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Fethi Beyin tahtı riyasetlerinde bilinikat Zaptı 
Sabık Hulâsası kıraat ve aynen kabul edildi. Evrakı 
varideden havaleye tabi olanlar hakkında havale mu
amelesi yapıldı. 

1908 ve 1920 senelerinde Lizbon ve Madrit'te bey
nelmilel kongrelerce tespit edilen telgraf ve posta 
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ve gerek ithal olunduğu şekilde ihraç olunmak 
üzere teminata rapten ve kabulü muvakkat 
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(1/462) numaralı kanun lâyihası ve Ticaret ve 
Muvazenei Maliye Encümenleri mazbtaları. 481:496 

4. — SUALLER, CEVAPLAR : 497 
1. — Kastamonu Mebusu Halit Beyle re

fiklerinin İstanbul'da bulunan fırıncılarının hi
maye edilmediklerine terki sanata mecbur kal
dıklarına dair sual takriri ve Dahiliye Vekili 
Ferit Beyin tahriri cevabı. (6/123) 497:498 

mukavelât ve nizamatına Büyük Millet Meclisi Hü
kümetinin de iştiraki hakkında Posta ve Telgraf 
Encümeni mazbatasının, Encümenin teklifi veçhile, 
derhal müzakeresi karargir oldu. 

Büyük Millet Meclisi Hükümetiyle Rusya, Er
menistan, Azarbeycan ve Gürcüstan hükümetleri 
arasında akdedilen Posta ve Telgraf Mukavelename
si hakkında kezalik Posta ve Telgraf Encümeni maz
batası vuku bulan talep üzerine Hariciye Encüme
nine tevdi olundu. Posta ve Telgraf Müdiriyeti 
Umumiyesinde bazı teşkilât icrası hakkındaki ka
nun lâyihasiyle dahilî posta ücuratının tadiline mü-

BİRİNCİ CELSE 

Bed'i Müzakerat 

Saat : 1,45 

REİS : Fethi Bey 

KÂTİPLER : Avni Bey (Bozok), Talat Bey (Kângın) 

REİS — Celseyi açıyorum. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 
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tedair lâyihai kanuniye hakkında tayini muameleye 
mahal olmadığına ve telsiz telgraf ve telsiz telefon 
hakkında Ordu Mebusu Recai Beyin teklifi kanu
nîsinin Müdafaai Milliye Encümeniyle müştereken 
müzakere edilmesine dair Posta ve Telgraf Encüme
ni mazbataları, kıraat ve kabul edildi. Üç aydan 
beri Encümende bulunan sükna kanununun ruzna-
meye alınarak müstacelen müzakeresine dair Men
teşe Mebusu Esat Efendi ve refikinin takriri kıraat 
ve kabul olundu. Men'i Müskirat Kanununun ta
diline dair olan kanun lâyihası maddelerine geçil
mesi hususu ikinci defa tayini esami ile reye vaz edi
lerek ekseriyetle kabul edildi. 

Büyük Millet Meclisi 1340 bütçesinin Meclis 
binası inşaatı 10 ncu (A) faslına yüzbin lira ilâvesi 
hakkında Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 
kıraat ve kabul olundu. 

Müteakiben Men'i Müskirat Kanununun tadili
ne mütedair kanun lâyihasının maddelerinin müza
keresine geçilerek 6 ncı maddeden maada bütün 
maddeler aynen ve 6 ncı madde tadilen kabul olun
du. Badehu tuz resminin tezyidi hakkındaki lâyihai 
kanuniyenin müzakeresine başlandı. Heyeti umu-

Tezkereler 
/. — Terfileri icra kılınan zabit anın ve mensubi-

ni askeriyenin rütbei cadideleri nıuhassesatlarının ta
rihi itası hakkında atik idarei Askeriye Nizamname
sinin 179 ncu maddesinin fıkaratı ahir esinin tefsiri 
hakkında Başvekâletten mevrut tezkere (3/259) 

REİS — Müdafaai Milliye Encümenine havale 
ediyoruz. 

Takrirler 
1. — Kar asi Mebusu Ahmet Süreyya Bey ve se

kiz refikinin; Palamutluk - Ilıca Dekovil hattı muka
velenamesinin berayi tetkik Meclise celbi karargir 
olduğu halde Nafia Vekâletinin elyevm evrakı Mec
lise göndermediğinden ve inşaata devam edilmekte 
bulunduğundan iş emrivaki haline geleceği cihetle 
Meclisin nazarı dikkatini celp eylediklerine dair tak
riri. 

RElS — Takriri okuyoruz. 
Riyaseti Celileye 

Edremit kazası dahilinde, Palamutluk - Ilıca 
arasında, Balya Kumpanyası Müdürü Kiryerelli ta
rafından hilafı hukuk ve salâhiyet inşa edilmekte 
olan dekovil hattı mukavelenamesinin berayi tetkik 

miye hakkında cereyan eden müzakereden sonra 
maddelerin müzakeresine geçilerek bütün mevaddı 
kanuniye aynen kabul edildi. Gerek bu kanunun 
ve gerek Men'i Müskirat Kanununun tadili hakkın
daki kanunun heyeti umumiyeleri tayini esami ile 
reye vaz ve teneffüs için celse tatil olundu. 

İkinci Celse 
Fethi Bey tarafından kuşat ve tuz resminin tez

yidi hakkındaki Kanunun (45) ret ve (4) müstenkife 
mukabil (95) rey ile kabul edildiği ve Men'i Müski
rat Kanununun tadili hakkındaki Kanuna ait arada 
nisap hasıl olmadığı tebliğ edildi ve müteakiben ma-
hakimin teşkilâtına mütedair ahkâmı muaddil ka
nun lâyihasının müzakeresine iptidar olundu. Heyeti 
Umumiyesi hakkında cereyan eden müzakere kâfi 
görüldükten sonra maddelerin müzakeresine geçile
rek bütün maddeler aynen ve kanunun heyeti umu
miyesi ekseriyetle kabul edildi ve Çarşamba günü 
toplanmak üzere celse tatil olundu. 

REİS — Zaptı Sabık Hulâsası hakkında bir iti
raz var mı? (Hayır sesleri) Zaptı Sabık Hulâsası ay
nen kabul olundu. 

Meclisi Âliye tevdi için, Heyeti Celile tarafından 
7 Şubat 1340 tarihinde karar verildiği ve Nafia Ve
kili Beyefendi « 3 - 4 gün zarfında dosyayı Meclisi 
Âliye takdim edeceğini» 15 - 20 gün evvel Heyeti 
Celile huzurunda beyan ettikleri halde Nafıa Vekâ
letinde muntazaman mevcut ve mahfuz olması lâ
zım gelen bu dekovil evrakının iki aya karip bir za
manda Meclise tevdi edilmemesi cayi nazardır. 

İnşaat deva metmektedir. Evrak derhal Meclise 
takdim olunmazsa iş emrivaki haline gelecektir ve 
kararı âli tesirsiz kalacaktır. Meclisi Âlinin ittihaz 
buyurmuş olduğu mezkûr kararın infazı için He
yeti Celilenin nazarı dikkat hakimanelerini celp ey
leriz efendim. 

Karasi Karasi 
Ahmet Süreyya Osman Niyazi 

Karasi Karasi 
Ali Şuuri Hulusi 

Edirne Tekfurdağı 
Faik Faik 

Erzincan Mersin 
Sabit Besim 

Dersim 
Feridun Fikri 

2. - EVRAKI VARİDE 
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REÎS — Efendim! Bu dekovil evrakının Meclise 
tevdii evvelce Meclisi Âlinin verdiği karar iktizasın-
dandı. Bu kararı derhal icra edilmesi için tekrar Na
fıa Vekâletine tebligat icra edeceğiz efendim. 

2. — Artvin Mebusu Halim Bey ve refikinin, el-
viyei selâse emlâk ve arazisine dair kanun lâyihası
nın, Perşembe günü tercihan müzakeresine dair tak
riri. 

REİS — Takriri okutuyoruz. 
Riyaseti Celileye 

Elviyei selâsede dört seneden beri arazi davaları
na bakılmamakta ve bu baptaki kanunun Meclisi 
Âliden çıkmasına intizar olunmaktadır. Halkı daha 
ziyade bekletmemek için ruznamede bulunan bu lâ
yihanın Perşembe günü tercihan müzakeresini istir
ham eyleriz. 

Artvin Ardahan 
Hilmi Talât 

HİLMÎ BEY (Artvin) — Efendileı, eıviyei selâse 
biliyorsunuz ki, 93'te gitmişti. 33'te tekrar bize inti
kal etti. Tekrar avdet ettik, tekrar gittik, bizim av
detimizden sonra Ermeniler, Gürcüler, İngilizlerin 
ellerine geçti Bunlar istedikleri adamlara bir çok yer
ler vermişlerdir. Onu ona vermişler, onu ona vermiş
ler. Velhasıl karma karışık yapmışlardır. Sonra ora 
için ayrıca bir kanun çıkacak. Binaenaleyh; arazi 
davalarına bakmayın, diye bizim hükümetimiz de 
mahkemelere emir verdi. Dört seneden beri bakıl
madı. Kaviler, zayıf olanların elinden birer birer çe
kip arazilerini alıyorlar, mahkemeye gidiyorlar, mah
keme emir vardır, bakılamaz diyor. Artık halk bir
birini vuracaktır. Rica ederim, bunu şimdi tercihan 
müzakere edelim. (Muvafık sesleri) 

REİS — Efendim! Bu gün Varidat kanunların
dan bir kaç kanun vardır. Bunu müzakere ettikten 
sonra Artvin Mebusu Hilmi Beyin teklifleri veçhile 
vakit kalırsa bu gün olmazsa yarın elviyei selâsiyeye 
ait olan ve ruznamemizde bulunan kanun lâyihasını 
müzakere ederiz. Muvafık mı efendim? (Muvafık 
sesleri) 

Tezkere 
2. — Ziraat Bankası Meclisi idaresine intihabı 

lâzım gelen zevat için Divanı Riyasetçe tensip edilen 
namzetlerin irae edildiğine dair Büyük Millet Mec
lisi Riyaseti tezkeresi. 

REİS — Okunacak. (Yazalım sesleri) 

Heyeti Urnumiyeye 
Ziraat Bankası Meclisi İdaresinin Meclisi Âliden 

üç zatın intihabı hakkında Başvekâletten mevrut ve 

Heyeti Celileden mnhavvel tezkere Divanı Riyasetin 
8 . 4 . 1340 tarihli 6 ncı içtimaında ledettetkik 6 Tem
muz 1338 tarihli Ziraat Bankası Bütçe Kanununun 
üçüncü maddesi mucibince mezkûr banka meclisi 
idaresine Büyük Millet Meclisinden intihabı lâzım 
gelen azalıklar için Heyeti Celilenin kararı veçhile 
atide esamisi muharrer azayı kiramın namzet ola
rak iraesi tensip edilmiş olmakla heyeti urnumiyeye 
arz olunur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Reisi 

Ali Fethi 

İsmet Bey (Çorum) 
Rahmi Bey (Trabzon) 
Hacı Bekir Efendi (Konya) 
İsmail Bey (Karahisarı Şarki) 
Şefik Bey (Trabzon) 
Ali Cenanı Bey (Gaziantep) 
REİS — Ittılaınıza arz olunur. 

İstifalar 
1. — Divanı Muhasebat Rem Sanilerinden Remzi 

Beyin istifanamesi. 
REİS — İstifanameyi okuyoruz. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Vaziyeti hususiyei fevkalâdemin hasıl eylediği pek 

maddî ve kafi bir zarurete binaen Divanımuhasebat 
Reisi Saniliğinden af buyurulmaklığımı istirham eder 
ve Meclisi Âlinin çakerlerini riyaseti marazaya inti
hap buyurmak suretiyle hakkı kemteranemde izhar 
buyurmuş olduğu ve tekmil hayatı memuriyetimde en 
büyük ve şerefli bir mükâfat telakki eylediğim tevec
cühü âliden fevkâlhad mütehassıs olarak tekrar arzu 
şükran eylerim. Olbapta emrü ferman Hazreti Veli-
yülemrindir. 7 Nisan 1340 

Divanımuhasebat Reisi Sanisi 
Remzi 

REİS — Efendim, Remzi Bey istifa ediyor. Sani
yen; Maliye Vekili Beyefendi tarafından da bundan 
10, 15 gün evvel Meclisi Âlinize arz edilmişti, yine 
Divanımuhasebat Reisi Sanilerinden Vahit Bey isti
fa etmiştir, Maliyede memuriyet kabul etmiştir. Bi
naenaleyh iki zat inhilâl etmiştir. Muvafık görürse
niz münasip bir günde yeniden Divanımuhasebat inti-
habatını yapalım. (Hay hay sesleri). 

Şimdiye kadar Muvazenei Maliye Encümeni nam
zet irae ediyordu. Şimdi vukubulan istifa üzerine iki 
mevki için icabı kadar namzet gösterilmesi zımnında 
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Muvazenei Maliye Encümenine havale edelim, (Mu
vafık sesleri). 

REFÎK BEY (Konya) — Reis Beyefendi, Muva
zenei Maliye Encümeninin gösterdiği namzet listesi 
elimizdedir. Onu yeniden tetkik eder, ayırırız. (Ha
yır, hayır sesleri.) 

REİS — Efendim! İntihap edilecek Reisi Saniler-
dir. O liste aza listesiydi zannederim. 

RECEP BEY (Kütahya) — Reis Beyefendi, ben
deniz bu mesele hakkında söz söyleyeceğim. 

REİS — Yani istifasının kabul olunmasından baş
ka bir şey söylenemez. 

RECEP BEY (Kütahya) — Bu meseleye dair söy
leyeceğim. Muhterem arkadaşlar! Son kabul edilen 
kanun mucibince Divammuhasebat Reis ve Azalarını 
Heyeti Muhteremeniz intihap etti. Tabiîdir ki, bu 
heyet meyanında vazifelerine devamı her hangi suretle 
münasip görmeyen istifa hakkını haizdir. Fakat arka
daşlar, biz son yaptığımız tadilâtta şekli intihabı tayin 
ve tespit ettik. Binaenaleyh şekli intihaptan gayri Di-
vanımuhasebatın muamelâtı dahiliyesi esasen mevcut 
olan kanun ve usul dahilinde cereyan etmek lâzım
dır. Bendeniz istifanamenin serlevhasına dikkat et
tim. Bu zat istifa ederken doğrudan doğruya Mec
lis Riyasetine hitap ediyor. Halbuki bizim tadil etti
ğimiz nokta şekli intihabın Meclisçe olmasıdır. Bu he
yet esasen bilintihap teşekkül ettikten sonra araların
da mevcut olan ahkâma tabi olmak lâzım gelir. Bu 
nizam ve inzibat meselesi memleketin bütün müesse-
satında kuvvetle icrayı hüküm etmezse memlekette 
idaresizlik, anarşi tevellüt eder. Binaenaleyh Heyeti 
Muhteremenin intihap ettiği Divammuhasebat sureti 
kafiyede taayyün ettikten sonra aralarındaki merciiyet 
doğrudan doğruya Divanımuhasebatın Riyasetine 
aittir. Binaenaleyh o Divandan bir zat istifa edecek ve
ya her hangi bir şey talep edecek ise doğrudan doğ
ruya kendi mensup olduğu Divanın Riyasetine hitap 
etmesi ve o tarik ile icap ederse meclise gelmesi za
rurîdir. Burada bu ehemmiyetli noktaya ehemmiyet 
verilmemiştir. Bendeniz bu defaki istifanın muameleyi 
uzatarak tekrar oraya yazılması gibi bir yol tavsiye ve 
arz etmiyorum. Fakat Divanı Muhasebata ihtar edil
melidir ki, bundan sonra istifa edecek olan azası ve Reisi 

1. — Muayyen tarifeli vasıtai nakliye ile seyahat 
eden yolculardan alınacak nakliyat resmi hakkında 
(11417) numaralı kanun lâyihası, Nafıa ve Muvazenei 
Maliye Encümenleri mazbataları. 

Sanileri, bütün muhaberatta kendi reisleri olan zata 
müracaat etsinler, intihap edilmiş olan Reisi tanısın
lar! Yoksa aralarındaki nizam ve intizam muhtel olur. 
Bu noktai nazarı heyeti muhtereminize ve bilvesile Di
vana söylemek istiyorum ve Makamı Riyasette bu
nu ihtar ederse münasip olur zannederim. (Doğru 
sesleri). 

REİS — Makamı Riyaset bu hususta Divanımu
hasebatın nazarı dikkatini celbeder. 

Evrakı Saire 
1. — İlk içtimaını akdeden Ankara Cemiyeti Umu-

miyei Belediyesinin teşekkür ve ihtiramlarını arz eyle
diklerini mübeyyin tezkere. 

REİS —• Tensip buyurursanız münasip cevap ya
zalım. (Muvafık sesleri). 

Rey istihsali 
1. — Müskirat Resminin tadiline dair olan kanun 

lâyihasının tayini esami ile ikinci defa reye vazı. 
REİS — Efendim! Men'i Müskirat Kanununun 

tadili hakkındaki kanun lâyihasının ikinci defa tayini 
esami ile reye vaz'ı vardır. Aynı zamanda Ziraat Ban
kası Meclisi İdaresine Meclisi Âlinizce intihap edile
cek olan üç zatın intihabı vardır. Arzu buyurursanız 
buraya iki kutu koruz. Birisine Men'i Müskirat Ka
nununun tadiline dair olan reyi atarsınız ve diğer ku
tuya da Ziraat Bankasının Meclisi İdaresinin reyi ha
fiyle intihap edilecek üç azaya ait reyleri atarsınız. 
Bir arada iki mesele halledilmiş olur. 

Efendim! Men'i Müskirat Kanununu kabul eden
ler beyaz, kabul etmeyenler kırmızı rey puslası vere
cektir. 

Efendim! Reylerini henüz istimal etmeyen zevat 
varsa istimal buyursun. 

Rey istihsali hitam bulmuştur efendim (Bakur'a 
Osman Kadri Bey (Muş), Hilmi Bey (Artvin), Fe
ridun Fikri Bey (Dersim) istihsali ârâya memur edil
diler.) 

Men'i Müskirat Kanununun tadili hakkındaki lâ-
yihai kanuniyenin neticei arasını arz ediyorum. Reye 
iştirak eden azanın adedi (132) dir. (87) rey beyaz, (40) 
rey kırmızı, (5) rey de müstenkif zuhur etmiştir. Bi
naenaleyh ikinci defa reye vaz edildiği için Kanun 
ekseriyetlo kabul olunmuştur. 

REİS — Efendim! Bugünkü ruznamemizde Vari
dat Kanunlarından muayyen tarifeli vesaiti nakliye ile 
seyahat eden yolculardan alınacak nakliyat vergisi 
hakkında Başvekâletten mevrut Kanun Lâyihası ile 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD : 

— 455 — 
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Nafıa ve Muvazenei Maliye Encümenleri mazbata
ları vardır. 

T. C. 
Başvekâlet 17 .1 .1340 

Kalemi Mahsus 
Müdiriyeti 

Adet : 6/226 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti Celilesine 

Muayyen tarifeli vesaiti nakliye ile seyahat eden 
yolculardan alınacak nakliyat resmi hakkında Maliye 
Vekâleti Celilesince tanzim olunup, tcra Vekilleri He
yetinin 16 .1 .1340 tarihli içtimaında Meclisi Âliye 
arzı takarrür eden kanun lâyihası ve esbabı mucibe 
sureti musaddakası icabı ifa buyurulmak ricasıyle rap-
ten takdim kılınmıştır efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Kanun Lâyihasının Nakliyat Resmi Hakkındaki 
Esbabı Mucibesi 

Yolcu nakliyatının bir resme tebaiyeti fikri haddi 
zatında pek eski olmakla beraber şimendiferler sahai 
vücude geleli beri bir kat daha suhuleti tatbikiyeyi ha
iz ve faydalı bir şekil almıştır. Vesaiti tahsiliyesi ba
sit, masrafı kalil ve mahduttur. Hatları işletenler bu 
hususta hükümetin sadık mutavassıtlarıdır. Bahusus 
Anonim Şirketlerde hesabatın neşri mecburiyeti do-
layısıyle resmin cibayetinde hile icrası müstebat gibidir. 
Vakıa tahsilde suhulet bir vergi için kâfi bir meziyet 
olmamakla beraber vesaiti saire nakliye resimden müs
tesna iken şimendiferleri, vapurları resme ta
bi tutmak vehlei ulâda belki bir haksızlık biîe sayıla
bilir. Ancak resmin nispetinde ifrata varmamak ve alel-
husus iktisadiyatı memlekete alâkaî külliyesi olan em
tia nakliyatını kanunun dairei şümulünden hariç bırak
mak şartiyle böyle bir resim ihdasına ciddî surette iti
raz etmek müşkül olup elverir ki vaz olunacak resim 
miktarı yolcuların adedine nakise irasiyle kumpanya
ları emri nakliyatta teceddüt ve tekemmüller vücude 
getirerek daha rahat ve daha seri seferler tesisi teşeb
büsünden men edemeyecek bir derecede olsun. Nasılki 
Fransa'da bidayeti ihdasında yolcu ve emtia nakli
ne de şamil olan bu resim bittedriç nakliyatın seyri 
hafif, seyri seri kısımlarına da teşmil edilmiş ve res
min nispeti oldukça yüksek bir dereceye iblağ edilmiş 
olduğu halde peyderpey emtia nakliyatı serbest bıra
kılarak, resim, yolcu nakliyatına hasredilmiş ve İngil
tere'de amele trenleri müstesna olmak üzere sair tren

lerle seyahat eden yolcuları da cüzî bir resme tabi 
tutmaktan hali kalınamamıştır. Bütçemizin tevzinine 
doğru azimkar adımlarla yürüdüğümüz bir sırada va
pur ve şimendiferlerle seyahat edebilen kimselerden 
bu gibi vesaitin mefkut bulunduğu mahallerde vü
cude getirilecek imarat namına bir miktar resim istiy-
fası memleketimizde sair memalikten ziyade hüsnü 
telâkkiye mazhar olabilecek hususattan addoluna
bilir. Bu hususta tanzim ve takdim kılınan lâyihai 
kanuniyede geniş hatlı şimendiferler ve alelumum muh
telif limanlar arasında seyri sefer eden vapurlar ile 
seyahat edenler, dar hatlı ve alalekser muayyen ve mah
dut bir mıntıka menfaatine hadim olan şimendifer
ler ile şehir dahilinde işleyen her nevi tramvay ve tü^ 
nel ve büyük şehirleri köylerine vasleden ve yevmi mü
teaddit trenler tahrik eden bu geniş hatlı şimendifer ve 
aynı işi gören Şirketi Hayriye, Kadıköy, Adalar, İz
mir körfez vapurları gibi sefainle seyahat edenler
den tefrik olunarak birinciler tediye ettikleri ücuratı 
nakdiyenin yüzde altısından yüzde onuna kadar ve 
ikinciler yüzde beşten yüzde sekize kadar vergiye ta
bi tutulmuşlar ve mahaza ikinci şıkta bulunanlar ek
seriya yüz para, üç kuruş, beş, on kuruş gibi cüzî bir 
nakliye vermekte olmalarıyle bunlardan alınacak res
min iki para, üç para, beş para gibi istiyfası gayrı 
mümkün bir raddeye tenezzül edebileceğinden bunlar 
için on para ve yirmi para gibi bir haddi asgar ka
bulü zaruri görülmüştür. Resim herkes hakkında sey
yanen ve bahusus bilâ ücret seyahat etmek imkânına 
malik olanlar için evleviyetle tatbik edilmek levazımı 
madeletten görülerek istisna keyfiyeti mevridine kasre-
dilmiş ve beşinci madde bu maksada binaen tanzim 
kılınmıştır. 

Nakliyat resmini ücuratı nakliyeyi hini istiyfade 
tahsil edecek olan memurine devlet namına ifa ede
cekleri bu munzam vazifeden dolayı aidat itası za
rurî görülmüş ve ancak anonim şirket halinde bu
lunmayan bazı vapur kumpanyalarında hazinenin 
ifasıyle mükellef olacağı murakabe şimendifer vesair 
anonim şirketlerinde tatbik olunacak tarzı teftişten 
daha külfetli bulunmak itibariyle bu gibilerde mena-
fii hazinenin hüsnü muhafazası daha fazla fedakâr
lık ihtiyarını müstelzim görülerek ita olunacak aida
tın azamî yüzde onu tecavüz etmemesi ve bu nispet 
dahilinde tevzi avaitte Maliye Vekâletinin serbest 
bırakılması bitensip altıncı madde bu şekilde tes
pit edildiği gibi bilâücret paso veya tasviye ahzı 
suretiyle seyahat edenlerin alelasker gişelere uğra-
maksızın seyahate çıkmaları hasabiyle bu misillû yol
culardan istiyfası muktazi resmin dahi esnayi rah-
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ta kontrol memurları marifetiyle cibayeti muvafık 
görülmüş ve bu suretle izhar olunan lâyiha rap.ten 
takdim kılınmıştır. 21 . 1 . 1340 

Adet : 
156 
Muayyen Tarifeli Vesaiti Nakliye ile seyahat 

eden yolculardan alınacak nakliyat resmi hakkında 
Lâyihai Kanuniye 

Madde 1. — Gerek devletlerce ve gerek şirket
ler ve eşhas tarafından muayyen tarifeye tebaan 
seyrisefer ettirilen şimendifer, vapur, tramvay ve 
tünel ile seyahat eden yolcular miktar ve nispetleri 
mevaddı atiyede irae olan nakliyat resmini ifa ile 
mükelleftirler. 

Madde 2. — Geniş hatlı şimendiferlerle ve Dev
let veya şirket ve eşhas uhdelerinde bulunan umu
ma mahsus vapurlarla seyahat eden yolcular ücu-
ratı nakliyeye zamimeten ve mezkûr ücretlerle be
raber birinci mevkide % Î0, ikinci mevkide % 8 , 
üçüncü mevkide % 6 nispetinde resim itasına mec
burdurlar. Güverte üzerinde seyahat üçüncü mevki 
itibar olunur. 

Madde 3. — Dar hatlı veya mahalli şimendifer
ler ve tramvay ve tünel ve büyük şehirlerle köyle
rin arasındaki rabıtayı muhafaza eden ve üzerlerin
de yevmî müteaddit trenler tahrik olunan geniş hat
lı şimendifer ve aynı mahiyette vapur yolcuların
dan tediye eyledikleri nakliye ücretlerine zamimeten, 
bu ücretlerle beraber birinci mevkide % 8 ve ikinci 
ve üçüncü mevkilerde % 5 nispetinde resim ahzolu-
nur. Tramvay, tünel ve büyük şehirleri köylerine vas-
leden şimendifer ve vapur yolcularından ahzoluna-
cak resim yalnız azimet için on, azimet ve avdet 
için yirmi paradan her halde noksan olmaz ve yüz 
paraya kadar olan «yüz para hariç» ücuratı nakli
yeden resim alınmaz. 

MADDE 4. — Yolcu biletleri azimet ve avdete şamil 
olduğu takdirde nakliyat resmi defatan ve azimet ve 
avdet için ayrı bilet verildiği halde her biri için 
ayrı ayrı istifa olunacağı gibi bir, üç, altı, on iki 
aylık abone bilet veya kartlarının nakliyat resmi de 
abone ücretleriyle beraber tahsil olunur. 

Madde 5. — Üniformasını lâbis veya sivil olan 
memurini inzibatiye ile vesaiti nakliyenin seyri se
ferinde teftişe memur edilen cibayet ve fen memu
ru ve müfettişleri nakliyat resminden müstesnadır. 
Paso ile serbest seyahat resimden muafiyeti istilzam 
etmez. 

Madde 6. — Nakliyat resmi doğrudan doğruya 
vesaiti mezkûr ücuratını istiyfa edenler tarafından 

tahsil ve tahsilatta hizmeti mesbuk olanlara idare
leri tavassutu ile yüzde on kadar aidat ita olunur. 
Ancak paso ile seyahat edenlerin resmi esnayı se
yahatte kontrol memurları tarafından tahsil olunur. 

Madde 7. — Nakliyat resminin temamii cibaye-
tini teminen memurini maliye işbu kanun mucibince 
resim tahsiline memur olan müessesat ve idarelerle 
ücuratı nakliye hesabatını tetkik ve murakabeye sa-
lâhiyettardır. 

Madde 8. — işbu kanuna muhalif hal ve hare
keti sabit olanlar hakkında evamir ve kavanini dev
lete ademi itaatta bulunanlar hakkında olduğu gibi 
muamele edilir. 

Madde 9. — işbu kanunun suveri tatbikiyesini 
mübeyyin talimatnamenin tanzimi Maliye Vekâletine 
aittir. 

Madde 10. — İşbu kanun 1340 senesi Martı ip
tidasından itibaren mer'iyülicradır. 

Madde 11. — işbu kanunun icrayı ahkâmına Ma
liye, Nafıa, Adliye ve Dahiliye vekilleri memurdur. 

16 . 1 . 1340 

Başvekil 
ismet 

Müdafaai Milliye Vekili 
Kâzım 

Dahiliye Vekili 
Ferit 

Nafıa Vekâleti Vekili 
İsmail Sefa 

Seriye Vekili 
Mustafa Fevzi 
Hariciye Vekili 

ismet 
Adliye Vekili 

Seyit 
Maarif Vekili 

ismail Sefa 
Sıhhiye ve Muaveneti 

içtimaiye Vekili 
Doktor Refik 

Mübadele, imar ve 
iktisat Vekili iskân Vekili 

imzada bulunamadı Mustafa Necati 
Erkânı Harbiyei 

Umumiye Vekâleti Vekili 
ismet 

Maliye Vekili 
Mustafa Abdülhalik 

T. B. M. Meclisi 
Nafıa Encümeni 
Karar 23/28 

23 . 2 . 1340 

Nafıa Encümeni Mazbatası Riyaseti Celıleye 
Muayyen tarifeli vesaiti nakliye ile seyahat eden 

yolculardan alınacak nakliyat resmi hakkında Heyeti 
Celileden muhavvel lâyihai kanuniye tetkik edildi. En
cümenimizin bu baptaki mâruzâtı berveçhi ziirdir. 

Başka memleketlerde dahi ihtiyaç ve zaruret za
manlarında muayyen tarifeli vesaiti nakliye yolcuların-
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dan şu veya bu şekilde resim istiyfa olunduğu vakidir. 
Filhakika memleketimizde mükemmel vesaiti nakli
yenin kılletine binaen vesaiti mezkûre ile seyahat ede
cek yolculardan resim istiyfa olunması keyfiyeti vesa
iti mezkûrenin taammüm ve intişarını arzu eylemek 
fikriyle kabili telif görülememekte ise de evvelâ hü
kümetin rüsumu saire meyanında nakliyat resmi vaz 
ve tesisine lüzum hissetmesi bütçede şimendifer inşaası 
için mebaliği mühimme ibraz eylemesinden ileri gel
mekte olmasına ve saniyen eşyayı ticariye nakliyatına 
ilişmeyip yalnızca yolcular üzerine resim vaz'ı muta
savver olmasına binaen, zaruret mündefi olunca kal
dırılmak şartiyle resmi mezkûrun vaz ve kabulü caiz 
görülmüştür. 

Diğer cihetten vesaiti nakliye şirketlerinin ellerin
deki mukavele ve şartname ahkâmı da böyle bir resim 
vazına mani değildir. Üçüncü sınıf yolcularının re
simden istisnası Encümenimizce arzu olunmuş ise de 
bizdeki yolcuların ekserisini üçüncü sınıf teşkil etmek
te olmasına ve zaten memleketimizde sunufu içti
maiye teşkilâtı mevcut olmayıp her hangi sınıftan bir 
yolcu az çok resim karşısında suhuletle tebdili iti
yat edip daha dün sınıfın müşterisi olabileceğine bi
naen resmin vaz'ında istihdaf edilen varidatı muham
mene temin edilmemiş olur. Bu sebeple üçüncü sınıf 
yolculuğu için dahi resim esası muhafaza edilmiş ve 
mamafih resmin ikinci maddede yüzde altıdan yüzde 
dörde, üçüncü maddede ikinci mevki ile beraber yüz
de beşten kezalik yüzde dörde tenzili ve bilmukabele 
üçüncü maddede birinci mevki için teklif edilen yüz
de sekiz nisbetin yüzde ona iblağı münasip telâkki 
edilmiştir. 

Beşinci maddeki muafiyet meyanına bilumum me-
kâtip ve medaris talebisinin ithali münasip görüldüğü 
gibi paso ile seyahat edenler alelekser berayı vazife 
yollarda bulunan devairi resmiye müfettiş ve memur-
larıyle vesaiti ile seyahat icra edilen idarenin memur
larından ibaret olduğu gibi resmin sureti tahsilini dahi 
mazbut ve murakabesi sehil bir şekle raptetmek müm
kün olamayacağından beşinci maddenin fıkrai ahire-
sinin tayyı zarurî görülmüştür. 

Nafıa Encümeni Reisi namına Mazbata Maharriri 
Edirne Edirne 

Hüseyin Rıfkı Hüseyin Rıfkı 
Kâtip Âza 
ibrahim Okunamamıştır 

Âza Âza 
Kastamonu Mustafa 

Halit 

Madde 1. — Gerek devletçe ve gerek şirketler ve 
eşhas tarafından muayyen tarifeye tebaan seyirüsefer 
ettirilen şimendifer, vapur, tramvay, tünel ile seyahat 
eden yolcular miktarı ve nispetleri mevaddı atiyede irae 
olunan nakliyat resmini ifa ile mükelleftir. 

Madde 2. — Geniş hatlı şimendiferlerle ve devlet 
veya şirket ve eşhas uhdelerinde bulunan umuma mah
sus vapurlarla seyahat eden yolcular ücuratı nakliyeye 
zamimeten ve mezkûr ücretlerle beraber birinci mev
kide % 10, ikinci mevkide % 8 ve üçüncü mevkiler
de % 4 nisbetinde resim itasına mecburdurlar. Güver
te üzerinde seyahat üçüncü mevki itibar olunur. 

Madde 3. — Dar hatlı veya mahallî şimendiferler 
veya tramvay ve tünel ve büyük şehirlerle köyleri ara
sındaki rabıtayı muhafaza eden ve üzerilerinde yevmî 
müteaddit trenler tahrik olunan geniş hatlı şimendi
fer ve aynı mahiyette vapur yolcularından tediye ey
ledikleri nakliye ücretilerine zamimeten ve bu ücret
lerle beraber birinci mevkide % 10, ikinci ve üçüncü 
mevkilerde % 4 nispetinde resim ahzolunur. 

Tramvay, tünel ve büyük şehirleri köylerine vas-
leden şimendifer ve vapur yolcularından ahzolunacak 
resim yalnız azimet için on ve azimet ve avdet için 
yirmi paradan her halde noksan olmaz ve bu yüz 
paraya kadar olan «Yüz para hariç» ücuratı nakliyeden 
resim alınmaz. 

Madde 4. — Yolcu biletleri azimet ve avdete şâ
mil olduğu takdirde nakliyat resmi defaten ve azimet 
ve avdet için ayrı bilet verildiği halde her biri için 
ayrı ayrı istiyfa olunacağı gibi bir, üç, altı, on iki 
aylık abone bilet veya kartlarının nakliyat resmi de 
abone ücretleriyle beraber tahsil olunur. 

Madde 5. — Üniformasını lâbis veya sivil olan 
memurini inzibatiye ile bilumum mekâtip ve medaris 
talebesi ve vesaiti nakliyenin seyri seferinde teftişe 
memur edilen cibayet ve fen memuru ve müfettişleri 
nakliyat resminden müstesnadır. 

Madde 6. — Nakliyat resmi doğrudan doğruya ve
saiti mezkûre ücuratını istiyfa edenler tarafından tah
sil ve buna mukabil aidatın yüzde beşi idarelere terko-
lunur. 

Madde 7. — Nakliyat resminin tamamii cibayetini 
teminen işbu kanun mucibince resim tahsiline memur 
olan müessesat ve idarelerin ücuratı nakliye hesabatı, 
nezdlerinde komiser olan idarelerde komiserleri tarafın
dan, komiser bulunmayan idarelerde memurini maliye 
tarafından tetkik ve murakabe edilir. 
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Madde 8. — Tay. 
Madde 9. — tşbu kanunun süveri tatbikiyesini 

mübeyyin talimatnamenin tanzimi Maliye ve Nafıa 
Vekâletlerine aittir. 

Madde 10. — İkinci, üçüncü maddeler mucibince 
istiyfa olunacak rüsumu nakliye hesabında küsurat 
(askerî kabili tediye sikke beş para olmasına binaen) 
hazine lehine beş paraya ciro ve iblağ olunur. 

Madde 11. — işbu kanun 1340 Martı iptidasından 
itibaren mer'iyülicradır. 

Madde 12. — tşbu kanunun icrayı ahkâmına Ma
liye, Nafıa, Adliye ve Dahiliye Vekilleri memurdur. 

T. B. M. Meclisi 
Muvazenei Maliye Encümeni 

194 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 

Muayyen tarifeli vesaiti nakliye ile seyahat eden 
yolculardan alınacak nakliyat resmi hakkında Nafıa 
Encümenince tadilen bittanzim Encümenimize havale 
buyrulan lâyihai kanuniye ve merbutatı mütalâa ve 
tetkik olundu. 

Memleketin bir kısmında mevcut şimendifer, va
pur, tramvay, tünel yolcularndan aksamı sairei mem
lekette yapılacak bu gibi vesait masarifine karşılık ol
mak ve emtia nakliyatını hariç bırakmak şartiyle* ha
fif bir resim ahzı Encümenimizce caiz ve muvafık 
görülmüştür. 

Lâyihai kanuniyenin birinci maddesi, bazı vapur 
kumpanyalarınca mütebeddil ücret alınmasına bina
en madde (muayyen taraflı ve mütebeddil ücrete tabi) 
suretinde tadilen kabul edilmiştir. 

İkinci madde; geniş ve dar hatlı şimendiferle seya
hat edeceklerden alınacak resim miktarının başka baş
ka olması muvafık görülmeyerek (geniş hatlı şimen
diferler) tabiri (her nevi demir yolları) suretinde. «İkin
ci mevkide yüzde yedi buçuk, üçüncü mevkide yüzde 
beş nisbetinde resim ahzı» suretiyle tadil edilmiştir. 

Üçüncü madde; şehirler ile köyler arasındaki ve
saiti nakliye yolcularından alınacak resme ait bu
lunduğundan madde bu maksadı vazıh bir surette ifa
de edecek bir şekilde resim miktarı tenzilen tanzim 
edilmiştir. 

Dördüncü madde, zait görülen (azimet ve avdet için.. 
İstiyfa) fıkrası tay suretiyle kabul edilmiştir. 

Beşinci madde: Meccanen seyri sefer edenlerin de 
nakliyat resminden istisnası suretinde tadil olunmuştur. 

Altıncı madde: Aynen kabul edilmiştir. 

I Yedinci madde, murakabenin memurini Maliye ta
rafından icrası suretiyle tadil olunmuştur. 

I Sekizinci madde: Hükümetçe teklif ve Nafıa En-
I cümenince tayyedilen işbu madde kanunun kuvvei mü-
I eyyidesi olduğundan Hükümet teklifi aynen kabul 

edilmiştir. 
I Dokuzuncu madde : Şeklen tadil olunmuştur. 
I Onuncu madde : «Beş paradan noksan küsurat 
I tay ve beş para ve ondan yukarısı on paraya iblağ 
I olunur» suretinde tadil kılınmıştır. 

I On birinci madde : Kanunun Mart'a kadar tas-
I dik edilemeyiceğine binaen «Tarihi neşrinden itiba-
I ren mer'i olacaktır» tarzında tadil edilmiştir. 
I On ikinci madde : Aynen kabul edilmiştir. 
! Bu suretle tadilen tanzim kılınan lâyihai kanu-
\ niyenin kabulü Heyeti Umumiyeye arz olunur. 28 

Şubat 1340 

Muvazenei Maliye Encümeni 
I Reisi Mazbata Muharriri 

Reşat Ali Cenani 
I Kâtip Aza 
I Konya Konya 

Fuat Kâzım Hüsnü 
Aza Aza 

I Maraş Sivas 
Mithat İkinci mevkiden 8 kuruş 

şehirlerle köyler arasındaki 
aksamdan 3, 6 kuruş alın

ması taraftarıyım 
Halis Turgut 

Aza Aza 
İsparta Sivas 

Mükerrem Rahmi 
Aza Aza 

Mersin Giresun 
Niyazi Musa Kâzım 
Aza Aza 

Maraş Gaziantep 
Tahsin Ahmet Remzi 

Madde 1. — Gerek devletçe ve gerek şirketler 
ve eşhas tarafından muayyen tarifeye veya müte
beddil ücrete tebaan seyrisefer ettirilen şimendifer, 
vapur, tramvay, tünel ile seyahat eden yolcular mik
tar ve nispetleri mevaddı atiyede irae olunan nak
liyat resmini ifa ile mükelleftir. 

Madde 2. — Her nevi demir yollariyle devlet 
I veya şirket ve eşhas uhdelerinde bulunan umuma 
[ mahsus vapurlarla, seyahat eden yolcular ücuratı 

— 459 — 



t : 33 9 . 4... 1340 C : 1 

nakliyeye zamimeten ve mezkûr ücretlerle beraber 
birinci mevkide % 10, ikinci mevkide % 7,5 üçün
cü mevkilerde % 5 nispetinde resim itasına mec
burdurlar. Güverte dahi üçüncü mevki itibar olu
nur. 

Madde 3. — Tramvay, tünel, ve büyük şehirlerle 
köyler arasındaki rabıtayı muhafaza eden ve üzerle
rinde yevmî müteaddit trenler tahrik olunan demir
yolları ve aynı mahiyette vapur yolcularından tedi
ye eyledikleri nakliye ücretlerine zamimeten ve bu 
ücretlerle beraber birinci mevkide % 5, ikinci ve 
üçüncü mevkilerde % 2,5 nispetinde resim ahzolu-
nur. 

Tramvay, tünel ve büyük şehirleri köylerine vas-
leden demiryollar ve vapur yolcularından ahzolu-
nacak resim yalnız azimet için on ve azimet ve av
det için yirmi paradan her halde noksan olmaz. 

Madde 4. — Yolcu biletleri azimet ve avdete şa
mil olduğu takdirde nakliyat resmi defaten istiyfa 
olunacağı gibi bir, üç, altı, on iki aylık abone bilet 
ve kartlarının nakliyat resmi ve abone ücretleriyle 
beraber tahsil olunur. 

Madde 5. — Bilûmum mekâtip ve medaris tale-
besiyle vesaiti nakliyenin seyfiseferinde teftişe me
mur edilen cibayet ve fen memuru ve müfettişleri 
ve elbisei resmiyeyi lâbis memurini inzibatiye ve 
müfettişleri mecanen seyfisefer edenler nakliyat res
minden müstesnadır. 

Madde 6. — Nakliyat resmi doğrudan doğruya 
vesaiti nıezkûre ücuratı istiyfa edenler tarafından 
tahsil ve buna mukabil aidatın yüzde beşi idarelere 
terk olunur. 

Madde 7. — Nakliyat resminin tamamii cibaye-
tini teminen işbu kanun mucibince resim tahsiline 
memur olan müessesat ve idarelerin ücuratı nakliye 
hesabatı memurini maliye tarafından tetkik ve mu
rakabe edilir. 

Madde 8. -— İşbu kanuna muhalif hal ve hare
keti sabit olanlar hakkında evamir ve kavanin dev
lete ademi itaatta bulunanlar hakkında olduğu gibi 
muamele edilir. 

Madde 9. — tşbu kanunun suveri tatbikiyesi Ma
liye ve Nafıa Vekâletlerince talimname ile tayin 
olunur. 

Madde 10. — İkinci ve üçüncü maddeler muci
bince istiyfa olunacak rüsumu nakliye hesabında kü
surat, asgarî kabili tediye sikke beş para olmasına 
binaen hazine leyhine beş paraya ciro ve iblağ olu
nur. 

Madde 11. — tşbu kanun tarihi neşrinden iti
baren mer'iyülicradır. 

Madde 12. — işbu kanunun icrayı ahkâmına He
yeti Vekile memurdur. 

HASAN FEHMİ EFENDİ (Kastamonu) — 
Efendim! Ben ne Encümenin ve ne de hükümetin 
kanun lâyihası hakkında serdettiği esbabı mucibe-
de aradığım noktayı bulamadım. Her halde memle
ketimizde, hududu millîmiz dahilinde seyfisefer eden 
gemi ve şimendiferlerin bir sene zarfında naklettik
leri yolculardan istiyfa olunan ücretin miktarı ha
kikisi aşağı yukarı bir fark ile malumdur. Binaen
aleyh ben hükümet ve Encümenin esbabı mucibesin-
de filan hattın bir sene zarfında birinci sınıf yol
culardan şu kadar, ikinci sınıf yolculardan şu kadar, 
üçüncü sınıf yolculardan şu kadar hâsılat aldığına 
ve şu hattan %10, % 8, % 5 hesabiyle şu kadar 
resim munzam istiyfa edilebileceğine dair bir kayıt 
ve kanaat bulunmalıydı. Denizde seyfisefer eden 
hükümet ve eşhas sefaininden dahi istihsal edeceği
miz varidatı ve zannederim % 90 derecesinde tak
ribi olarak ifade etmek mümkün idi. 

HAMDİ BEY (Ordu) — Onu onlar da bilemez. 
HASAN FEHMİ EFENDİ (Devamla) — Tah

minen iki ay evvelisi nakliyat üzerinden bir vergi 
istiyfası esasını kabul etmiştik. Şu iki ay zarfında 
Hükümet eğer bu müessesattan malumatı lâzimeyi 
istemiş bulunsaydı biz şu kanun ile bu sene zarfında 
ne kadar vergi istiyfa edebileceğimizi % 90 derece
sinde anlamış olurduk ve o zaman birinci sınıf yol
culardan yüzde on almak mı lâzım gelir, yüzde se
kiz mi almak muvafık olacağını bilerek yürürdük 
zannederim. Nafıa Vekili Beyefendi burada hazır
dır. Meselâ Anadolu hattının her hangi bir kısmı
nın bir senede ne kadar varidat temin ettiğini anla
mak mümkün müdür, mümkün değil midir? 

NAFIA VEKİLİ SÜLEYMAN SIRRI BEY (İs
tanbul) — Mümkündür efendim. 

HASAN FEHMİ EFENDİ (Devamla) — Bina
enaleyh bilhassa Hükümet bu lâyihayı bize sevk 
ederken bu kanun ile ne kadar varidat temin edebi
leceğini aşağı - yukarı söylemiş olsaydı, o zaman biz 
yüzde on mu alacağız, yüzde beş mi alacağız, yüzde 
sekiz mi alacağız, bu hususta tenevvür etmiş olur
duk ve daha malum bir surette adımımızı atmış 
olurduk zannederim. İşte Hükümet bizi bu husus
ta tenvir etmemiştir. Bir sene zarfında % 10, % 7,5, 
% 6 almak suretiyle ne kadar varidat temin edece
ğimiz bizce meçhuldür. Meselâ belki birinci sınıf 
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yolculardan % 10 almayacak idik de % 8 alacaktık. 
Üçücü sınıftan % 6 almıyacaktık da % 3 alacaktık. 
Acaba bir senelik varidat nedir? Binaenaleyh Hükü
metin bu noktada bizi tenvir etmesi lâzım gelir. Ya
ni % 8 mi alacağız, % 5 mi alacağız noktasında re
yimizi istimal ederken daha tenevvür edilmiş olma
mız iktiza eyler zannederim. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — Efendim! Teklifimiz yalnız yolcu
lar hakkındadır. Bunu da iki kısma ayırmıştık. Bi
risi şehir dahilinde vuku bulan muayyen tarifeli nak
liyat, diğeri de iki şehir arasında vuku bulan nak
liyata aitti. Şehir dahilinde vuku bulan nakliyatın 
istatistiklerini aldık. İstanbul'da Şirketi Hayriyenin 
taşıdığı yolcuların adedi (12 028 521) dir. Yani bu 
kadar kişiye bir sene zarfında bilet vermiştir. 

Seyri sefaince verilen bilet adedi (9 768 846) dır. 
Tramvayca verilen biletin adedi (55 595 688) dir ki 
mâruzâtımızda da şehir dahilinde vuku bulacak nak
liyattır dedik. İşte nakliyattan alınacak resmin mik
tarı % 5 ve % 2,5'tur. Malumuâlinizdir ki İstan
bul'da Şirketi Hayriye, Haliç ve seyri sefain şirket
leri Vapurlarınca birinci mevkiden «20» para fazla 
bir resim alınırdı. Anadolu İstanbul'dan ayrıldık
tan sonra İstanbul bunu bir kararname ile Hüküme
te almıştı ve bilâhare bunu harik komisyonuna tah
sis etmiştir. Biz İstanbul'a vaziyet ettikten sonra 
muahharan esas resmin Hükümeti milliyenin teşek
külünden sonra başka bir kararname ile Hükümete 
tahsis edildiği için onu lağvettik. Yani İstanbul'da 
alınan bu yirmi para hemen hemen yine aynen bi
rinci mevkide tekrar teessüs edecek demektir. Başka
ca fazla bir şey olmıyacaktır. Diğer yerlerde yani 
sevahil arasında ve şehirlerimiz arasında vuku bulan 
nakliyatın istatistikleri de tamamen alınmıştır. Pos
ta vapurlariyle seyri sefainin naklettiği yolcuların 
adedi (252 901) dir. 

Şark Demiryolları 
İzmir - Kasaba hattı 
Aydın hattı 
Anadolu 
Bağdat 
Ankara - Sivas 
Tünel 
Mudanya - Bursa 

3 
2 

12 

778 016 
194 127 
832 662 
490 928 
62 866 
16 202 

114 289 
16 161 

Şimendiferlerin, seyri sefainin mevki üzerine 
olan istatistiklerini aldık. Yalnız hususî kumpanya
lar vardır ki bunların bir kısmı yeni teşekkül etmek 
üzeredir. Onlardan geçen sene ve evvelki sene yap

mış oldukları nakliyatın sıhhatli yekûnunu almak 
kabil olmadı. Onun için onlar hakkında sarih bir 
istatistik arz etmek imkânı yoktur. Yalnız hasılatım 
muhtelif bir surette taksim emek imkânı vardır. Si
vil, talebe, zabıta ve asker üzerine yapılmış bir ista
tistiktir. Şirketi Hayriyede birinci mevki üzerine 
aldığımız yekûn yani yolcuların yüzde otuzikisi bi
rinci mevki yolculardır. Seyri Sefainin birinci mev
ki yolcusu 4 192 619, güverte 5 576 227'den ibaret
tir. 

Tramvay; tramvayın birinci mevki yolcusu 
12 724 248, ikinci mevki 42 871 440'dan ibarettir. 

Şark Demiryolları, bunlar üç mevki üzerinedir. 
Birinci mevki, 254 727, ikinci mevki 1 492 330, 
üçüncü mevki 3 761 723'tür. İzmir Kasaba Demir
yolları birinci mevki 141 036, ikinci mevki 368 656, 
üçüncü mevki 2 267 477'dir. 

Şirketi Hayriyenin hasılatı, 92 415 103 kuruş yol
cu nakliyatından Seyri Sefainin, İstanbul ve civar 
vapurları yolcuları 811 101 lira. İstanbul Tramvay 
Şirketi 2 346 669 lira. İzmir Göztepe Tramvay Şir
keti 281 807 liradır. 

Şark Demiryolları yolcu hasılatı, 778 672, İzmir 
- Kasabanın on aylık hasılatı 678 313, Aydın 836 754, 
Anadolu; 879 966, Bağdat 197 173 Mudanya - Bur
sa 59 915, Ankara - Sivas 20 681, Dersaadet Tüne
li 404 350 liradır. Seyri Sefain Posta Vapurları 
596 915 liradır. Muayyen olan hasılatlar bundan iba
rettir. Bunların uzak yerlere giden gerek posta va
purlarından gerekse şimendifer arasında birinci mev
kilerde yüzde on, ikinci mevkilerden yüzde yedi bu
çuk, üçüncü mevkiden yüzde beş kuruş olmak üze
re verilir. Şehir dahilinde de birinci mevki yüzde 
beş, ikinci mevki yüzde iki buçuk olarak Encümen 
kabul etmiştir. Bunlardan hasıl olacak varidat akal-
li 500 bin liradan ibarettir. Diğer Ecnebi Kumpan
yalarının ve hususî vapurların varidatı da konduğu 
zaman bunun beş yüz bin ile bir milyon arasında 
olması muhakkaktır. 

REİS — Başka söz isteyen var mı? 

AKÇURAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — 
Efendim! Yine bir vergi meselesi karşısındayız. Bu 
verginin mühim bir kısmı yine İstanbul'un minkül-
lilvücuh çok ıstırap ve buhran içinde bulunan ahali' 
sine yüklenecektir. Biliyorsunuz ki İstanbul'un fuka
ra ahalisi, fukara mahallelerinden işlerine tramvay
larla gitmektedirler. Biliyorsunuz tramvayların bilet
leri hayli pahalıdır. Halk bundan nârazıdır. Üste bir 
miktar vergi daha yüklendiği zaman tramvay kum-
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panyası bundan bilistifade biletlerin fiyatını daha 
ziyade tezyit edecektir. Filvaki Şirketi Hayriye, Sey
ri Sefain biletlerinden yakın zamana kadar yani şim
di zam olunan vergi miktarından bir şey alınmakta 
idi. Binaenaleyh o kaldırılan verginin tekrar vaz'ı o 
kadar tesir etmeyecektir, alışılmış bir şeydir. 

Fakat bilhassa tramvaylarda - tünelin de o de
rece ehemmiyeti yoktur. - tesir icra edecektir. Bi
naenaleyh verginin aleyhinde söylemek istiyorum. 
Çünkü muhik bir itiraz vardır. Bütçeyi tevzin etmek 
meselesi. Bu umumî noktai nazardan haddi zatında 
vergi aleyhinde değilim, fakat acaba Nafıa Vekili 
Beyefendi bir imkânını bulamazlarını ki bu vergi 
konduğu halde tramvay biletlerinin fiyatı tezayüt 
etmesin? Buna imkân var mıdır, yok mudur? Eğer 
bu temin edilecek olursa İstanbul'da bu verginin 
tesiri bin nisbe azalacaktır. İstanbul'da bilhassa ok-
turvadan dolayı, umumiyetle iktisadî vaziyetten do
layı ve diğer bildiğiniz esbaptan dolayı tüccarı, zen
gini, fakiri kesat ve buhran halindedir. Bunun na
zarı dikkate alınmasını ve hiç olmazsa tramvay bi
letlerinin artmaması için tedabir ittihazını rica edi
yorum ve bu hususta Nafıa Vekili Beyin beni tat
min etmesini bilhassa istirham ediyorum. 

NAFIA VEKİLİ SÜLEYMAN SIRRI BEY (İs
tanbul) — Efendim! Tarifelerin noksanını hepimiz ar
zu ederiz. Fakat tarifeler şimdiki halde lâalettayin 
mukavelenamelerde olduğu gibi azamî tarife üzerine 
değildir. İş berakistir. Şimdiki ve evvelki tarifeler; 
kömür, işletme masarifi ile memurine vesaireye ve
rilecek masraflara ve buna mukabil kendisinin te
min ettiği varidata göre tespit edilmiştir. Yani şir
ket, ancak hissedarane pek cüzî bir miktarda temet
tü dağıtmak esası üzerine tarifeler tespit etmiştir. 

YUSUF BEY (Denizli) — Acaba ne kadar te
mettü dağıtıyor? 

NAFIA VEKİLİ SÜLEYMAN SIRRI BEY (De
vamla) — Es'arın fiyatı tebeddül ettiği takdirde 
tabiîdir ki işletme masarifide tebeddül edecektir. Ya
ni es'arın fiyatı tenezzül edince işletme masarifi de 
tenezzül eder. İşletme masarifi tenezzül edince, ta
rifeler de tenezzül eder. 

Şirketlerin bazısının tarifeleri altı aylık, bazıla
rının bir senelik olarak tespit edilmiştir. Bu tetkik 
edilerek es'ar düşer ve işletme masarifi tenakus eder
se tarifeler de tenezzül eder. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Efendim! Şimendi
fer garlarına yolcu olmadan giren züvvardan beş 
kuruş ücret alıyorlar : Meselâ bir adam; pederini ve

ya kardeşini yolcu edecek; ona bilet veriyorlar ve 
beş kuruş alıyorlar. Bu, ne parasıdır? Doğrudan doğ
ruya rüsum tarhetmek bunların haklan mıdır? Bu 
bapta bir imtiyaz var mıdır? 

RUHŞEN EŞREF BEY (Karahisarı Sahip) — 
Kanunla ne münasebeti var? Dünyanın her tara
fında böyledir. 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Bunun ne 
lüzumu var efendim? 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Celâl Nuri Bey! 
Zatı âlinize ait değildir. Ben şimendiferler münase
betiyle böyle bir şey soruyorum. 

NAFIA VEKİLİ SÜLEYMAN SIRRI BEY (İs
tanbul) — Efendim, inzibatın temini için bu gibi te
dabir ittihaz edilmiştir. Fakat şimdi bu kaldırılmış
tır. 

ZEKl BEY (Gümüşhane) — Teşekkür ederiz. 
REİS — Başka söz isteyen var mı? 
MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim, Kanu

nun heyeti umumiyesinden bendenizin hesabımca bir 
milyon lira varidat olacaktır. Bu mühim bir varidat
tır. Onun için böyle bir kanuna lüzum vardır. Yal
nız bendenizce bu bir rüsumdur, bir vergidir ki her
kese tatbik olunmak lâzım gelir. Eğer paso ile sey
ri sefer etti ise rüsumdan müstesnadır deniyor. Ba
kınız efendim; «Fen Müfettişleri, meccanen seyri 
sefer edenler rüsumdan müstesnadır» deniyor ve bu 
maddede söylenebildiği gibi Heyeti umumiyesinin 
müzakeresinde de söylenebilir. Fevkalâde müstesna 
bir halde seyri sefer eden, meccanen seyri sefer eden 
paso sahipleri; bu vergiden bu resimden de müstesna 
olursa iki defa haksızlık olur. Onun için bu fıkra
nın çıkması lâzım gelir. Sonra bendeniz bir nok
tayı öğrenmek istiyorum. Anadolu Demiryollarının 
bilet ücretinden birinci mevkiden % 10, ikinci mev
kiden % 8 alınacak, yalnız Anadolunun bugünkü 
bilet ücreti kanunen iki türlüdür. Birisi eski tarife
nin aynıdır. Diğeri de dört misli vergi olarak buna 
zam edilen tarifedir. Şimdi bu % 10 ve % 8 vergi 
asıl bilet ücreti üzerinden mi alınacak? Yoksa ken
disinin aldığı- % 80 den mi tekrar bir vergi daha 
alınacak? Bu ayrı bir meseledir. Bununda şimdi ten
vir edilmesini rica ederim. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — Efendim, birinci madde hakkında 
hükümetin teklif ettiği başka türlüdür. Tetkik bu
yurursanız görürsünüz ki, hiç bir istisna yoktur. Fakat 
Encümenler bunun kabiliyeti tatbikiyesini görmedik
leri için ilga ettiler. 
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Sonra sordukları % 10 ve % 8 meselesine ge
lince : Bunu yolcunun verdiği bilet parasından alı
yoruz. Meselâ bir yolcu birinci mevki için yirmi 
lira verirse bundan bir lira veya iki lira daha ala
cağız. İkinci mevkie on lira verirse bunun da yüz
de sekizini ilâve edip alacağız. Yolcunun verdiği
dir. Başka bir şey değildir. 

RElS — Efendim başka söz isteyen yoktur. He
yeti umumiyesi hakkındaki müzakereyi kâfi görüp 
maddelere geçilmesini kabul edenler lütfen el kal
dırsın... Aksini reye koyuyorum; kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Muayyen Tarifeli Vesaiti Nakliye île Seyahat eden 
yolculardan alınacak nakliyat resmi hakkında Kanun. 

Madde : 1. — Gerek Devletçe ve gerek şirketler 
ve eşhas tarafından muayyen tarifeye veya mütebed-
dil ücrete tebaan seyri sefer ettirilen şimendifer, va
pur, tramvay, tünel ile seyahat eden yolcular mik
tar ve nisbetleri mevaddı atiyede irae olunan nak
liyat resmini ifa ile mükelleftir. 

REİS — Birinci madde hakkında söz isteyen 
var mı? Birinci maddeyi aynen reye koyuyorum. Ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyu
yorum: kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

Madde : 2. — Her nevi Demiryollarıyle ve dev
let veya şirket ve eşhas uhdelerinde bulunan umuma 
mahsus vapurlarla seyahat eden yolcular ücuratı 
nakliyeye zamimeten ve mezkûr ücretlerle beraber 
birinci mevkide % 10, ikinci mevkide % 7,5 ve 
üçüncü mevkilerde % 5 nispetinde resim itasına mec
burdurlar. Güverte dahi üçüncü mevki itibar olu
nur. 

REİS —İkinci madde hakkında söz isteyen var 
mı? 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim! 
Bu mevkilerden alınacak farkı resim her halde ha
zineye aittir. Buna şüphe yok. Yalnız dünkü kabul 
ettiğimiz kanunda tasrih ettiğimiz gibi burada da 
tasrih edelim. Çünkü : Şirketlere ait vesaiti nakliye 
de vardır. Tasrih edilse, zannederim mucibi faide 
olur. «Ücretlerle beraber Hazine hissesi olarak bi
rinci mevkide yüzde şu kadarı» diye bir şey ilâve 
edilse her halde faydayı mucip olur. Buna dair bir 
takrir veriyorum. Kabul buyurursanız bilâhare şir
ketle ihtilâf olmaz. 

REİS — Başka söz isteyen var mı? yok. Tahriri 
okuyoruz. 

Riyaseti Celileye 
Ruhu kanununa nazaran muayyen tarifeli üc

retle seyri sefer eden vesait, şirkete ait olsa dahi 
alınacak resmin hazineye ait olduğu anlaşılırsa da 
kabul edilmiş olan Tuz Resmi Kanununda olduğu 
gibi bunda da farkın ciheti aidiyeti tasrih edilmek 
mucibi fevait olacağından ikinci madde üçüncü sa
tırındaki «beraber» kelimesinden sonra «hazine his
sesi olarak» ibaresinin maddeye ilâvesini teklif ede
rim. 

Bozok 
Süleyman Sırrı 

REİS — Efendim! «Hazine hissesi olarak» iba
resinin ilâvesini teklif ediyorlar. Kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum; kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın.. Bir daha reye ko
yuyorum efendim. Kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Aksini reye koyuyorum; kabul etmeyenler lüt
fen el kaldırsın. Kabul olunmadı efendim. 

Binaenaleyh maddeyi aynen reye koyuyorum. Ka
bul edenler lütfen el kaldırsın. Aksini reye koyuyo
rum; kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın.. Kabul edil
miştir. 

Madde : 3. — Tramvay, tünel ve büyük şehir
lerle köyleri arasındaki rabıtayı muhafaza eden ve 
üzerlerinde yevmî müteaddit trenler tahrik olunan 
demiryollar ve aynı mahiyette vapur yolcularından 
tediye eyledikleri nakliye ücretlerine zamimeten ve 
bu ücretlerle beraber birinci mevkide % 5, ikinci 
ve üçüncü mevkilerde % 2,5 nispetinde resim ah-
zolunur. 

Tramvay, tünel ve büyük şehirleri - köylerine vas-
leden demiryollar ve vapur yolcularından ahzoluna-
cak resim yalnız azimet için on ve azimeti avdet 
için yirmi paradan her halde noksan olmaz. 

NAFIA ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR
RİRİ HÜSEYİN RIFKI BEY (Edirne) — Efendim! 
Bu resim vaz edilirken hiç hesap yapılmış değildir. 
Yani Maliye Vekâleti bundan bir milyon lira kadar 
varidat tasavvur ediyor. Fakat bu hiç bir esasa müs
tenit değildir. Ondan sonra Maliye Vekili Bey; dün
kü ifadelerinde bütçede bir hayli açık olacağını ifa
de buyurmuşlardı. Binaenaleyh, Muvazenei Maliye 
Encümeninin teklif ettiği veçhile bu resimlerin tezyidi 
bütçenin varidatını pek fazla tezyit edemeyecek de
recededir. 

Yani bu resim tezyit edilecek olursa varidat cüzî 
bir miktarda tezayüt edecektir. Ondan maada smf-
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lar arasında bir fark olmak icapeder. Bunun için 
Avrupa'da bu resim vaz edildiğinde üçüncü mevki 
istisna edilmiştir. Fakat bizde Nafıa Vekili Beyin 
buyurdukları gibi içtimaî sınıflar teşekkül etmemiş
tir. Bundan dolayı ikinci sınıf yolcu birinciye, üçün
cü sınıf yolcu ikinciye kolaylıkla geçebileceği için 
Encümenimiz bu üçüncü mevkii koymuştur. Fakat 
hiç olmazsa mevkiler arasında mühimce bir fark 
olmalıdır. Binaenaleyh bendeniz, bunun Muvazenei 
Maliye Encümeninin teklif ettiği veçhile değil Na
fıa Encümeninin teklifi veçhile birinci mevki için 
% 10, ikinci ve üçüncü mevki için % 4 olarak ka
bulünü teklif ediyorum. 

REİS — Efendim! Nafıa Encümeni mazbatasın
da birinci mevkiden % 10, ikinci ve üçüncü mevki
den % 4 nispetinde resim ahzolunacağı tespit edil
miştir. Muvazenei Maliye Encümeni birinci mevki
den % 5, ikinci ve üçüncü mevkiden % 2,5 resim 
ahzolunur şeklinde tadil etmiştir; Edirne Mebusu 
Hüseyin Rıfkı Bey Nafıa Encümeni metninin reye 
konmasını teklif ediyorlar. Evvel emirde Nafıa En
cümeni tarafından yapılmış olan teklifi reye vaz edi
yorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini 
reye vaz ediyorum; kabul etmeyenler lütfen el kal
dırsın... Kabul olunmadı efendim. Binaenaleyh mad
deyi aynen reye koyuyorum. Kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum; kabul etme
yenler lütfen el kaldırsın... Aynen kabul olundu efen
dim. 

Madde : 4. — Yolcu biletleri azimet ve avdete 
şamil olduğu takdirde nakliyat resmi defatan istiy-
fa olunacağı gibi bir, üç, altı, on iki aylık abone bi
let ve farklarının nakliyat resmi de abone ücretleriy
le beraber tahsil olunur. 

REİS — Söz isteyen var mı? Dördüncü madde
yi aynen reye koyuyorum. Kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul olundu efendim. 

Madde : 5. — Bilumum mekâtip ve medaris ta-
lebesiyle vesaiti nakliyenin seyri seferinde teftişe me
mur edilen cibayet ve fen memur ve müfettişleri ve 
elbisei resmiyeyi lâbis memurini inzibatiye ve mü
fettişleri ve meccanen seyri sefer edenler nakliyat 
resminden müstesnadır. 

HASAN FEHMİ EFENDİ (Kastamonu) — 
Efedim, bu vergiyi biz, bir ihtiyacı maliye ve bir 
zaruret üzerine tarhettik. Binaenaleyh meccanen seyri 
seyahat eden zevatı, bu vergiden müstesna tutumak 
zannederim doğru olmaz. 

RUŞEN EŞREF BEY (Karahisar Sahip) — Hak
kınız var. 

HASAN FEHMİ EFENDİ (Devamla) — Sonra 
eğer heyeti âliyenizin tasvipine iktiran ederse şu ve
sileyle, meccanen seyri seyahat vesilesiyle bir nok
tayı arz etmek isterim. Heyeti Celileniz, vazifeniz 
başına davet olunduğunuz bir sırada gelirken bütün 
vesaitten istifade edilmesini doğru bulurum. Fakat 
rica ederim bunu da ben temdit taraftarıyım, Affı
nıza iğtiraren arz ediyorum. Meclisimizde ikide bir 
ekseriyet yok diyoruz. 

(Bir ses — Hoca efendi! Dünyanın her yerinde 
böyledir, her memlekette böyledir.) 

HASAN FEHMİ EFENDİ (Devamla) — Efen
dim! Bendeniz fikrimi arz edeyim. Biz Ankara'da 
bulundukça inşaalah burada devam edeceğiz, mem
leketimizi imar edeceğiz. Fakat İstanbul'a gidip gel
memiz pek ziyade oluyor. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Sen kaç de
fa gittin hocam. 

HASAN FEHMİ EFENDİ (Devamla) — Bende
niz yevmi içtimadan bugüne kadar üç defa gittim. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Ben hiç git
medim. 

HASAN FEHMİ EFENDİ (Devamla) — Hiç 
gitmeyenler başka. 

ESAT BEY (Amasya) — Hiç gitmeyenler de 
vardır. 

HASAN FEHMİ EFENDİ (Devamla) — Evet 
hiç gitmeyenler de var efendim. Vazifesi başına gi
dip gelmek meselesi müstesna olmak şartiyle diğer 
zamanlar seyri seyahat edecek zevatın bence, bir ka
rarınızla tarife mucibince ücret vermeleri taraftarı
yım. 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Bu madde 
onun yeri değildir. 

HASAN FEHMİ EFENDİ (Devamla) — Şim
di hülâsa, bendenizin arzım, meccanen seyri seyahat 
edenlerin bu vergiden istisnası doğru değildir. Bunu 
muvafık bulmuyorum, o cihetin tayyını rica ederim. 

HÜSEYİN RIFKI BEY (Edirne)— Efendim! 
Meccanen seyri seyahat edenlerin istisnasını gerek 
Nafıa, gerek Muvazenei Maliye Encümeni münasip 
görmüştür. Muvazenei Maliye Encümeninin bunu 
ne noktai nazardan tensip ettiğini bilmiyorum. Yal
nız Nafıa Encümenimiz bu tetkik edildiği vakit mec
canen seyri sefer edenlerin istisnasını icap eden es
bap olarak evvelen kabiliyeti tatbikiyesi olmamak, 
sonra meccanen seyri sefer eden bir adam, elindeki 

— 464 — 
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pasosu mucibince istediği yere gidebilir ve gişeye 
uğrayıpta bilet almak mecburiyetinde değildir. Hü
kümet, bunu teklif ettiği vakit şimendiferde veya 
vapurda biletleri kontrol edecek memurlar vasıtasiy-
le istiyfa edeceğini dermeyan etmiştir. Halbuki bu 
şekilde bu vergi tabiî ki istiyfa edilemez. Şimdi her
hangi bir şirket tasavvur buyurunuz! Gerek mebus
lar - tabiî yalnız mebusları düşünmüş değiliz - gerek 
bir müfettiş, Maliye Müfettişi olsun, Dahiliye Mü
fettişi olsun, Hükümete müracaatı üzerine kendisi
ne bir paso verilir ve seyahati terviç edilir. Bu vazi
yette Hükümet seyri sefer için vergi alırsa bu şirket
ten buna karşı bir itiraz varit olmaz mı? Ve dene
mezini ki, sen seyri sefer edenlerden vergi alıyorsun, 
ben de ücret almak hakkını haizim. Bunu haiz oldu
ğum halde bedava seyri seyahat talep ediyorsun. 
Böyle bir itiraz karşısında Hükümetin mevkiî tabiî 
mühim ve nazik olur. Bu tecviz edilemez. Ondan 
sonra meccanen seyri sefer edenlerin bir kısmı da 
kumpanyanın adamlarıdır. Bu adamlardan resim 
alınması doğru değildir ve zaten o resmin alınması, 
o vesaiti nakliye sayesindedir. Bu noktai nazardan 
encümenimiz, meccanen seyri sefer edenlerin ver
giden istisnasını terviç etmiştir. 

ÎSMET BEY (Çorum) — Efendim, Muhtar 
Beyefendi ile Hasan Fehmi Bey, meccanen seyri 
sefer edenlerden bu verginin alınmaması hakkındaki 
fıkranın kaldırılmasını terviç ettiler. Bu ikinci mad
dedeki vesaiti nakliyede kabili tatbiktir. Üçüncü 
maddedeki vesaiti nakliyede kabili tatbik değildir. 
Çünkü bu, vesaiti nakliyede asgarî on para alınacak
tır. Bu para için asgarî cibayet yoktur. Eğer birinci 
ve ikinci maddelerdeki vesaiti nakliyeden bu istis
nayı kaldırmak lâzım gelirse buraya (müfettişler) 
kelimesinden sonra «İkinci maddede muharrer ve
saiti nakliye ile meccanen seyri sefer edenler müs
tesnadır.» denilmelidir ki, usûlü cibayet vaz'ı müm
kün olmayan bir şeyde resim alacağız demenin bir 
faydası yoktur. 

AHMET MUHTAR BEY (Trabzon) — Efen
dim, heyeti umumiyesinin müzakeresinde arz ettim 
ki umuma şâmil olması lâzım gelen bir resim tarh 
olunurken paso ile ve ücret vermeden seyahat et
mek hakkını vermemelidir. Yani isterse ücretsiz is
terse ücretli seyahat etsin, bu resme tabi olmalıdır. 
Nafıa Encümeninin beşinci maddesini kabul etmek
le zaten maksat hasıl olur. Rıfkı Bey biraderimiz, 
hem Encümen Reisi, hem de mazbata muharriri 
namına imza koymuştur, okursa, burada meccanen 

seyri seyahat edenler yoktur. Nafıa Encümeninin 
maddesini okuyunuz! Üniformasını lâbis veya sivil 
olan memurini inzibatiye bir, bilumum mekâtip ve 
medaris talebesi iki, vesaiti nakliyenin seyri seferin
de teftişe memur edilen fen memuru, cibayet me
murları ve müfettişler yani o vesaiti nakliyenin kendi 
müfettişleri, kendi cibayet memurları esasen mecca
nen seyri sefer eder. Bunlar müstesna olmak lâzım 
gelir ve bunlar müstesnadır. Bundan başka Maliye 
Encümeninin koyduğu «Meccanen seyri sefer eden
ler» tabirini çıkarmak lâzımdır. Meccanen seyri se
fer etse bile Hükümetin vergisini vermelidir. 

AKÇURAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — 
Takrir verdiniz mi efendim? 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Verdim, efendim. 
AKÇURAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — 

Reis Bey! Biz takririmizi alarak Muhtar Beyin tak
ririne iştirak ediyoruz. 

Riyaseti Celileye 
Beşinci maddenin son satırından (ve meccanen 

seyrü sefer edenler ibaresinin tayyını teklif ederim. 
Trabzon 

Ahmet Muhtar 

Makamı Riyasete 
Paso, nefsii emirde hamiline meccanen seyahat 

hakkını bahşeden bir vesika demektir. Binaenaleyh 
paso hamillerinin, zamı ücretinden müstesna tutul
maları başka bir noktaî nazardan değil, mahza paso 
hamili bulunmalarından münbais olabilir. Maddenin 
aynen reye vazını teklif ederim. 

9 Nisan 1340 
İzmit 

İbrahim 

REİS — Efendim! Trabzon Mebusu Muhtar 
Bey.... 

REŞAT BEY (Saruhan) — Paso ile seyahat, re
simden istisnaiyetini istilzam etmek diyen hükümet
tir. Hükümet mütalâasını söylesin rica ederim. 

REİS — Hükümet mütalâasını söyledi. Eski 
noktaî nazarında sebat eylediğini Maliye Vekili Bey 
söylediler. 

Efendim! Beşinci maddenin son satırındaki «Ve 
meccanen seyri sefer edenler» ibaresinin tayyını 
teklif ediyorlar. Bu teklifi kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Aksini reye koyuyorum; kabul etmeyen
ler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmemiştir efendim. 
Efendim! Maddeyi aynen reyi âlinize vaz ediyorum. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Akisini reyinize 
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koyacağım; kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul olundu efendim. 

Madde 6 ,— Nakliyat resmi, doğrudan doğruya 
vesaiti mezkûre ücuratını istiyfa edenler tarafından 
tahsil ve buna mukabil aidatın yüzde beşi idarelere 
trek olunur. 

REtS — Söz isteyen var mı? 
HACtM MUHİTTİN BEY (Giresun) — Efen

dim, bu aidatı tahsiliye olarak kumpanyalara verile
cek yüzde beş, çoktur. Hesabatını tutmak gayet ko
laydır. Yüzde ikiye tenzilini teklif ediyorum. Kabu
lünü rica ederim. ((Muvafık sesleri.) 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — Yüzde beş çok değildir. Suiistima-
lâtı tamamen men etmek için lâzımdır. Kumpanya
lar, ayrıca bu hesabatı da tutacaktır. Binaenaleyh 
verilecek yüzde beş çok değildir. 

Riyaseti Celileye 
Altıncı maddede muharrer bulunan % 5 aidatın 

% 2 olarak tadilini teklif ederim. 
Giresun 

Hacim Muhittin 

REİS — Bu teklifi kabul edenler lütfen el kal
dırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul edilmemiştir. 

Maddeyi aynen reyi âlinize koyuyorum. Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reyi âlinize ko
yuyorum; kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul olundu. 

Madde 7. — Nakliyat resminin tamamii ciba-
yetini teminen işbu kanun mucibince resim tahsiline 
memur olan müessesat ve idarelerin ücuratı nakli
ye hesabatı memurini maliye tarafından tetkik ve 
murakabe edilir. 

NAFIA ENCÜMENİ MAZBATA MUHARRİRİ 
HÜSEYİN RIFKI BEY (Edirne) — Nakliye şirket
lerinin mühim bir kısmı nafıanın ve bir kısmı da 
Ticaret Vekâletinin murakabesi altında orada komi
serleri vardır. Murakabeyi bu komiserlerle yaparlar. 
Bunlar, Hükümetin komiserleridir. Şirketlerin her 
türlü muamelâtı fenniye ve idariyesini kontrol ettik
ten maada hesabına kitabına da bakarlar. Bina
enaleyh zaten Hükümet komiseri bulunduğu bir şir
kette ayrıca memurini maliyeyi bulundurmak doğru 
bir şey değildir. Komiserlerin haysiyetini ihlâl eden 
bir şekildir. Komiser o vazifeyi de ifa eder. Bina
enaleyh maddenin Nafıa Encümeninin teklifi veç
hile reye konmasını teklif ederim. Sonra Muvazene 
Encümeni bir taraftan bunu teklif etmekle beraber 

dokuzuncu maddede (işbu kanunun süveri tatbikiye-
si Nafıa ve Maliye Vekâletlerince talimatname ile 
tayin olunur) deniyor. Eğer Nafıa Komiseri işe ka
rışmayacak olursa bu maddede Nafıa Vekâletini va-
zifedar göstermekte manâ kalmaz. Onun için, 
maddenin Nafıa Encümeninin teklifi veçhile reye 
konmasını teklif ederim. 

REİS — Başka söz isteyen var mı? (Hayır ses
leri) Efendim? Edirne Mebusu Hüseyin Rıfkı Bey, 
Nafıa Encümeninin teklifi veçhile maddenin reye 
vaz'ını teklif ediyor. 

Bu teklifi kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Zannederim an
laşılmadı. Yedinci maddede iki şekil vardır. Birinci
si Nafıa Encümeni tarafından tespit olunan şekildir 
ki (Komiser olan idarelerde Komiserler tarafından, 
komiser bulunmayan yerlerde memurini maliye ta
rafından tetkik ve murakabesi) deniyor. 

REŞAT BEY (Saruhan) — Reis Beyefendi! Me
sele anlaşılmıyor, efendim. Komiserlerin yapacağı 
kontrol idarî mesaile aittir. Memurini Maliye, Mali
ye Müfettişleri varidatın cibayeti noktai nazarından 
tetkik eder. Muvazenei Maliye Encümeninin tadili 
veçhile kabul edilmek lâzımdır. 

REİS — Efendim! Nafıa Encümeninin teklifi 
veçhile maddeyi kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edil
medi. Binaenaleyh, maddeyi aynen reyinize koyuyo
rum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul et
meyenler lütfen el kaldırsın... Kabul olundu. 

Madde 8. — İşbu kanuna muhalif hal ve hare
keti sabit olanlar hakkında, evamir ve kavanini dev
lete ademi itaatta bulunanlar hakkında olduğu gibi 
muamele edilir. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim! 
Bu maddede (İşbu kanuna muhalif hal ve hareketi 
sabit olanlar hakkında evamir ve kavanini devlete 
ademi itaatta bulunanlar hakkında olduğu gibi mu
amele edilir.) Deniyor. Bir yolcu bilet alırken bu res
mi verecektir. Başka yapacak muamele nedir? Ver
mem diyen adama bileti de verilemez. Şu halde baş
kaca evamir ve kavanine muhalif hal ve harekât 
olamaz, maddenin kabiliyeti tatbikiyesi yoktur. İza
hat versinler, Heyeti Celile kani olursa pekâlâ, de
ğilse bendeniz tayyını teklif ediyorum. Bu madde 
zaittir. Çünkü bu resim bilet ücretiyle beraber alı
nır. 

SADIK BEY (Karahisarı Sahip) — Efendim, bu 
maddede (İşbu kanuna muhalif hal ve hareketi sabit 
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olanlar hakkında evamir ve kavanini devlete ademi 
itaatta bulunanlar hakkında olduğu gibi muamele 
edilir) diyor. Halbuki maksat bu madde mucibince 
muhalif hareket edenlerin tecziyesidir. Şu itibarla 
bu tecziyede kazaî olmak icap eder, mahakime ait 
bir iş olduğu anlaşılıyor. Şimdi bir adam kanuna 
muhalif hareket edecek olursa bu madde ile mahke
meye sevk edilecek, mahkeme bunu neye nazaran 
tecziye edecek? Bu adamın tecziyesi evamirle mi, 
Kavaninle mi olacaktır? Bendenize kalırsa (Evamir) 
kelimesi fazladır. (Kavanin) dediğimiz zaman mak
sat ve gaye temin edilmiş olur. Bir mesele kelime
ye sevk edildimi orada (evamirle kavanin) birleşi
yor Binaenaleyh, mahkemenin herhalde kavanini ter
cih etmesi iktiza eder. (Kavanin) dediğimiz gibi mak
sadı temine kâfidir. Onun için bir de takrir takdim 
ediyorum. Bu (Evamir) kelimesinin tayyını rica ede
rim. 

HÜSEYİN RIFKI BEY (Edirne) — Bu madde
ye hiç lüzum yoktur. Usulen ve ahkâmı umumiye 
dairesinde ne muamele olunursa o muameleyi gö
rür. Binaenaleyh haşivden ibarettir. 

REİS — Efendim! Bozok Mebusu Süleyman Sır
rı Bey sekizinci maddenin tayyını teklif ediyor. Mad
denin tayyını kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Madde tayyolun-
muştur. Dokuzuncu madde sekizinci madde olmuş
tur. 

Madde 8. — İşbu kanunun suveri tatbikiyesi Ma
liye ve Nafıa Vekâletlerince talimatname ile tayin 
olunur. 

RElS — Söz isteyen var mı? 
HÜSEYİN RIFKI BEY (Edirne) — (Nafıa) ke

limesinin tayyını teklif ederim. Nafıa Vekâletinin bu 
meselede işi kalmamıştır. Yalnız Maliye Vekâleti 
bir talimatname tanzim etsin. (Nafıa Vekâleti) ke
limesi tayyolunmalıdır. 

RElS — Efendim! (Nafia) kelimesinin tayyını tek
lif ediyorlar, bu kelimenin tayyını kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldır
sın... Kabul olunmadı. Binaenaleyh maddeyi aynen re
yinize vaz ediyorum. Kabul edenler lütfen el kal
dırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul olundu. 

Madde 9. — İkinci ve üçüncü maddeler mucibin
ce istiyfa olunacak rüsumu nakliye hesabında küsu
rat, asgarî kabili tediye sikke beş para olmasına bi
naen Hazine leyhine beş paraya cebir ve iblağ olu
nur. 

REİS — Söz isteyen var mı? Maddeyi aynen re
yinize vaz ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
olundu. 

Madde 10. — İşbu kanun tarihi neşrinden itiba
ren meriyülicradır. 

HÜSEYİN RIFKI BEY (Edirne) — Birtakım ter
tibat alınacaktır. Hiç olmazsa bunu iki hafta sonra 
meriyülicra kılmak muvafık olur. 

REİS — Efendim! (İki hafta sonra meriyülicra-
dır.) suretinde tadilini teklif ediyorlar. Kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kal
dırsın... Kabul olunmadı. Şu halde maddeyi aynen re
yi âlinize koyuyorum. Kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
olundu. 

Madde 11. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına He
yeti Vekile memurdur. 

REİS — On birinci maddeyi kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini tayini esami ile reye 
vaz ediyorum. Kabul edenler beyaz, kabul etmeyen
ler kırmızı rey puslası vereceklerdir. 

2. — Konya Ovası İskası hakkında İcra Vekilleri 
Riyasetinden mevrut (1/65) numaralı kanun lâyihası 
ile Konya Mebusu Kâzım Hüsnü Beyin Konya İska 
sahasındaki araziden alınacak ücret hakkında kanun 
teklifi (2/92) ve Nafıa ve Muvazenei Maliye Encümen
leri mazbataları : 

REİS — Tezkere ve mazbataları okuyoruz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti Celilesine 

Konya Ovası İska resmi hakkında tanzim kılınıp, 
İcra Vekilleri Heyetinin 19.10.1338 tarihli içtima-
ında kabul edilen kanun ve esbabı mucibe lâyihaları 
rapten arz ve takdim kılınmıştır. İfayı muktezasiyle 
neticesinin iş'arına müsadei devletlerini istirham ey
lerim efendim. 

Türkiye Büyük Millet 
Meclisi 

İcra Vekilleri Heyeti 
Reisi 

Hüseyin Rauf 
İrva ve İska Resmi Kanunu hakkında 

Esbabı Mucibe Lâyihası sureti 
Konya Ovası irva ve ıska müessesesinin varidatı 

masarifatını koruyamamaktadır. Müessesenin işlet
me ve tamiratı mütemadiyesinin sureti münasebede 
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ifa olunan umuru iskaiyeden mütehassıl varidat ile 
icra edilmesi lâzımdır. Bu varidat esbabı atiye dolayı-
siyle masarife tekabül edememekte ve gün begün te
nakuz eylemektedir. 

1. — Iska resminin bir şekli kanunîye iktiran et-
tirilememesi, 

2. — İska sahasında nüfus teksif edilememesi, 
3. — Ziraatın fenne tatbiken ve âlâtı ziraiyei cedi

de istimal edilemeyerekten iptidaî surette icrası. 
4. — Ahalinin ahvali hazıra dolayısıyle kudreti zi-

raiyeye malik olmamasından, su kuvvetiyle arazide 
husule gelen ayrık otlarını sökememekten naşi ka
nallar haricinde ziraat yapması, 

5. — Menfaatim müdrik olmayan ahalinin sula
maya rağbet göstermemesi, 

6. — Kadastronun ikmal edilmemesi ve arazii 
emiriyenin işletilmemesi gibi esbaptan mütevelittir. 

İska resmi 1331 senesinde Maliye Nezaretinin em
riyle Konya vilâyeti tarafından yaptırılan bir tahmin 
neticesinde İska kanalları dahilinde veya mıntıkai nü
fuzunda cem'an 100 000 dönüm ziraat icra edildiğine 
göre tahakkuk ettirilmiş ve beher dönümden altın ak
ça yedi kuruş ahzolunması kararlaştırılarak 1336 se
nesine kadar aynı miktar ziraat üzerinden yedişer ku
ruş tahsil edilmekte bulunmuştu. 1336 senesinden iti
baren para farkı ve hububat rayicinin fevkalhad te-
reffüü nazarı itibare alınarak Hükümeti Milliyece be
her dönümden kırk kuruş alınması takarrür eylemiş ve 
1336, 1337 seneleri zarfında muvazenei umumiyeye 
olveçhile ithal edilmiş ise de bu hususta ayrıca bir 
kanun neşredilmediğinden Konya vilâyetiyle İska İda
resi ve Maliye Vekâletleri arasında uzun muhaberatı 
mucip olarak tahsilatın icrası kabil olamamış ve 1337 
senesi nihayetine kadar tahsilatın nispeti yüzde on beş 
miktarını tecavüz edememiş olduğu gibi 1338 senesi 
tahakkukatı dahi bir çok esbabı mania dolayısıyle 
ifa edilememiştir. 

İska Müessesesi ne gibi şeraitle tesis edildi ve hü
kümete neye mal oldu? Memleketimizde yegâne tesis 
edilen ve Avrupa'da bile emsali nadir bulunan Konya 
ovası İska Müessesesi 10/23 Teşrinnisani 1323/1907 ta
rihli mukavelename ile maktuan on dokuz milyon 
beşyüz bin frank mukabilinde hükümet nam ve hesa
bına Anadolu. Demiryolları Şirketi tarafından berveç-
hi ati şeraiti haliye dairesinde inşa edilmiştir. 

1. — On dokuz milyon beş yüz bin frankı tecavüz 
etmemek şartiyle umumî kabulü muvakkat muamele
sine kadar ceste ceste tahakkuk edecek masarifi ha-
kikiyeyi mübeyyin istihkak raporları muhteviyatına, 

hükümete tarihi tevdilerinden üç ay evvelki tarihten 
itibaren faizi basit hesabiyle yüzde beş faiz yürütü
lecektir. 

2. — Mütekabilen hükümet kabulü muvakkat tari
hine kadar fazlai aşardan senevî maktuan yirmi beş 
bin lira şirkete tediye edecek ve umumî kabulü mu
vakkat neticesinde birinci fıkra mucibince hâsıl ola
cak yekûndan işbu. tediye olunan mebaliğin % 5 fai
zi. basit hesabiyle baliği badettenzil mütebakisi Hükü
metin umumî kabulü muvakkat tarihindeki deyni ha
kikisini teşkil edip % 5 faiz ve 11072 amortisman 
hesabiyle otuz beş sene zarfında imha ve itfa edi
lecektir. 

İşbu meblağın itfası için berveçhi ati teminat ta
karrür eylemiştir. 

Evvelâ : Demiryollar teminatiyle istikrazatı malu-
mei muhtelifeye tahsis kılınmış olan aşarın fazlaların
dan Düyunu Umumiye İdaresi vasıtasıyle maktuan 
yirmi beş bin lirayı Osmanî. 

Saniyen; irva ve İska edilecek arazinin son beş 
seno aşarı hâsılatının haddi vasatisinden fazla vuku-
bulacak hâsılatı öşriye, aşarı mezkûre alelusul müza
yede olunarak hâsılatı Konya Bankı Osmanî şubesine 
tevdi ve takasiti seneviyeyi ikmal için salifüzzikir yirmi 
beş bin liraya zamimeten mezkûr şube vasıtasıyle 
şirkete tesviye olunacaktır. 

Salisen : Hükümetçe sureti münasebede icra edi
lecek umuru iskaiyeden mütehassıl rüsumdan tamiratı 
mütemadiye ile işletme masarifi badettenzil kalacak 
hâsılatı safiye. 

Rabian tathir ve irva olunacak araziden muhaci
rini İslâmiyenin iskân ettirileceği mahallerden başka 
ayrıca İslâm karyeleri teşkil olunmak üzere füruht 
olunacak arazi esmanı. 

Hamisen; maddei sabıkada muharrer tahsisat ta
kasiti seneviyeyi ifaya kifayet etmediği takdirde hü
kümet farkını varidatı saireden ikmal etmeyi taahhüt 
eylemiştir. İşde hükümet hesabına İska tesisatı için 
sarfolunan mebaliğ bir istikraz akdiyle sureti itfası şe
raiti saiite dairesinde takarrür eylemiş ve yapılan he
sap neticesinde hükümetin kabulü muvakkat tarihin
deki borcu berveçi ati gösterilmiştir : 

Birinci fıkra mucibince, şirketin muhtelif zaman
larda vücude getirdiği inşaat bedelleri % 5 faizi basit 
ilâvesiyle «995 725» liraya baliğ olmuştur. 

İkinci fıkra mucibince, tarihi mezkûre kadar hükü
met tarafından şirkete tediye edilen mebaliğ kezalik 
c/c 5 faizi basit ile 140 625 liraya baliğ olmuştur. 
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O halde hükümetin kabulü muvakkat tarihi olan I 
1 Kânunusani sene 1913 tarihindeki esas borcu bi
rinci ve ikinci fıkraların farkından ibaret olup bu da 
sekiz yüz elli beş bin yüz liradan ibaret bulunmuştur 
ki ikinci fıkra mucibince otuz beş sene zarfında itfası 
için muktazi taksiti senevi takriben altmış bin lira
dan ibaret bulunmuştur 1913 senesinden beri hali harp 
dolayısıyle işbu taksiti senevi tediye edilemeyip, edil
miş olsa bile Tecili Düyun Kanununun neşrine ka
dar pek cüzî bir miktar eda edilmiş olmakla 1 Kânu
nusani 1913 tarihinden itibaren taksidi senevinin tedi
ye edilmediğini kabul etmek doğrudur. O halde şirket 
ile hükümet arasında dokuz senelik yani 9 X 60 000 
= 540 000 liralık taksidi seneviden mütehassıl bir 
hesap da mevcuttur. Bundan başka kezalik 1330 sene
sinden beri işletilmekte olan müessesenin vasati se
nevi yirmi beş bin lira hesabiyle Hazineden tediye olu
nan masrafı vardır ki bu da 225 000 liraya baliğ ol
muştur. işbu meblağı İska kanalları dahilindeki ziraat-
ten dolayı husule gelen fazlai aşar ile kapatılmış ad
detmek mümkün ise de İska dahilinde aşarın salifüzzi-
kir mukavelenin saniyen fıkrasına tevfikan ayrıca mü
zayede edilmemesinden miktarı hakikisini tayin ey
lemek kabil olamamıştır. Balâdaki hesaba göre Ha
zinenin İska tesisatının icrası dolayısıyle ağırca bir yük 
altında olduğu anlaşıldığından bir müesseseyi müsmir I 
bir şekle ifrağ ederek varidatının tezyit ve tahtı temi- £ 
ne alınmasında ne derece iltizamı dikkat ve sürat olun- jj 
ması lüzumu tezahür eder. Iska projesine göre amelî I 
tetkikat neticesinde tanzim kılınan iktisadî raporlara 
nazaran 580 000 dönümden ibaret olan arazi kamilen 
ekildiği halde işletme tamiratı mütemadiye masarifi 
çıktıktan sonra fazlai aşardan senevî 270 000 lira va
ridatı safiye istihsal edilebileceği anlaşılmasına rağ- I 
men balâda arz olunan yedi maddedeki esbab haylu-
letiyle müessese işletme masrafını dahi koruyamamak
tadır. 1338 senesinde kanallar dahilindeki ziraatın mik
tarı 50 000 dönüm olup bu da maalesef mecmu saha- I 
nın on iki de biri nispetindedir. 

Memaliki mütemeddinede irva ve İska ve teyebbis 
gibi ameliyatlar ya imtiyaz tarikiyle veyahut Hükü
met marifetiyle icra edilir. Bu gibi ameliyatlar inşaatı 
miyahiyei ziraiyeden olmakla toprak meselesi demek 
olduğundan tercihan hükümetlerce yaptırılmaktadır. 
Bazı memaliki ecnebiyede menafiini idirak edemeyen 
ahaliye refah ve servet temin eylemek ve aynı zaman
da aşarın tezyidi ve arazinin kesbi şeref ve kıymet ey
lemesi mülâhazasıyle umuru miyahiye hakkında cez
ri kanunlar neşredilmiş ve hatta alâkadar arazi sahip

lerine kendi aralarında su sendikaları teşkil ettirile
rek masarifi umumiyesi taraflarına ait olmak üzere 
irva ve teyebbüs, ıslahı enhar gibi ameliyat ve inşa
atı miyahiyeyi bizzat icra ettirmek gibi kanunî mec
buriyetler vaz edilmiştir. Hükümetler tarafından mas
raf ihtiyariyle tesis edilen bu gibi müesseselere gelin
ce; alâkadar arazi sahipleri arazilerinin vüsat ve faz
lai kıymetleri nispetinde masarifi umumiyeye iştirak 
ettirilmekte olduğu gibi tathirat ve iska ücreti namiyle 
de ayrıca bir resim tediye eylemektedirler. Halbuki 
Hükümet tamamen halkçı zihniyetiyle ahaliye kar-
ş». büyük fedakârlıklar yaparak fazla aşarın ademî 
kifayesi halinde varidatı sairesiyle taksidi senevî te
diye eylemeyi kabul etmesine rağmen ahalinin hiç ol
mazsa iskanın tamiratı mütemadiyesiyle işletme mas
rafını deruhte eylememesi minküllülvücuh gayri caiz
dir. Binaenaleyh ahaliye sureti katiyede kanallar da
hilinde ziraate sevk ve cebr edecek bir kanun neşri hem 
arazi sahiplerinin ve hem de Hazinenin menafii ica
bıdır. Bu. da ancak iska kanalları dahilinde veya mm-
tıkai nüfuzunda arazisi mevcut olup sulanması müm
kün olan kura ahalisinin icra ettikleri ziraate alelitlak 
i:ka resmi namiyle üç sene müddetle dönüm miktarı 
nazarı itibare almayarak mahsulün miktar ve kıyme
tine göre iska resminin bir nispeti münasebede aşar 
zammı ile kabil olup bu şekil hem maksadı temine ve 
hem de bilâ vasıta aşar ile birlikte tahsil edilmiş ola
cağından bir resmi munzam gibi mültezimler tara
fından suhuletle tediye olunabilecektir. Iska resminin 
aşara zammı suretiyle istiyfası müessesenin idamesini 
temin ve ziraatın kanallar dahilinde tevessüünü teshil 
etmiş olur. 

Bu cihet bir kanunla temin edilirse şimdiye kadar 
varidatsızlık yüzünden tathir edilememiş kanallar ve 
imalâtı sairenin tamiratı mütemadiyesi mükemmelen 
ve hükümete bar olmaksızın icra edilebileceği gibi 
arazii emiriyenin atiyen bir şirketi ziraiyeye şeraiti na
fıa dairesinde teslimi ve makine kuvvetinin tezyidi ve 
icap eden mahallerde muhacirin iskânı suretiyle Türk 
karyeleri tesis edilerek müessese gayet parlak netice
ler verebilecek ve Konya ovası hiçbir şüphe yoktur ki 
bir zahire deposu halini alabilecektir. Aksi takdirde 
ise müessesenin müruru zamanla inhidamını görmek 
feciati karşısında bulunulacağına şüphe yoktur. 

Dönüm üzerinde tayin edilen kırk kuruş bir ka
nuna müstenit olmadığından meclisi idarei vilâyetçe 
hububat için 25 ve bostanlar için 50 kuruş olarak ta-
hakkukat tasdik edilmiş olduğundan iska resmi nısıf 
derecesine düşmüş ve bittabi bakaya miktarı da aynı 

— 469 — 



t : 33 9 . 4 . 1340 C : 1 

nispette tenezzül etmiştir. Dönüm üzerine tayin edi
len rüsumun miktarı her ne olursa olsun sureti tahsi-
liyesinde o derece müşkülât mevcuttur ki, hemen mu
haldir denilebilir. Çünkü evvelâ : Tahakkukatın icra 
edilebilmesi için arazii mezrua her sene baştan başa 
bilmesaha her bir şahsın miktarı arazisinin tahdit ve 
tahririne mütevakkıftır ki kura heyeti ihtiyariyesi ara
zi sahiplerinin isimlerini bildirmedikçe ve tahakku-
kat defterlerini tasdik eylemedikçe duşumun tahakku
ku ve binaenaleyh tahsili aynı kabil bulunmakta ve 
bu hususta kura heyeti ihtiyariyesi ne kanunen ve ne 
de idareten cebredilememektedir. Binaenaleyh ahali ile 
iska idaresi arasında birhakkın mucibi niza ve ihtilâf 
olan bu meselenin halli ancak atideki kanuna tevfi
kan resmi iskanın aşara zammı ile kabildir. Tahsili na-
kabil görünen bakayanın tecili mümkün olduğu tak
dirde kanunun birinci maddesindeki müddetin bir se
ne daha temdidiyle dört seneye iblağı ve beşinci mad
denin de ona göre tadili muvafıkı mütalaa görülmek
tedir. Şu halde 1339 senesi ile eylül nihayetine kadar 
iska masarifinin Hazinece tediyesi icap eder. (Esasen 
elyevm tahsilatın akametine binaen Hazine iska işlet
me masarifini tediye etmemektedir.) 

Aşara % 5 zammı halinde husule gelecek irat ber-
veçhi ati tahmin edilmiştir : 

Alelade araziye bir havayı tohum ekildiğine gö
re kurak olmayan senelerde (5 ilâ 6) havayı yani ya
rım Konya kilesi mahsul alınmaktadır. Sulanan ara
ziden yüzde yüz fazlasıyle 12: 14 havayı mahsul alın
dığı bittecrübe sabittir. Bir Konya kilesi buğdayın, 
badessulh ilk senelerde fiyatı «,1 000» ve arpanın «500» 
kuruş olarak tahmin etmek, elyevm buğdayın nevine 
göre (1 500 ilâ 1 800) ve arpanın (600 ilâ 750) kuruş 
olması itibariyle muvafık olacağından ve bu arazide
ki mahsulün sülüsanı buğday ve sülsü arpa olarak 
ekildiği malum olmasına binaen o halde bir dönüm
den dokuz havayı yani 144 kilogram buğday ve 4,5 
havayı arpa yani 56 kilogram arpa hasıl olur. (Bir ha
vayı buğday 16 kilogram ve bir havayı arpa 12,5 ki
logramdır.) Buğdayın kilesi; «12 havayısı «1 000» ku
ruş olduğuna göre «,9 havayısı 750» kuruş olur. Ar
panın beher kilesi yani 12 havayisi 40 kuruş oldu
ğuna göre 4,5 havayisi 150 kuruş olur. 

O halde bir dönüm arazinin mahsulü bedeli bu 
ikisinin mecmuu olup, bu da 750 + 150 •= 900 ku
ruştan ibaret bulunur. Bermucibi kanun işbu mahsu
lün veyahut bedelinin % 5'i iska resmi namiyle alına
cağından 900 X 0,05 — 45 kuruş alınmış olacaktır. 
Sulhun akdi ve ahalinin avdetiyle ilk iki sene zarfında 

80 bin ve son iki sene zarfında 100 000 dönüm zere-
dildiği kabul edilirse 1339 senesinden itibaren vasati 
90 000 dönüm ziraatten senevi 40 500 lira irat temin 
kabil olacağı takribi olarak anlaşılmakla bu meblağ ile 
iskanın işletme masrafı ile tamiratı mütemadiyesinin 
temini tahtı imkâna girer ve ahaliden veya mültezim
den işbu meblağ öşür ile birlikte tahsil edileceğinden 
suhuleti azimeyi mucip ve niza ve ihtilâfın izalesini 
müstevciptir. 

Üç veya dört sene sonra kanunda muharrer ikinci 
madde mucibince nispeti mezkûre tenzil edilebileceği 
gibi ziraatın tezayüdü ve mahsul kıymetinin tenezzülü 
hasebiyle beher dönüme isabet eden meblağ berveçhi 
ati kendiliğinden tenakus etmiş olacaktır. 

Evvelâ dört sene sonra buğday fiyatının 500 kuru
şa ve arpanın 250 kuruşa kadar tenezzülü muhakkak
tır. Saniyen buna mukabil ziraat miktarının tezayüdü 
ile 120 000 dönüme kadar çıkması mümkündür. (1334 
senesinde 125 bin dönüm) zer edilmişti. Bu şeriate gö-' 
re ve asgarî hesapla bir dönümden alınan buğday mah
sulünün bedeli 375 kuruş ve arpa mahsulünün bedeli 
75 kuruş olup, mecmu olan 375 + 75 = 450 kuruş 
bir dönümden alınan mahsulün bedeli olur. O halde 
bunun % 5'i iska resmi olup, o da (450 X % 5 = 22,5) 
kuruş olur ki beher dönümde vasatı olarak 22,5 ku
ruş alınacağını' gösterir ki ekilen dönüm miktariyle 
hasılı zarbı iska varidatından ibaret olup, bu da 
120 000 X 22,5 == 27 000 liraya baliğdir. Dört sene 
sonraki şeraite göre iska işletme masrafiyle tamiratı 
mütemadiyesinin de işbu meblağla ve hatta esarın te
nezzülü muhtemeline nazaran daha dûn miktar ile 
mümkün olacağı şüphesiz olmakla arazii mezruamn 
tevsi ve tezayüt eylediği görüldüğü takdirde % 5 nis
petinin icabına göre % 4 ve daha aşağı bile tenzili 
kabil olur. 

Hulâsa : Gerek iskanın vaziyeti hazırası ve aha
linin ve Hazinenin menafii, gerekse resmin suhuleti tah
sili icabı olarak ve resmin merbut kanun dairesi da
hilinde aşara zammı lüzumunu göstermektedir. 

Dönüm başına maktu ücretten ahalinin zararı ola
bilir. Halbuki öşre zam keyfiyeti mahsulün miktarı ve 
kıymeti ile mütenasip olacağından ne ahali ve ne de 
Hazine mutazarrır olur. Bundan daha âdil bir şekil 
bulmak mümkün değildir. Birinci maddedeki müd
detin bir sene daha temdidi suretiyle bakayanın te
cili sureti iltizam edilirse, senelerden beri yıkılmış ve 
ıstıraba günagûn ile sarsılmış olan halk üzerinde bu 
muamele hüsnü tesirden hali kalmıyacak ve aşara 
% 5 zammını seve seve kabul edeceklerdir. 
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Meselenin ciheti hukukiyesine gelince : Mezkûr 
kanallar memlûk yani makasime dahil olan enhar ve 
müşterekei amme kabilinden olduğundan tathir ve 
tamiri bu kanallardan hakkı şürbü olanlar üzerine lâ
zım olup hakkı şürp ashabından bazıları veya kâffesi 
enhan mezkûreyi ayıklamaktan imtina eyledikleri tak
dirde kendilerinin cebrolunması ahkâmı celilei fekhiye 
iktizasındandır. Binaenaleyh mezkûr kanalların tathir 
masarifine iştirak mecburiyeti onlarda hakkı şerik vü
cudu kâfi olup, masarifi tathiriyenin lüzumu halin
de o hakkı şerik istimali şart değildir. Şu halde kanalla
rın dahilinde veya mıntıkaî nüfuzunda arazisi bulu
nan kesanın kâffesinden masarifi tathiriyenin cebren 
ahzı esasatı hukukiyemize muvafıktır. Şu kadar ki, her 
şahsa isabet edecek resmi mezkûrun ayrı ayrı tahsili 
masarifi külliyeyi intaç eylediği gibi işbu arazinin he
nüz kadastrosu mevcut olmadığından müşkülâtı azime-
yi de mucip olmakta bulunmasına binaen bilmecburi-
ye bu usulü tahsilden sarfınazarla ister kanallardan is
tifade edilsin ister edilmesin mezkûr manatık dahilin
de olup da zer olunan ve fennen sulanması mümkün 
olan arazi mahsulâtından istifade edilecek hâsılatı öş-
riyesi ve Karacaviran ve Hotamış suğlalannın hâsıla
tı hamsi siyle beraber tahsili ashabı arzi için suhuleti 
muciptir. Mıntıkai mezkûre dahilinde bulunan arazi
nin kâffesi arazii emiriyyeden olmasına ve arazii emi-
riyyenin rakbesi beytülmale ait bulunmasına mebni 
mezkûr arazi hakkında beytülmale ahkâm vaz olun
ması kezalik ahkâmı celilei fıkhiyyece mesağ bulun
duğundan mezkûr arazinin kamilen ekilmesini ve bu 
yüzden hâsılatı öşriyenin tezyidini teminen arazii mez
kûre alettevali zer olunmadığı takdirde Kanunu Arazi
nin 68 nci maddesinden biraz farklı olarak arazii 
mezkûre mütasarriflarının hukuku tasarrufiyelerinin 
nez'i. veya münasip müddetle âhare icarı hususunun 
kabulü zarurî görülmüştür. 

Konya Ovası Iska Resmi Hakkında 
Kanun Lâyihası 

Madde 1. — Konya Ovası İska kanallarının kes
ri ve ıslahı ile arazii mezruanın irvası masarifine kar
şılık olmak üzere mezkûr kanallar dahilinde ve mın
tıkai nüfuzunda sulanması mümkün olan arazi hâsı
latı öşriyesine suğlalar mezruatının humsu hâsılatı
na 1339 senei maliyesinden itibaren üç sene müddetle 
% 5 zam olunmuştur. 

Madde 2. — işbu müddetin hitamında ziraatin ve 
mahsulün miktar ve kıymetine göre birinci maddede 
beyan olunan masarifi koruyabilecek derecede ma

halli meclisi umumîsinin karariyle nispeti mezkûre 
tadil edilebilecektir. 

Madde 3. — Birinci madde mucibince iska resmi
ne tabi olan mezruatın hâsılatı öşriye veya humsuyesi 
resmi mezkûrle maan ve ayrıca ihale veya emaneten 
idare edilecek ve iska hissesi senedi resmî mukabilin
de doğrudan doğruya iska idaresi marifetiyle mülte
zimden tahsil olunacaktır. 

Madde 4. — Birinci madde mucibince iska res
mine tabi arazinin sahipleri esir olmak veya araziyi 
su basmak veyahut dinlendirmek gibi iz'ara mebni ol
mayarak üç sene müddetle işbu araziyi bizzat veya icar 
suretiyle zer etmezse Iska Müdiriyetinin müzekkeresi 
ve mahalli meclisi idaresinin karariyle arazii mezkûre 
bilmüzayede âhâre ferağ veya münasip müddetle icar 
edilir. 

Madde 5. — 1339 seneı maliyesi iptidasına kadar 
tahakkuk edip natahsil kalan iska ücuratı, Tahsili Em
val Kanununa tevfikan iska idaresince tahsil olunur. 

Madde 6. — işbu kanun tarihi neşrinden itibaren 
muteberdir. 

Madde 7. — işbu kanunun icrasına Maliye ve 
Nafıa Vekilleri memurdur. 19 10 . 1338 

T. B. M. Meclisi 
icra Vekilleri Heyeti 

Reisi 
Hüseyin Rauf 

Müdafaai Milliye Vekâleti 
Vekili 

Hüseyin Rauf 
Dahiliye Vekili 

Ali Fethi 

Nafıa Vekili 
Feyzi 

Maliye Vekâleti Vekili 
Mehmet Vehbi 

iktisat Vekili 
Mahmut Esat 

Seriye Vekili 
Abdullah Azmi 

Hariciye Vekili 
Yusuf Kemal 
Adliye Vekili 

Muhalifim 
Rifat 

Maarif Vekili 
Mehmet Vehbi 

Sıhhiye ve Muaveneti 
^ içtimaiye Vekili 
Doktor Rıza Nur 

Erkânı Harbiyei Umumiye 
Vekâleti Vekili 
Hüseyin Rauf 

Riyaseti Celileye 
Konya iska sahasındaki araziden şimdiye kadar 

yedi kuruş ücreti iskaiye alınmakta iken, Maliye Ve
kâletinin 30 Haziran 1336 tarihli ve 1927 numaralı 
telgrafnamesi ile ücreti mezkûrenin bilâ esbabı mu
cibe kırk kuruşa tezyit kılındığı ve işbu ücretin fazla 
olmasından naşi bir hayli şikâyet vaki olarak hükü-
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meti merkeziye ile Konya Vilâyeti arasında muhabe
rat cereyan eylediği ve ilânihaye Nafıa Vekâleti Ce-
lilesince ücretin tadili için komisyon mazbatası ta
lep olunmasiyle sureti merbutan takdim kılınan maz
batanın irsal kılındığı anlaşılmıştır. Mevcut bir ka
nun olmadığından her daire bu baptaki muamelede 
mütereddit davranmakta ve arada halk ezilmektedir. 

Mazbatai mezkûrenin mütalaasından hakikati hal 
münfehim olacağı veçhile bu bapta şimdiye kadar 
hadis olan müşkülât ve mahazirin ref ve izalesi zım
nında ücreti iskaiyenin alelıtlak zer edilmiş olan ara
ziye münhasır olmak üzere beher dönüm başına yir
mi ve derecei istifadeleri araziye nisbeten fazla olan 
bostan ve bahçelerden de otuz kuruş ahzı zımnında 
berveçhizir mevaddı kanuniyenin kabulünü teklif 
ederim. 

Madde 1. — Konya ovasında Beyşehir Gölü su
yundan iska olunan arazinin beher dönümünden yir
mi, bostan ve bahçelerden otuz kuruş ücret alınır. 

Madde 2. — İşbu kanunun icrasına Maliye ve 
Nafıa Vekilleri memurdur. 

Madde 3. — îşbu kanun 1338 senesinden mute
berdir. 9 Kânunusani 1338. 

Konya 
Kâzım Hüsnü 

Nafıa Encümeni Mazbatası 
Memleketimizde son zamanlarda meydana getiri

len iki büyük sulama tesisatından biri Konya ovasın
da mevcut ve elyevm istifade edilmekte olanıdır, iş
bu tesisat, hükümetle vaki olan itilâf neticesinde otuz 
beş senede imha edilmek üzere Anadolu Demiryolu 
Şirketi tarafından on dokuz buçuk milyon frank 
masraf mukabilinde vücuda getirilmiş olup, hükü
metçe senevi faizinin tesviyesi ve re'sül malinin itfa
sı için altmış küsur bin liranın tediyesi iktiza etmek
tedir. 

Sulama ameliyatından istifade eden arazi beş yüz 
seksen bin dönüm raddesinde olduğu halde bir ta
raftan temadi eden gavaili harbiyeden, tarafı diğer
den sulama sahasında mirîye ait arazinin hudutları 
muayyen olmamasından dolayı zer edilen arazi ba-
zan yüz bin dönüme yükselmişken 1338 senesinde 
elli bin dönüme tenezzül ettiği anlaşılmıştır. Mahaza 
harp hitam bulmuş ve mirîye ait arazinin tahdidi 
mümkün görülmüş olduğundan gerek bu sayede ge
rekse sulama ameliyatı sahasına civardaki aşairin 
ve bir kısım muhacirinin iskânı halinde iska mıntı
kasına ait arazinin daha fazla ekilmesi ve mütezayit 
bir nisbet tahtında mahsûl vermesi tabiî bulunmuş
tur. 

Sulama tesisatı vaziyeti umumiyesi itibariyle ge
niş bir sahayı ihtiva ettiğinden hükümetin kanallar 
şebekesine taallûk eden hukuku tasarrufiyesiyle su
lama tesisatından müstefit olan asbabı arazinin hak
kı tasarrufları yekdiğerine girift bir mahiyet almış
tır. Bu münasebetle zikrolunan tesisatın idaresiyle 
sulama ameliyatının icrası alâkadar arazi sahiplerine 
terk edildiği takdirde beyinlerinde ihtilâf hasıl ola
rak matlup faidenin tamamen veya kısmen zayi ola
cağı kaviyen melhuz olmakla bu işin her yerde ol
duğu gibi bizde de hükümet marifetiyle idaresi lâ
zım geldiği kabul edilmiştir. Çünkü; kendi arazileri
nin sulanması maksadiyle doğrudan doğruya eşhas 
tarafından vücuda getirilen ufak mikyastaki sulama 
tesisatının idaresi bile ihtilâf husulüne mani olmak 
üzere hükümetlerin tahtı murakabesinde bulunmak
tadır. 

Sulama ameliyatından elde edilen mahsûl, mik
tarına göre yüzde yüze karip olduğu gibi masarifi 
istihsaliye de her iki suretle hemen aynı bulunduğun
dan temettü yüzde yüz otuz raddesine çıktığı içindir 
ki, medenî memleketlerde halk bundan cebrî kanun
larla istifade ettirilmekte bulunmuştur. Ancak bu 
hususta sarf edilen mebaliğ ile elde edilen menafi 
muayyen eşhasın istifadesine hadim olacağı cihetle 
mebaliği masrufe resûlmalinin itfası ve faizinin itası 
ile sulama tesisatının işletme ve tamir masarifi dai
ma müstefit olan halka tevzi ve taksim edilegelmek-
tedir. 

Konya ovası sulama tesisatı da aynı halde bu
lunduğundan anifüzikkir masarifin temin edilebilme
si menfaattar halk hakkında aynı suretle muamele 
ifasını istilzam etmektedir. 

Alınacak resmin miktarına gelince : 
Bir dönüm araziye on altı kilo buğday ve on iki 

buçuk kilo arpadan ibaret bir havayı tohum ekil
diği yapılan tecrübelerden anlaşılmış olduğundan 
Konya ovasında zer olunan arazinin öteden beri mu
tat veçhile üçte birine arpa ve üçte ikisine buğday 
ekildiği ve kurak olmayan senelerde arazi sulanma
dan elde edilen mahsul 5 - 6 havayı vermekte 
olmasına mukabil arazi sulandıktan sonra alman 
mahsul iki mislinden fazla olarak 12 ve dikkatle 
ekildiğine göre bire ondört alındığı ve nakde tahvi-
len beheri altı istanbul kilesi tutan bir Konya kilesi 
1 500 - 1 900 ve arpanın beher Konya kilesi 
600 - 750 kuruş olduğu nazarı itibare alınır ve ati-
yen bir kat daha ucuzlayarak beher Konya kilesinin 
1 000 ve 500 kuruşa alınacağı kabul edilirse beher 
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dönümün üçte ikisinden dokuz havayı buğday ve 
üçte birinden dört buçuk havayı arpa elde edildiği 
farziyle buğdaydan 750 ve arpadan 150 kuruş elde 
edilirki, asgarî olarak beher dönümünden ceman 
900 kuruş varidat alınacağı tebeyyün eder. 

Şu halde mahsulâta yüzde beş zammı suretiyle 
beher dönümden 45 kuruş resim alınmış olacağı 
meydana çıkar. îmdi mahsulün yüzde yüz artması
na mukabil sulama resminden gayri masarifi istih-
saliye değişmediğinden alınacak işbu resim ile zür-
raın elde edeceği fazlai varidatın yüzde 90'nı kendi
sine kalacaktır. 

Binaenaleyh teklifi vakiin zürra hakkında ağır, 
bir ücret olduğu aşikârdır. Sulama resminin tarh ve 
tevzii için iki -sureti hal mevcut olabilir. Bunlardan 
evvelkisi, arazinin sahasına nisbetle ikincisi de elde 
edilecek mahsûl miktarına göre resim alınacaktır. 

Evvelki halde: her sene ekilen arazinin mesaha
sı ve ahalinin bunu kabul eylemesi lâzım gelir ki 
bu hususta sarfedüecek emek ve zaman ve ücreti 
tahsiliye derpiş edilirse bunun kabiliyeti tatbikiyesi 
hemen mefkûttur denilebilir. 

İkinci şıkka göre: îşbu resim zürra tarafından 
zaten alışılan bir tarzda verileceği gibi aşarla bera
ber cibayet olunacağı için masarifi tahsiliyesi de ol
mayacağından suhulet ve kıymeti ameliyesi itibariyle 
şayanı tercihtir. Mevzubahis olan sulama tesicat ve 
ameliyatının zarurî ve daimî masarifini temin mak-
sadiyle hükümetçe teklif edilen kanun lâyihasının bi
rinci maddesi, sulama mıntıkai nüfuzunda bulunan 
arazi .hasılatından istiyfa edilmek istenilen resmin 
muzam hakkında sarahati matlubeyi haiz olmamak
la beraber zikrolunan resmin itasını müddetle tak
yit etmiş olması itibariyle Encümence muvafık gö
rülmediğinden tadil ve ikinci madde de bundan do
layı tayyedildikten sonra kabul edilen şekliyle be-
rayi tetkik Heyeti Umumiyeye arz ve takdim kılın
dı. 10 . 9 . 1339 

Mazbata Muharriri 
Nafıa Encümeni Reisi İstanbul 

Cavit Süleyman Sırrı 
Kâtip Aza 

Kastamonu Malatya 
Halit Mahmut Nedim 
Aza Aza 
İzmit Zonguldak 

İbrahim Süreyya A. Ragıp 
Aza Aza 

İbrahim Bolu 
Mehmet Vasfi 

Konya Ovasının Sulama Ücreti Kanunu 
Madde 1. — Konya ovası sulama tesisatının 

hüsnü muhafazası ve işletilmesi masarifine karşılık 
olmak üzere sulama sahası dahilinde bulunan ve ge
len suların toprağa nüfuzundan istifade etmesi müm
kün olan arazinin öşrüne suğlalar mezruatının hum-
su hasılatına zamimeten 1340 senei maliyesinden iti
baren hasılatın yüzde beşi zam olunmuştur. 

Madde 2. — Birinci madde mucibince sulama 
resmi mezkûr arazinin öşrü ve suğlalar humsesi ha-
sılâtiyle birlikte ihaleten veya emaneten idare olu
nacaktır ve herhalde sulama hissesi senedi resmî mu
kabilinde doğrudan doğruya sulama idaresine tevdi 
olunacaktır. 

Madde 3. — Birinci madde mucibince sulama res
mine tabi arazinin sahipleri Arazi Kanununda muay
yen özürlere mebni olmayarak üç sene müddetle iş
bu araziyi bizzat veya icar suretiyle ekmediği takdir
de sulama müdiriyetinin müzekkeresi ve mahallî ida
re meclisinin karariyle mezkûr arazi bilmüzayede 
âhare ferağ veya münasip suretle icar edilir. 

Madde 4. — 1339 senesinin sonuna kadar tahak
kuk edip natahsil kalan sulama ücretleri Tahsili Em
val Kanununa tevfikan Sulama İdaresince tahsil olu
nur. 

Madde 5. — İşbu kanun neşri tarihinden itiba
ren muteberdir. 

Madde 6. — İşbu kanunun icrasına Maliye ve 
Nafıa Vekilleri memurdur. 

REİS — Muvazenei Maliye Encümeni mazbata
sını okutuyorum. 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 
Konya ovası sulama ücreti hakkında Nafıa En

cümenince tadilen tanzim edilip, Encümenimize ha
vale buyrulan lâyihai kanuniye ve merbutatı mütalâa 
ve tetkik olundu: 

1340 senesi varidatı umum iyesi hakkında ser do-
lunan mütalâat meyanında ciheti fenniye ve mua
melâtı maliyesinin muntazam suretle cereyan etme
diği arz olunan ve bir milyon altuna yakın para 
sarfiyle vücuda getirilen Konya ovası sulama tesi
satı masarifini koruyamamakta ve tamiratın ademî 
icrasından günden güne bozulmaktadır. 

1340 senesi bütçesine işbu müessese memurini 
maaşatı seneviyesi olan 10 032 liradan başka tesisa
tın ıslâhı için 15 000 lira ilâve olunduğu bir sırada 
bu tesisat dolayısiyle arazisinden bir misli fazla hâ
sılat alanlardan işbu tesisatın hüsnü muhafaza ve 
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işletilmesi masarifine karşılık olmak üzere bu ma
sarifi koruyacak miktarda tahsili kolay fazla mas
raf ihtiyarına meydan vermeyecek şekilde bir üc
ret alınması tabiîdir. Sahanın tahririnden evvel dö
nüm üzerine ücret ahzı mümkün olamayacağı cihet
le bugün için alınacak ücretin aşara zamimeten ve 
aşar ile birlikte tahsili, en sehil bir şekil bulunmak
tadır. Bu sebepten lâyihai kanuniye esas itibariyle 
Encümenimizce de muvafık görülmüştür. 

Birinci maddesi kıraç olan yerler hariç olmak 
üzere sulama sahası dâhilinde bulunan arazinin öşürü-
ne ve suğlalar mezruatının humsu hasılatına zami
meten alınacak ücret miktarı % 5'ten 4'e tenzil ve 
ikinci maddesi işbu ücretin aşardan yarıca ihale ve
ya emanet suretiyle idaresi fazla masraf ihtiyarı
nı mucip olacağından muvafık görülmeyerek (Ve
yahut ayrıca) ibaresinin tayyı suretiyle tadilen, üçün
cü madde de aynen kabul edilmiştir. 

1339 senesi maliyesi nihayetine kadar tahsil edil
memiş müterakim ücruratın defaten alınması mü
nasip görülmemiş ve üç senede harman zamanında 
mukassatan tahsili tensip edilerek dördüncü mad
de ona göre tadil olunmuştur. Beşinci ve altıncı mad
deler aynen kabul edilmiştir. 12 Şubat 1340. 

Muvazenei Maliye 
Encümeni Reisi 

Saruhan 
Hini imzada bulunamadı 

Kâtip 
Konya 

Fuat 
Âza 

Mersin 
Niyazi 
Âza 

Giresun 
Musa Kâzım 

Âza 
M araş 
Tahsin 

Mazbata Muharriri 
Gaziantep 

Ali Cenani 
Âza 

Kırşehir 
Yahya Galip 

Âza 
Trabzon 

Ahmet Muhtar 
Âza 

Konya 
Kâzım Hüsnü 

Âza 
Trabzon 

Şefik 

Lâyihai Kanuniye 
Birinci madde — Konya ovası sulama tesisatının 

hüsnü muhafazası ve işletilmesi masarifine karşı
lık olmak üzere sulama sahası dâhilinde bulunan ve 
gelen suların toprağa nüfuzundan istifade etmesi 
mümkün olan arazinin öşrüne ve suğlalar mezruatı
nın humsu hasılatına zamimeten 1340 senei mali
yesinden itibaren hasılatın yüzde dördü zam olun
muştur. 

İkinci madde — Birinci madde mucibince alına
cak sulama ücreti mezkûr arazinin öşrü ve suğla
lar mezruatının humsu hasılâtiyle birlikte ihale-
ten veya emaneten idare olunacaktır. Herhalde su
lama hissesi senedi resmî mukabilinde doğrudan doğ
ruya sulama idaresine tevdi olunacaktır. 

Üçüncü madde — Birinci madde mucibince sula
ma ücretine tabi arazinin sahipleri Arazi Kanunun
da muayyen özürlere mebni olmayarak üç sene müd
detle işbu araziyi bizzat veya icar suretiyle ekme
diği takdirde sulama müdüriyetinin müzekkeresi ve 
mahallî idare meclisinin karariyle mezkûr arazi 
bilmüzayede âhare ferağ veya münasip surette icar 
edilir. 

Dördüncü madde. — 1339 senesi sonuna kadar 
tahakkuk edip natahsil kalan sulama ücretleri tah
sili emval Kanununa tevfikan Hazinece 1340 - 1341, 
1342 senelerinde ve harman zamanlarında mukas
satan tahsil olunur. 

Beşinci madde. — İşbu kanun 1340 senei ma
liyesi bidayetinden itibaren muteberdir. 

Altıncı madde. — İşbu kanunun icrasına Mali
ye ve Nafıa vekilleri memurdur. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — Reis Beyefendi, bir kanun daha 
var, İska Kanunu... 

REİS — Efendim! İska Kanunu vardır. Bu da 
Varidat Kanunu olduğu için Maliye Vekili Beyefen
di onun da derhal, müstaceliyetle müzakeresini tek
lif ediyor. (Anlaşılmadı sesleri) Efendim. Konya ova
sının İskası hakkındaki Kanunun müstaceliyetle mü
zakeresini Maliye Vekili Beyefendi teklif ediyorlar. 
Binaenaleyh müstaceliyetle müzakeresini reyi âli
nize vazediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Aksini reye koyuyorum; kabul etmeyenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul olundu. Şimdi müzakeresini re
yinize vazediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul olundu. 

Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen var mı? 
(Hayır sesleri) Maddelere geçilmesini kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Aksini reye vazediyorum; ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Maddelere ge
çilmesi kabul olundu efendim. 

Konya Ovasının İskası hakkında Kanun 
Madde 1. — Konya ovası sulama tesisatının hüs

nü muhafazası ve işletilmesi masarifine karşılık ol
mak üzere sulama sahası dâhilinde bulunan ve ge
len suların toprağa nüfuzundan istifade etmesi müm
kün olan arazinin öşrüne ve suğlalar mezruatının 
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humsu hasılatına zamimeten 1340 senei maliyesinden 
itibaren hasılatın yüzde dördü zammolunmuştur. 

REÎS — Söz isteyen var mı? (Hayır sesleri) Bi
rinci maddeyi aynen reyinize vazediyorum. Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye vazediyo
rum; kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
olundu. 

Madde 2. — Birinci madde mucibince alınacak 
sulama ücreti mezkûr arazinin Öşrü ve suğlalar 
humsu hasılâtiyle birlikte ihaleten veya emaneten 
idare olunacaktır. Herhalde sulama hissesi senedi 
resmî mukabilinde doğrudan doğruya sulama ida
resine tevdi olunacaktır. 

REÎS — Efendim! ikinci madde hakkında söz 
isteyen var mı? (Hayır sesleri) Maddeyi aynen reye 
vazediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ak
sini reye vazediyorum; kabul etmeyenler lütfen el 
kaldırsın... ikinci madde aynen kabul olundu. 

Madde 3. — Birinci madde mucibince sulama 
ücretine tabi arazinin sahipleri arazi Kanununda 
muayyen özürlere mebni olmayarak üç sene müd
detle işbu araziyi bizzat veya icra suretiyle ekme
diği takdirde Sulama Müdüriyetinin müzekkeresi ve 
mahallî idare meclisinin karariyle mezkûr arazi bil-
müzayede âhara ferağ veya münasip suretle icar 
edilir. 

REÎS — Söz isteyen var mı? (Hayır sesleri) Üçün
cü maddeyi aynen reye vazediyorum. Kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Aksini reye vazediyorum; ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul olundu. 

Madde 4. — 1339 senesi sonuna kadar tahakkuk 
edip natahsil kalan sulama ücretleri Tahsili Emval 
Kanununa tevfikan Hazinece -1340, 1341, 1342 sene
lerinde ve harman zamanlarında mukassatan tahsil 
olunur. 

REİS — Söz isteyen var mı? (Hayır sesleri) Mad
deyi aynen reye vazediyorum. Kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Aksini reye vazediyorum. Kabul etme
yenler lütfen el kaldırsın... Kabul olundu efendim. 

Madde 5. — işbu kanun 1340 senei maliyesi bi
dayetinden itibaren muteberdir. 

REÎS — Söz isteyen var mı (Hayır sesleri) Beşin
ci maddeyi kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul olundu. 

Madde 6. — işbu kanunun icrasına Maliye ve 
Nafıa vekilleri memurdur. 

REİS — Söz isteyen var mı? (Hayır sesleri) Mad
deyi aynen reye koyuyorum. Kabul edenler lütfen 

el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum; kabul - etme
yenler lütfen el kaldırsın... Kabul olunmuştur efen
dim. 

Kanunun heyeti umumiyesini tayini esami ile re
ye vazediyorum. Kabul edenler beyaz, kabul etme
yenler kırmızı rey puslası vereceklerdir. Aynı za
manda bundan evvel kabul ettiğimiz Nakliye Rüsu
matı hakkındaki Kanunu da tayini esami ile reye 
vazediyorum. Kabul edenler beyaz, etmeyenler kır
mızı rey puslası vereceklerdir. 

REİS — Efendim! Ziraat Bankası Meclisi İda
re âzalıkları için yapılmış olan intihabatın neticesi
ni arz ediyorum. Reye iştirak eden azanın adedi 
(153) tür. Binaenaleyh ekseriyet 77 olmak lâzım gelir. 
Rahmi Bey (İzmir) (115), Musa Kâzım Efendi (Kon
ya) (81) rey almışlar ve ekseriyetle Meclisi İdare âza-
lıklarma intihap olunmuşlardır. Reşat Bey (Saruhan) 
(73), ismet Bey (Çorum) (57), Şefik Bey (Trabzon) 
(37), ismail Bey (Karahisar) (29), Hacı Bekir Efen
di (Konya) (22), Naci Bey (Elâziz) (15), Şükrü Be> 
(izmir) (11), Ali Cenani Bey (Gaziantep) (9), Sabrı 
Bey (Saruhan) (3), Rahmi Bey (Sivas), (1), bir rey dt 
müstenkif bulunuyor. Binaenaleyh Musa Kâzım Efen
di ile (İzmir) Rahmi Bey intihap olunmuştur. 

(Reyi işari ile yapalım sesleri) Reyi işari ile ol
sun mu efendim? (Muvafık sesleri) O halde en çok 
reyi Reşat Bey (Saruhan) almıştır. Kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kal
dırsın... Kabul olundu efendim. 

Efendim, celseyi tatil etmedim daha. 

MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (Kângırı) — 
Reis Bey, iki tane tefsir Kanunu vardır. Birisi Em
vali Metruke Kanununun 6 ncı maddesi hakkında, 
diğeri de cezayi nakdîler hakkındadır. Müsaade 
buyurulursa okunsun ve bir karar verilsin. 

TİCARET VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Rüznamenin 8 nci maddesinden sonra müzakere 
edilsin. 

MALÎYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — Efendim tefsirdir. Yalnız tefsir 
mazbataları okunacaktır. Heyeti Celile ona göre reyi 
âlilerini izhar eder. Biz de muamelâtımızı ona göre 
tanzim ederiz. 

3. — Emvali metrukeye ait 15 Şubat 1339 tarihli 
Kanunun 6 ncı maddesinin tefsirine ait Başvekâlet-
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ten mevrut (3/172) numaralı tezkere ve Adliye ve Ka-
vanini Maliye encümenleri mazbtaları: 

REİS — Efendim! Ruznarnemizin 35 nci mad
desinde Emvali Metrukeye ait 15 Nisan 1339 tarihli 
Kanunun 6 nsı maddesinin tefsirine dair Başvekâ
letten mevrut (3/172) numaralı tezkere ve Adliye ve 
Kavanini Maliye encümenleri mazbataları vardır. 
Maliye Vekili Beyefendi bunun derhal müzakeresi
ni teklif ediyor. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Aksini reye koyuyorum; kabul etmeyenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul olundu. 

T. C. 
Başvekâlet 

Kalemi Mahsus Müdüriyeti 
Adet : 6/188 

Ankara : 
11 . 1 . 1340 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti Celilesine 

Emvali Metrukeye ait 15 Nisan 1339 tarihli Ka
nunun 6 ncı maddesinde her ne suretle olursa olsun 
tagayyüp ve müfarakat veyahut memaliki ecnebi
ye ve meşgüleye veya İstanbul ve mülhakatına firar 
edenlerin emvali menkûle ve gayri menkule ve dü
yun ve matlubatı hakkında dahi 13 Eylül 1331 tarihli 

Kanun ile ahkâmının tatbik olunacağı muharrer 
ise de esasen İstanbul'da ikâmet eden ve Anadolu ve
yahut hududu millî dahilindeki Rumeli'nin yerli ve 
yabancı sicilinde mukayyet bulunmayan ve fakat 
mahali mezkûrede emvali gayri menkuleye mutasar
rıf bulunan eşhasm emvalinin mezkûr kanunlar ah
kâmına tabi olacağı hakkında sarih bir kaydı ka
nunî mevcut bulunmamakla beraber 15 Nisan 1339 
tarihli Kanunun esbabı vazına nazaran bu kabil 
kesan emvali gayri menkulesinin dahi Hazineye in
tikâli icabetmekte ise de berveçhi mâruz kanunda sa
rih bir kaydın âdemi mevcudiyetine binaen mad-
dei mezkûredeki tagayyüp ve müferakat tabirleri
nin bu kabil kesan hakkında da şamil olup olma
dığının Meclisi Âlice tefsiri Maliye Vekâletinin 10 
Teşrinisani 1339 tarihli ve Hukuk Müşavirliği (163/30) 
numaralı tezkeresinde bildirilmekle ifayı muktezası-
na delâleti Divanı Riyaset Penahilerini istirham ey
lerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

T. B. IA. Meclisi 
Adliye Encümeni 

Adet : 92 
Ankara : 9 . 2 . 1340 

Adliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Emvali metrukeye ait 15 Nisan 1339 tarihli ka
nunun 6 ncı maddesinde her ne suretle olursa ol
sun tagayyüp veya müfarakat veyahut memaliki ec
nebiye ve meşgüleye veya istanbul ve mülhakatına 
firar edenlerin emvali menkule ve gayrimenkule ve 
düyun ve matlubatı hakkında dahi 13 Eylül 1331 ta
rihli kanun ile ahkâmının tatbik olunacağı muhar
rer iss de esasen İstanbul'da ikamet eden ve Anado
lu veyahut hududu millî dahilindeki Rumelinin yerli 
ve yabancı sicilinde mukayyet bulunmayan ve fa
kat mahalli mezkûrede emvali gayri menkuleye mu-
tasarruf bulunan eşhacın emvalinin me.rkûr kanun
lar ahkâmına tabi olacağı hakkında sarih bir kaydı 
kanunî mevcut bulunmamakla beraber -5 Nisan 1339 
tarihli kanunun esbabı vaz'ma nazaran bu kabil ke
san emvali gayrı menkulesinin dahi hazineye inti
kali icabetmekte ise de berveçhi maruz kanunda sa
rih bir kaydın ademi mevcudiyetine binaen maddei 
mezkûredeki tagayyüp ve mürafakat tabirlerinin bu 

kabil kesan baklanda da şamil olup olmadığının tef
siri hakkında Maliye Vekâletinin iş'arma atfen Baş
vekâleti Ceüleden mevrut tezkere Maliye Vekâletine 
mensup Emlâki Erairiyye Müdüriyeti ve Hukuk Mü
şaviri Beyler huzurunda ledelnüzakere tefsiri talep 
olunan 15 Nisan 1339 tarihli Emvali Metruke Ka
nununun saîiffüzikir 6 ncı maddesi her ne suretle 
olursa olsun tagayyüp, firar veyahut müfarakat 
eden eşhasın emvali menkule ve gayrimenkuleleri-
nin tabi olacağı muameleden sarahaten bahis olma
sına ve tagayyüp ve firar ve müfarakat dahi bir ma
halden hareket suretiyle vaki olmak tabiî bulunma
sına göre 13 Eylül 1331 tarihli birinci Emvali Met
ruke Kanununun mevkii tatbike vaz'ını mucip olan 
hadise ile alâkadar olarak bulundukları mahaller
den tagayyüp ve firar ve müferakat eden eşhas 
haklarında işbu maddei kanuniye hükmünün tama-
mii tatbiki ve bunun haricinde kalan ve hiç bir vecih 
ve suretle bulundukları mahallerden tagayyüp, firar 
V3 müfarakat etmemiş oldukları muhakkak bulu
nan eşhas haklarında işbu hükmü kanunun tatbik 
ve infazına hukukan ve man tıkan imkân görüleme-
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diği Encümenimizce takarrür edilmiş olmakla key
fiyet Heyeti Umumiyeye arz olunur. 
Adliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Kastamonu 
Necmettin 

Kâtip 
Bozok 

Ahmet Harndi 
Aza 

Bayazıt 
Şefik 

Aza 
Ankara 
İhsan 

T. B. M. Meclisi 
Kavanini Maliye 

Karar : 
Encümeni 
2 

Dersim 
Feridun Fikri 

Aza 
Kastamonu 

Mahir 
Aza 

Mersin 
Besim 

16 . 3 . 1340 

Kavanini Maliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Emvali metrukeyc müteallik 15 Nisan 1339 tarih
li kanunun 6 ncı maddesinde «Her ne suretle olur
sa olsun tagayyüp veya müfarakat veyahut memali-
ki ecnebiye veya İstanbul ve mülhakatına firar eden
lerin emvalinin emvali metruke addolunacağı» mu-
sarrah ise de esasen istanbul'da ikâmet eden ve Ana
dolu veyahut hududu millî dahilindeki Rumeli'nin 
yerli veya yabancı sicilinde mukayyet bulunmayan 
ve fakat buralarda emvali gayrimenkuleye mutasar-
ruf bulunan eşhas emvalinin mezkûr kanun ahkâ
mına tabi olacağına dair sarahati kâfiye mevcut ol
madığından kanunu mezkûrdaki tagayyüp veya mü
farakat tabirlerinin bu kabil kesaria da şamil olup 
olmadığının tefsiri hakkında Heyeti Vekile Riyase
tinin Adliye Encümenince badettetkik Encümenimi
ze tevdi olunan 11 . 10 . 1339 tarih ve 6/188 numa
ralı tezkeresi mütalâa olundu. 

Tefsiri talep olunan 15 Nisan 1339 tarihli ka
nunun 6 ncı maddesi her ne suretle olursa olsun ta
gayyüp ve firar veyahut mürafakat eden eşhasm 
emvali menkule ve gayrimenkulelerinin tabi olacak
ları muameleden bahis olmasına ve bunun haricin
de bulundukları mahalden hiç bir veçhile müra
fakat ve infikak etmedikleri sabit olan eşhasın ma
halli ikâmetlerinin gayrındeki emvalinin emvali met-
rukeden addiyle haklarında 13 Eylül 1331 tarihli 
kanun ahkâmını tatbike imkân görülememiş bulun
masına ve mezkûr 15 Nisan 1339 tarihli Kanunun 

6 ncı maddesinin sarahatine binaen Adliye Encüme
ninin noktai nazarma Encümenimizce de tamamen 
iştirak edilmiş olmakla heyeti umumiyeye arz olu
nur efendim. 

Kavanini Maliye Encümeni 
Reisi 

Bayazıt 
Şefik 
Kâtip 

Bozok 
Ahmet Hamdi 

Aza 
Çorum 

Mehmet Münir 

Mazbata Muharriri 
Bozok 

Süleyman Sırrı 
Aza 

Karasi 
Haydar Âdil 

Aza 

REİS — Söz isteyen var mı? (İzahat isteriz ses
leri) Ne hususta izahat? 

ABİDİN BEY (Saruhan) — Adliye Encümenin
den izahat istiyoruz. 

ADLİYE ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR
RİRİ FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim, 
bir mahalden müfarakat etmiş olmak, bittabi oradan 
ayrılmış olmak mana ve menffununu gösterir ve 
Tasfiye Komisyonunun bu bapta içtihadı ile bunun 

" mânası tespit edilmiştir... Harekâtı Milliyenin in
kişafı neticesinde İstanbul ve sair mahallere girildi
ği zaman oralardan kaçmış olan kimselerin bu ha
reketlerinin mahiyeti muayyendir. Yani uzun uza-
dıya bir kimsenin, müfarakatın hududunu kanunla 
tayin ve tespit etmek imkânı yoktur. Kanunen yapı
lacak şey; müfarakat mefhumunun mânasını tes
pit etmek ve tatbikatta müfarakat kelimesine veri
lecek mânayı bu bapta vücuda getirilmiş olan tasfi
ye komisyonlarına ve meracii aidesine terk etmek de
mektir. Kanun o suretle tefsir olunmuştur. (Bir 
mahalden müfarakat edenler) tabiri oradan tagayyüp 
edenlere, firar etmiş olanlara şamildir. Bazı arka
daşlarımızla zannettiği gibi meselâ, mücahedei mil-
liyeye iştirak etmek için bilfarz İstanbul'dan ayrıl
mış, buraya gelmiş olan Türkler hakkında bunun tat
bik olunacağını tasavvur etmek imkânsızdır ve bu 
suretle böyle bir içtihat, herhangi bir tasfiye komis
yonunun böyle bir kararı görülmüş ise, kanunun 
mânasını anlamamak demektir. Kanunun maksa
dı, kanunun emeli istihdaf ettiği gaye, bir mahal
den doğrudan doğruya maksadı millîye muhalif bir 
gaye ile hareket etmektir. Yoksa maksadı millîye 
muvafık bir gaye ile hareket edenler hakkında bu 
kanunun ahkâmını tatbik etmek hayale bile gelme
yen bir şeydir; sarihtir. 
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ABİDlN BEY (Saruhan) — Muhterem efendi
ler, Adliye Encümeni Mazbata Muharriri Bey tara
fından maksadı millîye muvafık surette hareket eden 
bir adamın terk ettiği malın emvali metrukeden ad-
dedilmiyeceği dermeyan olundu. Yani maksadı mil
lîye tevafuk eder bir surette Türkiye'den müfarakat 
etmiş olanların emvali iade olunacak mıdır? Emvali 
metruke denince burada iki türlü emvali metruke 
vardır ve bu emvali metruke gerek İstanbul'da ve ge
rek îzmir'de tam ve kâmil mânasiyle benam olmuş
tur. Hükümet vazülyet olduğu müddet zarfında tas
fiye komisyonlarından vesair mahallerden sadır ol
muş ne kadar mukarrarat varsa mukabilinde bunla
rın parasını iade etmiş değildir. Gerek kanunların 
ahkâmına gerek tefsirlere vesaireye istinat ederek ya
ni tebaa'i asliyemizden olan bu halkın matlubatından 
onüç milyon lirasını alarak 1339 senesinin şeysini kâ  
patmıştır. Şimdi soruyorum; bu tefsir edilmek üzere 
sorulan bu madde ile bu ve bunu müteakip olan se
nelerde yine bu suretle maksadı millîye muhalif su
rette hareket etmemiştir, diye bir kısmının emlâki ia
de mi olunacaktır? (Hayır sesleri) Ve istihdaf edi
len gaye ve maksat bu mudur? Farz edelim ki İz
mir işgalinde, izmir'in istirdadından sonra İstan
bul'da maksadı millîye muhalif olmıyarak Hüküme
tin müsaadesi ile Avrupa'ya gitmiş olan ve mübade
leye tabi bulunmayan, veyahut bir suretle vesika el
de ederek Türkiye'ye gelecek anasırı gayrı müslime-
nin emvali ve emlâki bu tefsir ile tekrar mı iade edi
lecektir? Maksat bu mudur? 

MAZBATA MUHARRİRİ FERİDUN FİKRİ 
BEY (Dersim) — Anasırı gayrı müslime ile maksadı 
millînin münasebeti var mıdır? 

ABİDlN BEY (Saruhan) — Beyanatı âliniz ta
mamen bu merkezdeydi. Bu iş üzerine el basarak 
lâzımgelen noktaları birer birer tavzih ettikten son
ra Meclisi Âlice reylerin verilmesini teklif ediyo
rum. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Efen
dim, bendeniz Adliye Encümeninin tefsirinden iki 
noktayı anlıyorum. Birine müspet cevap veriyor, 
diğerine menfi cevap veriyor. Meselâ Ankara'dan 
tagayyüp eden herhangi bir şahıs yine herhangi bir 
sebeple Ankara'ya avdet ettiği takdirde Sivas'ta bu
lunan emvaline sahip olamaz, deniyor, birinci fık
ra mucibince. İkinci fıkra mucibince diyor ki mese
lâ İstanbul'da veyahut Çatalca'da oturan bir şahsın 
Bursa'da veyahut Kastamonu'da veyahut Havzai 
Fahmiyede bulunan emlâkine veya madenlerine eğer 

İstanbul'dan müfarakat etmemişse oradaki emlâki
ne, emvaline, menafiine tamamiyle sahip olması lâ
zım gelir. İkinci fıkra da bu değil mi efendim? Ben
deniz zannediyorum ki, Tasfiye Kanunu ile bu tef
sir arasında gayet mühim bir açıklık vardır. Gerçi 
Tasfiye Kanununda sarahat bulamadılar. Fakat bü
tün ruhu, bütün maksadı Tasfiye Kanununun dairei 
şümulüne giren insanların emvali gayrimenkulleri 
üzerindeki hakkı tasarruflarını nez etmiştir. Hakkı 
mülkiyet bırakmamıştır. Binaenaleyh nasıl olur da 
burada, veyahut İstanbul'da oturuyor, veyahut Ça
talca'da oturuyor, oradan firar etmemiştir. Tagay
yüp etmemiştir. Havzai Fahmiye'deki madenlerine 
veyahut Konya'daki, Ankara'daki madenlerine sahip 
olabilir yolunda tefsir yapmak, Tasfiye Kanununun 
ruhu ile tearuz teşkil eder ve bütün Tasfiye Kanu
nunun ahkâmı esasiyesini yıkar. Binaenaleyh mese
le mühimdir. Tefsiren değil, tadil şeklinde mesele
nin halledilmesi için Encümene iadesi daha doğru
dur. Meseleyi Encümene iade edelim. İcap ederse 
tefsiri ile değil tadilname ile Heyeti Celilenize sevk 
etsinler. 

MÜNİR BEY (Çorum) — Efendim, bendeniz, Ad
liye Encümeninde bu mesele müzakere olunurken 
mezundum. Aynı zamanda bu sene Kavanini Ma
liye Encümeninde olduğum için bunun müzakere
sinde o Encümende bulundum. Maliye Vekâletin
den Heyeti Celilenize tefsir için sevk olunan madde 
Başvekâletin tezkeresinden yazıldığı veçhile, her ne 
suretle olursa olsun tagayyüp ve müfarakat veyahut 
memaliki ecnebiye ve meşguleye İstanbul ve mülha
katına firar edenlerin emvali menkule ve gayri men
kulden emvali metrukeden olacağına dair olan mad
dedir, deniliyor. İbarei Kanuniyeden anlaşılan 
mâna ise emvali metruke meselesinde bir adamın 
bulunduğu mahalden tagayyüp veya müfarakat et
mesi veyahut memaliki ecnebiye veya memaliki meş
guleye veya İstanbul'a, işgal zamanında firar etmiş 
bulunmasıdır ki, Kavanini Maliye Encümeni ibareyi 
muhtacı tefsir bile görmemiştir. Bunun müzakere
sinde Maliye Müsteşarını da davet ettik. Hasan Feh
mi Beyin buyurdukları gayeyi bu ibare ifham ve ifa
de etmez ve bu ibarenin mânası sarihtir. Başka su
retle de tefsire tahammül yoktur. Eğer .1339 sene
sinde vaz olunan maddei kanuniyeden maksat bu de
ğil, başka ise ve eğer başka ahkâmı ihtiva ediyorsa 
o vakit bunun için yeniden bir maddei kanuniye ya
zılmak lâzım gelir. Bu emvali metrukede şahısların 
vaziyetlerine göre değişir. Mübadeleye tabi olup ol
mamak meselesi vardır, mübadeleye tabi olanlar 
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vardır, mübadeleye tabi olmayanlar vardır. Bu 
ibarei kanuniye tefsire mütehammil olamıyacak de
recede sarihtir. Kavanini Maliye Encümeni de bu
nu bu suretle Heyeti Celilenize arz etmiştir. Eğer 
kanunun tadiline ihtiyaç varsa maslahatan, siyaseten 
veyahut başka esbabı hukukiye dolayısiyle ihtiyaç 
varsa tadil olunmalıdır. Yoksa madde başka türlü 
tefsir edilemez. 

ABlDÎN BEY (Saruhan) — Muhterem efendiler, 
gerek Münür Bey arkadaşımız ve gerek Hasan Bey 
arkadaşımız tarafından vukubulan izahat bu emvali 
metruke meselesinin gayet ehemmiyetli ve hattâ tef
sire muhtaç olduğunu gösterir mahiyettedir. Emvali 
metrukenin tasfiyeye tabi olduğu muamele iki kı
sımdır. Bunu tekrar izaha lüzum gördüğüm için 
af buyurunuz. Bunlardan birisi tasfiyei dahiliyedir. 
diğeri tasfiyei hariciyedir. Tasfiyei dahiliyeye tabi 
olacak olan tebaayı asliyedir ki tasfiyeye tabi olacak 
emval ve matlûbatlarıdır. Tasfiyei hariciyeye tabi 
olacak olanlar mübadeleye tabi olanlardır ki Lozan 
Muahedesinde kabul edilmiş olanların haklarının kıs
mıdır. Firar, tagayyüp veyahut ahitname mucibin
ce emvali menkule ve gayri menkulesi emvali met
ruke addolunması lâzım olan kısımları ise, bütün 
bunların tetkiki ve bunlar hakkında salim ve tam bir 

karar vermekle kabil olacaktır. Bu itibarla gerek 
Münür Bey ve gerekse Hasan Beyefendinin gerek 
bendenizin mâruzâtım neticesi olarak tefsirden ziya
de tadilname olan işbu mazbatanın Encümene iade
sini teklif ediyorum. 

RElS — Efendim! Hasan Fehmi Beyefendi Maz
batanın Encümene iadesini ve bu tefsir mucibince 
kanunun tadili icap ederse ona göre kanunun Encü
mence tadili icap edeceğini söylüyorlar. Bu teklifi 
reyi âlinize vaz edeceğim. Teklifiniz böyle değil 
midir efendim. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Evet 
efendim, icap ederse tadilname şeklinde Heyeti 
Celileye iadesidir. 

REÎS — Efendim! İşbu tefsir mazbatasının icap 
ederse tadilname suretinde yani Emvali Metruke Ka
nununun tadili suretinde arz olunması maksadıyle 
mazbatanın Encümene iadesini teklif ediyorlar. Bu 
teklifi kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini re
ye koyuyorum. Kabul etmeyenler lütfen el kaldır
sın... Kabul olundu. 

Efendim. On dakika teneffüs için celseyi tatil 
ediyorum. 

Hitamı celse; Saat : 3,55 

l>9« 

iKÎNCl CELSE 

Bed'i Müzakerat Saat : 4,35 

Reis : Fethi Bey 

Kâtipler : Avni Bey (Bozok), Talat Bey (Kângırı) 

REİS — Celseyi açıyorum efendim. 

B — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

4. — Cezayı nakdîlerin beş misline iblağına dair 
17 Nisan 1338 tarihli kanun mucibince Gümrük Ka
nununda miktarı tayin edilen mücazatı nakdiyenin 
de beş misline iblağ edilip edilmiyeceğinin tefsiri hak
kında Başvekâletten mevrut (3/212) numaralı tezke
re ve Adliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Maliye Vekili Bey bu mazbatanın müs
taceliyetle, tercihan müzakeresini teklif ediyorlar. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsınlar... Aksini reye 
koyuyorum; kabul etmeyenler lütfen ellerini kaldır
sınlar... Kabul edilmiştir efendim. Mabzatayı okuya
cağız. 
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T. C. 
Başvekâlet 

Kalemi Mahsus Müdiriyeti 
Adet : 6/436 

Ankara : 30 . 1 . 1340 

Türkiye Büyük Mület Meclisi Riyaseti Celilesine 

Cezayi nakdîlerin beş misline iblağına dair olan 
17 Nisan 1338 tarihli kanunun birinci maddesi mu
cibince inhisarı Dühan Kanununa mugayir hareket 
vukuundan ve tekâlifi emiriyeyi ademi ifadan dola
yı terettüp edecek mücazatı nakdiye ile Büyük Mil
let Meclisince mevzu kavanin mucibince alınacak 
cezayi nakdîler müstesna olmak üzere kavanin vve 
nizamatı sairede muharrer bilumum cezayi nakdîle
rin beş misline iblağ olunduğu ve her ne kadar Güm
rük Kanununun mevkii meriyetten refini mütazam-
mın hükümeti sakıta zamanında mevzu kararname 
17 Mayıs 1337 tarihli bir kanunla Meclisi Âlice ilga 
edilmiş ise de muamelei vakıa mebhusüanh Güm
rük Kanununun ilgasını mutazammın olan kararna
menin reddinden ve binnetice zaten hükümeti sa
bıka zamanında vazedilmiş olan kanunun iadei te
mini meriyetinden ibaret olmasına mebni mezkûr 
Gümrük Kanununun Meclisi Âlice vaz edilen Ka
vanin cümlesinden addedilemeyeceğinden kanunu 
mezkûrda miktarı tayin edilen mücazatı nakdiyenin 
17 Nisan 1338 tarihli kanun mucibince beş misline 
iblâğı suretiyle istiyfası esbabı maruza itibariyle mu
vafık olduğu, ancak mezkûr 17 Nisan 1338 tarihli 
kanunun kontrata cezayi nakdîlerine ademi şümulü--
ne mütedair olup Meclisi Âlinin 2 Kânunuevvel 1339 
tarihli içtimamda kabul buyrulan tefsirin esbabı 
mucibesinde beş misline iblağ edilen cezayi nakdîle
rin Ceraimi Kanuniyeye karşı mevzu mücazatı nak-
diyeden ibaret olduğu ve kontrato cezayi nakdîsi 
istisna edilen cezayi nakdîler mahiyetinde bulunduğu 
beyan buyurulmuş ve kaçak olarak derdest edilen 
eşyanın kıymetine göre ahzolunan Gümrük Cezayi 
Nakdîleri de aynı mahiyette bulunmuş ve mücazatı 
nakdîyenin beş misline iblağına mucip esbaptan bi
risi de evrakı nakdiyenin kuvvei iştiraiyesinin tenez
zülüne binaen mücazatı nakdiyeyi müstelzim ef'ali 
memnua mürtekiplerinden altın mütedavil olduğu 
bir zamanda mevzu mücazatı nakdiyenin evrakı nak
diye ile istiyfasından matlup olan ibreti müessirenin 
temin edilememesi hasabiyle evrakı nakdiyei mezkû-
renin kuvvei iştiraiyesinin tenezzülü ve binaenaleyh 
eşya kıymetlerinin tereffüü nisbetiyle mütenasiben 
tezayüt eden mezkûr gümrük mücazatı nakdiyesin-

den işbu sebepde varit olamayacağından gayri muay
yen gümrük mücazatı mezkûreden muayyen olan 
kısmının bermucibi kanun beş misline iblağı muva
fık bulunduğu cihetle keyfiyetin tefsiri Maliye Ve
kâleti Celilesinin 29 Kânunisani 1340 tarih ve Hukuk 
Müşavirliği 269/149 numaralı tezkeresiyle talep edil
mekte olduğundan muktezasının ifasına müsaadei 
riyaset penahilerini arz ve istirham eylerim efen
dim. 

Başvekil 
îsmet 

T. B. M. Meclisi 
Adliye Encümeni 

6 
Ankara : 15 . 2 . 1340 

Adliye Encümeni Mazbatası 
Muvazenei Maliye Encümeni Riyaseti Celilesine 

Cezayi nakdîlerin beş misline iblağına dair olan 
kanun mucibince Gümrük Kanununda miktarı tayin 
edilen mücazatı nakdiyenin de beş misline iblağ edi
lip elilmiyeceği hakkında Başvekâletten mevrut tez
kere muhteviyatı Encümeni Âlilerince bittetkik mü
talâayı âlileriyle evvel emirde tenevvür etmek üzere 
berayi iade takdim olunur efendim hazretleri. 

Adliye Encümeni Reisi 
Kastamonu 

Necmettin 

T. B. M. Meclisi 
Muvazenei Maliye Encümeni 

Adet : 18 
Ankara : 18 Mart 1340 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 
Adliye Encümeni Riyaseti Âliyesine 

Cezayi nakdîlerin beş misline iblağına dair olan 
kanun mucibince Gümrük Kanununda miktarı ta
yin edilen mücazatı nakdiyenin de beş misline iblağ 
edilip edilmiyeceğinin tefsiri hakkında Başvekâletten 
gönderilip beyanı mütalaa için Encümenimize tevdi 
buyurulan 30 . 1 . 1340 tarihli tezkere mütala ve 
tetkik olundu. 

11 Nisan 1334 tarihli Gümrük Kanunu mucibin
ce alınan cezayi nakdîler iki kısım olup bir kısmı 
muayyen ve diğer kısmı tarifeye tabi ve nisbî bulun
maktadır. Muayyen cezayı nakdîlerin bermucibi ka
nun beş misli tezyidi muktazi olup, tarifeye tatbikat
tan mütevellit cezayi nakdîler tarifenin tezayüdüyle 
yani beş ve on iki misle kadar mütenasiben artmak-
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ta olduğundan bu kısmın beş misle iblağ! maksadı 
kanuna muhalif bulunduğu ve binaenaleyh bu kıs
mın beş misli tezyit edilmemesi icap eylediği arz 
olunur efendim. 

Muvazenei Maliye Encümeni 
Reisi 

Gümüşhane 
Masan Fehmi 

T. B. M. Meclisi 
Adliye Encümeni 

Karar : 8/25 
Ankara : 30 . 3 . 1340 

Adliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Cezayi nakdîlerin beş misline iblağına dair olan 
kanun mucibince Gümrük Kanununda miktarı ta
yin edilen mücazatı nakdiyenin de beş misline iblağ 
edilip edilmiyeceği hakkında Başvekâletten mevrut 
tezkere ile ol baptaki Muvazenei Maliye Encümeni 
mazbatası mütalaa ve tetkik olundu. 

Muvazenei Maliye Encümeninin mazbatasında 
tasrih edildiği veçh üzere 11 Nisan 1334 tarihli Güm
rük Kanununa ve cezayi nakdîlerin beş misline ib
lağına dair kanuna nazaran muayyen cezayi nakdîle
rin bermucibi kanun beş misli tezyidi muktazi ve 
tarifeye tabi olanların beş misle iblağı ve maksadı 
kanuna muhalif bulunduğu heyeti umumiyeye arz 
olunur. 

Adliye Encümeni Reisi 
Namına Mazbata Muharriri 
Konya Dersim 

Musa Kâzım Feridun Fikri 
Kât.'p Azu 

Saruhan Ankara 
Kemal îhsan 
Aza Aza 

Antalya Konya 
Ahmet Saki Gümrük Kanununda 

Büyük Millet Meclisi 
tarafından iadei meriye
ti suretiyle vaz edilmiş 
olmasına nazaran muay
yen ve maktu cezayi nakdî
lerin de beş misline ibla
ğı lâzım gelmediği re-

yindeyim. 
Eyüp vSabri 

Aza 
Konya 

Mustafa Feyzi 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? (Hayır ses
leri) Muvazenei Maliye Encümeni mazbatasını reyi 
âlilerine koyuyorum. Kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsınlar... Aksini reye koyuyorum; kabul etme
yenler lütfen ellerini kaldırsınlar... Kabul edilmiştir. 

5. — Mahsulât ve mamulâtı dahiliyemiz için isti
maline zaruret ve lüzum görülen veya Türkiye'de 
şimdilik şeraiti matlube dairesinde imal ve istihsali 
mümkün olmayan mevaddı iptidaiye ile zurufun ay
nı miktarının gerek mamul ve gerek ithal olunduğu 
şekilde ihraç olunmak üzere tennnata rapian ve ka
bulü muvakkat usulüne tevfikan hilâ resim ithaline 
dair 1/462 numaralı kanun lâyihası ve Ticaret ve 
Muvazenei Maliye Encümenleri mazbataları. 

T. C. 
Başvekâlet 15.3.1340 

Kalemi Mahsus Müdiriyeti 
Adet: 6/1178 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti Celilesine 

Mahsulât ve mamulâtı dahiliyemiz için istimali
ne zaruret ve lüzum görülen veya Türkiye'de şimdi
lik şeraiti matlube dairesinde imal ve istihsali müm
kün olmayan mevaddı iptidaiye ile zürufun aynı 
miktarının gerek mamul ve gerek ithal olunduğu 
şekilde olarak ihraç olunmak üzere teminata raptan 
ve kabulü muvakkat usulüne tevfikan bilâresim it
haline dair Ticaret Vekâleti Celilesine tanzim kılınıp 
îcra Vekiller Heyetinin 13 . 3 . 1340 tarihli İçtimaın-
da Meclisi Âliye arzı takarrür eden kanun lâyihası 
ile esbabı mucibeyi havi tezkere sureti musaddakası 
rapten takdim kılınmıştır. İfayı muktezasına müsaa-
dei devletlerini istirham ederim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı Mucibe 
Başvekâleti Celileye 

Geçen sene üzüm ve incir kutularının fıkdanın
dan naşi bu mahsulâtımızın ihracında müşahede olu
nan müşkülât ve zararlara mahal kalmamak üzere 
bu kutulara ait kereste ve mevaddı iptidaiyeye karşı 
bazı müsaadat bahşı zarureti hasıl olmuş ve esasen 
bu kabil züruf ile mahsulât ve mamulâtı dahiliyemiz 
için istimaline zaruret ve lüzum bulunan mevaddı 
iptidaiyenin kabulü muvakkat suretiyle bilâresim it
hali hakkında Gümrük ve Tarife kanunlarımızda 
umumî bir maddei kanuniyenin mevcut bulunma
ması müşkülâtı dai görülmüş ve bu bapta tanzim kı-
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İman lâyihai kanuniye leffen takdim kılınmıştır. 
Müstaceîen kesbi kanuniyet eylemesi esbabının istik -
maline ve keyfiyetin vekâleti aciziye emir ve işarı
na müsaade buyrulması arz ve temenni olunur efen
dim. 

Ticaret Vekili 
Hasan Hüsnü 

Kanun lâyihası 
Madde 1. — Mahsulât ve mamulâtı dahiliyemiz 

için istimaline zaruret ve lüzum görülen veya Tür
kiye'de şimdilik şeraiti matlube dairesinde imal ve 
istihsali mümkün olmayan mevaddı iptidaiye ile 
zurufun aynı miktarı gerek mamul ve gerek ithal 
olunduğu şekilde olarak ihraç olunmak üzere temi
nata raptan vs kabulü muvakkat usulüne tevfikan 
bilâresirn ithal olunur. 

Madde 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden itiba
ren mer'iyüîicradır. 

Madde 3. — îşbu kanunun icra yi ahkâmına Ma
liye ve Ticaret vekilleri memurdur. 

Birincisi : Halıcılık gibi memleketimizin başlıca 
ihracat sanayiinden madut ve ati yen terekki ve in
kişafı son derece matlup ve mültezim olan sanayiin 
mevaddı iptidaiyesi meyanma dahil olup Avrupa'
dan itîıal mecburiyetinde olduğumuz kaskam ve bo
ya gibi mevaddın gümrük resminden istisnasiyle te
min terakkisidir. Elde mevcut teşviki Sanayii Kanu
nunda buna dair bazı nıevad va 1 K. de şimdiye !•: n-

Başvekil ve Hariciye Vekili 
İsmet 

Adliye Vekili 
Mustafa Necati 
Maliye Vekili 

Mustafa Abdülhalik 
Ticaret Vekili 
Hasan Hüsnü 

Nafıa Vekili 
Süleyman Sırrı 

Müdafaai Milliye Vekili 
Kâzım 

Maarif Vekili 
Vasıf 

Dahiliye Vekili 
Ferit 

Ziraat Vekili 
Zekâi 

Mübadele, İmar ve İskân 
Vekâleti Vekili 
Mustafa Necati 

car bu müsaddatian layikıyle istifade edememiş ve 
r/:.atîup semere hacıl olmamıştır. 

ikincisi : Üzüm ve incir gibi memleketimizin 
başlıca mahsulâtı ziraiyesinden olan mevaddın ih
racatında mühim bir âmil olan zurufun mevaddı ip
tida* yesini teşkil eden kerestenin bugün memleke
timiz piyasasından temin edilememesidir. Türkiye 
her ne kadar ormanları kesir bir memleket ise de 
bu mahsulâtın naklinde istimal edilen kutuların 
hinime rnuktazi kerestelerin evsafı piyasada mev
cut kerestelerde bulunmadığından memleketimiz bu 
ihtiyacı tatmin edinceye kadar, hariçten ithal edile
cek bu nevi eşya hakkında gümrüklerce kabulü mu
vakkat usulünün tatbikiyle mazharı muafiyet ol
man tahtı vücuptadır. 

Vi:\ hükmün isabetini Heyeti âliyenin nazarında 
tec:-\\[ ettirebilmek maksadiyle Encümenimiz ati
deki nokatı a rz ve izaha lüzum görmüştür. 

Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekili 

Doktor Refik 
Ticaret Encümeni 

14/5 

Ticaret Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celüeye 

Heyeti Vekilcden mevrut ve Encümenimize ha
vale buyrulan (Kabulü muvakkat) kanunu tetkik 
ve müzakere olundu. 

Kanunun esbabı mucibesinden.de anlaşılacağı 
veçhile memleketimizde lüzumu olup, şimdilik imal 
ve istihsali mümkün olmayan mevaddı iptidaiye ile 
mamulâtm gümrüklerden kabulü muvakkat usulüyle 
ithali suretiyle istihsalât ve ihracat;rrnzın tahtı te
mine alınması iktisadiyatımızın terakki ve ;nk:şafî 
namına şayanı temennidir. Kanunun istihdaf ettiği 
gaye ikidir. 

Memleketimiz, ormanları kesir olmakla beraber, 
se vah ile muntazam yollarla raptedilememesinden 
dahildeki birçok ormanlarımızdan istifade edeme
diğimiz gibi muhtevi oldukları ağaçların cinsi hak
kında dahi malumata sahip değiliz. Memleketimizin 
senevi kereste ihtiyacı vasati dört yüz bin metre 
mikabını mütecaviz olup bunun yaz elli küsur bin 
metreraikâbım yalnız İstanbul sarfetrnektedir. Bu 
ihtiyaca mukabil ormanlarımızdan kereste ihracatı
mız iki yüz bin metremikâbı raddesindedir ki, ih-
tij/acın ancak nısfı demektir. Bu sene bir milyon li
ra sermaye vazıyle Karadere Ormanlarının işletil
mesi mutasavvıf olduğundan gelecek senelerde da
hilî ihtiyacatımızın tatmini ile beraber ihracat yap
mak imkânı bile hasıl olacaktır. Fakat bu gün için 
bir tasavvur derecesini geçmeyen bu fikrin sahai 
fiile isaiine kadar memleketin muhtaç ve dahilden 
tedariki gayri mümkün bazı nevi keresteler vardır 
ki, bunların ithali bilhassa mahsulâtı zirai yem izin 
tarakki ve inkişafı namına elzemdir. Bilhassa üzüm, 
incir kutuları için istimal edilen keresteler bu nevi-
dendir. Bizim hali hazırda piyasada bulunan bu cins 
kerestelerimiz fazla reçineli olduğundan mahsulü 

482 

http://mucibesinden.de


t : 33 9 . 4 . 1340 C : 2 

bozmakta ve rağbeti azaltmakta olduğu gibi sert 
olması dolayısiyle de nakliyatta ziyade kırılarak tüc
carı mutazarrır etmektedir. 

Teklif edilen maddedeki mamul kısmına gelin
ce; memleketimizde mevcut kutu fabrikalarının ade
mi kifayesinin icabında Ticaret Vekâletinin mikta
rını tespit edeceği bir miktarda mamul kutunun 
dahi girebilmesinde Encümenimiz bir mahzur göre
memektedir. bundan mada Avrupa'da bilhassa Pas
kalya zamanı hediyelik olarak alınıp satılan üzüm 
ve incirlerin zürufu olan zarif ve ince sepetler mem
leketimizde yapılamadığından bunların da dahilde 
imaline kadar memleketimize girmesi ve kanundaki 
muafiyetten müstefit olması muvafık görülmüş ve 
teklif edilen maddei kanuni yenin aynen kabulü ile 
müstacelen müzakere edilmek üzere heyeti umumi-
yeye arzına karar verilmiştir. 

Ticaret Encümeni Reisi 
îzmir 

Rahmi 
Aza 

Hakkâri 
Nazmi 
Aza 

Aksaray 
Besim Aîalay 

Mazbata Muharriri 
Karahisarışarki 
îsmail Hakkı 

Aza 
Muş 

Osman Kadri 
Aza 

Maraş 
Mithat 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 

İhracatımızın tesrii ve teshili emeliyîe Heyeti Ve-
kilece teklif edilen lâyihai kanuniyenin birinci mad
desi tasdik suretiyle tadilen ve nihayete «ithal olunan 
işbu mevaddan kutu ve kutuluk tahtalar azamî bir 
sene, çözgü ve kaskamîar yani eriş ve argaçlık pa
muk iplikleri azamî iki sene zarfında ihraç olunma
dığı takdirde dahilde istihlâk olunmuş addolunur» 
cümlesinin ilâvesiyle Encümenimiz tarafından kabul 
edilmiştir. Memleketimizin en mühim ihracat emtia
sı için Encümenimizce pek hayatî addedilmiş olan 
işbu kanun lâyihasının Heyeti Celilece müstacelen 
ve takdimen müzakere ve kabul edilmesini rica edi
yoruz. 

6 Nisan 1340 
Muvazenei Maliye Encümeni 

Reisi Mazbata Muharriri 
Gümüşhane izmir 

Hasan Fehmi Saraçoğlu Mehmet Şükrü 

Kâtip Âza 
Hini imzada bulunmadı Bursa 

Osman Nuri 

Trabzon 
Ahmet Muhtar 

Âza 
Mersin 
Niyazi 

Saruhan 
Reşat 
Âza 

Konya 
Kâzım Hüsnü 

Lâyihai Kanuniye 
Birinci Madde : Üzüm ve incir vesair mahsulâtı 

dahiliyenin ihracı için istimali zarurî olan kutular ve 
kutuluk tahtalarla halı nesç ve imalinde müstamel 
çözgü ve kaskam iplikleri teminata rapt ile kabulü mu
vakkat usulüne tevfikan bilâresim ithal olunur. 

İthal olunan işbu mevattan kutu ve kutuluk tah
talar azamî bir sene, çözgü ve kaskamîar iki sene zar
fında ihraç olunmadığı takdirde dahilde istihlâk edil
miş addolunur. 

İkinci Madde : İşbu kanun tarihi neşrinden iti
baren mer'iyülicradır. 

Üçüncü Madde : İşbu kanunun icrayı ahkâmına 
Maliye ve Ticaret Vekilleri memurdur. 

HASAN FEHMİ EFENDİ (Kastamonu) — De
min Maliye Vekili Beyefendiden izahatı lâzimeyi iste
dim. Oldukça malûmatı lâzimeyi verdiler. Şu lâyiha 
hakkında dahi Maliye ve Ticaret Vekâletinden malû
mat isteyeceğim. Geçen sene güzün İzmir'imizin incir 
ve üzüm mahsulünün harice ihracını temin için Ro
manya'dan kutu kerestesinin ithaline müsaade edilmiş
tir. Geçen sene o kanun mucibince memleketimize 
kutu kerestesi namı unvaniyle kaç metre mikâp ağaç 
girmiştir. Kaç metre mikâbı ağacın kabulü muvakkat 
muamelesi yapılmış, ne kadarı sarfedilmiş ve eylevm 
ne kadarı mevcuttur. Geçen sene incir ve üzüm kutu
ları için sarf olunan kereste münhasıran Romanya'dan 
gelen kereste midir, yoksa memleketimizin kerestesiy-
le de kutu imal edilmiş midir? Kaç kutusu Romanya 
kerestesiyle ve kaç kutusu .memleketimizin kerestesiyle 
imal edilmiştir. Tabiî bunun hakkında malûmatı mu
fassala olması lâzım gelir. Sonra bence Ticaret Oda
larının vereceği malumata istinaden mesaili riyaziye 
mahiyetinde katî olarak ifade olunabilecek bir haki
kat vardır. Her sene için tezayüdünü arzu ettiğimiz 
İzmir'imizin incir ve üzüm mahsulünden vasati olarak 
harice senede kaç milyon okkasını ihraç ediyoruz ve 
etmişiz? Sonra bu ihraç ettiğimiz mahsulün miktarına 
göre kaç metre mikâbı ağacı ihtiyaç vardır. 

ŞÜKRÜ BEY (İzmir) — Bu memlekette yok mu
dur? 

HASAN FEHMİ EFENDİ (Devamla) — Bunların 
böyle on bin sekiz bin altmış iki bin beşyüz diye rakam 
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şeklinde ve bütün kesirleri ile beyanını memleketin men
faati namına rica edeceğim. Sonra şu noktayı zannet
mem ki, Heyeti Âliyeniz, nazarı dikkatten kaçınsın: 
Yirmi bin metre mikâp kereste girecek olursa metre 
mikâbı 27 - 30 liradan hesap ediniz! Romanya kasa
sına kaç bin lira para akıtmış olduğumuzu da nazar
dan kaçırmayınız! Binaenaleyh Maliye Vekilimizden 
ve muhterem ve vukuf ve ihatasına kaani olduğum 
encümenlerimizden önümüzdeki senede vasati olarak 
kaç milyon kilo incir ve üzüm ihraç edebileceğiz. - İn
şallah pek çok çıkaracağız - ki tahminî olarak yüzde 
doksan derecesinde söylenebilir. Sonra bu kereste için 
de kaç metre mikâp keresteye ihtiyaç vardır. Bunların 
ne kadarının memleketimizde tedariki kabildir, ne ka
darını hariçten ithal etmek mecburiyeti vardır? Gerek 
Encümenimizden gerek Maliye Vekili ve Ticaret Ve
kili Beyefendilerden muvazzah malûmat istiyorum. Pek 
muhtaç olduğumuz bir kuruşu mümkün olduğu kadar 
ecnebi kasasına atmamaya çalışalım. 

DOKTOR MAZHAR BEY (Aydın) — Efendim, 
gerçi maddei kanuniyenin içerisinde muhtelif me-
vaddı iptidaiye mevzuubahis ise de bendeniz yalnız 
kutu keresteleri meselesi hakkında arzı malumat et
meye çalışacağım. Bu mesele vakit vakit Heyeti Ce-
lilenizi alâkadar etmektedir. Aynı mesele geçen sene 
de mevzuubahis olmuştur. Bilhassa geçen sene kutu 
keresteleri meselesi vakit ve zamaniyle lâzım gelen 
tedbirlerin alınmamış olması İzmir havalisinde, ve 
İzmir piyasasında çok mühim ve felâketli tesire ve
sile olmuştur. O derecede ki bugün yirmi kuruşa tes
lim edilen kutuların fiyatı, yetmişbeş kuruşa fırlamış
tır ve içerisi beş kilo üzüm alabilen kutu da, tasav
vur ediniz. Kilo başına on iki kuruş kadar bir faz-
lai fiyatın zammını intaç etmiştir. Bilhassa ihracat 
eşyasının bir kilosu üzerindeki farkı fiyatın rekabet 
aleminde ne kadar müessir bir âmil olduğunu bu
nunla zannederim ki takdir etmek kabil olacaktır. 
Bunu memleketimiz dahilinde tedariki kabil olup ol
madığı mevzuubahis olmuştur. Efendi Hazretleri de 
şimdi yine bunu mevzuubahis ettiler. Evvel emirde 
herhangi bir sahibi akıl ve izanın kabul edeceği ve 
red edemeyeceği bir keyfiyet vardır. O da hiçbir kim
se yoktur ki memleket dahilinde tedariki ve istihsali 
kabil olan bir şeyi mutlaka ecnebi memleketinden 
tahsil etmek gibi bir fikre kendisini sevk etsin ve bu
nu kabul etsin! Kaldıki ziynet eşyası vesaire hiçbir 
zaman mevzuubahis olamaz. Farkı fiyat meselesine 
taallûk etmediğinden hiçbir fikir bunda varit ola
maz. Bahusus Romanya keresteleri, mevcut gümrük

lerimiz dahiline, memleketimiz dahilinde imal edilen 
kerestelerden daha fazla daha yüksek fiyatlarla gir
diği zamanda hatta yine İzmir'de bu yüksek güm
rüklere rağmen yine Romanya kerestesi girmiş ve 
bu işe hasredilmiştir. Sununla da anlaşılıyor ki, bun
da mecburiyet vardır. Bizim kerestelerimizin burada 
imali kabil olup olmadığını kısaca arz edeceğim. Ku
tu keresteleri, birkaç evsafı haiz olmak lâzımdır. 
Bahusus incir, üzüm kutuları mutlaka beyaz çam ke
restesi olacaktır. Reçineleri asgarî miktarda az ola
cak, hem kilosunu noksan bulunduracak ve hem de 
mazrufu üzerinde bir koku vermeyecektir. Bu nis
pette ve bu şerait ile beraber elastikiyet kabiliyeti 
de fazla olacaktır. Bizim çam kerestelerimizde iklim 
icabı reçine fazladır. Ağaçlar üzerinde şimal, cenup 
iklimleri daima müessirdir. İsveç, Norveç gibi şimal 
memleketlerindeki iklimlerin kerestelerinde, çamların
da reçine miktarı azdır. Cenup taraflarında hep öy
ledir. Kerestecilik eden arkadaşlarımız daha iyi bi
lirler. Reçine miktarı fazla olunca bir defa ağır olur. 
Binaenaleyh kutunun sikleti, üzüm ve incir sikletine 
tesir eder ve fiyat meselesi üzerine tesiri olur. Sonra 
reçinesi koku ihraç eder. Üzümü, inciri kokutmaya 
başlar. Avrupa'da katiyen kimse yiyemez. Sert olur. 
Çivi çakınca çatlar. Vapurlara irkâp ve ihraç esna
sında atıldıkça çatlar. Binaenaleyh % 30 - 40 nis
petinde zayiatı mucip olur. Halbuki bu evsafı haiz 
olan Romanya keresteleri Londra'ya Amerika'ya 
yapılan nakliyatta azamî |% 10 - 15 derecede zayiatı 

mucip olmaktadır. Çünkü elastikiyeti vardır. Yüksek 
miktarda okkaya zam etmez. Reçinesi yoktur. Kabili
yeti imaliyesi müsaittir ve memlekette de istediğiniz 
zaman, istediğiniz miktarda kuru kereste bulmak im
kânı vardır. Çünkü dört sene evvel kesilmiş olan ke
resteler kutu istimalinde kullanılır ve memleketimiz
de kereste ihtiyacı varken öteden beri memleketimiz 
dahilinde kereste istihsal edemezken dört seneden be
ri elde tutulmuş kereste bulmak bilmem ne derece
ye kadar kabil olabilir. Binaenaleyh mesele bu 
40 - 50 milyon kilo üzüm ve 15 - 20 milyon kilo in
cirin ihracı keyfiyetinde beher kilosu üzerinden bir 
iki kuruş kadar tesir yapacağını memleketimizde 
hâsıl olacak keresteden sarfetmek suretiyle yapaca
ğımız kârla ihracat eşyalarınız, meyveler üzerinde 
yapacağımız zararı mukayese edecek olursanız her 
halde memleketimizde bu para kalsın çıkmasın nok-
tai nazarı zannederim kaybeder. Mesele 20 - 30 mil
yon liralık ihracat meyvelerinin nefasetini ve bu mey
velerin... 
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HASAN FEHMİ EFENDİ (Kastamonu) — En-
cümen namına mı söylüyor? Bir şey soracağım efen
dim. 

REİS — Hayır efendim. 
Dr. MAZHAR BEY (Devamla) — Memleketi

mizde bugün yalnız bina inşa etmek noktai nazarın
dan muhtaç olduğumuz 250 - 300 bin metremikâbı 
kerestenin Kastamonu ve havalisi ormanları acaba 
kaçta kaçını bugün istihsal etmektedir, ve birkaç se
ne zarfında kaçta kaçını iktisap etmek kabiliyetini 
bulacaklardır ve bugün bu ihtiyaç tatmin edilmiş mi
dir? Memleketimiz dahilinde ve bu vilâyetlerimizde 
olan ormanlar tamamen işleniyorsa bunlar mebani 
vesaireye karşı lâzımgelen ihtiyacatı çoğaltsınlar! 
Kaldıki, böyle birkaç yüz bin metremikâbı kereste 
ihtiyacatı içerisinde asgarî bir mevki işgal eden 
20 - 30 bin metremikâplık kutu keresteye kıskançlık 
gösterelim. Zanederim buun iktisat ve hesap noktai 
nazarından tesiri yoktur. Belki bir dereceye kadar 
hissiyatın tesiri vardır. Fakat hesapların, riyaziyatın 
tesiri karşısında hissiyat mevkiini terkeder. Bina
enaleyh memleketimizde bugün artık hükümetlerin, 
devletlerin siyasetlerinde bilhassa iktisadiyatın hâkim 
olduğu ve memleketimizin iş memleketi, ticaret mem
leketi olmasını arzu ettiğimiz ve bilhassa mevcut eş
yalarımızın istihsaîât ve ihracatı için birçok vesait ve 
tedabiri istikmal etmek için hasrı gayret edildiği bir 
zamanda üç buçuk kuruş meselesinden dolayı bilhas
sa çok mühim olan üzümlerin Yunanistan üzümleri 
karşısında büyük rekabete maruz kalmamasını temi-
nen bu kutu kerestesi meselesini iş edinmemesini bil
hassa arkadaşlardan çok rica ederim. (Doğru sesleri.) 
Yalnız kanunun heyeti umumiyesini nazarı itibare 
alırken bir şey hakkında kanunu teklif eden maka
mın ve encümenler noktai nazarını anlamak ister
dim. 

Mesele aynı zamanda ticaretin inkişafını teshile 
medar olmak üzere bir kanunu muvakkat teklif edi
liyor ve onda da kabulü muvakkat usulünün, ne de
mek olduğunu tabiî izah edecektir. Bu kabulü mu
vakkat ifadesinin yanında bir de teminata raptan 
fıkrası mevcuttur. Malumuâliniz memleketimizde 
teminata raptan denildiği zamanda muhtelif surette 
teminata rapdedilir ve caizdir ki daima teminat iste
mek mevkiinde bulunan bir Hükümet her şeyden ev
vel kendisinin menfaatini koruyucu tedbirler teklif 
etsin ve binaenaleyh en ziyade güç olan ve en ziya
de kabili temin olan bir teminatı bizden istesin! Bu, 
bilâkis maddei kanuniye ile istihdaf ettiğimiz gaye
yi işgal edebilir. Bu meyanda arz edebilirim ki temi

nat meyanında derse ki tüccar meselâ banka temi
nat gösterecektir. Meselâ derse ki mutlaka tüccar 
bankaya teminat gösterecektir. Bugün hepimiz bili
riz ki eldeki mevcut sermaye, nakitle ticaret alemin
de iş görmek ve ticaretin inkişafını temin etmek im
kânı yoktur. Bunların birçokları kredi üzerine ban
kalar vasıtasiyle daha ziyade cereyan eder. Banka
lar, herhangi bir şahsa açtığı krediyi herhangi bir 
şeyle istimal ederse mevcut kredisinden tabiî tarh 
eder. Eğer bir ticarethanenin bir banka nezdinde 
30 - 40 bin liralık bir itibarı varsa bunun da ithal 
ettiği kerestenin metremikâbında 1 5 - 2 0 lira resim 
tutuyor. Beher metremikâbı için 20 - 30 lira kadar 
olunca bir tüccar bin metrelik için 20 - 30 bin lira
lık bir itibar göstermek mecburiyetindedir. Otuz bin 
liralık itibarı mevcutsa yirmi bin lirayı da böyle te
minata bağlanmış bulunuyorsa ha kesesinden beş - on 
bin lirasını götürmüş peşinen yatırmış, ha her gün 
işlemek imkânı olan bankadaki itibarının bir kısmını 
bu suretle oraya yatırmış Netice Ticaret kabiliyetini, 
sermayeyi tedvir kabiliyetini kaybetmiş olur. Bi
naenaleyh ben onu temenni ederim ki, ticaretimizi 
teshil gayesine atfen yapılan maddede, bu teminatı 
şahsiyeler teminatı maliyeler kabilinden, tüccarımız 
tarafından her zaman kabili icra olan şekilde tatbik 
edilsin. Yoksa böyle sermaye kabilinden olan ban
ka itibarları meselesini ihtiyar için, sonra maksadı 
hakiki kaybolmuş olur. Mâruzâtım bundan ibaret
tir. 

BESİM ATALAY BEY (Aksaray) — Arkadaş
lar, bilirsiniz ki memleketimizde çıkan her şeyi dı
şardan gelecek olan her şeye tercih etmekte biraz 
ifrat edenlerdenim. Fakat bu meselede dışardan ke
reste getirmek ihtiyacında olduğumuzu arz edersem 
taaccüp etmeyiniz! Memleketimizin mevcut olan or
manlarında işlenen keresteler, ecnebi kerestelerin
den daha pahalıya mal oluyor. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Sebebi ne acaba? 
BESİM ATALAY BEY (Devamla) — Keresteci

sin Beyefendi! Bunu daha evvel sizin tahmin etme
niz ve bilmeniz lâzımdır. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Ben biliyorum sebebini. 
BESİM ATALAY BEY (Devamla) — Fazla ka

zanmak istemektir. 
ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Hiçbir zaman, hesap baş

ka yerde. 
BESİM ATALAY BEY (Devamla) — Her ne 

ise başka sebep de olabilir. İhracat eşyası için mem
leketimize milyonlarca lira getirecek üzüm ve incir 
için her halde ucuz masraf tedarik etmek, o ihti-
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yacatı daha fazla tezyit etmek demektir. Dışardan 
pahalı kereste almak, içerden ucuz kereste tedarik et
mek mümkün olduğu gün tabiî ona bir şey denemez. 
Arz ettiğim gibi dışardan gelen keresteler ucuzdur. 
Saniyen reçinesi az olduğu için üzüm ve inciri ko
kutmuyor. Bu cihetle de erbabınca tercih olunuyor. 

Arkadaşlar! Memleketimize bir ikiyüz bin lira
nın girmesini temenni ettiğimiz bir anda bir kaç mil
yon lira zarar etmeyi ve dışarı atmayı düşünmeliyiz. 
Her halde üzüm, incir kutularının - bittecrübe biz
zat bendeniz gözlerimle gördüm - Romanya'dan ge
len kerestelerle yapılması daha iyi ve daha kolay ve 
daha güzel oluyor. 

Sonra teminata raptetmek meselesine gelince; ka
bulü muvakkat usulünü takip edecek olursak tüccar 
sermayesinin bir kısmını nakden gümrüğe yatıracak 
ve bu suretle sermayesini muattal bir hale koyacak
tır. Memleketimizde himaye etmek istediğimiz ve 
çoğalmasını arzu ettiğimiz sermayeyi bu suretle mu
attal bir hale koyuyoruz. Her halde Hükümet nak
dî teminattan ziyade başka bir esasa raptetse daha iyi 
olur zannederim. Sonra bu kabulü muvakkat şim
diye kadar altı ay için yapılıyordu. Şimdiye kadar 
Marttan itibaren altı ay için yapılan kabulü muvak
kat, tamamen Eylüle tesadüf ediyor ki Eylül ve teş
rinler ihracat zamanına tesadüf eder. Tüccar, elin
deki şeyleri ancak o vakit çıkarmış, bulunuyor. Ka
bulü muvakkatin zamanı geçmiş oluyor. Binaenaleyh 
bu müddetin ya dokuz aya veyahut bir seneye iblâğı 
behemahal elzemdir. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Efendim, bendeniz esas 
itibariyle üzüm, incir kutularının memleketimiz da
hilinde matluba muvafık olarak imal ve istihsal edi
linceye kadar Romanya'dan celbine taraftarım. Fa
kat bunun miktarı tahdit edilmelidir. Yoksa suiisti-
malâta yol açar. Vaktiyle yine bu zemin üzerinde 
cereyan eden müzakerede Maliye Vekili Hasan Feh
mi Beye vaki olan bir sual üzerine bunun miktarı
nın tahdit edilmesi ve mamul ambalaj haline getiril
mesini muvafık bulmuşlardı. Şimdi elimize verilen 
mevaddı kanuniyeye nazaran lâalettayin kutular, 
kutu tahtaları girecek, girdikten sonra dahilde iki 
sene zarfında ihraç olunmadığı takdirde dahilde is
tihlâk olunmuş addedilerek rüsumatı alınacak. İşte 
tamam, İzmirlilerin arayıp da bulamadıkları bir şey. 
(Bir sene sesleri) Pekâlâ bir sene; bir sene zarfında 
harice ihraç olunmayan miktar, memleket dahilin
de sarf edilmiş addolunacak ve ondan gümrük res
mi alınacak. Bendeniz buna mahal kalmamak için 
diyorum ki, benim anladığım ve arkadaşlardan 

edindiğim malûmata göre girecek miktar altı milyon 
kutu imal edilecek derecede olmalıdır. Bir kutu 
üzüm, Mazhar Beyin beyanatına göre beş kilodur. 
Beş ile altı milyonu zarp edersek otuz milyon kilo 
incir ve üzüm eder. İhracı ise çok bir şeydir ve 

bundan fazla ihraç etmek de muhtemel değildir. Şu 
halde yirmibin metremikâbı tahtanın azamî olarak 
kutu imaline sarf olunmak üzere ithaline müsaade 
edelim. Ondan fazlasına müsaade etmeyelim. Bu 
kadar zaman mevcutken senevî dörtyüz bin metre
mikâbı sarfiyata ihtiyaç varken böyle kapıları selle-
mehüsselâm açarsak senevî altı - yedi milyon liranın 
harice çıkması, lâzım gelir. Paramızın kıymetinin 
ne derece düşeceğini de hesap edelim. Binaenaleyh 
tahdit edilmek ve bir seneye münhasır olmak üzere 
şimdilik, yani dahilde imal ve istihsal edilinceye 
kadar yirmi-bin metremikâbı tahtanın girmesine mü
saade edelim. Bundan fazlasının girmesi doğru de
ğildir. Suiistimal olur. Maddei kanuniyeyi mutlak 
olarak yazmak doğru değildir. 

EMİN BEY (Eskişehir) — Efendim! Meselede 
bir üzüm, incir müstahsillerine yardım etmek, ucuz 
kutu aldırmak meselesi var. Bir de dahilden mi te
darik edelim, hariçten mi ve memleketimizde ke
reste yok mu, var da niçin pahalıya mal oluyor me
selesi var. Bendeniz zannediyorum ki hiçbir hükü
met, dünyayı anlamış bir hükümet, dahilde teda
riki mümkün olan şeyi hattâ üç beş fazlasına da ol
sa hariçten almaz bütün derdimiz kambiyo buhranı, 
paramızın kıymetlenmesi için çırpmırken bir taraf
tan da böyle bir milyon liralık hariçten kutu mu
bayaası için Meclisi Âlinin karar vermesi bendeniz-
ce şayanı teessüftür. Bunu havsalama sığdıramıyo
rum. 

ESAT EFENDİ (Menteşe) — Biz böyle bir sığ
dırıyoruz ki. 

EMİN BEY (Devamla) — Efendim, biz bundan 
(250) bin lira gümrük resmi alacağız. Bunu çok gör
müyorum. Lazımsa zürraa beş yüz bin lira yardım 
edelim. İki yüz bin lirada benim de hissem var. İz
mir'e vermeyin demiyorum. Lazımsa beş yüz bin 
lira verelim. Kutu imali için lâzım olan kereste
yi bilâbedel verelim. Fakat hariçten almayalım, 
ayıptır, günâhtır. 

ESAT EFENDİ (Menteşe) — Sizin keresteler 
kokutuyor. 

EMİN BEY (Devamla) — Isbat ederim. Beyaz 
çam vardır. (Yoktur sesleri) vardır efendim. 

Efendim! İzmir gibi güzel bir yerin güzel de me
busları var. Maşallah hak da olmasa hak diye haki-
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kat diye gösterirler. (Hayır sesleri) Fakat memleketi
miz namına kendileri dahi içinde olduğu halde ha
riçten kereste getirmek Avrupalılara karşı ayıptır. 

ESAT EFENDİ (Menteşe) — Emin Bey! Sen 
konak yaptırdın, ben evimi yaptıramadım. Kereste 
resmi bizi bitirdi. 

EMİN BEY (Devamla) — Yeni doğmuş olan bir 
halk Hükümeti de hayat peşinde koşuyor. Benim 
yandığım budur. Hükümet mefhumiyle kabili telif 
değildir. 

ŞÜKRÜ BEY (İzmir) — Hakikat peşinde koşu
yoruz. 

ESAT EFENDİ (Menteşe) — Ben kereste tücca
rı değilim Emin Bey. 

EMİN BEY (Devamla) — Benim servetim yine 
memleketindir. Yarın sıkıldığın gibi % kırkını 
alırsın. Fakat Romanya'dan bir şey alamazsın. 
(Bravo sesleri). 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Memleketin kapıla
rım Romanya kerestelerine açıverin. 

EMİN BEY (Devamla) — Kereste neden paha
lıya mal oluyor? Böyle kereste var mıdır, yok mu
dur, maatteessüf işe vakıf değillerdir, veyahutta 
işlerine öyle söylemek geldi. Bu memleketin keres
teleri değil ebniyeye kifayet etmemek milyonlarca 
lira getirecek kadar kereste var. Bu günden itibaren 
hüsnü idare edersek hem memleketimizin ihtiyacını 
temin ederiz hem de ihraç ederiz. Efendim kereste 
pahalıysa neden pahalıdır? 

ESAT EFENDİ (Menteşe) — İhtikârdan. 
EMİN BEY (Devamla) — Hocam bu hoca işi 

değil rica ederim. 
Efendim! Kereste metre mikâbının nakli için bu

radan İstanbul'a kadar 15-20 lira veriyoruz. Üzüm, 
incir işini korumak lâzım da kereste işini yapan ve 
bununla meşgul olan, geçinen insanları düşünmek 
lâzım değil mi? Kereste yapan hakkını da düşünür
sek ve memlekette keresteciliğin lüzumuna kani 
olursak o zaman ucuz kutuları izmir'deki üzüm ve 
incir müstahsillerine mal etmiş oluruz. Burada ke
restenin pahalıya mal olması şimendifer nakliye fi
yatının yüksekliğindendir. Bilâsebep kendimiz tarife
leri yükseltiyoruz. Bendeniz Heyeti Âliyelerinden 
ehemmiyetle rica ederim, İzmir zürraına yardım et
meye razıyım. Romanya kerestesine bir kuruş bile 
verilemez. Ayıptır, günâhtır. 

Dr. HAZHAR BEY (Aydın) — Hâlâ anlayama
dım. Bu sene seni Aydın Mebusu yapacağız, biraz 
anlayışın açılsın^ 

ABİDİN BEY (Saruhan) — Efendim! Emin Bey 
arkadaşım beyanatı aliyelerinde demiştir ki, İzmir 
mebusları «Haksız da olsa hakikat yapıyorlar» Biz 
hakta olsa hakikat yapıyor değil bakınız size haki
katin erkam üzerine söyleyeyim ki ne kadar munsif-
hane hareket ettiğimizi takdir buyurursunuz. 

MUSTAFA BEY (İzmit) — İzmir mebuslarını 
müdafaa mı edeceksiniz. 

ABlDİN BEY (Saruhan) — Hakikati müdafaa 
edeceğim. İzmir'in yangınından sonra ihtiyacatı beş 
seneye taksim edildiği takdirde tam her sene için beş 
yüz bin metre mikâbıdır. Senevi beş yüz bin metre 
mikâbı; bu manatıkı harbiyede ihrak edilmiş olan 
yerlerin ihtiyacatıdır. Bu yerleri hali aslîsine ifrağ 
etmek Aydın Vilâyetiyle mülhakatını yapmak için 
senevi olan hesabattan bahsediyorum. Size bunu bı
rakıyorum; kerestelerini ormanlarınızdan getiriniz. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Müdafaa 
edilen hak bu mu? 

ABÎDtN BEY (Devamla) — Sonra izmir üzüm ihti-
yacatından harice yalnız çıkarılması lâzım gelen kutu
ların miktarını, kemiyeti neden ibaret olduğunu Ha
san Bey sormuşlardır. İki milyon beş yüz bin kutu 
ihtiyacı vardır. Tahkikat icra edilsin, Ticaret Odası
nın vermiş olduğu rapor da böyledir. Sonra otuz 
kırk bin kadar küçük kutuya ihtiyacımız vardır. 
Halbuki arkadaşlar! Size madde tayin ederek söyle
yeyim ve fabrikaların gece ve gündüz çalışmak su
retiyle yapacakları metre mikâbının miktarını arz 
edeyim. Alemdarzade Halil Efendi fabrikasında yir
mi dört saat nazarı itibare alınarak senevi 300 met
re mikâbı ıskaîay şirketinin, Sinop'ta Şükrü Bey 
şirketinin, İstanbul'da Ali Bey şirketinin, Mahalli-
zade Ahmet Bey şirketinin... 

ESAT EFENDİ (Menteşe) — Arkadaşlardan 
Emin Beyin, Şükrü Beyin onları hesap etmemişsin. 

ABİDİN BEY (Devamla) — Onları bilmiyorum; 
yapacakları Türkiye ihtiyacatı için on beş bin met
re mikâbıdır. Halbuki bizim zarf için olan ihtiyaca-
tımız bunun iki mislidir. 

(Bir ses - hatanız var beyefendi! O fabrikaları 
bizzat bendeniz biliyorum.) 

ABİDİN BEY (Saruhan) — Binaenaleyh bütün 
zarflarımızı geçen seneki gibi mahvı harap eden, 
üzümlerimizin elimizde kalmasına sebebiyet veren 
Londra'ya ve saireye gidip de bizim rençberlerin 
elinden yok fiyatına alınan yalnız tüccaramn menfaa
tine yaramış olan bu hesabatı kabul etsek de netice 
itibariyle bütün bu fabrikaların istihsalatı ancak nıs
fına kifayet eder. 
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ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Salâhiyattar vekâleti var
dır diyorum efendim. 

ABİDlN BEY (Saruhan) — Biz dahilde ebniye 
vesaire inşaatında kendi ormanlarımızdan gelecek olan 
fiyatları kabul ediyoruz. O fiyatların farkını da arz 
edeyim. Meselâ Fabrikalarda imal etmiş oldukları mik
tar ile İzmir'de satmış oldukları farkı arz edeyim. Bun
dan da tahmin buyurursunuz, rağbet bulması, orman
larımızın revacı için bunu da kabul ediyoruz. İzmir'e 
teslim 250 kuruş, resmi dört yüz kuruş, fabrika işlet
mesi 200 kuruş, gayri mamulü mamul haline ifrağ, hu
lâsa Bartın'da amele nakliyesi, $usu, busu bir metresi 
1 900 kuruşa mal oluyor. Bunu bize İzmir'de kış mev
siminde 43 000, ince keresteleri 63 000'e satıyorlar. 
Yaz mevsiminde 19 liralık keresteyi 50 liraya alıyoruz. 
Yine 19 liralık ince keresteyi 70 liraya alıyoruz. Biz 
bu 19 liralık kerestenin üç misline razı oluyoruz. Fakat 
üzümlerimiz onların içerisine girecek olursa mahv olu
yor. Harap oluyor ,işte dava, hâdisat bundan ibarettir. 
Binaenaleyh bunu kabul buyurunuz. 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY (İzmir) — Efendi
ler! Arkadaşlar o tarzda idarei lisan ettiler ki, memle
ketin ihtiyacı varmış ve bu ihtiyacı tatmin lâzım geli
yormuş; biz bunu Avrupa'dan, Romanya'dan alalım 
diyormuşuz, iddiası dermeyan edilerek müdafaatta 
bulundular. Böyle bir idia yoktur arkadaşlar. Emin Be
yefendi iyi bilsinler ki, bu çıktıktan sonradır ki dün
yadaki tekmil hükümet Türkiye'de menfaatini anladı 
diyeceklerdir. Emin Beyefendi bunun aksini iddia edi
yorlar. Beyefendiler! Dünyada hiç bir iktisat gayesi 
yoktur ki ihracat emtiası üzerine kuyudat koyabilsin, 
bağlar koyabilsin, vergiler koyabilsin. Bu yalnız bir tek 
emtia için, o da pek az bir miktarda olmak şartiyle, 
tecviz edilebilir. O da bizzat ve bilfiil tabiat bir inhisar 
yaratmıştır. O memleket de hariçte döğüşmek, boğuş
mak mecburiyetinde değildir. Ancak bu nevi emtialar 
üzerine şu ve bu kayıtlar, şu ve bu vergiler konabilir. 
Diğer emtianın kâffesi ihracata tahsis edildiği zaman 
değil bütün teshilâtı, bütün yardımları görsün, muave
neti nakdiyede bulunur; biz muaveneti nakdiye istemi
yoruz, en büyük ihracatımız olan incir ve üzüm haricî 
düşmanlariyle rakabet sahasında boğuşmak mecburi
yetindedir. Geçen sene konmuş olan manialardan ve di
ğer bazı sebeplerden naşi incir ve üzümlere yapılan 
masrafların kâfi derecede çıkarılmamış olmasından do
layı rençberlerin büyük bir kısmı ihmal etmişlerdir. 
Ziraat Vekili buradadır. Sorunuz! Urla'da altmış bin dö
nüm bağ vardır, bakılmamıştır, metruktür. Eğer böyle 
giderse, iki yüz bin lira kereste parasını ecnebiye ver

meyelim derlerse yirmi milyon lira varidat getiren 
memleketin tamamiyle varidatını kurutmuş olacağız. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Böyle bir itiraz yok Şük
rü Bey! 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY (İzmir) — Efen
dim bugün Mazhar Beyin burada vukubulan ve bir 
hakikat olan izahatından anladığımıza göre vasatî 
8 - 1 0 - 1 2 kuruş okka başına kutu masrafı biniyor. 
Rençber incirciler alelumum mallarını 12 kuruş ile 24 
kuruş arasında satıyorlar ve bunun ancak yarısı zaten 
ceplerine giriyor ve harice satış teklifleri 50 - 60, 70 
kuruştan oluyor. Çünkü bu mahsul öyle bir masuldür 
ki tam yarısı İzmir'de yüz binlerce amelenin arabacı
ların vesairenin ücretlerine tahsis ediliyor. Bunun üze
rine on kuruş da kutu masrafı zam edecek olursak 
rençberin eline o kadar az bir para geçiyor ki, ar
tık bağlarına bakmıyorlar ve bakamadıklarından do
layı bağlar ve incirlikler birer birer mahva mahkûm 
oluyor. Şimdi bu iddia şuna benzer ki eğer bizim üzüm 
ve incirlerimiz çok kıymetli ve çok revaç bulur, para 
getirir bir mevkide olsaydı, bağlar harabiye maruz ol
mamış olsaydı belki Kastamonu ormanlarından, şu ve 
bu ormanlardan biraz menfaat temin edebilmeleri için 
kutu ihtiyacının temininde bir dereceye kadar makul 
bir nokta bulunabilirdi. Bizzat mahsul kendisi mahvol
mak üzeredir. İncir ve üzüm kutuları namı altında 
memlekete girecek tahtaların hiç birisi memlekette 
istihlâk edilmek için gelmiyor. Memlekette, ihra
cata tahsis edilen mahsulâtın en mühim kısmını teş
kil eden incir ve üzümü omuzuna alarak harice gö
türmek için geliyor. Diyoruz ki, bunlar gelmesin. 
Eğer bunlar gelmesin diyorsak memleketimizin mah
sulâtı da birer birer mahvolmaya mahkûm olsun de
mektir. Ben iddia ederim ki, bizim memleketimizde 
tütün vardır. Tütün için çul lâzımdır, kırnap lâzım
dır. Memleketimizde çul ve kırnap yapılabilir diye 
mutlaka dahilî mamulât olsun diye burada da ıs
rar edecek miyiz? Niçin falan veya filan mıntı
kadaki ormancılığı himaye etmek için incir ve üzüm
cülerin üzerine ağır bir yük yükletiyoruz. Gelecek 
tahtalar çıkmak için geliyor. Üzerinden bir sene 
geçtiği halde memlekete diğer tahtalar girdiği zaman 
ne vergi veriyorlarsa bunlar da bu vergiyi verecekler
dir. Binaenaleyh biz Türkler, Türkiye dahilinde istih
lâk edilecek eşyanın hariçten gelmesi iddiasını ya
pacak, adam değiliz. Bilâkis harice çıkacak emtiamı
zın çok çıkması, suhuletle ve pahalı çıkması emeliyle bu 
tahtaların gelmesini istiyoruz. 

Mazhar Beyefendinin verdikleri izahata bir kelime 
daha ilâve edeceğim. Bilirsiniz efendiler, Avrupa alemi 
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reklâma, nefis kutulara, güzel şeylere daha çok ehem
miyet veriyorlar. Eğer biz daha iyi ve daha munta
zam olan bu kutularla incirimizi ve üzümümüzü sevke-
debilirsek zannediyorum ki, okka başına tahta fiyatın
dan kazandığımızdan maada Avrupalılara beş kuruş 
daha fazlasıyle satabileceğiz. Rençberin cebine 8 - 1 0 
kuruş girecek iken 20 - 25 kuruş daha fazla koymak 
imkânını elde edebileceğiz. 

AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) — Şükrü 
Bey kendinizi yormayınız. Mesele malumdur. 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — 
Onun için Heyeti Celileden istirham ediyorum. Bu-
kanun bilhassa iktisadî ve hayatî bir kanundur. Ka
bul edilsin. (Müzakere kâfi sesleri) 

HASAN FEHMİ EFENDİ (Kastamonu) — Ma
liye Vekâletinden bendeniz hükümet namına vazife
lerini ifa etmişler midir, etmemişler midir? Diye 
dört beş sual sordum. Hiç cevap vermediler. 

Riyaseti Celileye 
Memlekette izmir ihtiyacını temin edecek fabrika 

mevcut olmadığı gibi kereste tüccarları memleketin 
imarı için lâzım olan keresteyi yetiştirmekten şimdilik 
aciz olduklarından kabulünü teklif ederim. 

Ertuğrul 
İbrahim 

Riyaset Celileye 
Mesele tamamen tavazzuh ve hakikat tazahür 

etmiştir. Binaenaleyh müzakere kâfidir. Maddenin 
aynen reye vaz'ını teklif ederim. 

Karesi 
Ahmet Süreyya 

REİS — Efendim! Hasan Fehmi Beyin suallerine 
cevap vermiyecek misiniz? 

TİCARET VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim, mevzu pek çok söz söylemeye müsaittir. 
Sinaî ve ticarî olan bu zemin üzerinde bir çok sözler 
söylenebilir. Bu zemin üzerinde Heyeti Celilenizi tas-
dian biraz izahat vermek isterim. Bittabi hükümet tet-
kikat neticesi olarak bu maddeyi Heyeti Celilenize arz 
ederken ne mazarrat tevlit edeceğini ve ne zaruret 
müstenit olarak sevk edildiğini hesap etmiştir. 

Buna emin olunuz. Bir kere Hasan Fehmi Efen
di Hazretleri ne kadar üzüm ve incir istihsalâtımız 
vardır. Buyurdular, elimde gümrük istatistikleri yok. 
Maliye Vekâletine tevcih edilmiş bir sual. Halbuki 
tertibini Ticaret Vekâletine Heyeti Vekile tevdi bu
yurmuş olduğundan dolayı Gümrük Kanunları Ma
liye Vekâletine merbut olmak itibariyle Maliye Vekâ-

— 489 

letince idare edilirdi. Her halde bizim otuz milyon 
kilo üzümümüz vardır, bunun nısfı kadar incirimiz 
vardır. Evvelce de yapılan tetkikata nazaran, ki asıl 
kereste meselesine geleceğim. 

HASAN FEHMİ EFENDİ (Kastamonu) — 
On beş milyon, otuz milyon demek kırkbeş milyon 
ediyor. 

TİCARET VEKİLİ HASAN BEY (Devamla) — 
Haddi asgarî mamul yani kutu halinde olmak üze
re yirmi bin metre mikâbı kutu gidiyor. Gayri ma
mul olunca lâakal yüzde kırk fire verir. Mamul ke
reste ile gayri mamul kereste arası. 

HASAN FEHMİ EFENDİ (Kastamonu) — Tah
ta geliyor. Beyefendi. 

HASAN BEY (Devamla) — işlenecektir, rende-
lenecektir efendim. Binaenaleyh otuz bin metre mi
kâbı keresteye ihtiyaç vardır. Bundan ibarettir. Hü
kümet bu kanunu sevkederken çok şayanı temenni 
ve arzudurki, iktisatta millî bir siyaset tekip eden bir 
hükümet elbette muhtaç olduğu zurufu vesair mevad-

dı iptidaiyeyi yine memleketin sair menabii sınaiyesin-
den temin etsin. Bu, fevkalâde şayanı temenni bir 
meseledir ve bunun imkânı tatbikiyesi olsa Heyeti 
Celilenizi böyle bir lâyiha ile karşılamazdım. ikti
sat Vekâletine de tahriri bir sual tevcih edilmişti. O 
zaman bendeniz iktisat Vekili sıfatiyle o vakit bu 
hususa cevap vermiştim. Bizim maalesef elyevm işle
tilmekte olan ormanlarımızın mamulâtı ve hasılatı 
olan çam ağaçlarımızda bu kutu imaline ademi sa-
lâbet temin edecek bazı evsaf var. 

Ağırlığı, sertliği çok durması, bu ağaçların yani 
kutu imaline salih olan ağaçlardan bir cins ağaç 
vardır ki o bizim ormanlarımızda yoktur. Yine bazı 
ormanlarımızda yapılan tetkikat ile anlaşıldı ki 
Bozüyük'ün beş on saat mesafesinde olan ormanla
rın bazı aksamında yani Karadere ormanlarında bu 
cins ağacın dahi, fevkalâde mükemmel olmamakla 
beraber, mevcut olduğu anlaşıldı. Fakat keresteleri
miz bu cinsten değildir. Bendeniz kereste müstah
sillerimizin menafiini temine, müracaat ettikleri za
man, kendilerine aşikâre söyledim, ayni cins keres
teyi gösterdim. Elyevm incir ve üzüm ihracında kul
lanılan kutunun kerestesini göstererek bize bu cins 
ve şu miktarda kereste yapıp vermeyi ne zaman 
vekâlete karşı deruhte ederseniz bu maddei kanuni-
yeyi o günden itibaren kaldırırız. 

HASAN FEHMİ EFENDİ (Kastamonu) — Ki-
me bu hususta malûmat verdiniz. ^ 
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TÎCARET VEKİLİ HASAN BEY (Devamla) — 
Kereste imalâthanelerinin sahiplerine söyledim. Çün
kü bu hususta Vekâlete müracaatları vardı. 

HASAN FEHMİ EFENDİ (Kastamonu) — Ke
reste çıkaracak olan bütün manatıka tebligatta bu
lundunuz mu? Cevaplar aldınız mı, Beyefendi? 

TİCARET VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Buna karşı bize cevap vermemişlerdir. Bugün yine 
Heyeti Celilenize karşı temin ederiz ki, her zaman 
muhtaç olduğumuz kadar keresteyi, orman işleten ve 
kerestecilik yapan erbabı sanayiiniz yetiştirirler ve 
bunu mükemmel bir hale getirirlerse Vekâletin ku
tu istimal eden erbabı ticaretle bu erbabı sanayii 
yekdiğerine bir mukavele ile raptile kanunu mevkii 
meriyetten kaldırmak Vekâletin vazifei asliyesinden-
dir. Yine bizim taahhüdümüz altında olmak üzere 
bunu bize temin ettikleri gün bunu yapmağa hazır 
olduğumuzu arz ediyoruz. Bunu biz zaruret ola
rak kabul ediyoruz. Bittabi bunu hükümet kabul 
ederken iki nev'i zarar ihtiyar etmek mecburiyetin
de kaldığını görmüştür. Zararın birisi; haddi asgarî 
olarak yirmi bin metremikâbı hariçten kereste alı
yoruz. Kutu imalinde kullanıp harice çıkartılacağı 
için yirmi bin metremikâp kerestenin gümrüksüz it
halini kabul ediyoruz. Tabiîdir ki, tahmin ettiğimiz 
zarar 440 000 liradır. Gerek Gümrük resmi ve ge
rekse hariçten memlekete giren mal bedeli olmak 
üzere bir zarara giriftar olduğumuzu biliyoruz ve 
bunun da yani ithalâtımızın tezayüt miktarı kam
biyomuz üzerinde bir tesir icra ettiğini ve bunun da 
bir fenalık olduğunu biliyoruz. Bu zararlara naza
ran ihraç etmek mecburiyetinde bulunduğumuz mah
sulün tuttuğu, ehemmiyet ve ifade ettiği erkam iti
bariyle ve bir müddetten beri mahreçleri olan me-
maliki ecnebiyede mâruz kaldığı rekabet itibariyle 
bu zararı iktiharn etmeyi göze aldırarak ihracatımızı 
tezyit, ithalâtımızı tenkis ve mahsulün kıymetini mu
hafaza noktai nazarından heyeti umumiyesini mem
leketin menfaatına muvafık bulduğumuz içindir ki 
bunu yapmak mecburiyetinde kaldık ve bittabi bun
dan müstağni olduğumuz gün bu maddeyi mevki 
meriyetten kaldırmak elimizdedir. 

HASAN FEHMİ EFENDİ (Kastamonu) — 1339 
senesi çıkan kanun mucibince memleketimize kaç 
metremikâbı ağaç girmiştir ve memleketimiz keres
tesinden ne kadarı kutuya sarfedilmiştir? Bu bapta 
tabiî hükümet nazarıyla esaslı tetkikat yaptınız. Bu 
hususta bizi lütfen tenvir edebilir misiniz? 

TİCARET VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim! Bu istatistikler elimde mevcut değildir, 

Arzu bııyruîursa bu malûmatı toplar ve zatı âlinize 
veririm. Fakat şimdilik elimde mevcut olmadığı için 
bu hususta bir şey arz edemiyeceğim. Yalnız bil
diğim bir şey varsa haddi asgarî olarak «20» bin 
metremikâbı mamul keresteye ihtiyaç vardır ve bu
nun yapacağı... (Kâfi Hasan Bey kâfi sesleri) Mü
saade buyrunuz efendim. Bunu mevkii meriyetten 
kaldıramayız ve ben Ticaret Vekili olmak itibariyle 
bu maddeyi tatbik etmemek, biran evvel tedvin et
memek şerefine nail oîabilirsem ne âlâ. İnşallah ken
di kerestelerimiz arzu edilen şekli bulur da o zaman... 
(Anlaşıldı kâfi sesleri) Müsaade buyrunuz efendim! 
Kerem ediniz. «Gürültüler» 

Şunu da arz edeyim ki; bu siyaseti yapan mem
leket yalnız biz değiliz. Her memleket iktisadî mil
lîsini Ticaret ve Sanayi millîsini muhafaza kaydiy-
le bazı tedabire müracaat eder. Meselâ ya bazı me-
vaddı iptidaiyeyi gümrükten muaf tutarak memle
ketine koyar. - Meselâ Avusturya bizim lüle taşla
rımızdan gümrük almaz - Veyahut kabulü muvakkat 
usulüyle yapar ki, bizim de yaptığımız usul budur 
ve zarurete binaen terviç edilmiştir. Heyeti umu-
miyesi hakkındaki noktai nazarım budur ve Heyeti 
Celilenize arz edeceğim malumat bundan ibarettir. 
Maddeye ait sözlerim vardır. Sırası gelince söyle
rim. 

REİS — Müzakereyi kâfi görenler lütfen elleri
ni kaldırsın... Aksini reye koyuyorum; kâfi görme
yenler lütfen ellerini kaldırsın... Kâfi görülmüştür. 
Maddelere geçilmiştir. 

Mahsulât ve Mamulâtı Dahiliyemiz için istimaline 
zaruret ve lüzum görülen mevaddı iptidaiyenin kabu
lü muvakkat usulüne tevfikan bilâ resim ithaline 

Dair Kanun 

Madde 1. — Üzüm ve incir vesair mahsulâtı da
hiliyenin ihracı için istimali zarurî olan kutular ve 
kutuluk tahtalar ile halı nesç ve imalinde müstamel 
çözgü ve kaskam iplikleri teminata raptile kabulü 
muvakkat usulüne tevfikan bilâresim ithal olunur. 
İthal olunan işbu mevaddan kutu ve kutuluk tahta
lar azamî bir sene, çözgü ve kaskamîar iki sene 
zarfında ihraç olunduğu takdirde dahilde istihlâk 
edilmiş addolunur. 

HALİT BEY (Kastamonu) — Muhterem arka
daşlar! Bu mesele bundan takriben 6 - 7 ay evvelisi 
yine Heyeti Celileniz huzurunda mevzuubahsolmuş-
tu. Bendeniz evvelen Heyeti Celilenize arz edeyim 
ki; Meselenin esasına muteriz değilim, taraftarım. 
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Yalnız bu maddede bir iki nokta var ki, müsaade 
buyrulursa onu arz edeceğim ve ricada bulunacağım. 
Heyeti Celileniz kabul buyurur, Ticaret Vekili Bey
efendi de muvafakat ederlerse bazı noktaların tadi
lini rica edeceğim. Ticaret Vekili Beyin izahatiyle 
mesele tenevvür etmiştir. Esasen bu mesele hakkında 
şimdi Londra Sefiri olan Sinop Mebusu Yusuf Ke
mal Beyefendi 12 Teşrinisani 1339'da bir takrir tak
dim etmişlerdi. O zaman İktisat Vekili olan ve bu
gün Ticaret Vekili bulunan Hasan Beyefendi 27 Kâ
nunuevvel 1339'da tahriren cevap vermişlerdi ve o 
cevapta buyurmuşlardı ki: - Bazı parçalarını okuya
yım - «Kutu meselesine gelince: İcra edilen tetkika-
ta nazaran İzmir'de kutu imalâtı için senevi yirmi 
bin metre mikâbı keresteye ihtiyaç vardır. Bu keres
telerin Köknar eşcarının budaksız ve beyaz ve düz
gün hülâsa şöyle olacak böyle olacak» diyorlardı. 
Şimdi de «Otuzbin metre mikâbı» buyuruyorlar. 

TİCARET VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Ama gayri mamul. 

HALİT BEY (Kastamonu) — Gayri mamul olur
sa mı otuz bin, efendim? 

TİCARET VEKİLÎ HASAN BEY (Trabzon) — 
Evet efendim. 

HALÎT BEY (Devamla) — Sonra efendim, ken
dilerinin bildikleri miktar meselâ «Otuz milyon kilo 
üzüm, on beş milyon kilo incir vesaire» 

Bunların hepsi de kamilen herhalde harice gitmi
yor ya. Bir kısmı da İstanbul da, şurada burada sa
tılıyor, sarfolunuyor. Yani yüzde doksanı hariçte ise 
yüzde onu dahilde sarfediliyor ve kezalik dahilde 
sarfedilen kutular dahildeki kerestelerden olabilir. 
Bilhassa bizim Romanya ve İsveç kerestesini iltizam 
etmemizin sebebi reçinesiz, kokusuz ve zarif olması 
içindir. 

Çünkü bunlar harice gidecektir. Dahilde sarfedile-
cekler ise çabuk sarf olunur. Uzun müddet kutusun
da kalmaz. Onun için dahildekileri de kendi kereste
lerimizden imal etmeliyiz. Onun için bendeniz yirmi 
bin metre mikâbını kâfi görüyorum ve «senevi azamî 
yirmi bin metre mikâbı tecavüz etmemek üzere» kay
dını koymak taraftarıyım. Gerçi kabulü muvakkat 
usulüyle ve teminata rapten dahile giriyor. Kendi fab
rikalarımızda yapabilmek için tahta gelmesi terviç 
edilebilir. Yalnız arkadaşlar, daha dün bir arkada
şımız soruyordu. - Bütçe vesilesiyle. - İstanbul Güm
rüklerinde şudur, budur diye iki üç milyondan bah
sediyordu. Gerçi hüsnüzan sahibiyiz. Fakat yine iti
raf etmeliyiz ki, memurların maaşı yirmi • otuz lira 

oldukça yine gümrüklerde bu meselelere intizar ede
lim. (Çok doğru sesleri) Onun için rica ederim- Ümit 
ederim - Ticaret Vekili Beyefendi ve muvafakat bu
yururlar. - Bu kerestenin miktarını tahdit edelim 
ve şu kadardır diyelim. Meselâ yirmi veya otuz bin 
metre mikâp diyelim, ikincisi arkadaşlar; maddede 
deniliyor ki - Üzüm ve incir vesair mahsulâtı dahili
ye - anlamıyorum. Üzüm ve incir için dahildeki ke
resteyi reçinesi var, budağı var, kokuyor, şudur, bu
dur, pahalıdır, vesaire diyerek mahzurlu gösterdik ve 
hariçten celbine lüzum vardır denildi. Pekâlâ; bunu 
üzüm ve incir için kabul edelim, çünkü Avrupa'da 
yortularda bayramlarda şurada burada sarfedilir, 
zinetli olması lâzımgelir, kokusuz olmalı filân denil
di. Fakat sair mahsulâtta bunu kabul edemeyiz. Bi
naenaleyh bilhassa kabulü muvakkat gibi bir muame
lede nasıl ki bu gümrük muamelesinde her şey için, 
her kalem ayrı ayrı olarak musarrah yazılırsa bu gi
bi muameleler, müsaadelerde de tasrih lâzımdır ki, 
yalnız üzüm ve incire hasredilmiş olduğu anlaşılsın. 
Sair mahsulâtta yerli mamulât sarf edilebilir. Onun 
için «Sair mahsulât» kaydının tayyını teklif ediyo
rum. Yalnız, üzüm, incir diyelim. Sair mahsulâtta 
dahilî kerestemizi sarfedebilirsiniz. Sonra,bir de ar
kadaşlar, mademki kabulü muvakkattir, evvelce Hü
kümetin verdiği müsaade altı ay içindir. Besim Atalay 
Beyefendi bundaki mahzuru söylediler. Hakikaten bu 
müddet; yani bu altı ay olur ki, hasat zamanına te
sadüf eder. O vakit tüccar bundan mutazarrır olur. 
Hakikaten İzmir'in üzüm ve incir ihracatı memleke
tin kambiyosu üzerine mühim bir tesir yapacaktır. 
Memleketin para kıymeti yükselecektir. Tabiî kimse 
arzu etmez ki, üzüm ve incir mahsulümüz, şu ve bu 
mahsulümüz hasis bazı düşünceler yüzünden geri 
kalsın ve binaenaleyh böyle bunun sürümü temin 
edilemesin. Bunu katiyen kimse arzu etmez. 

Arkadaşlar Heyeti Celilenize şunu da hatırlat
mak isterim; Sinop Mebusu Yusuf Kemal Beyin su
aline elyevm Ticaret Vekili Bulunan Hasan Bey, ver
diği cevapta şöyle buyuruyor. Şimdi de izah ettiler. 
Diyorlar ki; «Karadeniz köknarları (Abiyesi nord-
mandiyana) nevinden olup bunların renkleri daha 
koyu olmakla beraber hafif reçine kokusu neşretmek
te olmasından naşi izmir üzüm ve incir müstahsille-
rince mahsulâtın mahallî sarfındaki revacı itibariyle 
makbul addedilmemektedir. Romanya köknar ke
resteleri ise (Abiyesi pektinata) nevinden olup bu 
neviden Bursa Vilâyetinin Keşiş ve Domaniç Dağ
ları ormanlariyle Bolu Vilâyetinin şimali garbisinde
ki ormanlarda - nazarı dikkatinizi celbederim - ih-
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tiyacı hazırı temin edecek köknar eşcarı mevcut ise 
de bunların şimendifer ve bahiri isteklerine olan bu-
diyeti ve vesaiti nakliyenin mefkudiyeti hasebiyle 
İzmir'e pek pahalıya mal olacağından rağbet göre
meyecektir.» Şu halde kendilerinin resmî olarak ta
biî birçok tetkikat neticesinde verdikleri ve şimdi de 
söyledikleri ve teyit buyurdukları cevabına göre.esas 
itibariyle Romanya kerestelerine müşabih bizim or
manlarımızda kereste vardır. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Aynı vardır. 
HALİT BEY (Devamla) — Evet, aynı ve ihtiya

ca kâfi miktarda vardır. Yalnız nakliyat pahalı ola
cağından dolayı rağbet görmeyeceği söyleniyor. Şu 
halde arkadaşlar, daha geçen gün Heyeti Celileniz 
Ziraat Vekâleti bütçesini kabul buyurdunuz ve ora
da ziraat bütçesinde takriben beş milyon lira ka
dar bir masraf kabul ettik ve üç milyon lira kadar 
da bir para vardır. O paranın bir milyon küsur lira
sı, burada söyleniyordu, Bolu'nun şimal tarafların
daki Karadere ormanlarından bahsolunuyordu ki, 
bu Karadere ormanlarını Hükümet Heyeti Celilenin 
kabul buyurduğu tahsisat ile işletecektir, orada fab
rika yapacaktır. Ereğli veya Zonguldak'a şimendifer
le raptedecektir. Şu halde bizim bunun yapılmasını 
bir, azamî iki sene müddetle ki bir müddet ile tah
dit etmemiz lâzımdır. Öyle bilâmüddet gitmesin. 
Mademki Heyeti Celile bir masraf kabul ediyor, 
sırf kereste için iki sene demek lâzımdır. Eğer bu iki 
sene müddet zarfında bu fabrika yapılamaz şimen
difer işleyemezse müddeti temdit ederiz. 

MAZHAR BEY (Aydın) — Ne lüzumu var efen
dim... Olduğu zaman bittabi kaldırılacaktır, efen
dim. 

HALİT BEY (Devamla) — Binaenaleyh o zama
na kadar zaten olamaz, Çünkü aym mahzurlar de
vam edecektir. Mamafih herhalde iki sene müddet
le taksiri lâzımdır. Bu hususta, Kastamonu mebus
ları arkadaşlarımız Bolu Mebusu Şükrü, İzmit Me
busu Mustafa, Zonguldak Mebusu Halil beylerle bir 
tadil takriri takdim ediyoruz. Encümen bazı kelime
ler üzerinde oynuyabilir. Herhalde bu tadilâtın ka
bulünü rica ederim. Evvelâ, üzüm ve incir ihracı için 
istimali zarurî olan kutu ve kutuluk tahtalar yalnız 
iki sene müddetle, miktarı da senevî yirmi bin metre 
mikâbını tecavüz etmemek üzere, isterse Heyeti Ce
lile bu miktarı tezyit edebilir. Tadilâtımız bu tarz
dadır ve bendeniz şu izahatımla zannediyorum ki, 
bu teklifimizde - gerek mantıkan, gerek bütçemizi 
müdafaa noktai nazarından - haklıyız. Bunda da bü
yük bir mahzur yoktur. Saniyen bu müdafaamız-

| da arkadaşlar, bizi mazur görsünler demin bir ar
kadaş - zannederim Mazhar Bey - sizi Aydın Mebusu 
yapacağız dediler. Bendeniz de kendilerini Kasta
monu Mebusu yapacağım o zaman hiç olmazsa ora
nın da ihtiyacatını nazarı dikkate alır.' 

ESAT EFENDİ (Menteşe) — Millet kimi yapa
cağını bilir. 

HALİT BEY (Devamla) — Umum milletin me
busuyuz fakat en çok kendi dairei intihabiyemizin ha
lini biliriz. 

Arkadaşlar, sizi temin ederim ki, vilâyetimiz dahi
lindeki kazaların beşte dördü sırf kereste ihracatiyle 
geçiniyor. Vasıtai maişeti sırf keresteciliktir. Arkadaş
lar! İstiklâl muharebatında yalnız Kastamonu kale
mi elli bin nefer vermiştir. Bunların çoğu ölmüştür. 
Eytamı, ailesi oradadır. Vasıtai mayişetleri budur. 
Ama bu bapta bazı mutavassıtlar araya giriyor da 
ihtikâr yapıyor. Hükümet bu ihtikârı men etsin. Bi
naenaleyh tadilâta muvafakat buyurunuz, bunu bu 
suretle çıkarınız. 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY (İzmir) — Efen
dim! Beyefendi tahdit edelim, otuz bin metre mikâbı 
yapalım, diyor. Bu maalesef yirmi binden az olaca
ğı gibi yirmi binden çok da olabilir. On bin kâfi gel
mez yirmi bin de fazla gelir, diyemem. Bunları sene 
tayin eder. Yıl çok iyi gider ve mahsûl de çok olur, 
fiyat da güzel olursa dahilde hiç sarf edilmeden ha
rice gönderilmiş olur. İstihlâk edilmeden harice git
mek zarureti karşısında kalır. Zaten maddei kanuni
ye tahdidi koymuştur. Gelecek kutular bir sene zar
fında Türkiye'yi terketmezse resim verecektir, diyor. 

HALİT BEY (Kastamonu) — Onun manası baş
ka, o başka, o teminata karşı. 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Bina
enaleyh lüzumundan fazla kimse kereste getirmez ve 
getirmek kendi menfaatleri icabı değildir. Çünkü 
gümrük vereceklerdir. 

MEHMET FUAT BEY (Kastamonu) — Güm
rüksüz kereste girerse neden geçirmesin. Çiftçiye yar
dırma yapalım. Fazla fenalığa niçin meydan vere
lim. 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Efen
diler! mevzubahis olan kutular ve kutuluk kereste 
içindir. Kutuluk keresteler memleketi bir sene zar
fında terketmezse gümrüğünü verecektir, teminata 
bağlıdır. Binaenaleyh burada bir tehlike mevcut de
ğildir. Sair mahsulâta gelince; Beyefendinin bu hu
sustaki itirazlarına biz itiraz etmiyoruz. Kabul ede
riz. Sair mahsulât kelimesi oradan tayyedilebilir. 

— 492 — 



I : 33 9 . 4 . 1340 C : 2 

Tahminata gelince: Müddet tayin edelim, diyor. 
Bu kanun iki sene, üç sene müddetle olsun diyorlar. 
Efendiler! Biz Romanya'nın kerestelerine aşık mı
yız. Hiç sebepsiz ki yine dahilde aynı fiyatta aynı ne
fasette bulduktan sonra bizi teminat külfetinden de 
kurtaracak olan kendi kerestemizi yetiştiremez mi
yiz? Binaenaleyh eğer kendi kerestemiz aynı fiyatla, 
aynı nefasetle temin edilirse İzmir vesair pazarla
ra geldiği zaman hiç şüphe yokturki, herkes kendi 
mahsulâtımızı alacaktır. Hatta bu muafiyet Kanunu 
devam etse bile herkes kendi mahsulâtımızı almak hu
susunda hiç şüphe yokki bir fedakârlık değil bir 
menfaat görecektir. Hiç olmazsa teminattan kur
tarılacaktır. Onun için zamanı, tedarik ettikten sonra 
yapalım. Bir sene diyeceğiz, olmayacak. Bu kanun 
tekrar buraya gelecektir. Müddet tayin edersek belki 
yetişemeyecek. Yeniden bu kanun buraya gelecektir. 
Halbuki bu kanunu ilga etmek gayet kolaydır. Günün 
birinde bu salâhiyet ve bu iktidarı haiz olmadığı
mız gün filan tarihli maddei kanuniye lâğvolunmuştur-
deriz. 

HASAN FEHMİ EFENDİ (Kastamonu) — O 
kadar müddetle de temdit edilebilir. (Kâfi kâfi ses
leri) 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Harice çıkmayıpta dahil
de sarfedilenlerin gümrük resmi verilecektir. Bu re
sim kaç misil verilecektir? (On iki misli sesleri) 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY (İzmir) — Diğer 
keresteler kaç misli gümrük veriyorlarsa bu da onu 
verecektir. Yani on iki misil verecektir. 

REİS — Müzakerenin kifayetine dair bir takrir 
vardır. 

Riyaseti Celileye 
Maddenin müzakeresi kâfidir. Reye vaz'mı teklif 

ederim. 
Giresun 

Hakkı Tarık 

TİCARET VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Maddeye ait söyleyeceğim. (Kâfi kâfi sesleri) (Gü
rültüler) 

Müzakerenin kifayetini reyi âlilerine koyuyorum. 
Müzakereyi kâfi görenler lütfen el kaldırsın... Aksi
ni reye koyuyorum; kabul etmeyenler lütfen el kal
dırsın... Müzakere kâfi görülmüştür. 

HALİT BEY (Kastamonu) — Usul hakkında 
maruzatım vardır. Efendim! Takririmiz üç şeyi ihti
va ediyor. Birisi; (Sair mahsulâtı dahiliye) kaydının 
tayyı, ikincisi; iki sene müddetle tahdidi, bir de aza

mî bir miktarın ilâvesi. Tadilât bundan ibarettir. 
Olur ki, bundan arkadaşlar, bir fıkrasını kabul et
mezler. Onun için her üçünün ayrı ayrı reye vazedil
mesini rica ederim. 

REİS — Peki efendim, esbabı mucibeyi de oku
yalım mı efendim? 

Riyaseti Celileye 
Mamulât ve mahsulâtı dahiliyemizin her veçhile 

himayesi bizce de matluptur. Binaenaleyh üzüm ve 
incir mahsulâtının ihracatını ve sürümünü temin 
edecek mevaddı iptidaiyenin, dahilde tedariki müm
kün olan kutuluk kerestenin esbabı ve azarı muhte
life serdi dolayısiyle şimdilik İzmir piyasasında ucuz, 
mebzul ve zarif tedarik edilememesi hasabiyle ha
riçten celbi esasına taraftarız. Ancak üzüm, incir 
kutuları için serdedilen mazeretler mahsulâtı saire 
için serdedilemez. Bundan başka üzüm ve incir ku-
tuluğuna yarar kerestenin de gayri muayyen bir za
man için ve hiç bir veçhile dahilde tedarik edilemi-
yeceği mütalaası da kabul olunamaz. Bir tahrirî sua
le sabık İktisat Vekili Hasan Beyin vermiş olduğu 
31 Kânunuevvel 1339 tarihli cevapta Romanya'dan 
celbolunacak kutuluk kereste cinsinin Bolu şimali 
garbisindeki ormanlarda, Keşiş ve Domaniç dağla
rında mevcut olduğu muharrerdir. Kezalik tahrirî bir 
suale Maliye Vekili Mustafa Abdülhalik Beyin ver
diği cevapta Bartın'da bu kerestenin evvelce tedarik 
edilmekte olduğu bildirilmektedir ve hakikat de böy
ledir. Bolu civarındaki Karadere ormanlarını işlet
mek için Meclisi Âli, Ziraat Vekâleti bütçesinde bir 
buçuk milyon lira kadar masraf kabul etmiştir. Bi
naenaleyh hükümet bu ormanlardan ve yapacağı ve
ya memlekette mevcut fabrikalardan istifade ederek 
dahilde nakliyatı teshil eyliyerek kutu kerestelerini 
de azamî iki sene sonra dahilde tedarik edebiliyor. 
Sabık İktisat ve hali hazırda Ticaret Vekili bulunan 
Hasan Beyefendinin tahrirî suale vermiş olduğu 31 
Kânunuevvel 1339 tarihli cevapta üzüm ve incir için 
tetkikata nazaran senevî lüzumu olan kutuluk kereste 
miktarı yirmi bin metre mikâbı kadardır. Kutular 
kısmen dahilden de tedarik edildiğine göre harice 
ihracat için yirmi bin metre mikâbına bile ihtiyaç 
yoktur. 

Mamafih haddi azamî olarak bu miktar kabul 
edilebilir. Maddei kanuniyede ise miktar zikredil-
memiştir. Bütçe müzakeratı sırasında millet kürsü
sünden sık sık şikâyet edilen gümrüklerin hal ve va
ziyeti hasebiyle miktar zikir ve tahdit edilmezse 
suiistimal muhakkaktır. Esbabı ânifeye binaen birin-î 
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ci maddenin sırf üzüm ve incir mahsulâtına ait ku
tular ve kutuluk kerestelere ait kısmının berveçhi ati 
tadilini (vesair mahsulât kaydının) tayymı teklif 
ederiz. 

Madde 1. — Üzüm ve incir ihracı için istimali 
zarurî olan kutular ve kutuluk tahtalar yalnız iki se
ne müddetle ve yekûnu senevi yirmi bin metre mi--
kâbını tecavüz etmemek üzere ve hali nesç ve ima
linde... îlahiri bilâresim ithal olunur. 

Kastamonu 
Ali Rıza 

Kastamonu 
•Halit 
tzmit 

Mustafa 
Kastamonu 
Necmettin 

Kastamonu 
Mehmet Fuat 

Zonguldak 
Halil 

Kastamonu 
Mahir 
Bolu 

Şükrü 
Kastamonu 

Kasan Fehmi 
Zonguldak 

Yusuf Ziya 

verilen bu müsaade umumî bir surette tespit edilmiş 
olur. Böyle olmazsa meselâ, kereste miktarını mad
dede tespit ettik. İpliklerin miktarını kim tahmin 
edecek? Onun için maddeye bu şekli verirsek her ta
rafın maksadı hasıl olur. O vakit hükümet mahsul 
çok olduğu sene yirmi bin metre mikâb; der. Bina
enaleyh maddeyi bu surette ıslah için Encümene 
takrirlerle beraber havale ederseniz şimdi ıslah ede
riz ve Heyeti Celilenize burada takdim edeyim. 

REİS — Reşat Bey usulü müzakere hakkında 
söyleyecekler, sözlerini ikmal edinceye kadar zatı 
âliniz maddeyi ıslah ediniz. 

REŞAT BEY (Saruhan) — Efendim! Bu mesele
nin müzakeresi münasebetiyle garip bir hadise olu
yor. Yok İzmir meselesi, yok Kastamonu meselesi 
yok bilmem ne meselesi. (Rep memleket meselesi ses
leri) (Öyle şey yok sesleri) Rica ederim, hepimiz bir 
noktayı müdafaa için ge.iyoruz. Evvelâ, bendeniz 
Kastamonu ve havaüsi mebusları beylerden rica 
ederim, Hükümetten rica ederim, tahkik buyursun
lar! İzmir ve havalisinin ne kadar keresteye ihtiyacı 
vardır. Yaptığımız tahkikata göre Kastamonu ve ha
valisi. ormanlarından senevî ihraç edilen kereste on, 
on beş bin ve nihayet yirmi bin metre mikâbından 
ibarettir. Halbuki harpten evvel... 

HASAN FEHMİ EFENDİ (Kastamonu) — Bir 
sual soracağım. 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY (İzmir) — Hatibe 
sual sorulmaz. 

REŞAT BEY (Devamla; — İzmir havalisinde bu 
kadar yanmış haneler vardır. Yalnız Saruhan vilâ
yetinde otuz bin hane yanmıştır. Bunları yapmıya-
lım mı rica ederim? Bu temdit meselesi nedir bu ev
leri yapmıyalım mı? (Yapalım sesleri) İki buçuk mil
yon metre mikâp keresteyi... 

FIALİT BEY (Kastamonu) — İmar Vekâleti 
yaptık bunun için... Altı milyon lira geçen sene ver
dik, bu sene de verdik, daha ne yapalım? Elimizde
ki bütün varidatı ve vesaiti maişetimizi size mi vere
lim? Yani bu sualinize karşı söylüyorum. 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY (İzmir) — İmar 
Vekâleti yalnız bir yer için mi yapıldı. Yoksa Türki
ye için mi yapıldı? (Gürültüler) 

EMİN BEY (Tokat) — Musalâha edelim, musa-
lâha... 

REİS — Rica ederim Reşat Bey! Usul hakkında 
söz aldınız, usule dair söyleyiniz. 

REŞAT BEY (Devamla) — Usuldür efendim! 
Hükümetten rica ediyorum; Vilâyatı garbiyede ya-

(Olmaz seslen) (Olur sesleri) 
HALİT BEY (Kastamonu) — Ben otuz bine ra

zıyım. Otuz bin olsun efendim. 
HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Efendi

ler! Tadiinamede üzüm ve incir, mahsulâtı dahiliye 
deniyor. «Vesair mahsulâtı dahiliye,» fıkrasının tay-
yı teklif ediliyor. Bu zaten sehvi tertiptir. Biz burada 
üzüm ve inciri sarahaten dercetmemizin esbabı hü
kümetin teklif ettiği maddedeki mutlakiyetten çıkar
maktı. Binaenaleyh tadilnamenin bu cihetini Encü
men tamamen nazarı dikkate alıyor «vesair mahsu
lâtı dahiliye» fıkrasının çıkması lâzım geliyor. Bir 
defa bu mesele halledilmiş oluyor. 

İkinci kısım; Beyefendi buyuruyorlar ki, muay
yen bir miktar tespit edelim. Malûmu âliniz, madde 
iki kısmı ihtiva ediyor. Biı üzüm, incir kutuları, bir 
de halı nesçlerinde kullanılan ve dahilde imal edil- I 
meyen argaçlarla, kaskamlar meselesi. Bunlar için 
bir miktar tayini zarurî olabilir veya olamaz. Eğer 
kanun ile miktarı tespit edersek ya çok mal teminat 
ile gümrüksüz ithal etmiş oluruz veyahut ihtiyaca te
kabül etmiyecek derecede bir miktar dercetmiş olu
ruz. Bendenizce her iki kısım hakkındaki ihtiyaç se
nenin ihtiyacı hakikisine tekabül edebilmek için 
maddenin nihayetine bir fıkra ilâve edelim ve diye- I 
lim ki, bir sene zarfında kabulü muvakkat usulüyle 
kabul edilecek miktarları Maliye, Ticaret Vekâlet
leri müştereken tespit ve ilân ederler. (Muvafık ses
leri) Bunu demekle hem tahta meselesi ve hem de 
halı nesç ve imali için kullanılan argaçlar hakkında | 
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nan yerlerde kaç hane yapmıştır? Miktarı nedir? 
Bunların yapılması için ne kadar keresteye ihtiyaç 
vardır. Bunun dahilden temini mümkün müdür, de
ğil midir? Hükümetten talep ve rica ediyorum. Bu 
hususa dair tetkikatı arnikada bulunsun! Memleket
te ne kadar kereste vardır bunu tahkik etsin. Eğer 
bu yanan yerleri yapmıyacaksak onu da öğrenelim, 
bilelim. (Gürültüler) 

MEHMET BEY (Kastamonu) — Yapmayın, di
yen yok efendim. (Gürültüler) 

REİS — Efendim' Başka söz isteyen yok, müsa
ade buyurursanız evvelâ (Sair mahsulâtı dahiliye
nin) tayymı reyi âlinize koyacağım. Buna Encümen 
de muvafakat ediyor. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Mad
deyi tespit ettik, buyurun. 

HALİT BEY (Kastamonu) — Efendim! Bende
niz de Hasan Beyin teklifini kabul ediyorum. 

REİS — Efendim! Encümenin şekli tadilini oku
yorum. «Madde — Üzüm ve incir ihracı için istimali 
zarurî olan miktarları her sene Maliye ve Ticaret 
Vekâletlerince tespit ve ilân edilen kutular ve kuttı-
luk tahtalar ve yumurta talaşları...» 

EMİN BEY (Eskişehir) — Biz de yumurta tala
şı da yok mu yahu? (Ne o yahu sesleri) 

YUSUF ZİYA BEY (Zonguldak) — Yerli tah
taların istimali yumurta ihracına mani değildir. 

MEHMET FUAT BEY (Kastamonu) — Bu or
manı mahv etmektir. Bunu yapmak cinayettir. Bu 
parça, parça şeylerden olur. İzahat vereyim bunu 
yapmak cinayettir. Ben, talaşı taahhüt ederim. (Gü
rültüler) (Tahta yok sesleri) Vardır. 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Yoktur. (Gürültüler) 

MEHMET FUAT BEY (Kastamonu) — Var 
efendim; rica ederim vardır. 

HASAN FEHMİ EFENDİ (Kastamonu) — Ri
ca ederim; hükümet bunu şimdiye kadar neden tek
lif etmedi. 

TİCARET VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim! Bendeniz arz ediyorum ki,... 

MEHMET FUAT BEY (Kastamonu) — Bu ci
nayettir, vallahülâzim... 

TİCARET VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Mehmet Bey! Rica ederim sükûnetle dinliyeîim. Ke
pimiz memleketin milletin iyiliğini isteriz. Kavga ile 
gürültü ile iş çıkmaz. 

MEHMET FUAT BEY (Kastamonu) — Düşün
müyorsunuz efendim! 
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TİCARET VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Düşünüyoruz efendim, ne demek? 

DOKTOR MAZHAR BEY (Aydın) — O halde 
burada sen ne duruyorsun? 

TİCARET VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Şimdi Heyeti Celilenizden bu işi bilenler ve bizim 
bütün sahillerimizi bilenler, bizim başlıca yumurta 
ihraç ettiğimiz taa Batum hududundan alınız... 

HASAN FEHMİ EFENDİ (Kastamonu) — Bir 
sual daha soracağım. 

TİCARET VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Müsaade buyurunuz. Azıcık dinlemek lütfunda 
bulun azizim. Bütün sahillerimizdeki limanlar baş
tan aşağı yumurta ihraç ederler. Ve herkes, bu li
manları gidip görmüştür. Gidenler bilirler ki, bu li
manlarda yumurta için kullanılan talaşlar Avrupa'dan 
geliyor. 

ALİ BEY (Lâziztan) — Avrupa'dan denklerle ge
lir efendim. 

TİCARET VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Mamafih musir değilim. 

MEHMET FUAT BEY (Kastamonu) — izahat 
vereceğim bu cinayettir. 

TİCARET VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Beyefendi! Cinayet yoktur orta yerde.. 

MEHMET FUAT BEY (Kastamonu) — Beş pa
raya mal olur. Buraya neden onbeş kuruşa geliyor! 
Cinayettir bu. 

TİCARET VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Cinayet kelimesini kullanmamanızı rica ederim. Ci
nayet yoktur. Cinayeti zatı âliniz irtikâp ediyorsu
nuz. 

MEHMET FUAT BEY (Kastamonu) — Cinayeti 
siz yapıyorsunuz! (Gürültüler) 

TİCARET VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Reis Bey, rica ederim, biraz sükûnete davet ediniz. 

ESAT EFENDİ (Menteşe) — Dünkü çiftçi bugün 
başımıza keresteci oldu. 

MEHMET FUAT BEY (Kastamonu) — Hoca! 
Sen de yumurtacı değilsin ya!. (Handeler) (Alkışlar) 

TİCARET VEKİLİ HASAN BEY (Devamla) — 
Yani Hükümet, yumurta talaşları için musir değildir. 

İFISAN BEY (Ergani) — Canım niçin dönüyor
sun musir değildir diye... 

TİCARET VEKİLİ HASAN BEY (Devamla) — 
Fakat samimi olarak söylüyorum ki, kutulara sarf 
edilen keresteden ziyade Avrupa'dan talaş gelmekte
dir ve bütün yumurta ihracatımız böyledir. Yani 
sandıklara esnaf yumurtayı bu talaşlarla yerleştirir. 
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Eğer limanlarınız varsa bilirsiniz. Limanlarınızı gez-
mişseniz bu işi itiraf edersiniz. Yüzde iki miktarın
da bile yerli talaş yoktur. Bunu inkâr eder misiniz? 
Vaziyet budur. 

DOKTOR MAZHAR BEY (Aydın) — Bu Kas
tamonu'da kuru tarlanın içerisinde olmaz. 

TİCARET VEKİLİ HASAN BEY (Devamla) — 
Binaenaleyh bunun yüzde ikisini memlekette yetiştir
menin imkânı yoktur. Vaziyet budur. Kabul edip 
etmemek Heyeti Celilenin takdirine bağlıdır. Sonra 
bir mesele daha vardır. Onu arz edeyim; halı, iplik 
kaskamları için koyduğunuz şeyleri kanuna dercettik. 

DOKTOR MAZHAR BEY (Aydın) — Canım! 
Onu ikna etmeye mecbur değilsin. 

TİCARET VEKİLİ HASAN BEY (Devamla) — 
Kastamonu için arz ediyorum. Başka bir nokta var, 
onu arz edeyim. Kaskam ve iplikleri getirirlerse 
Teşviki Sanayi Kanununun yedinci maddesi mucibin
ce muafiyetten müstefit olurlar. Bu madde Teşviki 
Sanayi Kanununun yedinci maddesinin şümulüne 
girer. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Girmez. 
TİCARET VEKİLİ HASAN BEY (Devamla) — 

Maddeyi mutlak bırakırsak bu vaziyete girer. Onun 
için bir kayıt koyuyoruz ve diyoruz ki, tezgâh sa
hiplerinin Teşviki Sanayi Kanunu mucibince haiz 
oldukları hukuk mahfuz kalmak şartiyle kabulü mu
vakkat usulü cari olur. Bu şey, bu kanun ahkâmını 
muhafaza içindir. Başka bir şey için değildir. (Mü

zakere kâfi sesleri) (Gürültüler). 
MEHMET FUAT BEY (Kastamonu) — İzahat 

vereceğim kırk paraya mal oluyor. 
REİS — Müzakere kâfi görüldü. (Vesair mahsu

lâtı dahiliyeden...) kelimelerinin tayyını teklif ediyor
lar. 

MEHMET BEY (Kastamonu) — Kifayet aley
hinde söyleyeceğim. Reis Bey! (Gürültüler). 

REİS — Efendim! Bunun nihayeti gelmez. Ki
fayeti müzakere reye konmuştur ve müzakerenin ki
fayetine karar verilmiştir. Şimdi efendim! Madde şu 
şekli alıyor. 

Madde 1. — Üzüm ve incir ihracı için istimali 
zarurî olan ve miktarları her sene Maliye ve Ticaret 
vekâletlerince tespit ve ilân edilen kutular ve kuru
luk tahtalar ve yumurta talaşları ile halı nesç ve 
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imalinde müstamel çözgü ve kaskam iplikleri, tezgâh 
sahiplerinin Teşviki Sanayi Kanunundaki hukuku 
mahfuz kalmak şartiyle, teminata rapten kabulü 
muvakkat usulüne tevfikan bilâresim ithal olunur. 
İşbu mevaddan kutu ve kutuluk tahtalar azamî bir 
sene, çözgü ve kaskamlar iki sene zarfında ihraç 
olunmadığı takdirde dahilde istihlâk edilmiş addo
lunur. 

REİS — Maddeyi bu şekilde reyi âlilerine koya
cağım. Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... Ak
sini reye koyuyorum; kabul etmeyenler lütfen elle
rini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Talaş girmedi efen
dim. 

REİS — Girdi efendim. 
MEHMET BEY (Kastamonu) — İktisat Vekili 

cinayet yaptı. 
Madde 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden itibaren 

mer'iyülicradır. 
REİS — Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... 

Aksini reye koyuyorum; kabul etmeyenler lütfen el
lerini kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — İşbu kanunun icrayi ahkâmına Ma
liye ve Ticaret Vekilleri memurdur. 

REİS — Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... 
Aksini reye koyuyorum, kabul etmeyenler lütfen el
lerini kaldırsın.. Kabul edilmiştir. Kanunun heyeti 
umumiyesini reyi âlinize koyuyorum... Kabul eden
ler lütfen ellerini kaldırsın... Aksini reye koyuyorum 
kabul etmeyenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. (Tayini esami ister sesleri.) 

Efendim! Muayyen tarifeli vesaiti nakliye ile se
yahat edecekler hakkındaki neticei arayı arz edeyim. 
Reye iştirak eden azanın adedi 126 olduğu için mua
mele tamam değildir. (124) rey kabul ve (2) rey red 
vardır. Binaenaleyh ikinci defa reye vaz olunacak
tır. 

Konya ovası İskası hakkındaki kanunun neticei 
arasını arz edeyim. Reye iştirak eden azanın adedi 
(124) olduğundan muamele tamam değildir. (120) 
rey beyaz (3) kırmızı ve (1) yeşil zuhur etmiştir. Bi
naenaleyh ikinci defa reye vazolunacaktır. 

Yarın saat bir buçukta içtima etmek üzere cel
seyi tatil ediyorum. 

Hitamı Müzakerat Saat : 6,00 
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4. — SUALL 

Tahrirî^ 
/. — Kastamonu Mebusu Halit Beyle refikelerinin 

İstanbul'da bulunan Türk fırıncılarının himaye edil
mediklerine ve terki sanata mecbur kaldıklarına da
ir sual takriri ve Dahiliye Vekili Ferit Beyin tahri
rî cevabı : (6/123) 

25 . 1 . 1340 
Dahiliye Vekili Muhtereminden tahrirî sual tak

riridir. 

Büyük Millet Meclisi 

Riyaseti Celilesine 
İstanbul'da bulunan Türk fırıncılarının yüzde 

doksanı dairei intihabiyemiz dahilinde bulunan Saf
ranbolu kazası halkındandır. Dört bin kadar sanat
kâr ve işçi fırıncılıkla meşguldür. İstanbul'da yüzde 
doksanı Yunanlı ve Rum olan Değirmenci ve uncu
ların bu islâm sanatkârlarını körletmek için çok ça
lışmalarına, işgal zamanında kuvvei işgâliyenin birer 
bahane ile kendilerinden binlerce lira cezayi nakdî 
alarak sermayelerinin azaltılmasına uğraşmalarına 
rağmen rekabeti temin edebildikleri ifadelerinden 
anlaşılmaktadır. Bu sanatkârlar namına otuz altı im
za ile 8 Kânununisanide İktisat Vekâletine gönderil
miş olan istidaya nazaran, şehremaneti tarafından 
himaye edilmemeleri ve yeddi ihtiyarlarında olmayan 
esbap tesiriyle sermayelerini tüketerek ecdatlarından 
müntekil fırın gediklerinin zayi edilmemesi endişe
siyle muvakkaten terki sanata mecbur kalmışlardır. 

Şikâyet ve tanzimini rica ettikleri mevad içinde 
muhik gördüğümüz atideki mevaddın alâkadar ma-
kamatça nazarı dikkate alınması ve Rumlara, kar
şı islâm fırıncılarının himaye buyurulmasını temen
ni ederiz : 

1. — Narh vaz'ı; son zamanlarda Şehremeti İk
tisat Müdiriyetinin ve bir zamanlarda Müfettişi umu-
miyesinin riyasetinde dokuz dairei Belediye Müdürü, 
Un Tüccarı, Değirmenciler ve ekmekçiler Cemiyeti 
Mümessillerinden müteşekkil Komisyon tarafmdan 
icra edilmekte imiş. Bunun yerine İktisat Vekâleti
nin İstanbul Mümessilliği Riyaseti altında Şehrema-
netinden, Askerî tahniyesinden, Cemiyeti umumiyei 
Belediyeden Meclisi Umumi Vilâyetten, Ticaret Oda
sından, Matbuat Cemiyetinden, Zahire Tüccarların
dan, Değirmenci, Uncu ve Fırıncı Mümessillerinden 
mürekkep bir Komisyon marifetiyle Değirmenlerde 
tahin edilecek un randımanlarının tayini, buğday ve 
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un piyasasının tespiti ve haftada bir ekmek narhının 
vaz'ı talep olunuyor. 

2. — Halkın nef'ini mucip olduğu tecrübeten sa
bit ve suiistimalâtı mani denilen ekmeği tarttırıp al
mak usul ve mecburiyetinin esas tutularak ipkası. 

3. — Her cins buğday ayrı ayrı tahin edilmek 
üzere komisyonun tayin edeceği randımanlarla da
kik imaline değirmencilerin mecbur tutulması ve 
suiistimale meydan bırakmamak ve teftişi teshil et
mek için un çuvallarının azgına, ağzı açıldıktan 
sonra tekrar kullanılmayacak bir surette kurşun mü
hür vaz ettirilmesi ve bu mührün bir tarafı fabrika
nın alâmeti farikası ve diğer tarafı ise buğdayın 
cinsi ile randımanın derecesini müşir bulunması te
menni olunuyor. 

4. — İstanbul piyasasında mevcut unların kısmı 
azaminin arpa, beyaz mısır ve çavdarla mahlut ol
duğu kimyahane raporîariyle sapit olduğu ve fırıncı
ların aldıkları unları kimyagerleri olmadığından ek
mek yapmadan evvel bizzat tahlil ettirmelerine im
kân olmadığı ve ekmek yapıldıktan sonra pişmiş 
ekmeğin ununun mahlutiyetini tayin mümkün ola
mayacağı kimyagerin ifadesinden anlaşıldığı halde 
değirmenci ve un tüccarlarını tahditte serpest bırak
mak ve fırıncılara satılmadan evvel unların tahlil 
ettirmemek suretiyle Şehremanetinin piştikten son
ra ekmeklere kabahat bulduğundan şikâyet olunu
yor. 

Elyevm İstanbul Ticaret âleminde roller oyna
yan ve yüzde doksanı Rumlardan ibaret bulunan 
Değirmenci ve uncular şeytanatlarında devam eder
ken ve asıl kabahat bunlarda iken fırıncıların teczi
yesi islâm ekmekçi sanatkârlarını imha etmekte ol
duğu lisanı suzişle tasvir olunuyor. Binnetice değir
menci ve uncuların mahlut un satmamalarının temi
ni rica olunuyor. 

1667 numaralı Akşam gazetesinde (İstanbul'un 
mühim ve hayatî bir meselesi : Senede üç, dört yüz 
bin lira rüşvet İstanbul Valii Muhtereminin nazarı 
dikkatine) Serîevhah makale ile yirmi beş mayıs ta
rihli 1667 numaralı Akşam Gazetesinde (Falih Rıfkı) 
imzas:y!e intişar eden (günün fıkrası) makalesinin 
üçüncü maddesi de hükümetin bu şikâyetlere atfı 
ehemmiyet etmesini icap ettirir. İlk makalede .Ev
velce ekmekçilerle memurlar arasında vâsi bir irtişa 
şebekesi vardı. Esnaf arasındaki tahkikata nazaran 
bu irtişa senevî üç dört bin lira raddesinde idi. (Ce-
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miyeti Urnumiyei Belediye hemen ittifakla veznen 
füruhta karar verdi. îşte bu karardan sonra bütün 
irtişa ve suiistimalât büsbütün kesildi. Fakat maattes-
süf bu hayırkâr sureti halle fesatlar katıldı.) (Evvel
ce ücreti imaliye ve her çuval için iki yüz kırk ku
ruş iken yeni uzun ekmeklerin işçiliği fazlalaştığı 
halde yüzde doksan kuruşa indirilmek suretiyle esnaf 
tazyik altına alındı. Bu hususta eldeki silâh pek kes
kin ve cümleler pek yaldızlı idi. Biz ahali için ça
lışıyoruz. Biz ahaliyi soydurmak istemiyoruz. Fı

rıncılar çalışıyorlar, çalacaklar diyorlardı. îşte bu te
ranelerle efkârı umumiyeden maksat gizleniyordu); 
(Yüz kilo buğdaydan altmış beş kilo ekstra dakik 
alınır. Halbuki bugünkü mevcut ekstralar yetmiş beş 
seksen hatta seksen iki randımandadır.); (Esnaf ar
tık irtişa yollarında gitmemeye ahdetmiştir. Esnafı 
bu elim vaziyetten kurtarmak vatanı kurtaranların 
borcudur.) gibi nazarı dikkate alınacak cümleler var
dır. 

Falih Rıfkı imzasiyle yazılan makalede ise (Bu 
makaleyi getiren zat mütarekeden sonra emanet teş
kilâtında ne kadar vâsi bir suiistimal makinesi ku
rulduğunu bize izah etti ve senede yalnız ekmek yü
zünden üç dört yüz bin lira rüşvet alındığını bildirdi... 
tlh.) işte bu neşriyeta fırıncıların şikâyetini ehem
miyetle tetkik saik olacak bir vesikadır. 

Dahiliye Vekili Muhteremi Ferit Beyefendiden 
Akşam Gazetesindeki neşriyatı da nazarı dikkate 
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alarak dairei intiabiyemiz halkından olan fırıncıların 
şikâyet ettikleri mevad hakkında ne yapılmış oldu
ğunun tahriren bildirilmesini rica ve sual ederiz. 

Kastamonu Kastamonu Kastamonu 
Hasan Fehmi M. Fuat Halit 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Riyaseti Celilesüne 
îstanbui'da bulunan Türk fırıncılarının himaye 

edilmediklerine ve bu sebeple terki sanata mecbur 
kaldıklarına dair Kastamonu Mebusu Halit Bey ta
rafından verilip 26 . 1 . 1340 tarihli tezkerei Riyaset 
penahileriyle tevdi buyuruîan sual takriri üzerine is
tanbul Şehremanetinden keyfiyet tedelistilâm bu kere 
varit olan 23 Mart 1340 tarihli telgrafnamei cevabi-
yede istanbul ekmek meselesinin halli ancak iktisadî 
tedbir ve teşebbüslerle mümkün olup, bunun için 
emanetin un kapanı değirmenini isticar ve Nişanta-
şmdaki Ekmek Fabrikasını mubayaa eylediği ve 
bunlar faaliyete getirildikten sonra un randımanları
nın erbabı ihtisas tarafından tespiti ve narh usulü
nün kaldırılıp kaldırılmaması meselesinin halledilece
ği ve 25 Mayıs 1330 tarihli Akşam Gazetesindeki 
makalenin Adalarda Fırıncı Sabri Bey namında bi
ri tarafından yazdırılıp hilafı hakikat bulunduğu ez-
bar kılınmakla arzı keyfiyet olunur efendim. 3 Nisan 
1340 

Dahiliye Vekili 
Ferit 

m> » 8 -
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Müskirat Resminin tadiline dair olan 8 Kânunusani 1336 tarihli Kararnamede münderiç rüsumun tezyidine ve 
Men'i Müskirat Kanununun tadiline dair Kanun hakkındaki neticei âıâsı 

(İkinci defa reye vazı olduğundan Kanun ekse
riyetle kabul olunmuştur.) 

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

ANKARA 
İhsan B. 
Şakir B. 

ANTALYA 
Hasan Sıtkı B. 

ARDAHAN 
Halit Paşa 

ARTVİN 
Hilmi B. 

BİGA 
Mehmet B. 
Şükrü B. 

BOLU 
Cevat Abbas B. 
Dr. Emin Cemal B. 
Falih Rıfkı B, 
Şükrü B. 

BURSA 
Osman Nuri B. 
Refet B. 

CANİK 

Cavit Paşa 
Süleyman Necmi B. 

CEBELİBEREKET 
İhsan B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B, 
Ferit B. 
İsmet B. 
Münir B. 

Âza adedi : 287 

Reye iştirak edenler : 

Kabul edenler : 

Reddedenler 

Müstenkifler 

Münhaller : 

32 

87 

40 

5 

— 

(Kabul edenler) 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Necip Ali B. 
Yusuf B. 

DERSİM 
Feridun Fikri B. 

EDİRNE 
Faik B. 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELAZIZ 
Hüseyin B. 
Mumiddin B, 
Mustafa B. 

ERGANİ 
İhsan B. 

ERTUĞRUL 
İbrahim B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GİRESUN 
Hacim Muhiddin B. 
Hakkı Tarık B, 
Şevket Ef. 

GÜMÜŞHANE 
Veysel Riza B. 

İSPARTA 
Mükerrem B. 

İSTANBUL 
Ali Fethi B. 
Ali Rıza B. 
Süleyman Sırrı B. 

İZMİR 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

| İZMİT 
İbrahim B. 
Saffet B. 

| KÂNGIRI 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Talat B. 
KARAHİSARI SAHİP 

İzzet Ulvi B. 
1 KARAHİSARI ŞARKİ 

İsmail B. 
KASTAMONU 

Ali Rıza B. 
KAYSERİ 

Ahmet Hilmi B. 
KIRKKİLİSE 

Dr. Fuat B. 
KIRŞEHİR 

Ali Rıza B. 
KONYA 

Mustafa Ef. 
Refik B. 

KOZAN 
Ali Saip B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Nuri B. 
Rağıp B. 
Recep B. 

MALATYA 
Dr. Hilmi B. 

MARAŞ 
Mithat B. 

MARDİN 
Yakup Kadri B. 

• < 

MENTEŞE 
Yunus Nadi B. 

MUŞ 
İlyas Sami Ef. 

NİĞDE 
Atâ B. • 
Ebubekir Hazım B. 

ORDU 
Faik B. 
Recai B. 

RİZE 
Ali B. 

Fuat B. 
SARUHAN 

Abidin B. 
Kemal B. 
Reşat B. 

SİİRT 
Halil Hulki Ef. 
Mahmut B. 

SİVAS 
Muammer B. 

SİVEREK 
Kadri Ahmet B. 

TEKFURDAĞ 
Cemil B. 
Faik B. 

TOKAT 
Emin B. 

TRABZON 
Ahmet Muhtar B. 

URFA 
Yahya Kemal B. 

ZONGULDAK 
Tunalı Hilmi B. 
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(Reddedenler) 

AMASYA 
Ali Rıza Ef. 

BOZOK 
Ahmet Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi Ef. 

ELÂZİZ 
Naci B. 

ERZURUM 
Câzim Ef. 
Halet B. 
Raif Ef. 
Ziyaeddin Ef. 

GÜMÜŞHANE 
Zeki B. 

HAKKÂRİ 
Nazmi B. 

İÇEL 
Hafız Emin Ef. 

İSTANBUL 
Yusuf Ak cura B. 

İZMÎT 
Mustafa B. 

KARAHÎSARI SAHÎP 
Kâmil Ef. 
Sadık B. 

KARESİ 
Osman Niyazi B. 

KARS 
Ömer Ef. 

KASTAMONU 
Ahmet Mahir Ef. 
Halit B. 

KAYSERİ 

Dr. Halit B. 

KONYA 
Hacı Bekir Ef. 
Eyüp Sabri Ef. 
Musa Kâzım Ef. 
Mustafa B. 
Mustafa Feyzi Ef. 
Naim Hazım Ef. 
Tevfik Fikret B. 

MALATYA 
Bedir Ağa 
Reşid Ağa 

MARDİN 
Abdülgani B. 
Derviş B. 

MENTEŞE 
Esat Ef. 

RİZE 
Esat B. 

SİVAS 
Ziya B. 

SİVEREK 
Mahmut B. 

TRABZON 
Abdullah B. 
Rahmi B. 
Süleyman Sırrı Ef. 

ZONGULDAK 
Halil B. 

(Müstenkifler) 

AMASYA 
Esat B. 

ARDAHAN 
Talât B. 

AYDIN 
Dr. Mazhar B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 

SARUHAN 
Hacı Ethem B. 
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Muayyen tarifeli vesaiti nakliye ile seyahat eden yolculardan alınacak Nakliyat Resmine dair Kanun hakkın
daki neticei ara 

(Nisabı ekseriyet yoktur.) 

AKSARAY 
Mustafa Vehbi B. 

AMASYA 
Ali Rıza B. 
Esat B. 

ANKARA 
İhsan B. 

ANTALYA 
Ahmet Saki B. 
Hasan Sıtkı B. 

ARDAHAN 
Halit Paşa 
Talât B. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
Dr. Mazhar B. 

BİGA 
Mehmet B. 
Şükrü B. 

BOLU 
Dr. Emin Cemal B. 
Şükrü B. 

BOZOK 
Ahmet Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 

CANİK 
Cavit Paşa 
Süleyman Necmi B. 

Reye iştirak edenler : 

Kabul edenler : 
Reddedenler : 

(Kabul c 

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

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Necip Ali B. 
Yusuf B. 

DERSİM 
Ahmet Şükrü B. 
Feridun Fikri B. 

EDİRNE 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Mumiddin B. 
Mustafa B. 
Naci B. 

ERGANİ 
İhsan B. 

ERTUĞRUL 
Halil B. 

ERZİNCAN 
Sabit B. 

ERZURUM 
Câzim Ef. 
Halet B. 
Raif Ef. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GİRESUN 
Hacim Muhiddin B. 
Hakkı Tarık B. 

GÜMÜŞHANE 
Veysel Riza B. 

26 

124 « 

2 

denler) 

S HAKKÂRİ 
1 

Nazmi B. 
İSPARTA 

Hüseyin Hüsnü B. 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 

İSTANBUL 
Abdürrahman Şeref B. 
Ali Fethi B. 
Ali Rıza B. 
Hamdullah Suphi B. 
Süleyman Sırrı B. 

İZMİR 
Mahmut Celâl B. 
Mustafa Rahmi B. 
Osmanzade Hamdi B. 

İZMİT 
İbrahim B. 
Saffet B. 

KÂNGIRI 
Mustafa Abdülhaİik B. 
Talât B. 
Ziya B. 

KARAHİSAR1 SAHİP 
İzzet Ulvi B. 
Musa Kâzım B. 
Ruşen Eşref B. 
Sadık B. 
KARAHİSARI ŞARKİ 

İsmail B. 
KARESİ 

Ali Şuuri B. 
Hulusi B. 
Osman Niyazi B. 

KASTAMONU 
Ahmet Mahir Ef. 
Ali Rıza B. 
Halit B. 
Hasan Fehmi Ef. 
Mehmet Fuat B. 

KAYSERİ 
Dr. Halit B. 

KIRKKİLİSE 
Dr. Fuat B. 

KIRŞEHİR 
Ali Riza B. 

KONYA 
Bekir Ef. 
Eyüp Sabri Ef. 
Musa Kâzım Ef. 
Mustafa Ef. 
Mustafa Feyzi Ef. 
Naim Hazım Ef. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 

KOZAN 
Ali Sadi B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Rağıp B. 
Recep B. 

MALATYA 
Reşit Ağa 

MARAŞ 
Abdülkadir B. 
Mithat B. 

MARDİN 
Abdürrezzak B. 
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Derviş B. 
Yakup Kadri B. 

MENTEŞE 
Yunus Nadi B. 

MERSİN 
Beşim B. 
Niyazi B. 

Atâ B. 

Faik B. 

NİĞDE 

ORDU 

Halil Sıtkı B. 
Hamdi B. 
ismail B. 
Recai B. 

RİZE 
Ali B. 
Esat B. 

SARUHAN 
Abidin B. 
Hacı Ethem B. 
Kemal B. 

(Reddec 

ERZURUM 
Ziyaeddin Ef. 

Mehmet Sabri B. 
Reşat B. 

SİİRT 
Mahmut B. 

StVAS 
Muammer B. 

TOKAT 
Emin B. 

TRABZON 
Abdullah B. 
Ahmet Muhtar B. 

knler) 

MENTEŞE 
Hoca Esat Ef. 

Hasan B. 
Rahmi B. 
Süleyman Sırrı Ef. 
Şefik B. 

URFA 
Ali Fuat B. 

VAN 
İbrahim B. 
Münib B. 

ZONGULDAK 
Tunalı Hilmi B. 

»>•« 
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Konya Ovasının İskası hakkındaki Kanunun neticei ârâsı 

Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 

Reddedenler 

Müstenkifler 

(Nisabı ekseriyet yoktur.) 

124 

120 

3 

1 

(Kabul edenler) 

AKSARAY 
Mustafa Vehbi B. 

ANTALYA 
Ahmet Saki B. 
Hasan Sıtkı B. 

ARDAHAN 
Halit Paşa 
Talât B. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

. AYDIN 
Dr. Mazhar B. 

BİGA 
Mehmet B. 
Şükrü B. 

BOLU 
Dr. Emin Cemal B. 
Şükrü B. 

BOZOK 
Ahmet Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi Ef. 
Refet B. 

CANİK 
Cavit Paşa 
Süleyman Necmi B. 

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

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Necip Ali B. 
Yusuf B. 

DERSJM 
Ahmet Şükrü B. 
Feridun Fikri B. 

ELÂZÎZ 
Hüseyin B. 
Mumiddin B. 
Mustafa B. 
Naci B. 

ERGANÎ 
İhsan B. 

ERTUĞRUL 
Halit B. 

ERZİNCAN 
Sabit B. 

ERZURUM 
Câzim Ef. 
Halet B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GİRESUN 
Hacim Muhiddin B. 
Hakkı Tarık B. 
Şevket Ef. 

GÜMÜŞHANE 
Veysel Riza Ef. 

HAKKÂRİ 
Nazmi B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü Ef. 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 

İSTANBUL 
Abdürrahman Şeref B. 
Ali Fethi B. 
Ali Rıza B. 
Hamdullah Suphi B. 
Süleyman Sırrı B. 
Yusuf Akçura B. 

İZMİR 
Mahmut Celâl B. 
Mustafa Rahmi B. 
Osmanzade Hamdi B. 

İZMİT 
İbrahim B. 
Saffet B. 

KÂNGIRI 
Mustafa Abdülhalik B. 
Talât B. 
Ziya B. 
KARAHİSARI SAHİP 

İzzet Ulvi B. 
Musa Kâzım B. 
Ruşen Eşref B, 
Sadık B. 

KARAHİSARI ŞARKİ 
İsmail B. 

KARESİ 
Ali Şuuri B, 
Hulusi B. 
Osman Niyazi B. 

KASTAMONU 
Ahmet Mahir Ef. 
Ali Rıza B, 
Halit B. 

Hasan Fehmi Ef. 
Mehmet Fuat B. 

KAYSERİ 
Dr. Halit B. 

KIRKKİLİSE 
Dr. Fuat B. 

KIRŞEHİR 
Ali Riza B. 

KONYA 
Eyüp Sabri Ef. 
Musa Kâzım Ef. 
Mustafa Feyzi Ef. 
Naim Hazım Ef. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 

KOZAN 
Ali Sadi B. 

KÜTAHYA 
Rağıp B, 
Recep B. 

MALATYA 
Reşit Ağa 

MARAŞ 
Abdülkadir B. 
Mithat B. 

MARDİN 
Abdürrezzak B. 
Derviş B. 
Yakup Kadri B. 

MENTEŞE 
Hacı Esat Ef. 
Yunus Nadi B. 

MERSİN 
Besim B. 
Niyazi B. 
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MUŞ 
Osman Kadri B. 

NİĞDE 
Atâ B. 

ORDU 
Faik B. 
Halil Sıtkı Ef. 
Hamdi B. 
İsmail B. 
Recai B. 
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RtZE 
Ali B. 
Esat B. 

SARUHAN 
A'bidin B. 
Hacı Ethem B. 
Kemal B. 
Mehmet Sabri B. 
Reşat B. 
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SİİRT 
Mahmut B. 

SİVAS 
Muammer B. 

TOKAT 
Emin B. 

TRABZON 
Abdullah B. 
Ahmet Muhtar B. 
Hasan B. 

(Reddedenler) 

ERZURUM 
Ziya B. 

KONYA 
Hacı Bekir Ef. 
Mustafa Ef. 

(Müstenkifler) 

ERZURUM 
Raif Ef. 

Rahmi B. 
Süleyman Sırn B. 
Şefik B. 

URFA 
Ali Fuat B. 

VAN 
İbrahim B. 
Münib B. 

ZONGULD/ 
Tunalı Hilmi B. 
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