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MÜNDERECAT 

1. — ZAPTI SABIK HULASASI 

2. — EVRAKI VARİDE 
Lâyihalaö 

1. — İhtiyat Zahit ve ihtiyat askerî me
murları kanunu lâyihası, (1/1İ20) 

2. —' întüh'aJbı Mebusan Kanununun 10 
ncu Maddesinin tadili hakkında kanun lâyi
hası. (1/11121) 

3. — Evkaf Müdiriyeti Umumiyesince ye
niden yaptırılacak binalar içfe iki milyon li
raya kadar taahhüdat icrasına mezuniyet 
itası haikkında kanun lâyihası. (1/1122) 

4. — Başvekâlet Merkezî Mafiştik Daire
sinin Müdiriyeti Umumiye haline ifrağı: hak
kında kanun lâyihası. (1/1123) 

5. — Posta Kanununun bazı maddelerinin 
tadili hakkında kanun lâyihası. (1/1124) 

6. — Tütün alım ve satım muamelesinin 
kantariye resminden istüsnası hakkında ka
nun lâyihası. (1/1125) 

Sayfa 
3 

3 
3 

Sayfa 
7. — Türkiye Cumhuriyeti ile Sosyalist 

Sovyet Cumhuriyetleri ittihadı Hükümeti ara
sında münakit Ticaret ve Seyrisefain Mua-
hedenamesinin tasdiki hakkında kanun lâyi
hası. (1/1126) 

8. — Harita Müdiriyeti Umumiyesinin 
1926 senesi bütçesinde münakale icrasına dair 
kanun lâyihası. (1/1127) 

9. — Derldesfci teşkil olan Bursa Kaplıca
ları Türk Anonim Şirketine Evkaf Müdliriyeti 
Umumiyesin'm iştirake mezuniyetine dair ka
nunun tadili hakkında kanunu lâyihası. (1 /1128) 

10. — Ziraat Memurlarının fenni vezaif-
ten gayrı muamelât ile alâkadar edilmemeleri 
hakkmlda kanun lâyihası. (1/1129) 

11. — Askerlik Mükellefiyeti kanunu lâ
yihası. (1/1130) 

TeJklîftee 
İl. — fdare Hey'etinin, Riyaseti Cumhur 

1926 senesi bütçesinde münakale icrasına dair 
teklifi kanunisi. (2/641) 
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fTezikereler 
1. — iki kıt'a üç ve bıir zatın İstiklâl Ma

dalyası ile taltifleri hakkında iki kıt'a Baş
vekâlet tezkeresi, 

2. — Anonim ve Kooperatif Şirketlerinin 
murakabesi hakkındaki kanun lâyihasının iade
sine dair Başvekâlet tezkeresi. 

3. — Denizcilere yardım hakkındaki Ka
nun lâyihasının iadesine dair Başvekâlet tez
ikeresi. 

4. — Firar ve tegayyüp edenlerin emvali 
metruk elerine mütedair 15 Nisan 1339 tarihli 
Kanunun 6 ncı maddesinin tefsiri hakkındaki 
tezkerenin iadesine dair Başvekâlet tezkereci. 

5. — Zevcesini iple boğmak maddesinden 
müttehitti lâlöğlu Yusuf'un idamı hakkında 
Başvekâlet tezikeresi. 

6. — Mücadeleci MıUliyeye iştirak etme
yen memurin hakkındaki kanunun 4 ncü 
maddesinin tefsirine dair Başvekâlet tezke
resi 

7. — Çineli İsmail oğlu Mehmet Çavuş' 
un bakıyei müddeti cezaiyesinitt affı hakkın
da Başvekâlet tezkeresi 

8. — Harbi umumiden evvel Anglıosiliyen 
Ş'irketinden alınan kumaş ve esmanının tesvi
yesi için 1927 senesi bütçesine 9096.— lira
nın vaz'ı hakkında Başvekâlet tezkeresi. 

.Mazlbatalant 
1. — Memurin Kanunu hilâfına tenzili ma

aşla Sivas tahsil şubesi veznedarlığına tayin 
edilen Murtaza Efendi hakkında İstida En
cümeni mazbatası. 

2. — Canik Mebusu Talât Bey ve Rüfe-
kasının, bil'umum Askerî Malullerin terfihi-

Sayfa 
4 

4:5 

Sayfa 
ne mütedair kanunun 1 nöi maddesine bir fık
ra tezyili hakkındaki teklifi kanunîsinin şayanı 
müzakere olduğuna dair Lâyiha Encümeni 
mazbatası, 5 

TaikrMe* 5 
il. — Biga Mebusu Mehmet Beyin, Kum-

kaie Ovası Bataklıklarının teybis ameliyatının 
'ikmâli vesaire hakkında takriri, 5 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 5 
11. — Binaların numaralanması ve sokak

lara isim verilmesi hakkında 1/'1077 numaralı 
kanun lâyihası ve Dahiliye Encümeni mazba
tası, 5:6,17:19 

2. — Gedikli Küçük Zabit membaları hak
kında 1/1088 numaralı kanun lâyihası ve Mü-
dafaai Milliye Enoümerii mazbatası. 6:7 

3. — Mahalli Memuriyetine gidecek Za-
'bitan ile vakti seferde davete icabet etmeyecek1 

ihtiyat za'bitanı hakkında 1/978 numaralı ka
nun lâyihası ve Müdafaai Milliye Encümeni 
mazbatası. 7:8 

4. — Devlet Demiryolları Mimlâk Kanu
nunun inşa olunacak limanlar hakkında da 
tatbikine dair 1/1033 numaralı kanun lâyihası 
ve Nâfıa, Dahiliye ve Muvazene! Ma'liye En
cümenleri mazbataları. 8,23:25 

5. — Muvakkat ticarî itilâfnameler akdi
ne dair 1/1072 numaralı kanun lâyihası ve 
Hariciye, Kavanini Maliye ve Muvazenei Ma
liye Encümenleri mazbataları. 8:9,20:22 

6. — 1927 senesi Muvazenei Umumiye 
Kanunu lâyihası ve Muvazenei Maliye Encü
meni mazbatası. 9:16 
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BİRİNCİ CELSE 

Bedi Müzaikerait; Sadî : 1 4 , 0 

REİS — Kâzım Paşa 

'KÂTİPLER 3 HaSdu Bey (Van), Kâzım Bey (Giresun) 

REİS — Efendim, Celseyi açıyorum. 

1. — ZAPTI SABİK HULASASI 

Zaptı sabık hülâsası okunacak. 

Kırk Yedlihcİ İçtima; 

28 Mart 1927 Pazartesi 

Birinci Celse 
Kâzım Paşa'nın riyasetleriyle kuşat edilerek zaptı 

sabık hulâsası kıraat ve kabul ve evrakı varide, ait 
oldukları mahallere havale olundu. 

695 zatın İstiklâl Madalyası ile taltiflerine ve 9 za
tın hâmil oldukları İstiklâl Madalyası şeritlerinin kır
mızıya tahMiline mütedair Müdafaai Milliye Encü
meni mazbataları, kıraat ve kabul edildi. 

Usulü Muhasebeİ Umumiye Kanunu lâyihasının 
üç Encümende müştereken tetkik edilmesine dair 
takrir kabul olundu; 

(Müteakiben ruznamei müzaikerata geçilerek Bü
yük Mllet Meclisi bütçesiyle Maliye, Bahriye Vekâ
letleri ve İskân Müdiriyeti Umumiyesi 1926 senesi 
bütçelerinde münakale icrasına ve Nafıa Vekâletinin 
1926 senesi bütçesi ve Demiryollar tnşaat ve İşletme 
Müdiriyeti Umumiyesi mülhak bütçesine tahsisatı 
munzamına itasına dair Kanun lâyihaları müzakere 
ve maddeleri kabul ve heyeti umumiyeleri tayini esa
mi ile reye vaz olundu. 

Vekâlet Müfettiş ve Muavinlerinin yevmiye ve 

harcırahlarına mü'tedair kanun lâyihasının ikinci mü
zakeresi icra ve heyeti umumiyesi tayini esami ile 
reye konuldu. 

Devlet Demiryolları İstimlâk Kanununun inşa 
olunacak limanlar hakkında da tatbikına, muvakkat 
ticari itiiâfnameler akdine dair kanun lâyihalarının 
birinci müzakereleri icra edildikten ve tayini esami 
ile reye konulan ilk iki kanunun kabul edildiği tebliğ 
olunduktan sonra celseyi hafiyeye geçildi. 

İkinci Celse hafidir. 

Üçüncü Celse 

Kâzım Paşa tarafından kuşat edilerek bilâvasıta 
vergiler üzerine idarei hususiyeîer namına küsuratı 
munzamma tarhına dair kanun lâyihası müzakere ve 
maddeleri kalbül olunup heyeti umumiyesi tayini esa
mi lile reye konuldu. 

Badehu tayini esami ile reye konulan Vekâlet Mü
fettiş ve Muavini erinin yevmiye ve harcırahlarına ve 
bilâvasıta vergiler üzerine İdarei hususiyeler namına 
küsuratı munzamma tarhına mütedair kanunların ka
bul edildiği tebliğ edilip Nisanın 9 ncu Cumartesi 
günü içtima edilmek üzere celse tatil edildi. 

REÎS — Zaptı sabık hulâsası hakkında mütalaa 
var mı? Zaptı sabık hülâsası aynen kabul edilmiştir. 

2. — E V R A i a VARÎDE 

Lâyihalar 
/ . — İhtiyat zabit ve ihtiyat askerî memurları ka

nunu lâyihası. (1/1120) 
REÎS — Müdafaai Milliye, Adi iye ve Muvazenei 

Maliye Encümenlerine havale edilmiştir. 
2. — İntihabı Mebusan Kanununun 10 ncu mad

desinin tadili hakkında kanun lâyihası. (1/1121) 
REÎS — Dahiliye Encümenine havate edilmiştir. 
3. — Evkaf Müdiriyeti Umumiyesince yeniden 

yapfırılacak binalar için iki milyon liraya kadar ta-

ahhüdat icrasına mezuniyet itan hakkında kanun lâ
yihası. (1/1122) 

REİS — Muvazenei Malîye Encümenine havate 
•ediyoruz. 

4. — Başvekâlet Merkezi İstatistik Dairesinin Mü
diriyeti Umumiye haline ifrağı hakkında kanun lâyi
hası. (1/1123) 

REİS — Muvazene! Malîye Encümenine havale 
edilmiştir, 
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5. — Posta Kanununun bazı maddelerinin tadili 
hakkında kanun lâyihası. (1/1124) 

REİS — Posta ve Telgraf Encümenine havale edi-
yoruzu 

6. — Tütün alım ve satım muamelesinin kantariye 
resminden istisnası hakkında kanun lâyihası. (1/1125) 

REİS — Dahiliye Encümenine havale ediyoruz. 

7. — Türkiye Cumhuriyeti ile Sosyalist Sovyet 
Cumhuriyetleri İttihadı Hükümeti arasında mün'akit 
Ticaret ve Seyrüsefain Muahedenamesinin tasdiki 
hakkında kanun lâyihası. (1/1126) 

REİS — Ticaret ve Hariciye Encümenlerine ha
vale ediyoruz. 

8. — Harita Müdiriyeti Umumiyetinin 1926 se
nesi bütçesinde münakale icrasına dair kanun lâyi
hası. (1/1127) 

REİS — Muvazenei Maliye Encümenine havale 
edilmiştir. 

9. — Derdesti teşkil olan Bursa Kaplıcaları Türk 
Anonim Şirketine Evkaf Müdiriyeti Umumiyesinin 
iştirake mezuniyetine dair kanunun tadili hakkında 
kanun lâyihası. (1/1128) 

REİS — Evkaf ve Muvazenei Maliye Encümen-
lerine havale ediyoruz.. 

10. — Ziraat Memurlarının fennî vezaiften gayri 
muamelât ile alâkadar edilmemeleri hakkında kanun 
lâyihası. (1/1129) 

REİS — Ziraat ve Dahiliye Encümenlerine havale 
olun'diL 

/ / . — Askerlik Mükellefiyeti kanunu lâyihası. 
(1/1130) 

'REÎS — Müdafaa! Milliye, Adliye ve Muvazenei 
Maliye Encümenlerine havale edilmiştir. 

Teklifler 
1. — İdare Heyetinin, Riyaseti Cumhur 1926 se

nesi bütçesinde münakale icrasına dair teklifi kanu
nisi. (2/641) 

REİS — Muvazenei Maliye Encümenine havale 
edilmiştir. 

Tezkereler 
/. — 3 ve 1 zatın İstiklâl Madalyası ile taltifleri 

hakkındaki iki kıt'a Başvekâlet tezkeresi. 
REÎS — Müdafaa! Milliye Encümenine havale 

ediyoruz. 
2. — Anonim ve Kooperatif Şirketlerinin mura

kabesi hakkındaki kanun lâyihasının iadesine dair 
Başvekâlet tezkeresi. 

REİS — Okunacaktır : 

1927 C : 1 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Anonim ve Kooperatif Sirkelerin murakabesi 

hakkında olup 20 Kânunuevvel 1341 tarih ve 6/6203 
numaralı tezkere ile Riyaseti Cedlel'erine takdim edil
miş olan kanun lâyihasının istirdadı; Ticaret Vekâ
letinden yazılan 27/28 Mart 1927 tarih ve 2063/47 
numaralı tezkerede rica edilmektedir. 

Müktezasmın ifasına ve neticesinin iş'arına mü
saade Duyurulmasını rica ederim efendim. 

30 . 3 . 1927 
Başvekil 
İsmet 

REİS — Usulen iade ediyoruz efendim. 
3. — Denizcilere yardım hakkındaki kanun lâyi

hasının iadesine dair Başvekâlet tezkeresi. 
REİS — Okunacaktır. 

Büyük Millet Meclis! Riyaseti Celilesine 
Ticaret Vekâleti Celilesinden yazılan 26 Mart 1927 

tarih ve 43/1926 numaralı tezkerede denizcilere yar
dım hakkında 23 Ağustos 1926 tarih ve 6/3288 nu
maralı tezkere ile takdim olunan kanun lâyihasının 
istirdadına lüzum gösterilmiştir. 

Mevzuübahis lâyihanın iadesi için muktazi mua
melenin ifasına müsaade buyurulmasını rica ederim 
©f endim. 

Başvekil 
İsmet 

REİS — Usulen iade ediyoruz efendim. 
4. — Firar ve tegayyüp edenlerin emvali metru-

kelerine mütedair 15 Nisan 1339 tarihli Kanunun 
6 ncı maddesinin tefsiri hakkındaki tezkerenin iade
sine dair Başvekâlet tezkeresi. 

REİS — Okunacaktır, 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celitesine 

Maliye Vekâletinden yazılan 23 Mart 1927 tarih 
ve 38274 numaralı tezkerede: firar ve tegayyüp eden
lerin emvali metrukesi hakkında olup 26 Mayıs 1926 
tarih ve 6/2114 numaralı tezkere ile Başvekâletten 
Riyaseti Celİlelerine talkdim edilmiş olan tefsir tale
bine müteallik evrakın lieclütltetkik iadesi talep edil
mektedir. 

Muktezasının ifa ve netice&kıin iş'arına müsaade 
buyurulmasını rica ederim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

REİS — Usulen iade ediyoruz efendim. 
5. — Zevcesini iple boğmak maddesinden mütte-

him lâloğlu Yusuf'un idamı hakkında Başvekâlet tez
keresi. 
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REİS — Adliye Encümenine havale ediyoruz. 

6. — Mücadelei Milliyeye iştirak etmeyen memu
rin hakkındaki Kanunun 4 ncü maddesinin tefsirine 
dair Başvekâlet tezkeresi. 

ıREÎS — Dahiliye ve Adliye Encümenlerine ha
vale ediyoruz., 

7. — Çine'li İsmail oğlu Mehmet Çavuş'un baki-
yei müddeti cezaiyesinin affı hakkında Başvekâlet tez
keresi. 

REİS — Adliye Encümenine havale ediyoruz. 

8. — Harbi Umumiden evvel Anglosiliyan Şirke
tinden alınan kumaş esmanının tesviyesi için 1927 se
nesi bütçesine 9 096.— liranın vaz'ı hakkında Başve
kâlet tezkeresi. 

REÎS — Muvazenei Maliye Encümenine havale 
editoıiştin 

3 . — MÜZAKERE 

REİS — Efendim, müzakere edilecek mevadda 
geçiyoruz. Muvazenei Umumiye Kanunu lâyihasının 
müzakeresine başlamadan evvel ikinci müzakeresi za
manı gelmiş olan lâyihalar vardır. Onlar sıra ile 
müzakere edelim. Ondan Sonra Muvazenei Umumi
ye Kanunu lâyihasının müzakeresine başlarız. 

TALÂT BEY (Ardanan) — Reis Paşa Hazretleri; 
diğer kanunlar için ayrı bir gün tahsis edilirse çok 
muvafuk olur. 

REÎS -— Efendim; tensip buyurursanız her gün 
içtima edelim, ihtimal ehemmiyetli kanunlar gele
cektir. Hem bütçeyi çıkarmak, hem o kanunları in
taç etmek için her gün içtima edelim. Çarşamba gün
lerini hüsusatı saireye, diğer kanunların müzakeresine 
tahsis edelim. Diğer günleri de yalnız bütçe müzake
resine hasredelim. (Muvafık: sesleri) Eğer azayı kiram 
'itiraz etmezlerse bu tarzda muamele yaparız. (Kabul 
sesleri) 

Bugün ikinci müzakere sırası gelmiş olanları çıka
rıp bütçe müzakeresine geçeriz ve yarın, öbür gün, 
daha öbür gün bütçe müzakeresini yaparız. Çarşam
ba günü de diğer kanunların müzakeresini yaparız. 

TALÂT BEY (Ardahan) — Haftada iki gün olur
sa daha iyi olur. 

REİS — Efendim; şimdi ruznamemiz mahmul 
değildir. Sonra lüzum hasıl olursa Heyeti Umumi-
yeye arz ederiz. O vaküt haftada iki günü diğer ka
nunlara tahsis etmek mümkündür. Bugünkü hale 

— 5 

İMazIbatoalaır 
i . — 'Memurin Kanunu hilâfına tenzili maaşla 

Sivas Tahsil Şubesi Veznedarlığına tayin edilen Mur-
taza efendi hakkında İstida Encümeni mazbatası. 

REÎS — Ruznameye havale ediyoruz. 
2. — Canik Mebusu Talat Bey ve Rüfekasının, 

bil'umum askeri malullerin terfihine mütedair Kanu
nun birinci maddesine bir fıkra tezyili hakkındaki 
teklifi kanunisinin şayanı müzakere olduğuna dair 
Lâyiha Encümeni mazbatası. 

REÎS — Müdalfaai Milliye ve Muvzenei Maliye 
Encümenlerine havale edilmiştir. 

lTa!kar!Mer 
1. — Biga Mebusu Mehmet Beyin, Kumkale ova

sı bataklıklarının teybis ameliyatının ikmali ve saire 
hakkında takriri. 

REÎS — Temenni mahiyetinde Başvekâlete havale 
eldiveniz. 

EDtUEN MEVAD 

göre bu muvafıktır. îtiraz var mı? (Muvafık sesleri) 
O halde demin arz ettiğim kanunların müzakeresine 
başlıyoruz, 

1. — Binaların numaralanması ve sokaklara isim 
verilmesi hakkında 1/'1077 numaralı kanun lâyihası 
ve Dahiliye Encümeni mazbatası. (1) 

Binaların numaralanması ve sokaklara isim 
verilmesi hakkında Kanun 

Madde 1. — Belediye teşkilâtı bulunan yerlerde 
belediye hududu dahilinde bulunan mebaniii resmiye 
ile ev, mağaza, dükkân gazino, hamam ve cami gibi 
ikamete mahsus olsun, olmasın bilcümle binaiar 
belediyelerce numaralanır. Bu numaralar levhalara 
yazılarak binaların kapıları önüne asjlır. Belediye teş
kilâtı bulunmayan yerlerde bu gibi i binaların numa
ralanması ve numaraların kapılara asılması vali ve 
kaymakamların tayin edecekleri memurlar tarafından 
yapılır. 

REÎS — Kabul edenler el kaldırsın, kabul etme
yenler el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Belediyelerce, hudutları dahilindeki 
her sokağa bir isim verilir. Bu İsimler levhalara yazı
larak sokakların başladığı ve bittiği noktalara asılır. 

REÎS — Kabul edenler el kaldırsın, kabul etme
yenler el kaldırsın. Katbül edilmiştir. 

(1) Birinci müzakeresi 30 ncu ciltte 45 ve 46 ncı 
içtima zabıtlarındadır. 
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Madde 3. — Binalar numaralandıktan sonra her 
sokak dahilinde: 

A) İkamete mahsus evlerin adedi, 
B) İkamete mahsus olmadığı halde içerisinde in

san yatıp kalkan binaların adet ve cinsleri, 

C) İkamete mahsus olmayan ve içerisinde insan 
yatmayan (binaların adet ve cinsleri hakkında numa
ralamak işleriyle mükellef olan heyetler tarafından 
numunesine muvafık cetveller yapılır. Bu cetvellerin 
musaddak birer nüshası mahalli en büyük mülkiye 
memuru vasıtasıyla nüfus, tapu, vergi ve belediye 
daireleriyle kadastro heyetlerine tevdi olunur. 

REİS — 3 ncü maddeyi kabul edenler el kaldır
sın, kalbul etmeyenler el kaldırsın, kabul edilmiştir. 

Madde 4. —> Bu kanuna göre konulan bina numa
raları ile sokak isimlerinin Hükümet ve belediye işle
rinde kullanılması mecburidir. 

REİS — Kabul edenler el kaldırsın, kabul etme
yenler el kaldırsın. Kalbul edilmiştir. 

Madde 5. — Binaların numaralanması ve sokak
lara isim verilmesi Dahiliye Vekâletince yapılacak bir 
talimatname ile tespit olunur. Sokaklara isim yerine 
numara da konulabilir. 

REİS — Kalbul edenler el kaldırsın, kabul etme
yenler el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Binaların numaralanma masrafı be
lediyece hane sahiplerinden tahsil olunur. Belediyesi 
olmayan mahallerde bu masraf ihtiyar meclisleri ma
rifetiyle tahsil olunur. 

REİS — Kabul edenler el kaldırsın, kabul etme
yenler el kaldırsın. Kalbul edilmiştir. 

Ma'dde 7. — 26 Şubat 1340 tarihli ve 423 numa
ralı Belediye Vergi ve Resimleri Kanununun 10 ncu 
maddesinde muharrer (hamal, kayıt ve saire gibi hil'-
cümle vesaiti nakliyeye belediyelerce birer numara 
vaz ve tahrir ve tevzii) hakkındaki ahkâm baki kal
mak üzere mezkûr maddenin ahkâmı sairesi mülga
dır, 

REİS — Madde hakkında söz isteyen var mıdır 
efendim?. (Hayır sesleri). Maddeyi aynen kabul eden
ler lütfen el kaldırsın, kabul etmeyenler lütfen el kal
dırsın. Kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Bu kanun tarihi neşrinden muteber
dir. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın, kabul etmeyenler el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Madde 9. — Bu kanunun ahkâmını icraya Dahi
liye ve Maliye Vekilleri memurdur. 
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REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın, ka
bul etmeyenler el kaldırsın. Kalbul edilmiştir. 

Efendim; kanunun heyeti umumiyesini tayini esa
mi ile reyinize arz edeceğim. Kalbul edenler beyaz, 
kalbul etmeyenler kırmızı rey varakası vereceklerdir. 

Ruznamenin üçüncü maddesindeki lâyihanın mü
zakeresine geçiyoruz. 

2. — Gedikli Küçük Zabit membaları hakkında 
1/1088 numaralı kanun lâyihası ve Müdafaai Milli
ye Encümeni mazbatası. (1) 

Gedikli Küçük Zabit Membalarına Dair Kanun 
Madde 1. — Askeri Liseler, Harbiye, Askeri Tıb

biye ve Baytariye mekteplerine gedikli küçük zabit 
i'hzarî mektepleri de gedikli küçük zaıbiiğe esas mara
ba teşkil ederler. 

REÎS — Efendim; Birinci madde hakkında tadil 
teklifi yoktur. Maddeyi aynen kabul edenler lütfen 
el kaıkhrsın, kabul etmeyenler el kaldırsın, kabul edil
miştir. 

Madde 2. — Birinci maddede yazılı mektepler ta
lebesinden arzuları ile çıkmak isteyenler ancak, mec-
canen okudukları müddete ait bilumum masarifi te
diye ederek çıkabilirler. 

REİS — İkinci madde hakkında da tadil teklifi 
yoktur. Maddeyi aynen kabul edenler lütfen el kal
dırsın. kdbul etmeyenler lütfen el kaldırsın, kabul 
edilmiştir. 

Madde 3. — Birinci maddede yazılı mektepler ta
lebesinden arzusu ile olmayıp herhangi bir surette 
çıkarılanlardan 15 yaşını ikmâl etmeyenler velilerine, 
yok ise leylî meccani mekteplere teslim olunurlar. 

REİS — Üçüncü maddeyi aynen reyinize arz edi
yorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın, kabul et
meyenler lütfen el kaldırsın, kabul edilmiştir, 

Madde 4. — Daha büyük yaşta çıkanlanların 
çürük (daimî, muvakkat) olanlarından mektep mas
rafı alınmaz. Diğerleri meceanen okudukları müdde
te ait bilumum masrafı ödemeğe ve ödeyemedükleri 
takdirde aşağıda yazılı fıkralar veçhile hizmet etme
ğe mecburdurlar: 

A) Harbiye, Askerî Tıbbiye ve Askerî Baytar 
Mektebinden çıkarılanlar sınıfları kıtaat ve müesse-
satına verilerek. gedikli küçük zabitliğe, muvazzaf 
hizmetleri dahil olmak üzere, altı sene müddetle hiz
met ederler. 

(1) Birinci müzakeresi 30 ncu ciltte 46 ncı içti
ma zaptındadır. 
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B) Aslkerî liselerin son üç sınıfındian çıkarılan
larla mezkûr liselerin 6, 7, 8 nci sınıflarımdan çıka
rılanlardan on sekiz yaşını ikmâl etmiş olanlar kı
taata verilerek kararnamesine tevfikan gedikli küçük 
ziabiiit olurlar ve kıtaya duhullerinden itibaren mu
vazzaflık hizmeti dahil olmak üzere altı sene müd
detle hizmet ederler. 

On isekiz yaşından küçük olanlar yaşıtlariyle bir
likte ve gedikli küçük zabit yetiştirilmek üzere aske
re alınmak şartiyle, velilerine teslim edilirler. Ve kı
taya duhullerinden itibaren muzavvaf hizmetleri da-
Ml olmak üzere dört buçuk sene hizmet ederler. Bun
lardan velilerine teslim edildikleri günden kıtaya du-
hulerıi gününe kadar mektep masrafını tediye eden
ler hakkında hemsinleri efradı saire misullu muame
le olunur. 

C) Gedikl'i küçük zabit ihzarî mektebinden çı-
kîarılanlaırdan sinleri 18'den dun bulunanlar esnana 
duhullerinde ve 18'i ikmal etmiş olanlar çıkarılma-
iarınjı müteakip kıtaata verilirler ve duhullerinden iti
baren muvazzaflık hizmetlerinden fazıla ihziarî mek
tebinde bulundukları her seneye mukabil altı ay he
sabiyle hizmet ederler. 

REİS — 4 ncü maddeyi aynen reyinize arz edi
yorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın, kabul et
meyenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Gedikli küçük zabit ihzari mektep
lerine duhul şeraiti aşağıda yazılıdır : 

A) Vücûdunun teşekkülâtı ve sıhhati orduda ve 
her iklimde faal hizmete müsait bulunmak {emri ku
mandaya sekte verecek derecede lisanında fekafceti 
Olanlar alınmazlar). 

'B) Ahlak ve seciye sahibi olmak ve ailesi' suihal 
ve suiişöhret sahibi olmamak. 

C) Gedikli küçük zabit olduktan sonra altı sene 
hizmet bizzat kendi veya velisi tarafından kabul ve 
taahhüt olunmak. 

D) Birinci sınıfa girecekler için asgarî onbeş, 
ikinci sınıf için asgarî 16, ve üçüncü sınıf için asgarî 
17 yaşlarını bitirmiş bulunmalk. 

REÎS — Beşinci maddeyi aynen kalbul edenler 
lütfen el kaldırsın. Kabul etmeyenler el kaldırsın. 
Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Gedilkli küçük zabit ihzarî mektebi 
derecesindeki tahsili hariçte ikmal etmiş olanlardan 
asgarî 18 yaşını bitirmiş bulunanlar şeraiti saireyi de 
haiz olduklan halde gedikli küçük zabit yetiştirilmek 
üzere doğruca kıtaya gönüllü ölaırak kabul edilirler. 
Bunlar kıtaya duhulden itibaren muvazzaflık hizme-
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ti dahil olmak üzere 4,5 sene hizmeti taahhüt eder
ler. 

REİS — Altıncı maddeyi kabul edenler lütfen el 
kaldırsın, kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın. Ka
bul edilmiştir. 

Madde 7. — Kıta ve müesseselerde müstahdem 
bulunan efrattan gedikli küçük zabitliğe talip olan
lar lâzım gelen şeraiti haiz oldukları takdirde ve mu
vazzaf hizmetlerinden fazla üç sene hizmeti taahhüt 
etmek şartiyle gedikli küçük zabitliğe kalbul edilir
ler, 

Muvazzaf hizmetini bitirerek terhis edilmiş olan
lardan sinleri 25'i tecavüz etmemiş olanlar ilk tahsili 
görmüş olmak ve lâzım gelen şeraiti haiz bulunmak 
ve üç sene hizmeti taahhüt etmek şartiyle gedikli 
küçük zabitliğe kabul edilirler. 

REİS — Efendim; yedinci maddeyi kabul eden
ler lütfen el kaldırsın. Kabul etmeyenler lütfen el 
kaldırsın. Kabul olunmuştur. 

Madde 8. — işbu kanun tarihi neşrinden mute
berdir. Buna muhalif kavanıin ve nizarnat ahkâmı 
mülgadır. 

REİS — 8 nci maddeyi kabul edenler lütfen el 
kaldırsın, kabul etmeyenler el kaldırsın. Kabul edil
miştir. 

Madde 9. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına Mü-
dafaai Milliye ve Maarif Vekilleri memurdur. 

REİS — Efendim; 9 ncu maddeyi kabul edenler 
lütfen el kaldırsın, kalbul etmeyenler el kaldırsın, ka
bul olunmuştur. 

Kanunun heyeti umumiyesini reyinize arz ediyo
rum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın, kabul etme
yenler el kaldırsın. Kabul olunmuştur, 

3. — Mahalli memuriyetine gidecek \ zabitan ile 
vakti seferde davete icabet etmeyecek ihtiyat zabitanı 
hakkında 1/978 numaralı kanun layihası ve Müda-
faai Milliye Encümeni mazbatası. .(1) 

Askeri Ceza Kanununun 97 nci Maddesini Muadil 
Kanun. 

Madde 1. — Askeri Ceza Kanununun 97 nci 
maddesi berveçhizir tadil olunmuştur. 

1. — Düşman üzerine veya mafevki tarafından 
emrolunan her hangi bir hizmete memur olup da 
gitmekten imtina ile beraber ısrar edenler, düşman 
veya müsellah eşkiya karşısında idam ojunur. 

(1) Birinci müzakeresi 30 ncu cilt 46 ncı içtima 
zaptındadır. 
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2. — Tayin olunduğu vazife veya memuriyet 
emrinin tebliği anından itibaren bilamazeret hazar
da 15, seferde 7 gün zarfında hareket etmeyen veya 
yol müddeti hariç olarak balâdaki müddetlerin nıs
fımdan fazla bir müddet yolda geçirerek vazife veya 
memuriyetlerine iltihak etmeyen erkân, ümera ve 
zalbitan ve memurin ve mensubini askeriye seferber
lik halinde (3:5) ve hazar vaktinde (1,5:3) ay hap-

. solunurlar ve her iki halde de tekerrür vukuunda 
silki askeriden tart ile beraber (6) ay hapsolurlar. 

3. — Hizmeti askeriyeye celp ve davet olunan 
ihtiyat zabit ve memurları dahi tebligat vukuu anın
dan itibaren işbu ahkâmı kanuniyeye tabi tutulurlar. 

4. — Küçük zabıtan ve onbaşı ve neferlerden 
emrolunan her hangi bir hizmet ve memuriyete git
meyenler seferberlikte (40 - 80) değnek darp veya
hut 45 günden bir seneye kadar prangabent ve her 
iki suretle de tecdidi kayıt edilirler. Hazarda ise 
(15 - 60) değneğe kadar darp ile beraber 15 günden 
üç aya kadar hapsolunurlar. 

Hapis cezaları hizmet ve vazifelerinin hitamında 
infaz olunur. 

REÎS — Efendim, birinci maddeyi kabul edenler 
lütfen el kaldırsın, kabul etmeyenler lütfen el kaldır
sın, kabul olunmuştur. 

Madde 2. — işbu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

REÎS — İkinci maddeyi kabul edenler lütfen el 
kaldırsın, kaibul etmeyenler lütfen el kaldırsın. Ka
bul olunmuştur. 

Madde 3. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına Mü-
dafaai Milliye Vekili memurdur. 

REÎS — 3 ncü maddeyi kabul edenler lütfen el 
kaldırsın, kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın. Ka
bul olunmuştur. 

Kanunun Heyeti Umumiyesini reyinize arz ede
ceğim. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul et
meyenler lütfen el kaldırsın. Kanunun Heyeti Umu-
miyesi kabul olunmuştur. 

4. — Devlet Demiryolları İstimlak Kanununun 
inşa olunacak limanlar hakkında da tatbikine dair 
1/1033 numaralı kanun layihası ve Nafia, Dahiliye 
ve Muvazenei Maliye encümenleri mazbataları. (1) 

(!) Birinci müzakeresi 30 ncu ciltte 47 nci içtima 
zaptındadır. 
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Devletçe İnşa Edilecek Limanlar İçim İstimal Edilecek 
Gayrimenkulat ve Mevaddı înşaiye Hakkında Kanun. 

Birinci Madde — Devletçe inşa edilecek imlanlann, 
inşaat sahası dahilinde olup tesisata muktazi arazi ve 
gayrimenkulattan Devlete ait olanlar Limanlar İdarele
ri namına bila bedel terk ve kayıtları icra olunur. 

REİS — Efendim; birinci maddeyi kabul edenler 
lütfen el kaldırsın, kabul etmeyenler lütfen el kaldır
sın, kabul olunmuştur. 

İkinci Madde — Devletçe inşa edilecek limanla
rın esnayı inşaat ve ameliyatında lüzum görülen ve 
devlete ait bulunan gayrimenkulat ile limanın civa
rında bulunan ve hakiki ve hükmi şahsın tasarru
funda veya baruhsatname uhdei intifamda olmayan 
kireç, taş, kum ve maden kömürü ocaklarını devlete 
veya idarei hususiyelere bir gûna resim ve ücret te
diye etmeksizin istimale Nafıa Vekâleti mezundur. 

REİS — Efendim; ikinci maddeyi kabul edenler 
lütfen el kaldırsın, kabul etmeyenler lütfen el kaldır
sın, kabul olunmuştur. 

Üçüncü Madde — İşbu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

REÎS — Üçüncü maddeyi kabul edenler lütfen el 
kaldırsın, kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın, Ka
bul edilmiştir. 

Dördüncü Madde — İşbu kanunun ahkâmını ic
raya Dahiliye, Maliye, Nafıa ve Ticaret Vekilleri 
memurdur. 

REÎS — Dördüncü maddeyi kabul edenler lütfen 
el kaldırsın, kabul etmeyenler el kaldırsın, kabul 
olunmuştur. 

Kanunun heyeti umumiyesini tayini esami ile re
yinize arz edeceğim. Kabul edenler beyaz, kabul et
meyenler kırmızı rey vereceklerdir. Bundan evvelki 
kanuna henüz rey vermeyenler varsa reylerini istimal 
etsinler. Ara istihsali hitam bulmuştur. 

5. — Muvakkat ticari itilâfnameler akdine dair 
(111072) numaralı kanun lâyihası ve Hariciye, Kava-
nini Maliye ve Muvazenei Maliye Encümenleri maz
bataları. (1) 
Gayri Âkit Devletlerle Muvakkat Ticari İtilâfnameler 
Akdine Dair 12 Kânunuevvel 1341 Tarihli ve 691 
Numaralı Kanunun Birinci Maddesini Muaddil Kanun 

Birinci Madde — 12 Kânunuevvel 1341 tarih ve 
691 numaralı Kanunun birinci maddesi berveçMzir ta
dil edilmiştir : 

(1) Birinci müzakeresi 
30 ncu ciltte 47 nci içtima zaptındadır* 

— 8 — 
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28 Temmuz 1336 tarih ve 8 numaralı kanun muci-
ibince 5 misil olarak istiyfa edilen gümrük resmi 8 
ve 11 Kânunusani 1339 tarih ve 295 numaralı ka
nunun 6 ncı maddesi mucibince 12 misil olarak istiy
fa edilen gümrük resmi 15 misle iblağ olunmuştur. 
Ancak ticaret muahedeleri mün'akit bulunan memle
ketlerin müvaredatı mukaveleleri ahkâmına tabidir. 
Herhangi Ecnebi bir devletle kati ticaret muahedena-
mesi akit ve tatlbik edilinceye kadar İcra Vekilleri He
yeti o devletle iki seneyi tecavüz etmemek üzere mu-
vakka ticaret itilafname akdine mezundur. Bu müd
detin hitamı Meclisin müctemi bulunmadığı zamana 
tesadüf ederse mezkûr müdet Meclisin ilk içtimaın-
dan itibaren 15 gün nihayetine kadar temdit oluna-
ibifir. 

RBİS — Birinci Maddeyi kabul edenler lütfen el 
kaldırsın, kalbul etmeyenler lütfen el kaldırsın, kabul 
edilmiştir. 

İkinci Madde — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir.! 

REİS — İkinci Maddeyi ka'bul edenler lütfen el 
kaldırsın, kalbul etmeyenler lütfen el kaldırsın, kabul 
edilmiştir. 

Üçüncü Madde — Bu kanunun ahkâmını icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

RİEİS — Üçüncü Maddeyi kabul edenler lütfen 
el kaldırsın, kalbul etmeyenler lütfen el kaldırsın, ka
lbul olunmuştur. 

Kanunun heyeti umumiyes'ini tayini esami ile re
yinize arz edeceğim. Kalbul edenler Ibeyaz, kalbul et
meyenler kırmızı rey versinler. 

6. — 1927 senesi Muvazenei Umumiye Kanunu La
yihası ve Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası. (1) 

Efendim; 1927 senesi Muvazenei Umumiye Kanu
nunun müzakeresine başlıyoruz. Söz Maliye Vekili-
nindir, 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
'BEY (Çankırı) — Muhterem Efendiler, 1927 Muva
zenei Umumiye Kanunu, Encümeniniz tarafından tet
kik edildikten sonra 'bugün müzakere edilmek üze
re huzuru âlinize takdim edilmiştir. 1927 Muvazene
si geçen sene Heyeti Celilenizin kabul ettiği pren
sipler dairesinde tespit olunmuştur. Tamamen Heyeti 
Celilenin kabul ettiği direktifler dairesinde tespit ve 
o suretle takdim edilmiştir. Gef ek kadro ve gerek ye
kûn itibariyle varidat ve ımasarifatta hemen hemen 
fark yok gibidir. Pek az fark vardır. Geçen sene 

(1) Bütçe lâyihası içtimain sonuna merbuttur. 

verdiğiniz bütçe bütün manasıyla hakiki ve müte-
vazin bir »bütçe idi. Bu sene Hükümetin takdim ettiği 
bütçe de aynı samiyeti, aynı hakikati ihtiva etmekte
dir. 

Biliyorsunuz ki masarif ve varidatta tevazün ol
madıkça muamelâtı umumi yei devlet gilbi Milletin 
muamelâtı da türlü türlü krizler geçirir. Böyle za
manlar geçirmiştir. Onun için geçen sene tespit bu
yurduğunuz direktife Hükümet bütün kuvvetiyle itina 
ederek bütçeyi tanzim eylemiştir. Geçen seneki büt
çeler 190 milyon masarif ve 190 milyon varidat ol
mak üzere tespit edilmiş ve o suretle Heyeti İcraiyeye 
verilmişti. Bu sene takdim ettiğimiz bütçede - ilk 
matbu bütçede görüldüğü üzere -. masarif atım iz 188 
milyon 807 bin 330 lira, varidatımız da 188 milyon 
811 hin 379 iiradan ibarettir. 

Muahharen Encümende yaptığımız tahkikat ne
ticesinde varidatımızın bir kısmında fazla olacağı ka-
viyyen ümit edildiğinden Hükümetçe birtakım masa
rif daha teklif edilmiş ve Hükümetin teklif ettiği 
bütçe yekûnu 194 milyon 474 bıin 400 liraya baliğ 
olmuştur. Muahharen Encümenimizle müştereken ya
pılan tetiklik neticesinde Varidat da 194 milyon 580 
bin 554 lira olarak tespit edilmiştir. Kadrolar tetkik 
edilecek olursa görülecektir ki Hükümetin bu sene 
takdim ettiği 'bütçede memurin adedi geçen sene He
yeti Celilenin tasvip ettiği maddede mevcut olan % 
3'ten çok aşağı olarak tespit ve o suretle takdim 
olunmuştur. Maaş atta; Müdürlerin, Müdıini Umumî
lerin, Müsteşarların miaaşatında; hiç bir fark tefrik 
edilmemiştir. Yalnız adetten vuku bulan tenkisat dö-
layi'siyie umuru hükümet daha iyi ifa edilmek için 
küçük memurların, kâtiplerin maaşına biraz ziam 
teklif edilmiştir. Buna rağmen bütçenin heyeti umu-
rnıîyesi geçen sene verdiğiniz erikamın dunundadır. 

Yalnız fırkanın ve Hükümetin esas prensibi olan 
şimenfıifer inşaatı için takdim ettiğimiz bütçede gös
terilen rakam geçen senenin hemen hemen •% 80'ıi 
derecesinde tezyit edilmiştir. (Bravo sesleri). Bütçe
leri -birer birer tetkik edecek olursak görülür ki Baş
vekâlet bütçesinin geçen seneye nazaran 76 bıin lira 
'kadar, Tapu ve Kadastroda yedi bin lira, Dâhiliye
de 1 433 934 'lira, Postada 112 568, Emniyeti Umu-
miyede 88 bin lira, İskânda 1 094 000 lira, Harici
yede 111 000 lira, Diyanet İşleri Bütçesinde 197 CfOO 
lira, Nafıada 11 443 000 lira, Limanlarda 152 000 
liira. Bahriyede 522 000 lira fazlalık vardır. Takdiiim 
ettiğimiz bütçede Memurin Kanununun 37 nci mad
desinin istihdaf ettiği masarif de ithal edilmiş olmak-
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da beraber yekûn aynı yekûndur. Bu yekûn dahilin
de 'bu saydığım bütçelerde gördüğümüz fark ilâve 
edildiği gibi en büyük fark olarak 11,5 milyon lira 
da Nafıa bütçesine konmuştur. Öteki bütçelerden 
mümkün olan tasarrufu yapmakta Hükümet mültte-
fikan çalışmış ve muvaffak olmuştur. 

Yani pek mühim olmayan ihtiyacatı atiye bıra
karak ve umuru Hükümeti tamam'iyle ifa ddebilecek 
-surette Nafıaya ve şimdi arz ettiğim bütçelere birta
kım zamaim yapılmıştır. 

Mamafih Nafıa bütçesinden başka diğer bütçeler
deki zamaim hakikî zamaim değildir. Hemen hemen 
o bütçeler de 'kabul »buyurduğunu miktardan daha 
aşağı olmak üzere tanzim edilmiştir. 

Başvekâlet bütçesinde görülen fazlalık mütehas
sıs külliyat mubayaa bedel ve düsturların tabı mas
rafı olmak üzere 48 000 lira gibi bir para konuldu. 
Düsturlarımız tabı edilmemiştir. Onları «abı ettirmek 
lazım gelir. Geçen seneki bütçede yoktu. Mütehassıs 
farkı vardır, istatistik Müdüriyeti Umiumiyesine ge
tirilen mütehassıs parası vardır ve şimdiye kadar hu
susî bir elde bulunan külliyatın mubayaası için bir 
para (konulmuştur. Pahalılık zammı olmak üzere de 
(19 000) lira konmuştur. 

Mefruşat ve geçen sene olmayan otomobil ma
sarifi olmak üzere de (9 GjOO) lira M (76 000) lira edi
yor. Vuku bulan zam hundan fazla değildir. Yoksa 
esas olarak geçen sene verdiğimiz bütçeye hiçbir pa
ra zammedilimemiştir. Tapu ve Kadastroda 7 000 li
ra fazlalık görülüyor. Halbuki Memurin Kanununun 
tatbiki için yapılan masarif 49 000 liradır. Onu da 
noksan olarak tespit ettik. Dahiliyede 1 433 000 li
ra görülüyor. Halbuki geçen sene bütçesinde olma
yan dahiliye masarifinden tahriri nüfus masarifi ol
mak üzere bu seneki bütçeye (1 274 000) lira, inti
habı mebusan için (100 000) lira, pahalılık zammı 
için 170 30)0 İ'ira ki mecmuu 1 544 300 lira ediyor 
İki geçen senelki bütçeden noksandır. 

Postada 112 200 liralık fazlalık görülüyor. Yal
nız telsiz telefon ve telgraf şebekelerinin işletilmesi 
için bu sene teklif edilen memurin ve müstahdemin 
kadroları ve masarifi 131 700 lira tutuyor ki, geçen 
seneki bütçede yoktur. Binaenaleyh bu bütçede geçen 
seneden daha noksan olarak tanzim edilmiştir. Em
niyeti umumiye bütçesinde 88 000 liralık bir fazlalık 
görülüyor. Malumuâliniz geçen sene polislere vuku-
bulan zamaim Eylülden itibaren başlıyordu. Bu sene 
Hazirandan itibaren başlamakla beraber pahalılık 
zammı da 113 000 lirayı buluyor. Bunu temin için 

f başka suretle tenkihat yapılmıştır. Bu bütçede geçen 
seneki bütçeden daha aşağı olarak takdim edilmiş
tir. iskânda olan fark ise doğrudan doğruya bu sene 

I gelecek muhacirlerin iskânı, iaşe ve sevkiyatı için 
I teklif ettiğimiz masariften ibarettir. Bunlar tamamiy-
I le yeni hizmetlerdir. Binaenaleyh geçen seneki büt-
I çede dahil olmayan bir fazlalıktır. Onun için bura

da hakiki bir fark görülüyor. Hariciye bütçesinde 
I (111 000) liralık bir fazlalık görülüyor. VVaşington'da 
I yeni bir sefaret ihdası ve temsil tahsisatı dolayısıyla 
I yeni bir zam yapmaya mecbur olduk. Buna rağmen 

bütçe daha noksan olarak tespit edilmiştir. Diyanet 
bütçesinde görülen fark hademei hayratın tahsisatı 

I fevkaladelerinden ibarettir ve o fark anlaşıldıktan 
I sonra bütçeye konmuştur. Nafıa bütçesindeki fark 
I doğrudan doğruya şimendiferlerin inşaatı için bu sene 
I teklif edilen farktan ibarettir. Zaten bütün bütçelerde 
I yaptığımız tasarruf at ve bütün bütçelerde yaptığımız 
I tenzilat bu bütçeyi, yine muvazeneyi ihlal etmeyerek 

yükseltmek ve şimendiferlerimizi biran evvel yapmak 
içindir. Limanlarda görülen fark geçen sene olmayan 

I birtakım fenerlerin inşası vesaiti nakliyenin' müba-
I yaası ve şamandraların tamirinden ibarettir ki, onlar 
I da 157 000 lira ediyor. Bizim bu sefer yeni teklif 
I ettiğimiz hizmetlerin mukabili (157 000) lirada gör

düğümüz fark 152 bin liradır. Asıl bütçesi yine ten-
zilen takdim edilmiştir. Bahriye bütçesinde 522 000 

j liralık bir fark görülür. Hakikatta bahriye bütçesi 
de geçen seneden noksan olarak tespit edilmiştir. Ma
lümuâliniz geçen seneki Muvazenei Umumiye Kanu-

I nunda tespit edilen bir madde mucibince Yavuz'un 
tamiri için iki senede verilmek üzere 3 milyon lira-

I lık bir tahsisata müsaade buyurulmuş idi. Bu bütçe-
I nin içerisinde 1927 senesi içinde verilecek 1 300 000 

lira da dahildir. Binaenaleyh Bahriye bütçesi de di
ğer bütçeler gibi geçen senekinden daha az bir ye
kûnla huzuru âlinize takdim edilmiştir. Bu izahatım
dan çıkaracağım netice şudur ki, takdim edilen hüt-

I çede her vekâletten - iskân masrafı için verdiğimiz 
I bir milyon lira ki, (yeni bir masraftır) - azami tasar-
J rufat yapılmıştır. Yalnız Nafıa Vekâleti bütçesine 
I 11,5 milyon liralık zam yapılmıştır. 

Bir de Memurin Kanununun istihdaf ettiği mad-
I denin kısmen tatbiki temin edilmiştir. Bütçelerimizin 
I yekûnu anlaşıldıktan sonra mühim bütçelerimizin va

ridatımızla mukayeselerinden de bir parça bahsede-
I yim. Müdafaai memleket için verdiğimiz masraf - ki, 
I Müdafaai Milliye, Bahriye, imalatı harbiye ve hari-
I ta bütçeleridir - varidat yekûnumuzun % 36'sını teş-
I kil etmektedir. Asayiş yani emniyeti umumiye ve 
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jandarma için tespit edilen masraf varidatı umumi-
yenin % 6,6 dan ibarettir, iktisat için yani Nafıa, 
Ticaret, ve Ziraat, iskân bütçeleri için yekûn masarif 
varidatımızın <% 17,2'sinden ibarettir. Muhasebatı 
zatiye için verilen masarif f% 6,4'ten ibarettir. Bun
ların yekûnu % 66 ve onda iki eder. Bütün diğer 
umur için tahsis ettiğimiz para da % 33,8'den ibaret
tir, Cumhuriyetin teessüsünden beri en ziyade ehem
miyet verilen nökat doğrudan doğruya iktisattır ki 
içinde, Ziraat, Ticaret, Nafıa ve iskân mevcuttur. 
Maarif, Sı'hJhiye, Adliyeden ibarettir. Diğer hususat 
ise az bir fark ile teklif edilmiştir. 

Bunu iyi anlayabilmek için imparatorluğun en 
yüksek bütçesi ile bir mukayese yapmak faydadan 
hali kalmaz kanaatındayım. Bu ise imparatorluğun 
en yüksek bütçesi 1328 bütçesidir. 34 milyon altun-
dan ibarettir. O zaman Nafıa bütçesine verilen tah
sisat umum bütçenin .% 3,6'sından ibarettir. Bizim 
takdim ettiğimiz bütçenin nispeti % 13'tür. impara
torluğun bütün hududu ile beraber 1328'de Nafıaya 
tahsis ettiği tahsisatın 4 misline kariptir. Ziraat ve 
Ticaret için yine aynı bütçede % 0,90'dan ibarettir. 
Bizim takdim ettiğimiz % 2,5 dir. Sıhhiyenin namı 
zaten yoktu ve bir müdüriyet tarafından idare edili
yordu. Sıhhiye için öyle bir tahsisat yoktu. Sıhhiyeye 
ehemmiyet verilmiyordu. Bizim takdim ettiğimiz büt
çede varidatı umumiyemizin % 1,7'si teklif edilmiştir. 

Cumhuriyet idaresinin en ziyade ehemmiyet ver
diği mesailden birisi de maarif olduğunu arz etmiş
tim, imparatorluk devrinde havzamız daha çok vâsi 
iken ve mekâtibi iptidaiye masrafı yine umumi büt
çeden tesviye edilirken en yüksek bütçe olan 1328 
bütçesinde maarife verilen para % 2,17'den ibaretti. 
Bizim mekâtibi iptidaiye ve leyli mektepler masarifi 
hariç olduğu halde bugünkü bütçe ile Maarife ver
diğimiz tahsisat % 3,2'dir. tdarei hususiyelerin ver
mekte olduğu 5 milyon lira ve leyli mektepler için 
tahsis kılınan bir milyon küsur lira da tabii ondan 
hariçtir. Bunlar da ilave edilecek olursa Maarif için 
tahsis edilen para % 6'dan ibarettir. 

imparatorluğun 1328 bütçesinde Adliye için va
ridatı umumiyenin % 2,2'si tahsis edilmişti. Memle
ketimiz küçüldüğü halde bizim takdim ettiğimiz büt
çede % 2,6'dır. Bilhassa müsmir olan vekâletlere 
tahsis edilen masraf her halde eski zamanlarda tahsis 
edilen masraflarla mukayese edilecek olursa, bizim 
tahsis ettiğimiz miktarların eskisinden çok fazla ol
duğu istatistiklerle tamamen taayyün eden bir haki
kattir. Geçen sene varidatı tahmin ederken yeni bir 

takım kavanin kafcul olunmuştu ve yeni bir tecrübe 
devresi geçmediği için varidat da Muvazenei Maliye 
mazbatasında muharrer olduğu üzere tahminatta ih
tiyat ederek tespit edilmiş ve bütçe o suretle tanzim 
edilmiştir. Bütçe orada tetkik edilirken elimizde fasıl 
üzerine tespit edilmiş yedi aylık varidatımız vardı. 
Onları nazarı itibara aldık. Ve o suretle Muvazenei 
Maliye Encümeninin bilhassa yeni kanunların istil
zam ettiği varidat tespit edilmiştir ki, Hükümet ta
rafından takdim edilen bütçede gösterilen varidattan 
biraz farklıdır. Yeni kanunlardan kazanç kanunu, 
istihlak kanunu maktu kanunu tatbikat esnasında 
bazı mertebe noksanlıklar gösterdiler. Bunları tashih 
için Heyeti Celilenize Hükümet tarafından icabeden 
levayih takdim edilmiştir. Maktu vergi kanunu He
yeti Celilece kabul buyurulduğu şekle konulmuştur. 

Kazanç kanununun encümeniniz tarafından tet-
kikatı ifa edilmiştir. Encümendedir. Keza istihlak 
kanunu da son encümendedir. Bunlar devrei içtima
iye nihayet bulmadan evvel tetkik ve intaç edilirse 
her halde halk için mucibi suhulet olacağı gibi Hü
kümet için-de temini varidatta menfaattan hali kal
mayacaktır kanaatındayım. 

Varidatımız 4 seneden beri bir çok kalemlerde 
mütemadiyen tezayüt etmektedir. Bunun hakiki bir 
miyarı olarak takdim edilmiş olan 1339 senesi hesa
bı katisind'eki aynı fasıl varidatı ile bu senenin 7 
ayında tahsil ettiğimiz varidatı mukayese edersek 
varidatımızın mütemadiyen tezayüt etmekte olduğu 
anlaşılır. 

Ufak bir mukayese arz edeyim: 
1339 hesabı katisinde - ki hakiki varidattır, Hazi

nenin kasasına giren bir santim dahi hesap edilmiş
tir - müsakkafat ve arazi vergisinden 5 milyon 147 
bin 606 lira tahsilat yapılmışken 1926'nın yedi ayın
da 7 826 625 lira tahsil edilmiştir. Kazanç vergisin
den 1339'un bütün senesinde 3 355 011 lira tahsil 
edilmiş iken bu senenin yedi ayında 6 milyon 978 
bin 341 lira tahsil edilmiştir. Bedeli nakdiden (1339' 
da muafiyeti askeriye vergisi vardır.) 380 901 lira 
tahsil edilmiş iken bu senenin yedi ayında 2 585 338 
lira tahsil edilmiştir. Sayımdan yalnız ağnamdan 
1339'da 3 657 484 lira tahsil edilmiş iken 1926'nın 
7 ayında 8 437 000 lira alınmıştır. 

Hususi ormanlar 1339'da 109 840 lira idi. 1926' 
nın yedi ayında 67 818 liradır ki, aynı miktarı tuta
caktır. Maadin 1339'da 256 613 lira iken bu senenin 
yedi ayında 446 301 liradan ibarettir. Gümrük 1339' 
da 25 059 380 lira iken 1926'nın 7 ayında 20 021 463 
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liradır. Gümrükte tahsil edilen istihlakat 1339'da 
(kibrit de dahil olduğu halde 14 045 380 lira iken 
1926'da kibrit hariç olduğu halde 10 060 182 liradır. 
Rüsumu bahriye 1339'da 248 807 liradan ibaret iken 
bu senenin 7 ayında 407 494 liradır. Rüsumu sıhhiyei 
hayvaniye 1339'da 87 433 liradan ibaret iken 1926' 
nın 7 ayında 84 631 liradan ibarettir. Saydı berri ve 
bahri 1339'da 209 933 lira iken 1926'nın yedi ayında 
341 849 liradır. Tütün 1339'da 3,5 milyon liraya te-
karrüp etmişken, ki, hesabı katisi takdim edilen he
sabı katide yoktur. 1926'nın yedi ayında 10 milyon 
100 bin beş yüz elli altı liradır. Tuz 1339'da 3 976 533 
liradan ibaret iken 1926'nın yedi ayında 6 187 000 
liradır. Posta ve telgraf 1339'da 2 935 518 liradan 
ibaret iken 1926'nın yedi ayında 2 803 052 liradan 
ibarettir. Damga 1339'da 2 743 159 liradan ibaret 
iken 1926'nın yedi aymda 2 773 277 liradan ibaret
tir. Harçlar 1339'da 864 986 liradan ibaret iken 1926' 
nın yedi ayında 1 086 892 liradan ibarettir. Kaydiye
ler 1339'da 719 084 liradan ibaret iken 1926'nın yedi 
ayında 1 279 803 liradan ibarettir. Mekâtip ve mües-
sesatı ziraiye ve sınaiye 1339'da 286 245 lira iken 
1926'nın yedi ayında 318 460 liradır. Emlak hâsılatı 
:1339'da 2 655 371 lira iken 1926'nın yedi ayında 
3 084 778 liradır. Devlet ormanları 1339'da 1 227 813 
lira iken 1926'nın yedi ayında 1 099 458 liradır. Mü
teferrika 1339'da 2 917 965 lira iken 1926'nm yedi 
ayında 2 108 642 liradır. Müessesatı sıhhiye 1339'da 
47 058 lira iken 1926'nın yedi ayında 35 600 liradır. 

Bütün fasıllarda görülüyor ki, son hesabı katiye 
ve son sulh senesine nazaran fevkalade bir terakkii 
varidat vardır. Bunları varidatta husule gelen farkı 
göstermek için birer birer tespit ederek arz ediyo
rum. Esasen tahsilatta da bu fark görülmektedir. 
1339'da 111 271 945 lira alınmış iken 1340'da aşarla 
beraber 136 500 000 ve 1341'de aşarsız 151 304 288 
ve 1926'da 9 ay zarfında 146 milyon kırk üç bin ye
di yüz on yedi lira alınmıştır. 

Takip ettiğimiz gayelerden biri de düyunumuza 
çok sadık kalmaktan ibarettir. Bilhassa istikrazı da
hilinin tamamen zamanında icabeden provizyonları 
hazırlayarak faizlerimi tediye etmekteyiz. Kabul bu-
yurulan kanun mucibince tamamen tediye ediyoruz. 
Dahili diğer müteferrik borçlarımızı da muntazaman 
tediye etmekteyiz. Geçen sene üç aylık bütçenin te
siri ile bu seneye kalmış borçlardan vacibüttediye 
olan aksamı tamamiyle tediye edilmiştir. Hükümet 
kendisine tevdi ettiğiniz bütçeden azami tasarrufatı 
yaparak geçen seneden devredilen borçlardan 
34 164 221 lira tediye etmiştir. Bu suretle tediye in

tizamı yeniden yerine gelmiş ve itibarı devlet teza-
yüt etmiştir. Mütevazin bütçe elimizde bulundukça 
Hükümetin tediyatın intizamından inhiraf etmesi im
kânı yoktur. Heyeti Cehle daima mütevazin bütçe 
tanzim buyurursa Hükümet de vereceğiniz direktifler 
dairesinde çalışmaya bütün kuvvetiyle gayret ede
cektir. 

Düyunu hariciye meselesi henüz halledilmemiştir. 
Son defa konuşulduktan sonra 15 Nisanda konferans 
halinde müzakerede bulunmak üzere muralMıaislan-
mızı tayin ettik ve gönderdik. Alınacak neticeden son
ra Heyeti Celileriize arzı malumat edilecek ve icabe
den karar alınacaktır. 

Kendi kanaatimize göre icabeden fedakârlığı yap
mışızdır. Pekâlâ biliyorsunuz ki işgal esnasında bizim 
en mamur yerlerimiz tahrip edilmiştir. Eğer onlar 
tahrip edilmeseydi bugün almış olduğumuz varidattan 
% 5, 10 fazla alacaktık. 

Yüzbinlerce ev tahrip edilmiştir. Onların müsakka
fat vergisinden mahrumuz. Onların bir kısmım imal 
için sarfedilen mesai başka sahada sarfedilmiş olsa 
idi, Hükümet de ayrıca bir varidat alacaktı. Onlar 
böyle bizim gözümüzün önünde baki kaldıkça yapa
cağımız fedakârlık son söylediğimiz sözlerden ibaret
tir. Üç sene zarfında kamibiyomuzda; bilhassa para
mızda büyük değilse de az bir tadilât vardır. Her se
nenin son günlerindeki kamlbiyoyu arz edeceğim : 

28 Şubat 1341'de istikrazı dahili (46) kuruşta idi. 
Borsa haricinde altın (872), İngiliz lirası (965)'te idi. 
28 Şubat 1926'da istikrazı dahili (71,5)'ta idi. Borsa 
haricinde altın (822), ingiliz lirası (932) de idi. 28 
Şuibat r927'deki - son sene - istikrazı dahili (84,5), 
altın (836), İngiliz (957) de... Altın ile İngiliz lirası 
arasındaki fark mütenasip değildir. 1341 Şubatında 
altın (872) iken İngiliz lirası (965) dokuz yüz altmış 
beştir. Bu sene Şubatında altın (836) sekiz yüz otuz 
altı iken İngiliz lirası (957) dokuz yüz elli yedidir. İki 
altın arasında ki fark, yani İngiliz lirası ile liramız 
arasındaki fark bir durmamıştır. Bundan, bazan bor
sa haricinde spekülasyon yapıldığı anlaşılmaktadır. 
Borsa nizamnamesinde borsada spekülasyon yapılma
ması için icaîbeden kuyut ve mevad konulmuştur. 
Tashih edilmiş ve taltlbiki için borsa komiserliğine gön
derilmiştir. Borsa dahilinde de spekülasyon yapılma
sına imkân verilmiyecektir. Fakat şansımızın, tama
miyle paramızın daha çok yükselmesini temin etmek 
için varacağımız gaye, vesaiti inzibatiye, tedahiri ida
riye değildir. Doğrudan doğruya ilk düşüneceğimiz 
mesele muvazenei ticariyedir. Muvazenei ticariye de 
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günden güne lehimize tahavvül etmektedir. Onu da 
birazdan arz edeceğim. 

ikinci Büyük Millet Meclisi 13'39'da içtima ettik
ten sonra devam eden 4 sene zarfında bütçelerin es
nayı müzakeresinde azayı kiram bir çok matalibat-
ta bulundular. Bilhassa maliyeye taalluk eden matali-
bat şu suretle hulâsa edilebilir : 

Ağnam, Aşar, Tahriri Arazi, Usulü Muhasebei 
Umumiye Kanunu, Kazanç Kanunu, kadastro muame
lâtı, muhas'sasatı zatiyede küçük maaşların tasfiyesi, 
hesabı katinin zamanında takdimi, mühim nahiyeler
de tapu ve vergi memurları bulundurulması, askeri 
fabrikaların yalnız askeri malzeme ile meşgul olarak 
diğerlerinin kendilerinden ayrılması, emlâki milliye-
nin Hükümetin elinden çıkması, memurların adedi
nin tenkisi, Memurin ve Teşkilat Kanunu, kanunî ai
dat, reddiyat, masarifi muhakeme, mütekait maaşatı-
nın havaleye ihtiyaç göstermeden tediyesi, kırtasiye
nin tevhidi, şeker ve mensucat fabrikaları, banknot
ların tebdili, masarifi tah'siliye nispetinin tenkisi... Bun
lar maliyeye taalluk eden matalilbattan ibarettir. Bun
ların kısmı azamı yapılmış ve ayrı ayrı kavanin ile 
Heyeti Cetlece tasvip edilerek Hükümete tevdi edil
miştir. Mali meselede ilk yapılan ıslahat doğrudan 
doğruya Sayım Kanununda yapılan ufak tadilattan 
ibarettir. Orada yaptığımız ufak tadilât sayım adedi 
üzerinde pek büyük tesirler yapmıştır. Malumu âli
niz Mücadelei Milliye devam ettiği müddetçe sayım
dan her koyundan, (45) kuruşa ;kadar resim alınma
ya başlanmıştı. Onu tenzil ettik. 1340 iptidasında ka
bul ettiğiniz kanunla zamanı tediye, zamanı teklifi 
halkın en ziyade para vermösi imkânı olan zamanlara 
hasrettik ve Marttan Hazirana, Temmuza naklettik. 
Bunun ver'diği netice çok büyüktür. Zahiren ufak 
bir tadildir. Fakat adet itibariyle gördüğümüz fark 
varidat bütçesinde Hükümetçe hazırlanmış ve rapte
dilmiş olan istatistikte görüleceği Veçhile büyüktür. 
Yalnız varidat itibariyle değil, adet itibarîyle de te-
zayüt etmiştir. Bunu mukayese için en salim bir se
ne olmak üzere Meşrutiyetten evvel 1323'te çevre
mizde bulunan vilayetlerdeki ağnamın adedini bul
dum. Orada bugünkü vilayetlerimizde ağnam adedi 
(24 183 684) olarak gösterilmiştir, ©izim 1339*da 
saydığımız ağnam adedi (17 015 972). 1340'ta 
(19 460 824), 1341'dte (21 495 000)**. '1926*da 
(23 728 OOO d̂ir. (323) üç yüz yirmi üçe varmak için 
daha beşyüzbin kadar bir fark vardır. On yedi mil
yondan yirmi üçe çıktı. 1339'a nazaran adet itibariy
le 6,5 milyon tezayüt etmiştir. Yalnız bu, tadada dahil 
olan aksamdır. Yani ufaklar dahil değildir. 

I Binaenaleyh ağnam memleketimiz için en büyük 
servetlerden biridir. (24) milyon hayvan (24) milyon 
altın eder. Küçükleri de ithal ederseniz Rainiz ağ
namdan memleketimizdeki servet, 30 - 35 milyon al
tındır. Geçen sene kabul buyurduğunuz kanunla bü
yük hayvanlar da tadat edilmiştir. Onun da verdiği 
netice şayanı memnuniyettir. Manda, öküz ve inek
lerin üç yaşından yukarı olanların adedi beş milyon 
beş yüz yetmiş iki binden ibarettir. Bu itibarla gerdc 
büyük ve gerek küçük hayvan itibariyle memleketi
miz zengin sayılacak memleketlerden biridir. Âşaır 

I için vuku bulan mücadelât malumu âlinizdir. Niha
yet geçen sene Mahsulâtı Arziye Vergisini de ilga 

I buyurdunuz ve aşar hamını da tarihe bıraktınız. Bi
zim Cumhuriyet devrinin zürraa yaptığı en büyük 
yardım; aşarın ilga'siyle yapılan yardımdır. Bütçe ile 
yaptığımız yardımdan başka bilvasıta aşar dölayısıy-

I la yaptığımız muavenet resmi muavenetin 10 mislidir. 
Geçen sene ile bu sene arasında aşarın tesiriyle 'hâsıl 
olan farkın en büyük misali hariçten vuku bulan it-
halâltımızdır. Geçen sene 77 400 000 kilo buğday 
ithal edilmiş iken bu sene ancak (10 024 900) kilo 
ithal edilmiştir. Tesiri şudur : Köylü istediği zaman
da ekiyor, istediği zaman biçiyor, havasını bulduğu1 

I zaman da savuruyor. İstediği zaman da pazara götü-
I rüyor. Piyasayı müsait bulduğu zamanda gece gündüz 
I demeyip pazara buğdayını götürüyor. Hayasını bul-
I duğu zamanda da harmanını yapıp buğdayını sa-
I vuruyor. Aşar bu suretle yalnız mali cihete tesir et-
I inekle beraber içtimaen de çok büyük tesir yapmış

tı", 

I Aşar dolayısıyla Ötede beride belirmiş olan bir-
I takım kuvvetler ortadan kaldırılmıştır. Birçok yerler-
I de büyük evler, kâşaneler gördünüz, bunların sahip-̂  
I lerinin ne işle meşgul olduğunu sorduğunuz ı zaman il-
I t izam derlerdi. Aşar mültezimi derlerdi. Artık köylü-. 
I 1er üzerinden bu yük kalkmışta". Mültezimlere yapı-
I lan hizmet de yine büyüktür. Aşara binaen tembel, 
I tembel yalnız üç ay çalışarak yaşamaya alışmış olan 
I insanlar aşarın ilgasiyle doğrudan doğruya kendileri-
I ne iş bulmaya mecbur olmuşlardır. Bu suretle onlar 
t da faal birer uzuv olmuşlardır ve memlekete nafi 
I olacaklardır, tkinci Büyük Millet Meclisinfn en bü-
I yük mali eserlerinden birisi de budur. 

I Azayı Kiramın matalibatından birisi de tahriri 
I arazi idi. iki seneden beri imkân verilen tahsisat nis-
I potinde çalışılıyor, bugün 78 komisyon 25 vilayette 
I çahşmalkitaldıır. Senei atölyede de verilen tahslikat ile ay-
[ m işi yapacağız. Eğer daha âti senelerde memur ye-
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tiştirirsek daha çolk çalıştırmak imkânı varadır. Her 
'halde nispeti töklifiyeSi tezyit edilmiyerek büyük bir 
tezayüt gösterecek olan vergilerimizin en birincisi 
Arazi Vergisidir. Yine % 06 almak şartiyl'e alacağınız 
varidat bugün aldığınızın 2 - 2,5 misli olacaktır. Usu
lü Muhasebei Umumiye Kanununun biran evvel inta
cı talep edilmiştir. Lâyiha hazırlanıp Heyeti Ceîileye 
takdim edilmiştir. Müşterek encümenler tarafın
dan teükik edilmektedir. İnşallah bu sene çı
kar. Muamelâtı maliyenin en büyük nazımıdır. 
Kazanç Kanunu 'hakkındaki tadilât encümen
lerdedir. Ümit ederim ki bir haftaya kadar Heyeti 
Ceîileye takdim edilir. Kanunu Medeninin kadast
roya taaluk eden maddeleri mucibince kadastro mu
amelâtını da tanzim etmek mecburiyetindeyiz. Bunun 
için İsviçre'ye bilhassa staj yapmak ve defterlere de 
ne suretle kaydedilmesini öğrenmek için memurları
mızdan bir kısmını gönderdik. Ümit ederim ki gele
cek seneye kadar bu memurlar orada fiilen tatbikat 
görürler ve geldiklerinde Kanunu Medenimizin ka
dastro hakkındaki bütün mevaddını icra ederler. 
Muhassasatı zatiyenin küçük maaşlarının sermayeye 
kalbi talep olumuştu. Bunun için de bir kanun yapıl
mıştı. Yüz- kuruşa kadar olanların on seneliği veri
lecek ve onlar ortadan kalkacaktı. Malumu âliniz 
muhassasatı zatiyeden maaş alanların ekseriyetini 
(100) kuruşa kadar maaş alanlar tespit etmektedir. 
Geçen sene zarfında (13 475) kişinin maaşının on 
seneliği verilmiştir ki (1 857 308) lira ediyor. Bu su
retle bunların alâkalan kesilmiştir. Yeniden maaş tah
sis edildiği zaman itfa edilenlerin adedi de (5 1(81)' 
dir. Onlara da (972 222) lira verildi. Her ikisinin ye
kûnu (19 656)'dan ibarettir. Verilen para da 
(2 829 530) liradır. 1 Haziran 1926*dan itibaren dahi 
buna muntazaman deVam etmekteyiz, istanbul, An
kara, izmir ve diğer büyük şehirleri bitirmek üzere
yiz. Diğer kısımda da yavaş yavaş her ay bir miktarı 
verilmek üzere ve küçükten başlayarak tesviyeye de
vam edilmektedir. Hesabı katilerin zamaninda Mecli
se takdimi hakkında vuku bulan matalibat tamamen 
Meclisi Âlinin mucibi memnuniyeti olacak surette 
i ora edilmiştir. 3'37, 33!8, 339 hesabı katileri tak
dim edilmiştir. 3'40'ın hesabı katisi de bu dlevre zar
fında takdim edilecektir. Mühim nahiyelerde tapu, 
vergi ve nüfûs memurlarının bulunması hakkındaki 
talepler de (50) nahiyeye kadar temin edilmiştir. Her 
sene bir miktar dalha tezyit ediliyor. 

Askeri Fabrikaların evvelki sene kaıbul büyurulan 
Kanun mucibince doğrudan doğruya harbe müteallik 
malzemeyi imal edenlerden maadasını Sanayi Bankası 
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uhdesine almıştır. Yani bunlar mezkûr kanun muci
bince Sanayi Bankasına verilimiştir. Diğerleri ciheti 
askeriyede kalmıştır. 

Emlâki milliyeye gelince, kabul buyuruîan Emlâk 
Bankası Kanunu mucibince Emlâk Bankasına verilmiş
tir. Bu suretle istanbul'da, izmir'de ve daha mühim 
yerlerdeki emlâki milliye, Emlâk Bankasına devrolü-
nüyor. Memurların adedi dahi bu seneki kadroda gö
rüleceği veçhile geçen seneden azdır. Onlar üzerinde 
Hükümetiniz ne imkân varsa adetlerini tenkis ederek 
kendi işlerini görmeye başlamıştır. 

Kabul buyurduğunuz Ağnam Kanunundaki ufak 
tadilât dolayısıyle bu kanunun çok büyük faydaları 
görülmüştür. Yalnız çok zaman ağnam tahsilatından 
muhtarların parası zamanında verilmiyor. Reddiyat-
tan da havale ve tahsisat yoktur, verilmiyor, denili
yordiU. 

Yeni bağlanan mütekaidin, eytam ve eramil maaşı
nın verilmediğinden şikâyet ediliyordu. Masarifi mu
hakeme vermediği için davalara bakılmıyor diye mü-
kerreren matalibatta bulunulmuştur. Bu sene bu 4 
maddeyi de takdim ettiğimiz Muhaisebei Umumiye 
Kanununa koyduk. Belki kanun yetişemez diye aynı 
zamanda Muvazene! Umumiye Kanununa koyarak 
takdim ettik. Takip ettiğimiz prensibe bir dereceye 
kadar muhalif görülmektedir. 

Çünkü Muvazenei Umumiye Kanununa başka me-
vacl koymak prensiıbîmizden değildir. Fakat bu 4 mad
de halkın nef'ine taalluk ettiği için belki Usulü Muha
sebei Umumiye Kanunu yetişmez diye Muvazenei 
Umumîye Kanununa 'koyduk. Hiç olmazsa halk bir 
sene dalha bu işlerden dolayı zahmet çekmesin, haki
katen bazı zamanlarda pek acı vaziyetler görülüyor
du, yeni maaş tahsis ettiğimiz bir mütekait veya ey
tam ve eramilden biri bütçede tahsisat olmadığı için 
o sene maaşını alamıyor. Hükmü kanun, doğrudan 
doğruya maaş tahsis edildiği günden itibaren alınma
sı merkezindedir. Tahsisat olmadığı için alınması im
kânı da yoktur. Bunu tamamen izale etmek bizim 
için pek doğru bir muamele olur. Onun için yalnız 
bu 4 madde hakkında Muvazene Kanunundan istifa
de etmek istedik:. Usulü Muhasebei Umumiye Kanunu 
biran evvel çıkarsa bu maddelerin bittabi Muvazenei 
Umumiye Kanununda kalmasına lüzum yok. Gteçen 
sene kırtasiyenin tevhidi için gösterilen arzu üzerine 
kırtasiye de tevhit edilmiştir. 

Bir elden mubayaa edilmektedir. Şeker ve mensu
cat fabrikalarına gerek Hükümet, gerek bankalar va-
sıtasiyle elden gelen muavenet yapılmaktadır. Malu-

— 14 — 



î : 48 9 . 4 . 1927 C : 1 

mu âliniz memleketimizin iki şeker falbrika'sı tesis ediil-
mişfiir. Bu sene ilk mahsulünü velevki az olsa vermiş
lerdir. Gelecek sene azami randımanım alırız. Ümit 
ederim kıi hariçten geleceik şekerin bir kismı hiç olmaz
sa beşte biri memleketimizde istihsal edilmiş olur. 
Geçen sene heyeti ioraiyeye verdiğiniz kanun mu
cibinde banknotların da tebdili muamelesi yapılacak
tır. Banknotlar tabı edilmektedir. Önümüzdeki sene 
Haziran veya Temmuzda mevkii tedavüle çıkarılabi
lecektir. Nispeti tah'siliye gittikçe tenakus etmektedir. 
Eğer önümüzdeki bütçelerde Maliye Vekâletinin ve 
ona merbut devairin masarifini tetkik buyurursanız 
(16) milyon liradır. Vakıa Maliye Vekâletinin bütçesi 
(27) milyon olarak görülüyor. Fakat bunun içinde 
(12) milyon liralık masraf, muhalssasatı zatiyeye ait
tir. Maliyeye taalluk etmeyen ve diğer devaire ait olan 
ve Hükümet işi olan tahsisatı mesture ve masarilfatı 
gayri melhuze, Darülfünuna, şuraya buraya muave
net gibi masraflar çıktıktan sonra doğrudan doğruya 
Maliye Vekâletinin masarifi (10) milyon liradır. Rü
sumat (5), Tapuda (1) milyon liradır. 

'Maliye Vekâletinin vazifesi yalnız tahsilat yap
maktan ibaret değildir. Mamafih tahsilatla meşgul 
olmayan deVairin maJsrafı bile hatta tapu masrafı da 
dahil olsa bile bu, 16 milyon lira varidatı umumiye-
miain % 9'undan aşırıdır. Binaenaleyh tahsilat mas
rafı gittikçe azalmaktadır. 

Bu maruzatımdan sonra Heyeti Celileye yapaca
ğım maruzat, mali ve iktisa'dü noktai nazardan mem
leketin muamelâtı umumiyesi ne merkezdedir? Bunun 
hakkında 'biraz malumat vereceğim1: Muhterem arka
daşlar; bu hususta elde ettiğimiz istatistikler ve eli
mizdeki erkam muamelâtı umumliyemizin günden gü
ne gayet iyi bir • şekilde ilerlemekte olduğunu göster
mektedir. Bunun için en büyük mikya's rüsumat is
tatistikleri ve memleketimizdeki bankalardır. Bunlara 
nazairan kendi zamanımızla mukayese yapacağım. Bir 
de İmparatorluk zamanına ait normal bir sene ile mu
kayese yapacağım. 1329'da İmparatorluk zamanında 
Suriye ve Irak ve Yemen bizde iken muamelâtı umu-
m'iyemîz 21 436 000 ithalât, 40 809 Q00 ihracat ol
mak üzere (62 milyon 245 bin) liradan ibarettir. Mu
amelâtı umumsyeye nazaran ithalâtımız % 34,43, ihra
catımız % 65,56, ilk sulh senesinde bile Hükümeti 
Cumhuriye bu nispeti lehine tahvil etmiştir. Yani it
halât biraz tenakus etti, ihracat miktarı tezayüt etti. 
1339'da ihracatımız, 84 651 000 lira, ithalâtımız 
144 788 bin, umumi muamele 229 439 000 liradır. 
Burada ithalâtın nispeti % 63','lMir, ihracatın % 3'6,89 
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dur. Bu suretle ihracat % 34,43-ten % 3'6,89'a teref-
fu etmiştir. 1'340'ta bu netice daha ziyade lehimize 
olmuştur. 

1339Ma 84 milyon liradan ibaret olan ihracatımız 
13401a (158 767 000) liraya, ithalât da ^193 621 000) 
liraya baliğ olmuştur. Muamelei umumiye 
(352 3188 000) liradır, % 45; odda biri ihracat 54,9'u 
ithalât, ilk aldığımız sene 36, ikinci sene 45tir. İm
paratorluğun T329 senedine nazaran ihracatta % 11', 
fark vardır. Nispet mütemadiyen Iebimızdedir. 13.4i'ete 
pekâlâ biliyorsunuz ki sene iptidaları normal bir hal
de addedilemezdi. Şarkta bizi İşgal eden bir isyan 
meselesi vardı, böyle olduğu halde ihracatımız 1'340' 
tan para itibariyle, miktar itibariyle daha fazladır. 
134lrdeki ihracatımız 1340'taki 1'58 milyona mukabil 
193 milyondur. İthalâtımız 242 milyon liradır. 

Umumi muamele 435 milyon liradır. Nispet % 
44,4 ihracat % 55,6 Mıalâtdır. Bir sene evvelki ih
racattan pek az miktarda farklıdır. 1339'da muame
lei umumiye tioariiyem'iz 239 milyondan ibaret iken 
1341 'de 435 milyondur. Muamelâtı umurmiyemiz 
de 200 milyon liraya yakın bir fark görürüz. Bu, en 
bedbin olan insanları memleket için ve âdi için eni 
nikbin yapmağa müsalit bir vesikadır. Bundan daha 
beliğ bir vesika olamaz, (alkışlar), (bravo sesleri). 

1926'nın beş aylığı da daha lehimizde olarak' 
görünüyor. Yani Kânunisani, Şubat, Mart, Nisan 
ve Mayıs'ta umum ihracatımız 84 milyon 1211 bin1 

liradır. İthalâtımız (93 388 000) liradır. Muamelei 
umumiyemiz (177 509 0010)' liradır. Burada «nispeti 
jihracat % 3'8,47 ithalât % 52,62 dir. Şimendiferleri
mizi yapıyoruz, raylarımızı dışarıdan! getirtiyoruz. 
Makinelerimizi dışardan- getiriyoruz. Buna rağmen 
nispeti mütemadiyen lehimize doğru tahfif ve tah
vil ediyoruz. Daha 1,2 sene sonra muvazene daha 
ziyade lehimize tahavvül ettiği zaman artık kambiyo 
için başka bir şey düşünmeğe hiç mahal kalmaz. 
Memleketin iktisaden iyi bir yolda gittiğini ispat 
eden bunun gibi daha beliğ rakamlarımız vardır. 
(bravo sesleri) 

Malumu âlirJiz efendiler, İş Bankası 2,5, üç sene 
evvel teşekkül etmiştir. Bir milyon lira sermayesi 
vardı ve ilk aldığı zamaın ne miktar aldığını biliyor
sunuz. Blançosunu gördünüz. Sermayesi iki milyon 
lira ve tamamen tediye edilrntiştir. 

İtibarı milli İstanbul'u aldığımız zaman, istikrazı 
dahili tahvilâtının düşkünlüğü hasebiyle sermayei 
hakifciyesi yarıdan aşağı idi. Bugün! tamamen iiki 
milyon lirayı bulmuş ve ayrıca temetiîü de vermiştir. 
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Milli müessesemiz bu paraları tüccarlar ile yaptık
ları muameleler ile tenmiye etmektedir. Bu iki Ban
ka gösterilen son arzu üzerine tevhit edilecek olursa, 
'bunların sermayeleri daha ziyade kuvvet kesbedecek 
ve tüccara daha büyük yardımlarda bulunabilecek 
Müşterek şubeleri 'bulunan yerlerde bir şube bıra
kılarak memleketimizin şube bulunmayan yerlerinde 
şube açılacaktır. Bu 'böyle olmakla beraber diğer hu
susi. bankalarımızda da inkişaf ve sermaye toplan
ması tezayüt «itmektedir. 

Biliyorsunuz ki; Akhisa r ' a beş yüz -bin lıira ser
maye ile teşekkül eden tütün bankası sermeyes'iıni 
tamamen tahsil etmiştir. Akşehir Bankası sermaye
sini 'bir milyon liraya iblağ etmiştir. Konya'da ve 
daha bâzı yerlerde ufak, tefek bankalar teessüs et
miştir, etmektedir. Bunların hepsi memleketin iyi 
yola girdiğine alâmettir. Yoksa kimse sermayesini 
toplayıp ta oraya koymaz. Diğer bir misalimiz de 
Ziraat Bankasıdır. Ziraat Bankasının, elimize aldı
ğımız zamanda yani 1338'deki sermayesi 13 380 000 
liradan (ibaretti. 7 milyonunu Hükümetten alacaklı 
olduğu için doğrudan doğruya kabili eda parası 
ancak 5 m'ilyon 450 'bin lira İdi. O sene zürraa ve
rilen para bilançosunun neticesinde görüldüğü üzere 
4 milyon 450 'bin liradır. 1339'da sermayesi 15 m!:l-
yoım liraya çıkıyor ve doğrudan doğruya zürraa, 
ikraz edebileceği para 8 milyon beş yüz altı bin 
dokuz yüz yirmi liradır ki, bunun sekiz rriilyomunu 
ikraz etmişf r. 1340'da sermayesi 17 milyon 940 'bin 
dluyor. Hükümetteki alacağı çıktıktan sonra ikraz 
edeceği para, 10 milyon liradır. O sene 17 milyon 
zürraa ikrazdan 1341 Me sermayesi 19 milyona çıkı
yor da bakayadaki para i'hraç edildiği hailde ikraz 
edeceği para 14 mlilyon liradır. O sene zarfında zür
raa yalnız muamelâtı ziraiye dölayısile vuku bularnı 
ikrazat 19 milyon (liradır. Sermayesinden maada 
mevduattan da zürra ikrazatta 'bulunmuştur. 

1926 senesinin henüz blançosunu görmedim. Fa
kat son alınan malumata göre şimdi sermayesi 16 
milyonu kabili eda olmak üzere 21 milyon liradır. 
5 milyon Hükümetten ve meinafi hissesi bakayasiM-
dam alınacaktır ve 1926 bilançosunda 27 milyon1 

747 bin dokuz yüz doksan sekiz lira zürra ikrazatta 
bulunmuştur. Bu ikrazatı ziraiye, kabili eda serma-
yeürtden 4 milyon lira fazladır. Her halde bu er-
kam, Bankaların bu muamelâtı, tüccara yapılan 
muavenet, ziraata yapılan muavenet, memleketim1 

mali ve iktisadi noktai nazarından salâha doğru 
gittiğine en büyük ve en vazıh ve en kati bir de-
ildir. 

Kanunla kabul buyurduğunuz Emlak Bankası bu 
hafta zarfında işe başlamak üzeredir, istanbul'daki 
emlak kendisine devredilmiştir. İzmir'deki emlâk 
de derdesti devimdir. 

-Sanayi ve Maadin Bankası : ilk teşekkülünde 
biraz sıkıntı çekmiştir. Fakat bugün kendisine yapı
lan muavenet ile, bu sene olmazsa bile obir seneye 
kadar tamamen fabrikaları şirket halinde işletecek 
ve banka muamelesini yapacak bir hale gelecektir. 

Bankaların bu yardımı sayesinde ve ahalide gö
rülen temayül neticesinde muamelâtı umumiyei ma
liye ve iktisadiye salâha dioğru gidiyor. Halk bizdem1 

yalnız huzur ve asayiş işitiyor. Kenidi kendine bu 
muameleyi doğrudan doğruya yürütmektedir. 

Muhterem arkadaşlar; hutütu umumiye noktai 
nazarından vuku bulacak maruzatım bundan ibaret
tir. Bizim düsturu hareketimiz şuidur: daima mü-
tevazin bir bütçe ile idare olunmak, varidatımızdan 
fazla masraf yapmamak, borçlarımızı ödemek, fedi-
yatımızı tamamiyle ve muntazaman yapmak, her 
bütçeden ziyade müsmir bütçelere ehemmiyet ver
mek, şimendiferlerimizi biran evvel programımız 
dahilinde lâzım olan mahalle vardırmaktır, (alkış
lar) 

REİS — Efendim, tayini esami ile reyimize arz 
ettiğini kanunların neticesini arz edeceğim: 

Binaların nuimaralanmıası ve sokaklara isim ve
rilmesi hakkında kanun 98 zat rey vermiştir. Mua
mele tamam değildir. (97) kabul, 1 red vardır. Ka
nun 'ikinci defa reyinize arz edilecektir. 

Gayri âkit d'dvietilerie muvakkat ticari itilâfmsa-
meler akdine dair 12 Kânunuevvel 1341 tarih ve 
691 numaralı kanunun birimci maddesini muaddıit 
kanuna (102) zat rey vermiştir. Muamele tamam 
değildir. (101) kabul (1) müstenkif vardır. Kanun 
ikinci defa reyinize arz edilecektir. 

Devletçe inşa edilecek limanlar için istimal edi
lecek gayri menlkulât ve mevaddı imşaiye hakkındaki 
kanuna (97) zat rey vermiştir. Mumale tamam değil
dir. Kanun ikinci defa reye vaz 'Olunacaktır. 

Bugünkü müzakeremiz hitam bulmuştur. Yarın 
saat 14'te içtima etmek üzere celseye nihayet veri
yorum. 

Hitamı müzakerat; Saat : 16,05 

16 — 
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Binaların Numama! 

ADANA 
Kemal B. 
Zamir B. 

animi asa ve Solklalkjbra İsim Verilmesi Hakkındaki Kanunun Neücei Ârâsı : 

Âza adedi 

Reye iştirak edenler ; 

Kaibul edenler : 
Reddedenler 
Müstenkifler : 
Reye iştirak etmeyenler : 
Münhaller : 

287 

99 

98 

1 
— 

187 
1 

(Kabul Edenler) 

AFYONKARAHİSAR 
Musa Kâzım B. 

AMASYA 
Ali Rıza B. 

ANKARA 
Ali B. 

ANTALYA 
Ahmet Saki B. ™ 

Rasih B. 

ARDAHAN 
Talât B. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
Mithat B, 

BEYAZİD 
Şefik B. 

BİGA 
Mehmet B. 

BİTLİS 
Muhittin Nâmi B. 

BOLU 
Şükrü B. 

BOZOK 
Ahmet Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B, 

BURDUR 
Mustafa Şeref B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 

CANİK 
Süleyman Naci B. 

CEBELİBEREKET 
İhsan B. 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
İsmail Kemal B. 
Ziya B. 

DENİZLİ 
Necip B. 

DERSİM 
Ahmet Şükrü B. 

DÎYARIBEKİR 
Şeref B. 

EDİRNE 

Faik B. 
ELÂZİZ 

Hüseyin B. 
Mustafa B. 
Muhittin B. 

ERTUĞRUL 
Halil B. 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi B. 
Ali Ulvi B. 
Emin Bi 

GAZİAYINTAP 
Ali Cenanı B. 
Ferit B. 
Sathin B. 

GİRESUN 
Şevket B. 

GÜMÜŞHANE 
Zeki B. 

HAKKÂRİ 
Nazmi B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. 

İÇEL 
Emin B. 

İSTANBUL 
Akçoraoğlu Yusuf B. 
Ali Rıza B. 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Dr. Refik B. 
Tevfik Kâmil B. 
Ziyaettin B£ 

İZMİR 
Kâmil B. 
Maihmut Celâl B. 
Mustafa Necati B. 
Mustafa Rahmi B. 
Münir B. 
Osmanzade Hamdi B. 

KARS 
Ağaoğlu Ahmet B. 
Ömer B. 

KASTAMONU 

Ali Nazmi B. 
Ali Rıza B 
V^led Çelebi B, 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuat B. 
Şevket B. 

KOCAELİ 
İbrahim Süreyya B. 

s Ragıp B. 
I KONYA 
1 Eyüp Sabri B. 
| Mustafa B.: 
\ Naim Hazım B. 

(Nisap yoktur.) 

KOZAN 
Ali Sadi B. 

KÜTAHYA 
Ragıp B. 

MALATYA 
Dr. Hilmi B. 

MARAŞ 
Mehmet B. 

MARDİN 
Abdülrezzak B. 
Ali Rıza B. 

MUŞ 
İlyas Sami B. 

NİĞDE 
Ebubekir Hazım B. 

ORDU 
Halil Sıtkı B. 
İsmail B. 
Recai B. 

RİZE 
Ali B. 
Ekrem B. 
Esat B. 

SARUHAN 
Mehmet Sabri B. 

SİİRD 
Halil Hulki B. 
Mahmut B. 

SİVAS 
Muammer B. 

SİVEREK 
Kadri Ahmet B. 
Mahmut B. 
ŞARKİ KARAHİSAR 

İsmail B. 
TEKİRDAĞ 

Cemil B. 

17 
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Faik B, 
TOKAD 

Mustafa Vasfi B. 

TRABZON 
Abdullah B. 

VAN 
Hakki B. 
İbrahim B. 

(Reddedenler) 

ERZURUM 
Raif B. 

ADANA 
ismail Safa B. (M.) 

AFYON KARAHİSAR 
Ali B. 
izzet Ulvi B. (M.) 
Ruşen Eşref B. 
Sadık B. 

AKSARAY 
Besim Aatalay B. 
Mustafa Vehbi B. 
Neşet B.

AMASYA 
Esat B. 
Nafiz B, 

ANKARA 
Ali Fuat Paşa 
Gazi Mustafa Kemal 
Paşa (Reisicumhur) 
Hilmi B, 
İhsan B. 
Şakir B, 

ANTALYA 
Hasan Sıtkı B. (M.) 
Murat B.

ARDAHAN 
Tahsin B. 

AYDIN 
Dr Mazhar B. 
Dr. Reşit Galib B. 
Tahsin B, 

BEYAZlD 
Süleyman Sudi B. (M.) 

BÎGA 
Samih Rifat B, 
Şükrü B. 

BOLU 
Cevat Abbas B. 
Falih Rıfkı B. 
Mehmet Vasfi B. 

BOZOK 
Avni B. 
Salih B, 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 

BURSA 
Necati B. 
Nurettin Paşa 
Osman Nuri B. 
Refet B. 

CANİK 
Cavit Paşa 
Talât Avni B. 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa (M.) 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
ismet B. 
Münir B. 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 
Yusuf B. 

DERSİM 
Feridun Fikri B. (M.) 

DİYARIBEKİR 
Cavit B. 
Feyzi B. 
İbrahim Tâli B, 
Zülfi B, 

EDÎRNE 
Cafer Tayyar Paşa 
Hüseyin Rıfkı B, 

{Reye İştirak Etmeyenler) 

ELÂZİZ 
Süleyman B. 

ERGANİ 
İhsan B. 
İhsan Hâmit B. 
Kâzım Vehbi B. 

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet B. 
Dr. Fikret B. 
İbrahim B. 
Rasim B. 

ERZİNCAN 
Abdülhalik B. 
Sabit B. 

ERZURUM 
Bahri B. 
Câzim B. 
Halet B. (M.) 
Münir Hüsrev B. (M.) 
Ziyaettin B. (M.) 

GAZİAYINTAP 
Ahmet Remzi B. 
Kılıç Ali B, 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GENÇ 
Muhittin B. 

GİRESUN 
Hacim Muhittin B. (M.) 
Hakkı Tarık B. 
Kâzım B. 
Tahir B. 

GÜHÜŞHANE 
Cemal Hüsnü B. 
Hasan Fehmi B. 

HAKKÂRİ 
Asâf B. (t.M.) 

İSPARTA 
ibrahim B. (M.) 
Mükerrem B. (M.) 

İÇEL 
Dr. Tevfik B, 

İSTANBUL 
Ahmet Muhtar B. 
Behiç B. (V.) 
Edip Servet B, 
Fuat B. (M.) 
Hamdi B. (M.) 
Hamdullah Suphi B. 
Haydar B. (M.) 
İhsan Paşa 
Kâzım Karabekir Paşa 

İZMİR 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Mahmut EsadB.(V.) 
Saraçoğlu Şükrü B. 

KARESİ 
Ahmet Süreyya B. 
Ali Şuuri B. (M.) 
Haydar Adil B. 
Hulusi B. (M.) 
Kâzım Paşa (Reis) 
Mehmet Cavit B. 
Mehmet Vehbi B. (M.) 
Osman Niyazi B. 

KASTAMONU 
Halit B. 
Hasan Fehmi B.
Mehmet Fuat B. (M.) 
Necmettin Molla B. 

KAYSERİ 
Ahmet Hilmi B. 
Dr. Halit B. 
Sabit B. 
Zeki B, 

— 18 — 
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KIRŞEHİR 
Lûtfi Müfit B. 
Refik ismail B. 
Yahya Galip B. (M.) 

KOCAELİ 
ibrahim B. 
Mustafa B. (M.) 
Saffet B. 

KONYA 
Bekir B. (M.) 
Fuat B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Musa Kâzım B. 
Mustafa Feyzi B. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 

KOZAN 
Ali Saip B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Faik B. 
Nuri B. 
Recep B. (V.) 
Rıza B. 

MALATYA 
Bedir B. 

ismet Paşa (Başvekil) 
Mahmut Nedim B. 
Reşit B. 

MARAŞ 
Abdülkadir B. 
Mithat B. 
Nurettin B. 

MARDİN 
Abdülgani B. (M.) 
Necip B. 
Yakup Kadri B. 

MENTEŞE 
Esat B. 
Şükrü Kaya B. 
Yunus Nadi B. 

MERSİN 
Besim B. 
Niyazi B. 

MUŞ 
Osman Kadri B. (M.) 
Rıza B. 

NİĞDE 
Ata B. (M.) 
Galip B. 
Halil B. 

ORDU 
Faik B. (M.) 
Hamdi B. 

RİZE 
Fuat B. 
Hasan Cavit B. 

SARUHAN 
Dr. Saim B, 
Ethem B. 
Kemal B. 
Mustafa Fevzi B. 
Nafiz B. 
Yaşar B. 

SİNOP 
Dr. Rıza Nur B. (M.) 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. 

SİVAS 
Dr. Ömer Şevki B. 
Rahmi B. 
Rasim B. (İ.M.) 
Şemsettin B. (M.) 
Ziyaettin B. 

SİVEREK 
Halil Fahri B. 

ŞARKİ KARAHİSAR 
Ali Rıza B. 
Mehmet Emin B. 

TOKAD 
Bekir Sami B. (M.) 
Emin B. 
Kâmil B. 

TRABZON 
Ahmet Muhtar B. 
Hasan B. 
Nebizade Hamdi B. 
Rahmi B, 
Süleyman Sırrı B. 
Şefik B. 

URFA 
Ali B. 
Dr. Refet B. 
Saffet B. (M.) 

VAN 
Münip B. 

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

»••<m ••»-



I : 48 9 . 4 . 1927 C : 1 

Gayri Âkit Devletlerle Muvakkat Ticari İtilâfnameler A'ktlnıa Dair 12 Kânunuevvel 1341 Tarih ve 691 
Numaralı Kanunun Birinci Maddesini Muaddil Kanunun Neticei Arası : 

(Nisap yoktur) 

Âza adedi 

Reye iştirak edenler : 
Kabul edenler : 

Reddedenler : 

Müstenkifler 

Reye iştirak etmeyenler : 

Mürmaller : 

ADANA 
Kemal B. 
Zamir B. 
AFYON KARAHİSAR 
Musa Kâzım B. 

AMASYA 
Ali Rıza B. 

ANKARA 
Ali B, 

ANTALYA 
Ahmet Saki B. 
Rasih B. 

ARDAHAN 
Talât B. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
Mithat B. 

BEYAZID 
Şefik B. 

BÎGA 
Mehmet B. 

BİTLİS 
Muhittin Nâmi B. 

BOLU 
Dr. Emin Cemal B. 

Şukru B. 
BOZOK 

Ahmet Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 

BURDUR 
Mustafa Şeref B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 

CANİK 
Süleyman Necmi B. 

287 

102 

101 

— 
1 

184 
1 

(Kabul Edenler) 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B.. 
Talât B. 
Ziya B. 

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
İsmail Kemal B. 
Ziya B. 

DENİZLİ 
Mazhar Müfit B. 
Necip Ali B. 

DERSİM 
Ahmet Şükrü B. 

DİYARIBEKİR 
Şeref B. 

EDİRNE 
Faik B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Mustafa B. 
Muhittin B. 

ERTUĞRUL 
Halil B. 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi B. 
Ali Ulvi B. 
Emin B. 

GAZÎAYINTAP 
Ali Cenanî B. 
Ferit B. 
Şahin B. 

1 GÎRESUN 
Kâzım B. 
Şevket B. 

GÜMÜŞHANE 
Zeki B. 

HAKKÂRİ 
Nazmi B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. 
İbrahim B. 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Emin B. 

İSTANBUL 
Akçoraoğlu Yusuf B. 
Ali Rıza B. 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Tevfik Kâmil B. 

1 Ziyaettin B. 

j İZMİR 
Kâmil B. 

1 Mahmut Esat B. 
B Mustafa Necati B. 
1 Mustafa Rahmi B. 

Münir B. 
1 Osmanzade Hamdi B. 

KARS 
1 Ağaoğlu Ahmet B. 
1 Ömer B. f 

KASTAMONU 
1 Ali Nazmi B. 
1 Ali Rıza B. 
1 Veled Çelebi B, 

KAYSERİ 
1 Ahmet Hilmi B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuat B. 
Şevket B. 

KOCAELİ 
İbrahim B. 
Ragıp B. 

KONYA 
Eyüp Sabrı B. 
Mustafa B. 
Naim Hazım B. 

KÜTAHYA 
Ragıp B. 

U f A Tl A f( 
MARAŞ 

Mehmet B. 
MARDİN 

Abdülrezzak B. 
Ali Rıza B, 

MUŞ 
İlyas Sami B. 
Rıza B. 

NİĞDE 
Ebubekir Hazım B. 

ORDU -
Halil Sıtkı B. 
İsmail B. 
Recai B. 

RİZE 
Ali B. 
Ekrem B. 
Esat B. 

SARUHAN 
Mehmet Sabri B, 

SİİRD 
Halil Hulki B, 
Mahmut B. 

- 20 — 
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SİNOP 
Yusuf Ziya. B. 

SİVAS 
Muammer B. 
Rahmi B. 

SİVEREK 
Kadri Ahmet B. 
Mahmut B. 
ŞARKİ KARAHİSAR 

İsmail B. 

TEKİRDAĞ 

Faik B. 

TOKAD 
Mustafa Vasfi B. 

TRABZON 

Abdullah B̂  

VAN 
Hakkı B. 

(Müstenkif) 

ERZURUM 
Raif B. 

(Reye İştirak Etmeyenler) 

ADANA 
İsmail Safa B. (M.) 
AFYON KARAHİSAR 
Ali B. 
İzzet Ulvi 
Kâmil B. (M.) 
Ruşen Eşref B. 
Sadık B. 

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

AMASYA 
Esat B. 
Nafiz B. 

ANKARA 
Ali Fuat B. 
Gazi Mustafa Kemal 
Paşa (Reisicumhur) 
Hilmi B. 
İhsan B.: 
Şakir B. 

ANTALYA 
Hasan Sıtkı B. (M.) 
Murat B. 

ARDAHAN 
Tahsin B. 

AYDIN 
Dr. Mazhar B. 
Dr. Reşit Galib B. 
Tahsin B. 

BEYAZID 
Süleyman Sudi B. (M.) 

BİGA 
Samih Rifat B, 
Şükrü B, 

BOLU 
Cevat Abbas B. 
Faüh Rıfkı B. 
Mehmet Vasfi B. 

BOZOK 
Avni B. 
Salih B. 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 

BURSA 
Necati B. 
Nurettin Paşa 
Osman Nuri B. 
Refet B. 

CANİK 
Cavit Paşa 
Talât Avni B. 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa (M.) 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
İsmet B. 
Münir B. 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Haydar Rüştü B. 
Yusuf B. 

DERSİM 
Feridun Fikri B. (M.) 

DİYARIBEKİR 
Cavit B. 
Feyzi B. 
İbrahim Tâli B. 
Zülfi B. 

EDİRNE 
Cafer Tayyar B. 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZİZ 
Süleyman B. 

ERGANİ 
İhsan B. 
İhsan Hâmit B. 
Kâzım Vehbi B. 

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet B. 
Dr. Fikret B. 
İbrahim B. 
Rasim B. 

ERZİNCAN 
Abdülhak B. 
Sabit B. 

ERZURUM 
Bahri B. 
Câzim B. 
Halet B. (M.) 
Münir Hüsrev B. (M.) 
Ziyaettin B. (M.) 

GAZİAYINTAP 
Ahmet Remzi B. 
Kılıç Ali B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GENÇ 
Muhittin B. 

GİRESUN 
Hacim Muhittin B. (M.) 
Hakkı Tarık B. 
Tahir B. 

GÜMÜŞHANE 
Cemal Hüsnü B. 
Hasan Fehmi B. 

HAKKÂRİ 
Asâf B. (M.) 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 

İSTANBUL 
Ahmet Muhtar B. 
Behiç B. (V.) 
Dr. Refik B. 
Edip Servet: B. 
Fuat B. (M.) 
Hamdi B. (M.) 
Hamdullah Suphi B. 
Haydar B. (M.) 
İhsan Paşa 
Kâzım Karabekir Paşa 

İZMİR 
Dr. Tevfik Rüştü B. (M.) 
Mahmut C#âl B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

KARESİ 
Ahmet Süreyya B. 
Ali Şuuri B. (M.) 
Haydar Adjil B. 
Hulusi B. (JM.) 
Kâzım Paşş, (Reis) 
Mehmet Cİvit B. 
Mehmet Vehbi B. (M.) 
Osman Niyazi B. 

KASTAMONU 
Halit B. 
Hasan Feh|ni B, 

- 21 — 
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Mehmet Fuat B. (M.) 
Necmettin Molla B. 

KAYSERİ 
Dr. Haht B. 
Sabit B. 
Zeki B. 

KIRŞEHİR 
Lûtfi Müfit B. 
Refik İsmail B. 
Yahya Galip B. (M.) 

KOCAELİ 
İbrahim Süreyya B. 
Mustafa B. (M.) 
Saffet B. 

KONYA 
Bekir B. (M.) 
Fuat B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Musa Kâzım B. 
Mustafa Feyzi B. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 

KOZAN 
Ali Saip B, 
Ali Şadı B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 

1 Faik B. 
Nuri B. 
Recep B. (V.) 

1 Rıza B. 

1 MALATYA 
Bedir B. 
Dr. Hilmi B. 

i İsmet Paşa (Başvekil) 
j Mahmut Nedim B. 
i Reşit B. 

MARAŞ 
j Abdülkadir B. 

Mithat B. 
! Nurettin B. 

MARDİN 
Abdülgani B. (M.) 
Necip B. 
Yakup Kadri B. 

MENTEŞE 
Esat B. 
Şükrü Kaya B. 
Yunus Nadi B. 

MERSİN 
Besim B. 
Niyazi B. 

MUŞ 
Osman Kadri B. (M.) 

1 NİĞDE 
Ata B. (M.) 
Galip B. 
Halit B. 

ORDU 
Faik B. (M.) 
Hamdi B. 

! RİZE 
Fuat B. 
Hasan Cavit B. 

SARUHAN 
Dr. Saim B. 
Ethem B. 
Kemal B. 
Mustafa Fevzi B. 
Nafiz B. 
Yaşar B. 

SİNOP 
Dr. Rıza Nur B. (M.) 
Recep Zühtü B. 

SİVAS 
Dr. Ömer Şevki B. 
Besim B. (M.) 
Şemsettin B. (M.) 
Ziyaettin B. 

SİVEREK 
Halil Fahri B. 
ŞARKİ KARAHİSAR 

Ali Rıza B. 

I Mehmet Emin B. 
TEKİRDAĞ 

Cemil B. 
1 TOKAD 

Bekir Sami B. (M.) 
1 Emin B. 

Kâmil B. 

! TRABZON 
j Ahmet Muhtar B. 

Hasan B. 
Nebizade Hamdi B. 
Rahmi B. 
Süleyman Sırrı B. 
Şefik B. 

URFA 
Aü B. 
Dr. Refet B. 
Refet B. (M.) 
Saffet B. (M.) 

VAN 
İbrahim B. 
Münip B. 

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

»>•••<« 
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Devletçe İnşâ Edilecek Limanlar İçin İstimal Edilecek Gayri Menkulat ve Mevaddı Inşaiye Hakkındaki 
Kanunun Neticeı Arası 

(Nisap yoktur.) 
Âza adedi : 
Reye iştirak edenler : 
Kalbul edenler : 
Reddedenler : 
Müstenkifler : 
Reye iştirak etmeyenler : 
Münhaller : 

ADANA 
Kâmil B. 
Zamir B. 
AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Kâzım B. 

AMASYA 
Ali Rıza B. 

ANKARA 
Ali B. 

ANTALYA 
Ahmet Saki B. 
Rasih B. 

ARDAHAN 
Talât B. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
Mithat B. 

BEYAZID 

Şefik B. 
BİGA 

Mehmet B. 
BİTLİS 

Muhittin Nami B. 
BOLU 

Dr. Emin Cemal B. 
BOZOK 

Ahmet Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 

BURDUR 
Mustafa Fehmi B. 

CANİK 
Süleyman Necmi B. 

CEBELİBEREKET 
İhsan B. 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B, 

287 
96 
96 
— 
— 

190 
1 

(Kabul Edenler) 

Talât B. 
Ziya B. 

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
İsmail Kemal B. 
Ziya B. 

DENİZLİ 
Neöip Ali B. 

DERSİM 
Ahmet Şükrü B. 

DİYARIBEKİR "* 
Şeref B. 

EDİRNE 
Faik B. 

ELÂZİZ 
Mustafa B. 
Muhittin B. 

ERTUĞRUL 
Halil B. 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi B. 
Ulvî B. 
Emin B. 

GAZİAYINTAP 
Ali Cenanî B. 
Ferit B. 
Şahin B. 

GİRESUN 
Şevket B. 

HAKKÂRİ 
Nazmi B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. 

İÇEL 
Emin B. 

İSTANBUL 
Akçoraoğlu Yusuf B. 

Ali Rıza B. 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Dr. Refik B. 
Tevfik Kâmil B. 
Ziyaettin B. 

İZMİR 
Kâmil B. 
Mahmut Celâl B. 
Mustafa Necati B. 
Mustafa Rahmi B. 
Münir B. 
Osmanzade Hamdi B. 

KARS 
Ağaoğlu Ahmet B. 
Ömer B. 

KASTAMONU 
Ali Nazmi B. 
Ali Rıza B. 
Veled Çelebi B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuat B. 
Şevket B. 

KOCAELİ 
İbrahim Süreyya B. 
Ragıp B. 

KONYA 

Eyüp Sabri B. 
Mustafa B. 
Naim Hazım B. 

KOZAN 
Alı Şadı B. 

KÜTAHYA 
Ragıp B. 

MALATYA 
Dr. Hilmi B. 

MARAŞ 
Mehmet B. 

MARDİN 
Abdülrezzak B. 
Ali Rıza B. 

MUŞ 
llyas Sami B. 

NİĞDE 
Ebubekir Hazım B. 

ORDU 
Halil Sıtkı B. 
İsmail B. 
Recai B. 

RİZE 
Ali. 
Ekrem B. 
Esat B. 

SARUHAN 
Mehmet Sabri B. 

SİtRD 
Halil Hulki'B. 
Mahmut B. 

SİVAS 
Muammer B. 

SİVEREK 
Kadri Ahmet B. 
Mahmut B. 

ŞARKİ KARAHİSAR 
İsmail B. 

TEKİRDAĞ 
Cemil B. 
Faik B. 

TOKAD 
Mustafa Vasfi B. 

TRABZON 
Abdullah B. 

VAN 
Hakkı B. 
İbrahim B. 
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(Reye iştirak etmeyenler) 

ADANA 
İsmail Safa B. (M.) 

AFYON KARAHİSAR 
Ali B, 
İzzet Ulvi B. 
Kâmil fi. (M.) 
Ruşen Eşref B. 
Sadık B. 

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

AMASYA 
Esat B. 
Nafiz B.

ANKARA 
Alı Fuat Paşa 
Gezi Mustafa Kemal 
Faşa (Reisicumhur) 
Hilmi B. 
İhsan B. 
Sikir B. 

ANTALYA 
Hasan Sıtkı B. (M.) 
Murat B. 

ARDAHAN 
Tahsin B. 

AYDIN 
Dr. Mazhar B. 
Dr. Reşit Galib B. 
Tahsin B. 

BEYAZID 
Süleyman Sudi B. (M.) 

BİGA 
Samih Rifat B. 
Şükrü B. 

BOLU 
Cevat Abbas B. 
Falih Rıfkı B. 
Mehmet Vasfi B. 
Şükrü B. 

BOZOK 
Avni B. 
Salih B. 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 

BURSA 
Necati B. 
Nurettin Paşa 
Osman Nuri B. 
Refet B. 

CANİK 
Cavit Paşa 
Talât Avni B. 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa (M.) 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
İsmet B. 
Münir B. 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 
Yusuf B. 

DERSİM 
Feridun Fikri B. (M.) 

DİYARIBEKİR 
Cavit B. 
Feyzi B. 
İbrahim Tâli B. 
Zülfi B. 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Süleyman B. 

ERGANİ 
İhsan B. 
İhsan Hâmit B. 
Kâzım Vehbi B. 

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

ERZİNCAN 
Abdülhak B. 
Sabit B. 

ERZURUM 
Bahri B. 
Câzim B. 

Halet B. (M.) 
Münir Hüsrev B. (M.) 
Raif B. 
Ziyaettin B. (M.) 

GAZÎAYINTAP 
Ahmet Remzi B. 
Kılıç Ali B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GENÇ 
Muhittin B. 

GİRESUN 
Hacim Muhittin B. (M.) 
Hakkı Tarık B. 
Kâzım B. 
Tahir B. 

GÜMÜŞHANE 
Cemal Hüsnü B. 
Hasan Fehmi B. 

HAKKÂRİ 
Asâf B. (İ.M.) 

İSPARTA 
İbrahim B. (M.) 
Mükerrem B. (M.) 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 

İSTANBUL 
Ahmet Muhtar B. 
Behiç B. (V.) 
Edip Servet B. 
Fuat B. (M.) 
Hamdi B. (M.) 
Hamdullah Suphi B. 
Haydar B. 
İhsan Paşa 
Kâzım Karabekir Paşa 

İZMİR 
Dr. Tevfik Rüştü B. (M.) 
Mahmut Esad B. (M.) 
Saraçoğlu Şükrü B. 

KARESİ 
Ahmet Süreyya B. 
Ali Şuri B. (M.) 
Haydar Adil B. 
Hulusi B. (M.) 
Kâzım Paşa (Reis) 
Mehmet Cavit B. 

Mehmet Vehbi B. (M.) 
Osman Niyazi B. 

KASTAMONU 
Halit B. 
Hasan Fehmi B. 
Mehmet Fuat B. (M.) 
Necmettin Molla B. 

KAYSERİ 
Ahmet Hilmi B. 
Dr. Hilmi B. 
Sabit B. 
Zeki B. 

KIRŞEHİR 
Lûtfi Müfit B. 
Refik İsmail B. 
Yahya Galip B. (M.) 

KOCAELİ 
İbrahim B. 
Mustafa B. (M.) 
Saffet B. 

KONYA 
Bekir B. (M.) 
Fuat B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Musa Kâzım B. 
Mustafa Feyzi B. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 

KOZAN 
Ali Saip B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Faik B. 
Nuri B. 
Recep B. (V.) 
Rıza B. 

MALATYA 
Bedir B. 
İsmet Paşa (Başvekil) 
Mahmut Nedim B. 
Reşit B. 

MARAŞ 
Abdülkadir B. 
Mithat B. 
Nurettin B. 

MARDİN 
Abdülgani B. (M.) 
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Necip B. 
Yakup Kadri B. 

MENTEŞE 
Esat B. 
Şükrü Kaya B. 
Yunus Nadi B. 

MERSİN 
Besim B. 
Niyazi B. 

MUŞ 
Osman Kadri B. (M.) 
Rıza B, 

NİĞDE 
Ata B. (M.) 
Galip B. 
Halit B. 

1 : 48 9 . 

i ORDU 
Faik B. (M.) 
Hamdi B. 

. RİZE 
Fuat B. 
Hasan Cavit B. 

SARUHAN 
Dr. Saim B. 
Ethem B. 
Kemal B. 
Mustafa Fevzi B. 
Nafiz B. 
Yaşar B. 

SİNOP 
Dr. Rıza Nur B. (M.) 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. 

1927 C : 1 

SİVAS 
Dr. Ömer Şevki B. 
Rahmi B. 
Ras'im B. (M.) 
Şemsettin B. (M.) 
Ziyaettin B. 

SİVEREK 
Halil Fahri B. 
ŞARKİ KARAHİSAR 

Ali Rıza fi. 
Mehmet Emin B. 

TOKAD 
Bekir Sarni B, (M.) 
Emin B. 
Kâmil B. 

TRABZON 
Ahmet Muhtar B. 

Hasan B. 
Nebizade Hâmdi B. 
Rahmi B. 
Süleyman Sırrı B. 
Şefik B. 

URFA 
AH B. 
Dr. Refet B. 
Refet B. (M.) 
Saffet B. (M.) 

VAN 
Münip B. 

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