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cümenleri Mazbataları. 135:136 
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1. — Tosya'da inşası mukarrer çeltik fab
rikası hakkında Kastamonu Mebusu Halit Be
yin Ticaret Vekâletinden şifahî sual takriri. 135 

2. — Genç hadisei isyaniyesinin vaziyeti ha-
zırası hakkında Meclisi Âlinin tenvir olunma
sına dair Sivas Mebusu Halis Turgut Beyin 
Başvekâletten suali ve Başvekil ismet Paşanın 
şifahî cevabı. 150:152 

3. — İzmir tramvayları ücuratına dair De
nizli Mebusu Haydar Rüştü Beyin Nafia Vekâ-

REİS — Zaptı sabık hülâsası okunacak: 

Doksanbeşinci içtima 

6 Nisan 1341 Pazartesi 

Birinci Celse 
Kâzını Paşanın tahtı riyasetlerinde inikat ederek 

zaptı sabık hülâsası kıraat ve aynen kabul ve evra
kı varide ait oldukları mahallere havale edildi. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Hükümeti 
arasında akit ve imza edilen muhadenet muahede-
namesiyle ikâmet mukavelenamesi ve tabiiyet itilâf-
namesi haklarındaki üç kıta kanunun tayini esamî 
ile reye vaz ve Divanı Muhasebat azası intihabı ic
ra ve Muvazenei Umumiye Kanununun Salı günü 
müzakeresi kabul ve teneffüs için celse tatil olundu. 

Sayfa 
letinden suali ve Nafia Vekili Süleyman Sırrı 
Beyin tahrirî cevabı. 160 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 137:152 
1. — Darülfünun ve şuabatının Mart ve Ni

san ayları maaşat ve tahsisatı fevkalâdeleri ola
rak yûzelli bin liranın 565 numaralı kanun mu
cibince sarfiyatı muvakkate suretiyle tesviyesi 
hakkında (1/685) numaralı kanun lâyihası ve 
Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası. 137:138: 

163:164 
2. — 1341 senesi Muvazenei Umumiye Ka

nunu lâyihası ve Muvazenei Maliye Encümeni 
Mazbatası. (1/506) 138:150,152:160,165:167 

İkinci Celse 
Kâzım Paşa tarafından kuşat edilerek Türkiye 

Hükümeti ile Arnavutluk Hükümeti arasında akit ve 
imza edilen muhadenet muahadenamesi ile ikâmet 
mukavelenamesi ve tabiiyet itilâf namesi hakkındaki 
kanunların ekseriyeti ârâ ile kabul edildiği, Divanı 
Muhasebat azalığına Hafız Fevzi Beyin intihap olun
duğu tebliğ edildi. 

Badehu Evkaf Bütçe Kanunu lâyihasının müza
keresine geçildi. Ve cereyan eden müzakere netice
sinde «A» ve «B» cetvelleri Encümenin teklifi veç
hile kabul edildiği gibi kanun lâyihasının birinci ve 
ikinci maddeleri işbu tadilâta göre tashihen ve dör
düncü maddesi tadilen kabul olundu. Encümenin 
teklif ettiği beşinci madde tadilen altıncı madde 
ise aynen kabul edildi. 

»••« 

BİRİNCİ CELSE 

Bed'i Müzakerat; Saat : 2,30 

REİS : Reis Vekili İsmet Bey 

KÂTİPLER : Kâzım Bey (Giresun), Hakkı Bey (Van) 

REİS — Celseyi açıyorum efendim. 

1. — ZAPTI SABIK HÜLÂSASI 

— 134 — 
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Lâyihai kanuniyenin son iki maddeleri dahi ay
nen kabul ve kanunun heyeti umumiyesi tayini esa
mi ile reye vazolundu, ve fakat neticei ârâda nisap 
olmadığı anlaşılarak Salı günü içtima edilmek üzere 
celse tatil olundu. 

REİS — Zaptı sabık hülâsası hakkında mütalâa 
var mı? (Hayır sesleri) Aynen kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. Kabul etme
yenler lütfen el kaldrısın... Zaptı sabık hülâsası ay
nen kabul edilmiştir. 

SUALLER 

/. — Tosya'da inşası mukarrer Çeltik fabrikası 
hakkında Kastamonu Mebusu Halit Beyin şifahî su
al takriri. 

REİS Ticaret Vekâletine havale edilmiştir. 

2. — EVRAKI VARİDE 

Lâyihalar 
1. — Tayyare fabrikaları için üç milyon liraya 

kadar taahhüdü malî icrasına hükümetin mezuniyeti 
hakkında kanun lâyihası (1/689) 

REİS — Müdafaai Milliye ve Muvazenei Maliye 
Encümenlerine havale edilmiştir. 

Mazbatalar 
/ . — Canik Mebusu Cavit Paşanın; Canik Vilâ

yeti dahilinde cereyan eden Abdal ırmağının açıla
cak bir kanal ile Yaşilırmağa cereyan ettirilmesine 
dair (2/374) numaralı teklifi kanunisi ve tasviben 
Nafia Vekâletine tevdii hakkında Nafia ve Muvaze
nei Maliye Encümenleri Mazbataları. 

REİS — Okunacaktır: 

Riyaseti Celileye 
Canik Mebusu Cavit Paşanın Samsun ile Çar

şamba arasında cari Abdal ırmağının tuğyaniyle ci
varındaki köylere ve mezruata ve arzen kat eylediği 
Samsun - Çarşamba şosesinde ika eylediği mazarrat 
ve tahribatın men ve tahdidi zımmında bazı tedabiri 
inşaiyeyi ihtiva eden teklifi kanunisi encümenimizce 
lâyiki veçhile müzakere ve tetkik olunarak tarlaları 
istilâ etmekle Ziraate bataklıklar husule getirerek 
sıhhati umumiyeye ve yolları kat ve tahrip ederek 
münakaleye azim mazarratlar verdiği anlaşılan mez
kûr ırmağın İslah tanzimi müttefika tensip ve ter
viç olundu. Ancak, hususu mezkûrun sureti temini 
lüzumu kadar mesahat ve tetkikatı fenniye neticesin
de tayin edilecek tedabiri hendesiye cümlesinden 
olup Nafia Vekâletinin bu gibi umuru miyahiyeye 
ait tahsisatı, da derecei kifayede olduğundan, Vekâ
leti müşarünileyhaca keyfiyetin ehemmiyetiyle müte-
nesapi bir derecede nazarı dikkate alınarak keşfiyat 
ve bilâhara ana tebaan inşaatı mukteziyenin sürati 

ikmali zımmında Vekâleti müşarülielyahaya işari 
keyfiyet buyurulmasına karar verildi. 

Nafia Encümeni Reisi 
Trabzon 

Ahmet Muhtar 
Aza ' 

Canik 
Cavit 
Aza 

Ordu 
Faik 

Mazbata Muharriri 
Edirne 

Hüseyin Rıfkı 
Aza 

Canik 
Süleyman Necmi 

Aza 
Artvin 
Hilmi 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 
Canik Vilâyeti dahilinde ceryan eden Abdal ır

mağının açılacak bir kanal ile Yeşil ırmağa cereyan 
ettirilmesine dair Canik Mebusu Cavit Paşanın tek
lifi kanunisi lâyiha Encümenince şayanı müzakere gö
rülerek mezlkûr ırmağın Nafıa Vekâleti bütçesinde 
mevzu umuru miyahiye tahsisatından keşfiyatının 
icrasiyle ıslah ve tanzimi muvafık olacağı Nafia 
Encümeninin bu baptaki mazbatasiyle bir
likte Encümenimize havale buyurulmuş ol
makla tetkik ve müzakere kılındı. Nafia Encümeni
nin Encümenimizce de musip görülen mütalâası veç
hile yeniden tahsisat itasına mahal kalmaksızın tek
lifi vaki Nafia Vekâleti Bütçesinde mevzu tahsisat 
ile temini muktezası mümkün olacağına göre keyfi
yetin tasviben Nafia Vekâletine tevdii hususunun He
yeti Celileye arzına karar verilmiştir. 

Muvazenei Maliye Encümeni 

Reisi namına Kâtip 
Mazbata Muharriri Konya 

Şakir Fuat 
Aza Aza 

Zonguldak Gaziayıntep 
Ragıp Ahmet Remzi 
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Aza Aza 
Maraş Giresun 
Mithat Musa Kâzım 

Aza 
Niyazi 

NAFİA VEKİLİ SÜLEYMAN SIRRI BEY (İs
tanbul) — Malumu âliniz bataklıklar ve bu gibi su 
yolları için bütçeye (270) bin lira konulmuştu. Son 
defa olarak bütçede yapılan tenzilâttan dolayı bu 
para (200) bin liraya indirilmiştir. (İşitemiyoruz ses
leri.) Bataklık vesair suların haşaratına ait bilûmum 
masarif için bütçeye konulan (270 000) liranın 
(70 000) lirası bu defa gelen cetvelde manzum âli
niz olacağı üzere tenzil edilmiştir. Birtakım başlan
mış işler vardır. Şimdi mevcut paranın bir kısmını 
buna tahsis edeceğiz deyince diğer işlerin tehirini 
mucip olur. Müsaade buyurursanız başlanmış olan 
işlere devam ederiz. Para kalırsa bunları da yaparız. 
(Doğru sesleri.) 

REİS — Başka mütalâa var mı? (Hayır sesleri.) 
Efendim: Muvazenei" Maliye ve Nafi Encümen

lerinin Mazbataları bu teklifin tasviben Nafia Vekâ
letine tevdiini mutazammındır. Nafia Vekili Bey tas
viben değil, tetkik edilmek üzere tevdiini teklif edi
yor. Nafia Vekili Beyin teklifini kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. Kabul et
meyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

2. — Darülfünun ve şüabatının Mart ve Nisan 
ayları maaşat ve tahsisatı fevkalâdeleri olarak 150 000 
liranın 565 numaralı kanun mucibince sarfiyatı mu
vakkate suretiyle tesviyesi hakkında (1/685) numa
ralı kanun lâyihası ve Muvazenei Maliye Encümeni 
Mazbatası. 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ MAZ
BATA MUHARRİRİ SAKİR BEY (Çatalca) — 
Efendim! Heyeti Celilenin malumudur ki Darülitam-
lar hakkında muvakkat bir bütçe kanunu kabul edil
miştir. Onunla yalnız mühim ve müstacel mevad için 
sarfiyata mezuniyet verildi. Fakat maaş tediyesine 
sarahaten mezun olmadıkları zikredilmişti. Mart ayı
nı geçirdik. Bu lâyihai kanuniye diğer devairi dev
let hakkında kabul buyurduğunuz veçhile Darülfü
nun için de bir avans teklifini mutazammındır ve 
75 bin lirayı muhtevidir. 

Bunun şimdi müzakere edilmesini Muvazenei Ma
liye Encümeni namına rica ediyorum. 

RAGIP BEY (Zonguldak) — Şimdi takdimen 
müzakeresini teklif ediyoruz. 

ARİF BEY (Eskişehir) — Kanun ne zaman ge
lecek? 

SAKİR BEY (Çatalca) — Kanunu şimdi takdim 
edeceğiz. 

REİS — Efendim! Muvazenei Maliye Encümeni 
Mazbata Muharriri şimdi ruznameye aldığımız tah
sisatı muvakkate hakkındaki kanunun tercihan mü
zakeresini teklif ediyorlar (Kanun okunsun sesleri.) 
Tercihan müzakeresini kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın... Aksini reye koyuyorum kabul etmeyen
ler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

3. — İzmir Mebusu Mustafa Necati Bey ve do
kuz refikinin; vazifeyi memuriyetindeki fartı mesa
isinden müteessiren vefat eden Adliye Vekâleti Umu
ru Hukukiye müdürü sabıkı Sadi Beyin ailesine hi-
dematı vataniye tertibinden maaş tahsisi hakkında 
(2/464) numaralı teklifi kanunisi ve şayanı müzake
re olduğuna dair Lâyiha Encümeni Mazbatası. 

REİS — Adliye Encümenine havale edilmiştir. 

4. — Bozok Mebusu Ahmet Hamdi Beyin; Reji 
mahkûm ve mazunlarının affı hakkında (2/465) nu
maralı teklifi kanunisi ve şayanı müzakere olduğuna 
dair Lâyiha Encümeni Mazbatası. 

(Adliye Encümenine havale edilmiştir.) 

5. — Niğde Mebusu Halit Beyin, (Kuvvei Elekti-
rikiye kanunu) Unvanlı ve (2/466) numaralı teklifi 
kanunisi ve şayanı müzakere olduğuna dair Lâyiha 
Encümeni Mazbatası. 

Dahiliye ve Muvazenei Maliye Encümenlerine 
havale edilmiştir. 

6. — Elâziz Mebusu Hüseyin Bey ve yüzdört re
fikinin; Çorum Mebusu merhum Ferit Beyin ailesine 
Hidematı Vataniye tertibinden maaş tahsisi hakkın
da (2/467) numaralı teklifi kanunisine ve şayanı mü
zakere olduğuna dair Lâyiha Encümeni Mazbatası. 

REİS — Muvazenei Maliye Encümenine havale, 
edilmiştir. 

Rey İstihsali 
7. — Evkaf Müdüriyeti Umumiyesinin 1341 se

nesi bütçe kanunu. 
REİS — İkinci defa olarak reyi âlinize tayini 

esami ile vazedilecektir. 
Kabul edenler beyaz, kabul etmeyenler kırmızı 

rey pusulası vereceklerdir. Lütfen reylerinizi istimal 
buyurunuz. 
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4. — MÜZAKERE EDlLEN MEVAD 

/. — Darülfünun ve şuabatmın mart ve nisan ay
ları maaşat ve tahsisatı fevkalâdeleri olarak yüz elli 
bin liranın 565 numaralı kanun mucibince sarfiyatı 
muvakkate suretiyle tespiti hakkında (1/685) numa
ralı kanun lâyihası ve Muvazenei Maliye Encümeni 
mazbatası. 

REİS — Müzakere edeceğiz : 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti-Celilesine 
Darülfünun ve şuabatının mart ve nisan ayları 

maaşat ve tahsisatı fevkalâdeleri olarak yüz elli bin 
liranın beş yüz altmış beş numaralı kanun mucibince 
ve sarfiyatı muvakkate suretiyle tesviyesi hakkında 
Maarif Vekâleti Celilesince tanzim edilen ve İcra Ve
killeri Heyetinin 1 Nisan 1341 tarihli içtimaında le-
dettezekkür Meclisi Âliye arzı takarrür eden lâyihai 
Kanuniye lef fen takdim kılınmıştır. Muktezasmın ifa 
ve neticesinin inhasına müsaade buyurulmasını rica 
eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Madde 1. — 1341 senesi bütçesinin mevkii meri
yete vazına kadar Darülfünun ve şuabatının mart ve 
nisan maaşat ve tahsisatı fevkalâdeleri karşılığı ola
rak (150) bin lira tahsisat ita kılınmıştır. 

Madde 2. — İşbu tahsisat 565 numaralı ve 26 Şu
bat 1341 tarihli kanun mucibince ve sarfiyatı mu
vakkate suretiyle tesviye olunacaktır. 

Madde 3. — İşbu kanun 1 Mart 1341 tarihinden 
itibaren meridir. 

Madde 4. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına Mali
ye Vekâleti memurdur. 

1 Nisan 1341 
Müdafaai Milliye Vekili 

Recep 
Bahriye Vekili 

İhsan 

Hariciye Vekili 
Doktor Tevfik Rüştü 

Maarif Vekili 

Hamdullah Suphi 
Ziraat Vekili 

Mehmet Sabri 
Sıhhiye ve Muaveneti 

Ticaret Vekili İçtimaiye Vekili 
Ali Cenani Doktor Refik 

Başvekil 
İsmet 

Adliye Vekili 

Dahiliye Vekili 
Cemil 

Maliye Vekili 

Hasan Hüsnü 
Nafıa Vekili 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 
1341 Darülfünun Emaneti bütçesi kanununun mev

kii meriyete vazına kadar mezkûr emanetçe ifa kılı
nacak hidemat hakkında 8 Nisan 1341 tarihli ve 581 
numaralı kanunla mevadı muhimme ve müstaceleye 
sarf edilmek ve bilâhare 1341 bütçesinden mahsubu 
icra kılınmak üzere 25 000 liranın sarfiyatı muvak
kate suretiyle tediyesine mezuniyet verilmiştir. Darül
fünun bütçesinin Heyeti Umumiyeden geçip tasdike 
iktiranına kadar güzeran olacak zaman içinde maa-
şatın tesviyesi icap ettiğinden mart ve nisan maaş ve 
tahsisatı fevkâladeleriyle ücuratına karşılık olmak üze
re 75 000 lira miktarında tahsisat itası encümenimiz-
ce tasvip edilmiş ve lâyihai kanuniyenin muaddel şek
li berayı tastik Heyeti Celileye arz^ve takdim kılın
mıştır. 

Muvazenei Maliye Encümeni 
Reisi Namına 

Mazbata Muharriri 
Şakir 
Aza 

Mersin 
Niyazi 
Aza 

Giresun 
Musa Kâzım 

Aza 
Zonguldak 

Ragıp 
Aza 

Gaziayıntap 
Ahmet Remzi 

Kâtip 
Konya 
Fuat 
Aza 
Sivas 

Halit Turgut 
Aza 

Erzurum 
Rüştü 
Aza 
Maraş 
Mithat 

Birinci madde — Darülfünun Emanetinin 1341 
senesi bütçesine mahsuben 8 Mart 1341 tarih ve 581 
numaralı kanunla verilmiş olan (25 000) liralık tah
sisata ilâveten (75 000) liranın daha emaneti mezkû-
re masarif ve maaşatına sarfına mezuniyet verilmiş
tir. 

İkinci madde — Mesarif 1340 senesi fusul ve me-
vadın da maaşat senei mezkûre kadrolarında muhar
rer mekadiri tecavüz edemez. 

Üçüncü madde — İşbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren meriyül icradır. 

Dördüncü madde — İşbu kanunun icrasına Maa
rif ve Maliye Vekilleri memurdur. 

REİS — Efendim! Kanun lâyihasının Heyeti Umu-
miyesi hakkında söz isteyen var mı? (Hayır sesleri). 
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Maddelere geçilmesini kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Aksini reye koyuyorum. Kabul etmeyenler lüt
fen el kaldırsın... Maddelere geçilmesi kabul edilmiş
tir. 

Darülfünun Emanetinin 1341 senesi bütçesine mah
suben 75 000 liranın sarfiyatı muvakkate suretiyle 

tesviyesi hakkında Kanun 
Madde 1. — Darülfünun Emanetinin 1341 senesi 

bütçesine mahsuben 8 Mart 1341 tarih ve (581) nu
maralı kanunla verilmiş olan 25 000 liralık tahsisata 
ilâveten 75 000 liranın daha emaneti mezkûre me-
sarifat ve maaşatına sarfına mezuniyet verilmiştir. 

REİS — Mütalâa var mı efendim? (Hayır sesle
ri). Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye 
koyuyorum. Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... 
Birinci madde kabul edilmiştir. 

Madde 2Î — Mesarifat 1340 senesi fusul ve 
mevadında ve maaşat senei mezkûre kadrolarında 
muharrer makadiri tecavüz edemez. 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Anlaşılmadı 
efendim! 

REİS — Tekrar okunsun (İkinci madde tekrar 
okundu). Mütalâa var mı efendim? 

RAHMİ BEY (Sivas) — Seneden maksat, hangi 
senedir? Bu sene mi, yoksa geçen sene mi? 

REİS — 1340 senesidir. İkinci maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ak
sini reye koyuyorum. Kabul etmeyenler lütfen el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — İşbu kanun tarihi neşrinden itibaren 
meriyül icradır. 

REİS — Mütalâa var mı efendim? (Hayır sesle
ri). Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye 
koyuyorum. Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — İşbu kanunun icrasına Maarif ve 
Maliye Vekilleri mezundur. 

REİS — Dördüncü maddeyi kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. Kabul etme
yenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Kanunun Heyeti Umumiyesi tayini esami ile re
ye vazedilecektir. Kabul edenler beyaz, kabul etme
yenler kırmızı rey pusulası vereceklerdir. 

2. — 1341 senesi Muvazenei Umumiye Kanunu 
Lâyihası ve Muvazenei Maliye Encümeni Mazbata
sının. (1/506) 

Müzakeresine başlıyoruz. 
Birinci madde, malumu âliniz tehir edilmiştir. 

İkinci maddenin müzakeresine başlıyacağız. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Söz istiyorum. 

REİS — Maddelerde söylersiniz. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim! Makamı Riyaset maruzatımı Muvazenei 
Umumiyeye taalluku olan maddelere tehirini muva
fık görüyorlar. Binaenaleyh maddelere talik ediyo
rum. 

REİS — Vekil Beyin izahatı ikinci madde hak
kında olmadığı anlaşılmıştır. Maddei aidesinde izahat 
vereceklerdir (Muvafık sesleri). İkinci maddeyi oku
yoruz. 

Madde 2. — 1341 senesi Muvazenei Umumiye 
masarifine karşılık olan varidat merbut (B) işaretli 
cetvelde muharrer olduğu üzere 153 046 854 lira tah
min edilmiştir. 

REİS — Mütalâa var mı efendim? (Hayır sesle
ri). İkinci maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

VARİDAT 
Madde 3. — İşbu Muvazenei Umumiyenin varidat 

kısmını teşkil eden merbut (B) işaretli cetvelde en
vai gösterilen kâffei tekâlif ve rüsum ile varidatı muh-
telifenin ve müteferrika namı altında mezkûr hâsı
latın 1341 senesinde dahi tarh ve tahsiline devam olu
nur. 

REİS — Mütalâa var mı efendim? (Hayır sesle
ri). Üçüncü maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Aksini reye koyuyorum. Kabul etmeyenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Evanii simü zerden Darphanece alın
makta olan ücret, rayice göre Maliye Vekâletince 
tanzimedilecek liste mucibince istifa edilir. 

REİS — Mütalâa var mı efendim? (Hayır sesle
ri). Kabul edenler el kaldırsın... Aksini reye koyuyo
rum. Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Dördün
cü madde aynen kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Topkapı müzesiyle Saraylardan elli
şer kuruş ve diğer müzelerden onar kuruş duhuliye 
ücreti alınır. Sıhhiye müzesi meccani olduğu gibi 
alelumum mektepler talebesi de duhuliye ücretinden 
müstesnadır. 

REİS — Beşinci madde hakkında mütalâa var 
mı? (Hayır sesleri). Kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsın... Aksini reye koyuyorum. Kabul etmeyenler 
lütfen ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
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Madde 6. — Kars, Ardahan, Artvin vilayetleriyle 
İğdır ve Sürmeneli kazalarında 2 Temmuz 1338 ta
rihli kanun mucibince alınan iki misil maktu vergi 
bir misle tenzil olunmuştur. Ancak mahallî mezkûre 
de nıahsulâtı arziye vergisi cibayet olunur. 

REİS — Mütalâa var mı efendim? (Hayır sesle
ri). Reyinize arz ediyorum. Altıncı maddeyi aynen 
kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyu
yorum. Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

Madde 7. — Hususî ormanlardan alman rüsum 
kavanini mahsusası mucibince yüz de on olarak istiy-
fa olunur. 

Sahipli araziler yetiştirilen veya hüdayi nabit ola
rak sahipli arazide veya müteferrik surette Devlete 
ait arazii haliyede yetişen ağaçlardan bu resim alın
maz. 

REÎS — Mütalâa var mı efendim? 
ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Sual soracağım. 
REİS — Buyurun. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Efendim! Hususî orman
lardan alınan rüsum kavanini mahsusa mucibince 
yüzde on olarak istiyfa olunur diyor. Halbuki hususî 
ormanlardan alınan orman bedeli İdare ile ashabı 
ıbeyninde münaziünfihtir. Orman İdaresi gayrı ma
mul hacimden alacağım diyor. Gayrı mamul hacmin 
bedeli malum olmuyor. Binaenaleyh mamule tahav-
vül »ettikten sonra bedeli taayyün ediyor. Onlar da 
diyor ki : Mamul üzerinden almayacağız. Kavanini 
mahsusa mucibince hangi nispet üzerinden alınıyor? 
Hangi kanun ile olduğunu öğrenmek istiyorum. 

HASAN FEHMİ EFENDİ (Kastamonu) — Ma
mulünden alınacak... 

ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Öyle ise mamulün
den kaydını koymalıdır. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim! Derhatır buyurulur ki Şükrü Beyefendi va
ridat bütçesinin esnayı müzakeresinde buna tevafuk 
eden varidat maddesinde de aynı suali sormuşlardı. 
Demişlerdir ki; Hususî ormanlar hâsılatı diye bütçe
ye konan para neye istinaden alınacaktır? Hususî 
ormanlar hâsılatı öşür mukabili olmak üzere alınır. 
Halbuki öşür Heyeti Celilenin kabul ettiği Mart 1341' 
den itibaren mevkii meriyete koyduğu bir kanun ile 
ilga olunmuştur. Şu halde hususî ormanlar hâsılatı
nın müstenedi ileyhi nedir? Kendilerine cevaben ar-
zetmiştir ki : Muvazenei Umumiye Kanununun mü
zakeresinde maddesi gelecektir, o zaman cevabını ve
ririm. İşte o madde geldi ve buraya öşür yerine Mah

sulâtı arziye vergisini koyduk. Evvelce öşüre muka
bil resim alınıyordu. İşte bu resim; Mahsulâtı arzi-
yeye kıyasen yüzde on nispetinde olacaktır. 

Ormanlar hasılatının sebebi gayet barizdir. Öşü-
rün yerine ikame buyurduğunuz kanun mucibince ih
raç olunacak mahsulâttan istasyonlarda, iskelelerde, 
rayici üzerinden yüzde on mahsulâtı arziye vergisi di
ye alıyoruz. Halbuki bu vergiye tabi bütün mahsulâ
tı arziye tahmine tabidir. Bunun meydana gelmesi 
mesai ve emek sarfına mütevakkıftır. Bilumum mah
sulâtı arziyeden yüzde on alırken, hususî ormanlar 
gibi tohumu Allahtan, mesaisi Allahtan olan hâsıla
tı arziyeyi bu vergiden müstesna tutmağa imkân ve 
ihtimal yoktur. Mahsulâtı arziye vergisi olarak hu
susî ormanların hâsılatından da yüzde on nispetinde 
vergi alacağız ve hususî ormanlar hâsılatının da müs
tenedi ileyhi bu madde olacaktır. 

HASAN FEHMİ EFENDİ (Kastamonu) — Ma
mulünden mi, gayri mamulünden mi? 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Çok güzel söylediniz is
kele ve istasyonlarda ki fiyat üzerinden mamulünden 
mi, yoksa gayrı mamulünden mi alınacaktır? Bunu 
anlamak istiyorum. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Şimdiye kadar ne suretle alınıyorsa yine o suretle 
alacağız. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Şimdiye kadar cari olan 
usul, miri orman bedelinin nısfı idi. Yani mamul ola
rak ormandan iki yüz kuruşa satılan gayrı mamul 
hacmi, ormanda mamul olarak hususî ormanlardan 
alman öşür yüz kuruştu böyle mi alacaksınız? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Şimdiye kadar resim nasıl alınıyorsa yine öyle alına
caktır. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Şimdi yüzde on diyorsu
nuz, O vakit mesele değişir. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY — O vakit ne 
kadardı? 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Arzedeyim. Şimdi gayrı 
mamul bir metre mikâbi keresteyi iki yüz kuruşa sat
tığı zaman öşür muadili olarak mamul bir metre mi
kâbi keresteden yüz kuruş alınırdı. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Evet efendim! 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Böylemi alacaksınız? 
MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 

Evet öyle alacağız efendim. Şekli, cibayette bir teha-
lüf yoktur. Şimdiye kadar nasıl alınıyorsa, yine öyle 
alınacaktır. 
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ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Efendim! Bu mesele 
muhteliftin - fihtir. Şimdi arzettiğim gibi Devlet or
manlarında bir metre mikâp gayri mamulünden iki 
yüz kuruş alınırdı. Devlet ormanlarından alındığı za
man mamulünden yüz kuruş alınırdı. 

Hususî ormanların mamulünden yüz kuruş alınır
dı şu halde dörtte biri idi. Çünkü, yüzde elli telefata 
tabi olduğuna göre dört yüz kuruştur. Ona mukabil 
yüz kuruş alınırdı. Şimdi o tarzda mı istifa edecek
siniz? Onu anlamak istiyorum. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Evet öyle alacağız. Efendim! 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Tamam, bendeniz de 
bunu soracaktım. 

TAHİR BEY (Giresun) — Sahipli arazi de ye
tiştirilen veyahut, hudayınabit olarak sahipli arazi
de yetişen ağaçlardan bu resim alınmaz diyor. Bun
dan maksat nedir ve hangi kısımdır? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Bundan maksat ne olduğunu Tahir Beyefendi pek 
âlâ bilirler. Hatta kendileri bu işe dahil olmuşlardır. 
Bendeniz öyle zannediyorum. 

TAHİR BEY (Giresun) — Lütfen bir daha izah 
buyurun! 

MALÎYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Bilhassa bu mesele Karadeniz Vilâyetlerini çok ala
kadar eder. Bağ tapu tasarruf olunan araziden sahi
binin sureti mahsusada yetiştirdiği ağaçlar vardır. 

TAHİR BEY (Giresun) — Veyahut kendi kendine 
yetişen!... 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Devamla) — 
Veyahut kendi kendine yetişen ağaçlar vardır. Bun
lardan ekseriya gemi imal edilir. Başka şeyler de ya
pılır. Bunları bu resimden müstesna tutuyoruz. 

TAHİR BEY (Giresun) — Bu resim hangi re
simdir? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Devamla) — 
Efendim! Yüzde ondur. Okuduğunuzdur. 

TAHİR BEY (Giresun) — Bunları Orman İda
resi mirî orman mamulâtıdır - diyerekten resme tabi 
tutuyor. Bunları ne suretle resme tabi tutacağımızı 
lütfen emir buyurun. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN BEY (Devamla) — 
Tahir Bey meseleyi değiştirdiler. îdare ile mal sahip
leri arasında mahsulün, bağ tapu tasarruf edilen ara
zide hususî olarak yetiştirilmiş ağaçlardan mı oldu
ğu, yahut mirî ormanlardan mı oldu ihtilâfını hal
lettirmek istiyor. Bendeniz zanned.lyörumki bunun za
manı halli şimdi değildin 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Efendim! 
Mahsulâtı arziye iskele ve istasyonlardan çıktığı za
man alınıyordu. Bu orman resmi de iskele ve istas
yonlardan çıktığı zaman mı alınacak? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Devamla) — 
Zaten şimdiye kadar nasıl alınıyordu? 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Efendim! 
Zaten aşar mülgadır. Madem ki bu aşara mukabil 
alınıyor. Halbuki diğer mahsulâtı arziyenin vergisi 
iskele ve istasyonlardan hini ihracında alınıyordu. Bu 
da madem ki ona muadildir. Demekki ihraç olunur
sa alınacak, ihraç olunmazsa alınmayacak, tabiî öyle 
olmak lâzımdır. Çünkü dahilde olan inşaat için sar-
fedilen keresteden alınırsa inşaat ve imalât zarar gö
rür. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Devamla) — 
Hususî ormanlar hasılatından resim nerede ve hangi 
mekânda alınmakta ise, bu günde öyle olacak, Mah
sulâtı arziye vergisi namiyle yüzde on olarak alına
caktır. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — O halde (İs
kele ve istasyon) kaydı bulunmak lâzımdır. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Devamla) — 
İskele ve istasyon kaydı yoktur. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Fakat koy
mak lâzımdır. Dahilde sarfolunandan alınmamak lâ
zımdır. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN BEY (Devamla) — 
Efendim! Şimdiye kadar veriyorlarmıydı, vermiyorlar-
mıydı? Mesele buradadır. Vermiyorlar idiyse verme
sinler. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) •— Hasan Bey, noktaı na
zarınızı izah ediniz. 

REİS — Müsaade buyurunuz! Bu sual şeklinde 
olmuyor muhavere oluyor. 

MALİYE VEKİLÎ HASAN BEY (Trabzon) — 
Kimi ormanını kurtarmak ister, kimi bilmem neyi 
korumak ister. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Hayır efendim! Ormanı 
kurtarmak için değildir. Maksadımız madde müp
hem olduğundan hem sizi hem de memurları müşkü
lâttan kurtarmak için sarih olmasını temenni etmek; 
ten ibarettir. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Sarihtir efendim. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Değildir. Neyin yüzde 
onu alınacak, ağacın mı? Ağacın yüzde onunu isti
yorsa verelim. Madem ki bu iskele ve istasyonlarda 
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alınacaktır veyahut imal olunduğu zaman imalâtha* 
nenin önünde alınacaktır. îki türlü tarzı istila var
dır. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Şimdiye kadar nasıl alınmakta ise öyle alınacaktır. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — O halde siz nasıl olaca
ğını bilmiyorsunuz! 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzo.ı) — 
İzah edinizde öğrenelim. 

REFİK BEY (Konya) — Şükrü Beyefendi zati 
âliniz vazıh birşey teklif ediniz. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Pekiyi efendim! Sonra 
bir de bahçelerde veyahut tarlalarda yetişen ceviz 
ağaçlarından büyük kütükler yaparlardı. Bunların fi
yatını Meclisi İdareler takdir ederdi. Ondan yüzde 
on resim veriliyordu. Şimdi onlar yok, bunlardan 
almmayacak. Bir tadil teklifim var. Lütfen kabul 
ederseniz her iki ciheti müşkülâttan kurtarırız. 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Tadil teklifini 
veriniz efendim! Heyeti Celile meseleyi halleder. 

TİCARET VEKİLİ ALÎ CENANİ BEY (Gazia-
yıntap) — Bütçenin usulü müzakeresi vardır. Tadil 
teklifi olurmu? 

REİS — Şükrü Beyin ifadelerine Maliye Vekili 
Bey cevap verirlerse kürsü açıktır. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Cevap verdim efendim! 

REİS — Cevap verilmiştir. Tadil teklif ediyorlar. 
Getireceklerdir. 

MUSTAFA NECATİ BEY (İzmir) — Şükrü Be
yin noktaı nazarı anlaşılmıştır. Reye korsanız halle
dilir. 

REİS — Efendim! Kanun lâyihalarında tadil tek
lifi tahrirî olacaktır. Başka mütalâa yoktur. Şükrü 
Beyin tadilnamesi okunacaktır : 

Riyaseti Celileye 
Hususî ormanlardan alınacak resim, devlet or

manlarının gayrımamul metre mikâbında alınan res
min rubu olarak istifa olunur. 

7 . 4 . 1341 
Bolu Mebusu 

Şükrü 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY — Öyle şey 
olurmu? 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Bu gün yüzde on olarak 
tayin edilen miktarı geçer. 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazia-
yıntap) — Belki geçmez. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Hesap meydandadır. 
MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ MAZBA

TA MUHARRİRİ SAKİR BEY (Çatalca) — Efen
dim! Hususî ormanlardan alınan resim, malumu âli
niz olduğu veçhile, evvelce arzettik : 1 Kânunusani 
1285 tarihh Orman nizamnamesiyle 7 Nisan 1292 ta
rihli Rüsum talimatnamesi ahkâmına tevfikan alını
yor. Bu nizamname ile bu talimatname ahkâmı te
beddül etmemektedir. Yalnız evvelce rüsum talimat
namesinin yüzde on iki buçuk olmak üzere tespit et
tiği miktarı, bu teklif ettiğiniz madde ile yüzde ona 
tenzil ediyoruz. Bu husus orman sahiplerinin lehine 
bir tebeddüldür. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Efendim! Müsaade bu
yurun bir sual soracağım. 

1285 tarihli Orman nizamnamesi mer'i olduğu za
man, mamul kereste üzerinden Meclisi İdarenin tak
dir ettiği fiyat üzerinden öşür alınırdı. Hususî or
manlardan, diğerlerinden rubu alınıyordu. Kırk pa
raya satılan tahtanın on parası alınıyordu. Hususî or
manlarda kırk paraya satılan tahtaların dört parası 
alınıyordu. Şimdi böyle muayyen bir nispet yok, yüz
de onu nereden buluyorsunuz? Gerek mirî ormanlar 
için, devlet ormanları için, gerek hususî ormanlar 
için fiyat takdirine ait olan o nizamnamenin ahkâmı 
kalkmıştır. Ormanlarda kaim ağaç satılıyor. Bunu 
takdire imkân yoktur, rica ederim bu nasıl olur? 

SAKİR BEY (Çatalca) — Cevap vereceğim efen
dim! Şükrü Beyin mevzuubahis ettiği mesaille alâka
dar olmaksızın yalnız yüzde on iki buçuğu yüzde ona 
tenzilinden başka bir şey değildir. Şükrü Beyin en
dişe ettikleri tarzda bir taktiri kıymet ameliyesinin 
müşkülâtı mevzuubahis olmaz zannederim. 

TAHSİN BEY (Aydın) — Efendim! Bu kanu
nun, bu maddesinin istihdaf ettiği... 

REİS — Tahsin Beyefendi yüksek sesle izah bu
yurun! 

TAHSİN,BEY (Devamla) — Efendim! Bu mad-
dei kanuniyenin istihdaf ettiği maksat, yüzde on iki 
buçuk resmi, yüzde ona tenzil etmekten ibarettir. 
Yoksa orman resminin tarzı cibayetini tayin veyahut 
tebdil etmek değildir. O kanunu mahsusa tevfikan 
senelerden beri teamül olan ve tatbik edilen ve or
man varidatının kaçakçılıktan vikayesi için bir çok 
tecrübelerden mütevellit birtakım kavaidi burada teb
dil etmek mevzuubahis değildir. Binaenaleyh bu mad
de böyle kabul edilmek lâzımdır. Eğer Şükrü Beye
fendi hazretleri yüzde onun ne suretle tatbik edile
ceğini veyahut kereste ormandan çıkmadan resmi ve
rilmesi gibi birtakım ahkâmın tebdili lâzımgelip gel-
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mediği meselesini mevzuubahis etmek istiyorlarsa 
onun hakkında ayrıca bir teklif verirler ve bu Encü
meni mahsusuna havale edilir, orada tetkik edilir, 
ondan sonra Meclise gelir, Meclis de kabul eder. Bu 
gün bu mesele mevzuubahis olamaz. Binaenaleyh 
maddenin aynen kabulünü rica ederim. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Reis Bey söz istiyorum, 
mesele anlaşılmadı. 

REİS — Rica ederim, bir mesele hakkında üç de
fadan fazla söz almaya bir hatibin hakkı yoktur. 
Bu mesele hakkında dört defa söylediniz (Kâfi ses
leri). 

Efendim! Şükrü Beyin takririni nazarı mütalâaya 
alanlar lütfen el kaldırsın... Nazarı mütalâaya alma
yanlar lütfen el kaldırsın... Nazarı mütalâaya alın
mamıştır. Maddeyi aynen reyi âlilerinize vazediyo
rum. Yedinci maddeyi kabul edenler lütfen el kal
dırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 8. — îcar ve isticar kontrato evrakiyle 
ferağ ilmühaberleri atideki fiyatlarla satılır : 

A —"îcar ve isticar kontratolarından beş yüz li
raya kadar bedeli icarı mutazammın olanların'beheri 
yirmi kuruş, icar ve isticar kontratolarından beş yüz 
bir liradan daha fazla bedeli icarı mutazammın olan
ların beheri otuz kuruş. 

B — Ferağ ilmühaberlerinden 5 000 liraya kadar 
ferağ ve intikali mutazammın olanların beheri on beş 
kuruş, ferağ ilmühaberlerinden 5 001 lira ve daha 
fazla refağ ve intikali mutazzım olanların beheri yir
mi beş kuruş. 

REİS — Mütalâa var mı efendim? (Hayır sesle
ri). Bu maddeye ait Tunalı Hilmi Beyin bir takriri 
vardır, okunacaktır. 

Riyasete 
A : Kontrato evrakı şu fiyatlarla satılır : 

Kuruş 

1 - 100 liraya kadar icarlar için 10 
101 - 500 liraya kadar icarlar için 20 
500'den fazlalar için 50 
B : Ferağ ilmühaberleri şu fiyatla satılır. 
100 liraya kadar olanlar 10 
101 ilâ 500 liraya kadar olanlar 15 
500'den fazla olanlar 50 
Sekizinci maddenin böylece kabulünü teklif ede

rim. 
Zonguldak 

Tunalı Hilmi 

| HASAN FEHMİ EFENDİ (Kastamonu) — Efen
dim! Bendenizin mütalâatı pek kısadır. Her türlü iş-
tibah ihtimaline mahal kalmamak için (senevî) diye 
bir kelimenin ilâvesini teklif ederim. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Muvafık efendim. Kabul ederiz. Beşyüzün başına (se
nevî) kelimesinin ilâvesi doğrudur. 

I REİS — Nereye ilâve edeceğiz? 

HASAN FEHMİ EFENDİ (Kastamonu) — İcar 
ve isticar kontratolarından (beşyüz) liraya kadar. 

REİS — Efendim! Teklif (kontratolarından) ile 
(beşyüz liraya kadar) kelimeleri arasında (senevî) keli
mesinin ilâvesine dairdir. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Arkadaş
lar! Yüz liraya kadar olanlar için ayrı bir kalemin 
konması çok muvafık olacaktır. Çünkü fakirlerimizi 
son derece düşünmemiz elzemdir. Binaenaleyh ilk fi
yat olmak üzere bir lira vaz ile yüz liraya kadar olan
lar için on kuruş, 101 kuruştan 500 kuruşa kadar 
olanlar için yirmi kuruş fazla olanlar için (50) kuruş 
diyorum. Burada zannederim hazine kâr ediyor. Fe
rağı ilmühaberleri için de yine fakirleri son derece 
de düşünmemiz lâzımdır. Binaenaleyh (100) liraya 
kadar olanlar için (10) kuruş yüz bir liradan beşyüz 
liraya kadar olanlar için (15) kuruş, fazla olanlar için 
(50) kuruştur. Bu zannederim adalete de pek muva
fıktır. 

RASİH EFENDİ (Antalya) — Ayrıca ferağ ve in
tikal harcı da vardır. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Nasıl ki 
ferağ ve intilal harcını d ayüzde, binde olarak alı
yorsak o halde hiç olmazsa servetin nispetini her 
şeyde gözetmemiz icabeder. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim! Bendeniz maddenin şekli aslisi adalete pek 
muvafık olduğundan aynen kabulünü rica ederim. 
Hasan Fehmi Efendi hazretleri bir senevî kelimesinin 
ilâvesini rica ettiler. Filhakika matlup olan rakam 

I senevî olmak üzere kasdedilmiştir. Binaenaleyh ben
deniz de (senevî) kelimesinin ilâvesini kabul ederim. 
Fakat bundan, bir sene az bir müddet için aktı icar 
edilecek olursa (O senevî değildir) gibi bir mana çık
masın. Yani mucirle müstecir bir seneden daha az 
bir müddet için aktı mukavele ederlerse yine aynı üc
reti alacağız. 

REFİK BEY (Konya) — Bendeniz aynen Mali-
I ye Vekili Beyefendinin izahatını arz edecektim. Ma-
I, üye Vekili Beyefendi senevî kelimesinin ilâvesine tâ-
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raftar oluyorlar. Bendeniz buna taraftar değilim, j 
Mutlak olarak konması daha ziyade mücibifaidedir. j 
Çünkü icar müddeti bir ay içinde olabilir. Bir sene 
için de olur. Madem ki bir ay için dahi olsa bu üc
ret alınacaktır. Bu senevi kaydırtın ilâvesine hiç lü
zum yoktur. 

REİS — Teklife göre senevi beşyüz liradan mak
sat, senenin miktarını mikyas ittihaz etmektir. Fakat j 
senenin küsur enzaları, sekiz - dokuz ay dahi bu nis
pet dahilinde bu resme tabidir diye bir tekliftir. Bun
dan dolayı Maliye Vekili Beyefendi «Senevi» keli
mesinin ilâvesini kabul ettiler. i 

Maliye Vekili Beyin noktayı nazarı budur. Baş- I 
ka mütalâa var mı efendim? Evvelâ (senevi) kelime
sinin bu suretle ilâvesini kabul edenler lütfen el kal
dırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil- | 
mistir. 

Hilmi Bey tadilnamesinirr izah ettiler Hilmi Beyin I 
tadilnamesi hakkında encümeni- mütalâası var mıdır I 
efendim? ı 

SAKİR BEY (Çatalca) — Encümen kabul etmi
yor efendim. 

REİS — Efendim! Hilmi Beyin tadil teklifini En- ı 
cümen kabul etmiyor. Maliye Vekili Beyefendi de ka
bul etmiyor. Binaenaleyh takriri nazarı mütalâaya i 
alanlar lütfen el kaldırsın... Nazarı mütalâaya alma
yanlar lütfen el kaldırsın... Nazarı mütalâaya alın
mıştır. Tadilname veçhile maddenin tashihi için En
cümene veriyoruz. Dokuzuncu maddenin müzakere
sine geçiyoruz. 

Madde 9. — Nüfus hüviyet cüzdanları atideki fi
yatlarla satılır : 

Kuruş 

Kâğıt kaplı hüviyet cüzdanı 10 
Bez kaplı hüviyet cüzdanı 25 
Maroken kaplı hüviyet cüzdanı 50 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Bu mad
de gayet nazik bir maddedir. Diğer madde ile hiç 
nispet kabul etmeyecek derecede bir ehemmiyeti haiz
dir. Bu kürsüden müteaddit defa söylemişimdir ki bu 
nüfus kâğıtları yüz paraya satılarak ben Osmanlılığı 
ğımı, - Osmanlı zamanında şimdi de ben Türklüğü
mü yüz paraya, on kuruşa, yirmi kuruşa, elli kuruşa 
alamam. Binaenaleyh garpten bu noktadan da ders 
alalım. Çok rica ederim, derin mülâhaza buyurunuz. 
ok çocuğum oluyor. Gidiyorum yüz para, on kuru* 
veriyorum bir hüviyet cüzdanı alıyorum. Ben nasıl 
tarla aldığım vakit tapusunu ve tarlayı para ile üzeri-

ı me maledebildiğim gibi oğlumu kızımı da param ile 
I kendi üzerime alıyorum. Demek oluyor ki Türklüğü

mü para ile alıyorum. (Gürültüler) Bu hiç bir yerde 
görülmemiştir. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Dünyanın her tarafında böyledir. 

I TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Hayır ar
kadaşlar! Müsp.ade buyurunuz, kâğıt parasını ve her 
şeyi bol bol vereceğim ve kazanacaksınız. «Kâğıt 
kaplı hüviyet cüzdanı meccanen verilir» Bez kaplılar 
yirmi beş kuruşa değil, otuz kuruşa satılır. Maroken 

i kaplılar elli kuruşa değil, ikiyüzelli kuruşa satılır» 
zenginler şatafatlı şeyler sevenler (250) kuruş versin
ler. . 

HALİS TURGUT BEY (Sivas) — Efendim! Bir 
taraftan nüfus muamelâtından sırası geldikçe şikâ-

I yet ederiz. Diğer taraftan da nüfus kaydını ihlâl ede-
j 'bilmek için esbab ihzar ederiz. Herhangi bir devlet, 

bir hükümet, kendi tabasını tespit etmek, nüfusunun 
miktarını tayin ve ona göre hareket etmek vezaifi 
asliyesindedir. Şimdi bu vazaifi asliyesini ifa ederken 
bir miktarı da rüsum alınmasına lüzum gösteriliyor. 
Malumu âliniz eskiden nüfus tezkeresi yüz paraya 

J veriliyordu. Geçen sene hüviyet cüzdanları ihsar edil
di, bunlar da üçer kuruşa veriliyordu. 

KADRİ AHMET BEY (Siverek) — Gümüş pa
ra idi. 

RAGIP BEY (Zonguldak) — Geçen senekiler da
ha mükemmeldi. 

I HALİS TURGUT BEY (Sivas) — Bu sene kâ
ğıt kaplı, bez kaplı, maroken kaplı olmak üzere üç 
sınıfa ayrılıyor. Üçüncü sınıf, mevcut heyeti içtimai-
yenin zengin olan aksamını istihdaf eder. Onlar için 
bu para haizi ehemmiyet değildir. Fakat birinci kı
sım ki hakikaten köylüyü alâkadar etmesi noktayı 
nazarından ehemmiyetli bir yekûn olan bu paranın 
nısfına tenzil edilmesi, bez kaplıların yirmiye ve maro
ken kaplıların da elliye tenzilini arz ve teklif ediyo
rum. Ve bunun için bir takrir takdim ediyorum. Bi
raz köylüleri siyanet etmiş olursak doğru hareket et
miş oluruz. Zannederim. 

MUSTAFA NECATİ BEY (İzmir) — Efendim! 
Hüviyet cüzdanlarının meccanen verilmesi hüküme
tin vaziyeti asliyesindendir. Fakat bütçemizin vazi
yeti dolayısıyle bu şekilde bir ücret alınması kabul 
edilmiştir. Buna itiraz etmiyeceğim. Benim itiraz et
tiğim şey, kâğıt kaplı hüviyet cüzdanlarıdır. Malumu 
âliniz köylüler nüfus kâğıtlarını burarlar, ceplerine 

i atarlar ve yırtılır ve nihayet kaybolur. Zavallı köylü 

— 143 — 



t : % 7 . 4 . 1341 C : 1 

bunu tekrar çıkartmak için imama, muhtara namü
tenahi para verir. Bendeniz istiklal mahkemesi reisi 
olarak Anadolunun içerisinde gezdiğim zaman, bü
tün halktan gerek asker kaçağı ve gerekse şahit olarak 
celbedilen efradı ahaliden nüfus kâğıtlarını istedi
ğim zaman daima (yoktur, kayboldu) cevabını alırdık. 
Çünkü cebine atar, yırtılır ve nihayet mahfolur. Tek
rar çıkartmak için pek çok müşkülâta maruz kalır. 
Onun için bu gibi kâğıt kaplı hüviyet cüzdanlarını 
kuUanmıyalım. Bez kaplı cüzdan olursa muntazam 
olur, herkes cebinde iyi taşır ve kaybetmez. Bütün 
ömründe bir tane alacaktır. Kaybettikten sonra tek
rar bir tane almak için mütemadiyen para sarfedece-
ğine bir defa masraf eder. Bu köylünün lehinedir. 
Fakat kâğıt kaplı olacak olursa yırtılacak kaybola
cak, netice de köylü mütemadiyen para serfedecektir. 
Onun için bendeniz kâğıt kaplı hüviyet cüzdanının 
kaldırılmasına ve köylüye de bez kaplı olarak veril
mesine taraftarım, (çok doğru sesleri) Meclisi Âli 
için bir noktayı nazar vardır. Yirmibeş kuruş ihti
mal ki çok görülür. Bendenizce yirmibeş kuruş çok 
değildir. Her köylü - sağlam olmak şarttyle - hüvi
yet cüzdanı için yirmibeş kuruş feda eder. Zaten 
köylü kâğıt olan nüfus tezkereleri için bir lira, iki li
ra feda eder. Binaenaleyh kâğıt kaplı hüviyet cüzdan
larının kaldırılması çok doğru olur. Sonra bunu üç 
sınıfa ayırmak ta doğru değildir. Bez kaplı ve maro
ken kaplı olma küzere iki türlü tespit edilsin. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — 25 kuruş çoktur, Necati 
Beyefendi! 

MUSTAFA NECATİ BEY (Devamla) — Hayır 
efendim! Çok değildir. Çünkü bütün ömründe bu pa
rayı bir kere verecektir. 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — İzmir köy
lüsü verir. Fakat şark köylüsü veremez efendim. 

REİS — Efendim! Başka mütalâa yoktur, takrir
ler okunacaktır. 

Riyaseti Celileye 

Muvazenei Umumiye Kanununun dokuzuncu mad
desi nihayetine (fukaradan olanlara meccanen veri
lir) kaydının ilâvesini teklif eylerim : 

Elâziz 
Hüseyin 

Riyaseti Celileye 
Kuruş 

Kâğıt kaplı hüviyet cüzdanı 5 
Bez kaplı hüviyet cüzdanı 20 
Maroken kaplı hüviyet cüzdanı 50 

kuruş alınmasını teklif ediyorum 
Sivas 

Halis Turgut 
ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Efendim! Sınıflara ayır

makta mana yok. Hepsine bez kaplı hüviyet varakası 
diyelim. 

Riyasete 
Kâğıt kaplı hüvviyet cüzdanı meccanen verilir. 
,Bez kaplılar (30), maroken kaplılar (250) kuruşa 

satılır ve dokuzuncu maddenin böylece kabulünü 
teklif ederim. 

Zonguldak 
Tıınalı Hilmi 

Riyaseti Celileye 
Kâğıt kaplı hüviyet cüzdanlarının kaldırılmasını 

teklif eylerim. 
İzmir 
Necati 

REİS — Efendim! Mustafa Necati Beyin takriri... 
REFİK BEY (Konya). — Efendim! Bendeniz de 

bir takrir takdim ediyorum. 
REİS — Efendim! Bir takrir daha var. 

Riyaseti Celileye 
Bez kaplıların on kuruşa tenzilini teklif ederim. 

Konya 
Refik • 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Fukara, kâ
ğıt kaplı alır, üzerine bez çeker. 

REİS — Efendim! Necati Beyin teklifleri kâğıt 
kaplı hüviyet cüzdanlarının kaldırılması hakkındadır. 
Reye arz ediyorum. Mustafa Necati Beyin takririni 
nazarı dikkate alanlar lütfen el kaldırsın... Nazarı 
mütalâaya almayanlar lütfen el kaldırsın... Nazarı 
mütalâaya alınmıştır efendim. 

Efendim! Halis Turgut Beyin takriri nispetlerin 
tenzilini mutazammındır. Tadil mahiyetindedir. Bi
naenaleyh ilk evvelâ... 

HALİS TURGUT BEY (Sivas) — Efendim (Bi
rinci kısım nazarı itibare alınan takrir mucibince kal-
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kıyor. Yani kâğıt kaplı hüviyet cüzdanları kalkıyor. 
Şimdi ikinci ve üçüncü kısım kalıyor. Bunları reye-
koymanız icap eder. 

REFİK BEY (Konya) ^-"Reis Beyefendi, bende
nizin teklifimi reye arz etmediniz. 

REİS — Efendim! Refik Beyin teklifleri bez kap
lı hüvviyet cüzdanları bedelinin on kuruşa tenzilini 
mutazammındır. Maddede 25 kuruştur. 

REFİK BEY (Konya) — 10 kuruşa tenzilini is
tiyorum. 

REİS — Müsaade buyurunuz efendim! İzah ede
ceğim. Refik Bey bez kaplıların on kuruşa, Halis 
Turgut Bey yirmi kuruşa tenzilini teklif etmektedir. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim! Bazı arkadaşlar kâğıt kaplıların 10 bez kap
lıların 25, maroken kaplıların 50 kuruş olarak muh
telif fiyatlarla ve üç kısım üzerine olmasında, ahaliye 
bu suretle hüvviyet cüzdanı verilmesinde bir sınıf me
selesi gördüler. Bendeniz, böyle bir şey görmemekte
yim. Eğer sınıf meselesi, bir memlekette yaşayan in
sanların aynı ihtiyacatı muhtelif fiyatlarla satın alı
nabilen eşya ile istiyfa etmesinden doğacaksa bu, tu
haf bir şeydir. Bu yolda bir taksim yapmanın imkân 
ve ihtimali yoktur. Üstümüze baksak kaç nevi fiyat
larla aynı nevi ihtiyacı temin edildiğini nazarı dikka
te alırsak mesele biraz garip olur. İmkânı var mıdır 
ki, zengin bir adamın elbisesi için sarf ettiği parayı 
hali daha aşağıya olan bir adam yahut köylü veya 
fukara sarfederek aynı malı, aynı elbiseyi aynı para 
ile temin etsin? Rica ederim sınıf fikrini nereden çı
karıyorsunuz? Smrf fikri başka nosyonlara, başka ga
yelere göre ojür. Fakat maalesef bu vardır. Bunun 
miyarı tefriki, aynı ihtiyacı her halk ne miktar para 
ile ve ne ile istif ediyorsa ona göre meydana gelmez. 
Bu, zarurî bir muamelei hayatiyedir. Ondan dolayı 
herkes kendi ihtiyacını, kendi kesesine göre, eşya ile 
istiyfa eder. Bunun mahiyeti de bundan ibarettir. 

Sonra efendim! Bez kaplı hüvviyet cüzdanının on 
kuruşa indirilmesi hakkında bir teklif var. Zannedi
yorum ki muhterem Mebus Beyefendi, bez kaplı 
bir cüzdanın hükümete kaç kuruşa malolacağını bil
miyorlar. 

REFİK BEY (Konya) — Beş kuruşa maledebilir-
siniz. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Devamla) — 
Rica ederim. Bunlar bize bedava gelmiyor ki bedava 
verelim. Sureti mahsusasa da kâğıt mubayaa ediyo
ruz, bez mubayaa ediyoruz. İmar ettiriyoruz, tabet
tiriyoruz. Bunun tanesinin on iki buçuk kuruştan faz

la sermayesi vardır. Bir de tevzi için masarifi nakli
yesi vardır. İstirham ederim. Teklif edilen fiyatlardan 
fazla bir şey yoktur. (Aynen sesleri) 

REFİK BEY (Konya) — Efendim! Arkadaşımız 
«Beş kuruşa konturat edecekler bulunur» diyor. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Devamla) — 
O halde gelsin de konuşalım. Maroken kaplıdan mak
sat yeşil kaplı olandır. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Maroken 
kap meşin mi? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Devamla) — 
Meşindir ve daha güzel şekildedir. Bunun da talibi 
vardır. Bendeniz bez kaplı bir hüvviyet cüzdanı ye
rine, bir meşin kaplı hüvviyet cüzdanını tercih ede
rim, ondan hoşlanırım. Bunun için, fiyatı (250) ku
ruş gibi kimsenin yanaşmayacağı bir fiyata çıkarmak, 
maroken hüvviyet cüzdanı yapmamak demektir. Bu 
doğru değildir. Kimse almaz, hiç olmazsa sürünecek 
derecede bir fiyatta olsun. Behemahal fazla fiyata çı
karacak olursanız, fazla mı kazanacaksınız? Hayır! 
Kimse almaz. (Aynen sesleri) 

REİS — Efendim! Adana Mebusu Zamir Bey 
şimdi bir tadilname verdiler. Refik Bey on teklif edi
yordu. Bunda on beş teklif ediliyor. Binaenaleyh! On 
teklifi vardır. On beş teklifi vardır. Yirmi teklifi var
dır. O halde bunları sırasıyle reye vazedeceğim. Han-

. gisini kabul ederseniz tabiî o olur. 
Efendim! Refik Beyin takriri, on kuruşa tenzilini 

mutazammındır. Kabul edenler el kaldırsın..., Kabul 
etmeyenler el kaldırsın... İndiriniz efendim. Kabul 
edenler ayağa kalksın... Kabul etmeyenler lütfen aya
ğa kalksın... Efendim! Refik Beyin takriri kabul edil
memiştir. Beş fazlasını yani on beşe tenzilini teklif 
eden takrir vardır. Zamir Beyin teklifidir. On beşe 
tenzilini kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyen
ler el kaldırsın... Efendim! Zamir Beyin takriri kabul 
edilmiştir. Şu halde on beş kuruşa tenezzül etmiştin 
Halis Turgut Beyin takririnin reye vazına hacet kal
mamıştır. Hilmi Beyin takriri vardır. Hilmi Bey bez 
kaplıların otuz kuruşa iblağını teklif etmektedir. He
yeti Celileniz on beş kuruşa tenzilini kabul buyurdu. 
Maroken kaplıların (250) kuruşa iblağı teklif ediliyor. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Zengin 
arkadaşlar, rica ederim el kaldırsınlar... 

REİS — Efendim! Maroken kapların (250) ye ib
lağını kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler 
el kaldırsın... Kabul edilmemiştir. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Zavallı zen
ginler!... 
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REİS — Elâziz Mebusu Hüseyin Beyin takriri 
maddeye (fukaradan olanlara meccanen verilir) diye 
bir fıkra ilâvesine dairdir. 

Efendim! Nazarı mütalâaya alanlar el kaldırsın... 
Nazarı mütalâaya almayanlar el kaldırsın... Nazarı 
dikkate alınmamıştır. 

Efendim! (9) ncu maddenin şekli şöyle olmuştur : 
Madde 9. — Nüfus hüvviyet cüzdanları atideki 

fiyatlarına satılır : 
Kuruş 

Bez kaplı hüvviyet cüzdanı 15 
Maroken kaplı hüvviyet cüzdanı 50 

REÎS — Efendim! Maddeyi reyinize arz ediyo
rum. Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler 
el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Tadil için Encümene verdiğiniz sekizinci madde 
gelmiştir. Okunacaktır. 

Madde 8. — İcar ve isticar konturato evrakıyle 
ferağ ilmühaberleri atideki fiyatlarla satılır : 

A) icar ve isticar konturatolarından senevi 100 
liraya kadar bedeli icarı mutazammın olanların beheri 
on kuruş. Senevi beş yüz liraya kadar bedeli icarı 
mutazammın olanların beheri yirmi kuruş. 

Senevi beş yüz liradan daha fazla bedeli icarı mu
tazammın olanların beheri elli kuruş. 

B) Ferağ ilmühaberlerinden yüz liraya kadar 
olanlardan on kuruş, 

Beş yüz liraya kadar olanlardan on beş kuruş ve 
Beş yüz bir lira ve daha fazla olanlardan elli ku

ruş, 
REİS — Efendim! Maddeyi bu tadil veçhile ka-, 

bul edenler ellerini kaldırsın... Kabul etmeyenler el
lerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

RASİH EFENDİ (Antalya) — İntikal fıkrası kaldı. 
REİS — Hepsi okundu. 
Madde 10. — 1341 senesine mahsus olmak üzere 

tiftikten maada koyun ve keçilerin beherinden resmî 
asliye zamimeten beş kuruş resim alınır. 

REİS — Efendim! Söz isteyen arkadaşları bir 
defa da kaydetmiyoruz, sıra ile yazalım. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Efendim! Meclisi Âliniz 
bundan bir veya iki ay evvel aşarın ilgası hakkında 
kabul etmiş olduğu kanundan dolayı bu gün halk 
memnun ve mesrur idi. Şimdi önümüze gelen Muva-
zenei Umumiye Kanunuyla ilga edilen aşarın refte 
refte, yavaş yavaş açısı çıkarılmak için zam gelmek
tedir. 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazi-
ayıntap) — Tabiî değilmi, devletin varidatı nereden 
çıkacaktır? 

ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Bunu evvelce düşün
mek gerekirdi. Varidatın nereden çıkacağını evvelden 
düşünseydiniz. Hükümet teklif etmiş, Meclisi Âli ka
bul etmiştir. (Aşarın tamamen ilgası doğru değildir, 
Şu nispette ilga edelim) diyebilirdiniz. Hükümet doğ
rudan doğruya ilgayı teklif ettikten sonra, bu gün 
mevaşeyi ve hayvanatın, memlekette harbi umumiden 
beri azalan miktarını siyanet için geçen sene kabul 
edilen (20) kuruş resim gayet muvafıktır bu sene 
beş kuruş zammetmek, sonra da bu kanunun diğer 
bir maddesinde bir de (İdarei hususiyelerin yüzde elli 
nispetinde zammedileceklenni) kabul etmek doğru 
değildir. İdarei hususiyelerde bu zammı yaptıkları 
zaman hayvanat sahipleri hayvan yetiştirmekten, mik
tarlarını teksir etmekten külliyen feragat edeceklerdir. 

AHMET HİLMİ BEY (Bozok) — O maddeye ge
lince sözümüz vardır. 

ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Binaenaleyh bende
nizin kanaatime göre (tiftikten maada koyun ve ke
çilerden resmî asliyi zamimeten beş kuruş resim alı
nır) sün etinde vaki olan bu teklif doğru değildir. Bu
nun tayyedilmesi kanaatindeyim. Fazla söz söylemek 
istemiyorum. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Altı yüz se
neden beri bar ve sikleti omuzlarında taşıyan zürraa 
biraz nefes aldırmak, biraz onları himayeı etmek, 

. mahsulâtımızı artırmak için aşarı ilga ettik. Halbuki 
hayvan yetiştirmek, koyun keçi beslemek, bunlarda 
mahsulâtı mahalliyedendir. Bir taraftan zürraı hi-
mayeten aşarı kaldırıyoruz. Diğer taraftan ağnam 

' resmi üzerine tekrar beş kuruş zammediyoruz. Ge
çen sene bir kanun yaptık, senesi daha yeni oldu. O 
kanun da (tiftikten maada koyun ve keçilerden yirmi 
üçer ve tiftikten yirmi kuruş almak için) tespit ettik. 
İcap ettiği takdirde bunu bir kanunla tayin etmek 
kabil iken bütçe kanunuyla yüzde beş zam muvafık 
değildir zürraı izrar eder. Binaenaleyh bendeniz bu
nun tayyını teklif ediyorum. Bir de ona sekizinci 
maddede (oraya gelmedik sesleri) Pekiyi efendim, on-
sekizinci madde bir de kıl keçileri, ormanları tahrip 
ettikleri için % 50 nispetinde küsuratı munzama tek
lif ediliyor. (Sırası değil sesleri) Halbuki keçi çok 
masrafla besleniyor. Binaenaleyh bu da doğru değil
dir. Bunun da tayyını teklif ediyorum. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim! 
Sayım kanununun tarihi 12 Şubat 1340'dır. Henüz 

— 146 — 



/ 

t : 96 7 . 4 . 

bir senelik kanundan sonra bunu zammetmek biraz ı 
muvafıkı adalet olması gerektir. Bendeniz hiç olmaz- I 
sa ormanları tahrip eden kıl keçileri kaydıyle iktifa 
edilmesini, maddenin bu yolda tadilini teklif ediyo
rum. 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Maişeti kıl-
keçiye münhasır olanlar ölsün mü? I 

HALÎS TURGUT BEY (Sivas) — Heyeti âliye-
nizin malumudur ki koyun ve keçi ticareti, vesaiti ti
caret ve sanayiyi, vesaiti nakliyesi henüz inkişaf et- I 
meyen muhiklerin yegâne vasitayyı servetidir. Geçen I 
sene bir kanun yaptınız. Bu kanunun husule getir- I 
diği semere ile hazine büyük miktarda varidat te
min etti. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Ne kadar? * . 1 

HALİS TURGUT BEY (Devamla) — Zatı âli
niz pek iyi bilirsiniz 1339 senesindeki miktarıyle 1340 I 
senesi arasındaki fark bir buçuk milyon liradır. j 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
(350) bin lira kadardır. I 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Bu da epeyce farktır. 

HALİS TURGUT BEY (Devamla) — Bu sene 
ka'bul ettiğiniz tuz resmi zamaimi dolayısıyle yine köy
lüyü ızrar ettik. Tuzun koyunla çok alâkası vardır. 
Ondan başka asırlardan beri bu memlekette cereyan I 
eden aşarı kaldırdığımızın ertesi günü bu zammı tek- 1 
lif ediyorsunuz. Bu da binnetice köylüyü izrar ede- I 
çektir. 

Efendiler! Memlekette ziraat inkişaf etmemiştir. I 
Köylü aç ve çıplaktır. Bunu nazarı dikkate almak. 1 
mecburiyetindeyiz. Vesaiti nakliyesi olan,- sahil bu
lunan bir iki yeri istisna edece kolursak bütün Tür
kiye'nin her tarafı köylüdür. Bunların iştigal ettiği. 
şey ziraattir. Yegâne servetleri de bu hayvanata in- I 
hisar eder. Servetlerini aşağı yukarı bu hayvanat teş
kil eder. Buna da bir miktar daha zammedilirse köy- I 
lüyü lüzumundan ziyade mağduriyete sevketmiş olu- i 
ruz. Onun için bendenizce bu madde esasen hükü
metten bir teklifi kanunî şeklinde gelmediği için, her
hangi bir arkadaşın vaki olan teklifi üzerine mevzu
bahis olduğu için bu maddenin tayyını teklif ediyo
rum. Ve bir de takrir takdim ediyorum. Kabulünü 
Heyeti Celileden rica ederim. 

REŞİT AĞA (Malatya) — Efendiler! Zaten bu 
keçilerin, bu koyunların sayım parası evvelce (17,5) 
kuruş idi. Bazı mahallerde (15) ve bazı mahallerde I 
ise (20) kuruş idi. Bu geçen sene (23) kuruşa iblağ 
edilerek (15) kuruş olanlara (5,5) kuruş ve (20) kuruş 
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olanlara üç kuruş zam yapılmıştır. Bunun altmış pa
rası İdarei Hususiyelere, bakiyesi Hazineye aittir. 
Köylüleri muhafaza edeceğiz, ' köylüleri kayıracağız 
diyoruz. Hani! İkide bir de böyle zam yapılırsa, da
var besleyen, maişeti sırf bu hayvanata münhasır olan 
köylü ne yapar? 

Bir de (18) nci maddede İdarei Hususiyelere zam
mettirmek istiyorsunuz. Bir keçiye bir taraftan zam
medilir, iki taraftan zam olmaz. #Zam kanunu yapıla
lı henüz bir sene oldu, bu zam muvafık değildir. 
Bundan dolayı zammı kabul etmek lâzım gelirse tif
tikleri de ilâve ediniz. O, 7,5 kuruştur. Tiftikleri gü
ya herkes beslesin çoğalsın diye resmini indirmişler
dir. Halbuki (50) kuruş almak lâzımdır. Tiftiklerin 
adeti çoğalsın, herkes heves etsin diyorlar. Pek âlâ, 
keçi ve koyunları hiç beslemesinler de satsınlar, tü
ketsinler mi? 18 nci madde mucibince Meclisi Umu
milere selâhiyet veriliyor ki resmî aslinin % 50'si 
nispetinde zammedilir diyor. Bir keçiye bir taraftan 
zammedilir, iki taraftan zammedilmez. Geçen sene 
bir kanunla zam yapılmıştır, bir de bu sene zam ya
pıyoruz, gelecek sene de zammedeceksiniz. Fukara 
un çuvalıdır, vurdkuça tozar kaziyesini tatbik etme
yelim. Bendenizce maddenin tayyı teklifini kabul et
mek lâzımdır. 

HİLMİ BEY (Artvin) — Efendim! Bendeniz ko
yunların cinsini ayıracağım. Şarkta bazı yerler var
dır ki,- gayet arızalıdır. Burada iri koyun gezemiyor. 
Hatta bendeniz Erzurum'da en iyi bir koçu beş lira
ya aldım. Koskoca koç beş lira olan bir memlekette 
aynı ağnam rüsumunu mu versin? Burada bir koç 
25 - 30 liraya satılıyor. Her iki mahallin de aynı de
recede vergi vermesi haksızlık olur. Bunun tefrikini 
rica ederim. Bir de takrir veriyorum. 16 kiloyu geç
meyen hayvanlardan nısıf resim alınsın. Bunun ka
bulünü rica ediyorum. 

HAKKI BEY (Van) — Bendeniz maddenin tay
yını arzu eden beylerin arzulan hilâfında maruzatta 
bulunmak istiyorum. Aşarı ilga ettik. Bütçemizde bü
yük bir açık zuhur etti. Şunu nazarı dikkate almaz, 
bunu nazarı dikkate almazsak bu memleket ne ile 
idare edilecek? (Masraftan keselim sesleri) Beyefendi! 
Koyunun rüsumuna beş kuruş zammediyorsunuz, bu
rada ete elli kuruş zammediyorlar. Bunu da bir he
sap edin. Derisinin fiyatı artıyor. Etinin fiyatı artı
yor. Rüsuma beş kuruş zammetmek suretiyle bu mem
leketin refah ve saadetine hizmet edilirse ne olur? 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Kasaplar
dan alalım, fukaradan ucuz alıyorlar. 
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HAKKİ BEY (Devamla) — Efendim! Fukaranın 
elinde hayvanı yok ki alasınız. Kimin elinde koyun 
varsa o zengin demektir. Beş kuruş fazla vermeye 
iktidarı vardır, binaenaleyh bir koyun beş kuruş faz
la rüsum vermeye müsavidir. Bendeniz bir takrir 
takdim ediyorum. Maddedeki (1341 senesine mahsus 
olmak üzere) kaydını da kabul etmiyorum. Bilâkay-
du şart beş kuruş zammını teklif ediyorum. 

REÎS — Efendim! Kifayeti müzakere takriri var
dır : 

Riyaseti Celileye 
Madde hakkında müzakere kâfidir. Reye vazını 

teklif eylerim. 
Yozgat 

Süleyman Sırrı 

ŞEFİK BEY (Bayazıt) — Müzakerenin kifayeti 
aleyhinde söyleyeceğim. Müzakere kâfi değildir. Aşa
rı ilga ettikten sonra milletin uktesine bir çok tek
lifler koyduk. Ezan cümle tuz resmi ki, bu havayiçi 
zaruriyeyi memleketten ve bilhassa koyun sahipleri 
hesabına büyük bir külfettir. Rüsumu istihlâkiyeye 
zammettik, arazi yergisine zammettik. Şimdi de ağ
nam vergisine zammetmek istiyoruz. Zannederim, 
millet bu teklifi nazarı hoşnudi ile görmez. Onun için 
maddenin tayyını teklif ederim. 

MALİYE VEKİEİ HASAN BEY —* Millet han
gisini hoş görür acaba? 

REİS — Efendim! Maddenin müzakeresinin ki
fayetini reye koyuyorum. Müzakereyi kâfi görenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kal
dırsın... Müzakere kâfi görülmüştür. Tadil takrirleri 
okunacaktır : 

Riyaseti Celileye 
Geçen sene kabul edilen sayım kanunuyle beher 

koyun ve kıl keçiden yirmi üç ve tiftikten yirmi ku
ruş resim ahzı kabul edilmiş idi. Bir sene sonra bu 
resme zam muvafık olamıyacağından ormanları tah
rip eden kıl keçiler müstesna olmak üzere diğer koyun 
ve tiftiklerin istisnasını ve onuncu maddenin ona gö
re berveçhiati tadilini teklif eylerim. 

Bozok 
Süleyman Sırrı 

Madde 10. — 1341 senesine mahsus olmak üzere 
tiftik ve koyundan maada kıl keçilerin beherinden 
resmî asliye zamimeterr beş kuruş resim alınır. 

Riyasete 
Onuncu maddenin tayyedilmesini teklif eylerim. 

Erzurum 
Rüştü 

Riyaseti Celileye 
Onuncu maddenin tayyını teklif ederim. 

Konya 
Naim Hazım 

Riyaseti Celileye 
Muvazenei Umumiye Kanununun onuncu mad

desinin tayyını teklif ediyorum. 
Sivas 

Halis Turgut 
Riyaseti Celileye . 

Cinsleri ufak olup üç yaşındaki en büyük koçları 
bile 26 kiloyu geçmeyen koyunların ağnam rüsumu 
nısıf alınır. 

7 . 4 . 1341 
Artvin 
Hilmi 

Riyaseti Celileye 
Muvazenei Umumiye kanunu lâyihasının onuncu mad
desindeki (1342 senesine mahsus olmak üzere) kay
dının tayyını teklif ederim. 

Van 
Hakkı 

(Makamı Riyaseti Kâzım Paşa işgal etmiştir.) 
ZAMİR BEY (Adana) — Reis Paşa! Muvazenei 

Maliye Encümenini hiç dinlemedik. Bu beş kuruş 
zam devlete ne kadar varidat temin ediyor? Bu hu
susta hiç tenevvür etmedik. Encümen izahat versin! 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ MAZ
BATA MUHARRİRİ SAKİR BEY (Çatalca) — 
Efendim! 1340 senesi tadadına göre mevcut ağna-
m?n adedi on sekiz milyona baliğ olmuştu. Bu sene 
bir çok taraflarda ağnam adedinin tczayüdüne dair 
gelen malumata nazaran, mevcut on sekiz milyonu 
tecavüz edecektir. Beş kuruş zammı suretiyle Encü
menimizin hesap etmiş olduğu varidat doksan milyon 
kuruş, yani dokuz yüz bin liradır. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Bu zam ka
çakçılığa sebep olacaktır. 

SAKİR BEY (Devamla) — Bu beş kuruş resmin 
ilâvesine karşı serdi itiraz eden muhterem hatiplerin 
esasta hakları vardır. Fakat daima hepimizin gözö-
nüne tutmakta olduğumuz varidat ve masarifat Mu
vazenesini de unutmamak mecburiyetindeyiz. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Başka şeye 
zammedelim. 

SAKİR BEY (Çatalca) — Heyeti Celilenin elin
de bulunan bütçe maddelerinde de görüldüğü veçhi
le masraf yekûnu yüz seksen milyon liradır. Vari
dat yekûnumuz ise yüz elli üç milyon liradır. Heye-

148 — 



İ : 96 7 . 4 . 1341 C : 1 

ti Celilenin takdiri sahibine arz ederim ki bütçeyi 
bu derece büyük bir açıkla çıkarmak, beş kuruş zam
dan siyanet etmek istediğimiz milletin menfaati esa-
siyesine daha ziyade zarar verir. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Zurraa zam
medeceğimize başka yere zammedelim. 

VEHBİ BEY (Aksaray) — Mazbata Muharriri 
Beyin izahatından anlaşılsın, koyun ve keçilerden 
halen istiyfa edilen resim üzerine beş kuruş daha zam-
medilmektedir. Halbuki tarzı tahrirden bu anlaşılmı
yor. Bu cihetin tasrihi lâzımdır. 

MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENİ MAZBA
TA MUHARRİRİ SAKİR BEY (Çatalca) — Mak
sadımız tamamen- Vehbi Beyefendi hazretlerinin izah 
ettikleri şekildedir. 

VEHBİ BEY (Aksaray) — Tatbikatında müşkü
lât çekiliyor efendim. 

SAKİR BEY (Çatalca) — On iki Şubat 1340 ta
rihli Sayım Kanununun tayin ettiği şekle göre tif
tik keçileri yirmi kuruşa, diğer kıl keçileriyle koyun
lar yirmi üç kuruş resme tabidirler. Zammetmek tek
lifinde bulunduğumuz beş kuruş, yirmi üç kuruş üze
rinedir. Yani yekûnu 28 kuruşa baliğ olacaktır. Ve 
bu yalnız bu seneye mahsus olmak üzere teklif edil
miştir. Temenni ederiz ki önümüzdeki sene daha 
müsaait bir bütçe getirilmiş olsun ve o zaman daha 
ziyade tenzilini düşünelim. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Zürraı dü
şünelim. (Reye sesleri.) 

REİS — Efendim! Mevcut takrirler tasnif edil
miştir. Tay teklifleri vardır, dört tane (Bravo sesle
ri.) İki takrir madde de bazı tadilâtı, diğer iki tak
rir de madde de daha hafif tadilâtı ihtiva etmekte
dir. Binaenaleyh evvelâ tay teklifini sonra tadilât 
icrasını reye arz edeceğim. 

KÂZIM VEHBİ (Ergani) — Efendim! Maddenin 
tayyı hakkındaki teklifin tayini esami ile reye kon
ması için teklifimiz vardır. 

ZAMİR BEY (Ada»a) — Takririmi izah edece
ğim. 

REİS — Zamir Beyefendi maddenin aynen kabu
lünü teklif ediyor ve takrirlerini izah edecektir. Bu
yurun efendim! 

ZAMİR BEY (Adana) — Arkadaşlar! Bendeniz 
de bu maddenin tayyım teklif eden arkadaşların fikir
lerine iştirak ederim. Fakat vaziyet böyle değildir. 
Muvazenei Maliye Encümeninin verdiği izahata na
zaran beş kuruştan bir milyon lira tutuyor. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Pamuk mahsulüne zam
medelim. % 8 i % 10 yapalım. 

ZAMİR BEY (Adana) — Bu devlet makinesini 
ondan kesmekle, bundan kesmekle biz ne ile tedvir 
edeceğiz? (Gürültüler.) 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Efendim! Tekrar ediyo
rum, pamuğa c/c 20 zammediniz, mesele hallolur bi
ter. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — İncire, üzü
me, pamuğa da zammedelim yalnız zürraa yapmaya-
hm. 

ZAMİR BEY (Devamla) — Pamuğada zammedi
niz. Ağnamdan vaktiyle beş kuruş altın para alıyor
duk. Hesap ediniz bugün kırk kuruş tutar. Rica ede
rim. Bugün binlerce ağnam sahibi olanlar fakirmi-
dirler? Biz fakirden ne alıyoruz? Bunlar satacakları 
hayvanlarına zam yapacaklardır. Ondan kesiniz, bun
dan kesiniz, yüz seksen milyonluk bütçeyi ne ile ka
patacaksınız? İnsafınıza dehalet ediyorum. Bu mem
leket ne ile idare edilecektir? 

' ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Ağnam eshabı boğazına 
kadar borçlu yatıyor. Sizin pamuklarınıza ikişer ku
ruş zammedersek ne olur?. 

REİS — Efendim! Tay teklifini tayini esami ile 
reye vaz'ı hakkında onbeş imzalı bir takrir vardır. 
Okuyacağız. 

Riyaseti Celileye 
Onuncu maddenin tay teklifini tayini esami ile 

reye vaz'ını teklif ederiz. 
Ergani 

Kâzım Vehbi 
Ankara 
İhsan 

Malatya 
Raşit 
Konya 

Naim Hazım 
Eskişehir 

Mehmet Arif 
Bolu 

Şükrü 
Çorum 

İsmail Kemal 

Bayazıt 
Şefik 

Ankara 
Şakir 

Konya 
Eyüp Sabri 

Konya 
Hacı Bekir 

Sivas 
Halis Turgut 

Elaziz 
Süleyman 

Konya 
Musa Kâzım 

Talât 

REİS — Efendim! Eğer tay teklifi kabul edil
mezse ondan sonra takrirleri ayrıca reye vazedece
ğim. 
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SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Tay de
mek maddenin reddi demektir. «Maddeyi red veya 
kabul edenler»' şeklinde reye koyunuz. 

REÎS — Efendim! Takrir tay teklifinin tayini 
esami ile reye vaz'ı hakkındadır. Binaenaleyh tayyı 
kabul edenler beyaz, tayyı kabul etmeyip maddenin 
ibkâsını kabul edenler kırmızı rey pusulası verecek
lerdir. 

HALİS TURGUT BEY (Sivas) — Reis Bey! İstih
sali ârâ ne kadar devam edecek? 

REİS — Herkes reylerini verecek badehu *-*'*h-
sali âra hitam bulacaktır. Efendim! Daha reylerini 
istimal etmeyenler lütfen reylerini versin. 
lerdir. 

2. — Genç hadisei isyaniyesinin vaziyeti hazırazı 
hakkında Meclisi Âlinin tenvir olunmasına dair Si
vas Mebusu Halis Turgut Beyin Başvekâletten suali ve 
Başvekil İsmet Paşanın şifahi cevabı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Tebligatı Tesmiyelerden ve gazetelerden edindiği

miz malûmata göre genç hadisesi itfa ve tenkil edil
mek üzeredir. Biran evvel sureti tenkil ve tedibi vata
nın menafii âîiyesınden olan bu hadisenin vaziyeti 
hazırası hakkında Hükümetin Meclisi Âliyi tenvir ey
lemelerini rica ederim efendim. 

Sivas 
Halis Turgut 

BAŞVEKİL İSMET PAŞA (Malatya) — Sivas 
Mebusu Muhtereminin suali üzerine Meclisi Âliyi 
bir ay zarfındaki hadisat hakkında hemen tenvir etme
ye hitap ettim. Derhatır buyurursunuz, ki bundan bir 
ay evvel biz vaziyet aldığımız ve Meclisi Âli Genç 
hadisesi üzerine memlekette tehaddüs eden bir der
di tedavi etmek kararını verdiği zaman, vaziyet Di-
yarbekir şimaline kadar bir kaç merkeze isyanın sira
yet etmesi halinde idi. Bundan sonra vaziyet durmadı, 
asiler 7/8 Mart gecesi kabili cem olan bütün kuv
vetleriyle bir noktayı münciye addettikleri Diyarbekir 
üzerine taarruzlarını tevcih ettiler. Hakikaten Diyar
bekir üzerine taaruz etmekte kendi hesaplarına bir 
takım .menfaatleri vardı, akıllı işiydi. Bundan sonra 
bu taarruzda muvaffak olamadılar, zayiatla tarclolun-
dular. Sonra Diyarbekirin şarkına doğru Silvana taar
ruz ettiler, orasını da aldılar, sonra Mardin üzerine 
teveccüh ettiler, Beşirin ve Behrameti mıntıkalarına 
vaziyet ettiler. Ondan sonra, Şimalde Palo civarın
da - Palo zaten Mart bidayetinde ellerinde idi - şi-
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Efendim! Bunlar evvelki iki kanuna yani, Darül
fünun muvakkat bütçesine ve bir de Evkaf Bütçesinin 
ve şimdiki onuncu maddenin tayyı hakkındaki teklife 
reyini vermeyenler reylerini istimal buyursunlar 
(reyler toplandı). 

İstihsali Ârâ hitam bulmuştur. Efendim! Reyle
rin tasnifi yapılırken, Başvekil Paşa Hazretleri Halis 
Turgut Beyin bu gün müstacelen arzu ettikleri suale 
şimdi cevap vermek arzu ettiğini ifade buyurmuşlar
dır. Binâenaleyh Başvekil Paşaya söz veriyorum, tas
nif esnasında cevap vereceklerdir. Sual takriri oku
nacak : 

malinde tevcihi fesat ettiler, daha bir takım yerleri 
Malazgirt, Bulanağa kadar aldılar, Muş'un irtibatını 
kestiler. 

Bununla da iktifa etmediler, Malatya vilâyetine 
kadar hulul ederek (Petürke) kazasında fesat yap
tılar, Çemişkezeye dayandılar, (Eyyin) hududuna gel
diler. Görüyorsunuz ki, biz (Vaziyet ciddidir, mü
himdir) dediğimiz zaman, zan ve vehim üzerine söz 
söylememişiz. Ciddi ve ehemmiyetli bir vaziyet kar
şısında bulunduğumuzu izhar ve ispat etmişiz. Te
davin mukavele meyanında kısmen seferberlik ilân 
edilmişti. Meclisi Âlinin vatanı müdafa için vaki 
olan daveti üzerine vatandaşlar şevk ve gayret ile ve 
kemali tehalüfle şitap ettiler. (Bravo sesleri); 

Seferberlik muntazam, şuuri ve vicdanı azim ve he
vesle ceryan etmiştir. (Bravo sesleri) Sulh faaliyeti 
içinde saadet yuvasını henüz kurmaya başlamış olan 
vatandaşları Cumhuriyet düşmanları aleyhine vazife
ye davet ettiğiniz zaman hepsi silahbedest olarak gi
diyorlardı. Fakat çok haklı bir hiddet ile mahmul 
idiler. Asiler bu güne kadar dahi inkita etmeyen si
lâhı fesatlarında çok tesir ümit etmişlerdir. Asker
lerimiz fesat yuvalarına temas ettikleri vakit üzerle
rinde muhtelif mukaddesat yazılmış olan bir çok 
bayraklarla, bir çok gürültülerle gece gündüz efkârı 
teşvik etmeye çalışıyorlardı. Ciddi müsademeler oldu. 
Evvelâ Diyarbekir'in surlarından itibaren kıtatımızın 
bulunduğu yerlerde, ciddi müsademe etmez vaziyette 
göründüler ve kendilerince muhkem addettikleri me-
vakiye kadar çekilerek orada çok kuvvet sarfettiler 
ve fakat Cumhuriyet evlâtlarının sert ve keskin si
lâhları karşısında her gün bir derece daha eriyerek 
mütemadiyen hüsrana uğradılar (bravo sesleri, alkış
lar). 

3. — SUALLER - CEVAPLAR 
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Vaziyeti ilk defa teşrih ettiğimiz zaman, asilerin 
esasen Mart nihayetinde umumi mahiyette bir kıyamı 
tasmim etmiş olduklarını tahmin ediyorduk. Ve buna 
ait delailimiz vardı. Hakikaten yirmi Marttan sonra
dır ki hadise en büyük şümulünü göstermiştir. İs
yanın tevessü ettiği bir çok yerlerde, vaziyet ciddidir 
ve tedaviri ciddiye lâzımdır, tehalükü ile, şidabiyle 
gece gündüz düşünerek tedbir bulmaya, kıtaat yolla
maya çalıştığımız içindir ki isyan kapılarında fesat 
kapılarında düşmanlarla karşılaşmışızdır. Siverek an
cak bu suretle kurtuldu. Siverek hududuna gelen asi
ler bizim Sivereğe yetişen kıtaatımızla karşılaştıkları 
için fesatlarını tevsi edemediler. Çemişkezek hududu 
keza ancak bu suretle kurtuldu. Yukarda (Malazgirt) 
den (Piran) na kadar tevessü eden isyanlar, Şimalden 
tevci ettiğimiz kıtaatın, mühim kapılara ussatla bera
ber aynı zamanda gelmesi sayesinde kurtulabilmiştir. 

Görüyorsunuz ki zan ve vehim üzerine memleket 
idare edilmiyor. Hadisatın istilzamatı hakikiyesine 
müsteniden ve tedaviri ciddiyeyi vaktiyle görmek sa
yesinde vaziyetlerin önüne geçebiliyoruz. (Bravo ses
leri) (Alkışlar). Bu günkü vaziyet şudur: Asiler he
men her taarftan tad olunmuşlardır. (Silvan) ve (Be
şiri) kıtaatımızın tahtı hakimiyetindedir. (Hazra civa
rında tathirat yapıyor. (Hani), (Lice) (Piran gibi Şeyh-
sayidin başlıca merkezi faaliyeti olan mıntıkalar eli
mizdedir. (Elâziz) civarından tahrik ettiğimiz kuvvet
ler (Paloyu) almışlar (Çapakçur) üzerine yürümekte
dirler. (Muş) un irtibatı açılmıştır. Şimalden (Varto) 
dan gelen kıtaat o civardaki tek tük menabii fe
sadı tathir etmektedir. Ussadın vaziyetinde görülen 
şudur: 

Mamureler civarında, ki mamureler her türlü ha
reket için birer menbağı kuvvet addolunabilir, buna 
istinaden ilk defa memureler civarında tecrübe ettik
leri talihlerini kaybettikten sonra şimdi daha dağlık 

t mıntıkalara çekilmişlerdir. Fakat teslimi silah etme
diler, teşkilâtlarından vaz geçmediler. Tabiî her ta
raftan mahsur bir halde - kendi akıllarınca çok 
kuvvetli olduğunu farz ettikleri dağların kendi aleyh
lerinde birer mezar olduğunu henüz idrak etmemişler
dir - Genç civarında bulunan, menî'atı malum dağ
lara iltica etmişlerdir. Bunlara karşı harekata de
vam olunmaktadır. Biz harekatı kafiyeye Mart ni
hayetine doğru, takriben 27 ve 28 Mart tarihlerinde 
başlamıştık. Bunun istihsal olunmak lâzım gelen ilk 
semaratı ilk netayiçi tahminimize isabet verecek ka
dar katî ve müessirdir. Ancak Meclisi Âliye arz 
etmeye mecburum ki harekât bitmiştir gibi bir söz 
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ifade edecek vaziyette değilim, henüz harekat bit
memiştir. 

Bir defa harekâti askeriyeyi intaç edeceğiz. Er
babı fesat, ne kadar uzak ve menî' yerlere iltica et
mişlerse oraların kendilerine mezar olduğunu anla
yacaklardır, bu bir, ikincisi harekâti kattiye bittik
ten sonra bu havali de ve alel umum bilhassa ve 
böyle irticaî dine müstenit tesvilâtı siyasiye yapmak 
hususunda müstait olan havali de bu imkânı serde-
decek tedabir alacağız. İdarî, adlî tedabir alacağız. 
Bu tedabiri Meclisi Âlinin nazarı mütalâa ve nazarı 
tasvibine arz edeceğiz. Ümit ederim ki kuvvetle 
kaniyim ki harikât üzerinde idrak ettiğimiz netayiç 
ve ondan sonra ki idarei İslahat, memleketin bil
hassa o havalesinde ve bilvesile diğer yerlerinde de 
tesir hasıl edecektir. Buna her halde muvaffak ola
cağız ve behemehal muvaffak olacağız. Bu münase
betle seferber olarak Cumhuriyeti müdafaaya koşmuş 
olan vatandaşların sarfettikleri gayreti Meclisi Âli 
huzurunda lisanı şükranla yaddetmek isterim. (Al
kışlar). 

Bir tehlike olduğu zaman bütün vatandaşların 
ilk düşüneceği şey tehlikeyi süratle izale etmektir. 
Tehlikenin süratle izalesi vazife başına davet olu
nanların süratle, biran teahhür etmeksizin, onu ifa-
siyle kabildir. Ve yapılacak şey şiddetle asla müsa
maha etmeksizin behemehal fesadı bastırmaktan iba
rettir. En kısa ve en kestirme yol, budur. Kemali 
iftiharla Meclisi Âlinize arz etmeye mecburum ki 
düşman karşısına sevkettiğimiz vatandaşlar, bu sü
ratle ve bu şuurla, binaenaleyh ciddiyet ve kattiyet-
le hareket etmişlerdir. Süratle neticeyi idrak ettikten 
sonra onları mahsulü gayretlerinin verdiği hazzı vic
danı ile kendi yuvalarının inkişaf ve tekemmülâtma 
vakfetmek imkânını da göreceğiz. Bittalbi bugün teda
viri askeriye devam etmektedir. Tedaviri askeriyenin 
nihayetine kadar henüz ciddî ve mühim safhasın
da bulunan tedaviri askeriyenin nihayetine kadar on
dan sonra ittihaz edeceğiniz tedavir hakkında, ma
ruzatta bulunmak imkânı yoktur. Meclisi Âli mü
saade buyurursa bilahare derpiş edeceğimiz tedaviri 
ayrı bir celse de huzurunuza arz edeceğim. (Muva
fık sesleri) (Alkışlar). 

HALİS TURGUT BEY (Sivas) — Başvekil Paşa 
hazretlerinin Meclisi Âliye tenvireh vaki olan izahat
larına teşekkür ederiz. Hadisenin itfa edilmek üzere 
olduğunu lisanı resmi ile burada izah ettiler. İnşallah 
bakiye kalanda kamilen itfa edilir ve bu hadise de 
ilelebet çıkmamak üzere bir daha gömülmüş olur. 
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BAŞVEKİL İSMET PAŞA (Malatya) — Yanlış 
bir noktai nazara mahal vermemek için Meclisi Âli
den bir noktayı arz için, tekrar müsaade isterim. Ha
disenin itfası için tedabiri kattiye ittihaz edildiği ve 
büyük muvaffakiyetler, katî muvaffakiyetler istihsal 
edildiği emri vakidir. Kezalik bundan sonra asilerin 
herhangi bir ümide kapılmalarına mahal kalmayacak 

2. — 1341 senesi Muvazenei Umumiye Kanunu 
lâyihası ve Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 
(1/506) 

REİS — Efendim! • Suale Başvekil Paşa hazretleri 
cevap vermişlerdir. Ve sahibi sual de sözlerini söyle
mişlerdir. Şimdi bundan evvel reye vazetmiş olduğu
muz maddenin reyleri diğer kanunların reyleriyîe ka
rıştırıldığını zannediyorum. Feridun Fikri Beyefendi! 
Zati âliniz onuncu madde hakkındaki takrire ne rey 
verdiniz? 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Beyaz verdim. 
REİS — Burada kırmızı çıktı. 
FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Darülfanıma 

kırmızı verdim. 
REİS — Efendim! Bu reyler birbirine karışmıştır. 

Arkadaşlardan çok rica ederim. Flazır müzakere sa
lonunda bulunuyorlar, bu üç kanun için yeniden rey 
toplayacağız. (Yoklama ile sesleri). Efendim! Yok
lama ile yapacağız. Mevcut azanın salonda hazır bu
lunmalarını rica ederim, gayri mevcut olanları idare 
heyetine kaydettireceğiz. 

(Aksaray dairei intihabiyesinden yoklama sure
tiyle darülfünun muvakkat bütçesi ve Evkaf Müdüri
yeti Umumiyesi 1341 bütçesiyle Muvazenei Umumiye 
Kanunu Lâyihasının onuncu maddesini tayyı hakkın
daki takriri yoklama suretiyle istihsali arasına başlan
dı.) 

REİS — Efendim! Henüz reylerini vermeyen ni
faka lütfen reylerini istimal buyursunlar. İstihsali ârâ 
hitam buldu. Efendim! Reylerin neticesini arz ediyo
rum. 

İkinci defa olarak reye arz edilmiş olan Evkaf 
Müdüriyeti Umumiyesi 1341 senesi Bütçe Kanununa 
142 zat iştirak etmiştir. Muamele tamamdır. 127 ka
bul, 6 red, 4 müstenkif vardır. 

Bir rey de isimsizdir, yani reyini veren zat ismini 
yazmamış. Dört zatta sonradan iştirak etmiştir. Fa
kat bu dört zatın reyi bilahare verildiği için bittabi 
leh ve aleyhe tesir yapamıyacaktır. Binaenaleyh kanun 
129 rey ile kabul edilmiştir. 

sarih bir vaziyet karşısında bulunduğumuz doğrudur. 
Ancak harekât bitmemiştir, devam ediyor. Harekâtı 
kattiye safhasını bitireceğiz. Ondan sonra tedabiri 
idariye ve islahiye arz edeceğiz. Meclisi Âlice bitmiş 
ve artık bir vaziyet kalmamış gibi benim ifade etme
diğim bir mana anlaşılmamak için arzı maksada 
mecbur oldum. 

Darülfünun emanetinin 1341 senesi Bütçesine mah
suben 75 000 liranın sarfiyatı muvakkat suretiyle tes
viyesi hakkındaki kanuna 146 zat iştirak etmiştir. 122 
kabul 17 red, 3 müstenkif vardır. Bunlardan başka 
bir de isimsiz vardır. 3 zatta bilahare iştirak etmiştir. 
Fakat bu reylerin leh ve aleyhe bittabi tesiri yok
tur. Binaenaleyh kanun 127 rey ile kabul edilmiştir. 

Efendim! Onuncu maddenin tayyı hakkındaki 
takrire 146 zat iştirak etmiştir. Muamele tamamdır. 
71 red, 69 kabul, 2 müstenkif ve bir de isimsiz var
dır. 3 zatta sonradan iştirak etmiştir. Bunların leh ve 
aleyhe tesiri yoktur. Binaenaleyh maddenin tayyı hak
kında ki takrir 71 rey ile reddedilmiş ve maddenin 
ibkâsı kabul olunmuştur. (Anlaşılmadı sesleri). 

Efendim! Tay takririni kabul edenler beyaz ve
recekti, kabul etmeyenler kırmızı verecekti. Binaena
leyh 71 kırmızı, 69 beyazdır. İki de müstenkif var
dır. Bundan başka bir de isimsiz vardır. Dört zatta 
sonradan iştirak etmiştir. Binaenaleyh tay teklifi 69 
kabule karşı 71 rey ile reddedilmiştir. Bilâhare işti
rak edenler reylerini evvelce vermiş olsalardı netice 
başka olurdu. Fakat beyaz reyleri bilahare vermiş
lerdir. 

Şu halde 10 ncu maddenin tayyı kabul edilmemiş
tir, 'Binaenaleyh onuncu madde tayyedilmediğine na
zaran bu madde hakkında tadil teklifleri vardır. Bu 
teklifleri ayrı ayrı reye koyacağım. 

«Van Mebusu Hakkı Beyin takriri tekrar okundu.» 
REİS — Efendim! Bu takrir, 1341 senesine mah

sus tabirinin tayyını teklif ediyor. Bu teklifi nazarı 
dikkate alanlar lütfen ellerini kaldırsınlar. Nazarı dik
kate almayanlar lütfen ellerini kaldırsınlar... Nazarı 
dikkate alınmamıştır. 

Şimdi Efendim! Burdur Mebusu Hüseyin Baki 
Beyin bir teklifleri vardır: 

Riyaseti Celileye 
Onuncu madde de «Tiftikten maada» kelimesinin 

• tayyı ile tiftiğinde beş kuruş zamma tabi tutulmasını 
teklif eylerim. Burdur 

Hüseyin Baki 

2. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 
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RASİH EFENDİ (Antalya) — Pek tabiî değil 
mi ya! Tiftik daha fazla irad verdiği halde ondan 
alınmasın mı? 

REİS — Efendim! Bu tadil teklifini reye koyuyo
rum. Nazarı dikkate alanlar lütfen ellerini kaldır
sınlar... Nazarı dikkate alınmıştır. 

RÜŞTÜ PAŞA (Erzurum) — Reis Paşa! Mad
denin son şeklini reye koyunuz efendim! 

REÎS — Efendim! Takrir nazarı dikkate alındı. 
Encümene vereceğiz. 

MÜKERREM BEY (İsparta) — Encümene ver
meye lüzum yok efendim! 

REÎS — Efendim! Bundan başka diğer tatil tak
rirleri de vardır, belki onlarda nazarı dikkate alına
caktır. Binaenaleyh bunları da reye koyacağım. 

«Bozok Mebusu Süleyman Sim Beyin takriri 
tekrar okundu.» 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Reis Paşa! Bu takrir reye konamaz. Çünkü kıl keçi
lerinden maada diğerlerinin zamdan istisnasını tek
lif ediyor. Halbuki onuncu madde tâyini esami ile 
reye kondu. Ve maddenin esası kabul edildi. Binaena
leyh yeniden reye konamaz (Tabi sesleri). 

REİS — Efendim! 10 ncu maddenin tayyı kabul 
edilmediğinden, bu ise tayyı tekrar iltilzam ettiğin
den bittabi reye konulamıyacaktır. (Konulur sesleri.) 

Efendim! Müsaade buyurunuz. Esasen sahibi tak
rir burada değildir ki takririni izah etsin. Eğer diğer 
bir zat takrir sahibinin yerine kaim olup da takriri 
izah ederse izah etsin ve mesele tavazzuh etsin. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
İzaha lüzum yok, zaten reddolunmuştur efendim. 

REİS — Efendim! Reddolunan maddenin tayyı 
teklifidir. Onu söyledik. Şimdi bazı aza bu takrir 
reye konulabilir diyorlar. Onun için takrir sahibinin 
takririni izah etmesi lâzımdır. Halbuki takrir sahibi 
de yoktur. Başkası izah edecekse söylesin. 

MUSTAFA BEY (Elâziz) — Efendim! Takrir, 
makamı riyasete aittir. 

REÎS — Efendim! Bu takriri geçiyoruz. Bir 
takrir daha vardır, maddeye bir fıkra ilâvesi hakkın
dadır. Bu takriri tekrar okuyoruz : 

«Artvin Mebusu Hilmi Beyin takriri tekrar 
okundu.!-» 

REÎS — Efendim! Malûmu âliniz olduğu üzere 
bu takrir ile, 16 kiloyu geçemiyen koyunların rüsu
munun sınıf alınması teklif ediliyor. Bu takriri na
zarı dikkate almayanlar lütfen ellerini kaldırsınlar.. 
Nazarı dikkate alınmamıştır efendim. Bir takrir daha 
vardır : 
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Riyaseti Celileye 
Onuncu maddede ki beş kuruşun iki kuruş olarak 

kabulünü arz ve teklif eylerim. Ankara 
İhsan 

(Bu takrir reye konamaz sesleri). 
REİS — Pekâlâ konur; niçin konmasın? Madde 

de beş kuruştur, iki kuruş alınmasını teklif ediyor
lar. Takriri nazarı dikkate alanlar lütfen ellerini kal
dırsınlar.. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Bunlar çürük şeyler efendim! Esas kabul edildi. Ben
de çıkarım, on paraya insin derim. 

REİS — Efendim! Niçin böyle yapıyorsunuz? 
Mesele, Heyeti Umumiyenin takririne bağlıdır. İs
terse hiç almaz. İsterse alır. Ekseriyet kabul ettikten 
sonra niçin böyle diyorsunuz? Reye koyalımda ba
kalım ekseriyetin fikri ne merkezdedir? 

Efendim! Takriri nazarı dikkati almayanlar lüt
fen ellerini kaldırsınlar... Nazarı dikkate alınmamış
tır. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Reis Paşa! 
Tekrar reye koyunuz. Beş kişi ayağa kalktı. 

REİS — Efendim (Tekrar reye koyacağım.) 
TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Hiç alın

masın daha iyi. 
REİS — Efendim! Beş kişi ayağa kalktı. Tekrar 

reye koymak mecburiyetindeyiz. Niçin böyle itiraz 
ediyorsunuz? 

Efendim! Takriri nazarı itibare alanlar lütfen 
ayağa kalksınlar.. Nazarı itibare almayanlar lütfen 
ayağa kalksınlar.. 

MALİYE VEKÎLÎ HASAN BEY (Trabzon) — 
Bu mevzu da o kadar oynanır mı? 

REİS — Müsaade buyurunuz, rica ederim. 
Efendim! Takrir nazarı dikkate alınmamıştır. 

O halde nazarı dikkate alınmış olan takrire göre mad
deyi, tadil edilmek üzere, encümene vereceğiz. 

SAKİR BEY (Çatalca) — Efendim! «Tiftikten 
maada» kaydının silinmesi kâfidir. Encümen bunu 
kabul ediyor. 

REİS — Efendim! Encümen maddeyi bu şekilde 
kabul ediyor. O halde onuncu maddenin muaddel şek
lini okuyacağız: 

Madde 10. — 1341 senesine mahsus olmak üzere 
koyun ve keçilerin beherinden resmî asliye zamimeten 
beş kuruş resim alınır. 

REİS — Efendim! Maddeyi bu suretle reyinize 
koyuyorum. Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... 
Kabul etmeyenler lütfen ellerini kaldırsınlar... Madde 
kabul edilmiştir. 
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Madde İl. —- 1339 ve 1340 seneleri zarfında Zi
raat Vekâletince müstaçini zürraa berayı tevzi hariç
ten mubayaa ve celbolunan tohumlukların tahakkuk 
etmiş Gümrük rüsumu affolunmuştur. 

REİS — Madde hakkında mütalâa var mı efen
dim? (Hayır sesleri). O halde maddeyi aynen reyinize 
arz ediyorum. Kabul edenler lütfen ellerini kaldır
sınlar... Kabul etmeyenler... 

VEHBÎ BEY (Aksaray) — Reis Paşa! Söz isti
yorum efendim! 

REİS — Efendim! Maddeyi reye koyduktan son
ra söz istiyorsunuz vaktiyle takip ediniz ve sözünüzü 
söyleyiniz. Şimdi nasıl söz veririm? Sonra bu işin 
içinden nasıl çıkılır? 

Efendim! Maddeyi kabul etmeyenler lütfen elle
rini kaldırsınlar... Kabul edilmiştir efendim. 

Madde 12. — Memaliki ecnebiyeden ithal edilip 
inhisar sebebiyle memlekette sarfolunamıyarak 1 Mart 
1341 tarihinden itibaren ihracına mecburiyet hâsıl 
olan kibritlerin evvelce alınmış olan gümrük ve istih
lâk resimleri iade olunur. 

REİS — Madde hakkında mütala var mı9 

REFİK BEY (Konya) — Reis Paşa! Müsaade 
buyurunuz da buradan Maliye Vekili Beyden biı sual 
soracağım. 

REİS — Buyurunuz! 
REFİK BEY (Konya) — Efendim! Burada «1 

Mart 1341 tarihinden itibaren ihracına mecburiyet 
hâsıl olan kibritlerin evvelce alınmış olan istihlâk ve 
gümrük resimleri iade olunur deniliyor. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Gümrük ve istihlâk resmi efendim. 

REFİK BEY (Konya) — Evet istihlâk ve güm
rük resmi.. Bunun miktarı nedir efendim. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim! Derhatır buyurulur ki Maliye Vekâletinin 
Bütçesini müzakere ederken bunlar için bir madde 
olarak «100 bin» lira koyduk. Bunların miktarı ha
kikisini henüz tespit etmiş değiliz. Fakat ihtiyatı na
zarı dikkate alarak reddiyat faslına 100 bin lira koy
duk. Şimdi bu fasıldan tediye edeceğiz. 

RAHMİ BEY (Trabzon) — Efendim! Madde de 
1 Mart deniliyor. Halbuki bunun 1 Nisan olması lâ
zım gelir. Çünkü 1 Nisana kadar dahilde satılmasına 
müsaade edilmişti. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Evet 1 Nisandır. Şimdiye kadar müracaat başlama
mıştır. İhracatta başlamamıtşır. Onun için 1 Nisan 
daha doğru olur. 

REİS — Encümen ne diyor efendim? 

SAKİR BEY (Çatalca) — Encümen bir Nisanı 
kabul ediyor efendim. 

REİS — Efendim! Madde hakkında başka mü
talâa yoktur. Rahmi Beyin teklifleri veçhile (1 Martın, 
1 Nisan) olmasını gerek Maliye Vekili Bey ve gerekse 
encümen kabul ediyor. O halde 1 Mart kaydı, 1 Ni
san olarak tashih edilmiştir. 

Maddeyi bu şekilde tekrar okuyoruz. (Okumaya 
lüzum yok sesleri). 

Madde 12. — Memaliki ecnebiyeden ithal edilip 
inhisar sebebiyle memlekette sarfolunamıyarak 1 Ni
san 1341 tarihinden itibaren ihracına mecburiyet hâ
sıl olan kibritlerin evvelce alınmış olan gümrük ve 
istihlâk resimleri iade olunur. 

REİS — Efendim! Müddeyi bu şekilde kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsınlar.. Kabul etmeyenler 
ellerini kaldırsınlar.. Madde kabul edilmiştir. 

Madde 13. — Muhacirin tarihi fürühtlarından iti
baren iki sene müddetle Müsakkafat ve Arazi vergi
lerinden muaf olup tekâlif ve rüsumu saire ile mü
kelleftirler. 30 Nisan 1329 tarihli iskânı muhacirin 
nizamnamesinin 28 nci maddesinin bu maddeye mu
halif ahkâmı mülgadır. 

REİS — Madde hakkında mütalâa var mı efen
dim? 

MUSTAFA NECATİ BEY (İzmir) — Efendim! 
Bu madde de «muhacirin tarihi fürühlarından itibaren 
iki sene müddetle Müsakkafat ve arazi vergilerinden 
muaf,.» deniliyor. Burada anlaşılması lâzım gelen ni-
kât vardır. Bir defa muhacirin kimdir? Malûmu âli-
nizdir ki bir mübadele mukavelesi yapılmıştır. Bu 
mukavele mucibince memleketimize gelmiş ve gelecek 
olanlara mübadil diyoruz. Şimdi acaba bu muhacir 
kelimesinden bu mübadiller mi kastolunuyor? Bun
lar kastolunmuş ise bunlar geldikten sonra mal al
mışlardır. Bunların bir kısmı zengindir. Arazi ve mü
sakkafat vergisi alınmıyacak olan muhacirler, bu 
mübadiller midir? Bu muhacirin tabiri kime aittir? 

Bütçemize akacak olursak Hükümet yeni muha
cir getirmemeye karar vermiştir. Çünkü bütçemiz
de buna ait tahsisat yoktur. "Acaba hangi muhacir 
Musakkafak ve Arazi Vergisinden affediliyor? Bun
lar anlaşılmalıdır. 

Saniyen; Devletin kanunlarından «muhacirin» ta
biri kaldırılmalıdır. Bunun yerine başka bir tabir 
koymalıyız. Meselâ «Hariçten gelen Türkler» deme
liyiz. Binaenaleyh «muhacir» kelimesi yerine «hariç
ten gelen Türkler» kaydı konabilir. Devletin mu
hakkak surette muhacir getirmeye muhtaç olan pa
rası var ise konulmalıdır. Parası yoksa hariçten ge-
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lecek bazı adamlar vardır ki; meselâ Romanya çift
çileri, bunlar kalkıp memleketimize gelmek istiyor
lar. Bunlar zaten zengindir. Oradaki mallarım bı
rakacaklar, burada mal alacaklardır. Niçin bunla
rın Arazi vergilerini, müsakkafatlarını affedelim? 
Şöyle bir noktayi nazar hatıra gelebilir: Bunlara 
teshilât olsun diye bir iki sene vergi almayalım... Fa
kat buradaki «muhacirin» kelimesinden kimlerin 
kastedildiğini bilhassa muhacirin işleriyle alâkadar 
olan arkadaşımız izah etmelidir. 

Sonra diğer bir noktayı nazar daha vardır. O 
da şudur: Memlekete mübadeleten gelen muhaci-

- dn artık vaziyeti hakikiyelerind iktisap etmişlerdir. 
Yani bunlara ait muamele tamamiyle ikmal edil
miştir. Yalnız bir kısmı fıkaradır. Yerleşmemiştir. 
Fakat diğer kısmı yerleşmiştir. Binaenaleyh «Mu
hacirin» tabirini kaldırarak, bunlar hakkında mem
leketin hakiki ve yerli sekenesi gibi muamele etmek 
lâzımdır. Onun için bunlardan Müsakkafat ve Ara
zi vergileri alınmak lâzımdır. Her halde bu bapda 
Dahiliye Vekili Beyin izahatta bulunmalarım rica 
ederim. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim! Bendeniz Necati Beyefendinin fikrine işti-
sâk ederim. Vaktiyle lüzumsuz olarak hariçten 
memleketimize muhacir celbetmek siyaseti takip edi
lerek bunların memleketlerimize gelmesini temin için 
yapılan Muhacirin Nizamnamesiyle bunlar pek vasi 
muafiyete tabi tutulmuştur. Arkadaşlar! Derhatır 
buyururlarla Muhacirin Nizamnamesinin 28 nci 
maddesine göre bunlar, iki sene bilûmum tekalifi 
milliyededen ve altı sene mükellefiyeti askeriyeden 
muaftır. Halbuki bu derece vasi muafiyete ne ikti
sadî ve ne de diğer bir noktayı nazardan sebep yok
tur. Bu maddenin ruhu bu muafiyetleri yalnız iki 
sene müddetle Arazi ve Müsakkafat vergilerine in
hisar ettiriyor. Necati Bey arkadaşımızın buyurdu
ğu, muhacir olarak gelenler hakkında hiçbir fark 
gözetmemek fikridir; Müsavat ıbunu iktiza ettirmek
tedir. Eğer Heyeti Celilenin bu esasa göre madde
nin tadilini tasvip buyurursa maddeyi Encümene ve
rir, Encümen tashihatı yapar. Bu derece vasi bir 
muafiyeti idame etmekte ne lüzum vardır, ne de 
hikmet vardır. 

REİS —r- Refik Bey! Bir sual soracaktınız, bu
yurun. 

REFİK BEY (Konya) — Efendim! İhtiyaç kal-. 
madı, izah edildi. 

TUNALI HİLMİ BEY-(Zonguldak) — Hasan 
Bey, eğer buraya Trabzon Mebusu sıfatiyle çıkmış 

olsaydı kendilerine icabederi cevabı verirdim. Fâ* 
kat Maliye Vekili sıf atiyle söylediklerinden kendi
lerinin Necati Beye iltihakta haklı bulurum. Fa
kat şaşarım Necati Beye. O Necati Beye ki; İmar 
Vekâletinin ilk Vekili, ilk cesur Vekili oldu - vakaa 
benim sakat doğan çocuğum öldü gömüldü. Onu 
bırakalım - fakat ne gariptir ki hususî bir içtimai-
mizde söylediği nutkunda tekrar tekrar söylediği pek 
âli cenabene sözleri arasındaki dizilen cümlelerini 
hâlâ hatırlıyorum. Vicdanım hâlâ o güzel sözle
rin hatır asiyle güzel güzel çınlıyor. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Bunlar edebiyat... Edebiyat. 

TUNALI HİLMİ BEY (Devamla) — Edebiyat 
mı Hasan Bey Ben zaten ilk sözümde dedim ki Ha
san Beye cevap vermiyeceğim. Çünkü bir Maliye 
Vekili ancak ve ancak böyle söyleyebilir. Lütfen 
edebiyatımı sakin ve vakur olarak istima buyurmaya 
tenezzül ediniz. Efendim! Arkadaşımız diyorlar ki 
muhacir sınıfı ne demektir? O halde ismi kaldıra
lım. Benim ismim de onun ismi de Necati olsun 
veya ikimizin de Hilmi olsun. Hariçten Türkiye'ye 
gelmiş olanlar muhacirdir. Dört kelime ile ifade 
edeceğime bir kelime ile ifade ediyorum. Bendeniz 
bunu bırakıyorum. Çünkü bir kelime oyunundan 
ibaret bir şeydir. Yalnız sorarım arkadaşlara; kök 
tutmuş bir ağacı kökünden söküp de başka bir yere 
dikecek olursanız o ağaç tutmak için ne kadar iti
naya ve ne kadar zamana muhtaçtır? Yalnız fennî 
olan bu misali göz önüne getirirseniz benim, sizin 
daha başka türlü başınızı ağrıtmaklığıma hacet kal
maz. 

Sonra muhacirin siyaseti; 
Arakadaşlar! Kendimi bildim bileli, mebus ol

dum olalı daima tekrar ettiğim bir söz varsa o da bu 
memleketin tehlikesi* boşluğudur. Dışardan bir 
Türk oğlu Türk'ün buraya gelipte yerleşmesini mil
yarlara müsavi addederim. (Bravo sesleri). Boş 
memlekete, zavallı Anadolu'ya Türk oğlu Türk'ün 
dolabilmesi için elimizden gelen fedakârlığı esirge
meyin. Zira o, fedakârlık değildir; onun yalnız adı 
fedakârlıktır. Paraca, malca kazanmak demektir. 
Mülküme bilhassa kıyamete kadar Türk doldurmak 
siyasetidir ki ancak ve ancak hariçteki Türklerin 
memleketimize gelmeye teşvik siyasetidir ki bu Ana
dolu'yu kurtaracaktır. 

YUSUF AKÇORA BEY (İstanbul) — Efen
diler, memleketimizin mühim mesailinden biri Mu
vazene! Umumiye Kanunu münasebetiyle önümüze 
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gelmiştir. Ve fakat biraz acele olarak gelmiştir. 
Bizim gibi toprağı çok, fakat işleyecek kulu az olan 
memleketlerde öteden beri bir muhacir siyaseti var
dır. 

MALİYE VEKİLÎ HASAN BEY (Trabzon) — 
Yanlış. 

YUSUF AKÇURA BEY (İstanbul - Devamla) — 
Bizim memleketimizde bu siyaset Osmanlı impara
torluğu devrinde fena bir surette tatbik edilmiştir. 
Fakat inkâr edilmemiştir. Ve bugün elimizde bu
lunan Muhacirin Nizamnamesi - ki bunun bazı yer
lerini şimdi hasıbetmek istiyoruz- zannederim o de
virlerin mahsulüdür. O vakit bu siyaset hatalı tat
bik edilmiş ise bunun tashihi lâzımdır. Fakat bil
miyorum; kaç bin lira kadar kâr edilmek üzere bu
gün o maddenin alelacele hasbi tarafına gidersek; 
zaten iyi tatbik edilmemiş olan o siyaseti bütün bü
tün bozmuş oluruz. 

Tunalı Hilmi Bey arkadaşımız, pek haklı ola
rak buyurmuştur ki bu memlekete bilhassa Türk un
surundan olmak üzere mümkün olduğu kadar çok 
adam celbedelim. Vakta ki memleketimiz dolar; 
o zaman Amerika'da olduğu gibi muhacirlere kar
şı başka bir siyaset takip edebiliriz. Şimdi menfaa
timiz; memleketimize mümkün olduğu kadar çok 
muhacir celbetmekte ve celp için de elden geldiği 
kadar menafiyimize, menafiyi umumiyeyi memle
ket ve millete muhalif olmamak üzere ondara bazı 
suhulet göstermektedir. Bendeniz muhacir kelimesi
nin istimal veya ademi istimali meselesinde; Necati 
Bey arkadaşımın fikrine iştirak ediyorum. Hakika
ten böyle bir kelimenin istimali - kelimelerinde tesi
ri olduğundan dolayı - bazı yerlerde bir nevi ikilik 
gibi bazı şeyler ihsas etmektedir. Binaenaleyh muha
cir kelimesini kaldırmak muvafık olur. Fakat ke
limeyi kaldırmakla o hakkı o nevi eşhastan izale 
edemeyiz. Onlar geldikleri zaman bazı teshilât göre
bilmelidirler. Binaenaleyh bendenizin bu husustaki 
fikri büyük bir menfaati istilzam edemiyeceğini zan
nettiğim ve 13 ncü maddenin alelacele çıkarılmaya-
rak şimdilik bu kanundan hasfi ve icap ederse bu 
meselenin ariz ve âmik düşünülmesi ve muvafık ise, 
kendilerine gösterilen suhuletlerin bazılarının ibka 
olunması merkezin'dedir. Her halde bizce mühim 
olan bu meselenin bu suretle alelacele geçmemesini 
Heyeti Celileden rica ederim. 

Necati Bey, gelecek Türk muhacirlerden bir kaç 
misal zikrettiler. Bendenizde memleketin ismini ifa
de etmemek üzere diğer bir misal söyleyeceğim. Ba

zı memleketler vardır ki bize uzak olmadığı ve Türk 
ahalisi hayli kesretle bulunduğu halde bunların bir 
kısmı ve sabık zenginler, muhacir olarak yahut 
muhacir kelimesini hasredersek Türklerin vatanı 
aslisi olan Türkiye Cumhuriyeti memleketine gel
mek istiyorlar. Bunların gelmeleri için mutlaka 
mesarifi daime ihtiyaz edilsin demiyorum. Yalnız 
geldikleri takdirde bunların bazı teshilât, biraz yar
dım görmeleri yalnız onların değil, memleketin de 
menafiyi iktizasındandır. Binaenaleyh teklifim şu
dur: Bu onüçüncü maddenin böyle alelacele çıkarıl-
mayarak bu meselenin bilâhara müzakere edilip 
bir neticeye iktiran ettirilmesidir. Bunu arz ve istir
ham ederim efendim. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Arazisine nispetle nüfusu kâfi gelmeyen memleket
ler, bazı memleketlerden ırkına ve dinine mensup 
ve salık insanları bazı teshilât ve muafiyat göster
mek suretiyle kendi memleketlerine maletmek siya
setini takip ederler. Bendeniz bu siyasetin aleyhtarı 
değilim. Fakat arz ettiğim, muafiyet şeklinde ya
pılan şeydir ki yanlıştır. Bu siyaseti daha emin, da
ha vazıh, daha essalı surette takip etmek lâzım
dır. Yusuf Akçora Bey arkadaşımız, biliyorlar mı 
ki; muaveneti maliye namı altında muhacirlere bir 
suhuleti mahsusa olmak üzere verilmiş olan şeylerin 
memlektte tevlit ettiği teşebbüsatı maliye nedir ve 
bu muhacirlerin muafiyeti, yalnız muhacirlere inhi
sar etmeyip Devlete ait olan tekalifi vermemek için 
sekenei asliye tarafından muhacir sıfatı siper ve mu-
vaza olarak istimal edildiğinden haberdar mıdırlar?.. 
Bugün Mahsulâtı Araziye Vergisini kabul ettiniz 
Ağnam, Sayım Vergisi Kanunu caridir. Bu. memle
kette bil vasıta ve bilavasıta birçok vergilerimiz mev
cuttur. Bunların her hangi birini, vergiye, teklife 
ait herhangi bir mükellefiyeti muvazaaten, muafi
yet sıfatını taşıyan bir muhacire izafe etmek sure
tiyle Hazinenin zayi olan hukukundan haberdar mı
dırlar? (Doğru sesleri). 

Nüfus siyaseti yapmakla mükellef olan Dahiliye 
Vekâleti, muhacirine şöyle yardım edeceğim, böyle 
sermaye vereceğim gibi bütçeye bir yük ve bir mas
raf tahmil eden tekliflerini salim bir nüfus siyaseti 
üzerine muhakeme ederek kabul edecek olurlarsa Ma
liye Vekilinin buna bir diyeceği yoktur. Fakat bu 
muafiyetler namı altında o kadar dalavere, o kadar 
suiistimal cereyan etmektedir ki bunun bir gün bile 
izamesine muvafakat etmek memleketin teşevvüşatı 
maliyesine razı olmak demektir. Bu noktadan He-
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yeti Celilenizden bilhassa rica ederim. Bu maddeyi 
bu noktayı nazardan tehir buyurmayınız! Necati Be
yin teklifi veçhile kahul ediniz. Muhacirin siyaseti
nin teshil için muvafık göreceğini her türlü tedavirin 
istilzam ettiği masarifi bütçeye masraf olarak kabul 
buyurunuz. Bunun şekli hakikisi bundan ibarettir. 

YUSUF AKÇORA BEY (İstanbul) — Buyurdu
ğunuz hususattan vazıh bir suretle malûmatım oldu
ğunu iddia etmiyorum. Fakat buyurduğunuz husu-
sat idare makinemizin hüsnü suretle tedvir edilmedi
ğini ifade ediyor. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Hayır, öyle değil! 

YUSUF AKÇORA BEY (Devamla) — Eğer mu
hacirlere kanunun vermiş olduğu hukuktan, başkala
rı istifade ediyorlarsa ona mâni olmak Maliye Ve
kilinin ve Dahiliye Vekilinin vazifesi dahilindedir. 
«Dalavereler» oluyorsa kanun haricindedir. Yapanlar 
tecziye olunmak icabetmez mi? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Tedbir olarak ittihaz edilen yol sakim olursa, yanlış 
olursa suiistimale müsait olursa, değil bizim mem
leketimizde, dünyanın en organize olan memleketle
rinde, idare makinesini en iyi tanzim etmiş, kur
muş memleketlerde dahi bu muvazaaların önüne geç
mek ihtimal ve imkânı yoktur. İddia ederim ki dün
yanın her hangi bir muntazam memleketi bizim tut
tuğumuz siyaseti tutacak olursa bizde vaki olacak 
muvazaalar o memlekette daha ziyade vaki olabilir. 
Memleketimiz suiistimal kabiliyeti ile alâkadar olan 
'bir memleket değildir. Bu hususta memleketimiz id
dia ediyorum ki, en az suiistimal veren bir memle
kettir. Sakamet, usulün aslındadır. Sakim bir 
usulü tutan herhangi bir memleket bunu, bertaraf 
edemez. 

MUSTAFA NECATİ BEY (İzmir) — Arkadaş
lar; mesele, ciddî bir mevzua ait olduğu için tek
rar söz söylemeye mecbur oldum. Bazı arkadaşlar 
dediler ki, Türkiye'de muhacir almaya müsait ara
zi mevcuttur ve Türkiye hariçten daha birçok adam 
alabilir. 

Efendiler; Türkiye vatanının sinesi yalnız Türk 
muhacirlerini alabilir. Bu, tasrih ve tashih olun
malıdır. Muhacir tabiri altında yalnız Türk kardeş
lerimizi alabiliriz. Sinemizde yalnız Türk olan kar
deşlerimizi taşıyabiliriz (Bravo sesleri, alkışlar). Yok
sa Türkiye'de arazi vardır diye gelen muhaciri ala
biliriz yolunda bir fikre kapılacak olanlar hayale ka

pılır. Türkiye sinesinde yalnız Türk muhacirleri var
dır. (Alkışlar) 

İkinci bir noktai nazarı arz edeceğim: Ben mem
lekette muhacir gelmesine taraftar olmıyan bir adam 
değilim. Bilâkis memlekete muhacir gelmesini arzu 
eden bir adamım. Yalnız onbeş senelik hayatımıza 
bakacak olursanız göreceksiniz ki muhacir gelmiştir, 
fakat gelen muhacirden eser kalmamıştır. Niçin bu 
vaziyet hadis olmuştur? Bunun esbabı hakikiyesini 
anlamak lâzımdır. Türkiye Devleti, Osmanlı devir
lerinde muhacirler için, sarı altın olarak milyonlar 
vermiştir. Bugün Türkiye'de kaç muhacir görebilir
siniz? Türkiye Devleti, Osmanlı Saltanatı devrinde 
iken, bütün bu askerlik muafiyetini, bütün hu ver
gi muafiyetini muhacirler için kabul etmiştir. Fakat 
ortada ne görüyorsunuz? Hiçbir şey yoktur. 

Muhacir gelmesi demek, bir inzibat ve intizam 
dahilinde, muayyen sistem dahilinde, memleketin 
filân, filân mıntıkasına bunları yerleştirmek demek
tir. Yoksa lâlettayn vergileri, askerliği affediyoruz. 
Gelen gelsin derseniz, hepsi ölüme mahkûm olur.; 
Onun içindir ki, bu gibi kuyudat, bu gibi müsaedat 
hiçbir surette gelenlerin lehine değildir. Bu gelenler, 
daimî surette bu muafiyete mazhar oldukları halde 
bundan istifade etmemişlerdir. Ve esasen vergi, as
kerlik gibi vazifei vataniyeyi milletin bir sınıfından 
ayırıp da diğer bir sınıfa vermek doğru olamaz. As
kerlik bütün Türkler için, vazifei asliyedir. Nasıl 
olur ki muhacir ve mübadil suretiyle gelenleri, ni
zamname muaf kılsın? Böyle şeye gidemeyiz. Bu, 
Teşkilâtı Esasiye Kanununa mugayirdir, muhalif
tir. Onun için Türkiye'de yaşıyan her hangi bir 
adam, vazifei askeriye ile muvazzaf ve mükelleftir. 

Arkadaşlar; muhacir işi, muayyen bir siyaset 
işidir. Bir devlet işidir. Lalettayin yapılan müsae-
datla muhacirlerin hakkını temni etmiş olmazsınız, 
muhacirlere müsaedatta bulunmuş olmazsınız. Onun 
için bu gibi kuyudatı reffedel'im. Hariçten gelenle
ri muntazaman bir teşkilât dahilinde getirelim, yer
leştirelim ve onlara devlet bütçesinden para vere
lim. Bunlardan 500 bin lira, bir milyon ura affe
diyorsunuz. Efendiler; bir milyon değil, iki milyon 
lira tahsisat verelim. Fakat bunları muntazam bir 
teşkilât dahilinde getirelim. Öküzünü verelim. Vesai
tini verelim ve bunları vazifei asliye ile mükellef tu
talım. 

Muhacir gelmesine muhakkak surette muhalif 
olan arkadaşınız değilim. Bilâkis muhacirlerin gel
mesi için, çok çalışan bir arkadaşınızım. Fakat va-
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zîyeti hakikiye bunu âmir olduğu içindir ki, bugün 
müsaedatın kaldırılmasına taraftarım. Yoksa lalet
tayin Tunalı Hilmi Bey arkadaşımızın, bir hassasi
yetin ifadesi olarak, beyan buyurdukları şekilde 
muhacirlere acımayan bir vaziyet alamam. Ancak 
hakiki vaziyet ve Türkiye'nin vaziyeti umumiyesi, 
Türk muhacirlerin Türkiye'ye muntazam bir teşki
lât dahilinde gelmesini âmirdir. Onun için muhacir
lerimize bakan arkadaşımıza icap ederse ve isterse 
tahsisat vereceğiz. Fakat devletin hazinesi aleyhin
de hiçbir surette müsaedat ve muafiyatta bulunanla
yız. Noktai nazarım budur. 

REİS — Efendim; kifayeti müzakere hakkında 
takrirler vardır. 

SAKİR BEY (Çatalca) — Paşa Hazretleri müsaa
de eder misiniz; Encümen namına izahat vereyim. 

REİS — Buyurunuz; 

SAKİR BEY (Çatalca) — Efendim; mesele nok
tai nazarımıza göre basittir. Encümenimizde de, bu
rada cereyan eden müzakereler aşağı - yukarı teker
rür etmiştir. Ve Encümenimiz mutavassıt bir halde 
olmak üzere tespit ettiği noktai nazarı Heyetli Celile-
ye madde halinde arz etmiştir. Bu maddenin es-
ba'bı mucibesini arz için, müsaadenizle evvelki Mu-
vazenei Umumiye Kanunu lâyihasının esbabı muci
zesinden birkaç satır okuyacağım: 

#ladde 9. — Otuz Nisan 1539 tarihli İskânı Mu
hacirin Nizamnamesinin 28 noi maddesi mucibince 
muhacirin tarihi hicretlerinden itibaren iki sene 
müddetle tekâlifi maliyeden, altı sene müddet de 
mükellefiyeti askeriyeden muaf tutulmuşlardı. Tekâ
lifi maliyeden muafiyet kaydının bazı taraflarda 
gümrük, temettü, ağnam ve aşardan da muafiyet 
tarzında telâkki edilerek ticaretle uğraşan bir kısım 
muhacirlerin Temettü Vergisini ve hariçten celibettik-
leri eşyayı ticariyenin gümrüğünü vermemek, ağnam 
sahibi olan veya vasi mikyasta icrayı ziraat eden bir 
kısım muhacirlerin de Sayım Vergisi ile âşârı tedi
ye etmemek istedikleri ve bu yüzden müşkülât ve şi-
kâyat tevali etmekle beralber bazı taraflarda da yer
li erbabı ziraat, sanayi ve ticaret arasındaki muhte
kirlerin bir muhacir unvanını siper ederek bu nevi 
müddeiyatta kalkışmakta oldukları 'Maliye Vekili 
Bey tarafından verilen izahattan anlaşılmakla muha
cirlerin istifade edebilecekleri muafiyeti maliyeyi 
müsakkafat ve arazi vergilerine hasr ve tahsis etme
yi Encümenimiz lüzumlu görmüş ve bu maddeyi ona 
göre tanzim eylemiştir. Ahiren iltihak eden müba

dillerle miktarı yarım milyona baliğ olan ve mem
leketin her tarafına dağılmış bulunan muhacirinin 
bilûmum tekâlif ve rüsumdan muafiyetleri cihetine 
gidildiği takdirde bunun suiistimalâtiyle birlikte büt
çemizde açacağı rahne gayrı kabili tamir olabilir.; 
Binaenaleyh Heyeti Celilenin muhacirlere tarihi vu
rurlarından itibaren iki sene müddetle bahşoluna-
cak muafiyeti maliyeyi Müsakkafat ve Arazi vergile
rine hasretmek hususundaki noktai nazarımızı tas
vip buyuracağına kaniiz diyoruz. Filhakika mevzuu-
batıs nizamname birçok tefsirleri ve birçok tereddüt
leri mucip bir şekilde olduğu için şümullü bir tarzda 
bulunan bu muafiyetin bilvasıta cibayet edilen ver
gilere de teşmiline bittabi encümen müsaade edemez
di. Encümenimiz tevfiz muamelâtının da yeni yapıl
makta olduğunu nazarı dikkate alarak bu muafiyatı 
ancak Müsakkafat ve Arazi vergilerine hasretmeyi 
muhacirler için kâfi bir sahavet terakki etmiştir. 
(Muvafık sesleri). 

ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Bendeniz de kifayeti 
müzakere aleyhinde söyliyeceğim. 

REİS — Buyurunuz; 

ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Efendim; müzakere gay
rı kâfidir. Çünkü Necati Beyefendinin heyecanla 
memlu olan sözleri üzerine bu maddenin reddedil
mesi muhtemeldir. 

Biliyorsunuz ki, memlekete nüfus celbi meselesi 
büyük bir siyaset meselesidir. Bundan başka mem
leketimize daha geçenlerde gelmiş (400 000) dinda
şımız ve ırkdaşımız vardır ve bunlara yaptığımız mua
venet; her halde iaşe kalbilinden değildir. Çünkü o 
adamlar, oradaki emvalini bıraktılar. Burada bu 
emvallerinin mukalbilini henüz tamamen almadılar 
ve binaenaleyh şüphesiz ki bu muhaceret ve müba
dele dolayısiyle herkes hiç olmazsa serveti şahsiye-
sinin yarısını kaybetmiştir. 

Şimdi memleketimize yeni gelmiş, henüz iş tuta
mamış olan adamlardan malına mukabil değil; ken
disine verilen bir parçacık araziye yahut emlâke mu
kabil ertesi günü kapısına gidip vergi talep etmek 
milletimizin ve Hükümetimizin şiarına yakışmıyacak 
misafir perverlik olur. Bendeniz de bütün muafiyeti 
talep etmiyorum. Hiç olmazsa encümenin maddesi
ni kabul edelim ve bu lâzimei siyasettir zannediyo
rum. 

REİS — Efendim; müzakerenin kifayeti hakkın
daki takrirler okunacak: 
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Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Maddenin reye vazını teklif 

ederim. 
Denizli 
Kâzım 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Maddenin reye vazını teklif 

ederim. 
Bolu 

Şükrü 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Necati Beyin takrirlerinin 

reye vazını teklif ederim. 
Kastamonu 
Mehmet Fuat 

REİS — Efendim; kifayeti reye arz ediyorum. 
Müzakereyi kâfi görenler lütfen el kaldırsın... Kâfi 
görmeyenler lütfen el kaldırsın... Müzakere kâfi gö
rülmüştür, takrirler var okunacaktır: 

Riyaseti Celileye 
13 ncü maddenin tayyını teklif ederim. 

İstanbul 
Akçoraoglu Yusuf 

Riyaseti Celileye 
13 ncü maddenin berveçhiati tadilini teklif ede

rim: 
30 Nisan 1329 tarihli İskânı Muhacirin Nizamna

mesinin muafiyet ihtiva eden 28 nci maddesine ait 
ahkâm mülgadır. (Kalbul sesleri). 

Konya 
Naim Hazım 

Riyaseti Celileye 
13 ncü maddenin berveçhizir tadilini teklif ede

rim. 
Madde 13. — 30 Nisan 1329 tarihli İskânı Muha

cirin Nizamnamesinin 28 nci maddesi mülgadır. 
Saruhan 

Reşat 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. 
13 ncü maddenin ilk fıkrası ile ikinci fıkrasın

dan (bu maddeye muhalif) ibaresinin tayyını teklif 
ederim. 

Giresun 
Hakkı Tarık 

Riyaseti Celileye 
Muhacirin yerine memleketimize hariçten gelen 

Türkler kaydının kabulünü teklif eylerim. 
İzmir 
Necati 

REİS — Efendim; okunan takrirler içinde (tay) 
teklifi vardır. Naim Hazım Beyin takriri de hem 
tay, hem de ayrıca bir teklifi mütazammındır. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Reis Paşa 
Hazretleri, bendenizin takririmde Naim Hazım 
Beyin takriri ile aynı mealdedir. 

REİS — Zatıâliniz Naim Hazım Beyin takririne 
iştirak mi ediyorsunuz? 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Evet, efen
dim: 

REŞAT BEY (Saruhan) — Paşa Hazretleri ben
deniz de Naim Hazım Beyin takrirlerine iştirak edi
yorum. 

REİS — Efendim; Naim Hazım Beyin takriri tay-
yı ihtiva etmekle beraber diğer bir hükü*» vazı ma
hiyetindedir. Yusuf Beyin takriri ise yalnız tay tek
lifini muhtevidir. O halde en fazla tadili tazammun 
eden... 

AKÇORAOGLU YUSUF BEY (İstanbul) — 
Söz istiyorum efendim. 

REİS — Neye dair efendim? 

AKÇORAOGLU YUSUF BEY (İstanbul) — 
Bir noktaya dair, takririme ait iki kelime arz ede
ceğim. 

Arkadaşlar; bir noktanın yanlış anlaşılmamasını 
rica ediyorum. Taydan muradım, bütün bu ahkâmın 
ilgası değildir. Alelacele çıkmamak ve muntazam 
bir kanun yapılmak maksadiyle şimdilik maddenin 
tayyını teklif ediyorum, 

REİS — Efendim; maddenin tayyı demek eski 
Muhacirin Nizamnamesi ahkâmı bakidir demektir. 
Naim Hazım Beyin teklifi onu da kaldırıyor. Ya-
en fazla tadilâtı tazammun ediyor, binaenaleyh ilk 
evvel onu reye arz ediyorum. (Bir defa daha okun
sun sesleri). Naim Hazım, Reşat ve Hakkı Tarık 
beylerin takrirlerini aynı mahiyette ve mealdedir. 
(Naim Hazım Beyin takriri tekrar okundu) (Kabul 
sesleri). 

Efendim; Naim Hazım Beyin takririni reyinize 
arz ediyorum. Nazarı dikkate alanlar lütfen el kal
dırsın... Nazarı dikkate almıyanlar lütfen el kaldır
sın... Nazarı dikkate alınmıştır, 
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O halde diğer takrirleri tekrar okumaya ve reye I 
vazetmeye hacet kalmadı (Necati Beyin takriri var 
sesleri). 

REİS — Müsaade buyurunuz, Necati Beyin tak
riri başka bir meseleye dairdir. Necati Bey takririn
de «muhacir tabiri yerine «hariçten gelen Türk» den
sin, diyor. Fakat madde kalktıktan sonra buna lü
zum kalmamıştır. 

3. — SUALLER 

3. — İzmir tramvayları ücuratına dair Denizli I 
Mebusu Haydar Rüştü Beyin Nafıa Vekâletinden 
suali ve Nafia Vekili Süleyman Sırrı Beyin tahriri 
cevabı: I 

Riyaseti Celileye , 

İzmir'de (Göztepe) ve (Rıhtım) tramvayları bilet 
ücuratınm daima tezayüt eylediği ve bu tezayüdün 
halkın tahammülünden fazla olduğu muhakkaktır. 
Binaenaleyh berveçhiati mesaile tahriren cevap ita- | 
sini Nafia Vekâletinden rica ederim. 

1. — Göztepe ve rıhtım tramvayları şirketleri res
mî, tahriri doğrudan doğruya veya bilvasıta bilet 
ücuratının tezyidi talebinde bulunmuşlar mıdır? Ve 
tarihi müracaatları. 

2. — Vekâlet bu tekl'ifata ne cevap vermiştir? 
3 Kânunusani 1341 • 

Denizli I 
Haydar Rüştü 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Kavanin Müdüriyeti ifadesiyle şerefvarit olan 

5 Mart 1341 tarihli ve 6/36 numaralı tezkerei riya-
setpenahileri cevabıdır: ı 

1. — İzmir - Göztepe Tramvay Şirketi tarafın
dan olbaptaki iradei seniye mucibince mülga Nafia 
Nezaretinden verilen müsaade üzerine 30 Mart 1334 
tarihinden itibaren tatbik edilmekte olan tarifeye 
tevfikan Kokaryalı - Konak (7,5), Konak - Karan
tina için beş kuruş ücret alınmakta olup işbu ücret
ten mutâhassıl varidat memurin ve müstahdimin ücu
ratına vesair mesarifata kifayet etmediğinden bahs 
ile tezyidi ücurat hakkında 1339 senesi bidayetinde 
şirketin İzmir Vilâyetine vaki olan müracaatı üzeri
ne vilâyet başmühendisi ve meclisi idare ve belediye { 

— • • mm\ 

SAKİR BEY (Çatalca) — Efendim; biz bunu ' 
Encümende müzakereye muhtaç görüyoruz. Onun 
için tehirini teklif ediyoruz. 

REİS — Efendim; 13 ncü maddeyi nazarı dikka
te alınan takrirle beraber, Encümene veriyoruz. Ya
rın öğleden sonra bir buçukta içtima etmek üzere 
celseyi tatil ediyorum efendim. 

Hitamı müzakerat; saat : 6,00 

- CEVAPLAR 

azasından birer zat ile müessesatı Nafia komiserin
den mürekkep olarak 30 Temmuz 1339 tarihinde iç
tima eden bir komisyon tarafından icra kılınan tet-
kikat neticesinde şirketin hesabatı bittetkik tarife
lerin tezyidine mahal görülemediği ve mamafih 1339 
senesi nihayetinde bir kere daha tetkikat icra edile
rek tenmiyeye göre muamele yapılması takarrür et
miş olduğundan şirketçe elyevm salifularz tarife mu
cibince ücret alınmaktadır. 

2. — İzmir Rıhtım Şirketi tarafından bermucibi 
mukavelename rıhtım üzerinde işlettirilmekte olan 
tramvay hattında hükümeti sakıtanın, Nisan 1336 
tarihinde iradei seniniyeye iktiraz eden kararı veçlhile 
tatibk edilen tarife mucibince sivil için tekmil hat 
üzerinde (7,5), Döğer'den Konak'a (3,5) ve Döğer'den 
İstasyona da (3,5) kuruş alınmakta olup işibu ücreti 
nakdiyenin masarifata kifayet etmediğinden bahs ile 
tarifenin tezyidi için şirket tarafından Vekâlete mü
racaat vaki olmuştur. Hükümet de şirketler ara- . 
sındaki mesaili muallâkanın Ankara'da müzakere ve 
intacı takarrür ettiğinden şirket tarafından salâhiyet-
tar murahhas olarak 1339 senesinde izam kılınan 
Mösyö Kigri ile cereyan eden müzakerat netice
sinde tanzim edilip müsvettesi berayi tetkik ve tas
dik 15 Ağustos 1339 tarihinde İcra Vekilleri Heyeti 
Riyaseti Celilesine takdim edilmiş olan itilâfname 
Heyeti Müşariileyhaca bittetkik tastik olunmuş ise 
de şirket murahhası esbabı meşrua dermiyanı ile ve 

• bilâhara itilâfnameyi imza etmek üzere Ankara'dan 
mufarakat etmiş olduğundan itilâfname elyevm imza 
edilememiştir. Elyevm marularz tarife tatbik edil
mektedir. Arzı keyfiyet olunur efendim. 

31 Mart 1341 
Nafia Vekili 

Süleyman Sırrı 

• M h 

— 160 — 



t : 96 7 . 4 . 1341 C : 1 

Evkaf Müdiriyeti Umumiyesi 1341 senesi Bütçe Kanununun ikinci defa reye yazındaki netice 

(Kanun Kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Kemal B, 
Zarhir B, 

AKSARAY 
Besim Atalay fi, 
Neşet 6. 

AMASYA 
Ali Rıza Ef, 
Esad B. 

ANKARA 
Ali B. 
Ali Fuad Paşa 
İhsan B. 
Şakir B. 

ANTALYA 
Ahmed Saki B. 
Hasan Sıtkı B. 

ARDAHAN 
Talât B. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
Dr. Reşid Galib B. 
Mithat B. 
Tahsin B. 

BAYEZİD 
Şefik B. 
Şükrü B. 

BİTLİS 
Muhiddin Nâmi B. 

BOLU 
Dr. Emin Cemal B. 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 
Necati B. 
Nurettin Paşa 
Osman Nuri B. 

Reye iştirak edenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 
Sonradan reye iştirak eden 
İsimsiz 

: 142 
: 127 
: 6 
: 4 
: 4 
: 1 

(Kabul edenler) 

CANİK 
Süleyman Necmi B. 

ÇATALCA 
Şakir B, 

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

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Necip Ali B. 
Yusuf B. 

DERSİM 
Feridun Fikri B. 

DİYARBEKİR 
Cavid B. 
Mehmet B. 
Zülfi B. 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Mustafa B. 
Süleyman B. 

ERGANİ 
İhsan B. 
Kâzım Vehbi B. 

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet B. 
Dr. Fikret B. 

ERZİNCAN 
Sabit B. 

ERZURUM 
Câzim Ef. 
Münir Hüsrev B. 
Rüştü Paşa 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi Ef. 
Arif B. 

GAZİANTEP 
Ahmed Remzi B. 
Ali Cenani B. 
Ferid B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GİRESUN 
Hakkı Tarık B. 
Kâzım B. 
Tâhir B. 

HAKKÂRİ 
Asâf B. 

İSPARTA 
Mükerrem B. •" 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 

İSTANBUL 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Dr. Refik B. 
Kâzım Karabekir Paşa 

-Süleyman Sırrı B. 
Yusuf Akçura B. 

İZMİR 
Dr. Tevfik Rüştü B. 
Kâmil B. 
Mahmud Celâl B. 
Mahmud Esad B. 
Mustafa Necati B. 
Mustafa Rahmi B. 
Osmanzade Hamdi B. 

KÂNGIRI 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

KARAHİSARI SAHİP 
İzzet Ulvi B. 
Musa Kâzım B. 
Ruşen Eşref B. 
Sadık B. 

~ 

KARAHİSARI ŞARKİ 
Mehmed Emin B. 

KARESİ 
Hulusi B. 
Kâzım Paşa 
Mehmed Cavid B. 

KASTAMONU 
Ahmed Mahir Ef. 
Mehmed Fuad B. 

KAYSERİ 
Dr- Halid B. 

KOCAELİ 
İbrahim Süreyya B. 
Mustafa B. 

KONYA 
Eyüp Sabrı Ef, 
Fuad B. 
Kâzım Hüsnü B, 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 

KOZAN 
Ali Sadi B. 

KÜTAHYA 
Recep B. 

MALATYA 
Reşid Ağa 

MARAŞ 
Abdülkadir B. 

MARDİN 
Abdürrezak B. 

MUŞ 
Osman Kadri B. 

NtĞDE 
Ata B. 
Galip B. 
Halid B. 

ORDU 
Hamdi B. 
İsmail B. 
Recai B. 

— 161 — 



î : 96 7 . 4 . 1341 C : 1 

RtZE 
Ali B. 

SARUHAN 
Hacı Ethem B. 
Kemal B. 
Reşad B. 

SÎİRD 
Halil Hulki B. 
Mahmud B. 

SİNOP 
Yusuf Kemal B. 

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

SİVEREK 
Halil Fehmi B. 

TEKFURDAÖI 
Cemil B. 

TRABZON 

Hasan B. 
Rahmi B. 

URFA 

Refet B. 

VAN 

Hakki B. 
Münib B. 

ZONGULDAK 

Ragıp B. 
Tunalı Hilmi B. 
Yusuf Ziya B. 

ANTALYA 

Rasih Ef. 

(Reddedenler) 

BOLU 
Şükrü B. 

HAKKÂRİ 
Nazmi B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü Ef. 

KONYA 
Hacı Bekir Ef. 

KASTAMONU 

Halit B. 

BOZOK 

Süleyman Sırrı B. 

(Müstenkifler) 

ERZURUM 

Raif Ef. 

MARDİN 

Yakup Kadri B. 

MERSİN 
Niyazi B. 
İsimsiz : 1 
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Darülfünun Emanetinin 1341 Senesi Bütçesine mahsube ı 75 000 liranın sarfiyatı muvakkate suretiyle tesviyesi 
hakkındaki Kanunun neticei ârâsı 

(Kanun kabul edilmiştir) 

ADANA 
Kerriaİ B. 
Zamir B. 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 

AMASYA 
Ali Rıza Ef. 

Esad B. 

ANKARA 
Ali Fuad Paşa 
İhsan B. 

ANTALYA 
Ahmed Saki B. 
Hasan Sıtkı B. 
Rasih B. 

ARDAHAN 
Talât B. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 

Dr. Reşid Galip B. 
Mithat B. 
Tahsin B. 

BAYEZİD 
Şefik B. 

BİGA 
Şükrü B. 

BİTLİS 
Muhiddin Nâmi B. 

BOLU 
Dr. Emin Cemal B. 

BOZOK 
Ahmed Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 

Reye iştirak edenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 
İsimsiz 
Somradan reye işıtiraık edenler 

: 146 
: 122 
: 17 

3 
1 
3 

(Kabul edenler) 

1 BURSA 
Mustafa Emin Ef< 
Necati B, 
Osman Nuri B. 

CANÎK 

Süleyman Necmi B, 
ÇATALCA 

Şakir B. 
ÇORUM 

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

DENİZLİ 

Dr. Kâzım B. 
Necip Ali B. 
Yusuf B. 

DERSİM 
Ahmed Şükrü B. 
Feridun Fikri B. 

DİYARBEKİR 
Cavid B. i 
Mehmet B. 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Mustafa B. 
Süleyman B. 

ERGANİ 
Kâzım Vehbi B. 

ERTUĞRUL 1 
Ahmed İffet B. 
Dr. Fikret B. 
Halil B. 
İbrahim B. 
Rasim B. 

I ERZİNCAN 
Sabit B. 

ERZURUM 
Câzim Ef, 
Rüştü Paşa 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi Ef. 

GAZİANTEP 

Ahmed Remzi B. 
Ali Cenani B. 
Ferid B. 

GELİBOLU 
. Celâl Nuri B. 

GENÇ 
Muhiddin B. 

GİRESUN 
Kâzım B. 
Tâhir B. 

GÜMÜŞANE 
Cemal Hüsnü B. 
Hasan Fehmi B. 
Zeki B. 

HAKKÂRİ 
Asâf B. 
Nazmi B. 

İSPARTA 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 

İSTANBUL 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Dr. Refik B. . 
Hamdullah Suphi B. 
Kâzım Karabekir Paşa 
Süleyman Sırrı B. 
Yusuf Akçura B. | 

1 İZMİR 
Dr. Tevfik Rüştü B. 
Kâmil B. 
Mahmud Celâl B. 
Mahmud Esad B. 
Mustafa Necati B. 
Mustafa Rahmi B, 
Münir B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B, 

KÂNGIRI 
Rıfat B. 

KARAHİSARI SAHİP 
Ali B. 
İzzet Ulvi B. 
Musa Kâzım B. 
Ruşen Eşref B. 
Sadık B. 

KARAHİSARI ŞARKİ 

Ali Sururi B. 
Mehmed Emin B, 

KARESİ 
Hulusi B. 
Kâzım Paşa 
Mehmed Cavid B. 

KARS 
Ağaoğlu Ahmed B. 
Ömer B. 

KASTAMONU 
Ahmed Mahir Ef. 
Mehmed Fuad B. 

KAYSERİ 
Ahmed Hilmi B. 
Dr. Halid B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuad B. 
Şevket B. 
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KIRŞEHİR 
Lûtfi Müfit B. 
Yahya Galip B. 

KOCAELİ 
İbrahim Süreyya B. 
Mustafa B. 

KONYA 
Hacı Bekir Ef. 
Eyüp Eabri Ef. 
Fuad B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Musa Kâzım Ef. 
Naim Hazım Ef. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 

KOZAN 
Ali Sadi B. 

KÜTAHYA 
Recep B. 

MALATYA 
Reşid Ağa 

MARAŞ 
Hacı Mehmed EL 

MARDİN 
Yakup Kadri B. 

MENTEŞE 
Esad B. 
Şükrü Kaya B. 
Yunus Nadi B. 

MERSİN 
Niyazi B. 

MUŞ 
Osman Kadri B. 

NİĞDE 
Ata B. 
Galip B. 
Halid B. 

ORDU 
Hamdi B. 
İsmail B. 
R.ecai B. 

RİZE 
Ali B. 

SARUHAN 
Abidin B. 
Hacı Ethem B. 
Kemal B. 
Reşat B. 

SİİRD 
Halil Hulki B. 
Mahmud B. 

SİNOP 
Yusuf Kemal B. 

SİVAS 
Dr. Ömer Şevki B. 
Halis Turgut B. 
Muammer B. 

SİVEREK 
Halil Fehmi B. 

TEKFURDAĞI 
Cemil B. 

TOKAD 
Bekir Sami B. 
Emin B. 
Hacı Kâmil B. 
Mustafa Vasfi B. 

TRABZON 
Hasan B. 

URFA 
Refet B. 

VAN 
Hakkı B. 
Münib B. 

ZONGULDAK 
Ragıp B. 
Tunah Hilmi B. 
Yusuf Ziya B. 

(Reddedenler) 

AKSARAY 
Neşet B. 

BURSA 
Nurettin Paşa 

DİYARBEKİR 
Zülfü B. 

ERGANİ 
İhsan B. 

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet B. 

ERZURUM 
Raif Ef. 
Ziyaettin Ef. 

ESKİŞEHİR 
Arif B. 

GÎRESUN 
Hakkı Tarık B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü Ef. 

İZMİR 
Osmanzade Hamdi B. 

KÂNGIRI 
Talât B. 

Ziya B. 
KASTAMONU 

Hâlit B. 

MARDİN 
Abdürrezak B. 

TRABZON 
Rahmi B. 

DERSİM 
Feridun Fikri B. 

(Müstenkifler) 

GAZİANTEP 
Hafız Şahin Ef. 

SİVAS 
Ziyaettin B. 

İsimsiz : 1 

»>•« 
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Muvazenei Umumiye Kanununun 10 ncu maıldesi hakkındaki Tay teklifinin netice! ârâsı 

(Takrir ret madde ibka olunmuştur) 

, 

ADANA 
ismail Sefa B. 
Kemal B. 
Zamir B. 

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

AMASYA 
Ali Rıza Ef. 
Esad B. 

ANKARA 
Ali Fuad Paşa 
İhsan B. 
Şakir B. 

ANTALYA 
Ahmed Saki B. 
Rasih B. 

ARDAHAN 
Talât B. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
Dr. Mazhar B. 
Dr. Reşit Galip B. 
Mithat B. 

Tahsin B. 

BAYEZİD 
Süleyman B) 
Şefik B. 

BÎGA 
Şükrü B. 

BİTLİS 
Muhiddin Nâmi B. 

BOLU 
Şükrü B: 

Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 

Reddedenler 

Müstenkifler 

İsimsiz 
Sonradan reye iştirak edenler 

(Kabul c 

BOZOK 
Süleyman Sırrı B. 

BURDUR 
Hüseyirr Baki B. 
Mustafa Şeref B. 

BURSA 
Necati B. 
Nurettin Pâşâ 
Osman Nuri B. 

CANİK 
Süleyman Necmi B. 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa 
İhsan B. 

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
İsmail Kemal B. 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Yusuf B. 

DERSİM 
Feridun Fikri B. 

DİYARBEKİR 
Cavid B. 
Mehmet B. 
Zülfi B. 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 

Faik B. 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZÎZ 
Süleyman B. 

ERGANİ 
İhsan B. 
Kâzım Vehbi B. 

: 145 
: 68 

: 71 

2 

: . 1 

: 3 

dertler) 

ERTUĞRUL 
Ahmed İffet B. 
Dr. Fikret B. 
Halil B. 
İbrahim B. 
Rasim B. 

ERZİNCAN 
Sabit B. 

ERZURUM 
Câzim Ef. 
Münir Hüsrev B. 
Raif Ef. 
Rüştü Paşa 
Ziyaeddin Ef. 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi Ef. 
Arif B. 

GAZİANTEP 
Ahmed Remzi B. 
Ferid B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GENÇ 
Muhiddin B. 

GİRESUN 
Hacim Muhiddin B. 
Hakkı Tarık B. 
Kâzım B. 
Tâhir B. 
Şevket B. 

GÜMÜŞANE -
Cemal Hüsnü B. 
Hasan Fehmi B. 
Zeki B. 

HAKKÂRİ 
Asâf B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü Ef. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 
Emin B. 

İSTANBUL 
Kâzım Karabekir Paşa 

İZMİR 
Mustafa Rahmi B. 

KÂNGIRI 
Rifat B. 
Ziya B. 

KARAHİSARI SAHİP 
Sadık B. 
KARAHİSARI ŞARKİ 

Ali Sururi B. 
İsmail B. 
Mehmed Emin B. 

KARESİ 
Hulusi B. 

KARS 
Ağaoğlu Ahmed B. 
Ömer B. 

KASTAMONU 
Ahmed Mahir Ef. 
Halit B. 
Mehmed Fuad B. 

KAYSERİ 
Ahmed Hilmi B. 
Dr. Halid B. 
Sabit B. 
Zeki B" 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuad B. 
Şevket B. 

KIRŞEHİR 
Lûtfi Müfit B. 
Yahya Galip B. 

KOCAELİ 
Mustafa B. 
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KONYA 
Hacı Bekir'Ef. 
Eyüp Eabri Ef. 
Fuad B. 
Musa Kâzım Ef. 
Naim Hazım Ef. 

KOZAN 
Ali Sadi B. 

i KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Faik B. 
Nuri B. 
Rağıp B. 
Recep B. 
Rıza B. 

MALATYA 
Reşid Ağa 

MARAŞ 
Hacı Mehmed Ef. 

MARDİN 
Yakup Kadri B. 
Abdürrezzak B. 

MENTEŞE 
Esad B. 
Şükrü Kaya B. 
Yunus Nadi B. 

MERSİN 
Besim B. 
Niyazi B. 

MUŞ 
İlyas Sami B. 
Osman Kadri, B. 
Rıza B. 

NİĞDE 
Ata B. 
Ebubekir Hazım B. 
Galip B. 
Halid B. 

ORDU 
Ham di B. 
İsmail B. 

RİZE 
Ali B. 
Cavid B. 

Ekrem B. 
Esad B. 
Fuad B. 

SARUHAN 
Hacı Etlıem B. 
Reşat B. 

SİİRD 
Halil Hulki B. 

SİNOP 
Dr. Rıza Nur B. 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. 

SİVAS 
Halis Turgut B. 
Muammer B. 
Ziyaettin B. 

SİVEREK 
Halil Fehmi B. 
Kadri Ahmed B. 
Mahmud B. 

'enler) 

Süleyman Sırrı B. 
Yusuf Akçura B. 

İZMİR 
Dr. Tevfik Rüştü B. 
Kâmil B. 
Mahmud Celâl B. ' 
Mahmud Esad B. 
Mustafa Necati B. 
Osmanzade Hamdi B. 

KÂNGIRI • 
Talât B. 

KARAHISARI SAHİP 
İzzet Ulvi B. 
Musa Kâzım B. 
Ruşen Eşref B. 
KARAHISARI ŞARKİ 

Ali Sururi B. 
Mehmed Emin B. 

KARESİ 
Kâzım Paşa 
Mehmed Cavid B. 

KAYSERİ 
Dr. Halid B. 

KOCAELİ 
İbrahim B. 
İbrahim Süreyya B. 

TEKFÜRDAĞİ 
Cemil B. 
Faik B. 

TOKAD 
Bekir Sami B. 
Emin B. 
Hacı Kâmil B. 
Mustafa Vasfi B. 

TRABZON 
Rahmi B. 

URFA 
Ali B. 
Refet B. 
Saffet B. 
Yahya Kemal B. 

VAN 
Hakkı B. 
İbrahim B. 
Münib B. 

ZONGULDAK 
Yusuf Ziya B. 

KONYA 
Kâzım Hüsnü B. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 

KÜTAHYA 
Recep B. 

MARDİN 
Yakup Kadri B. 

MERSİN 
Niyazi B. 

MUŞ 
Osman Kadri B. 

NİĞDE 
Ata B. 
Galip B. 
Halid B. 

ORDU 
Recai B. 

RİZE 
Ali B. 

SARUHAN 
Kemal p . 

SİİRD 
Mahmud B. 

SİVAS 
Dr. Ömer Şevki B. 

(Redded 

ADANA 
Kemal B. 
Zamir B. 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 
Neşet B. 

ANTALYA 
Ahmed Saki B. 

AYDIN 
Dr. Reşid Galip B. 
Mithat B. 
Tahsin B. 

BİTLİS 
Muhiddin Nâmi B. 

BOLU 
Dr. Emin Cemal B. 

BOZOK 
Ahmed Hamdi B. 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi Ef. 

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
Münir B. 

DENİZLİ 
Necip Ali B. 

ELÂZİZ. 
Hüseyin B. 

Mustafa B. 
ERTUĞRUL 

Ahmet İffet B. 
Dr. Fikret B. 

GAZİANTEP 
Ali Cenani B. 
Hafız Şahin Ef. 

GİRESUN 
Kâzım B. 

HAKKÂRİ 
Nazmi B. 

İSPARTA 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 

İSTANBUL 
Dr. Refik B. 
Hamdullah Suphi B. 
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SİVEREK 
Halil Fehri B. 

TEKFURDAĞI 
Cemil B. 

t : M 1.4 

TRABZON 
Hasan B. 

URFA 
Refet B. 

. 1341 C : 1 

VAN 

Hakkı B. 
Münib B. 

(Müstenkifler) 

GİRESUN 

Tahir 

SİNOP 
Yusuf Kemal B. 

İsimsiz : 1 

ZONGULDAK 

Ragıp B. 
Tunalı Hilmi B. 

ı v » < 6 ı —•*• 
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