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BİRİNCİ CELSE 

Bed'i müzakerat; saat : 2S35 

Reis : Kâzım Paşa 

Kâtipler : Kâzrnı Bey (Giresun), Ragip Bey (Zonguldak) 

REİS — Celseyi açıyorum efendim. 

1. — ZAPTI SABIK HÜLÂSASI 

REİS — Zaptı sabık hülâsası okunacak : 

Doksanalîıncı İçtima 

7 Nisan 1341 Sah 

Birinci Celse 
îsmet Beyin tahtı riyasetlerinde bilinikat zaptı sa

bık hülâsası kıraat ve aynen kabul ve evrakı varide 
ait oldukları mahallere havale edildi. 

Canik Vilâyeti dahilinde cereyan eden Aptal ır
mağı hakkındaki teklifi kanuniye dair Nafia ve Mu-
vazenei Maliye Encümenleri mazbataları kıraat ve 
Nafia Vekâletine havale olundu. 

Evkaf Müdiriyeti Umumiyesi Bütçe Kanunu ta
yini esami ile ikinci defa olarak reye vazedildi. 

Badehu Darülfünun ve şuabatına tahsisatı muvak
kate itası hakkındaki kanun lâyihası müzakere ve me-
vadı kanuniye aynen kabul ve kanunun Heyeti Umu
miyesi tayini esami ile reye konuldu. 

Müvazenei Umumiye Kanunu lâyihasının müza
keresine iptidar olundu ve cereyan eden' müzakere 
neticesinde 2 nci, 3 ncü, 4 ncü, 5 nci, 6 ncı ve 7 nci 
maddeler aynen, 8 ve 9 ncu maddeler tadilen kabul 
edildi ve onuncu maddenin tayyi hakkındaki teklif 
tayini esami ile reye vaz olundu. 

Müteakiben harekâtı isyaniyeye dair Sivas Me
busu Halis Turgut Beyin sualine Başvekil İsmet Pa
şa tarafından verilen cevap istima olunduktan sonra 
Müvazenei Umumiye Kaıiunu lâyihasının müzakere
sine devam olunarak tayyı kabul edilmeyen 10 ncu 
madde tadilen kabul olundu. 

Evkaf Müdiriyeti Umumiyesi bütçesiyle Darülfü
nun ve şuabatına tahsisatı muvakkate itası hakkında
ki kanunun ekseriyetle kabul edildiği tebliğ olundu. 

Müvazenei Umumiye Kanununun 11 nci madde
si aynen, 12 nci maddesi tashihen kabul ve 13 ncü 
madde Encümene iade olundu ve Çarşamba günü içti
ma edilmek üzere celse tatil olundu. 

REİS — Zaptı sabık hülâsası hakkında bir mü
talâa var mı. efendim? 

HACI BEKİR EFENDİ (Konya) — Efendiler; ev
velki gün Hakkı Tarık Bey şahsıma taarruz ederek, 
bana (cahil herif) demiş yine teşekkür ederim ki hiç 
farkında olmadım, duymadım ve bilmiyorum. Ken
di gazetesinde resmimi de çıkartarak, teşhir maksa-
dıyle (cahil herif) elediğini, Vakit gazetesinde gördüm 
kendisine reddediyorum. Bununla beraber benim ceh
limin, ilmimin, amelimin ne olduğu asarımla meydan
dadır. Şimdiye kadar ağzıma almamıştım. Teessüf 
ederim ki, söylemeye beni mecbur etti. Lehülhamd bu. 
fakir Anadoîunun içinde bir milyon lira sermayeli bir 
banka meydana getirmişimdir. Bununla beraber iki 
yüz bin lira sermayeli bir çiftçi şirketi meydana getire 

miş ve bugün on bin dönüm zeriyatta bulunmuş bir 
fakirdir. (Teşekkür ederiz sesleri.) Bununla beraber 
müteaddit asarım var; saymak istemiyorum. Bugün 
Akşehir'in içinde maarife ne gibi hizmet ettiğim Maa
rif Vekilince malûmdur. Maarife ne gibi hizmet et
tiğim, mektep ve medreselere ne gibi hizmet ettiğim 
ve no yapmak istediğim Sivas Mebusu Muhteremi 
Muammer Beyce de malûmdur, söylesinler yalnız (İs
ları iyetle alâkası yok) demişim. Bunu da, ramazan şe
yi ile belki demişimdir. Bunun da sebebi vardır. Biz 
bir Hicaz Demiryolu yaptırdık. Ben o yola eteklerle, 
belki beş yüz, sekiz yüz, bin sarı altın verdim. Kırk 
paralık Hıristiyanların bir pulu onun parasına karış
makla emvali umumiyeden addolundu ve elimizden. 
alındı, zaptolundu. İslâmiyete ait, evlâdı İslama ait 
medreseler Maarife verilsin. Fakat bunun bir yolu bu
lunsun. Maarife verilse de, Maarifi İslâmiye verilsin-
de emvali umumiyeye dahil olmasın. Benim maksa
d ın budur. Hakkı Tank Beyin sözlerini kendisine 
reddediyorum. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim: Ha
cı Bekir Efendi müteessirdirler. (İşitmiyoruz sesleri.) 
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Teessürlerine hak veririm. Sözlerine kısaca mukabele 
etmiş olmak için Vakit gazetesinden veyahut diğer ga
zetelerden değil, Meclisin zabrt ceridesinden iki cüm
le arz eder ve bunun iktifa etmek isterim. Bendeniz 
diyorum ki «Evkaf Müdiriyeti Umumiyesinin kanu
nen bir salâhiyeti vardır, şu kabil evkafı satabilir*. 
Musa Kâzım Efendi cevap veriyor, «müsta-ğnii anha 
evkafı satabilir» diyor. Bendenize cevap yeriyor. Ha
cı Bekir Efendi müdahale ediyorlar «anlamaz ki söy
lesin» diyorlar. Zannederim ki şu iki, üç kelime ve 
cümle Hacı Bekir Efendiye verilmesi lâzım gelen ce
vabı tamamiyle vermiş oluyor. Evvelâ "kim, kime ta
arruz etmiş, kim, kime cevap vermiş oluyor? 

HACI BEKİR EFENDÎ (Konya) — Millet seni 
de bilir, beni de bilir. Millete malum olsun bu yeter, 
öyle teşhirle filânla olmaz. Millet hepsini bilir. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendiler; 
bendeniz Vakit gazetesini müdafaa etmek için bu kür
süye çıkmadım ve yine herhangi bir gazetede Meclis 
müzakeresine ait olan bir kaç satırın o münasebetle, 
bir kaç resmin intişar etmiş olması eğer yine Millet 
Meclisi kürsüsünde bu suretle muaheze olunuyorsa, 
zannederim ki-bu, bana esasından hak verecek bir id
diadır. Bunu söylemek isterim. Millet, Hacı Bekir 
Efendiyi ve Hakkı Tarık'ı bilir. Burada, şu kadar 
milyon liralık sermayeli şirket veyahut banka teşkil 

Mazbatalar 
1. — Bursa Heyeti Mahsusasınca nispeti askeri

yesinin kat'ına dair verilen karara itiraz eden Jandar
ma Mülâzımı Kcmalettin Efendinin istidası ve İstida 
Encümeni mazbatası. 

REİS — Müdafaai Milliye Encümenine havale 
edilmiştir. 

2. "— Zabıtai Sıhhiyei Hayvaniye Kanunu muvak
katinin yedinci, on sekizinci ve on dokuzuncu mad
delerinin tadili hakkında (11568) numaralı kanun lâyi
hası ve Ziraat Encümeni mazbatası. 

REİS — Ruznameye alındı. 

3. — Bozok Mebusu Süleyman Sırrı Beyin; İstik
lâl Madalyası Kanununun altıncı maddesinin tadili 
hakkında (2/435) numaralı teklifi kanunisi ve (4/268) 
numaralı takriri ile Dahiliye ve Müdafaai Milliye 
Encümenleri mazbataları. 

REÎS — Ruznameye alıyoruz. (Okunsun sesleri.) 
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ettim, etmedim ve bu benim cehlime delâlet eder, et
mez, bunları söylemek istemem. Millet Hacı Bekir 
Ef.jndiyi de bilir, beni de bilir, elbette bilir. Ve bildi
ğini iddia edebilirim ki hiç olmazsa-Hacı Bekir Efen
di kadar ben de bilirim. Fazla söylemiyeyim. Fakat 
Hacı Bekir Efendi kadar milleti ben de bilirim. 
Onun için... 

HACI BEKİR EFENDİ (Konya) — O cahil de
diklerin senden, benden daha iyi takdir eder. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Hiçbir vakit
te millete cahil diyecek kimselerden değilim ve diyen
leri daima takbih ederim. (Kâfi sesleri.) 

REİS — Efendim; esas mesele bundan evvelki cel
sede cereyan etmişti. Anlaşılıyor ki bir sürcü lisan ve 
suitefehhümden ibarettir. Binaenaleyh bu meseleyi bu 
suretle geçiyorum. 

SAKİR BEY (Çatalca) — Paşa Hazretleri müsa
ade buyurur musunuzı Evkaf Bütçesi geçen defa re
ye vaz buyuruîmuştu. İkinci madde de rakam sehvi 
vardı. 2 509 606 lira tebliğ edilmişti. (Halbuki 
(2 510 106) lira olacaktır. 

REİS — Efendim; zaptı sabık hülâsasında Muva-
zenei Maliye Encümeninin buyurduğu tashihat yapı
lacaktır. Başka mütalâa var mı efendimi (Hayır ses
leri.) Başka mütalâa yoktur zaptı sabık tashihen ka
bul edilmiştir. 

Takrirler 
1. — Bozok Mebusu Süleyman Sırrı Beyin; İstik

lâl Madalyası Kanununun 6 ncı maddesinin tadili 
hakkındaki kanım teklifi kanunisinin derhal müzake
resine dâir takriri. (4/268) 

REİS — Süleyman Sırrı Beyin bu meseleye dair 
bir takriri var okunacak : 

Riyaseti Celileye 
İstiklâl Madalyası Kanununun altıncı maddesinin 

tadili hakkındaki teklifi kanunim Dahiliye ve Müda
faai Milliye Encümenlerince intaç edilerek Meclisi 
Âliye takdim ve ruznamenin üçüncü maddesine kay
dedilmiştir. Tadilâtı mezkûre haddizatında bir kelime-
.den ibaret olduğundan derhal kıraat ve intacını arz ve 
teklif eylerim. 8 Şubat 1341 Yozgat 

Süleyman Sırn 

REİS — Efendim; reyinize arz ediyorum. Kanu
nun derhal kıraat edilerek tashihatının icrasını kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul etmeyenler 
lütfen ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

2. — EVRAKI VARİDE 
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3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

1. — Bozok Mebusu Süleyman Sırrı Beyin; is
tiklâl Madalyası Kanununun altıncı maddesinin tadili 
hakkında (2/435) numaralı teklifi kanunisi ve (4/268) 
numaralı tahririyle Dahiliye, Müdafaai Milliye En
cümenleri mazbataları. 

Riyaseti Celileye 
İstiklâl Madalyası Kanununun altıncı maddesi «iş

bu madalya sağ meme üzerine ve her gün talik olu
nur» ve onuncu maddesinde dahi «işbu madalya as
habına memurini mülkiye ve askeriye ile bilumum za
bıta vesaire tarafından hürmeti mahsusada bulunula
caktır» diye muharrer olmasına nazaran madalyanın 
her gün ve daima talik, edileceğini ve buna da bilu
mum memurin vesairenin hürmete mecburiyeti der-
kârdır. Halbuki bir hatırai istiklâl olarak ihdas edilen 
bir madalya daimî muallâk bulundurulursa bir lau
balilik hâsıl olarak hamili hakkında gösterilmesi mec
buri olan hürmet zail, bilâkis yerine hürmetsizliğin 
kaim olması vardır. Binaenaleyh mezkûr madalyanın 
kıymeti ve hamili hakkındaki hürmetin devamı için 
mezkûr altıncı maddenin berveçhiati tadilini ve müs-
tacelen müzakere ve kabulünü teklif eylerim. 21 Kâ
nunusani 1341 

Yozgat 
Süleyman Sırrı 

İstiklâl Madalyası Kanununun altıncı maddesini 
muaddil mevadı kanuniye : 

1. — tşbu madalya sağ meme üzerine eyyamı res-
miyede ve şeridi her gün talik olunur. 

2. — tşbu kanun tarihi neşrinden muteberdir. 
3. — tşbu kanunun icrayı ahkâmına Büyük Mil

let Meclisi memurdur.' 

Dahiliye Encümeni Mazbatası 
istiklâl Madalyası Kanununun altıncı maddesini 

muaddil Bozok Mebusu Süleyman Sırrı Beyin teklifi 
kanunisi tetkik ve müzakere olundu, istiklâl Madal
yası Kanununun altıncı maddesi «işbu madalya sağ 
meme üzerine her gün talik olunur.» şeklinde olup 
madalyanın her gün talikini âmir bulunmakta halbu
ki onuncu maddesinde «işbu madalya ashabına me
murini mülkiye ve askeriye ile bilumum zabıta vesa
ire tarafından hürmeti mahsusada bulunulacaktır.» 
denmekto olmasından, daima talik edilecek olan ma-< 
dalyaya hürmete alâkadar olanların nazarında lauba

liliği tavsiye ve bilnetice hürmeti izale edeceğinden al
tıncı maddenin «madalya sağ meme üzerine eyyamı 
resmiyede ve şeridi her gün talik olunur.» şeklinde ta
dili sahibi teklif tarafından dermeyan olunmaktadır. 
Madalya ve şerit kanuna nazaran yekdiğerinin mütem
mimi ve lâzımı layenfeki olduğundan yalnız şeridi de 
her gün takılsa derpiş olunan mahzur yine vardır. 
Çünkü istiklâl Madalyasının haiz olduğu şeref, ma
nevi olup bunu izafe eden şerit ve madalyadan herhan
gi birisini hamil olan aynı şerefi taşıyor demektir. 
Şu halde madalyanın eyyamı resmiyede, şeridin her 
gün talik olunmasından istihdaf olunan gaye hâsıl 
olmayacaktır. Şu kadar ki kanunun aslındaki «her gün 
talik olunur» maddesi madalyanın her an ve vaziyet
te ve her mevkide talikini âmir olmayıp arzu olun
duğu takdirde her gün talik olunur. Manasında ve ih
tiyara tabi olduğu şeklinde tefsiri muvafık görülmüş 
olmakla Riyaseti Celileye takdim olunur. 

Dahiliye Encümeni Reisi 
Sivas 

Muammer 
Kâtip 

Gaziantep 
Atime? Remzi 

Aza 
izmit 

ibrahim Süreyya 

Mazbata Muharriri 
Kayseri 

Ahmet Hilmi 
Aza 

Erzincan • 
Sabit 
Aza 

Diyarbekir 
Cavit 

Riyaseti Celileye 
istiklâl Madalyası Kanununun altıncı maddesinin 

tadili hakkında Bozok Mebusu Süleyman Sırrı Bey 
tarafından ita olunup Encümenimize havale buyuru-
lan teklifi kanuniyi müzakere ettik. Mezkûr kanu
nun altıncı maddesinde : (İşbu madalya sağ meme 
üzerine ve her gün talik" olunur,) • denildiğine göre bu 
madalyanın sureti daimede taliki lâzım gelmektedir. 
Halbuki bu mecburiyet, mezkûr madalyaya karşı gerek 
hamillerince, gerekse hürmetle mükellef olan zevatı 
sairece filhakika laubalilik hâsıl edebileceği derkârdır. 

Binaenaleyh altıncı maddenin nihayetindeki (olu
nur) kaydının (edilebilir) şeklinde tadili ile her güne 
ait keyfiyeti talikin ihtiyara terki münasip görülmüş
tür. Heyeti Umumiyeye arz olunur. 

istiklâl Madalyası Kanununun altıncı maddesi 
berveçhiati tadil edilmiştir. 
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Altıncı Madde — (İşbu madalya sağ'meme üzeri
ne ve her gün talik edilebilir.) 

Müdafaai Milliye 
Encümeni Reisi 

Namına Mazbata Muharriri 
Erzurum 
Rüştü 
Kâtip Aza 

, İzmii Eskişehir 
İbrahim Mehmet Arif 

Aza Aza 
Ordu Siverek 
Recaİ Kadri 

REİS — Efendim; Heyeti Umumiyesi hakkında 
söz isteyen var mı? (Hayır sesleri.) Maddelere geçil-

/ 

Azayı Kiram Muamelâtı 

1. — Mardin Mebusu Derviş Beyin vefat ettiği
ne dair Mardin Mebusu Necip Beyden mevrut tel-
grafname. 

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

REİS — Müzakereye başlıyoruz. Muvazenei 
Umumiye Kanununun ondördüncü maddesi okuna
caktır : 

Madde 14. — Duçarı istilâ olan yerlerde işgal se
bebiyle hicret etmiş veya nakledilmiş olanların tari
hi işgalden istihlâs zamanına kadar güzergân olan 
müddete ait olup henüz istiyfa edilmeyen emlâk ve, 
arazi vergileri bakayası af olunmuştur. 

REİS — Ondördüncü madde hakkında söz iste
yen! var mı? 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — Söz 
istiyorum. 

REİS — Buyurun! 
ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir)" — 

Efendim; işgal esnasında düşmandan kaçarak kasa
balara, başka köylere çıkmış köylüler vardır. Malûmu 
âlileridir ki hicret tabiri, mıntıkayı harp olan yerden 
dışarı çıkmaktır. Nakledilmek de Hükümet tarafını 
dan nakledilmektir. Bu iki tabirin haricinde kalanlar 

meşini kabul edenler lütfen el kaldırsın.., Kabul et
meyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
29 Teşrinisani 1336 tarih ve 66 numaralı (İstiklâl 
Madalyası Kanunu) nun altıncı maddesini muaddil 

Kanun 
İstiklâl Madalyası Kanununun altıncı maddesi ber-

veçhiati tadil edilmiştir. 
Madde 6. — İşbu madalya sağ meme üzerine ve 

her gün talik edilebilir. 
REİS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul 

edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

MÜKERREM BEY (İsparta) — Tarihi neşrinden 
muteberdir demek lâzım değil mi? 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Hayır istemez. 

REİS — Mardin Mebusu Derviş Beyin vefat et
tiğine dair arkadaşımız Necip Beyden bir telgraf al
dık. Merhuma hürmeten müzakereyi beş dakika tehir 
ediyoruz. 

(Müzakere beş dakika tehir olundu.) 

vardır ki, düşmandan firar etmişler, köylerinden çık
mışlar, fakat yine düşman işgalinde bulunan köylere 
ve kasabalara dağılmışlardır. Böyle köylüler vardır 
ki bunlar, bu iki tabirin içine giremiyorlar. Bunlar 
da bunun içine giremez mi? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Tabiî giremez. Giremez ki girsin. Nasıl girsin? On
lar hakkında sureti umumiyede bir af kanunu geçti., 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — O, 
'yananlar hakkındadır. Bunlar yanmamıştır. Fakat iş

gal zamanında köylerinde duramayarak kaçmışlardır. 
Ama yine mıntıkayı harp içinden çıkmamışlardır. Hü
kümet tarafından da nakledilmemişlerdir. Bunlar da 
aynı hicret edenler gibidir. Bunlar da bu madde hük
münden istifade etsin. Binaenaleyh, bu suretle mad
deye bir ibarenin konulmasını teklif ediyorum. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Bunlar, (hicret) kelimesinin içine girer mi? 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — 
(Hicret) kelimesi, müstalahtır Vekil Beyefendi! İşgal 
olunan menatıktan harice çıkmak manasınadır. 

2. — EVRAKI VARİDE 

3. — MÜZAKERE OLUNAN MEVAD 
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MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — I 
Evet bu binadadır. I 

ABDULLAH AZMÎ EFENDİ (Eskişehir) — Bun
lar, işgal edilen menatıkta kalmışlardır. I 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
İşgal mahallinde esasen kalmamış, şuraya buraya çı- I 
kıp gitmiş olanlar affediliyor. Bunlar işgal menatı-
kında kalmış. Tabiî bu maddenin dairei şümulüne gi
remezler. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — İşgal 
müddetine münhasır olmak üzere emlâk ve arazi ver
gilerinin bakayası affediliyor. Bunlar da işgal müd-
detİnce köylerinde bulunmamışlardır. Bunların da 
maddenin dairei şümulüne ithalini teklif ediyorum. 

MALİYE VEKÎLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim; bu ondördüncü maddenin istihdaf ettiği ga
ye şudur : Derhatır buyurulur ki,'geçende Karesi Me
busu Muhteremi Vehbi Bey arkadaşımız bir teklif 
yapmışlardı ve demişlerdi ki «işgal zamanında orada 
bulunmamaları kuvayi işgaliyece mahzurlu görüldü
ğünden dolayı Marmara adalarına nakledilmiş adam
lar vardır. Bunlar istirdada kadar emvalinden uzak 
olarak yani emvalinin, arazi ve müsakkafatının başın
da bulunmayarak adalarda oturdular ve orada idarei 
maişet ettiler. İstirdadı müteakip bunlar yerlerine av
det ettiler. Bunların bu gibi vergilerden muafiyeti te
min edilsin.» İşte bu madde, bu teklif üzerine bunla
rın muafiyetini temin için Muvazenei Umumiye Ka
nununa konmuştur. Esasen istilâ edilmiş olan mahal-ı 
lerden kaçmak suretiyle çıkan adamların hicret vazi
yetidir. Hicret edenler, hep bilihtiyar çıkmış değildir
ler. Tehlike önünde, istilâ önünde, malmı mülkünü, 
arazfsini, emlâkini bırakıp kaçanların vaziyeti, hicret 
vaziyetidir. Bu adamlar, işgal edilmiş olan memleket
lerinin tarihî istirdadına kadar arazi ve emlâk vergi
lerinin verilmemiş olan kısmından muaf oldular.. Ab
dullah Azmi Efendinin noktai nazarı bu ise, bu mad-* 
denin dairei şümulüne dahildir. Yok, esasen işgal mın
tıkasını terketmemiş, düşman gelirken şehirden köye 
kaçmış, fakat sonra köyden inmiş, şehirde düşman iş
gali altında oturmuş, bu adamlar, tabiî bundan müs
tefit olamazlar. Çünkü bunlar işgal zamanında emlâk 
ve arazisinden istifade edememiş, her türlü istifade
den mahrum olmuş adamlar vaziyetinde değildirler 
ve bu vaziyette telâkki edilemezler. 

KEMAL BEY (Adana) — İstifade edememiş fa
kat... 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Devamla) — 
Rica ederim. Nasıl istifade edemiyor? Oturmuş da 
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istifade edememiş olur mu? Bunun manası var mı? 
Dağlara kaçmış, eğer emlâk ve arazisine- bir hasar 
vaki olmuşsa zaten evvelce Meclisten geçirdiğimiz 
(hasarzede olanların bilumum tekâlifinin muayyen 
bir tarihe kadar affı hakkındaki kanun) vardır. İşgal 
sahasından çıkmamış, hasar da görmemiş, bunlara 
taallûku yoktur. Onun için maddenin mavazilehi mu
ayyen ve mazbuttur, bu şekilde kalmasını rica ede
rim. (Muvafık sesleri.) 

KEMAL BEY (Adana) — Efendim; her nasılsa 
işgal dolayısıyle memleketini terkedememiş, fakat 
çiftliği var, arazisi var, bunu işletememiş, bundan isti
fade edememiş. Halbuki çiftliğine yüz binlerce kuruş 
sarfetmiş, bunun da nemasını görememiş, mahsulü
nü de alamamış, terketmiş. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Kimdir bunlar? Tayin edebilir misiniz? 

KEMAL BEY (Devamla) — Ederim efendim. 
Çoktur, muayyendir. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Yoktur efendim, hayaldir. 

KEMAL BEY (Devamla) — Çoktur!.. Memleke
tini terketmek istiyordu. Fakat gidemiyordu. Yarım 
saat mesafeye dışarıya çıkamıyordu. Bu, bir. 

İkincisi : Heyeti Celileye şunu da arz etmek isti
yorum ki Hükümetin bir kısım çiftlikleri vardır. Bu
nu işgal zamanında icarla tutmuşlar, fakat işleteme-
mişler. Bilâhara etmiş oldukları masrafın da heba 
olduğunu görmüşlerdir. Bunların da istisnasını teklif 
ediyorum, ve bu. bapta bir de takrir takdim ediyorum. 

REİS — Madde hakkında başka mütalâa yoktur. 
Kemal Beyin tadil takriri vardır, okunacaktır : 

Riyaseti Celileye 
14 ncü maddenin (Emlâk ve arazi vergileri) cüm

lesinden sonra «ve bunların Hükümete ait icar bede-
lâtı» cümlesinin ilâvesini teklif eylerim. 

Adana 
Kemal 

REİS — Efendim; bu takriri reyinize arz ediyo
rum. Nazarı dikkate alanlar ellerini kaldırsın... Al
mayanlar ellerini kaldırsınlar... Nazarı dikkate alın
mamıştır. 

(Ondördüncü madde tekrar okundu.) 
REİS — Efendim; maddeyi aynen reyinize arz 

ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
etmeyenler el. kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 15. — Mefsuh reji şirketinden Hüküme
te intikal eden bilcümle emvali gayrımenkulenin Ha-
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zine namına devir ve ferağı her gûna resim, harç ve 
kaydiyeden muaftır. 

REİS — Mütalâa var mı? Onbeşinci maddeyi ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 16. — 3 Mart 1341 tarihli Kanunun üçün
cü maddesinde muharrer olduğu üzere gümrük tari
fesinin (270) nci maddesinde dahil pamuk mensucat 
ile 323 ncü maddesindeki bilûmum yün mensucatın 
istihlâk resmi tarifede muharrer resmi aslinin bir misli 
olarak cibayet olunur. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Küçük bir tadil var efendim. 

SAKİR BEY (Çatalca) — Ufak bir tadil vardır 
Paşa Hazretleri! Maddenin nihayetinde «bir misli 
olarak cibayet olunur» denmiştir. Bunun «bir mislin
den ibarettir» suretinde tashihini rica ediyoruz. 

REİS — Encümen «bir mislinden ibarettir» şek
linde tashihini teklif ediyor. 

İSMET BEY (Çorum) — Bendeniz de bu nokta
yı izah edecektim. Bu, Hükümetten tefsir şeklinde 
gelmiştir. Encümen tadil mahiyetinde tefsir etmiştir. 
Şimdi Encümenin teklifi veçhile kabul buyurulacak 
olursa makablini mabadından tefrik ederek bir fark 
husuld getirmez. 

REİS — Efendim; madde hakkında söz isteyen 
yoktur. Maddenin nihayeti Encümenin dediği gibi tas
hih edilmiştir. Bu suretle maddeyi kabul edenler lütfen 
ellerini kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen ellerini kal
dırsınlar... Kabul edilmiştir. 

Madde 17. — İdarei hususiyei vilâyat namına ola
rak tekâlifi umumiye üzerinden 1341 senesi zarfında 
tartı ve tahsil edilecek olan küsuratı munzamme kava-
nini mevzua ile vazolunanlardan ibarettir. 

REİS — Madde hakkında söz isteyen yoktur. Ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 18. — Kıl keçilerin beherinden idarei hu-
susiyeler namına Meclisi Umumiler karariyle resmi 
aslinin yüzde ellisini tecavüz etmemek üzere küsuratı 
munzamma alınabilir. 

REİS — Söz isteyen var mı? 
HALİS TURGUT BEY (Sivas) — Efendim; He

yeti Celiîenin malumudur ki dünkü onuncu madde 
ile bir resim kabul ettik. Koyun, keçi, tiftik vesaire 
için beşer kuruş zammı kabul ettik. Şimdi onsekizinci 
madde ile yeni bir teklif serdediliyor. O da idarei hu-
susiyeler namına keçilerden Meclisi Umuminin takdir 
edecekleri resim aslinin yüzde ellisini tecavüz etme

mek suretiyle bir resim zammı için Meclisi Umumi
lere salâhiyet verilmesidir. Bunun esbabı mucibesi 
yoktur. Yalnız sureti hususiyede edindiğim malûmata 
göre keçiler ormanları tahrip ediyorlarmış. Buna mu
kabil olmak ve o cezayı ödetmek üzere böyle bir 
resim almak icabediyormuş. 

Efendiler; Heyeti Celiîenin malûmudur ki orman
ları imha eden dört ayaklı keçiler değil, iki ayaklı 
keçilerdir. 

İki ayaklı keçilerin kimler olduğunu, devlet ida
resindeki orman teşkilâtından tutun da aşair, bedevi 
vesaire suretiyle imrarı hayat edenlere kadar teşmil 
edilirsiniz. Bir keçinin tahribatiyîe herhangi seyyar 
halde yaşayan bir ailenin, boğma suretiyle, yangın su
retiyle, yapacağı tahribat gözönüne-alınırsa, eğer bun
dan mütevellit bir resim tahtı icabediyorsa, kimlere 
tahmil ve tarh edilmesi taayyün, eder. Keçilerden ma
lûmu âliniz harice ihracat yapılmaz. Bunlar dahilde 
sarfedilir ve bilhassa koyun yerine sarfolunur. Koyun 
yünü ile eti ile vesairesiyle harice ihraç edilen mevat 
meyanmda'dır. Keçilerin memleket dahilindeki kıyme
ti zannederim Heyeti Celilece bir çok yerlerde ma-ı 
lûmdur. Yüzde elli nispetinde resmi asliye bir de zam 
yaparsak, esasen iki liradan, iki kâğıttan fazlaya sa
tılmayan ' keçilerin kıymetine nazaran böyle bir resim 
bilnetice pek ağır gelir. 

KADRİ AHMET BEY (Siverek). — İki liraya ve
rirsen ben bin tane alırım. 

HALİS TURGUT BEY (Devamla) — Kontrato 
yapabiliriz yani... (Devam sesleri.) 

Efendim; köylülerin, bilhassa süt için, kendi ihti
yaçlarının temini için peyniri, yoğurdu vesairesi için, 
Türkiye dahilinde imal edilen bütün muytabiye içirt, 
yetiştirdiği bir hayvan varsa o da keçilerdir. Kılından, 
sütünden, peynirinden vesairesinden istifade edilir. 
Sonra Türkiye dahilinde bunların fiyatları zan ve tah
min edildiği veçhile o kadar yüksek değildir. Bu ka
dar vergi tarhına tahammülü yoktur. Yalnız burada 
nazarı itibare alacağımız hususat vardır ki, zanne
derim buna da Heyeti Celileniz iştirak eder. Bu sene 
âşârın ilgası dolayısıyle idarei hususiyelerin varidatı 
da tenakus etmiştir. Maarif, Sıhhiye ve diğer ihtiyaç
larının karşılığı yoktur. Bunda tamamen müttefikiz 
ve nasıl ki umumi bütçe açığını düşünüyorsak, ma-< 
hallî bütçelerin açığını da düşünmeğe lüzum vardır. 
Bu noktai nazardan bendeniz 18 nci maddenin tayyi 
ile yerine ikame edilmek üzere bir madde teklif edi
yorum ve bu maddenin Heyeti Celilece nazarı itibare 
alınmasını rica ediyorum. Bu gaye ve bu maksatta, 
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idarei hususiyelerin açık olan umuru mahalliyelerini 
kapatacak olan paranın teminine matuftur. Kabulü
nü. Heyeti Celilenizden rica ediyorum. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Efendim; onuncu mad
de ile kabul edilen şekle göre, yani tiftik keçileri de 
ithal edildiğine göre nispetlerinin tadil edilmesini yani, 
tiftik, koyun, kıl keçilerinin de ithal edilerek idarei 
hususiyeler için, nispeti daha az bir resim alınmasını 
muvafık görmekteyim. Yalnız, kıl keçilerine zammı 
ihtiva eden bu maddenin bu halde kalması muytabye 
itibariyle, doğru değildir. Sırf kıl keçi yetiştiren aha
liden bu zammı kaldırmak tabiî müsavatı muhil ola
caktır. Eğer idarei hususiyeler için bir resmi munzam 
almak istiyorsak ve onların zaten büsbütün azalan 
varidatına bir yardım arıyorsak, bunu temin etmek 
için, nispeti azaltarak idarei hususiyeler namına ko.-
yun ve alelumum keçilerin beherinden bir resmi mun
zam almak daha muvafıktır, kanaatindeyim. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Hepsinden mi? 
ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Evet, hepsinden. 
İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Hayır, hep

sinden olamaz... 
ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Hepsinden alınırsa 

daha iyi ve muvafık olur zannederim. Çünkü bir kH 
sim hayvanattan alıyorsunuz. Bir kısmını bu resimden 
istisna ediyorsunuz. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Efendim; za
ten cibayet edilecek olan resmin nısfı idarei hususi-
yelere, nısfı Hazineye verilecek. 

ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — O ciheti de zatıâli-
niz teklif edersiniz efendim. Şimdi efendim; alel
umum davar hayvanatından aldığımız zaman bu nis
peti daha ziyade ufaltırız. Koyun, keçi, tiftik yetişti
ren de idarei hususiye varidatına iştirak etmiş olur. 
Bendenizin dairei intihabiyemin arazisi dağlık ve or
manlık olduğundan kara keçiden başka bir şey yetiş
tirmez. Biz, kıl keçilere kara keçi deriz. Biz, kıl keçi-1 

ler için yüzde elli nispetinde bir resmi munzam vere
ceğiz. Sonra koyun yetiştiren halk da bundan tama-
miyle büsbütün müstesna olacak. Tiftikleri de onun
cu maddeye ithal ettiğimize göre bunlardan da bir şey 
alamayacağız. Binaenaleyh bu büsbütün müsavatı mur 
hildir. Bendenizin kanaatime göre koyun yetiştiren 
muhit, idarei hususiyelere hiç vergi vermeyecektir. 
Maksat, idarei hususiyelere.varidat temini ise varida
tın bu tarzda temini kabil değildir. Bendeniz bir tak
rir takdim ediyorum. Bu takririmde diyorum ki (ko
yun alelumum keçilerin beherinden Meclisi Umumi
ler karariyle idarei hususiyeler namına resmi aslisi-
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nin % 20'sini tecavüz etmemek şartiyle küsuratı mun-
zamma alınabilir.) Binaenaleyh bu suretle tekâlif tev-
ziinde hem müsavat, hem de adalet vardır. Her taraf 
müsavi bir tarzda istifade edecektir. Bu tarz, hepsin
den daha makul ve müfit olur kanaatindeyim. (Hay 
hay sesleri.) 

RASİH EFENDİ (Antalya) — Muhterem arka
daşlar; idarei hususiyelere varidat bulmak zarureti var -
dır. Fakat varidat bulurken varidatın cibayet kabiliyeti 
olması şarttır. Kıl keçiler demekle senede ne kadar 
irat getirir bir hayvan olduğunu düşünmek lâzımdır. 
Bir defa kabul ettiğimiz onuncu madde mucibince ağ
nam resmine senede beş kuruş daha zam ettik. Sonra 
resmi aslinin % 50 si nisbetinde idarei hususiyeler 
namına da salâhiyet verecek olursak bunlardan istifa
de etmenin imkânı kalmaz. Binaenaleyh sahipleri iki 
vaziyet karşısında kalır. Ya ağnamı büsbütün saklar, 
15 kuruş ağnam resmi alacak iken bu sefer size beş 
kuruş da vermez. Saklar ve haklı olarak saklar. Çün
kü gerek eski resmi ve gerekse 10 ncu madde ile vaz 
olunan resmi ve sonra gerek idarei hususiyeler namı
na istenen resmi katiyyen kaldırır vaziyette. değildir. 
Sonra bir şey daha vardır. Bazı arkadaşlar diyorlar ki 
kıl keçileri memleket için muzırdır. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Asla!. 

RASİH EFENDİ (Devamla) — Binaenaleyh bun
ları tüketmek lâzımdır. Beyefendiler, tüketelim, pekâ
lâ. Her şeyi tükettiğimiz gibi bunları da tüketelim. 
Fakat bunların yerine ne ikame edeceğiz? Bunlar ser
veti milliyedendir. Bu hayvanatın bulunduğu yerler
de sığır barındırmanın imkânı yoktur. Tiftik ve koyu
nun barınmasının imkânı yoktur. Bunların yaşadığı 
yer dağlık arazidir. Böyle dağlık arazide yalnız bu 
hayvanat yetişebiliyor, yalnız bu hayvanat gezebili
yor. Onun için bunların tüketilmesi nazariyesi yanlış 
bir nazariyedir. İngilizler vaktiyle Kıbrısta bunu tat
bik etmişler. Fakat Kıbrısla memleketimizin vaziyeti
ni bir tutmayınız, rica ederim. Hemen hemen asırlar
dan beri devam eden harpler yüzünden bugün serve
tini kaybeden, yani müddahhar hiçbir serveti kalma
yan bu milletin elinde dört keçisi kalmışsa ona da 
fazla vergi koymıyalım. Bu hayvanlar muzırdır de
mek zannederim yanlış bir siyasettir, yanlış bir naza
riyedir. Saniyen maksat resim almaksa bu hayvanatın 
fazla resim almağa da tahammülü yoktur. Bunların 
eti, yağ ve peyniri, sütü koyun ve tiftiğe nisbetle ga
yet azdır. Fiyatı da daha azdır. Onun için fazla resmi 
kaldırır vaziyette değildir. Bu hayvanlar dağlık arazi
de bulundukları için bu arazi esasen Ticaret ve Ziraata 
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az kabiliyetli olan yerlerdir. Bu hayvanatın bulunduğu 
yerlerin sekseni fakirdir. Her ferdin veya her aile
nin yüz elli keçisi varsa bunlarla ancak maişetini te
min edebilir. Bundan fazla vergi almak esası muvafık 
değildir. Onun için bendeniz maddenin tamamen tay
yını teklif ederim. 

REİS — Buyurun Muhtar Bey! 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim; bendeniz 
de kıl keçilere zam konması taraftarı değilim. Haki
katen bazı dağlık yerlerde, bilhassa bizim vilâyatı 
şarkiyede zaten tiftik yaşamadığı gibi birçok yerler
de koyun da yaşamıyor. Onun için bu kıl keçilerden 
onuncu madde ile beş kuruş, bu madde ile de-resmi 
aslinin yüzde ellisi gibi, yani 14 kuruş bir resim al
mak memleket için pek iyi olmaz. Onun için bendeniz 
şu teklifi yapıyorum; Şükrü Beyin teklifini de dinle
dim. Şükrü Beyin teklifi de ziyadedir. Resmi aslinin 
yüzde onunu tecavüz etmemek üzere resim munzam 
olarak umum koyun ve keçilere teşmil etsinler, ben
denizin teklifim budur. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — İştirak ederim (Kâfi Ses
leri). 

REİS — Efendim; beş altı zat söz istemişti. Kifa
yet takriri vardır. Kifayet aleyhinde de söz söyleyen 
vardır. 

AHMET REMZİ BEY (Gaziantep) — Efendim; 
idarei hususiyelere varidat temin etmek istiyorsak 
onun yolu başkadır. Ceffelkalem bir keçiye zam tek
lif etmek bilmem herhangi bir serveti milliyemiziıı 
bir menbama vergi koymak gibidir. Bütün bunlar ace
le şeylerdir. İdarei hususiyenin ihtiyacı varsa, Dahili
ye ve Maliye Vekâletleri bunu esaslı surette düşünür, 
varidat bulur ve yardım eder. Varidat bulmak için 
yapılacak şeyler ilmi usuller üzerinde uzun boylu tet-
kikat ve teteebbuattan sonra yapılır, o suretle elde edi
lecek neticelere göre kanun teklif edilmsi lâzımdır. 
Cffelkalem böyle kıl keçiye zammedelim, sumdan bu
radan varidat bulalım diye, hemen hatırımıza gelen 
şeyleri yapmıyalım. Milletin serveti umumiyesi üze
rinde tahribat yapacak şeyleri kabul etmiyelim. 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidfr. Maddenin reye yazını teklif 

eylerim. 
İzmir 
Necati 

REİS — Daha birçok takrirler ve tay teklifleri 
varsa da evvele müzakerinin kifayetini reyinize vaz 
edeceğim: Müzakereyi kâfi görenler lütfen el kaldır

sın.. Müzakereyi kâfi görmiyenler lütfen el kaldırsın.. 
Müzakere kâfi görülmüştür. 

MAARİF VEKİLİ HAMDULLAH SUPHİ BEY 
(İstanbul) — Paşam söz istemiştim. Rica ederim, mad
de hakkında bidayette söz istemiştim. 

REİS — Efendim; müzakere kâfi görüldü. Evve
lâ zatı âlinize dedim ki, «Söz söyliyecek misiniz?» 
hayır dediniz. 

HAMDULLAH SUPHİ BEY — (Derhal mi) de
diniz, (sırasında) dedim. 

REİS — Evet, sırasında dediniz, fakat sıranıza da
ha dört kişi vardır. Sizden sonra dört kişi söz al
mıştır. Sırayı siz kendiniz tercih ettiniz. 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazi
antep) — Paşam, Hükümet her ne vakit isterse söy
ler. 

REİS — Evet söyler, bir takrir okunduğu zaman 
hükümet o takrir hakkındaki mütalâasını söyleyebi
lir. 

Efendim; takrirleri okuyoruz: 
Riyaseti Celileye-

18 nci maddenin tayyını teklif eyleriz. 
Ardahan Kastamonu 

Talât Hasan Fehmi 

Riyaseti Celileye 
Muvazenei Umumiye lâyihasının 18 nci madde

sinin tayyını arz ve teklif eyleriz. 
2 . 4 . 1341 

Antalya Antalya 
Rasih Ahmet Saki 

Riyaseti Celileye 
Ufak hayvanatın esas resmine ilâveten onuncu 

maddede beş kuruş daha kabul edilmiş olmakla on-
sekizinci maddenin tayyını teklif ederim. 

Gaziantep 
Şahin 

Riyaseti Celileye 
Onsekizinci maddenin tayyını teklif eylerim. 

Erzurum 
Cazım 

Riyaseti Celileye 
(18) nci maddenin berveçhiati tadilini teklif eyle

riz. 
Koyun ve alelumum keçilerin beherinden idarei 

hususiyeler namına Meclisi Umumiler karariyle res
mi aslinin yüzde yirmisini tecavüz etmemek üzere 
küsuratı munzamma alınabilir. 

Bozok Bolu 
Ahmet Hamdi Şükrü 
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Riyaseti Celileye 
Onsekizinci maddenin berveçhiati tadilini teklif 

eylerim. 
Madde 18. — Onuncu madde ile kabul edilen 

resmi munzammın yüzde ellisi idarei hususiyelere 
verilir. 

Sivas 
Halis Turgut 

Riyaseti Celileye 
Onsekizinci maddenin aşağıdaki veçhile tadilen 

kabulünü teklif eylerim efendim: 
Urfa 
Refet 

Madde 18. — Koyun ve keçilerin beherinden ida
rei hususiye namına Meclisi Umumiler karariyle res
mi aslinin yüzde yirmisini tecavüz etmemek üzere 
küsuratı munzamma alınabilir. 

Riyaseti Celileye 
Onsekizinci maddenin berveçhiati tadilini teklif 

ederim. 
r Aşarın ilgasından hâsıl olan idarei hususiyeler 
maarifi tedrisiye açığı karşılığı olmak ve 1345 sene
sine kadar devam etmek üzere çift hayvanatından 
maada manda, sığır, kısrağın üç yaşından yukarı 
olanlarından asgari elli, azamî yüzer, at, ester ve 
merkepten asgerî yirmibeş, azamî elli kuruşa kadar 
resim alınır. İşbu resim" hayvanatın derecei istifade
lerine göre Meclis Umumiler tarafından karar veril
mesiyle tahakkuk eder işbu resim tedrisat vergileri
ni temin ettiğinde tedrisat vergisinin tahsilinden sar
fınazar olunur. 

Burdur 
Hüseyin Baki 

Riyaseti Celileye 
Onsekizinci maddenin yerine kaim olmak üzere 

berveçhiati maddenin kabulünü teklif ediyorum: 
Madde 18. — Gerek bilvasıta ve gerekse bilâva

sıta tarh olunan tekalif yüzde ikisi idarei hususiye
ler namına küsuratı munzamma olarak alınabilir. 

Çorum 
İsmail Kemal 

Riyaseti Celileye 
(Umum koyun ve keçilerden idarei hususiye na

mına Meclisi Umumiler karariyle resmi aslinin yüz
de onunu tecavüz etmemek üzere küsuratı munzam
ma alınabilir) şeklinde maddenin tadilini teklif eyle
rim. 

Trabzon 
Ahmet Muhtar 

Riyaseti Celileye 
Sayım Kanunu mucibince beher keçiden yirmiüç 

kuruş resim alınıyor. Buna onuncu madde ile beş ku
ruş daha zammedilerek bu miktar yirmisekize iblâğ 
edilmiştir. Şimdi bir de resmi aslinin yüzde elli nis-
betinde idarei hususiyelere zam salâhiyeti verilirse 
zammedilecek miktarla bir keçi ceman otuz dokuz 
buçuk kuruş resme tabi olması lâzım gelir ki katiy-
yen muvafıkı muadelet değildir. Binaenaleyh onun
cu madde ile kabul edilen beş kuruşun nısfı idarei 
hususiyelere tahsis edilmek üzere işbu maddenin tay-
yini teklif eylerim. 

Madde 18. — Onuncu madde mucibince resmi 
asliye zamimmeten alınacak beş kuruşun ikibuçuk 
kuruşu idarei hususiyelere aittir. 

Yozgat 
Süleyman Sırrı 

Riyaseti Celileye 
Maddenin aynen kabulünü teklif ederim. 

Giresun 
Hakkı Tarık 

Riyaseti Celileye 
Ağnamdan alınan vergi bazı yerlerde sermayenin 

yüzde onunu tecavüz ettiğinden ve kıl keçilerden ay
rıca vergi alınması hiçbir esasa istinat etmediğinden 
18 nci maddenin tayyini teklif ederim. 

Gaziantep 
Ahmet Remzi 

REİS — Efendim birçok takrirler vardır. Bunla
rı tasnif edeceğim. 

MAARİF VEKİLİ HAMDULLAH SUPHİ BEY 
(İstanbul) — Arkadaşlar Maarif Bütçesi mevzuubahis 
olduğu esnada tedrisatı iptidaiye karşılığında hâsıl 
olan büyük açığı münakaşa ve tetkik buyurdunuz ve 
beş yüz bin lira kadar yardım esasını kabul ettiniz. 
Halbuki rakamlar buraya geldiği zaman göreceksi
niz, bu beşyüz bin liradan yüzde yirmibeş tasarruf 
dolayısiyle ikiyüz bin lirası kaybedilmiştir. Halbuki 
tedrisatı iptidaiye açığı o zaman size arz edilenden 
daha fazla idi. İtimat buyurabilirsiniz ki - en son 
olarak aldığımız telgraflara, mektuplara nazaran arz 
ediyorum. İki buçuk milyona yakın tedrisatı ipti
daiye açığı vardır. Millet Meclisi tedrisatı iptidaiyeyi 
baştan başa buhran içerisinde bırakmaya razı olmak
sızın bunun karşılığını birer birer kapatmak kararını 
alamaz. Bu itibarla arz ediyorum ki, keçiler hakkında 
teklif edilen resmi munzam, hiç şüphe yoktur, filan 
zevatın, hayvan sahiplerinin menfaati aleyhine ola
bilir. Bu çok aşikârdır, derhal takdir edilir. Fakat 
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bu menfaatlere mukabil Millet Meclisinden istirham 
ediyorum; bütün tedrisatı iptidaiye ile alâkadar olan 
binlerce ve binlerce çocuklarımızın ve bunların ter
biye ve tedrisine memur ettiğiniz hocaların men
faatim nazarı dikkate alınız. 

TALÂT BEY (Ardahan) — Keçilerin yetiştiği 
yerlerde hiç mektep yoktur beyefendi! 

MAARİF VEKİLİ HAMDULLAH SUPHİ BEY 
(Devamla) — Arkadaşlar bendeniz hatırlıyorum, çok 
eskiden bir Maarif Nazırı halkı etrafına toplamış, 
Maarifin lüzumuna dair bir nutuk irat etmiş. Aradan 
geçen seneler zarfında, memleketin bütün suııufu 
maarif ihtiyacını o kadar duymuştur ki, maarifin lü
zumun dair telkinatta bulunmak değil, mütemadiyen 
maarif istiyen memleketlere maarif vermek vaziye-
tindeyiz. Halk istiyor; bir saatlik, iki saatlik, iki bu
çuk saatli yola çırılçıplak, zavallı, bakımsız çocukla
rını gönderiyorlar. Orada bir mektep vardır. Orada 
okusun ve pissin diye gönderiyorlar. Tedrisatı ipti-
daiyemizin vaziyeti umumiyesi senelerden beri o ka
dar feci, o kadar elimdir ki nihayet muallimlerin 
kalbinde inkisar hasıl olmuştur. Çocuklarımız bu 
buhran içerisinde lâzım gelen gıdayi maneviyi al
maktan mahrum kalmışlardır. Bu itibarla keçiler hak
kında çok müşfik olan muhterem arkadaşlarımdan 
rica ediyorum. Çocuklar hakkında da aynı asarı şef
kati göstersinler (handeler.) Millet Meclisinin biz
zat ısdar ettiği kanunlarla idarei hususiyelere tahsis 
edilen varidatın mühim bir kısmı elden çıktı. İdarei 
hususiyenin sıhhi teşkilâtı bundan mutazarrır oldu ve 
tedrisatı iptidaiye bundan müthiş surette mutazarrır 
oldu. Başta arz ettiğim rakamı tekrar arz edeyim; 
iki buçuk milyona yakın açığın karşılığını nereden 
bulacağız. 

Arkadaşlar; herhangi bir menfaat mevzuubahs ol
duğu vakit, bundan almıyalım, bundan almıyahm 
dersek, bu hocalar nasıl tedrisata devam edeceklerdir? 
Çocuklarımızı nasıl okutacağız? 

Arkadaşlar; bütün vaki olan teklifler arasında 
bendenizce çok mülayim görülen tadil teklifleri üze
rinde ısrar edecek değilim. Urfa Mebusu Refet Be
yefendi buyurdular ki koyun ve keçilerden alman 
resmi asliye yüzde yirmi bir zam yapmak suretiyle 
belki sekiz yüz ile bir milyon arasında bir varidat 
elde ederiz. Bu suretle varidatı hususiyelere çok mü
essir bir yardım olur. Keçiler hakkında bir şey ilâve 
ederek sözüme nihayet veriyorum. Arkadaşlar; bu 
keçiler üzerinden gıdasını çıkaranların adedi- mühim
dir. Bunları bir saniye hatırımdan çıkarmadığımı iti

raf ediyorum. Fakat itimat buyurabilirsiniz ki hayat 
ihtiyacı çok kuvvetli bir mürşittir. Keçileri ellerin
den yavaş yavaş alınmak tehlikesine maruz olanlar 
maişetlerini başka sahada arayabilirler. Bulgaristan 
topraklarında bu keçilerden bir tane bırakmamışlar
dır. Bulgaristan'da ormana çok ehemmiyet verildiği 
için keçiler aleyhine ısdar edilen kanunlar neticesinde, 
Bulgaristan'da otlayan bir tek keçiye tesadüf edemez
siniz. 

Bundan yüz elli sene evvel Ankara hakkında yazı
lan tarihleri okuyunuz. Orada göreceksiniz ki An
kara'nın etrafında yem yeşil ormanlar varmış. Erzu
rum Mebusu Muhteremlerine soruyorum. Erzurum 
etrafındaki ormanlar hakkında cedlerinden dinle
dikleri hikâyeleri bize söylesinler. Memleket baştan 
başa orman itibariyle haraba doğru gidiyor. Bir çöl 
haline geliyor. Keçiler bu çölün en birinci amillerin
dendir. Arkadaşlar; bendeniz mesul bir Maarif Vekili 
sifatiyle söylüyorum. Bu maddeyi ilga edebilirsiniz ve 
bu kararı ittihaz buyurabilirsiniz, fakat herhangi bir 
şekilde, iki buçuk milyonluk bir açık karşınıza ge
lecek ve bu açığı kaaptmak için bir karar almaya 
rnustar kalacksmız (reye sesleri) 

HALİS TURGUT BEY (Sivas) — Takrirlerin 
reye vazı hakkında söz söylüyeceğim. 

REİS — Buyurun; (kâfi sesleri). Takrirlerin re
ye vazı hakkında söz istiyorlar tabiî hakkıdır. 

HALİS TURGUT BEY (Sivas) — Efendim muh
telif takrirler vardır. Birisi tay teklifidir, diğeri mad
de tay olunduktan sonra yerine ayrı bir maddenin 
ilâvesi teklifidir. Eğer tay teklifi tercih ve kabul edi
lirse onun yerine bir madde konulamaz. Onun için 
bendenizin teklifim iki vecihiidir, hem taydır, hem de 
yerne konacak bir maddeyi havidir. Onun tercihini 
rica ediyorum. (Gürültüler). 

REİS — Efendim; müsaade buyurunuz, takrirler 
çöyîe tasnif edilmiştir. Evvela tay teklifleri vardır. 
Ondan sonra Hüseyin Baki Beyin bir takriri vardır 
(o ayrı meseledir sesleri). Halis Turgut Beyle Süley
man Sırrı Beylerin takrirleri onuncu maddenin tadili 
mahiyetindedir. Onuncu maddenin tadilini ihtiva eden 
bir takriri on sekizinci madde mevzuubahs olurken 
reye koyamayız. 

HALİS TURGUT BEY (Sivas) — Nasıl olur 
efendim? Bu tadil teklifidir. 

REİS — Efendim; Halis Turgut Beyin takriri 
şöyledir: (Onuncu madde ile kabul edilen resmi mun
zamının yüzde ellisi idarei hususiyelere verilir.) Yani 
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onuncu maddeyi de tadil ediyorsunuz. (Tadil değil 
Paşa sesleri). 

HALİS TURGUT BEY (Sivas) — Malûmu âliniz 
onuncu madde ile bir resim alınır diye tespit edilmiş, 
fakat idarei hususiyelere verilecek diye değil. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
İdarei hususiyeye değil, hazineye alınır. 

REİS — Efendim; geçmiş olan bir maddede mev
zu bir tahsisatı bundan sonraki maddelerden her
hangi birisine vaza kalkışacak olursak o maddenin 
tadili" demektir. Bunun içerisinden çıkılmaz. Yeniden 
bir teklif yaparsınız. Sonra Ahmet Muhtar Beyin 
takriri vardır. Yüzde on teklif ediyor. Asgarî bir tek
lif. Bir de yüzde yirmi teklifleri vardır. Bir de mad
denin aynen kabulü teklifi vardır (hayır hayır ses-

% leri). 

İSMET BEY (Çorum) — Paşam müsade eder
seniz usul hakkında söz söyleyeceğim. Efendim; ka
bul edilen onuncu maddedeki beş kuruş zammın 
muhtesi lehini kanun tayin etmemiştir. (1340 senesi 
için alınır) diyor. Bu Muvazenei Umumiye için mi, 
idarei hususiye için mi tasrih etmiyor (etmiştir ses
leri)? Bu takrir resmin muhtesi lehinin tayinine aittir. 
Maddenin tadiline ait değildir. Binaenaleyh takririn 
reye vazı lâzımdır. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Muhassı leha malûmdur. 

MUSA KÂZIM EFENDİ (Konya) —. Efendim; 
bendeniz de keçilerin lehinde isem de İsmet Beyin 
usul hakkındaki mütalâasına iştirak etmiyorum. Çün
kü yapılan kanun Muvazenei Umumiye Kanunudur. 
Yani bu kanunla kabul edilen tahsisat doğrudan doğ
ruya bütçeye, Devlet Bütçesine ait kanundur. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Ama 18 nci maddede 
idarei hususiyeye aittir. 

MUSA KÂZIM EFENDİ (Devamla) — İdarei 
hususiyeye aidiyeti tasrih ve tahsis edilmedikçe asıl 
olan devlet bütçesidir. Asıldan inhiraf edilemez. Ha
lis Turgut Beyin teklifine bendeniz de iştirak ediyo
rum. Fakat makamı riyasetin usul hakkında bulduğu 
gayet ilmî ve ciddî esas benim de takdirimi mucip 
olmuştur. Başka şey yapılamaz. 

REİS — Efendim; şimdi evvelâ tay takrirlerini 
reye koyacağım. 

AHMET REMZİ BEY (Gaziantep) — Paşam tek
lifim maddenin tayyi hakkındadır. Reye konmazdan 
evvel maddenin tayyını niçin teklif ettiğimi izah ede
ceğim. 

REİS — Efendim; tay teklifinin neresini izah ede
ceksiniz? Tay teklifinden maksat maddenin tayyi de
mek değil midir? 

AHMET REMZİ BEY (Gaziantep) — Müsaade 
buyurunuz efendim takririmi izaha lüzum gördüm. 
Maarif Vekili Beyefendi, Maarif "Bütçesinin açığından, 
idarei hususiye mekteplerinin vaziyeti kelimesinden 
bahsetti. Bendeniz de tay teklifinde bulunmuştum. 
Maarif Vekili Beyefendi ile bendenizin noktai naza
rım arasında mühim bir fark vardır. Bunu, ayrı bir 
noktai nazar olduğu için arz etmeye lüzum görü
yorum. Efendiler bilmünasebe arz etmiştim, idarei hu-
susiyelerin varidatı kâfi değilse; mekteplerin vaziyeti 
elîm ise bunlar düşünülmelidir. Bu, keçilere vazolunan 
vergilerle temin olunamaz. Efendiler. Bu, keçilere 
konulan vergiler ne miktar varidat getirecektir, mek
teplerimizin açığı ne miktarla kapanacaktır, keçiler 
nerelerde yetişir, hangi mıntıkalarda halka daha zi
yade faidesi vardır, hangi mıntıkalar bunlarla temini 
maişet ediyor veyahut keçilerin üzerine konulacak 
olan vergiler, keçilerin sermayesinin yüzde kaçını 
bulmuştur? Bunlar hesap edilmelidir. Halbuki orta
da hesap yoktur. Maarif Vekili Beyefendi «keçileri 
müşfikane himaye ediyorsunuz, biraz da mektepleri 
himaye edelim» noktai nazarını serdettiler. Efendim; 
bu, keçileri düşünmek değildir. Bu, serveti ınilliyeyi 
düşünmektir. Açığımız vardır, kapatacağız diye eli
mize geçen sakalı yolduğumuz gibi şimdi de keçilerin 
sakalı elimize geçmiştir. Onu yoluyoruz (handeler). 

HAKKI BEY (Van) — Beyefendinin Muvazenei 
Umumiye Kanunu lâyihasında imzaları vardır. Onu 
mu tekzip ediyorlar? 

AHMET REMZİ BEY (Devamla) — Efendim; 
kıl keçiler için ayrıca bir vergi zammı hiç bir esasa is
tinat etmez. Kıl keçiler bazı mıntıkalarda yetişiyor. 
Orada tiftik yetiştirmek imkânı yoktur. Tiftik keçisi 
oralara gelir. Kıla inkilâp eder, kıl keçisi halini alır. 

Sonra arkadaşlar dediler ki «umumî nisbet üze
rinden bir vergi zammedelim» bu dahi doğru değil
dir. Çünkü zammettiğimiz vergiler takririmde arz 
ettiğim gibi bazı yerlerde sermayenin % 10'nu teca
vüz etmektedir. Sermayenin yüzde onundan fazla 
vergi almak cidden insafsızlık olur. 

RAGIP BEY (Kütahya) — Yeni açılan müzakere. 
dolayısıyle bendeniz söz istiyorum. 

REİS — Efendim; Remzi Bey bir tay teklifi yap
mıştı ve takririni izah etmek için söz istemişti. Tabiî 
takririni izah içn söz vereceğiz. Fakat kendilerinden 
rica ederiz, yalnız takrirlerini izah etsinler. 
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AHMET REMZİ BEY (Gaziantep) — Mazbata
nın altında benimde imzam olduğu mevzuubahs oldu. 
Bütün maddeler encümenden çıkarken Heyeti Umu-
miyesine muhalif olmadığım için imzam konulmuş
tur. Maddelerin içerisinde muhalif olduğum noktalar 
vardır. Encümen arkadaşlarım bilirler. Bu maddede 
o meyanda olduğu için maruzatta bulunuyorum. 

REFlK BEY (Konya) — Reis Paşa Hazretleri 
şu keçilerin yakasını bırakalım da yirminci maddede 
bira, likör vesaire vardır. Onlara zam edelim. 

REİS — Efendim, tay teklifini nazarı dikkate 
alanlar lütfen el kaldırsın.. Nazarı dikkate almıyan-
lar lütfen el kaldırsın.. Nazarı dikkate alınmıştır. 
Maddeyi tayyediyoruz (Alkışlar). 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Maliye Vekilinin ekme
ğine yağ sürdünüz. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Keçiler kurtuldu. 

REİS — Eski on dokuzuncu madde on sekizinci 
madde olmuştur. Onu okuyacağız: 

Madde 18. — Tekâlif ve rüsumu Devlete mun
zam olup 1339 senei maliyesi nihayetine kadar tahak
kuk eden idarei hususiye ve belediye hisseleri 3 Ni
san 1340 tarihli Mahsubu umumi kanunu mucibince 
mahsuben istiyfa ve bu suretle alınacak hisseler Hazi
nece ait oldukları idarei hususiye ve belediyelere nak
den tesviye olunur. 

REİS — Efendim; madde hakkında söz istiyen 
var mı? (Hayır sesleri). Maddey aynen reye koyuyo-
yorurrK Kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Kabul et-
miyenler lütfen el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Madde 19. — Şarap ve rakılar ile bira ve emsali 
meşrubatı kûül iyeden alınacak oktrova resmi, resmi 
aslinin rubunu tecavüz edemez. 

REİS — On dokuzuncu madde hakkında söz iste
yen var mı? 

DOKTOR MUSTAFA BEY (Çorum) — Efendi
ler; bu sene öyle kanunlar yaptık ki, idarei hususi-
yenin en mühim faaliyetlerini tamamiyle tahdit ettik. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Bu madde belediyelere aittir. Yanlış söyleme! 

DOKTOR MUSTAFA BEY (Devamla) — Rica 
ederim, onu bendeniz de biliyorum efendim. Demin 
idarei hususiyeler namına geçenlerden alınacak küsura
tı munzammayi kaldırdınız. Binaenaleyh biraz idarei 
hususiyeleri düşünelim. Bu maddede oktorava res
minden bahsolunuyor. Bunun belediyelere ait oldu
ğunu biliyorum. Bu maddede bahsedilen rakı, bira, 

I şarap, likör vesaire mükeyyefat ve meşrubattır. İdarei 
hususiyeler asıl burada nazarı itibare alınmalı ve buna 
bir şey zammetmek suretiyle idarei hususiyelere ver
melidir. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Bir sual 
soracağım efendim. Maddede «Oktrova resmi, resmi 
aslinin rubunu tecavüz edemez» diyor. Halbuki 
Oktrovanın alınması ile yalnız belediyeler müstefit ola
caktır. Devlet Bütçesine bundan bir şey yoktur. Bele
diyelerin varidatını tezyidin Muvazenei Umumiye 
Kanunu ile ne münasebeti vardır? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Hayır efendim, tezyit değildir. Malûmu âliniz oldu
ğu veçhiyle Oktrova resminin ne nisbette alınacağına 
dair Belediye Kanunu ile beraber geçen sene burada 
bir liste çıkarttık. Belediyelerin alelumum meşrubatı 
kûüliye üzerine vaz edecekleri resim hakkında salâ
hiyeti o kadar vasidir ki: Meselâ, biranın bir şişesin
den on beş kuruş Oktrova alıyorlar. Halbuki Heyeti 
Cehle tahattur buyurur, ispirto ve meşrubatı İcûühye 
resmini bir kanunla burada tenzil ettik. Resim gayet 
ağır olduğu için hemen hemen istihlâkatı umumiye-
nin ekseriyeti azimesi kaçak haline geldi. Resimden 
hazine fedakârlık etti. Kaçakçılığın önü alınsın diye 
resmi indirdik. Halbuki Oktrova Kanunu ile verilen 
salâhiyeti vasai baki kaldıkça bu zammı şimdi bele
diyeler yapmaktadır. Kaçakçılığın meni için Hükü
metin yaptığı tenzili resim, netice itibariyle sıfıra mün
cer olmuştur. Çünkü kaçakçılık devam ediyor. Ne be
lediyeler müstefit oluyor ve ne de onların zammı dola-
yısiyle Hazine kendisine ait olan resmi cibayet edi
yor. Şu halde düşündük ki: Belediyeler de bu mad
de üzerinden müstefit olsun. Resme mütehammil olan 
bir şeydir. Mevadı mükeyyefedendir, onun için tah
dit edelim. Yani belediyelerin aldıkları resim bir nis-
beti muayyene dahilinde olsun ki resim dolayısiyle ye
niden kaçakçılığa meydan vermiyelim. Maksat bundan 
ibarettir. Bunda hazineye taallûk eden bir cihet yok
tur. Kaçakçılığı men için alacağımız tedabirin fiili
yatta faidesizliğini intaç edecek bazı mevani oldu
ğundan bunları izale için bu maddei kanuniyeyi vaz 
ettik. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Oktrova 
resmi belediyelere aittir. Bu da kanunu mahsusla mu
ayyendir. O kanunu mahsusun tadili icap ederken 
ve ayrı bir kanun ve bir madde halinde gelmesi lâzım 
gelirken Muvazenei Umumiyeye girmesi doğru mu
dur ve bütün kanunların böyle Muvazenei Umumiye 
Kanunu ile tadili muvafık mıdır? Bir mazbata ve bir 

I lâyiha ile ayrıca arz olunmak lâzım değil midir? 
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MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Devamla) — 
Süleyman Sırrı Bey arkadaşımızın hakkı vardır. Bazı 
levayihi umumiyenin tadiline taallûk eden kanunların 
ayrı çıkarılmasını arzu buyuruyorlar. Fakat Muvazene 
Kanununa bu gibi mevat derci yalnız bize mahsus 
bir hal değildir. Hemen bütün mütemaddin memle
ketlerin bütçelerinde ve muvazenei umumiye kanun
larında bu gibi mevat vardır ki firence tabiri müsaade 
buyurursanız arz edeyim. (Joncticn budgetaire) der
ler. Yani ahkâm doğrudan doğruya o senenin Muva
zenei Umumiyesine müteallik olmayıp ahkâmı umu
miyenin tadilini mucip bazı mevat bulunan şeye der
ler. Teşkilâta taallûk ederse bilhassa gayet muzırdır. 
Fakat ahkâmı umumiyeyi tadile müteallik olursa ce
vaz vardır ve her memlekette cereyan eden bir vazi
yettin müstaceliyetine binaen bizde bunu, Muvazenei 
Umumiye Kanunu ile geçirmeyi tercih ettik (muvafık 
sesleri/). 

HULUSİ BEY (Karesi) — «Şarap, bira ve em
sali» deniliyor. Oradaki «emsali» ne demektir? Bun
dan maksat nedir? Geçen seferki Meni Müskirat Ka
nunu gibi bir takım suiistimalâta sebebiyet verecek 
olan bu kayıt için ne düşünüyorsunuz? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
O mesele taayyün etmitşir. Hangilerin satılmasına ce
vaz varsa onlardan alınacaktır ve kavanini mahsusa 
ile musarrahtır. Burada yeni bir hüküm vaz edilmi
yor. 

İSMET BEY (Çorum) — O bahsedilen kanun tef
sir edilerek halledilmiştir. 

ŞEVKET BEY (Kırklareli) — Asıl kanununda 
(«duhuliye resmi» denilmişken burada «Oktrova» 
denilmiş «Duhuliye» demek lâzımdır. Niçin «Oktro-" 
va» denilmiştir? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Oktrova duhuliye demektir. Onun için kanuna böyle 
yazılmıştır. 

REİS — Efendim; başka söz istiyen yoktur. Bir 
takrir vardır: 

Riyasete 
Şarap ve rakılarla bira ve emsali meşrubatı kûüli-

yeden alınacak. resim, resmi aslinin nısfını tecavüz 
edemez. İşbu resmin nısfı Oktrova, nısfı diğeri ted
risatı iptidaiye karşılığı tutulacaktır. 

Sivas Konya 
Rahmi Refik 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) - - Kanunu 
aslide «duhuliye» yazılıdır ve kanunun serlevhası 

«duhuliye resmi kanunu» diye yazılıdır. Burada ise 
«Oktrova» deniliyor. Tashih edilmek lâzımdır. 

REİS — Takrirlere takaddüm eden bir tekliftir. 
Ne buyuruyorsunuz? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Kabul ediyoruz efendim. 

REİS — O halde «duhuliye» olacaktır. 
TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Sanki, 

«duhuliye» Türkçe mi? (handeler). 

KADRİ AHMET BEY (Siverek) — Türkçesini 
sen söyle; 

TUNALI HİLMİ BEY (Devamla) — Oktrova, 
lıiç olmazsa Türkçeleşmiş. 

RUŞEN EŞREF BEY (Karahisarısahip) — Gi
rinti girinti. 

(Konya Mebusu Refik ve Sivas Mebusu Rahmi 
Beylerin takriri tekrar okundu.) 

REİS — Efendim; takriri reyinize arz ediyorum. 
Nazarı dikkate alanlar lütfen ellerini kaldırsın.. Na
zarı dikkate almıyanlar lütfen ellerini kaldırsın.. Na
zarı dikkate alınmıştır. 

RUŞEN EŞREF BEY (Karahisarısahip) — Çocuk
lara keçilerden bir şey bulamadık. Hiç olmazsa rakı
dan bulalım. 

REİS — Efendim; nazarı dikkate alınan takrirle 
maddeyi Encümene veriyoruz. Yirminci madde oku
nacaktır: 

Madde 20. — Maden ocaklarının tesisatına ve iş
letilmesine ait levazımdan ve tuzdan Oktrova resmi 
alınmaz. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Müsaade buyurunuz. Burada tadil teklifim var. Efen
dim; bazı yerlerde bugün hali faaliyette bulunan ma
den ocaklarımız vardır. Belediyeler kendi hududu 
dahilinde olmak itibariyle bu maden ocaklarının te
sisatına ve işletilmesine müteallik ne kadar levazım 
geliyorsa bundan da Oktrova resmi almaya başladı
lar. Halbuki esasen madenlerimizin maalesef kâfi de
recede işeltilmediğine ve işletilemediğine kaaniyiz ve 
bundan müştekiyiz ve bir de bu madenlerin işletilmesi 
için muktazi levazıma bir kat da Oktrova ilâvesiyle 
resim almak her halde memleketin iktisadiyatı umu
miyesine nafi olmayan bir şekildir. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Tarifede 
yok ki nasıl alıyorlar? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Devamla) — 
Onmı için maadin ocaklarının tesisat ve işletilmesine 
ait levazımdan Oktrova resmi alınmasın diyoruz. Bu-
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nun kabulü sanayii madeniyenin inkişafı noktai na
zarından zarurîdir. 

Sonra tuzdan da Oktrova alınmaması için kayıt 
koyduk. Tuzdan oktrova resmi alınmamasının esbabı 
ikidir. Birisi zaruret dolayısiyle, tuzun kilosuna iki 
kuruş zam buyurdunuz. Ondan başka tuz Devlet in
hisarına tabi bir maddedir. Malûmu âlinizdir ki; 
devlet inhisarına tabi ola eşya her yerde aynı fiyatla 
satılır. Devlet satışı böyledir. Halbuki oktrova res
mini verdikten sonra dahi fiil resmi ile satılmak mec
buriyeti vardır. Netice itibariyle Oktrova resmini dev
let inhisarına tabi olan eşyadan almak demek dev
lete ait olan varidatın bir kısmını beleiyelere devret
mek demektir. Çünkü Oktrova suretiyle inzimam 
eden miktarı fiyata zam suretiyle satmak imkânı yok
tur. Fii miri, sabit ve resmi bir fiyat olduğu için bu
nun üzerine oktrova resmi inzimam edince varida
tın hepsi belediyelere gitmiş olur. 

Heyeti Celileden istirhamım şudur ki; bu madde 
yalnız tuz için değil, devlet inhisarına tabi olan eş
yadan da Oktrova alınmaması hakkında bir kayıt vaz 
buyrulmasıdır. Devlet inhisarına tabi olan eşyanın ma
dem ki resmi fii muayyenle satılmak mecburiyeti var
ır. Masarifi nakliyesi vesairesi ne olursa olsun o fiyat 
tebeddül edemez. Binaenaleyh bunların Oktrova res
mine tabi tutulmaması zaruridir. Aksi halde bütün 
varidat Oktrova resmi şeklinde belediyelere intikal 
etmiş olur. 

ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Duhuliye Resmi Kanu
nunda Oktrova alınacağına dair bir kayıt yoktur. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Devamla) — 
Bazı belediyeler almaya başlamışlardır efendim. 

ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Takibat yapmak lâzım
dır. Çünkü kanuna muhaliftir. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Devamla) — 
Onun için bendeniz maddenin, «gerek maden ocak
larının işletilmesi için lâzım olan mevattan, gerekse 
inhisara tabi mevattan duhuliye resmi alınmaz,» tar
zında tadilini istirham ediyorum. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Tuzdan 
duhuliye resmi alınacağına dair belediye kanununda 
bir kayıt yoktur. Nasıl oluyorda bu resmi alıyorlar? 
Kanunda bir kayıt ve işaret yoktur ve bunu almaya 
da belediyenin salâhiyeti yoktur. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim; bendeniz var demedim ve tetkik de etmiş 
değilim. Fakat bildiğim bir şey varsa şikâyetlerin te
vali etmesidir. 

HALİS TURGUT BEY (Sivas) — Efendim; yeni 
bir teklif serdedilmiş oluyor. Devlet inhisarlarından 
da Oktrova resmi alınmasın deniyor. Bunu kabul eder
sek kabul etmiş olduğumuz diğer madde ile tearuz ha
sıl olacaktır. Kabul edilen bir kanunla müskirat in
hisara tabi olacaktır. Halbuki yukarıdaki maddede kû-
ülden, ispirtodan duhuliye resmi alınır diye bir kayıt 
vardır ve bunu kabul ettik. Şimdi de aksi teklif edi
liyor. Binaenaleyh burada tearuz vardır. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendiler müskiratla, rakılarla aşağıdaki maddelerin 
henüz bir münasebeti yoktur. Her ne kadar Heyeti 
Celileniz ispirto ve mevadı kûüliyenin inhisarı için 
Hükümete müsaade vermişse de bunun, müstenidün-
leyhi olması iktiza eden 'kanun, Heyeti Celilenize 
sevkedilmiş ve kabul edilmiş olmadığı içindir ki meş
rubatı kûüliye inhisar altında değildir. Bundan dola
yıdır ki o madde ile aşağıdaki maddenin hükmü bir 
değildir. Onu ne zaman inhisar-altına alırsanız ve o 
kanun Heyeti Celilenizden geçerse icabında o kanun
da teemmül buyurursunuz. Vaziyette bir tenakuz yok
tur. Arz etmiş olduğum şudur: İnhisar eşyası, devlet 
inhisarına tabi olan mevat, fii resmi ile satılmak mec
buriyetinde olduğuna göre bunlardan alınacak Oktro
va, müstehlikinden değil, Hükümetin kesesinden bele
diyelere verilmiş oluyor ve bu zaruridir. Bu vaziyeti, 
bu tearuzu kaldırmak lâzımdır. İstirhamım bundan 
ibarettir. 

VEHBİ BEY (Aksaray) —m Efendim madenlerin 
işletilmesine ait olan levazımdan duhuliye alınirııya-
caktır, deniliyor. Yeni sanayi için lâzım olan mevat 
ne olacaktır? 

ALİ CENANİ BEY (Gaziantep) — Efendim; ben
deniz buna Ticaret Vekili sıfatiyle cevap verirsem sa
nayiin inkişafı noktai nazarından müessesatı sınaiye 
levazımının dahi Oktrova resmin tabi tutulmaması 
lâzımdır ve bu sanayiin inkişafı için medarı teşvik olur 
mütalâasındayım (çok doğru sesleri) (bravo sesleri). 

REİS — Osman Nuri Bey (Bursa) buyurunuz 
efendim. 

VEHBİ BEY (Aksaray) — Reis Paşa Hazretleri 
takririm var, izah edeceğim. 

REİS — Evet takririniz var, sırası gelince izah 
edersiniz efendim. 

OSMAN NURİ BEY (Bursa) — Efendiler, ben
deniz bu 21 nci maddedeki müstesnalar arasına bir 
de (koza) nm ithalini rica ediyorum. Zira koza istih-
salâtı inkiraz bulmak üzeredir. Pekâlâ biliyorsunuz ki 
çoktan beri, hatta yakın zamanlara kadar, memleketi-
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mizin en büyük menabii varidatından ve en büyük 
servetlerinden birisi de koza mahsulüdür denirken şu 
bir kaç zamandan beri tevali eden hadisat ve harici 
tecavüzat bu mahsulün membalarını sarsmış ve bu 
sasıntılara karşı bir himaye göremediği için mattees-
süf derece dereec sönmüş ve hiçe inmiştir. Bugünkü 
vaziyet bu arz ettiğim merkezdedir. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim; Rozandan Oktrova alıyorlarsa muzır bir 
şeydir. 

MUVAZENEl MALİYE ENCÜMENİ NAMINA 
MAZBATA MUHARRİRİ SAKİR BEY (Çatalca) — 
Efendim; kozadan oktrova alıyorlar mı? 

OSMAN NURİ BEY (Bursa) — Evet alıyorlar, 
efendim. 

RASİH EFENDİ (Antalya) — Oktrovanm bu 
memlekette manası yoktur. 

OSMAN NURİ BEY (Devamla) — Efendiler; 
bazı vilâyetler vardır ki hayatını sırf bu mahsul sa
yesinde temin etmektedir. Meselâ İzmit, Bursa, Bi
lecik, Diyarbekir ve kısmen Elâziz bu meyandadır. 
Daha diğer bazı vilâyetlerde vardır ki onlar da bu 
kabildendir. Fakat bugün memleketlerin hayatı ikti-
sadiyesini temin eden bu mahsul - arz ettiğim gibi -
sönmek üzeredir. 

Efendiler; nazarı .dikkati âlinizi celbetmek ve ma
ruzatımı- teyit etmek için Heyeti Celileye bir rakam 
arz etmek istiyorum ve bu rakamı da resmî istatistik
lerden ahz ederek arz edeceğim: 1328 tarihine kadar 
memleketten ihraç edilen koza mahsulünün seneyi 
yekûnu yirmi milyon kiloya baliğ olmakta idi. Da
hilde kalan, memleketin ihtiyacına, sarfolunanlar müs
tesna, bu koza mahsulünün yüzünden hariçten mem
leketimize celbettiğimiz paranın miktarı da (3,5) mil
yon liraya baliğ olmakta idi. (3,5) milyon altın para
dır. Bugünkü hesaba göre (30) küsur milyon lira eder. 
Acaba memleketimizde hangi menabii vardatımız bize 
bu nisbete faide temin etmektedir? Büyük bir faide 
teminine müsteit olan bir mahsulün himayesine He
yeti Celileniz taraftarı olmaz mı? İşte, bunun için bir 
takrir takdim ediyoruz. Bu maddede tuzdan sonra 
(kozandan da oktrova alınmaz) diye bir kayıt konul
masını rica ediyoruz. (Belediyeler bitti sesleri). 

REİS — Efendim; madde hakkında başka bir söz 
istiyen var mı? 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazi
antep) — Efendim: Aksaray Mebusu Muhteremi 
Vehbi Bey gayet hassas bir noktaya dokundular. 

Geçen sene duhuliye resmi müzakere olunurken ben
deniz bazı noktalarına' itiraz etmiştim. Fakat Dahili
ye Encümeni ekserisinde ısrar etti. 

Efendiler; Duhuliye resmi bugün memleketin 
umumî iktisadı üzerinde gayet fena bir tesir yapan 
vergi haline geldi (pek doğru sesleri). Birisi Vehbi 
Beyin buyurduğu sanayii dahiliye meselesidir. Efen
diler; sanayii dahiliyenin inkişafı için geçenlerde bu
rada Ticaret Bütçesi müzakere olunurken Heyeti Ce
lileniz büyük bir hassasiyet gösterdi. Devletin Büt
çesinde bu sene bunun için (1 240 000) lira tahsisat 
kabul ediliyor. Geçen sene (500) bin lira vermiştiniz. 
Mütemadiyen Ticaret Vekâleti teşviki Sanayi Kanu
nu mucibince birçok müessesata muafiyet veriyor. 
Fabrikaların bir takım şerait dahilinde hariçten geti
receği mevadı iptidaiye üzerinde gümrük resmini is
tisna ediyor. 

Sonra efendiler; o müesseselerin içerisinde çalı
şanların Temettü Vergisi, Müsakkafat Vergisi gibi 
birçok vergileri bırakılıyor. Devlet Bütçesinde mühim 
bir varidat terkolunuyor. Bütün bunlardan maksat sa
nayii dahiliyemizin inkişafını temindir. Hariçten gelip 
de para verdiğimiz eşya badema hariçten gelmesin ve 
paramız dışarıya gitmesin diye çalışıyoruz. Belediyeler 
hariçten ithal edilecek mamulât üzerine sizin kal
dırdığınız resmin yerine daha müessir bir resim koyu
yorlar. 

Sonra efendiler; ihracat emtaası biliyorsunuz ki 
memleketin bir tarafından kalkar doğrudan doğruya 
sevk olunamaz. Arada bir takım merakize uğrayarak 
geçer ve her uğradığı yerde Oktrova resmine tabi olur. 

Efendiler; bu mesele memleketin iktisadiyatını baş
tan başa tahrip ediyor. Bendeniz düşündüm ve teklif 
ettiğim lâyihai kanuniyeyi daha şümullü olarak getir
mişler. Fakat Meclisi Âlinizin ruznamesinde o kadar 
müstacel mevat vardır ki onun içerisinden bunu çı
karacağına emin olmadığından dolayı yalnız bir kıs
mını*- ki madenlere ait olan kısmıdır - bunu muvaze
ne kanununa derç ettirdim. Bir misal arz edeyim: 
Balya - Karaaydın şirketi, mühim bir madenimizdir. 
Balıkesir belediyesi on kilometre uzakta olduğu hal
de bunu kendi hududu dahiline almıştır. Belediye ida
resi bu maden üzerine şubat ve mart aylarına mah
sus olmak üzere (6 608) lira kadar oktrova resmi ta
hakkuk ettirmiştir ve tebligat da yapmıştır. Efendiler; 
belediyenin istediği Oktrova devletin o madenden al
dığından kat kat fazladır. Binaenaleyh, bu şekilde bu 
madenler işletilebilir mi? Şu halde oktrova resmini 
ciddi olarak müzakere etmek ve nazarı dikkate al-
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mak icap eder. Bendeniz şimdiki halde Vehbi Beyefen
dinin tekliflerine iştirak ediyorum. Oktrovanın; mem
leketin sanayii üzerinde olan tesirini bununla olsun 
izale edelim. 

MUSTAFA NECATÎ BEY (tzmir) — Arkadaş
lar Ticaret Vekili Muhteremi Ali Cenani Beyefendi 
memleketin hayatı tıcariyesine taalluku-itibariyle Okt
rova resmmden bahis buyurdular. Mesele yalnız mü-
essesatı sınaiye için mevzuubahs olsaydı ondan bahse
derek halkı oktrova resminden kurtarmış olurduk. Fa
kat, «İhracat eşyamız her nereye, herhangi vilâyete 
uğrarsa Oktova alınmakta ve bu, vaziyeti umumiye- } 
miz mütemadiyen işkâl etmektedir.» dediler. Binaena
leyh devlet lisaniyle, hükümet lisaniyle Oktrovanın 
memleket aleyhinde olduğu tahakkuk ettikten sonra 
mesele belediyelerin hayati meselesidir. Bu kanun, 
doğrudan doğruya belediyelerin vaziyetinin müşkü
lâtı mevzuubahs olduğundan dolayıdır ki geçen sene 
kabul edilmiştir. Şu halde hakiki bir ihtiyaç dolayısiy-
le vazedilen oktrova bugün tetkikat neticesinde mem
leketin aleyhinde bazı netayic tevlit etmişse pek tabii
dir ki buna çare bulmak Heyeti Celilenin vazifesidir. 
Hükümetin noktai nazarı Oktrovanın aleyhinde oldu
ğuna göre Meclisi Âlinin bu vaziyet karşısında Muay
yen bir kararı olmak lâzım gelir. Eğer Dahiliye Ve
kili muhteremi, Ticaret Vekili Muhtereminin noktai 
nazarına iştirak ediyorsa benim kanaatımca Meclisi 
Âli -oktroya taraftarı olamaz. Çünkü oktrova, mem
leketin ticaretine, hayatına darbe vuran bir resim te
lakki olunmaktadır. Bu resim karşısında belediyele
rin menfaati noktai nazarı düşünülerek Meclisi Âli 
kabul olacak olursa Dahiliye Vekili tabiî belediyele
rin vazryetiyle daha çok alâkadar olması dolayısıyle 
bıraa iştirak etmez. Şu halde yine bu oktrovaya çare 
bulmak Meclisi Aliye düşen bir vazife olmaktadır. 
Şimdi herhangi bir teklif karşısında, meselâ Osman 
Bey arkadaşımız koza hakkında, diğer taraftan Veh- I 
bi Bey kardeşimiz sanayi hakkında teklif ediyorlar. I 
Bendeniz de bir iki şey teklif ederim. Böyle herkes I 
bir :şey teklif ettikten sonra oktrovanın manası kal- I 
maz. Binaenaleyh bu madde mevzuubahis olurken, I 
oktrova hakkında kati bir neticeye varmak ve Mec- I 
lisi Alice bu hususta «e düşünülüyorsa tespit edilmek I 
icap eder. Bendenizin teklifim; memleketin hayatı ti- I 
cariyesiyle alâkadar olan bilumum müessesatı ticari- I 
ye ve sınaiye oktrovanın kalkması taraftarıdır. Ma- I 
dem ki memleketin hayatı ticarisi rahnedardır, oktro- I 
vay.x lüzum yoktur. Bu bapta bir takrir vereceğim. I 

RASİH EFENDİ (Antalya) — Hemen veriniz. I 
Oktrova kalkmalıdır. I 

DAHİLİYE VEKİLİ CEMİL BEY (Tekfurdağı) 
— Muhterem efendiler; mevzuubahs olan ve müza
kere edilen oktrova kanunu değildir. Mevzuubahs 
olan Muvazenei Umumiye Kanununun bir maddesi 
hükümetten geçmiş, uzun münakaşat ile karar veril
miş ufak bir kısmıdır. Ticaret Vekili muhteremi ma
den mıntıkalarındaki belediyelerin, çıkan maden cev
herinden duhuliye resmi aldıklarından şikâyet etmişti. 
Onun üzerine maden cevherlerinden duhuliye resmi 
alınmaması ve maden malzemei inşaiye vesairesinden 
keza bu resmin alınmamasına dair bir teklif getirilmiş 
ve bu teklif esas itibariyle kabul edildikten sonra hü
kümetin yalnız bir nokta hakkındaki teklifi olarak bu 
kanuna dercedilmiştir. Oktrova vergisinin ilgası hak
kında hükümetin bir teklifi yoktur ve tetkik edilme
miştir. 

Sonra, Bursa Mebusu Osman Nuri Beyefendi, ko
za hakkında bir teklifte bulundukları. Oktrova ka
nunda koza için bir madde yoktur. Bunu ayrıca tet
kik etmek hükümete ait bir vazifedir. Alınıyorsa ve 
kanunda böyle bir madde varsa tetkik olunarak bir 
çarei hal bulunur. Bu maddeye taalluk eden bir mese
le değildir. Binaenaleyh Necati Beyefendinin ve Os
man Beyefendinin teklifleri de burada mevzuubahis 
olacak bir teklif değildir. Oktrova rüsumunun kal
dırılması demek, memleketin belediyelerinin kapatıl
ması demektir! Onların yerine başka varidat bulun
madıkça duhuliye resmi hakkında şimdiden bir karar 
vermek memleket için muzır bir karar olur. 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazian
tep) — Efendim; bendeniz evvelki sözlerimi Necati 
Beyin sözü üzerine bir daha tavzih etmek isterim. 

Efendiler; oktrova kanununun mühim ve faideli 
olan cihetleri vardır. Yoksa oktrova resminin kaldırıp 
atılması benim hatır ve hayalimden geçmez. Belki 
zararlı olabilir. Fakat bazı eşya vardır ki onun üze
rine oktrova resmi konmak bir zararı mucip olmak
tadır. Onun için oktrovanın hepsini kaldırmak teklifi
ni bendeniz kabul edemem. Yalnız zarar veren kı
sımlarının tadil olunması lâzımdır. Onu da zamanla 
düşünürüz. Şimdi bunu tetkik ettiriyorum. Heyeti Ce-
lilenize lâyiha olarak gelecektir. Yalnız burada dev
letin varidatını nazarı dikkate alarak maden kanunu 
teklif etmiştim. 

Efendiler; bugün mevcut madenlerimizden alman 
resmin alınması, madenlerin işlemesini haleldar edecek 
bir surette fazla bir tesir yaptığını görerek bunu tek
lif vCtmiştim. Varidata taallûk ettiği ve devletin bir 
kısırı varidatının cibayet edilememesine sebebiyet ver-
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diği için muvazene kanununa koydurdum. Vehbi Be
yin teklifine iştirakimde sanayi için mevzuubahs okt-
rovanın umumî, tamamiyle muzır olamaz. Belki bir 
kısmı da nafidir. 

ABİDİN BEY (Saruhan) — Maliye Vekili Muhte
remi Beyefendi, İnhisardan ve inhisar eşyası üzerin
den alınan duhuliye resimlerinden münakaşa açması 
lâzım gelirken şimdi mesele oktrovanın lüzum ve ade
mi. lüzumuna intikal etti. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Benim mevzuum değil. 

ABtDİN BEY (Devamla) — Ticaret Vekili Bey
le aralarında bittabi haklı olarak bir müzakere cere
yan etti. Binaenaleyh meseie inhisar eşyası üzerindeki 
oktrovaların alınmamasına dairdir. Münakaşayı bu 
mesele üzerinden yürütürsek salim bir mecraya girmiş 
oluruz. Aksi takdirde bütçenin içerisinde kabul edile
cek bir madde ile, Meclisi Âli tarafından kabul edil
miş olan birçok kavanini ilga edeceğiz demektir. Bi
naenaleyh bu tehlikeli bir yoldur. Mecrayi münâka
şayı ancak bu daire dahilinde yürütmek lâzımdır. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Arkadaşlar, ben
deniz bu oktrovanın esası üzerine bir iki lâkırdı söy
leyeceğim. Oktrova ancak o memleket dahilinde sarf-
olunan eşyadan alınır. Belediyenin hakkı budur. Böy
le maden gibi, emteagibi.. 

HULUSİ BEY. (Karesi) — Alınır. 
MUHTAR BEY (Devamla) — Hayır, cevherden 

alınmaz. Hatta gazdan, benzinden de böyledir. Bir 
belediyenin dairesi dahilinde sarf ve istihlâk olunmı-
yan mevattan o belediyenin ne hakla oktrova alabile
ceğini bir defa nazarı dikkate alalım. O belde içinden 
geçen bir eşya, transit eşyasıdır. Vilâyet dahilindeki 
eşyadan alabilir. 

RASİH EFENDİ (Antalya) — Vilâyet dahilin
deki eşyadan alınır. 

MUHTAR BEY (Devamla) — Evet, vilâyet da
hilindeki eşyadan akbilir. Yoksa umumiyetle oktrova 
resmi kanununun meriyetinden istifade ederek Trab-
zondan çıkan fındıkların İstanbuldan geçerken oktro
va resmine tabi tutulmasından gayrı tabiî ahval zuhur 
ediyor. Onun için bu meseleyi esasından halledelim. 
Oktrova denilen şey belediyelerin, kendilerinin sarf 
ve istihlâkâtlarından alabilecekleri resimdir. Onun ha
ricinden resim alamazlar. Bu meseleyi halledelim. 

İSMET BEY (Çorum) — Şimdi mi? 
MUHTAR BEY — Sırası gelince. 
MUSTAFA NECATİ BEY (İzmir) — Kifayet 

aleyhinde söz istiyorum, Paşam. 

REİS — Daha dört beş zat söz istemiştir. Kifayet 
takriri de vardır. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim; 
kifayet aleyhinde söyleyeceğim. 

MUSTAFA NECATİ BEY (İzmir) — Bendeniz 
de kifayet aleyhinde söyleyeceğim. Mesele yanlış an
laşıldığından izah edeceğim. 

Arkadaşlar; Ticaret Vekili Ali Cenani Beyin be
yanatından sonra Dahiliye Vekili Cemil Beyefendi ifa
delerinde Oktrova resmi usulünün belediyeler için bir 
hayat meselesi olduğundan ve henüz mevzuubahis 
edilemiyeceğini serdettiler. Fakat Ali Cenani Bey 
arkadaşımız oktrova meselesinde hakikaten muhtacı 
ıslâh bazı kısımların bulunduğunu dermeyan ettiler. 
Şu halde Flükümetten rica ederiz, oktrovalar hangi 
meselelerde muhtacı tadil ise bunu bir an evvel Mec
lisi Âliye getirsinler. Bunu tashih edelim ki halk bun
dan muntazarrır olmasın (Bravo, çok doğru sesleri). 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim; 
müzakere kâfi değildir. Çünkü şu belediye vergi ka
nunun burada bir cetveli vardır. Bu cetvelin hangi eşya
lardan ne resim alınacağı musarrahtır. Yalnız şurada bir 
madde vardır. İşbu kanunda musarrah olmayıp fakat 
belediyelerce şubat 1330 tarihli rüsumu belediye ka
nununun neşrinden mukaddem taamülen alınmakta 
olan rüsumun kemakân istiyfasına belediye meclisi
nin karar ve Meclisi Umuminin tetkik ve tastikiyle de
vam olunabilir. Binaenaleyh belediye bir istediği şeye 
resim koyamıyacaktır. Sonra 44 ncü maddesi: «1-2 
nci maddelerden gayrı maddeler de tayin edilmiş olan 
resim ve vergiler miktarı azamî olup belediyelerce 
tenzilât icra olunabilir.» Birinci maddede müsakkafat 
vergisinin ruhu temettü vergisinin % (25)'i dir. Bun
lar katidir. Haddi azamîdir. Belediyeler bundan istifa
de ederler. Binaenaleyh kanun gayet sarihtir. Maale
sef yanlış tatbik ediliyor. Bendeniz bir defa tesadüf 
ettim. Atpazarında pekmez satmakta olan bir fıkaradan 
resim almışlar. Elindeki makbuzu gördüm. Zabıtları 
tespit ettim. Abdullah Azmi Efendi Hazretleriyle Be
sim Atalay Bey biraderimizin teklifleri üzerine pek
mez, bal, bulama istisna edilmiştir. Sonra tarifeyi 
belediyeye verdim. Tashih ettiler. Yoksa kanunda yal-
lışlık yoktur. Tatbikatı yanlıştır. Kanun gayet vazıh 
ve katidir. 

REİS — Kifayeti müzakere takririni okuyoruz: 
Riyaseti Celiîeye 

MvzrJ'cro kâfidir. Reye varını arz eylerim. 
Diyarbekir 

Cavit 
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REİS — Efendim; müzakerenin kifayetini kabul 
edenler lütfen el kaldırsın.. Kabul etmiyenler lütfen el 
kaldırsın.. Müzakere kâfi görülmüştür. Takrirler oku
nacak: 

Riyaseti Celileye 
10 ncu Maddenin berveçhiati tadilini teklif eyle

rim. 
Aksaray 

Vehbi 
Bilumum müessesatı sınaiyenin tesisata ve işletil

mesine ait levazım ile buğday, arpa ve mamulâtından 
ve tuzdan oktrova resmi alınmaz. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Arpadan alınır. Sonra tuz değil, devlet inhisarıdır. 

Riyaseti Celileye 
Esasen tuzdan oktrova alınmasına kanunen cevaz 

olmadığından yirmi birinci maddenin yerine atideki 
maddenin ikamesini teklif eylerim. 

(Maadin ocaklarının tesisatına ve işletilmesine ait 
levazımdan oktrova alınmaz) 

Çanakkale 
Şükrü 

Riyaseti Celileye 
20 nci Maddenin (maden ocaklarının tesisatına ve 

işletmesine ait levazımdan ve tuzdan) fıkrasından son
ra (ve kozadan oktrova resmi alınmaz) şeklinde tadili 
ni rica ederiz. 

Bursa Bursa 
Nurettin Osman Nuri 

Bursa 
Necati 

OSMAN NURİ BEY (Bursa) — Takririmi izah 
edeceğim. 

REİS — Buyurun efendim. 

OSMAN NURİ BEY (Bursa) — Efendim; Dahi
liye Vekili Beyefendiye arzı cevap etmek isterim. Me
sele telakki buyurdukları gibi değildir. Gerçi buyur
dukları veçhile kanunda kozadan oktrova resmi alın
masına dair hiçbir kayıt yoktur. Fakat yine aynı ka
nunun diğer bir maddesinin, ki Süleyman Sırrı Beye
fendi kısmen izah buyurdular, o kanunda ismi geçmi-
yen herhangi bir maddeden resim alınabilir şeklinde.. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Fakat o ver
giyi ihdas etmek için o ve'rginin taammül olması şart
tır. Teamül olmayan bir vergiyi ihdas edemeyiz. 

OSMAN NURİ BEY (Devamla) — İhdas eder
ler efendim; gördüğüm hadiseyi arz ediyorum. Onun 
için rica ediyorum, efendiler; mesele mühimdir. Baş-

j ka meselelere kıyas buyurmamanızı rica ederim. Bi
raz evvel arz ettiğim veçhile bir kaç sene evvelisi yir
mi milyon kilo ihracat yapan, fakat bugün 800 bin ki-

I loya kadar inen memleketin en yüksek bir mahsulünü 
I himaye etmiyecek, arkadaşlardan bir fert tasavvur et

miyorum. Necati Bey biraderimizin buyurdukları 
gibi meselenin tavika tahammülü yoktur. Binaena-

I leyh takririmizin kabulünü tekrar rica ederiz. 

DAHİLİYE VEKİLİ CEMİL BEY (Tekfurdağı) 
I — Efendim; koza mahsulü esasen memleket içinde az 

sarf olunan bir metadır. İhracaat emteası olduğun
dan dolayı esasen bundan oktrova alınmamaktadır. 
Yalnız meselâ Bursa'da ipek işleyen fabrikalar var
dır. Bu fabrikalar kozayı ham olarak mubayaa etti
ğinden ve memleket için satış yaptığından bittabi okt-

I rova alınır. Alınırsa mamulündan alınmaz. Hamın-
I dan alınmadığı ve fakat harice ihraç edilmiyerek 

memleket içinde sarfedildiği takdirde ondan oktrova 
alınır. Esasen ipek kozası üzerine mevzu olan bu re
sim, memleketteki ipekçileri tahrip edecek ve mustar 
mevkide bırakacak derecede fazla ağır bir resim telak
ki edilemez. Diğer emteada böyledir. İhraç edilen kıs
mından hiçbir şey alınmaz. Memlekette sarfedilmek 
üzere fabrikaların aldığı ham ipekten alınırsa fabrika
larım çıkardığı mamulattan alınmaz. Hamından alın
mamışsa mamulünden alınır. Bu mahallî meclislerinin 

I vereceği karara tabi bir meseledir. 

OSMAN NURİ BEY (Bursa) — Beyefendi Avru
pa'da kozadan vergi almak şöyle dursun beher kilo 

I başına para bile vermektedirler. Biz ise ayrıca para 
alıyoruz. 

DAHİLİYE VEKİLİ CEMİL BEY (Tekfurdağı) 
— O ayrı bir meseledir. 

REİS — Efendim; takrirleri reye vaz edeceğim. 
MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 

I Reis Paşa; bendenizin tadil teklifim var. Müsaade bu-
I vurulursa arz edeyim. Maadin ocaklarının tesisatına 

ve işletilmesine ait levazımdan ve devlet inhisarına ta-
I bi mevattan duhuliye resmi alınmaz. 

REİS — Efendim; Encümen de böyle mi teklif 
I ediyor? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Encümenle mutabıkız efendim. 

I REİS — Efendim; Encümen maddeyi şu suretle 
tashih etmiştir. 

Madde 20 — Maadin ocaklarının tesisatına ve iş-
I letilmesine ait levazımdan ve devlet inhisarına tabi 
I mevattan duhuliye resmi alınmaz. 
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REİS — Efendim; takrirleri reyinize arz edece
ğim. Evvele Vehbi Beyin takririni reyinize vaz ediyo> 
ram. 

(Aksaray Mebusu Vehbi Beyin takriri tekrar okun
du.) 

REİS — Efendim; bu takriri nazarı itibare alanlar 
el kaldırsın.. Nazarı itibare almıyanlar el kaldırsın. 
Takrir nazarı itibare alınmıştır efendim (Encümene 
sesleri). 

O halde diğer tadil takrirleri de bunun içinden 
dahildir. Diğer takrirleri de bir daha okuyoruz efen
dim. 

(Çanakkale Mebusu Şükrü Beyin takriri tekrar 
okundu) 

ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Efendim; reye konulan 
takrirde tuzdan resim alınmıyacağı kabul edildi. Bi-
naenealeyh hacet kalmadı ( o halde geri alıyor sesle-
ri>-

İKİNCİ CELSE 

Bed'i Müzakerat; Saat : 5.10 

REİS : Kâzım Paşa 

KÂTİPLER i Kâzım Bey (Giresun), Ragıp Bey (Zonguldak) 

REİS — Celseyi açıyorum efendim. 

Takrirler 

2 — Kângırı Mebusu Talat Bey ve on beş refikinin 
bir celşei hafiye akti talebine dair takriri. 

. • • * . - • • 

4 —HAFİ CELSE 

REİS — Efendim; hafi celse akti için on beş imzalı 
bir takrir vardır. Samiinin locaları tahliye etmelerini 
rica ederim. 

REÎS — Geri mi alıyorsunuz efendim? 
ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Evet efendim, geri alıyo

rum. Hacet kalmadı. 

REÎS — Efendim; Aksaray Mebusu Vehbi Be
yin nazarı dikkate alman takririnde «Kozadan resim 
alınmaz» tabiri var. Tuzdan oktrova resmi alınmaz. 
Zatı âliniz aksini teklif etmiştiniz. Binaenaleyh hacet 
kalmadı. 

ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Hayır efendim, aynıdır. 
(Bursa Mebusu Nurettin Paşa ve rüfekasının tak

riri tekrar okundu) 

REÎS — Efendim; takriri reyinize arz ediyorum. 
Bu takriri nazarı dikkate alanlar lütfen el kaldırsın.. 
Nazarı dikkate almıyanlar lütfen el kaldırsın. Takrir 
nazarı dikkate alınmıştır. Maddeyi işbu takrirlerle bir
likte Encümene veriyoruz. On dakika teeneffüs etmeK 
üzere celseyi tatil ediyorum efendim. 

Hitamı Celse; Saat : 4.30 

Üçüncü Celse hafidir. 


