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2. — 1336, 1337, 1338 seneleri düyunu . 

hakkında kanun lâyihasiyle Kayseri Me
busu Osman Beyle rüfekasının, 1335 se
nesi gayesine kadar olan düyunu askeri
yenin sureti itasına dair kanun teklifi 
(2/621) ve Muvazenei Maliye; Encümeni 
mazbatası 68:69,81,95,98:99 
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bahariye ve feresiyenin, Gümrük Resmin
dim muafiyetine dair kanun lâyihasiyle 
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leri mazbataları 69 :72,72:81,95,99,:101 
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sına dair kanun lâyihası, Lozan Sulh Kon
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için (250) bin lira tahsisat itasına dair 
kanun lâyihası ve Muvazenei Maliye En
cümeni mazbatası 82:95 

-**- ^ • ^ 

B İ R İ N C İ C E L S E 
Bed'i müzakerat; saat : 2,00 

REİS — ikinci Reisvekili Musa Kâzım Efendi Hazretleri 

KÂTİPLER : Hakkı Bey (Van) Hüsnü Bey (Bitlis) 

REİS — Efendim, Celseyi küşadediyorum. 
Zaptı sabık hulâsası okunacak : 

1.'— ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci Celse • 
Reisisani Ali Euad Paşa Hazretlerinin tahtı 

Riyasetlerinde bilinikat zaptı sabık hulâsası kı
raat ve aynen kabul olundu. Esaretten avdet 
etmiş olan Edirne Mebusu Cafer Tayyar Bey 
.Meclisi Âliye takdim edildi. 

Belediye rüesasmın sureti intihabına dair 
Kanunu ınuaddil Heyeti Vekileden mevrut 
lâyihai kanuniye Dahiliye Encümenine, Mül
kiye Baytar Mektebinden asker olarak neşet 
eden baytarlara yüz ellişer lira itasına, Lozan'a 

azimet edecek olan heyet*için bütçeye tahsisat 
vaz'ma dair levayihi kanuniye ile 16 Marttan 
mukaddem İstanbul'ca mevkii meriyete vaz'-
olunaıı kavanin mucibince hidematı vataıdye 
tertibinden maaş alanların tahsisatları hakkın
da Heyeti Vekile Riyasetinden mevrut tezkere 
Muvazenei Maliye Encümenine, Canik Mebusu 
Nafiz Beyin Ilgın kazasından bâzı--eşhasın Hü
kümetten olan matlubatı hakkındaki temenni 
takriri Maliye Vekâletine, Bahriye mensubinin-
den olup Müdafaai Milliye emrine geçmiş olan 
zevatın terfileri hakkındaki temenni takriri 
Müdafaai Milliye Vekâletine havale edildi. İz
mir'e azimet etmiş olan Hariciye Vekili İsmet 
Paşa Hazretlerine Rauf Beyefendi tarafından ve
kâlet edileceğine dair-tezkere okundu, İsparta 
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Mebusu Hüseyin Hüsnü Efendiyle alt iniş refiki
nin Şer'iye Vekâletinden istihzah takriri kabul 
edilerek Şer'iye Vekâletine tebliğ edildi. Ahir
din Mebusu Necib Beyle rüfekasınm lliyanetî 
vataniye Kanununun birinci maddesinin tadiline 
dair teklifi kanunisi Lâyiha Encümenine hava
le olundu. Avşar nahiyesinin Yaka karyesi he
yeti ihtiyariy esinden Hacı Hasan ve rüfekası 
hakkındaki evrakın Adliye Vekâletinden celbi
ne dair Adliye Encümeni mazbatası müzakere 
edilerek Erzurum Mebusu Durak Beyin takıiri 
veçhile merkumların affı kabul olundu. Elcezi-
re istiklâl Mahkemesi Müddeiumumiliğinden mev
rut telgrafta tefsiri talebedilen maddeye dair Ad
liye Encümeni mazbatası kabul edildi. Altın ka
çakçılığından mahkûm Erzurumlu Hâşim ve 
Mustafa, Eşref efendiler hakkındaki evrakın 
celbi hakkındaki mazbata- Adliye Vekâletine, 
merhum Hasan Fehmi Paşa zevcesi tarafından 
verilen istida Şer'iye Encümenine, Trabzon Tüc
carından Çulhazade Kadri imzalı istida Adliye 
Encümenine, Kastamonu Meclisi Umumii Vilâ-
yat Âzasından Tevfik Efendi hakkındaki evrak 
Dahiliye Encümenine havale edildi. Konya 
Belediye Riyaseti hakkında Dahiliye Encüme
ninin tefsir mazbatası reye konularak 4 müsten
kif ve 18 redde karşı 158 reyle kabul edildi. 
Mülkiye tekaüt ve mazuliyet Kanununun ta
diline dair lâyihai kanuniye müzakere edilerek 
1, 2, 3 neü maddeleri aynen kabul edildi ve 
4 ncü maddenin tayyı tâyini esami ile reye ko-
nulcurysa da ekseriyet hâsıl olmadığından te
neffüs için celse tatil edildi. 

İkinci celse 
Birinci Reisvekili Hüseyin Avni Beyefen

dinin tahtı Riyasetlerinde bil inikat Erzurum 
Mebusu Salih Efendinin bâzı istisnalarla müc
riminin affına dair teklifi kanunisi müzake
re ve reddedildi. M araş Mebusu Hasib Beyle 
rüfekasınm affa mütaallik teklifinin Cumar
tesi günü müzakeresi karargir oldu. Ve Per
şembe günü içtima olunmak üzere Celse tatil 
olundu. 

Reisvekili Kâtip Kâtip 
Bitlis 

Musa Kâzım Hakkı Hüseyin Hüsnü 

REİS —- Zabıt hakkında söz istiyen var mı! 
DURAK B. (Eminim) — Reis Bey söz iste

rim. 
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REİS — Zabıt hakkında ını ? 
DURAK B. (Erzurum) — Evet efendim; 

Adliye Encümenine Hasan Fehmi Paşa ailesinin 
istidası gitmemiştir, İstida Encümeninin mazba
tası gitmiştir. Zaptın o suretle tashihini rica ede
rim. 

SALİH Et'. (Erzurum) — Onun aslı Adliye 
Encümeninde vardır. 

ALI RIZA Ef. (Kars) — Bundan iki ay ev
vel bir sual takriri vardı. Dün onun tekidedil-
nıesini rica etmiştim. Halbuki zaptı sabıkta ona 
dair bir kayıt görülmüyor. 

REİS — Efendim; zaptı sabıkı tadileu kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Tadileu kabul edil
miştir. 

4. — TEZKERELER 
/. — Hıyaneti vataniyeden mahkûm Hava

lanıl) o, Uya ve Ayostol ve rüfekası hakkındaki 
evveıki hükmiyenin gönderildiğine dair Adliye-
Vekâleti tezkeresi 

2. — Iliyarifi vataniyeden malık fim Araboğ-
lu Ali Çavuş hakkındaki evrakı hükmiyenin gön
deril eliğine dair Adliye Vekâleti tezkeresi 

3. — Iliyaneti vataniyeden mahkûm- Marka r-
oğlu Artin ve rüfekası hakkındaki evrakı hükmi
ye n-in gönderil eliğin e dair Adliye Vekâleti tez
keresi 

•i-, — Iliyaneti vataniyeden maliktim Merzi
fon un Yalvar karyesinden Kâmil Çavuş ve re
fiki hakkıneleıki evrakı hükmiyenin gönderildiği
ne deıir Adliye Vekâleti tezkeresi 

REİS — Hıyaneti vataniyeden maznun Ha-
ralamlbo ve rüfeka*sı, Araboğlu Ali Çavuş Alar-
karoğlu Artin, Kâmil Çavuş ve refiki hakla-» 
rında. Adlitye Vekâletinden mevrut dört kıta 
evrakı hükmiyeyi Adliye Encümenine göuderi-
yovuz. 

5. — MUHTELİF EVRAK 

1. — Paskalya münasebeliyle krfa'da Si'ırya-
nii Keıdim Patriği İl yas Efendiden mevrut ta
zimat telgrafı 

REİS — Süıyanii Kadîm Patriği İlyas Efen
diden mevrut telgraf var, ;okunacak : 

Ankara T. B. Al. Af celisi Riyaseti Aliy esine 

63 — 
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Urfa-: 
PaJskalya 'Bayramı 'münasebetiyle dâileriyle 

umuım kiliselerimizde iera edilen âyini ruhani
lerde Hâkimiyeti Mukaddesei Milliyernizin ebe
diyen payidar olması ve ordularımızın devamı 
muzaffariyatiyla vatanı azizimizin masuniyeti 
ve Meclisi Âlinin Reisi Âzaimı Sevgili Başku
mandanı Efkem Gazi Mustafa (Keimal Paşa Haz
retlerinin kâmiyap ve ımesudolması ve Türkiye 
Hükümeti Müibeccelemizin te'maclii muvaffaki-
yatı ed'iyei mefruzası ref'i barigâhlı ehadiyet 
kılındığının arziyle keslbi şeref ve 'mefharet ey
lerim efendim. 

Eddai Süryanii Kadîm Patriği 
İlyas 

REİS — Efendim, Divanca münasip cevap 
yazılır. 

2. — TEKLİFLER 

1. — Adliye, Encümeninin Hıyaneti vataniye 
Kanununun sekizinci maddesinin tadiline dair 
kanun teklifi ı" 2/7 İS) 

REİS — Hiyaneti vataniye Kanununun se
kizinci maddesinin tadili hakkında Adliye En
cümenince tanzimi edilen teklifi kanuniyi ruz-
nameye alıyoruz. 

HAMİI) B. (Biga) — Malûmu ihsanınız 
Hiyaneti vataniye Kanununa tevfikan suidûr 
etmiş olan alhkâmı cezaiyenin tetkikini Meclisi 
Âliniz derilinde etmiş ve 'bu vazifeyi Meclisi Âli
nizin 'encümeni Adlîsi ifa etmekte bulunmuştur. 
Encümene birçok evrakı hükmiye tevdi edil
mektedir. Aynı zamanda gerek Rüfekayı Muh
tereme tarafından ve gerek Hükümet tarafın
dan teklif edilmiş evrak ve mesail vardır. On

la r ın da süratle intaeedilımesi iktiza edenleri 
vardır. Evrakı hükmiye tetkikatmdan vakit bu
lup da encümeniniz vezaifi asliyei teşriiyesini 
bitamamiha ifaya muvaffak olamamaktadır. 
Bunların ekserisi mevkufine taallûk eden 
hükümlerdir. Bu evrakı hükmiye tetkik edi
lemiyor, teehhür ediyor. Yine malûmuâliniz 
olduğu üzere Ramazan tekarrübediyor. İhti
mal ki, tatil olacaktır. Böyle mevkuf eşha
sın tul müddet Meclisi Âliden sudur edecek 
kararın husulüne kadar intizar etmeleri mu
vafık bulunmadığından ve esasen Meclisi Âli
nizin bu babdaki evrakı hükmiyeyi bizatihi tet-
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kik edilmesini arzu etmesi de hali sükûnetin 
avdet etmesine kadar olduğundan bu tetkika-
tm Mahikemei Temyiz tarafından icrasına dair 
encümeniniz tarafından re'sen tanzim edilmiş 
mazbatayı, huzuru âlinize takdim ediyoruz. 
Mesele müstaceldir ve müstaceliyeti encümen. 
teklif ve rica ediyor. Bunun müstacelen ruz-
nameye alınarak müzakerelsini encümen teklif 
ediyor. (Muvafık, sesleri) 

RE IS — Evrakı varide bitmemiştir. 
Mülkiye Tekaüt Kanununun tadili hakkın

daki kanunun dördüncü 'maddesi var, derdesti 
müzakeredir. 

Düyunu sabıkanın sureti tesviyesine dair 
teklif var. Hariçten ithal edilecek hayvanat 
ve mevaddı müştaile hakkındaki kanunun bir 
maddesi var. 

Gümrük meselesi hakkındaki kanun var. 
Bunlar kısmen müzakere 'edilmiş mevaddır. 
Bunlardan 'sonra müzakeresini kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsın. Bunlardan sonra mü
zakeresi kabul edilmiştir. 

3. — TAKRİRLER 

1. — Yozgad Mebusu Rıza Beyin, İstiklâl 
mahkemelerince hukuku şahsiyeye dair verilen 
hükümler hakkındaki Adliye Encümeni maz
batasının müstacelen ruznameye alınmasına dair 
takriri 

REİS — İstiklâl mahkemelerince (hukuku 
şahsiyeye dair verilen hükümler hakkındaki 
mazbatanın tesrii müzakeresine 'dair Yozgad 
Mebusu Rıza 'Beyin, takriri var : 

Riyaseti Celüleye 
Hukuku umuimiyeden mütevellit (hukuku 

şahsiyenin İstiklâl 'mahkemelerince rüyet ve 
hükümlerinin infazı hakkında Adliye Encüme
ninden tanzim buyurulan mazbata Meclisi Âli
nin ruznamesine allınmış ve bu mazbatanın nuev-

, kil müzakereye vaz'ı ve biran evvel intacı arz 
ve teklif kılınmışken müzakeresine muvaffak 
olunamamıştır. Çakerleri usat tarafındian esir 
edildiğim esnada külliyetli eşyalarımı .gasbe-
denler haklarında beş numaralı İstiklâl Mah-
kemesimden verilen hükümün hukuku umumi
yeti .müecceli ve hukuku \şahsiyesi Meclisi Âlice 
tavika uğratılmakta ; usatı merkumun müecee-
liyet namı aitmda daveti hükümete asla icabet 

— 64 — 
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etmiyerek müselhan kırlarda keyfemayaşa gez
mekte ve fiillerinden dolayı hergûna tesiri ka
nuniden vareste bulunmakta iken salifülarz 
encümen mazbatasının tehiri rnüzaikeresinden 
ne i'aide istihsal edileceğine aklım ermiyor. 
Meclisi Âlinin Ramazan tatiline bir iki günü 
kalmıştır. işbu mazbatanın müstacel ruzname-
ye naklini ve buıgün müzakeresine müsaade 
buyrulma'smı arz ve teklif eylerim. 

Yozgad 
Rıza 

REtS — Efendim; bu takrir Amasya istik
lâl Mahkemesinin vermiş olduğu' hükümlerden 
hukuku şahsiyeye mütaallik kısımların ilgasını 
talepten ibarettir. (Beş numaralı istiklâl Mah
kemesinin hükümleri sesleri) Demin de arz et
tiğim gibi ruznamede takdimcn ve tercihan mü
zakere edilecek beş madde vardır. Bunlardan 
bir kısmının bir iki maddesi kalmıştır. Şimdi de 
ruznameye hiyaneti vataniyeye aidolan hüküm
lerin tetkiki keyfiyetinin Mahkemei Temyize ve
rilmesi hakkında Adliye Encümeni mazbatası 
alınmıştır. Rıza Beyin teklifinin onlardan son
ra müzakeresini reye vaz'ediyorum. Kabul eden
ler lütfen el kaldırsın. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Efen
dim, mazbatası yapılmış, ruznameye konulmuş, 
müzakere edilsin. 

RE IS — Efendim, kabul edilmemiştir. 

6. — MAZBATALAR 
1. — Mardin Mebusu Necib Beyin, 29 Nisan 

1338 tarihli Hiyaneti Vataniye Kanununun 
birinci maddesinin tadili hakkında kanun tek
lifi ve Lâyiha Encümeni mazbatası (2/715) 

RE IS — 29 Nisan 1338 tarihli Hiyaneti Va
taniye Kanununun birinci maddesini muaddil 
teklif hakkında Lâyiha Encümeni mazbatası 
var. Adliye Encümenine gönderiyoruz. 

2. — Develi kazasının Şahmelek karyesinden 
Seyfullah imzalı af talebini havi arzuhal hak
kında İstida Encümeni mazbatası 

RElS — Develi kazasının Şahmelek karye
sinden Hacı Nebioğlu Seyfullah imzalı af isti
dası hakkında istida Encümeni mazbatası var, 
Adliye Encümenine gönderiyoruz. 

3. — Konya Hapsanesinde bulunan Adanalı 
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[ Muhiddin imzalı af talebini havi arzuhal hakkın

da îstida Encümeni mazbatası 
RElS — Konya Hapsanei Umumisinde mah-

kûmen mevkuf Adanalı Muhiddin imzalı af is
tidası hakkında istida Encümeni mazbatası var, 
Adliye Encümenine gönderiyoruz. 

j 7. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
1. — Çorum Mebusu Ferid Beyin, Memurini 

I mülkiyenin tekaüt Kanununun tadili hakkında 
kanun teklifi (2/619) 

RElS —• Efendim, Tekaüt Kanununu muad
dil teklifi kanuninin 4 ncü maddesi geçen Içti-
mada tâyini esami ile reye vaz'edilmiş ise de 
nısabolmadığı için kalmıştı, bugün bir defa da
ha reyi âlinize vaz'ediyorum. Maddeyi bir daha 
okutuyorum, maddenin tayyını kabul edenler 
beyaz, etmiyenler kırmızı rey verecektir. 

MADDE 5. — Hizmeti Devlette bulunup da 
mebus intihabolunanlardan mebusluktan infi-
kâk edenlerin mebusluk müddetleri müddeti hiz
metlerine zam ile kendilerine mebusluk muhas-
sasatı asliyei şehriyesi üzerinden mâzuliyet ma
aşı tahsis olunur, bu maddenin hükmü kanunun 
neşrinden evvel mebusluktan infikâk edenlere 
şâmil değildir. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMl B. (Gü-
müşane) — Hidematı umumiyei Devlet için mu
ayyen bir tahsisat istedik. Evvelce bu teklif 
Muvazenei Maliye Encümenine havale edilmiş- * 
ti. Encümen tetkikatmı yapmış, mazbatasını 
tanzimen Heyeti Celilenize takdim etti. Bugün 
müzakeresine başlanıp da natamam kalan mesa-
il ikmal edildikten sonra tensibederseniz bunun 
müzakeresine başlıyalım ve ikinci celsede mü
zakere edilmek üzere ruznameye alalım.. (Hay 
hay sesleri) 

RElS — Efendim Maliye Vekili Avans Ka
nununun ruıznamedeki maddeler bittikten sonra 
müzakeresini teklif ediyor. Kabul edenler lüt
fen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

RElS — Efendim! Dördüncü madde hakkın
da rey vermiyenler varsa reylerini lütfen istimal 
buyursunlar., istihsali âra hitam bulmuştur. 

Efendim! Dördüncü maddenin tayyını ikin
ci defa reye vaz'ettim. Reye iştirak eden âza-
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nın adedi 134; 31 ret 7 müstenkife karşı seksen 
beş reyle takrir kabul edilmiş ve madde tayyo-
lunmuştur. 

Efendim; nisap yok, yoklama yapacağız. 
(Ekseriyet var sesleri) 

Efendim, dördüncü madde tayyedilmiştir. 
Beşinci maddenin müzakeresine başlıyoruz. 

Madde 5. — Hizmeti Devlette bulunup da 
mebus intihabolunanlardan mebusluktan infi-
kâk edenlerin mebusluk müddetleri müddeti 
hizmetlerine zam ile 'kendilerine ona göre mâ
zuliyet maaşı tahsis olunur. Şu kadar ki, tah
sis olunacak maaş, mebusluktan evvelki memu
riyet maaşı üzerinden hesabolunur ve bu mad
de hükmü kanunun neşrinden evvel mebusluk
tan infikâk edenlere şûmil değildir. 

VEHBÎ B. (Karesi) — Efendim; dördüncü 
madde gittilkten sonra bu maddeye lüzum kal
mamıştır. Bu madde de onun tevabiindendir. 
Onun için evlâbittarik bu da gider. Binaen
aleyh bu maddenin de tayyı lâzımdır. 

RESUL B. (Bitlis) — Söz isterim Reis Bey! 
NEŞET B. (Kângırı) — Efendim! Dördün

cü madde mâzuliyet maaşı hakkındadır. Hal
buki bu maddede tekaüt mıaaşı hakkında da bir 
fıkra vardır. Bu itibarla bu maddenin tayyı 
doğru olmaz. Malûmuihsanmız Meclisi Mebu
san âzalığmdan maksat; sabık Meclisi Melbusan 
âzalığı - ki orada bulunmuş olan zevata verile
cek mâzuliyet ve tekaüt maaşı - için oradaki 
maaş miktarı esas ittihaz edilir. Büyük Millet 
Meclisi âzalığmda o maaş esas ittihaz edilece
ğinden bu maddenin tayyı doğru olamaz. 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN FEHMÎ B. — 
Mâzuliyet tâbirinin kaldırılması lâzımdır. 

NEŞET B. — Evet efendim, mâzuliyet keli
mesinin kaldırılması doğrudur. Tekaüt Jkelime^ 
sinin kalması lâzımdır. 

R E F Î K ŞEVKET B. (Sarühan) — Efendim 
burada Neşet Bey biraderimizin izah ettiği veç
hile dördüncü maddenin tayyı ile (Mâzuliyet) 
kelimesine lüzum kalmamış oluyor. Ancak (Mâ
zuliyet) kelimesi kalktıktan sonra tekaüt aidatı 
kalıyor. Tekaüt aidatı, Meclisi Mebusan âzalığı 
için şehrî dört bin, Büyük Millet Meclisi âzalığı 
için ise şehrî on bin kuruştan hesabolunur ve bu 
bir defa mevzuübâhsolmak lâzımdır. Ancak bu 
Meclisin bidayeti küşadında bir defaya mahsus 
olmak üzere mevzuubahsolan mesailderidi. Bina-
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enaleyh onlar da bizim ittihaz ettiğimiz karar mu
cibince mevzuubahis değildir. Ve kanun muci
bince bize iltihakı anından itibaren Meclisi Me
busan âzalığı meselesi mevzuubahis değildir. (Es
ki azaya ait sesleri) Onun için bendeniz âtiye 
şâmil olacak olan bu kanunun eskiden bulunan
lara değil, bu Mecliste âza olanlara aidolmasım 
kabul ederim ve esasen bu kanun bu Mecliste 
âzalık edenlere şâmildir ve esasen bundan sonra 
da herkes Büyük Millet Meclisi âzası olarak gele
ceklerdir. Sonra eski Meclisi Mebusan azaları 
Mecliste bulunmuş değillerdir ki, bittabi bulun-
mıyanlar için soyuyorum. Burada hizmetlerine 
göre maaşa nail olsunlar bu itibarla bu kanun, 
ımabadine şâmildir. Büyük Millet Meclisi âzası ve 
Meclisi Mebusan âzalığı diye tefrik etmemeliyiz. 
«Tekaüt aidatı şehrî on bin kuruş üzerinden he-
sabedilir.» demek doğru olur. 

NECÎB B. (Mardin) — Kanunda Meclisi Me
busan olarak mukayyettir. 

R E F Î K ŞEVKET B. (Saruhan) — Zaten 
kanunun serlevhası mebusana aittir. 

RESUL B. (Bitlis) — Efendiler! Müzakere 
edilen kanunda zaten tekaüt aidatını verenlerin 
on bin kuruş üzerinden vermesi takarrür etmişti. 
Yalnız bu maddede mâzuliyet kelimesinin tayyı 
ile madde tamam olmuş olur. Maddenin tayyı 
doğru olamaz. Onun için maddenin tayyma lü
zum yoktur. 

HACI AHMED HAMDİ Ef. (Muş) — 
Efendim malûmuâliniz beşinci maddede (Tekaüt 
ve mâzuliyet aidatı şehrî on bin kuruş üzerinden 
hesabolunur.) diyor. Maddeyi aynen okuyorum. 
(İşitmiyoruz sesleri) Maddeyi aynen okudum 
madde hepinizin malûmu olmuştur. Bunda Mec
lisi Mebusan meselesinin zikri mücerret eski ka
nun mucibince, yani İstanbul'da iken inikadeden 
Meclisi Mebusana aittir. Burada bulunanların 
umumu, Büyük Millet Meclisi âzasıdır. (Ret, ret 
sesleri) Binaenaleyh ona şâmildir. Yalnız arka
daşlarımın beyan ettiği gibi burada mâzuliyet 
lâfzı zaittir. Tayyedilmek icabediyor. (Ret, ret 
sesleri) 

YAHYA GALÎB B. (Kırşehir) — Reddeden 
efendiler merak buyurmasmlar, buraya geldiğin
de maaşım on beş bin kuruştu. Bu kanun bana 
ait değil, bir memur otuz seneyi doldurmadıktan 
sonra tekaüdolamaz. Madem bunlar hesabedile-
cektir. Harcırah ve saire de on bin kuruş üze
rinden hesabedilmiştir. Yalnız on bin kuruş üze-
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rine tashih edilmek lâzımdır. Düşünmek lâzım- I 
gelir ki, bu kadar hizmet etmiş olan bir arkadaş 
müddeti hizmeti hesabedildiği vakit kaç kuruş 
üzerinden mütekait maaşı alacak? Yani bunda 
mecburiyet var. Teşkilâtı Esasiye Kanununa ilâ
ve ettiniz. Tahsisatı asliye on bin kuruştur dedi
niz ve bunun hilâfında (bir karar verirseniz o ka
rarlarınızı nakzetmiş olursunuz. Mesele gayet 
tabiîdir. Müsaade buyurunuz reye konsun mese
le bitsin. 

SALİH E l (Erzurum) — Arkadaşlar Veh
bi Beyefendi bu maddenin tayymı teklif etti. 
Çünkü bu diğerinin bir mütemmimidir. Me
busluğu bir memuriyet telâkki etmek ve bunun 
üzerinde oynamak doğru bir şey değil, bizim 
aldığımız para bir tahsisat meselesidir, maaş 
değildir. Harcırah almak için farz ediniz ki 
on bin kuruş alan memurin gibi bize bir har- 1 
cırah veriliyor ve bundan istidlâlen bunu te-
kaüdiyeye ve saireye raptetmekte mâna yoktur. 
Eğer memur arkadaşlarımıza böyle bir atıfette 
bulunmak istiyorsanız... 

RESUL B. (Bitlis) — Atıfet değil efendim. 
Zaten evvelce tasdik edildi. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Eğer böyle bir 
atıfet yapılacaksa bunun en kestirme yolu her 
birimize yüzer haneli bir köy tahsis ederler, 
bundan müteneffi oluruz. Ve buradan elimi I 
çekerim ve illâ yine namzetliğimi vaz 'ederek 
mebus olacağım. Bu maddenin de diğer madde I 
gibi ortadan kaldırılmasını teklif ederim. (Bra
vo sesleri) « 

REŞÎD AĞA (Malatya) — Beyefendiler! 
Eskiden Tekaüt Kanunu mevcuttu. Bunu yap
maktan maksat fazla para almak içindir. Bun
da da biz biraz insaf etmeliyiz. Bu Meclis 
teşekkül ettiği tarihten itibaren bu ana ka
dar biri tahsisat olarak diğeri fevkalâde tah
sisat olarak birçok defalar tahsisatımızın mik
tarını değiştirdik. Kendi nefsimizi ve menfaa
ti şahsiyemizi mi düşüneceğiz? Kanun zaten 
mevcuttur. Bu kanuna lüzum yoktur. Meclisi 
Mebusandan çıkıp da yeniden intihabedilmi-
yen zevat eskiden memursa tekaüdiye müd
detini ikmal etmişse tekaüt olur. Buna dair ka
nunlarımız mevcuttur. Binaenaleyh şimdi mü
zakere edilen bu Teküt Kanununu tamamiyle 
tayyetmek lâzımdır. Zaten mâzuliyet maaşı 
tayyedilmiştir. Bu tekaüdiyeye ait madde ile | 
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tayyedilen madde yekdiğeriyle asıl ve füru'-
duı\ Bunun da tayyı lâzımdır ve müzakeresi 
de zaittir. 

REÎS — Efendim mesele tenevvür etti zan
nederim. Müzakerenin kifayetine dair takrir
ler var. Müzakereyi kâfi görenler lütfen el kal
dırsın ! Müzakere kâfi görülmüştür. Takrirler 
var, okunacak : 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Maddenin reye vaz'ını 

teklif ederim. 
Mardin 
Midhal; 

Riyaseti Celileye 
Dördüncü maddenin tayyı dolayısiyle dör

düncü madde yerine kaim olan ve mevzuuba-
his ve müzakere bulunan maddenin de tayymı 
teklif eylerim. 12 Nisan 1339 

Kütahya 
Cemil 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Beşinci maddede muhar

rer mebusan kaydının zait olmasına ve heyeti 
hazıra Büyük Millet Meclisi bulunmasına bi
naen mebusan kaydiyle mâzuliyet kaydının ih-
raciyle maddenin kabulünün reye vaz'ını tek
lif ederim. 

Bitlis 
Resul 

Riyaseti Celileye 
Mezkûr dördüncü maddenin tayymı teklif 

eylerim. 
Erzincan 
Hüseyin 

Riyaseti Celileye 
Maddedeki mâzuliyet kelimesinin tayyı ile 

maddenin aynen kabulünü teklif eylerim. 
Muş 

Ahmed Hamdi 

REÎS — Efendim, takrirlerin mealini din
lediniz ! 

İkisi maddenin tayyı hakkında, ikisi de 
bâzı tadilât hakkındadır. (Tay, tay sesleri) tay 
teklifi Erzincan Hüseyin Beyle Kütahya Me
busu Cemil Beyindir. Lâyihadaki asıl beşinci 
madde halen dördüncü maddededir. 
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Efendim, bu maddenin tayyını kabul eden

ler lütfen el kaldırsın, tayyı kabul edilmiştir. 
RESUL B. (Bitlis) — İkinci madde tekaüt 

için kabul edildi. 
Madde 5. — 14 Şubat 1332 tarihli kanunun 

işbu kanunla tadil edilmiyen ahkâmı kemakân 
bakidir. 

ŞEVKET B. (Bayezid) — Efendim! Zaten 
klanunun iki1 maddesinin tayyı ile heyeti umu-
miyesi reddedilmiş oluyor. (Yüksek söyle ses
leri) Efendim, kanunun ruhu iki maddeydi. O 
gittikten sonra bir şey kalmadı. Elhükmülillah 
kanunun heyeti umumiyesini reddedelim. Fakat 
kanunun ruhu gittiği halde sahibi teklifi geri • 
almıyor. 

REİS — Efendim, elde bir madde var. Riya
set müzakeresine mecburdur. 

VEHBİ B. (Karesi) — Bu kanunu tekliften 
iki maksat vardır: \ 

Birinci şık; müddetten istifade edemiyen 
arkadaşlar istifade etsin. İkinci şak; maaş me
selesini, Meclisi Âli tâyini esami ile reddetti. 
(Mâzuliyet kısmını reddetti sadaları) 

Mâzuliyet ve tekaüt kısmını reddetti. Yani 
maaşta hamdolsun zam ciheti kalmamıştır. Yal
nız muhakkak olan bir talep var ki, arkadaş
ların eski kanun mucibince dört ay zarfında 
müracaati lâzımdı. Şimdi, müracaat etmiyen 
arkadaşların, yeniden üç senelik aidatını ver
mek arzusunda bulunanların, bunu vermeleri 
bir kararla olabilir. Bu kanunun heyeti umu-
miyesine lüzum yoktur. > 

HÂŞİM B. (Çorum) —• Aidatını ne suretle 
verecek! 

VEHBİ B. (Devamla) — O cihet, eski ka
nunda muayyendir. Binaenaleyh arzu eden
lerin eski kanundan istifade edebilmeleri! için 
bir karar verilebilir. Eski kanunu tadil etmek
sizin bir karar vererek bu kanunun heyeti umu
miyesini reddediniz. 

REİS — Efendim! Kanunun heyeti umumi-
yesinin reddini teklif ediyorlar. Reyi âlinize vaz '-
ediyorum. Kanunun heyeti umumiyesinin reddini 
kabul buyuranlar lütfen ellerini kaldırsın. Ka
bul edilmiştir. (Handeler) 

2. — 1336, 1337, 1338 seneleri düyunu hak
kında kanun lâyihası ile Kayseri Mebusu Osman 
Beyle rüfekasımn 1335 senesi gayesine kadar olan \ 
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düyunu askeriyenin sureti itasına dair kanun 
teklifi (2/621) ve Muvazenei Maliye Encümeni 
mazbatası [1] 

REİS — Efendim düyunatı sabıkanın takas 
ve mahsup muamelesine dair lâyihanın bakıyei 
müzakeresine devam ediyoruz. İkinci madde ibe-
rayı tadil encümene gitımişti. Onu okuyoruz : 

MADDE, 2. — Birinci ınadde mucibince mah-
subedilecek borcu olmıyan ashabı matlubun ye-
dindeki mazbatalar muhteviyatı yüz liraya kadar 
tamamen ve yüz liradan fazlası yüzde yirmi beş 
nispetinde olmak üzere nakden tesviye olunur. 

REİS — Söz istiyen var mı? (Kabul sesleri) 
İkinci maddeyi encümenden geldiği şekil ile ka
lbul edenler lütfen ellerini kaldırsın, kalbul edil
miştir. 

MADDE 3. — Birinci madde ile (tâyin edilen 
müddetlere münhasır olarak aynı karye ahalisin
den matlûbu olanların karabet ve iştiraklerine 
bakılmaksızın alelıtlak fakat Ibirrıza ıher nevi 
matluibatiyle aynı karye 'ahalisinin Hazineye 
olan düyununun mahsulbu caizidir. 

REİS — Söz istiyen var mı? (Kabul sesleri) 
Maddeyi aynen kabul edenler ellerini kaldırsın. 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Birinci ve ikinci maddeler mu
cibince mahsup veya tediye edilecek tekâlifi har
biye ve vesaiti nakliye mazbata (bedellerine mu
kabil düyunu umumiyenin 1339 bütçesinde açıla
cak faslı mahsusa üç milyon lira tahsisat vaz'-
olunmuıştur. 

REİS — S'öz istiyen var mı? (Kabul sesleri) 
Maddeyi aynen kabul edenler ellerini kaldırsın. 
Kabul edilmişjtir. 

MADDE 5. — Dördüneü madde mucibince 
vaz'edilen tahsisatın 1339 senesi zarfında sarf 
oiunamıyan miktarı 1340 senesinde de sarf edile-
Ibilir. 

(Kabul sesleri) 
REİS — Maddeyi aynen kabul edenler lüt

fen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren meriyülieradır. 

REİS — Maddeyi kalbul edenler el kaldırsın. 
Kabul edilmiştir. 

[1] Evveliyatı 28 nci ciltte (9) ncu İçtima 
zaptındadır, 
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MADDE 7. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına I 

lora Vekilleri Heyeti memurdur. 
(Maliye Vekili memuldur sadaları) 
'EMÎN B. (Erzincan) — İşlbu kanunun icra

sına İcra Vekilleri Heyetinin memur olması doğ
rudur. Çünkü düyun, yalnız Maliyeye ait değil
dir. Müdafaai Milliyenin de feontratoları vardır. 
Binaenaleyh kendi tahsisatından bunu sarf ede- ı 
çektir diye kanunun icrasını yalnız Maliyeye ait 
kılmak muvafık olamaz. İcra Vekilleri Heyeti me
murdur demek doğrudur. 

BEİS — Başka söz istiyen var mı? (Hayır 
sesleri) Maddeyi aynen kabul edenler lütfen el
lerini kaldırsınlar. Kabul edilmiştir. Heyeti uımu-
miyesini tâyini esamiyle reyinize vaiz'edeceğim. 
Fakat daha bâzı tâyini esamiye muhtaç mevad 
vardır. Onları da müzakere edelim : 

3. — Hariçten ithal edilecek hayvanatı ba
hariye ve feresiyenin Gümrük Resminden mua
fiyetine dair kanun lâyihasiyle Kütahya Mebu
su Ragib Beyin, Ziraat makinalarında istimal 
edilmek üzere hariçten celbolunacak benzin, 
benzol, mazot ve maden kömürü ile makina yağı 
ve damızhk çift hayvanatı ve sairesinin Güm
rük Resminden muafiyetine dair kanun teklifi 
ve Muvazenei Maliye ve İktisat encümenleri 
mazbataları 

BEÎS — Hariçten ithal edilecek, ziraat alât 
ve edevatında müstamel mevaddı müştaile ile 
hayvanatı bakariye ve feresiyenin Gümrük Bes-
mind'en muvafiyetine dair teklifin bir maddesi 
kalmıştı* Encümen getirmiş onu okuyacağız: 

MADDE 2. — Ziraat Bankasından aldığı 
mevaddı ziraatte ve çift makinalarında ve nak
liyatı ziraiyede müstamel otomobillerde istimal 
etmeyip de başkasına satan ve sair hususat'ta 
istimal edenlerden mezkûr mevaddm Gümrük 
ve İstihlâk resimleri cezaen üç misil olarak is
tifa edilir. 

NEŞET B. (Kângın) — Efendim alâtı zi
raiye için kullanılacak benzin ve saireyi güm- I 
rükten kaçırmamak ve suiistimal etmemek için 
birtakım tedalbir ittihaz ediliyor. Ne olursa ol- I 
sun bu gibi tedabir bu hususta faide etmez. Bi- I 
lâkis (bunların ne suretle kaçırılması lâzımgel- 1 
diğine dafir hile ve hudalar öğrenilmesine I 
sebebiyet verir. Gümrük meselesi, gümrük ka- I 
çakçıhğı meyanda duruyor. Meselâ ipekli ku- I 
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maşların ne suretle memleketimize girdiği ma
lûmdur. Bu kaçakçılık da aynı veçMle olacak
tır. Ziraat Bankası bu mevaddı müştaileyi geti
recek, tevzi edecek de suiistimal yapanlar hak
kında da ceza verilecek!.. Bunlar hiçbir vakit 
tedabiri ihtiyatiyeden olamaz. En doğrusu bu 
kanunu tamamen reddetmelidir. Bu kanundan 
istifade edecekler, ashabı servet olan zevattır, 
başka kimse değildir. Ashabı servet olan zevat 
dahi tabiî Gümrük Besmini vererek bu mevad
dı alabiliyor. 

ZAMİR B. (Adana) — Muhterem arkadaş
lar! Müsaadeleriyle, bu husustaki mütalâala
rından dolayı Neşet Bey biraderimizi tenk'id ve 
muahaza edeceğim. Heyeti Celileleri de hakem 
olsun... Arkadaşlar! Memleketimizin, vaziyeti 
itibariyle bir ziraat memleketi olduğu ve baş
tanbaşa topraklarımızın münbit ve mahsuldar 
(bulunduğu cümlemizce malûmdur. Bu hususta 
uzunuzadıya İzahat vermeyi zait görüyorum. Ge
rek harbi umumi dolayısiyle ve gerek diğer hâ-
disat dolayısiyle memleketimizde çalışan kolla
rın, uzuvların adedi maatteessüf çok azalmıştır. 
Bugün iktisat alemine çıkmak ve Türkiye'yi 
iktisaden de yükseltmek için çok çalışmaya 
mecburuz. Bu mesai için de vâsi olan toprağı
mıza nazaran nüfusumuz kâfi değildir. Behe
mehal memleketimize makina sokarak ondan is
tifade edeceğiz. Bu memlekete makina girmez
se; yapmış olduğumuz ne kadar büyük zaferler 
olursa olsun, netice itibariyle iktisadi bir teh
like vardır. Binaenaleyh bugün en dar zaman
larımızda bize muavenet eden çiftçilerimiz, hi
mayeye pek muhtaçtır. İşte bu himayeyi Tür
kiye Büyük Millet Meclisi bir kanun yaparak 
ilân ediyor ve çiftçilerimizi himaye ettiğini is
pat eyliyor ve çiftçiliğin terakkisi âleminde, on
lara mühim -bir istifade temin ettiğini gösteri
yor. Bu kanun, öyle ceffelkalem reddedilecek 
bir kanun değildir. Aleyhinde söz söylemeyi 
de bendeniz muvafık görmüyorum. Bu kanun, 
iktisaden çok lâzım olan bir kanundur. Bugün 
her şeyden evvel memleket zengin olmalı ve 
memlekete servet girmelidir. Bizim sanayi fab
rikalarımız, Avrupa'ya karşı rekabet yapabile
cek müessesatımız yoktur. Binaenaleyh, biz de 
bu topraktan âzami surette istifade edeceğiz, bu 
istifadeyi de makinalar temin edecektir. Arka
daşlar! Ahalimizi, çiftçilerimizi ve bilhassa ek
seriyeti azîmeyi teşkil eden köylülerimizi zen-
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gin etmek gayemiz ve maksadımızdır. Bunlar 
yükselecekler ve memleketimiz o zaman terakki | 
edecek. O zaman düşmanlara karşı, zengin ola
rak her suretle karşı çıkabilecek kadar kendi
mizde bir kuvvet göreceğiz. 

NEŞET B. (Kângırı) — Bu mevaddm itha
lini serbest bırakın.. 

ZAMÎR B. (Devamla) — Beyefendi bende
niz de serbesti taraftarıyım. Fakat maatteessüf, 
biliyorsunuz ki, bundan istifade edecek bâzı adam
lar da olabilir ve bu ihtimale mebnidir M, bu mese
leyi gerek İktisat Encümeni ve gerek Muvazenei 
Maliye Encümeni mükerreren tezekkür etmişler 
ve neticede bu mâkul şekli vücuda getirmişler
dir. Bu memlekete âzami mikyasta makina gir
mesi lüzumundan bahsediyoruz. Halbuki; eğer 
bu kanunu yapmıyacak olursak, memlekete gi
recek olan bu makinaların hiçjbir faidesi olmaz 
ve verdiğiniz paralar heder oluy gider. Tasav
vur ediniz ki, bu makinanm bu gibi mevaddını 
köylüye elli altmış kuruşa mal etmelisiniz ki, 
ondan istifade edebilsin. Binaenaleyh, heyeti i 
umumiyesi itibariyle bu kanun kabul edilmelir 

dir. Bu kanun evvelce esasen kabul edilmiş, mü
him maddeleri çıkmış ve yalnız cezaya mütaal-
lik olan son maddesi encümene gitmişti. Encü
men, o hususta bir şekil bulmuştur ki, mâkul
dür ve doğrudur. Rica ederim bu kanunu ka
bul edelim. Bu suretle Büyük Millet Meclisinin 
çiftçileri himaye ettiğini ve tarihte onlara mü
him bir mevki vermiş olduğunu ispat etmiş olu
ruz. 

Dr. MAZHAR B. (Aydın) — Arkadaşlar, 
kanunun birçok mevaddm ka*bul etmiş olmakla 
Heyeti Celileniz maksadı asliyi de kavramış ve 
kabul etmiş demektir. Ancak şekli tatbikinde 
hâsıl olan bir meseleden dolayı bir maddesi en
cümene gitmiş ve bu son şekliyle tekrar Heyeti 
Celilenize gelmiştir. Mevzuubahsolan mesele; 
Türkiye'ye ithal edilecek ziraat alât ve edeva
tında müstamel benzin, petrol ve sair mevaddı 
müştailenin Gümrük Resminden affına veyahut 
bunu temin edecek mahiyette İktisat Vekâletinin 
tavizat şeklinde veya her hangi bir teşvik su
retiyle, bunu kapatacak kadar bir para ile çift
çilere yardım etmesi mahiyetinde bir keyfiyet
tir. İtiraf edilmek lâzımdır ki, memleketimizde | 
yalnız hakikaten ziraat ile iştigal edecek kol
ların azalmasından değil, onlar da mevcudol'duğu J 
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halde, Türkiye arazisinin vüsati ve nüfusunun 
azlığı karşısında ziraati alâtı müteharrike ile 
yapmak memleketin en mühim bir ihtiyacını te
min ve âtiyen tealisi noktai nazarından en bü
yük bir umdesi olmak lâzımgelir. Kaldı ki, mü
teselsil ve mütemadi muharebat, bu nüfusu 
azalta azalta ziraat meselesini daha tehlikeli bir 
hale koymuştur. Ziraat memleketi olan Türki
ye'de onun büyük veya küçük şehirlerinde, ec
nebi buğdaylarına arzı iftikar mecburiyeti hâ
sıl olmuştur. Bir kısım ahalinin de yalnız ek
mek tedarikindeki müşkülâtı cidden nazarı dik
kate alınacak bir vaziyettedir. Biz memleketi
mizde her halde ziraatin makinalarla olmasını 
istemiyoruz demek imkânı yoktur ve Hükümet 
tarafından son yapılan Alât ve edevatı ziraiye 
Mukavelenamesi de bu hususta atılmış bir adım 
ve çok takdir ve tebrike şayan bir harekettir ve 
bunu bugünkü Hükümetimiz bu şekilde yürüt
mektedir. Ancak yalnız bu mukaveleleri yap
mak, yalnız bu makinaları getirtmek de mak
sadı istihsale kifayet etmez. Birçok işlerde yap-
tğımız gibi etraflı düşnmediğimiz ve icabını 
yapmadığımız işler de akamete uğramıştır ve 
belki israfla neticelenmiştir. Memleketimizde 
makinaları hakikaten faydalı kılmak ve tamim 
etmek ve bundan cidden istifade edebilmek için 
birçok hususa ti da beraber düşünmek lâzım
dır. Nitekim vekâletin yapmış olduğu mu
kavelede az-çok bunların bir kısmı temin edil
miştir. Tamirhane yapmak, yedek alât ve ede-

I vatı her yerde derhal satmalmabilir bir vazi
yette bulundurmakla ve o tamirhanelerde usta
lar yetiştirmek esasiyle mühim mahzurların bir 
kısmı refi' ve izale edilmiştir. Bugün bu maki-
nalarda istimal edilecek olan benzin ve petrol
den yüksek vergi alınmakta olması büyük bir 
mahzur olarak görülmektedir. Nispeten muta
vassıt addolunabilen bir traktörün yevmiye yüz 
kiloya yakın bir miktarda petrol sarf ettiğim 
görürsünüz, bunun beher kilosundan on beş ku
ruş Gümrük ve İstihlâk Resmi alındığını kabul 
ederseniz bir ma'kina yevmiye sahibi, yevtmiye (15) 
lira Gaz Resmii veriyor. Bugün memleketimizde 
kim der ki 15 lira Resim tediye edecek kadar 
bu makinaları derhal istimal edebilmek vaziyeti
ne geçecek kimse vardır? Bugün bu vaziyet ile 
makinalar, öküzle işliyen karasabana rakabet 
©dememektedir. Karasaban arazinin dönümünü 

| bir buçuk liraya sürebildiği halde bu şerait 
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dâhilinde, makina ile dönümü iki liraya mal I 
oluyor. Binaenaleyh makinadan bir fayda hâsıl 
olmuyor. 

Makina getirmekle maksat hâsıl olmaz. Bu
nun mukalbilin.de ne tasavvur edilebilir? Efen
diler memleket bu Gümrük Resminden birkaç 
yüz bin lira kaybeder, fakat memlekete 'birkaç 
yüz bin lira değil, ıbeş on milyon lira ve hattâ 
âti itibariyle elli milyon lira varidat temin et
meyi Skâfil olan bu kanunun ve memleketimizde 
Hükümetin ve her şeyin istinatgahı bulunan 
rençberliği ilerletmek ve bunları âciz .bulunduğu 
şu mevkiden çıkarabilmek için bütçeden fedakâr
lık etmenin bir Devlet işinde ne kıymeti vardır? 
Bugün memleketteki ziraatin arzu edildiği dere
ceyi bulması için bütçeden bir iki milyon feda
kârlık yapmak istersiniz. Fakat bütçenin bu ka
dar yüksek fedakârlığa mütehammil olması da 
sizi ancak bu suretle korkutmaktadır. Memleke
tin, makina ile ziraatinin takviyesi, terakki ve 
refahı, devlet ve milletin yükselmesi ve kuvvet
lenmesi için 'her şey temin edilecekse efendiler, 
birkaç yüz bin lira (hatırınıza gelmeden, farkında 
olmadan cebinizden çıkan sadakalar kabilinden 
memleketin ihtiyacına sarf edilecek ufak bir pa
radır. Binaenaleyh bunu katiyen istiksar etme
yiniz, bu uğurda suiistimalât olabilirmiş, bun
dan bâzı insanlar istifade edermiş gibi nıkat, çok 
satihbînane adamların mantıklarından başka bir 
şey olamaz, bugün memlekette falanı yerlere şimen
diferler yapılırken filân yer ahalisi bu şimendi
ferlerden istifade etmiyecektir, bunu yapmıyalım 
demek ne kadar mantıksuzsa, falan ve filân vilâ
yetler bu alâtı ziraiyeye verilecek imtiyazat ve 
müsaadattan istifade edecek diye falan ve filân 
mevki ve vilâyet ahalisinin istifadesi noktai na
zarından başka suretle düşünmeye müsaadei man
tıkiye yoktur. Binaenaleyh falan ve filân yerler 
çok istifade edecektir şekli mevzuubahsolamaz. 
Dünyada hangi kanun ve hangi teşkilât vardır 
ki, her şeyi tıpa tıp getiıir ve arzu edildiği ve vâ-
dettiği şeyin tamamını yapar? Her işte noksan, 
yanlış yapan, suiistimal eden eller olabilir. Ancak 
bunlara mehmaemken mâni olacak tedalbiri dahi 
vaz'etmek, o kanunları tatbik ve o heyetleri idare 
eden hükümetin yediiktıdarınidadır ve on
ların borcudur, vazifesidir. Herkesi suiiısti- I 
mal etmez şeklinde görmek lâzımdır. Mazarra
tını mukayese ettiğiniz takdirde; bu fazla «eriyat 
memlekete beş on milyon lira fazla öşriyat getire- | 
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ceğine nazaran gümrük iradından Maliye Vekâ
letinin edeceği zarar evlâ bittariktir. Maliye Ve
kâletinin dahi şükranla kabul etmesi lâzımdır. 
Birkaç yüz bin lira ziyan edecek, fakat bir iki 
milyon lira kazanacaktır. Karar vermek lâzımge-
lirse her halde muhassenatı çoktur ve esasen ka
nunun pek çök maddeleri kabul edilmiştir. Bina
enaleyh Heyeti Celilenizden çok rica ederim; 
memleketimizin ekseriyeti azîmesini teşkil eden 
rençperlere bir teselli, bir ümit vermiş olmak için 
bu kanunu çıkarırsanız büyük hizmet etmiş olur
sunuz. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Maahar Müfid 
Bey! Biraz dikkatli dinle. 

MAZHAR MÜFlD B. (Hakkâri) — Ben mi? 
SALİH Ef. (Devamla) — Evet. Çünkü be

raberiz. Gazın, benzinin Gümrüksüz memlekete 
ıgirmesini arzu etmiyen hiçbir arkadaş yoktur, 
zannederim. Hepimk isteriz ki, memleketimizde 
ölmıyan makinalar memleketimize sokulsun. Şüp
hesiz ki, Resimsiz girse dahi ondan yapılacak is
tifade, Resimden yapılacak istifadenin on misli 
fevkine çıkar. Bin kile tohum eken fazla alacak 
ve Hükümet de fazla miktarda istifade edecek
tir. Hattâ beleğan mabelâğ fazla birçok ticaret
ler de yapılacaktır. Fakat biz bunu Muvazenei 
Maliye Encümeninde tezekkür ederken Mazbata 
Muharririmiz Mazhar Müfid Bey meseleyi iki 
kısma ayırdılar. Memlekette ziraatimiz iki kısım
dır. Birisi büyük çiftliklere sahibolan eşhas, diğe
ri de henüz babasından kalma sabanla toprağı ka
rıştıran insanlardır. Bu makinayı işletecek olan 
zevatı kiram kendi işletecek değildir. Yine ehli' 
zürra fukara ve saire Ali, Veli elleriyle işletecek
lerdir. Tabiî bedava değil, bol bol para alacak
lardır. Lâkin efendiler! Mesela ben makina sa
hibiyim, çiftlik sahibi bir adamın. Getirmiş oldu
ğum makina için benzin, petrol, İstihlâk Resmi 
vermiyorum. Fakat benim maflrinamda çalıştır
dığım o fukara köylünün akşam yakacağı gaz 
için yirmi 'kuruş vermesi icabederken elli kuruş 
vermek mecburiyetinde kalacaktır. Ben beyin 
evinde çalışacağım, o bey makinasmın benzinini, 
petrolünü ve sairesini Rüsumu Istihlâkiye ver
meksizin sarf edecek, ben de çalışacağım. Fakat 
istirahat için eve geldiğimde karanlıkta kalan 
ailem ve şahsım için gidip İstihlâk Resmi veril
miş pahalı bir gaz alacağım. Bu doğru mu? Rica 
ederim! 
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SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Makina-

mn benzini ile temin edersiniz. 
SALİH Ef. (Erzurum) — Hırsızlık yapayım 

ha? Sonra şüphesiz ki her hangi çiftlik sahibi 
petrolden evinde de istifade edecektir. Şüphesiz 
bu bir emrizaruridir. Fakat büyük çiftlik sahibi 
istifade ettiği halde fukara neden istifade etme
sin? Bu kanun doğrudur, bunlardan Rüsumu Is-
tihlâkiye almak caiz değildir. Fakat bir şartla; fu
kara çiftçi için de böyle olmalıdır fukara çift
çiyi halen teklif altında ezmek, büyük çiftlik 
sahiplerini serbest bırakmak doğru mu? Bu gü
nahtır, vebaldir. Meclisi Ali müttefikan bunları 
nazarı dikkate alıp, fukara köylünün sarf ede
ceği petrolden de İstihlâk Resmi almamalıdır. 
Rica ederim efendiler; çünkü ben bir makina ge
tireyim, getirdiğim makinaya sen Resimsiz pet
rol verme muattal kalsın, tabiî bu da günahtır. 
Buna da verilmelidir. Fakat öteki daha günah 
olduğu için tevhiden müzakere edip her ikisini 
de serbest bırakacağız ve hakikat da bundan 
ibarettir. 

REİS — Efendim müzakerenin kifayetini ka
bul edenler lütfen el kaldırsın, müzakere kâfi 
görülmüştür. 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Maddenin reye vaz 'ımı tek

lif ederim. 12 . 4 . 1339 
Lâzistan 

Osman Nuri 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Maddei kanuniyenin ka

bulünü teklif ederim. 
Burdur 

Soysallıoğlu 
İsmail Subhi 

REİS — Efendim esasen maddenin tayyı 
hakkında bir şey yoktur. Her iki takrir de mad
denin aynen reye vaz'mı teklif ediyorlar. Mad
deyi aynen kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. —• İşbu kanunun sureti tatbiki 
bir talimatname ile tâyin lolunur. 

REİS — 3 ncü madde hakkında söz istiyen 
var mı? (Hayır, sesleri) 

Maddeyi aynen reyi âlinize vaz'ediyorum. 
Kabul edenler lütfen ©1 kaldırsın. Kalbul edil
miştir. 
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MADDE 4. — İşbu kanun tarihi neşrinden 

itibaren ımeriyülicradır. 
REİS — Söz istiyen var mı? (Yok, sesleri) 
Maddeyi aynen reyinize vaz'ediyorum. Ka

bul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 5. — işbu kanunun icrayı ahkâmına 
Maliye ve İktisat vekilleri memurdur. 

REİS — Beşinci maddeyi reyi âlinize vaz'
ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Be
şinci madde kabul 'edilmiştir. 

Efendim, heyeti uımu'miyesini tâyini esamiy
le reyi âlinize vazediyorum. 

ZAMİR B. (Adana) — Müstaceliyetle mü
zakeresi kabul edilmiştir. Tâyini esamiye hacet 
yoktur. 

ŞEVKET B. (Bayezid) — Varidata taallûk 
eder. Tâyini esami lâzım. 

REİS — Efendim, hariçten memleketimize 
ithal edilecek hayvanatı bakariye ve feresiye-
nin Gümrük Resminden muafiyeti hakkında bu 
kanunla tevhiden müzakeresi kabul edilmiş, bir 
lâyihai kanuniye vardır. 

O lâyihada aynı illet ve aynı sebep vardır. 
Onun da müzakeresi vardır. (Doğru, sesleri) 

MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) — Nisabı 
ekseriyeti tutamıyacak bir vaziyet vardır. Rey
leri yoklama suretiyle toplıyalım. 

REİS •— Muvazenei Maliye Encümeni maz
batası var. Onu okuyoruz. 

Muvazenei Maliye, Kavanini Maliye ve İktisat 
encümenlerinin müşterek mazbatası 

Hariçten ithal edilecek binek, mekâri ve 
koşuma elverişli hayvanatın ve ziraat makina-
larmda kullanılmak üzere celfaolunacak mevad-
d1 nraştaile ve çift hayvanatiyle göztaşı ve em
sali mualeeatı tılbbiyenin 'Gümrük Resminden 
istisnasına dair olup esnayı ımüzakerede Maliye 
Vekâletinin 'mevaddı müştaile hakkındaki mu-
talâatiyle istisna mevaddı bir daha tetkik ve 
müzakere edilmek üzere Muvazenei maliye, Ka
vanini Maliye ve İktisat encümenlerine havale 
olunan iki teklifi kanuni 15 (Kânunisani 1339 
tarihinde ve Maliye, İktisat Vekilleri beyefen
dilerin ihıızuriyle müştereken bilictima (mütalâa 
ve tetkik edildi. 

1.' — Binek ve mekâri ve koşuma elverişli 
her cins ester, merkep ve 'develerle hayvanatı 
feresiye ve bakariyenin Gümrük Resminden is-
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tisnası hakkında İcra Vekilleri Heyetince tan
zim olunan kanun lâyihası evvelce Kavanini 
Maliye Encümeni tarafından tetkik ve mezkûr 
muafiyet iki seneye mahsus olarak temdidedil-
mişti. Halbuki senelerden beri tevali eden harb-
lerin bilhassa bu cins hayvanat üzerinde sebeb-
olduğu zayiat azîm olduğundan müddetle tah
didi muvafık görülmemiş ve ithallerinden sar
fınazar edilebilecek kadar memlekette çoğaldık
ları takdirde ise bu muafiyetin ref'i tabiî bu
lunmuştur. Binaenaleyh madde mutlak olarak 
tesbit ve diğer maddelerde bâzı kelimeler tebdil 
edilmek suretiyle Hükümetin teklifi aynen ka
bul olunmuştur. 

2. -A- Ziraat makinalarında kullanılmak üze
re celbolunacak mevaddı müştaile ile damızlık ve 
çift hayvanatı ve göztaşı ve emsali mualeeatı 
tıbbiyenin Resimden istisnasına dair Ragıb Be
yin teklifi kanunisi hakkındaki müzakerat Ka
vanini Maliye Encümeninin tanzim eylediği lâ
yiha üzerinde cereyan ederek mutlak olan (me
vaddı müştaile) ibaresinin (benzin, benzol ve pet
rol) kelimeleriyle tebdili ve muhtelif teklifler 
Veçhile karboniyeti sud, karboniyeti potas, göz
taşı, zaçıkıbrıs ve kükürdün de muaf mevad me-
yanına ithalini kabul ve salifülârz birinci lâ
yiha ile temin edildiğinden çift hayvanatı hak
kındaki kaydı zait görülerek tayyedilmiş ve me
vaddı müştailenin Gümrük Resminden muafi
yetine mukabil çiftçilere muavenet olmak üze
re verilecek tahsisattan irat, masraf suretiyle 
mahsup usulünün vaz'ma dair Maliye Vekâleti
nin teklifi encümenlerin ekseriyetince kabul edil
mediğinden çiftçi ve bağcılarla ziraat makinala-
rına mahsus ve Ziraat Bankasının mubayaa ve 
tavassutuna münhasır olmak üzere tasrih edi
len mevaddm Gümrük ve İstihlâk resimlerinden 
muafiyeti esas kabul edilmiş ve lâyihanın birin
ci maddesi bu yolda tadilen tanzim olunarak 
Heyeti Celileye takdim kılınmıştır. 

luvazenei Maliye 
^Encümeni Reisi 

Kâtip 
Feyyaz Âli 

Âza 
Çorum 
Sıddık 

Mazbata Muharriri 

Âza 
Yozgad 

Bahrî 

Âza 
Erzurum 

Âsim 
Âza 

Okunamadı 
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Kavanini Maliye 
Encümeni Reisi 

Mardin 
Necib 
Kâtip 

Âza 
Kângın 
Behçet 

İktisat Encümeni 
Adana 
Zamir 

Kâtip 

Maz 

Âza 
Ertuğrul 

Halil 
Reisi Maz 

Âza 
Sinob 

Abdullah 

bata Muharriri 

Âza 
Konya 
Rifat 

Âza 
Sinob 

Hakkı Hami 
bata Muharriri 

Âza 
Çorum 
Sıddık 

Âza 
Menteşe 

Ahmed Hamdi 

Âza 
Erzurum 

Bâzı nıkatma muhalifim 
Salih 

Hariçten ithal olunacak binek, mekari ve ko
şuma elverişli ester, merkep ve develerle hay
vanatı feresiye ve bakariyenin Gümrük Bes

ininden muafiyetine dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — Hariçten ithal olunacak bi
nek, mekâri ve koşuma elverişli her cins ester, 
merkep ve develerle hayvanatı feresiye ve ba-
kariye Gümrük Resminden muaftır. 

MADDE 2. — Bu hayvanlar için muayenei 
baytariyeleri ifa kılındıktan sonra sahipleri 
yedine evsaf ve eşkâlini müş'ir ve hastalıktan 
âri bulunduklarına dair vesikalar verilir. 

MADDE 3. — İlleti sâriye ile malûl ve şüp
heli olanlara Zabıtai Sıhhiyei Hayvaniye Ka
nunu ahkâmı tatbik olunur. 

MADDE 4. — Mevaddı sabıkada mezkûr 
şeraiti haiz bulunan hayvanata memlekete du
hulleri tarihinden üç sene zarfında hiçbir nam 
ve bahane ile vaziyed olunamaz. 

MADDE 5. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren meriyülicradır. \ 

MADDE 6. — İşbu kanunun icrayı ahkâ
mına İktisat, Müdafaai Milliye ve Maliye Ve
killeri memurdur. 

REİS —-Efendim kanunun heyeti umumi-
yesi hakkında söz istiyen var mı ? , 
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NECATİ Ef. (Lâziztan) — Efendiler her I 

şeyi hariçten tedarik ile memleketimizi güya I 
imar ve ihya edeceğimiz tahmin ediliyor. Hal- I 
buki maalesef bu doğru değildir. Her şeyi 
memleketimizde yetiştirmeyip de hariçtten ge- I 
tirecek olursak çok fenadır. Halbuki gayet I 
vâsi ovalarımız her şeyi yetiştirir. I 

Bilhassa hayvanatı gayet iyi yetiştirir. Şim
di bize bir hayvan lâzımdır. Mutlaka dışardan 
alacağız, öteki hayvan yetiştiren adam ben 
ne yetiştireyim diyecek? Eli, kolu kırılacak. 
Âtıl bir halde kalacak ve elindeki mevcudunu 
kaybedecek. Memleketimiz müsait değildir. I 
Hattâ çalıştığımız takdirde biz harice hayvan I 
da ihracedebiliriz. Eğer bu kanun yerine harice I 
hayvan ihracı müzakere edilseydi kabul ederdim. 
Bu kanunu kabul ettiğimiz takdirde memleke
timizde hiç çalışmıyacttğız demektir. Her şeyi 
hariçten getireceğiz. Elimizdekini de kaybede
ceğiz. Yarın öbürgün her şeyimiz mahvolarak 
sıfrülyed kalacağız. Rica ederim memleketi
mizde yetiştirilmesi mümkün olan, memleke
timizde yetişebilen her şeyi böyle hariçten almı-
yalım ve memleketimiz dâhilinde yetiştirelim. 
(Ret sadaları) * 

MALÎYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. 
(Gümüşane) — Efendim, memleketimizin vüsa
tine, arazimizin kabiliyetine göre asıl olan, Ne
cati Efendi arkadaşımızın mütalâasıdır. Fakat 
bu mütalâa halittabiîye aittir. Muharebeler, 
hastalıklar memlekette hayvan bırakmamıştır. 
Bugün memleket, hayvanata şiddetle muhtaç- A 
tır. Kanunun bir noksanı vardır. O da zaman 
ile takyidedilmesi lâzımdır. Bir sene ile takyid-
ederiz. Bir sene zarfında ihtiyacımıza kâfi hay
van bulamazsak muafiyet müddetini bir sene 
daha temdidederiz. Asıl olan Necati Efendinin 
mütalâasıdır. Fakat bugün için değil. İstilâda 
düşman ordusunun girdiği yerlerde kedi dahi 
kalmamıştır. Nerede kaldı mevaşi?.. Bugün bir
den hayvan yetiştiremeyiz. Yetiştireceğimiz 
hayvanat memleketin ihtiyacına katiyen kâfi 
gelmez. Hariçten hayvan almaya - bu sene için -
muhtacız. Onun için Gümrük Resmini bir sene 
müddetle bırakırız. Senei âtiyede lüzum görür
seniz bir sene daha temdidederiz. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Bir seneliğin faidesi 
çıkmaz. 

NECATİ Ef. (Lâzistan) — Takyit doğru- ! 
dur. 
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MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (De

vamla) — Onun için bendeniz bu kanunu za
ruri görüyorum. Çünkü, memleketimizin koşum 
hayvanatına, damızlık hayvanata çok ihtiyacı 
vardır. Bunun için muafiyet lâzımdır. Zaman 
ile takyidetmek lâzımdır. Biri iki yapmak ka-

| bildir. Kâfi gelmezse bir sene daha temdidede
riz. Olabilir ki, bir sene sonra ihtiyacımız kal
maz. O zaman temdidetmeyiz. 

i REİS — Efendim, söz alan birçok arkadaş
larımız vardır; Binaenaleyh; lehte ve aleyhte 
bir tasnif yaparsak zannederim iyi olur. 

Mazhar Bey lehinde mi, aleyhinde mi? 
I MAZHAR B. (Aydın) — Lehinde! 

REİS — Emin Bey lehinde mi, aleyhinde mi? 
EMİN B. (Erzincan) — Aleyhinde.. 
REİS — Neşet Bey lehinde mi, aleyhinde 

mi? 
NEŞET B. (Kângırı) — Aleyhinde. 
REİS — Faik Bey! Lehinde mi aleyhinde 

mi? 
FAİK B. (Cebelibereket) — Lehinde.. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Reis 
Bey bendeniz usul hakkında söyliyeceğim. 
Efendim, müzakere ettiğimiz kanunun bir 
maddesini evvelce müzakere ve intacetmiştik. 
Bugün ikmal için diğer mevaddm müzakeresi 
de lâzımdır. Şimdi heyeti umumiyesi hakkında 
söz almıyor. Fakat elimizde ne matbuu var, ne 
yazılısı var. Tabı' ve tevzi olunmıyan bir ka
nunun müzakeresi doğru değildir. 

ALİ CENANİ B. (Gazianteb) — Tevzi olu-
nalı iki ay oluyor. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Müza
kere olunan encümenin .tadil ettiği şekildir. Bu
nun matbuu yoktur. 

REİS — İkisi tevhiden gelmiş ve birbirine 
merbut bir kanundur. 

EMİN B. (Erzincan) — Efendim, iki noktai 
nazar var. Biri Necati Beyin, diğeri Maliye 
Vekili Beyin fikirleridir. Eğer biz alelıtlak hay
vanatın Anadolu'ya geçmesini kabul edecek 
olursak içerde hayvan yetiştirmek için hiç 
kim'sede şevk ve heves kalmaz. Bu sene 
vdbayı hakari memleketimizdeki hayvanları 
baştanbaşa taramış ve öküz 'bırakmamıştır. Bu 

I kanun Maliye Vekili Beyin buyurdukları veç-
I hile bir seneye umalhisusu olursa doğru olabilir 
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ve şayanı kabuldür. Eğer uzun zamanlara mah
sus olacak olursa memlekette hayvan yetiştire
cek hiç kimseyi bulamazsınız. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — O halde siz de lehin-
desiniz. 

EMÎN B. — Bir sene için lehindeyim. Fa
kat daimî değil. 

REÎS — Efendim görüyorum ki maksat bir
leşiyor. Heyeti umumiyesi hakkındaki müza
kerenin kifayetine dair takrirler de var. Müza
kerenin kifayetini kabul edenler lütfen el kal
dırsın. Kabul edilmiştir. 

NEŞET B. (Kângırı) — Aleyhinde kimse 
söylemeden reye koyuyorsunuz. Ben aleyhinde-
yim. 

REÎS — Birinci maddeyi okuyoruz efendim. 

Hariçten ithal edilecek hayvanatın iki sene 
müddetle Gümrük Resminden muafiyetina dair 

Kanun 

MADDE 1. — Hariçten ithal olunacak bi
nek, mekâri ye koşuma elverişli her cins ester, 
merkep ve develerle hayvanatı feresiye ve ba-
kariye Gümrük Resminden muaftır. 

VEHBÎ B. (Karesi) — Efendim burada hay
vanatı bakariye ve feresiye var. Halbuki bi
zim memleketimizin en büyük zayiatı ve en bü
yük ihtiyacı koyun ve keçidir. Binaenaleyh 
bunlar sırf damızlık olarak geçirtilecektir. 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN FEHMİ B. — 
Onlar zaten muaftır. 

VEHBÎ B. (Karesi) — O halde bizim ara
dığımız da odur. 

NEŞET B. (Kângırı) — Efendim kanunun 
heyeti umumiyesi hakkında söz alan arkadaşla
ra Makamı Riyaset söz vermiştir. Binaenaleyh 
evvelemirde bu ciheti kaydettikten sonra.. 

ALÎ FUAD Pş. (Ankara) — Müzakerenin 
aleyhinde söyliyebilirdiniz. 

NEŞET B. (Kângırı) — Rica ederim Reis 
Efendi Hazretleri Riyaset mevkiim zatıâliniz 
mi işgal ediyorsunuz, başka zevat mı? 

REÎS — Devam buyurunuz. 
NEŞET B. (Kângırı) — Efendiler berideniz 

soruyorum Hükümetin Gümrük hususundaki 
siyaseti nedir? Himaye Usulünü mü tatbik et
mek istiyor, yoksa serbesti usulünü mü? Ser
besti usulünün câri olmasını ben de kabul edi
yorum; fakat bâzı mesailde Hükümet himaye 
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usulünü kabul etmek mecburiyetindedir. Ben-
denizce memlekette yetiştirilmesi mümkün olan 
bu gibi hayvanatı Gümrük Resminden istisna 
etmemelidir. Bu gibi hayvanat hakkında hima
ye usulü câri olmamalıdır. Ondan sonra mem
lekete getirilecek olan bu hayvanatın miktarı 
ne kadar ıolacaktır? Bu hususta Hükümetin dü
şüncesi nedir, vesaiki nedir, neye istinadetmiş-
tir? Evvelemirde Hükümetin, Maliye Vekilinin 
bunlara cevab vermesini istiyorum. 

BESÎM ATALAY B. (Kütahya) — Arka
daşlar! Arkadaşımız Neşet Bey kanunun aleyhin
de bulundular ve memlekette yetişen hayvana
t ı Hükümet himaye etmelidirler, dediler. Çok 
doğrudur, fakat memleketin ne Şarkında, ne 
Garbında hayvan kalmamıştır. Biz mevcudu ço
ğaltmak ve bilhassa cinslerini ıslah etmek için 
memlekete hayvan ithaline mecburuz. Bugün 
Çukurova'da gezen o sevimli atlardan, Kütah
ya'dan Aydm'a kadar uzanan zümürüdîn yay
lalarda yayılan sarı ineklerden bir tane kalma
mıştır. Orta Anadolu'da kalan inekler keçi ka
dar küçülmüştür. Bunların ıslahı için memle
kete her halde bu gibi hayvanatın gümrüksüz 
olarak girmesi lâzımdır. Usulü himaye bu tarz
da olur. 

Dr. MAZHAR B. (Aydın) — Kanunun aley
hinde bulunan arkadaşlarımız bilhassa iki nok
taya temas ettiler. Bu da esas itibariyle bire 
irca olunabilir. Neşet Bey arkadaşımız dediler 
ki memleket dâhilinde bulunan ve yetişen bir 
malın hariçten (getirilmesini teshil etmek men
faat değil, bilâkis mazarrattır. Memlekette hay
van yetiştirmek hususundaki arzu ve hevesleri 
kırar, dediler. Kanunun esbabı ımucibesi nazarı 
itibara alırUmıyarak mutlak olarak memlekette 
hayvanatı (himayeden ibaret bir meselei nazari
ye ve ilmiye 'mevzuubâhsıolsaydı, Neşet Bey yer
den göğe kadar haklı olabilirdi. Usulü himaye 
bir kısım erbabı fennin kabul ettiği bir nazari
y e bir fikirdir. Fakat kanunun sebebi vaz'ı 
memlekette kalmıyan veya pek kalil bir mik
tarda kalan çift hayvanatının' nakliye hayva
natının tedarikidir. Eğer şu veya bu usulü koy
makla veya şu kanunu vaz'etlmekle derhal mem
lekette mevcudolan hayvanatın dört misline ib
lâğı çaresi olduğunu ıgörürlerse, ellerinde mev
cut 750 bin .öküzün üç milyon öküze iblâğı ça
releri varsa nazariyeleri çok doğrudur. Beye
fendiler! Mücadelei Milliyeye başladığımız za-
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man, bakınız aradaki farkı izah edeyim. Mem
lekette 3 milyon küsur ıhayvanatı bakariye mev
cut iken bilâhara Sakarya 'Muharebesinden son
ra yapılmış olan istatistikte bu yekûnun 750 bi
ne inmiş olduğunu istatistik Dairesinden öğren
miştim. Demek ki, memleketimizdeki 3 milyon 
öküz 750 bine tenezzül etmiştir. Memleketimiz
de akalli 750 bin tane rençper olduğunu ka
bul ederseniz rençper başına bir öküz düşüyor. 
Rica ederim biraz da hesapla konuşalım. Mem
leketimizde ilim ve irfana ihtiyaç vardır. Mem
leketimizde ilim ve irfan veren mektepler de 
vardır. Mekteplerimiz var diye memlekete ilim 
ve irfanı «sokmayalım mı? Hudutlarımıza şey mi 
koyalım? Memleketimizin bugün hayvanata ih
tiyacı vardır. 

NEŞET B. (Kângırı) — Maşallah maşallah. 
Dr. MAZHAR B. (Aydın) — Evet efendim. 

Memleketimizde bir tek öküz 150 liraya teda
rik edilemediği bir zamanda himaye usulünden 
bahsediyorsunuz. Memleketimizin hakiki ihti-
yacatmı temin edecek çare ancak budur. Zira 
bir iki sene zarfında memleketin içinde bu gi
bi hayvanatı tekisir ve ıslah etmek çaresi yok
tur. Bunları tedarik ettikten sonra, ihtiyacı bu , 
suretle kapattıktan sonra ımiemleket dâhilinde 
yetişen hayvanat hakkında himaye usulünü 
koymak lâzımdır. Demek iki, evvelâ esası koymak 
lâzımdır. Evvelâ siz memleketinize lâzıım olan 
öküz ve inekleri bulunuz, ondan sonra himaye 
usulünü koyunuz. Rica ederim bu ihtiyaç mese
lesidir. ihtiyaç dolayflsiyle memlekete bu gibi hay
vanat girecektir. İhtiyaç zail olduğu ıgün zorla so
kalım deseniz bile girmez. Kendi elinizde, kendi 
tarlanızda ve kendi ovanızda yetişen hayvanat 
hariçten birtakım masarif ihtiyariyle getirilecek 
hayvanata nispetle daha ucuz olacağı için hiçbir 
kimse sizin eUerinizdefci öküz dururken hariçten 
gelecek öküzü almaz. Bu gayet basit bir kaidedir. 
Binaenaleyh her halde Hasan (Beyefendinin koy
duğu bir sene müddeti az görüyorum. Çünkü bu
gün en KİyaJde hayvanata muhtacolan memleket
ler aynı zamanda tek odalı bir hane bile tedarik 
edememiştir. Binaenaleyh memleketin, çok ihti-
yacatı vardır. Bir sene zarfında kabil midir ki, 
hem eşya ihtiyacı, hem yiyecek ihtiyacı, hem de 
hayvan ihtiyacı temin edilebilsin. Ben bunu bi
raz müstebat gibi görüyorum. Binaenaleyh bu se
ne zarfında bunların ihtiyaçlarının temini gayri-
mümkün gibi görülmektedir. Buyuruyorlar ki; 
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gelecek sene daha temdidederdz. Eğer bu ihtiyacı 
bugüne teslim ediyorlarsa bir defa yapmak her 
halde ahsendir. Binaenaleyh ihtiyaç varsa iki sene 
olmak üzere yaparsınız iki sene sonra merfu'dur 
ve böyle bir kanun yoktur dersiniz ve Neşet Be
yin arzuları da tamamiyle yerine gelir. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — İki senede bir sene de
mektir müddetin daha fazla olması lâzımdır. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Efendim Maızhar 
Beyefendinin mütalâatı gayet doğrudur. Malû-
muiâliniz hayvan meselesi arazi meselesidir, yay
lak meselesidir, • Anadolu'nun bir kere iktisat ci
hetini düşünelim. Vilâyatı Şarkiye'de şüphe bu
yurmayınız ki, 100 milyon koyun ve aynı zaman
da 20, 30 milyon inek ve öküze kâfi otlar çürü-
yüp gitmektedir. Memlekette, dağlarda kudretin 
bize ihsan etmiş olduğu bu otları çürütmektense 
lâzımgelen tedbirlere tevessül edelim. Meselâ 
İran' ın Hoy taraflarında elli kuruşa bir koyun 
veriyorlar. Memleketimiz vaktiyle 240 bin koyun 
ihracat yaparken bugün ancak 30 bin, kırk bin ve 
nihayet altmış bin 'koyun ihracedebiliyor. Ne lâ-
zımıgelir bir sene iki sene Gümrük Resminden 
müstesna olsa ye bu suretle koyun, öküz memle
ketimize girse ve çoğalsa ve kısmen de kendimiz 
ihracat yapabilsek fena mı olur? Bunu kabul bu
yurursanız memleketimizde hinıayei hayvanat 
mesaili daha yükselmiş olur ve daha iyi yapılmış 
olur. Bugün henüz meskenine dönmüş olan bir 
muhacir iki inek ve beş koyuna muhtaçtır. Bu iki 
inek ve beş koyunu da almak için elli lira lâzım
dır. Eğer bunun serbestisini temin buyurursanız, 
on lira verir on tane koyun alır, yirmi lira verir 
dört tane, beş tane inek alır. Bunların döllerini 
alır ve memlekette hayvan çoğalır, memlekette 
eski vaziyeti ihdas etmek istiyorsanız her halde 
bunu kabul etmekliğianiz lâzımıdır ve bilhassa ka
bulünü bendeniz rica ediyorum. İki sene memle
ketimize girecek öküzden, inekten, koyun ve sai-
reden Resim alınmasın. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. — 
Efendiler muayyen bir müddetle hayvanatın 
Gümrük Resminden muaf olarak memlekete gir
mesi memleketin menafii iktizasındandır. Neşet 
Bey arkadaşımız Maliye Vekâletinin Gümrük si
yaseti nedir diye sordular. Bendeniz zannediyo
rum ki; üç seneden beri memleketin siyaseti 
maliyesi burada mükerreren mevzuübahsoldu. 
Gümrük siyasetinde asıl olan, himaye ve aynı 
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zamanda bir menbai varidat olduğunu da bu
rada mükerreren ifade ettim. Fakat efendiler, 
himaye etmek demek; «mevcudolan bir şeyi 
himaye etmek demektir. Köylerimizde hattâ 
şehir ve kasabalarımızda vesaiti nakliye öküz
ler vasıtasiyle yapılır. Tarlalar o vasıta ile 
sürülür. Memleketin birçok kısmında şimen
difer, otomobil, diğer vesaiti fenniyeye aidolan 
bütün vazaifi bugün ve belki de bir zaman 
daha öküze tahvil etmişizdir. Bugün istihsa-
lâtı temin edecek derecede memlekette mevaşi 
mevcudolsaydı elbette memlekete hariçten hay
van girmesine hiçbirimiz taraftar olmazdık 
ve Gümrük Resmini almamak değil, daha faz
la olmasını teklif için karşınıza gelirdik. Fa
kat bir taraftan muharebe ve istilâlar, diğer 
taraftan emrazı sâriye memleketin malik ol
duğu hayvanatın çok büyük bir kısmını yok 
etmiştir. Muayyen bir müddetle memlekete 
gümrüksüz hayvan girmesinde hiçbir mahzur 
yoktur, hiçbir tehlike yoktur. Kanunu za
man ile takyidediyoruz. Bir defa memleketin 
ihtiyacatma kâfi gelebilecek derecede hay
van girsin, ondan sonra gümrükleri kaparız. 
Eğer bu tâyin edilen müddetten evvel mem
lekete hayvan dolacak olursa, tâyin edilen 
müddetten daha evvel gümrükleri kapatırız. 
Yalnız bu istisnada etlik malı tâbir edilen kasap 
malı dâhil değildir. Koşum hayvanatı, binek 
hayvanatı, yani nakliyede ve çiftte kullanı
lacak hayvanattır. Bu hayvanatın girmesinde 
mahzur değil bilâkis faide vardır. Kanunu ka
bul buyurun, getirecek olanlar getirsin. Bu 
memlekette boş kalan arazinin bir kısmının 
bir an evvel sürülmesini ve birçok menfaati 
mucib olacaktır. (Doğru1 sesleri) 

SALÎH Ef. (Erzurum) — Beyefendi zatı-
âiileri iki sene müddeti kabul buyurmaz mı
sınız ? 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN FEHMÎ B. — 
Efendim bu ihtiyaç belki bir senede, belki de 
iki senede telâfi edilir. Bir sene olsun, bun
da bir beis yoktur ve bendeniz bunda musir 
değilim, Fakat ikiden fazla olmasın. Eğer 
ikiden.fazla olursa o vakit muzırdır. 

REİS — Efendim birinci maddenin müza
keresinin kifayetini reyi âlinize vaz'ediyorum. 
Müzakerenin kifayetini kabul edenler lütfen 
el kaldırsın. Kifayeti müzakere kabul edilmiş
tir. Şimdi maddeye «iki sene müddetle» keli-
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meşinin ilâvesi hakkında Mazhar Müfid Beyin 
bir teklifi vardır. Takriri okuyoruz. 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddede (bakariye) kelimesinden 

sonra iki sene müddetle ibaresinin ilâvesini tek
lif ederim. 

Hakkâri 
Mazhar Müfid 

REÎS —• Efendim Mazhar Müfid Beyin tak
ririni kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul 
edilmiştir. Şu halde madde tadil olundu. Muad
del maddeyi okuyoruz. 

Maddel. —• Hariçten ithal olunacak binek, 
mekâri ve koşuma elverişli her cins ester, mer
kep ve develerle hayvanatı feresiye ve baka
riye iki sene müddetle Gümrük Resminden 
muaftır. 

REÎS — Efendim birinci maddeyi tadilen 
kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edil
miştir. İkinci maddeye geçiyoruz. 

MADDE 2. — Bu hayvanlar için muayenei 
baytariyeleri ifa -kılındıktan sonra sahipleri 
yedine evsaf ve eşkâlini müş'ir ve hastalıktan 
âri bulunduklarına dair vesikalar verilir. 

REFÎK ŞEVKET B. (Saruhan) — Efendim 
ben öyle zannediyorum ki; bir sıhhiyei baytariye 
vardır. Gümrükten geçen hayvanat için baytar
ların ne suretle muayene edeceklerine dair bütün 
hudutlarda ve deniz gümrüklerinde Nizamname 
vardır. Bu madde onu tasvipten ibarettir. Mev
cudu teyitten bir şey çıkmaz. Bendeniz tayyını 
teklif ederim. (Doğru sadâları) 

REÎS — Efendim başka söz istiyen var mı? 
(Hayır sesleri) Müzakereyyi kâfi görenler lüt
fen el kaldırsın. Müzakere kâfi görülmüştür. 

Efendim ikinci maddenin tayyı hakknda bir 
teklif vardır, ikinci maddenin tayyını kabul 
edenler lütfen el kaldırsın, Tay kabul edilmiş
tir. 

Efendim Eski üçüncü ve yeni ikinci mad
deyi okuyoruz. 

MADDE 2. — illeti sâriye ile malûl ve şüp
heli olanlara Zabıtai Sıhhiyei Hayvaniye Ka
nunu ahkâmı tatbik olunur. 

REÎS — Efendim yeni ikinci madde hakkın
da söz istiyen var mı? 

REFÎK ŞEVKET B. (Saruhan) — Mevcud-
olduğunu demin arz ettiğim bu kanun bu gibi 
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hayvanatın memlekete girmesini de meneder ve I 
ona göre nizamat tatbik edilir. Binaenaleyh bu 
madde de benim noktai nazarımea fazladır. 
Tayymı teklif ederim. 

REÎS — Efendim yeni ikinci maddenin tay
ymı Refik Şevket Bey teklif ediyor. Tayyı ka
bul edenler lütfen el kaldırsın. Tay kabul edil
miştir. Şimdi kanunun dördüncü maddesi ikinci 
madde oldu, onu okuyoruz. 

MADDE 2. — Mevaddı sabıkada mezkûr şe
raiti haiz bulunan hayvanata, memlekete du
hulleri tarihinden itibaren üç sene zarfında hiç
bir nam ve bahane ile vaziyed olunamaz. 

DURSUN B. (Çorum) — Bendeniz, Meclisi 
Âlinizin yalnız bir şeye nazarı dikkatini celb-
edeceğim. Anlaşılıyor ki, Türkiye'de hayvanat 
da iki kısımdır. Ecnebi ve yerli... ecnebi hayva
nat hiçbir kayıt ile mukayyet değil. Onlar hiç
bir şey ile takyidedilmiyecek. Ya yerliler edi
lecek mi? Bendeniz şu meselede bir garabet gö
rüyorum. Bunu büsbütün kaldırmalı. Vakıa in
sanlar arasında böyle bir imtiyaz varsa da hay
vanlar arasında böyle bir imtiyazın vücudunu 
ben kabul etmiyorum. 

MALÎYE VEKÎLİ HASAN FEHMİ B. (G-ü-
müşane) — Bu madde, mevcudolan (Tedariki ' 
vesaiti nakliyei askeriye Kanunu) ile tearuz j 
teşkil ediyor. Bu maddeyi kabul ettiğimiz tak- | 
dirde hakikaten Dursun Bey arkadaşımızın mü- | 
talâası vâridolur. Bendenizce buna lüzum yok
tur. Memleketimizce bir lüzum hâsıl olduğu za
man, Tedariki vesaiti nakliyei askeriye Kanu
nunun tatbiki icabettiği zaman, bu hayvan ha
riçten geldi, bu hayvan yerlidir, bu hayvan, bu | 
kanunun dairei şümulündedir, bu hayvan değil- I 
dir diye bir tefrik yapmak doğru değildir. 
Vesaiti Nakliye Kanunu altmış seneden be
ri devam, eden ve tatbik edilen bir kanundur. 
Meclisi Âliniz bir sene evvel Mükellefiyeti As- j 
keriye Kanununu kabul etmekle nakliyat hu
susunda onu takibettiniz. Binaenaleyh ahkâmı I 
umumiyeye 'bırakalım. Bu maddeyi tayyedelim. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Efendiler! Ben- : 
deniz Hasan Fehmi Beyin mütalâasına iştirak 
ediyorum. Söyledikleri mütalâayı bendeniz ya- ' 
pacaktım. Lüzum kalmadı. 

REİS — Refik Şevket Bey buyurun. 
REFİK ŞEVKET B. (Sarakan) — Vazgeç

tim. Bendeniz de Hasan Beyin fikrine iştirak 
ediyorum. 
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VEHBİ B. (Karesi) — Efendim; bu madde

yi kaldırdıktan sonra kanunu da kaldırmak lâ
zımdır. Bu kanunun ruhu bu maddededir. Bu 
madde olmazsa kimse getirmez. Bir kinişe bir
çok fedakârlık yaparak koşu hayvanı getirecek, 
yahut binek hayvanı getirtecek, sonra vazıyed-
ediîecek. Binaenaleyh; bu ıma'dde durmadıkça, 
bu madde kalmadıkça kimsenin hayvan getir
mesi kabil değildir ve hayvan getirmek imkân 
ve ihtimali yoktur. Esasen vesaiti nakliye için 
bugün memlekette mevcuf hayvan kâfi değil
dir. Hariçten getirmek istiyoruz. Buna teminat 
verelim ve çektiğiniz emek faidebahşolacaktır 
diyelim. Binaenaleyh bu maddeyi kaldıracak 
olursanız üç kuruş için kimse 'hayvan getirmez. 

RAGIB B. (Kütahya) — Efendim, bu mad
dede vaziyed edilmemesi meselesi çok lâzımdır. 
Ben de Vehbi Beyin fikrine iştirak ediyorum. 
Bu yalnız tüccaran içindir. Meselâ bir tüccar 
İran'dan hayvan alır, bizim [hududa gelir. 
Kümeli bir halde huduttan geçirdiği gün va-

I zıyed ederiz. Bu takdirde hiç kimse artık ha
riçten hayvan getirmez. Bu vaziyed meselesi 

i yalnız tüccarana mun'hasır olmak suretiyle, ya
ni doğrudan doğruya, toplu bir halde dâhile 
kümeli bir halde hayvan getirenlere mahsus 
olmak üzere, yani onların elinde bulundukça 
vaziyed edilmemesi lâzımdır. 

REİS — Efendim! Bu ikinci madde hak
kında söz istiyen var mı? (Hayır sadaları) 
Kifayeti müzakereyi kabul edenler lütfen el 
kaldırsın, kabul edilmiştir. Şimdi efendim, 
maddenin tayyı hakkında bir teklif vardır. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruihan) — Reis 
Bey bendeniz sarfınazar ediyorum. 

REİS — Refik Şevket Bey biraderimiz 
tekliflerinden sarfınazar ediyorlar. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. 
— Efendim! Memlekette iki çeşit ahkâm olur. 
Doğru değildir'. Memlekette Vesaiti Nakliyei 
Askeriye Kanununu iki sene tatbik etmiyelim 
diyebiliriz. Fakat bir kısım 'hayvanata tat
bik edelim, diğer kısmına etmiyelim demek 
doğru olamaz. 

VEHBİ B. (Karesi) — Şimdi bir kanun 
kabul 'ettik. Çiftelerini getirecekleri 'benzinleri 
Gümrük Resminden istisna ettik. Efendiler. 

I bu memlekette traktör kullanacak çiftçilere 
I benzin ve gazyağmı mecanen vereceğiz, fa-
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kat traktör makinesi kullan'mıyacâk olan çift
çiler evine de Gümrüğü verilmiş benzin ala
cak, bu doğru değildir. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN FBHMl B. — 
Dalha kabul etmedik. 

VEHBÎ B. (Karesi) — Ediyoruz. Bendeniz 
kabul ediyorum. Yani memlekette böyle elbette 
iki sınıf hayvan olacak. Çünkü, bunu damızlık 
olarak getireceğiz. Getirdiğimiz hayvanatı da 
her hangi bir vesile ile daima şahidolduğumuz 
şunun bunun eline kaptırma'k da hiç doğru de
ğildir. Zeyd'e veya amr'a garaz için hayvanata 
vazıyed 'edilmiştir. Bu madde her halde kalsın ve 
vazıyed keyfiyetine meydan açılmasın. Bu bir; 
İkincisi memlekete getirelecek olan hayvanlar 
böyle lâalttayin getirilecek hayvanlar değildir. 
Lâalettayin vesaiti nakliyede kullanılacak hay
van değildir. Bin lira verilecek beş yüz lira ve
rilecek ve ta Arabistan'dan veya Macaristan'dan 
getirilecektir. Binaenaleyh getirecek adam ken
di binek arabası için getirtecek, kendi arabasın
da kullanacaktır. Eğer bu maddeyi kaldıracak 
olursanız katiyen getirmiyecektir. Bu, kanun 
hükmündedir. Eğer bu maddeyi tatbik ederseniz 
memleket vesaiti nakliye kazanmış olacaktır. 

MAZHAK MÜFÎD B. (Hakkâri) — Efendim 
bendeniz Vehbi Beyin fikrine tamamen iştirak 
ediyorum. Bu kanunun ruhu zaten bu maddede
dir. Biz köylünün vesaiti nakliyeye ve saireye 
olan ihtiyacını nazarı dikkate alıyoruz ve bir 
kanun yapıyoruz ve diyoruz k i : hayvanat geti
recek onlardan Gümrük 'Resmi almıyacağız. 
Efendiler biz kanunu Hülkümelt hazır vesaiti 
nakliye bulsun diye yapmadık. Efendiler biz bu
nu köylünün ihtiyacını tehvin için yaptık. Bina
enaleyh eğer Hükümet yine mevcut Vesaiti nak
liye Kanunu mucibince eldeki hayvanata kema-
fissabık vazıyed edecekse neden köylü hayvan 
getirsin? Demek oluyor ki köylü hayvan getir
sin, yarın yine kemafissabık, Vekil Beyefendinin 
buyurduğu kanun mucibince Hükümet elinden 
alsın. Köylü budala mıdır? Niçin getirsin? Biz 
diyoruz k i : Memleketimizde hayvana ihtiyaç 
vardır. Yine her hangi bir feöylü ile gidip görüş-
seniz 'köylünün birinci derdi hayvandır. Her 
birinize söylemişlerdir. Hayvanımız yoktur, 
çift yapamıyoruz, bir iki koyunum vardır, yağ 
çıkarıyordum şimdi çıkaramıyorum. Yününden 
istifade edecektim, edemiyorum diyor. Tabiî bu 
şikâyeti pekâlâ bilirsiniz. Bütün arkadaşlarım bu 
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şikâyeti dinlemiştir. Biz onları teşvik ediyoruz. 
Hayvan getiriniz diyoruz, Gümrük almıyacağız 
diyoruz. Sonra her hangi bir sebepten dolayı 
git vesaiti nakliyesine vazıyed et, bu katiyen ca
iz değildir. Evet memlekette ilki nevi hayvan olur 
mu? Tabiî olur. Hükümet yeni gelenlere damga 
vursun. Ben Maliye Vekili Beyefendinin;' zür-
raa tehsilât göstermek için, bu iki senenin beş 
seneye iblâğını teklif edeceklerini zannederken 
maateessüf bu ciheti nazarı dikkate almıyaraık 
Hükümetçilik noktai nazarından, vesaiti nak
liye tedariki noktai nazarından bu maddenin 
ref'ini talebediyor ki hatadır. 

NECATİ Ef. (Lâzistan) — Efendiler, ben
deniz evvelce bu kanunun reddini teklif etmiş
tim. Ve sebebolarak diyordum ki : Bizim mem
leketimizde, bizim yaylalarımızda hayvan ye-
tiş'tirmek sühuletlidir. Sonraldan Ibâzı memaliki 
müstahlâsada hayvan fıkdanı olduğunu işittim. 
Oralarda hayvan hiç yokmuş. Fakat oralarda 
olmamakla beraber Anadolu'nun diğer tarafla
rında pek çoktur. Efendiler, bendeniz gö
zümle görmüşümdür. Ben Igözümle gördükte 
sonra artık varmış, yokmuş demeyi anlamam. 
İhtiyaçtan dolayı memlekete hayvanatın celb-
edilmesi bir madde ile kabul edildi ve celbine 
karar verildi. Ve iki sene ile takyidettik. Buuu 
zürra, çiftçi alacak, istimal edecek, onunla çif
tini çubuğunu sürecek. Pek doğru, fakat 
efendiler bizim memleketimizde bir kanunumuz 
vardır, bu da Tedariki vesaiti nakliye Kanu
nudur. Evet Hükümet lüzum ve ihtiyaç hisset
tiği zaman, istediği zaman bu hayvanatı almı-
yacak mıdır? Hükümet ciheti askeriyenin o hu-
susatını yapmıyacak mıdır? 

MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) — Eğer Hü
kümet alacak olursa halk getirmez. 

NECATI Ef. (Devamla) — Pekâlâ getirme
sin, getirmezse ne yapalım. Getirdiği vakitte 
elinden alınmıyaeak, (Gürültüler) Yani ,o Te
dariki vesaiti nakliye Kanunu elde mi kalacak
tır, tatbik edilmiyecek midir? Bunun hükmü 
icra edilmiyecek midir? Binaenaleyh bu hu
susta yolsuzluk vardır. Rüsum vermiyor. Rü
sum vermediğinden dolayı memlekete hayvan 
giriyor. Artık memlekete hayvan girdikten 
sonra kimseye vermesin. Bunun himayesi de 
doğru olamaz ve böyle bu kanun olmaz. Madem
ki mevcut kanunla tearuz teşkil ediyor, tearuz 
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tenkil etmemek için bu maddenin tayyını teklif 
ediyorum. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Efen
dim, hariçten memleketin ihtiyacı için ithal 
edilecek hayvanata eğer Hükümet vazıyed ede
cek olursa memlekete bir hayvan gelmez. Çün
kü Resimden istisna kadar da bir ikramiye 
verilmiş olsa yine kimse getirmez. Bendenizce 
Hükümetin vazıyed etmesine hacet yoktur. Hü
kümet biraz intizar eder de ahalinin eline geç
tikten stonra vesaiti nakliye Kanununu tatbik 
ederse yine maksat hâsıl olur. Binaenaleyh 
hayvanata Hükümetin vazıyed etmemesi hak
kındaki teklifin tayyını istemek memlekete 
hayvan girmemesini istemek demektir. Binaen
aleyh bendenizce maddenin aynen kabulü lâzım
dır. (Müzakere kâfi sadaları) 

REİS — Efendim, müzakerenin kifayetini 
kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edil
miştir. Şimdi tadil teklifi vardır, okunacak. 

Riyaseti Celileye 
İkinci maddede muharrer (mevaddL sabıka 

tâbirine) lüzum kalmamıştır. Binaenaleyh mad
denin başına (Bu suretle ithal olunan hayva
nata memlekete tarihi duhulünden...) suretinde 
tadilini teklif ederim. 

Y,ozgad 
Bahrî 

(Kabul sesleri) 
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ALİ CENANİ B. (Gazianteb) — Müdafaai 

Milliye lâzımdır. Doğrudur. 
REFİK ŞEVKET B. — Müdafaai Milliye 

Vekâletine taallûku yoktur. (Vardır sadaları) 
SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Vesaiti 

nakliyeye ciheti askeriye müdahale etmez. Hü
kümete bildirir. Hükümet vaziyed eder. Bina
enaleyh bu kayda lüzum yoktur. 

REİS -— Efendim maddeyi (bir daha okuyu
nuz. (Tekrar okundu.) 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Demin
ki mâruzâtıma göre Dahiliye Vekili memur de
mek lâzımdır ve binaenaleyh Dahiliye Vekâle
tinin de ilâvesi lâzımdır. Bu kanun memleke
tin iktisadiyatına taallû(k ettiği için iktisat Ve
kâletine, gümrükten istisna edildiği için Mali
ye Vekâletine; taallûk ediyor. Vesaiti nakliye
ye taallûku dolayısiyle Müdafaai Milliye Vekâ
leti de bu kanuna memur ediliyor. Halbuki or
du, ihtiyacı olan vesaiti Hükümetten ister. Da
hiliye Vekâleti kanunu tatbik eder. Vesaiti nak
liyeyi toplar. Ciheti askeriyeye verir. Binaen
aleyh burada Müdafaai Milliye Vekâletinin alâ
kası yoktur. Dahiliye Vekâletinin bu Ikanuna 
memur edilmesi lâzımdır. 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim bendenizce 
bu kanunlarda «Dahiliye, Adliye veya falan 
Vekâlet memurdur» demek birer unvandan iba
rettir. Meselâ falan kanuna Maliye Vekâleti me
murdur. Bu kanundan mütevellit bir mesele için 
mahkemeye gittik. Bu kanuna Adliye Vekâleti 
memur değildir diye mahkeme hüküm vermiye-
cek midir? Binaenaleyh her hangi vekâleti me
mur ederseniz ediniz; bu İkamın doğrudan doğ
ruya hayvanat celbine taallûk ettiği için iktisat 
Vekâletine, Gümrükten istisna meselesi olduğu 
için Maliye Vekâletine taallûk eder ve bu iki 
Vekâlet bu kanuna memur edilirse kâfidir. 
Diğer vekâletler zaten Büyük Millet Meclisinden 
çıkan her kanuna ve her karara itaat etmeye 
mecburdurlar. 

REİS — Şimdi efendim dördüncü madde 
hakkında iki teklif var. Birincisi, Müdafaai Mil
liye Vekâletinin çıkarılmasını teklif ediyor. Di
ğeri de Salih Efendi biraderimizin teklifidir ki 
Dahiliye Vekâletinin ilâvesini teklif lediyor. Da
hiliye Vekâletinin ilâvesini ve Müdafaai Milliye 
Vekâletinin maddeden çıkarılmasını kabul eden
ler lütfen el kaldırsın. Kalbul ^edilmiştir. Şu halde 

REİS — Demek ki, tadilen kabul ediyorsu
nuz. (Evet sadaları) Binaenaleyh tadilen ikinci 
maddeyi reyi âlinize vaz'ediyorum. 

Madde 2. — Bu suretle ithal olunan hayva
nata memlekete tarihi duhulünden itibaren üç 
sene zarfında hiçbir nam ve bahane ile vazıyed 
edilemez. 

REİS —• Maddeyi bu şekilde kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. İkinci madde tadilen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren meriyülicradır. 

REİS — Üçüncü maddeyi reyi âlinize vaz'-
ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın, 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — işbu kanunun icrayı ahkâmı
na İktisat, Müdafaai Milliye ve Maliye Vekil
leri memurdur. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Müdafaai Müliye 
Vekâletine lüzum yoiktur. Çıkarılması lâzımdır. 
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madde «İktisat, Maliye ve Dahiliye Vekilleri 
memurdur» şeklinde oluyor. (Tamam sesleri) 
Binaenaleyh dördüncü maddeyi bu şekilde reyi 
âlinize vaz'ediyorum. Kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Efendiler' şimdiye kadar üç kanun kabul 
edilmiştir. Bunları ayrı ayrı tâyini esamiyle reyi 
âlinize vaz 'edeceğim. Evvelâ düyunatı sabıkanın 
mahsubu hakkındaki Kanunu reyi âlinize vaz 
ediyorum. (Hepsi birden yoklama ile olsun ses
leri) Pekâlâ efendim. Düyanatı sabıka, alât ve 
edevatı ziraiye ve hayvanat hakkındaki kanun
ları yoklama suretiyle reye vaz'ediyorum. (Esa
mi okundu) 

REİS — Efendim, reylerini istimal buyur-
mıyanlarm isimlerini tekrar okuyoruz. (Esami 
tekrar okundu.) Efendim reylerini vermiyen-
ler vars>a lütfen istimal buyursun. İstihsali âra 
hitam bulmuştur. 

DURAK B. (Erzurum) — Reis Beyefendi, 
Gümrük meselesinin müzakeresini teklif ediyo
rum zaten müstacel ruznamededir. 

İSMAİL SUBHİ B. (Burdfur) — Reis Bey! 
Dün Meclisi Âlinin bir kararı vardı. Bu gün 
için 3 ncü madde olarak İstanbul emlâkine, dair 
Kanuns müzakere edilecektir, bu karar bozula
maz. Aylardan beri sürükleniyor rica ederim. 

DURAK B. (Erzurum) — Gümrük meselesi 
müstaceldir, mühimdir. Kanunsuz hareket de
vam ediyor. Bir tek maddedir. 

İSMAİL SUBHİ B. (Burdur) — Karar ya 
mutadır, ya değildir. Tekrar reye konamaz. Ri
ca ederim. 

REİS — Efendim! Evkaf Vekâletine İiç 
milyon lira avans itasına dair bir lâyiha var. 
Muvazenei Maliye Encümenine havale ediyoruz. 

Efendim! Ruznamede Gümrük Resmi hakkın
da bir teklifi kanuni vardır. * 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. — 
Efendim, Gümrük meselesi Muvazenei Maliye 
Encümeninde Avans Kanunu ile tevhidedildi. 
Avans'da bir maddedir. Onunla müzakere edilir. 
Avans Kanununun şimdi müzakeresini teklif 
ediyorum. 

İSMAİL SUBHİ B. (Burdur) — İstanbul 
emlâki hakkındaki Kanundan sonra Avans Ka
nunu müzakere edilecektir. 

REİS — Efendim, bir saat evvel verdiği
niz bir kararda teneffüsten sonra Avans Ka-
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I nununun müzakeresini kabul buyurmuştunuz. 

Bundan sonra Gümrük Kanunu vardı. Hal
buki teneffüs yapılmadığı hailde, müzakereye 
djevam ediyoruz. Teneffüs yapsaydık bunu mü
zakere etmek lâzımdı. Binaenaleyh Avans Ka
nununun müzakeresine başlıyoruz. Müsaade bu
yurunuz, okuyacağız. 

4. — Erzurum Mebusu Âsim Beyin, Istiari-
buldan Anadolu'ya ithal edilecek eşyadan ikin
ci defa Gümrük Resmi alınmamasına, dair takriri 
ve Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 

FEYYAZ ÂLİ B. (Yozgad) — Reis Bey 
Gümrüğe dair olan maddenin bir esbaba mucibe 
mazbatası vardır. Onu da ayrıca okumak lâzım
dır. 

Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 
İstanbul'dan Anadolu'ya ithal olunan eş

yadan Gümrük Resmi alınmaması lüzumuna dlair 
Erzurum Mebusu Âsim Beyin Heyeti Celileden 
encümenimize muhavvel takriri Maliye Vekilli 
Hasan Fehmi Beyefendinin huzuriyle tetkik ve 
icabı müzakere edildi. Filhakika un ve buğday
lar müstesna olmak üzere bugün İstanbul'da 
tatbik edilen Gümrük Tarifesi memleketin aska-
sarnı sairesinde tatbik Edilen tarifenin aynı ol
duğu cihetle hariçten gelecek eşyayı tieariyeden 
evveflâ İstanbul'a, saniyen İstanbul'dan Anado
lu'ya hîni ithalinde iki defa Gümrük Resmi alın
ması gayritabiî ve iktisaden gayrikabili tecviz 
bir haldir. Esasen transit suretiyle Anadolu'
ya geçecek eşyadan yalnız bir defa Gümrük Res
mi alınmakta olduğu cihetle, bugün ikinci kor
dondan yalnız perakende mal alan küçük ser
mayeli tüccar müteessir olmakta ve transit 
suretiyle eşya celbeden tüccar ise küçük es
nafın ikinci defa olarak verdiği vergiyi 
açıktan kazanç şeklinde müstehliklerden al
maktadır. Bu defa ikinci Gümrük Resmi de 
binnetice daima müstehliklere yüklenmekte 
ise de eşya fiyatının tereffüü muameleyi azal
tarak mübadele müddetini uzatacağı cihetle 
küçük sermayeliler bilhassa bu noktadan za
rar görmektedirler. Her ne kadar İstanbul'
daki gayritabiî vaziyetin devamı müddetince 
ikinci gümrük kordonunun ilgası bâzı mah
zurlar tevlidedebilirse de vekâletçe buna kar
şı ihtiyatlı davranılarak neticelerini tahfif 

I ve tahdideylemek daima mümkün ve ilganın 
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temin edeceği faidelere mukabil bu zarar
lar tâli derecede haizi ehemmiyettir. Esbabı 
marazaya mebni encümen bilittifak teklifi vâ-
kıı tasvibeylemiştir. Ancak ikinci kordonun 
bilâkaydüşart ilgası takdirinde istanbul'a ta-
rifei asliyenin beş misli Resim vermek sure
timde ithal olunan un ve buğdaylar bilâre-
sim Anadolu'ya gelebileceği cinetle buna mâni 
olmak üzere encümence tanzim ve Avans Ka
nununa sekizinci madde olarak ilâve edilen 
maddei kanuniyenin kabulü ve işbu mazbatanın 
tasviben Maliye Vekâletine tebliği arz olunur. 

12 Nisan 1339 
Reis Mazbata Muharriri Kâtip 

Ali Cenanı Mazhar MüficT Feyyaz Âli 
Âza Âza Âza 

Elâziz Konya Saruhan 
Naci Kâzım Hüsnü Necati 

Âza Âza 
Yozgad. Reşad 
Bahrî 

REİS — Efendim ! Okunan, Avans Kanu
nuna müzeyyel Gümrük Resmi hakkındaki 
mazbatadır. Müzakere olunmak lâzımgelir, 
onun için evvelâ mazbatayı reyi âlinize vaz'edi
yorum. 

NEBlL Ef. (Karahisarı Sahib) — Mazba
tayı mı reye koyacaksınız? 

RElS —• Orta yerde müzakere olunacak bir 
mazbata, var. Gümrüğün ilgası tasvibedilmiş, 
ancak un ve buğday hakkında Avans Kanu
nuna bir madde konuluyor. 

NEBÎL Ef. (Karahisarı Sahib) — ıSöz is
tiyorum. Esasen Istanburdan Anadolu'ya it
hal edilecek eşyayı ticariyeden alman Güm
rük hakkındaki maddeyi bir kararla ilga, et
tik. (Alınıyor sesleri) Almıyorsa Maliye Veki
linin ihtimalki bir tedbiri ihtiyati olarak ta
miminden ibarettir. Esasen gerek avans kanun
larına ve gerek başka maddei kanuniye ile 
istanbul işgal Kuvvetlerinden kurtulduktan 
ve bizim elimize geçtikten sonra istanbul'dan 
Anadolu'ya gelecek eşyayı ticariye hakkında 
ikinci bir Gümrük almakla ne bir karar var
dır, ne de bir kanun. Eğer böyle bir şey var
sa izah buyursunlar, bunu anlıyalım. 

FEYYAZ Âli B. (Yozgad) — Mazbatayı 
reye korsanız mesele hallolur. 
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I MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMÎ B. — 

Efendim Mudanya Mukavelenamesi mucibince 
işgali resmen Meclisi Âli kabul .etmiştir, işgal 
altında bulunan memlekete karşı Gümrük te
sis etmek Gümrük Kanununun ahkâmı asliye-
sindendir. Eğer Meclisi Âli müsaade ederse 
kordon kal kaçaktır. Yoksa kalkmaz. (Mazbata-

- yi reye vaz'ediniz sesleri) 
REİS — Efendim Muvazenei Maliye Encü

meninin bu mazbatasını reyi âlinize vaz'ediyo
rum. Istanburdan Anadolu'ya girecek emval -

I den Gümrük alınması hakkındaki usulün il-
j gasına dair olan mazbatayı reyi 'âlinize vaz'edi

yorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Ka
bul edilmiştir. (Müttefikan sesleri) 

İSMAİL SUBHl B. (Burdur) — Ben mu
halifim ittifak yok... 

DURAK B. (Erzurum) — Sosyallı bu işin 
içinde yoktur. Ondan, başkası müttefikan ka
bul etti. 

REİS —• Maliye Vekâletine tebliğ edeceğiz. 

I 5. — 1339 senesi bütçesinin tasdikine kadar 
I üç ay için 30 milyon Ura avans itasına dair ka

nun lâyihası, Müdafaai Milliye Vekâletine 
I 6 446 000 lir alık avans itasına dair kanun lâ-
I yihası, Lozan Sulh Konferansına gidecek olan 
, Heyeti Murahhasa için (250) bin lira tahsisat 

I itasına dair kanun lâyihası ve Muvazenei Maliye 
I Encümeni mazbatası 

MADDE 1. — Üç yüz otuz dokuz senesin-
I de hidematı umumiyei Devlete sarf ve senei mez-
I küre bütçesinden mahsubu icra edilmek üzere 
I 28 Şubat 1339 tarihli Kanunla verilen tahsisata 
I zamimoten bu defa dahi merbut [1] numaralı. 
I cetveldeki tertip veçhile otuz milyon liranın sar-
I fma mezuniyet verilmiştir. 
I m MADDE 2. -— Devairi mülkiye maaşat sar-
I fiyatı Muvazenei Maliye Encümeninin bin üç 
I yüz otuz sekiz senesinde tesbit etmiş olduğu fu-
I sııl ve mevadda tatbik olunur. Tahsisatı muta-
I havvileden mahdudolan aksamı masarif merbut 
I [2] numaralı cetveldedir. 

i MADDE 3. — Devairi askeriye sarfiyatı üç 
I yüz otuz sekiz senesi için tesbit edilen fusul ve 
I mevadda tatbik edilir. 

MADDE 4. — Büyük Millet Meclisi bütçesi 
I için umumi bütçede mevzu tahsisat miktarı-
I mn tamamına, kadar sarfiyat icrası caizdir. 
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MADDE 5. — Mülga Devairi Merkeziye me

murininden açıkta kalmış olanlara. 13 Kânunu
sani 1339 tarihli ve 296 numaralı Kanunun bi
rinci, ikinci, üçüncü maddleleri mucibince avans 
olarak verilmekte olan maaşı aynı kuyut vo 
şurut dairesinde senei haliye Mayıs nihayetine 
kadar ita olunacaktır. 

MADDE 6. — Mahalli âhara naklolunan eş
hasın emvali metrukesinin sureti tasfiyesine 
dair olan 11.3 Eylül 1J381 tarihli Kanunu Mauvak-
kat ahkâmı her ne suretle olursa olsun hudut 
haricine veya İstanbul ile memaliki meşguleye 
firar veya tagayyübeden eşhasın emvali metruke-
sine dahi şâmildir. 20 Nisan 1338 tarihli Em
vali Metruke Kanunu mülgadır. 

MADDE 7. —• İşbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren meriyülicradır. 

MADDE 8. — İşbu kanunun icrayı ahkâmı
na İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

İcra Vekilleri Heyeti 
Reisi Şer'iye Vekili 

Hüseyin Rauf 
Müdafaai Milliye Vekili Adliye Vekili 

Kâzım Rifat 
Dahiliye Vekili Hariciye Vekili 

Ali Fethi İsmet 
Maliye Vekili Maarif Vekili 
Hahan Fehmi İsmail Safa 
Nafıa Vekili İktisat Vekili 

Feyzi Mahmudı Esad 
Erkânı Harbiyei Umumiye 

Vekâleti Vekili 
Kâzım 

Sıhhiye Vekili 
Dr. Rıza Nur 

Esbabı mucibe lâyihası 
İlcaatı Ahval münasebetiyle senei haliye 

bütçesi vaktü zamaniyle tanzim ve takdim edi
lememiş olmasından dolayı senei merkumenin 
birinci üç aylık hidematı umumiyesi için veri
lecek avansa Maliye Vekâleti Celilesince 1338 
bütçesi esas ittihaz edilmiş ve Meclisi Âlii Mil
lice de bu esasa göre on dört milyon küsur bin 
liranın sarfına mezuniyet verilmiştir. Mebaliği 
mezburenin ahiren tanzim ve takdim kılman 
1339* bütçesine mevzu tahsisata nazaran ihtiyaç
tan pek noksan olduğu ve bu para ile iaşe ve 
idarenin temini gayrimümkün bulunduğu anla
şılmıştır. İdarei umumiye ihtiyacından başka 
ordunun ahvali sıhhiyesinin tanzimi için muba-

. 1339 C : 1 
yaası ehem ve elzem bulunan iki yüz bin lira
lık sulfatoya ve senenin ilk aylarında tesis ve 
tedariki icabeden mevadda karşı tahsisat olma
dığı gibi malzemei harbiye ve esliha ve cephane 
bedeli olarak elde bulunan tahsisat da her han
gi bir fabrika ve müessese ile taahhüde girişT 
meye gayrjkâfi bulunmaktadır. Hululü takar-
rübeden Ramazanı Şerifin bu müddet zarfında 
dâhil bulunması ve askerin Ramazan istihkakı
nın eyyamı âdi^eden farklı olması kısmı mıı-
ayyenat ihtiyacını tezyidetmiştir. Binaenaleyh 
esbabı ânifedeh dolayı muayyenat ve melbusat 
ve maaşat ve mualecat ve levazımı harbiye gibi 
aksamı masarifin tediyesi hususunda şimdiden 
başgösteren müşkülâtın mütaakip aylarda kesbi 
şiddet edeceği aşikâr bulunmakla ordunun Ma
yıs gayesine kadar iaşe ve idaresi için mezkûr 
on dört milyon küsur bin liralık avansa zami-
meten 6 4413 000 liralık bir avansa olan-ihtiyaç 
tahakkuk etmişi ve temini itası için muktazi 
lâyihai kanuniyesi leffedilmiştir. Müdafaai Mil
liye Vekâleti, Meclisi Âlinin salifülârz lüzum ve 
zarureti tamamen tasvip ile is'afi istirhamı lût-
funda bulunacağına mutmainimdir. 

3 . 4 . 1339 
Lâyihai kanuniye 

MADDE 1. — 1339 senesi birinci üç aylık 
hidematı umumiyesine sarf edilmek ve senei 
merkume bütçesinden mahsubu icra kılınmak 
üzere 28 Şubat 1339 tarihli kanunla sarfına me
zuniyet ita edilen otuz milyon yüz on dört bin 
iki yüz elli beş liraya zam-imeten Müdafai Milliye 
Vekâleti için alltı milyon dört yüz kırk altı bin li
ranın aynı veçhile sarfına mezuniyet gerilmiştir. 

MADDE 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren meriyülicradır. 

MADDE 3. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına 
Maliye ve Müdafai Milliye Vekilleri memurdur. 

5 . 4 . 1339 

İcra Vekilleri Heyeti Reisi Şer'iye Vekili 
Hüseyin Rauf 

Müdafaai Milliye Vekili 
Kâzım 

Dahiliye Vekili 
Ali Fethi * 

Maliye Vekili 
i Hasan Fehmi 

Vehbi 
Adliye Vekili 

Rifat 
Hariciye Vekili 

İsmet 
Maarif Vekili 

İsmail Safa 
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Nafıa Vekili 
Feyzi 

Sıh. ve Mua. îç. Vekili 
Dr. Rıza Nur 
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iktisat Vekili 

Mahmud Esad 
Erkânı Harbiyei 

Umumiye Vekâleti V. 
Kâzım 

10 . 4 . 1339 
T. B. Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Lozan Sulh Konferansına azimet edecek He
yeti Murahhasa masarifi umumiyesine mukabil 
üç yüz otuz dokuz sıenesi Hariciye Vekâleti 
bütçesine iki yüz elli bin lira tahsisat 
vaz'ma dair tanzim ve İcra Vekilleri Heyetinin 
10 . 4 . 1339 tarihli içtimamda kabul edilen ka
nun lâyihası ile esbabı mucibe sureti musaddaka-
sı leffen takdim kılınmıştır. İfayı iktizası ile 
neticesinin iş'arma müsaadei âlilerini istirham 
eylerim efendim. 

icra Vekilleri Heyeti Reisi 
Hüseyin Rauf 

Esbabı mucibe lâyihası 
Sulh Konferansına i'zam olunan Heyet ma

sarif atı için 1338 senesinde 3 Teşrinisani 1339 
ve 27 Kânunuevvel minh tarihli Kanunlar ile alı
nan iki yüz elli b'n lira tamamen sarf edilmiş ol
duğundan 23 Nisan 1339 da Lozan'da tekrar 
içtima edecek olan Sulh Konferansına gönderi
lecek Heyeti Murahhasa masarifatma muka
bil 1339 senesi Hariciye bütçesine iki yüz 
elli bin lira tahsisat vaz'ma lüzum görülmüş 
ve tanzim olunan uıaddei kanuniye lâyihası' 
leffen takdim kılınmıştır efendim. 

Hariciye Vekâleti 1339 senesi bütçesinin 
(A/211) Sfeılh müzakeresi faslına 250 bin lira 

vaz'ma dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — Hariciye Vekâleti 1339 se
nesi bütçesinin (A/211) Sulh müzakeresine me
mur Heyetin masarifi umumiyesi faslına iki 
yüz elli bin lira tahsisat vaz'edilmiştir. 

MADD'E 2. —; işbu tahsisatın sureti sarfı icra 
Vekilleri Heyetince yapılacak bir talimatname ile 
tâyin ve Heyet Reisi ile Murahhas ve Müşa
vir, mütercimler ve fcetebe ile efrada verile
cek yevmiye ve elbise bedelleri 3 Teşrinisani 
1338 tarihli Kanun mucibince*tesviye olunur. 

MADDE 3. — işbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren meriyülicradır. 
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MADDE 4. — işbu kanunun icrayı ahkâ

mına Hariciye ve Maliye Vekilleri memurdur. 
10 . 4 . 1339 

îcra Vekilleri Heyeti Reisi Şer'iye Vekili 
Hüseyin Rauf 

Müdafaai Milliye Vekili 
Kâzım 

Dahiliye Vekili 
Ali Fethi 

Maliye Vekili 
Hasan Fehmi 

Nafıa Vekili 
Feyzi 

Sıh. ve Mu. îç. Vekili 
Dr. Rıza Nur 

Vehbi 
Adliye Vekili 

Rifat 
Hariciye Vekili 

ismet 
Maarif Vekili 
ismail Safa 
iktisat Vekili 

Mahmud Esad 
Erkânı Harfoiyei 

Umumiye Vekâleti V. 
Kâzım 

Muvaizenei Maliye Encümeni Mazbatası 
Hidematı Umumiyei Devlete sarf edilmek 

üzere 28 Şubat 1339 tarihli Kanunla verilmiş 
olan tahsisata ilâveten otuz milyon liranın da
ha avans olarak sarfına mezuniyet itası ve Lo
zan Konferansına gidecek Heyeti Murahhasa 
masarifi umumiyesine mukabil Hariciye bütçesi
nin faslı mahsusuna» 250 bin lira tahsisat vaz'ı ve 
Müdafai Milliye için ayrıca altı milyon dört yüz 
bin küsur lira avans verilmesi hakkında icra Ve
killeri Heyetinin üç kıta lâyihai kanuniyesi ile 
istanbul'dan Anadoluya ithal olunan eşyadan 
Gümrük Resmi alınmaması lüzumuna dair Erzu
rum Mebusu Âsim Beyin Heyeti Celileden En
cümenimize muhavvel takriri mütalâa ve tetkik 
olundu. 

Esbabı mucibesi şifahen arz edilmek üzere 
encümence ilâve edilen bâzı mevad ile birlikte 

tadilen ve tevhiden tanzim olunan lâyihai kanu
niye takdim kılınmış olmakla müstacelen müza
kere ve tasdiki ve Erzurum Mebusu Âsim Beyin 
salifülarz takriri üzerine ayrıca yazılan merbut 
mazbatanın da tasviben Maliye Vekâletine teb
liği arz olunur. 

Reis 
Ali Cenani 

Kâtip 
Feyyaz Âli 

Mazbata Muharriri 

Âza 
Yozgad 
Bahrî 
Âza 

Beşat 

Müstenkifim 
Mazhar Müfid 

Âza ' 
Konya 

Kâzım Hüsnü 
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ikinci Avans kanunu lâyihası 

12.4 

MADDE 1. — 28 Şubat 1339 tarihli Avans 
Kanunu ile sarfına mezuniyetjyerilmiş olan otuz 
milyon yüz <m dört bin iki yüz elli liraya zami-
meten Bahriye ve Müdafai Milliye ve Askeri 
fabrikalar için yirmi iki milyon ve devairi sai
re için on beş milyon beş yüz bin ki ceman otuz 
yedi milyon beş yüz bin liranın daha avans 
olarak sarfına mezuniyet verilmiştir. ] 

MADDE 2. — işbu tahsisat devairi mülkiye 
ve askeriye için 1338 senesinde Muvazene! Ma
liye Encümenince tesbit edilmiş olan fusul ve 
mevadda tevfikan sarf olunur. 

MADDE 3. — Bin üç yüz otuz dokuz senesi 
Hariciye bütçesinin (A) 211 nci «Sulh müzake
resine memur Heyet masarifi umumiyesi» fas
lına iki yüz elli bin lira tahsisat vaz'olunmuş-
tur. işbu tahsisatın sureti sarfı 3 Teşrinisani 
1338 tarihli kanun ahkâmına tâbidir. 

MADDE 4. — Bin üç yüz otuz dokuz senesi 
Dahiliye bütçesinde «Mebusan intihabat masa
rifi» namiyle yeniden açılacak B/163 faslına 
yüz bin lira tahsisat vaz'olunmuştur. 

MADDE 5. — Darülmualimîn ve darülmu-
alimatlarla idadi mektepleri tesisatına muktazi 
masarif Maarif bütçesinin (B) 252 inci «Vilâ-
yat mekâtibine muavenet» faslmdaki tahsisat
tan tesviye olunur. 

MADDE'6. — Bin üç yüz otuz dokuz senesi 
Maliye bütçesinde «Yanan şehirler belediyeleri
ne ikrazat» namiyle açılacak T/99 faslına iki 
yüz bin lira tahsisat vaz'olunmuştur, îşbu tah
sisat harb veya harik sebebiyle sülüsünden faz
lası harbolan şehirler (belediyelerine on sene müd
detle ve belediye varidatı rehnedilmek üzere ikaz 
edilir., Ikrazatm miktarı Maliye ve Dahiliye Ve
killeri tarafından tâyin olunur. 

MADDE 7. — Türkiye'den ihracolunan eşya 
ve mevaddan Türk Gümrük tarifeleriyle mu-. 
aynen mekadirden fazla Resim istifa edilen hükü
metlerin muvaredatma karşı Gümrük tarifei 
asliyesinin yirmi misline kadar tezyidine îcra-
Vekilleri Heyeti mezundur. 

MADDE 8. — 28 Şubat 1339 tarihli Avans 
kanununun beşinci maddesi mucibince tarifei 
asliyenin beş misli Resme tâbi olan un ve buğ-
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daylarla bunlardan mamul bilûmum mevaddm 
istanbul'dan memleketin aksamı sairesine hini 
ithalinde, evvelce alınan Resim halen mer't olan 
Umumi Tarifede muayyen miktara iblâğ olunur. 

MADDE 9. —Posta nakliyatını meccanen de-
ruhde eden mütaahhitlerle bunların mutemet 
ve sürücüleri Müeeceliyeti Askeriye Vergisin
den muaftırlar. 

MADDE 10. — Osmanlı ve itibarı Millî ban
kaları memurininden Ziraat Bankası memurları 
derecesinde Müeeceliyeti Askeriye Vergisi istifa 
olunur. 

MADDE 11. — Kavanini mevcudenin işbu 
kanuna mugayir bilûmum mevaddı ve ahlkâmı 
mülgadır. 

MADDE 12. — işbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren meriyülicradır. 

MADDE 13. — işbu kanunun icrayı ahkâ
mına icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

RElS — Efendim! Avans Kanunu hakkın
da beyanı mütalâa edecek var mi? (Hayır ses
leri) Efendim! Heyeti umumiyesi hakkında söz; 
istiyen yok, maddelere geçilmesini kabul eden
ler lütfen el kaldırsın. Kabini edilmiştir. Madde
lere geçiyoruz. 

İkinci Avans Kanunu 

MADDE 1. — 28 Şubat 1338 tarihli Avans 
Kanunu ile sarfına mezuniyet verilmiş olan 
otuz milyon yüz on dört bin iki yüz elli beş lira
ya zamimeten, Bahriye, Müdafaai Milliye ve 
Askerî Fabrikalar için yirmi iki milyon ve de
vairi saire için on beş milyon beş yüz bin ki ce
man otuz yedi milyon beş yüz (bin liranın daha 
avans olaralk sarfına mezuniyet verilmiştir. 

RElS — Efendim birinci madde hakkında 
söz istiyen var mı? 

VEHBÎ B. (Karesi) — Efendim bendeniz, bu 
avans dâhilinde, Müdafaai Milliye Vekâletinin 
taşralarda işgal ettiği ebniyelere vereceği kira 
dâhil mi, değil mi? bunu soruyorum. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Bundan 
evvel çıkardığımız kanunda vardı. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMÎ B. — 
Dâhil. . •: M İl"*' 

ALI CENANI B. (Gazianteb) —- Birinci 
Avans Kanununda madde çıkardık. 
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VEHBİ B. (Karesi) — O halde verilmiyor. I 
MÜDAFAAÎ MÎLLÎYE VEKÎLİ KÂZIM 

Pş. (Karesi) — Efendim! Vekâlet için üç ay
lık olarak verilen tahsisat kâfi gelmemiştir. Bu
nun iesbabı vardır. Bu da Meclisi Âlinizce ma
lûmdur. Fiyatlar geçen seneki gibi olmadığı 
için, yani fiyatların bu sene artmasından dola
yı bâzı fasıllardaki masarifat da artmıştır. 
Ve bu, maddeten sabit olmuştur. Bundan dolayı 
ilk üç aylık için masarifi hakikiye nazarı dikkate 
alınarak altı milyon kadar bir fazlalık tayyedil-
miştir. Fakat bunun hepsi üç aylık değildir. Biz 
bundan başka ayrıca diğer üç aylık - ki, bundan 
sonraki üç aylık - için kabul buyuruları tahsisa- I 
tın da gayrikâıfi olacağını düşünerek ayrıca üç 
milyon lira daha ilâveten istedik. Muvazenei Ma
liye Encümeninde müzakere edilirken ilk kısmın- j 
da yani altı buçuk milyonluk hesabatta tamamen 
mutabakatı of kâr hâsıl oldu. Yalnız bir ihtilâf 
vardır. Encümen bunda ittifak edememiştir. Ma
liye Vekâletiyle de maatteessüf bu meselede an
laşamadık. Onun için bunu bir kere de Meclisi 
Âliye bütün vuzuhu ile arz etmek isterim. Malû-
muâlinizdir ki, biz henüz sulh vaziyetine girme
dik. Henüz ordularımız sef erberdir, tekrar muha- I 
rebeye başlamaklığımız ihtimali mevcuttur. Bü
tün seneye göre tevzi edilmiş olan tahsisat bil
hassa malzeme, cephane ve saire tahsisatı istiyo
ruz ki, lâzımolduğu zamanda sarf edebilelim. Fa- I 
kat bunun zamanı 'her halde senenin nihayeti de
ğildir. Bir muharebe zuhur ederse o muharebede 
hazırlıklı bulunmak iktiza eder. Hatırı âlinizde-
dir ki, Müdafaa! Milliye Vekâletine 'geldiğim za- I 
man ordunun vaziyetini tetkik etmiş ve Meclisi 
Âlinize gelerek demiştim ki : Bütçenin muhtevi
yatı, orduyu lâzımgelen maksada îsale kâfidir. I 
Ancak bu paranın bir sene zarfında böyle aylara I 
taksimi bu maksadı temin etmez demiştim. Bir- I 
çok arkadaşlarımız Ibunun birçok milyonlar oldu- I 
ğunu zannetmişlerdi. Ben demiştim ki : îki ay I 
zarfında beş milyon lira masrafı kabul ederseniz I 
yani bir sene için vereceğiniz bu beş milyon lirayı I 
iki ay zarfında bana vermek imkânını bulursanız I 
ben de orduyu düşmana birkaç misli faik bir I 
hale sgetirir ve inşallah maksada muvaffak olu- I 
ruz demiştim. Meclisi Âliye teşekkür olunur ki, I 
bu ehemmiyeti takdir etmiş ve o zaman Maliye I 
Vekili bulunan Hasan Beyefendiye vergileri tâ- I 
ellen eibayet ederek beş milyon lirayı iki ay zar- I 
fında bittalhsil Müdafaa! Milliye Vekiline ver | 
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demiştir. Bunun üzerine Maliye Vekili Beyefendi 
elinden geleni yaptı ve bize az zamanda, yani ih
tiyacımız olan ıbir zamanda o parayı hattâ hep
sini bile değil, bir kısmını verdi. Biz de o zaman 
lâzımgelen şeyleri hazırladık. İhtiyacımız olduğu 
zaman her şeyimiz hazır bulundu. Bugün de aynı 
vaziyeti arz ediyorum. 

Bu üç milyon liranın ihtilâfı bu noktadan 
geliyor. Bendeniz diyorum ki; bize verilecek bu 
para bir seneye tevzi olunmasın.. Yani tahsisat 
itibariyle üç ay zarfında sarf etmek ihtimali 
olduğunu takdir ediyorum. Çünkü bilâhara 
yirmi milyon lira versek belki o yirmi milyon 
ile bu üç milyon liranın yapacağı işi yine 
yapamayız. Fakat bugün ihtilaflı olan bu üç 
milyon lirayı verirseniz, yarın her istediğinizi 
zamanında ve hattâ vaktinden evvel, verdik 
diye bizi bihakkın muaheze edersiniz. Binaen
aleyh ricam, budur. Kabul ediniz. Arz etti
ğim şekilde bu Avans Kanununu çıkarırsanız 
memleketimiz için, ordumuz için çok faideli 
olur. Geçen sene de bu suretle arz etmiştim. 
Kabul buyurdunuz. Neticei mesudesini 'gördü
nüz. Yine1 arz ediyorum ki bu sene de geçen 
senenin aynıdır. Bunun kabulünü ehemmiyetle 
rica ediyorum. 

MALÎYE VEKİLİ HA&AN FEHMİ B. (Gü-
müşane) —• Efendim 1338 senesi için Müda
faa! Milliye Vekâleti tahsisatının aynı olmak 
üzere 1339 bütçesini de Meclisi Âliye takdim 
ettik. Bütçenin sureti takdimi hakkındaki şek
le, şeraite ait izahat vermiyeeeğim. 

1338 senesinde Müdaafai Milliye için alı
nan tahsisatı esas ittihaz ederek Birinci Avans 
Kanununda aynı miktar tahsisat istedik. İkin
ci. Avans Kanununda yine 1338 senesinin, tah
sisatı umunıiyesini nazarı dikkate^alarak ay
nı. miktarda bir tahsisat daha istenildi. Paşa 
Hazretlerinin beyan buyurdukları iaşe fazlası 
ve bâzı levazımın 'mubayaası için (altı milyon) 
küsur bin liralık bir tahsisat lâyihasını He
yeti Vekileden Muvazenei Maliye Encinuenine 
sevk ettik. Muvazenei Maliye Encümeni onu 
da bu (30) milyon liralık tahsisat lâyihasiy-
le tevhi d ererek (37) milyon, liralık bir tahsi
sat lâyihasını Meclis! Âlinize sevk etti. Şimdi 
müzakere edilen birinci madde (37) milyon 
liralıktır. Bunun (30) milyon lirası bidayet en 
1338 senesi tahsisatına göre istenilen tahsi
sattır. Mütebaki yedi milyonu Müdafaai Mil-
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liyeye aidolmak üzere ayrıca, ilâveten veril
miş bir tahsisattır. Bir -lâyihai kanuniye tek
lif edilmeksizin her hangi bir tezkere ile Mu
vazene! Maliye Encümenine; şunu, şunu, şunu da 
ilâve edin yolundaki mülâhazat ve mutalâat, 
esasata muvafık olamıyacağı için ve hakiki 
ihtiyaca, da tekabül edip etmediği kanaati he
nüz Maliye Vekâletine gelmediği için, esasen 
Heyeti Vekileden tahsisatı munzam m a şeklinde, 
bu arz ettiğim lâyihalardan başka bir lâyiha 
da Meclisi Âlinize sevk edilmediği için Mü
dafaai ' Milliyeye muhassas olan 1838 senesin
deki tahsisatın iic aylığına isabet eden mikta
ra ilâveten altıbuçuk milyon lirayı daha zam
mettikten sonra ikinci bir üçbuçuk milyon lira 
daha zam icrasına lüzum görmedik. Vaziyet 
budur. Bendeniz zannediyorum ki tahsisat kanun
ları zaman ile mukayyedolmadığmdan, Birinci 
Avans Kanununda Müdafai Milliye, Bahriye, 
İmalâtı Harbiye şubelerine isabet eden miktar 
16 milyon liraya baliğ oluyor, belki elli bin lira 
noksandır. İkinci 30 milyon lira umumi tahsi
sattır. Yine o miktar isabet ediyor, yedi milyon 
lira da 1338 senesinden fazla olarak yine Müda
fai Milliyeye tahsilat olarak veriliyor. Şu hesa
ba göre efendiler; 1338 senesinde sarf ettiğiniz 
paraya mukabil senenin kısmı evveli için 
7 milyon lira daha ilâve ettikten sonra vücuda 
gelen avansı - ki bunu Müdafai Milliye beş ay
da sarf eder - belki lüzum ve icabına göre tek
rar Heyeti Vekileden bir teklif gelmeksizin, 
bir tezkere ile veya her hangi bir mütalâa ile vâ
ki olan üçüncü bir zamaimi kabul etmeyi; ben
deniz ne esasatı maliye ile ve ne de Muvazene 
Kanuniyle kabili telif göremedim ve. göremem. 

Binaenaleyh tahsisat boldur, ihtiyaca kâfi
dir. Paşa Hazretlerinin arzu ettikleri levazımı, her 
şeyi alacak miktardadır. Bu, tahsisat halinde
dir. Binaenaleyh bu maddede noksan kalırsa 
aşağıda kanunun ikinci, üçüncü maddelerinde 
geliyor. Falan filân şeylerle malûm olan mad
deler miktar ile mukayet değildir. Diğer mad
delerden artacakları oraya ilâve etmek, nakletmek 
mümkündür. Binaenaleyh mütalâa varit değil
dir. Fazla tahsisat almaya lüzum yoktur, Bu 
miktar kâfidir. Müdafaai Milliyeye fazladan bu 
kanunla yedi milyon lira daha veriliyor. Derha-
tır buyurursunuz ki : Birinci Avans Kanununda 
«34» milyon lira istiyorduk. «14» milyon lira de-
vaıiri mülkiye için, 16 milyon müessesatı askeri-
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ye için. Şimdi ciheti askeriye için «7» milyon li
ra daha ilâve ettik; sırf Müdafaai Milliye için 
«22» milyon Mra oluyor. İşte zamanla mukayyed-
olmamak üzere sarf edilecek para budur. Beş ay
da sarf ederiz..Bir ayda sarf ederiz, altı ayda 
sarf ederiz, maaşat kısmı altı ay için sabittir. 
İkinci madde zaten kadroları tesbit etmiştir. 
Onun için imkân yoktur. Fakat kanunun ikinci 
maddesindeki Meclisi Âlinizin takdirine, iktiran 
ettiği surette muayyen bir kısmından sarfı müm
kündür. 

Beş ay sonra tahsisat meselesi mevzuubahs-
olacaktır buyurdular, zannederim ki; o vakte 
kadar ikinci, üçüncü tahsisatı almak mümkün 
olabilir. Binaenaleyh mesele yoktur. Avans Ka
nunu kâfidir. Kabulünü bendeniz rica ediyorum. 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ KÂZİM 
Pş. (Karesi) — Efendim, Maliye Vekili Beyefen
dinin buyurdukları şeylerde benim söylediğim 
esasa temas edilmemiştir. Teklif kanuna muha
lif bir surette gelmiştir, buyurdular. Yani şöy-
Oe geçecekti, böyle geçecekti, bu takrir usulen 
Maliye Vekâletine yazılmıştır. Maliye Vekâle
ti bunu görmüştür. Muvazenei Maliye Encüme
ni de bu takriri görmüştür. İhtimal ki, müza
kere etmişlerdir. Eşkâle tevafuk etmedi, buyu
ruyorlar. Bunu eşkâle tevafuk ettirmek kolay
dır. Benim arz ettiğim şey efendiler; yarın bir 
Ramazan tatili kabul buyurursanız, Ramazan tati
linde böyle bir ihtiyaç karşısında kalırsam kim
den isterim? Maliye Vekâleti bu tahsisatı Mec
lisin müsaadesi olmaksızın verebilir mi? Taah-
hüdedebilir mi? Ben bunda mütereddidim Tabiî 
veremez. Yani eğer halitabiî olsaydı böyle bil
mem Ramazan tatili, bayram tatili meseleleri 
mevzuubahsolmasaydı, şüphesiz tahsisatımız 
bittiği zaman gelir, yeniden alırdık. İsraftan iç-
tinabettiğimizi Meclisi Âliniz şüphesiz takdir 
buyurmuştur. Asgari masrafla büyük muzaffe-
riyeti istihsal ettik. Bunda Meclisi Âlinin ba
na gösterdiği) itimat zahir olmuştur ve bunda da 
israf etmiyeceğimi'ze yine emin olabilirsiniz. Mil
letin parası hepimizin hayatı demektir. Bunu 
hiç kimse isıraf etmek istemez. Benim dediğim 
mühim noktalar bunlardır. Yarın müşkül bir va
ziyet karşısında kalır, Mecliste de nisap bulamaz
sak ne yapacağız, kime müracaat edeceğiz? 
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Harb yapmak ihtimalimiz vardır. Misakımız-

dan ayrılmıyoruz. Gayemizi istihsal edinceye ka
dar çalışacağım ve ordumuzu daima kuvvetli "bu
lunduracağız ve milletimizi muzafferiyete, inşal
lah mazhar kılacağız. Bu tahsisatı bu ümitlerle, 
bu maksatlarla istiyoruz. Olabilir ki, alacağımız 
parayı sarf etmek lâzımgelmez. Sulh olursa büt
çemiz hafifliyecektir. Bu bir tedbiri ihtiyatidir, 
bilhassa seferber zamanda ordular için her türlü 
tedabiri ihtiyatiyeyi düşünmek benim borcumdur 
ve Meclisi Âlinize de hakikati arz etmek vazifem
dir. Çünkü yarın haklı olarak beni muahaze eder 
ve en ağır cezalara çarptırırsınız. (Doğru sada-
ları)< 

OSMAN B. (Lâzistan) — Bu tahsisatı önü
müzdeki tatilden dolayı endişe ederek istemek
te hakkı âliniz vardır. Şüphesiz talebiniz na
zarı itibara alınır. Ancak bendeniz hatırıma ge
len şıu noktayı arz etmek istiyorum. Bu ihtiyaç, 
bu sureti ihtilâf Heyeti Vekilede mevzuubahsol-
muş mudur, olmamış mıdır? 

MÜDAFAA! MÎLLİYE VEKİLİ KÂZIM 
Pş. — Efendim, arz ettik. Usulen biz, meselâ 
bütçeye zam veyahut bütçeden bir şey istemek 
lâzımgeldiğinde Maliye Vekâletine bir tezkere 
yazarız. Maliye Vekâleti bunu Muvazenei Ma
liye Encümenine sevk eder. 

OSMAN B. (Lâzistan) — Paşam anlaşama
dığımız yalnız «3,5» milyon lira mı? 

MÜDAFAAl MİLLİYE VEKİLİ KÂZIM Pş. 
(Devamla) — Maliye Vekâletiyle Müdafaai Mil
liye Vekâleti arasında anlaşılamıyan «3,5» mil
yon liradır. «6,5» milyon için anlaşmışızdır. 
Fakat Muvazenei Maliye Encümeni ki, Meclisin 
encümenidir, alâkadar olmuş ve tetkik etmiş
tir. Encümen azaları buradadırlar. Yani bu 
iş encümene gitmiştir. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (Gü-
müşane)' —• Efendim, Paşa Hazretlerinin son 
istedikleri tahsisat hakkında Heyeti Vekileden 
henüz bir teklif gelmediğini arz ettim. Paşa 
Hazretleri dün bir tezkere yazdılar ki • İstedi
ğim, «6,5» milyon liraya ilâveten «3,5» milyon lira 
daha isterim diye. Dün tezkeresini yazdılar, 
Heyeti Vekilede müzakere edilecek, Meclisi Âli-

L133Ö C : 1 
I nize müspet veya menfi bir şey arz edilecek bir 

zaman kalmadan bugün Avans Kanunu Mec
lisi Âlinize geldi. Şimdiye kadar verilen avans
larla ve bugün müzakere edeceğimiz kanunla 
beraber Müdafaai Milliyeye birinci altı aylık 
içirij 37,5 milyon lira veriyoruz. İkinci altı aylık 
için aynı miktarı nazarı dikkate alınca Müda
faai Milliye bütçesi «78,5» milyon oluyor. Bende
niz tekrar ediyorum ki, geçen sene «56» milyon 
lira ile Müdafaai Milliye Vekâleti hesabını ka
pattı. 1338 senesinde harb ettik, ordu vücuda 
getirdik, bütün mühimmat, levazımatmı yeni
den mubayaa ettik. Bunları (56) milyon lira 
ile yaptık. Bu seneki tahsisat daha geniştir. 
Telâşa mahal yoktur. Paşa Hazretlerinin Ibu is
tediklerini de buraya ilâve edersek (90) mil
yon liraya baliğ olacaktır. 'Tahsisat almak bey
hude teşevvüşü muciptir. Halbuki bu ihtiyacı
mıza kâfidir. Şimdi Muvazene Encümeninin 
teklif ettiği madde ile Müdafaai Milliyenin büt
çesi yekûnu 87,5 milyon lira ölüyor. Buna da
ha bir şey ilâve etmeye bendeniz lüzum görmü
yorum. Sonra bu Heyeti VeOrileden bir teklif 
halinde gelmemiştir. 

NECİB B. (Maı-din) — Muvazenei Maliye 
I Encümenini de dinliyelim. 

HACI İLYAS SAMİ Ef. (Muş) — Efendim 
I iki vekili resminin 3,5 milyon için söylediği 
I esbabı mucibe arasında hakemlik vazifesi mev-
I kiinde olan Meclisi Âlinin iki mühim şeye na

zarı dilkfkatini celbetmek isterim. Hasan Beye-
I fendi kâfidir diyor, bütün esbabı bundan iba-
I rettir. Hasan Beyefendi eşkâli maliyeden dola-
I yi, eşkâl ve merasimi kanuniyeden dolayı taas-
I sııbu malî göstermekte gayet haklıdır ve bu 

maksuttur ve bu salâhiyeti daima haizdir. Yal-
I nız fikrini buna hasır ve Ikasrederse daha iyi 
I ve amelî söylemiş olur. Kâfidir yollu söz söyle-
I menin 'harb ve hayati bir mesele arz edildiği 
I vakit ne kadar kıymet ve ehemmiyeti kanuni-
I ye ve ameliyesi olduğunu Heyeti Aliyenin na-
I zarı takdirine arz «diyorum. 
I İkincisi efendiler lüzumu anında verilmediği 

takdirde (50) milyon lira dahi verilse şu (3,5) 
milyonun yerini tutamıyacağmı katı bir ifa
de ile söylemiş olan vekili nteSule iman edilir 

I ve Meclisi Âlinin bulunmadığı bir zamanda bu 
I parayı isterse, yapacağı bir şey vardır, o da 
I hopimizin müveskMiHerhmz olan millete müraca-
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atle tekâlifi haribiye suretiyle iaşesini alır. Bi
naenaleyh şimdiden... 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — 
Tekâlifi harbiye yoktur beyefendi. 

HACI ÎLYAS SAMI Ef. (Devamla) — Bi
naenaleyh söylenilen esbabı mucibeler arasında 
ilmî ve kanuni sebeplere ircaı nazar etmenizi 
ve bu bapta Muvazenei MaÜye Encümeninin bir 
an evvel kendi fikir ve kanaatinin ne olduğunu 
söylemesi lâzımdır. Mesele naziktir, harb, Mec
lisin mtinakit bulunmadığı zamanda vâki olursa...? 
Efendiler; son günlerde - Hasan Beyefendiye 
hitaben söylüyorum - Meclisten geçirilen ve mil
yonlara baliğ olan avanslar birtakım eşkâl ve 
merasime tâbi olarak geçmemiştir. 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN FEHMİ B. (Gü-
müşane) — Sözleri hissidir efendiler. 

HACI ÎLYAS SÂMÎ Ef. (Devamla) — Bu 
üç buçuk milyon lira verilmelidir. 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN FEHMÎ B. vGü-
müşane) — Hissidir bu söz beyefendi! Memle
ket; Devlet bütçesinin dörtte üçünü Müdafaai 
Milliyeye hasretmiştir. 

OSMAN B. (Lâzistan) — Efendim mesele 
basittir. Yani bunun üzerine hissî bir mütalâa 
yürütmek doğru değildir. Müdafaai Milliye Ve
kili müdafaai memlekete taallûk eden mesail hu
susunda verilen avansı nâkâfi görüyor. Birta
kım mütalâat serd ediyor ve endişesini ketmetmi-
yor. Bu kâfi değildir, diyor. Meclisi Âliyi ikaz 
ediyor, para istiyor. Maliye Vekili Beyefendi de, 
pek haklı olarak umuru maliyeye mütaallik olan 
mesaildeki bir kaideden bahsederek o kaideye 
riayet edilmediğini söylüyorlar ve aynı zaman
da başka bir noktai nazar serd ediyorlar. Di
yorlar ki; bu tahsisat kâfidir. Bendeniz Mali
ye Vekilinin tahsisat kâfidir demesini muvafık 
görmüyorum. Çünkü o işle alâkadar olan Mali
ye Vekili değil, Müdafaai Milliye Vekilidir. 
(Bravo sesleri) Tahsisatın kâfi gelip gelmiyece-
ğini takdir edecek Müdafaai Milliye Vekilidir. 
Usulü maliyeye taallûk edip etmediğini takdir 
edecek olan da Maliye Vekili Beyefendi arkada
şımızdır. Binaenaleyh çok arzu ederdik ki bu 
iki vekil beyefendi bir noktai nazarda ihtilâf 
ederek karşımıza gelmemeliydiler. Heyeti Ve-
kilede bu meseleyi halletmiş olsalardı, bizim 
için daha iyi bir mesele olurdu, zannediyorum. 
Fakat daha vakit vardır. Heyeti Vekile vazifei 
Devletten müştereken mesuldürler. Harb ve sulh 
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noktai nazarından müştereken mukarrerat itti-

.[ haz ederler. Biz üç, dört gün daha burada hali 
ı inikattayız. Bendeniz, bu meselenin Heyeti Ve-

kilede tezekkür edilip tahtı karara alınmasını 
teklif ediyorum. Aksi takdirde Müdafaai Milli
ye Vekilinin endişesine nazaran, onu inceden 
inceye tetkik edemiyecek bir vaziyetteyiz. Onun 
endişesine iştirak etmek Meclisi Âlinin mecbu
riyeti vicdaniyesidir. Çünkü bu, müdafaai mem
lekete mütaallik olan mesaildendir ve bu hu
susta istediği tahsisatı mehmaemken her yerden 
keserek vermek mecburiyetindeyiz. Onun için 
bu ihtilâfı halletmek üzere bu meselenin Cumar
tesi ruznamesine alınarak müzakere edilmesini 
bendeniz teklif ediyorum. 

MÜDAFAAÎ MÎLLÎYE VEKÎLÎ KÂZIM 
Pş. (Karesi) — Efendim, vekillerin fevkinde 
Meclisi Âli vardır ve Meclisi Âli vekillerini 
kendisine karşı mesul olmak üzere intihabetmiş
tir ve her şeyi onlardan sorabilirsiniz. Her şe
ye cevap vermeye hazırım. Arzu buyurursanız 
alenen sormakta mahzur gördüğünüz sualleri 
hafi celse yapar, sorarsınız, cevap veririm. Mec
lisi Âliye nasıl kanaat gelirse öyle hüküm ve
rir. Heyeti Vekileden evvel bu işle asıl alâka
dar olan Meclistir. Vekillerden evvel Meclis 

I alâkadar ve haberdar olmuştur. Bunu şimdi 
I tekrar uzatmakta bir fayda görmüyorum. Eğer 

Meclisi Âlice gizli görülecek, alenen söylenme-
I sinde mahzur olan,, mahrem olması düşünüle-
I cek şeyler varsa hafi celse yapınız. Orada sora

bilirsiniz.- Endişemi evvelce arz ettim. Düşün-
I düğüm budur. 

NUSRAT Ef. (Erzurum) — Muvafıktır, 
cel'sei hafiyede ne sorulacaksa sorulsun. 

MÜDAFAAÎ MÎLLÎYE VEKÎLÎ KÂZIM 
Piş. (Devamla) — Heyeti Vekileden de daha 

I ziyade salâhiyetle sorabilirsiniz. Muvazenei Ma-
I liye Encümeninde de görüşmüşlerdir. Olabilir 
I ki ben, malî kanun usulüne muvafık suale kar-
I şı ilmî bir cevap veremedim. Bu hususta Mu-
I vazenei Maliye Encümeni de mutabık kalmadı. 
I Nısfı bir tarafta, nısfı bir tarafta... 

I BAHRÎ B. (Yozgad) — Müsavi kalmıştır. 
I KÂZİM Pş. (Devamla) — Müsavi gelmiş. 
I Binaenaleyh onlar, bu, kavanini maliyeye mu-
I vafık geldi mi, gelmedi mi diye karar vermiş-
I 1er midir? Onları izah etsinler. Onlar bu ihti-
I yacı dinlemişlerdir. Muhalif olan, muvafık ka-



lanı daha ziyade • tenvir edebilir. (Muvazenei 
Maliye de söylesin, sesleri) 

MUSTAFA NECATI B. («aruıhan) — Efen
dim, Muvazene! Maliye Encümeni namına Maz-
har Müfid Bey ıs'öz söyliyecektir. 

MUVAZENEİ MALÎYE ENCÜMENİ MAZ
BATA MUHARRİRİ MAZHAR MÜFİD B. 
(Hakkâri) —- Efendiler eğer muvazenei maliye 
hakkında ilmî ve esasatı maliyeye muvafık bir 
fikir 'bekliyorsanız teessüf ederim ki, yoktur. 
(Niçin, sesleri) Çünkü iki senedir avansla ida
re edildikten sonra, esaısatı maliyeden, ilimden 
bahsedilemez efendim. Hâlâ 1-338 senesi büt
çesini bile çıkaramadık. Binaenaleyh ilmi bıra
kalım ela, şimdi yapacağımız işe bakalım. (Han
deler) 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) 
— Bıraka (bıraka ne hale geleceğiz? 

MAZHAR MÜFlD B. (.Devamla) — Maliye 
Vekili Beyefendi ile Müdafaai Milliye Vekili 
Beyefendi arasında iki ıbuçuk milyon liralık 
bir ihtilâf vardır. (Üç buçuk, sesleri) Şimdi 
Müdafaa! Milliye Vekili Efendi (Pasa, sesleri) 
Paşa Hazretleri 'memleketin esbabı müdafaasın
dan ibahısile bunun lüzumundan, ehemmiyetin
den 'bahsediyorlar.- Maliye Vekâleti, bu tezke
renin usule muvafık olmadığını dermeyan edi
yorlar. Maliye Vekili Beyefendi istenilen para
nın usule muvafık olmadığından ve Müdafaai 
Milliye Vekili Beyefendinin dermeyan ettiği 
(Paşa Hazretleri) ey bıktık... Paşa, paşa.. (Han
deler) Paşanın dermeyan ettiği 'esbabı müdafa
anın kâfi olmadığını dermeyan buyurdular. 
Taihsis olunan mebaliğin kâfi olduğunu sebep 
gösteriyorlar, zannederim. Memleketin esbabı 
müdafaası için en ziyade birinci derecede hük
medecek, aidolduğıı vekil, yani Müdafaai Mil
liye Vekilidir. Onun daiha iyi bilim esi lâzımdır. 
Kendileri daha iyi bilir. 

Efendiler (bizim verdiğimiz 'bu avanslar, He
yeti Celilenin kararı ^veçhile, 1338 senesindeki 
yekûnu umumiyi tecavüz etmemek üzere veri
lir. Yani aynı rakamı söylemiyeceğiın. 1338 se
nesi Müdafaai Milliye (bütçesinin yekûnu umu
misi - Meselâ - altmış milyon lira ise bu altmış 
'milyonu tecavüz etmemek üzere altı aylık için 
istediği kadar alabilir. Fakat düşünülecek me
sele ikinci altı aylıktır. Müdafaai Milliye Vekili 
Paşa Hazretleri buyuruyorlar ki; birinci altı 
.aylıkta memleketin esbabı müdafaası için ben 
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ziyade para sarf etmeye mecburum. Şunu ve 

.şunu alacağım. Fakat ikinci altı aylıkta bu mu-
bayaat olmadığı için, birinci altı aylıktaki ye
kûnu umumi olan altmış milyonun kırk milyo
nunu sarf edersem, ikinci altı ayda yirmi mil-
ypjı kâfidir. Demek ki, istenilen para yekûnu 
umumiyi geçmiyor. Yekûnu umumiyi geçmedik
ten sonra iki milyon lira vermekte, üç milyon' 
fazla vermekte 'hiçbir beis yoktur. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karaihisarı Sahib) 
— Mademki, encümen de ikinci nokta hakkın
da müsavi kalmış, o halde mulhalif kalanların 
fikri nedir'? 

HACI ŞÜKRÜ B. (Diyarbekir) — Zatıâli-
niz muhalif miydiniz? 

MAZHAR MÜFlD B. (Devemla) — Bütün 
avans kanunlarında müstenkifim. Çünkü meni* 
leketin avansla idare edilmesi taraftarı değilim. 
Beyefendi! Şimdiye kadar verilen avans kanun
larına bakarsanız hepsinde de müstenkifim. Bi
naenaleyh meseleyi o kadar uzatmakta mâna 
yoktur. Efendiler; 'biz bunlara çok alıştık. Canım 
bunların emsali vardır diye milyonlarla para 
verdik. Fakat mademki Müdafaai Milliye Vekili 
Paşa Hazretleri, gayet mühim bir meseleden, 
hassas bir meseleden bahis buyuruyorlar. Onun 
için Maliye Vekili Beyefendi de kabul buyuru
yorlar. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (Gü
müş ane) — Encümendeki fikrin bu değildi Maz-
har Bey! (Handeler) 

MAZHAR MÜFlD B. (Devamla) — Nasıl 
Beyefendi? Baklayı çıkarayım ağzımdan... (Bak
layı çıkar sesleri) Neydi encümendeki fikrim 
Hasan Beyefendi?.. Lütfen söylesinler encümen
deki fikrimi... (Devam sesleri) Şu halde mese
leyi daha fazla uzatmıyalım. Müdaaai Milliye 
Vekili üç buçuk milyon lira lâzımdır diyor. Ma
liye Vekili Beyefendi de diyor ki, mademki bu 
teklif Heyeti Vekileden geçmemiştir, bu kabul 
edilmez. Bu noktada haklıdır. Hakikaten Heye
ti Vekileden geçmeliydi. Buna bir şey söyliye-
miyeceğiz. Bu ikinci teklif Heyeti Vekilede mü
zakere edilecekti. Bu haklıydı. Fakat bu haklı 
olmakla beraber şunu da hatırlatmak istiyorum 
ki ; bundan iki gün evvel Paşa Hazretleri ikinci 
bir altı aylık için bir avans meselesini Muvazenei 
Maliye Encümeninde Müsteşar Beye teklif et
mişlerdi. O zaman Müsteşar Bey bu bapta bîr 
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teklifiniz yoktur demesi üzerine Vekil Bey bu I 
usulü bilmiyorum eyvah, ne yapalım? dediler. 
O vakit Müsteşar Bey, bir tezkere ile müracaat 
ediniz dedi. Derhal müracaat ettiler. Binaen
aleyh efendiler o kadar şekilperestliğe lüzum 
yoktur. Üç buçuk milyon" lirayı memleketin es- ı 
babı müdafaası için vereceğiz. Yalnız şu şartla 
ki, üç yüz otuz sekiz senesinde Heyeti Aliyeniz-
ce tasdik edilmiş bütçenin yekûnu umumisini 
tecavüz etmemek şartiyle verilebilir kanaatin
deyim. 

KÂZIM KARABEKİR Pş. (Edirne) — Ben
deniz Maliye Vekili Beyefendinin tarzı talebi 
hakkında bir şey arz etmiyorum. Yalnız burada 
Müdafaai Milliye Vekili Paşa Hazretlerinin mü
dafaaları gayet haklıdır Çünkü bir Cephe Ku
mandanı sıfatiyle arz ediyorum. Dört milyon 
yerine, üç ımdlyon ile idareye çalışıyoruz ve 
medbur oluyoruz. Bunun için Müdafaai Milliye 
Vekili Beyin dermeyan ^buyurdukları varittir. 
İstirham ediyorum, ordu büyük ihtiyaç içinde
dir. Binaenaleyh bu taieMn serian kabulünü 
teklif ederim. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (Gü-
müşane) — Efendiler müdafaai 'memleket hu
susunda zannederim ki her arkadaşın kalbi 
çarptığı kadar Maliyi Vekilinin de kalbi çar
par. Müdafaai memleket için lâzım olacak pa
rayı tedarik 'hususunda zannederim ki Meclisi 
Âlinizin arzusunu yerine getirdim. (Şüphesiz I 
sesleri) 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ KÂZIM 
Pş. (Karesi) — Biz fbioş mu oturduk? 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (De
vamla) — Maziye ircaı nazar etmiyelim Paşa 
Hazretleri! Bendeniz şahsıma aiddlanı söylüyo
rum. Zatıâliniz daha fazlasını yaptınız. Efendi
ler üç yüz otuz yedi senesinde tahsisat istedi
ler, ne tahsisat verdiniz? Müdafaai Milliye Ve
kili Pey üç yüz »otuz yedi'senesinde yüz yirmi 
milyon liralık bir bütçe ile igeldi. Meclisi Âliniz 
geri çevirdi, tekrar «Ae'tjkik edildi, tahlil edildi 
ne tahsisat verdiniz? Üç. yüz otuz seikiz senesi 
için doksan küsur milyon !bir 'bütçe ile geldi ve 
tetkik edildi. Neticei tetkikatta •elli altı 'buçuk 
milyon lira ile »hesap kapatıldı. O zaman ordu 
diyebilirim bir 'kıta halinde idi. Halbuki şimdi 
muazzam bir ordu haline inkılâ'betti. Otuz sekiz 
senesinde (bütün vesaiti, levazımı 'hepsi de bu | 
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elli altı buçuk milyon lira ile temin edildi. Hat
tâ Tekâlifi Milliye ve Harbiye o zaman alınma
mıştı. Nakliyat peşin para ile temin edildi. Efen
diler, üç. yüz otuz dokuz senesinde Müdafaai 
Milliye doksan milyon liralık bir masraf cetve
li gönderdi. Ne vakit? Muvazenei Umumiye Ka
nunu Meclisi Âlinize Sevk edildikten sonra. Hal
buki o zaman bu Muvazenei Umumiye Kanu
nunu Şubatın yirmi sekizinde Heyeti Oelilenize 
takdim etmeye medburdum. Ne yaptım? Otuz se
kiz senesindeki aynı tahsisatı 'Müdafaai Mil
liye tahsisatı olma'k üzere ilâve ettim ve He
yeti Oelilenize ta'kdim ettim. 1337 -1388 sene
leri tahsisatı için istenilen ve verilen sarfiyatı 
hakikiyeye karşı Maliye Vekili havadan mı 
söylüyor, yoksa hakiki bir hesaba istinadederek 
mi söyliyor? Rakamlar (buna en beliğ şahittir. 

' Vicdanınıza arz ediyorum efendiler. 
Kâzım Karabekir Paşa.Hazretleri Şark Cep

hesinin ihtiyacından bahsettiler. Halbuki Şark 
Cephesine verilen havalelerin bedelleri şimdi
ye kadar tediye edilemedi. Müşarünileyhin es
babı şikâyetleri arz .ettiğim veçhile alınmış 
olan tahsisatı tediye etmekteki müşkülâttan 
ibarettir. Efendiler bu tahsisat 179 miilyon li
radır. Muvazene Kanununu Heyeti Oelilenize 
takdim ettik. Devairin istediği masraf cetvel
lerinin yekununu ilâve ettik, 118 milyon lira 
etti. , Şu suretle tanzim edilen Muvazene Ka
nununu Heyeti Celilenize gönderdik ve buna 
ilâveten Müdafaai Milliye için tekrar ibu ka
nuna dereecîilen altı buçuk milyon vardır, 
Bundan başka on milyon lira Tekâlifi Milliye, 
vesaiti nakliye mazbataları için verdiniz. On 
sekiz milyon liraya bunları da ilâve edecek 
olursanız Muvazenei Maliye için verdiğimiz 

, para yüz otuz dört milyon lira eder. Havali! 
i Şarkiye için de bir milyon verdiniz ve bundan 

sonraki tahsisatı munzammalarla beraber belki 
i yüz otuz beş milyon liraya baliğ olacaktır. 
I Eğer muvazenenin esasına göre bu tahsisat, bu. 

zamaim kapısını açarsanız - ki bendenizce bu 
tahsisat o zaman kâğıt üzerinde kalacaktır - sar
fı yeri olsa bile tediye imkânı yoktur. 

Efendiler, muvazenei esasiyeyi bu kadar 
Sarsmakta mâna yoktur. Hakiki en mübrem 
ihtiyacı, otuz sekiz senesindeki bütçeye göre 
alman thasisat temin eder. Fazla, olarak altı 
milyon lira iaşe veriyoruz. Ve mutlaka, sene-

I nin ilk aylarında fazla sarfiyat lâzımgelirse 
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arz ettim ki bu tahsisat senenin bir nısfı için alı
nı ı\ Halbuki her altı aya kadar. Meclisi Âli
den ikinci bir tahsisat almak - daha evvel 
bitse bile - ikinci bir tahsisat almak imkân ve ı 
ihtimali her vakit mevcuttur. Bir kere altı ay • 
müddet vardır: Bu itibarla daha fazla şeye te- ' 
mas etmek istemiyorum. Tahsisat lüzumsuz
dur, zaittir, lükstür. 1388 senesindeki teşkilâ
tımızın, tesisatımızın fevkine çıkmak, bu mem
leketin kudreti maliyesinin fevkmdedir. Tan
zim edilen bir işi tekrar otuz yedi senesi ni
hayetlerine doğru olan vaziyete irca ettirmek 
bendenizin vicdanen vazifemdir. Binaenaleyh 
bu noktai- nazarı kabul ederseniz daha fazla 
tahsisat verip vermemek takdiri sizindir. Ben
deniz katı olarak vaziyeti tâyin etmeye mecbu
rum. 

. Arkadaşlar memleketin sarf edebileceği âza-
mi para ile müdafaai memleket hususunda 
bir seneden beri ince teferruatına varıncaya 
kadar meşgul oldum. Bu paranın sarfı hu
susunda zaman ile mukayyedolmayıp her hangi 
bir zamanda sarf etmek imkânı olduğu kanaa
tindeyim. Binaenaleyh bu husustaki kanaatim 
vicdanıma hiçbir leke bırakmıyor. Nasıl isterse
niz öyle yaparsınız. Bendenizce katî karar bu
dur. 

MUSTAFA NECATİ B. (Saruhan) — Arka
daşlar Maliye Vekili Beyefendi ile Müdafaai 
Milliye Vekili Paşa arasındaki şu mübareze ha
kikaten hâkimiyeti milliye düsturunun canlı bir 
misalidir. Bu itibarla Meclisi Âlimizin ve düs
turlarımızın kıymetini cihan karşısında göster
miş oluyoruz. Yalnız mesele o kadar ehemmiyet 
verilecek kadar büyük değildir. Ve bütün bu 
sözlere ihtiyacolrnıyacak kadar da küçüktür. 
Çünkü Müdafaai Milliye Vekili Paşa Hazret
leri, 1338 senesinde bütçesi ne ise, aynı nispeti 
muhafaza etmek üzere bizden avans istiyor. 
İstenilen para iki - üç milyon lira nispetindedir. 
Onun içindir ki, fazla bir tahsisat değildir. Ken
di bütçesi dâhilinde altı ay için avans istemek
tedir. Ve diğer altı ,ayı daha az masrafla temin 
edeceğine kanaati vardır. Vaziyeti umumiyeyi 
müdrik olan Vekil Paşa Hazretleri her vakit 

\ muktasidane hareket etmeyi nazarı dikkatten 
dur tutmamış ve bu sefer Muvazesei Maliye 
Encümeninden o parayı altı ay için talebetmiş-
tir. Her zaman hakikati takdir ederek müda
faai vatan hususunda âzami fedakârlık eden ve 
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yine bu hususa âzami kıymet vererek hareket 
eden Meclisi Âli, kendi bütçesi dâhilinde olan 
Paşa Hazretlerinin bu talebini zannedersem 
kabul edecektir. Çünkü fazla bir para değildir. 
Fazla bir tahsisat istemiyor. Kendi bütçesi 
dâhilinde altı ay için fazla avans istiyor. Mu-
vazenei Maliye Encümeninde arkadaşlarımızla 
bunu düşündüğümüz zaman muvafık kalmıştık. 
Mazhar Müfid Bey arkadaşımız da müstenkif 
bulunuyordu. Fakat bilâhara Müdafaai Milliye 
Vekili Paşa Hazretlerinin noktai nazarına işti
rak etmiştir. Onun için bunun kabulünü istir
ham ederim. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — 
Efendim, Hâkimiyeti Milliyenin mânası odur ki, 
sarf edilecek paranın mahallini gayet iyi bil
mek, lüzum ve ademilüzumunu gayet iyi tak
dir etmek lâzımdır. îşte Hâkimiyeti Milliye 
buna derler. Binaenaleyh Maliye Vekili, gayet 
katiyetle ifade buyurdular k i ; harb içinde en 
büyük bir ordu vücuda getirerek 56 milyon li
ralık bir bütçe ile harbi idame ettik, zaferi ka» 
zandık. Bunun fevkine çıkmak kudreti maliye
mizin fevkmdedir. Korkarım yapacağımız mü
dafaada maliyemizi tehlikeye ilka ederiz ve bu 
suretle husule getireceğimiz tezebzüp ile ordu
nun kuvayı müdafaasını ihlâl ederiz, demek is
tediler. Bendeniz böyle anladım ve bir Maliye 
Vekilinin, bir Hükümet Ricalinin ifadesi ancak 
bu kadar olabilir. Onun için Heyeti Celilenizin 
anlıyabileceği bir tarzda böyle imali bir ifade
de bulundular. Sonra Muvazenei Maliye Encü
meni de maalesef bizi iyi tenvir edememiştir. 
Bendeni/ çok arzu ederim ki, Mazhar Müfid 
Beyefendi ağzındaki baklayı çıkarsınlar da bu 
işte hakemlik edecek olan Meclisi Âli hakemli
ğini bihaikkin ve lâyıkiyle yapsın. 

MAZHAR MÜFÎD B. (Hakkâri) — Celsei 
hafiye, celsei hafiye.. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Ben
deniz çok rica ederim ki, Mazhar Müfid Beyden, 
eğer celsei hafiyeye lüzum varsa onu evvelce 
teklif ederlerdi ve ondan sonra da Meclisi Âli
nin hakemliğini talebederlerdi. Böyle bir sine
ma şeridi gibi söylenen şeylerden bir şey anla
şılamıyor. Onun için Mazhar Müfid Beyefendi.. 

MAZHAR MÜFÎD B. (Hakkâri) — Ne söy
lüyorsunuz Allah aşkına? Anlamadım. Bu işte 
Mazhar Müfid hakem mi olacak? 
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MEHMED ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Hayır, I 

Meclisi Âli hakem olacaktır. Binaenaleyh Mü
dafaai Milliye Vekili ile Maliye Vekilinin ve 
Muvazenei Maliye Encümeninin kanaatleri teva
fuk etmemektedir. Bu ademitevafuk noktasının I 
esbap ve âvamiline gayet ince bir surette, bü
tün noktalarına nüfuz etmek suretiyle vâkıf 
olmalısınız ki, ve vâkıf olmalıyız ki, hakemlik 
yapabilelim. Bu hakikat karşısında hakemlik 
edebilmek için gerek Maliye Vekilinin ve gerek 
Müdafaai Milliye Vekili Paşa Hazretlerinin 
noktai nazarında, yani ister öyle olsun, ister 
böyle olsun.. îsabet olacağına kaani değilim. 
Alelıtlak, gelişigüzel bir rey verilmiş olacaktır, 
onun için bunun isabetinde itimadedemem. Eğer 
eelsei aleniyede söylenmesinde mahzur olan nı-
kat varsa bendeniz eelsei hafiye teklif ediyo
rum, esbap varsa bendeniz eelsei hafiye teklif 
ediyorum. Gerek Müdafaai Milliye Vekili, ge
rek Maliye Vekili ve gerek Muvazenei Maliye 
Encümeni meseleyi olduğu gibi tenvir etsinler. 
Ondan sonra hakemliğinizi yapınız, Mesele çok 
mühimdir. 

MÜDAFAAÎ MÎLLÎYE VEKÎLİ KÂZIM 
Pş. (Karesi) — Efendim, Şükrü Boy; 1338 sene
sinde elli milyonla büyük bir orduyu idare ettik. 
Orduyu her türlü vesaiti fenniye ile teçhiz ettik. I 
Ve büyük zaferi kazandık buyurdular. 1339 sene
sinde de aynı miktar ile^bu işi idare edebilmek 
daha ziyade mümkündür buyuruyorlar. Bendeniz 
öyle zannetmiyorum veyahut öyledir demiyorum. 
Meclisi Âliniz 1338 senesinde ordunun teçhizatı, 
malzeme esleha ve mühimmatının sureti tedariki I 
hakkında daha geçen sene tenevvür etmişti. Bi
naenaleyh bunlardan bahsetmiyeceğim. 1338 se
nesinde, yani malzeme, esleha ve cephane cihetini 
izah etmiyeceğim. Mevaddı iaşe hakkında meselâ I 
geçen sene dört buçuk kuruşa buğday alınır, ordu 
mmtakası haricine hiçbir şey çıkarılmazdı. 1337 
senesi sön aylarında bu usul kısmen lâğvedildi. 
Yalnız fiyat takdir olunmazdı. Biz bu sene aha- I 
linin elindeki zahireye fiyat vaz'etmek istemiyo*. 
ruz. Çünkü ahalinin servetine zarar getirir. İh
racatı da menetmek istemiyoruz. Ahaliyi bütün I 
ticaretinde serbest bırakmak istiyoruz. I 

HAFIZ HAMDÎ B. (Biga) — Paşam ibra- . 
cat memnudur. I 

MÜDAFAAÎ MÎLLÎYE VEKÎLÎ KÂZIM 
Pş. (Devamla) — Evet geçen sene fiyat takdir I 
edilmişti. Geçen sene dört buçuk kuruşa mubayaa' [ 
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edilen arpa bugün dokuz, dokuz buçuk kuruşa 
çıkmıştır. Sonra efendim daha x birçok sebepler 
vardır. îdare Nizamnamesini tetkik buyurmuş 
olan arkadaşların bir neferin istihkakı ne oldu
ğunu bilmeleri iktiza eder. Bunların hepsini ge
çen sene harekât dolayısiyle veremedik. Fakat 
inşallah bu sene bunları da vereceğiz ve vermek
teyiz. Binaenaleyh Meclisi Âlinizin arzusu veç
hile teçhiz ve ikmal edilmiş olan ordumuzun 
iaşesi, teçhizatı ve sairesi hiçbir zaman mevcu
dundan daha az olmayıp daha ziyade olması nok
tai nazarından öyle zannediyorum ki, harb devam 
ederse belki fazla masraf edeceğiz. 
,. Maliye Vekili Beyefendi; Müdafaai Milliye-
nin bütçesi fazla geldi buyurdular. Ben Müdafaai 
Milliye Vekâletine geldiğim zaman filhakika dok
san milyon liralık bir bütçe gelmişti. O Meclisten 
bile geçmedi. Onu aldım. Sonraki bütçeyi altmış 
milyon olarak tesbit etmiştik. Sonra elli altı mil
yonla idare ettik. înşallah bu sene daha azla ik
tifa ederiz. Fakat bendeniz endişemi arz ettim. 
Silâh cephane ve sair bu gibi şeyler insanın her 
istediği zaman eline geçmez. Fakat istendiği za
man bulabilmek imkânı temin etmek iktiza eder. 
Biz geçen sene bu kadar sarf ettik, bu sene bu 
kadar sarf edeceğiz demiyoruz. Umumi yekûn
dan henüz şimdilik ayrılmak mecburiyetini his
setmiyoruz ve belki de daha az miktar kâfi gele
cek, yalnız benim arz ettiğim mesele şudur ki, 
Meclisi Âli müçtemi' bulunmadığı vakitte fazla 
bir masraf ihtiyarına mecbur olursak Maliye Ve
kili yeni bir'tahsisat veremezse ne olacak? 

HAFIZ HAMDÎ B. (Biga) — Meclisi Âli 
müst emirdir, Makamı Riyaset davet eder. 

MÜDAFAAÎ MÎLLÎYE VEKÎLÎ KÂZIM 
Pş. (Devamla) — Onu Meclisi Âli karar verir 
de, böyle bir madde için iki milyon liraya ihti-
cımız var diye teklif ettiğimiz zaman Meclisi Âli 
buraya gelirse o zaman kabul edilir, fakat bunu 
şimdiden temin ederse buna bir şey diyecek yok
tur* Gelen Ramazan tatili deniyor, Dersindi Der-
sim'e gidiyor, Erzurumlu Erzurum'a gidiyor. 

SALÎH Ef. (Erzurum) — Erzurumlular git
miyor, burada, 

MÜDAFAAÎ MÎLLÎYE VEKÎLÎ KÂZIM 
Pş. — Ben öyle görüyorum, öok rica ederim bu 
ehemmiyetli bir meseledir. Yekûn üzerine tesiri 
henüz daha malûm değildir. Bunu, kabul ediniz. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — 
Paşam anlamak istediğim bir nokta vardır Mali-
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ye Vekili diyor ki, 1338 senesi bütçesi dairesinde 
idaresi lâzımdır ve idare ediyor. Zatıiâlileri de ay
nı ifadede bulunııyorısunuz, yani ihtilâf kalmı
yor. Yalnız hailen zaruri gördükleri için Paşa Haz
retleri elli altı milyonu geçmiyor diyor. Maliye 
Vekili de geçiyor, diyor. Bunun için bu hususta 
Meblisin iyice tenevvür etmesini ve ihakemliğini 
iyice yapmasını istiyorum. Meclis İhakemliğini iyi 
yapmıyacak olursa memleket mutazarrır olur. 

MÜDAFAAÎ MÎLLÎYE VEKÎLÎ KÂZIM 
P§. (Karesi) —Müsaade ediniz, izahat vereyim : 
Faraza eczayı tıbbiye; iki yüz bin lira... Bu bir 
senelik eczayı tıbbiye parasıdır. Fakat eczayı tıb
biyeyi memleket dâhilinde tedarik etmeye imkân 
yoktur; eczayı tıbbiye hâriçten [gelecektir. (Bu, öy
le beş lira ile on lira ile mubayaa .edilemez. İki 
yüz bin liralık eczayı tıbbiye elimizde bulunmalı
dır ki, bizim ihtiyaciimızı anında temin edebilsin. 

MİEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — 
Bir seneliği birden istiyorsunuz değil mi? 

KÂZIM Pş. (Devamla) — Öyle zannediyo
rum ki, 1338 senesinin iaşe faslı da; ordumuz 
bu sene aynı halde kaldığına göre, kifayet et
mez. Bu ise ne vakit belli olacaktır'? Elimizde 
kalacak olan tahsisat miktarına göre anlaşıla
cak... Belki fiyatlar azalır veyahut bâzı esbap 
zuhur eder artar veya daha az masraf yapılır. 

FEYYAZ ÂLİ B. (Yozgad) — Paşa Haz
retleri esasen Muvazenei Umumiyede tesbit 
edilen bütçenin esbabı mucib esinde zatı âlinizin 
de imzası vardır. Muvazenei Umumiyede büt
çeniz 56 milyon liradır. O zaman elli altı ınil-
yin lirayı kâfi gördüğünüz halde aradan bir 
ay geçince bunu 80 milyona çıkarmaktaki mak
sadı âliniz nedir? Ve iaşeye ait hususat da esa
sen Şubattan itibaren başlamıştır-. 

KÂZIM Pş. (Devamla) — Beyefendinin bu
yurdukları sual varittir. Biz, Müdafaa! Milliye" 
Vekâleti, 1339 senesi için bütçeyi hazırlamakta 
iken, Maliye Vekâleti 1338 senesi bütçesini 
esas ittihaz ederek bir- Avans Kanunu yap ta ve 
o zaman biz dedik ki ; daha bütçemizi biz hazır-
lamamışızdır. Hazere ve .sefere göre iki nevi 
bütçe tanzim ediyoruz ve bu bütçe bütün kuv-
vei umumiyeye nazaran tesbit olunacaktır. Bi
naenaleyh, biz Martın iptidasına kadar, çünkü 
henüz seferber halindeyiz ve her türlü ihtimal ât 
mevcuttu, düşünüyorduk ki, belki bir hazeri 
bütçe ile Meclise geliriz.. Halbuki vaziyet, mu
harebeye doğru gitti ve biz bütçeyi tertibetme-
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den evvel. Maliye Vekâletinden 1338 senesi büt
çesi esas ittihaz olunarak, diğer vekâletlerin 
bütçe ve ihtiyacatı geri kalmamak üzere, bütçe 
Heyeti Umumiyeye sevk olunuyor. Ben o zaman 
demedim ki, 1338 senesinde alınan o fusul ve 
mevaddaki sarfiyat; bu seneye de aynen geçe
bilir. Ondan başka bir fevkalâdelik de vardı 
ki - bugün, demin söylemiştim - biz üç aylığı 
alıyoruz. Fakat öteki üç aylığı da düşünüyoruz, 
halbuki geçen sene böyle" şeyler yoktu. Beş altı 
ay evvel bu gibi ihtimalât mevcut değildi. Şim
di Meclis gidiyor, Ramazan tatili yapmak isti
yor. îşte bâzı bu gibi esbap dolayısiyle bu şey
leri. getirdik vaziyet budur. 

SALİH Ef. (Erzurum) Paşa Hazretleri de
min buyurdunuz ki, bu para ile silâh da muba
yaa edeceğiz. Biz vesaiti askeriyenizi biliyoruz. 
Dört beş yüz bin kişilik ordu meydana getirecek 
silâhını? vardır. 

KÂZIM Pş. — Silâh deyince lalettayin mav
zer tüfeği demek değildir . 

SALİH E l — Orduyu teçhiz edecek silâ
hınız var. 

KÂZIM Pş. — Esliha deyince, onun içe
risine her şey girer. Ben yalnız tüfeğe, topa 
ihtiyacımız var diye söylemedim. Esliha de
yince onun içine tenvir tabancası da girer. 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim, anlaşılı
yor ki ve bizim dinlediğimize nazaran her iki 
vekil biı- senelik tahsisatın tamamında mütte
fikler. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. — 
Hayır, değil değil. 

VEHBİ B. (Devamla) — Müdafaai Milliye 
Vekili, ben geçen sene verilen paraya razıyım 
diyor. (Öyle değil sesleri) Ben kendilerinden öy
le dinledim, geçen seneki bütçeyi kabul ediyor 
ve fakat bu sene vaktinden evvel alınmasını 
istiyor. Bunun için bu birinci maddeyi encü-

#mene havale edelim. İki vekil, encümende an
laşsınlar, biz diğer maddelere geçelim. Avan
sın miktarı için encümende anlaşsınlar, ne
ticeyi biz burada, görelim. 

MUVAZENEİ MALÎYE ENCÜMENİ REİSİ 
ALÎ CENANİ B. (Gazianteb) — Efendiler 
bu mesele için Müdafaai Milliye Vekâletinin 
masarif atı seneviyesi ile avans meselesi birbi
rine karıştırıldı. 

— \n> — 
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Müdafaai Milliye Vekâletine gecen sene 

vermiş olduğunuz tahsisatla bir sene idare 
edilmesinin imkânı yoktur. Bir defa bunu ta-
mamiyle anlamak icabediyor. Bu sene zahire 
fiyatları geçen seneye nispetle fevkalâde te
rakki etti, hattâ bir mislinden fazla terakki 
eden hububat vardır. Mart ayı zarfında üç 
aylık avanstan tayinata mahsus olan miktar 
hemen hemen sarf olunmuştur. Üç aylık tah
sisat olarak verilen bu dört milyon küsur 
bin liradan Nisanın onuna kadar üç milyon 
beş yüz bin lirası sarf edilmiştir. Demek ta-
yinat kısmından bir sene zarfında altı 'milyon 
lira kadar bir acık olacaktır, demek ki Müda
faai Milliye bütçesinden altı milyon lira kadar 
yalnız ayniyat bedeli açığı vardır. Esas iti
bariyle geçen sene Müdafaai Milliye bütçesi
ne verilmiş olan tahsisat bir sene kifayet et
mez. Fakat Müdafaai Milliye bütçesini tetkik 
edip de Heyeti Celilenize getirmek için vakit 
müsait değildir. 1339 bütçesinin tetkikatına en
cümen henüz girişememiştir. Bir tedbiri ihti
yati olmak üzere ve Müdafaai Milliye tahsi
satı seneviyesinden bir miktar avans verip de 
bütçe tetkikatı Heyeti Celilenizin tasvibine ik
tiran ederek şekli katiyi alıncaya kadar avans
la işi idare etsinler diye verilmiştir. 

Müdafaai Milliye Vekili Paşa Hazretleri, 
geçen sene tahsisatı unıumiyesine• nispetle ve
rilen 32 milyon liraya ilâveten on milyon lira 
daha tahsisat verilmesini istiyor, Maliye Vekâ
leti, Heyeti Ve'kileden geçmiş olan 6,5 milyon 
lira ile iktifa edilmesi kanaatindedir. Aradaki 
fark; üç bucuk milyon liranın avans olarak 
verilip verilmemesi meselesidir. Bu ihtilâfı He
yeti. Umumiyede halletmek mümkün değil. 
Avans Kanununun birinci maddesini encümene 
iade buyurunuz, diğer maddelerin müzakeresi
ne devam edelim. Heyeti Vckilede konuşsun
lar, encümende de konuşalım, bu meseleye bir 
şekil verelim. Bu, birinci maddeyi encümene tev
di' buyurun, diğer maddeler hakkında müzakere
ye devam olunsun. 

REİS — Birinci maddenin müzakeresinin ki
fayetini kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddenin encümene iadesini teklif 

eylerim. Karesi 
Melimed Vehbi 
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REİS — Birinci maddenin encümene gitmesi

ni kabul edenler lütfen el kaldırsın... Encümene 
gitmesi kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — İşbu tahsisat devairi mülkiye 
ve askeriye için 1338 senesinde Muvazene! Mali
ye Encümenince tesbit edilmiş olan füsul ve me-
vadda tevfikan sarf olunur. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahilb) — 
Olmaz efendim, birinci madde ile alâkadardır. Di
ğer* madde ile birlikte müzakere edilmek lâzım
dır. 

N'EBİL Ef. (Karahisarı Sahib) — Birinci 
maddeye merbutiyeti vardır. İkincisi (1338 se
nesinde Muvazene! Maliye Encümenince tesnit 
olunan miktarı tecavüz edemez.) deniliyor. Bu 
doğru değildir. Birinci madde müzakere edildik
ten sonra bu maddenin müzakere edilmesi lâzım
dır. 1338 senesi Muvazenei Maliye Encümeninin 
tesbit ettiği miktar deniyor ki... 

ALİ CENANİ B. — İki vekil arasında ihtilâf 
yoktur. 

NEBİL Ef. (Devamla) — Müdafaai Milliye 
Vekili Paşa Hazretlerinin, söyledikleri gibi fazla 
verilecek olursa nispet kaybolur. Tehiri müzake
resi lâzımdır. 

CEMİL B. (Kütahya) — Birinci madde en
cümenden gelmedikçe bu madde müzakere edile
mez. 

CAVİD B. (Kars) — Meclisi Âliye ait bir 
nıeselemiz vardır. Birinci madde ile alâkadardır. 
Cumartesiye kalırsa o zaman arz edeceğim. 

REİS — Tâyini esami ile reye vaz'ettiğim 
'bâzı kanun lâyihaları vardı, onların neticesini 
arz edeceğim. 

Düyunatı sabıkanın sureti tediyesi Kanununa 
178 zat iştirak etmiş, 5 ret, 1 müstenkife karşı 
172 reyle kabul edilmiştir. 

Hariçten ithal edilecek hayvanatın iki sene 
müddetle Gümrük Resminden muafiyetine dair 
Kanuna 179 zat iştirak etmiş, 10 ret ve 8 müs
tenkife karşı 161 reyle kabul edilmiştir. 

Ziraatte müstamel olup 'hariçten ithal edile
cek mevaddın Gümrük ve İstihlâk Resmine dair 
Kanuna 178 zat iştirak etmiş, 29 ret ve 4 müs
tenkife karsı 145 reyle kabul edilmiştir. 

2. — Karesi Mebusu Vehbi Beyle arkadaşları
nın, memurinden mebus olanların tekaüt ve mâ-
zuUyet hale ve muamelelerine dair tahriri. 
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REÎS — Efendim demin Tekaüt Kanunu

nun tadili hakkındaki teklifin heyeti umumiyesi 
reddedilmişti. Ona müteferri olmak üzere arka
daşlar bir takrir veriyor. 

Riyaseti Celileye » 
Memurinden mebus olanlar mebuslukları müd-

detince son memuriyetleri maaşı esas olarak te
kaüt ve mâzuliyet aidatı verdikleri halde teka
üt vê  mâzuliyet haklarından istifade ederler. 

Balâdaki kararın kabul ıbuyurulmasını arz ve 
teklif eyleriz. 

12 Nisan 1339 
Karesi Niğde 

Mehmed Vehbi Mehmed Âta 
Cebelibereket Hakkâri 

Faik Mazhar Müfid 

SALÎH Ef. (Erzurum) — Arkadaşlar, bu 
teklif mâkuldür ve haktır. Bunu kabul etmemek 
günahtır. O halde bunu her halde kabul etmek 
mecburiyetindeyiz. Bunu da reddedersek birçok 
arkadaşlarımızın hukuku müktesebelerini balta
lamış oluruz, 

REİS — Bu meselede bir ahkâmı cedide yok- J 
tur. 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim bu mesele ta
biî bir mesele, tabiî bir haktır. Bu mesele tabiî 
bir mesele, bir hak, bir karardan ibaret. Çünkü 
müddeti zarfında arkadaşlar müracaat edememiş
ler. Maaşı sabıkları üzerinden verecekler. 

FEYYAZ ÂLİ B. (Yozgad) — Maaş nasıl 
olacak? 

VEHBİ B. (Devamla) — Talbiî bir haktır. 
Meselâ bin kuruş maaşı varsa tekaüdiye ve mâ
zuliyet onun üzerinden olacaktır. (Muvafık ses
leri) İkinci bir noktası var ki, tavazzuh etmeli 
ve bilhassa tefsire ihtiyaç olduğu için ileride tef
sire mahal kalmamalı. Dört ay zarfında müra
caat şarttı, şimdi müddet yoktur. Bu ay zar
fında da veya ikinci tayda ikisini birden verir ve
yahut ay nihayetinde hepsini birden verir. Onnın 
için bu takrir mucibince tamamını birden verdik
ten sonra halikı olabilir. Bu böyledir. 

REİS — Efendim, takriri karar şeklinde 
reye koyuyorum. Kabul edenler lütfen ellerini 
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kaldırsın. Karar şeklinde kabul edilmiştir. 

ALİ RIZA B. (Kars) — Arkadaşlar iki da-
. kika müsaade buyurunuz bir istifhamım var
dır. Biz inşallah Ramazan münasebetiyle bir 
tatil yapmak fikrindeyiz. Halbuki mühim, bir 
kanun teklifi var ki, birçok arkadaşlar, yet
miş imzalı bir takrirle bunun; Kânunsaninin on 
üçünde müzakere edilmesini teklif ve kabul 
ettiler, maatteessüf bir âdet peyda ettik. Tak
dimen, tercihan diye diye bu geri kalmıştır. 
tekrar bir istirham üzerine; adliyenin mema-
liki nıüstaıhlasa hakkında olan iki kanunundan 
sonra her şeye takdimen müzakeresi teklif edil
diği halde kaldı. Kanun ise şudur: Dört liva
nın halkı hukukundan mahrum kalmaktadır. 
Nitekim Emlâk ve Arazi Kanunu ile çıkan bir 
kanun vardır ki, bu Heyeti Vekileden çıkmış, 
Meclise gelmiş, beş altı encümenden çıkarak 
Heyeti Ümumiyeye mal olmuştur. Bu kanun 
çıkmadıkça hükkâm da bu işten menedilmiştir. 
İdare memurları zaten yapamıyorlar. Yani dört 
liva halkı bugün bu kanuna intizar ediyor, 
Ali'nin tarlasını Veli alıyor, Veli'nin mülkünü 
Ali zaptetmiştir. Hükkâm buna bakamıyor, bu 
nasıl olur rica ederim? Cumartesi günü her şe
ye takdimen ve tercihan dendikten sonra lütfen 
ve merhameten denilirse buna daha bir şey ta-
gallübedemez. Onun için kalbulünü rica ederim. 

REİS — Ruznamede Avans Kanunu var, 
Cumartesi ruznamesinde İstanbul'daki emvali 
merhune hakkında bir maıddei kanuniye var. 
Avans Kanunu encümenden gelmezse bir mad
de vardır, emlâke ait onu müzakere ederiz. 
Eğer Avans Kanunu gelirse tabiî tercih edilir. 

ALÎ RIZA B. (Kam) — Reis Bey rica ederim 
böyle şüptheli bir iş olmaz ki. 

REİS — Efendim bunu reyi âlinize vaz'edi
yorum. Avans ve istanbul'daki Emvali Merhune 
kanunlarından sonra müzakeresini kabul eden-
ler lütfen el kaldırsın. Avans ve istanbul'da
ki Emvali merhune Kanunundan sonra müzake
resi kabul edilmiştir. Cumartesi saat bir buçuk
ta içtima etmek üzere Celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı miizakerat; saat: 3,45 

« N l 
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Mülkiye Tekaüt Kanununun tadili hakkındaki Çorum Mebusu Ferid Beyin teklifinin dördüncü 

maddesinin tayyı hakkındaki takrire verilen reylerin neticesi 

(Kabul edenler) 

Abdullah Ef. (Bolu), Mehmed Niyazi B. 
(Eskişehir), Ahmed Fevzi Ef. (Erzincan), Di-
yab Ağa (Dersim), Rıfat Ef. (Konya), Hasan 
Basri B. (Karesi), Hasan Tahsin B. (Antalya), 
Muhtar Fikri B. (Dersim), Mehmed B. (Biga), 
Nebil Ef. (Karahisan Sahib), Hacı Feyzi B. 
(Elâziz), Hafız Abdullah Ef. (İzmit), Besim B. 
(Kastamonu), Âlim Ef. (Kayseri), Akif B. 
(Batum), Haydar Lûtfi B. (İçel), Zamir B. 
(Adana), Necati Ef. (Lâzistan), Refik Şevket 
B. (Saruhan), Celâleddin B. (Tra'bzon), Veli 
B. (Burdur); Numan Uısta (İstanbul), Enver 
B. (İzmir), Ali Rıza Ef. (Batum), Sırrı B. (İz
mit), Sabit B. (Kayseri), Besim Atalay B. (Kü
tahya), Feyzi B. (Diyarbekir), Reşid Ağa (Ma
latya), Hacı Mustafa Ef. (Ankara), Yusuf B. 
(Denizli), Cafer Tayyar B. (Edirne), Nusrat 
Ef. (Erzurum), Vehbi B. (Niğde), Hacı Arif B. 
(İstanbul), İsmail B. (Erzurum), Hâmid B. 
(Biga), Osmanzade Hamdi B. (Ertuğrul), Kad
ri B. (Diyarbekir), Musa Kâzım Ef. (Konya), 
Kadri B. (Siird), Ali Rıza B. (Kars), İsmail 
Remzi B. (İsparta), Tahsin B. (Maraş), Ragıb 

B. (Kütahya), Emin Ef. (Aydın), Hakkı Hâ
ini B. (Sinob), İsmail Sübhi B. (Burdur), Rüs-
tem B. (Oltu), Mazlum Baba Ef. (Denizli), 
Ziya B. (Kângırı), Mehmed Vehbi B. (Karesi), 
Mehmed Salih Ef. (Erzurum), Mustafa B. (Ka
rahisan Şarki), Osman B. (Lâzistan), Mehmed 
.Şükrü B. (Karahisan Sahib), Ahmed Hilmi B. 
(Kayseri), Mehmed Akif B. (Burdur), Hacı 
Bekir Ef. (Konya), Hasan Fehmi B. (Gümüşa-
ne), Hacı Süleyman Ef. (İzmir), Arif B. (Kon
ya), Celâl Nuri B. (Gelibolu), Halil İbrahim 
Ef. (Eskişehir), Tevfik B. (Erzincan), Mustafa 
Hilmi Ef. (Niğde), Salih Ef. (Siird), Osman 
Nuri B. (Bursa), Naim Ef. (İçel), Memduh 
Necdet B. (Karahisan Şarki), İbrahim B. (Ka
resi), Yusuf Ziya B. (Mersin), Hasan Ef. (De
nizli), Naci B. (Elâziz), Halil B. (Ertuğrul), 
Mühiddin B. (Elâziz), Feyyaz^ Âli B. (Yozgad), 
Mehmed Hamdi Ef. (Adana), Tahir Ef. (Kân
gırı), Hacı Tahir Ef. (İsparta), Mehmed Atâ 
B. (Niğde), Mustafa Fehmi Ef. (Bursa), Hü
seyin B. (Erzincan). 

(Reddedenler) 

Necmeddin B. (Siird), Atıf B. (Kayseri), 
Tufan B. (Hakkâri), Cavid B. (Kars), Mazhar 
Müfid B. (Hakkâri), Mustafa B. (Antalya), 
Mustafa Lûtfi B. (Siverek), İbrahim B. (Mar
din), Devriş B. (Mardin), Sadettin B. (Men
teşe), Cevdet B. (Kırşehir), Hafız Şahin Ef. 
(Gazianteb), Ali Vâsıf B^.(Gene), Ahmed Fe
rid B. (İstanbul), Rifat B. (Tokad), Halil Hul-
ki Ef. (Siird), Hacı Şükrü B, (Diyarbekir), 
Ali Vefa B. (Antalya), Esad B. (Mardin), Ra
gıb B. (Gazianteb), Resul B. (Bitlis), Mehmed 

Nâdir B. (İsparta), Sıdkı B. (Malatya), Hakkı 
B. (Van), Midhat B. (Mardin), Necib B. (Mar
din), Resim B. (Cebelibereket), Mustafa Durak 
B. (Erzurum), Reşad B. (Saruhan), Vehbi B. 
(Bitlis), Ahmed Fevzi Ef. (Batum), Mahmud 
Said B., (Muş), Sadık B. (Kırşehir), Mustafa 
Ağa (Dersim), Abdülhak Tevfik B. (Dersim), 
Şükrü B. (Bolu), Hüseyin Hüsnü Ef. (İsparta), 
Hüsnü B. (Bitlis), Sadullah B. (Bitlis), Yahya 
Galib B. (Kırşehir), Ömer Lûtfi B. (Karahisan 
Sahib). 

(Müstenkifler) 

Süleyman Sırrı B. (Yozgad), Şevket B. (Si
nob), Neşet B. (İstanbul), Kâzım Hüsnü B. 
(Konya), Ömer Lûtfi B. (Amasya), Emin B. 
(Erzincan), Refik B. (Konya), Ali Rıza Ef. 
(Amasya), bir boş rey pusulası. 

» • • • « 
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Düyunatı sabıkanın sureti tediyesi hakk 

(Kabul 

Celâteddin B. (Trabzon), Reşad B. (Saru-
han), Hasan Basri B. (Karesi), İbrahim B. (Ka
resi), Refik Şevket B. (Saruhan), ismail Saıbhi 
B. (Burdur), Hüseyin Necati B. (Bursa), Meh-
raed Salih Ef. (Erzurum), Hacı Süleyman Ef. 
(İzmir), Sıdkı B. (Malatya), Ali B. (Amasya), 
Memduh Necdet B. (Karahisan Şarki), Halil 
ibrahim Ef. (Eskişehir), Hilmi B. (Ardahan), 
ismail B. (Erzurum), Ali Cenani B. (Gazian-
teb), Rasim B. (Elâziz), Mehm'ed Vehbi B. (Ka
resi), Necati Ef. (Lâızistan), Mustafa B. (Kara
hisan Şarki), Kâzım Pş. (Karesi), Hüseyin B. 
(Kozan), Sadılk B. (Kırşehir), Neşet B. (Kân-
gırı), Sabri B. (Kayseri), Ali Rıza Ef. (Amas
ya), Dr. Mazhar B. (Aydın), Tevfik B. (Erzin
can), Hacı Mustafa Ef. (Ankara), Mustafa Du
rak B. (Erzurum), Rıfat Ef. (Konya), Rıza B. 
(Yozgad), Ahmed Ferid B. (İstanbul), Hüse
yin Hüsnü Ef. (İsparta), Nafiz B. (öanik), 
Mehmed Sami B. (içel), Ali Vefa B. (Antalya), 
Hacı Fey^zi B. (Elâziz), Mahmııd B. (Ergani), 
Osmanzade Hamdi B. (Ertuğrul), Şakir B. (An
kara), Abjdülgani B. (Siverek), Hacı Şükrü B. 
(Diyarbekir), Feyyaz Âli B. (Yozgad), Meh
med Hamdi Ef. (Adana), Sadeddin B. (Mente
şe), Hacı Ilyas Sami Ef. (Muş), Yahya Galib 
B. (Kırşehir), Yunus Nâdi B. (izmir), Emin 
Ef. (Aydın), Atıf B. (Kayseri), Safa B. (Mer
sin), ismail Remizi B. (İsparta), Abdülhalim Çe
lebi Ef. (Konya), Kâzım Hüsnü B. (Konya), 
Ali Fuad Pş. (Aıikara), Kâzım Karabekir Pş. 
(Edirne), Faik B. (Edirne), Şemseddin Ef. (An
kara), Mustafa B. (Antalya), Halil B% ^Ertuğ
rul), Mehmed Ragıb B. (Amasya), ibrahim B. 
(Mardin), Mehmed Akif B. (Burdur), Esad Ef. 
(Aydın), Vehbi B. (Bitlis), Rasim B. (Cebeli
bereket), Feyzi B. (Diyarbekir), Emin B. (Ca-
nik), Mehmed B. (Biga), Hasan Tahsin B. (An
talya), Osman B. (Lâzistan), Derviş B. (Mar
din), Behçet B. (Kângırı), Yusuf Kemal B. 
(Kastamonu), Arslan B. (Maraş), Yusuf Ziya 
B. (Mersin), Reşid Ağa (Malatya), Osman 
Kadri B. (Muş), Hamdi B. (Canik), Şevket B. 
(Beyazıd), Tahsin B. (Aydın), Yusuf B. (De
nizli), Hamdi B. (Gene), Mustafa B. (Kozan), 
Hakkı Hami B. (Sinob), Emin B. (Eskişehir), 

L 1339 C : 1 
ındaki Kanuna verilen reylerin neticesi 
edenler) 

I Abdullah Ef. (Sinob), Hüseyin B. (Elâziz), 
Kadri B. (Diyarbekir), Nebil Ef. (Karahisan 
Sahib), Mazhar Müfid B. (Hakkâri), Abdülhak 
Tevfik B. (Dersim), Muhiddin B. (Elâziz), 
Mazlum Baba Ef. (Denizli), Hafız Şahin Ef. (Ga-
zianteb), Celâl Nuri B. (Gelibolu), Hafız Hamdi 
B. (Biga), Mustafa Ağa (Dersim), Şevket B. (Si
nob), Akif B. (Batilim), Sadullah B. (Bitld«), 
Yusuf Ziya B. (Bitlis), Tunalı Hilmi B. (Bo
lu), Ragıb B. (Gazianteb), Numan Usta (is
tanbul), Hüsnü B. (Van). Veli B. (Burdur), 
Ahmed Fevzi Ef. (Erzincan), Zamir B. (Ada
na), Resul B. (Bitlis), Hüseyin B. (Erzincan), 
Ali Rıza Ef. (Batum), Tahsin B. (Maraş), 
Tahir Ef. (Kângırı), Faik B. (Cebelibereket), 
Ömer Lûtfi B. (Karahisan Sahib), Mehmed 
B. (Gümüşane), Msad B. (Mardin), Ruşen 
B. (Gümüşane), Hasan Fehmi B. (Gümüşane), 
Ragıb B. (Kütahya), Diyab Ağa (Dersim), 
Ahmed B. (Yozgd), Mustafa Hilmi Ef. (Niğ
de), Hacı Ahmed Hamdi Ef. (Muş), Refik 
B. (Konya), Cevdet B. (Kırşehir), Nuri 

I B. (Bolu), Arif B. (Konya), Tevfik B. (Van), 
Mustafa Lûtfi B. (Siverek), Şükrü B. (Bolu), 
Abdullah Ef. (Bolu), Ahmed Mazhar B. (is
tanbul), Âlim Ef. (Kayseri), Edlıem Fehmi 
B. (Menteşe), Mehmed Şükrü B. (Karahisan 
sahib), Hulusi B. (Kastamonu), Hüsnü B. 
(Bitlis), Naci B. (Elâziz), Mustafa Ef. (Bur
sa), Tufan B. (Hakkâri), Hamid B. (Biga), 
Kadi'l B. (Siird), Hasan Ef. (Denizli), Enver 
B. (izmir), Salih Ef. (Siird), Sabri B. (Kas
tamonu), Dursun B. (Corum), Bahrî B. (Yoz
gad),' Ali Vâsıf B. fcenc) , Midhat B'. (Mar
din), Ahmed Hilmi B. (Kayseri), Musa Kâ
zım Ef.1 (Konya), Hacı Tahir Ef. (İsparta), 
Mehmed Nâdir B. (İsparta), Hacı Arif B. 
(İstanbul), Muhtar Fikri B. (Meivsin), Ah
med Fevzi ef. (Siird), Saib B. (Urfa), Ha
lil Hulki Ef. (Siird), Mustafa Vasfi B. (To-
kad), Mehmed Atâ B. (Niğde), Cavid B. 
(Kars), Besim B. (Kastamonu), Rıza B. (Muş), 
Nusrat Ef. (Erzurum), Arif B. (Bitlis), Mah
mııd Esad B. (izmir), Hacı Bekir Ef. (Kon
ya), Hasan Hayrı B. (Dersim), 
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(Reddedenler) 

Vâsi i: B. (Sivas), ,()sman B. (Kayseri), 
Ziya B. (Kâııgın), Süleyman B. (Canik), Sü
leyman Sırn B. (Yozgad). 

(Müstenkifler) 

Ali Rıza B. (Kars), 

»>•« 

Ziraatte müstamel olup hariçten ithal edilecek mevaldın Gümrük ve İstihlâk Eesmine dair Kanuna 
verilen reylerin neticesi 

(Kabul edenler) 

Osman Kadri B. (Muş), Ahmed Ferid B. 
(İstanbul), Nuri B. (Bolu), Kâzını Hüsnü B. 
(Konya), Cavid B. (Kars), İbrahim B. (Mar
din), Sıdkı B. (Malatya), Mehmed B. (Biga), 
Sadüllah B. (Bitlis), Memduh Necdet B. (Ka-
ralıisarı Şarki), Mustafa Lûtfi B. (Siverek), 
İsmail Subhi B. (Burdur), Ahmed Fevzi Ef. 
(Batum), Emin Ef. (Aydm), Mehmed Nâdir 
B. (İsparta), Abdülhalim Çelebi Ef. (Konya), 
Ali Rısa Ef. (Batum), Ziya B. (Mersin), Meh
med B. (Gümüşane), Atıf B. (Kayseri)., Yah
ya Galip B. (Kırşehir), Sadak B. (Kırşehir), 
Cevdet B. (Bitlis), Sabri B. (Kastamonu), 
Arif B. (Konya), Hasan Basri B. (Karesi), 
Mehmed Vehbi B. (Karesi), Ruşen B. (Gümü
şane), Hacı İlyas Sami Ef. (Muş), Yusuf Ke
mal B. (Kastamonu), Celâl Nuri B. (Gelibolu), 
Mustafa ,B. (Karahisar- Şarki), Faik B. (Ce
belibereket), Akif B. (Batum), Abdullah Ef. 
(Bolu), Ahmed Mazlıar B. (İstanbul), Kad
ri B. (Diyarbekir), Malımud Celâl B. (Saru-
han), İbrahim B. (Karesi), Refik B. (Konya), 
Enver B. (İzmir), Alim Ef. (Kayseri), Fey
yaz Âli'B. (Yozgad), Ziya B. (Kângırı), Emin 
B. (Eskişehir), Celâleddin B. (Trabzon), Re
fik-Şevket B. (Sanıhan), Hafiz Şahin Ef (Ga-
zianteb), Reşid Ağa (Malatya), Kâzım Pş. 
(Karesi), Hüseyin B. (Erzincan), Abdullah Ef. 
(Sinöb), Şemseddin Ef. (Ankara), Esad Ef. 
(Aydın), Halil İbrahim B. (Eskişehir), Nu-
man'-B. (İstanbul), Arslan B. (Maraş), Sa-
dtettin B. (Menteşe), Hacı Tahir Ef. (İspar

ta), Hacı Arif B. (İstanbul), Hilmi B. (Ar
dahan), Besim B. (Kastamonu), Zamir B. 
(Adana), Safa B. (Mersin), Mehmed Hamdi 
Ef. (Adana), Devriş B. (Mardin), İsmail Rem
zi B. (İsparta), Esad B. (Mardin), Mehmed 
Atâ B. (Niğde), Mahmud B. (Ergani), Hüse
yin B. (Kozan), Hüseyin B. (Elâzk), Sabit B. 
(Kayseri), Vehbi B. (Bitlis), Rıza B. (Yoz
gad), Ali Vâsıf B. (Genç), Rasim B. £ Cebeli
bereket), -Salih Ef. (Siird), Emin B. (Canik), 
Hacı Ahmed Hamdi Ef. (Muş), Rasim B. (Elâ-

. ziz), Mid/hat B. (Mardin), Kadri B. (Siird), 
Ali Fuad Pş. (Ankara), Nafiz B. (Canik), Hu
lusi B. (Kastamonu), Tevfik B. (Van), Ah
med B. (Yozgad) t Ahmed Fevzi Ef. (Erzin
can), Abdülhak Tevfik B. (Dersim), Ali Şaib 
B. (Urfa), Hamdi B. (Gene), Reşad B. (Sa-
ruhan), Sami B. (İçel), Mustafa Vasfi B. (To-
kad), Hacı Bekir Ef. '(Konya), Veli B, (Bur
dur), Musa Kâzım Ef. (Konya), Süleyman 
B. (Canik), Mustafa Ağa (Dersim), Yunus 
Nâdi B. (İzmir), ' Ali Cenani B. (Gazianteb», 
Resul B. (Bitlis), Ragıb B. (Kütahya), Fey
zi B. (Diyarbekir), Ali Vefa B. (Antalya;, 
Yusuf B. (Denizli), Hacı Süleyman Ef. (De
nizli), Hüseyin Hüsnü Ef. (İsparta). AbduL 
lalı Ef. (Bolu), Hasan Sıddiık B. (Van), Tah
sin B. (Maraş), Tahir Ef. (Kângırı \ Hakkı 
Hami B. (Sinob), Süleyman S ı rn B. (Yozgad;, 
Bahrî B. (Yozgad), Ali Rıza Ef. (Amasya), 
Mehmed Akif B. (Burdur), Ömer Lûtfi B. 
(Karahisarı Sahib), Edhem Fehmi B. (Men-
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teşe), Şakır B. (Ankara), Tunalı Hilmi B. 
(Bolu), Kâzım Karabekir Pş. (Edirne), Mus
tafa B. (Antalya), Hasan Ef (Denizli),-• Arif 
B. (Bitlis), Abdülgani B. (Siverek), Rıza B. 
(Muş), Tevfik B. (Erzincan), Mustafa Durak 
B. (Erzurum), Mazlıar Müfid B. (Hakkâri), 
Tahsin B. (Aydın), Diyab Ağa (Dersim), Faik 

Ali B. (Amasya), Haindi B. (Biga), Şükrü 
B. (Bolu), Mehmed Şükrü B. (Karahisar, Sa~ 
hib), Osman B. (Lâzistan), Neşet B. (Kângı-
rı), Osman B. (Kayseri), Behçet B. (Kân-
gırı), Nebil Ef. (Karahisarı Sahib), Hacı Fey
zi B. (Elâziz), Mazlum Baba Ef. (Denizli), 
Yusuf Ziya B. (Bitlis), Ragıb B. (Amasya), 
Ragıb B. (Gazianteb), Nusrat Ef. (Erzurum), 

İsmail Sübıhi B. (Burdur), Veli B. (Bur
dur), Oelâletildin B. (Trabzon), Ragib B. (Kü
tahya), HaMı Hami B. (ıSindb), Hasan Ef. 
(Denizli), Abdffligani B. (Siverek), Sıdîkı B. 
(Malatya), Vâsıf B. (Gene), Ali Rıza B. (Kars), 
Safa B. (Mersin), Mustafa Fehmi Ef. (Bur
sa), Atıf B. (Kayseri), Ahmed Hilmi B. (Kay
seri), Aralan B. (Maraş), Sadettin B. (Men
teşe), ÂKm Ef. (Kayseri), Hacı Şükrü B. (Di-
yarbekir), Refik Şevket B. (Saruhan), Hacı tl-
yas Sami Ef. (Muş), Enver B. (İzmir), A l Saib 
B. (Urfa), Akif B. (Burdur), Mazlum Ba'ba 
Ef. (Denizli), Hamdi B. (Canik), Abdülhak 
Tevfik B. (Dersim), Kadri B. (Sürd), Yusuf 
B. (Denizli), Esad B. (Mardin), Salih Ef. 
(Erzurum), Şak'ir B. (Ankara), Ali Fuad Pş. 
(Ankara), Kâzım Karaibekir Pş. (Edime), Hil
mi B. (Ardahan), Ahmed Mazhar B. (İstan
bul) , Yusuf Ziya B. (Mersin), Cevdet B. (Kır
şehir), Halil İbrahim Ef. (Eskişehir), Necati 
Ef. (Lâzistan), Mehmed B. (Gümüşhane), Mem-
duh B. (Karahisarı Şarki), Nafiz B. (Oanik), 

B. (Edirne), Hamid B. (Biga), Vâsıf B (Si
vas), Dr. Mazhar B. (Aydın), Necmeddia B. 
(Siirdj), Halil Hulki Ef. (Siird), Hasan Tab^ 
sin B. (Antalya), Osmanzade Hamdi B. (Er-
tuğrıü), Ahmed Hilmi B. (Kayseri), Hamdi 
B. (Canik), Mustafa Fehmi Ef. (Bursa), Mufe» 
tar Fikri B. (Mersin), Şevket B. (Sûıoh). 

Şevket B. (Bayazıd), Mustafa Hilmi Ef. (Niğ
de), Hacı Şükrü B. (Diyarbekir), Mustafa Ef. 
(Ankara), Necati B. (Lâzistan), Rifat Bf. 
(Konya), Muhiddin B. (Elâziz), Hüsnü B. 
(Bitlis), Dursun B. (Çorum), İsmail B. (Er* 
zurum), Halil B. (Ertuğrul), Naci B. (Elâ
ziz), Hasan Hayri B. (Dersim), Tufan B. 

(Hakkâri). 

Vehbi B. (Bitlis), Tahsin B. (Mara§), Nusrat 
Ef. (Erzurum), Emin B. (Eskişehir), AhmM 
Fevzi Ef. (Erzincan), Osman Kaidri B. (Mug), 
Reşad B. (Saruhan), Mustafâ B. (Kozan), Re*; 
filk B. (Konya), Oavid B. (Kars), Bdhcet B. 
(Kângırı), Rıza B. (Muş), A'hmed Fevzi Ef, 
(Batuım), Abdullah Ef. (Bolu), Hasan Tahsin 
B. (Antalya), Rıza B. (Yozgad), Ali Rıza Ef. 
(Amasya), Hacı Ahmed Hamdi Ef. (Muş), 
Hamid B. (Biga), Sadulla'h B. (Bitlis), *Tu-
fan B. (Hakkâri), Hasan Fehmi B. (Gümüşa* 
ne), Osman B. (Lâzistan), Mahmud B. (Er
gani), Hasan Sıddı'k B. (Van), Mustafa Du
rak B. (Erzurum), Sami B. (İçel), Mustafa 
B. (Antalya), Zamir B. (Adana), İsmail Rem
zi Ef. (İsparta), Vasıf B. (Sivas), Resul B> 
(Bitlis), Ahmed B. (Yozgad), Şahin Ef. (Ga
zianteb), Naci B. (Elâziz), Numan Usta İs
tanbul), Hacı Süleyman Ef. (İzmir), Hacı 
Feyzi B. (Elâziz), Tunalı Hilmi B. (Bolu), 
Ali Rıza Ef. (Batum), (Hüseyin Hüsnü Ef. (İs
parta), Hacı Ta'hir Ef. (İsparta), Rasim B. 

Hariçten ithal edilecek hayvanatın iki sene müddetle Gümrük Resminden muafiyetine d*ir 
Kanuna verilen reylerin neticesi 

(Kabul edenler) 
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(B1&Bİ2)., Ali Vefa B. (Antalya), ismail B. 
(Erzurum), Hüseyin B. (Erzincan), Faik B. 
(.Edirne), Tahsin B. (Aydın), Osmanzade 
Hamdi B. (Ertuğrul), Tevfik B. (Erzincan), 
Tevfik B. (Van), Kâzım Bş. (Karesi), Kâzım 
Hüsnü B. (Konya), Necati B. (Bursa), Emin 
Ef. (Aytdın), Tahir Ef. (Kângırı), Şemseddin 
M, (Ankara), Reşîd Ağa (Malatya),* Akif B. 
(BatUlm), ibrahim B. (Karesi), Mustafa Ağa 
(Dersini), Süleyman B. (Canik), Ragıb B. 
(Gazianteb) , Mazhar Müfid B. (Hakkâri), 
(Halil Hukli Ef. (Siird), Süleyman Sırrı B. 
(Tozgad), Faik B. (Cebelibereket), Dr. Maz-
fhar B, (Aydın), Kadri B. (Diyarbekir), Mu
sa Kâzım Ef. (Konya), Ziya B. (Kângırı), 
Edlıem Fehmi B. (Menteşe), Feyzi B. (Di-
yartbekir), 'Esad Ef. (Aydın), Neomeddin B. 
(Siird), Salih Ef. ('Siird), Celâl Nuri B. (Celi-
bolu), Hüsnü B. (Bitlis), Basri B. (Karesi), 
Haeı Bekir Ef. (Konya), Bahrî B. (Yozgad), 

(Reddedenler) 

Dursun B. (Çorum), Neşet B. (Kângırı), 
Feyyaz Âli B. (Yozgad), Hulusi B. (Kasta-
m<mü), Osman B. (Kayseri), Mustafa B. (To-

kad), Abdullah Ef. (Sinob), Sabri B. (Kasta
monu), Malhmud Celâl B. (Saruhan), Besim 
B. (Kastam'onu). 

(Müstenkifler) 

lC«toed Şü'krü B. (Karahisarı Sahüb), AH 
B, (Aımasyan), Muistafa Hilmi Ef. (Niğde), 

Yusuf Ziya B. (Bitlis), Nefeil Ef. (Karahisarı 
Saîhib), Rifalt Ef. (Konya), Ragıb B. (Amasya). 

••wnHmr.»-<" 

İçtimaa âti ruznamesi 

1. — Zaptı saibık hulâsası 
2. — E*vrakı varide 
Düşman tarafından talhriibedilen arazinin 

İman için açılacak ocaklar mamulâtmdan Re
tim alınmamasına dair Heyeti Ve'kileden mevrut 
lâylhaî kanuniye, 

Mersin'de gark olan eşyayı ticariye müna-
»«betıyle Konya Mdbusu Kâzım Hüsnü Beyin 
temenni takriri 

Yunanistan'dan kurtarılan Bab#eskili (93) 
«itil esir namıma teşekkürname, j 

Sükna Kanununun müstacelen müzakeresi- j 
**• duir Kayseri Meibusu SaJbit Beyin takriri j 

Van'daki su ®»tvelinin tamiri için muavenet ; 

Hüseyin B. (Elâziz), Mustafa Lûtfi B. (Sive
rek), Yusuf Kemal B. (Kastamonu), VeMbi 
B. (Karesi), Şevket B. (Sindb), Ferid B. (îs-
taribuİ), Rasim B. (Cebelibereket), Emin B. 
(Canik), Nuri B. (Bolu), Hamdi B. (Biga), 
Arif B. (Bitlis), Şevket B. (Beyazıd), Nâdir 
B. (İsparta), Hacı Mustafa Ef (Ankara), 
Ömer Lûtfi B. (Karalhisarı Sahi'b), Hacı Arif 
B. (İstanhul), Hüseyin B. (Kozan), Yunus 
Nâ'di B. (izmir), Ruşen B. (Gümüşane), ib
rahim B. (Mardin), Sabit B. (Kayseri), Dev-
riş B. (Mardin), Atâ B. (Niğde), Mustafa B. 
(Karahisarı Şarki), Abdüihalim Çele'bi Ef. 
(Konya ), Yahya Galib B. (Kırşehir), Hamdi 
Ef. (Adana), Muhiddin B. (Elâziz), Midhat 
B. (Mardin), Mehmed B. (Biga), Diyab Ağa 
(Dersim), Ali Cenani B. (Gazianteb), Sadık 
B. (Kırşehir), Hamdi B. (Gene), Şükrü B. 
(Bolu)/ Arif B. (Konya), Halil'B. (Ertuğrul), 
Hasan Hayri B. (Dersim). 

I edilmesi hakkında Van M-elbusu Hakkı Beyin 
takriri, 

Kütaihya Mebusu Cemil Beyin Ankara'nın 
asayişine mütaallik temenni takriri, 

Mazbatalar 
Eskişehirli Hocazade Abdürrahman Efendi 

hakkındaki hükmün ikmal ve tashihi için ev
rakın Adliye Vekâletine gönderiknesine dair 
Adliye Encümeni mazıbatası 

Müzakere edilecek mevad 
Avans Kanunu 

I Eiviyei Selâse arazi meselesine dair Kanun 
! Emlâki merhune hakkındaki Kanun 
i Hiyaneti vataniye Kanununun 8 nci madde-
; sini muaddel lâyihai kanuniye. 



#-. B. M. M. Matbaam 


