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B İ R İ N C İ CELSE 
Bed'i müzakerat; saat : 2,14 

REİS — Reisisani Âli Fuad Paşa Hazretleri 
KÂTİPLER : Vâsıf Bey (Sarmhan), Ragıb Bey (Zonguldak) 

Reis — Celseyi açıyorum efendim. Zaptı sa
bık hülâsası okunacak 

1. - ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci Celse 

Reissani Ali Fuad Paga Hazretlerinin 
tahtı Riyasetlerinde bilinikat zaptı sabık hu
lâsası kıraat ve tashihan kabul edildi. Ve ev
rakı varide aidoldukları mahallere havale 

olundu. Badehu Bozok Mebusu Süleyman Sır
rı Beyin Maarif Vekâletinden istihzanı mad
desine geçildi. Bir müddet istizah ve izahattan 
sonra celse tatil edildi. 

İkinci Celse 
Ali Fuad Paşa Hazretierinin tahtı Riyaset

lerinde kuşat ve istizaha bir müddet daha de
vam olunduktan sonra Maarif Vekili Beyefen
di tarafından verilen izahatın kifayetiyle 
ruznameye geçilmesi hakkındaki takrrüer ka-
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bul edilerek ruznameye geçildi. Tahlif I 
edilmemiş azanın tahlifi icra olunduktan sonra 
Avans Lâyihai kanuniyesinin müzakeresine 
ibtidar olundu. Berayı tadil encümene verilen 
ve bu kere encümenden tadil ve iade olunan 
ikinci madde aynen kabul edildi. Üçün
cü madde dahi aynen kabul ve dördüncü mad- ! 
de tayyedildi. Kanunun mütaakıp maddeleri
nin numaraları buna göre tashih edildi... Ba- | 
deltashih dördüncü olan madde tadilen ka- i 
bul olundu. Yeniden inşa edilecek Meclis 
binası için 114 bin lira itasına dair heyeti .ida- j 
re tarafından kanuna ilâvesi teklif olunan 
madde üzerinde bir müddet müzakere cereyan | 
ettikten sonra vaktin ademimüsaadesine bina
en Pazar günü içtima ve aynı ruznameye de
vam edilmek üzere Celse tatil olundu. 

Reisisani Kâtip ı 
Ankara Saruhan 
Ali Puad Vâsıf 

Kâtip 
Zonguldak 

Ragıb 

2. — SUALLER 

Kayseri'de Zencidere Darüleytamı ahvaline 
dair Kayseri Mebusu Dr. Halid Mazhar Beyin 
sual takriri Sıhhiye ve Muaveneti içtimaiye 
Vekâletine havale edilmiştir. I 

REtS — Zaptı sabık hakkında bir müta
lâa var mı efendim? (Hayır sseleri) Zaptı 
sabıkı aynen kabul edenler lütfen el kaldır
sın. Zaptı sabık aynen kabul edilmiştir efen- | 
dim. 

3. — EVRAKI VARİDE 

Lâyihalar 
1. — Limitet şirketleri ile kooperatif şir

ketlerinin de ticaret şirketlerinden madudol-
masına dair Ticareti Berriye Kanununun faslı 
şalisinin onuncu maddesine tezyil edilecek me-
vacl hakkında kanun lâyihası (1/242) (İktisat 
Encümenine) 

2. — Mâlûlini guzatvn terfih ve ikdarı hak
kındaki 24 Ağustos 1338 tarihli Kanun ahkâ
mının Kânunuevvel 1339 gayesine kadar temdi--
dine dair kanun lâyihası (1/239) 
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I 3. — Seferberlik ve cephe zammı maaş Ka

nununun lâğviyle zâbitan, memurin ve men-
subini askeriye maaşatına zamaim icrasına dair 
kanun lâyihası (1/140) 

4. — Türkiye Büyük Millet Meclis kararvyle 
ilân edlimiş olan Seferberliğin hitam buldu
ğuna dair kanun lâyihası (1/241) 

REİS — Bu üç lâyihayı Müdafaai Milliye 
ve Muvazenei Maliye encümenlerine gönderiyo
ruz. 

Teklifler 
1. — Kayseri Mebusu Sabit Beyin, Kayse

rinin Bünyan kazası için vilâyata muvanet fas
lından beş bin lira itasına dair teklifi kanu
nisi (2/177) (Lâyiha Encümenine) 

2. — Dersim Mebusu Feridun Fikri Beyin, 
Ankara ve İzmir şehirlerinde tatbik edilecek 
Sitkna Kanunu hakkında teklifi kanunisi (2/176) 
(Lâyiha Encümenine) 

Tezkereler 
1. — Onbir zatın İstiklâl Madalyasiyle tal

tifi hakkında izahatı havi Müdafaai Milliye Ve
kâletinden mevrut tezkere (3/146) (Müdafaai 
Milliye Encümenine) 

2. — Memurini zabıtanın zabvtai adliye va-
zaifinden dolayı ne suretle tahtı muhakemeye 
alınacaklarına dair bir karar itası hakkında Da
hiliye Vekâleti tezkeresi (3/147) (Dahiliye ve 
Adliye encümenlerine) 

3. — İdama mahkûm Kevork veledi Aleksi'-
nin tasdiki hükmüne dair Adliye Vekâleti tez
keresi (3/148) 

4. — Pederi Musa'yı katilden idama mah
kûm Ferik'in hükmünün tasdikına dair Adliye 
Vekâleti tezkeresi (3/145) 

REİS — Bu iki kıta tezkereyi Adliye Encü
menine veriyoruz. 

Mazbatalar 
1. — Lâzistan Mebusu Ekrem Beyin, Evkaf 

I Bankası Müdüriyeti Vmumiyesi teşkili hak-
I kındaki teklifi kanunisinin şayanı müzakere ol-
I duğuna dair lâyiha Encümeni mazbatası (2/175) 
I (Evkaf ve İktisat encümenlerine) 

I Takrirler 
I 1. — Konya Mebusu Kâzım Hüsnü Beyin, 
I Konya'ya ianei ahali ile celbolunan suya ait bo-
I ruların asgarî şimendifer ücretiyle nakli hak-
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kında temenni takriri (i/49) (İcra Vekilleri Ri- I 
yasetine) 

2. — Lâzistan Mebusu Ekrem Beyin, Büyü- I 
nu Umumiye kadrosunun hemen tesbiti hakkın- I 
da bir karar itasına dair takriri (4/48 müker
rer) (Ruznameye)' I 

S. — Lâzistan Mebusu Esad Beyin, fındık 
mahsulünden fazla üşr alınmaması hakkında te
melini takriri (4/48/2) (İcra Vekilleri Riyase- I 
tine) 

i. — Lâzistan Mebusu Esad Beyin, Lâzistan 
livasında tahribedilen emval ve emlâk için veri
lecek tahsisatın tezyidi hakkında temenni tak
riri (4/48/3) (tcra Vekilleri Riyasetine) 

5. — Lâzistan Mebusu Esad Beyin, Rize'de 
Mcelisi Umuminin küsadına dair temenni tak- I 
riri (4/48/1) (tcra Vekilleri Riyasetine) 

6. — İstanbul Mebusu Ali Rıza Beyin, As
kerî Fabrikalar hakkındaki lâyihai kanuniyenin I 
Muvazenei Maliye Encümenince süratle tetkiki 
hakkında temenni takriri (Muvazenei Maliye I 
Encümenine) 

4. — AZAYI KİRAM MUAMELÂTI 

1. — Ziraat Bankası Meclisi İdaresine inti-
habedilen iki âza hakkında Divanı Riyaset ka- I 
rarı I 

REİS — Okunacak. 

Heyeti Umumiyeye 
Heyeti Umuım iyece Divamı Riyasete muhav- I 

vel, Ziraat Ba.niba.si Kanunu mıueiilbimce B.amka I 
Meclisi İd aresine Büyük Millet Meclisince inti
habı 1 âzımgelen. iki âzıa hakkımdaki, İkitisat Ve
kâletinin tezkeresi Divanı Riyasetin 27 . 9 .1339. 
t.aıMIh'li Altıımcı tçtirmaında teltkik ve tezekkür 
olumamaik mezkûr Bamka, Meclisi İdare âzalığıma 
Büyük. Millet Meclisimden Ooram. Melbusu is
met ve Ellâziz Mebusu Naci beylerin imitiühalbı 
tensihedilme'kle Heyeti Umumiyamim nazarı tas
vibime arz olunur efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Reîsıisıandısi 
Ali Fuad 

VMHBİ B. (Karesi) — Efendim, Meclis Re
isi. bitaraf ve em yüksek Ibir mevkide 'bulumamak 

'icaibeder. Divaımı Riıyıaseit mirimde isabet etmiş 
kse de diğerinde edememiştir. Reisimiz muhte- I 
ı-emdir, şahsına, hürmet ederiz. Faikat her' hamili | 
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bir komisyonda vereceği her hangi ıbir banar 
bir vekilin tasdikine iktiran edecek, somrıa le-
delhace hu kanar üzerine hurada raünabaşa ce
reyan. edecek ve kendisi 'de Riyaset raervikümde 
bulunacak... Doğru bir vaziyet değildir. Zamme-
derinı ;ki, refiki muhteremimiz de bu vaziyete 
sinmek istemezler. Onun için ba§!ka. birama inti
bah etsinller. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozoik) — Banka 
'muamelesine aşina arkadaşla;r içimizde çoktur. 

REİS — Efendim! Mâlûmuâliniz Divanı Ri
yasette bu tezekkür edildi ve bu karar çıktı. Bi
naenaleyh arz ediyorum. Bendeniz Heyeti (Vlilc-
nize... 

RASİM B. -(Sivas) — Kfendim! ( W n sene 
bu iki arkadaşımız Ziraat Bankası Meclisi İdare
sine intihabedilmişti. Bu defa mesele Divanı Ri
yasete geldi. Eivvelce bu muamele ile mtütevaggil 
ve meşgul olduklarından ve Ziraat Bankasının 
gerek bütçesini, gerek kadrosunu tesbit ve tanzim 
ettiklerinden dolayı bu iki arkadaşı intihabettik. 
Saniyen Reisisanilik veya Birinci Reisvekilliği 
Ziraat Bankasında âzalığa mâni değildir. Bina
enaleyh Divan kararı mucibince her iki arkada
sın da âzalığmm tasdik edilmesi iâzımgelir. 

ALİ ÖENANİ B. (Gazianteb) — Reis Bey! 
Bu hususa dair arkadaşlara söz verdinizde ben de 
istiyorum. 

SÜLEYMıAN SIRRI B. (Bozok) — Efendim 
gerçi İsmet Beyefendi! Geçen sene Divanı Riya
setten Ziraat Bankasına intihabı icabeden zevat 
meyanunda intihabedilmişti. Bu sene İsmet Bey
efendi Meclisin Reisidir. İndelicap Ziraat Ban
kası bütçesi müzakere edildiği vakit riyaset ede
ceklerdir. Divanı Riyaset arkadaşlarımızın içeri
sinde bu işe aşina o iki zatı gördüğü için intihab-
etmiştir. İçimizde banka muamelâtına aşina ar
kadaşlarımızın hesabı yoktur. Bunu aramışlar 
bulamamışlarda mı yapmışlar? Yoksa hiç mi sor
mamışlardır? İsmet Beyefendinin hem Divanı Ri
yasette bulunması, hem Ziraat Bankasına tâyini 
katiyen doğru değildir. 

ALİ ÜENANİ B. (Gazianteb) — Efendim! 
Bu meseleyi bendeniz Heyeti Oelilenizin vaktini 
izaaya lâyık görmüyorum. İsmet Bey arkadaşı
mız Ziraat Bankası bütçesini uzun müddetten be
ri tetkik etmiş, bir sene de bankanın meclisi ida
resinde bulunmuş, büyük işler yapmıştır. Mecli
sin Reisi olması onun orada vazife görmesine mâ-
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ni olamaz. Mamafih bu, yine Heyeti CeliJenizin 
itileceği hir iştir. 

SÜLEYMAN SİRKİ B. (Bozuk) - Kendisi 
bu kadar; münakaşadan sonra kabul etmemek 
büyüklüğünü gösterecektir. 

7. — - tiaruhan Mebusu Vâsıf Bey ve rüf e kası
nın, Darülfünun Müderrisliği ile mebusluğun iç
tima etmesine dair takriri (4/50 mükerrer) 
(R t iz nameye) 

iMöSTAFA NECATİ B. (İzmir) — Efendim 
Ziraat Bankasına Meclisi Âliden intiihabolunacak 
arkadaşların Divanı Riyasetten intihabı usul itti-
ihaz edilmişti. Kezalik biz de bu salâhiyeti Divanı 
Riyasete vermişizdir. Divanı Riyaset iki arkada
şımızı inti'habetmiştir. Vehbi Bey kardeşimizin 
bir mütalâası vardır. Diyor ki : «Meclisi Ali Reis-
vekillerinin hariçte Meclis namına vazife ile mu
vazzaf olmaları doğru değildir.» Zannetmem ki 
Nizamnamei Dahilîmizde ve Teşkilâtı Esasiye-
mizde Reisvekillerine nâmüsait bir vaziyet veril
miş olsun. Mevkii ihtiramları vardır. Fakat mev
kii ihtiramları olmakla beraber her âza gibi ha
riçte ifayı vazife edebilir. Binaenaleyh Reisvekil-
l erin in «şu salâhiyeti, bu salâhiyeti vardır» diye
rek menetmek doğru değildir. Divanı Riyasetin 
kararının kabul edilerek ruznameye geçilmesini 
teklif ediyorum. (Müzakere kafi sesleri) 

HAYDAR KÜŞDü B. (Denizli) — İştirak 
ederim. (Kâfi sesleri) 

REİS — Başka söz ist iyen kalmamıştır. Di
van kadarını reyi âlinize vazedeceğim. 

FERİDFN FİKRİ B. (Dersim) — Takriri
miz vardır, efendim. 

REİS — Efendim bir takrir verilmiştir. Oku
nacak. 

.Riyaset i Cel ileye 
Banka Meclisi İdare Âzalığma Divanı Riya

setçe tensip buyurulan zevattan Elâziz Mebusu 
Naci Beyin memuriyetinin tasdikiyle Reisvekili 
olan İsmet Beyin yerine bir diğerinin intihabı 
için keyfiyetin Divanı Riyasete havalesini teklif 
eyleriz. 

• Dersim Lrfa 
Feridun .Fikri Hüsrev 

REÎS — Bu takriri kabul edenler lütfen el
lerini kaldırsın. Kabul edilmemiştir, efendim! 
Divan kararını okuyorum. 

(Divanı Riyaset kararı tekrar okundu.) 

REİS — Efendim! Divan kararını kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir efen
dim. 

5. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
/. — 1339 senesi hidemaiı umumiyesi için altı 

aylık Tahsisat Kanunu lâyihası ve Rüsumat 
bahriyesine ilâveten mubayaası zarurî görülen 
merakib bedeliyle masarif atı sair esi için 1339 
senesi bütçesine tahsisat munzamma ilâvesine 
dair kanun lâyihası (1/232) ve 1339 senesi 
ikmci altı aylık avans lâyihasında Müdafaai Mil
liye Vekâleti için kabul edilen 12 küsur mil
yon lira ahiren 13 milyon liraya iblâğ edildiğin
den Muvazenei Maliye Encümeninde bulunan 
mezkûr lâyiha ile tevhiden müzakeresine dav 
îera Vekilleri Heyeti Riyaseti tezkeresi (3/125) 
ve Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Şimdi efendim! evrakı varide bit
ti. Ruzmamemize geçiyoruz. Ruznamemizde bi
rinci madde Avans Kanunudur. Beşinci madde 
olarak teklif edilen bir madde vardı. Geçen 
içtimada okunmuştu. 

MUVAZENEİ MALA YE ENCÜMENİ RE
İSİ AHM'BD FERİT) B. (Kütahya) — Efen
dim! Bu yüz ondört bin liranın Avans Kanununa, 
il A ve edilerek inşaat için sarfı hakkındaki mad
de encümence tetkik edilmemiştir. Binaenaleyh 
bendeniz encümen namına tetkik edilmek üze
re encümene gönderilmesini teklif ediyorum. 

ALİ CENANİ B. (Gazianteb) — Bu mesele 
tetkika şayandır. Paşa Hazretleri. Bundan 
ayrılarak encümene havale edilsin! (Muvafık, 
muvafık sesleri) 

FERİD B. (Kütahya) — Efendim! Bunu 
istemek encümenin hakkıdır. Bu, Nizamname 
mucibince reye konmaz"? 

REİS — Zaten reye koymadım efendim 
Efendim! Teklif encümene havale edildi. Şimdi 
asıl altıncı maddeyi - ki beşinci madde oluyor -
müzakere edeceğiz. 

MADDE 5. — Askerî Fabrikalar Müdüri
yeti Umumiyesince yeniden inşa edilecek fişek 
ve tapa fabrikaları ve teferruatı için müdüri
yeti mezkûre bütçesinin 338 nci (masarifi mü-
tenevvia) faslında açılan mükerrer üç numara
lı (fişek ve tapa fabrikaları ve teferruatı) mad-
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desine, sen^i haliye zarfında verilen avanslar
dan tefrik edilmek üzere ikiyüz elli bin lira 
tahsisat vaz'olunmuştur. îşbu tahsisattan se-
nei haliye zarfında sarf edilemiyen mebaliğ 
1340 senesinde de sarf olunur. 

REİS — Buyurun Zeki Bey! 
ZEKİ B. (G-ümüşane) — Efendiler bende-1 

niz Müdafaai Milliye Vekili Muhteremi Paşa 
Hazretlerine cevap vermek istiyorum. ilk be
yanatımda bendeniz demiştim ki İmalâtı Har
biye için ilâve edilen ikiyüz elli'bin lira hali
hazırdaki vaziyetin idamesine sarf edilmeyip 
eğer mümkünse daha fazla verilip (Bünyan 
Hamid) şelâlelerinden istifade edilerek fabri
kalar yapılmasını söylemiştim. Halbuki Paşa 
Hazretleri meseleyi İmalâtı Harbiyeye ihtiyaç1 

yoktur, tarzında telâkki buyurmuşlar ve o 
surette beyanatta bulunmuşlardır. Halbuki bi
zim maksadımız kendimizi yamacılık usulün
den kurtarmaktır. Bugün imalâtı harbiyeye 
sarf edilecek mebaliğin umumu içinde ikiyüz 
elli bin lira değil, üçyüz hin lira, döryüz bin 
kadar sırf benzin ve mahrukat parası vardır. 
Yani benzin,, 'odun, kömür için dörtyüz bin li
ra para veriyoruz. Fabrikalarımızı Bünyan Ha
mid »gibi bir yerde tesbit edersek hem Anado
lu'nun merkezinde esaslı bir surette fabrikala
ra malik oluruz, hem de onları taarruzdan, te
cavüzden maSun bir mevkide bulundurmuş olu
ruz. Bununla beraber tüccardan da istifa ede
riz. Biz eğer her vakit böyle oduna kömüre pa
ra verirsek ve hususi şeylerimizi de dışardan 
tedarik edersek her sene bu milletin bütçesin
de harice bir milyon lira çıkacaktır ki bu pa
raya yazıktır. İşte arz ettiğim şekilde fabrika
lar orada yapılırsa tabiatiyle memleket ve mil
let istifade eder. Saniyen Müdafaai Milliye 
bütçesinde bu dâhildir. Biz 13 milyon liramın 
fazla olduğunu bildirdik. Bu onüç milyon li
ranın içerisinde maaşat muayyendir ve tesbit 
edilmiştir. Biz maaşat için bir şey söylemedik. 
Çünkü gerek askerî ve gerek mülkî memurla
rın ımaaşatmın kendilerini doyurmadığını bili
yoruz. Paşa Hazretleri, Maliye Vekâletinin 
ilk göstermiş olduğu 12,5 milyon liraya dört 
milyon lira da'ha ilâve etmiştir. Biz diyoruz 
ki bu, gösterilen dört milyon lira açıktan bir 
tenakuz teşkil etmiş oluyor. Arkadaşlarımızın 
bir sualine karisi para kâfi gelmediğinden ba
his buyurdular. İhtiyat zabitlerine verilecek 
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bir maaşın Müdafaai Milliye bütçesinde dâhil 
olduğunu söylediler. Bunun gayrikâfi olduğu 
söylenir söylenmez Paşa Hazretleri iki üç maaş 
daha bu bütçe içinden verilebileceğini söyle
diler. Demek ki bendenizin esas itibariyle söy
lediğim doğru imiş. Müdafaai Milliye bütçesi 
içerisinde maaşattan pek fazla bir para var
dır, bu paranın bir kısmı, yani bütçenin birin
ci maddesi ta'sdik edildiği surette esas itibariy
le 44 milyon lirayı kabul etmiş bulunuyoruz. 
Bunlar teferruatta kalıyor. Bendeniz temenni 
ederim ki bu fazla para milletin ihtiyacatı 
nıübremesinde sarf edilir ve 1340 senesinde 
müfredatlı bir bütçe ile milletin karşısına çıka
rız ve 1340 bütçesinde fazlayı görebiliriz. Yok
sa bu para böyle heyeti umumiyesiyle verile
cek ve bütçede ne azdır ne çoktur, bunu hiçbir 
vakit takdir edemeyiz. 

HAIİÎD B. (Kastamonu) ^ - Muhterem ar
kadaşlar maddedeki masrafı kabul etmek için 
esbabı zaruriyeyi celsenin alenî olması nisbetin-
de açık olarak arz etmek isterim. Malûmuâ-
liniz Anadolu'da Cidali Millî başladığı zaman 
Sevr Muahedesi mucibince ordumuzun elinden 
topu, tüfe'ği, her şeyi alınmak üzere idi. Hattâ 
tüfeklerimizin sürigü kolları, toplarımızın ka
maları alındı. Böyle bir vaziyette Cidali Millî
ye iştirak ettik. O zaman Eskişehir fabrikasın
dan elimize geçen alât ve edevattan istifade 
ederek mevcut ustalarımız toplarımıza kama 
yaptılar, tüfeklerimize sürgü kolları yaptılar, 
daha doğrusu her türlü fedakârlıkları yaptı
lar. Fakat bu, mühim bir zaman sarfını in-
tacetti ve çok zaman kaybettik. Eğer o zaman 
memleketimizin dâhilinde fabrikalarımız olsay
dı yine o zamanı kaybetmiyecektik. Binnetice 
birçok kanlar dökmiyecektik. O suretle maksa
dımıza daha az bir zaman zarfında nail olacak
tık. Keza'lik Anadolu'da tapa fabrikaları, fişek 
fabrikaları yoktur, 'bugünkü muharebelerde 
sarf edilen cephane, yangın tulumbalarının sarf 
ettiği su kadar boldur. İşte fişek sarfiyatı da 
bu kadar boldur. Binaenaleyh bu kadar bol 
sarf edilen fişekleri bin müşkülatla tedarik 
ettik. Romanya tarikiyle Rusya'dan ve sair 
muhtelif yerlerden pek gali fiyatlarla fişek 
mubayaa ettik. Eğer Anadolu'nun dâhilinde 
bir tek fişek 'fabrikamız olsaydı her halde mil
letin böyle etek dolusu parası sarf edilmiyecek-
ti. Binaenaleyh istikbal düşüncesiyle hunim 
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buraya vaz 'edilmedi çok şayanı şükrandır. İn
şallah âtide böyle vaziyetlere düşmeyiz. Fakat 
Reisi Muhteremimizin ilk celsede irat buyur
dukları nutukta bir cümle vardır; (âtimizi na
zarı dikkate alarak ve her türlü tedabiri ihti-
yatiyeyi ittihaz edeceğiz) buyurmuşlardı. Bi
naenaleyh o cümleler ilk defa imalâtı harbiye-
ye mâsadak oluyor. Ve bundan dolayı kendisi 
şayanı tebriktir. Masrafın kabul buyurulması-
nı Heyeti Celilenizden rica ederim. 

ALÎ ÖENANl B. (öazianteb) — Efendim 
Heyeti Celile bu madde ile yeni bir tah'sisat 
kabul etmiyor. Birinci maddeye merbut olan 
cetvelde, askerî fabrikalar için konmuş olan 
tahsisattan bir kısmının fabrikaların inşası için 
sureti sarfını tâyin eden bir maddedir. Bu mad
dede inşaatı yapılacak olan fabrikalar iki fab-. 
rikadır. Biri Ya'hşıhan'da Tapa Fabrikası, di-' 
geri Ankara'da Fişek Fabrikasıdır. Bunun her 
ikisi verilen ilk Avans Kanuniyle başlattırıl
mış, fakat Divanı Muhasebatın teşekkülü üze
rine paranın sureti sarfında Divanla ihtilâf 
hâsıl olduğundan otuz bin lira masraf yapıl
dıktan sonra kısmı bakisi sarf edilememiştir. 
Binaenaleyh aradaki bu müşkülâtı kaldırmak 
için -Avans Kanununa böyle bir maddenin ilâ
vesi iktiza ediyor. Binaenaleyh tahsisatını ev
velce kabul buyurduğunuz Askerî Fabrikalar 
Müdüriyeti Umumiyesinin inşaatı için tefrik 
olunan ikiyüz elli bin lirayı müşkülât göster
meksizin sarf edebilmesini teminen konulmuş 
bir maddedir. Binaenaleyh bunun için uzun 
uzadıya izahata lüzum görmüyorum. Yalnız 
Zeki Beyin bir mütalâası var. 'Evvelki gün ele 
söylemişti. Bünyan Hamid'de fabrikalar ya
pılmasını söylüyorlar. Su kuvvetinden, elek
trikten istifade edilerek mahrukattan tasar
ruf yapılmasını teklif ediyorlar. Fakat efendi
ler! Bugün Bünyan Hamld'e şimendifer yok
tur. Orada yapılacak fabrikaya mevaddı ipti
daiye götürmek ve sonra orada imal edilecek' 
olan mevaddı getirmek için sarf olunacak pa
ra belki odun, benzin için sarf olunacak mebali-
ğin bir iki misli fazla olur. Belki ileride bu
yurdukları büyük fabrikaları da yapmak ihti
yacı olacaktır. O vakit uzun tetkikat yapılır, 
orada fabrikalar vücuda getirmek mucibi mu-
hassenat görülürse belki orada yapılabilir. Fa
kat bu para müstacelen yapılması lâzımgelen 
fabrikaya aittir. Binaenaleyh bunu oradaki 
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yapılacak fabrikaya talik etmek doğru değil
dir, maddenin kabulünü rica ederim. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (tBozok) — Mev
kiinin tâyini vekâletine aittir. 

AHMED HÎLMI B. (Kayseri) — Zeki Bey 
arkadaşımız pek yerinde olarak Bünyan Ha-
mid şelâlelerinden balhsettiler. Bendeniz de 
kısaca onlara dair arzı malûmat edeceğim. Efen
diler Bünyan Şelalesi tabiatın memleketimize 
bahşettiği öyle bir kevvet ki bunun kuvveti
ni bildiğimiz halde 'bakmanıaklığımız doğru 
bir şey değildir. Meccani birçok kuvvetler is
tihsal edeceğiz ve zannederim memlekete pek 
müfid bir kuvveti şelâleden temin edebilece
ğiz. Yapılan tetkik neticesinde yalnız bir nok
tadaki kuvvet 3 500 beygir kuvvetmdedir. Hal
buki bu şelâle tevali ediyor, gidiyor? Sekiz, 
on noktada aynı kuvveti istihsal etmek müm
kün oluyor. Ali Cenani Bey şimendifer ve vesa
iti 'nakliye bulunmadığından bahsettiler. Halbu
ki orada yapılacak fabrikalar vaısıtasiyle elde 
edilecek kuvvetle oradan Ulukışla'ya kadar bir 
tren yapılır ve memleket en ucuz bir tarzda en 
büyük bir kuvveti elde eder. Yalnız Askerî Fab
rikaları değil, hattâ mensucat ve diğer fab
rikaların da bu kuvvetten istifade edilerek pek 
sehil bir surette yapılacağını ümidediyorum. Bi
naenaleyh kabilse biraz daha bu tahsisatı tezyide-
derek esaslı bir hatvenin şimdiden atılması 

memlekette en esaslı bir ihtiyacı temin etmek 
olur kanaatindeyim. 

SADIK B. (Karahisarı Sahip) — Ulukış
la'dan sonra da balon yaparız değil mi efen
dim? 

ALİ CENANI B. (Gazianteb) — Bugün 
•müstacelen yapılması lâzım olan tapa fabrika
sını bırakalım mı Hilmi Bey? 

AHMED HlLMÎ B. (Kayseri) — Madem
ki memleketin ehemmiyetli bir ihtiyacıdır, şim 
diden yapılması lâzımdır. 

MUHTAR B. (Trabzon) — Efendim ya
pılacak Askerî Fabrikalarını memleketteki su 
'kfuivveitüerinden istifade ederek o civarlarda te
sis etmek ve yapmak usulünü Zeki Bey birade
rimiz ileri sürdüler. Hilmi Bey biraderimiz 
de onu teyidettiler. Harbi Umumîde ciheti as
keriye, Marmara havzasındaki fabrikalarımı
zın tehlikeli mevkide bulunduğunu ve hakikaten 
müdafaai memleket için mühimat yapan fabri-
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katarın dahilî memlekette bulunması lüzumunu 
hissederek memlekette nerelerde su kuvveti bulu
nabileceğini ve nerede mühim fabrikalar teessüs 
edebileceğini tetkik eyledi. Bu mey anda Kay
seri civarındaki şelâleden istifade düşünüldü. 
Tetkikat neticesini gördüm; zannederim bu kuv
vetle 'büyük fabrikalar tesis olunaımıyacağma da
ir rapor vardır. Ciheti askeriyede belki bu ra
por mevcuttur. 

ZEKİ 'B. (Gümüşane) — Erkânı Harbiyede 
aksi vardır efendim. 

MUHTAR B. (Devamla) — Sonra efendim 
Hilmi Bey buyurdular ki; 'bu sulardan hâsıl ola-

,ca!k 'kuvvet kırk ibiıı beygir kuvvetinded>. Kırk 
Ibin beygir kuvvetinde olmak için saniyede on met
re .mikabı suyun dört yüz metre irtifadan sukut 
etmesi 'lâzımdır. Zannederim, Bünyan Hamid'-
deki 'bu sn on metre irtifadan hile sukut etmi
yor. Yani îbıı aşağı - yukarı Kızdırmağın suku
tuna müşabihtir. Bünyan Hamid ise küçük bir 
nehrin... 

AHMED HİLMİ B. (Kayseri) — Yalnız .bir 
noktada değil, mütevali noktalarda. 

BEİS — Söz kesmeyiniz efendim! 
MUHTAR B. (Devamla) — Binaenaleyh fab

rikalarımız nerede teessüs edecek nerelerde kuv-
vei miyahiyeden istifade olunacaktır. Bu tetki-
katı Hükümet 'bitirmemiştir. Devam ediyor. Ay
nı veçhile Kızılırmak üzerinde tesis olunacak fab
rikadan Yahşihan'a yakın bir yerden kuvvet al
mak meselesi tetkik olunuyor. Bu kuvvetle hem 
bu fabrikalar işler, 'hem Ankara'ya kuvvet gelir 
ve buradaki fabrikalar da işliyebilir. Bunun için 
derhal kuvayı miyahiyeden istifade ederek fabri
kaları (burada tesis edelim demek doğru değildir. 
Bu, ancak bütün kuva}7! miyahiyemizin heyeti 
umumiyesi tesbit olunduktan sonra olabilir. Hal-' 
buki yapılması lâzımgelen fabrikalar en müsta
cel fabrikalardır. Ve bu fabrikalar çok mühim
dir. 'Bu madde, ne tahsisat istemek için ve ne 
de başka bir mesele için buraya konulmuştur. 
Fabrikaların tahsisatı birinci maddede verilmiş
tir. Bu maddeden maksat elli bin liradan fazla 
inşaatı müstelzinı olan bu iki fabrikanın musar-
rah bir madde ile inşaat masarifini vermek ve 
bilhassa bir senede bitmiyecek olan bu fabrikalar 
inşaatı tahsilatının senei âtiyeye devrini ve inşa
atın durmamasını temin etmektir ve bu madde 
bu maksatla konulmuştur. Onun için istirham 
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ederim. «Kuvayı miyahiyeden istifade edelim, şu
nu yapalım, bunu yapalım» diye bugün kabili 
tatbik olmıyan şeylerle vaktimizi izaa etmiyeliıu. 
Kuvayı miyahiyemizin tetikikatı neticesinde - zan
nederim ki. Hükümetimiz yakında bitirecektir. -
Fabrikaları nerelerde tesis edeceğimizi o vakit 
düşünürüz ve fabrikaların ne suretle yapılacağı
nı tezekkür ederiz. (Müzakere kâfidir, sesleri.) 

RÜŞDÜ Pş. (Erzurum ) — Efendiler orman
dan, şelâleden istifade etmek şayak fabrikaları in
şaatında düşünülebilir. Fakat cephane yapacak, 
top yapacak olan bu fabrikalar; ormana, şelâleye 
'bağlanamaz. Bu ciheti askeriyeye ait bir fendir; 
bir usuldür. Şimdi bir müdafaa hattı tutmak 
için öyle bir yer aranmaz. Müdafaa hattı tutu
lur. Müdafaa hattının ön tarafında iböyle fabrika
lar yapılabilir mi? Bunu askerlikçe, meslekçe dü
şünmek lâzımdır. 

AĞAOÖDÜ AHMED B. (Kars) — Bu tara
fa da söyler misiniz?.. 

RÜŞDÜ Pş. (Devamla) — Efendim diyorum 
ki; böyle bir cephane ve top fabrikası yapacağı
mız zaman ormanı, şelâleyi düşünemeyiz. Şayak 
fabrikası yapacağımız zaman şelâleleri ve saire-
yi düşünebiliriz. Bu olabilir. Fakat Askerî Fab
rikalar, şelâleye, ormana tâbi olamaz. Meselâ; bir 
müdafaa hattı vardır. Onun ön tarafında şelâle 
vardır. Bu hat üzerinde durmak lâzımdır ve bu 
hattın ön tarafında istediğiniz kadar orman ol
sun, şelâle olsun. Tutulacak hattın ön tarafında 
fabrika yapılabilir mi? Bu mesele askerliğe ait
tir. Bunu askerlere terk ederseniz daha iyi bir 
fabrika tesis edilmiş olur. (Kabul sesleri) 

REİS — Müzakerenin kifayeti hakkında tak
rirler var. Efendim! Başka söz alan arkadaş da 
kalmamıştır. Bir takrir maddenin aynen reye 
vaz'ı hakkındadır, binaenaleyh beşinci maddeyi 
kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir ve altıncı maddeye geçilmiştir. 

Efendim yalnız ondan evvel ilâve bir madde 
olarak Trabzon Mebusu Abdullah Beyin bir tek
lifi vardır. Okuyoruz. 

Riyaseti Oelileye 
Dairelerin bâzısında halen geçinmenin şu zor

lu ve acıklı zamanında beş yüz, altı yüz kuruşla 
memurlar istihdam edilmektedir. 'Bu paraya maaş 
diyemiyorum. Çünkü temini maişetle zerre ka
dar münasebeti yok. Bunun, bir taraftan me
murların maneviyatı ve kendileriyle bunlara te-
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mas eden esbabı mesalihin ahlâkı üzerine tesiri, 
diğer taraftan; bir kişinin yalnız gıdasına bile 
kifayet etmiyecek olan bu aylıkların senelerce 
çalışan gençlerin teehhül edememesinden dolayı 
pek muhtacolduğuımuz teksiri nüfusa mümanaatı 
dereceleri göz önüne getirilecek olursa, Meclisi 
Âlilerince artık kifayetsiz aylıklarla memur is
tihdamına nihayet vermek zamanı gelmiş
tir, kanaatindeyim. Hususiyle devairi devletle 
rıemleketimizde mevcut bâzı idare müessese
lerin hiçolmazsa az maaşlı memurlar arasında 
mümkün mertebe nıuvazenet tesisine çalışmak, 
hem Devlet ve milletin kader ve itibarı hem 
de badema değerli gençlerin Devlet hizmeti
ne temini rağbeti itibariyle bu lüzumu müsta
cel kılmaktadır. Binaenaleyh Avans Lâyihası 
Kanununa âtideki maddenin ilâvesini teklif 
ederim. 

MADDE 6. — Bin kuruştan az aylıklı me
murların maaşı bin kuruşa iblâğ edilmiştir. 

Trabzon 
Abdullah 

EEÎS — Abdullah Bey bunu bir madde ola
rak teklif ediyor. 

AHMED FERÎD B. (Kütahya) — Efen
dim encümene havale olunsun, tetkik edelim. 

REÎS — Muvazenei Maliye Encümeni Reisi 
Bey bu teklifi tetkik etmek üzere encümene 
istiyor. Encümene gönderiyoruz efendim. (Mu
vafık sesleri) 

Efendim! Şimdi altıncı maddeyi okuyoruz. 
MADDE 6. — Gümrüklerde alınmakta olan 

kibrit ve sigara kâğıdı istihlâk Resminin 
kemafissabık bandrol ilsakı suretiyle cibayet 
edilmesine Maliye Vekili mezundur. 

REİS — Süleyman Sırrı Bey buyurun. 
SÜLEYMAN SntRI B. (Bozo'k) — Efen

dim altıncı maddede «Gümrüklerde alınmak
ta olan kibrit ve sigara kâğıdı İstihlâk Res
minin, kemafissabık bandrol ilsakı suretiyle 
cibayet edilmesine Maliye Vekili mezundur.» 
deniliyor. Malûmuâliniz evvelce gümrüklere 
çıkarılan sigara kâğıdı ve kibritten Gümrük 
Resmi almıyordu ki buna İstihlâk Resmi di
yoruz. Bu resim, halen almıyor ve bandrol il
sakı suretiyle almıyor. Tüccarlar bundan çok 
şikâyet ediyorlar. Sebebini sordum «Malı 
gümrüklere çıkarıyoruz, bandrol mevcudu kal-
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mıyor. Bandrol gelinceye kadar malları ora
da depo ediyoruz, ardiye parası veriyoruz. 
Sonra mallar geldiğinde bu ardiye masrafla
rını da sigara kâğıtları ve kibritler üzerine 
zammederek satıyoruz. Onun içindir ki, bura
da sigara kâğıdı ve kibriti pahalı satıyoruz. 
Eğer böyle Ardiye Resmi vermesek ve böyle 
vaktinde bandrol bulunmaması yüzünden geç 
kalmamış olsa ve orada beyhude yere yapmış 
olduğumuz masrafı sermayeye zammetmiş ol
sak bunlar, daha ucuz satılabilecektir.» diyor
lar. Evvelce Meclisi Âli bunun Gümrük Res
mi ile beraber. alınmasını bir kanunla kabul 
etti ve o suretle almıyordu. Şimdi şu madde 
ortada iken kemafissabık bandrol ilsakı usu
lüne sevk eden saik nedir? Lütfen izah etsin
ler. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN FEHMÎ B. 
(Gümüşane) — Efendim kanunun esbabı mu
cibe mazbatasında 1337 senesinde kabul edi
len maddei kanuniyenin tadilini ieabeden se
bep vâzıhan gösterilmiştir. Ona ilâveten ben
deniz de mâruzâtta bulunuyorum, istihlâk Res
minin gümrüklerde ithalât Resmi ile beraber 
istifa edilmesi hakkındaki Kanun kabul edil
diği zaman sigara kâğıdı fabrikaları istanbul Via 
idi. istanbul'un Anadolu ile irtibat ve münasebe
ti yoktu. Garbi - Anadolu düşman işgali altında 
idi Cenuptaki kara hudutlarımız - Harb cep
hesi olduğu için - askerle mesdud idi. Yalnız 
Trabzon ve Samsun iskeleleri ithalât yapa
biliyordu. Hakikaten o tarihte Ankara'da mat
baa olmadığı için bandrolleri sipariş verip 
italya'dan, istanbul'dan getirmek için aylarca 
bazan senelerce zaman geçiyordu, ihtiyaca 
kâfi bandrol da buulnamıyordu. Onun için 
Meclisi Âli «Daha sehil bir usulü cibayettir» 
diye Muvazenei Maliye Encümeninin teklifi 
üzerine «istihlâk Resmiyle beraber cibayet edil
sin» diyerek bir maddei kanuniye kabul etti. 
Şimdi ise vaziyet büsbütün başkadır, istan
bul'a sigara Kâğıtları tabaka fhaMn.de geliiır. is
tanbul'da mütealddit fabrdlkallar vardır. Bu fab
rikalar iıstiısallâtının belki bir rulbu Türkiye'de 
sarf edilir. Dörtte üçü Kafkasya'ya, Suriyetre, 
Mısır ve sair ımemalike gider. Halbuki istihlâk 
Resmini biz memleket dâhildn<de istihlâk edilen
den 'alır, ihracediilendein almayız. Çünkü ihra-
cedilenden istihlâk Resmi al'sak bu fabrikalar 
hiçibir zamıaîi işlemez ve bu fabrikaların (binler-
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ce dişçisi işsiz kalır. Bu fabrikaların -ekserisi İs
lâm müessesesidir. Bunlarda imal edilen kâğıt
lar fabrikalar dâhilinde kesiliyor. Sigara kâğıdı 
haline geldikten sonra dâhilde istini'aJ. edilenle 
harice çı'kanilaırı fark etmekte çok müşkülât var
dır. Kaçakçılığın bir noktası (budur. Diğer nok
tası meselâ, kibritten 20 -para., 30 para vergi alı
yoruz. Bu ıgıayet ağırdır. Buna nıiısmeten. ithalat 
Resmi gayet lıafiftir. Belki de bir deste sigara 
kâğıdı için Gümrük Resmi bir para, yarım pa
ra bile isabet etmez. Kara hudutlarında bu si
gara kâğıdı ve kibritleri üzerinde vâsi mikyas
ta kaçakçılık oluyor. Evvelce arz ettiğim gibi 
;hin kilometreden fazla imıtidadeden kara hudut
larım kapatmak maddeten gayraimümikündür. 
Binaenaleyth üzerinde bir bandrolü meycudol-
madıkça her hanigi bir şelbre gitse kaçaik oldu
ğu kendiliğimden taayyün eder. Süleyman Sırrı 
Bey buyuruyor ki, «Ihaııdroller kalmamıştır.» 
Fakat bugün bu mahzur kalkmıştır, İstanbul'
da istediğimiz kadar, milyonlarca bandıra! tabe
debiliriz ve lüzumu kadar her iskelede builuna-
bilir. İkincisi, «Tüccarım malı ardiyede fazla 
kalıyor. Bundan dolayı fazla para veriliyor kib
rit ve ısıilgara kâğıtlarının fiyatı yükseliyor.» 
diyor hayır bu eşyaya gümrükte muamelei rü-
sumiyeyıi ifa ettikten sonra bandrol ilisak edi
lir. Bandrol meselesi ayrı bir meseledir ve o 
Ibandroldan dolayı Ardiye Resmine tâbi olmıaz. 
Yalnız gümrük muam el eslini ifa ettirineeye ka
dar kaç gün geçerse o müddet için ardiye res
mime tâbi olur, O müddet geçtikten sonra band
rol iliş akı için geçecek müddet hiçbir zamanı 
ziyade almaz. Bandrol muamelesi gümrük salo
nunda zaten (yapılmaz. Onun ayrı ambarları 
vardır. Onun idin madde çok elzemdir ve ka
çakçılığı men' içim en esaslı biır tedbirdir. Bi-
naenaıleyn maddemin ayman kabulü lâzımdır. 
Bendeniz hattâ 1338 senesinde bu maddeyi tek
lif etmişltim. Fakat Muvazenei Maılıiye Encüme
ni, Muvazene Kamumuyle çıkarmak üzere tehir 
etmişti. Muvazene Kamunu çıkmadığı içim bu da 
'kâğıt üzerinde kaldı. Heyeti Celileniz müzakere. 
edemedi. Yoksa, 1338 senesinden beri bunun ma
zarratını takdir ettik. (Müzakere kâfidir, ses
leri) 

ZEKÎ B. (Clümüşane) — Efendim, madde, 
esas itibariyle pek doğru ve pek muhiktir. Yal
nız burada bir mesele vardır. Bu, ticaret ve ik
tisat meselesidir. Ancak sigara, kâğıtları iıçin 
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bu mesele varit değildir. Bandrol İstanbul'da 
sigara kâğıdı tabakaları kesilmek suretiyle ih
zar edilen fabrikalarda yapıştırılır. Çünkü, si
gara kâğıtları İstanbul'a daima, tabaka halinde 
•gelir ve İstanbul'da imal edilerek ekseriyetle 
Rusya ve civar memleketlere sevk olunur. Yal
nız kibrit meselesi vardır. Şimdi bandrol kutu
ların üzerine mi, paketlerim üzerine mi yapışa
cak? Bendeniz rica ederim ve Maliye Veki.11 
Beyefendi muvafık görürlerse bandrol paketler 
üzerine yapışsın. Eğer bumu kutu üzerime ya
pıştıracak olursak gümrüklerde pek çok müşkü
lâta mâruz kalırız. Transit olarak .Avrupa'dan 
gelen bir vapur kibrit Trabzon limanına çıktı. 
Trabzon limanı bu muameleyi yapıyor. Trabzon'
da gümrük içim maliye iki - üç memur tâyin edi
yor. Hattâ üç de değil, iki memur tâyin ediyor. 
İlimdi bunu dâhile geçirmek için her kutuya bir 
bandrol yapıştırmaya uğraşırsak nasıl olur1? Bu 
iş için yirmi memur lâzımdır. Oünkü beriden 
Alırned Bey de, Mehmed Bey de kibrit getirtmiş
tir. Onların da malı vardır. Sonra yer yoktur ki, 
bunu istiabetsin. Yirmi otuz tane kadın bulaca
ğız. Onların başında bulunacağız. Giriş çanakla-
riyle beraber günlerce uğraşacağız. Bir vagon 
kibrit bandrolünü ancak on beş günde yapabili
yoruz. Eğer bunu kutular üzerine yapacak olur
sak gümrük muamelesi geri kalıyor, iş geriyi» gi
diyor. Eğer bunu kutulardan çıkarır da yalnız 
paketler üzerine korsak o zaman bir parça mese
lenin içinden sıkılabilir ve teshilât yapılmış olur. 
Bu suretle de tüccarın yakasını da kurtarmış olu
ruz. Bunun için işte bir takrir veriyorum. 

RÎEİS — Efendim başka söz ist iyen var mı' 

MALİYE Y E K Ü J I BASAN FEHMİ B. 0<üi-
müşane) — Efendim, bu bandrol kibrit sandığı
na mı yoksa kutusuna mı veya paketine mi yapı
şacak? Bu idarî bir meseledir. Rüsumat İdaresi 
ile beraber düşünülüyor, belki kutu üzerine ya
pıştırmak mümkün olabilir. Belki olamaz. Bu ida
reye aittir. Kanunla takyidetmeye gelmez. Sunu
da arz edeyim ki : Sandık üzerine hiçbir zaman 
bandrol yapıştırılamaz. Bunu nazarı dikkate al
dık. Tatbikatta bunu da düşünürüz, Tabiî tali
mat yapacağız. Tüecarana âzami suhulet gös
termeyi biz de arzu ederiz. 

. REİS — Başka söz alan kalmamıştır. Takrir
leri okuyacağız. 
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Riyaseti Celileye 

1. Müzakere kâfidir. 
2. istihlâk Resminin bandrol ile tahsiline 

mütedair olan altıncı madde tekâlifi istihlâkiye-
nitı usulü cinayetinin tebdili demektir. Her han
gi bir vergi ve tekâlifin şekli tahsilini tâyin, Ka-
vanini Maliye Encümenince tetkika mütevakkıf 
ve Avans Kanuniyle müzakeresi gayrivarittir. 
Aidolduğu encümenlerce muktazası teemmül edil
mek üzere işbu maddenin tayymı teklif eylerim 
efendim. 

Konya 
Tevfik Fikret 

Riyaseti Celileye 
Gümrüklerde kibritlere ilsak olunacak band

rollerin kutu üzerine değil, paket üzerine ilsakmı 
teklif eylerim. 

Gîimüşane Mebusu 
Zeki 

REİS — Efendim! Bunlardan Gümüşane Me
busu Zeki Beyin teklifinin idarî bir mesele olarak 
nazarı dikkate alınacağını Maliye Vekili Bey söy
lüyordu. Binaenaleyh bunun Maliye Vekâletine 
havalesini kabul ederseniz oraya havale edelim 
(Muvafık sesleri) 

Diğer teklif, Konya Mebusu Tevfik Fikret 
Beyindir. Bu da maddenin bir kere de Kava-
nini Maliye Encümeninde tetkikini teklif edi
yor. Buna ne dersinizt 

MALÎYE VEKÎLİ HASAN FEHMİ B. (Gü-
müşane) — Müsaade buyurur musunuz 1 Yeni 
bir vergi ihdas etmiyoruz, nisbeti tezyid etmi
yoruz, değiştirmiyoruz. Mevcudolan tstihlâk 
Resmi gümrükte hesabedilip almıyordu. Bun
dan evvel mer'i olan usul ki ilk istihlâk Res
mi ihdas edildiği zaman bandrol ilsak etmek 
usulüdür ki bu suretle o Resmi alıyoruz. Yeni 
bir vergi ihdas etmiyoruz. Yaptığımız bundan 
ibarettir. Binaenaleyh bunun'yeni bir vergi ol
madığına göre bendenizce Kavanini Maliye En
cümeninde tetkik edilecek bir ciheti yoktur. 
(Doğru sesleri) 

MUSTAFA FEYZİ Ef. (Konya)— Efendim 
bir sualim vardır. Bu tstihlâk Resminin şu 
Avans Kanununda şu maddede ne münasebeti 
vardır ? 

MALÎYE VEKlLÎ HASAN FEHMÎ B. (Gü-
müşane) — Efendim bu Tahsisat -Kanunudur. 
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Vergilerin usulü dbayetini değiştirir, varidatı 
Devlet hakkında her türlü ahkâmı muhtevi 
olabilir. Haddizatında bir Tahsisat Kanunudur. 
Altı aylık tahsisat veriyorsunuz. Avans Kanu
nu değildir. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Avans Kanunudur. 
MALÎYE VEKİLİ HASAN FEHMÎ B. (Gü-

müşane) — Avans Kanunu dahi olsa varidatı 
Devletin usulü cinayetinin tadilâtını dahi ihtiva 
edebilir. Bu Muvazene Kanununun nev'i diğe
ridir. 

REİS — Mesele tenevvür etmiştir. Bir ar
kadaşımız esbabı mucibe zikrederek maddenin 
Encümenine havalesini değil, doğrudan doğru
ya maddenin tayymı teklif ediyor. Zaten .müzake
renin kifayetini kabul ettiniz. Şimdi maddenin 
tayyını reyi âlinize vaz'edeceğim. Altıncı madde
nin bu takrir mucibince tayyını kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilmemiştir. 
Altıncı maddeyi aynen reyi âlinize vaz'ediyorum. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Altıncı mad-, 
de aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — 1339 senei maliyesi nihayeti
ne kadar olan müddete ait bilâvasıta tekâlif ile 
akuttan efrat zimmetindeki matlubatı Hazine, ef
radın 1336, 1337. 1338 senelerine ait tekâlifi 
milliye ve harbiye ve vesaiti nakliyei berriye 
ve bahriye de dâhil olduğu halde 1339 senesi 
nihayetine kadar bilûmum matlûbatiyle takas, 
ve mahsubedilir. Eşhası hükmiyenin aynı şerait 
dahilindeki matlubatı ancak kendi zimmetleriy-
le mahsu'bolunur. 

Bu husus için 12 Nisan 1339 tarihli ve 
338 numaralı Kanunla Düyunu Umumiyenin 
1339 bütçesinde acılan faslı mahsusa üç milyon 
lira tahsisatı munzamına ilâve edilmiştir. İşbu 
tahsisatın senei haliye zarfında sarf edilmiyen 
miktarı 1340 senei maliyesinde dahi sarf edile-
lebilir. 

ABDULAH AZMİ Ef. (Eskişehir) — Efen
dim Meclisin, halkın müstahsil kütlesi için yap
mış olduğu kanunlardan bu madde ikincisini 
teşkil ediyor. Birincisi Tohumluk Kanunudur. 
İkincisi bu maddedir. Bu kanun; muzafferiye-
ti temin eden ve vesaiti nakliyeyi temsil eden 
kağnıların ve onu çeken hayvanatın bedelleri-
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nin verilmesine ve takas ve mahsubuna dair 
olan bir kanundur ki bugün müstahsil olan halk 
kütlesinin menaffine taallûk eden bir maddei 
kanuniyedir, 'Binaenaleyh bu maddenin tam ve 
şâmil olması iktiza eder. Bilâkaydüşart bütün 
düyunatm mahsubedileceğini,- gerek aşağıda ikin
ci fıkradaki kayıt, gerekse esbabı mucibedekı 
«Matlubat nerede ise mahsubedilecektir» kaydı 
gösteriyor. Meselâ, Ankara'da matlubatm Yo^-
gad'da mahsubedileceği anlaşılıyor. Çünkü (Bi
lâkaydüşart) denmiş. Yalnız bundan birçok 
suiistimalâtm olacağı hatırıma geliyor. Yanı 
böyle bir mahsup muamelesi yapılmaktansa, bir 
kayıt ile takyid ederek, bu para aynen kendi» 
ellerine verilseydi - Meselâ nısıf veyahut sülüs 
gibi- ihtimal ki kendileri tamamiyle nazı ola
caklardı ve üst taraftaki sülüsani doğrudan 
doğruya Hazinenin bir istifadesi olacaktı .Çün
kü bunda bir kayırma usûlü cereyan etmeye 
bağlıyacaktır. Bir çift öküziyle bir kağnısı olan 
bir adamın deyni bile kalmamıştır. Üe buçuk 
kuruştan ibaret olan deynini o, çoktan ödemiş
tir. (Binaenaleyh bu, ağniyanm ellerinde bu
lunan senetlerin satılmasından ibaret kalacak
tır. Onun için diyorum ki; böyle takas ve mah
sup muamelesi yaıpılmaktansa bir miktar tâyin 
ederek doğrudan doğruya bedellerinin ellerine 
verilmesini halkın menfaati noktai nazarından 
daha doğru görüyorum. Gerçi Maliye tasfiye 
muamelesi yapıyor. Bir tavuğun kanadını yiyen 
lezzetini bilir. Herkes kendi noktai nazarından 
görür. Evet Maliye Vekâletide kendi fikrine 
göre der ki: Ben alacaklarımı, vereceklerimi de 
tasfiye etmek isterim. Böyledir, yani bu suret
le bir tasfiye muamelesi yapmış oluyor. Fakat 
halkın nef'i noktai nazarından bendenizin tek
lifimin muvafık olacağını zannediyorum. Bu ci
het böyle olmakla beraber yanmış ve yıkılmış 
biçok memleketlerde bu senedat zıyaa uğramış
tır. Bunun sureti, ikincisi1 verilmiyor ki buna 
karşı hiçbir sebep dermeyan olunamaz. Çünkü 
bu senetler evrakı nakdiye değildir. Adeta na
ma muharrer esham kabîlindendir. Eğer zayi 
Olmuşsa defatiri asliyesinden suretleri çıkarıla
rak, tabiî birtakım vesaika. istinadedilerek as
habına verilmesi lâzımdır. Şimdiye kadar bütün 
ashabı matlup zayi etmiş oldukları senetlerden 
dolayı sızlanmaktadır. Ve Maliye Vekâleti de 
başka .bir sureti kabul etmemektedir. Halbuki 
kabul etmemenin bir mâkul sebebe, esasa isti-

nadettiğini zannetmiyorum. İhtimal ki bunda 
bir suiistimal telekkiyatı vâridolabilir. Fakat her 
şey böyledir. Düşünülürse her şey suiistimale 
mâruzdur. Elverir ki suiistimal edilmemesi es
babı şeraiti bir dereceye kadar temin olunsun. 
Onun için bu ciheti de Maliye Vekili Beyden bu
rada izah etmelerini teklif ediyorum. Yani zayi 
olan, senet sahipleri matlubatını tahsil edememek
tedir. Ve bunlar en ziyade mağdur olanlardır. 
Memleketi, köyü yanmış, çırıl çıplak çıkmış 
hem de muharebeden evvel muharebenin muzaf-
feriyatmı temin etmiş, ondan sonra düşman 
istilâsına mâruz kalmış hem de matlubatını ala
mıyor. Bundan da!ha büyük adaletsizlik olamaz. 
Binaenaleyh bunun için de ikinci bir suretle-

' rinin verileceğini Maliye Vekilinin ağızlarından 
işitmek isterim. Birinci teklifim mahsup muame
lesinde ; kendi matlubu varsa mabsubolunsun, 
matlubu yoksa bir ııisbet tâyin edilerek nakden 
verilsin. Teklifim bundan ibarettir. 

ALt CENANI B. (Gazianteb) - r Hepsine 
birden cevap vereceğim. 

iHALÎlS TUBGMTD B. (Sivas) — Efendiler 
bu maddenin üç noktai nazardan ehemmiyeti var
dır. Birincisi Hükümetin haysiyeti maliyesi iti
bariyle borcunu tanıması, ikincisi tekâlifi milliye 
mazbataları hakkında ittihaz edilen kararda te
kâlifi millive mazbatalarının nazarı dikkate alın-
maması dolayısiyle hâsıl olan vaziyeti tamir et
mek; üçüncüsü : Doğrudan doğruya fukara sını
fın elindeki mazbatalar kk - vesaiti nakliye doğ
rudan doğruya fukaranın elindedir - onların nok
tai nazarını tatmin etmesi itibariyle şayanı ehem
miyettir. Bundan evvel verilen tekâlifi milliye 
mazbatalarının on bin kuruşa kadar olanlarının 
tamamı, on binden yukarı, olanların da yüzde 
yirmisi; yani beşte birisi bu sene Aşarına münha
sır olarak mahsubedilmesi kabul edilmiştir, ve 
hem de borçlarına mahsübedilmiştir. Borçları ol-
mıyanlar da nakit para almışlardır. Vesaiti nak
liye mazbataları hakkında böyle bir muamele ya
pılmamıştır. Bilirsiniz ki, efendiler! Vesaiti nak
liye her muhitte, her dairei intihabiyede erbabı 
fakrü zaruretin elindedir. Mağazasından on bin, 
yirmi bin liralık eşya alman bir tüccarın şüphe 
yok ki geride otuz, kırk bin lira sermayesi vardır. 
Fakat elinde yegâne bir hayvanı mevcut bulunan 
ve bir öküzünü veren halk böyle değildir. Bu, na
zarı itibara alındığı için tekâlifi milliye avamiri-
niıı yüzde yirmisinin sureti cibayeti için on numa-
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ralı bir evamiri esasiye vardır. Bu evamiri esasiye 
mucibince her muhitin vesaiti nakliyesi hesabedi-
leeek, tesbit edilecek, bunun yüzde yirmisine va-
ziyed olunacak; bu yüzde yirminin tutarı olan 

. miktar o muhitte bulunan erbabı yesara taksim 
edilerek bedelleri doğrudan doğruya defaten ve
sait sahiplerine verilecektir. Bu emir bâzı muhit
lerde belki tatbik edilmiştir. Fakat bendenizin 
mensubolduğum dairei intihabiyemde bu yapıl
mamıştır. Yapılamaması-dolayısiyle emrin iktiza 
ettiği faide hâsıl olamamış ve bilâkis halk zarar-
didö olmuştur. îşte bu madde şu suretle zarardi-
de olanların zararlarını "kısmen telâfi ediyor. Fa
kat maddenin noksan olan bir ciheti vardır. Elin
deki meveudolan vesaiti nakliye mazbatası veya 
tekâlifi milliye mazbatası 1336, 1337 ve 1338 se
nelerine aidolacak ve kendilerinin de borcu buluna
caktır. Borcu yoksa bu'vesaiti nakliye veya tekâlifi 
milliye mazbatalarının bedelleri defaten tesviye 
edileceğine dair bir kayıt mevcut değildir. İkin
cisi; eşhası hükmiye aynı mahiyettedir diyorlar. 
Demin arz ettiğim evamiri esasiyenin tatbik edil
diği mahallerde ve bilhassa köylerde köylüler bir 
araya gelerek vesaiti nakliyeyi temin etmişlerdir. 
Köy namına borç mevcut değildir. Köyün müş
terek bir borcu varsa o da Ziraat Bankasmadır 
ve bu da kefaleti müteselsile suretiyledir. Tabiî 
bunun mahsup muamelesi ile alâkası yoktur. 
Onun için temenni ettiğim nokta şudur ki, vesa
iti nakliye mazbatalarının hâmilleri Hükümete 
medyun iseler her hariıgi bir hukuktan mütevel-
lidolursa olsun, tabiî Maliye ile alâkadardır. Fa
kat diğer yerler ile, meselâ Ziraat bankaları ile 
hiç alâkası yoktur. Eğer Maliyeye köylünün bor
cu varsa o mahsübedilecektir. Eğer namına borç 
mevcut değilse, Hükümet ondan bir şey talebet-
miyorsa miktarı ne olursa olsun tesviye edilmesi 
esasını bendeniz arz ediyorum. Yani doğrudan 
doğruya tesviye edilmesi lüzumuna dair bir kay
dın ilâvesini teklif ediyorum, ikincisi, eşhası hük
miye diye köyleri kasıd... i 

MALÎYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (Gü-
miişane) — Değil, değil efendim! Onu kasdet-
miyoruz. Anonim şirketleridir. 

HALİS TURGÜD B. (Devamla) — E ğ e r 
bu kasıt yoksa biz de onun ithal edilmesini is
tiyoruz. Köylüler de mevzuu'bahistir. Bendeniz I 
de kaydın ilâve edilmesini arz ediyorum. Ve- I 
saiti nakliye1 maztataları, yine demin de arz I 
ettiğim gibi köylerde -dairei intihabiyemde I 
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I tatbik edildiği için söylüyorum - Evamiri esâ* 
I siye mucibince köylüler kendi aralarında ve

saiti Ahmed Kâhya'dan aldılar. Köy namına 
götürdüler, teslim ettiler. Fakat bunun tuta
rı olan miktarının köylüye taksim ettiler, iki 
kuruş, üç kuruş her ne ise köy eşhası hükmi-' 
yeden addolunur. Bir mazbata her hanigi bir 
maliye şubesine geldiği zaman hangi borcuna 
mahsubedilecek? Bu eşhası hükmiyenin mali
yeye borcu yoktur. Fakat eşhasın borcu vardır. 

j Böyle bir mazbatanın sureti tesviyesi için bir 
kayıt ve bir çare bulmasını teklif ediyorum. 
Maruzatım bundan ibarettir. 

MUSTAFA FEYZİ Ef. (Konya.) — Efen-
dini bu maddei kanuniye Maliye Vekâletince 
teklif' edilmiş bir madde değildir. Muvazenei 
Maliye Encümeni âzasından Muhterem Ali Ce-
nani Beyefendinin bir teklifi üzerine vaz'edil-
miştir. Fakat bu teklifin de milletin, efradın 
hukukunu nazarı itibara alarak değil, Hükü
metin matlübatmı tahsil için vaz'edilmiştir. Bu
nu esbabı mucibe de sarahaten gösteriyor. Yal-

I nız matlubatı Hazineyi tahsil için ahalide bu
lunan matlübatı almak imkânı olmadığından 
yedlerinde bulunan, mazbataları alacaklarına 
mahsubedelim. Bu, bundan ibarettir. Halbu
ki cümlenizce malûm, gerek Maliye Vekili ve 
gerek Vükelâyı kiram bu Mecliste bütün beya
natlarında buyurdular ki, biz bu zaferi Devlet 
bütçesi ile kazanmadık, milletin her türlü fe
dakârlığı ile, mallariyle gerek hayvanat, gerek 
zahair ve gerek nüfus itibariyle her cihetle vâ
ki olan hizmetleri ile temin ettik. Bu cümle
nizce malûmdur. Binaenaleyh şu günde millete 
her halde şu münasebetle cüzî bir hizmet etme
miz icabediyor. Gümlehizin nazarı dik'katiha < 
celbederim, yalnız mahsup muamelesi ile ikti
fa etmiyelim. Bu maddei kanuniyeye millet 
hakkında da bâzı hizmet edilecek fıkraları 
dercetmek arzu ediyorum. Esbabı mucibe lâ
yihasında sulihün akdiyle beraber milletin yap
tığı fedakârlığa karşı hiçolmazsa verdikleri 
emvale mukabil aldıkları senedatın düyunu 
Hazine ile mahsubedilerek, nakıs bir derecede 
olsun, kadirşinaslık ve haikperverlik gösteril
mesi lâzımgeldiğini düşünerek, Muvazenei Ma
liye Encümeni ile Maliye Vekili ile bilmüzake-
re bu maddeyi koymuştur. Hulâsa her halde 
milletin vermiş olduğu senedatm Abdullah 
Azmi Efendi Hazretleri tarafından arz edildi-
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ği gibi hiç olmazsa bir miktarının aynen ve- , 
i'il'mesini teklif ediyorum. 

MALÎYE VEKtLÎ HASAN FEHMİ B. ((4ü-
rnüşane) — Efendim Konya Mebusu Muhtere
mi Hoca Efendi buyuruyorlar ki teklif Mali
ye Vekâletinden gelmedi. Muvazenei Maliye 
Encümeni bu teklifi ilâve etti. Fakat bu tek
lif haddizatında faydalı bir tekliftir. Tadilâtı 
ihakkmda da bâzı mütalaatta bulundular. Şunu 
arz edeyim. Teklifin esası Maliye Vekaletince 
hazırlanmış ve İcra Vekilleri Riyasetinden gön
derilmiştir. İmparatorluk düyununun tasfiyesi 
hakkında sekiz on maddelik bir lâyiha teklif 
ettik. Bu da o lâyihada bir madde olarak mün-
deriçti. Fakat şimdi o lâyihanın bir maddesini 
nakletmiş oluyoruz. Çünkü o lâyihanın Kava-
nini Maliye ve Muvazenei Maliye encümenle
rinde müzakeresinin uzıyaeağı ve Heyeti Umu-
miyede müzakeresinin de birkaç ay uzıyacağını 
bildiğimiz için Muvazenei Maliye Encümenin
de görüştük ve o maddenin buraya nakli sure
tiyle müzakere icra edildi. Mahsubu Umumi 
Kanunundan o maddeyi buraya nakletmiş ol
duk. Maksadımız da tekâlifi milliye ve vesaiiti 
nakliye mazbataları ashabının bakıyei matlûbu 
bu sene içinde takas ve mahsup veya tediye 
ile bu hesabı kapatmaktan ibarettir. Malûmu-
âlileri sene iptidasında bir kanunla üç. milyon 
lira tahsisat alındı. O kanunda on bin kuruşa 
kadar olanların borcu mahsuben, on bin ku
ruştan fazlasının yüzde yirmi beşini kendileri
nin yakminden akrabalarının borçlarına takas 
ve mahsubedildi. Borçları yoksa nakden tediye 
edilir. Köylerin matlûbu ise hısım akrabaya 
bakılmaksızın bütün köylünün matlubuna, bor
cuna takas ve mahsubedilir. O kanun ahkâmı 
bakidir. Bu madde köylerde hısım ve akrabası 
aranmaksızın umum köylünün borcuna mahsub-
edildiği halde şehir ve kasabalarda mahsup yap
mak için ya kendisinin yahut yakminden bir 
akrabasının borcu olması şart oluyordu. Bu 
madde Birinci Kanunun yalnız bu noktasını ta
dil etmiş oluyor. (En mühim noktadır, sesleri) 
Onu arz ediyorum. İkinci olarak üç milyon li
ra daha tahsisat veriyor. Üçüncü olarak o ka
nun 1338 senesi nihayetine kadar olan matlûbatı 
Hazine ile mahsubuu tecviz ediyordu. Bu ka
nun 1339 senesi nihayetine kadar olan matlû
batı Hazineyi mahsubediyor ki bu altı milyon 
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lirayı bu sene nihayetine kadar olan matiubatı 
Hazine ile mahsubetmek ve hiç borcu olmıyan 
ve hiç bir alacağı olmıyan da mazbatasını ibraz 
ettiği vakit bu paradan almasını nakden temin 
ediyor. Bu arz ettiğim üç. milyon liralık.tahsi
satın da nakden tediyesi suretiyle hitama erdi
rilmesini temin ediyor. Birinci Kanun ile İkin
ci Kanun arasındaki fark şudur. Birinci Kanun 
arz ettiğim gibi köyler için bütün köylülerin 
borcuna takas ve mahsubunu kabul ediyor. 
Yalnız şehirlerde ya kendisinin borcu veya ak
rabasının borcu olmadığı takdirde takas ve mah
subunu tecviz ediyordu. Efendiler! Tatbikatta 
yakından akrabası mıdır, değil midir? Ciheti 
vardır. Bununla beraber şirketi de kabul edi
yordu. Bu mahalle heyeti ihtiyariyesinin ilmü
haberlerine ve köy ilmühabirlerine istinadedi-
yordu. Açıktan açığa akrabasıdır, değildir gibi 
bariz birtakım mesai! üzerinden yüriimektense 
doğrudan doğruya takas ve mahsubu caizdir. 
Kimin alacağı vereceği varsa tekâlifi milliye, 
vesaiti nakliye mazbatalarını mahsubederiz de-
mekliği selâmeti muamele için daha faideli gör
dük. Çünkü takası mahsubu yapılıyor. Bir ilmü
haber geliyor. Bu efendi falanın köylüsüdür, 
falan efendi filân efendinin akrabasıdır deni
yor, yapılıyor. Bunun hilafı sabit oluncaya ka
dar muteberdir. Bu yolu takibetmekten ise alel-
ûmum vesaiti nakliye ve tekâlifi milliye maz
batalarını mahsuben Maliye Vekâleti takas ola
rak mahsubediyor demeyi Maliye, selâmeti mua
mele için daha faideli gördü ve şunu da arz ede
yim ki bu takas mahsuptan maksat 1339 sene
si nihayetinde olan matiubatı Hazine ile takavS 
ve matlubun caiz olduğunu ifade etmektir. Hiç 
borcu olmıyan veyahut borcu olanlardan birisi
ne sen benim mazbatamı al borcuna mahsubet-
tir de sen bana bedelini ver, demek istemiyen 
kimseler mazbatalarını Hazineye veya mal san
dıklarına ibraz ettikleri takdirde ve bu tahsi
satı kabul buyurduktan sonra nakden tediyesi 
pek tabiî bir muameledir. Zaten vesaiti nakliye 
ve tekâlifi milliye mazbataları ile tahakkuk et
tirdiğimiz borcumuz altı buçuk milyondur. Bu
nun üç milyon tahsisatını evvelce aldık. Üç mil
yon da şimdi alıyoruz ki tam altı milyon eder. 
Yarım milyon liralık tahsisat, bakalım. Bu ta
kas mahsup muamelesinin hitamında açık ka
lacak olursa - Çünkü bu mazbataların zayi olan 
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aksami vardır - bunun için ayrıca tahsisat isti-
yeceğiz. 

Demin Abdullah Azmi Efendi bir noktaya 
temas ettiler. Buyurdular ki bunu takas mah
sup yapıp borcu olanlara daha noksan bir bedel
le aldırmaktan ise sülüs nisbetinde veya nısıf 
suretinde bunu nakden tediye eltisin; de mah
subunu yaptırsın. Bir defa Maliye yüzde tenzi
lâta hiçbir suretle razı olmamakla beraber bir 
para dahi tenzilât doğru değil ve bunu da yap
maz ve başkalarının da tenzilât yapmasına da 
mâni olmalı, ikincisi; emin olunuz ki harb sene
lerinde halkımızın belki yüzde kırkının vergi
leri tejıir etmiştir. Asker idi teahhur etti, mu
hacir idi teahhur etti, muhtelif sebeplerle bu 
vergiler vak'tü zamanında tahsil edilemedi. 
Nakliyat ve sevkiyat muntazam olmadığı için 
aşar borçları teaibhur etti. Ş/ilmdi onlara' da 
bir kolaylık oluyor. Ellerinde mazbatası var
sa derhal mahsııbediyor. Eğer yoksa başkası
nın mazbatasiyle uzlaşıp mahsubedecektir. 
Birinci kanun köylünün akrabasını ve "şerikini 
bil akayı t ve şart kabul etmişti. Bu mutlak 
olarak o kuyudatı kaldırmak oluyor, ikinci 
olarak buyurdular ki, Maliye Vekâleti zayi 
olan mazbatalar yerine nüshai saniye yermi
yor. Efendiler! bu muamele 1338 senesinde 
uzun müzakereyi mueiboldu ve binnetice Ma-
iiye Vekâleti bir teklif arz etti ve bu teklif 
Müvazenei Maliye Encümenine havale edildi. 
Bu teklif encümendedir, tetkik ediyoruz. Bu
nun iltibasını ve mükerrer tediyata ımâni ola
cak' esasatı tesbit ettikten sonra nüshai sa
niyesini verebilnfek için Heyeti Celilenize 
mâruzâtta bulunacağız. Nüshai saniye verme
diğimizin esbabını arz edeyim. Malümuâlileri, 
istilâ gören memleketler ahalisi istilâ gör-
miyen memleketlere iltica ettiler. O vakit 
bunların o günkü felâketlerine medar olmak 
üzere Hükümet Heyeti Vekile kararı ile bir 
tamimde bulundu, dedi ki, yedlerinde vesaiti 
nakliye ve tekâlifi milliye mazbataları olan
lardan yüz elli liraya kadar matlubatm her 
hangi mal sandığına müracaat ve ibraz eder
lerse mazbatalarını alın ve bedelini kendisine 
tevdi edin! Bu Harbi Umumide yüz liraya ka
dar yapıldı, harbi hazırda Heyeti Vekile ka
rarı ile yüz elli liraya kadar yapıldı. Şimdi 
ahali muhtelif şehirlere, muhtelif kazalara 
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hicret etmişti. Bu mazbataların bir kısmı arz 
ettiğimi gibi yüz elli liraya kadar olanların 
bir kısmı alındı, malsandıklarına verildi. Şim 
di bu mazbataların kayıtları memleketinde 
duruyor ve bu mazbataların muhteviyatının 
tediyatı mahallinde yapılmadığı için tediye 
mi edildi, mazbata zayi mi oldu? Bunu. tah
kik ettirmek mümkünsüz oluyor. 

HAKKI B. (Van) — Her yerde bu maz
bataların kaydı yok mu? 

MALİYE VEKtLl HASAN FEHMt B. 
(Devamla) — Binnetice bunun sureti tahak
kuku ve bunun tediye edilen kısmı ile tediye 
edilmiyen kısmının sübutunu temin edecek 
şerait ne olabilir diye Maliye Vekâleti teklifte 
bulundu. Teklif Müvazenei Maliye Encümenin-
dedir. Tetkik ediyoruz ve neticei tetkikatı 
Meclisi Âlinize arz edeceğiz. O şerait altında 
ne suretle tahkik ettirilmesi Meclisi Âlinizce 
kabul buyurulursa ondan sonra ziyamdan 
dolayı nüshai saniye mazbatası vereceğiz. 
Yoksa bugünden her müracaat edene zayi maz
batasına mukabeleten nüshai saniye vermek 
mükerrer tediyatı temadi ettirmektedir ki, 
zannederim, Meclisi ÂMnz bunu tecviz buyur
mazsınız ve Hazine de bunun altından çıka
maz. Binaenaleyh mazbataları zayi olanların 
hukukları mahfuzdur. Fakat zıyaı sabit olma
sı lâzımgelir. 

•OSMAN KADRİ B. (MUŞ) — Harbi Umumi
de ahalinin eline verilen mazbatalar ve tekâlifi 
harbiye bunlara dâhil midir? Çünkü dairei inti-
habiyemde bu gibi mazbatalar bir kısmının 
elinde bulunuyor. 

MALİYE VEKlLl HASAN FEHMİ B. 
— Hayır! 

OSMAN KADRİ B. (MUŞ) — Onlar için 
ne düşünülmüştür? 

MALİYE VEKlLl HASAN FEHMİ B. 
— Efendim, imparatorluğun duyunu dahili
yesini tasfiye etmek üzere Meclise bir kanun 
arz ettik. O kanun birtakım ahkâmı muhtevi
dir. Onun bir maddesi de Harbi Umumideki 
tekâlif ve vesaiti nakliye mazbatalarına ait
tir. O kanun Heyeti Celilenize gelecektir. 
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ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Ne vakit gelecek? 

MALÎYE V E K Î U HASAN FEHMİ B. 
— Onu ben 'bilemem. Bendenizin o kanunu I 
Meclisi Âlinize takdim etmekle vazifem hitam 
bulur. Meclisi Âliniz ne vakit ruznamesine 
alırsa o vakit müzakere edilir. Burada . mev-
zuubahsolan harbi hazırın tekâlifi Milliye ve 
vesaiti nakliye mazbatalarıdır ve bunların 
üzerine istisnaen bu sene muamelenin kapan
masını tercihan tervicediyoruz. Harbi Umu
minin düyunu dahiliyesi ayrıca Tasfiye Ka
nunu ile Meclisi Âlinizin nazarı tasvip ve 
tetkikine arz edilmiştir. 

YUSUF AKÇURA B. (İstanbul) — Efendim 

Tekâlifi Milliye ve harbiye, vesaiti nakliyei 
berriye ve bahriye vesaireye mukabil Devlet 
birer senet vermiş. O senetler bilâhara ya 
vergi mukabilinde takas suretiyle bitirilecek 
veyahutta bir miktar muayyen para verilecek. 
Bu bapta 12 Nisan 1339 tarihli bir kanun var 
ki onun birinci, ikinci, üçüncü maddelerinde 
kimlerle takas muamelesi veya tediye mua
melesi yapılacağı bugün elimizdeki kanunun 
altıncı maddesinde musarrahtır. Beyefendinin 
izahlarından da anlaşılıyor ki daha yeni ta
mim edilmiştir. Binaenaleyh böyle kardeş ve
yahut akraba olmıyanlar üzerine de takas 
muamelesi yapılabilecektir. Acaba bu takdirde 
bizim İmparatorluk devrinde pek çok cari 
olan ve maalesef fıkaranm zararına ve pek 
çoklarının nef'inıe olan kırıcılık1 muamelesi 
devam edecek midir? Bu kırıcılığa karşı te-
dabiri 1 azim e alınmış mıdır? Vakıa iskonto 
denilen az çok meşru bir muamele vardır, 
fakat bu yüz de dört, beşi geçmez. Bizde 
kincilik yüzde .yirmi, o!tuz, kırk hatltâ sek
sene kadar varır derler. Bendeniz katiyen bil
miyor isem de.. Acaba şimdiye kadar olan 
muamelâtta bu kırıcılık vâkıı olmuş mudur. 
Ve bundan sonra olmaması için tedabiri kâ
fiye mevcut unudur? 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. 

— Efendim bendeniz birinci kanunla ikinci 
kanun arasındaki farkı izah ettim. Ve kanun
da köylüler için mutlak olarak bütün köy
lünün borcuna takas ve mahsubu tervicetti-
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ğini yalnız şehir ve kasabalıların akria'balarm 
ile şeriklerin borcunun mahsubunu tecviz edip 
diğerlerine etmediğini ' bunun ise umumi oldu
ğunu arz ettim. Ve arz ederken dedim ki : 
Akrabadır veya şeriktir diye nihayet bir 
ilmühaber getiriliyor. Bunun hilafı sabit olun
caya kadar biz de bunu tam telâkki ediyo
ruz. Fakat bu ilmühaberlerin çok rica ede
rim,, yüzde kaçı sıhhat ve hakikat ifade eder. 
Binaentleyh eğe t1-bu mahsup muamelesinde bir 
gayritabiîlik mahsus ise birinci kanunda da 
mahsustur, ikinci kanunda da mahsustur. Fa
kat, bunu mutlaka bir hısım bulacaksın, bir 
akraba bir şerik bulacaksın ki tekâlifi mil
liye ve vesaiti nakliye makbuzlarını mahsu-
bettireceksin demekten ve böylece takyidet-
mekten ise zannediyorum serbest bırakmak 
eshabı matlup için daha faideli, daha men-
faattardnv İsterse kendi borcuna mahsubet-
tirir, eğer kendi borcu yoksa başkasının bor
cuna isterse mahsubettirir. Eğer bunu da is
temezse müracaat eder, nakden parasını alır. 
Bu kanun mutlaka ve behemahal mahsup sure
tiyle kapanacaktır demiyor. Maksat, borcu 
ve matlubu olmıyanlarm veyahut her hangi 
birisiyle mahsubettirmek istemiyenlerin mat
lûplarının nakden verilmesidir. Kanun bun
ların nakden tediyesini dahi emreder. Binaen
aleyh takdir Heyeti Celilenizindir. 

YUSUF AKÇURA B. (Istaribul) — Sualime 
cevap verilmemâşjtiir. Rıendeniz Vekil Beyefendi
den soruyorum, gerek evvelki kanunla gerek 
şimdi çıkarılacak kanunla (kırıcılığın önüne 
geçjleeek mildir? Kâfi mevanâ' ilhdas edilmiş 
midir? Bilfiil kincilik vâki mıdır? Çünkü he
pimiz 'biliyoruz ki, bu harlbi yapan en ziyade 
fakir ve zayıf olan köylüdür. Askeraimiz daM 
onla odandır. Binnisbe zengince olan adanılar 
bu.işde fıkaranm keşkülünden para alır gibi yüz
de otuz, kırk para 'alacak olursa biz nasıl' Halk 
Fırkası oluruz buma cevap isterim. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. — 
Beyefendi! Kincilik vâki olduğundan Mali
ye Vekâleti şimdiye kadar haberdar edilmemiş
tir ve buma .ait pmdiye kadar bir münaeaat vıe 
şikâyet dalhi işitmedim. Fakat bumdan sonna 
olur mu? Belki olur 'belki olmaz. 
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YUSUF AKÇURA B. (tsftanbıü) — Demek I 

imkân vardır, cevap çıkmamıştır efendim. 
• VEHBİ B. (Karesi) — Efendim şimdiye 

kadar sabık Hükümet alacağına şahini yerece-
•gine karga vaziyetinde idi. Alacağını jamdarma-
silylle, askeriyle yani kuvvetiyle tahsil eder, bor
cuma geldi mi, al şu kâğıdı muihafaza et, siaâ 
MaHiye hâsıl olumca paramız verillıelcektir deyip 
geçer. Hükümeti Milliye, geçen sene Millî Hü
kümet olduğumun sıfatı mümeyyizesinden biri 
olmak üzere borcunu .tanımaya başlamıştır. Ge
çen sene gücü yettiği kadar ve bütçesinıkıı karim- I 
yeti derecesinde vermiş, bu sene de şu madde üe I 
verecektir. Yine şayanı şükranıdır. Gerek emıcü-
men teklif etsin, gerek Hükümet doğrudan doğ
ruya teklif etsin, madem ki, Maliyemiz bunu I 
taaiMiüdediyor vıe vermeyi kalbul ediyor, şayanı 
şükrandır. Hükümet diyor Mı; ben borcumu I 
ödiyeeeğim evvelki yalpıları aldatmalardan vaz- I 
geçtim. Ve Hükümet hakkını tanıyor. Bunda I 
suiistimal olacak mı! Efendiler! Hamlgi şeyde 
suiistimal olmaz ki, bunda suiistimal oltoalk bor- I 
kuşu vâridolmasiin. Her şeyde olur, eğer bu sui
istimal korkusu ile bu maddeyi kabul ettmiye-
eek ve bu parayı koymıyaeak 'olursak i§ o za- I 
man -tamamen krrı'cıliarım eline düşecektir. I 
Günkü kırıcılar biliyor ki bir-gün bir yolunu I 
bulup bu parayı aılmak ihtimali vardır. Biaıa- I 
analeylh kıayırıeıılarıa asıl !bumdam sonra düşüre- I 
eeğiz. Parayı koymadığımız zaman düşüreceğiz. I 
Şimdiye kadar hıenüz kayırıcı eline gitmiş bir I 
kâğıt, bir mazbata işitaHmedi, fakat halik para- I 
sunin veıriimiyeiceğıiindeM ümidini keserse o vakit I 
kayırıcılık başlıyajoaJk ve kâğıtlar kayırıcıların I 
elin.e düşleeıekltir. Bâ'zı arkadaşlar da zenginle I 
fakirler «arasında, bilhassa Aibduilılalh Azmi Bey I 
arkadaşımız, şu kadarı nakden verilsin şu ka- I 
darı IbOrcuma malhsubeddilsdın gibii kayıtlar kon- I 
sun dediler. Biz bu milletim efradını zenjgin et- I 
mek mi istiyoruz. Yoksa zenıgimlera falMır etmek I 
mi istiyoruz? Bittabi hepsimi zenlgin etmıeik isti
yoruz. Harekâtı Milüyede biliyoruz M, Hükü- I 
met Tekalifi Milliye diıye yüzde kırkaldı. Bu- I 
mu kimden aldı? Malı alanüamın yüzde kırkını 
•aldı, biz onlara bir bedel takdir ettik. Bu bedel- I 
leriri yekûnumu memlekettin servetâ umuımiyesi-
me nisbet ederisek hakikaten yüzde kırk değil- I 
dir. Ya aldığının bedelli noksan tâyin edildi. 
Yahut ki, yüzde kırkı öle geçünemedik. Her iki- I 
si de vardır. Hem mala tamam bedel takdir 
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edemedik, hem de yüzde kırkı tamamen ele ge^ 
oiremedi'k. Binaenaleyh şurası muhakkak ki, 
biz bedeli tamamen talhatokuk elttiıremedik. Bi
naenaleyh o adam zenıgindir. Bulgun vereceğiz, 
yaihut o adama koyalcağımız Temettü Vergisine 
ma!hsubedeceğiz diye düşünürsek aman malhsu-
betmiyelim, bu madelete muvafık bir şey değil
dir. 

Hükümetin borcu, gerek zengin gerek fakire 
borçtur. Hepsini birden ödemek lâzımdır. Hü
kümet sıfatiyle tebaası arasında sana borcumu 
vereceğim,,. sana vermiyeceğim ıgibi şeyler doğru 
değildir. Binaenaleyh müsavi tutmak ve umumi 
muamele yapmak gayet tabiîdir. Yalnız bir zat 
eğer borcuma mahsubettirmiyeceğim derse Maliye 
Vekili Bey parasını vereceğim diyor. Bu da ka
bul edildikten sonra hiçbir mahzur kalmamıştır." 
Madde gayet muvafıktır, olduğu 'gibi kalbul edil
melidir. 

ALÎ RIZA B. (İstanbul) — Arkadaşlar (bu 
madde ile verilecek tahsisatın aleyhinde değilim. 
İfadatım öyle anlaşılmasın. Bendeniz <bu madde
nin ruhunda köylüye tevcih edilmiş bir zarar gö
rüyorum. Çünkü sene iptidasında yapılan 12 Ni
san 1339 tarihli Mahsup Kanununda, tekâlifi mil
lîye ve vesaiti nakliye mazabıtmın mahsubu için 
«birtakım esasat kabul edilmişti Qri, bu mazbatalar 
mahsubedilirken alelimya herkesin borcuna mah
sup muamelesi reddedilmişti. Bundan istihdaf 
edilen, gaye doğrudan doğruya kırıcılığın önü
ne geçmek ve köylünün zararına olacak her türlü 
fenalığa meydan vermemek idi. HaUbuki o ka
nun ile vaz'edilen kuyut ve şurutu bu kanun kal
dırıyor. Şu halde doğrudan doğruya 'kırıcılık 
başlıyacak. Çok âlâ biliyoruz ki, Iköylü mütegalli-
benin tesiri altındadır İra gayrikabili inkârdır. 
(Çok doğru*, sesleri) Evet bugün Hakimiyeti Mil
lîye diyoruz fakat köylü mütegallibenin nüfuz ve 
tesirinden âzâde kalamadığı için bunun tecellisi 
elyevm şekli ahardadır. Mücadelei Millîye esna
sında »gerek vesaiti nakliye olarak alınan ve ge
rek kanuna tevfikan tekâlifi milliye suretiyle te
darik olunan şeyleri ıköylü vermiştir. Şimdi biz 
bu köylünün parasını mahsup suretiyle iade eder
ken bunu da kasabalarda birtakım muhtekirler 
vasıtasiyle verecek olursak köylü o hakkının nıs
fını da bu muhtekirlere vermiş olacaktır. Bina
enaleyh 12 Nisan tarihli Kanunun birinci mad
desi ahkâmı baki kalmak kaydiyle bunu kabul 
edecek olursak bu mahzur zail olur. Köylü de feen-
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di hukukunu temin eder. Aksi surette köylünün 
hakkı zayi olacaktır. 

REİS — Efendim müzakerenin kifayeti hak
kında teklifler vardır. 

•MUSA KÂZIM Ef. (Konya) — Uf endim 
inendeniz kâfi olmadığını zannediyorum. 

Maliye Vekili Beyefendi ifadesinde Hazine
ye borcu olanların alacaklarına takas ve mahsup 
edileceğini, olmıyanlara alacaklarının nakden 
verileceğini 'beyan buyurdular. Halbuki maddei 
kanuniyede buna dair bir sarahat ve delâlet yok
tur. Esasen kanunun takibettiği gaye tasfiyei 
düyundur, borç ödemek değildir. Maksat; Mali
yenin halktan aldığı paraları nakden vermek ve 
borcunu doğrudan doğruya tesviye etmek değil
dir. Gayrikabili istihsal metalilbi Hazine var ise 
onların mahsubu mı icra etmektir. Köylünün mat
lubu ile takas muamelesini kabul ediyor. Usulü 
Muhasebe Kanunu üzere müruruzaman haddine 
baliğ olan metalibi Hazineyi bu maddelerle takas 
ve mahsup yaparak kurtarmaktır. Yalnız bu ka
nunun •geçenkinden farkı, şehir ve kasabalarda 
İmi imanların da kendi ve akrabasının borcu ol
mazsa bunu lalettayin her kimin borcu olursa ol
sun, onunla da mahsubu ka'bul ediliyor. • Fakat 
borcu yoksa, borcunu ifada taallül etmiyen, tah
sildarları kapısının önünden iki defa geçirmeyi 
bir zül ve borcunu vermeyi kendisi için bir şeref 
addeden zevatın mazbataları ellerinde1 olarak Hü
kümet kapısına varmıyaeak mı? Ve bunlar kati
yen bir nakde nail olmıyacaklar mı? Ve borcunu 
verme için mutlak bemutlak medyun olmak ve 
mükerreren düyuna mâruz kalmak veya mahke
meye gitmek lüzumu mu hissOlunacak? Yani böy
le süründükten sonra mutlaka Mahsup Kanunu
nu beklemek mi lâzımdır. Kanun bir kere Ma
liye Vekili Beyefendinin ifadesini ifadede katı
şır olunduğundan buraya bir fıkra ilâvesi lâbüt 
ve "vaciptir. Ondan sonra 1336, 1337, 1338 sene
leri tekâlifi milliye ve vesaiti nakliye mazbata
ları ile 1339 senesi borçlan da takas ve mahsub-
edilecek.'Bu da bilâ vasıta tekâliftir. Köylünün 
nesi var? Ağnamı iki göz evinin vergisi, elli dö
nüm tarlasının vergisi, ki bunlar yirmi, otuz 
kuruştan ibarettir. Bu ise bugüne kadar alın
mıştır. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (Gü-
müşane) — Değil, defi!. 

MUSA KÂZIM Ef. (Devamla) — Müsaade 
buyurun! Bunun için tahsildarlar faaliyet ibraz 
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etti, hattâ burada bir milyona mukabil olan ha
vale gidinceye kadar tahsildarlar bunu tahsil et
tiler. Maliye memurları faalâne çalıştı tahsil 
edildi. Bugün ashabı matlubun borcu yoktur ki, 
mahsubettirsin. Borcu olanların deynine mahsup 
ve borcu olmıyanlara da nakten verilir, demeli
dir. Bu da vakit ve zamanı ile verilmelidir. Yok
sa, e Mi liralık bir senet için elli gün Hükümet 
kapısında dolaştıktan sonra, havale tükendi işa
rı ahire kadar tehiri emredildi denilirse bu mu
vafık mı? Belki çok acı söylüyorum. (Doğru, 
haklı şada sı) Bu olduktan sonra iş'arı ahire ka
dar yine tediyesine emir- yok. Sonra havale ge
lir. Bundan kimsenin haberi yok. Haber alınca
ya kadar yine havale biter. 

Efendiler bir kanun kabul ettiniz mi; hemen 
o gün havalesi her yerde mevcudolmalıdır. Ve 
bedeli tamamen temin ve tediye edilmelidir. 
Yoksa bunlar, suiistimali tevlideder. Bunu köy
lü namına söylüyorum. Bu aranılan bir para de
ğildir. Teberru' diye kabul ediliyordu. Fakat te
berru diye kabul edilen bir parayı deyn diye 
vermek ve onu da biraz külfetsizce tediye etmek 
lâzım gelir. Köyden gelsin, handa, şurada, bu
rada yatsın ve kalksın tahsildarın arkasında 
koşsun ve sonra da köye boş dönsün, bu çok ya
zık olur. Efendi! Bak şurada kaç ay kalmıştır. 
Altı ay kalmıştır. Bunun havalesi çıktı geldi, 
köylünün haberi olmadı deyinceye kadar Şubat 
nihayet bulup Mart gelmiştir. Mahsup muamele
si 1339 senesinde dahi icra edilebilir. Peki, iyi 
ama mahsup muamelesi böyle uzarsa temadi 
ederse 1339 senesinde yetişemez. 1340 senesi için 
mahsup, muamelesi icra kılınır demeli. Aslen 
1339 senesi için köylünün borcu kalmadığına sizi 
temin ederim. En fakir adamların borcu yoktur 
ki, takas muamelesi için bir borç bulsun. Zengin
lerin borcu vardır. Meclisi idarede âza olmıyan
lann borcu yoktur, belediye âzası olmıyanlann 
borcu yoktur. Onun için rica ederim. Eğer bu 
parayı köylüye vermek matlup ise, mahsup mua
melesini 1340 senesine teşmil ettiğimiz gibi ve 
alelıtlak 1340 senesinde de mahsup icra edilir 
diyelim ve sonra bunun nakden itası matlup ise 
şuraya bir fıkracık ilâve edelim. Günah olmaz. 
Borcu olmıyanlann matluplan nakden verilir 
diye maddenin sonuna bir fıkrai tayyibe ilâve 
edelim ve bununla borçları vereceğimizi göste
relim. Yoksa lalettayin borcunu ifada taallül 
edenlerin borcuna mahsup çaresi düşünülmesin. 
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Bir de mazbataların zıyaı meselesi var : Mazba
taların ziyamdan dolayı mazbatanın nüshai sani
yesinin verilip verilmemesi meselesi var. Borç Ha
zinenin zimmetine sabit ve mütehakkak olduğu 
halde - ki kendi ıkaydiyle mütehakkaktır - Ha
zine bu borcu eda ettiği veya bu borçların ibra 
edildiğini veya her hangi bir sebeple havale edil
diğini ispat etmek lâzımdır. Bu borcun verilme
sinde sebep, ancak ödenmesi, havale edilmesi 
veya ibra edilmesidir-. Mazbata denilen şey Ha
zinenin zimmetinde.sabit ve vacibülifa olan dey-
nin esbabı sübutiyesidir. Benim elime verdiğin 
esbabı sübutiyeyi her ne suretle olursa olsun za
yi etmemişim. Senin defterinde kayıt var ya, de-
vairi miriyei resmiyenin defatiri leh ve aleyhte 
bir delildir. Buna Usulü Muhasebe Kanunların
da bir mâni var mı bilmiyorum? Fakat hukukan 
mazbatasını zayi eden bir adam mahkemeye gi
derse hâkim mutlak ve alelıtlak o paranın istih
saline hükmeder. Fakat hükmedinceye kadar o 
paranın havalesi biter. Üç milyon liranın mah
sup muamelesinin hükmü geçer. Binaenaleyh 
bunlarda mahsubedilmelidir. Ama acaba müker
rer aldı mı? Diye bir ihtimal vardır, bu delilden 
neşet eder bir ihtimal olmadığından delilden ne
şet etmiyen ihtimale karşı hüküm yoktur. Buna 
karşı Muvazenei Maliye Encümeni işgal edilen 
yerlere karşı bir usul, bir şekil düşünüyor. Bu
na lüzum yok. İşgal edilen yerlerde bir mahzur 
vardır. Fakat bu, Ankara'da da vardır. Maz 
hatası zayi edilmiştir. Ne için nüshai saniyesi ve
rilmiyor. Onun için her halde bu madde encü
mene gitsin ve encümen bunu bir şekle koysun 
veyahut bu tadilât dairesinde kabul edilmelidir. 
Hele zayi edilen mazbataların nüshai »aniyesinin 
verilmemesi doğru olamaz. Bunun hiçbir kitap
ta yeri yoktur. Bunlar verilmelidir efendiler. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. — 
Söz istiyorum. 

REÎS — Müzakerenin kifayeti aleyhinde bir 
kişiye söz verebilirim. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. — 
İzahat vereceğim. 

REÎS — Müzakerenin kifayetini kabul eden 
lütfen el kaldırsın. Kabul edilmemiştir. (Anla
şılmadı sesleri) Efendim müzakere kâfi görül
memiştir. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (Gü-
müşane) — Efendim buyurüluyor ki : Tekâlifi 
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Milliye ve vesaiti nakliyeyi köylüler verdi. Şim
di ise onlar matlubatını alamıyorlar. Şehirlerde 
kırıcılık olacaktır. Efendiler! Birinci kanun
la üç milyon lira tahsisatı kabul ederken, yüz 
liraya kadar olan mazbataların tamamını, yüz 
liradan fazlasını yüz yirmi beşinin tediyesini ka-
bul etmiştik. Köylerin verdiği vesaiti nakliye 
ve tekâlifi milliye, şehirlerdeki iskelelerde ve 
istasyonlarda olan tüccarların verdiği tekâlife 
milliye bedeli ile hiçbir zaman kıyas kabul ede-
miyecek kadar fazladır. Köylünün elindeki maz-
mata, ya bir hayvan bedelidir, ya bir çift öküz 
bedelidir, yahut da köye aidolmak üzere birkaç 
kile buğday bedelidir. Köyün tekâlifi milliyesi 
mazbata itibariyle, gayet cüzi miktarlara inkı
sam etmiş mazbatalardan ibarettir. Bunu 
birinci kanun temin etmiştir ve birinci ka
nunda zaten (köylüler* içlin kendi' matlup 
ve zimmetine m aksu r kalmıyarak bütün köy
lünün borcu ile takas ve mahsubu temin 
ettiği için köylünün matluibunu birinci ka
nun tamamiyle temin etmiştir. O mer'idir. 
İkinci kanun daha ziyade yüz liradan fazla olan 
tekâlifi milliye ve vesaiti nakliye mazbatalarının 
yüz yetmiş beşine aittir. Bu da şehirlerdedir. 
Bugün meselâ Samsun gibi, Konya merkezi gibi, 
Ankara gibi ticaretgâh olan yerlerde - ki tekâlifi 
milliye alındığı zaman îzmir, İstanbul gibi tica
retgâh olan mahaller elinizde değildir - bir tüc
carın elinde on bin, on beş bin liralık tekâlifi mil
liye' mazbataları vardır. Bir tüccarın hiçbir za
man on bin, on beş bin liralık borcu yoktur ki, 
takas ve mahsubetsin. Borcu varsa mahsubede-
cek, üst tarafını alacaktır. Köylünün vaziyeti 
burada mevzuubahis değildir. Birinci kanun 
da'ki kuyudu suru t bugün dahi bakî kalsın. Ya
ni o vakit köylüler için yapılan müsaade - ki 
bilâ kayıt ve şart mahsu'btur - bu defada kasa
balılara müsaade verilmesin derseniz siz bilir
siniz. Biz bunu tetkik ederken düşündük ve 
dedik ki: Mademki köylülere bilâkaydü şart 
verilsin dedik, bunu kasabalılara da teşmil ede
lim. Fakat etmiyelim derseniz, siz bilirsiniz. 

Buyuruyorlar ki borcu olmıyanlara ne ya
pılacak? Efendiler! Bu kürsüde birkaç defa 
tekrar ettim ki buradaki maksat borcu varsa 
mahsubetmektir. Borcu yoksa arzusiyle diğer* 
bir arkadaşının borcuna ma'hmıbettirmektir. 
Bunu da istemiyorsa parasını alacaktır. Eğer 
maddei kanuniye bunu temin etmiyorsa - ta-
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kas, mahsup veya nakden tediye - suretinde 
bir eümle ile ifade edersek maksat hâsıl olur. 
('Böyle iyi sesleri) Esasen maksadımız budur. 

Sonra Musa Kâzım Efendi Hazretleri bu
yurdular ki: Zenginlerin borcu vardır. FaMr-

• 1er borçlarını vermişlerdir. Bendeniz kayda* is
tinaden cev ab olarak arz ediyorum -ki bulgun 
en yüksek tahsilatımız yüzde kırkı, kırkbeşi 
geçmemiştir ve hattâ kendilerinin dairei inti-
habiyeleri olan Konya'da daihi tamamen vergi
leri tahsil etmiş bir vaziyette değilim. Belki bi
rinci altı aylık taksitleri kısmen tahsil edil
miştir. Köylünün borcu vardır, mahsubunu yapa
biliriz. Borcu varken mahsup muamelesi yapılmak 
zaruridir. Borcu yoksa, parasını ister ve alır. 
Buraya «borcu yoksa nakden verilir» suretinde 
bir cümle ilâve ederiz. Maksadımız budur. 
Sonra yine buyurdular ki: Bilâ vasıta vergi
ler de mahsubedilecek. Bilâ vasıta vergiler mü
sakkafattır, ağnamdır. Rica ederim, onu bize 
bıraksınlar, biz onu bütçe lisariiyle arz ediyo
ruz. Bütçede, Aşar Vergisi bilâvasıta vergile
re dâhildir ve birçok rüsuma bilâvasıta vergi 
denilir. Bu bir kısmı mahsustur. Bunun 'hari
cinde kalanlar harçlar, inhisarlar ve gümrük
lerdir. Bilâvasıta rüsum ve tekâlif deyince, 
bütçenin birinci kısmı tamamen dâhildir. Ver
gilerin en büyüğü olan Aşar Vergisi dahi bi
lâvasıta vergiler meyanmdadır. Buyurdular 
ki havale noksandır, verilen havale bir mem
leketin matlubuna kifayet edecek derecede de
ğildir. Malmemurları havale kalmadı diyorlar. 
Pek tabiîdir efendim. 6,'5 milyonluk tekâlifi mil
liye mazbatalarına karşı üç milyon liralık tah
sisat verdiniz. Biz de havaleleri, her memleke
tin tahakkukuna göre yüzde 40 ve 50 verdik. 
Elbette havale kalmadı diyece'klerdir. İşte 6,5 
milyon liranın mütebakisini şimdi istiyoruz. 
Fa'kat rica ederim derhatır buyurunuz ki, te
kâlifi milliye tatbik edildikten sonra, bunun 
takribi olsun bir hesabını anlamak için Mecli
si Âli günlerce, hafftalarca müzakere yapmıştır 
vö binnetiee uzun bir tetk'ika't neticesinde 
takribi olmak üzere 1338 senesinde altı bu
çuk ımilyon lira! olarak 'bir tahatkkuJk ara 
edehildik. Binaenaleyh o vakit kıta kuman
danları ve muhtelif heyetler tarafından Sakar
ya Muharebesi esnasında ne gibi şerait altın
da alındığı malûm olan bu tekâlifi milliyenin 
muntazam vergiler gibi kayda müsteni ve mü-
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tehakkak bir vergi olmadığını derhatır buyu
rarak, böyle havale noksan gitti fazla kaldı, 
köylü geldi, havalesini almadı gibi halatı ben
deniz pe'k tabiî ve zarurî görürüm. Bir kere 
tahakkukuna göre tahsisat almadık. Havaleler 
noksan verildi, ikincisi, birçok yerler tahak
kuklarını birinci tahsisatı aldıktan sonra ikmal' 
edebildiler. Bunları, havale noksanlarını mu
amele itibariyle zaruri ve tabiî görsünler. Bi
naenaleyh maddenin kabulü hesabatm tasfiye
si, kayıtların 'kapatılması, halkın matlupunu 
almalsı itibariyle lâzım ve faydalıdır. Fakat 
borcu olmıyan ve alacağını .başkasının 'borcuna 
da mahsubunu kabul etmiyen bir adamın ala
cağını nakden istemesi hakkı kanunisidir. Eğer 
bunu kanun ifade etmiyorsa «veya nakden» 
kelimesini ilâve ederek bunu ıslah ederiz, mese
le biter. Eğer birinci kanundaki kayit gibi, 
mahsup muamelesi belhemahal yalnız kendi bor
cuna mahsus kalacak derseniz onu da siz bilir
siniz. Fakat her halde zannediyorum ki köy
lere verilmiş bir müsaladeyi şehirlerden esirge
mek muvafi'k olamaz. 

SADIK B. (Karahisarı Sahib) — Efendim! 
Müsaade ederseniz maddenin son fıkrasını 
okuyacağım: 

«işbu tahsisatın senei haliye zarfında, sarf 
edilemiyen miktarı 1340 senei Maliyesinde da
hi sarf edilebilir» Kanunlarda «edilebilir» ke
limesini ben, kaydı ihtiyati olarak görüyorum. 
Burada hüküm ve mutlakıyet ifade edebilmek 
için «sarf edilebilir»1 kelimesi kifayet etmez. 
Her halde bu (edilebilir) 'kelimesi yerine mutla
kıyet ifade eden (sarf edilir) tâbiri konsun. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. — Pek
âlâ! (Sarf edilir) Densin. Muvazenei Maliye de... 

ISfMfîT B. (Çorum) — Efendim bendeniz 12 
Nisan 1338 tarihli 'Mahsup Kanununu en çok-

takibeden bir arkadaşınız olduğum için bu 
madde ile o kanundaki madde arasındaki far
kı arz edeceğim ve iMaliye Vekili Beyefendi
nin izahatından bir noktayı dahi tashih etmek 
isterim. Hakikaten 12 Nisan 1338 tarihli Ka
nunla yapılan mahsup muamelesi mahdut büt
çelere hasredildiğinden dolayı tekâlifi milliye 
mazbatalarının mübadele kıymetini tenkis et
miştir. Mahsup muamelesi yapmak müteassir 
tediye için para az, hemen igayrikaibili tediye 
bir halde kalmıştı. Fakat Maliye Vekili Bey
efendi bâzı tedâbir ittihaz etmiştir. Kabili te-
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diye olan kısmını aşara malhsubederek tediye 
edilemiyen kısmının da başabaş teminat olarak 
kabul edilmesini yani emvali gayrimenkule gi-= 
bi haczedilmesini ve mahsup muamelesi yapa
bileceğini göstermiştir. (Bundan çok büyük 
fayda hasıl olmuştur. Bu madde mahsup mu
amelesini muayyen akraba ve şerike hasrefcmi-
yerek Iherke'se, ;her ferde maihsubedebilmesini 
temin ettiği için tekâlifi milliye mazbatalarının 
kıymetini yükseltmiş ve iskonto meselesini ten
kis etmiştir. Yani çok müfid 'bir şekildir. Köy
lünün borcu yok, şerik de tedarik edemez. Ba
basının, anasının borçlarını ver'mek usulünü 
"de bilir. Fakat bulgun bu kanun ona üç mil
yon tahsisat koymakla elinde mevcut mazba
tanın kıymetini hemen kabili tediye bir hale 
koymuştur. Artık köylü bunu yüzde elli, yüz
de yetmiş, yüzde doksana vermez. Çünkü ta
mamı kabili tediyedir. Tekâlifi milliye borçla
rının esası altı buçuk milyon liradır. Üç milyon 
tahsisat evvelce verilmiş, üç milyon da şimdi 
veriliyor. Antik Iskonto edecek bir ciheti yok
tur. Fakat köylünün ma'h'sup ve tediye mua
melesini ha'ksı'z kılacak bir maddeyi vaz'eder
seniz o vakit köylü onu bedava satar. Binaen
aleyh arfeadaişilarım buı kıneıli'k ve saire 
hakkındaki şikâyeti bu madde ile bertaraf edil
miştir. Bir de birinci kanunun maddesindeki 
mahsup muamelesinin mahdudiyeti vardır. Çok 
şayanı teşekkürdür ki encümen bü mahdudi
yeti kaldırmıiş, âdeta tekâlifi milliye mazba
talarına kıymet vermiştir. Bundan dolayı bü 
madde çok müfittir. Bendeniz deminden söz 
istedim. Eğer müzakere kâfi görülse idi fay
dacı sakatlanır diye korkuyordum. 

Heyeti Celileniz kâfi görmediler. Mâruzât
ta bulunmaya fırsat ibiklim. Tereddüdetmeye ha
cet yoktur. Mazbatadaki bu madde hâmillere 
bir kıymeti mütasaviye vermektir. Bu madde 
iskonto korkusunu kaldırmıştır. Yalnız Maliye 
Vekili Beyefendi tekâlifi milliye mazbataların
dan zayi olanlara nüshai saniye verilmesinin im
kânsızlığından bahsettiler. Bahsettikleri tekâlifi 
milliye mazbatası değil, Harbi Umumimideki te
kâlifi harbiye ve sair mazbatalarıdır. Çünkü te
kâlifi milliye mazbataları tediye edilmiş değildir. 
Geçen sene 12 Nisan tarihli Kanunla ancak kabili 
tediye bir hale konmuştur. Bugünkü kanunla 
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bunların sureti tediyesi hakkında vekâletin yap
mış olduğu talimat o kadar mazbuttur ki, gerek 
borçlu olduğu sandıkta gerekse teminat vereceği 
sandıkta yapılacak muamele bir istida ile yapılır. 
Mazbut kayıtlardan geçer. Zayi edilmiş mazbata 
sahibi sureti katiyede diğer bir sandıktan bu mu
ameleyi yaptırmadan para alamaz. Yalnız Maliye 
Vekili Beyefendinin mahzuru daî olduğu nokta
sından ısrar ettiği şey Harbi Umumiye ait tekâ
lifi harbiye mazbatalarıdır. 

* MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (Gü-
müşane) — Tekâlifi milliye mazbataları da Gar
bi - Anadolu'nun bâzı aksamına şâmildir. Heyeti. 
Vekile kararı ile yüz elli liraya kadar olan kıs
mını tediye ettik. Müdafaai Milliye bütçesinden 
maihsubettik. 

İSMEL B. (JJevamla) — Müsaade buyuru-
lursa Garbi - Anadolu'da tekâlifi milliye mevcut 
değildir. Sakarya'dan sonra istirdadedilen ma
haller varsa mahalleri muayyendir. Maliye Vekili 
Beyefendi eğer böyle gayrimuntazam bir surette 
mazbata ibraz edenlere 'Heyeti Vekile kararını 
infaz etmiş para vermiş ise mahallini bilmektedir. 
Binaenaleyh tekâlifi milliye mazbataların muay
yen bâzı mahallerden gayri yerlerde vukua geldi
ğini katiyen bilmiyorum ve yoktur. Vâki dahi ol
sa bugünkü tediye usulüne göre sureti katiyede 
mükerrer tediyat imkânı mevcut değildir. Bunda 
suubet .göstermeye lüzum yoktur. Bunda adalet
sizlik vardır. Mazbatasını kaybedebilir. Halkımı- „ 
7Â biliyorsunuz o kadar alâkadar değildir. Bun
da mahzur vardır. Bunların mazbatalarınım ka
yıtları da mevcudolduğu halde vermeyiz demek 
diğer taraftan elinde mazbatası bulunanlara tedi-
yatta bulunmak, diğerlerine de zayi etmişsin, te
diye edemeyiz demek katiyen doğru olamaz. Mu-
vazenei Maliye Encümeninde bu bapta bir takrir 
veya bir tezkere mevcuttur. Çok rica ederiz, bu 
tezkereyi süratle intacetsin, bu tahsisattan maz
bataları zayi olanlar da istifade etsinler. Böyle 
mahzur vardır diye zayi mazbataların nüshai sa
niyelerinin verilmemesi adaletsizlik olur. Bunun 
için madde gayet mukayyettir. Maddeyi tadilât-
sız kabul etmek birçok arkadaşların korktukları 
iskonto ve saireyi tenkis eder. 

REİS — Efendim onbeş dakika teneffüs et
mek üzere celseyi tatil ediyoruz. 

Hitamı Celse; saat : 4,05 

mm , m 
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Î K Î N C t CELSE 
Bed'i müzakerat; saat : 4,35 

REİS — Reisisani Ali Fuad Paşa Hazretleri 

KÂTİPLER : Vasıf Bey (Saruhan), Ragıb Bey (Zonguldak) 

RKİS — Mfendim celseyi arıyorum. Söz sıra
sı Süleyman -Sırrı Beyindir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Boasok) — Efen
dini bn m adile iki fukr^yı ihtiva ediyor. Binin
ci fıkrasında halkın, Hükümette oları 1336, '1337, 
1338 seneleri matluplarını, Hazinenin harkta-
olan alacağı ile 1339 senesi nihayetine kadar 
mahsubu kabul ediliyor. İkinci fıkrasında da 
hu düyuna tahsis edilmek üzere (3) milyon lira 
kadar bir para, veriliyor. Bu paranın 1339 se-' 
nesinde maihsuhedİlmiyen miktarını, yani haki-
yei tahsisatı 1340 senesine devrediyor Fakat 
halkın elindeki bu üc senelik mazâlbıtı 1:339 se
nesi nihayetine kadar kabul ediyor. Meselâ: 
1339 senesi nihayetine kadar nıalhsubu yapıiip-
d.a şayet memleketimde bulunamamış veyahut 
hariçte bulunması yüzünden ellinde, mıazihatası 
kalmış ise her ne kadar 1340 senesi zarfında, 
sa.rf edilecek tahsisat varsa bile, mahsup mua
melesinin müdddti 1339 hitam bulduğu içıim, o 
mazbata. eılimde kalıyor. Binaenaleh bendeniz, 
bu kanunun bu niiaddesütniın 'birimci fıkrasındaki, 
«Vesaiti nakliyei berriye ve bahriye de dâhil 
olduğu 'halde 1340 senesine, yani 1339 senesi 
niıh ayetin e kadar olan cümlesi arasındaki 1339 
senesi tâbirimin 1340 senesi», şeklinde yazııllma- • 
sini ve şu suretle elde kalan mazbatanın 1340 
senesine devredilen tahsisatla mahsubuna imkân 
bıraikılmjasını teklif ediyorum ve bu hususta da 
bir takrir yerdim. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (Gü-
müşane) — Reis Bey! Müsaade buyurulursa 
cevap vereyim: Efendim! Tahsisatın 1340 sene
sine devri 1339 senesi nihayetine kadar olan 
matlülbatı hazineyle 1340 senesinde dahi matlu-
batı halk ile ınaihsulbunu temin etmeik içindir. 
Fakat 1340 senesinin varidatiyle dahi takas, 
mahsup muamelesi icra edilir diye tediyesi ci
hetine gitmiyoruz. Çünkü bedelini 1340 senesi 
varidatı iile tediye edeceğiz ve 1339 senesinin 

hiiıtçe'ödınde ve tahsisatı umumiiyesi! meyanımda 
bu talhsiLsatı 'almış oluyoruz. Henüz dâhil olma
dığımız 1340 senesini muamelei umuıni'yesi üze
rine takas ve mahsup .muamelesi veya sarf mu
amelesi bütçenin müzakeresinden evvel bir ka
yıt ilâve ötmek suretiyle icra ödjjlıirse bu kati
yen caiz olamaz. Bir kere mahsup muamelesi 
yapulrr. Fakat 1339 senesi matlutaatı Hazine ile 
de bin. üç yüz kırk senesinde dahi mıahısubedi-
lir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bossok) — Mahsup 
muamelesini <anz ettim. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (De
vamla) — Efendim, nnalhsup .muameleli ibaresi 
doğrudur. İfade tamamdır. Biz bunu 1340 se
nesine ithal edersek henüz dâhil olmadığımız 
1340 senesinin varidatı iile de nıalhsuh etmek lâ-
ziıiııge'rir ki, ona da lüzum yokltur. Üst tanaıfım 
nakden, tediye edeceğiz, diyoruz ki, bu üç mil
yon lirayı da 1339 un varidatı umulmiyesinden 
tefrik etmiş oluyoruz. Binaenaleyh madde doğ
rudur. Eğer biın üç yüz kırk senesinin varidatı 
iile de takas ve nıalhsübedeceğiz dersek henüz 
hulul e t m iyen 'bir senenin varidatının şimdiden 
sarfını temin etmiş oluruz ki bu, müstakbel 
bütçemizi altüst edecek ve gayet sakat, bütçe 
esasaltı ile kabili telif olmıyacak bir şekildir. 
Bumun bin üç. yüz kırk senesinde .mahsubu ca
iz demek, 1339 nihayetine kadar her hıaımgi se
neden borcu varsa mahsup muıamelesiıne devam 
edeniz demektir. Biz buraya üst tarafını tedi
ye edeceğiz fıkrasını da ilâve ediyoruz. O da 
1339 varidatiyie 'karşılaşmış oluyoruz. Yine bin 
üc yüz kırk senesinde dahi nakden tediyeye 
devam ederiz. Fakat bu 1339 senesinde .alınan 
tahsisat ile bakiyeyi tediyeye devaik ederiz. 

ALİ RIZA B. (îstanlbul) — Bu Muvazene! 
Fmumiyeye aittir. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (G-ü-
müşane) — Binaenaleyh, S. Sırrı Beyin beyanatı 
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varit değildir. Eğer bu şekilde madde tağyir edi
lirse arz ettiğim gibi henüz müzakere etmediği
miz, kabul etmediğimiz bir senenin bütçesi üze
rinde varidat üzerine şimdiden masraf kabul et
mek gayet sakat bir şey olur. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Beyefen
di! 1336, 1337, 1338 senelerinde elde mevcut 
mazbatalar var. Bu mazbatalar, verilen üç mil
yon tahsisatla 1339 senesi nihayetine kadar mah-
subedilecektir. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (Gü-
müşane) — Değil efendim, dikkat buyurunu/. 
1339 senesi nihayetine kadar bilûmum matbuatı 
Hazineyle bu 1339 senesi varidatının tahakkuk 
ettiği seneleri gösteriyor. O da 1336 dan 1339 ni
hayetine kadardır deniliyor. Bin üç yüz kırk se
nesi varidatına mahsubedilmez. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Maksa
dım bin üç yüz kırk senesi varidatı değildir efen
dim. Sizin vermiş olduğunuz (3) milyon lira tah
sisat bin üe yüz kırk senesine devredilecek. Şim
di bendenizin elimde bir mazbata var. 

MALİYE VEKtLİ'HASAN FEHMİ B. — Bu 
muamele ile yine bin üç yüz kırk senesinde mah-
s ıı b edilir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Arz et
mek istediğim işte budur. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. - -
Rğer zatı âliniz söylemiş olduğunuz şekilde bu 
vay a «1340» senesini koyarsak o vakit daha he
nüz gelmiyen senenin varidatını da buraya koy
muş oluruz. Gelmiyen senenin varidatını da şim
dilik mahsubediyoruz. Bu doğru olamaz. Dikkat 
buyurunuz! 1339 senesinin nihayetine kadar bi
lûmum matlubat ile takas ve mahsup muamelesi 
icra edilir. Aşağıda bu tediye ve mahsup 'mua
melesine devanı olunur diyor. Fakat yine 1339* 
senesi nihayetine kadar olan matlubatı Haziney
le takas ve mahsubolunur. (Gürültüler, kâfi 
sesleri) 

MUSA KÂZIM Ef. (Konya) — 1339 senesi 
nihayetine kadar mahsubedileceği musarrahtır. 
Bir defa da nakden verileceği musarrah, diğer 
taraftan nakden verileceğini muterif o halde 
hiçbir mahzur yoktur. Yoksa nispeti ile senesine 
varidat üzerinden şimdiden bir kayıt ilâve edi
liyor. O halde hiçbir mahzur yoktur. 1340 se
nesindeki varidat üzerinden şimdiden bir kayıt 
ilâve ediliyor, O halde hiçbir mahzur yoktur. 1340 
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senesindeki varidat üzerinden şimdiden tasarruf 
edileceği anlaşılıyor. Fakat 1340 senesindeki va
ridat ile tasarrufun hiç münasebeti yoktur. 

1340 senesi varidatı üzerine şimdiden tasar
rufun mazarratı nedir? Şimdi ya mahsubedile-
cek veya nakden verilecektir. Nakden verilecek 
veya mahsuben tediye edilecek bir deynin 1339 
senesi Şubat gayesine kadar hasır ve temdidin
de fayda ve hikmet nedir? Daha vâsi bir suret
te muameleyi uzatmakta mâna nedir? Mademki, 
verilecek bir paradır, mahsup yapılmadan nak
den verilecektir. 1340 senesinde verilmesindeki 
bütçe itibariyle mazarratı nedir? 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. — 
Efendim! 1340 senesinin varidatı üzerine mah
sup muamelesi, tediye muamelesi 1339 senesinin 
tahsisatı ile halledilemez. O vakit bütçe yoktur, 
malî intizam yoktur. Bir seneye m aksu r olan 
bütçe ahkâmı seneden seneye teselsül eder ki, bu 
doğru değildir. İkincisi, 1339 senesi demekten 
maksadımız, 1339 senesi varidat ve masarifatı 
içindeyiz, 1339 senesinin varidat ve masarif atın
dan bahsediyoruz. Bu 1339 senesi nihayetine ka
çlar matlubatı Hazineyle takas ve mahsubederiz 
diyoruz. Üst tarafı yine 1339 senesine kadardır. 
Bu 1339 senesinde «3» milyon lira dâhildir. Te
diye edeceğiz. Fakat bu mahsup muamelesi 1339 
senesi tul e hitama ermez de 1340 senesine inti
kal ederse o vakit lâzımgelir ki: Bütçe noktai na
zarından 1340 senesi için Ibu tahsisat mevkuf (kal
sın. Yeniden tahsisat istiyelkn yeniden tahakkuk 
yaptıralım. Ne miktar tediye edilmiştir, ne mik
tar kalmıştır? Bunu hesabedelim, Meclise getire
lim ve diyelim ki, iki milyon, üç. milyon lira daha 
tahsisat lâzımdır. Oürikü 1339 senesinin nihaye
tini alamadık. Mailûmuâlileri alman tahsisatlar
dan sene nihayetine kadar sarfı tahakkuk eden 
kısım sarf edilir. Sarfı tahakkuk edip de tedi
ye edilmiyen kısım devrei nıütem>mimede Nisan 
nihayetine kadar tediyeye devam olunur. Nisan 
nihayeti geldikten sonra artık o tahsisattan ne 
kalmışsa onlar üzerine sarfiyat muamelesi yapıl
maz. Bütçe ve Usulü Muhasebei Umumiye Ka
nunu bunu menetmiştir. Nisandan sonra sarfi
yat ne kadar 'kalırsa kalsın hattâ 'boş da kalsa 
biz yine tediye edemeyiz. Meclisi Âlice yeni tah
sisat hakkında yeni kanun kabul edilmedikçe mu
ameleye devam edemiyeceğiz. Efendim ibu fıkra
da 1340 senesinde dahi devam olunur demekten 
maksadımız 'bu tahsisatın eğer Ibu sene nihave-
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tinde arkasını alamazsak tekrar Meclisi Âliden 
tahsisat istememek için ibunu bir sene de tediye 
etmek ve tahsisat istemeye lüzum kalmaksızın !bu 
muameleyi hitama erdirmektir. Maksat 'budur. 
Yani Ibir seneye maksur olan bütçe ahkâmını bu 
iişte Ibin üç yüz kırk senesine devretmektir. Fa
kat 1340 senesinin bütçesine şimdiden teşmil et
mek bütçe esasatmı alt üst etmek demektir. 

RESİS — Efendim müzakerenin kifayeti hak
kında takrirler var. Evvelâ müzakerenin kifaye
tini reyi âlinize vaz'edeceğim. Müzakerenin kifa
yetini kabul edenler lütfen el kaldırsın... Müza
kere kâfi görülmüştür. 

Takrirleri okumaya başlamazdan evvel Muva
zene! Maliye Encümeninin yedinci maddede bir 
tadili var. Onu arz edeceğim. Maddenin yedinci 
satırının ortasında takas ve mahsup sözünden 
sonra... 

BİR MEBUS — İlâveden evvel encümene ia
de teklifi vardır. Lütfen reye koyunuz! 

REİS — Müsaade buyurunuz, evvelâ yazalım 
Sonra... Lütfen yazınız. 

(Takas ve mahsup ve borcu bulunmıyanlara 
nakden iade edilir.) Yani maddei asliye Ibu şekil
de oluyor. Anlaşıldı mı efendim? 

AHMET SÜREYYA B. (Karesi) — Buna 
dair bir takrir vardır, okunsun. 

REİS — Efendim birçok takrir vardır. Mü
saade ederseniz sırasiyle okuyacağız. 

HALİS TURGUT B. (Sivas) — Benim tak
ririme mahal kalmadı. Matlubolan nokta ilâve 
edilmiştir. 

Riyaseti Celileye 
Avans Kanununun yedinci 'maddesi hakkında 

mühim ve muhtelif ve nazarı dikkâte alınmaya 
şayeste teklifat dermeyan edilmiş olup müstace
liyeti derkâr olan kanunu mezkûrun teahhuruna 
mahal kalmamak üzere maddei mezkûrenin Muva-
zenei Maliye Encümenince bittetkik müstakil bir 
lâyiha halinde Meclisi Âliye arz edilmek üzere 
Avans Kanunundan tayyını teklif ederim. 

30 Eylül 1339 
İsparta Mebusu . 

iMükerrem 

Riyaseti Celileye 
Tekâlifi Milliye ve saireden matlubatı olan 

ashabı matlubun kendi düyunu olmadığı takdir-
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de, senetleri muhteviyatının nakden kendilerine 
tesviyesi esasının kabulünü teklif ederim. 

Eskişehir Mebusu 
Abdullah Azmi 

ABDULLAH AZMİ Ef. (Eskişehir) — Efen
dim! Bendeniz takriri geri alıyorum. 

RKİS — Geri mi alıyorsunuz? Muvazenei 
Maliye1 Encümeni kabul etmiştir. Geri almaya 
lüzum yok. 

Riyaseti Celileye 
Yedinci maddedeki takas ve mahsubedenler • 

den sonra (Ve borcu olmıyanlara nakden ita edi
lir.) kaydının ilâvesini teklif eylerim. 

Karahisan 
Musa Kâzım 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Madde aslı ve umumiyeti 

itibariyle muvafıktır. Yalnız Maliye Vekili Be
yin kabulü veçhile (Borcu olmıyanların matlu
batı nakden verilir.) ve son satırın nihayetinde 
(verilebilir) yerine (verilir) tarzında tadilini 
teklif eylerim. 

Giresun Mebusu 
Talhir 

Riyaseti Celileye 
Efradın ve gerek eşhası hükmiyenin tekâlifi 

milliye, harbiye, vesaiti nakliyeden Hazine zim
met indeki matlûplarına dair istihsal ettikleri es
babı sübutiyeden mâdud mazbatalar ashabı ta
rafından izaa (edildiği takdirde asıllarına bil-
müracaa muamelei mahsubiyenin icra edilmesini 
arz ve teklif eyleriz. 

Konya Mebusu Eskişehir Mebusu 
Musa Kâzını Emin 

Riyaseti Celileye 
Yedinci maddenin altıncı satırındaki (Bilû

mum matlubatı) ibaresinden sonra zirdeki fık
ranın ilâvesini teklif eylerim : (Ve memurin, ma-
zulin ve mütekaidin ve bilûmum mensubini as
keriyenin mütedahil matlubatı evlâtlarının üc
reti tedrisiyelerinden) takas ve mahsübedilir. 

İstanbul 
Ali Rıza 

Riyaseti Celileye 
Yedinci maddenin şekli tahririne nazaran 

efradın Hazinedeki alacağının borcu ile takas 
ve mahsubu icra edileceği anlaşılıyor. Halbuki 

- • « w - * 
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Maliye Vekili Bey tarafından efradın, Hazine
ye borçları yoksa alacaklarını nakden dahi ala
bilecekleri ifade edilmiştir. Malmemurlarınca te
reddüde mahal kalmamak üzere maddei mezkû-
renin nihayetine (Şu kadar ki Hazineye borcu 
bıılunmıyan ashabı matlubun alacakları nakden 
tesviye edilir.) fıkrasının ilâvesini arz ve teklif 
eyleriz. 

Konya Mebusu Ankara Mebusu 
Musa Kâzım İhsan 

Riyaseti Celileye 
Yedinci maddeye, «Takas ve mabsubediilir.» 

cümlesinden sonra, «'Borçları olmıyanJlarla mat-
l'u'batı nakten bizzat ashabı matluba tesviye olu
nur.» fıkrasının ilâvesini! teklif eylerim. 

Amasya 
,_f , < Esad 

Riyaseti Geüleye 
Yedinci maddemin birinci fıkrasının nabaye-

tindeki, (BMûmum matlubatı ile) cümlesinden 
sonra (Veya işbu efradın devir ve havale ede
cekleri eşjhais matllubatı ile takas ve mahsubedi-
lir. Hazftneye borcu olmıyanların maltlubaitı ta-, 
ÜepJıeri takdirinde nakden tediye olunur.) cüm
lesinin ilâvesini talep ve teklif ederim. 

ÎKarasi 
'''•;;'?V.'-;;•'•: Ahm<e»d S ü r e y y a 

Riyaseti Celileye 
1336, 1337, 1338 senelerine ait tekâlSlfi milli

ye ve ıha;rbiye, «ve kuvayı milliye tarafından 
vaziyed edilen eşya ve mevaşi bedeli ve vesaiti 
niakliyei berriye ve bahriye de dâhili olduğu 
halde ilâh...» suretinde tadilini teklif eylerimi. 

Kayseri Mebusu 
Sabit 

Riyaseti Celileye 
Yedinci maddenin (Takas ve mahsup) cüm

lesinden sonra (Veya nakden tediye edilir.) 
cümlemin ilâvesini teklif eylerim. 

ıSıvas Mebusu 
Halis 'Turjgut 

Riyaseti Celileye 
Yedinci madde ile takas ve malbsup muame

lesi yaptırmak suretiyle yedindeki tekâlifi mil
liye ve 'harbiye mazbataları esmanını kapatamı-
yan bilhassa köklülerin bu kalbîl alacaklaronm 
aynen Ziraat Bankalarından alabilmeleri sure
tiyle mulhasebelerce malûm olan müşkülât dola-
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yısdyle kayırıcıların ellinden kurtarılmalarını ve 
maddenin buma göre tadili için encümene (iade
sini teklif lederiz. 

30. 9 .1339 
Aksaray Ordu Mebusu 

Besim Atalay İsmail 
Giresun Melbıiisuı 

Musa Kâzım 
Riyaseti Celileye 

Ahbabı matlubun borcu yoksa veya bir baş
ka matlulbatı Hazame'yle ımaihsuibunu talebetmi
yorsa, nakden verileceğindi ve maddede nakden 
tevdii hakkında bulunmıyan sarahatin dercinde 
beis olmıyaaağını Maliye Vekili Muhteremi be
yan ve kabul ediyorlar. O halde bilvasıta ve 
bilâvasıta tekâlif ile mahsubunda bir fark ola-
rnıyaeağından maddenin berveçıM ati tadilini 
teklif eklerdim. 

MADDE 7. — 1339 senei maliyesi nihayeti
ne kadar ulan müddete ait bilvasıta ve bilâva
sıta tekâlif ile ukuttaın effrat 'zimmetindeki mat
lubatı hazine, efradın 1336, 1337, 1338 senele
rine anıt tekâlifi milliye ve Iharbiye bu vesaiti 
naıkliyei beırriye ve halhriiye de dâhil olduğu hal
de 1339 senesi nihayetine kadar bilûmum mat-
luibatı ile takas ve malhısulb edilir ve Hazineye ıbu 
kabil düyunu olmıyanların nuatlubatı nakden 
verilir. Eşhası hükmiyenütı aynı şerait dahilin
deki matlubatı aıneak kendi zimmetleri ile mah-
suıbolunur. 

Bolu 
Şükrü 

Riyasetti Celileye 
12 Nisam 1339 Kamumu nazarda tutularak 

kırıcılığın önünü alacak surette 7 nci madde
nin tadili için maddenin Muvazenei Maliye En
cümenine iadeten tevdiini teklif ederim. 

(30 Eylül 1339, 
İstanbul 

Afeçuraıoğlu! Yusuf 

Riyaseti Celileye 
Yedinci madde ikû 'fıkradır. Birincisi, Hazi

nenin halk üzerindeki ımatlubu balkın 1336, 
1337, 1338 senelerinden Hazinede olan alacak
ları ile 1339 senesi (nihayetine kadar takas ve 
mahsubedileceğini mübeyyindnr. 

ikinci fıkrası ise bu mahsup için verilmiş 
olan üç milyon liranın 1339 senesi nihajyıetine 
kadar sarf ve mahsuıbedilemdyen miktarının 
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1340 sene&mde dıaihi sarf edilelbileeeğiınA göster
mektedir. 

Şu halde: Biramai fıkra ile ikinci fıkra ana
sında bir mühayeınıe't vardır. Bininci fıkrada 
mahsup muamelesi 13(39 senesi nilhayetimıe kadar 
icra .edilmek gibi bir (müddetle tevkif edildiği 
ve ondam sonra rnalhisııba nihayet verileceği gös
terildiği hailde, ikinci fıkrada verilen taihsdısait-
ıtan 1339 senesi ndfhay etime kadar sarf edil ema
yen Ibakıyeıi miktarın 1340 seme'sd zarfında dahi 
sarf edileeeğıi gösterilmektedir. Binaenaleyh te*-
nakuzu vâkıı ref ve hukuku milleti daha ziya
de ıtemin işin maddenin ilk fıkrasımda beşinci 
satır da dâhil olduğu halde terkibinden soinra 
'gelen 1339 rakamı tayyedilerek yerine 1340 ra-
.rakamınım yazıılmasını ve 1339 senesi «nihayeti
me kadar maihsubediümemiış olan mazabıtım 1340 
senesine müdevıver bakiye! tahsisatla malhsulbu-
mum temini icrası lüzumunu teklif eylerim. 

Yozigad ıMelbusu 
Süleyman ıSırrı 

REİS — Efendim, -okuduğumuz taknirlier-
den bir tanesi tay , diğer iki tanesi maddenihı 
encümene gönderilmesi, diğerleri de tadiline da
irdir. Binaenaleyh evvel en tay teklif imli reyi 
âlilerine vaız'ediyorum. Kalbul buyuranlar lüt
fen el kaldırsın. Kabul edilmemiştir. 

Şimdi encümene iade edilmesi hakkındaki 
teklifleri reyi alillerinle vaz'ediyorum. Kabul. 
buyuranlar lütfen el kaldırsın. Kalbul edilme
miştir. 

Şimdi efendim, tadil tekliflerinde»! Eskişe
hir Mebusu Albdullaih Azmi Efendinin takriri 
encümenin tadili üzerine nazarı dikkate alın
mış demektir. (Hepsi öyle sesleri) Sonra Kara-
hisar Mebusu Musa Kâzım Beyin takriri mıazarı 
dikkate lalımmış demektir. Giresun Mebusu Ta
mir Beyin de takriri nazarı dikkate alınmış de
mektir. Konya Mebusu Kâzım Efendiyle Anka
ra Mebusu ihsan Bejyin de takriri nazarı itiba
ra alınmıştır, demektir. Yanii encümenim tadili 
'mahiyetindedir. Amasya Mebusu Esad Beyim 
takriri de bu mahiyettedir. Sonra Halis Turgut 
Beyim takriri de nazarı dikkate lalınmış demek
tir. Çünkü encümenin tadiliyle bu takrirler na
zarı dikkate alınmış demektir. Şimdi bundan 
başka tadil takrirleri vardır. Konya Mebusu 
Musa Kâzım Efendi, Eskişehir Mebusu Emin 
Beyin takriri başka mahiyettedir. Müsaade bu
yurursanız tekrar okuyalım. 
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| (Takrirler tekrar okundu.) 

MALÎYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. 
(Gümüşane) — Reis Bey! Bu mesele Muvazene! 
Maliye Encümenindedir. Hem müstakil bir me
seledir. Âtiyen getireceğiz. 

MUSA KÂZIM Ef. (Konya) — Efendim bu 
meselenin kanuna şümulü yoktur. Yapılması 
lâzımgelen muamele yapılmıyor. Ve Hazine me
murları bundan memnundur. Meclisin buna bir 
karar vermesini teklif ediyorum. Encümene de 
taallûk etmiyor. 

REİS — Efendim bendeniz bu maddede teai-
lül görmüyorum. Müsaade ederseniz Muvazenei 
Maliye Encümenine havale edelim. (Encüme
ne sesleri) Kavanini Maliye Encümenine havale 
ediyoruz. (Muvazenei Maliye ( Encümenine ses
leri) O halde Muvazenei Maliye Encümenine 
havale ediyoruz. 

Efendim İstanbul Mebusu Ali Rıza Beyin 
tadil teklifini tekrar okuyoruz. 

(Tekrar okundu.) 
MALÎYE VEKlLl HASAN FEHMİ B. 

(Gümüşane) — Efendim bu kanunla hiç müna
sebeti yok. İstanbul'un 1 Teşrinisani tarihinden 
evvelki hesa'batmın tediye ve mahsubu için Mec
lisi Âliye ayrı bir kanun arz ettik. O da Kavanini 
Maliye Encümenindedir. Bu takririn ona mü
nasebeti vardır. (Doğru sesleri) 

ALÎ RIZA B. (İstanbul) — Tekâlifi Milliye 
| mazbataları takas ve mahsubedilir de bir memu

run alacağı maaş nasıl olur da takas yapılmı
yor? Bunun mütedahil maaşı olur, çocuğunun 
mektep ücretini veremez, nasıl takas ve mahsup 

I yapılmaz? 
MALÎYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. 

(Gümüşane) — Efendim! Tekâlifi Milliye de
ğildir. Onlara tecil muamelesi yapılır. Mahsu-

I bu umumi kanunu çıkıncaya kadar tecil edilir. 
İstanbul idaresine 'ait hesabatı Tekâlifi Milliye 

I Kanunu ile halledemeyiz, onu başkaca hallederiz. 
ALÎ RIZA B. (istanbul) — O halde memur 

I çocukları cahil kalacaklar demektir. 
I REİS — Maddeye münasebeti olmamakla be-
I raber müsaade ederseniz buna taallûk eden bir 
I lâyihai kanuniye varmış. Tevhidedilmek üzere 
I Kavanini Maliye Encümenine gönderelim. (Mü -
I nasip sesleri) Kalbul edilmiştir efendim. 
I (Karesi Mebusu Ahmed Süreyya Beyin tak-
I riri tekrar okundu.) 
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AHMED SÜREYYA B. (Karesi) — Efen

diler mevzuu münakaşa olan yedinci madde ga
yet mühimdir. Maliye Vekili Beyefendinin izahat 
ve mevaidiyle bundan kasdedilen hüküm vazıh 
ve sarih bir surette anlaşıldı. Yani şu madde 
ile demek istiyorlarmış ki; efrat yedinde bulu
nan ve Hazineden matlubat ifade eden mazba
talar muhteviyatı, kendilerinin deyinleriyle ta
kas edileceği gibi, alelıtlak efradı sairenin dü-
yunatına karşı takas edilmesi de caiz imiş ve 
Hazineye borcu olmıyanlann matlupları, yani 
mazbatalarının ihtiva ettiği matlubat tediye 
olunacakmış. Bunu ifadelerinden anladım. Mad-
dei asliyenin metni bu mânayı katiyen ifade et
miyor. Böyle olduğunu kendileri, badelizah, 
ikrar ettiler ve borçları bulunmıyanlara nakden 
tediye edilir kaydını da koydular. Binaenaleyh 
bendenizin takririmle «ve Hazineye borcu olmı
yanlann talepleri takdirinde matlubatı nakden 
tediye olunur.» fıkrası kabul edilmiş demektir. 
Ancak ondan evvel bir şey daha düşünüyorum. 
Kendi izahatlarına nazaran mesele üç asla tefer-
ru ediyor. Kendi borcunu ödiyebilmek, aharın 
borcunu ödiyebilmek ve badettalep Hazineden 
kendisine para verilebilmek, Maddei asliyenin 
fıkrai asliyesiyle şu üç asıl kasdediliyor. Hal
buki şimdi kabul ettikleri fıkra ile iki asıl ka
bul edilmiş oluyor. Zira maddede ne diyoruz? 
Ve madde ne hale geliyor. Yukarısını okumu
yorum... 

ALÎ RIZA B. (istanbul) — Elmana fibat-
nişşair... 

AHMED SÜREYYA B. (Devamla) — (1338 
senesi nihayetine kadar bilûmum matlubatı ile 
veya işbu efradın devir ve havale edecekleri 
eşhas matlubatı ile takas ve mahsup ve borcu 
bulunmıyanlara nakden ita edilir.) binaenaleyh 
bilûmum ashabı matlubun matlubatı ile takas 
ve mahsup yapılır, deyne takas yapılır. Bende
nizin ilâvesini talebettiğim şey, bu fıkra ile te
min edilebilir mi? Yani «Veya işbu eşhas mat
lubatı ile» tâbiri kendisinden gayrısına tediye
sine delâlet eder mi, etmez mi? (Doğru sesleri) 
Takas icra edileceğine delâlet eder mi?, etmez. 
Binaenaleyh takririmin aynen kabul edilmesini 
ve üç asim - ki esasen tanzim edilmiş, tevzi edil
miş, tesbit edilmiştir - mümkün kılınmasını ri
ca ederim. 

REİS — Efendim! Ahmed Süreyya Beyin iza
hatından sonra, takririni reyinize vaz'edece-
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ğim. Nazarı itibara alanlur lütfen el kaldırsın. 
(Kabul sesleri) nazarı dikkate alınmıştır. Bina
enaleyh buna göre encümen maddeyi tesbidet-
sin. Ali Rız?a Beyin takririni okuyoruz : 

Riyaseti Celileye 
Yedinci maddenin altıncı satırındaki (Ta

kas ve mahsubedilir) fıkrasından evvel (12 Ni
san 1339 tarihli Mahsup Kanununun birinci 
maddesindeki sarahat dâhilinde) fıkrasının ilâ
vesini teklif eylerim. istanbul 

Ali Rıza 

REİS — Efendim bu takriri nazarı itibara 
alanlar lütfen el kaldırsın. Nazarı dikkate alın
mamıştır. Bolu Mebusu Şükrü Beyin takririni 
okuyoruz. 

(Bolu Mebusu Şükrü Beyin takriri tekrar 
okundu) 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Paşam takririmi izah 
edeyim. (Anlaşıldı sesleri) Efendim şimdi aşar 
da aynı ehemmiyettedir. Madem ki aşar da bilâ
vasıta vergiler içinde dâhildir; binaenaleyh bu 
aşarı da, bilvasıta vergileri de bu işin içinde 
kabul etmekte ne mahzur vardır? Hiç mahzur 
yoktur. Madem ki nakden tediye edilecek, ma
dem ki ashabı rrvatlubatm kabul edileceği sara
hati vardır; o halde Bilvasıta Vergilerden takas 
kabul edilir. Madem ki nakden tediye esası ka
bul edilmiştir. 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN FEHMÎ B. (Gü
müşhane) Efendim! Bilâvasıta Vergilerle takas 
ve mahsubu kabul ediyoruz. Borcu yoksa, başka
sının borcuna da havale etmiyorsa nakden parası
nı istiyecektir. Fakat Beyefendi buyuruyor ki Bil
vasıta Rüsum ve tekâlife de mahsub edelim. Ya
ni Ankara maliyesine beş bin lira borcu olan 
bir tüccar senedini koynunu koysun, istanbul'a 
gitsin, gümrüklere mahsubetdirsin, buradaki 
borcu da kalsın. Bu, olamaz. Yani bilvasıta 
cibayet edilen Rüsum ve tekâlife mahsub mua
melesi yapılamaz. (Doğru sesleri) Ya borcu 
vardır, mahsubedilir veya parasını alır. Binae
naleyh bu sakattır, kabul edilemez... 

REÎS — Efendim Şükrü Beyin takririni na
zarı dikkate alanlar lütfen el kaldırsın.. .(Ret, ret 
sesleri) Nazarı dikkate alınmamıştır. Efendim 
Bozuk Mebusu Süleyman Sırrı Beyin takririni 
tekrar okuyoruz. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Paşa 
I Hazretleri! Maliye Vekili Beyin izahatı üzerine 
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maksat anlaşıldı. Bendeniz vazgeçiyorum. 

REİS — Artık reye konulmasına hacet kal
mamıştır. 

Efendim Ahmed Süreyya Beyin nazarı dik
kate alınan takriri 'veçhile madde encümence tes-
Ibit edilmiştir. Onu okuyacağız. 

MÜKERREM B. (İsparta) — Nasıl olur, ne 
vakit gitti, tesbit edileli? 

REİS — Efendim nıalûmuâliniz encümen 'beş 
âza ile (karar verebilir. Binaenaleyh Encümen Re
isi (burada, Mazbata Muharriri de, Kâtip de tou-
rada, azalar da,' vardır*. Şimdi efendim muaddel 
yedinci maddeyi okuyoruz : 

MADDE 7. — 1339 senei maliyesi nihayetine 
•'kadar olan müddete ait 'bilâvasıta tekâlif ile ukut-
tan efrat zimmetindeki Matlubatı Hazine efradım 
1336 - 1337 - 1338 senelerine ait tekâlifi milliye 
ve harbiye ve vesaiti na'kliyei »berriye ve bahriye 
de dâhil olduğu halde 1339 isenesi nihayetine ka
dar bilûmum matlubatı ile veya işbu efradın de
vir ve havale edecekleri eşihas matlubatı ile takas 
ve ma'hsup ve borcu bulunmıyanlara nakden ita 
edilir. Eşhası hükmüyenin aynı şerait dahilinde
ki matlulbatı ancak kendi zimınetiyle mahsubolu-
nur. Bu husus için 12 Nisan 1339 tarihli ve 
328 numaralı Kanunla düyunu umumiyenin 1339 
bütçesinde açılan faslı mahsusa üç milyon lira 
tahsisatı munzamına ilâve edilmiştir. îşlbu tah
sisatın senei haliyle zarfında sarf edilemiyen 
miktarı 1340 senei maliyesinde dahi sarf edilir. 

REÎS — Efendini tadil edilen şekil aynen bu
dur. Reyi âlilerine vaz'ediyorum. Kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Efendim! Sekizinci maddeyi okuyoruz: 
MADDE 8. — İşbu kanun tarihi neşrinden 

itilbaren meriyülieradır. 
REİS — Efendim sekizinci maddeyi aynen 

kabul edenler lütfen el 'kaldırsın. Sekizinci mad
de aynen kabul edilmiştir efendim. Dokuzuncu 
maddeyi Okuyoruz. 

MADDE 9. — İşbu kanunun icrayı ahkâmı
na icra Vekilleri 'Heyeti memurdur. 

REÎS — Efendim! Dokuzuncu maddeyi aynen 
kabul edenler lütfen el kaldırsın... Dokuzuncu 
madde aynen Kabul edilmiştir efendim. 

Efendim ! Şimdi bir takrir var. Kanunun he
yeti umumiyesi reye konmazdan evvel okuyaca
ğız. 

Riyaseti Celileye 
Memleketimizin ıhazain ve menabii serveti ve 
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kuvayı tabiiyesi ilmî ve fennî bir surette malûm 
olmaması yüzünden iktisadî harekâtımız matlup 
veçhile gidemiyor. Mukadderatı yedicmanetlerinde 
olan Millet Meclisi ve Hükümeti, evlâdı vatanı as
ri bir mâna ve mahiyette ve bütün şümuliyle bil
melidir. Bu maksadın temini ise erbalbı ihtisasın 
memleketi baştanbaşa tetkik etmesiyle kabildir. 
Hükümet terakkiyatı müstakbelemizi esaslı bir 
surette temin edecek bu batveyi atabilmek için 
Avrupa'dan derhal mütahassıslar ıgetirtmeli ve 
dört, beş mıntakaya birden tevzii ile memleketi
mizi bir an evvel meçhulden malûma kalbetmeli 
ve sahayı mesaiyi bildirmelidir. (Bunun şimdi
den Hükümetin programındaki mütahassıslar 
celbi va'dinin ne zaman, ne dereceye kadar ve ne 
şekilde kuvveden fiile çıkarılmak istendiğini 
avans lâyihasının heyeti umumiyesinin reye vaz'ı 
sırasında istifsarını arz ve teklif eylerim. 

İzmir Mebusu 
Raihmi 

(Bravo sesleri.)' 
•SÜLEYMAN ıSIRRI B. (Bozok) — Bravo de

ğil. 
REİS — Efendim bu takrir bendenizce bir 

temenni mahiyetindedir. Müsaade ederseniz bu
nu Heyeti Vekileye havale edelim. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (Gü-
müşan) — Efendim bu takriri Heyeti Vekileye 
tevdi buyurunuz da buna müstakiien Meclisi' Âli
nizde mâruzâtta bulunalım, öünkü muhtelif şua-
batı alâkadar eder. (Doğru sesleri.) 

REÎS — Şu halde Heyeti Vekileye havale 
ediyoruz efendim. (Müddetini tâyin etsinler, ses
leri.) 

iŞimdi efendim kanunu tâyini esami; suretiyle 
reyi âlilerine vaz'ediyorum. Lütfen reylerinizi is
timal buyurunuz. Kanunu kabul edenler beyaz, 
etıniyenler kırmızı rey verecektir. (Âra istimal 
edildi.) 

Reylerini istimal buyumıyan zevat varsa lüt
fen. istimal buyursun. İstihsali âra hitam bul
muştur. Neticei arayı arz edeyim. Reye iştirak 
edenlerin adedi 158 dir, muamele tamamdır. Bi
naenaleyh 1339 senesi ikinci altı aylık Tahsisat 
Kanunu 156 rey ile kabul edilmiş, iki rey de mu
halif vardır. 

Efendim Salı günü öğleden sonra içtima et
mek üzere Celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı müzakerat; saat : 5,20 
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1339 senesi ikinci altı aylık Tahsisat Kanununa verilen reylerin neticesi 

(Kabul edenler) 

Ekrem B. (Lâzistan), Ali Saib B. (Kozan), 
Süleyman Sudi B. (Bayezid), Mehmed Emin B. 
(Karahisarı Şarki), Âsaf B. (Hakkâri), Müker-
rem B. (Kütahya), Musa Kâzım Ef. (Konya), 
Reşad B. (iSaruhan), Ali Fethi B. (istanbul), 
Recai B. (Ordu), ihsan B. (Ankara), ismail B. 
(Karalhisarı Şarki), Arif B. (Eskişehir), Ata B. 
(Niğde), Ferid B. (Çorum), Mahmud Nedim B. 
(Malatya), Süleyman Neemi B. (ıCanik), Rüşdü 
Pş. (Erzuram), Hüsrev B. (Urfa), Cevdet Iz-
rab B. (Kütahya), Mustafa Abdülhalik B. (Kân-
gırı), Ruşen Eşref B. (Karaih'isarı Sahih), Faik 
B. (Tekirdağ), Hafız Şahin Ef. (Gazianteb), 
Dr. Rıza Nur B. (ıSinob), Nebizade Hamdi B. 
(Trabzon), Haydar Rüşdü B. (Denizli), Dr. Ha-
lid B. (Kayseri), Mazhar Müfid B. (Hakkâri), 
Zeki B. (Gümüşane), Ahmed Muhtar B. (Trab
zon), Yusuf Ziya B. (Zonguldak), Vâsıf B. (Sa-
ru'han), Abdülkadir B. (Maraş), ibrahim B. (Er-
tuğrul), Besim Atalay B. (Aksaray), Faik B. 
ı(Ordu), Nuh Naci B. (Kayseri), Hamdi B. (Or
du), Resul B. (Bitlis), Haeı Mehmed Ef. (Ma
raş), Hüseyin Baki B. (Burdur), Tevfik Fikret 
B. (Konya), Abdülgani B. (Mardin), Mahmud 
B. (Siird), Ali B. (Lâzistan), Refet B. (Bursa), 
Ali Cenanı B> (Gazianteb), ibrahim B. (ılzmit), 
Fuad B. (Lâzistan), Abdullah Azmi Ef. OEski-
şehir), Yunus Nadi B. (Menteşe), Rahmi B. (iz
mir), Cevad Abbas B. (Bolu), Hüseyin Hüsnü 
Ef. (İsparta), Faik B. (Ordu), ismet B. (Ço
rum), Hüseyin B. (Elâziz), Tahsin B. (Aydın), 
Rahmi B. (Trabzon), Şükrü B. (Bolu), Süley
man Sırrı B. (Bozok), Mahmud Celâl B. (izmir), 
Ahmed Remzi B. (Gazianteb), Halil B. (Ordu), 
Mulhiddin B. (Elâziz), Ali B. (Karahisarı Sa
hih), Ahmed Süreyya B. (Karesi), Cemil B. (Te
kirdağ), Nazmi B. (Hakkâri), Ömer Ef. (Kars), 
Şevket Etf. (Giresun), Haydar Adil B. (Karesi), 
Tunah Hilmi B. (Zonguldak), Cavid Pş. (Ca-
nik), Şefik B. (Bayezid), Talâd B. (Kanığın), 

Fuad B. (Konya), Cudi Pş. (Siverek), Samih Rı
fat B. (Çanakkale), Talâd B. (Ardahan), Şeyh 
ıSeyfi Ef. (Kütahya), Besim B. (Mersin), Ziya 
B. (Erzurum), Ali Sadi B. (Kozan), Ali Şuuri 
B. (Balıkesir), Münir B. (Çorum), Hamdi B. 
(istanbul), Halil B. (Ertuğrul), ismail B. (Or
du), Emin Cemal B. (Ordu), Veysel Rıza B. 
(Gümüşane), Münir Hüsrev B. (Erzurum), Hak
kı Tarık B. (Giresun), Ebubekir Hazim B. (Niğ
de), Musa Kâzım B. (Giresun), Vehbi B. (Ka
resi), Abdullah B. (Trabzon), Musa Kâzım B. 
(Karahisarı Sahib), Ağaoğlu Ahmed B. (Kars), 
Halid B. (Kastamonu), Raif Ef. (Erzurum), Ta
bir Ef. (Giresun), Mehmed B. (Karesi), Sadık 
B. (Karalhisarı Sahib), Eyub Sabri Ef. (Konya), 
ismail Canbulat B. (istanbul), Osman Niyazi 
B. (Karesi), Hasan Feihmi B. (Kastamonu), 
Kâzım Hüsnü B. (Konya), Ragib B. (Zongul
dak), Galib B. (Niğde), Necib Ali B. (Denizli), 
Mustafa Ef. (Konya), Mehmed Sabri B. (iSaru
han), Esad B. (Lâzistan), Hasan Fehmi B. (Gü
müşane), Mustafa B. (Elâziz), Ali Fuad Pş. 
(Ankara), SafvetB. (izmit), Münib B. (Van), 
Talât B. (Canik), Hakkı B. (Van), Ahmed F4e-
rid B. (Kütahya), Mustafa B. (Tokad), Esad B. 
(Amasya), Ali Rıza Ef. (Amasya), îzzed Ulvi 
B. (Karahisarı Sahib), Cazim Ef. (Erzurum), 
Emin B. (Eskişehir), Yahya Kemal B. (Urfa), 
Murad B. (Antalya), Süleyman Sırrı Ef. (Trab
zon), Osman Kadri B. (Muş), Salih B. (Bozok), 
Mustafa Necati B. (izmir), Mehmed B. (Çanak
kale), Receb B. (Kütahya), Emin B. (Tokad), 
Halil B. (Zonguldak), Ziya Gökalp B. (Diyar-
bekir), Hilmi B. (Ankara), Ahmed Hilmi B. 
(Kayseri), Dr. Fikret B. (Ertuğrul), ihsan B. 
(Ergani), Halis Turgut B. (Sivas), Mustafa 
Fehmi Ef. (Bursa), Halet B. (Erzurum), Refik 
B. (Konya), Feridun Fikri B. (Dersim), Mah-
bub Ef. (Kırşehir), Kâzım B. (Ergani), Musta
fa B. (Konya), Ömer Şevki B. (Sivas), 

(Reddedenler) 

ıSabit B. (Kayseri), Ali Rıza B. (istanbul), 
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tçtimai Âti Ruznamesi 

1. — Zaptı sabık hulâsası 
2. — Evrakı varide 
3. — Müzakere edilecek mevad 
1. — Posta kanun lâyihası 
2. — Aydın, ödemiş, Afyon, İsparta ve ha

lisinde îdarei Örfiye ilân edildiğine dair İcra 
Vekilleri Eiyaseti tezkeresi ve Dahiliye Encüme
ni mazbatası 

3. — îzalei Şekavet kanun lâyihası ve Dahi
liye ve Adliye Encümenleri mazbataları 

4. — Kambiyo kanun lâyihası 
5. — Teşrinisani tarihinin îdi Millî addi 

hakkındaki teklifler 
6. — Suiistimalden maznun Binbaşı Lûtfi 

Efendi hakkındaki îcra Vekilleri Heyeti Riyase 
ti tezkeresi ve Adliye Encümeni mazbatası 

7. — Mütareke bidayetinde vatanın emri 
müdafası maksadiyle ika edilen ceraim hakkın
da kanun lâyihası 

8. — Birinci devrede mebus bulunan zâbita-
uın taziyetleri hakkındaki tezkerelere dair Mü-
dafaai Milliye Encümeni mazbatası ve teklifi ka
nunisi 

9. — Evkafı ,mülhaka fazlalarından alınmak
ta. odan malimaktuun ilgasına dair lâyiha ve Şer'-
iye Encümeni mazbatası 

10. — Memurini saire misillû idarei hususi
ye memurları ile mazulîn ve mütekaidin evlâtla
rının mektep ücretleri hakkında bir karar itti
hazına dair Urfa Mebusu Şeyh Safvet Efendi
nin takriri 

11. — Takdirname ile usulü taltif hakkında
ki Kanunun tefsirine ait Müdafaai Milliye En
cümeninin üç kıta mazbatası 

12. — İstiklâl Madalyası Kanununa maddei 
müzeyyele ilâvesine dair Müdafaai Milliye En
cümeni mazbatası 

13. — Etıbbanın hizmeti mecburiyesi hakkın
daki lâyihai kanuniye ve Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Encümeni mazbatası 

14. — Konya Ovası ıskası hakkındaki lâyiha 
ve teklifi kanuniye Nafıa Encümeni mazbatası 

15. — Mahkûmînin tarik bedelâtı nakdiyesi-
tıin teciline dair lâyiha ve teklifi kanuniye Na
fıa Encümeni mazbatası 

16. — Yirmi dörde münkâsim saatm kabulü 
hakkında Cebelibereket Mebusu Avni Beyin 
takriri 

I 17. — Malmüdürlerinin Vekâletince tâyini 
hakkındaki lâyihai kanuniye ve Kavanini Mali
ye Encümeni mazbatası 

18. — Elbise bedeli hakkındaki Kanunun tef
sirine dair tezkere ve Kavanini Maliye Encüme
ni mazbatası 

19. — Fransızlar zamanında müzakere edilen 
mebaliğ hakkındaki tezkere ve Kavanini Maliye 
Encümeni mazbatası 

20. — Memurini mülkiye Tekaüt Kanununun 
tadiline dair teklif ve Kavanini Maliye Encüme
ni mazbatası 

21. — Nizamname ve talimatnameler hakkın
da Kanunu Esasi Encümeni mazbatası ve Urfa 
Mebusu Şeyh Safvet Efendinin teklifi kanunisi 

22. — Malûlini guzatm terfihi hakkındaki 
Kanunun tefsirine dair tezkereye Müdafaai Mil
liye Encümeni mazbatası 

23. — Kırtasiye muamelâtının tahfifi hakkın
da. Lâzistan Mebusu Ekrem Beyin takriri 

24. — Devletin alâmeti mahsusasmı hâvi mes
kukât darbı hakkında ierai bir karar itasına da
ir tezkere ve encümen mazbatası 

I 25. — Meclisi idare âzalarının vergi kaydı 
J hakkında teklifi kanuni ve Dahiliye Encümeni 

mazbatası ( 

26. — Rüsumu Belediye Kanununun 19 ncu 
maddesinin tefsirine dair tezkere ve encümen 
mazbatası 

27. — İdarei Umumiye Vüâyat Kanununun 
140 ncı maddesinin tefsirine dair tezkere ve en
cümen mazbatası 

28. — Rüsumu Belediye Kanununun 24 ncü 
maddesinin tefsirine dair tezkere ve encümen 
mazbatası 

30. — Sülüsanı müddeti cezaiyelerini ihmal 
eden mahkûmînin affına ve müebbeden küreğe 
ve kalebentliğe ve nefye mahkûm bulunanların 
cezalarının on beş sene kürek ve kalebentlik1 ve 
nefye tahviline dair kanun lâyihası ve Adliye 
Encümeni mazbatası 

31. — Şirketlerde Türkçe istimali hakkında 
teklifi kanuni ve şayanı müzakere olmadığına 

I dair Nafıa Encümeni mazbatası 
32. — Evkaf hidematı umumiyesi için bir mil

yon lira a,vans itası hakkındaki 1/163 numaralı 
lâyihai kanuniye ve Muvazenei Maliye Encüme-

1 ni mazbatası 
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33. — Afları Hükümetçe talebedilen müte

addit eşhas hakkında mevrut 2/131 numaralı tez
kerelere Adliye Encümeni mazbatası 

34. — Şûrayı Devletçe 16 Marttan sonra ve
rilen kararlar hakkında 4/30 numaralı Memu
rin Muhakemat Encümeni Riyasetinin tezkere
si ve Dahiliye Encümeni mazbatası 

1339 0 : 2 
35. — Düyunu Umumiye kadrosunun hemen 

tesbitine ,bir karar itasına dair Lâzistan Mebu
su Ekrem Beyin 4/102 numaralı takriri 

36. — Darülfünun müderrisliğiyle mebuslu
ğun içtimai hakkında bir karar verilmesine dair 
Saruhan Mebusu Vasıf Beyle refiklerinin 4/100 
numaralı takriri 




