bunun için memlahalardan vilâyata nak
ledilecek tuz için tuz depoları yaptırıp daha ucuz bir 
fiyatla ahaliye sattırılmasmın temin edilmesi lâzım
dır. Bugün on kuruşa satılan 1 5 - 2 0 kuruşa çekil
miş olarak Ankara'da aldığımız oldu. (Yirmi kuru
şa değil yedi buçuk kuruş sesleri) Efendim! Aldığı
mız oldu dedim, bu günden bahsetmedim. Nasıl ki, 
bugün Düyunu umumiye idaresi burada bir tuz de
ğirmeni meydana getirdi. Değirmende öğütüp satı
yor. Diğer vilâyatta da meselâ İzmir memlahasından 
çıkacak tuzu bin müşkülât ile satıcılar alabiliyor. 
Bunun kolaylıkla veriîebilmesini ve hiç olmazsa be
lediye vasıtasıyle depolarda sattırılmasmın temin edil
mesini temenni ediyorum. Böyle olursa bu konan 
resim, birkaç mutavassıtın alacağı kâr olmuş ola
caktır ki, bu kârı hazine almış olacak ve halk dahi 
yine bugünkü fiyattan tuz satın almış olacaktır. Bu 
suretle hem halk fazla para vermiş olmaz, hem ha
zine istifade eder, hem de halk kolaylıkla tuzunu te
darik eder. Bendenizin temenni ettiğim budur. 

REİS — Efendim! Madde hakkında başka söz 
isteyen yoktur. Bir tay takriri vardır. 

Riyaseti Celileye 

İkinci maddenin tayyını teklif ederim. 
Bozok 
Avni 

REİS — Efendim! Tay takririni reyinize arz edi
yorum. Nazarı dikkate alanlar lütfen el kaldırsın... 
Nazarı dikkate almayanlar lütfen el kaldırsın... Na
zarı dikkate alınmamıştır. Biir takrir daha vardır. 

| Riyaseti Celileye 

1. — Otuz yaşından fazla olup da teehhül etme
yenlerden senede beş lira. 

2. — Likör ve emsalinin beher kilosundan yüz 
kuruş, rakı ve biranın beher kilosundan yirmi beş 
kuruş rüsumu istihlâkiye alınır. Balâdaki mevadı ka
nuniye birinci ve ikinci maddeleri yerine kaim ol
mak üzere kabulünü teklif eyleriz. 

Gümüşhane Yozgat 
Zeki Ahmet Hamd» 

MÜKERREM BEY (İsparta) — Reis Bey! Bu 
ayrı bir tekliftir. Lâyiha Encümenine verilmesi lâ
zımdır. 

REİS — Bu bir takrirdir, okunur fakat reye'kon
maz bu ayrıca bir meseledir. 

REŞİT AĞA (Malatya) — Bu takririn ikinci 
maddeye şümulü yoktur. Onun için birlikte müza
kere edilmesi muvafık değildir. 

REİS — Efendim! Birinci madde esasen kabul 
edilmiştir. Binaenaleyh bu takrir ikinci maddeye de 
ait değildir. Her iki maddeye de ait olmadığı için re
ye koyamayız. 

ZEKÎ BEY (Gümüşhane) — İkinci madde ma
kamına kaim olmak üzere teklif ediyoruz. 

I MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ADDÜLHALÎK 
BEY (Kângırı) — Muvazenei Maliye Encümeninin 
esbabı mucibesi mütalâa buyurulursa orada görüle
cektir ki, Ziraat Encümeninin yapmış olduğu tenzi
lât (4 700 000) lira değil yedi milyon liradır. Muva
zenei Maliye Encümeni diyor ki; bunu varidat büt-

I çesine şimdilik kabul ediyoruz, başka varidat bul
maya çalışacağız. Zeki Beyefendi yeni bir membaı 
varidat gösteriyorlar. Pekâlâ... Ziraat Encümeni ile 
Muvazenei Maliye Encümeninin teklifleri arasında 

i (2 300 000) lira kadar fark vardır. Bunu da bulur
sak çok iyi olacaktır. Bunu Muvazenei Maliye En
cümenine göndeririz; orada tetkik edilir. Çünkü bu 
ayrı bir meseledir. Eğer kabili kabul bir matrah ise 

i maalmemnuniye kabul ederiz. 

ZEKÎ BEY (Gümüşhane) — İzah edeyim; (İza
ha hacet yok sesleri) (-Maliye Vekili Bey kabul edi
yor, Muvazenei Maliye Encümenine gitsin. 

REİS — Efendim! Bu teklif, teklifi kanunî ma
hiyetinde değildir. Binaenaleyh bunu sahibine iade 
ederiz. Kanun şeklinde gelir ve usulüyle encümenle
rine sevk ederiz, buraya öyle gelir. O halde ikinci 

I maddeyi.... 
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v VEHBÎ BEY (Karesi) — Reis Paşa demin sordu
ğum suale Maliye Vekili Bey cevap vermedi. Ma'ra-
zı hacette sükût ikrardan gelir. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — Evet, bir çok yerlerde yeni depo
lar açtık şimdi vilâyet merkezlerinde depolar açmaya 
çalışacağız. İki vilâyette yaptığımız depolar iyi neti
celer vermiştir. Gerek İstanbul'da ve gerek burada 
kendimizin değirmenle yaptığımız tuzlar iyi netice 
verdi, ahali memnun oluyor, daha ziyade tezyidine 
çalışacağız. 

REİS — İkinci maddeyi aynen reyinize arz edi
yorum. Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... Ka
bul etmeyenler lütfen ellerini kaldırsın... İkinci mad
de aynen kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Gümrük tarifesinin 270 nci madde
sinde muharrer pamuk mensucat ile 323 ncü mad
desinde muharrer yün mensucatın beher kilosuna 
gümrük resminin birer misli derecesinde istihlâk res
mi vazedilmiştir. 

REİS — Efendim! Üçüncü madde hakkında söz 
isteyen var mı? (Hayır kabul sesleri) Maddeyi aynen 
reyinize vazediyorum. Kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen ellerini kaldır
sın... Üçüncü madde kabul edilmiştir. 

Madde 4. — 29 Eylül 1336 tarih ve 29 numaralı 
ve 8 Nisan 1340 tarih ve 468 numaralı kanunlar ah
kâmı birinci ve ikinci maddelerdeki zamaim hakkın
da da aynen tatbik olunur. 

İSMAİL BEY (Karahisarışarki) — Efendim! Bu 
madde hakkında izahat versinler. 

MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENİ MAZ
BATA MUHARRİRİ SAKİR BEY (Çatalca) — 
Efendim! Ziraat, Encümeni mazbatasında mütalâa 
buyurulmuş olduğu veçhile zamların hazineye ait ol
duğuna dair iki madde teklif edilmişti. Bunları tev-
hiden ve arz ettiğimiz ibare ile o maksadı temin ede
ceğimizi nazarı dikkate alarak bu şekilde arz ediyo
ruz. Maksadımız budur. Heyeti Celile arzu ederse 
ait olduğu kavanin mecmualarından okumak sure
tiyle Heyeti Celileyi tenvir ederiz. (Hacet yok sesle
ri, kâfi sesleri) 

REİS — Efendim! Dördüncü maddeyi aynen re
yinize arz ediyorum. Kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen ellerini kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Üçüncü maddede muharrer mensu
cata ait istihlâk resmi hariçten gelenler için hini it
halinde gümrüklerde ve dahilde imal olunanların 
resmi de fabrika ve imalâthanelerde alınır. 

j TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazi
antep) — Orada imalâthane kelimesi fazladır. Yalnız 
fabrikalar demek kâfidir. Onun tayyını gerek Encü
men ve gerek Maliye Vekili Bey kabul ediyor. 

SAKİR BEY (Çatalca) — Kabul ediyoruz. 
REİS — Efendim! Beşinci maddedeki imalâtha-

I neler kelimesinin tayyını teklif ediyorlar Encümen 
de kabul ediyor binaenaleyh bir itiraz yoksa ima
lâthane kelimesini kaldıracağız. (Kabul sesleri) 

RAGIP BEY (Kütahya) — Bu dahilde imal olu
nan mensucat nasıl imalâttır? İzah etsinler. Söz isti
yorum. (Reye sesleri) 

REİS — Efendim! İmalâthane kelimesini kaldı
rıyoruz. (Reye sesleri) Maddeyi reyinize arz edece
ğim. Ragıp Bey söz söyleyecek misiniz? Efendim! 
Söz istiyorsanız buyurun, kiminle görüşüyorsunuz? 

RAGIP BEY (Kütahya) — Vazgeçtim efendim. 
(Handeler) 

REİS — Efendim: Beşinci maddeyi aynen reyi-
nize arz ediyorum. Kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsın... Kabul etmeyenler lütfen ellerini kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — İşbu kanunun mevkii meriyete vaz 
edildiği günde, perakendeciler yedinde bulunanlar 
müstesna olmak üzere gümrüklerde ve bankalar ile 
ticarethanelerin depo ve ardiyelerinde mevcut olan 

I balâdaki üçüncü maddede muharrer mevadın mik-
I tarım nihayet bir hafta zarfında eshabı, beyanname 

ile Rüsumat idarelerine veya mal memurlarına ha-
I ber vererek resmî istihlâkini tesviyeye mecburdurlar. 

Beyanname vermeyenlerden veya beyannamede 
gösterilen miktardan fazla zuhur eden pamuk ve yün 
mensucat eshâbından müddeti mebusenin inkizasın-
da iki kat resim alınır. 

İSMAİL BEY (Karahisarışarki) — Efendim! 
Bendeniz bu maddenin vazına hiç mahal görmüyo
rum. Bir kere tatbikatta suiistimal olur. 

Gümrüklerde ve bankalar ile ticarethanelerin de
po ve ardiyelerinde mevcut mevat hakkında eshabı 
beyanname vererek, diyor. Bir kere gümrüklerde 
olanlara beyanname vermeye lüzum yok. Bu kelime 
bir kere fazladır. İkincisi perakendeciler yeddinde 
bulunan müstesnadır diyor. Bu perakendeciyle top
tancıyı kim tefrik edecektir? Bunların vasfı farıkı ne
dir? Bendeniz öyle perakendeciler biliyorum ki, top
tancıdan fazla sermayesi vardır. Alacağımız hu re
sim en ziyade İzmir, İstanbul, Samsun, Trabzon gibi 
dört beş şehire münhasırdır. Diğerlerinden Maliye 

| Vekili büyük bir şey alamayacaktır. Şimdiye kadar 
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Maliyenin tahsil şubelerince öyle tanınmış peraken
deciler vardır ki, onların tanıdığından daha çok fazla 
sermayesi vardır. Beyoğlunun doğru yolu baştan ba
şa perakendecidir. Bunlar haddizatında perakendeci
dir ve zannederim Maliyenin defterinde de peraken
deci diye yazılıdır. Sonra Bahçekapı'da birçok pera
kendeciler vardır. Sultanhamamında vardır. Bunların 
bir çoğu perakendecidir. Fakat bir toptancıdan daha 
sermayeli adamlardır ve toptancıdan daha ziyade iş 
gören insanlardır ve bir toptancıdan daha fazla elin
de mal vardır. Nitekim geçen sene yaptığımız oktru-
va kanununda böyle bir madde olmadığı halde ma
alesef Şehremaneti böyle mağazalardan oktruva al
maya kalkmıştı. Kimiyle elli liraya sulh oldu, kimiy
le yüz liraya sulh oldu. Birisi de memurun eline beş 
lirayı sıkıştırdı, hiç birşey vermedi. Yani bu işte müt
hiş bahşiş ve suiistimal oynamıştır. Sonra bankalar 
ve antrepolar vardır ki, bunlar gümrük muamelesi 
görmemiştir, gümrük muamelesini gördüğü vakit is
tihlâk resmini de verip çıkaracaktır. Binaenaleyh 
bendeniz bu maddenin tayyını teklif ediyorum. Müt
hiş suiistimalâta kapı açacaktır. 

, MAZHAR MÜFÎT BEY (Denizli) — Yerine bir 
şey konmasın mı? 

ÎSMAİL BEY (Karahisanşarki) — Esasını güm-
. rükte almışızdır. 

ZEKÎ BEY (Gümüşhane) — Arkadaşlar! İsmail 
Bey arkadaşımızın izah ettiği veçhile; evvelâ madde
yi bir defa okuyacak olursak mesele tezahür eder. 
Gümrüklerde mevcut eşyadan alınsın, bankaların 
ardiyesinde mevcut eşyadan alınsın, yalnız peraken
deciler müstesna olmak üzere toptancılardan da alın
sın, diyoruz. Şehremanetinin uyuşmak usulüyle ci-
bayet etmiş olduğu şey gözünüzün önündedir. Top
tancı kimdir? Perakendeci kimdir? Heyeti Celileni-
zin malumu âlileridir ki, perakendeciler toptancılar
dan daha ziyade çeşit ve fazla mal bulundururlar. 
Toptancı bir iki kalem emtia bulundurur, hepsinden 
bulundurmaya sermayesi kâfi değildir, bu adama 
toptancı diyoruz. Eğer böyle bir madde korsak bun
ları biz suiistimalâta sevk edeceğiz. Kimisi malını 
kaçırmaya bakacak, kimisi saklamaya bakacak, neti
cede yirmi bin lira varidat almak için istihdam edi
len memurlara otuz bin liralık bir masraf yapılacak
tır. Toptancı kelimesini kaldıralım ve dahile çekil
miş olan mevadı istisna edelim. Bu kanun mevkii ic
raya vaz edileceği zaman gümrüklerde mevcut olup 
muamelesi yapılmış çıkacak olan emtia ve banka
larda mevcut emtiadan alınsın ve perakende veyahut 
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herhangi bir suretle dahilde olan emtialar istisna 
edilsin. Bunun için de bir takrir takdim ediyoruz. 
«İşbu kanunun mevkii meriyete vazedildiği günde 
gümrüklerde ve bankalarda mevcut mevattan güm
rük ve resmi istihlâk alınır» Bendeniz bu şekilde ta
dilini teklif ediyorum. Hangi mağazaya üç arşın 
kumaş kes, ver, derseniz keser verir. Böyle kesip ver
diği için o da perakendeci olur. Fakat öte tarafta 
bunu mal memuruna anlatmak kabil değildir. Bu
nun için Meclisi Âlinize mi müracaat edelim. Maliye 
Vekâletine mi müracaat edelim, diye bir çok teşev-
vüşatı mucip olacaktır. Heyeti Celilenizden rica ede
rim, bunu bu şekilde kabul edelim. 

VEHBÎ BEY (Karesi) — Efendim! Bu madde 
aynen kalmalıdır. Ne zaman böyle tüccardan beş, on 
kuruş almak lâzım gelse o vakit kıyameti koparırız. 
Suiistimal olacak buyuruyorlar. Suyun içilmesinde 
de suiistimal olur, çok içersek bu da mideyi bozar, 
hayatın esasını teşkil ettiği hâlde su bile çok içil
mez. Onun için suiistimal olmadık mesele yoktur. 
Bendeniz ismail Bey biraderimizin söyledikleri söz
lerden müteessir oldum. Şimdiye kadar bu kadar 
suiistimal oluyormuş da neden söylememişler de şim
di söylüyorlar. 

İSMAİL BEY (Karahisanşarki) — Söyledim efen
dim. Geçen sene sual takriri bile verdim. 

VEHBİ BEY (Devamla) — O halde vazifenizi yap
mışsınız, takip buyuraydmız. Binaenaleyh biz burada 
suiistimalin menine memuruz. Bunda suiistimal ola
cak diye maddeyi buradan kaldıralım, Emlâk Ver
gisinin takdiri, kıymetinde suiistimal oluyor diye Em
lâk Vergisini almayalım bu nasıl olur? Eşya girer
ken fiyat takdirinde suiistimal oluyor, gümrükler
de suiistimal oluyor diye burada günlerce bunun mü
zakeresini dinledik. Gümrük resmi almayalım mı? 
Binaenaleyh suiistimal mevzubahis değildir. Tücca
rın şimdi verdiği gayri mütenasip temettüün en az 
kısmım veren büyük tüccardır. Bu parayı da şimdi on
lar vereceklerdir. Binaenaleyh şimdide biraz onlar 
versinler ve tasavvur etsinler ki... 

ZEKÎ BEY (Gümüşhane) — Yine ahaliden çı
kar. 

VEHBÎ BEY (Karesi) — Ahaliden ya çıkar ya 
çıkmaz. Vaziyete bağlıdır. Her zaman ahaliden çık
maz. Şöyle tasavvur etsinler ki ingiliz Lirası 940 idi. 
Bugün 930'a indi. Böyle farzediversinler. Piyasada 
her gün ingiliz Lirasının oynamasından hiç kimse 
şikâyet etmez. 
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Hükümete verecekleri yüz de iki buçuk, üç ol-
dıımü kıyameti koparır. Bendeniz maddenin aynen 
kabulünü istirham ederim. 

FERİDUN FİKRÎ BEY (Dersim) — Efendim! 
Maddeye bendeniz de taraftarım. Yalnız burada tat
bikatta müşkülât olmamak için perakendeciler ke
limesinden ne anladıklarını ve perakendeci olmayan
ların tatbikatta ne suretle tefrik edileceklerini En
cümen lütfen izah etsin. Bunu anlamak istiyorum. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Efendim! 
Bendeniz bu maddenin suiistimal olunacağına kani 
değilim. Feridun Fikri Bey biraderimizin suallerini 
bendeniz de sormak istiyorum. Çünkü perakende
ciler bundan müstesnadır deniyor. Müstesna olma
yanlar kimlerdir? Bir ticarethanenin deposu yoksa, 
ardiyesi yoksa bu perakendecimi sayılacaktır? Mut
laka o ticarethanenin ardiyesinde bu mal mevcut ise 
o zaman mı beyanname isteyeceklerdir? Eğer böy
le ise ve ticarethanenin ardiyesi varsa bunda suiisti
mal göremem. Çünkü eshabına diyoruz ki: Banka
da, gümrükte veyahut ardiyende ki malının be
yannamesini ver. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Hayır böyle değil! 

MAZHAR MÜFİT BEY (Devamla) — Evet ka
nun da böyledir. Şimdi eshabı beyanname ile güm
rük idarelerine vize eder. Suiistimal nerede olacak
tır? Olsa olsa suiistimal mal sahibinde olacaktır. Bir 
tüccar eğer buna tenezzül eder de mevcut olan ma
lının miktarını noksan gösterirse o vakit suiistimal 
muamelesi yapılır. Binaenaleyh Encümen bize bu 
hususta izahat versin. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Oroazdibak pera-
kendecimidir? Buyurun bakalım. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Devamla) — Peraken
deciler kimlerdir? Perakende tabirinden maksat ne
dir? Perakende olmayan mal mutlaka ardiyesinde 
bulunan mal mıdır? Yani bir ticarethanenin ardi
yesinde var da o mu toptandır? Lütfen bu bapda bizi 
tenvir buyursunlar. Yoksa suiistimal madde de yok
tur. En büyük mesele budur bizi tenvir buyursun
lar. 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ MAZBA
TA MUHARRİRİ SAKİR BEY (Çatalca) — Efen
dim! Lâyihai kanuniyeye vazedilen bu madde şim
diye kadar Heyeti Celilenin kabul ettiği bütün istih
lâk resmi kanunlarındaki aynı maddedir. Ve bütün 
istihlâk resmine ait kanunlarda mevcut bir mad
dedir. Yeni bir madde değildir ve hemen hemen ay
nı formül burada da kabul edilmiştir. Bazı rüfekayı 

j muhtereme perakendecilerle toptancıların arasın
daki farkın ne suretle tekarrür ettirileceğini mucibi 

I tereddüt görüyorlar. Halbuki malûmu âlileridir; 
L Temettü Vergisi toptancılarla, perakendeciler ara-
J smda ayrı ayrı tatbik olunur. Temettü Vergisiyle mü-
I keüef olan tüccarın hangisi perakendeci ve hangisi 
I toptancıysa Temettü Vergisinde o cihet kaydedilmiş

tir. perakendecilerin istisna edilmesi ufak bir adalet-
I sizliktir. Tam adaleti temin etmek noktayı nazann-
I dan bütün perakendeciler ve toptancılarda mev

cut olan bütün malı istihlâk resmine tabi tutmak 
I lâzım gelirdi. Bunun tatbikatda mucip olacağı azim 
I müşkülâtı nazarı dikkate alarak, şimdiye kadar Mec

lisi Âliden geçmiş olan istihlâk resmi kanunları 
I daima perakendecilerin istisnasını iltizam etmiş

tir. Encümeniniz bu maddeyi vazederken bugüne 
I kadar mevcut olan ahkâmdan mülhem olmuştur 
I ve ona nazaran bu maddeyi vazetmiştir. 

İSMAİL BEY (Karahisanşarki) — Zatiâliniz bu-
I yurdunuzla, Temettü Vergisi dolayı siyle peraken-
I deci ile toptancı tefrik edilmiştir. Bunun miktarı 

nedir; nispeti nedir ve kaç kuruşa kadardır? Bir 
j ikincisi, perakendeci daha büyük bir dükkânda 
j oturur ve dükkânının kabiliyeti tarhiyesine göre 
I bir şey verir. Fakat haddizatinda perakendecidir, öbür 

tarafta han odasında bir adam az temettü verir. Fa
kat toptancıdır. Seneliği yüz liraya bir oda tutar, 
oraya on bin liralık, yirmi bin liralık mal kor ve di
ğer taraftan beş bin liralık mal kor, üçyüz lira icar 
verir. Yani toptancı ile perakendeciden aldığınız 
temettü nispetini böyle bir resimde de görmenizi ben 
hayretle karşılıyorum. 

MAZBATA MUHARRİRİ SAKİR BEY (Ça
talca) — Efendim! Bendenizin arz ettiğim peraken
deciler ile toptancılar arasındaki mukayesedir. Bu
nun ne suretle tayin ettirildiği meselesi zannede-

j rim ki Temettü Vergisi Kanununun müzakeresi za
manında mevzubahsolacak bir meseledir. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Şakir Be
yefendi, altıncı madde de: «Depo ve ardiyelerde mev
cut olan mallardan» tabiri vardır. Şu halde anlaşılı
yor ki perakendeciler depo ve ardiyesi olmayan
lardır. Halbuki aşağıdaki madde de depo ve ardiye
lerle tüccar yedinde bulunan deniyor tenakus var
dır. Yalnız tüccar yedinde olsa da alacağız. Hal
buki yukarıdaki madde de yalnız depo olan varsa 
alınacak gibi görünüyor. Bu iki madde arasında 

J bir tenakus var gibi görünüyor. 

78 — 



t : 67 1 . 3 . 

şAKÎR BEY (Çatalca) — Bundan maksat emva
lin istihlâk resmine tabi tutulacağı noktasıdır. 

ZEKÎ BEY (Gümüşhane) — Efendim! Bu tüccar
ların mağazasından başka ayrıca deposu olur ve o 
deposunda mal bulunursa buna tüccar demek isti
yorsunuz, depo demek istiyorsunuz. Halbuki zatiâlinize 
misal göstereyim: Ştayn, Karlman, Mustafa Şamlı 
Orozdibak, Beyker, mağazaları ki bunlar peraken
decilerdir. Bu büyük müesseseler perakendeci olur
larsa, onun yüzde bir sermayesine malik olmayan 
ve (3) kalem üzerine işleyen bir tüccar bu kanun 
mucibince toptancı olacaktır. Öbür tarafta sene
de milyonlar kazanan ve her tarafta şubeleri olan 
şirketler; sermayesi 500 - 600 bin hatta bir milyon 
lira bulunan bu müesseseler perakendeci olacak -
tır. Bu doğru değildir. Bir taraftan memleketin va
ziyeti iktisadiyetini yükseltelim derken diğer ta
raftan da ufak müesseseler olan islâm müessese
lerini paralayıp mahvedeceğiz. Bu sebepten bu me
sele kalsın, Encümende mütehassıs zevat 'ÜQ görü
şülsün. Onun üzerine bir çare düşünelim. Toptancı 
ile perakendeciyi ayıralım. Balcınız efendiler! Böyle 
müesseseler perakendecidir ve ben pekiyi biliyorum. 
Fakat beri tarafta bir islâm tüccarı, şöhret olsun, 
gösteriş olsun diye ben toptancıyım demiştir. Hal
buki bin lira sermayesi ya var ya yoktur. Bunun iyice 
tetkik edilerek halledilmesi için Encümene gönde
rilmesini rica ederim. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Bendeniz 
aynı şeyi söyleyecektim. Encümen de tabiî bunun 
ehemmiyetini takdir eder. Bunun üzerinde binlerce 
lira oynayabilir. Suiistimalâta, ihtikârala meydan 
açar. Onun için meseleyi Encümen kendine mal ede
cek ehemmiyetle telâkki etsin. Suiistimalâta meydan 
vermeyelim. 

İ5JMAÎL KEMAL BEY (Çorum) — Bendeniz de 
bu noktaya temas edecektim. 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ MAZBA
TA MUHARRİRİ SAKİR BEY (Çatalca) — Bu ci
het hakkındaki noktai nazarımı arz ettim. Maksa
dımız doğrudan doğruya toptancılar elindeki emva
lin, pamuklu ve yünlü mensucatın ne suretle tahak
kuk ettirileceğine aitti. Eğer bu ciheti Heyeti Celile 
gayrı vazıh görüyorsa bu noktai nazar dahilinde onu 
tavzihe amadeyiz. (Encümene alın sesleri) 

İSMAİL BEY (Karahisarışarki) — Demin bende
niz bir noktayı unuttum. Bu istihlâk resmi aynı za
manda gümrük resmi gibidir. Halbuki biz böyle güm-
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rüklerden alman resimler üzerinden resim alacak 
olursak memleketin ticaretinde istikrar olmaz. 

FAİK BEY (Edirne) — Ne yapalım? 

İSMAİL BEY (Karahisarışarki) — Efendim! 
Bundan sonra geleceklerden alırsınız. Bir taraftan 
memleketimize sermayenin girmediğinden bahsediyo
ruz diğer taraftan devletle tebası arasında zımni bir 
mukavele mahiyetinde olan ve gümrüklerde geniş suiis
timale meydan açacak böyle birtakım kanunlar vazına 
kalkışıyoruz. Yine bendeniz sözümde musırrım. Bu her
halde tatbikat sahasında müthiş suiistimalâtı mucip 
olacaktır. Halbuki gümrüklerde katiyen bu varit 
değildir. Gümrüklere bendeniz taraftarım, esasen 
yukarıda arz olunduğu gibi pamukluya konan res
min ağır olduğunu biliyorum ve buna dair söz söy
lemek istiyorum. Bir taraftan aşarı kaldırdık. Hükü
metin vaziyeti de müşküldür. Bunu da takdir edi
yorum. Sonra yukarıki madde de başka bir mesele 
vardır. İktisadın bir ikâme kanunu vardır. Sizin be
yazlılardan alacağınız resme göre maliyet fiyatı bo
yalıları da geçecektir. O zaman boyalıya hücum edi
lecektir. Ahalinin beyaza rağbet ettiği biraz ucuz ol
duğundandır. Halbuki boyalıyı ucuz bulursa ona rağ
bet edecektir. Ve o ikâme kanunu doîayısiyîe bo
yalı mallar daha ziyade girecektir. Sene de beş mil
yon boyalı mal kaput girerken üç milyona düşecek
tir. Burada herçebadabat aşar kaldırılmıştır. Bunun 
yerine birisinin ikâmesi lâzımdır. Bu noktai nazardan 
bendeniz orada söz söylemek istemedim. Fakat her
halde bu maddenin kaldırılması memleketin, Mali
yenin menfaatinedir. 

REİS — Efendim! Madde hakkında başka söz 
isteyen yok, takrirler okunacaktır. 

Riyaseti Celileye 
Altıncı maddedeki (Perakendeciler yedinde bulu

nanlar müstesna olmak üzere) fıkranın tayyım arz ve 
teklif ederim. 

Trabzon 
Ahmet Muhtar 

Riyaseti Celileye 
Altıncı maddenin tayyını teklif ederim. 

Karahisarışarki Mebusu 
İsmail 

Riyaseti Celileye 
Altıncı maddenin berveçhiati tadilini teklif ede

rim : 
Madde 6. — İşbu kanunun mevkii meriyete vaz 

olunduğu günde gümrüklerde ve bankaların depola-
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rında mevcut olan üçüncü madde de muharrer muvad-
dan da işbu kanun mucibince resmi istihlâk istiyfa 
olunur. 

Konya 
Eyüp Sabri 

Riyaseti Celileye 
işbu kanunun mevkii merriyete vazedildiği gün

de gümrüklerde ve bankalarda mevcut mevattan da 
resmi istihlâk alınır. Şeklinde tadilini teklif eyle
rim. 

Gümüşhane 
Zeki 

Riyaseti Celileye 
İşbu altıncı maddenin ikinci satırındaki (Peraken

deciler yedinde bulunanlar müstesna olmak üzere) 
cümlesinin tayyı ile (Depo ve ardiyelerinden) kelime
lerinden sonra (Mağazalarında) ibaresinin ilâvesi su
retiyle maddenin tadilini teklif eylerim. 

Yozgat Mebusu 
Ahmet Hamdi 

Riyaseti Celileye 
Altıncı maddenin yeniden tetkiki için Encümene 

havalesini teklif ederim. 
Gümüşhane 

Zeki 

(En doğrusu budur sesleri) 

REÎS — Efendim! Bir tay takriri vardır. Bir de 
Encümene iade takriri vardır. Bir de iki mealde ta
dil takrirleri vardır. Evvelâ tay takririni reye vaze
deceğim. (İsmail Beyin takriri tekrar okundu) Takri
ri reyinize arz ediyorum, maddenin tayyını kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kal
dırsın... Tay teklifi kabul edilmemiştir. (Encümene 
sesleri) 

MÜKERREM BEY (İsparta) — Bir kelime var 
efendim. (Zeki Beyin takriri tekrar okundu) 

RElS — Efendim! Takriri nazarı dikkate alanlar 
el kaldırsın... Nazarı dikkate almayanlar el kaldır
sın... Nazarı dikkate alınmıştır. Altıncı maddeyi En
cümene veriyoruz. (Takrirlerle sesleri) Evet takrirler
le beraber. 

Madde 7. — Depo ve ardiyelerle tüccar yedinde 
bulunan üçüncü madde de mezkûr mevadın resmi is
tihlâkini ifadan imtina edenler hakkında Tahsili 
Emval Kanunu ahkâmı tatbik olunur. 

tSMAÎL BEY (Karahisarışarki) — Bu madde öbü
rüne merbuttur. Beraber gitmelidir. 

REÎS — Efendim! Yedinci maddeyi Encümen is-
tiyormu? (Hayır sesleri) 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Altıncı madde ile 
bunun irtibatı vardır. Çünkü depo ve ardiyeler ta
hakkuk ettikten sonra her iki mesele burada halle
dilebilir. Bunun da Encümene gitmesi lâzımdır. 

REİS -— Efendim! Yedinci maddeyi Encümen 
istiyormu? 

MAZBATA MUHARRİRİ ŞAKlR BEY (Çatal
ca) — Hayır efendim, lüzum görmüyoruz. 

REİS — Encümen istemiyor, buyurunuz müta
lâanızı söyleyiniz teklifinizi yapınız. 

ŞAKÎR BEY (Çatalca) — Efendim! Yedinci mad
denin müzakeresini tehir buyurunuz. Altıncı madde
yi şimdi tadilen takdim edeceğiz. 

REtS — Efendim! Yedinci maddenin tehiri mü
zakeresini Encümen talep ediyor. (Pekâlâ sesleri) O 
halde sekizinci ve dokuzuncu maddeleri de tehir ede
ceğiz. Encümen; altıncı maddeyi şimdi vereceğiz, 
diyor. On dakika teneffüs etmek üzere Celseyi tatil 
ediyorum. 

Hitamı Celse; Saat : 2,45 
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ÜÇÜNCÜ CELSE 

Bed'i müzakerat; saat : 3,35 

REİS — Reisvekili Ali Süruri Bey 

KÂTİPLER — Şeref Bey Diyarbekir) — Rağıp Bey (Zonguldak) 

REİS — Celseyi açıyorum. Efendim! Demin mad
deleri kabul olunan bir kanun vardır. Tayini esami ne
ticesini arz edeceğim. Doktor İbrahim Vasıf Beye 
Hidamatı vataniye tertibinden maaş tahsisi hakkın-

REİS — Efendim! Rüsumu istihlâkiye hakkın
daki Kanun lâyihasının altıncı maddesi takrirlerle 
beraber Encümene gitmişti. Encümen maddeyi tadi-
len getirmiştir. Okunacaktır. 

Madde 6. — İşbu kanunun mevkii meriyete vaze
dildiği günde gümrüklerde mevcut olup henüz güm
rük resmi tesviye edilmemiş olan balâdaki üçüncü 
madde de muharrer mevat resmi istihlâke tabidir. 

REİS — Madde hakkında söz isteyen yoktur. Ay
nen reyinize arz ediyorum. Kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. Kabul etmeyen
ler lütfen el kaldırsın... Altıncı madde Encümenden 
geldiği şekille aynen kabul edilmiştir. 

Madde 1. — Depo ve ardiyelerle tüccar yedinde 
bulunan üçüncü maddede mezkûr mevadın resmi is
tihlâkini ifadan imtina edenler hakkında Tahsili 
Emval Kanunu ahkâmı tatbik olunur. 

MUVAZENE! MALtYE ENCÜMENİ MAZBA
TA MUHARRİRİ SAKİR BEY (Çatalca) — Altın
cı maddedeki tadil şekline göre yedinci maddenin 
evvelinde ufak bir tadil yapıyoruz. (Depo ve ardiye
lerle tüccar yedinde bulunan) fıkrası çıkarılmıştır. 
Maddenin bakiyesi aynen kalmıştır. Onu arz ediyo
rum. 

REİS — Şu halde yedinci maddenin fıkrai ulâ-
sında «Depo ve ardiyelerle tüccar yedinde bulunan» 
bu ibareyi kaldırıyoruz. Encümenin teklifi veçhile 
maddeyi reyi âlinize arz ediyorum. Kabıu edenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 8. — İşbu kanun 1 Mart 1341 tarihinden 
itibaren mer'idir. 

REİS — Mütalâa var mı efendim? Maddeyi ay
nen kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etme
yenler el kaldırsın.. Kabul olundu. 

daki Kanuna iştirak eden zevatın adedi (159) mua
mele tamamdır. Kamilen kabul reyi verilmiştir. Şu 
halde kanun 159 rey ile kabul edilmiştir. 

Madde 9. — İşbu kanunun icrasına Maliye Veki
li memurdur. 

REİS — Söz isteyen yok. Maddeyi aynen reyinize 
arz ediyorum. Kabul edenler el kaldırsın... Kabul et
meyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. Kanunun 
heyeti umumiyesi tayini esami ile reye konmak lâ
zım, fakat müsaade buyurursanız biraz sonra reye 
koyalım (Muvafık sesleri.) 

4. — Hükümet ile Fenerler İdaresi arasında mü-
nakit 11 Temmuz 1339 tarihli itilâfnamenin tasdiki 
hakkında (1/594) numaralı Kanun lâyihası Ticaret 
ve Muvazenei Maliye encümenleri mazbatası (x) 

REİS — Gaziantep Mebusu ve Ticaret Vekilli 
Ali Beyin Hükümetle Fenerler İdaresi arasında mü-
nakit itilâfnameler hakkındaki Kanun lâyihasının 
derhal müzakeresine dair takriri var, okuyacağız. 

Riyaseti Celileye 
Hükümet ile Fenerler İdaresi arasında münakit 

itilâfname mucibince Ticaret Vekâleti bütçesine mev
zu tahsisatın kabulü mezkûr itilâfnamenin tasdiki
ne dair ruznamenin otuzsekiz numarasında mezkûr 
bulunan lâyihai kanuniyenin müzakeresine mütevak
kıf bulunduğundan mezkûr lâyihanın derakap ve müs-
tacelen müzakresini teklif ederim. 

Ticaret Vekili 
Ali Cenani 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazi
antep) — Fenerler İdaresi ile Hükümet arasında ak
dedilmiş bir itilâfname vardır. Lozan Muhahedesinin 
akdi esnasında bazı şirketlerle yapılmış olan itilâf
nameler gibi Fenerler İdaresiyle de bir itilâfname 
yapılmıştır. O itilâfname mucibince gerek Harbi Umu-

(x) Zabıtnamenin sonuna merbuttur. 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD (Devam) 
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mide ve gerekse İstiklâl Harbinde harap olmuş fe
nerlerin masarifi tamiriyesi olmak üzere (149 200) li
ra masraftan Hükümet hissesi olan (74 600) küsur 
lirası Ticaret bütçesine konulacağı gibi, yine aynı it'i-
lâfname mucibince Fenerler idaresinin masarifine 
medar olmak üzere elli dört bin küsur liranın ve Ti
caret bütçesinde mevzu olan tahsisatın Heyeti Celile-
ce kabulü iktiza, eder. Halbuki itilâf name Heyeti Ce-
lilece henüz bahis olmamıştır, iki gün sonra Ticaret 
Bütçesi müzakere edilirken bu itilâfnamenin kabul 
veya ademi kabulü icabederki o tahsisat Heyeti Ce-
lileden ya tasdiken veya redden bir şekle konulsun. 
Bir maddei kanuniyedir. Hemen bunu müzakere ede
lim. Ticaret Bütçesi teehhüre uğramasın. 

REtS — Efendim! Teklifin mahiyeti anlaşıldı. 
Kabul edenler ellerini kaldırsın... Kabul etmeyenler 
ellerini kaldırsın... Kabul olundu. 

Efendim! Lâyihanın heyeti umumiyesi hakkında 
söz isteyen var mı? (izah edilsin sesleri) 

YUSUF KEMAL BEY (Sinop) — Encümen maz
bataları yokmu efendim? 

TİCARET VEKİLİ ALI CENANİ BEY (Gazi
antep) — Efendim! Harbi Umuminin zuhuru ile be
raber bizimle haîi harpte bulunan bir devlet tabaa-
smm sermayesiyle vücuda gelmiş olan Fenerler ida
resinin heyeti idaresi tabiaîiyle çekilmiştir. Devlet 
o idare yerine Fenerleri idare etmek üzere bir idare 
tesis etti. Harbin devamı müddetince tarafı devlet
ten idare olundu. Fakat malûmuâliniz boğazlar ka
pandığı için seyri sefer yalnız Karadenize gidip ge
len Türk sefainine münhasır kalmıştı. Fenerler 
idaresine cibayet edilen varidat kifayet etmedi. 
O zaman Hükümet bütçesinden şehrî bir lira bir tah
sisat vererek Fenerler muamelâtını kendi koymuş ol
duğu idare marifetiyle tedvir eyledi. Fakat tabiî bu 
fenerler tamir görmedi bazıları harp sebebiyle bom
bardıman dolayısiyle harap oldu. Bazıları da tamir -
sizlik yüzünden eskidi harap oldu. Mütarekenin ak
dinden sonra asıl fenerler idaresinin sahibi imtiyazı 
olan şirket geldi, işe vaziyet etti. Fenerleri tabiatiy-
le kendi idaresine aldı. Fakat bir çoklarında tahri
bat olmuştu. Ve birçokları da arz ettiğim gibi tamir -
sizlik yüzünden istimal edülemez hale gelmişti. 
İdarenin depolarında bazı malzemeleri vardı. Onlar 
sarf edilmiş veyahut harbin icabettiği lüzum üzerine 
alınmış, başka yerlere verilmişti. Bittabi bunun üze
rine Hükümetle Fenerler idaresi arasında bir ihti
lâf zuhur etti. Matbu olan lâyihai kanuniyede ye
kûnu gösetrildiği üzere şirket 1 140 995 lira bir za

rar ve ziyan talep ediyor. Lozan Muhahedesinin ak
di sırasında mesaili iktisadiyenin, yani sermayesi 
kaybolan ecnebi şirketlerle bir ihtilâf aktedilmesi 
takarrür etmişti. Bunun üzerine diğer şirketlerle be
raber Fenerler idaresi de buraya gelmişti. Bu ihtilâ
fın akdi sırasında mevzubahsolan bir milyon yüzkırk 
bin küsur lira zarar ve ziyandan dörtyüz küsur bir 
lirası kabili münakaşa ve tetkik görüldü. Mütebaki 
kısmı Hükümetçe reddolundu. Yalnız o dörtyüz bin 
küsur lira üzerinde Hükümetle Fenerler İdaresi ara
sında; tarafeyinden intihap edilecek bir komisyo
nun, kabul edilecek miktarı tespit etmek üzere teş
kil edileceği kabul edildi. O dörtyüz bin lira zarar 
ve ziyandan bilâhara teşekkül eden komisyon ma
rifetiyle tespit edilen yekûn şimdiye kadar ellidört 
bin küsur liradır. Bununla beraber hasara uğrayan 
ve tamire muhtaç olan fenerlerin, evvelce doğru
dan doğruya Hükümet tarafından tesis olunması lâ
zım gelirken yeni yapılan ihtilâf name mucibince ba
dema fenerlerin masarifi tamiriye ve tesisiyesi mü-
nasefeten şirketle devlet beyninde tesviye ve sarfı esa
sı kabul edildi. Fenerler varidatı rüsumiyesinin on-
al.tıda yedisi Hükümetin dokuzu şirketin olması 
evvelce kabul edilmişti. Son ihtilâf namede mütesavi-
yen taksim edilmek şartiyle tanzim edildi. Bir de Fe
nerler İdaresinin cibayet etmiş olduğu rüsum evvel
ce mütarekeden sonra, istanbul Hükümeti tarafın
dan üç misline iblâğ edilmişti, bilâhara beş misline 
çıkarıldı. Büyük Millet Meclisi tarafından da bida-
yeten üç misline iblâğı hakkında bir kanun çıkarıl
mıştı, istanbul'un istirdadından sonra, yeni bir ka
nun ile beş misline iblâğ edildi. Fakat yeni ihtilâfna-
me mucibince alınacak resmin yedi misil olarak 
cibayetine karar verildi ve ihtilâf namenin akdinden 
birkaç gün sonra Müdafaai Milliye Vekâleti tarafın
dan verilen emir mucibince şimdiye kadar yedi mi
sil olarak cibayet edilmektedir. Yalnız bundan bir 
cihet vardır ki yedi misil olarak cibayet edilecek olan 
resim beşyüz tondan yukarı olan sefain içindir. 
Besyüz tondan aşağı olan sefain için nizamnamede, 
şimdilik tatbik olunmayacaktır, kaydı bulunduğu 
için küçük sefain esbabı beş misil vermekte ve bü
yük sefain yedi vermektedir. Heyeeti Celüıenizin bu 
kanunun kabuliyle beraber resmin de beş mislinden 
yedi misline iblâğı kesbi kanuniyet edecektir. Me
selenin esası budur. (Kâfi sesleri) 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Reis Bey! 
Müsaade buyurulursa sual soracağım. Efendim! 
Devletin Fenerler Şirketinden matlubatı vardır. Bu 
matlubat ne oldu? 
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TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (De
vamla) — Devletin Fenerler İdaresinden üç defa 
avans olarak aldığı paralar vardır. Bu paralar üç tak
sitle alınmıştır. Bunun yekûnu altı yüz bin küsur li
radır. Bu para malûmuâliniz düyunu umumiyenin 
taksimine dahildir. Taksimi dyun ameliyesi henüz 
yapılmamıştır. Düyun taksim edilerek bizim hisse
mize ifraz edilecek olan hesaba göre hesap edile
cektir. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Bizim ala
cağımızı soruyorum efendim? 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (De
vamla) — Bizim onlardan onların bizden alacağı var
dır. Bu hesaplar taksimi düynu ameliyesinden sonra 
yapılacaktır. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) -»- Efendim! Kanun pek 
mühim bir kanundur. Yalnız bu mesele halledilme
den evvel Heyeti Celilenizin malûmudur İd bazı mua
hedelerle beraber Lüit Triyestino, Pake ve emsali 
kumpanyalar, bunlar postaya memur oldukları için 
ve muntazam surette gerek kışın, gerek yazın bizim 
limanlarımız arasındaki seyriseferîerinden müste
fit olarak bunlar liman rüsumu yani fener rüsumu 
olarak az bir rüsum verirler. Bu resim bittabi Fener-
br İdaresinin resmine dahildir. Yalnız her millet ve 
her devlette olduğu gibi bizim de birtakım millî kum
panyalarımız vardır. Bunlar da posta vazifesi yapı
yorlar. Marmara havzasına, her tarafa postaları ge
tirip götürüyorlar. Bunlar şimdiye kadar bu farktan 
hiç istifade etmemişlerdir. Halbuki biz bu kumpanya
ları himaye ederek vereceği rüsumu tenkis edecek 
olursak hayatı iktisadiyesine daha ziyade hizmet et
miş oluruz. Diğer ecnebi müesseseler bundan isti
fade ettikleri halde, bizim kendi millî kumpanyala
rımızı bundan nasıl mahrum bırakıyoruz? Bende
niz bunlar hakkında bir takrir veriyorum ve diyo
rum ki Fenerler ihtilâfnamesine tevfikan limanlar 
arasında icrayı sefer eden millî vapur kumpanya
larımıza Lüit Triyestino ve Pake ve Seyrisefain ida
resine bahşolunan müsaadatın teşmil edilmesini is
tirham ederim. Çünkü; küçük kumpanyaları hima
ye etmek lâzımdır ki inkişaf etsinler. Posta vazife
sini 'ifa ediyorlar, Hükümetin vermiş olduğu posta
ları getirip götürüyorlar. Böyle olduğu halde bu 
müsaadattan istifade eden ecnebi kumpanyalarıdır. 
Ecnebi müesseseleri bundan istifade ettikleri halde 
bizim anavatanımızdan yetişen kendi malımız olan, 
hini hacette, istikbalde daima işimize yarayan ve 
daima emrinize amade bulunan vapurları niçin bu 

fener rüsumundan diğerleri nispetinde olsun - yüz 
de kaç ise - muaf tutmuyoruz? Heyeti Celileden bu
nun kabulünü rica ederim. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim! 
Meclisi Âli bu mukavelenameyi tasdik ederken işi 
olanların bizden bizim onlardan alacağımız var 
şekline dökmeyerek, Hükümetin bir kere onlardan 
matlubatını tahsil etmek lâzımdı. Onların matluba-
tı bilâhare ilk defa mevzu bahis olacak bu keyfi
yettir. Çünkü onların bizden aldığı bir imtiyaz var
dır. Onlara bir hak veriyoruz. Böyle bir vaziyet hâ
sıl oluyor, Hükümete olan borçlarım ve muhteli-
finfih mesaili niçin tesviye etmesinler, bunları ver
meden evvel böyle bir mukavelename nasıl tasdik 
edilebilir? Binaenaleyh evvel - be - evvel Vekil Bey 
tarafından vazıh bir surette bu cihetlerin teşrih 
edilmesi iktiza eder. Dermeyan ettikleri nokta ben
denizi ikna edememiştir. Sonra yedi misle iblâğ ge
lince bu bapta Meclisi Âliden ayrıca bir kanun geç
meden emir verilmiştir?. Bu ciheti de ayrıca tenvir 
buyurmalarını rica ederim. 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazi
antep) — Efendim! Zeki Beyefendinin söylediği şey 
mukavelenin metnine taallûk eder bir şeydir. Şirket
le aktediimiş olan bir mukavele vardır, bu mukavele 
11 - 12 sene evvel yapılmıştır. Eğer şirketle ihtilâf 
ederek millî sefainin de rüsumdan biraz tenzilâtla 
himaye imkânına kanaat edersem teşebbüs ederim 
müzakere ederiz. Temin ederiz. Binaenaleyh verdik
leri takririn Başvekâlete havalesini kabul buyurur
sanız onun için çalışırım. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Kanun kabul edil
dikten sonra bir şey kalmaz ki... 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (De
vamla) — Kanun buna ait değildir. Bu metinde var
dır. 11 Temmuz tarihinde Lozan Muahedesinin ak
di esnasında Hükümetçe kabul edilmiş bir itilâf-
namenin tatbikine aittir. Buyurduğunuz cihet Fe
nerler İdaresiyle esasen münakit olan bir mukave
lenameye ve millî kumpanyalarımızın menafiine 
taallûk ediyor. Bendeniz de millî sefaini himayeyi 
arzu ederim. Bu hususta ki takriri arz ettiğim gibi 
Başvekâlete tevdi buyurursanız bütün kuvvetimle ça
lışırım. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Teşekkür ederim. 
TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (De

vamla) — Feridun Fikri Beyin itiraz ettiği noktaya 
gelince: Yine arz ettiğim gibi aktolunan itilâfname 
bundan takriben birbuçuk sene evvel aktolunmuş 
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ve ahkâmı tatbik olunmuş. Heyeti Celilenizden geç
meksizin yedi misil olarak tahsil edilmesinde mah
zur olsa bile yine devletin nefine cibayet edilmiş
tir ve resim cibayet edilen sefainin kısmı âzami bel
ki yüzde sekseni sefainin ecnebiyedir. Binaenaleyh 
bunda şeklen bir mahzur olsa bile Hazinenin nefine 
olmuştur. 

ZEKÎ BEY (Gümüşhane) — Yani kanunsuz alın
mıştır. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Meclis hur
daydı, Meclisten isteyebilirdiniz!. 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Devam
la) — Efendim! Daha beş altı tane mevcut itilâf na
me var bu halin devamını arzu etmediğim için itilâf -
nameyi huzurunuza getirdim. Tatbik edilmesi zarurî 
olan on bir itilâfnamedir, bunlar tatbik edilmekte
dir. Buna bir şekli kanunî verilmesi için buraya 
getirdim. Heyeti Celilenizden rica ediyorum bunun
la beraber 7 : 8 tane daha aktedilmiş itilâfname 
vardır. Heyeti Celilenize gelecektir. Arzu ederseniz 
onlarda gelsin. Fakat bu tatbik edilmektedir beride
niz bu şekilde tatbikini muvafık görmediğim için 
Heyeti Celileden tasdikini rica ediyorum. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim! Kavani-
ni mevzuamız mucibince bir itilâfnamenin buraya 
gelmesine hacet yoktur. Şirketlerin tarifesi rüsum 
değildir. Bir hizmet mukabili olarak alınacak bir 
paradır. Bunun bir kanunla tatbikine hacet yoktur 
zannederim. Lâkin 1337 senesinde diğer şirketler 
kendi kendilerine tarifelerini tezyiden icrayı muame
le ederken Anadolu şirketinin hükümet emrinde ka
lan kısmının tarifesi için o vakit hükümet Meclise 
müracaat etmiş ve o veçhile Anadolu Şirketinin tari
fesi kanun şekline girmişti. Halbuki kabili tatbik de 
olmadı. Anadolu Şirketinin tarifesi yine bir kanun 
ile derhal tenzil olunarak şekli aslisine icra ve ta
rifede yine beş misline iblâğ olunarak tarife de ga
yet hususî bir şekle kondu. Yani Anadolu Şirketi
nin tarifesi tarifeden çıkarılarak doğrudan doğruya 
bir vergi makamına icra olunsun, dört misli de harp 
vergisi olacaktır diye şey oldu. Yoksa diğer şirket
lerin tarifesi bir hizmet mukabili alınan ücret ma-
kanundadır. Binaenaleyh itilâfname ile mevadı saire-
sinin Meclisden geçmesine lüzum yoktur. İmtiyaz
lar kanununun - ki el'an merridir - yedinci maddesi; 
hangi itilâf namelerin hangi mukavelenamelerin Mil
let Meclisinin tasdikine iktiran edeceğini gösterir. Ora
da sarahat vardır. Yalnız iki sene evvel yani Lozan 
muahedesi mevkii müzakerede iken hükümet her 

şirketle mukavele yapmış ve bu itilâf nameleri der
hal mevkii merriyete koymakla beraber, Meclisin ar
zusu üzerine mezkûr itilâfnamleri Meclisi Âliye ge
tirip tasdik ettirmeyi hükümet vaat etmiştir. İşte 
edilen bu vaat üzerine Ticart Vekili birincisini ge
tiriyor. Lâkin imtiyazlar kanunu mucibince tarife
lerin Meclisten geçmesine hacet yoktur. Ve bu arz 
ettiğim kanun el'an meriyülicradır. İşte buna naza-
randır ki arz ettiğim gibi tariflerin Meclisten geçmesi 
lâzım gelir. 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Devam
la) — Efendim! Refiki muhteremim Muhtar Beye
fendi bendenizin tarafımı iltizam ederek... 

MUHTAR BEY (Trabzon) — İltizam değil, 
menfaati söyledim. Esasen böyle birşey adetim de
ğildir. 

ALİ CENANİ BEY (Devamla) — İtilâfnamenin 
Heyeti Celilenizce ademi tasdikini iltizam eder şe
kilde idarei kelâm ettiler. Fakat bendeniz Muhtar 
Beyefendinin fikirlerine iştirak etmiyorum. Bir defa 
Fenerler rüsumunun Büyük Millet Meclisinin kara-
riyle üç misline iblâğı için bir kanun, ondan sonra da 
beş misline iblâğı için diğer bir kanun çıkmıştır. Şimdi 
ise çıkacak olan bu kanun, o kanunları tadil ma
hiyetinde olacağı için Heyeti Celileden geçmesi lâ
zımdır. 

Şimendiferlere gelince : İmtiyazlar Kanununda; 
teminatı nakdiyeyi havi olmayan ve inhisar mahiye
tinde bulunmayan imtiyazlar hükümet tarafından 
verilir diye yedinci made ile bir sarahat vardır. Ya
ni birinci madde bunu tasrih etmiştir. Fakat şimen
diferler imtiyaz ile yapılmıştır ve mukaveleleri kanun 
mahiyetini iihraz ötmiştir. O muikavelelerıdeki 
tarife haddi azamiyi geçmişse Nafıa Ve
kâletiyle şirket arasında yapılacak itilâfnamede 
muayyen olan miktar fevkine çıkılmak lâzım gel
diği zaman herhalde Heyeti Celileden geçmesi lâ
zımdır. Yani o kanunla muayyen bulunan haddın 
fevkinde olduğu için Heyeti. Âliyeden geçmesi lâ
zımdır. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Reis Bey! Müsaade 
buyurulurmu? Bir sual soracağım. 

REİS — Buyurunuz. 
MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim! Vekili 

muhterem ifadesinde «Şimendiferlerin tarifesi ka
nunla muayyendir, tebdil ve tağyiri mutlaka Mec
lisin muvafakatına muallaktır» dediler. 
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Bilhassa Anadolu hattı dört misli olduğu ve ver
gi suretinde bulunduğu halde Hükümet Anadolu 
hattının tarifesini alt üst etti ve bunun niçin Mec
lisi Âliye haber vermedi? Bendeniz Vekil Beyden 
bunu izah etmesini rica ederim. Patates için, hubu
bat için birtakım tenzilât da yapıldı. Harp Vergisi 
diye bir sarahat olduğu halde bile yine Hükümeti
miz bir çok tadilât ve tashihat yaparak tarifeyi 
mevkii icrada bulunduruyor. Bundan da meclisin ha
beri yoktur. Şimdiki ifadeleriyle, arz ettiğim bu şe
kil arasındaki tezadın esbabını izah buyurmalarını 
Vekil Beyefendiden rica ederim. 

TİCARET VEKİLİ ALÎ CENANİ BEY — Su
alinizi anladım efendim. Şimendiferler mukavelâtın-
da asıl haddi azamî tayin olunur. Haddi asgarî dere
cesinde, haddi azamiyi geçmemek şartiyle tadilât yap
makta Hükümet daima muhtardır. Bu da Meclisi 
Âlinizden geçmiş olan bir kanunla müeyyettir. Onun 
için her halde Heyeti Celileden geçmelidir. Fakat arz 
ettiğim gibi haddi asgaride olan tadilâtta hükümet 
salâhiyettardır. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim! İmtiyaz
lar inhisarı mutazammın olursa mutlaka Meclisten 
geçer diyorlar. Halbuki son zamanlarda Balya hattı
nın temdidi olan Ilıca'dan Palamut'a kadar olan kıs
mın imtiyazı Meclisten geçmemiştir. Heyeti Vekileden 
çıkıpta iradei milliyeye iktiran edecek olan ve be
nim Vekâletim zamanıma tesadüf eden, Samsun'dan 
Bafra'ya ve Bafra'dan Çarşamba'ya giden hat Meclisi 
Âliden geçmeyerek inhisar ve tarifesi de Meclisi 
Âliden geçmeden tasdik olunmuştur, işte bu.arz et
tiğim şeyler büsbütün kanunsuz mudur? 

TİCARET VEKlLl ALİ CENANİ BEY (Gazi
antep) — Teminatı nakdiyesi yoktur. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim! «Haddi 
azamî tarifesi olan ve inhisarı mucip olan her imti
yaz meclisten geçer» buyurdunuz. 

Hayır! imtiyaz Kanununun yedinci maddesi diyor 
ki: Gümrükten muafiyet, şu ve bu haklar dahil de
ğildir.» 

Şimdi bunlar da dahil olduğu halde devlet yapa
biliyor diye yeniden bir kanun mu icat ediyorsunuz, 
yoksa mevcut kanuna tebaan mı iş yapacağız. Şimdi 
soruyorum. Bu iki imtiyaz meşrudu mudur, değil 
midir? 

TİCARET VEKİLÎ ALI CENANİ BEY (Gazi
antep) — Taahüdü malî olmadığı için tabiî meğrudur. 
Biz yeni buyurduğunuz Bandırma hattı, Soma hattı 
için diğer hatlar için taahhüdü malî olduğu için.. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Tabiî efendim, 
devlet bütçesidir hepsi buradan geçecektir. 

TİCARET VEKlLl ALt CENANI BEY (Devam
la) — Onlar hakkında teminat vardır efendim. Ka
nun da merbuttur çünkü; 

ZEKl BEY (Gümüşhane) — Burada bendenizin 
nazarı hayretime çarpar birşey vardır. Galiba bizim 
Meclisten başka bir Meclis daha var gibi geliyor. 
Bole birşey var mıdır? Yani her hangi rüsumun ge
rek tezyidi» gerek tenkisi her halde yine bir kanun
la yapılacaktır. Çünkü buyurdular ki evvelce beş 
misliydi, şimdi yedi misline iblağ edilmiştir. Beya
natı âlinizden anlaşılıyor ki yedi misil olarak cibayet 
edilmiştir. Velev ki hükümetin lehine bile olsa kanu
nun haricinde bunu cibayet edenler kimlerdir. Bun
lar ceza görmüşler midir? 

TİCARET VEKlLÎ ALt CENANI BEY (Gazi
antep) — Yapılan bu itilâfnameler Lozan Muahede
sinin teshili için yapılmış. Bu itilâfnameler ondan do
layı takbik edilmiştir. 

ZEKt BEY (Gümüşhane) — Meclisi Âlinin bun
dan haberi yoktur. Benimde haberim yoktur. Şimdi
ye ka.dar Meclisi tenvir etmeliydiler. 

ALI ŞUURl BEY (Karesi) — Bir noktayı izah 
edeceğim. Ilıca, Palamut hattı Muhtar Beyin arzusu 
veçhile halledilmiş değildir. Orada gerek Meclisi Âli
nin, gerek mahallinin hukuku vardır. Dahiliye Ve
kâleti bir nokaı nazarla Meclisi Âliye arz edecektir. 
O zaman Meclisi Âli hakkını istihsal edecektir. Ve
yahut arzusunu izhar edecektir. 

RElS — Heyeti Umumiyesi hakkında başka söz 
isteyen yoktur, Zeki Beyin bir takriri var okunacak
tır. 

Riyaseti Celileye 
Fenerler rüsumat talimatnamesine tevfikan bu 

seneye mahsus sayıf ve şitada eyyamı mahsusasmda 
gidip gelmeye mecbur ve memur olan ve fener bu
lunan limanlar arasında icrayı sefer eden millî vapur 
kumpanyalarına da Lüit Triyestino ve Pake ve Sey-
risefain idaresine bahşolunan müsaadatın teşmil 
edilmesini teklif eylerim. (4/166) 

Gümüşhane Mebusu 
Zeki 

TİCARET VEKlLÎ ALİ CENANI BEY (Gazi
antep)— Bunun Heyeti Vekile Riyasetine havalesini 
arz etmiştim. 

RElS — Efendim! Ticaret Vekili Bey bu takririn 
kanuna taallûku olmadığını beyan ve imkân derecesin
de nazarı dikkate alınmak için Başvekâlete tevdiini 
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teklif ediyor. Zaten temenni mahiyetindedir. Başve
kâlete tevdi ediyoruz. (Muvafık sesleri) Başka teklif 
yoktur. 

Maddelere geçilmesini kabul edenler işaret buyur
sunlar... Kabul etmeyenler işaret buyursunlar... Mad
delere geçilmiştir. 

Hükümetle Fenerler idaresi arasında münakit iti
lâf namelerin tasdiki hakkında kanun. 

Madde 1. — Fenerler müddeti imtiyaziyesinin ip
kası hakkındaki 14 Nisan 1913 tarihli mukavelename
ye tezyilen Hükümetle Fenerler İdaresi beyninde ak-
dolunan 11 Temmuz 1339 tarihli itilâfname ile idarei 
mezkûrenin mutalebatma müteallik 11 Temmuz 1339 
tarihli itilâfname tasdik edilmiştir. 

REİS — Bir mütalâa var mı? (Hayır sesleri) Ka
bul edenler lütfen el kaldırsın.. Kabul etmeyenler lüt
fen el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — işbu kanun tarihi neşrinden mute
berdir. 

Riyaeti Celileye 
Bidayeti teşekkülünden ve memleketimiz etfali-

nin hayat ve sıhhati umumiyesiyle bihakkın alâka
dar olan ve bir çok evlâdı şüheda ve kimsesiz yavru
ları aguşu şefkatinde himaye edilmekte bulunan Tür
kiye Himayei Etfal Cemiyeti Merkezi Umumisi alelu-
mum çocukların sıhhati ve fennî bir tarzda büyü
tülmesi ve pek elim bir surette meşhut olan çocuk 
vefiatının önüne geçilmesi hususunda halka umu
mî bir rehber olabilmek maksadıyle merkezi hü
kümette sıhhî süt tevzi mahalli ve muayenehane, 
bir çocuk bakım evi ve bir çocuk bahçesi inşa ve 
tesis etmek için münasip. bir arsa tedarikinde duçarı 
müşkülât olması ve memleketin çocuk meselesi hü
kümetin en mühim mesailinden biri olduğundan, 
menafii memlekete evfak bulunan cemiyetin işbu ar
zusunun hizi fiile isali zımnında berveçhiati arz olu
nan kanunun müstacelen tetkik ve müzakeresiyle ka
bulünü arz ve teklif eyleriz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Lâyiha Encümeni 

Adet 
25 Karar : 

Lâyiha Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celileye 
Ankara Şengül hamamı caddesinde emlâki milli-

yeden olan beş bin metre murabbaı arsanın Hima-
yeyei Etfal Cemiyetine terk edilmesine dair Kırkki-
lise mebusu Doktor Fuat Beyin teklifi kanunisi En-

cümenimizce bittetkik esas itibariyle şayanı müzake
re görülmekle Heyeti Umumiyeye arz olunur efen
dim. 

Reis Mazbata Muharriri 
Tokat Kângırı 
Emin Yusuf Ziya 
Kâtip Aza 
Karesi Erzurum 

Haydar Adil Raif 
Aza 

Giresun 
Ali Şevket 

REtS — Bu maddeyi kabul edenler lütfen el kal
dırsın... Kabul etmeyenler lütfen el 'kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 3. — işbu kanunun icrasına Maliye ve 
Ticaret Vekilleri memurdur. 

REİS — Üçüncü maddeyi kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

Efendim! Kanunun unvanı da Hükümetle fener
ler idaresi arasında münakit itilâfnafelerin tasdiki 
hakkında kanun olacaktır. Zaten ikinci madde de 
vardır. Kanunun Heyeti Umumiyesini zannederim, 
tayini esami ile reye koyacağız. 

MÜKERREM BEY (İsparta) — Tezyidi rüsum
dur. 

5. — Kırklareli Mebusu Doktor Fuat Bey ve 
doksanaltı refikinin; Ankara'da Şengül Hamamı cad
desinde emlâki milliyeden olan beş bin metre mu
rabbaı arsanın Himayeyi Etfal Cemiyetine terk edil
mesine dair (2/381) numaralı teklifi kanunisi ve 
Kavanini Maliye ve Muvazenei Maliye Encümenleri 
Mazbataları. 

RElS — Bir takrir var, okunacak. 
Kırklareli Mebusu Doktor Fuat Beyin, Himaye

yi Etfal Cemiyetine terk edilecek arsa hakkındaki 
mazbatanın derhal müzakere edilmesine dair. takriri. 

REtS — Efendim! Kırklareli Mebusu Fuat Be
yin bir takriri vardır okuyacağız. 

Riyaseti Celileye 
Müstacel ruznamenin dördüncü maddesinde An

kara'da Şengül hamamı caddesinde emlâki milliye
den olan beş bin metre murabbaı arsanın Himayeyi 
Eftal Cemiyetine terki hakkındaki bir maddelik tek
lifi kanuninin inşaata vaktinde başlanabilmek üzere 
şimdi tercihan müzakeresini teklif ve rica eylerim. 

Kırklareli Mebusu 
Doktor Fuat 
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REÎS — Efendim! Bu takriri kabul edenler el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. Mazbataları okuyoruz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisli 
Kavanini Maliye Encümeni 

Adet : 22 
Karar 

12.1.1341 

Kavanini Maliye Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celileye 

Ankara'da Şengül hamamı civarında emlâki mil-
liyeden beşbin metre murabba arsanın Himayeyi Et-
fal Cemiyetine bilâıbedel terk ve tahsisi lüzumuna 
mütedair Kırklareli Mebusu ve Cemiyeti Mezkûre 
Kâtibi Umumisi Doktor Fuat Bey tarafından Riya
seti Celileye verilip Encümenimize havale buyurulan 
teklifi kanunisi mütalâa ve icabı müzakere olundu. 
Milletin aguşu şefkat ve terbiyesine vedia olan ev
lâdı şüheda ile eytam ve eramili, memleketin lâyık 
olduğu veçhile hüsnü terbiye ve muhafazaları için 
şehrin vasatında bir aşiyanei irfan ve himayenin lü
zumuna Encümenimiz de kani olmuş ve binaenaleyh 
teklifi mezkûr ezher cihet muvafık görülerek, ber-
mucibi havale Muvazenei Maliye Encümenine tev
diine karar verildi. 

Kavanini Maliye Encümeni Mazbata Muharriri 
Rdisi 

Bayazıt 
Şefik 
Kâtip 

Karalhisarısahip 
İzzet Ulvi 

Türkiye Büyük Millet 

Aza 
Ankara 
İhsan 

Meclisi 
Muvazenei. Maliye Encümeni 

Adet : 49 

Yozgat 
Süleyman Sırrı 

Aza 
Saruhan 
Kemal 

3.2.1 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 

Ankara'da Şengül Hamamı caddesinde emlâki 
milliyeden olan beşbin metre murabbaı arsanın Hi
mayeyi Etfal Cemiyetine terk edilmesine dair Kırk
lareli Mebusu Doktur Fuat Beyle rüfekası tarafın
dan tanzim kılınan teklifi kanunî, evrakı müteferria-
siyle birlikte ve Maliye Vekili Mustafa Abdülhalik 
Beyin huzuriyle tetkik ve müzakere olundu. Hima

yeyi Etfal Cemiyetinin terakki ve tealisi Encümeni-
mizce de matlup olmakla beraber hükümete ait arsa
ların bilâ bedel ve bilâ harç terk ve teffizi muvafık 
görülmiyerek salifizzikir arsanın kıymetli mukayye-
desiyle mezkûr cemiyete teffizi münasip olacak ka
naatinde bulunan Encümenimiz bu hususa mütedair 
tadilen kaleme alınan lâyıhai kanunliyeyi berayii tas
tık Heyeti Celileye arz eyler. 

Doktor Fuat Bey ve Rüfekasmın teklifi 

Madde 1. — Ankara'da -Şengül Hamamı cadde
sinde Numune mektepleri karşısında emlâki milli
yeden olan arsanın beş bin metre murabbaı kısmı 
bilâbedel Türkiye Hknayei Etfal Cemiyetine terk 
edilmiştir. 

Madde 2. — işbu mahallin meccanen ve bilâharç 
muameleyi ferağiyesinin ifasına Maliye Vekili me
zundur. 

Madde 3. — İşbu kanun tarihi neşrinden mute
berdir. 

Madde 4. — İşbu kanunun icrasına Maliye Ve
kili memurdur. 

Kuriklareli 
Doktor Fuat 

Aydın 
Tahsin 
Karesi 

Mehmet Vehbi 
Afyon Karahisar 

İzzet ÜM 
Karahisarısahip 

Ruşen Eşref 
İzmit 

İbrahim Süreyya 
Çatalca 
Şalkir 

Malatya 
Doktor M. Hilmi 

Bolu 
Cevat Abbas 

Urfa 
Yahya Kemal 

İzmir 
Mustafa Necati 

Kayseri 
Haliit 

İstanbul 
Süleyman Sırrı 

Kozan 
Ali Saip 

İstanbul 
Hamdullah Süpihi 

Çorum 
Mustafa 
İstanbul 

Ahmet Muhtar 
Sinop 

Yusuf Kemal 
Bozok 
Salih 
Rize 
Esad 

Aksaray 
Neşet 

Tekfurdağı 
Faik 
Bolu 

Falih Rıfkı 
Tokat 

Mustafa 
Karesi 

Ahmet Süreyya 
Bolu 

Doktor Emin Cemal 
Aksaray 

Besim Atalay 
Kars 

Ağaoğlu Ahmet 
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Eskişehir 
Mehmet Emin 

İsparta 
Mükerrem 
Giresun 
Taırık 
Rize 

Ekrem 
Amasya 

Esad 
Gaziantep 
Kılıç Ali 
Erzurum 
CaZim 
Siverek 

Mahmut 
Urfa 

Şeyh Saffet 
Karesi 

Ai Şuuri 
Çorum 
Münir 

İstanbul 
Ali Rıza 
Malatya 

Mahmut Nedim 
Zonguldak 

Halil 
Adana 

Mardin 
Necip 

Mardin 
Abdülrezzak 

Karahisar 
Musa Kâzım 

Bursa 
Necati 
Siirt 

Halİ Hülki 
Edirne 

Hüseyin Rıfkı 
Yozgat 

Süleyman Sırrı 
Elâziz 
Naci 
Van 

Hakkı 
Çanak 
Cavit 

Trabzon 
Nebizade Hamdi 

Cebelibereket 
İhsan 

Saruhıan 
Vasıf 

Cebelibereket 
Avni 

Hakkâri 
Asaf 
İzmir 

Osmanzade Ahmet Hamdi 
Beyazıt 

Süleyman Sudi 
Karahisar 

AH 
Saruihan 

Mustafa Fevzi 
Malatya 

Hacı Bedir 
Erzurum 

Ankara 
Hilmi 
Karesi 

Haydar Adil 
Denizli 

Mazhar Müfit 
Malatya 

Reşit 
Bursa 
Necati 

Antalya 
Rasih 
Rize 
.Alı 
Van 

Mehmet Münip 
Artvin 
Hilmi 

Bayazıt 
Şefik 

Gelibolu 
Celâl Nuri 

Van 
İbrahim 
Konya 

Musa Kâzım 
Kayseri 

Ahmet HMımi 

Zonguldak 
Tunalı Hilmi 

Tokat 
Emin 

Erzincan 
Hamdi 
Mardin 

Abdülgam* 
Maraş 
Mithat 
Sivas 
Rasih 

İstanbul 
Refet 

Yozgat 
Ahmeit Hamdi 

Edirne 
Caff er Tayyar 

Şarkikarahisar 
Mehmet Emin 

Antalya 
Ahmet Saki 
Kastamonu 

Halıit 
Bolu 

Şükrü 
Mıardin 

Yakup Kadri 
Muş 
Ali 

İzmir 
Mahmut Celâl 

Amasya 
Nafiz 

İsparta 
Hafız İbrahim 

Muvazene! Maliye Encümeni Ttadili 

Himayei Etfal Cemiyetine füruiht olunacak arsa 
hakkında Kanun 

Birinci madde — Ankara'da Şengül Hamamı Cad
desinde Numune mektepleri karşısında Hükümete 
ait beşjbin metre murabbaındaki arsanın kıymeti mu-
kayyedesiyle Türkiye Himayei Etfal Cemiyetline fü-
ruhtuna Maliye Vekili mezundur. 

İkindi madde — İşbu kanun tarihi neşrinden iti
baren meriyülicradır. 

Üçüncü madde — İşbu Kanunun icrasına Mali
ye Vekili Memurdur. 

Muvazenei Maliye 
Encümeni Reisli 

Çorum 
Ferit Recai 

Kâtip 
Konya 
Fuat 
Aza 

İsparta 
Mükerrem 

Aza 
Kırşehir 

Yahya Galip 

Mazbata Mulharr 
Çatalca 

Hinıi imzada bulunu 

Aza 
Zonguldak 

Ragıp 
Aıza 

Giresun 
Musa Kâzım 

Aza 
Ertuğrul 

Doktor Fikret 
Aza 

Saruhan 
Reşat 
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MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim! Hkna- I 
yeyi Etfaie bu arsanın verilmesine itiraz edecek de
ğilim. Yanlız benim mesleğim buradan çıkan ka
nunları bilelim öyle tasdik edelim. Beşbin metre 
murabbaında olan bu arsa mahalline nazaran tah-
ımlmimce beher metre murabbaı onbeş - yirmi liıra I 
arasındadır. Çünkü daha berillerde ikiyüz liraya ka- I 
dar metresi satıldı. Lâkin bu biraz uzaktır bunun 
metre muralbbaı kırk lira kadar tutar. Binaenaleyh I 
bugün maddei kanuniye ile çıkardığımız şey aşağı - I 
yukarı yüzbin liralık bir arsadır. Himayei Etfal 
'için belki şehrin kenar bir yerinde daha uouz bir 
'bina yapabilirdik. Binaenaleyh şehrin en ticaretgâh 
bir yerinde bulunan ve dolma toprak olduğundan 
dolayı temel gayet müşküâtla meydana gelecek olan I 
bir yeri almak bilmem muvafık mıdır, değil midir? I 
(Muvafık sesleri) yalnız »vaziyeti nazarı dikkatinize 
arz etmek ve çıkardığımız kanunun ne olduğunu 
arz etmek için kürsüye çıktım. Başka fikrim yoktur. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Reis Bey
efendi! Maliye Vekili Beyefendiyi dinleyelim, Hükü
metin muvaffakatini de alalım. I 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — Teklifi kanunî lâyinaıi kanuniye I 
suretinde Hükümetten gelmiş değildir. Doğrudan 
doğruya burada tanzim edilmiş bir teklifi kanunîdir. I 
Yeri biliyorsunuz mektep karşısında dolma olan yer- I 
dir. Onu istiyorlar. I 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Kıymetçe 
noktaı nazarınız nedir? 

MALİYE BAKANI MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY — Kıymeti mukayyedeyi istiyorsunuz. Daha 
orada bir yer satmadık, kıymetini, bilmiyoruz. Daha I 
beride olan yerler satılmıştır. Fakat mektebin en- I 
kazıyle dolmuş olan yerlerde bir yer satmadık. 

DOKTOR FUAT BEY (Kırklareli) — Kıymeti 
mukayyededen maksadınız vergi kaydı mıdır efendim? I 
Vergi kaydıdır değil mi efendim? I 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY — Evet efendim. 

HASAN BEY (Trabzon) — Yani yüz de birine. 
DOKTOR FUAT BEY (Kırklareli) — Muhterem 

efendiler. Memleketimizin içtimaî dertlerinin en mü- I 
himini teşkil eden çocuk vefiyatına set çekecek en I 
mühim çarelerden biri süt çağındaki çocuklara bak
mak ve lâzım gelen evleri yapmaktır. Himayei Etfal 
Cemiyetinin istemiş olduğu bu arsa üzerine çocuk I 
bakım evleri, çocuk muayenehaneleri ve çocuk bah
çesi gibi sırf çocuklara ait inşaat yapılacaktır. Muh- | 
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tar Bey arsadan bahis buyurdular. Arsanın bir kısmı * 
hakikaten pek ziyade dolgundur. Üzerine bina yap
mak masraflı olur. Bu kısma bahçe, diğerlerine bina 
yapılacaktır. Efendiler! Binaların ehemmiyeti hakkın
da uzun uzadıya tafsilât arz etmeyi zait addediyorum. 
Bugün Ankara gibi makam Hükümet olan yerde ço
cukların oynamak için yerleri yoktur. Çocuklar mik
rop yuvaları içindedir. Hiç olmazsa burada yapıla
cak olan çocuk bahçesi bir numune olacaktır. Heyeti 
Celileden rica ederim. Kabul buyurunuz. Himayeti 
Etfal Cemiyeti de vaktinde işe başlasın. 

YUSUF KEMAL BEY (Sinop) — Arkadaşlar! 
Himayei Eftal için istenilen şeyi deriğ edecek arka
daş yoktur zannediyorum. Cemiyete Amerikalılar yüz 
iki yüz bin lira vermişlerdir. Bu bina o para ile ya
pılacaktır. Amerikalıların göstermiş oldukları bu 
muavenete Türk Meclisinin iştirak ettirmemesini tasav
vur etmiyorum (Gürültüler). 

Mesele yer hakkındadır. Yer hakkında, filan yer
de olmasında filan yerde olsun deniliyor. Bunu ister
ken mütehassıs arkadaşlar şehrin ortasında olduğunu 
sebep olarak söylediler. Çok kimsemelerin müracaat 
edebileceği, - nazarı dikkatinizi celbederim - bir yerde 
yapılacak bina oturacak yer, idarehane olmayacak
tır. Çocuk bakım yeri, çocuklara süt verecek yer, 
herkesin ledelhace müracaat ederek bir iane gönde
rebileceği bir yer olacaktır. Onun için merkezde ih
tiyar olundu. Himayei etfal ile meşgul olanlar, haki
katen pahalı bir yer istemiyelim, ucuz bir yer isteye
lim diye düşündü. Yalnız tabip arkadaşlar, bu işlerle 
meşgul olan arkadaşlar, oranın şehrin bütün ihtiya
cını temin edecek olan en muvafık yer olduğunu gör
düler. Onun için bu arsa istenildi. Derîğ buyurulma-
masını çok rica ederim ve muvafık our. 

DOKTOR FUAT BEY (Kırklareli) — Yalnız bir-
şey tashih edeceğim efendim. Yusuf Kemal Beyefendi 
Amerikalılar dediler. Parayı verenler Amerikalılar 
değildir. Amerikada bulunan Türklerdir. Bunu tas
hih etmek isterim. 

YUSUF KEMAL BEY (Sinop) — Tabiî efendim. 
FAİK BEY (Tekfurdağı) — Efendim! Muhterem 

arkadaşım Yusuf Kemal Beyefendi bendenizin vazi
femi çok teshil ettiler. Söyledikleri şeyi arz etmek is
tiyordum. Arsa ne kadar kıymetli olabilirse şehrin en 
çok insanlarının müracaat edecekleri yer olmak iti
bariyle sene de üç çocuğun yetişmesine hadim olursa 
vereceğiz. Arsanın bedelini belâğan mabelâğ öder 
efendiler. (Doğru sesleri) Onun için çok rica ederim, 
değil bedeli mukabilinde, bu arsayı bilâbedel vermek 
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suretiyle çocukların hayatına ve memleketin istikbali
ne verdiğiniz ehemmiyeti gösteriniz. (Bravo sesleri). 

HASAN BEY (Trabzon) — Efendim! Bendeniz 
bu arsanın hatta bilâbedel Himayei Etfal Cemiyetine 
terk edilmesine razıyım ve Heyeti Ceİileden istirham 
ederim, yüz bin lira gibi kıymette olan bir arsanın 
her veçhile Meclisi Âlinin himaye ve muavenetine 
mazhar olan bir Cemiyeti hayriyeye terk edilmesi 
gayet doğrudur. Yalnız bendeniz bir ciheti noksan gö
rüyorum. 

Fuat Bey arkadaşımızın verdiği izahat bendenizi 
maalesef tatmin etmedi. Şehrin atisi ve arsanın va
ziyeti itibariyle bu mahallin bakım mahalli olmasın
da bir isabet görmüyorum. Bu yer hakikaten yüz 
bin liralık bir yerdir. Burasını müesseseye meccanen 
bırakalım. Fakat burası az zaman zarfında müesse
seler, büyük binalar, hatta çarşı haline gelmesi za
ruri olan bir arsadır. Buraya bakımhane, süthane 
filân yapılmasını muvafık bulmuyorum ve zanne
diyorum ki bakım noktaı nazarından çocukların, 
ebeveyni bu çocukları buraya getlripte süt içirecek 
değillerdir. Bu idarenin vaziyeti böyle değildir. 
Böyle anasız, babasız çocukları alıp daimi su
rette büyütmek, yaşatmak, üzere çalışan mü
esseselerdir. Binaenaleyh tilân mahalleye yakın olacak 
oradan çocuk gelecek, sütünü içecek terbiyesini 

alacak, evine gidecek değildir. Burası bivaye ve bi-
kes çocuklar için bir müesseseyi hayriyedir. Şu hal
de gerek şeraiti sıhhîye ve gerekse hava su itibariy
le daha münasip bir mahal inşa edilmesi ka
naatindeyim. Bendeniz bilhassa rica ederim, arsayı 
meccanen verelim. Fakat behemehal bu arsayı en 
iyi bir şekilde satsınlar ve o para ile bakımhaneyi 
çocuk yuvasını vesaireyi şeraiti sıhhiyesi itibariyle 
Ankaranm en müsait bir yerinde yapsınlar, teklifim 
bundan ibarettir. Bu arsa ne bahçe olur, ne çocuk 
yuvası olur ve nede bakımhane olur. Zaten iane 
ile toplanmış bu paranın 2 metre yerine 18 metre 
temel yapılarak israf edilmesine taraftar değilim. 
(Çok doğru sesleri) 

MALÎYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALlK 
BEY (Kângırı) — Aıkadaşlardan bir kısmı bu ye
rin meccanen terkini teklif ediyorlar. Bunu doğru 
bulmuyorum. Milletin malının bilâbedel velevki ne 
kadar az olsa yine meccanen verilmesini bilhassa 
Heyeti Celilenizden istirham ederim. 

REÎS — Efend'm! Başka söz isteyen yoktur. 
Maddelere geçilmesini kabul edenler lütfen el kal

dırsın... Aksini reye koyuyorum. Kabul etmeyenler 
el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Himayei eîtal cemiyetine furuht olunacak arsa 
Hakkında Kanun 

Madde 1. — Ankara'da Şengül hamamı caddesin
de Numune mektepleri karşısınde Hükümete ait beş 
metre murabbamdakı arsanın kıymeti mukayyede-
siyle Türkiye Himayei etfal Cemiyetine furuhtuna 
Maliye Vekili mezundur. 

REİS — Efendim iki takrir vardır okuyacağız. 
Mezkûr arsanın Himayeyi etfale bilâbedel veril

mesini teklif ederim. 
Kastamcnu 

Halit 
Riyaseti Celileye 

Arsanın bilâbedel Himayeyi Etfal Cemiyetine de
vir ve ferağının kabulünü teklif evlerim. 

Sinop 
Recep Zühtü 

REİS — Efendim! Madde malumu âliniz arsanın 
kıymeti mukayyedesiyle füruhtu mahiyetindedir. 
Takrirler ise bilâbedel terk edilmesi meal indedir. 
takrirleri esas itibariyle kabul ederseniz maddeyi o 
suretle tashih ederiz. (Ret sesleri) Arsanın bilâbe
del terkini kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ak
sini reye koyuyorum. Kabul etmeyenler lütfen el 
kaldırsın.. Kabul olunmamıştır. 

Efendim! Maddeyi aynen reye kovuyorum. Mad
deyi aynen kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 2. — îşbu kanun tarihi neşrinden itiba
ren meriyülicradır. 

RElS — Söz isteyen var mı? Kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Etmeyenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — işbu kanunun icrasına Maliye Veki
li memurdur. 

REÎS — Üçüncü maddeyi kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

Efendim! Zannediyorum bu kanunu da tayini 
esami ile reye korsak ihtiyatlı hareket etmiş oluruz. 
(Tabiî sesleri ve handeler) 

Efendim! Kabul olunan üç lâyiha vardır isimler 
okunmak üzere üçünü birden reye arz ediyoruz. Niğ
de dairei intihabiyesinden başlıyoruz, (reyler toplandı) 

Efendim! Reyini vermemiş arkadaş var mı ârâyı 
istihsali hitam bulmuştur. 
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Efendim! Müsaade buyurun netiçei ârâ yi arz 
edeceğim. Damga v<* tuz resimlerinin tezyidine ve 
pamuk ve yün mensucattan istihlâk resmi alınmasına 
dair kanuna iştirak eden mebusan adedi: 139, ka 
bul edenler: 128. reddedenler: 9 müstenkifler: 2 
dir. Muamelât nakıstır. İkinci defa reye koymak 
mecburiyetindeyim. 

Hükümetle Fenerler idaresi arasında münakit iti-
lâfnamelerin tastiki hakkındaki kanuna iştirak eden 

139, kabul edenler 134 reddedenler 1, 4 de müsten
kif vardır. 

Himayei Etfal Cemiyetine füruht olunacak arsa 
hakkındaki kanuna iştirak eden mebusanın adedi 
138 dir. Kabul edenler: 137, 1 de müstenkif var
dır. Efendim! Muamele noksandır. Bu kanunları 
ikinci defa reye koyacağım. Efendim! Ekseriyet ol
madığından yarın saat on da içtima etmek üzere 
celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı Müzakerat; Saat : 5.00' 



t : 67 1 . 3 .1341 C : 3 

Doktor İbrahim Vasıf Beye Hidematı Vataniye Tertibinden Maaş Tahsisi hakkındaki Kanunun neticei ârâsı 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

Reye iştirak edenler : 159 

Kabul edenler : 159 

Reddedenler — 

Müstenkifler — 

ADANA 
ismail Sefa B. 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 
Mustafa Vehbi B. 
Neşet B. 

AMASYA 
Ali Rıza Ef. 
Esad B. 
Nafiz B. 

ANKARA 
Şakir B. 

ANTALYA 
Ahmed Saki B. 
Murad B. 
Rasih Ef. 

ARDAHAN 
Talât B. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
Dr. Reşid Galib B. 

BAYEZÎD 
Şefik B. 

BÎGA 
Mehmed B. 

BİTLİS 
Muhiddin Nâmi B. 

BOLU 
Gevad Abbas B. 
Falih Rıfkı B. 
Şükrü B. 

BOZOK 
Ahmed Hamdi B. 
Avni B. 
Süleyman Sırrı B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 

(Kabul edenler) 

CANİK 
Cavid Paşa 
Süleyman Necmi B. 

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 
Münir B. 

DENİZLİ 
Mazhar Müfid B. 

DERSİM 
Ahmed Şükrü B. 
Feridun Fikri B. 

DİYARBEKİR 
Cavid B. 
Mehmet B. 
Şeref B. 
Zülfi B. 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 
Faik B. 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Mumiddin B. 
Mustafa B. 
Naci B. 

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

ERTUĞRUL 
Halil B. 
Rasim B. 

ERZİNCAN 
Sabit B. 

ERZURUM 
Câzim' Ef. 
Halet B. 

Münir Hüsrev B. 
Rüştü Paşa 
Ziyaeddin Ef. 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi B. -
Arif B. 
Emin B. 

GAZİANTEP 
Ahmed Remzi B. 
Ali Cenanı B. 
Ferid B. 
Hafız Şahin Ef. 

GİRESUN 
Hakkı Tarık B. 
Kâzım B. 

GÜMÜŞHANE 
Hasan Fehmi B. 
Zeki B. 

HAKKÂRİ 
Nazmi B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü Ef. 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 

İSTANBUL 
Ali Rıza B. 
Dr. Adnan B. 
Dr. Hakkı Şinas1' Paşa 
Hüseyin Rauf B. 
Kâzım Karabekir Paşa 
Süleyma/1 Sırrı B. 
Yusuf Akçura B. 

İZMİR 
Kâmil B. 
Mahmud Celâl B. 
Mahmud Esad B. 
Mustafa Rahmi B. 
Münir B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

İZMİT 
Ahmed Şükrü B. 
İbrahim B. 

KÂNGIRI 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 
KARAHtSARl SAHİP 

Ali B. 
Kâmil Ef. 
Musa Kâzım B. 
Ruşen Eşref B. 
Sadık B. 

KARAHtSARl ŞARKİ 
İsmail B. 
Mehmed Emin B. 

KARESİ 
Ali Şuuri B. 
Haydar Adil B. 
Hulusi B. 
Kâzım Paşa 
Mehmed Vehbi B. 
Osman Niyazi B. 

KASTAMONU 
Halid B. 

KAYSER t 
Ahmed Hilmi B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuad B. 
Şevket B. 

KIRŞEHİR 
Yahya Galip B. 

KONYA 
Hacı Bekir Ef. 
Eyüp Sabri Ef. 
Fuad B. 
Musa Kâzım Ef. 
Mustafa Ef. 
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Naim Hazım Ef. 
Refik B. 

KÜTAHYA 
Ahmet Ferit B, 
Nuri B. 
Rağıp B. 

MALATYA 
Hacı Bedir Ağa 
Dr. Hilmi B. 
Mahmud Nedim B. 
Reşid Ağa 

MARAŞ 
Mithat B. 
Tahsin B. 

~ MARDİN 
Abdülgani B. 
Abdürrezak B. 

Necip B. 
Yajcup Kadri B. 

MENTEŞE 
Esad Ef. 

MERSİN 
Niyazi B. 

MUŞ 
Rıza B. 

NİĞDE 
Ata B. 

ORDU 
Hamdi B. 

RİZE 
Ali B. 
Ekrem B. 
Esad B.„ 
Fuad B. 

SARUHAN 
Hacı Ethem B. 

SİİRD 
Mahmud B. 

SİNOP 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. 

SİVAS 
Rasim B. 
Ziyaettin B. 

SİVEREK 
Kadri Ahmed B. 
Mahmud B. 

TEKFÜRDAĞI 
Faik B. 

TOKAD 
Hacı Kâmil Ef. 

Mustafa Vasfi B. 
TRABZON 

Ahmed Muhtar B. 
Hasan B. 
Rahmi B. 
Süleyman Sırrı Ef. 

URFA 
Ali B. 
Refet B. 
Yahya Kemal B. 

VAN 
İbrahim B. 

ZONGULDAK 
Ragıp B. 
Tunalı Hilmi B. 
Yusuf Ziya B. 
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Damga ve Tuz resimlerinin tezyidine ve Pamuk ve Yün Mensucattan İstihlâk Resmi Alınmasına dair Kanunun 
neticei ârâsı 

Reye iştirak edenler : 139 

Kabul edenler : 128 

Reddedenler 

] 

ADANA 1 
İsmail Sefa B. 

AMASYA 
Esad B. 
Nafiz B. 

ANKARA . 
İhsan B. 

ANTALYA 
Ahmed Saki B. 
Murad B. 

ARDAHAN 
Talât B. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 

Dr. Mazhar B. 
Dr. Reşid Galib B. 

Tansın B. 
BAYEZİD 

Şefik B. 
BİGA 

Mehmed B. 
BİTLİS 

Muhiddin Nâmi B. 
BOLU 

Şükrü B. 
BURSA 

Mustafa Fehmi B. 
Osman Nuri B. 

CANİK 
Cavid Paşa 
Süleyman Necmi B. 
Talât Avni B. 

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 
Münir B-^ 

Müstenkifler : 

(Kabul e 

DENİZLİ 
Necip Ali B. 

DERSİM 
Ahmed Şükrü K 
Feridun Fikri B. 

DİYARBEKİR 
Cavid B. 
Şeref B. 
Zülfi B. 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 
Faik B. 1 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Mumiddin B. 
Mustafa B. 
Naci B. 

ERGANİ 
İhsan B. 
Kâzım Vehbi B. 

ERTUĞRUL 
Halil B. 
Rasim B. 

ERZİNCAN 
Sabit B. 

GAZİANTEP 
Ali Cenani B. 
Hafız Şahin Ef. 

GENÇ 
Muhiddin B. 

GİRESUN 
Hakkı Tank B. 

GÜMÜŞHANE 
Cemal Hüsnü B. 

HAKKARİ 
Nazmi B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü Ef. 
Mükerrem B. 

9 

2 

deriler) 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 
Hafız Emin Ef. 

İSTANBUL 
Ali Fethi B. 
Ali Rıza B. 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Dr. Refik B, 
Hamdullah Suphi B. 
Süleyman Sırrı B. 
Kâzım Karabekir Paşa 

İZMİR 
Kâmil B. 
Mustafa Rahmi B. 
Münir B. 

İZMİT 
Ahmed Şükrü B. 
İbrahim B. 
Saffet B. 

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

Ali B. 
İzzet Ulvi B. 
Kâmil Ef. 
Sadık B. 
KARAHİSARI ŞARKİ 

Ali Sururi B. 
İsmail B. 
Mehmed Emin B. 

KARESİ 
Ali Şuuri B. 
Haydar Adil B, 
Hulusi B. 
Mehmed Vehbi B. 
Osman Niyazi B. 

KASTAMONU 
Ali Rıza B. 

1 

(Nisap yoktur. 

Halid B. 
Hasan Fehmi Ef. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuad B. 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza B. 
Yahya Galip B. 

KONYA 
Fuad B. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 

KOZAN 
Ali Saip B. 

KÜTAHYA 
Nuri B. 
Rağıp B. 

MALATYA 
Hacı Bedir Ağa 
Dr. Hilmi B. 
Mahmud Nedim B. 
Reşid Ağa 

MARAŞ 
Mithat B. 
Tahsin B. 

MARDİN 
Abdürrezak B. 
Necip B. 

MUŞ 
Osman Kadri B. 
Rıza B. 

ORDU 
Hamdi B. 
İsmail B. 

RİZE 
Ali B.. 
Ekrem B. 

SARUHAN 
Hacı Ethem B. 

SİİRD 
Halil Hulki B. 

M 
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SİNOP 

Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. 

SİVAS 
Muammer B. 
Rahmi B. 
Rasim B. 

AMASYA 
Ali Riza Ef. 

ERZURUM 
Câzim Ef. 

SİVEREK 
Kadri Ahmed B. 
Mahmud B. 

TEKFURDAĞI 
Faik B. 

TOKAD 
Mustafa Vesfi B. 

TRABZON 
Ahmed Muhtar B. 

Hasan B, 
Rahmi B. 
Süleyman Sırrı Ef. 

URFA 

Ali B. 
Refet B. 
Şeyh Saffet Ef. 

(Reddedenler) 

Raif Ef. 
Rüştü Paşa 
Ziyaettin Ef. 

KONYA 
Eyüp Sabri Ef. 

MARAŞ 
Mehmet Fuat Ef. 

(Müstenkifler) 

KASTAMONU 
Dr. Mustafa B. 

KONYA 
Mustafa Feyzî Ef. 

VAN 
İbrahim B. 

ZONGULDAK 

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

MERSİN 
Besim B. 
Niyazi B'. 
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Hükümetle Fenerler İdaresi Arasında Münakit ItUâfna^elerin Tasdiki hakkındaki Kanunun neticei 

(Nisap yoktur. 

] 

leye iştirak edenler : 139 

Kabul edenler : 134 

Reddedenler 

. 

ADANA 
İsmail Sefa B. 

AMASYA 
Ali Rıza Ef. 
Esad B. 
Nafiz B. 

ANKARA 
İhsan B. 

ANTALYA 
Ahmed Saki B. 
Murad B. 

ARDAHAN 
Talât B. 

ARTVİN 
Hilmi B. . - • . 

AYDIN 
Dr. Mazhar B. 
Dr. Reşid Galib B. 
Tahsin B. 

BAYEZİD 
Şefik B. 

BİGA 
Mehmed B. 

BİTLİS 
Muhiddin Nâmi B. 

BOLU 
Şükrü B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 
Osman Nuri B. 

CANİK 
Cavid Paşa 
Süleyman Necmi B. 
Talât Avni B. 

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B, 
İsmail Kemal B. 
Münir B. 

Müstenkifler 

1 

4 

(Kabul edenler) 

DENİZLİ 
Necip Ali B. 

DERSİM 
Ahmed Şükrü B. 

DİYARBEKİR 
Cavid B. 
Şeref B. 
Zülfi B. 

EDİRNE J_< LJ J. JX. i. ̂ U—/ 

Cafer Tayyar Paşa 
Faik B. 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Mustafa B. 
Naci B. 

ERGANİ 
İhsan Hâmid B. 
Kâzım Vehbi B. 

ERTUĞRUL 
Halil B. 
Rasim B. 

ERZURUM 
Raif Ef. 
Ziyaeddin Ef. 

GAZİANTEP 
Ali Cenani B. 
Hafız Şahin Ef. 

GENÇ 
Muhiddin B. 

GİRESUN 
Hakkı Tarık B. 

GÜMÜŞHANE 
Cemal Hüsnü B. 

HAKKÂRİ 
Nazmi B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 
Hafız Emin Ef. 

İSTANBUL 
Ali Fethi B. 
Ali Rıza B. 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Dr. Refik B, 
Hamdullah Suphi B. 
Kâzım Karabekir Paşa 
Süleyman Sırrı B. 

İZMİR 

Kâmil B. 
Mustafa Rahmi B. -
Münir B. 

İZMİT 
Ahmed Şükrü B. 
İbrahim B. 
Saffet B. 

KÂNGIRI 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Ziya B. 
KARAHtSARI SAHİP 

İzzet Ulvi B. 
Kâmil Ef. 
Sadık B. 
KARAHtSARI ŞARKİ 

Ali Sururi B. 
İsmail B. 
Mehmed Emin B. 

KARESİ 
Ali Şuuri B. 
Haydar Adil B. 
Hulusi B. 
Mehmed Vehbi B. 
Osman Niyazi B. 

KASTAMONU 
Ali Rıza B. 
Halid B. 

Hasan Fehmi Ef. 
Mehmed Fuad B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuad B. 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza B. 
Yahya Galip B. 

KONYA 
Eyüp Sabri Ef. 
Fuad B. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 

KOZAN 
Ali Saip B. 

KÜTAHYA 
Ahmet Ferid B. 
Nuri B. 
Rağıp B. 

MALATYA 
Hacı Bedir Ağa 

Dr. Hilmi B. 
Mahmud Nedim B. 
Reşid Ağa 

MARAŞ 
Hacı Mehmed Ef. 
Mithat B. 
Tahsin B. 

MARDİN 
Abdürrezak B. 
Necip B. 

MERSİN 
Besim B. 
Niyazi B. 

MUŞ 
Osman Kadri B. 
Rıza B. 

ORDU 
Hamdi B. 
İsmail B. 

— 96 
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RtZE 
Ali B. 
Ekrem B". 

SARUHAN 
Hacı Ethem B. 

SllRD 
Halil Hulki Ef. 

SİNOP 
Recep Zühtü ff. 
Yusuf Kemal B. 

SİVAS 
Muammer B. 
Rahmi B. 
Rasim B. 

SİVEREK 
Kadri Ahmed B. 
Mahmud B. 

TEKFURDAĞI 
Faik B. 

TOKAD 
Hacı Kâmil Ef. 
Mustafa Vasfi B. 

TRABZON 
Ahmed Muhtar B. 
Hasan B. 
Rahmi B. 
Süleyman Sırrı Ef. 

URFA 
Ali B. 

Refet B. 
Şeyh Saffet Ef. 

VAN 
İbrahim B. 

ZONGULDAK 
Halil B. 
Tunalı Hilmi B. 
Yusuf Ziya B. 

(keddeden) 

ERZURUM 
Rüştü Paşa 

DERSİM 
Feridun Fikri B. . 

(Müstenkifler) 

ERZİNCAN 
Sabit B. 

ERZURUM 
Halet B. 

KONYA 
Mustafa Feyzi Ef. 

» • — • - ^ > - » « 
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Himayei Etfal Cemiyetine Fünlht Olunacak Arsa hakkındaki Kanunun heticei ârâsı 

(Nisap yoktur.) 
Reye iştirak edenler : 138 

Kabul edenler : 137 

Reddedenler 

Müstenkifler 

(Kabul edenler) 

ADANA 
İsmail Sefa B. 

AMASYA 
Ali Rıza Ef. 
Esad B. 
Nafiz B. 

ANKARA 
İhsan B. 

ANTALYA 
Ahmed Saki B. 
Murad B. 

ARDAHAN 
Talât B. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
Dr. Mazhar B. 
Dr. Reşid Galib B. 
Tahsin B. 

BAYEZİD 
Şefik B. 

BİGA 
Mehmed B. 

BİTLİS 
Muhiddin Nâmi B. 

BOLU 
Şükrü B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 
Osman Nuri B. 

CANİK 
Cavid Paşa 
Süleyman Necmi B. 
Talât Avni B. 

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 
Münir B. 

DENİZLİ 
Necip Ali B. 

DERSİM 
Ahmed Şükrü B. 
Feridun Fikri B. 

DİYARBEKİR 
Cavid B. 
Şeref B. 
Zülfi B. 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 
Faik B. 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZİZ 
Mumiddin B. 
Mustafa B. 
Naci B. 

ERGANİ 
İhsan Hâmid B. 
Kâzım Vehbi B. 

ERTUĞRUL 
Halil B. 
Rasim B. 

ERZİNCAN 
Sabit B. 

ERZURUM 
Câzim Ef. 
Raif Ef. 
Rüştü Paşa 
Ziyaeddin Ef. 

ESKİŞEHİR 
Arif B. 

GAZİANTEP 
Ali Cenanı B. 
Hafız Şahin Ef. 

GENÇ 
Muhiddin B. 

GÜMÜŞANE 
Cemal Hüsnü B. 

HAKKÂRİ 
Nazmi B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü Ef, 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 
Hafız Emin Ef. 

İSTANBUL 
Ali Fethi B. 
Ali Rıza B. 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Dr, Refik B. 
Hamdullah Suphi B. 
Kâzım Karabekir Paşa 
Süleyman Sırrı B. 

İZMİR 
Kâmil B. 
Mustafa Rahmi B. 
Münir B. 

İZMİT 
Ahmed Şükrü B. 
Saffet B. 

KÂNGIRI 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B, 
Ziya B. 

KARAHtSARI SAHİP 
İzzet Ulvi B. 
Kâmil Ef. 
Sadık B. 
KARAHtSARI ŞARKI 

Ali Sururi B. 
İsmail B. 
Mehmed Emin B. 

KARESİ 
Ali Şuuri B. 
Haydar Adil B. 
Hulusi B. 

Mehmed Vehbi B. 
Osman Niyazi B. 

KASTAMONU 
Ali Rıza B. 
Halid B. 
Hasan Fehmi Ef. 
Mehmed Fuad B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuad B. 

KIRŞEHİR 
Ali Riza B. 
Yahya Galip B. 

KONYA 
Eyüp Sabri Ef. 
Fuad B. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 

KOZAN 
Ali Saip B. 

KÜTAHYA 
Ahmet Ferit B. 
Nuri B. 
Rağıp B. 

MALATYA 
Hacı Bedir Ağa 
Mahmud Nedim B. 
Reşid Ağa 

MARAŞ 
Hacı Mehmed Ef. 
Mithat B. 
Tahsin B. 

MARDİN 
Abdürrezzak B. 
Necip B. 

MERSİN 
Besim B. 
Niyazi B. 

MUŞ 
Osman Kadri B. 
Rıza B. 

- ' * -



ORDU 
Hamdi B. 
İsmail B. 

RİZE 
Ali B. 
Ekrem B. 

SARUHAN 
Hacı Ethem B. 

SİİRD 
Halil Hulki Ef. 
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StNOP 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. 

SİVAS 
Muammer B. 
Rasim B. 

SİVEREK 
Kadri Ahmed B. 
Mahmud B. 
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TEKFURDAĞI 
Faik B. 

TOKAD 
Hacı Kâmil Ef. 
Mustafa Vasfi B. 

TRABZON 
Ahmed Muhtar B. 

j Hasan B. 
Rahmi B. 
Süleyman Sırrı Ef. 

(Müstenkif) 

KONYA 
Mustafa Feyzi Ef. 

URFA 
Ali B. 
Refet B. 
Şeyh Saffet Ef. 

VAN 
İbrahim B. 

ZONGULDAK 
Halil B. 
Rağıp B. 
Tunalı Hilmi B. 
Yusuf Ziya B. 
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YÜZ ELLİ KİŞİLİK LİSTEYE DAHİL BULUNANLARIN NEŞRİYATI HAKKINDA BİR KARARI 
TEFSİRİ İTTİHAZINA DAİR BAŞVEKÂLETTEN MEVRUT (3/281) NUMARALI TEZKERE İLE 

DAHİLİYE VE ADLİYE ENCÜMENLERİ MAZBATALARI 

Türkiye Cumhuriyeti Başvekâlet 
Kaleme Mahsus Müdüriyeti 

Numara : 6/909 23 . 2 . 1341 
Yüz elli kişilik listeye dahil bulunanların neşriyatı 

hakkında Dahiliye Vekâleti Çelilesince bir kararı tef
siri ittihazı talebiyle mevrut tezkere sureti musad-
dakası İeffen takdim kılınmıştır, Muktezasının ifası
na müsaade buyurulmasmı rica eylerim efendim. 

Başvekil 
Ali Fethi 

Başvekâleti Celileye 
Yüz elli kişilik listeye ithal edilerek af fi umumi

den istisna edilenlerden bazılarının memleketimizde 
münteşir gazetelerde beyanat, makalât ve hatıratı 
neşir ve derç edilmekte olduğu görülmekte ve ahden 
ve kanunen vatanımızından ihraç veya millî hududu
muz içerisine duhulleri menedilmiş bu kabil eşhasın 
sözlerinin fikirlerinin propogahdalannın serbestii 
matbuat namına memlekete girmesi ve intişarına revaç 
verilmesi, muhtacı tetkik ve teemmül bulunmaktadır. 
Eşhası merkumenih bugünkü vaziyeti hukukiyeleriyle 
neşriyatı vakıa karşısında Teşkilâtı Esasiye ve matbuat 
kanunlarının bahşeylediği salâhiyete nazaran hükü
metin tevessül edebileceği tedabir üzerine berveçhiatı 
arzı izahat olunur. 

L) Yüz ellilik listeye ithal edilenlerin vaziyeti 
Lozan Muhadenamesine merbut af fi umumiye mü
teallik beyanname ve ona mütefrri protokol ile 26 Kâ
nunuevvel 1339 tarihli Affı Umumî Kanununun dör
düncü maddesinde tayin ve tasrih olunmaktadır. 
Şöyle ki : 

A) Anifülarz dördüncü madde «İşbu kanun 
ahkâmı 24 Temmuz 1339 tarihli Lozan Muhadena
mesine merbut affı umumî beyanname ve protokolun-
da istihdaf edilen eşhasa şamil değildir «denilerek yüz 
ellilik listeye dahil bulunanların affı umumiden müs
tesna tutulduğu gösterilmiştir. 
. B) Protokolda «Türk Hükümetinin bahsolunan 
ve yüz elli kişinin Türkiyeye duhul ve orada ikameti
ni men etmek hakkını muhafaza..» edeceği ve ( 
mevzu bahis eşhastan elyevm kendi arazinizde bulu
nanları oradan ihraç ve memaliki ecnebiyedekilerin 
avdetlerini men edebileceği, musarrahtır. 

C) Ne Affı Umumî Kanununda ne muahedeye 
merbut beyanname ve protokolda eşhası merkume-

nin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından sakıt ol
duklarına ve Türkiye dahilinde hukuku medeniyelerini 
muhafaza edip etmiyeceklerine dair bir sarahat mün-
deriç değildir. 

D) Halbuki yüz elli kişilik listeye ithal edilmiş 
olan şahısların affı umumiden istisnalarının sebep ve 
hikmeti, bunları Türklükten ve Türk vatandaşlarının 
haiz oldukları hukuku medeniyeyi istimal salâhiyetin
den men ve İskata matuftur. Haddi zatında Türk va
tan ve milletine hiyanetleri derkâr olan ve ancak bu 
sebeple affı umumiden sitisna edilerek sıfatı hiya-
net ve mücrimiyetlerinin baka ve istimrarı ahden ve 
kanunen tespit edilmiş bulunur. Sütunu mevcudede 
sarahati kâfiye bulunmaması bu eşhasın hukuk mede-
niyeden devamı istifadelerine sebep teşkil etmemelidir. 

Aksi takdirde istisnadan maksudu aslî olan gaye
nin fevt olacağı tabidir. 

2. Teşkilâtı Esasiye Kanuniyle Kayanini saire-
nin bu babdaki ahkâmına gelince : 

A) Teşkilâtı Esasiye Kanununun «Türklerin hu
kuku amme» sini gösteren beşinci faslında münderiç 
yetmişinci maddesinde «.Şahsî masuniyet, vicdan, te
fekkür, kelâm, neşir, seyyahat, akit, mesai ve amel, 
temellük ve tasarruf, içtima, cemiyet, şirket, hakkı 
hürriyetleri Türklerin tabiî hukukundadır» denilmek-

. tedir. 
B) Matbuat kanununun ikinci maddesin de ga

zete müdiri mesulünün (Hukuku medeniyeden sakıt 
olmaması meşrut kılınmış ise de, gazete ve risalelerde 
yazı ve beyanatı intişar edenlerin aynı evsafta yani 
«•Hukuku medeniyeyi haiz» olmaları lüzumunu temin 
edici başkaca bir kayıt ve sarahat yoktur. 

C) Halbuki vatandaşlıktan ıskat ve Hukuku me
deniyeden ahden ve kanunen mahrum edilmiş olan
ların Türkiye Cumuriyetinin hür vatandaşları gibi 
serbestçe neşriyatta bulunmaları gerek ruh ve maksa
dı kanun, gerek menafii âliyei vataniye ile kabili te
lif görülememektedir. 

3. — Binaenaleyh Vekâleti acizinin bu bapdaki 
noktaı nazarı şudur. 

Eıvvelen : Yüz elli kişilik listeye idhal kılınarak 
affı umumiden istisna edilenler, ahden ve kanunen 

. Türk vatandaşlığından ve Hukuku medeniyeden sakıt 
addolunmalıdır. 



Saniyen : Türk vatandaşlığından ıskat edilenlerin 
yazılarının, beyanatının, neşri memnu olmalıdır. Me
selenin tefsiri kanuna taallûku hasebiyle Meclisi Âli
ce müstacelen bir karara raptı esbabına tevessül bu-
yurulmasını rica ederim efendim. 

Dahiliye Encümeni Mazbatası 
26.2.1341 

Yüz elli kişilik listeye dahil olan eşhasın mem
leket dahilinde neşriyat ve beyanatının intişarı, bun
ların memleketten def ve tartlarında maksut olan ga
yeyi ve memlekete fikren ika edecekleri zararı izale 
edemeyeceğinden bunların vatandaşlık hakkından ıskat 
edilen diğer eşhasın neşriyat ve beyanatının ve hariç
teki asarının İstinsah suretiyle tab ve temsilinin mem-
nuiyeti hakkında berveçhiatı tedvin olunan maddei 
kanuniyenin müstacelen müzakeresini ve bir defa da 
Adliye Encümeninde müzakere edilmek üzere Encü
meni müşarünileyhaya havalesini arz ederiz. 
Dahiliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Sivas Kayseri 
Muammer Ahmet Hilmi 

Kâtip Aza 
Gaziantep Ardahan 

Ahmet Remzi Talât 
Aza 

Çorum 
tsmail Kemal 

Türkiye Büyük Millet 
Meclisi 

Adliye Encümeni 
Adet 28 . 2 . 1341 

Adliye Encümeni Mazbatası 
Yüz elli kişilik listeye dahil bulunanların neşri

yatı hakkında bir kararı tefsiri ittihazını mütazam-
mın ve Dahiliye Vekâletinden mevrut tezkere sureti
nin leffen gönderildiğine dair olup Dahiliye Encüme
nince badettetkik Encümenimize tevdi edilen 
23 . 2 . 1341 tarihli ve 6/909 numaralı Başvekâleti 
Celile tezkeresi ve melfufu ile mezkûr Encümenin 
tanzim ettiği maddei kanuniye ve esbabı mucibe maz
batası mütalâa olunur. 

Dahiliye Vekâletinin mebhus tezkeresinde affı 
umumiden bilistisna yüz elli kişilik listeye ithal olu
nanlardan bazılarının memleketimizde münteşir gaze
telerde beyanat, makalât, hatıratı neşir ve derç olun
makta olduğu görülmekte ve ahden* kanunen vatanı
mızdan çikanlan bu kabil kimselerin sözlerinin ve 
fikirlerinin memlekete girmesi ve intişarına revaç ve

rilmesi muhtacı teemmül ve tetkik bulunmakta ol
duğundan bahis ve Lozan Muahedenamesine merbut 
affı umumiye müteallik beyanname ve ona müteferri 
protokol ile 26 Kânununevvel 1339 tarihli Af fi Umu
mî, Teşkilâtı Esasiye ve Matbuat Kanunlarının ah
kâmı müteallikalarını tavzihan bazı mütalâat serde-
dildikten sonra ahden ve hukuken Türk vatandaşlı
ğından ve Hukuku medeniyeden sakıt olmaları icap 
eden kimselerin yazılarının ve beyanatlarının mem
nu olması iktiza eylediği cihetle tefsiri kanuna taal
luk eden şu meselenin Meclisi Âlice acilen bir karara 
raptı talep olunuyorsa da, mezkûr kanunların tetkiki
ni müteakip keyfiyet ledetteemmül bunlarda mevzu
bahis olan mesele noktasından tefsiri müktazi bir iba
reye tesadüf edilememiş ve ancak menafii âliyei vatan 
mülâhazasına mebni Esas meselenin halli, bu kabil 
neşriyatın meni lâzimeden olmakla, Encümenin nok-
taı nazarına biliştirak bunun bir kanunla temini ve 
Heyeti Celileye o suretle arzı Encümenimizcede mu
vafık görülmüştür. 

Eşhası merkumeden mada hududu millî haricine 
çıkarılan kimselerin beyanat ve yazıları dahi aynı 
mahiyeti haiz ve diğerlerinin menini mucip olan es
bap bunlar için de tamamen varit görüldüğünden, Da
hiliye Encümeninin bu baptaki mütalâası da tasvip 
edilmekle beraber madde mutlak bir şümul ifade ede
cek tarzda yazılmış ve her memnuiyetin bir kuvvei 
teyidiyeye muhtaç olmasına ve Kavanini meriyemizde 
ise işbu memnuiyet hilafında hareket edenler için kabi
li tatbik olacak mücazatın mevcut olmamasına meb
ni memnuiyet hükmünün neticei mantıkiye ve huku-
kiyesi olmak üzere işbu maddeye bir ikincisi ilâve edil
miştir. 

Eşhası merkumeye ait söz ve yazılar gazete, mev
kut ve gayrı mevkut risalelerle neşir olunduğu taktir
de gazete ve risalelerin «Muhteviyatları muhtelif mev
zulara taalluk etmek ve Müdiri mesulleri malum ve 
muayyen bulunmak hasebiyle» bayi ve müvezzilerinin 
cezalandırılmalarında bir icap görülememişse de gaze
te ve risale vasıtasiyle olmayarak ayrıca, kitap, mec
mua, risale, beyanname şekil ve tarzında intişar et
tiği surette matbaaların ve binnetice sahiplerinin bili
nememesi ve bulunamaması ve bundan başka başlı 
başına ve müstakil bir yazı ve eser olarak basılan ve 
neşredilen işbu yazıları ve matbuaları satan ve dağıtan
ların hareketleri münhasıran neşri memnu şeyleri ne
şirden ibaret olması gibi mülâhazalara binaen neşri
yatın gazete ve risaleler vasıtasiyle olmaması halinde 
bunları basan matbaa sahipleriyle birlikte bayi ve mü-
vezzilerininde müeazat edilmeleri tasvip kılınmıştır. 
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Bu yazılar ve eserler münderecat itibariyle biza
tihi cürüm olupta bunları neşir ve tap, bey ve tevzi 
edenlerin cezaları işbu kanunda muayyen derece ve 
miktardan daha ağır olduğu surette haklarında o ce
zanın hüküm ve tatbiki kavaidi hukukiye mukteza-
sından olmasına mebni, kanunda bu cihetin tasrihi 
zait görülmüş dört maddeden ibaret olan lâyihai ka
nuniye müstacelen ve mevadı saireye tercihan müza
kere 'buyurulması ricasiyle Heyeti Umumiyenin naza
rı tetkik ve tasvibine arz olunur. 

Adliye Encümeni 
Reis namına Mazbata Muharriri 

Çorum Çorum 
Münir Münir 
Kâtip Aza 
Yozgat Konya 

Ahmet Hamdi Tevfik Fikret 
Aza Aza 

Kony?. Kırşehir 
Refik 

Maddelerde imzası vardır. Mazba
tanın hini imzasında hasta olduğu 
için bulunmamıştır. 

Dahiliye Encümenince teklif olunan 
maddei kanuniye 

Madde : Yüz elli kişilik listeye dahil olarak mem
leket haricine tebit edilen kesanın ve vatandaşlık hak
kından mahrum edilen diğer eşhasın beyanat ve asa
rının memleket dahilinde neşir ve ilân ve istinsahı 
memnudur. 
Dahiliye EncümeniReisi Mazbata Muharriri 

Sivaı Kayseri 
Muammer Ahmet Hilmi 

Kâtip Aza 
Gaziantep Ardahan 

Ahmet Remzi Talât 
Aza 

Çorum 
İsmail Kemal 

Adliye Encümenince tadil olunan 
Birinci Madde — Türkiye hükümeti tarafından 

hudut haricine çıkarılan eşhasın beyanat ve makalât 
ve asarının neşir ve ilânı memnudur. 

İkinci Madde — Maddei sabıkadaki beyanat ve 
makalât ve asarı neşir ve ilân eden yevmî veya mev
kut gazete ve risalenin Müdiri mesulleri ve işbu be
yanat ve makalât ve asar resen neşir olunduğu tak
tirde matbaa sahipleriyle bayi ve müvezzilleri iki haf

tadan altı aya kadar hapis olunur ve elli liradan iki 
yüz liraya kadar cezayı nakdî alınır. 

Üçüncü Madde — işbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren merriyülicradır. 

Dördüncü Madde — tşbu kanunun icrasına Adliye 
Vekâleti memurdur. 
Adliye Encümeni Reisi 

namına Mazbata Muharriri 
Çorum Çorum 
Münir Münir 
Kâtip Aza 

Yozgat Karesi 
• Ahmet Hamdi Süreyya 

Aza Aza 
Kırşehir Konya 
Ali Rıza Refit 

Aza 
Konya 

Tevfik Fikret 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 

İkinci İntihap Devresi - İkinci İçtima Senesi 

21 . 2 . 1341 Cumartesi 

Bazı mevat üzerine istihlâk resmi vazı ve bazıla
rının nispetlerinin tezyidi hakkında Ziraat Encümeni
nin 2/450 numaralı teklifi Kanunisi ve mazbatası ile 
Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 

Ziraat Encümeni mazbatası 

Riyaseti Celileye 
Aşarın ügası hakkındaki Kanun lâyihasının ikin

ci maddesine ait esbabı mucibe mazbatasında arz 
ve izah olunduğu veçhile çarşı ve pazar yerlerinde 
satılan her nevi mahsulâtı arziye vergiden istisna 
olunması ve kuru üzüm, incir ve pamuk vesaire gibi 
ihracata mahsus bazı mahsülâty arziyemizin vergi 
nispetinin de yüzde sekize indirilmiş olması ve 1da-
rei Hususiyeler için arazi vergisinden sekiz de bir 
fazlalık tefrik edilmesi sebepleriyle bütçede tezahür 
eden beş milyon lira kadar açığın kapatılabilmesi için 
bazı mevat üzerine istihlâk resmi vazı ve bazıla
rının nispetlerinin tezyidi suretleriyle varidat temi
ni zarureti hâsıl olmuş ve Damga, Tuz, Rüsumu Is-
tihlâkiye kanunlarına tezyilen tanzim olunan mevadi 
kanuniye merbuten takdim kılınmıştır. 

Aşar Vergisi müstahsil halk üzerinde imhakâr 
tesiratı elime ikâ eden bir mükellefiyetin ilga ve tah
fifi gibi pek mühim hayatî bir teşebbüs karşısında 
hasbel zarure vazedilen ve pek yakın bir zamanda 



— 4 — 

isühsâlâtın tezayüdü dolayısiyle tamamen ilgası me
mul bulunan tekâlifi vakıanın Heyeti Gclilece kabu
lünü Encümenimiz temenni eyler. 
Ziraat Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Edirne İzmir 
Faik Mustafa Rahmi 

Kâtip Âza 
Mardin Biga 
Necip Mehmet 
Âza Âza 

Kozan M araş 
Ali Sadi Abdülkadir 

Âza Âza 
Çorum Erzurum 

ismail Kemal Halet 

Muvazcnci Maliye Encümeni mazbatası 
Aşarın ilgassyle yerine ikâme edilecek vergiler 

hakkındaki Kanun lâyihasında icra kılınan ba.zı ta
dilât dolayısiyle varidatta husule gelecek tenakusu te
lâfiye medar'olmak üzere Ziraat Encümenince dam
ga ve tuz resimlerinin tezyidiyle pamuk ve yün men
sucatın resmi istihlâke tabi uttulması hakkında tan
zim ve Heyeti Celileye takdim kılınarak Encümeni
mize havale buyurulmuş olan mazbata Maliye Ve
kili Beyefendi de hazır olduğu halde tetkik ve mü
zakere olundu. 

Aşarın ilgasına ait mazbatamız da arz ve tafsil 
edildiği veçhile lâyihai kanuniyenin evvelki şekline 
nazaran aşarın ilgasından varidatı umum iyemizin 
14 milyon lira müteessir olacağı tahmin edilmişti. Zi
raat Encümenince derpiş olunan tadilât da varidat
tan marızzîkir 14 milyon liraya zamimete yeniden 
7 milyon lira kadar bir tenakusu mucip olmaktadır. 
Buna mukabil damga ve tuz resimlerinin tezyidin
den ve pamuk ve yün mensucata resmi istihlâk va-
zından ümit edilebilecek varidat ise 4 700 000 lira
dan ibarettir. Binaenaleyh Ziraat Encümeninin teklif 
ettiği tadilâta nazaran vukua gelecek tenakus işbu 
lâyihai kanuniye mucibince damga resmi beş mis
le iblâğ ve tuzun kilosu fiyatına iki kuruş zamme-
dildiği, pamuk ve yün mensucat da gümrük resmi nis
petinde bir istihlâk resmine tabi tutulduğu halde 
alınabilecek varidat ile kapatılamayarak arada yine 
2 300 000 liralık bir açık fazlası kalmış olacaktır. 
Encümenimiz bütçe de fazla açık bırakmamak endi
şesiyle varidatın tezyidi zaruretini Heyeti Celileye 
arz etmeyi cümlei vazaifinden addetmekle beraber 
bu hususta teklif atta bulunabilmek için evvelemir-' 
de bazı esaslı tetkikat icrasına ihtiyaç olacağın

dan, varidat bütçesinin müzakeresi zamamna kadar 
bu husustaki teklifat ihzar edilmek üzere şimdi
lik Ziraat Encümeni lâyihasına tetk'ikatını hasret
miş ve damga.ve tuz resimlerinin tezyidini ve pa
muk ve yün mensucata resmi istihlâk vazmı He
yeti Umumiyesi itibariyle ve ekseriyetle bilkabuî 
yalnız maddelerde bazı tadilâtı cezaiye icrasını mu
vafık görmüş olmakla teklifi vakiin biran evvel 
müzakeresi hususunun Heyeti Celileye arzına karar 
verilmiştir. 

Muvazenei Maliye 
Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Çorum Çatalca 
Ferit Şakir 
Kâtip Âza 
Konya Ragıp 
Fuat 
Âza Âza 

Tuz ve Damga Resminin 
Tezyidine muhalifim 

Gaziantep 
Ahmet Remzi 

Âza ', Âza 
Hakkâri İsparta 
Asaf Mükerrem 

Âza 
Giresun 
Kâzım 

Ziraat Encümenin teklifi 
Damga, Tuz ve Rüsumu İstihlâkiye kanunlarına 

müzeyyel mevadı kanuniye 
Madde 1. — 29 Eylül 1336 tarihli ve 29 numaralı 

Kanunun birinci maddesiyle üç misline iblâğ edilmiş 
olan maktu Damga resmi beş misle iblâğ edilmiştir. 

Madde 2. — İşbu zamdan mütevellit fark Hazine
ye aittir. 

Madde 3. — 8 Nisan 1340 tarihli 468 numaralı 
Kanunun birinci maddesiyle dört kuruşa iblâğ olu
nan Tuz Fii Resmisine iki kuruş zammiyle altı kuru
şa iblâğ edilmiştir. 

Madde 4. — İşbu zamdan hâsıl olan farkı fiyat 
Hazineye aittir. 

Madde 5. — 8 Nisan 1340 tarihli ve 468 numara
lı Kanunun mevadı saire ahkâmının icrasına alâkâ-
daran işbu zam dolayısiyle de mecburdur. 

Madde 6. — Gümrük tarifesinin 270 nci madde
sinde muharrer pamuk mensucatiyle 323 ncü madde
sinde muharrer yün mensucatın beher kilosuna güm-



rük resminin birer misli derecesinde istihlâk resmi 
vazedilmiştir. 

Madde 7. — Altıncı madde de muharrer mensu
cata ait istihlâk resmi, hariçten gelenler için hini it
halinde -gümrüklerde ve dahilde imal olunanların res
mi de fabrika ve imalâthanelerde alınır. 

işbu kanunun mevkii meriyete vazedildiği günde 
perakendeciler yedinde bulunanlar müstesna olmak 
üzere gümrüklerde ve bankalar iİe ticarethanelerin 
depo ve ardiyelerinde -mevcut olan balâdaki 6 ncı 
madde de muharrer mevadm miktarım nihayet bir 
hafta zarfında eşhabı beyanname ile Rüsumat idare
sine veya mal memurlarına haber vererek resmi is
tihlâkini tesviyeye mecburdurlar. Beyanname ver
meyenlerden müddeti mebhusenin inkizasında iki kat 
resim alınır. Beyannamede muharre miktardan faz
la zuhur ederse aynı muamele icra olunur. Mezkûr 
depo ve ardiyelerle tüccar yedinde bulunan bu me
vadm resmi istihlâkini ifa ve imtina edenler hakkında 
Tahsili Emval Kanunu ahkâmı tatbik olunur. 

9. işbu kanun tarihi neşrinden muteberdir, 
10. işbu kanunun icrasına Maliye Vekili memur

dur. 
Muvazenei Maliye Encümeninin tadili 
Damga, Tuz resimlerinin tezyidine ve pamuk, yün 

mensucattan rüsumu istihlâkiye ahzine dair Kanun. 
Birinci madde — 29 Eyülül 1338 tarihli ve 29 nu

maralı Kanunun birinci maddesiyle üç misliine iblâğ 
edilmiş olan maktu damga resmi beş misle iblâğ edil
miştir. 

ikinci madde — 8 Nisan 1340 tarihli ve 468 nu
maralı Kanunun birinci maddesiyle., kilosu dört ku
ruşa iblâğ olunan tuz fii resmisi iki kuruş zammiyle 
altı kuruşa iblâğ edilmiştir. 

Üçüncü madde — Gümrük tarifesinin 270 nci 
maddesinde muharrer pamuk mensucatı ile 323 mad
desinde muharrer yün mensucatın beher kilosuna 
gümrük resminin birer misli derecesinde istihlâk res
mi vazedilmiştir. 

Dördüncü madde — 29 Eylül 1336 tarihli ve 29 nu
maralı ve 8 Nisan 1340 tarihli ve 468 numaralı ka
nunlar ahkâmı birinci ve ikinci maddelerdeki se
maim hakkında: da aynen tatbik olunur. 

Beşinic madde — Üçüncü madde de muharrer 
mensucata ait istihlâk resmi, hariçten gelenler için 
hini ithalinde gümrüklerde ve dahilde imal olunan
ların resmi de fabrika ve imalâthanelerde alınır. 

Altıncı madde —̂- işbu kanunun mevkii meriyete 
vazedildiği günde perakendeciler yedinde bulunanlar 

müstesna olmak üzere gümrüklerde ve bankalar ile 
ticarethanelerin depo ve ardiyelerinde mevcut olan 
balâdaki' üçüncü madde de muharrer mevadm mik
tarını nihayet bir hafta zarfında eshabı beyanname 
ile rüsumat idarelerine veya mal memurlarına ha
ber vererek resmi istihlâkini tesviyeye mecburdur
lar. Beyanname vermeyenlerden veya beyannamede 
gösterilen miktardan fâzla zuhur eden pamuk ve yün 
mensucat eshabındaıi müddeti mephusenin inkiza
sında iki kat resim alınır. 

Yedinci madde — Depo ve ardiyelerle tüccar ye
dinde bulunan üçüncü madde de mezkûr mevadın 
resmi istihlâkini ifadan\'imtina edenler hakkında 
Tahsili Emval Kanunu ahkâmı tatbik olunur. 

Sekizinci madde — işbu kanun 1 Mart 1341 tari^ 
hinden itibaren meridir. 

Dokuzuncu madde — işbu kanunun icrasına Ma
liye Vekili memurdur. 

Hükümetle Fenerler İdaresi arasında münakit 11 Tem
muz; 1329 tarihli itilâf namenin tasdiki hakkında Baş
vekâletten mevrut 1/594 numaralı Kanun lâyihası ve 
Ticaret ve Muvazenei Maliye encümenleri mazbataları 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 

Kalemi Mahsus Müdüriyeti 
Adet 
6/400 -

25 ; 1 . 1341 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Hükümetle Fenerler idaresi arasında münakit 

11 Temmuz 1339 tarihli itilâf namenin tasdiki hak
kında Ticaret Vekâleti Celilesine teklif olunan ve 
icra Vekilleri Heyetinin 18 .1 . 1341 tarihli içtimaın-
da ledettezzükkür Meclisi Âliye arzı tekarrür eden 
lâyihai kanuniye ile esbabı mucibe sureti ve merbutu 
itilâf name lef fen takdim kılınmıştır. Müktezasımn 
ifasına müsaade buyurulmasını rica ederim efendim. 

Başvekil 
Ali Fethi 

Esbabı mucibe 
Sefaini harbiye ve ticariyeye rehberlik hususun

daki ehemmiyetleriyle gerek selâmeti seyrüsefere ve 
gerek ticareti bahriyenin inkişafına karşı. hizmetle
ri terkâr olan sahil fenerlerinden bazılarının tamir 
ve bazılarının yeniden inşası için muktazi yetmiş-
dört lira ile itilâfname mucibince Fenerler idaresine 
tesviye olunacak ellialtı bin küsur liranın Ticaret Ve-



— 6 
kâleti Bütçesine vazı mukaddema Heyeti Vekilenin 
25 . 12 . 1340 tarihli içtimaında takarrür eylemiş ve 
keyfiyet Muvazenei Maliye Encümenince de kabul 
edilmiş olduğu halde, Hükümetle Fenerler İdaresi 
beyninde 11 Temmuz 1339 tarihinde aktolunan iki 
kıta itilâfnamenin Büyük Millet Meclisince henüz 
tatbik edilmemiş olmasına mebni bütçeye vazedil
memiş olduğundan ve esasen mezkûr itilâfnamelerin 
de berayı tasdik Büyük Millet Meclisine arzı celsei 
mezkürede kabul edilmiş bulunduğundan mezkûr 
itilâfnamenin tatbikine mütedair tanzim kılınan lâ-
yihai kanuniye leffen takdim kılındı. 

Mezkûr itilâf nameler ahden kabul edilmiş esasat 
dairesinde aktedilmiş ve ticareti bahriyemizin âcil ih
tiyaçlarından en mühimmine tekabül eylemekte bu
lunma? olmakla müstaceliyetle tasdikine müteallik 
muamelenin ifası esbabının istikmali istirham olu
nur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Ticaret Encümeni 30 . 1 . 1341 

Adet 
Karar 

7 

Ticaret Encümeni mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Hükümetle Fenerler İdaresi arasında münakit it-
tilâfat hakkında Başvekâletten Encümenimize mu-
halvvel lâyihai kanuniye Ticaret Vekili Beyin huzu-
riyle müzakere ve tetkik olundu. 

Mezkûr itilifnameler Lozan Muahedesinin esna
yı akdinde ecnebi şirketler ile Maliye Vekâleti ara
sında yapılan iiilâfattan olup esası ahden kabul 
edilmiş olduğu gibi tezyidi rüsuma ait aksamı dahi 
muhtelif tarihlerde idarei mezkûreye verilen mü
saade ile bugün fiilen tatbik edilmekte bulunduğun
dan Ençümenimizce aynen kabul ve Heyeti Umumi-
yeye arzına karar verilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Muvazenei Maliye Encümeni 

Adet 
52 

Ticaret Encümeni Reisi 
İzmir 

Mustafa Rahmi 

Kâtip 
Denizli 

Haydar Rüştü 

Aza 

Mazbata Muharriri 
Karahisarışarki 

İsmail 

Âza 
Bolu 
Vasfi 

Âza 
Aksaray 

Vehbi 

3 . 2 . 1341 

Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 
Hükümetle Fenerler İdaresi arasında münakit 

itilâf at hakkında Heyeti Umumiyeden 31 . 1 . 1341 
tarihiyle Encümenimize muhalvvel 1/594 numaralı 
Kanun lâyihası Ticaret Vekili Beyefendinin huzu-
riyle müzakere ve tetkik olundu: İşbu itilâfnamenin 
esası ahden kabul edilmiş olduğu gibi tezyidi rüsu
ma ait bulunan aksamı da muhtelif tarihlerde ida
rei mezkûreye verilen müsaadelerle fiilen tatbik edil
miş olduğundan, lâyihai kanuniye Ençümenimizce 
aynen kabul edilerek Heyeti Umumiyeye arzına ka
rar verilmiştir. 

Muvazenei Maliye 
Encümeni Reisi 

Çorum 
Ferit Recai 

Kâtip 
Konya 
Fuat 
Âza 

Niğde 
Galip 
Âza 

Saruhan 
Reşat 

Mazbata Muharriri 
Çatalca 

Şakir 
Âza 

Gaziayıntap 
Ahmet Remzi 

Âza 
Diyarbekir 

Şeref 
Âza 

İsparta 
Mükerrem 

Kanun lâyihası 
Madde 1. — Fenerler müddeti imtiyaziyesini ip

kası hakkındaki 14 Nisan 1913 tarihli mukavelena
meye tezyiden Hükümetle Fenerler idaresi beynin
de aktolunan 11 Temmuz 1339 tarihli itilâf name ile 
idarei mezkûrenin mutalebatına müteallik 11 Tem
muz 1339 tarihli itilâfname tasdik edilmiştir. 

Madde 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden itiba
ren muteberdir. 

Madde 3. — İşbu kanunun icrasına Maliye ve Ti
caret vekilleri memurdur. 

8 . 1 . 1341 

Başvekil ve Müdafaai 
Milliye Vekili 

Ali Fethi 

Bahriye Vekili 
İhsan 

Adliye Vekâleti Vekili 
Saraçoğlu Şükrü 

Dahilîye VçkiJi 
Cemil 



_ 7 _-
Maliye Vekili 

Mustafa Abdülhalik 
Nafia Vekili 

Fevzi 

Hariciye Vekili 
Şükrü Kaya 

Maarif Vekili 
Saraçoğlu Şükrü 

Ziraat Vekili 
Hasan Fehmi Sıhhiye ve Muaveneti 

Ticaret Vekili İçtimaiye Vekili 
Ali Cenani Mazhar 

Fenerler Müddeti İmtiyaziyesinin ipkası hakkın
d a Hükümetle sahibi imtiyaz arasında münakit 14 Ni
san 1913 tarihli Mukavelenameye tezyil edilecek mad
deler. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi namırta hareket 
eden Müdafaai Milliye Vekili Kâzım Paşa hazretle
riyle Fenerler İdaresi namına idarenin imzasını isti
male selâhiyettar Administratör generallerden Mösyö 
lö kont Hüber Misel Dö Piyerdon arasında mevadı ati-
yede itilâf edilmiştir: 

1. 14 Nisan 1923 tarihli mukavelef munzamma 
mucibince 4 Eylül 1924 tarihinde muteber olması lâ
zım gelen hâsılatı gayri safiyeden Hükümete ait yüz
de elli işbu itilâfnamenin imzası tarihinden hesap 
ve itibar olunacaktır. 

2. Hududu millî dahilinde mevcut olan bilumum 
fenerlerle bunlara zamimeten Hükümet canibinden 
inşa edilecek (5) fenerin işaliye, itfaiye, idariye, ta-
miriyle gibi masarifi umumiyesi kezalik işbu itilâf
namenin imzası tarihinden itibaren kamilen fener
ler daresine ait olacaktır. 

Şu kadar ki sırf iktisat noktai nazarından mev
cut fenerlerde, terakkiyatı hazır aya göre Fenerler 
İdaresince tadilât yapılmasına lüzum görülürse bu 
tadilât ciheti bahriyece alelusul tetkik ve kabul edil
mek şartiyle masarifi Fenerler İdaresine aidolmak 
üzere yapılabilir. 

Yalnız mevcut fenerlerin bir veya bir kaçının her
hangi bir sebeple Hükümetçe ilgası veya tebdili 
mevkii halinde bunlara mukabil yapılacak fener
lerin masarifi inşaiyesi Hükümete, masarifi umu
miyesi de Fenerler İdaresine aidolacaktır. 

3. Azamî beş kişiden maada idarenin bilcüm
le memurin ve müstahdemini Türk olacaktır. Yalnız 
makinistlerle muhasebe ve rüsumat kaleminde bu
lunan memurinin beş senede tedricen tebdilleri mu
karrerdir. Şu kadar ki buralar da istihdam oluna
cakların nısfı şimdiden Türk olacaktır. Kezalik ida
reye berveçhibalâ beş daimî memura beş sene için 
birer muavin bulundurmak için mezuniyet veril
miştir. 

4. Fenerler İdaresinin muhaberatı umumiyesi 
Türkçe cereyan edecektir. 

5. Fenerler İdaresi nezdinde bulundurulacak 
olan Maliye ve Bahriye mütehassısları idarenin bi
lûmum muamelâtı tahsiliye ve fenniyesiyle fener
lerin sureti idaresini ve ahvali umumiye ve fenniye-
lerin icabında mahallen tetkik ve teftiş etmek sa
lâhiyetini haizdirler. 

6. Her sene nihayetinde para kursunun tebeddülü
nü ve ahvali iktisadiyesinin tahavvülünden dolayı lü
zum görülürse idare Hükümete tarifenin tadili için 
müzakerat ve tetkikatta bulunabilir. 

7. Bundan akdem tevarihi muhtelifede aktedil-
miş olan mukavelâtı esasiye ile munzamelerde mün-
deriç mevadın işbu itilâfname mevadına mugayir 
olanları mülgadır. 

11 Temmuz 1339 
«Fenerler İdaresiyle muallak bulunan masarifi 

muhtelifenin halli için tanzim kılınan itilâfname-
dir.» 

Türkiye Büyük Millet Meclisi namına hareket 
eden Müdafaai Milliye Vekili Kâzım Paşa hazret
leriyle Fenerler İdaresi namına idarenin imzasını is
timale salâhiyettar Administiratör jenerallerden Mös-
yü Lö Kont Hüber Misel Dö Piyerdon arasında me
vadı atiye de itilâf edilmiştir. 

1. Hududu millî dahilinde bulunan fenerlerde 
gerek muharebat dolayısıyle gerek eşkiya hücumiy-
le vukua gelip usulen yapılmış ve yapılacak tah
kikatı resmiye neticesinde tebeyyün eden tahribat 
ve haşaratın tamiri, keşifnamesinin Bahriyece ka
bul ve tasdikinden sonra nısfı Hükümete, nısfı di
ğeri Fenerler İdaresine ait olacaktır. 

2. İşbu tahribata müteallik tamirat ve inşaatın 
Bahriyece keşiflerin tasdikinden itibaren üç senede 
ikmalini Fenerler İdaresi taahhüt eder. Şurası mu
karrerdir ki tamir ve inşa edilecek fenerlerin dere-
cei ehemmiyetine göre' hangilerinin müstacelen ve tak-
dimen yapılmasını Hükümet tayin edecektir. 

3. Hududu millî haricinde kalan fenerler için 
vukubulduğu ifade olunan bilcümle masarif Hükü
mete ait değildir. 

4. Bahri ahmerde bulunan dört fenerin yalnız 
mülkiyeti hakkında badelsulh Hükümetçe bir karar 
ittihaz olunacaktır. 

5. Fenerler İdaresi umumiyes'inin depo ve atel-
yesinde mevcut iken bulunamadığı iddia olunan 
âlet ve edavat ve malzeme hakkında mahallen tet-
kikatı arnika icrasiyle bunlardan mevcut olduğu te-



beyyün eden malzemeden mahalli âhâre sarf ve isti
mal edilmek üzere Hükümetçe vaziyet suretiyle alı
nanlar var ise bedeli alelusul tesviye olunur, Fenerler 
hidemaü umumiyesinde sarf ve istimal olunanlar bit
tabi Fenerler İdaresine aittir. 

6. Harbi Umumide vazifelerinden tebaüt eden 
memurin ve müstahdemine Fenerler İdaresinden te
diye edildiği ifade olunan mebaliğden dolayı Hü
kümet bir gün tediyatta bulunarnaz. 

7. Harp esnasında Fenerler İdarei Umumiyesi 
Hükümet tarafından idare edildiği esnada vukubulan 
mesarifat Fenerler İdarei Umumiyesi hissesi olan 
9/16 hâsılatı gayri saf iyeden noksan ise, farkı Hü
kümet Fenerler İdaresine ret ve iade eder. Fakat ma-
sarifat 9/16 hâsılatı gayri sarf iyeden fazla ise faz
la fark idareye aittir. 

8. Yeni usulü maliye ve iktisadiyeye nazaran 
Hükümet tarifei esasiyenin kısa bir zaman da yedi 
misline tezyidine karar vermiştir. Bu yedi misli tari
fe beşyüz tondan (Gayrisafi) aşağı sefain ve meraki-
be şimdilik tatbik olunmayacaktır. Bu sefain ve me-
rakipten ilâm ahire kadar beş misli üzerinden resim 
alınacaktır. 

9. Hükümetle Fenerler İdarei Umumiyesi ara
sında hududu millî dahilinde kalan bazı fenerlerin 
inşaat masrafiyle masarifatı mütenevviadan münba-
his olan mebaliğ, Hükümet ve idare taraflarından ta
yin olunacak azalardan mürekkep bir komisyonu 
mahsus tarafından badettetkik bir sene zarfında hüs
nü itilâf ve tesviye edilecektir. 

İO. İşbu itilâfnamenin imzasına müteakip Hü
kümeti Milliyece cibayei edilmekte olan fenerlerin 
rüsumu idareye devir olunacaktır. 

11. Fenerler İdaresi tarafından verilen haşaratı 
umumiye listesinden kabul edilen 2, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 
13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, .27, 
28; 29, 32, 33, 34, ncü maddelerin tetkikatına merbut 
(A) Cetveli esas olacaktır. 

12. İdarei mezkûre tarafından verilen hasaraf 
listesinden merbut (B) cetvelinde muharrer 1, 3, 7, 10, 
11, 15, 23, 27, 30, 31, 35, nci maddeleri mezkûr cet
veldeki izahat veçhile Hükümet kabul etmemiştir. 
Ve idare de bu bapda Hükümetten her güna masa-
rifattan sarfı nazar etmiştir. 

(A) Cetveli 
Fenerler İdarei Umumiyesi tarafından müte-

kaddim haşaratı umumiye cetveli muhteviyatından 
badettetkik kabule iktiran edecek mevat, 
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2. Gelibolu ve Hore fenerlerinin tamir ve inşa
sı için gönderilen malzemenin Hükümetin emriyle 
iadesinden mutahassıl zarar varsa Fenerler İdaresi
nin taallûk etmediği aksamı - Hükümet kabul eder. 

4. Bozburun ve Karabiga fenerleri de Gelibo
lu ve Hora fenerlerinin tabi olduğu esasa göre hal
ledilecektir.. 

5. İdarenin Bulgaristan Hükümetinden matlu-
batının Hükümet tarafından tahsil edildiği ledettet-
kik tahakkuk eder ise Hükümetçe idareye ret ve iade 
olunur. 

6. Trablus ve Balkan harblerinde Hükümetin 
emriyle söndürülen ve bundan dolayı bazı aksamı 
kaldırılıp bilâhara yeniden verilen emirle tekrar te
sis ve ikat edilmesinden dolayı ihtiyar olunan masra
fın münhasıran Hükümet emriyle hâsıl olan aksa
mı şayanı kabuldür. Telvinat bu meyana dahildir. 
Yalnız şurası muhakkaktır ki tetkikat yapılacak olan 
bu fenerler hududu millî dahilde kalan fenerlerdir. 

8. Hükümetin idare ettiği zamana ait acentele
rin düyununu Hükümet takip edecektir. Ancak bu 
acentelerin düyunu fenerler idaresinin idare ettiği 
zamana ait ise Hükümetin bir alâkası yoktur. 

9. Hududu millî dahilinde kalan bazı eski fe
nerlerin tamiratı mütemadiyesinin ihmalinden do
layı yeniden işali için idare tarafından talep edi
len masrafın mahiyeti tetkik olunacaktır. Hükümet 
tarafından fenerlerin idare edildiği senelere tekad-
düm eden dört evvelki sene zarfında işbu fenerle
rin tamiratı mütemadiyesi için idare tarafından sarf 
olunan vasatı meblâğdan fazlasını Hükümet bedet-
tetkik nazarı itibara alır. Şurası mukarrerdir ki bu 
h-^a batta harbten evvelki ve sonraki para ve eşya 
farkları nazarı dikkate alınacaktır. 

12. Kaybolan sandallarla edevat Fenerler İda
resinin bilâhara vereceği malûmata göre tetkik edi
lecektir. 

13. Depo, atelye ve fenerlerde mevcut olup bi
lâhara bulunamayan malzeme ve edevat için İstan
bul'da tetkikatta bulunulacak ve bunun neticesine 
göre karar verilecektir. İşbu karar berveçhiati esasa 
istinat eyleyecektir. 

(A) Mevcut olduğu tebeyyün eden malzemeden 
Hükümetçe tekâlifi harbiye ile alınanlar bulundu
ğu anlaşılırsa bedeli kanunu mahsusuna tevfikan 
Hükümetçe tesviye olunur. 

(B) Bunlardan fenerlerin hidematı umumiyesi 
için sarf olunanlar ise idarei mezkûre hesabına 
aidolmak lâzım gelir. 



14. Gerek harb esnasında Hükümetin idare et
tiği, gerekse Hükümeti Milliyece idare olunan bazı 
fenerlerin masarif ve hâsıjât hesabı için berveçhiatı 
hususat kabul edilmiştir: 

Eğer fenerler İdaresinin hissesi olan 9/16 hâsıla
tı gayri safiye yapılan masarifatı umumiyeden faz
la gelipte Hükümet zimmetinde kalmış ise bu mik
tarı Hükümet idareye iade eder. Şayet Hükümetçe ya
pılan masraf 9/16 hâsılatı gayri saf iyeden fazla ol
muş ise bu fazlalık idareye aittir. 

16. Trabzon ve Rize fenerlerinin Hükümetin em
riyle yapılmasından dolayı inşaat masrafı badettas-
dik mütebakisi Hükümetçe tediye olunacaktır. 

17. Trabzon Rüsumat İdaresine alât ve edevat 
için verilen gümrük, resmi vesaiki badettetkik eğer 
Hükümetçe alınmış ise iade olunacaktır. Şu kadar ki 
bu meyanda gösterilen makinist masraft kabul olu
namaz. 

18. (Trabzon) - Rize ve bir Rus fenerlerin de 
kullanılan akümülâtöıierle muvakkat fenerlerin İz
mir'e iadesi masrafı İstanbul'da Komisyonca badet
tetkik kabul edilen esaslar dâhilinde hallonulacak-
tır. 

19. Salifüzzikir fenerlerin tesisatı için gönderi
len makinistin nısıf harcırahının kabulüne dair Hü
kümetçe mektup varsa kabul olunacaktır. Aksi halde 
şayanı kabul olamaz, 

29. 16 akümülâtörün bedeli: 18 nci madde mu
cibince hallonulacaktır. 

21. İsveç Kronundan dolayı istenilen kambiyo 
farkı için Hükümetle idare arasında yapılan muka
velename eğer İsveç Kronu esasına göre ise, Hükü
metin zamanı tediyeye göre İsviç Kronu kıymeti ver
mesi lâzımdır. Aksi halde Hükümet bu farkı kabul 
edemez. 

22. Kösten, Ohlak ve Yeni Kale fenerleri hesa-
batından bakiye meblâğ kalmış ise İstanbul'da Ko
misyonca alelusul tetkik olunacaktır. 

23. Kalolimno feneri hariç olmak üzere diğer 
fenerlerin inşaatı için talep edilen meblâğ bugünün 
ihtiyacına göre tetkik olunacaktır. 

24. Marmaristeki. iki küçük fener bedelinin im-
tiyaznameye göre ciheti aidiyeti tetkik olunacak
tır. 

25. Keçiadası feneri 24 ncü madde esasına göre 
halledilecektir. 

26. Mersin Feneri «Bu dahi...» 
28. Fenerlerde kullanılmak üzere getirilip güm

rük resmi tediye edilmiş malzeme için alınmış resim 
varsa badettetkik iade olunacaktır. 
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29. Hükümet canibinden vazedilmiş olan fe

nerlerin hâsılatı Hükümetçe ihtiyar olunan masraf 
badettenzil refiyedden sonra idareye verilecektir. 

32. Fenerler İdaresinin Bahriyenin kabul edip 
Maliyeden matlubu olan yirmi binküsur lira masa
rif «îşaliye» hududu millî dahilindeki fenerler için 
badettetkik halledilecektir. 

33. İzmir'deki yeni kale ziyali şamandırası mas
rafı tetkik olunacaktır. 

34. Dikili vesaire fenerleri ile Mekri, Ekinlik ve 
İğneada fenerleri hakkındaki mutalebatın mahiye
ti nısfı Hükümete ve nısfı diğeri idareye aidolmak 
esası üzerine tetkik olunacaktır. 

(B) Cetveli 
Fenerler İdarei Umumiyesi tarafından mütekad-

dim haşaratı umumiye cetveli muhteviyatından red
dedilen mevat: 

1. Şirketi Hayriye vapurlarından birinin Yeni-
köy ve Kuruçeşme fenerlerine müsademesinden mü
tevellit zarar ve ziyan hakkında şirket aleyhine ikâ
me edilen davayı Hükümet idare namına takibe de
vam edecektir. Şurası mukarrerdir ki davanın leh ve
ya aleyhinde neticelenmesinden tevellüt edecek fay
da zarar tamamiyle idareye ait bulunacaktır. 

3. Alâfotis ve İsparta fenerleri: Giritte kalan 
mezkûr fenerlerden dolayı Hükümet esas itibariyle 
müzakereyi kabul etmez. , 

7. Acentelerin yeniden birleştirilmesi marafını 
Hükümet esasen kabul edemez. 

10. Harbi Umumide hizmetlerine nihayet ve
rilen ecnebi memurları için idare tarafından tediye 
olunan maaşatı Hükümet kabul etmez. 

İ l . Gardiyanlar maaşatı meselesi: Onuncu mad
dedeki, esasa dahildir. 

15. Esnayı harpte fenerler mesarifatından Hü
kümete ait fark. Hükümet reddeder. 

23. Kalolimno feneri masrafını Hükümet redde
der. 

27. 1 640 sandık gazin Fenerler İdaresince tediye 
kılınmış olan rüsumu istihlâkiyesinin iadesi hususu
nu Hükümet reddeder. 

30. Bahriahmer fenerleri hakkında talep olunan 
mesarifat işaliye, Hükümetin muvaffakatı lâyik bu
lunmaksızın vukua gelmiş olduğundan, reddedilmiş
tir. Ancak mezkûr fenerlerin mülkiyeti hakkında sul
hu müteakip nikatı nazar teatisi tekarrür etmiştir. 

31. İpesli feneri hududu millî haricinde kaldı
ğından masarifi işaliyesi reddedilmiştir. 

35. İzmir harikinden mütevellit idarenin talep 
ettiği zarar ve ziyan reddolunmuştur. 



tnşa edilmeyen berveçhizir fenerleri için sarf edilen : 
İspata Feneri 
Alakonis Feneri 
Bozburun Feneri 

Karabiga Feneri 
Bulgaristan fener rüsumundan dolayı Hükümeti Osmaniye tara

fından iadesi lâzım gelen ve idarece tesviye edilen. 
Trablus Harbiyle Balkan Harbi esnasında Hükümeti Osmaniye 

emriyle bazı fenerlerin söndürülmesi, bazılarının tekrar tenviri, 
hâkî renkte tenvirleri ve bazı fenerlerin kaldırılması için sarf edilen. 

Yeniden acentelerin yerleştirilmesi için sarf edilen. 
Firar eden acentelerin duyunu 
Bazı söndürülmüş fenerlerin eski hallerine ifrağ ve tenvirata ip

tidadan için sarf edilen. 
Hükümeti Osmaniyece verilen emir üzerine hizmetlerine nihayet 

verilen fener memurlarına verilen maaş. 
Fener bekçilerinin maaşatından tevkif edilen mebaliğin tesviyesi 

için. 
Sandalların kaybolması yüzünden sarf edilen. 
Kaybolan ve tekrar satın alınan alât ve edevat mubayaası için 
Depo ve atelyemizde mevcut olup bilâhara bulunamayan malze

me ve edevat için. 
Fenerlerde eksik olan malzeme ve alât ve edevat için. 

34 
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Türkiye Fenerler fdarei Umumiyesi Tarafından İta 

Umumiye Cetveli 

Karadenizin Rumeli Sahilinde kâin «Koruburnu.» fenerinin 1903 
de Bulgar komitecileri tarafından tahrip edilmiş olması yüzünden mu
vakkat bir fenerin tesisi ve tahrip edilen mezkûr fenerin tekrar inşası 
için sarf edilen. 

Mezkûr Koruburnu fenerinin ikinci defa inşası için sarf edilen. 

Şirketi Hayriye Vavurlarından birinin müsademesi neticesinde ha
rap olan Yeniköy Fenerine bu güne kadar sarf edilen. 

İşbu yekûna ekispertisler, dava vekilleri ücretleri, tahrip edilen fe
nerin yerine ikame edilen gemi icarı ve boğulan fener bekçilerinin itam 
ve eramiine tediye edilen mebaliğ dahildir. 

Yeniköy civarında kâin kayaları tenvire mahsus ve biri yedek 
olmak üzere iki ziyalı şamandıra için tediye edilen. 

Şirketi Hayriye vapurlarından birinin müsademesi neticesinde Ku
ruçeşme fenerine iras ettiği tahribattan dolayı bugüne kadar sarf edi
len. 

Mezkûr fenerin tekrar inşaası için sarf edilen. 
1913 senesinde tamir ve tekrar inşa edilmekte olan Horanın Geli

bolu iki fenerinin ameliyatı inşaiyesinin Hükümeti Osmaniye emriyle 
tatil edilmesi yüzünden ileri gelen gayrı melhuz sarfiyat. 

Edilen Haşaratı 

Türk Lirası Kuruş Santim 

10 120 
5 494 

15 573 

9 446 

211 
2 896 

3 445 

4 928 

44 
95 

92 

97 

78 
60 

85 

00 

4 
• 5 

25 

46 

50 
00 

50 

719 
744 • 
932 
790 

95 
08 
80 
17 

50 
25 
60 
54 

00 

6 
7 
8 

9 < 

10 

11 
12 
13 

13 

3 577 
3 434 
637 

1 708 

3 60 725 

41 036 
600 
50 

64 703 
"" 33 267 

30 
56 
58 

33 

57 

8 
42 
43 

11 
46 

52 
59 
50 

26 

50 

25 
92 
00 

90 
78 
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Esnayı harpte fenerler Hükümeti Osmaniye tarafından idare edil
miş ve hükümeti müşarünileyha fenerler umurunun tedviri için 
(40 035 71) kırk bin otuz beş lira yetmiş bir kuruş sarf etmiş olduğu 
gibi fener resminin temin ettiği varidat dahi bu suretle sarf edilmiş
tir. 14 

Temettüdan idarenin mahrumiyetine bedel imtiyaz müddetinin 
dört sene daha temdit edilmesi icap eder. 

Esnayı harpte fenerler masarif atından hükümete ait fark. 15 
Trabzon ve Rize fenerlerinin alâtı tenviriyeleri bedeli. 16 
Mezkûr iki fenerin alât ve edevatı tenviriyelerin yerlerine konul

ması bedeli. 
Trabzon rüsumatına fazla verilen alât ve edevat resmi ile fener

ler makinistinin Trabzondan avdetine mani olunması yüzünden hasıl 
olan masraf. 17 

1918 senesinde Trabzon, Rize, Peros fenerlerinde istimal edilen on 
adet akümülâtörün İzmire iadeleri masrafı. 

Trabzon ve Rize muvakkat fenerlerinin İzmire iadeleri masrafı. 18 
Trabzon ve Rize muvakkat fenerlerinin akümülâtörlerini yerleşti

ren makinistin nısıf harcırahının nısfı olan. 19 
Hükümeti Osmaniye hesabına sipariş edilen on altı adet akümülâ-

tör bedeli. 20 
Kösten ve Oğlak fenerleri için sarf edilen (3309-29) tsveç Kro

nundan kambiyo farkı. 21 
Kösten, Oğlak ve Yenikale fenerlerinin inşası için sarf edilen meb

lağdan tenzilât farkı. 22 
Berveçhezir mahallerde muvakkat fener tesisatı : 
Alakonis Feneri 
Ali Burun feneri 
Çeşme Feneri 23 
Kalimos Feneri 
Hüseyin Burun Feneri 
Marmariste ki iki küçük fenerin mubayaası için 24 
Adası (Keçiburnu) na vazedilen iki sagir fenerin mubayaası için. 25 
Mersin Fenerinin istimale salih bir hale ifrağı için sarf edilen 26 
1640 sandık petrolün fuzulî olarak tediye edilen rüsumu istihlâki-

yesi. 27 
Keza bazı petrol, bazı malzeme ve akümülâtörler için fuzulî ola

rak tediye edilen gümrük resmi. 28 
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Hükümet canibinden hâsılatına vazıyet edilen bazı fenerlerin 
rüsumu : 

31 Ağustostan 31 Kânunuevvel 1922 kadar 
1 Kânunusaniden 31 Mart 1923'e kadar 29 
14 Mart 1914 den 31 Mayıs 1923'e kadar Bahri Âhmerde kâin dört 

fenerin masrafı. 30 
tpsili Fenerinin 14 Mart 1915 den 28 Şubat 1921'e kadar masari

fi tenviriyesi. 31 
Bazı fenerlerin 13 Hazirandan 30 Teşrinisani 1920 ve 1 Mart 

1921 den 30 Teşrinisani 1922'e kadar masarifatı tenviriyesi olan bu 
yekûna mezkûr fenerlerin 1 Kânunuevvel 1922 den 31 Mayısa kadar 
masrafları. 32 

Yenikaledeki şamandıraların (iki adet) 5 Mayıs 1920 den 30 Teşri
nisani 1920 ye kadar masrafı. 33 

Aynı fenerin şamandıraların 1 Kânunuevvel 1922 den 31 Mayıs 
1923'e kadar masrafı. 

Berveçhizir mahallerde kâin fenerlerden çalınan malzeme esma
nı nm nefi : 

Dikili Feneri 
Palayo Feneri 34 
Ayaandrea Feneri 
Mekri Fenerinin tenvirata salih bir hale ifrağı için sarf edilen ve 

bu fenerden esnayı harpte kaybolan bazı alât ve edevatın mubayaası 
için sarf edilen. . 34 

Konalı Fenerinden çalınan bazı edevatın esmanı 
İzmir harikindc vaki olan zarar ve ziyan 35 

Yekûnu Umumî 

)>&<i 

Türk Lirası 

7 436 
6 370 

4 74 005 

14 797 

Kuruş 

17 
05 

49 

08 

Santim 

50 
00 

00 

16-

20 808 

1 332 

726 

35 
87 
758 

513 
303 

21 703 

1 140 995 

32 

46 

80 

81 
17 
12 

46 
43 
26 

65 

75 

50 

00 

25 
50 
50 

75 
00 
50 
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