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B İ R İ N C İ C E L S E 
Bed'i müzakerat; saat : 1,30 

REİS — Reisisani Ali Fuad Fş. Hazretleri 

KATİPLER : Süleyman S i m Bey (Yozgad), İbrahim Bey (Mardin) 

REİS — Efendim, Celseyi açıyorum. Zaptı 
sabık hulâsası okunacak 

1. — ZAPTI SABIK HÜLASASI 

Birinci Celse 
Birinci Reisvekili Hüseyin Avni Beyefendi

nin tahtı Riyasetlerinde bilinikat zaptı sabık hu
lâsası kıraat ve aynen kabul olundu. Başkuman
dan Paşa Hazretlerinden tâziyet telgraflarına ce
vaben mevrut telgraflar kıraat ve mecalisi umü-
miyenin küşadl münasebetiyle Adana ve Bursa 
vilâyetlerinin telgraflarına cevap yazılması 
tensibedildi. Lâzistan Mebusu Esad Beyin, Ri
ze'de bir Sultani mektebi küşadına dair takriri 
tasviben Maarif Vekâletine ve Seyrisefain vapur
larının Atine ve Hopa'ya uğramaları hakkında
ki takriri Müdafaai Milliye Vekâletine, Kayseri 
Mebusu Sabit Beyin, Kayseri - Ulukışla demir
yolunun Çester Projesine ithaline dair takriri 
Nafıa Vekâletine, Muş Mebusu Said ve Hacı 
Ahmed beylerin kablelintihap zamanı memuri
yetlerinde lüzumu muhakemelerini mutazammm 
mazbatanın itirazen Memurin Muhakemat Tetkik 
Encümeninde tetkiki talebim havi takrirleri Me
murin Muhakemat Tetkik Encümenine havale 
edildi 

Memurin Muhakemat Tetkik Heyeti ile En
cümeni, heyeti kalemiyesi hakkındaki lâyiha! 
kanuniye ile Tarik bedelâtı nakdiy esinin tarzı 
tahsiline dair lâyihai kanuniye numara sırasiyle 
müstacel ruznameye alındı. Vilâyatı müstahlasa 
için İstiklâl mahkemeleri intihabı içtimai âtiye 
tehir edildi. Nevahi Kanununun 162 nci maddesi 
hakkında müzakere cereyan ederek takrirlerle 
tekrar Adliye Encümenine havale olundu. Tecili 
düyun hakkındaki lâyihai kanuniye Hükü
metçe geri alındı. Ve teneffüs içn Celse tatil 
olundu. 

ikinci Celse 
Hüseyin Avni Beyefendinin tahtı Riyasetle

rimde bilinikaıt Elcezire Cephesine izam oluna
cak İstiklâl Mahkemesinin en son İstiklâl Mah
kemesi Kamunundalki (A) ve (K) fık
ralarının kısmen tatbiki salâhiyetiyle memur 
edilmesi karargir oldu. Nevahi Kanununun mü
zakeresine geçilerek Siird Mebusu Mustafa Sabri 
Efendinin, 165 nci madde olmak üzere teklif et
tiği maddei kanuniye ile Yozgad Mebusu Süley
man Sırrı Beyin takriri Adliye Encümenine ha
vale edildi. Lâyihanın 165 ten 178 nci maddeye 
kadar olan mevaddı aynen kabul olundu. Karesi 
Mebusu Basri Beyin iğtinam olunan keresteler 
hakkındaki takriri iktisat Vekâletine havale edi
lerek Perşembe günü toplanılmak üzere İçtimaa 
nihayet verildi. 

Reis Kâtip Kâtip 
Ali Fuad Süleyman Sırrı İbrahim 

2. — SUALLER 

1. — Yozgad Mebusu Feyyaz Âli Beyin, Şeh
remini Ziya Beye idair simi takriri Sıhhiye ve 
Dahiliye Vekâletlerine. 

2. — Denizli Mebusu Yusuf Beyin, De
nizli'deki Pandozoplos fabrikasına dair sual 
takriri Maliye, İktisat ve Müdafaai Milliye Ve
kâletlerine havale edilmiştir. 

RElS — Zaptı salbık hulâsası hakkında söz 
istiyen var mı? 

MEHMED B. (Biga) — Zaptı sabıkta Çar
şamba yerine Perşembe yazılmıştır. 

REİS — Peki efendim tashih ederiz. Zaptı 
sabık tashihan kabul edilmiştir. 

6. — TEZKERELER 
1. — Şer'iye ve Evkaf Vekâletinin, İstanbul 

memurini ilmiyesine ait dört aylık kadro bütçe-
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sinin gönderildiğine dair icra Vekilleri Heyeti 
Myaseti tezkeresi 

REİS — Umura Seriye ve Evkaf Vekâleti
nin İstanbul memurini ilmiyesine ait dört aylık 
kadro ve bütçesinin Heyeti ümumiyeye gönde
rildiğine dair İcra Vekilleri Riyasetinin tezkere
sini Muvazene! Maliye Encümenine gönderiyo
ruz. 

4. — LÂYİHALAR 

1. — Hükkâmı seri' ve ynemurini şer'iye hak
kındaki Kanunu muvakkatin 6 ve 7 nci madde
leriyle altıncı maddeye müzeyyel'maddei münfe-
ridenin ve Usulü muhakemei şer'iye Kararname 
sinin 50 nci maddesinin son fıkrasının ilgasına 
dair kanun lâyiham 

REİS — Hükfkâımı seri' ve memurini şer'iye 
hakkındaki Kanunu muvakkatin altıncı, yedinci 
maddeleriyle altıncı maddeye müzeyyel maddei 
münferide ve Usulü muhakemei şer'iye Karar
namesinin ellinci maddesinin son fıkrasının ilga
sına dair lâyihai kanuniye hakkında İcra Ve
killeri Riyaseti tezkeresi var Şer'iye Encümenine 
gönderiyorum. 

5. — TEKLİFLER 

1. — Erzurum Mebusu Âsim Beyle refikinin, 
Terfi görmiyen zâbitanın harbde geçirdikleri her 
sene için kıdemlerine bir sene zammedûmesine 
dair kanun teklifi (2/649) 

REİS —- Son defa fevkalâde terfi gören za
bit ve kumandanlar müstesna olmak üzere terfi 
etmiyen diğer zâlbitana Harekâtı Millîyeye iştirak 
ettikleri tarih esas tutularak harb mmtafkasmda 
geçirdikleri beher sene için bir sene kıdem zam
mı verilmesi hakkında Erzurum Mebusu Asım 
Beyle Çorum Mebusu Ferid Beyin teklifi kanu
nisi var, Lâyiha Encümenine havale ediyoruz. 

2. —- Denizli Mebusu Yusuf Beyin, Komiser
likten müstafi Ödemişti Ahmed Hamdi Beyin ai
lesine hidematı vataniye tertibinden mam tahsi
sine dair kanun teklifi (2/650) 

REİS — Denizli Komiserliğinden müstafi 
Ahmed Hamdi Beyin ailesine hidematı vataniye 
tertibinden maaş tahsis edilmesine dair Denizli 
Mebusu Yusuf Beyin teiklif i kanunisi var, Lâyiha 
Encümenine gönderiyoruz. 

1.1339 C : 1 
i 7 — TAKRİRLER 

1. — Kırşehir Mebusu Sadık Beyin, hiyaneti 
vataniye cürmünden mahkûm edilen Etli Bekir-
olğu Edhem Efendinin mütebaki müddeti cezai-
yesinin affı hakkında takriri 

REİS — Hiyaneti vataniye mücrimininden 
fer'an zimetlhal olarak analhfcûan edilen Eltili Bekir-
oğlu Edhem Efendinin müddeti mahkûmiyetinin 
sülüsünü ikmal ettiğinden dolayı mütebaki müd
deti cezaiyesinin affı hakkında Kırşehir Mebusu 
Sadık Beyin takriri var. Adliye Vekâletine gön
deriyoruz. 

2. — Kırşehir Mebusu Sadık Beyin, Kırşehir 
Merkez Polis kadrosuna, bir kaç süvari polisinin 

I ilâvesine dair takriri 

REİS — Umuru irtibatın hüsnü suretle ifa
sı için Kırşehir Merkez Palis kadrosuna birkaç sü
vari polisin ilâvesine dair Kırşehir Mebusu Sa
dık Beyin takriri var. Dahiliye Vekâletine hava
le ediyoruz. 

3. — Kars Mebusu Cavid Beyle Oltu Mebu-
I su Rüşt em Beyin, Kars, Ardahan ve Artvin'de 

birer Ziraat Bankası küşadı hakkında kanun tek
lifi (2/651) 

REİS — Kare, Ardahan, ve Artvin'de birer 
Ziraat Bankası küşadına dair Kars Mebusu Cavid 

I Beyle Oltu Mebusu Rüstem Beyin teklifi kanunisi 
var. Lâyiha Encümenine gönderiyoruz. 

2. — Memurin Muhakemat Tetkik Heyetinin 
müddeti bitmek üzere olduğundan yeniden inti
hap icrasına dair Memurin Muhakemat Heyeti 
Riyaseti tezkeresi 

REİS — Memurin Muhakemat Heyetinin 
müddeti bitmek üzere olduğundan yeniden bir 
heyetin intihabedilmesine dair Memurin Muhake
mat Heyeti tezkeresi var. Efendim malûmuâliniz 
Memurin Muhakemat Heyeti 26 Temmuz 1338 de 
intihabedilmiştir. Şu halde 26 Kânunsânide müd
det bitmiş oluyor. Eğer kabul buyurursanız Cu
martesi günü intihap yaparız. (Muvafık, sesleri) 
Yalnız Memurin Muhakemat Encümeni var. Ma
lûmuâliniz bunlar geçenlerde hepsi birden isti-

I falarını vermişlerdi. Binaenaleyh yeniden intihab-
I edildi. Şimdi bunun son defa intihapları esas k-
I tihaz edilerek altı ay devamını kabul buyuruyor 
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musunuz? (Zaten öyle muvafık, sesleri) Pekâlâ 
efendim. 

3. — Yozgad Mebusu Rıza Beyin, İnşaat ta
burları hakkında takriri 

REİS — İnşaat tabum hakkında Yozgad 
Mebusu Rıza Beyin 'takrk'i var. Mudafaai Mil
liye vekâletine gönderiyoı uz. 

1. — Erzincan Mebusu Emin Beyin, Erzin
can Muhasebecisine dair takriri 

(Telgraf şeklinde.) 
REİS — Erzincan Mebusu Emin Beyin, Er

zincan Muhasdbeeisine dair telgrafına Mâliye.Ve
kâletine gönderiyoruz. 

3. — AZAYI KÎRAM MUAMELATI 

1. — Mebuslardan bâzılarına izin verilmesine 
dair Divanı Riyaset kararı 

REİS — Efendim. Mezuniyet hakkında Di
van 'kararları var. 

Heyeti Umumiyeye 
Âtide isimleri muharrer zevatın esbabı sıh

hiye ve sair mazeretlerine metmi hizalarında 
gösterilen müddetlerle mezun addedilmesi Di
vanı RiyaJsetin 23 Kânunusani 1339 tarihli kırk 
yedinci îetimaında tensibedilımiş (olmakla He
yeti Umumiyenin nazarı tasvibine arz olunur, 
efendim. 

B. M. M. Reisisanisi 
Ali Fuad 

REİS — Efendim, Melımed Niyazi Bey (Es
kişehir) iki ay mezuniyet talebediyor. Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Kaibul edilmiştir. 

Rıza (Bey (Kırşehir) in temdiden on beş gün 
mezuniyetini kaibul edenler lütfen el kaldırsın. 
Kabul edilmiştir. 

Şeref Bey (Edirne) nin temdiden yirmi beş 
gün mezuniyetini 'kabul edenler lütfen el kal
dırsın. JKabul edilmiştir. 

Mustafa Bey (Antalya) .nın temdiden bir 
ay (mezuniyetini 'kabul edenler lütfen el kal
dırsın. Kaibul edilmiştir. 

Avni Bey (Samban) in üç ay mezuniyetini 
kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edil
miştir. 

2. — Hasta bulunan Gazianteb Mebusu Ab-
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dürrahman Lâmi Efendiye tam tahsisatla be§ ay 
mezuniyet verilmesine dair Divanı Riyaset kararı 

REİS — Efendim, îstanbultâa Şişli Hasta
nesinde hasta bulunan Gazianteb Metousu Ab
durrahman Lâmi Efendi hakkında Divanı Ri
yaset tezkeresi var : 

Heyeti Umumiyeye 
İstanbul'da Şişli Hamidıiıye Aıtfal Hastane

sinde tahtı tedavide bulunan' Gazianteb iMebusu 
Abdiirralhman Lâmi Efendinin tedavisini ikmal 
için beş ay müddetle ve tam taJhsisatla mezun 
addine dair takriri ile sureti müsadldakası mer-
but tabip raporu Divanı Riyasetin 23 Kânunu
sani 1339 tarihli kırk yedinci İçtimaında tet
kik ve mütalâa olunmuş ve hitamından itibaren 
beş ay müddetle temdidi mezuniyeti kabul edil
miş ise de müddeti mezkûre için tam tahsisat 
itası hakkındaki talebin bilâmütalâa Heyeti 
Umumiyeye arzı muvafık görünmüştür, efen
dim. 

Büyük Millet Meclisi Reisisanisi 
Ali Fuad 

Rapor suretti 
Hastanemizde tahtı tedavide bulunan Büyük 

Millet Meclisi âzasından Gazianteb Mebusu Ho-
cazade Kilisli Abdurrahman Efendinin müptelâ 
olduğu basit diabete şeikeriniden dolayı beş ay 
kadar muhtacı tedavi ve istirahat bulunduğunu 
mübeyyin işlbu rapor ita kılındı. 

13 Kânunusani 1339 
Hamidiye Atfal Hastanesi 

Sertababeti 

REİS — Efendim, Abdurrahman Lâmi Efen
dinin hastalığına mebni beş ay mezuniyetini ka
bul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edil
miştir. 

• Tam tahsisatı da tâyini esamiyle reyinize 
vaz'ediyorum. Lütfen reylerinizi istimal buyuru
nuz. (Reyler toplandı.) 

3. — İstanbul Mebusu Ne§et Beyin tecavüz 
ettirdiği müddetin bu seneki mezuniyetinden 
mahsubedilmesine dair Divanı Riyaset kararı 

REİS — İstanbul Mebusu Neşet Bey hakkın
da Divanı Riyaset kararı var. 

Heyeti Umumiyeye 
Mezuniyeti 18 Kânunuevvel 1338 de hitam 

- *72 -
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bulduğu halde Meclisi Âliye otuz gün tecavüzle 
18 Kânunusani 1339 da iltihak etmiş olan İstan
bul Mebusu Neşet Beyin keyfiyeti teahhura es
babı sıhhiyeden münbais olduğundan bu müdde
tin' sene zarfındaki mezuniyetine mahsubuna 
dair takriri Divanı Riyasetin 23 Kânunusani 
1339 tarihli kırk yedinci ihtimamda tezekkür 
olunmuş ve mumaileyh rahatsızlığını 6 Kânunu
sani 1339 tarihli telgrafnamesiylc Makamı 
Riyasete bildirmiş- olduğundan tecavüz ettirdiği 
•müddetin bu sebepten istihkakı olan müddeti ka-
nutdyeye mahsuben mezun addi hususumun tas-
viben Heyeti Umumiyeye arzı tensifeoluıımuştur. 

Büyük Millet Meclisi Reisisanisi 
Ali Fuad 

REİS — Efendim, Neşet Bey malûmuâliniz 
bu sene zarfında iki ay mezunen gitmiş bir ayı
nı tecavüz ettirmiş onun için bu bir ayın mezu
niyetten addini kabul edenler lütfen e! kaldır
sın. Kabul edilmiştir, 

8. — MAZBATALAR 

1. — Bursa Mebusu Osman Nuri Beyle arka
daşının, Merkez Taburu Kumandam Hacı Tevfik 
Efendi ailesiyle Tabur Kumandanı Ali Bey'aile
sine maa§ tahsisine dair kanun teklifleri ve Lâyi
ha Encümeni mazbatası (2/643, 2/644) 

REİS — Bursa Mebusu Operatör Emin Beyle 
Osman Beyin, Bursa Müda.faai Hukuk Cemiyeti 
MMl Merkez Taburu Kumandamı Hacı Tevfik 
Efendinin ailesiyle Ali Bey ailesinle maaş tahsisi 
.hafekiıiıda vertnıiş oldukRıaın kanun lâyihasının red
dine dair Lâyiha Eneünneni mıazbattası var. Ruz
nameye isthtyomz. 

2. — Amasya Mebusu Ragıb Beyin, Aşar ba
kayası taksitleri hakkında kanun teklifi ve Lâyiha 
Encüyneni mazbatası (2/632) 

REİS — 1338 senesi Aşar tekasiiti hakkında 
Amasya Mebusu Ragib Beyin teklifi kanunisinin 
işayanı ımıüzakere olduğuna dair Lâyiha Encümeni 
mazbatası var. Kavanini Maliye ve Muvazenei 
Maliye encümenlerine havale ediyoruz. 

3. — Gazianteb Mebusu Yasin Beyin, Mecalisi 
belediyenin sureti intihabı hakkındaki Kanunun 
19 ncu maddesinin tadiline dair takriri ve Lâyiha 
Encümeni mazbatası 
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REİS — Gıaziıaiiıiteb Mebusu Yasin Beyin, Me

calisi belediyenin sureti intihabı Kanununun 19 
ncu maddesinin tadiline dair teklifinin reddi hak
kında Lâyiha Encümeni mazbatası var. Ruzna-
üut'ye alıyoruz. 

1. — Kütahya Mebusu Cemil Beyin, Şürefa 
ve sâdât maaşatı hakkında kanun teklifi ve Lâyi
ha Encümeni mazbatası (2/615) 

REİS — Şüref a ve sâd&itı kirama anaaş tahsisi 
hakkında Cemil Bey ve ınifefeaBiııın teklifi kanu
nisinin şayanı ımüzaikere olduğuna dair Lâyiha 
Encümeni mazbatası var. Kavanin ve Muvazenei 
Maliye encümenlerine (gönderiyorum efendim. 

5. — İstanbul vilâyetiyle düşmandan îstihlâs 
olunan mahallerin Aşar Hissei tanesi hakkında 
kanun lâyihası ve Muvazenei Maliye Encünuni 
mazbatam 

REİS —• İstanbul vilâyetiyle sair istihlâs 
edilen vilâyatın Aşar Hissei İanesi hakkında 
Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası var. 
Ruznameye alıyoruz. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (Gü-
müşane) — İstihlâs edilen mahaller Aşarın
dan, idarei mahalliyelerle, Menafi Hissesinin 
1338 senesine aidolan kısmını tediye edebil
mek için bir milyon liralık bir tahsisat istedik. 
Bu, Muvazenei Maliye Encümeninden çıktı. 
Tensip buyurursanız, bu, iki maddeden ibaret
tir, şimdi müzakere edelim. İdarei hususiyele
rin paralarını verelim. İstihlâs edilen nıema-
likte şimdiye kadar Aşarı henüz tahakkuk et
tirebildiğimiz için bu teahhur etti. İdarei hu-
susiyelerin matlupları tediye edilemiyor. Bun
da, .mekteplerin masrafları ve muallimlerin maaş
ları mevzuuibalhialtir. Arzu ederseniz bu beş dalki-
ikailılk bir işitir. Heman beş dakikada çukaıralıan. 

SALİH Ef. (Erzurum) — İdarei hususiye-
ler tarafından idare edilen mekteplerin sobası, 
odunları olmamakla beraber muallimleri de 
açtır. Bu mesele gayet mühimdir ve iki mad
deden ibarettir. Bunu hemen çıkaralım. 

REİS — Efendim, yalnız şunu arz edeyim 
k i ; geçen ruznameye ziraat makinalarmm me-
vaddı müştailesi hakkındaki lâyiha! kanuni
ye konmuş ve bunun her şeye takclimen müza
keresi kabul edilmişti. Eğer Maliye Vekili Be
yin teklif etmiş olduğu lâyihanın hemen mü-
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zakeresini kabul buyuruyorsanız lütfen elleri
nizi kaldırınız. Kabul edilmiştir. 

9. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
1. — İstanbul vilâyetiyle düşmandan istih

lâs olunan mahallerin Asar Hissei îanesi hak
kında kanun lâyihası ve Muvazenci Maliye En
cümeni mazbatası 

2.1.1339 
T. B. M. M. Riyaseti Celilesine 

İstanbul vilâyetiyle düşmandan istihlâs 
edilen mahallelin Aşar Hissei îanesi hakkın
da tanzim ve icra Vekilleri Heyetinin 2.1.1339 
tarihli îçtimaıııda kabul edilen lâyihai kanu-
niyeyle esbabı mucibe lâyihası sureti musad-
dakası leffen takdim kılınmıştır. İfayı muk-
tazasiyle neticesinin işarına müsaade buyurul-
masını istirham eylerim efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İcra Heyeti Reisi 

Hüseyin Rauf 

Esbabı mucibe -mazbatası 
6 Nisan 1335 tarihli Kanun mucibince Aşar 

üzerine mevzu Menafi ve Maarif Hissei îanesi 
hasılatı her sene evvelki hasılatının muadili ol
ması lâzımgelmekte ise de bu defa düşmandan 
istihlâs edilen mahallerin ekserisinin kuyudatı 
muhterik veya zıyaa uğramasından naşi senei 
sabık Hissei îane miktarının tâyini mümkün ol
madığı gibi buna imkân olsa bile düşman tara
fından eibayet edilen varidatın esas ittihazı da 
şayanı itibar bir mikyas olamıyaeağından biz-
zarure 1338 senesine mahsus olmak suretiyle ve 
istisnai bir şekilde senei nıezkûre tahsilatının 
esas ittihaziyle onun muadilinin tahakkuk ve 
tesviyesi münasip görülmüştür ve ona göre bi
rinci madde tanzim edilmiştir. 

Garibi - Anadolu ve Paşaili ve îsıtanibul vilâ
yeti hububat ve zeytin ve sair bilûmum mahsu
lât üşürleri yedi milyon lira olarak tahmin edil
miş ve evvelce alman bir milyon yedi yüz küsur 
hin liranın havaleleri tamamen teati' ve irsal 
olunduğu halde mülhakattan talebölıman meka-
dir yüz bin lirayı mütecaviz bulunmuş olmasına 
mebni gerekse yedi milyon Aşar ve gerekse nok
san kalan tahsisat miktarı nazarı dikkate alına
rak bir milyon tahsisatı munzammayı mutazam-
mın olmak üzere ikinci madde tedvin edilmiştir. 
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Kanun lâyihası 

MADDE İ. — İstanbul vilâyeti ile düşman
dan istihlâs edilen mahallerin 1338 senesi Hissei 
îanesi senei haliyeye mahsus olmak üzere istis-
naen senei nıezkûre tahsilatının muadili olarak 
tahakkuk ve idarei hususiyelere tesviye edilir. 

MADDE 2. — 1338 senesi Maliye bütçesinin 
seksen altıncı vilâyat idarei hususiyesine ait 
Aşar Hissesi muadili faslına bir milyon lira tah
sisatı munzamına vaz'edilmiştir. 

MADDE 3. — İşbu «kanun tarihi 
itibaren meriyülicradır. 

nesrinden 

MADDE 4. — İşbu kanunun icrasına Maliye 
Vekili memurdur. 

Türkiye Büyük Millet 
Meclisi îcra Vekilleri 

Heyeti Reisi 
Hüseyin Rauf 

Müdafaai Milliye Vekili 
Kâzım 

Dahiliye Vekili 
Ali Fethi 

Maliye Vekili 
Hasan Fehmi 
Nafıa Vekili 

Feyzi „ 

Sıhhiye Vekâleti Vekili 
İsmail Safa 

Şer'iye Vekili 
Vehbi 

Adliye Vekili 
Rifat 

Hariciye Vekâleti Vekili 
Hüseyin Rauf 
Maarif Vekili 

îsmail Safa 
İktisat Vekili 
Mahmud Esad 

Erkânı Harbiyei 
l%ıulnıiye Reisi Vekili 

Kâzım 

Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 
İstanbul vilâyetiyle düşmandan istihlâs edi

len mahallerin Aşar Hissei îanesi hakkında îc
ra Vekilleri Heyetinden mevrut Meclisi Âliden 
encümenimize hıuhavvel kanun lâyihası ledel-
müzakere keyfiyet esas itibariyle kabul olunmuş 
ve birinci ve ikinci maddeleri tâdilen bittanzim 
berayı tasdik Heyeti Celilerine arz ve takdim 
kılınmıştır. 

Reis 
Gazianteb 
Ali Cenani 

Kâtip 
Yozgad 

Feyyaz Âli 

Mazbata Muharriri 
Hakkâri 

Müzakeresinde 
bulunmadım 

Mazhar Müfid 

Âza 
Kırşehir 

Yahya Galib 

J2Z. 



Âza 
Sivas 

Ziyaeddin 
Âza 

Erzurum 
Âsim 
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Âza 

Çorum 
îsmet 

Âza 
Çorum 
Sıddık 

24.1 

Kanun lâyihası 

MADDE, 1. — istanbul vilâyetiyle düşman
dan istihlâs edilen mahallerin 1338 senesi Â§a* 
rmdan tahsil edilecek meblâğdan vilâyatı mez-
kûre Hissei İanesi senesi içinde Ziraat Banka-
siyle idarei hususiyelere verilir. 

MADDE 2. — 1338 senesi Maliye bütçesinin 
86 ncı vilâyaıt idarei hususiyetsin/e ait Aşar his
sesi muadili faslına ilâveten bir milyon liranın 
tahsisatı munzamma olarak sarfına mezuniyet 
verilmiştir. 

MADDE 3. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren meriyülicradır. 

MADDE 4. — işbu kanunun icrayı ahkâmına 
Maliye Vekili memurdur. 

REÎS — Efendim bu kanunun heyeti umu-
miyesi hakkında söz istiyen var mı? (Kabul ses
leri) Birinci maddeye geçiyoruz. 

İstanbul vilâyetiyle düşmandan istihlâs 
edilen mahallerin Aşar Hissei tanesi 

hakkında Kanun 

MADDE 1.— istanbul vilâyetiyle düşman
dan istihlâs edilen mahallerin 1338 senesi Aşa
rından tahsil edilecek meblâğdan vilâyatı mez-
kûre Hissei ianesi senesi içinde Ziraat Banba-
siyle idarei hususiyelere verilir. 

RE IS — Efendim, • birinci madde hakkında 
söz istiyen var mı? 

NEBlL Ef. (Karahisarı Sahib) — Efendim 
birinci maddede deniliyor ki : «Tahsil edilecek 
meblâğdan vilâyatı mezkûre Hissei ianesi ....» bu 
para tahsil edilemezse verilemiyecek. Maliye Ve
kilinden rica ederim. Birçok yerlerde Hükümet 
buna vâzıulyeddir. Hükümet bunu askere, şu
raya, buraya verirdi. İstirham ederim ki, kuru 
bir havale verilmesin, paralarını versin. Çünkü 
vilâyata ait* Hissei ianedir. Kuru havale istemi
yoruz. Para versin. 

YASlN B. (Gazianteb) — Maliyenin ötejien 
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beri hıerçi bâdâibat sarf ettiği bir para burada 
müzakere edildiğinden dolayı zannederim ki, bü
tün buradaki arkadaşlarımız kendi memleketle
rinin bihakkin hissesi ve alacağı olan bu para
nın yalnız istihlâs edilen ve zaruret içinde olan 
mahallere değil, Maliyenin mutlak surette alıp 
yediği paraların da bu maddede teslbit edilmesini 
ve vilâyet hissesine verilmesini isterler. Haki
katen Nebil Efendinin buyurduğu gibi bu para 
tahsil edilemezse ne olacak? Binaenaleyh bu 
madde biraz nakıstır. Maliye Vekâletinden so
ruyorum. Birçok yerlerde Aşar tamamen tahsil 
edilmiş Hissei İanesi de alınmış ve bu parayı 
Maliye Vekâleti de istediği yere sarf etmiş, pa
ralar ne olacak? Buğun birçok muallimler peri
şan, aç, susuz, mektepler muattal bir halde kal
mıştır. Çok nica ederim; yalnız Miıhlâs (edilen 
yerlerde değil, her yerde tahakkuk eden Hissei 
ianeyi Maliye Vekâleti tediyeye mecburdur diye 
bu maddeye bir şey ilâve etmek lâzımgelir. Bu
nun kabulünü Heyeti Umumiyeden rica, ederim. 

MALİYE VEKÎLÎ HASAN FEHMİ B. (Gü-
müşane) — Efendim, Nebil Efendi arkadaşı
mız tahsil edilecek kısımdan başka mâna çıkar
dılar. Malûmuâliniz emaneten idare edilenler, 
aynen ihale edilenler tahsil edilmiş demektir. 
Bunun kıymeti üzerinden kaç kuruş isabet 
ederse o hesaptan idarei. hususiyeye vereceğim. 
Yasin Bey «Bütün memlekete şâmil olmak üze
re m&tlubatm iadesi» için bir ımadde ilâve ede
lim buyurdular. Efendiler; yeniden kanun yap
maya lüzum yoktur. Zaten elimizdeki ahkâm 
bunu âmirdir. 

YASIN B. (Gazianteb) — Vermiyorsunuz 
ama. 

MALÎYE VEKÎLl HASAN FEHMÎ B. (De
vamla) — Filân yerin şu kadar matlubu vardır 
demek lâzımdır. Yasin Bey! 

YASlN B. — Seksen bin lira alacağımız var
dır. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN FEHMÎ B. (De
vamla) — Hava hava... Bugün elde mevcut ah
kâmı kanuniyeye göre idarei hususiye hisseleri 
1330 senesinde yapılan bir istikraza karşılık 
olarak- verilmiş ve elde mevcut ahkâm, idarei 
hususiye -hisselerinin bir sene evvel yapılan tah
silattan tahakkuk eden miktarın senei âtiye Ma
liye bütçesinin • masraf kısmına kayıt ve ilâve 
olunarak emvali umumiyeden tediyesini âmirdi. 

+"* 
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Bugüne kadar, hattâ bu senenin nihayetine ka
dar elimizdeki ahkâm budur.. idarei hususiye 
hisselerinin şimdiye kadar günü gününe alın
mamasına saik, elde mevcudolan bu gayritabiî 
kanundu. Derhatır buyurursunuz ki, Varidat Ka
nununa bir madde ilâve ettik ve o maddeyi mü
zakere ederken Heyeti Celilenize arz ettim ki; 
idarei hususiye hisselerini tamamen temin etmek 
ve doğrudan doğruya Düyunu Umumiyeye ve 
maliyeden tefrik edebilmek için, ihaleyi mütaa-
kıp senedatm tefriki lâzımdır. Bu da o kanun 
mucibinee 1339 senesinden itibaren tahtı emni
yete alınmıştır. Bugün idarei hususiyeler şu ka
dar matlubumuz var, bu kadar matlubumuz var 
diyorlar. Halbuki bugün, bu sene dahi mer'i olan 
kanun, bir sene evvelki miktar ne ise senei âtiye 
için de aynı miktarda para vermeyi âmirdir. 
Yoksa 1337 senesinde idarei hususiye hissesi 
olarak tahakkuk eden miktardan 1338 senesi ni
hayetinde maliyenin borcu* kalmıyaeaktır ve kal
mamıştır. Bütçeye bir milyon yedi yüz bin lira 
tahsisat vaz'ettiniz. Bu bir milyon yedi yüz bin 
lira 1337 senesi Aşar Hissesinin mukabilidir, 
muadilidir. Bunun kısmı âzami tesviye edilmiş
tir. Senenin nihayeti gelmemiştir ki filân yerde 
bu kadar kuruş kaldı diyelim. Binaenaleyh mem
leketlerimiz düşmandan istihlâs edilmezden çok 
evvel Maliye bütçesi yapıldığı için ve istihlâs 
edilen yerlerin tahsisatı bulunmadığı için bu 
madde, bu tahsisatı istemekten ibarettir. îdarei 
hususiyenin Aşardan olan Hissei tanesini zaten 
kabul ettiğiniz madde tamamen temin etmiştir. 
(Kabul seslen, kâfi sadaları) 

SALİH Ef. (Erzurum) — Efendim, izahat 
kâfidir. Yalnız bendeniz şunu istirham etmek is
tiyorum ki; tavizan bunlara para verip de bilâ-
hara yerine koymak mümkün değil midir? 
Memleketin irfanı yükselsin, mekteplerimiz ka
palıdır. 

MALİYE VEKlLÎ HASAN FEHMİ B. (De
vamla) — Memaliki müstahlasadaki Aşarın ta-
hakkukiyle tahsili arasında azîm fark vardır. 
ihale başkadır. Malûmuâliniz memleket harb ve 
darp görmüştür. Ondan, ne kadar tayyedilecek-
tir, ne yapılacaktır, mültezimler mahkemeye mi 
müracaat edecek? Bunlar şimdi tahakkuk ettiri
lemez. Tahsilattan ne kadar isabet ederse tefrik 
edip vermek lâzımdır. Bundan.daha başka salim 
bir usul bulamayız, 
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YASIN B. (Gazianteb) — Maliye Vekilin

den sual ediyorum; vilâyetlerin istediği tansi-
satı vermiş de bu lâyihayı mı teklif ediyor? He
nüz vermek üzere mi bir kanun teklif ediyor? 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (De
vamla) — Efendim, idarei hususiye hissesi di
ye, Maliye bütçesinde 1 700 000 lira elde mev
cuttu. Bundan bittabi mektepleri kapatmamak 
için her tarafa biraz havale verdik. Fakat ara-
zii müstahlasayı kurtardıktan ve Aşar hissele
rini aldıktan sonra, yani Edirne ve havalisi, iz
mir, Bursa, Afyon Karahisar ve Eskişehir hat
tından ilerisinden Aşar Hissei ianesi için bir 
milyon lira daha vermek lâzım olduğu anlaşıl
dı. Bu yalnız bu senenin nihayetine kadar, yani 
28 Şubata kadar Hissei iane 1 700 000 lira, ev
velce alman (1,5) milyon da bu senenin Hissei 
tanesidir. Bunun bir sülüsü Menafi Hissesi, iki 
sülüsü Maarif Hissesidir. Bittabi elde bir buçuk 
milyon lira tahsisat varken oralara da birer 
miktar para verdik. 

HASAN BASRl B. (Karesi) — Efendim se
neden maksat senei maliyedir değil mi? 

MALİYE VEKlLt HASAN FEHMİ B, — 
Evet senei maliye... 

HASAN BASRİ B. — Vilâyatı müstahlasa 
denmiş, vilâyatı mezkûre denmek lâzımdır. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. — 
Pekâlâ efendim. 

ÖMER LÛTFI B. (Saruhan) — Efendim Sa-
ruhan'ın merkezi ve beş kazası yanmıştır. 1338 
senesi aşarının da bunlar meyamnda kısmı kül
lisi muhterik olmuştur, Maliye Vekili Beyin be
yanatında, tahsil edilecek aşar buyuruyorlar, 
âşarm oralarda bu sene tahsili hemen mümkün 
değil gibidir. Bendenizin istirhamım; bunun ke-
mafissabık eski kanun mucibince 1337 senesi 
tahakkukunu Maliye Vekâletinin vermesi lâzım
dır. Başka türlü mekteplerin açılmasına, hasta-

' nelere baikılfmıaısına • Arnikan yoiktur. Vilâyet mec
lisi umumisinden bir telgraf aldım... 

HACI ŞÜKRÜ B. (Diyarbekir) — O muave
net faslına aittir, başka türlü olamaz... 

ÖMER LÛTFI (Saruhan) — Zaten 1335 -
1336 - 1337 senelerinde dahi muhasebei hususi-
yelerin cibayet edilmiş paraları ve alacakları 
mevcuttur. Bunlar Türkiye Devletinin 1914 se
nesinde akdettiği istikraza karşı tahsil edilmiş 
ve cibayet edilmişti. 
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REİS — Efendim bu madkie hakkında İMSika 

•söz istiyen yok. Talkririleri okuyoruz. 

Riyaseti Cçlileye 
Madde 1. — Bilûmum vilâyat Hissei ianele

rinin 1338 senesi aşarından tahsil edilecek rae-
ıbaliğdien taÛıalkJkuk edwek miktarın senesi içinde 
Ziraaıt Bamkasiyle idarei hussusiyeletfe variMr. 

Birinci maddenin berveçhibalâ tadilen kabu
lünü teklif eyleriz. 

Gazianteb Siird Siird 
Yasin Necmedin Mehmed Salih 

RElS — Efendim Yasin Beyin takririni reye 
koyacağım. 

YASÎN B. (Gazianteb) — Reis Bey çok rica 
. ederim iki kelime söyliyeyim. Vilâyatı müstalı-
lasa için bunu kabul etmek ve di^er vilâyetler 
için kabul etmemek muvafık değildir. Hem Ma
liye Vekâleti senesi içinde bu paraları vermiyor. 
İki sene, üç sene sonra veriyor. 

REİS — Yasin Beyin takririni kabul eden
ler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmemiştir. 

Efendim. Şimdi maddei asliyeyi aynen reyi
nize koyacağım. 

(Birinci madde tekrar okundu.) 
RE IS —- Birinci maddeyi aynen kabul edenler 

lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 
MADDE 2. — Bin üç yüz otuz sekiz senesi 

Maliye bütçesinin seksen altıncı vilâyat idarei hu-
susiyesine ait aşar hissesi muadili faslına ilâve
ten bir milyon liranın tahsisatı munzamma ola
rak sarfına mezuniyet verilmiştir. 

RE IS — ikinci madde hakkında söz istiyen 
var mı? ikinci maddeyi aynen reyi âlinize vaz'-
ediyorum. ikinci maddeyi kabul edenler lütfen el 
kaldırsın, ikinci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — işbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren meriyülicradır. 

RElS — Üçüncü maddeyi aynen kabul eden
ler lütfen el kaldırsın. Üçüncü madde aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 4. ~~ işbu kanunun icrayı ahkâmına 
Maliye Veküi memurdur. 

RElS — Efendim dördüncü maddeyi aynen 
kabul edenler lütfen el kaldırsın. Aynen kabul 
edilmiştir. 

$fendim kanunun heyeti umumiyesini tâyini 
esami ile reye vaz'edeceğim. Reylerinizi istimal 
•buyurun. (Reyler toplandı.) 

i.1839 Ö : İ 
4. — Vilâyatt müştaklara için intihabediteeek 

İstiklâl mahkemeleri hakkında İcra Vekilleri He
yeti Riyaseti tezkeresi 

RElS — Vilâyatı müstahlasa için istiklâl mah
kemeleri intilıabatı vardır. Malûmuâliniz geçen 
(içtimad'a bugün intihja^>edilîne(sini kabul etmişti
niz. Bu bapta Heyeti Vekile tezkeresini okuya
cağız. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Oelilesine 
6 . XII . 1338 tarih ve Zalbut ve Kıavanin Mü-

düriyetâ 2253/5806 numamaih tezkere cevabıdır. 

Mem>ailiıki müstaklasada teşkili takarrür eden 
istiklâl anahakimi ımanatıkınHi Daıhiliye Ve
kâletince testoiti icra Vekilleri Heyetinin 
7 . XII . 1338 tarihli içtiımamda testoit edikniş 
ve Vekâleti müşarünileyhanm 10 Kânunuevvel 
1338 tarih ve idarei umumiye 2786/31332 nu
maralı cevabi tezkeresinde ; 

1. — İzmir vilâyeti (tmaamûlihakat), Aydın 
sancağı, (Aydın, Nazilli, Söke) Denizli sancağı 
(Denizli, Buldan, Sarayköy, Çal) 

2. — Bursa (.maamüllhakat) Karesi (maa-
mülhakat)) Çanakkale (maamülhakat) Ertuğ-
rul sancağı mülhakatından inegöl ve Yenişehir 
kazaları. 

3. — Eskişehir (maamülhakat), Karaıhiısarı 
Sahib sancağı (KaraJıissarı Sahiib, Sandıklı, Çiv
ril, Bolvadin, Aziziye) Kütahya sancağı (maa-
•mülhakat), Ertuğrul sancağı mülhakatından 
(Bilecik, Söğüt kazaları) nm-martıakimi ınıüşarü-
nileyha dairei kazaiyesine itlhalâ lüzumu Ibil-
dirilmiş ve keyfiyet icra Vekilleri Heyetinin 

1 . XII . 1338 tarihli içtimaında. ledettezek-
kür kabul edilmiş olımakla ifayı (rnuktazasırıı 
isti rh anı eylerim efendi m. 

10 . XII . 1338 

Türkiye Büyük 
Millet Meclisi 

icra Vekilleri 
Heyeti Reisi 
Hüseyin Rain 

REİS — Efendim, bu tezkereden anlaşılı
yor. Vilâyatı müstanlasa için üç istiklâl mah
kemesi intihap buyuracaksınız. Bunlardan bi
rinci»! izimir mülhakatı, diğeri Bursa ve 'mül
hakatı, üçüncüsü do Eskişehir ve .'mülhakatıdır. 
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Beher İstiklâl mahkemesi için bir reis ve bir 
müddeiumumi ve üç-âza intihabolunacaktır. Mü
saade ederseniz şuraya üç sepet koyalım. Ayrı 
ayrı reylerinizi atınız. 

EMİN B. (Ergani) — Efendim, ayrı ayrı 
imtihabedelim. lamir'i daha evvel diğerlerini 
daha sonra yapalım. Böyle hep birden müşkül 
olacaüctır. 

REİS — Efendim o vakit sabaha kadar da 
biteremeyiz. Üzerlerine pusla koyarız. 

2. — Hariçten ithal edilecek hayvanatı fer
siye ve bahariyenin Gümrük Resminden mua
fiyetine dair kanun lâyiham ile Kütahya Me
busu Ragib Beyin, ziraat makinalarında isti
mal edilmek üzere hariçten celbolunacak ben
zin, petrol mazot, maden kömürü ile makina 
yafrı, damızlık ve çift hayvanatı ve sairenin 
Gümrük Resminden muafiyetine dair kanun tek
lifi ve Muvazenei Maliye ve İktisat encümenleri 
mazbataları (1) 

ZAMİR B. (Adana) —• Muhterem arkadaş
lar, bizimi ruznamemizde Heyeti Celilenizin ka
bul 'bu.yurm.ug olduğu -mevaddı müştaileıım 
Gümrük Resmimden muafiyetine dair bir ka
nun vardır. Binaenaleyh bu mevaddın ımüzake-
resine başlarız ve ikinci celsede de İstiklâl ma-
hakimi intihabını yapara . Bu suretle (kanunun 
müzakeresini bendeniz teklif ediyorum. 

REİS — Efendim Zamir Bey Mevaddı müş-
taile hakkındaki Kanunun müzakere ediime'sini 
ve intihabın ikinci celseye tehirini teklif edi
yor. Kabul ederseniz öyle yaparız, (Hay hay 
sesleri.) 

Efendim istihsali ara hitam bulmuştur. Me
vaddı müştaile hakkındaki lâyihai kanuniyenin 
müzakeresine geçiyoruz efendim. 

Çiftçi ve bağcılara tevzi edilmek üzere Ziraat 
Bankasının hariçten celbedeceği makina yağı 
ve kayışları ve yedek aksamı ve benzin, benzol 
ve petrol ile bâzı mevaddı kimyeviyenin Güm
rük, İstihlâk resimlerinden muafiyeti hakkında 

kanun lâyihası 

MADDE 1. —• îhtiyacatı ziraiye için çiftçi 
ve bağcılara tevzi ve ita ediLmek üzere Ziraat 
Bankasının hariçten celp ve ithal edeceği ma-

(i) Evveliyatı 173 ncü îçMma zapundadır. 
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'kiîıa yağ ve 'kayışları ve yedek aksamı ve ma-
kinalara muktazi benzin, benzol ye petrol ile 
karboniyeti potas, karboniyeti sud, göztaşı, 
kükürt ve zaçifkıbrıs Gümrük ve İstihlâk re
simlerimden -muaftır. 

MADDE 2. — Ziraat Bankası birinci mad
dede mezkûr im ev addı yalnız çiftçi ve bağcı
larla ziraat makinası sahiplerine vermeye ve 
bunların ziraatten başka hususatta Mim al 
edilmiyeceğine dair teminat almaya mecbur
du?. 

MADDE 3. — Ziraat Bankasından aldığı 
mevaddı ziraatte istimal etmeyip de âhara sa
tanlardan on liradan yüz liraya kadar cezayı 
nakdî alınır. 

MADDE 4. — İşbu kanunun sureti tatbiki bir 
talimatname ile tâyin olunur. 

MADDE 5. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren meriyülioradır. 

MADDE 6. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına 
Maliye ve îktisıat Vekilleri memurdur. 

SIRRI B. (İzmit) — Ben o kanaatteyim ki, 
Meclisi Âli ilk defa olarak halkın menafimi 
zâmin bir kanunla önümüze geliyor. Şimdiye 
kadar yaptığımız kanunlar «Böyle yaparsa idam 
olunur, şöyle yaparsa küreğe konulur» zeminin
de idi. Pek a.zı halkın menafime temas ediyordu. 
Halkın menafimi temin edici kanunları az dü
şündüğümüzü itiraf etmek lâzımdır. Onun için 
Meclisi Âliye sevk olunan bu kanunun Meclisi 
Âlide en müsait şeraitle kabulü cümlemiz için. 
ahassı amaldir. Harbi Umuımi memleketlerde in
sanları ne kadar azaltmışsıa zürraın hayvanatını 
da o kadar azaltmış olduğuna şüphemiz yoktur. 
Bunları telâfi için buhar kuvvetinden, makina 
kuvvetimden istifade ettiğimiz halde vâsi arazi
mizi zer'edecek ne insanımız, ne hayvanımız ve 
ne de vesaitimiz vardır. Bunu yapacak ancak 
makinadır. Makkıayı istimal ettiğimiz takdirde, 
on adamın göreceği bir işi bir adamın yapabil
mesi kabil olacaktır ki, o vakit mesaimizden hak-
kiyle istifade etmiş olacağız. Binaenaleyh, bu 
kanunu belki filân filân noktai nazardan Mec
listen geçirmek lâzımdır. Yalnız kanun metni 
müzakere edildiği zaman, kuvvei müeyyideden 
mahrum olduğu gözükür. Bu kanunun sureti tat
bikini kavanimi âdiyemiz'le temine çalışırsak bu 
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mümkün değildir. O vakit yine mahkemenin I 
iptidai kısmından, temyiz kısmından, istinaf kıs- I 
m in dan deaviyi geçirmek lâzımgelir. Gayemizle I 
bu rehavet katiyen kabili telif değildir. Mad
delerin esnayı müzakeratuıda, bu mahzuru defe- I 
decek surette bâzı mülâhazatım vardır. Onları I 
Heyeti Uimumiyenize arz edeceğim. Kamınım I 
şekli hâzırı hakikaten memleketin menafii ıımı- I 
miyesini zâmin olduğu için hemen heyeti umu- I 
miyesinm kabuliyle maddelere geçilmesi mütalâ- I 
asmdayıcm. I 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Efendim 
hakikaten Sırrı Bey biraderimizin dediği gibi, I 
Hükümet halkın menfaatini mucip bir kanun I 
teklif etmesi dolayıısiylie şayanı teforikdir. Aeaba I 
Hükümet bu meselede icabeden bir düşünce ile 
mi. bunu teklif etmiştir, yoksa bir rica diolayrsiy-
le mi teklif etmişjtûr? (Rica ne demek sesleri) 
Bu meseleyi ciddî bir surette müzakere etmek I 
lâzımdır. Menafii vataniyeye ait teklif edilen I 
kanunlardan binlerce kanun bugün baskıda- I 
dır. Bu kanunu şerif ise hepsine takaddüm I 
ediyor. Ondan dolayı bahtiyar bir kanundur. 
(Handeler) Üç seneden beri çıkan kanunlara 
şöyle bir atfı nazar buyurursanız göreceksiniz I 
ki Hükümetin teklif ettiği her kanunda, filân 
vergiye bu kadar zam, filân vergiye bu kadar I 
zam, filânca hayvanın yüzde kırkma vazıyed, I 
filân yere. vazıyed suretiyle çıkmıştır. Elham
dülillah altı aydan beri iyi iyi kanunlar çıkı
yor. Fakat çıkan kanunlar - Kemali teessürle 
arz edeyim ki - umumi değildir, hususidir. 
Efendiler, ben ve Heyeti Umumiyeniz tekmil 
milletin mebusuyuz, şuranın buraıun değiliz. I 
Benim ne Anadolu'da bir karış arazim var, ne 
o araziyi sürdürecek öküzüm ve makinam var. I 
Ben bunu nefsimle mukayese etmiyorum. Fa
kat umumiyet üzerine muhakeme ediyorum. I 
Anadolu'yu şöyle bir dolaşırsanız göreceksiniz I 
ki herifin çift hayvanı ölmüş, yahut alınmış, I 
kalmış bir merkebi... Herif merkebi boyundu
ruğun bir tarafına koşuyor, bir tarafına da 
kendisi giriyor, bu suretle çift sürüyor. Diğer 
bir memlekete gidecek olup da görecek olur

danız o zavallı köylünün hâsıl ettiği mezruat 
bunun vergisine kifayet etmiyor. Bu zavallı 
adamcağız, buğday ekmeği, arpa ekmeği ye
meye muvaffak olamıyor. Tokad'm ve Si
vas'ın bâzı köylerine gidecek olursanız bu za
vallılar, odunculuk ve kerestecilikle meşgul- j 
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dür. Köylü, kazandığı mahsulâtın bir kısmı 
mühimmini vergi olarak ' verir. Kalan kısım 
da, kendisine ancak ya iki ay kifayet eder ve
yahut etmez. Paçavraları birbirine dikmiş, içe
risine ot doldurmuş, yattığı kulübelerde yap
raklar yatak olarak konmuş, başını taşa dayar, 
yatar. Bilir misiniz bu adam meşe tomruğu
nu toplar ve nebatat yemekle geçirir. * Efen
diler hiçbir* garazla arz etmiyorum. Yalnız 
beni intihabeden o köylerden utandığımdan 
dolayı arz ediyorum. Bunların öküzleri, atları 
fedakârlık surotiyle orduya veıldiler, mahvoldu. 
En evvel bunun öküzlerim mi düşünmek lâzumge-
lirdi, yoksa iki bin liraya, beş bin liraya, on 
bin liraya makina alan efendilerin - ki bunlar 
200 ve 500 lira benzin parasını da verebilir
lerdi - gümrüklerini affetmek için, bu kanu
nu mu düşünmek lâzımgelirdi? Bunu vicdanı 
âlinize arz ediyorum. Biz, memleketimizin her 
suretle mamur ve abadan olmasını arzu ede
riz, bunu görmekle fahrederiz. Fakat zengin
lere muavenet etmek, en sonraya kalacak me
şelidendir. En evvel düşüneceğimiz şey o bi
çare, öküzünü kaybetmiş köylülerdir. (Bravo 
sesi eri) 

Deniliyor ki, bu makinalar, Adana'da istimal 
ediliyor. Adana'da şu kadar bin denk pamuk ye
tişiyor. Peki efendim, Adana'ya her sene etraftan 
yüz binlerle amele gelir. Eğer siz, Adana'nın e t e -
tınıdaki zıörrai aımöle olanak lmllandııtnak, o insan
ları Adana'daki makinaları istimal edenlere esn
etmek istiyorsanız bu kanunu şimdi kabul etmek-
1 iğimiz doğrudur. (Bravo, sesleri) Adana vilâye
ti, benim de bildiğim ve ahalii kiramını yukar

dan aşağı takdis ettiğim bir memlekettir. Beyefen
diler! öyle tahmin ediyorum ki, mevzuubahsolan 
Adana'da vasati olarak (150) bin zürra vardır. 
Acaba kaç tanesinde makina vardır"? Acaba bu 
yüz elli bin zürradan kaç tanesinin öküzü vardır? 
Acaba yüz elli bin zürradan kaç tanesinin saba
nı vardır! istirham ederim, düşünmek lâzımdır. 
Bu, hususi bir kanundur. Her hangi bir hükü
met ki, hususi bir kanun yapar; bu milleti idare 
edemez. Bu hükümet halk hükümetidir. Halk de
nildiği zaman, gözlerde tecelli ederi küldür, zür-
radır. Onları göz önüne getirmek lâzımdır. Evet 
memleketin içerisine alât ve edevatı ziraiye gire
cek. Pekâlâ... Bunu kabul etmiyen kimdir? Maki

nalar gümrükten müstesnadır. İstediğin kadar müs
tesna kıl, getir... «Ahmed Ağa bu makinayı getir 
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de, sana gazını gümrüksüz vereceğiz, gümrük al-
mıyacağız» Bunda ne faide var! Hangi zürra ta
savvur edersiniz ki, cebinde yüz kuruş vardır? 
Efendiler; bunların öküzü yoktur. En evvel dü
şünülmesi lâzımgelen, hayvan ve öküz meselesi
dir. Size garip bir şey söyliyeceğim : Bolu Me
busu Şükrü Bey kardeşimiz, üç senedir çalışıyor. 
İhtimal ki teklif ettiği kanun da destenin altında
dır. Efendiler siz, Bolu köylerini mahvettiniz. Ri
ca ederim, bunlar orman içerisinde oturduğu hal
de üç, beş kereste yapıp, iskeleye götürüp satamı
yorlar. Çünkü bir kanun var, ona mânidir. Bu 
destededir, bu kanun hâlâ çıkmamıştır, ya ne çık
mıştır? Makinalar için gelen benzinlerin Gümrük 
Resminden istisnası hakkındaki Kanun... Bakınız 
efendim garip bir haleti ruhiye karşısında kalı
yoruz, Bu hususta bir Encümeni Mahsus teşkil ̂  
ettiler, iki lâyiha yaptılar, bunlar, ayrı ayrı bir 
surette çıktılar. Biri hayvanat için, diğeri de gaz 
için... Bunun da mânayı şerifini anlıyamadım. 
Niçin mazbata heyeti umumiyesiyle talebedilme-
di de böyle iki suretle çıktı. İki suretten birisi, 
bu benzinle petrol meselesidir. Beyefendiler, bu
nun hesabını aldım. Yüz kilo petrolden (775) ku-
nış istihlâkât ve saire suretiyle vergi almıyor. 

Damekki bir kiloya yedi kuruş on para gmr-
rük düşüyor. Benzin için iki buçuk kuruş düşü
yor. Bu gümrük varidatı umum milletin hakkı
dır. Bu muavenetti siz ne suretle yapıyorsunuz ? 
Evet sekiz bin lira vermek kudretinde olan bir 
adamla yapıyorsunuz. Cebinde beş parası oimıya-
na muavenet yok, bu doğru mudur? İstirham 
ederim beyefendiler. Hükümetimize halk Hükü
meti diyoruz. Pekâlâ yaptığımız muavenet, zen
ginlere aidoluyor. Ben bunu ebediyen kabul et-
miyeceğim. Bilmiyorum Heyeti Aiiyenizin vic
danı âlileri bunu kabul edecek midir? 

HACI ŞÜKRÜ B. (Diya.rbekir) — Kabul et-
miyeceğiz. 

YAHYA GALÎB B. (Kırşehir) — Bu hususi 
bir kanundur. Hayvanata müıtaallik... Memaliki 
ecnebiyeden çift hayvanatı getirenlere, ester ge
tirenlere... Bunlarda gümrük yoktur. Efendiler 
bunlari zürramı getirir, yoksa tüccar mı getirir? 
Bittabi tüccar getirir. Halbuki tüccar getirdiği 
şeye kaç kuruş ilâve eder? Yüzde yüz ilâve eder, 
satar. Her iki surette zürram istifadesi yoktur. 
Bu bililtizam ^zenginleri ikdar için yapılmış bir 
kanundur. Her ikisi de memleketini, köyünü yü
zükoyun bırakır, askere gider. Karısı arazisini 
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sürer, öküzünü nakliyata hasreder, öldürür, o 
adamlar mevte mahkûm, açlığa maıhlkûm, o hiç 
düşünülmez. Binlerce, yüz binlerce liraya malik 
olan adaımın getirteceği ve onları satıp on misli 
para kazanacağı benzinin, hayvanatın gümrük
ten iü&isnasma dair Kanun yaparsak hangi akıl 
ve mantığa muvafık olur bilmiyorum. Heyeti Ce-
lilenizin reyine havale ediyorum. s 

SALÎH Ef. (Erzurum) — Arkadaşlar bende
niz de bu encümende bulunduğum için bu husus
ta birkaç söz söyliyeceğim. Encümende, Maz-
har Müfid Beyefendi ile petrol, benzin ve sai-
renin böyle yalnız Ziraat Bankasının değil, Tür
kiye'de teneffüs eden bütün halkın, köylünün, 
efendinin velhâsıl herkesin büârüsuım gaz ve 
saireden istifade etmesini esbabı mucibesiyle dü
şünmüş ve müdaafa eylemiştik. Zaten bunun he
yeti umumiyesi bir maddedir. Malûmuâlileridir 
ki, memleketimizde bulunan eşyanın hariçten 
memlekete girmemesi için gümrük kapıları vaz'-
edilmiştir ki, her şey serbest olarak girmesin. 
Yani memleketimizde var olan bir şeyin inkişa
fını temin için gümrükler vaz'ediimiştir. Yine 
encümendeki bir arkadaşımızın dediği gibi; 
gümrükler iki kanatlı bir kapıdır, bazan iki ka
nadı da açılır ki, her şey içeriye girsin. Meselâ 
memleketimizde kömür, tahta, kereste mevcut
tur. Bunlar için bire yüz Gümrük Resmi koy
malı ki, Romanya'dan ve saireden memleketi
mize kereste ve kömür gelmesin. İngiltere'den ve 
saireden maden kömürü geliyor. Bunlara güm
rük kapılarını kapamalıdır. Memleketimizdeki 
kömürlere rekabet edip ucuz satılmasın. 

Petrola gelince; bizde bugün petrol, benzin, 
kükürt, zaç, karbonat potas yoktur. Yok olan 
şeyleri memleketimize Gümrük Resmi almaksı
zın getirmek lâzımdır. Maahaza bizden gayrı bü
tün hükümetler bu harb dolayısiyle her şeyi 
terk etmiş, halkın refahı çarelerini arıyorlar. 
Bunun için memurlarımızın maaşına zamaim ic
ra ediyoruz. Sonra bir taraftan da gümrüklere 
ağır resim vaz'ediyoruz. Bu icra edilen zamaim, 
gümrüklere vaz'edilen para, acaba ecnebiden mi 
almıyor, yoksa yine fukara haliktan mı? Bunu 
kabul ederim ki, Mehmed Ağanm yakacağı bir 
okka gazdan alınacak Resim bilâlüzum maaşla
rın tezayüdüne sebebiyet veriyor. Sonra her han
gi bir memur veya her hangi bir efendi memle
kette henüz bulunmıyan gaz ve benzini bugün 
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heckıı kırk, elli kuruşa yaksın, acaba bu kapılar 
açılsa gaz ve saire de ucuz gelse ve halk da zen
gin olsa fena mı olur? Yahya GalibBeyin cephe
sinden işi muhakeme edersek Beyefendi çok hak
lıdır. Diyorlar ki, gaz ve benzini getirtecek ma-
kina sahiplerini eğer Gümrük Resminden isıtisna 
edersek, fukara ahalinin makinası olmadığı için 
onlar bu istisnadan istifade edemezler, evet bu 
doğrudur. Diğer cepheden işi muhakeme eder
sek zenginler istifade edecek. Fukaralar istifade 
edemiyeeek. Fakat bunun bir şeyi daha var ki ; 
zengin o petrolü kendi •makinasmda istimal ede
cek, fazla mahsul çıkaracak ve fakir müstehlikler 
hiç olmazsa ucuzca gıda tedarik eûerler. Bugün 
memlekette yinmi beş kuruşa satılan ekmeğin 
kıyyesi yarın on kuruşa inecek, (öyle sadaları) 
Bendeniz böyle düşünüyorum. Sonra bunu ser
best düşünürsek, Yahya Galib Beyin düşündüğü 
gibi, köyde mum ve gaz bulamıyan fukara köy
lüler altmış kuruşa değil, yirmi kuruşa gaz ya
karlar ve hiç olmazsa istirahatlerini ve gece işle
rini temin ederler. Bendeniz encümende de bu 
maddeye muhaliftim. Bendeniz petrol, benzin 
sonra makinalara mütaallik kayış ve saire bun
ların heyeti uımumiyesinin Gümrük Resminden 
istisnası lüzumunu iddia etmiştim ve yine aynı 
iddiayı dermeyan ediyorum. Ve bir de*takrir ve
riyorum kabulünü rica ederim. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Saihüb) — 
Efendim, 'bu kanun hem lâzımdır, hem de bu 
şekilde lâzum değildir. Bu şekilde lâzımı olîma-
dığını Yahya Galib Beyefendi pek güzel izah 
(buyurdular. Lâzımdır; umum zürram, umuım 
ashubı «sanayiin istifade etmesi noktasından lâ
zımdır. Bunları umumi bir surette gümrükten 
affetmekle serbest bir surette .memlekete du
hulü ve herkesin pazarı tacıaı^etten onu alması 
lâzımdır ve kanunu o şekle sokmak icaibeder 
ki, Yahya Galib Beyin bihakkin (buyurdukları 
gibi bâzı 'kimselere mâksur ve münhasır kalma
sın. Eğer bu kanun burada, yazıldığı veçhile 
tevzi edilen şekilde kabul edilecek olursa hiç 
şüphesiz pek az ve pek ımahdut ve sahibi ser
vet zevatın istifadesine mıunıhasır kalacaktır. 
Aynı zamanda çok suiistima'lâtı muicibolacaktır. 
Bir defa her traktörü olan zat gidecek diye
cektir k i ; benim traktör maikinam var, şu ka
dar benzin yakar, onun nüfuzu altında ve 
onun köyünde çalışan mıaüûımuâiliniz Adana ve 
havalisinde, Anteb ve sairede müstakil köy sa-
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hipleri vardır. Yani bir koy nmnhastran biı1 

adamındır. O zat aynı zamanda çiftçibaşısmı 
da gönderecek ve diyecektir İki, ibenim de trak
tör makinam var, bir traktör makinası namına 
on kişi kaydolunacak ve on 'kişi namına gaz 
alacak. Bu gazın onda birini makinaya sarf 
edecek. Mütebakisini ticaret ederek satacaktır. 

Sonra Ziraat Bankası vasıtasiyle getirecek 
olursak hiç şüphesiz Ziraat (bankaları da 'bu
radan istifade etmek istiyeeektir. Çünkü biz 
memurların ahlâkını dürüst /biliriz. Fakat on
lara suiistimale müsait bir vaziyet verilirse on
ların istifade etmesi pek tabiîdir. Pekâlâ bili
yoruz ki, Harbi Umumi zamanında Ziraat Ban
kası memurları maaşlarını altın olarak alıyor
lardı ve buna bir kulp buluyordu. Yine pekâlâ 
biliyoruz ki, Haleb'de bir Ziraat Bankası me
muru altınları merkeze götürüyorum diye Ha
len Merkez Ziraat Bankasında bulunan altın
ları kâğıda tahvil etmişti. Ne malûm vo İkim 
iddia edebilir ki, Ziraat bankalarına bu şekil
de bir salâhiyet verilirse Ziraat bankaları da 
gaz, benzin ticareti yapmayacaktır. Ve bunun 
önüne kim geçebilecektir? Efendiler /bu ka
nun lâzımdır. Fakat şöyle olmak lâzımdır : 
Bir defa petrolü ıbu kanundan çıkarmak lâ
zımdır. Petrol bütün halk için (bir ihtiyaçtır. 
Sanayide petrolün o kadar çok vazifesi yok
tur. Benzin 'daha mühimdir. (Petrol hepsinden 
lâzımdır sesleri) Ben pekâlâ biliyorum ki, pet
rolle işliyen makinalar benzinle işler, benzinle 
işliyen makina petrolle do işler bu mümkün
dür. (İhtisasınız yok sesleri) Biliyorum pekâlâ 
biliyorum, ihtisasımı var mı yok mu belli olur, 
petrol uimuımi bir ihtiyaçtır. Aynı zamanda 
umum (halkın tenvir için kulandığı bir vasıta
dır. Benzin umumi olarak kullanılmaz ve ten
vir için vasıta olarak kullanılmamaktadür. Pet
rolü istisna ederek burada mevcud,olan mevad-
dın Gümrük Resminden muaf olarak serbest 
olarak girmesini teklif ediyorum. Ve buna 
dair bir madde teklif ediyorum. 

HAKKI HAMİ B. (Sinob) —Efendim ka
nunun tamamen reddine taraftar olanların 
rnuihakemelerini yanlış bir yolda yürüttüklerini 
zannediyorum. Filhakika, 'bu kanun kafbul edi
lecek olursa 'burada, tadadediîen eşyadan isti
fade edecekler hakikaten meınleketin az çok 
zenginleri olacaktır. Fakat hu makina devrin
de istikbalden emin yaşıyabilmenin, eşek ve 
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öküzle cihan medeniyetine rekabet .etmenin 
imkânı olmadığını gördüğümüz ve düşündüğü
müz zaman memleketimizde makina devrini tesis 
etmek zaruretinde bulunduğumuzu anlarız. Ma
kina bulunan yerlerde zürra sınıfının, bu müesse-
sat elinde amele olmaktan harice çıikamıya-
eağmdan endişe ediliyor, heM bu. doğrudur. 
Fa'kat acaba bu (harbin hitamından cihan ile 
münaseibatın teessüsünden sonra bugünkü tarzı 
zariyatla 'her hangi rençberin ziraatten istifa
de edebileceği imkânını göremiyen, Yahya Ga-
lib Beyefendi bunların kaf fesinin amele sını
fına geçmiyeceğini ne ile temin edecektir? 

YAHYA GALÎB B. (Kırşehir) — Böyle gi
decek olursa sizin dediğiniz gibi olacaktır. Fu
kara için bir şey yoktur. Daima himaye edece
ğiniz zengin olacaktır. 

HAKKI HÂMÎ B. (Sinob) — Efendiler 
Amerika'dan buğdayın okkasını bizim memle
kete kırk paraya ithal etmek 'mümkün ve bi
zim memleketten buğdayın okkasını yirmi :ku-
raştan aşağı hattâ otuz kuruştan aşağı temin 
etmek mümtkün olmadıkça maalesef 'bu sebep
ten zürra amele olacaktır. 

YAHYA GALÎB B. (Kırşehir) — Sebebi? 
(Gürültüleı\) 

HAKKI HÂMÎ B. (Sinob) — İstirham eder
dim (bendeniz kanaatimi arz ediyor. 

YAHYA GALÎB B. (Kırşehir) — öyle ise 
Yahya Galib diye ismimi zikretmeyiniz. 

HAKKI HAMI B. (Sinob) — Knaaatimi 
arz ediyorum. Lütfen dinleyiniz. Onun için 
bendeniz diyorum k i ; memlekete servet sok
mak ve memlekette öküz peşinde mütemadiyen 
koştuğu halde ziraatten maalesef maişetini te
min edemediğinden dolayı açlığa, malikimi olan 
halkı açlıktan kurtarmak için memleketimizi 
makina haline sokmak mecburiyetindeyiz. (Al-
ikışla.r) Onun için bu kamunun kabul edilmesinin 
memleket için menfaatti olduğuna kaaniim. 
Yahya Galilb Beyefendi buyurdular k i ; bundan 
zenginler istifade edecek. Bendeniz Yahya Ga-
lilb Beyefendinin fikrine iştirak etmiyorum. 

YAHYA GALÎB B. (Kırşehir) — Ben isim 
zikrederek hitahetmedim. 

HAKKI HAMİ B. (Devamla) — İnşallah 
memleketimizde her şey bir şirkete tâbi olacak
tır. Eğer memleketimizde şirketlerin kıymeti 
olmıyacaksa zaten bu kanunun kıymeti kaimi-

• yaeaktır. Ye kanunu kailnıl etsek bile bir şey 
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yapamayız. Fakat rica ederim, halk bit alâti 
ziraiye ve makinalarından fevkalâde istifade 
ettiklerini gördükleri zaman yine o köylü bir 
çift sabanı bilmem nesini zaten yüz liraya mal 
ediyor, o yüz lira ile bir makina getirtip öküz
le, merkeple yaptığı bir şeyi makinalariyle yap-
tırmryacağını temin edebilir misiniz? Eica ede
rim, elli kuruştan fazla bir şeyi olmıyan bir 
köylünün hiçbir şeyi yok demelktir. 

YAHYA GALÎB B. (Kırşehir) — Parası 
yok herifin. 

HAKKI HAMİ B. (Sinob) — Rica ederim, 
istirham ederim, bir çift öküz, bir boyunduru
ğu vardır ve ötesi, berisi vardır, eğer onlar 
yoksa ziraatle iştigal etmiyor demektir. O ame
ledir. O iş bulabilir. Makina olursa onlara da 
bir iş çıkarabilirler. Bu itibarla bu gelecek 
olan eşyadan yalnız bir kısım halk istifade et
mekle bu kanunu ref'edelim demek, bu doğru 
değildir. Sonra kanuna lüzum yoktur, reddedin 
demek, doğru değildir. Binaenaleyh bu kanu
na lüzum olduğu fakat bu tarzda lüzum olma
dığı kanaatinde olan arkadaşlar vardır ki, bu
nun hakkında söz maddelerde söylenecektir. 
Bendeniz şimdi buna dair bir şey söylemiyeee-
ğim. Onun için bendeniz arz ediyorum ki, mem
leketimize makina devrini getirmeye mecburuz 
ve bunu getirmediğimiz takdirde zenginlerimiz 
dahi eski usul ziraatten vazgeçmiyeceklerdir ve 
bu ziraat memleketinde halk ziraatı terk ede
cektir. 

YAHYA GALÎB B. (Kırşehir) — Makina 
geliyor efendim. Hem gümrüksüz geliyor. 

HAKKI HAMÎ B. (Sinob) — Onun için ri
ca ederim, kanunun heyeti umumiyesinin mü
zakeresini kâfi görüp maddelere geçilsin^ ihti
mal ki, Heyeti Celilenizin daha güzel göreceği 
fıkralar ilâve edilir, zait gördüğü şeyi tayyede
bilir. 

RAGIB B. (Kütahya) — Efendim, malûmu-
âliniz bu kanunu evvelâ bendeniz teklif etmiş
tim. Teklifimin es/babını da geçen günkü mü
zakere münasebetiyle arz etmiştim. İzmit hava
lisine traktör getirmek için büyük arazi sahip
leri arzu izhar etmişler, tahkikat icra etmişler, 
benzin, petrol ve sair mevaddı müştaile üzerin
deki Gümrük Resmi pek yükselk olduğundan 
dolayı İzmit havalisine traktör getirilmesi mu
vafık olmadığı kanaatinde olmuşlar, demişler 

İ ki, petrol, benzin gibi mevaddı müştaile Güm-
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rük Resminden affedilirse biz traktör getiririz. 
Ben o zaman bu teklifi yapmıştım. Maalesef 
geçen sene çıkmadığından dolayı zannederim 
İzmit havalisi bu kanundan istifade etmemiş
lerdir ve hâlâ bu kanunun çıkmasını bekliyor
lar ki, memleketlerine traktör getirsinler ve 
arazilerini o vasıta ile zeretsinler. Efendiler; 
bilmiyorum ki, bir arkadaşımızın bazan zaman 
zaman temavvüceden hissiyatı kendisini haki
katin büsbütün aksine şiddetli hücum ettirir. 
Efendiler, dünyada demiyeyim, bilhassa mede
niyete doğru yükselmek arzusunda bulunan 
Türkiye'de makinaların ademilüzumundan, ma-
kınaların mazarratından bahsedecek bir adam, 
bir kafa*" tasavvur olunur mu? Bunu istemiyen 
acaba bir Türkiyeli var mıdır? Hâlâ sabana mı 
arzı ihtiyace'deceğiz efendiler? Hepinizin vicda
nına müracaat ederim. Yahya Galiib Beyin der
in eyan ettikleri şey memleketin kütlei umumi-
yesine faicle verecek bir teşebbüs hakkında gü
ya halkın menfaati umumiyesini müdafaa eder 
kılıklı olduğu halde, memleket idaresi aleyhi
ne böyle yanlış bir düşüncedir. 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) - Sen sö
zünü geri alırsın öyle söylenmez. Ben hiçbir 
hisle söylemedim. Hüsnü vicdan ile söyledim. 

RAGIB B. (Kütahya) — Ben mütalâatmızı 
tenkid ediyorum, başka bir şey söylemiyorum. 

YAHYA GALÎB B. (Kırşehir) — Ben de 
cevap vereceğim. Söz isterim Reis Bey. 

RAGIB B. (Kütahya) — Ben mütalâatınızı 
tenkid ediyorum. Başka bir şey söylemiyorum. 
Efendiler! Memleketimiz yüz, yüz yirmi mil
yon nüfuisu is'tialbedecek vüsate maliktir. 
Bihamdüllâhü Taalâ. Fakat nüfusumuz sekiz, on 
milyon nüfusa münhasırdır. Yüz kişinin göre
ceği bir işi bir kişiye gördürmiyeceksek bu mem
lekette ne terakki, ne yol yapılabilir. Bu memle
kete mutlaka makina girecek ve memleket maki
na ile ilerliyecektir. (Bravo sesleri) Makina sa
yesinde yükselecektir. Binaenaleyh efendiler, 
Yahya Galiib Beyefendi kendi mütalâalarında yi
ne buyurdular ki, makina gelirse Adana beş bin 
dönüm pamuk ekermiş ve yüz yirmi bin, yüz elli 
bin amele olurmuş. Rica ederim beyefendiler, ka
rasabandan karnını doyuramıyan rençber, trak
törün zerettiği pamukları işlemek suretiyle kar
nını doyurursa hangisi faidelidir? Eğer karasa
bandan ziyade amelelikten para kazanıyorsa trak-
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törle eksin ve amelelik ederek karnını o yüzden 
doyursun efendiler. 

Saniyen mesele, ithalât, ihracat meselesiyle 
alâkadar olan yerde istihsalât meselesidir. Evet 
memleketimizin istihsalâtı azdır, ihracat yapamı
yor, hep ithalât yapıyoruz. Memlekette en ziyade 
buhranı iktisadi'bu noktai nazardan tevellüdedi-
yor. Binaenaleyh makinalarınızm arazimizde ge
rek fabrikalarda mütemadiyen çalışıp, mütemadi
yen yüz kişinin 500 kişinin, bin kişinin göreceği 
işi üç, beş kişi göremezse, Ibu memlekette şimdi
kinden bir santim daha yüksek terakki imkânı 
yoktur ve belki son zamanlarda nüfusumuzun 
azalması dolayısiyle daha geriliyeceğiz, medeniye
timiz daha ziyade geriye dönecektir ve paramız 
ve servetimiz, buhranımız daha ziyade noksanla-
şacak, bunu muhakkak biliniz. Biz her gün ve 
her dakika bir avuç fazla buğday çıkarmak ve 
bir kilo daha fazla pamuk yetiştirmek zaruret ve 
mecburiyeti karşısındayız. Binaenaleyh benim 
teklifim yalnız ziraat makinalarmda kullanıla
cak mevaddı müştaile hakkında idi. 

Bir arkadaşımız da buyurdular ki; sanayi için 
dahi şarttır. Çok teşekkür ederim o arkadaşımı
za. Eğer bunun aleyhinde bulunmamalardı sanayi 
için de fböyle bir şey lâzımdır. Kim teklif eder
se maaliftihar Meclisi Âli kabul etmelidir. Çün
kü sanayimiz dahi ziraatimiz gibi makinalara in
tikal etmedikçe bu memlekette yaşamaya imkân 
yoktur. Sonra efendiler; yine Yahya Galib Bey, 
memlekete hayvan girerse tüccarlar kazanır dedi
ler. Efendiler ben dünyada böyle bir nazariyeyi 
görmedim. Evet memlekete hayvanat gelirse onu, 
tüccarlar getirir, fakat Gümrük Resminden af
fedilirse, tüccarlar müstefidolacak değildir. Onu 
istimal edecek ve kullanacak halktır. Çünkü ti
carette rekabet cari olduğuna nazaran tüccar 
Gümrük Resminden istisnaen getirdiği hayvanı 
Gümrük Resmi nispetinden aşağı bir fiyatla sa
tacaktır. Başka türlü imkânı yoktur. Bu ticaret
te rekabet, lâyetegayyer bir kanundur. Eğer bu 
suretle rekabet yoksa esasen tüccar kazanıyor, 
esasen tüccar getiriyor, esasen yine tüccarın ta
hakkümü vardır. Onu başka suretle düşünmek 
lâzımdır. Binaenaleyh (bu cihet hakkındaki mü
talâaları varit değildir, kanun mahalline masruf
tur. Maddeleri geldiği vakit ayrıca mütalâatımı 
arz edeceğim. 

Sonra efendiler bir arkadaşmıız da suiistimal
den bahis buyurdular. Bir kere makinaların me-
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nafii memleket ve millet için kabul edildikten 
sonra suiistimal meselesi doğrudan doğruya Hü
kümete ait bir vazifedir. Bir misal; herkesin hür
riyeti içtima hakkı vardır. Yani insanlar bir ara
da toplanmak hakkına tabiaten maliktir. Fakat 
insaf ediniz efendiler, insanların üçünün, beşinin, 
yüz bininin bir araya gelmesinden dolayı asayiş 
noktai nazarından Devletin menafii siyasiyesi 
noktai nazarından mahzur vardır. Binaenaleyh 
içtima hakkı merfudur diye bir kanun çıkarabi
lir misiniz? Böyle bir kanun teklif ederlerse de
riz ki, hayır efendi, hayır. Bu içtima çok defa 
memleketin menafiinedir ve insanların hukuku 
taJbiîyesindendir. Eğer bir mahzuru varsa o mah
zurun önüne geçecek tedabiri inzıbatiyeyi Hükü
met ittihaz etmelidir. Yoksa hürriyeti içtimaa 
•müdahale etmemelidir. Bu gibi, eğer suiisiti-
malât melhuz ise - ki ben de bunda suiistimalât 
olacağını kabul ederim - fakat Hükümet bunun 
önüne geçecek tedabir almakla mükelleftir. Te-
vehhüm yüzünden bu hak kendisinden alınmaz. 
Suiistimalât melhuz ise Hükümet tedabiri ma
nia ittihaz eder. Binaenaleyh bu mesele memle
ketin menafii âliyesi için ilk defa yapılan ka
nunlardandır ve Meclisi Âlinin kabulü, zanne
dersem tereddütsüzdür. 

YAHYA GALÎB B. (Kırşehir) — Efendiler, 
bu mesele memlekete makina girmesi, girmeme
si meselesi değildir. Ben memlekete makina gir
mesi ve ziraatin ma'kina ile yapılabilmesi taraf
tarıyım ve Ragıb Bey kadar da medeniyim. Be
nim noktai nazarım o değildi. Yalnız kendile
rine bir cevap vereceğim. Yahya Galib ekseri
yetin teveccühüne mazhar olmak için bunu söy
lemiştir diyor. Ben kimsenin teveccühüne müf-
takir değilim, ben vazifemi yapmak için söyle
dim. Madem'ki ben bu milletin nâçiz bir vekili
yim, milletin hukukunu müdafaa etmeye mec
burum. Beyefendiler, bu kanun gümrükle alâ
kadar olmasaydı en ziyade makina hakkında 
mütalâa yürüteek bendenizdim. Gümrükle alâ
kadardır. Gümrük milletin umumunun hakkı
dır. Umumun hakkını hususiyete hasretmek 
doğru değildir. Çiftlik sahibi beş. bin lira verir, 
ma'kina getirir. Hükümet de muavenet- eder. 
Fakat hepsine siyyane'n muavenet eder. Zürra-
ırı bir kısmını bırakır diğer kısmına muavenet 
edemez. Bugün memleketimizde hububat nok
san değildir. Üç. seneden kalmış hububat var
dır. îş hububatın vücudunda değildir. Onu pa-
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I zara sevk etmektedir. Yolları yapmalktadır. Onu 

pazara dökmektedir. 
Efendiler size gayet acı bir şey söyliyeee-

ğini: 
Geçen gün istanbul'da dört değirmeni hi-

ımaye edjeceğiz diye istanbul'a ecnebi hubulbta-
tmın bir misil gümrükle girmesine karar ver-. 
diniz. Efendiler rica ederim, bugün Konya'dan 
İstanbul'a buğday gideünez miydi? 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Bursalılar'da getiri
yorlar. 

YAHYA GALİB B. (Devamla) — Haydi 
Bursalıları bırakalım. Ben bu meseleyi Nafıa 

1 Vekili ile görüştüm. Hem gayet az bir fiyatla 
Mersin'e gider, Mersin'den vapura dökülür, îs-

I tanlbul'a gider. Fakat siz bir taraftan dâhilin 
hububatını himaye edeceğiz diye gümrükten 

i kesip vermek istiyorsunuz. Bir taraftan da Bul-
[ garistan'dan, Romanya'dan memlekete un soku-
I yorsunuz, buğday sokuyorsunuz. 

Şurasını da arz .etimek isterim ki, efendim 
{ benim menafii şalhsiye'm, milletin menafii ile 
S müşterektir. Ben kimsenin hüsnü teveccühüne 

müftakir değilim. O sözü ben Ragıb Beye iade 
j ediyorum. 
I ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Efendim bendeniz bu 

kanunun esas itibariyle aleyhinde değilim. An
cak bundan evvel bu kanunun müzakeresi geç
tiği zaman Maliye Vekili Muhteremi Hasan 
Fehmi Bey daha güzel bir suret bulmuş, teklif 
etmişti. Orada bu kabîl ziraatte istimal oluna
cak petrol, benzin ve sair mevaddı müştailenin 
Gümrük Resmine muadil olalbilece'k bir miktarın 
meselâ yüz bin lira, yüz elli bjin lira miktarın
da bir meblâğın İktisat bütçesine ilâvesi ve 
ziraatle çok ınüJtevaggil olan memleketlere bu
nun havalesinin verilmesi meselesi idi k i ; bu 
gümrüklerde vukubulaeak suiistimalâtın bu su
retle ve bu tedbirle önü alınabilirdi. Halbuki 
şimdi bu kanun lâyihası Muvazenei Maliye En-

I cümenindeıı başka 'bir tarzda gelmiş olduğu 
| için onun leh ve aleyhinde söz söylemeyi erba-
I bina terk ediyorum. Bendeniz bu münasebetle 
I diyorum ki ; bütün cihanı hayretlere müstağ-
I rak eden, muzafferiyetimizi temin eden esbabın 
I başlıcası, halkın mühimmat nakliyatında göa-
j terdiği cansiperane gayret ve fedakârh'k yü-
I zündendi. Bundan dolayı elindeki çift hayva-
I natı köylülerimizin işine yaramryacak İhale gel-
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mistir. Nakliyatta isitihdam olunurken telef 
•olan hayvanatın yerine elde anevcudolanların 
taksimi 'hakkında Heyeti Vekileden verilen tek
lifi kanuni hâlâ Kavanini Maliye Encümeninde 
derin bir uykuya yatmıştır. Halbuki bu kanun 
halkın hukukuna aittir. îstanibul memurini ve 
•saire gübi sırf müstehlik olan, sırf millete, ve 
milletin hazinesine püsküllü 'belâ olanlar hak
kında bir teklifi 'kanuni geldimi derhal müza
kere ederiz. 

Dr. MUSTAFA B. (Kozan) — Ne püsküllü 
belâsı? Öyle bir şey yoktur. 

ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Rica, ederim müsa
ade 'buyurunuz. Bendeniz söyliyeyim de siz de 
söylersiniz. Halbuki halkın hukukuna, halkın 
menfaatine ait bir kanun geldimi; ya encümen
de uyuyor veya hiç yüzüne 'bile 'bakan olmuyor. 
Nitekim Nevalıi Kanununun müzakeresinde He
yeti Cdilelerinde pdk az müzakere cereyan 
etmektedir. Hiç kimse 'buna alâkadarlık gös
termemektedir. Çünkü millete aittir. Kastamo
nu, Bolu vâsi ziraat memleketi değildir. Halk 
yiyeceğinin beşte ikisini topraktan ve mütebaki 
beşte üçünü de ornıan isti'hsalâtından alabilir. 
Buradan mezunen memleketine giden Kastamo
nu Mebusu Besim Bey arkadaşımızın geçenler
de bir telgrafı vardı. Riyasete verilmişti. Bu 
telgrafta ahalinin ormanları işletmemek yüzün
den, işletememek yüzünden, işletilememenin yü
zünden fevkalâde açlığa, zarurete,, sefalete mah
kûm olduğunu bildiriyordu. Halbuki hiç na
zarı itibara alınmadı. Çünkü halka aitti. 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Kumpan
yaya aidolsa nazara dikkate lalınırdı. 

ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Efendiler, hattâ 
bundan dolayı bizim havalide insanlar telef olu
yor. Halbuki oralarda çok insan yok. Orman
lardan istifade edilemiyor, teshilât gösterilemi-
yor, iş yaptınlamıyor. Çünkü büyük kumpan
yalar, tüccarlar işletiyor. Adana havalisiyle 
ziraati vâsi surette tatbika kabiliyeti olan yerler 
için efrada, zürraa böyle mali fedakârlık gös
terilirken, hattâ hiç de malî olmıyan, mücerret s 
ticari olarak müsaade istiyen diğer memleketler 
halkını ihmal etmek muvafıkı insaf olmaz zan
nederim. Bıx kanunu kabul ettiğini? gün bende
niz lisanı avamla orman gümrüğü denilen Or-
maıi. Resminin nısfının affını istiyorum. Bir 
teklifi kanuni vereceğim. Onun da kabul bııyu-
nılmasmı istirham ediyorum. J 

.. 1339 O : 1 
REİS — Efendim, heyeti umumiyetinin mü

zakeresinin kifayetiyle maddelere geçilmesi hak
kında takrirler vardır. Reyinize vaz'edeceğim. 

SALÂltADDlN B. (Mersin) — Reis Paşa 
Hazretleri, Maliye Vekili Muhteremi Beyefendi 
bu hususta bir şey söylememiştir. Bu kanun 
hakkında en ziyade kendileri alâkadardır. Rica 
ederim, bu kanun lâzım mıdır, değil midir? Bu 
bapta mütalâalarını söylemeleri lâzımdır. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. 
(Gümüşane) — Efendim, bu kanun lâyihası 
Heyeti Vekileden gelmiş bir kanun lâyihası de
ğil, Heyeti Celileniz tarafından tanzim edilmiş 
ve üç encümenden geçmiş bir tekliftir. Bu tek
lif hakkında rüfekayı kiram noktai nazarını ber-
tafsil arz etti. Maliye Vekili esasına taraftardır. 
Yalnız şekil üzerine Maliye Vekili bâzı mütalâ-
atta bulundu. Encümenler o mütalâatı nazarı 
dikkate almadı. Bu şekil- daha muvafıktır, yo
lunda mazbatasını tesbit etti. îş bunun aslında 
değil, şekil üzerinde idi. Bendeniz diyorum ki; 
gümrük muafiyeti yapmaktansa tahsisat vere
lim. Tahsisattan muamelei mahsubiye yapalım. 
Makinanın derecei kuvvetine göre, beş beygir
lik makinaya senede yüz kilo, beş yüz kilo, on 
beygirlik kuvvetinde olan makinaya muayyen 
bir miktarda muavenet için tevziat yapılsın, bu
nu maddeye dercedelim veyahut maddeyi bu şe
kil üzerine tanzim edelim. Bunlar maddelere ta
allûk eder. Kanunun esas itibariyle faydası ol
makla beraber umumun istifade edeceği bir ka
nun değildir. Bu pek tabiîdir. Fakat bir kısım 
istifade edecektir diye istihsalâtı ziraiyenin tez
yidine taallûk eden bu şekli de büsbütün reddet
mek doğru değildir. Yarın diğer biri d'aha bir 
makina, beş makina celbetmeye heveskâr olur. 
Fakat bendenizce yine tekrar ediyorum. Memle
kete makina sokanlara mükâfat verilmesini, güm
rüğü açmaktan daha ziyade faydalı görüyorum. 
Bu bir şekilden ibarettir. Meclisi Âliniz neye 
karar verirse onu tatbik ederiz. 

MAZHAR MÜFÎD B. (Hakkâri) ~ Reis 
Paşa bu kanunun aleyhinde söyliyeeeğim. (Reye 
sadalari) 

REÎS — Efendim, heyeti umumiyesinin mü
zakeresini kâfi görüp maddelere geçilmesini ka
bul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

On beş dakika teneffüs. 

Hitamı Celse; saat : 3,00 



REtS 

İ K İ N C İ CELSE 
Bed'i müzakerat; saat : 3,50 

- İkinci Reisvekili Musa Kâzım Efendi Hazretleri 

KÂTÎP : Süleyman Sırn Bey (Yozgad) 

REİS — Efendim, ekseriyet hâsıl oldu, Cel
seyi açıyorum. 

Efendim, Zürraa tevzi ediilmek üzere Ziraat 
Bankasının hariçten celbedeceği mevaddı müştaile 
hakkındaki Gümrük Resminin ilgasına dair olan 
kanun lâyihasının heyeti umunıiyesi hakkındaki 
müzakere kâfi görülmüştü. Şimdi maddelere 
geçiyoruz. 

MADDE 1. — îhtiyacatı ziraiye için çiftçi 
ve bağcılara tevzi ve ita edilmek üzere Ziraat 
Bankasının hariçten celp ve ithal edeceği makina 
yağ ve kayışlarr ve yedek aksamı ve maki-
nalara muktazi benzin, benzol ve petrol ile karbo-
niyeti potas, karboniyeti sud, göztaşı, kükürt ve 
zaçıkıbrıs Gümrük ve İstihlâk resimlerinden 
muaftır. 

REtS — Mehmed Şükrü Bey (Karahisarı 
Sahib), (Yok sadaları) Mazhar Müfid Bey (Hak
kâri) (Yok sadaları) Efendim madde hakkında 
başka söz alan yoktur. Mehmed Şükrü Bey ve 
Mazhar Müfid Bey söz almıştır. Fakat onlar da 
burada yoktur, başka d!a söz alanlar yok. Tadil-
nameler vardır. 

NUMAN USTA (İstanbul) — Efendim, bu 
kanun lâyihası yapılırken yalnız bir cihet dü
şünülmüştür. Bu meselede bir cihet değil, iki 
cihet vardır, memlekete gelecek olan makina-
lar yalnız çiftçiler için değil, bir de sanayi 
için memlekete makina girer. Bir de sanayi 
makinaları vardır. Yalniz ziraat için olan ma-
kinaları Gümrük Resminden affediyoruz. Di
ğerlerini affetmiyoruz. Bunun için bendenizin 
birinci madde hakkında tadil teklifim vardır, 
bunu Makamı Riyasete veriyorum. Memlekete 
girecek olan sartayi makinalarınm da Gümrük 
Resminden affını talebediyorum. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. — 
Efendim Teşviki sanayi Kanununda mevcut 
evsaf ve şeraiti haiz oln makina ve yağları 

zaten Gümrük Resminden muaftır. Hattâ me
vaddı iptidaiyesi bile muaftır. Teşviki sanayi 
Kanunundaki evsaf ve şeraiti haiz olmıyanlara 
zaten makina denmez. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Ufaklarına o kanun 
muafiyet vermiyor. Burada hepsine bunu teş
mil ediyoruz. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. — 
Elendim Teşviki sanayi Kanunu beş beygir 
kuvvetindeki makinaları Resimden affediyor 
ve bunların yağlarını Resimden muaf tutuyor. 
Artık bundan aşağı olanlara da makina den
mez ki muvafık olsun. Bu kanun ile Teşviki 
sanayi Kanunu gibi ince ve nazik bir kanu
nu bozacak olursak doğru bir şey yapmış ol
mayız. 

NUMAN USTA (İstanbul) — Teşviki sana
yi Kanunu beş buhar beygiri kuvvetinde bu
lunan makinaları affediyor. Fakat dört bu
har beygiri, üç buhar beygiri kuvvetinde bu
lunan makinaları Gümrük Resminden affet
miyor. Vaktiyle Teşviki sanayi Kanunu yapı
lırken yalnız büyük sermayeler, büyük maki-
nalar düşünülmüştür. Küçük erbabı sanayi hiç 
düşünülmemiştir. Bu müsavatsızlık olur. Biz 
zaten eskiden beri büyük sermayelere karşt 
müsamaha ediyoruz. Küçük makinalar da bu 
aftan istifade etmelidir. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. .— 
Dört beygir kuvvetinden aşağı makina olur mu! 

NUMAN USTA — Olur efendim, üe bile 
olur. 

HAKKI HAMİ B. (Sinob) — Efendim na
sıl ki ziraat! teşvik için böyle bir kanun vaz'-
ına lüzum varsa bittabi sanayide de ziraat de
recesinde gerideyiz. Bu itibarla bendeniz de 
Numan Efendi arkadaşımızın fikirlerine işti
rak ediyorum. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Numan Bey. 
hattâ Numan Usta ve hattâ Numan Ağa... 

i û b 
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HAKKI HAMI B. (Devamla) — İster iki 

beygir kuvvetinde olsun, ister üç beygir kuv
vetinde olsun mutlaka yağ lâzımdır. Hattâ 
bendeniz Hasan Fehmi Beyefendinin mütalâa
ları hilâfına olarak bu gibi ufak makinalarm 
adedini çoğaltarak rağbeti umumiyeyi artır
mak büyük makinalara rağbet için yapılmış 
olan Teşviki sanayi Kanununda o vakit düşü
nülmemiş olan kısmı burada düşünmek, ve 
Numan Bey arkadaşımızın teklifleri veçhile 
sanayie ait bu gibi küçük makinaları da bu 
kanuna ilâve etmek teşviki sanayi namına mu
vafık olur zannındayım. 

Dr. MUSTAFA B. (Kozan) — "Efendiler, 
birinci madde, ihtiyacatı ziraiye için getirile
cek olan mevaddı, yalnız Ziraat Bankası ge
tirecek diyoruz. Halbuki zannediyorum ki : 
Bu meseleyi yalnız Ziraat bankalarına hasret
mek doğru değildir. Çünkü Ziraat Bankası, 
memleketin bütün ihtiyacatma ait makinaları 
getirebilir mi, getiremez mi? Binaenaleyh çok 
arzu ediyorum ki ; Ziraat Bankasiyle iktisat 
Vekâletinin tahtı tasdikinde olan her hangi 
bir müessesenin getirdiği makina G-ümrük Res
minden müstesna olsun. Yalnız Ziraat Bankasının 
getirdiği değil, diğer müessesenin de getirdiği ma
kina ve yağlan gümrükten müstesna olsun. Buı bir, 
ikincisi : Burada yalnız benzin ve petrol diyoruz. 
Acaba ihtiyacatı ziraiye için sarf edilecek mevad 
yalnız bunlardan ibaret midir? Getirtilecek bun
lardan başka mevad yok mudur? Yani tesbit edi
len Kararname mucibince şu gibi mevad müstesna 
dersek daha iyi değil midir? Üçüncüsü: Şimdi Ibiz 
makinayı, fert namına getiriyoruz, ben öyle zan
nediyorum ki... 

NEClB B. (ErtuğruA) — Ve saireden bahse
diyorsunuz ve sairenin şümulü ne kadardır? Onu 
izah buyurunuz? 

Dr. MUSTAFA B. (Devamla) — Bahusus 
beygir kuvveti çok olanların, memlekette istihsal 
noktai nazarından faidesi varsa da bu memleke
tin âtisi için oldukça bir mazarattı da vardır. 
Böyle öldüğü halde bu meselede, Avrupa'da ame
le ve sermayedar nahıiyle ikiye ayrılmıştır. Bina
enaleyh çok arzu ederim ki, beş beygir kuvvetin
den fert namına makina geliyorsa gümrüğü alı
nır. Beş beygir kuvvetinden yüksek olarak gelmiş 
olursa.-.bu-ya bir köy veya bir halk namına ge
liyor -. o zaman affedilir. Bendenizce bu kanun 
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encümene tekrar iade edilsin, bu mesele üzerinde 
çok düşünülsün. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisan Sahib) 
— Birinci madde, ihtiyacatı ziraiyeye lâzım olan 
benzin ve sairenin celbi içindir. Memleketimizin 
ziraat gibi sanayii de yoktur. Sanayiin inkişafı
nın temini için ne kadar teşvike lüzum olduğunu 
hepimiz takdir ederiz. Sanat inkişaf etmiyecek 
olursa istihsalâtı ziraiyemiz ne kadar çok olursa 
olsun hiçbir kıymeti olamaz. Binlerce ton buğday 
hâsıl, olacak. Fakat memlekette fabrika ol
madığından, yol olmadığından mahallin
de kalacaktır. Biz ihtiyacatı ziraiyenin in
kişafının teminini düşünürken onunla yan-
yana yürüyen ihtiyacatı smaiyemizin terakki ve 
inkişafını da düşünmek mecburiyetindeyiz. Bu 
itibarla maddeyi umumi düşünmek ve umumi şe
kilde çıkarmak lâzımdır ve hem de bunu böyle 
bir müessesenin nazarı takyidi ve inhisarı altına 
bırakmamak lâzımdır, inhisarlar daima mazarrat 
yapar. Daima halk üzerinde fena tesirler yapar. 
Serbest rekabet temin etmek için bendeniz di
yorum ki; ihtiyacatı ziraiye ve smaiyeyi temin 
için makinalara muktazi benzin petrol ve makina 
yağı, karboniyeti potas, zaç yağı, göztaşı, kükürt 
ve zaçikıbris gibi şeyler Gümrük Resminden 

muaftır diye bir madde yapalım A'e hiç kimse
nin inhisarı altına bhrakmıyalım. Serbest bir 
surette memlekete girsin ve herkes fabrika ve 
ziraat makinası sokmaya çalışsın. Çünkü göre
cektir ki, bu kabîl mevad Gümrük Resminden 
muaf olunca ucuz olacaktır. Tabiî kullanaca
ğı hayvan ve insan kuvvetine sarf edeceği pa
rayı hesabedecek, makina kuvvetini ve maki-
nadan âzami istifade edeceğini düşünecek, eğer 
bu şekilde bir madde kabul etmeyip de encü
menlerin yaptığı bu şekilde maddeyi kabul ede
cek olursak ki, bu ancak pek mahdut eşhasın 
istifadesine münhasır kalacaktır; bu Meclisin 
mahdut eşhasın istifade etmesi için bir kanun 
çıkaracağına katiyen kaahi değilim. 

Binaenaleyh umumun " istifadesine hadim 
bir şekilde olmak üzere ve sınai ve ziraatin in
kişafı için, kanunun teklif ettiği veçhile kabu
lünü istirham ederim. 

MAZHAR MÜFlD B. (Hakkâri) - Efen
dim mâruzâtım şahsım namınadır. 

SALlH Ef. (Erzurum) — Şahsm namına 
değil, arkadaşların namınadır. 



I : 179 24. 
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dim birçok rüfeka kanundan bahsederken pek 
çok defalar dinledik, bu kanun da bir ihtiyaç 
neticesi olaraktan tedvin edilmek isteniliyor. 
Bu ihtiyaç neticesi de, ekseriyeti teşkil eden 
ziraat ve çiftçilere muavenetten ibarettir. Fa
kat bu bapdaki fikrimi serbest söyleyebilmek 
için her hagi bir teklifin veyahut her hangi bir 
arkadaşımızın kanaatine muhalif olarak bir. fi
kir dermeyan edince derhal filânca şunun, 
bunun teveccühünü kazanmak için söyliyor di
ye bir söz söyleniyor ve yine aynı arkadaşı
mız hürriyeti içtimadan bahsederken hepimi
zin malik olması lâzımgelen hürriyeti tefekkü
rü inkâr ediyor. Buraya çıkan arkadaşın hür
riyeti tefekkürü vardır, ister lehinde ister aley
hinde söyliyebilir. 

Efendiler, ben Yahya Galib Beyin buyurdu
ğu gibi (hiç kimsenin teveccühüne muhtaç değ
ilim). Evet bu kanun köylü için yapılıyor. Bu 
kanun zürra için yapılıyor. Bir buçuk milyon 
köylü vardır. Ben bu bir buçuk milyon köylü
nün teveccühüne muhtacım efendiler, ben on
lara muhtacım. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Vaktin Padişahla
rı da onlara muhtaç idi. 

MAZHAR MÜFÎD B. (Devamla) — Şimdi 
efendiler; ihtiyacatı ziraiye noktai nazarından 
makin a ve mevaddı müştailenin Gümrük Resmin
den muaf tutulması meselesine gelelim. Burada 
benim itiraz ettiğim nokta; Ziraat Bankalarının 
bu hususta tavsit edilmesidir. Rica ederim efen
diler, Ziraat Bankasına kinin sattırırsın, Ziraat 
Bankasına malkina getireceksin diye makinacılık 

. ettirirsin, daha (bilmem ne yaptırırsın. 

İSMAİL ŞÜKRÜ Ef. (Karahisarı Sahih) — 
Eczacılık ettirirsin. 

MAZHAR MÜFÎD B. (Devamla) — Elimiz
de iyi bir daire1 vardır diye, o daire iyi iş görü
yor diye komüsyonculuk, eczacılık ve saire gibi 
birtakım vazifeler ilâve ve tevcihiyle o daireyi de 
berbat bir hale getirdik. (Bir havaleyi geldikten 
bir ay sonra veriyorlar §adaları.) 

Şimdi arkadaşlar, (bendenizin itirazını, Ziraat 
Bankası arada bir vasıta okun mu, yok
sa zürra doğrudan doğruya mı getirsin? 
Gümrük Resmi kalksın mı noktalarındadır. 
Arkadaşlar diyorlar ki, (Bir buçuk milyon 
raddesinde tutan Gümrük Resmini fcaldır-

1.1339 C : 2 
I mak lâzımgeliyor. Bu nasıl olur?) Efendiler, 

bunun Gümrük Resmi tahminen bir buçuk 
milyon liradır. Fakat bir buçuk milyon lira olan 
Gümrük Resmini kazanacağımızı düşünüyorsunuz 
da ekmek parası olmak üzere her sene Romanya'
ya, Amerika'ya verdiğiniz beş buçuk milyon li
rayı niye düşünmüyorsunuz? Bir buçuk milyon 
lira Gümrük alacağız diye beş buçuk milyon lira 
ekmek parası bu çiftçi memleketinden harice çı
kıyor. Yine söylüyorum. Gümrük param tahmi
nen bir (buçuk milyon lira mıdır, nedir? (Bir bu
çuk milyon sadaları) Peki efendiler ikide birde 
buraya çıkıyoruz. «Halkçıyız, çiftçiyiz» diye ba
ğırıyoruz. Bir buçuk milyon lirayı zürraa feda 
ediniz efendim. Ne olur? Sonra efendim, Ziraat 
Bankasına bu vazifeyi veriyorsunuz. Ben Ziraat 
Bankasını tenkid için söylemiyorum. Meselâ İz
mir'de «Bağlar için potas getirin» demişler. Sa
bun potası getirmişler. Potaslar yanlış geldi, bağ
lar da mahvoldu, gitti. Elbette malî bir müesse
senin eline her şeyi tevdi edersek böyle olur. 

HACI ŞÜKRÜ B. (Diyarbakır) — Bu sefer 
mahvolan ne kadardır? 

MAZHAR MÜFİD B. (Devamla) — Hacı 
Şükrü Beyefendi senziraatten ne anlarsın? Millî 
kumandanlık değil bu! 

HACI ŞÜKRÜ B. (Cevaben) — Valilikten 
(başka sen de ne anlarsın? 

MAZHAR MÜFİD B. (Devamla) — Bende
nizin iddiam, Ziraat Bankasını tavsit etmemek 
noktasındadur. Rica ederim, hepiniz anlarsınız, 
bu basit bir meseledir. Ben bir çiftçiyim, güm
rükten kurtarılmış gaz veya benzin almak için 
Ziraat Bankasına müracaat edilecek. Orada tah
kikat meselesi vardır. Kaymakam Beye gideceğiz. 
Meclisi idareye havale edecek. Orada Ziraat Ban
kası yoksa livaya gideceğiz. Orada numara ala
caksın, bilmem ne yapacaksın. Hattâ bundan vaz-

[ geçiniz efendiler; Bankanın vazifesi olan ikraz, 
istikraz meselesinde bile para almaya sekiz gün
de sıra gelmiyor. Para vermiyorlar. Almaya sıra 
gelmiyor. Teshilât bunun neresinde rica ederim? 
Bankalar vazifei asliyesinden çok ayrılmıştır. 
Bunları biz ayırdık. Köylü bankadan iki yüz el
li kuruş para almak için neler çekiyor görüyor
sunuz-efendiler! 

SALİH Ef. (Erzurum) — Aldığı parayı şe-
J hirde yer, ondan sonra gider. 
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parayı Salih Efendinin dediği gibi burada yer. 
Binaenaleyh bankayı tevsi etmek istiyorsak, eğer 
köylüye, çiftçiye, zürraa acıyorsak, daha doğrusu 
memlekete acıyorsak ve memlekette ziraati tevsi 
etmek istiyorsak, Iböyle vasıtalardan vazgeçmek 
lâzımgeİir. Bugün emin olunuz memleketimiz ha
kikaten en mümbit altın ovalara malikken ve 
memleketimiz bir çiftçi memleketi iken bakınız 
İstanbul'a hariçten zahire ithaline müsaade etti
niz. Maatteessüf Anadolu'dan İstanbul'a dakik, 
zahire şevkine imkân yoktur. Marta kadar Anado
lu'dan bir okka zahire sevketmefc imkânı var mı? 
Yok. Zira efendiler, Amerika'dan gelen buğday 
İstanbul'da yedi kuruşa satıyorlar. Eskişehir'den, 
şuradan buradan çıkan buğday tabiî yedi kuruşa 
yenmez. Çünkü masarifi istihsaliye bizde fazla
dır. 

FEYYAZ ÂLİ B. (Yozgad) — Fazla olan 
masarifi sevkiyedir. 

MAZHAR MÜFİD fi. (Devamla) — Masari
fi istihsaliyede, masarifi nakdiye de dâhildir. Ka
bul ediyorum sözünüzü. Demek oluyor ki, zürram 
terakkisini hepimiz arzu ederiz. Makina devri 
başlamıştır. Bulunduğumuz devir makina devri
dir. Makina devri (başlamış, biz çok geri kalmı
şız. Beyefendiler; iktisadiyatın terakkisi için, zi
raatin terakkisi için, sanayiin terakkisi için önü
müzde iyi örnekler vardır. Eğer örneklere mu
halif olarak eski göreneğe tâbi olursak terakki 
edemeyiz. Bugün makina devridir. Ziraat maki-
nasını kabul ediyorum aman makina gelsin, Son
ra makinanm bir kayışı kopacak, bir vidası kırı
lacaktır, getirtmek için köylü arzuhal verecek
tir. Ziraat Bankasına müracaat edecek. 

YAHYA GALÎB B. (Kırşehir) — Memleke
timizde bezden kayış yapılıyor. 

MAZHAR MÜFİD B. — Yapılamıyor Beye
fendi! 

YAHYA GALİB B. — Nasıl yapılamıyor 
Beyefendi? Harbi Umumide bezden kayış yaptılar 
da yine idare ettiler. 

MAZHAR MÜFİD B. (Devamla) — Efen
dim, berberlerin kayışı değildir bu, makina ka
yışıdır. (Handeler) Binaenaleyh makina getirti
yoruz. Makinaüarın lâzımı gayri müfarıkı olan 
şeylerin de getirilmesi lâz ımdır, Bendlenizden 
Resim olmaz. Eğer köylüye teshilât lazımsa ve 
maksat bu ise, köylü efendimiz ise, köylüye 
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muavenet lazımsa serbest bırakınız. Bunu rica 
ederini. Ziraatin terakkisini arzu ediyorsanız 
serbest bırakınız, gazı da getirsin, benzini de 
getirsin ve ziraat terakki etsin. 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Köylü 
bundan istifade edemez. 

MAZHAR MÜFİD B. (Devamla) — Yalıya 
Galib Bey muttasıl köylü istifade edemiyecektir 
diye soyuyorlar, o meydandadır. 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Rica ede
rim ismimi zikretmeyiniz! 

MAZHAR MÜFİD B. (Devamla) — Siz 
muttasıl karşımda söylerken isminizi zikretme
mek kabil mi'? Allah Allah (Handeler) muttasıl 
soyuyorsun. Karsımda bulunan bir zatıâli di
yor ki... 

RAGIB B. (Kütahya) — Cezandır çek! De
min başka türlü soyuyordun. 

MAZHAR MÜFİD B. (Devamla) — Hürri
yeti tefekküre müdahale ettin şimdi efendim de
niliyor ki «bundan fıkara zürra istifade edlemez. 
Sekiz tane makina sahibi olan zengin istifade 
eder» efendiler; ben buna da taraftarım. Varsın 
şu memlekete makina girsin, memlekette istih-
salât çoğalsın. Bari sekiz tane, on tane vatanda-
§imda para kalır. Para Avrupaya geçmesin. 
Y'ediğimiz ekmek parasını Avrupaya vermiyelim 
yahu! 

HÜSEYİN HÜSNÜ Ef. (İsparta) — Köylü 
Baltalık Kanunundan ne kadar istifade ettiyse 
bu kanundan da o kadar istifada eder. 

MAZHAR MÜFİD B. (Devamla) — Hula
saten arz edeyim; ziraatin terakkisini arzu edi
yorsak ve makinanm bize elzem olduğunu ve vakit 
kaybettiğimizi kabul ediyorsak bendenizce vası
taya lüzum yoktur. Müsaade ediniz, doğrudan 
doğruya herkes bilâvasıta getirsin, ziraat terakki 
etsin. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Efendim, bendeniz 
Mazlıar Müfid Beyin mütalâatına tamamiyle 
iştirak ediyorum. Erbabı sanayiin istimal ettik
leri yalnız gaz, petrol, benzin değildir, bir de 
bizim memlekette işliyen su hızarları vardır. 
Memleketimizde ormanlarda mamulât istihsa-
lâtını husule getiren su bizarları vardır. Evvel
ce tanesini elli kuruşa alırlarken şimdi Gümrük 
Resmi idi, şu idi, bu idi diye on liraya alıyor
lar ve bunu alamamak yüzünden birçok su hı-
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zarlıaneleri muattal kalmaktadır. Binaenaleyh 
istimal olunan testereleri ve köylülerin araba
larında istimal ettikleri gaz ve petrolleri yani 
yağ makamında istimal ettikleri petrolleri dahi 
bu Gümrük Resminden affetmek âdilâne bir 
şey olur. Binaenaleyh bu şekilde bir teklif ve
riyorum ve kabulünü istirham ediyorum. 

RAGIB B. (Kütahya) — Mazhar Müfid Be
yin baştaki mütalâatmı Dertaraf ettikten son
ra Ziraat Bankalarının bu meseleye karıştırıl
maması hakkındaki mütalâalarına tamamen iş
tirak ediyorum. Yanan memleketlerin imarı 
için kullanılacak kerestelerinin Orman Resmin
den affına dair geçen sene Meclisi Âliden bir 
kanun çıkmıştı. Çok lâyıklı bir misaldir. Onun 
için yaptığımız kanunun ne kanunu okluğunu 
anlıyalım. Bu kanunun birinci maddesiyle ya
nan yerlerin kerestelerini Orman Resminden 
muaf tutuyoruz. Tamam halk lehine bir kanun
dur. ikinci maddesi o memleketin halkına ya
ni bir adama ne miktar, kaç metre mifcaıb ke
reste lâzım olduğu teslbit edilmiştir. Sonra onun 
üçüncü maddesiyle halk bir mütaahlhit göstere
cek ve daha sonra orman'idaresi tetkik ede
cek, damga yapacak, ondan ponra o mütaahhit 
kestirecek, naklettirecek orman idaresi de kon
trol edecektir. îşte ikinci maddesiyle halka ver
diğiniz faideleri imha ettik, bertaraf ettik, efen
diler. Ziraat bankaları Mazhar Müfid Beyin 
buyurdukları gibi usulü ticaretten anlamazlar. 
Emin olunuz efendiler, benzin yerine Bakûra 
gelecek yığılacak, işte benzinimiz budur diye
ceklerdir. Bakûra lâmibalarda bile yanmaz. Bu
nun misali de vardır. Ziraat bankaları alâtı zi
raiye getirtmiştir. Karahisarda, şurada burada 
satamıyor. Çünkü îhtiyacaitı ahaliye mütaallik 
bir şey değildir. Depolarda duruyor. Binaena
leyh bir Ziraat Bankası kaydı ile halka kolay
lık olmak, faide olmak üzere bahşetmiş oldu
ğumuz bir şeyi tamamiyle geri alıyoruz. Bu su-

* retle hiçlbir vakit halk Ziraat bankalarına mü
racaat etmiyeceklerdir. Eskisi gilbi Gümrük 
Resmi verilmiş yağların istimaline mecbur ka
lacaklardır. işte bunun için bendeniz maddede
ki Ziraat Bankası kelimesini kaldırmak sure
tiyle eribaibı ziraatin doğrudan, doğruya kendi
lerinin celbine dair bir tadilname veriyorum. 

SÂMl B. (içel) — Suiistimale bir çare dü
şündünüz mü t 
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RAGIB B. (Devamla) — Tekrar ediyorum, 

burada eğer Hükümet varsa ben idare ediyo
rum der ve her şeyi yapmaya kaadirim der, ya
hut halkın aleyhine suitefehhümün tesiriyle 
kanunlar çıkarmaz. Hükümet mânasını anlıya
lım ki, bu mütalâanın aksinedir. (Bravo, ses
leri) 

NECATİ E t (Lâzistan) — Efendiler, bu 
mesele hakkında Heyeti Aliyenizde durudiraz 
müzakere cereyan etmiştir. Yalnız bir mesele 
unutulmuştur. (Seıbbitülarş sunime ünkıış) ev
velâ bina yapmalı sonra tezyinatını düşünmeli
dir. Bizim elimizde evvelâ bina lâzımdır. En 
büyük muhtacolduğumuz şey yollardır. Evvelâ 
bu yollar yapılmalıdır. Yollar yapıldıktan son
ra herkes istifadesini bilir, düşünür, memleket 
servet ve saman sahibi olur. Biz memlekete zür-
ram ihtiyacını temin için makin a getireceğiz. 
Efendiler, köylünün elinde en büyük hazaini 
taibiîye vardır. Bunlardan istifade etmeyi, köy
lüyü servet ve samana gark etmeyi hiç düşün
düğümüz yoktur. Maikina gelecek, Ziraat Ban
kasına verilecek, Ziraat Bankası getirdiği bu 
edevatı, bu ihtiyaeatı köylüye verecek, köylü 
zaten yanaşıp alimyacak. Ormanlarından ara
zisinden, madenlerinden istifade etmek yolunu 
gösterdikten sonra köylü gider ve bütün ihti
yacatı nı alır. Köylüye lâzım olacak şey birinci 
derecede budar. ikinci derecede her şeyi güm-
rıükten muaf tutmaktır. Gümrük Devletin elin
de bir varidattır. Gümrük herkesin malıdır. 
Bir kaç adamm bundan istifade etmesi doğru 
değildir. Sonra bilirsiniz İi,- üç, beş adam top
lanacak bunları alacak, köylü bundan istifade 
etmiyecek, köylü fakir kalacaktır. Hepimizin 
başından geçmiştir. Ziraat Bankasına paramız 
geliyor. Kendimiz dahi gidip ancak üç beş gün-

• de alabiliyoruz. Ziraat Bankası makina alacak, 
getirecek, ziraat ilerliyece'k, köylü istifade ede
cek böyle kendi kendimizi aldatmaya lüzum 
yoktur. Bu maddenin tayyını teklif ederim. 

RElS — Efendim iki takrir vardır 

Riyaseti Celileye 
Birinci madde hakkındaki müzakerenin ki-

fayetiyle Şükrü Beyin tadil teklifinin reye 
vaz'ım (teklif ederim. 

Gaziant-eb 
Yasin 

A<H • • 
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SALİH Bf. (Erzurum) — Müsaade buyuru

nuz bendeniz bir şey arz edeyim. İktisat Vekili 
buradadır. Her halde kendilerini dinlemek lâzım
dır. Memleketin iktisadiyatiyle alâkadar olan İk
tisat Vekilidir. 

İKTİSAT VEKİLİ MAHMUD ESAD B. (İz
mir) —> Efendim. Kütahya Mebusu Ragıb Bey 
tarafından verilen takriri gördüm ve encümen
de hini müzakeresinde bulundum. Esas itibariy
le bendeniz bu teklifin taraftarıyım. Bendeniz 
memlekette istihsal kuvvetinin artırılması için 
hariçten yapılacak ithalâta karşı Gümrük Res
minin alınması taraftarı değilim. Malûmuâlile-
ri Gümrük Resmi de bir varidat membaı değil
dir. Memleketin iktisadiyatını, menafiini müda
faa etmek demektir. Gümrük Resmi Devletin va
ridatı esasiyesinden telâkki edildiği gün mem
leketin iktisadiyatında da hayır kalamaz kana
atindeyim. Bunu bir kere ayırmak lâzımgelir. 
Efendiler; Gümrük öyle bir kapıdır ki bazan iki 
kanadını açar ve hariçten her şey bilâ resim gi
rebilir ve yine Gümrük öyle bir şeydir ki, iki ka
nadını kapar ve hariçten içeriye hiçbir şey sok
maz. Memleketin sanayiini inkişaf ettirmek için 
bazan tek kanadını açar. Gelecek şeyleri kıs
men alır. Bugün memleketin ihtiyacı şedidi var
dır. Bilhassa istihsalât hususunda mutaassıp ol
mayız, açarız. Bâzı şeyler vardır ki, omlara ka
pılarını kapatır. Çünkü memleketin istihsalâ-
tını kurutacak bir vaziyette olur. O vakit kapı
yı kapatırız ve icabederse arkasına ordu da ika
me ederiz. Gümrüğü bu suretle tarif edebiliriz. 
Ragıb Beyefendinin takrirleri hariçten birtakım 
ithalâtın Gümrük* Resminden istisnasını istiyor 
ki; o ithalât, doğrudan doğruya istihsalâtımızm 
kudretini tezyidedecek mahiyettedirler. Filvaki 
bundan köylüler istifade edemiyecektir. Maale
sef biz henüz makina devrine girmemişiz. Bun
dan bir sınıf istifade edecektir. Fakat efendiler 
zenginlerimizi de düşünmekliğimiz lâzımdır ve 
onların istihsal kuvvetlerinin de artması dolayı-
siyle fakirlerimizin de istifadesini mucibolacak-
tır. Efendiler; bizim memlekette sınıf yoktur, 
herkes halktır ve halk sınıfına dâhildirler. Yal
nız biraz zengini ve biraz fakiri vardır. Fakat 
bunlar yekdiğerinin lâzımı gayrimufariki ve mü
temmimidirler. Bu zenginler Türktürler, Kürt-
türler. Hepsi bu memleketin evlâtları, çocukla
rıdır. Bunlar istifade edeceklerdir.-Filvaki mem
leketimizin iç taraflarında müterakki yerler var-
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dır. Sonra Adana vardır, İzmir vardır. Birçok vi
lâyetlerimiz de vardır ki, bunlar vatanımızın mü
barek eczasMidandır. Bunların da istifadeleri
ni düşünmek mecburiyetindeyiz. Yoksa şu sınıf 
halk istifade edecek bu sınıf halk istifade etmi-
yecektir demek doğru değildir ve dşin içinden 
çıkamayız kanaatindeyim. Efendiler; Türkiye'
de bütün çiftçiler aynı şerait dairesinde yaşar
lar. Kanunlar önünde hepsi öşür, verirler, hepsi 
birtakım vergi verirler. Hiçbir zaman unutma
mak lâzımdır ki, aşarımız gayrikabili tahammül 
bir haldedir. Bütün bunlara zâmimeten benzin
lere şunlara bunlara bir de İstihlâk Resmini ilâ
ve edimiz... Fakat efendiler rica ederim, bütün 
memleketin külfetini çiftçilere yüklemek hiçbir 
zaman şiarı adalete muvafık değildir. Çiftçi as
kere gider, çiftçi Gümrük Resmini verir. Şunu 
verir, bunu verir ve sonra kendisinden yine her 
şeyi istiyoruz. Varidatın en büyük istihsal kuv
veti çiftçidir. Onlara büyük yardımlarda bulu
namadık. Safahatı harbiye içerMnde hiç olmaz
sa onlara ufacık bir yardımda bulunalım. Bâzı* 
lan mükâfat verilmesi taraftarıdırlar. Efendi
ler, bu işin mükâfat ile yürüyebileceğine kaani 
değilim ve mükâfat devri çoktan geçmiştir ve 
iktisat tarihinde de mükâfatın hiçbir faydası ol
mamıştır. Fransa, en büyük şahidimizdir. Vak
tiyle tatbik etti, olamadı ve bunun bizde de ola
cağını zannetmiyorum ve devri de geçmiştir. İş
te elimizde Teşviki sanai Kanunu vardır. Fakat 
sanayi hiçtir,, ilerlememiştir. Doğrudan doğruya 
bendeniz serbesti taraftarıyım. Ziraat Banka-
siyle bu işin yapılacağına kaani değilim. Ziraat 
Bankası esasen alâkadar olmadığı birtakım va-
zaifi kendisine almıştır. Asıl vazifei asliyesini de 
o yüzden yapamamaktadır. Ziraat Bankası bir 
bakkal dükkânı değildir. Orada alât ve edeva
tı ziraiye satılmasını temenni ederiz. Fakat Dev
letimizin sistemi ve zihniyetimiz buna imkân 
vermemektedir. Biz komünist değiliz. Devlet
leştirme şeklini de kabul etmiş değiliz. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Komünizm makina 
memleketinde, ilim memleketinde olur. Biz he
nüz bundan beriyiz. 

İKTİSAT VEKİLİ MAHMUD ESAD B. (De
vamla) — Bineanaleyh bir devlet müessesesinin 
zabıta devleti şeklini, sistemini muhafaza etmek
te olan bir memlekette komünizm veyahut dev
letleştirmek usulünde bir şey yapması imkânı 
yoktur. Bunu yapabilmek için memleketin bü-
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tün sistemini değiştirmek lâzımdır ki, zannede
rim ki, Meclisi Âli de o niyette değildir. Ziraat 
Bankasına bilhassa efendiler, memlekette ikraz 
vazifesini tamamiyle ifa. ettirebilirsek bu büyük 
bdr muvaffakiyet olacaktır ve bendeniz de müte
madiyen ona çalışmaktayım. Bir kanun tanzim 
etmiştik, onu Meclisi Âliye sevk ettim; bunda 
makina işlerini Ziraat Bankasından tamamiyle 
ayırıyorum. Mevzubahsettiğim bir şirketle de 
müdavelei efkârda bulunuyoruz. Henüz intac-
edemedik. O şirket taksitle ziraat e mütaallik 
makina, alât ve edevat satacaktır ve her alât 
ve edevatın nev'ine göre taksit tahavvül edecek
tir, atelyeler de açacaktır. Müteharrik atelyeler 
yapılacaktır ve trenler yürüttürüleeektir. Bu 
suretle bunun da temin edileceğini ümidetmekte-
yim. Binaenaleyh hariçten eelbedeeeğiımiz Ragıb 
Beyin takrirlerinde mevzuubaihsettiği eşya, Zira
at Bankası vasıtasiyle tevzi edilirse ağır olacak
tır, yapamıyacaktır. Fakat büsbütün menetmek-
tense hiç olmazsa Ziraat bankaları vasıtasiyle 
yaptırmayı ehven buluyorum, çünkü zararlı ola
caktır ve tekrar ediyorum; memleketin her tür
lü vergisini veren köylüye bdr de Gümrük Res
mini şunu bunu ilâve etmiyelim. Serbest olma
nın çok faydası olacaktır. Bendeniz bu kanaat
teyim. 

SAMİ B. (içel) — Memlekete ithal edilen 
benzin ve benzol ve buna mümasil eşyadan ciba-
yet edilen meblâğın yekûnu bütçede üç milyon 
liraya baliğ oluyor. Bu üç milyon lirayı açık ka
pı suretinde memleketin Gümrük Resminden ve 
dolayısiyle bütçenin muvazene! umuımiyesinden 
tenzil ettiğiniz takdirde bu üç milyon lirayı büt
çeye, yine bir para bulmak için himayekârı bu
lunduğunuz çiftçinin ve köylünün üzerine bu üç 
milyon lirayı zammedeceğimize ne dersiniz Bey
efendi ? Böyle yine açık kapı bırakırsanız bu pa
rayı yine o köylü vermiyeeek midir! Üç buçuk 
köylünün getireceği bir parça şey için açık kapı 
bırakırsanız üç buçuk milyon lirayı yine o köy
lünün üzerine yükletiyorsunuz. Bütçeden tenzil 
edecek olduğunuz bu üç milyon lirayı telâfi için 
halka yeniden vergi zammietoiyecek misiniz? 
(Bravo Sami Bey, sesleri) 

İKTİSAT VEKİLİ MAHMUD ESAD B. (İz
mir) — Efendim Sami Beyefendi ile aramızda 
noktai nazar ihtilâfı vardır. İhtilâfımız esaslı ve 
derindir. Bendeniz bidayette arz ettim. Gümrü
ğün Devlet için bir varidat membaı olduğunu 
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kabul etmiyorum. Sami Beyefendinin sualini de 
büsbütün hiçe saymıyorum, onu da ilâve ediyo
rum. Fakat gayem; gümrükten memleket için 
varidat temin etmek değildir, gümrük memleket 
iktisadiyatının himayecisidir. Bazan kapalı ol
makla himaye eder. Bazan mutavassıt olmakla 
himaye eder. Bendeniz bu kanaatteyim. Sami 
Beyefendi Hazretleri gümrüğün bir varidat me
selesi olduğundan bahsediyorlar. Ve bana üç 
milyondan bahsediyorlar. Ben bu ciheti düşüne
mem. Prensibimi arz ettim. Burada üç milyon 
kaybedersek diğer taraftan on milyon kazanırız. 
Fakat şunu da arz edeyim; bugün memleketimi
zin her tarafında makina devri yoktur. Bundan 
bir kısım halk istifade edecektir. Binaenaleyh 
encümen bunu mutavassıt bir şekilde bulmuştur. 
Bunu Ziraat Bankası getirecektir ve Ziraat Ban
kası vasıtasiyle tevzi edilecektir. Mamafih güm
rükleri apaçık bırakırsanız memleket çok istifa
de edecektir. 

SAMİ B. (İçel) — Bugün gümrük kapıları
nın açılmasına İktisat Vekili taraftar mıdır? 

İKTİSAT VEKİLİ MAHMUD ESAD B. — 
Mütemadiyen onu söyledim efendim. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Çiftçilerin ihtiyacını 
düşünürken size doğrudan doğruya merbut olan 
erbabı sanayi yani ormanlardan kereste meyda
na getiren erbabı sanayii de düşünmek lâzım de
ğil midir? Lazımsa köylülerin almakta olduğu 
testereleri Resimden muaf tutmak doğru olmaz 
mı? Evvelce elli kuruşa aldığı bir testereyi bu
gün on liraya alıyorlar. 

İKTİSAT VEKİLİ MAHMUD ESAD B. (İz
mir) — Efendim Şükrü Beyefendinin iliştikleri 
nokta da mühimdir. Fakat arz ettim. Teklif eden 

l bendeniz ve Hükümet değildir. Ragıb Bey teklif 
etmiştir ve bendeniz de muvafık buldum. Şükrü 
Beyefendinin iliştikleri nokta da mühimdir. Fa
kat onu yapmıyoruz diye berikini de durdurmak 
doğru değildir. Hem bunu yaparız, hem de Şük
rü Beyefendinin noktai nazarını düşünürüz. 
Sonra ormancılar için yedi maddelik bir kanun 
da Meclise gönderdik, ayrıca kendilerinin malû
matı vardır. Baltalık Kanununun lağvını istiyo
ruz. O kanuna da başka bir teklif ilâvesini arzu 
ediyoruz. Bu cihetleri de düşündük. 

YASİN B. (Gasianteb) — Vekil Beyefendi! 
Sanayie müteallik alât ve edevatın ve makinele-

[ rin bu maddeye ithaline taraftar mısınız ? 
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İKTİSAT VEKİLİ MAHMUD ESAD B. — j 

Zaten serbesttir onlar. I 
REİS — Efendim, kifayeti müzakereyi reyi 

âlinize vaz'ediyorum. Birinci maddenin mü
zakeresinin kifayetini kabul edenler lütfen el j 
kaldırsın. Müzakere kâfi görüldü. j 

ZAMlR B. (Adana) — Encümeni dinliyelim. | 
Dinlemek lâzımdır. 

Riyaseti Celilere i 
Birinci maddenin berveçhiâti kabulünü tek

lif ederim. i 
Madde 1. — îhtiyacatı ziraiye için çiftçiler

le bağcılara tevzi ve ita edilmek üzere Ziraat 
Bankasının hariçten celp ve ithal edeceği ma-
kina yağ ve kayışlariyle yedek aksamı ve ma-
kinalara muktazi benzin, petrol ve benzol ve 
karboniyeti sud ve karboniyeti potas, göztaşı 
ve zaçıkıbns ve kükürt'ün Gümrük ve İstihlâk 
resimleri çiftçi ve bağcılara muavenet namiyle 
Maliye bütçesinde açılacak ve miktarı tahsisatı 
Muvazene Encümenince tesbit olunacak faslı 
mahsustan irat ve masraf suretiyle mahsubolu-
nuı*. 

İçel 
Sami 

Riyaseti Celileye 
Istihsalâtı ziraiyenin tezyidine ve sanayiin 

inkişafına hadim olan birinci maddenin bâzı 
mahzurlardan selâmeti için berveçhiâti tadilini 
teklif eylerim. 

Îhtiyacatı ziraiye ve smaiyenin ve halkın 
muhtacolduğu petrol, benzin, makina yağları ve 
yedek aksamı ile karboniyeti potas, kükürt, göz 
taşı, zaçıkıbrıstan tarifede mevcut ve elyevm 
istifa olunan Gümrük Resminin yalnız bir sü
lüsü alınacaktır. 

Saruhan Mebusu 
Ömer Lûtfi 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddenin ihtiyacatı ziraiye için çift

çi ve bağcıların celp ve ithal edeceği makina 
yağı ve kayışları ilâh.. 

Şeklinde tadilini teklif eylerim. 
Kütahya Mebusu 

Mehmed Ragıb 

Riyaseti Celileye 
Biritıci maddenin. bevveçiıi âti tadilimi -teklif 

ederim -. 

.1339 d : 2 
İtiyacatı ziraiye ve sınaiye için Ziraat liail-

kası veya İktisat Vekâletince musaddak mües-
sesat tarafından celbedilen ve kararname ile 
teşbit edilmiş mevad Gümrük ve İstihlâk resim
lerinden muaftıi'. 

Kozan Mebusu 
Dr. Mustafa 

Riyaseti Celileye 
Birinci 'maddenin berveçhi âti surette tadilen 

kabulünü teklif eylerim. 
Maddel. — Ihtijyacatı ziraiye ve sınaiye için 

ımakinalara ve ziraat© tmulktazi makina yağı ben
zin, benzol, petrol ile karboniyeti potas, karboni
yeti sud, göztaşı, kükürt ive zaçi kıbris Güm
rük ve İstihlâk' resimlerinden muaftır. 
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Karahisarı Sahib Mebusu 

Mehmed Şükrü 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddenin 'berveçM âti tadilini teklif 

ederim. 
Îhtiyacatı .ziraiye ve sınaiye için çiftçi ve 

bağcılarla sıamaiye ait fabrika sahipleriyle er
babı sanaiye tevzi ve ita edilmek üzere Ziraat 
Bankasının hariçten celp ve ithal edeceği maki
na yağı ve makkıalara muktazi benzin, 'benzol, 
ve petrol ile karboniyeti potas, karboniyeti sud, 
göztaşı, kükürt ve zaçı kıbris Gümrük ve İstih
lâk resimlerinden muaftır. 

İstanbul Mebusu 
Nuıman 

SALİH Ef. (Erzurum) — Reis Bey benim 
de bfc tadil teklifim veifdı. 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddenin iberveghi zir tadilini teklif 

eylerim: 
îhtiyacatı 'ziraiye ve sınaiye ve sekenci 

memleketin refahı için muhtacolduğumuz ma
kina yağı ve kayışların ve yedek akisamı, raa-
kinalara muktezi benzin, benzol, karboniyeti po
tas, karboniyeti sud, göztaşı, kükürt, zaçı kıb
ris Gümrük ve Resminden müstesnadır. 

Erzurum Mebusu 
Mehmed Salih 

Riyaseti Celileye 
Benzinin yüz kilosundan 250 kuruş Resmi 

Gümrük alınmakta ve petrolün ise yüz kilo-
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sundan 125 kuruş Resmi Gümrük alınmak!. 
beraber 600 kuruş da İstihlâk Resmi ilâvete: 
alınmasının fukarayı ahali ve zürraı mutazaı 
rır ettiği katidir. Binaenaleyh petrolden alınaı 
İstihlâk Resminin ilgasiyle petrol ve benziniı 
Resmi Gümrükten muafiyeti hususundan sarfı 
nazar edilmesini umuma râei bir müsaade ola
cağı mütalâasiyle arz ve teklif olunur. 

14 Kânunusani 1339 
Kırşehir Erzurum 

Yahya, Galib Mehmed Salih 

SALÎH Ef. (Erzurum) — Son teklife iştira
kim vardır. Onu izah edeceğim. 

Riyaseti Celileye 
Ormanlardan mamulât ve istihsalât icrası 

için mevcut bulunan fabrika ve su hızarları 
âlât ve edevatının ve ezcümle köylülerimizin 
su hızarlarında istimal ettikleri testerelerin 
Gümrük Resminden muafiyetinin kabulü için 
âtideki maddenin kanuna ilâvesini tekli L eyle
rim : 

Madde — Köylülerin su hızarlarında isti
mal ettikleri testereler ve arabalarında kullan
dıkları petrol. Gümrük Resminden muaftır. 

Bolu Mebusu 
Şükrü 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddeye âtideki fıkranın dahi ilâ

vesini teklif eylerim : 
Ziraatin hasadında istimal edilen tırpanlar 

dahi Gümrük Resminden muaftır. 
Bolu Mebusu 

Şükrü 

REİS — Efendim takrirleri müsaade eder
seniz hulâsa edeyim. Birisi maddenin aynen 
kabulünü, birisi, sanayi makinalarmın da Güm
rük Resminden muafiyetini ki bu hususta Nu-
man Efendi arkadaşımız erbabı sanayie ait 
âlât ve edevatın ziraate mütaallik makinalar 
gibi istisnasını istiyor ve fikir de: Ziraat Ban
kası tavsit edilsin veya edilmesin; erbabı sa
nayie muktazi alât ve edevat istisnaya dâhil 
olsun mu, olmasın mı? Ondan sonra da bâzı 
tadilnameler daha vardır ki onlar da esas 
maddede erbabı sanayi de çiftçiler meyamna 
girsin mi ve Ziraat Bankası tavsit edilsin mi, 
edilmesin mi? meselesinden ibaret kalıyor. 
Takrirleri birer birer okuyacağım, reyi âli-
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nize vaz'edeceğim. Yalnız bir tekrir vardır ki> 
tay teklifidir, onu evvelâ reyi âlinize vaz'edece
ğim. Evvelemirde birinci maddenin tayyına 
mütaallik olan Necati Efendinin takririni reyi 
âlinize vaz 'ediyoruım 

Riyaseti Celileye 
Teşviki Sanayi Kanununa tevfikan bu gibi 

makinalarm Gümrük ve. istihlâk Resminden mu» 
af olduğuna nazaran birinci maddenin lüzumu
na kaani değilim, binaenaleyh tayymı teklif^ 
eylerim. 

Lâzistan Mebusu 
Necati 

RE IS — Efendim, tay takririni kabul eden
ler lütfen el kaldırsın, reddedilmiştir. 

SALlH Ef. (Erzurum) — Ortada bir şey 
kalmamıştır. Yerine kaimolacak madde vardir. 

İSMET B. (Çorum) — Tadilnameler hak
kında encümenin noktai nazarını söyliyeceğim. 

RE IS — Efendim, encümen fikrini beyan 
edecek. 

SALÎH Ef. (Erzurum) — Yeniden izah edi
lecek takrirler var. Ondan sonra encümen söy
lesin. 

İSMET B. (Çorum) — Efendim, Makamı Ri
yasetten okunan takrirlerin bir kısmının meali 
kanunda mezkûr olan mevaddın doğrudan doğ
ruya Ziraat Bankasmı tavsit etmeksizin çiftçi
lerin getirmesi suretindedir. Diğer bir kısmı da 
erbabı sanayiin muhtacolduğu yağ ve makina 
yedek aksamının ve sairesinin dahi Gümrük Res
minden muafiyetinin tasrihi suretinde bulunu
yor. Bir takrir de makinalarm memlekete itha- • 
lini teşvik için muavenet şeklinde bir tahsisat 
koyarak Gümrük Resminden bir varidat ayır
mak suretiyle Zürraa yardım edilmesi esasının 
kabul edilmesi şeklindedir. Efendim, bu teklifi 
kanuni Hükümetten gelmemiştir. Arkadaşları
mız tarafından teklif edilmiştir. Evvelce Kava-
nin ve Muvazenei Maliye encümenleri ve iktisat 
Encümeni bunu tetkik ederek Kavanini Maliye 
nıadeyi bu şekilde tesbit ve tanzim etmiştir. 

ilk müzakeresi esnasrnda Maliye Vekili Güm
rük Tarifesinde muafiyet kısmının tevsiin-
den içtinabetmek lâzımgeldiğini, binaenaleyh ma
kinalarm teşviki için başka türlü tedbir almak 
mümkün olduğunu söyliyerek bu lâyiha Muva
zenei Maliye ve iktisat ve Kavanini Maliye en-
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dümenlerinden müteşekkil olan heyete Heyeti 
Aliyenizce havale edilmişti. Encümenler içtima 
etti ve bugün takrirlerde okunan tekliflerin çoğu 
orada duru diraz müzakere edildi. Arkadaşlar
dan bir kısmı; Ziraat Bankasının tavsiti zür-
raa lâzım olan teshilâtı belki işkâl edebilir. 
Ziraat Bankasının sermayesi nakıstır, lâzım 
olan mevaddı zamanında yetiştiremez. Binaen
aleyh çiftçiler ve bağcılar doğrudan doğruya 
kendilerine lâzım olan levazımı getirsinler ve 
%ümrük Resminden muaf tutulsun dediler. Ar
kadaşlardan ekserisi bu, mubayaaya aidolduğu 
için memlekete makinaların girmesini teşvik 
etmek için, yapılacak muafiyet hususunda, 
memleket zürraımn heyeti umumiyesinin bun
dan müstefidolamıyacağından, yalnız memleke
tin menafii iktisadiyesine ve belki istihsalâtma 
yardım ederek bundan dolayı istihlakâtı umu
miye için, böyle memleketin hali harbde bu
lunduğu bir zamanda, Muvazenei Maliyesi Mu-
vazenei iktisadiyesi dolayısiyle bu resimleri 
vaz'etmek mecburiyetinde bulunduğunu ve el-
yevm o ahval ve şeraitin zail olmadığını düşü
nerek aynı zamanda memleket için makimi ih
tiyacının da bir zaruret olduğunu görerek, doğ
rudan doğruya makinaları teşvik etmek için ve 
bağcıların kendi mahsullerini hastalıktan koru
mak ve tedavi etmek ve Ziraat Bankasının 
vesatatma hasretmek,, suretiyle suiistimalden 
vikaye etmek için Gümrük Resminden muafi
yetini kabul ettiler. Encümendeki arkadaşlar
la. Heyeti Umumiyedeki arkadaşlarım hakika
ten memleket ziraatinin, memleket iktisadiya
tının inkişafı için memleketin muhtacolduğu 
mevaddm hariçten ithali hususunda serbest ha
reket etmek lâzımgeldiği kanaatini umumiyet
le izhar etmektedirler. Fakat bu umumi kana
ate umumi bir surette iştirak etmek kabil de
ğildir. Yalnız petrol istihlakâtı umum insanla
rın havayicinden madudolduğu için ve petrol 
istimal edilen makinalar memlekette pek mah
dut bulunduğu için, hem bu makinaların cel
bini teşvik etmek, hem de istihlakâtı umumiye-
ye mâruz bulunan petrolleri Ziraat Bankasının 
vesatatmdan hariç ve muaf tutmak suretiyle 
Muvazenei Maliyemiz üzerinde mühim bir tesir 
yapacak olan bu vaziyeti terviç edemem. Çün
kü bugün elde bulunan makinalar memleketin 
bir kısmında ancak petrol ile işliyen makina-
lardır. Ziraatte kullanılan makinalarda benzin 
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istimal edilmez. Yani o makinaların benzine 
ihtiyacı yoktur. Bu makinalara yalnız petrol 
lâzımdır. İhtiyaç doğrudan doğruya petrole, 
ihtiyaç doğrudan doğruya makinamn kayışla
rına yedek aksammadır. 

Binaenaleyh petrole kapıyı açtığımız zaman, 
yani memleketin ve bütün zürram vesaiti âdiyei 
ziraiyesini petrol ile yürütmek istiyorlarsa 
bu pek garip bir şey olur. Nitekim arkadaşla
rımdan birçokları 'bu nazariyeyi serd ettiler. 
Yani petrol mutlaka vesaiti ziraiyenin kuvvei 
muharrilkesi değildir. Petrol yalnız makinala
rın kuvvei muıharrikesidir. Malûmuâliniz bir 
meımleiketin istihsalâtının yükselmesi için masa
rifi istihs-aliyesinin bütün bütün ref'edilmesi 
defedilmesi mümkün değildir. Bu nök'tai nazar
dan zaten bütün çift alât ve edevatı ve maki 
kinaları muaftır ve bunlara ait kimyevi 'gübre
ler ve sairder muaf, bu takrirlerle ilâvesi is
tenilen şeylerden bâzıları muaf, göztaşı gibi 
umumun istimal edeceği, karboniyeti potas, 
karbonat dö sud gibi yani aktarların dükkân
larında satabilecekleri mevaddm hepsine ka
pıları açmak suretiyle memleketin muvazenei 
maliyesini rahnedar etmektense, encümen yal
nız bu »muafiyetin bağcılara ve zürraa hasrı
nı 'muvafık görmüştür. Yalnuz suiistimale 
•meydan verilmemek için Ziraat Bankasının ve-, 
satatı zaruridir. Ziraat Bankasının gerçi ser
mayesi yoktur, fakat Ziraat Banîkaısı yalnız 
tavassut edecektir. 

Binaenaleyh bu mevaddı Ziraat Bankası ve-
satatiyle getirtmek ve Gümrük Resminden unu af 
tutanak zaruri ve muvafıktır. Başka surette 
düşünmek, bu mevadldı Gümrük Resıminden af
fetmek, memleketin ımuvazenei maliyesini ih
lâl edeceği gibi, birçok suiistimal âta da »sebebi
yet verebilir. 

Binaenaleyh memleket müstefidolamaz. En
cümende Maliye Vekilinin! noktai nazarına 
muvafık olan arkadaşlar da Ziraat Bankasının 
vesatatma hasredilmekle beraber halkikaten 
bağcılar ve çiftçilerin masarifi istihsaliyesini 
tenkis suretiyle yapılan bu fedakârlığın mev
zu lehine verilip verilmediğini kontrol edebil
mek için - belki Ziraat Bankasının suiistimali 
veyahut (müsamahası olur diye - (kontrol ede
bilmek için muafiyet, şeklinden de çıkararak 
yani tarifenin 'muafiyet aksamında ariz ve 
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amik tetki'kat icra etmek ve .memleketin ikti
sadiyatına muvafık olan kısi'mları ayırmak 
için birçok tetkikata, ihtisasa ihtirvacolduğun-
darı bu muafiyetten şimdilik sarfınazar ede
rek, 'Muvazene! Maliye Encümenince bu sene 
miktarı tesbit edilecek 'bir taıhsisatı maliye büt
çesine koymak, çiftçilerden (bu mevadda ih
tiyacı olanlarla, Ziraat Bankası 'bu malzemeyi 
getirdiği zaman gümrüklerde onlarla o tah
sisattan irat masraf suretiyle mahısuibetmek 
ve çiftçilere muavenet etmetk suretiyle ibu işi, 
aynı gayeyi temin etmek suretiyle, yapmak 
daha münasiptii'. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karabisan Sabib) 
— Müzakerenin kifayeti reye konuldulktan 
sonra takrirler reye konabilirdi. 

ÖELÂL B. (Gene) — Bu kadar uzun söyle
nebilir mi; 

SALİH E l (Erzurum) — Bendeniz de en
cümende dâhil olduğum için noktai nazarımı 
söjdiyeceğim. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisan Sahih) 
— Encümen namına söylendikten sonra müza
kere açılamaz. 

İSMET B. (Corum) — Bendeniz de noktai 
nazarımı söylemiyorum. Encümenin noktai na
zarını söylüyorum. 

SALİH E l (Erzurum) — Bendeniz de en
cümende dâhil olduğum iein encümen namına 
söz söyliyeeeğim. 

' İSMET B. (Çorum) — Elendim, encüme
nin noktai nazarı ikidir, birisi muafiyet esa
sı ki, Ziraat Bankasının vesatatına hasretmek, 
diğeri de işi muavenet şekliyle yaparak mua
fiyet kapıları açmamak, birisinde kontrol var
dır, diğerinde doğrudan doğruya Ziraat Ban
kasının vesatatı vardır. Binaenaleyh encümen 
bu madde 'içerisinde tesbit ettiği şekilden hariç. 
muafiyeti katiyen k afoni edemez. Encümen 
bunun umuma açılmasını, da kabul edemez. 
Çünkü memleketin umum gümrüklerini açmak, 
memleketin bugünkü menfaatine muzırdır. Ay
nı zamanda umum zürraın menfaatine zanne
dilen şey, belki umum zürraın mazarratını inta-
cedecektir. 

SALİH E l (Erzurum) — Hayır efendim, 
memlekette altı adanı maikina sabibi var. 

İSMET B. (Çorum) — Müsaade buyuru
nuz. Sözümü kesmeviniz. Biz İstihlâk Resmi-
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nin tezyidini ahvali harbiye dalayısiyle ve harb 
gayesinin tanzimi için, memleketin vaziyeti 
maliyesini tevzin için yaptık. O şerait ve ahval 
bugün dahi mevcuttur. Siz muvazenenizin bir 
kalem varidatını bilmiyorsunuz. Bir kalemi 
masarifini de bilmiyorsunuz. (Gürlütüler) Biz 
geçen sene memleketin muvazenesi için on mil
yon liralık Varidatı cedide kanunları yapar
ken; istihlâk Resimlerini Gümrülk Resimlerini 
tezyidettik. Bugün o ahval ve şerait zail ol
muş ise sözünüz doğrudur. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karafhisarı Sahib) 
— öyle ise bu kanuna da lüzum yoik. 

İSMET B. (Çorum) — Müsaade buyuru
nuz. Biliyorsunuz, 'bu kanun memlekette bu 
şekilde büyük menfaat yaptığı gibi ibüyülk de 
mazarrat inas 'edilebilir. İsterseniz kabul edi
niz, isterseniz kabul etmeyiniz. 

REİS — Efendim takrirleri reyinize arz edi
yorum. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisan Sahib) — 
Beş kişi kan kanun yapılmaz. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (Gü-
müşane) — Takrirlerde (bendeniz muhtelif nok
tai nazar görüyorum. Işitebildiğime göre, itiraf 
ediyorum ki, tamamını işitemedim ve diniliyeme-
dim, gürültüden. 

İşitebildiğim takrirleri bendeniz dört noktada 
hulâsa edebildim. Biri gaz, benzin, petrol umu
ma açık olsun. Diğeri; encümenin tesbit ettiği 
şeklin aynen tervici, üçüncüsü; bu muafiyeti 
umuma teşmil etmekle beraber sanayie de teşmi
li xreyahut Ziraat Bankasında kaldığı taktirde sa-
uaiye teşmili, dördüncüsü - ki bendeniz de ev
velce aynı noktai nazarı dermeyan etmiştim - büt
çede tahsisat açılarak muamelei mahsubiye yapıl-
ma!k suretiyle intacı. Müsaadenizle bu dört nok
tayı kısa bir surette tahlil edelim. 

RAGIB B. (Kütahya) — Hasan Beyefendi 
(bir de beşincisi vardır. O da yalnız çiftçilere has
retmekle beraber, yalnız makina sahiplerine has
retmekle beraber Ziraat Bankasını ortadan kal
dırmaktır. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (Gü-
müşane) — Arkadaşlar, bunu bugün lisana almalk 
dahi doğru değildir. Arkadaşlar bu, değil tec
viz hattâ ağza dahi alınmamalıdır. Efendiler biz 
Gümrük için kapitülâsyon mücadelâtı yaptık. Ha
riçten gelen eşyaya Gümrük vaz'etmeye ve mera-
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leketimkin kapılarına hâkim olmaya çalıştık. 
Gümrük varidatı bütün varidatı umumiyemizin 
bir sülüsüne mukabildir. Birçokları gümrükleri 
Devlet teşkilâtı telâkki etmiyebilir. Fakat Maliye 
Vekiliniz gümrüğü her şeyden evvel bir varidat 
ve ikinci derecede memleketin istihsalâtmı, sana
yiini himaye şeklinde telâkki eder. 

HACI ŞÜKRÜ B. (Diyarbekir) — Neden bi
liyorsun? 

YAHYA GALÎB B. (Kırşehir) — Aferin Ma- I 
üye Vekili, iyi muhakeme ediyorsun! (İktisat Ve
kili böyle telâkki etmiyor sesleri) 

MALÎYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (De 
vamla) — 1339 senesinde bütçemizin masarif atı 
yüz milyondan aşağı değildir. Düyunu Umumi-
yenin Anadolu'ya kalacak hissesini ödemeye mec
burdur. Bu millet bunu tesbidettikten sonra ya
rın gümrükten ve saire için bu yaptığınız üç, 
dört. milyonluk varidat ki, beyefendiler! Böyle 
alelade kanunlarla kaıldırdığımız bu varidatı se
kiz on kanun teklif etsek bulamayız. Böyle pet
rol, benzin umuma açıktır, gümrükler açılmıştır 
dersek, 3 - 4 milyonluk varidatı nereden alacaksı
nız? Aşara mı? Ağnama mı, hangi birisine ilâve 
edeceksiniz? Yoksa bir istikrazı haricî yapıp da 
memleketin en güzide bir varidatını elli sene 
müddetle ecnebilere mi terk edeceğiz? 

Efendiler; yaşamak için (bize lâzım olan pa
rayı memleketimizin en sehlüleibaye kısmından 
alacağız. Fakat bunu alacağız diye memlekette 
lâzım olan şeyleri yapmıyabm mı diye de telâk
ki buyurmayınız. Bu mütalâa umuma karşı güm
rükleri açalım, teklifine karşıdır. Umumıa aça
nlayız, açılamaz. Çürikü oradan alman varidatı 
'biz hiçjbir şeyle telâfi edemeyiz. 

MUSTAFA NECATİ B. (Sarulhan) — Ma
liye Vekili Beyefendiden bir. noktanın tasrîhini 
istiyoruz. Bir istikrazı haricî mi yapalım bu
yurdular. Yani üç, dört milyon kaybedersek is
tikrazı haricî mi yapacağız ? 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (De
vamla) — Efendim, bendeniz şunu ifade etmek 
istedim ki, yirmi milyon liraya baliğ olan Güm
rük varidatımız bu zihniyetle idare edilmez. 
Maliye Vekâletince gümrükler hem varidattır, 
hem memleketin istihs'alâtmı tezyit için vasıta
dır. Maliye Vekâletinin noktai nazarı budur. 
Yani gümrükleri umuma açalım deyince bunu 
ifade etmelk istedim. Uranıma açmaya hiç biri-
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nıiz taraftar değiliz. Bunu ifade etmek istiyo
ruz. 

SALÂHADDİN B. (Mersin) — Memleketin 
iktisadiyatı Ihavaya gidiyor. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (De
vamla) — Bunu umuma açamayız, bu mukay
yet kalacaktır. Bu kayıt nasıl olalbilir? Ya bir 
müesseseye muayyen, bir miktarda getiriniz de
riz veyahut 'bütçeye tahsisat koyarak muave
nette bulunuruz. İki şekilden 'birisi, üçüncüsünü 
yapamayız. 

MEHMET ŞÜKRÜ B. (Karahksarı Sahib) — 
Kaç kişi için yapacaksınız ? 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (De
vamla) — O halde mükâfat esasına gelirsiniz. 

MEHMET ŞÜKRÜ B. (Karahisan Sahib) — 
Bütün memlekete teşmil etmedikten sonra bu 
kanundan 'hiçjbir faide hâsıl olamaz. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (Da
vamla) — Buradan müsaadenizle arz edeyim 
•ki; 'bu memlekette zaten asıl olan istihsalâttır. 
Hepimiz arazi sahibiyiz. İstihsalâtm derecesini, 
mahiyetini, nasıl istihsal edildiğini biliriz. Fa
kat müstahsilin hukuku diye çok büyük arzu
lar izhar ettik ama beyefendiler, elde neticede 
verdiğimiz nedir? Makina yağlarının muafiyeti, 
mevzu budur. Bundan başka bir şey var mıdır? 

RAGIB B. (Kütahya) — Yalnız ufacık bir 
mevzuun bu kadar sürünmesine nazaran maat
teessüf Ihalkı nasıl düşünüyoruz? Anlaşılsın. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (De
vamla) -— Eğer umuma benzin, 'benzol, petrolü 
Gümrük Resminden istisna ederek doğrudan 
doğruya müstahsil olan sınıfın zürraın yüzde 
elli, yüzde altmış veya yüzde doksanının mena
fi! hakikiyesini temin dfcmiş olsaydı münakaşa 
etmezdik. Çünkü faidesi çofk idi, mazarratı az 
idi. Şimdi bu şekilde faydası azdır. Mazarratı 
çoktur. Onun için münakaşa ediyoruz .Sanayie 
bu menafiin hasrının imkânı taübikı nasıldır? 
Bunu müdafii a eden beylerden sorarım. Ziraat 
Bankası onlara da versin. Teşviki Sanayi Ka
nununun tesbit ettiği miktarda olan ve evsaf 
ve şeraiti cami olmayanlara 'da makina gedmez, 
al ât gelir. Yok eğer iki veya üç beygir kuvve
tinde olan makinalarla binek otomobillerinin 
benzinleri de bu muafiyete dâhil olacaksa ki, 
- bunun burada zikrine 'bile değmez - Teşviki 
Sanayi Kanunu sanayi erba!bı için kâfidir. 
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(Hayır sesleri) Yeter ki... (Pek gayri kâfidir 
sesleri) efendim kâfi değilse Teşviki Sanayi 
Kanununu tevsi ederiz, teşmil ederiz. Miktarla
rını daha aşağı indirebiliriz. Faikat oradaki ah
kâmı umumiyeyi indiremeyiz. Çünkü, bu baş
ka bir mevzudur, o başka bir mevzudur. Onda 
mükâfat da vardır, vergi muafiyeti de vardır. 
Mevaddı gıdaiyenin gümrükten muafiyeti var
dır. Bu, ayrı bir meseledir. Sanayie teşmilinde 
bir faidesi yoktur. Bahusus 'kabiliyeti tatbikı-
yesi de olamaz. Sanayii teşvik etmek için umu
ma açmak lâzımgelir. Bu da imkânsızdır. 

Şimdi iki şjekil kalıyor ki, ikisi bir demektir. 
Birisi kontrollü, diğeri kontrolsüz, Ziraat Ban
kalarına bu müsaadeyi verelim, getirsinler tevzi 
etsinler. 

Dördüncü maddedeki talimatı, maddeye gel
diğimiz zaman arz edeceğim. Heyeti Vekileden 
yapılacak bir talimatta miktarları, dereceleri, 
senede ne miktar yağ verileceği tâyin olunur 
ve maddeyi o suretle tadil ederiz. Fakat tahsi
sat ,açmak suretiyle yine Ziraat Bankası vasıta-
siyle getirttirilsin. Eğer taibsisat açmak sure
tiyle olursa miktar muayyen olur. Senede bir 
milyon ikil'o mu, beş milyon kilo mu muaf ola- ! 

caik, o vakit bu anlaşılır. Onun 'karşısında İstih
lâk Resmi ile Gümrük. Resmine tekabül eden 
şekilde bir masraf konur. 

MEHMET ŞÜKRÜ B. (Karahisarı .Sahib) — 
Bundan kim istifade edecektir? 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (De
vamla) — Efendim, tenzilât yapılır, banka bu
nun muamelei mahsubîyesini yapar, tenzil eder, 
bedeli sahihi ile çiftçilere tevzi eder. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karamsarı Sahib) 
— Çiftçiler bundan istifade edebilir mif 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. ~-
Beyefendi! Eğer mutlalk olarak Ziraat Banka
sı getirsin demekle çiftçi istifade edemez denir
se bundan da istifade edemez. Yalnız tahsisat 
açdmasındaki faide şudur ki, miktar muayyen 
olur, Biliriz !d, memlekete senede elli milyon 
kilo petrol giriyor, bunun beş milyonu çiftçile- j 
î<in makinaları için gümrüksüz geçiyor. Sene
nin iptidasında da, intihasında da bunu bili
riz, muvazeneniz belli olmuş olur. Meçjhulât üze
rine yürünmüş olmaz. 

RAÖIB B. (Kütahya) — Yalnız Ziraat Ban- , 
kasınca benzin verine bakûra verilir. 
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MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. — 

Binaenaleyh umuma açmak imkânı yoktur, 
açamayız. Resmin tenzilini de bugün mevzuu-
bahis edemeyiz. Resmin tenzili, memlekette hali 
tabiînin avdetinde ve ticaret muahedeleri ak-
dedilmeye başlandıktan sonra mevzuubahsoia-
bilir. Bugün resmin tenzili değil, tezyidi nıev-
zuubahsolalbilir. Memleketin menfaati tenkisa-
da değil, tezyidededir. Ticaret muahedeleri akde
dilirken tenzil mevzuubahsolur. Birçok mah
rumiyetlere katlanarak neden sulhun neticesin
de ticaret muahedeleri akdedeceğimiz güne ka
dar gaz veya benzin üzerindeki ufak tefek şey» 
lere tahammül edelim? Bu mesele yalnıs bir 
mesele değil, bir ticareti hariciye meselesidir. 
Bu muafiyet i3edava verilemez. Fakat biz kendi 
'ziraatimizin menfaati için tenzilat yapıyo^z. 
Binaenaleyh bendeniz - Yani Maliye Vekilini» -
umuma açılmasına katiyen taraftar" olamaz ve 
umuma açılması hakkındalki kararın kabiliyeti 
tatbîkıyesi yoktur. Kararınız icra edilir. Fa
kat, memleketin muvazenesi zirüzeber olur. Mes
uliyeti bendeniz üzerime alamam arkadaşlar. 

SIRRI B. (İzmit) — Vekil Bey! Beyanatı
nızla bu kanundan daha mühim bir mesele kar
şısında olduğumuzu anladım. Beyanatınız İkti
sat Vekili Beyefendinin mutalâa/tiyle tearuz teş
kil etti. Halbuki her ikinizin ittihaz ettiği tet-
bir memleketin hayatını muhafaza edecektir. Böy
le iki vekil arasında, gayriıkabili telif bir su
rette husule gelen tezat izale edilmeden bu ka
nunu müzakere etme'k doğru değildir. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (Gü-
müşane) — Efendim, bu lâyiha, Meclisi Âlide 
arkadaşların verdiği takrir üzerine Heyeti Ce-
lilenize gelmiştir. Heyeti Vekileden bu esas dâ
hilinde, böyle bir teklif takdim edilmemiştir. 
İktisat Vekili ile bendenizin aramdaki ihtilâf 
esasda değildir. Bendeniz tahsisat açalım, mua
melei mahsubiye yapalım, Ziraat Bankasını vasıta 
yapalım, diyorum. Bu, şekle aittir, beyefendi! 

SIRRI B. (İzmit) — Mademki, bu şekli iyi 
görmüyorsunuz, lâyihayı isteyiniz, Heyeti Ve-
kilede tetkik ediniz, mevzuübahsolan şey, men
faati memlekete hadim değilse beyhudıe vakti-
mizi igeçirmiy^lim. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Hasan Beyefen
di, malûmuıâlileridir ki, bir kanun umumun is
tifadesi için yapılır. Halbuki bu kanun, meni-
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leke'tte be§ tane makin a ile ziraat eden adanı 
için teklif ediliyor. Eğer bugün karanlıkta ka
lan, fukara, köylü bundan istifade etmiyecek 
me bu kanun neden müzakere ediliyor? İkinci
si, beyefendi, zatıâliniz dediniz ki, gümrükleri 
serbest bırakamayız, bugün oradan istifademiz 
vardır. Bugün keyfe tâbi bin tane otomobil 
var, beyefendiler biniyorlar. Senede dört bin 
lira masraf oluyor. Bunların masraflarını ten
zil ediniz. Fukara halkın yakacağı petrollere 
gümrüklerin kapısını açınız. Herkes de yaksın, 
esnaf da istifade eltsin, fukarası da, zürraı da 
bundan istifade etmelidir. 

MALÎYE VEKÎLİ HASAN FEHMİ B. (Gü-
müşane) — pf endim, zaten mevzu, makinalara 
lâzım olan yağların muafiyeti meselesidir. Lâ
yiha bu mevzu üzerindedir. Burada bâzı arka
daşlar takrir verdiler k i ; benzin, benzol, pet
rol,. resmindeûn muafiyeti tamamen kaldıralım 
ve umum bundan müstef id olsun. O muafiyet 
üzerine vâki olan bu teklif Gümrük Resmini 
petrol veya benzin üzerinden tamamen kaldır
mak, dört, beş milyon lirayı bir kalemle feda 
etmek niye ve hanıgi esasa istinadediyor? 

RAGIB B. (Kütahya) — Efendim, birinci 
mütalâanıza tamamen iştirak ediyoruz. Fakat 
petrol, veya, benzin üzerinden Gümrük Resmi
nin tamamen tenzili teklifi, bence dahi şayanı 
kabul değildir ve benim teklifim bu mahiyette 
değildir. Fak i t iıı'saf ediniz. (.150) traktör var
dır. Bu kanun çıktıktan sonra belki (150) trak
tör daha gelecektir. Bunun resmi yirmi bin li
rayı geçmiyecekitir. Yirmi bin liralık da suiis
timal tasavvur edelim, kırk bin lira eder. üç 
milyon lirayı Meclistin gözü önünde projektör 
olarak tutup bu kanunun asıl ruhunu kaybet
mek doğru değildir. Bendenize kalırsa bunu ser
best bırakma!idir. Ziraat bankaları da talkyid-
edilmelidir. 

MALÎYE VEKÎLİ HASAN FEHMİ B. (Gü-
müşane) — Efendim benim mütalâam umuma 
açılsın şeklindeki takrire ait idi. Bunlar, mevcut 
makinalara veya bir sene zarfında gelecek maki
nalara sarf edilecek yağın resmi için Ragıb Bey 
kırk bin lira teklif ediyor. Bendeniz, yüz bin 
lira tahsisat koyalım, miktar muayyen olsun di
yorum. 

YUSUF B. (Denizli) — Maliye Vekili Bey
efendi çiftçilere beş milyon lira mükâfat vere
lim buyuruyorlar. Halbuki Ziraat Bankasının 
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Maliyede alacağı olan paradan iki milyon lira
sını verirse biz bu kanundan vazgeçeriz. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. -
Efendim, bu bahis her vakit burada tekerrür 
eder. Efendiler, 1336 senesinde Ziraat Bankasın
dan bir milyon küsur lira alınımış. Faiziyle bera
ber geçen sene 220 bin., bu sene de 600 bin lira 
ki, ceman 820 bin lira verilmiş. Beş yüz seksen 
bin küsur lira da borcu kalmış. Senesi haliye 
bütçemizde tahsisatımız mevcut ise bunu dahi üç 
gün zarfında vermeyi taalhhüdederim, tahsisatı
mız yoksa Meclisi Âli tahsisatı verir, yarın tedi
ye ederim, burada alınan para budur. 

ALİ CENANİ B. (Gaziamteb) — Yarın tah
sisatı koruz. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. — 
Yarın tahsisatı koyunuz, Maliye Vekili de verir. 
İstanbul'da alınan birçok paralar vardı, bunlar 
tabiî Hazinenin borcudur. Fakat efendiler, meni--
leketimiz üç sene bilâfâsıla muharebe otti, mü
cadele etti, ordu vücuda getirdi, teslih etti, teç
hiz etti, on para bir yerden istikraz yapmadı. 
Memurin maaşatını tediye ve Ziraat Bankasının 
matlûbunun da Anadolu'da olan kısmını tesviye 
ediyor. İstanbul'un üç yüz tarihinden bugüne ka
dar teraküm eden borçlarını da bu sene için, ge
lecek sene için tediye edebileceğini zannetmiyo
rum. Tediye edebilirsiniz derseniz işte bunlara 
aldanırsınız efendiler, onlar zaman işidir. 

MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) — 500 bin 
lira için yarın tahsisat muvazenede hazır. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (De
vamla) — Bendeniz tahsisat açılması yolundaki 
takrire iştirak ediyorum. Tahsisat vaz'edelim.' 
Muamelei mahsulbiyesini yapalım, kontrol olsun. 

REİS — Efendini, takrirleri oküyoram. 
(İçel Mebusu Sami Beyin takriri tekrar 

okundu.) 
REİS — Efendim bu muaveneti kaldırıyor. 
MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ REİSİ 

ALİ CENANİ B. — Efendim nazarı dikkate 
alınırsa encümene gönderilişin. 

REİS — Efendim bu takrir «Doğrudan doğ
ruya...» diyor ki, Maliye Vekili de bu takrire iş
tirak ediyor. Bu takriri nazan itilbara alanlar 
lütfen el kaldırsın, ekseriyeti azîme ile bu nazarı 
dikkate alınmıştır. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Reis Beyefendi sonra. 
dan bir takrir verdim, buna ilâve edilsin, tır
panların da muafiyetine dair. 
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MALİYE VEKÎLÎ HASAN FEHMİ B. — 

Beyefendi, zaten tırpanlar muaftır. 
SALÎH Ef. (Erzurum) — Bu nazarı dikkate 

alman taıkririn tekrar üç encümende müzakeresi 
lâzımdır. Bunu teklif ediyorum. 

AVNİ B. (Saruıhan) — Efendim kanunun 
müzakeresinin esası müstaceliyetle kabul edil
miştir. Binaenaleyh encümenler de müstaceli
yetle müzakere ve iade etmelidir. 

REİS — Efendimi müsaade buyurun, diğer 
talkrirler vardır, bunlara lüzum kalmamıştır. 

Şimdiki şekle gelince başika bir şekil alımıştsr. 
Binaenaleyh taıkrirlerd encümene veriyoruz. 

SALÎH Ef. (Erzurum) — Beis Bey, benini 
ikinci bir taıkririm daha var. Kanundan umu
mun istifadesi için tanzimini teklif ediyorum. 

REİS — Efendim maddenin tayyma ait tak
rir reye vaz'edildi. Kabul edilmedi. Zatıâlilerinin 
de takriri o mahiyette olduğundan reye vaz'ma 
lüzum görmedim. Efendim bu takrirleri Muvaze-
nei Maliye Encümenine veriyoruz. 

. 1339 C : 2 
SALÎH Ef. (Erzurum) — Reis Bey, Muva-

zenei Maliye Encümeni yalnız mı yapacak yok
sa kemafissabîk üç encümen birleşerek mi ya
pıp, buraya getirecektir? Eğer böyle olmaızsa fe
na bir şeydir. Fukaranın parasiyle zenginlere 
muavenet yapacaksınız, böyle olmaz. 

RElS — Efendim, Muvazenei Maliye Encü
menine gönderilerek tesbit edilmek üzeredir. 
Takriri evi veriyoruz. 

fcifendim malûmııâliniz Eleezire Cephesi için 
İstiklâl mahkemeleri azaları intihabına başlıya-
cağız. (Ekseriyet yok sadaları) (Yarın sadaları) 
efendim bugün için intihap kabul edildi. Eğer 
intihabı bugün yaparsak iıutacedilir. Binaen
aleyh ekseriyetin olmadığı da intihapla taayyün 
edebilir. (Yarın sadaları) Efendim yarın Nevahi 
Kanununa mahsustur. Fakat daha evvel bu inti
habı yapmak ve yarın toplanmak üzere celseyi 
tatil ediyorum. 

Hitamı müzakerat; saat : 5,00 
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İçtimai âti ruznamesi 

Zaptı sabık hulâsası 
İkinci defa reye konacak mevad 

Craaianteb Mebusu AbdürraMnaiiı Lânıi Efen
dinin tam tahsisatla mezuniyeti meselesi 

istanbul ve Vilâyaitı Müfsltaıhlâsa Aşar Hissei 
ianesi haMnnklaM Kanun 

İcra edilecek intihabat 
istiklâli malhkenıelera inıtıihahatı 

(Nevahi Kanunu) 
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