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Münderecat 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

2. — EVRAKI VARİDE : 

Lâyihalar 

1. — Müstesna evkafın ref'i 
hakkında kanun lâyihası (1/493) 

Sayfe 
838:839 

839 

istisnaiyeti 

2. — Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya 
Cumhuriyetinin haizi salâhiyet murahhasları 
arasında akit ve imza edilen Muhadenet Mu-
ahedenamesiyle ikamet ve ticaret mukavelena
melerinin tasdiki hakkında kanun lâyihaları 
(1/494), (1/495), (1/496) 

Tezkereler 

Teklifler 

839 

839 

839 

839 

1. — Evkaf Müdiriyeti Umumiyesinin 1340 
senesine ait bütçe ve müfredat kadrolarının gön
derildiği hakkında Başvekâletten mevrut tez
kere (3/266) - 839 

839 

1. — Dersim Mebusu Feridun Fikri Beyin; 
Şûrayı Devletin Memurin Muhakematına mü
teallik vazaifinin sureti ifası hakkındaki Kanuna 
zeyl olmak üzere teklifi kanunîsi (2/343) 839 

Mazbatalar 
Sayfa 

839 

1. — Kastamonu Mebusu Ali Rıza Bey ye 
rüfekasının; Bahriye Vekâleti teşkiline dair 
(2/328) numaralı teklifi kanunîsi ve Müdafaai 
Milliye ve Muvazenei Maliye encümenleri maz
bataları 839 

2. — Çatalca Mebusu Şakir Beyin; 11 Kâ
nunuevvel 1339 tarihli ve 295 numaralı Aşar 
Kanununun onuncu maddesinin tadili hakkında 
(2/316) numaralı teklifi kanunîsi ve Kavanini 
Maliye ve Muvazenei Maliye encümenleri maz
bataları 839 

3. — Aksaray Mebusu Besim Atalay Be
yin; halı dokunmasına yarıyan ip, eriş ve argaç 
gibi şeylerle yünlerin men'i ihracına dair (2/256) 
numaralı teklifi kanunîsi ve Ticaret Encümeni 
mazbatası. 839 

4. — Beyazıt Mebusu Şefik Bey ve otuzye-
di refikinin; Mahkemei Temyiz Reisi Evveli 
müteveffa Hasan Fehmi Beyin haremi Kâmu-
ran Hanıma hidematı vataniye tertibinden bin 
kuruş maaş tahsisine dair (2/336) numaralı tek
lifi kanunîsi ve şayanı müzakere olduğuna dair 
Lâyiha Encümeni mazbatası 840 
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Sayfa 
5. — Dersim Mebusu Feridun Fikri Be

yin; 14 Eylül 1339 tarihli Men'i Müskirat Ka
nunu mucibince mahkûm olanların 9 Nisan 
1340 tarihinde kabul edilen kanun münasebe
tiyle haklarındaki hükmün infaz olunmaması 
ve elyevm mevkuf ve mahpus olanların tahli
yesi hakkında (2/339) numaralı teklifi kanunî
si ve şayanı müzakere olduğuna dair Lâyiha 
Encümeni mazbatası. 840 

6. — Eskişehir Mebusu Arif Beyin bilûmum 
mütekaidin ile eytam ve eramilin terfihlerine 
dair (2/334) numaralı teklifi kanunîsi ve şaya
nı müzakere olduğuna dair Lâyiha Encümeni 
mazbatası. 840 

7. — Kırkkilise Mebusu Doktor Fuat Bey 
ve rüfekasının; sıtma ile mücadele hakkındaki 
(2/263) numaralı teklifi kanunîsi ve Sıhhiye En
cümeni mazbatası. 840 

8. — Maliye Vekâletiyle Osmanlı Bankası 
murahhasları arasında tanzim ve imza edilen 
mukavelename hakkında (1/458) numaralı ka
nun lâyihası ve Muvzenei Maliye Encümeni 
mazbatası. 840 

REİS — Zaptı sabık, hulâsası okunacak. 
Kırkıncı İçtima 

17 Nisan 1340 Perşembe 
Birinci Celse 

Fethi Beyin riyasetlerinde bilinikat zabtı sabık 
hulâsası kıraat ve aynen kabul edildi. Evrakı varide 
a& oldukları mahallere havale olundu. 

ıSayfa 
9. — Maaşat, ücurat ve muhassesatın tev-

kifattan tecridiyle miktarı safisi üzerinden tah
sis ve tediyesi hakkında (1/481) numaralı kanun 
lâyihası ve Kavanini Maliye ve Muvazenei Ma
liye encümenleri mazbataları, 840 

Takrirler 840 

1. — Kırşehir Mebusu Ali Rıza Beyin; İs
tiklâl Harbine iştirak eden Kuvayı Milliye men-
subininin aflarına dair 29 Teşrinisani 1339 ta
rihli kanunun tefsiri hakkında takriri. 840 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 840 

1. — 1340 senesi Muvazenei Umumiye ka
nun lâyihası (1/296) 840:846,850:885,886:887 

A) Diyanet İşleri Reisliği Bütçesi 840:846,850 

B) 1340 senesi Varidat Bütçesi 850:885 

2. — Mersin Mebusu Niyazi ve Besim 
Beylerle yüz onsekiz refikinin; Mersin limanı
nın inşasına muktazi tahsisat hakkında teklifi 
kanunîsi ve Muvazenei Maliye Encümeni maz
batası. (2/341) 846:850 

Darülfünunun şahsiyeti hükmiyeyi haiz olması 
hakkındaki lâyihai kanuniye ile Mersin limanı inşa
sına muktazi tahsisata mütedair mazbatanın vaki 
teklifler veçhile, müstaceliyetle müzakereleri takar
rür etti. Meclisin tatili esnasında Memurin Muhake-
mat Encümeninin vaziyeti hakkında bir karar ita
sına dair mezkûr Encümen Riyaseti tezkeresi ve bu 
bapta îzmit Mebusu İbrahim Süreyya Beyin takriri 

BlRtNCt CELSE 

Bed'i Müzakerat Saat - 2,00 

REÎS : Fethi Bey 

Kâtipler : Ragıp Bey (Zonguldak) Talât Bey (Kângırı) 

— • — 

REÎS — Celseyi açıyorum, 

1 — ZAPTI SABIK HULÂSASI : 

— 838 — 
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kıraat ve keyfiyet müzakere edilerek Encümen tara
fından, hususî bir heyet teşkilini natık bir teklifi ka
nunî tanzim ve Meclise tevdi karargir oldu. 

Badehu 1340 senesi Muvazenei Umumiye kanu
nu lâyihasının müzakeresine geçilerek Diyanet İşle
ri Reisliği bütçesi bir kere daha tetkik edilmek üze
re Muvazenei Maliye Encümenine iade olundu. • Mü
teakiben Adliye vekâleti bütçesinin müzakeresine 
başlandı. Heyeti umumiyesi hakkında icra edilen 
müzakereden sonra fasılların müzakeresine geçile
rek 221 inci fasıl tadilen diğer fasıllar aynen yekûnu 
umumî dahi tashihen kabul edildi. Bundan sonra 
Maarif Vekâleti bütçesinin müzakeresine iptidar olun
du. Heyeti umumiyesi hakkında bir müddet müzakere 
cereyan ettikten sonra teneffüs için celse tatil edildi. 

Lâyihalar 

/ . — Müstesna evkafın refi istisnaiyeti hakkında 
kanun lâyihası (11493) 

REİS — Kavanini Maliye Encümenine havale 
olunmuştur. 

2. — Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya Cumhu
riyetinin haizi selâhiyet murahhasları arasında akit 
ve imza edilen muhadenet muahedenamesiyle ikamet 
ve ticaret mukavelenamelerinin tasdiki hakkında ka
nun lâyihaları (11494, 11495, 11496) 

REİS — Hariciye Encümenine havale olunmuştur. 

Tezkereler 
/. — Evkaf Müdiriyeti umumiyesinin 1340 se

nesine ait bütçe ve müfredat kadrolarının gönderildiği 
hakkında Başvekâletten mevrut tezkere, (3/266) 

REİS — Muvazenei Maliye Encümenine havale 
olunmuştur. 

Teklifler 
/. — Dersim Mebusu Feridun Fikri Beyin; Şû

rayı Devletin Memurin Muhakematına müteallik ve-
zafinin sureti ifası hakkındaki kanuna zeyl olmak 
üzere teklifi kanunîsi (2/343) 

REİS — Lâyiha Encümenine yerildi. 

Mazbatalar 

1. — Kastamonu Mebusu Ali Rıza Bey ve rüfe-
kasının; Bahriye Vekâleti teşkiline dair (2/328) nu
maralı teklifi kanunîsi ve Müdafaai Milliye ve Mu
vazenei Maliye Encümenleri Mazbataları. 

İkinci Celse 
Fethi Bey tarafından kuşat ve Maarif Vekâleti 

bütçesinin heyeti umumiyesi hakkındaki müzakereye 
devam olundu. Cereyan eden müzakera kâfi görül
dükten sonra fasıllar müzakere ve cümlesi kabul 
edildi. 

Bu meyanda Müdafaai Milliye Vekâletinin tahtı 
işgalinde bulunan Ankara lisesi binasının tahliyesi 
ile Maarif Vekâletine teslimi hakkında Ankara Me
busu İhsan Bey tarafından verilen takrir tasvip ve 
Müdafaai Milliye Vekâletine tevdi olundu ve mütea
kiben Cumartesi günü toplanmak üzere celseye ni
hayet verildi. ' - • 

REİS — Zabtı sabık hakkında bir itiraz var mı 
efendim? (Hayır sesleri) Zabtı sabık hulâsası kabul 
olundu. 

REİS — Ruznameye alındı. 

2. — Çatalca Mebusu Şakir Beyin; 11 Kânunu
evvel 1339 tarihli ve 295 numaralı Aşar Kanununun 
onuncu maddesinin tadili hakkında (2/316) numaralı 
teklifi kanunîsi ve Kavanini Maliye ve Muvazenei 
Maliye Encümenleri mazbataları. 

REİS — Efendim, bu teklifi kanunînin müstace
liyetle müzakeresi için Encümen teklifi vardır. Reyi 
âlinize koyacağım. Bu kanun lâyihasının müstaceli
yetle müzakeresini kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
(Anlaşılmadı efendim) Takip buyursanız gayet iyi 
anlarsınız. 11 Kânunuevvel 1339 tarihli ve 295 nu
maralı Aşar Kanununun onuncu maddesinin tadili 
hakkında Çatalca Mebusu Şakir Beyin (2/316) nu
maralı teklifi kanunîsi ve Kavanini Maliye ve Mu
vazenei Maliye Encümenleri mazbataları vardır. Bun
ların müstacelen müzakeresi hakkında Encümenler 
tarafından teklifler vardır. Bu teklifi nazarı itibare 
alanlar lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. 
Nazarı itibare almayanlar lütfen el kaldırsın... Na
zarı itibare alınmıştır. Müstacel ruznameye alındı. 

3. — Aksaray Mebusu Besim Atalay Beyin, halı 
dokumasına yarayan ip, eriş ve argaç" gibi şeylerle 
yünlerin men'i ihracına dair (2/256) numaralı teklifi 
kanunîsi ve Ticaret Encümeni mazbatası. 

REİS — Bu teklifi kanunî bundan evvel müsta
cel ruznamede bulunduğu için tekrar müstacel ruz
nameye alınacaktır. 

2. — EVRAKI VARİDE 
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4. — Bayezit Mebusu Şefik Bey ve otuz yedi 
refikinin; Mahkemei Temyiz Reisi evveli müteveffa 
Hasan Fehmi Beyin haremi Kâmuran Hanıma hide-
matı vataniye tertibinden bin kuruş maaş tahsisine dair 
(2 j336) numaralı teklifi kanunîsi ve şayanı müzakere 
olduğuna dair Lâyiha Encümeni mazbatası, 

REİS — Muvazenei Maliye Encümenine verilmiş
tir. 

5. — Dersim Mebusu Feridun Fikri Beyin; 14 
Eylül 1336 tarihli Men'i Müskirat Kanunu mucibince 
mahkûm olanların 9 Nisan 1340 tarihinde kabul edi
len kanun münasebetiyle haklarındaki hükmün infaz 
olunmaması ve elyevm mevkuf ve mahpus olanların 
tahliyesi hakkında (2/339) numaralı teklifi kanunîsi 
ve şayanı müzakere olduğuna dair Lâyiha Encümeni 
mazbatası. 

REÎS — Adliye Encümenine veriyoruz. 
6. — Eskişehir Mebusu Arif Beyin, bilumum 

mütekaidin ile eytam ve eramilin terfihlerine dair 
(21334) numaralı teklifi kanunîsi ve şayanı müzake
re olduğuna dair Lâyiha Encümeni mazbatası. 

REİS — Müclafaai Milliye ve Muvazenei Maliye 
Encümenlerine havale ediyoruz. 

7. — Kırkkilise Mebusu Doktor Fuat Bey ve rü-
fekasının; Sıtma ile mücadele hakkındaki (2/263) nu
maralı teklifi kanunisi ve Sıhhiye Encümeni mazbata
sı. 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 

8. — Maliye Vekâleti ile Osmanlı Bankası mu
rahhasları arasında tanzim ve imza edilen mukavele
name hakkında (1/458) numaralı kanun lâyihası ve 
Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — Efendim, bunun hakkında hükü
metin müstaceliyet teklifi vardır. 

REİS — Efendim, Maliye Vekâleti ile Osmanlı 
Bankası murahhasları arasında tanzim edilen muka
velenamenin müstaceliyetle müzakeresini Maliye Ve
kili Bey teklif ediyorlar. Müstaceliyetle müzakeresini 
kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyu
yorum. Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edildi efendim. 

9. — Maaşat, ücurat ve muhassesatın tevfikattan 
tecridi ile miktarı safisi üzerinden tahsis ve tediyesi 
hakkında (1/481) numaralı kanun lâyihası ve Kava-
nin ve Muvazenei Maliye Encümenleri mazbataları 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 

Takrirler 

/. — Kırşehir Mebusu Ali Rıza Beyin İstiklâl 
Harbine iştirak eden Kuvayı Milliye mensubîninin 
affına dair 29 Teşrinisani 1339 tarihli Kanunun tefsi
ri hakkında takriri. 

REİS — Adliye Encümenine havale ediyoruz. 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD : 

1. — 1340 senesi Muvazenei Umumiye Kanunu 
lâyihası (1/296) 

A) Diyanet İşleri Reisliği Bütçesi (1) 
REİS — Efendim, bugün ruznamemizde 1340 se

nesi Muvazenei Umumiye Kanunu lâyihası vardır. 
Malumu âliniz Diyanet İşleri Bütçesi, Muvazenei Mali
ye Encümenine iade edilmişti. Encümenden gelen maz
bata okunacaktır :. 

•Riyaseti Celileye 
3 Mart 1340 tarihli Kanun mucibince teşekkül 

eden Diyanet İşleri Riyasetinin 1340 senesi için Hükü
metçe teklif ve Encümenimizce tetkikatı bilicra tadi
lâtı ahire ile Heyeti Umumiyeye arz olunan bütçesi 
tekrar tetkik edilmek üzere Encümenimize iade edil
miş ise de Riyaseti müşarülileyhanın bütçesi reisi ve 

(1) Bütçe 40 ncı içtima zaptının nihayetine rapte-
dilmiştir. 

muhasebe müdürü hazır olduğu halde Encümenimizce 
ariz ve amik tetkik edilmiş ve esasen deruhde eyledi
ği vazaif kısmen mülga Seriye Vekâletinden ve kısmen 
Evkaf Müdiriyeti Umumiyesinden müdevver olup, 
hidematı mezkûrenin ifası için evvelce Seriye ve Evkaf 
bütçelerinde uzun tetkikat neticesi kabul ve heyeti 
umumiyeye teklif edilen muhassesat hemen aynen 
Diyanet İşleri Reisliği Bütçesine devren vaz ve bu 
meyanda heyeti müşavere azaları ve mebanii hayriye 
müfettişleri de Seriye ve Evkaf bütçelerindeki adet ve 
maaşlariyle devrolunmuş bulunmakla teklif olunan 
bütçenin ve müfredat kadrosunun ihtiyaca kâfi oldu
ğuna Encümeniniz kani bulunmaktadır. Bu sebeple 
mezkûr bütçede tadilât icrasına lüzum görüldüğü su
rette bunun heyeti umumiyece icrası arz olunur. 

Muvazenei Maliye 
Encümeni. Reisi Mazbata Muharriri 

Çorum Konya 
Ferit Kâzım Hüsnü 

840 
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Aza Aza 
Diyarbekir Giresun 

Şeref Musa Kâzım 

REİS — Efendim, söz isteyen var mı? 
ALÎ RIZA EFENDİ (Amasya) — Diyanet işleri 

Reisi olan zatı dinleyelim. 
MALÎYE VEKİLÎ MUSTAFA ABDÜLHALlK 

BEY (Kângırı) — Bütçe hakkında arzu buyurdukları 
izahatı vereyim efendim. 

RAİF EFENDİ (Erzurum) — Efendim, Muvaze-
nei Maliye Encümeni Evkaf ve Seriye bütçelerinde 
bazı kısımların aynen buraya alındığından bahisle 
tekrar tetkikata lüzum görülmediğini mazbatalarında 
beyan ediyorlar. Fasıllarda bu hususa dair mütalâ-
atta bulunacağım. Evvelce Evkaf İdaresinde bulunan 
Şûrayı Evkaf Heyetine dair bu bütçede bir şey yok
tur. Gene telif ve tercüme heyetine ait de, gene eski 
azaların miktarîariyle idare edilmek istenilmiş. Bu da 
doğru değildir. Binaenaleyh zannediyorum ki Muvaze-
nei Maliye Encümenleri bu cihetleri tetkik etmemiştir. 
Mahaza heyeti umumiyesi hakkında söz söylemeyece
ğim, fasıllar hakkında teklifatım vardır. 

REİS — Fasıllara geçilmesini reyi âlinize koyuyo
rum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etme
yenler lütfen el kaldırsın... Fasıllara geçilmesi kabul 
edildi. 

Fasıl Lira 

206 Maaşat 19 584 
REİS — 206 ncı fasıl hakkında söz isteyen var mı 

efendim? 
RAİF EFENDİ (Erzurum) — Muhteviyatında ida-

rei merkeziye maaşatı memurin müdiriyeti maddesi 
var. Burada Hükümetçe teklif edilen iki mümeyizden 
bir tanesi Encümen tarafından tay edilmiştir. Halbuki 
bir taraftan diyorlar ki; biz Hükümetin teklifini ta-
mamiylc kabul ettik. Bendenizce tevcihi cihat muame
latı da Diyanet İşleri Riyaseti tarafından yapılacağı 
için bir müdür ve bir mümeyyiz ile bu işlerin tedviri 
gayrı kabildir. Taşradan gelecek imamet, hitabet, tev
liyet gibi işlerin bir mümeyyiz tarafından tedviri kabil 
olamıyacaktır. Binaenaleyh hükümetin teklifi veçhile 
bir mümeyyizin daha ilâvesini teklif ediyorum. Sonra 
merkezin levazım memuru mutemedi; bu da tay edil
miştir. Böyle bir çok hayrat ve müberratın muamela-
tiyle meşgul olacak bir dairede bir mutemet bir leva
zım memuru bulunmazsa zannetmiyorumki, orası 
tedviri umur edebilsin. Nitekim İstanbul'dan gelen 
mefruşat vesaire bir çok şeyler ortalıkta kalmış, 

tedvir edecek bir kimse bulunmuyor. Binaenaleyh 
hükümetin teklifi veçhile bunun da hükümetin tekli
fi veçhile ipkasını teklif ediyorum. Yani Hükümet 
bunları teklif etmiş iken Muvazenei Maliye Encüme
ni tay etmiştir. 

Sonra, müessesatı diniyye teberrükât müdiriyetin-
de müfettişlerimiz gayrı kâfidir. Bendenizce orada... 

REİS — Hangi faslına dair söylüyorsunuz, efen
dim? 

RAİF EFENDİ (Erzurum) — Fasılların numa
raları zaten tutmuyor. Evvelce de arz ettiğim gibi Mu
vazenei Maliye Encümeninin getirdiği bu bütçede doğ
ru bir şey yoktur. Fasıllara konulan rakamlarla 
müfredattaki rakamlar ve esasa dair olan rakamları 
hiç bir birine tevafuk etmiyor. Müessesatı Diniye ve 
Teberrükât Müdiriyeti diye 206 ncı maddede göste
riyor. Halbuki müfredatta 206 yoktur. 

Bu . müdiriyetten de bir kâtip tenzil etmişlerdir. 
Onun da ipkasını teklif ediyorum. Bu fasla ait tek
liflerim bundan ibarettir. 

REİS — Başka söz isteyen vat mı efendim? 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ REİSİ 
FERİT BEY (Çorum) — Efendim, bütçede ihtilâf 
vardır buyurdular, onu arz edeceğim: 

Efendim, bir bütçe Muvazenei Maliye Encüme
nine geldiği vakitte, esnayi tetkikinde tabiî hükümet
le temas eder. Yapacağı tadilâtı Hükümetin muva
fakatini aldıktan sonra yapar. Bizim, Hükümetle mu
tabıkız dediğimiz, sor. yapılan tadilât üzerinedir. 
Onun için evvelki teklif ile sonradan Muvazenei Ma
liye Encümeninin kabul ettiği noktai nazar arasın
daki ihtilâf, mutlaka hükümetle Encümen arasında 
bir ihtilâfı mutazammın değildir. Encümen yaptığı 
tetkikatı gene hükümetle mutabık olarak yapmıştır. 
Binaenaleyh bir ihtilâf yoktur. 

RAİF EFENDİ Eruzrum) — Tekliflerime Ma
liye Vekili Bey muvafakat ediyor zannederim. Efen
dim! Hakikaten tevcihi cihat muamelâtı bu dairede 
baki kaldıkça bu memurlarla idare gayri mümkün
dür. Mesmuatıma nazaran Evkaf bütçesinden de tev-
dhat muamelâtı kaldırılmış, oradaki kâtipler filân
lar fazla iken birleştirilmiş. Halbuki bunlarla tedviri 
umur edilemiyecektir. Sonra muamelât yanlış olur, 
geri kalır. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — Eski teklifimizi Encümen de ka
bul eder zannederim Aynen kabul edilirse 21 bin 
lira oluyor. O suretle kabulünü rica ederim. 
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REİS — Efendim, Erzurum Mebusu Raif Efen
di, 206 neı faslın 3 ncü maddesindeki memurini mer
keziye tahsisatının hükümetçe teklif olunan miktar 
dairesinde olmasını teklif ediyorlar. Hükümet de bu 
noktai nazarı kabul ediyor ve 9 000 lira olarak reye 
konmasını teklif ediyorlar. Hükümet de kabul ettiği 
için reyinize koyacağım. Kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. Kabul etmeyen
ler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul olundu efendim. 
O halde faslın yekûnu 21 000 lira oldu. Fasıl yekû
nunu bu suretle kabul edenler lütfen ellerini kaldır
sın... Aksini reye koyuyorum. Kabul etmeyenler lüt
fen ellerini kaldırsın... Kabul olundu efendim. 

Fasıl Lira 

207 İdarei merkeziye levazımı 3 450 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? (Hayır ses
leri) Faslın yekûnunu kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. Kabul etmeyen
ler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul olundu. 

Fasıl Lira 

208 Masarifi nakliye 1 700 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? (Hayır ses
leri) Fasıl yekûnunu kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsın... Aksini reye koyuyorum. Kabul etmeyenler 
lütfen ellerini kaldırsın... Kabul olundu. 

Fasıl Lira 

209 Memurini ilmiye maaşatı 97 686 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? 
HALİT BEY (Kastamonu) — Efendim, 209 ncu 

fasla ait kadrolarda, onuncu sahifede vaizler, diyor. 
Burada elli tane vaiz var ve üçer lira maaş gösteri
liyor. Zannediyorum ki, bu maaş altın devrine ait
tir. Altın devrinde bunların maaşları üç lira altın idi 
ve ekmeğin okkası on para idi. Binaenaleyh bugünkü 

vaziyetle mukayese edersek herhalde unutulduğuna 
hükmetmek lâzımgelir. Bu üç lira dilenciye verilmez. 
Binaenaleyh ya bu tayyedilmelidir, yahut kâfi dere
cede tezyit edilmelidir. Bugün devairde hademelere 
bile asgari 25 lira maaş veriyoruz. Onun için rica ede
rim, bendeniz bir takrir takdim ediyorum. Encümen 
ve Maliye Vekili Bey muvafakat buyursunlar! He
yeti Celilenin de muvafakat buyuracağına eminim, 
bunu hiç olmazsa on liraya iblağ edelim. Üç lira ne
dir efendim? 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Hem de ayıp 
olur, üç lira nedir? 

İSMET BEY (Çorum) — Efendim, bendeniz Ma
liye Vekili Beyden bir şey soracağım. 

REİS — Peki efendim, sırası gelince sorarsınız. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDULHALİK 
BEY (Kângırı) — Buradaki meblağ Seriye bütçesin
de nasıl idiyse aynen konulmuştur. 

HALİT BEY (Kastamonu) — Efendim, olsun, 
islâh edilsin. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDULHALİK 
BEY (Devamla) — Arz edeceğim efendim! Bunun 
tahsisatı munzarrtmesi de vardır. Burada bu raaa-
şat 5, 8, 6, 3 lira üzerinde idi ve o suretle konul
muştur. Ve tahsisatı munzammeleriyle 8,5 lira alan 
27 lira tahsisatı munzamme alır. Altı lira maaşın se
nevi tuttuğu tahsisatı munzammesi de (4482) liradır. 
Bu suretle karşıki sütunların da tahsisatı munzam-
meleri de vardır. 

HALİT BEY (Kastamonu) — Başka devairde 
başka kadrolarda üç lira maaş var mı? Diğer deva
irde asgarî maaş on liradn Beyim. Bundan bir şey 
çıkmaz. Rica ederim buna muvafakat buyurun! 

İSMET BEY (Çorum) — Efendim, müstahakki-
ni ilmiye faslının buradan kaldırıldığı anlaşılıyor. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDULHALİK 
BEY (Devamla) — Evet efendim; ilâvesini şimdi 
teklif edeceğiz. 

İSMET BEY (Çorum) — Muhassesatı zatiyeye 
nakledilmiş ise yalnız muhassesatı zatiye bütçesinden 
sarf edilmek üzere nakledilmiştir. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDULHALİK 
BEY (Devamla) — Evet sarf edilmek üzere nakledil
miştir. 

İSMET BEY (Çorum) — Bunlardan münhal vu
kuunda diğerlerine zam icrası vesaire.. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDULHALİK 
BEY (Devamla) — O muhassesatı zatiyeye ait de
ğildir. Eski usul ne ise aynen bakidir. 

İSMET BEY (Çorum) — Reis Beyefendi! Sözü
mü ikmal edeceğim. 

REİS — Evvelemirde bir sual var. 
KÂMİL EFENDİ (Kaıahisarisahip) — Dersiam 

meselesi nasıldır? 
MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDULHALİK 

BEY (Devamla) — Dersiam maaşının usulü ne ise 
öyle kalmıştır. Yalnız tediye cihetini bütçeden aldık, 
muhassesatı zatiyeye koyduk. 
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DOKTOR MUSTAFA BEY (Çorum) — Vaiz
ler için şeraiti ilmiye ne olduğuna ve bunu tamamiy-
le haiz olduklarına dair vekâleti aidesi kani midir? 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDULHALİK 
BEY (Devamla) — Efendim, bunlar vardı. Esasen 
bu maaşlarını alıyorlardı. Aynı maaşat gene bu büt
çeye konulmuştur. Sıhhiyeden bahsettiniz, sıhhiyenin 
alâkası yok buna. 

İSMET BEY (Çorum) — Efendim, bu 209 ncu 
faslın 2 nci vaizler maddesi, müderrisin ve vaizler 
idi, şimdi yalnız vaizler denilmiş ve adet muhafaza 
edilmiş, üç liraya kadar maaşları vardır. Bir de müs-
tahakkini ilmiye vardır ki, bunların adedi de 876 
dır. Şimdi Maliye Vekili Beyefendi, müstahakkini 
ilmiye maaşatının muhassesatı zatiye bütçesinden 
sarf edilmek üzere oraya nakledildiğini söylediler. 
Müstahakkini ilmiye tahs'satı maktudur değişmez. 
Yalnız münhal vuku buldakça bin kuruştan beş yüz 
kuruşa kadar maaşları vardır bunların. Bunlar ihti
yar ulemamızın istihkaklarıdır. Münhal vukubuld.uk-
ça biraz zam yapılır ve daha ziyade müstahakkine 
verilir. Binaenaleyh usulü tevcih değişmeyerek Diya
net İşlerinde müstahakkini ilmiye muhassesatı, mu
hassesatı zatiye bütçesine koymak ve böyle tevcihi 
bir yerden sarfiyatını bir yerden yaptırmakta mu-
hassenat yoktur. Zaten burada vaizler diye ipka edi
len müderrisler de vaiz olarak kalmıştıı. Müstahak
kini ilmiye de" vaizdir Bunların mahiyeten farkı yok
tur. Binaenaleyh bendeniz teklif ediyorum. Bunları 
müstahakkini ilmiye maaşatı ile birleştirmek ve bu
nun içerisinde mühim vaizleri tensik ederek vaize 
tahsis etmek, ihtiyarların da maişetlerini, haleldar et
meyerek onların da maişetlerini temin etmek daha 
muvafık olur. Madem ki, esasta, usulde bir değişik
lik yoktur. Muhassesatı zatiyeye nakletmekte bir 
fayda yoktur. Bunun için bendeniz takrir veriyorum. 
Bu maddeye müstahakkini ilmiye maaşı karşılığı 
olarak 19 140 liranın ve tahsisatı fevkalâde faslına 
da 66 060 liranın ilâvesini teklif eylerim. 

MUVAZENE MALİYE ENCÜMENİ REİSİ 
FERİT BEY (Çorum) — Muvazene Encümeni mu
vafakat ediyor. 

REİS — Encümen muvafakat ediyoı 

MUSTAFA FEYZİ EFENDİ (Konya) — Mad
dede müftü ve müftü müsevvitleri maaş. mevzuuba-
his oluyor. Beyefendiler! Bunu müfredat kısmına 
bakacak olursak bir müsevvit var, otuz lira, bir mü-
sevvit var 15 lira, beş müsevvit var on lira, 3 müsev

vit var 7 lira, 44 müsevvit var altı lira.., Bu müsev-
vitler; malumu âliniz fetvahanelerde sabahtan akşa
ma kadar ikamet eder, vazifesine hasrınefs eder, 
köyden, kuradan, mahallattan müracaat edecek es-
habı mesalihin fetvalarını verir, müftülere yardım 
eder. Müftüler, malumu âliniz bu müsevvitler ka
dar vazife başında devamlı oturamazlar. Onların 
idarî bir takını vazifeleri de vardır. Asıl fetva işi ile 
iştigal eden bu müsevvit efendilerdir. Bir din hade
mesine böyle ayda altı lira maaş vermek, bütçeyi bu 
suretle kabul etmek hiç muvafık olamaz. Birinci mü-
sevvidin otuz lira muvafık, diğer bir müsevvit daha 
var on beş lira, o da muvafık, beş müsevvit var on 
lira bu da muvafık, fakat diğer 47 müsevvit var ki, 
7 ve 6 şar lira. Bunların ekserisi en mühim merakizi 
livalarda ve merkezlerde bulunuyor. Bunların maa
şatının umumiyetle onar liraya iblağını teklif ediyo
rum. Rica ederim bunu kabul ediniz. (Elli imza ister 
sesleri) Elli imza değil şurada iki üç yüz rey verilirse 
elli imzaya ne hacet? 

KÂMİL EFENDİ (Karahisarisahip) — Efendim! 
Hoca efendi mühim bir teklifte bulundular. Daha 
yüksek bir mahiyette bulunan ve kendileri için bir 
hakkı müktesep olan dersiam tahsisat ve maaşatı 
vardır. Muhassesatı zatiyeye hiç münasebeti yoktur. 
Madem ki kabul edilirler, müstahakkini ilmiye ma
aşatının buraya nakline hükümet muvafakat ediyor, 
Encümen de muvafakat etsin! Bu dersiam maaşatım 
da buraya nakledelim. Bir madde olsun. 

BESİM BEY (Mersin) — Efendim; burada (müf
tülükler için müstahdimin) deniliyor ve hizasında 
ceman 25 tane müstahdem görülüyor. Halbuki müf
tülerin adedi bundan çok fazladır bir çok yerlerde 
müftülerin hademesi müstahdimini yoktur. Odasını 
kendisi süpürüyor, gazını koyuyor, bu hakikaten 
muvafık değildir. Büyük şehirlerde, hiç olmazsa me
rakizi mühimmede müftülerin birer tane hademesi 
bulunmalı. Yalnız 25 tane konulmuş ki, bu pek na-
kâfidir. Onun için çok rica ederim ki, bunun adedi
ni yüze iblağ edelim. Heyeti muhteremeniz de bunu 
kabul buyursunlar! 

REİS — Başka söz isteyen var mı. efendim? 

MUSTAFA FEYZİ EFENDİ (Konya) — Beye
fendi! Elli imzalı takriri takdim ediyorum. 

REİS — Takrirler okunacak. 

Riyaseti Celileye 
Bütçede vaizlerin maaşı (3) ile (8,5) liradır. Bu

gün hademelerin maaşı bile 25 liradan aşağı değildir. 
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Maliye Vekili ile Muvazenei Maliye Encümeni mu
vafakat ettiği takdirde bu maaşların onar liraya ib
lağını teklif ederini. 

Kastamonu Mebusu 
Halit 

Riyaseti Celileye 
209 ncu faslın 2 nci vaizler maddesine müstahak-

kini ilmiye maaşı karşılığı olan 19 140 liranın ve tah
sisatı fevkalâde faslına 66 060 liranın ilâvesini teklif 
eylerim. 

Çorum 
İsmet 

Riyaseti Celileye 
Dersiam maaşatınm Diyanet İşleri bütçesinin 

209 ncu faslına bir madde olarak naklini teklif eyle
rim. 

Karahisarısahip 
Kâmil 

(Halit Beyin takriri tekrar okundu) 
REÎS — Maliye Vekili Bey muvafakat ediyorlar 

mı? Encümen muvafakat ediyor mu? 
MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDULHALİK 

BEY (Kângırı) — Hayır efendim. 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ REİSİ 
FERİT BEY (Çorum) — Hayır efendim, 

REİS — O halde reye koyamayacağım. (Karahi
sarısahip Mebusu Kâmil Efendinin takriri tekrar 
okundu) Efendim dersiam maaşatımn da aynı fasla 
naklini Karahisarısahip Mebusu Kâmil Efendi teklif 
ediyorlar. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDULHALİK 
BEY (Kângırı) — Tamamiyle aynıdır. Onların hak
kı hayatları baki kaldıkça devam edecektir. Muhas-
sesatı zatiye verir buraya gelebilir. Onun için muva
fakat etmiştim. 

REİS — O halde Çorum Mebusu İsmet Beyin 
takririni reye koyacağım bir daha okuyorum. 

(Tekrar okundu) 
Bu teklifi kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ak

sini reye koyuyorum. Kabul etmeyenler lütfen el kal
dırsın... Kabul olundu. 

(Karahisarısahip Mebusu Kâmil Efendinin takri
ri tekrar okundu) 

Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye 
koyuyorum. Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul olundu. Binaenaleyh dersiam rnaaşatı da bir mad
de olarak Diyanet İşleri Bütçesinin 209 ncu faslına 
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ilâve ve nakil olunacaktır. Muvazenei Maliye Encü
menine rica ederim bu maaşat neye baliğ ise onu bi
ze bildirsin reye koyalım. (Mustafa Feyzi Efendiye 
hitaben) Takririnizi bekliyorum. 

MUSTAFA FEYZİ EFENDİ (Konya) — İşte 
efendim! 

REİS — Elli imza yoktur. (Mabadi geliyor ses
leri) Muvazenei Maliye Encümeni muvafakat ediyor 
mu? 

FERİT BEY (Çorum) — Efendim, birçok kaza 
müftülerinin maaşı bin kuruştur, binaenaleyh müsev-
vitlere bin kuruş maaş vermek doğru değildir ve bir
çok yerlerde de zaten müsevvit yoktur. Onun için 
Muvazenei Maliye Encümeni gene eski rakamda İs
rar ediyor. 

RAİF EFENDİ (Erzurum) — Efendim! Vilâyet 
müftülerinin müsevvitleri her halde kaza müftülerin
den tabaka itibariyle aşağı değildir. Hakikaten vazife
leri de çoktur. Tevcihi cihat "Vesaire vardır. Binaena
leyh vilâyet müftü müsevvitlerinin maaşı bin kuruşa 
iblâğ edilirse derecat arasında bir farksızlık olmaz ve 
muvafıktır. 

Riyaseti Celileye 
Birçok yerlerde müftülerin hademesi olmadığın

dan odasını süpürmek, lambasını yakmak gibi hasis 
işleri de bizzat müftülerin yapmağa mecbur oldukla
rından işbu 209 ncu faslın üç rakamlı sütunundaki 
hademe adedinin yirmi beşten yüze iblâğını • rica 
ve teklif ederim. 

Mersin Mebusu 
Besim 

REİS — Efendim, zam teklifi yapabilmek için 
malumu âliniz elli imza lâzımdır. Maliye Vekili bu
na muvafakat eyliyor mu? 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDULHALİK 
BEY (Kângırı) — Hayır... 

FERİT BEY (Çorum) — Arz ettim muvafakat 
edemeyiz efendim. 

REİS — O halde Besim Beyin teklifini reye koy
mağa imkân kalmaz. Efendim; Konya Mebusu Mus
tafa Feyzi Efendi ve kırk dokuz refikinin takririni 
okuyacağım : 

Riyaseti Celileye 
Müsevvit efendiler sabahtan akşama kadar tesvit-

hanede ikamete mecburdur. Bu suretle hasrı nefs eden 
müstadenıini ilmiyenin maaşları pek azdır. Müfre-
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dat kısmında gösterilen 47 
onar liraya iblâğına karar 
ederiz. L9 Nisan 1340 

Konya Mebusu 
Mustafa Feyzi 

Yozgat 
Ahmet Hamdi 

Erzurum 
Raif 

Amasya 
Rıza 

Karahisar 
tzzet Ulvi 

Konya 
Musa Kâzım 

Van 
Mahmut 
Konya 

Eyüp Sabri 
Bayezıt 

Şefik 
Bursa 

Hüseyin Necati 
Menteşe 

Esat 
Ertuğrul 

Halil 
Hakkâri 
Nazmi 

Saruhan 
Kemal 

Saruhan 
Etem 

Siverek 
Mahmut 
Eskişehir 

Mehmet Arif 
Canik 
Cavit 

Malatya 
Reşit 
Ordu 
ismail 
Karesi 

Ali Şuuri 
Kütahya 

Ragıp 
Kastamonu 

Haüt 

adet müsevvit maaşının 
verilmesini arz ve teklif 

Konya 
Refik 

Erzurum 
Halet 

Kastamonu 
Mahir 

Kastamonu 
Velet Çelebi 

Ergani 
îhsan 

Kastamonu 
Hasan Fehmi 

• Niğde 
Atâ 

Karahisarısahip 
İsmail 
Bursa 

Mustafa Fehmi 
Bolu 

Emin Cemal 
Bir imza okunamamıştır 

Kângjrı 
Ziya 

Mardin 
Derviş 
Canik 

Süleyman Necmi 
Karahisarısahip 

Kâmil 
Malatya 

Hacı Bedir 
Karahisar 

Musa Kâzım 
Elaziz 

Mustafa 
Tekfurdağı 

Cemil 
Malatya 

Reşit 
Mersin 
Besim 
Edirne 

Hüseyin Rıfkı 
Kângırı 

Talat 

REİS — Efendim! Bu takriri kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. Kabul et
meyenler lütfen el kaldırsın... Kabul olundu. 

Efendim; o halde faslın yekûnunu lütfen tespit 
etmenizi rica ederim. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Reis Bey... 

REİS — Rica ederim söz vermedim. 209 ncu fas
lın yekûnu tespit edildikten sonra reye koyacağım. 
Fasıl Lira 

210 Masarifi umumiyei mütenevvia 93 500 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? (Hayır ses
leri.) 210 ncu faslın yekûnunu kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. Kabul etme
yenler lütfen el kaldırsın... Kabul olundu. 
Fasıl Lira 

211 Mülhakat fetvahaneler masarifi mü
teferrikası 6 500 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? Kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
Fasıl Lira 

212 Tahsisatı fevkalâde 684 825 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY — Reis Beyefendi; bu fasıl da tadilâta uğraya
caktır. Binaenaleyh tehir buyurunuz. 

REİS — 213 ncü faslın müzakeresine geçiyoruz. 
Fasıl Lira 

213 Mazuliyet maaşatı 19 853 
REİS — Söz isteyen var mı? (Hayır sesleri) Ka

bul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyuyo
rum. Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edildi. 
Fasıl Lira 

214 Umuru Hayriye maaş ve muhassesatı 202 034-

REİS — Söz isteyen var mı efendim? (Hayır ses
leri) Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye 
koyuyorum. Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul olundu. 
Fasıl Lira 

215 Telgraf ücuratı 1 470 
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REİS —- Söz isteyen var mı efendim? (Hayir ses
leri) Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye 
koyuyorum. Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul olundu. 

2. — Mersin mebusları Niyazi ve Besim beylerle 
118 refikinin Mersin Limanının inşasına muktazi tah
sisat hakkında teklifi kanunisi (2/341) ve Muvazene i 
Maliye Encümeni mazbatası 

REİS — Efendim! Encümene verilen miktar tes
pit olununcaya kadar varidat büteçsinin müzakeresi
ne başlayalım. 

NAFIA VEKİLİ SÜLEYMAN SIRRI BEY (İs
tanbul) — Efendim, Mersin Limanının inşasına muk
tazi tahsisat hakkında lâyihai kanuniyeyi varidat büt
çesinin müzakeresine başlamazdan evvel müzakere 
edelim. Muvazene! Maliye Encümeninden gelmiştir 
ve bütçe ile alâkadardır. 

REİS — Efendim, varidat bütçesine başlamazdan 
evvel Mersin Limanı hakkında bundan evvel Heyeti 
Celilece kabul edilen mazbata mucibince gelmiş olan 
kanunun müzakeresini teklif ediyorlar. Bu müzakere
yi kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye ko
yuyorum. Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul edildi. 

Riyaseti Celileye 
Boğaziçini Şarkî Akdenize rapteden ve Anado

lu'nun belkemiğini teşkil eyleyen büyük hattın bir 
iskelesi Haydarpaşa ise diğer birisi de Mersin'dir. 
Aynı zamanda Mersin limanı, Şarka doğru uzanan 
ve Asya mevaridatiyle beraber Türk Elinin, Şark ve 
Cenubu Şarkî aksamının ithalât ve ihracatını nakley-
leyecek olan Bağdat hattının Akdeniz'de yegâne bir 
Türk limanıdır. Diğer cihetten inşasına başlanılan 
Samsun - Sivas, Ankara - Musaköy demiryollarının 
atiyen Haydarpaşa - Mersin demiryoluna rapttndan 
sonra Samsun - Mersin şebekei hadidiyesinin Cenup 
mersası vazifesini görecektir. Bu suretle Mersin li
manı Anadolu'yu muhtelif istikametlerde kateden 
muhtelif noktai telâkisinde bulunması ve Anadolu' 
nun hububat ambarlarının İstanbula en ucuz bir su
rette naklini temin edecek bir iskele olması itibariy
le ehemmiyeti fevkalâdeyi ticariyeyi haiz ve iktisa
diyatı memleket üzerinde müessirdir. 

Anadolu demiryollarının ve Haydarpaşa limanı
nın mubayaasına karar verildiği, Bağdat hattını ra-
kabesi esasen Devlete ait olduğu ve Mersin - Adana 
hattının müddeti imtiyaziyesi bitmek üzere bulundu
ğu ve alelumum limanlar demiryollarının bahrî is
tasyonu olduğu nazarı itibare alınir ve hemen bugün 

devletlerce limanların kuvvei umumiye yedinde bu
lunması esas ittihaz eylediği düşünülür ve hassaten 
Mersin limanının istisnaî vaziyeti gözönüne getirilir
se bu limanın Devletçe inşa ve idaresinin lüzumu 
Muvazenei Maliye Encümeni mazbatasında da zikir 
ve izah edildiği veçhile tavazzuh eder. 

Şurasını da arz edelim ki vaktiyle Mersin yalnız 
67 kilometrelik küçük bir hatla Adana'nın bir kısım 
ithalât ve ihracatına iskele vazifesini ifa ederken ve 
İskenderun, Trablus, Beyrut limanları hudutlarımız 
dahilinde bulunarak Türk Elinin mühim bir kısmının 
hayatı ticariyesinde bu son iskeleler dahi mühim bir 
role malik bulunurken bile Mersin limanının ne ka
dar büyük bir faaliyeti ticariyeye merkez olmuş bu
lunduğunu istatistikler göstermektedir. 

Bugün ise Toros - Amanos tünelleri açılmış, Mer
sin bir taraftan Haydarpaşa ile gider taraftan Nu
saybin ile kesbi irtibat etmiştir. Hudut ise büsbütün 
başka bir şekil almıştır. 

İşte şeraiti hazıra dahilinde tesisat ve tekemmü-
lâtı lâzime ile teçhizinden sonra bu limanın ne kadar 
mühim bir faaliyeti bahriye ve faaliyeti ticariyeye 
merkez olacağı ve alelhusus bugün Anadolu'nun ik
tisadiyatında esaslı bir âmil bulunacağı ve masarifi 
inşaiyesini beleganmabelâğ temin ederek ve hatta 
yakın bir atide ayrıca temettü de bırakarak Hazineye 
katiyen bar olmayacağı taayyün eyler.; 

İşte bu mülâhazata mebni Mersin limanının bir 
an evvel Devletçe inşasını vecibeden görür ve bu li
manın 1340 senesi zarfında inşaatına başlanılarak 
ameliyatının sureti muntazamada ve bilâinkita de-
vamiyle 1343 senesi nihayetine kadar ikmali inşası 
için iktiza eden tahsisatın muhtelif seneler bütçeleri
ne vazını ifade eden atideki mevaddı kanuniyenin ka
bulünü arz ve teklif eyleriz. 

Mersin 
Niyazi 

Giresun 
Hacim Muhittin 

Ordu 
Recai 

Adana 
İsmail Safa 

Adana 
Zamir 

Mardin 
Derviş 

Kayseri 
Halit 

Mersin 
Ahmet Besim 

içel 
Doktor Mehmet Tevfik 

Cebelibereket 
İhsan 
İçel 

Mehmet Emin 
Konya 

Kâzım Hüsnü 
Urfa 

Ali Fuat 
Karasi 
Cavit 
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Ordu 
Ahmet Hamdi 

. Erzurum 
Halet 

Niğde 
Ebubekir Hazım 

Bolu 
Doktor Emin Cemal 

Kastamonu 
Mehmet Fuat 

Menteşe 
Esat 

Malatya 
Hacı Bedir 

Mardin 
Necip 

Ordu 
Faik 

Konya 
Mustafa Feyzi 

Niğde 
. Atâ 
Karasi 
Hulusi 
Ordu 

İsmail 
Saruhan 
Abidin 
Kozan 

Ali Sadi 
Zonguldak 

Yusuf Ziyaettin 
Kastamonu 

Hasan Fehmi 
Burdur 

Hüseyin Baki 
Ertuğrul 

Halil 
Erzincan 

Sabit 
Tokat 
Emin 

Karasi 
Ahmet Süreyya 

Çorum 
Mehmet Münir 

Erzurum 
' Cazım 

Rize 
Ali 

Erzurum 
Rüştü 

Edirne 
, Faik 
Eskişehir 

Abdullah Azmi 

Kastamonu 
Ali Rıza 

Denizli 
Kâzım 

îzmir 
Osman Zade Hamdi 

Ergani 
Kâzım Vehbi 

Malatya 
Mehmet Hilmi 

Maraş 
Abdulkadir 

Karasi 
Ali Şuuri 

Trabzon 
Süleyman Sırrı 

Erzurum 
Ziyaettin 

Sivas 
Ahmet Muammer 

Diyarbekir 
Mehmet Nuri 

Elaziz 
Mustafa 
Kütahya 

Mehmet Nuri 
Mardin 

Abdurrezâk 
Erzincan 

Rasim 
Kângırı 

Mehmet Rifat 
Bursa 

Hüseyin Necati 
İstanbul 

Akçuraoğlu Yusuf 
Diyarbekir 

Şeref 
Sivas 

Halis Turgut 

Kozan 
Ali Saip 
Denizli 

Necip A1İ 

Siirt 
Halil Hülkİ 

Rize 
Esat 

Aksaray 
Besim Atalay 

Saruhan 
Etem 

Mardin 
Abdulgani 

Amasya 
Esat 

Muş 
Osman Kadri 

Diyarbekir 
Ziya Gökatp 

Van 
Hakkı 

Gelibolu 
Celâl' Nuri 

Karahisarısahip 
İzzet Ulvi 

İsparta 
İbrahim 

Karahisarısahip 
Kâmil 

İzmir 
Rahmi 

Malatya 
Reşit 

İstanbul 
Ahmet Hamdi 

Kângırı 
Ziya 

Ardahan 
Talat 
Bolu 

Falih Rıfkı 
Malatya 

Mahmut Nedim 
Dersim 

Feridun Fikri 
Karasi 

Osman Niyazi 

Erzurum 
Münir HüsreV 

Denizli 
Yusuf 

Bursa 
Refet 

Konya 
Naim 

Artvin 
Hilmi 

Karahisarısahip 
Sadık 

Eskişehir 
Arif 

Bursa 
Osman Nuri 

Konya 
Musa Kâzım 

Bozok 
Avni 
Van 

Mehmet Münip 

İzmir 
Şükrü 
Sivas 
Ziya 

Kütahya 
Ragıp 
Ankara 
İhsan 

Giresun 
Ali Şevket 

Saruhan 
Kemâl 
Kângırı 
Talat 

Çanakkale 
Şükrü 

Canik 
Süleyman Necmi 

Ertuğrul 
Ahmet İffet 
Kütahya 
Cevdet 
Canik 
Cavit 
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Antalya 
Hasan 
İzmit . 

İbrahim 

Tekfurdağı 
Mehmet Cemil 

Kayseri 
Ahmet Hilmi 

Elaziz 
Hüseyin 

Denizli 
Mazhar Müfit 

Konya 
Tevfik Fikret 

tzrnit 
Mustafa 

Lâyihai Kanuniye 

Madde 1. — 1343 Senesi nihayetine kadar inşaa
tı ikmal edilmek ve her sene sarfı icap eden miktar 
bütçeye konulmak üzere Mersin'de tesisat ve tekem-
mülâtı lâzımeyi cami bir liman inşası için sekiz mil
yon lira tahsis edilmiş ve bu mebaliğe mahsuben 
taahhüdat icrası için hükümete mezuniyet ita kılın
mıştır. 

Madde 2. — 1340 Senesi Nafıa bütçesine faslı 
mahsus olarak bu hus için (500 000) lira tahsisat vaz 
edilmiştir. 

Madde 3. — Bir sene zarfında sarf olunmayan 
miktar, ertesi seneye devrolunur. 

Madde 4. — Tarihi neşrinden itibaren mer'i olan 
bu kanunun icrasına Maliye ve Nafıa Vekilleri me
murdur. 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 

Mersin limanının 1340 senesi içinde devletçe in
şaatına başlanılarak 1343 senesi nihayetine kadar ik
mali inşaatı için muktazi tahsisatın bütçelerine vaz'ı 
hakkındaki 28 Şubat 1340 tarihli Muvazenei Maliye 
Encümeni mazbatasının Meclisi Âlice kabul edilmesi 
üzerine Mersin Mebusları Niyazi ve Besim Beylerle 
yüz yirmi refiki tarafından bu bapta takdim edilip 
Encümenimize havale edilen teklifi kanunî Maliye ve 
Nafıa Vekillerinin huzuriyle tetkik ve müzakere olun
du. 

Bu limanın hal ve atide kendisinden beklenilen va
zifeyi ifa edebilmesi için Heyeti Celilece mazhan ka
bul olan mazbatada tafslien arz ve izah edildiği veç
hile büyük vapurların inşa edilecek rıhtımlara yanaş
ması için kâfi bir umku ve vüsati haiz olması ve bu 
vapurların liman dahilinde emniyetle barınmalarına 
ve serbestçe hareketlerine müsait olacak veçhile dal
ga kıranlarla temini mahfuziyetiyle sefainin doğrudan 
doğruya tahmin ve tahliyesine ve hususatı saireye mül 
teallik her türlü teçhizat ve tertibatla mücehhez bu
lunması ve herhalde ameliyat, inşaat ve tesisatın ic

rasında atideki iktisadî inkişafatın icabatı. da nazarı 
itibare alınarak her şeyin ona göre yapılması mukta
zi görülmüş ve liman hidematı dahiliyesiyle tesisatı 
fer'iyesi de mezkûr mazbatada arz olunduğu üzere 
mahalli müessesat ve ihtiyacatm menafi ve muktezi-
yatiyle telif ve o dairede temin edilmek tabiî bulun
muş olmakla işbu inşaatın bilafasıla ve sureti munta-
zamada devamını istihdaf eden birinci madde aynen 
kabul edilmiştir. 

Diğer cihetten mevcut tetkikat ve keşfiyatın emri 
ikmalinde, Mersin limanının tahavvülâtı ahire ile Türk 
ilinin büyük bir mıntıkai iktisadiyesinin yegâne mah
reci olmak suretinde taayyün eden ehemmiyet ve va-
zifei hazırası nazarı itinada tutulmak lâzım ve" ona 
göre bu sene yapılacak ihzarata ve mukeddematı in-
şaiyeye kâfi olabilecek tahsisat vazedilerek ikinci 
madde o yolda tadilen tanzim kılınmıştır. 

İnşaat ve ameliyatın matlup veçhile teşriî ikmali
ni temin zımnında (Samsun - Sivas, Ankara - Musa-
köy) demiryolları için kabul edilen kuyudun bu in
şaata da teşmili muvafık görülerek dördüncü ve be
şinci maddeler ilâve kılınmış olmakla tanzim edilen 
merbut lâyihai kanuniye müstacelen müzakere edil
mek üzere Heyeti Umumiyeye arz ve takdim olu
nur. 

Muvazenei Maliye 
Encümeni Reisi 

Çorum 
Ferit Recai 

Kâtip 
Trabzon 

Şefik 
Aza 

Mersin 
Niyazi 

Aza 
Giresun 

Musa Kâzım 

Mazbata Muharriri 
Konya 

Kâzım Hüsnü 

A.za 
Diyarbekir 

Şeref 

Aza 
Dördüncü maddeye 

muhalifim. 

İzmir 
Şükrü 

. Aza 
Saruhan 
Reşat 

Lâyihai Kanuniye 

Madde 1. — 1343 senesi nihayetine kadar inşaa
tı ikmal edilmek ve her sene sarfı icap eden miktar 
bütçeye konulmak üzere Mersin'de tesisat ve tekem-
mülâtı lâzımeyi cami bir liman inşaası için sekiz mil
yon lira tahsis edilmiş ve bu meblağa mahsuben taah
hüdat icrası için hükümete mezuniyet ita olunmuş
tur. 
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Madde 2. — 1340 senesi Nafıa bütçesinin «Mer
sin limanı istikşafat -ve inşaatı» namiyle açılacak 
(60 H) faslına bu husus için 200 000 lira tahsisat 
vazedilmiştir. 

Madde 3. — Bir sene zarfında sarf olunamayan 
miktar ertesi seneye devrolunur. 

Madde 4. — Bu işe ait tahsisat kablettediye Di
vanı Muhasebatın vizesine tabi değildir. Bir seneye 
ait sarfiyatın ertesi senenin temmuzu nihayetine ka
dar mahsup muamelesi ikmal edilecektir. 

Madde 5. — İşbu kanunun suveri tatbikiyesini 
irae eder bir talimatname tanzimine Heyeti Vekile * 
mezundur. 

Madde 6. — Tarihi neşrinden itibaren mer'i olan 
bu kamunun icrasına Nafıa ve Maliye Vekilleri me
murdur. 

•REİS — Heyeti Umumiyesi hakkında söz isteyen 
var mı? (Hayır sesleri),Maddelere geçilmesini reyi 
âlinize koyuyorum. Kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Aksini reye koyuyorum. Kabul etmeyenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

NECİP BEY (Mardin) — Bu hususta hüküme
tin noktai nazarını anlayalım. 

REİS — Efendim, evvelce söylendi. 

Mersin Limanının İnşası hakkında Kanun 

Madde 1. — 1343 senesi nihayetine kadar inşaa
tı ikmal edilmek ve her sene sarfı icap eden miktar 
bütçeye konulmak üzere Mersin'de tesisat ve tekem-
mülâtı lâzımeyi cami bir liman inşası için sekiz mil
yon lira tahsis edilmiş ve bu meblağa mahsuben 
taahhüdat icrası için Hükümete mezuniyet ita olun
muştur. 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? Maddeyi 
kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyu
yorum. Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın. Kabul 
edilmiştir efendim. 

Madde 2.-— 1340 senesi Nafıa bütçesinin «Mer
sin limanı istikşafat ve inşaatı» namiyle açılacak (260 
H) faslına bu husus için 200 000 lira tahsisat vaze
dilmiştir. 

NAFIA VEKİLİ SÜLEYMAN SIRRI BEY 
(İstanbul) — Burada yalnız bir kelimenin tebdilini 
istirham edeceğim. (İstikşafat) ile (Keşfiyat) arasın
da ufacık bir fark vardır. Burada da (İstikşaf) yeri
ne (Keşfiyat) yazılması lâzım gelir. Bunu rica ede
rim. (Doğru sesleri). I 

REİS — Başka bir mütalaa var ını efendim? (İs
tikşafat) kelimesinin yerine (Keşfiyat) kelimesi ko
nulacaktır. Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Aksini reye koyuyorum. Kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın. Kabul olundu efendim. 

Madde 3. — Bir sene zarfında sarf olunamayan 
miktar ertesi seneye devrolunur. 

REİS — Söz isteyen var mı? 
HALİT BEY (Kastamonu) — Bir sual soraca

ğım efendim, bu Mersin limanının hükümet tara
fından yapılmasına karar verildi. Halbuki, bundan 
evvel Gronblad talip olmuştu. Onun için bunun 
Mersinde birçok müessesatı olduğu ve birçok malze
mesi olduğu söyleniyor. Onu hükümet tabiî muba-
yaya mecburdur. Bunun fiyatı bu miktar içinde da
hil mi ve kifayet. edecek mi? Hatta bana söyledik
lerine göre Encümende imtiyaznameyi müzakere 
ederken bu müessesatm kıymeti bir buçuk milyon 
lira miktarında dediler. Bu sekiz milyon içinde bu 
bir buçuk milyon lira da dahil midir? 

NAFIA VEKİLİ SÜLEYMAN SIRRI BEY 
(Devamla) — Gronbladlarla yapılmış bir mukavele 
yok. Yani şu malzemeyi biz satın alacağız, almaya
cağız diye bir şey yok. Fakat olabilir ki; Gronbla-
dın teşkil edeceği şirketle biz bir mukavele akdederiz 
ve bu sekiz milyon liranın üzerinden vermek şar-
tiyle inşaatı ona yaptırabiliriz. 

NİYAZİ BEY (Mersin) — Efendim! Mersin'de 
Gronblad tarafından bırakılmış ehemmiyetli bir şey 
yoktur. Bırakılmış yalnız doklar inşası için bir ta
kım ufak tefek alât ve edevat vardır ki; mecmuu 
pek ufak bir miktar tutar. İster bırakır bize, ister 
götürür, ister satar. Başka surette bize hiç bir alâ
kası ve münasebeti yoktur. 

DOKTOR MAZHAR BEY (Aydın) — Encü
mende bu şeyi müzakere ederken; bntçe açığını dü
şünen bir hükümete böyle yeniden iki yüz bin lira 
gibi sekiz milyon lira kadar bir açık yükletmek esa
sını kabul ettirirken Encümen bu hususta hüküme
tin muvafakatini almış mıdır? 

NİYAZİ BEY (Mersin) — Tabiî, hükümetin mu
vafakati ile olmuştur. 

MAZHAR BEY (Aydın) — Encümen, bu hu
susta hükümetle mutabık kalmış mıdır? 

NİYAZİ BEY (Mersin) — Elbette hükümetle 
görüştük. 

REİS — Başka söz isteyen var mi? (Hayır ses
leri) Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldırsm... Ak
sini reye koyuyorum. Kabul etmeyenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul olundu. 
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Madde 4. — Bu işe ait tahsisat kablettediye Di
vanı Muhasebatın vizesine tabi değildir. Bir sene
ye ait sarfiyatın ertesi senenin Temmuzu nihayeti
ne kadar mahsup muamelesi ikmal edilecektir. 

REÎS — Söz isteyen var mı? (Hayır sesleri) Ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyu
yorum. Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul olundu. 

Madde 5. — İşbu kanunun suveri tatbikiyesini 
irae eder bir talimatname tanzimine Heyeti Vekile 
mezundur. 

REİS — Söz isteyen var mı? (Hayır sesleri) Ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyu
yorum. Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul olundu efendim. 

Madde 6. — Tarihi neşrinden itibren mer'i olan 
bu kanunun icrasına Nafıa ve Maliye vekilleri me
murdur. 

REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ak
sini reye koyuyorum. Kabul' etmeyenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul olundu. Efendim. Kanunun He
yeti Umumiyesini tâyini esami ile... (İstemez sesleri) 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Evet efen
dim, tayiniesami ister, bütçeye munzam tahsisat
tır. 

REİS — Vakıa bu tahsisatı munzammedir. Fa
kat Nafıa bütçesine (200) bin lira zam olunacaktır. 
Bütçenin heyeti umumiyesi, henüz çıkmadığı ve büt-' 
çe ayrıca tayiniesami ile reye vazolunacağı için bu
nu ayrıca tayiniesami ile reyinize koymayacağım. 
Kanunun heyeti umumiyesini reyi âlilerine vazediyo
rum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye 
koyuyorum. Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

1. — 1340 senesi Muvazenei Umumiye kanun 
lâyihası. (1/296) 

A) Diyanet İşleri Reisliği Bütçesi 

REİS — Efendim! Muvazenei Maliye Encümeni, 
Diyanet İşleri bütçesinin 209 uncu faslının yekûnunu 
tespit etti mi? Varidat bütçesinin müzakeresine ge
çeceğiz. Fakat ondan evvel Seriye bütçesindeki ta
dilâtı reyi âlinize arz edeyim. 

Fasıl 
209 Memurini ilmiye maaşatı 

Madde 
1 Müftü ve müftü müsevvitleri 63 720 
2 Müstahakkini ilmîye ve vaizler 49 590 
3 Müftülükler müstahdemini 5 736 
4 Dersiam maaşatı 48 408 

Yekûn 167 454 
REİS — 209 ncu faslın serlevhaları ve erkamı 

bu suretle tadil edilmiştir. Söz isteyen var mı? (Ha
yır sesleri) Faslı bu suretle reyi âlilerine vazediyorum. 

Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın.... Aksini 
reye koyuyorum. Kabul etmeyenler lütfen ellerini 
kaldırsın... Kabul olundu. 

Buna göre tahsisatı fevkalâde faslı olan 212 nci 
faslın yekûnu «905 689» lira olmuştur. Kabul eden
ler lütfen ellerini kaldırsınlar... Aksini reye koyuyo
rum. Kabul etmeyenler lütfen ellerini kaldırsınlar... 
Kabul olundu efendim. 

Yekûnu umumî : 1 422 652 liradır. 
REİS — Yekûnu umumîyi reyi âlilerine koyuyo

rum. Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsınlar... Ak
sini reye koyuyorum. Kabul etmeyenler lütfen elle
rini kaldırsınlar... Kabul olundu. 

B) 1340 senesi varidat bütçesi (1) 
REİS — Müzakeresine geçiyoruz efendim. 
FERİT BEY (Çorum) — Reis Beyefendi! Kabul 

ettiğimiz, birkaç tane kanuna tevfikan masraf bütçe
lerine ilâve ettiğimiz kısım vardır. Cetveli şimdi ha
zırdır. 

REİS — Efendim! Onu Muvazenei Umumiye Ka
nununun müzakeresi esnasında tespit ederiz. 

Varidat bütçesinin heyeti umumiyesi hakkında söz 
isteyen var mı efendim? (Hayır sesleri) Fasıllara ge
çilmesini reyi âlinize koyuyorum. Kabul edenler lüt
fen ellerini kaldırsınlar... Aksini reye koyuyorum. Ka
bul etmeyenler lütfen ellerini kaldırsınlar... Kabul 
edildi. 

B Cetveli 
Fasıl Lira 

1 Müsakkafat, arazi ve vilâyatı selâ-
se vergileri yekûnu 5 170 000 

(1) 1340 senesi varidat bütçe cetvelleri zabıt ce
ridesinin nihayetine merbuttur. 

_ 950 — 



î : 41 19 . 4 . 1340 C : 1 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? Faslın ye
kûnunu reyi âlilerine koyuyorum. Kabul edenler lüt
fen ellerini kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. Ka
bul etmeyenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul olun
du. 
Fasıl Lira 

2 Temettü ve Harp Kazançları Ver
gisi 4 000 000 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? (Hayır ses
leri) Faslın yekûnunu reyi âlilerine koyuyorum. Ka-
bu ledenler lütfen ellerini kaldırsın... Aksini reye 
koyuyorum. Kabul etmeyenler lütfen ellerini kaldır
sınlar... Kabul olundu. 
Fasıl Lira 

3 Harp Vergisi 500 000 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? (Hayır ses
leri) Faslın yekûnunu reyi âlilerine koyuyorum. Ka
bul edenler lütfen ellerini kaldırsınlar... Aksini reye 
koyuyorum. Kabul etmeyenler lütfen ellerini kaldır
sınlar... Kabul olundu efendim. 
Fasıl . Lira 

4 Bedeli nakdii askeri yekûn 1 500 000 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? (Hayır ses
leri) Faslın yekûnunu reyi âlilerine koyuyorum. Ka
bul edenler lütfen ellerini kaldırsınlar... Aksini reye 
koyuyorum. Kabul etmeyenler lütfen ellerini kaldır
sınlar... Kabul olundu. 
Fasıl Lira 

5 Davar, Deve ve Canavar Resim
leri yekûn ' 4 700 500 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? (Hayır ses
leri) Faslın yekûnunu reyi âlilerine koyuyorum. Ka
bul edenler lütfen ellerini kaldırsınlar... Aksini reye 
koyuyorum. Kabul etmeyenler lütfen ellerini kaldır
sınlar... Kabul olunmuştur efendim. 
Fasıl Lira 

6 Aşar yekûn 20 850 000 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? 
MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 

BEY (Kângırı) — Efendim; bütçe tanzim edilirken 
1338 - 1339 varidatı katileri alınmamıştı. Onun için 
Tütün Öşrü, İpek Öşrü gayet az olarak gösterilmiş
tir. 1339 Bütçesinde aşardan aldığımız varidat, 23 

küsur milyon liradan ibaretti. Onu Encümen de, biz 
de şimdi 25 milyon teklif ediyoruz. Tütün Öşrü 1338 
hesabı katisinde (2 295 000) liradır. Bunu yeni aldık. 
Yani yalnız 700 bin liralık Tütün Öşrü yalnız Sam
sun'dan aldık. Bütün öşür yalnız Samsun ve İzmit' 
ten çıkıyor. Onun için bunun hesabı geldikten sonra 
yani hesabı katî geldikten sonra bu miktarın çok az 
olduğunu gördük. Ondan sonra bunun yekûnu 
2 296 118 liradır. Onun için bu sene de Tütün Öşrü 
ve bu seneki ümit ettiğimiz zammı nazarı itibara al
mayarak yalnız 1338'de tahakkuk eden miktarın kay
dedilmesini rica ederim. İpek Öşrü 1339'da 200 bin 
lira olarak tahsilatı yapılmıştır. Onun da o suretle 
tashihini rica ederim. (Yekûn ne oluyor sesleri) 
2 300 000 tütündür. 

RÜŞTÜ PAŞA (Erzurum) — Efendim! Gene tü
tünden bahsediliyor. Halkı ne zaman bu Reji belâsın
dan kurtaracağız? 

ALİ ŞUURİ BEY (Karesi) — Efendim! Beyhude 
soruyorsunuz. Hükümet bu sene lağvedecektir. 

RÜŞTÜ PAŞA (Erzurum) — Bunu biz kâinata 
ilân ettik. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — Hükümet, kararınız dahilinde hare
ket edecektir. 

ALİ ŞUURİ BEY (Karesi) — Hay hay... 
RÜŞTÜ PAŞA (Erzurum) — Meclis giderse bu 

altı ay zarfında Hükümet bir şey yapacak mı? 

MALÎYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — Tetkikatını tabiî Heyeti Celileye 
arz edecektir. Heyeti Celilenin muvafakat ve malu
matı tahtında olacaktır. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim; 
şu elimizdeki cetvelde aşar vergisi olarak Encümen 
evvelce (20) milyon lira göstermişti. Şimdi Maliye Ve
kili Beyefendi, 1339 aşarının (23) milyon olarak ta
hakkuk ettiğini inşallah 1340 senesinde de (25 mil
yona) baliğ olacağını söyledilerki, bize büyük ümit 
verdi malumuâliniz aşardaki usulü idare ve cibaye-
tindeki yolsuzluk bütün milleti dilhûn ediyor. Bil
hassa göveri resmî adeta bağların bahçelerin harabisi-
ne sebep oluyor. Bunun için 1340 senesi zarfında 
her halde bu göveri resmî kaldırılarak dönüm üzeri
ne bir resim alınmak üzere bir usul düşünülmesi 
evvelce bütçenin heyeti umumiyesinin müzakeresi es
nasında Maliye Vekâletinden temenni edilmişti. Gö
veri aşarına 1340 senesi zarfında da eskisi gibi yine 
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bir köyden üç misli alınmak ve mültezimlerin kese
sini doldurmak suretiyle devam edilecek midir? Ve
kâlet bunun için ne düşünmektedir? 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — Evvelce arz ettiğim veçhile bugün 
vilâyatla muhaberatta bulundum. Şimdiye kadar aldı
ğımız cevaplan tamamiyie arz edeceğim. Mamuretül 
Aziz vilâyeti bağ ve bahçelerinde yetişen mahsulâtın, 
bir sene müddetle haddi vasatisi üzerinden bedeli 
•maktua raptını rica etti, kabul ettik ve bu suretle ken
dilerine salâhiyet verdik. Canik merkezde haller teşkili 
ile merkeze, kasabaya gelip satıldığı vakit alacak. Ri
ze, Ordu, fındık, ceviz, kendir tohumu gibi şeyleri güm
rükten hini ihracında istiyfasını istediler. O suret
le kabul ettik. Çatalca'da, Silivri'de yemeklik üzümün 
hini ihracında alınmasını istediler. O suretle kabul 
ettik. Adana, Antep, Malatya, Kütahya, Sivas, Ça
nakkale, Tokat, Edirne, Antalya bugün mevcut olan 
usulün ademi tebdilini istediler. Bir şey demedik. 
Menteşe, Marmaris ve Bodrum'da bedeli maktua ile 
alınmasını istediler. Milas'ta şekli hazırın ipka edil
mesini istediler. Kabul ettik. Fethiye'de Köyceğiz'de 
hububat ile beraber sebze hallerinde satış bedellerin
den alınmasını teklif ettiler. O suretle kabul ettik. 
Bozok her sene bağlarla mezru sebze ve bostan tar
lalarının bedeli icarının, meyveliklerinin dönüm iti
bariyle bedeli maktua raptını istediler. O suretle ka
bul ettik. Diğer yerlerden henüz katî cevaplar alma
dık. Muhabere ediyoruz. Kabul ettikleri usul ile ken
dilerine vereceğiz. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Bunu bir ka
nun ile tespit etseniz daha iyi olur. 

HALİT BEY (Kastamonu) — Vekil Beyefendi! 
Filan yere sorduk böyle yazdılar buyuruyorsunuz. 
Meselâ bizim dairei intihabiyemiz olan Kastamonu 
vesaire gibi yerler eski usulün ipkasını istediler, biz 
de kabul ettik buyuruyorsunuz. Fakat zatıâlinizin bu
yurduğu şeyler vilâyete yazılır. Vilâyet Meclisi İdare
ye arz ediyor. Maalesef şunu arz edeyim. Zatıâliniz de 
valiliklerde bulundunuz ve bilirsiniz. Malumuâliniz 
ekseri yerlerde Meclisi idareler mütegallibelerden 
müteşekkildir. Esasen iltizam usulleri de aşar mese
lesi de halkın zararına olduğu için tabiîdirki o mec
lisi idarede bulunan adamlar bu halin ipkasını istedi
ler. Yalnız zatıâliniz bitarafane hakikati bulup onu 
tatbik etmelisiniz. Bendenizce şunu yapınız, bunu böy
le kabul ediniz. Yapınız demek doğru değildir. 

RÜŞTÜ PAŞA (Erzurum) — Aşardan şikâyet et
meyen kimse yok. Halk şikâyet ediyor. Mütegallibe 
şikâyet eder. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Devamla) — Efendim; dört şey üzerine yürü
dük. Kendilerine dört usul teklif ettik. Vilâyet Mecli
si İdare, Belediye, Meclisi Umumî Encümeni vilâyet
le biliştirak ya bu usullerden birisini tercih ediniz, ya
hut siz bize bir usul teklif ediniz dedik, cevap verme
di. Şimdi her yerde Kastamonu da da böyledir, Trab
zon da da Meclisi idare öyle söylemiştir. Menteşe, her 
kaza için ayrı ayrı izah vermiştir. Biz bunun için bir 
şey demedik. Onun için bir belediye, bir Encümen 
bir de Meclisi umumiyi vilâyetten müteşekkil bir En
cümen tarafından yapılan teklifi; işi tesri etmek nok-
tai nazarından tercih ettik ve zannederim ki bunu 
muvafık olarak yaptık. 

İBRAHİM BEY (İzmit) — Muhterem efendiler, 
Meşrutiyetin ilânı tarihinden zamanımıza gelinceye 
değin usulü iltizam aleyhinde söylenen ve yazılan şey
leri bir araya getirmek icap ederse bilâtereddüt diye-
bilirimki, 50 cilt kitap vücuda gelir ve gene diyebili-
rimki, şimdiye kadar gelip geçen ve göçen hükümetler 
bu tenkitleri gördükleri halde milletin istirahatını ru
hen duymadıkları için bir şey yapmamışlar ve yapama
mışlardır. Bu haklı ve acı tenkitler nedir? Bunları say
mak esasen mümkün olmadığı gibi huzurunuzda tek
rar etmek de zaittir. Çünkü malumdur. Yalnız müsaa
denizle bir misal irad edeceğim. Harbi Umumîde Çar 
ordularının inhilâli üzerine Elviyeyi Selâse, tarafımız
dan ilk defa istirdat edilmişti. İstanbula gelen Heyeti 
Murahhasayı istikbal edenler meyanında bendenizde 
bulundum. Bu zatların sebebi ziyaret olarak söyledik
leri şey ne idi? Zükûr ve ünas mekteplerinin küşadı 
ve bunlar için muallimler. İkincisi berbatlığım baba
larından duydukları iltizam usulünün memleketlerine 
sokulmaması. Emin olunuz ki, bu son arzu karşısında 
utandım ve iltizam usulüne bir daha lanet ettim. Fil
hakika bu murahhasların arzuları kabul edilerek 
memleketlerinden eskisi gibi mahsul vergisi alınması 
münasip görüldü. Kars, Ardahan, Artvin vilâyetle
rinde elyevm aşar alarus cibayet edilmektedir. Muh
terem Mebuslarını işhat ederim. Temenni ederim ki, 
önümüzdeki seneyi mübarekede azimkar hükümeti
miz de rejinin ve iltizam usulünün son vasiyetlerini 
dinlesin ve lahitlerini hazırlasın. Zira bu iki mütever-
rimi müdepdep bir cenaze alayı ile Cibali ve Cağaloğ-
lu metfenlerine defnetmekte millet de, Meclis de müt
tefiktir. 
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Efendiler; dünyanın her yerinde, her memleketin
de köhneliğinden dolayı terk olunmuş tahmis ve ka
dastro şekillerine kalboîunmuş olan usul bir belâdır. 
Hububatla beraber satılmakta olan göveri de bir 
belâ, ender belâdır. Çünkü hububat hissei öşriyesi, 
bir miktardan ibaret olduğu için halkımız, mahsu
lünden ayırdığı yüzde on iki buçuğu mültezime ver
mekle borcunu versin ve öşrünü ödemiş olsun, hesa
bını bitirmiş olur. Göveri usulünde ise kaziye, tama
men berakistir. Meselâ bir veya birkaç köyün mülte
zimi olan zat aynı zamanda göveri de iltizam etmiş 
olduğu için zahirde köylünün muhafazai hukuku 
maksadiyle refakatine aldığı köylülerle bağlan bah
çeleri, bostanlaa dolaşır ve muamelâtı öşriyelerini göz 
karariyle tespit eder. Öyleki mültezimlerin inadı, or
taklarının yardımı sayesinde bu tahmin hep kendi le
hine ve köylü aleyhine çıkar. Nihayet bu tahminden 
öyle neticeler çıkarki sahibi mal, bütün malının ta
mamını vermekle kurtulursa kendini bahtiyar addet
sin! Efendiler! bu frenklerin (Spoliation) dedikleri 
gasp ve karmanyolacılıktan başka bir şey değildir. 
Halbuki gasıpların mevkii, Meclisi idarelerin koltuk
ları değil, hapishanelerin hücresi olmak lâzım gelir. 
Bunun zararı yalnız bundan ibaret mi olmak lâzım 
gelir? Hayır memleketimizin her tarafında nazarı tees
sürle gördüğümüz ağaçsız, susuz köyler, hep bu dert
ten ileri gelmektedir. O halde ne yapalım? Makamı 
Riyasete teklif etmiş olduğumuz teklifte yazılı olan 
mevadı hasisenin üzerindeki öşür refedilirse bu belâ 
kalkmış ve köylü, Cumhuriyet idaremizin kendi refah 
ve saadetinden başka bir şey düşünmediğini fiilen an
lamış olacaktır. Evet, denilecekki, bu mesele, adalet 
ve mantık cihetleriyle muhtacı tetkiktir. İnkâr etmem, 
fakat insaf edelim. Evvelemirde adaleti tamme ka
bili teessüs ve tevzi midir? Buna bilatereddüt hayır 
diyeceğim, çünkü bu fikir adaleti ukbaya aittir. Son
ra fikri adalet, yalnız göveri hakkında mı vardır? 
Öyle ise kabul ettiğimiz zammı maaş ve affı umumî 
kanunundaki müstesniyata Rize Vilâyetinde badema 
yetiştirilecek limon, portakal, mandalina, fındık 
ağaçlarına ait imtiyaza gene Giresun, Trabzon, Rize 
vilâyetlerine ithal olunacak mısırın gümrük rüsu
mundan muafiyetine velhasıl hayvan tevziinde, 
tohumluk tevziindeki muamelâta ne diyelim? icabı 
maslahat ise, bu doğrudur. Binaenaleyh göverinin 
kaldırılması ile bir kısım halkın müstefit, bir kısım 
halkın mutazarrır olacağı mülâhazası ise, asla doğru 
olamaz. Kaldıki, bu yüzden varidat bütçesinde sırf 
mevaddı hasıseden husule gelecek, 824 448 lira boş
luğa gelince; nefi millet her şeyden üstün, her şeyin 

fevkinde olduğu için muhterem Maliye Vekilimizin 
nefi mülâhazai mevhumesine saplanmayacaklarını 
ümit ediyorum. Eğer bu müşkülât iktiham, bu boş
luğu imlâ hususunda başka hiçbir çare bulamıyorlar-
sa kendilerine tavsiye ederim; İtalyanların komik ve 
garip olmakla beraber göveri resmine mukabil eşya 
üzerine koydukları eşya vergisini takliden her halde 
bir lâyihai kanuniye teklif etsinler! göreceklerdirki 
kaybedilen bu Sekiz yüz bin liranın iki misli elde edil
miş olacaktır. Elverirki, bu belâ, milletin sırtından 
kalkmış olsun! Efendiler! bu teklifte bulunurken 
milleti bu elim dertten kurtarmaktan başka bir gayem 
yoktur. Ben yalnız İzmit'i düşünmedim. Çünkü ben 
İzmit'ten ziyade bütün milletin mebusu olduğumu 
müdrikim. O halde muhterem halk fırkasının halkçı 
mebusları, halk davasında bana zahîr ve bu belâlı 
dava ve talepte beni yalnız bırakmayacağınızı ümit 
ediyorum. (Hay hay sesleri) 

REİS — Elendim! îzmit Mebusu İbrahim Be
yin takriri, Muvazenei Umumiye Kanununun onuncu 
maddesi olarak bir madde dercine mütedairdir. Mad
de de şudur : (Bilumum yaş meyve ve sebzelerle ça
yır ve tarla ve fiğ otları, karpuz, kavun, arı kovan
ları, öşürden muaftır. Ancak hini ihraçta öşre tabi 
olan mahsulât bu hükme dahil değildir.) 

Efendim! Bendenize kalırsa bu teklif; Muvazenei 
Umumiye kanunu müzakere edilirken reye konula
caktır. 

İBRAHİM BEY (İzmit) — Aşar ile alâkadar da 
onun için teklif ettim. 

REİS — Evet efendim, fakat Muvazenei Umumi
ye Kanununun onuncu maddesi olarak teklif olunu
yor Muvazenei Umumiye Kanununun onuncu mad
desine geldiğimiz zaman teklif edersiniz. 

İBRAHİM BEY (İzmit) — Aşar varidatına, bu 
miktar tenakusu istilzam eder bir tekliftir efendim. 

REİS — Efendim! Varidatı rakamdır, malumuâli-
niz tebeddüle daima maruzdur. Eksik olabilir, fazla 
olabilir. Esas olan kanundur. Bu maddenin kabul 
edilmesine taalluku yoktur. Binaenaleyh Muvazenei 
Umumiye Kanununu müzakere ederken teklifinizi re
ye koyacağım. 

HASAN FEHMİ EFENDİ (Kastamonu) — Aşar 
vergisinin millet ve köylü üzerinde ne yolda bir ver
gi olduğunu içimizde bilmeyen bir zat olmadığından 
dolayı o nokta üzerinde söylemeyeceğim. Yalnız Ma
liye Vekili muhteremi bevefendi; şu kürsüden ifade 
buyurdular ki, «Bütün vilâyat ile ayrı ayrı muhabe-
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rede bulundum. Göveri aşarının sureti istiyfası hak
kında vilâyattan mütalâa istedim. Aldığım cevaplara 
göre tespit ettim.» Buyurdular. Bazı vilâyatta, «Aşar
ları veçhile bazı nevi mahsulâtın göveri aşarının 
hini ihraçta istiyfası esasını teklif ettiler, kabul et
tim.» Diyor. Meselâ bazı yilâyatın - ki. isimlerini söy
lediler - meselâ, fasulyenin hini ihracında öşürünün 
istiyfası esasını kabul ettim diyor. Rica ederim. Ya
ni köylümüzün yegâne ve başlıca gıdası, katığı fa
sulyedir. Fasulye hasılatının aşağı yukarı aleddere-
cat yüzde 30, 40, 50, 60'ı mahallinde sarf olunur. 
Köylü kendisi istihlâk eder. Bir vilâyet halkının 
kendisinin de bizzat istihlâk edeceği fasulyesinden 
öşür alalım. Öyle mi?... Sonra diğer vilâyet halkı
nın harice berayi ticaret sevk edeceği fasulyesinden 
veyahut mahsulünden öşür alalım, bu, zannediyo
rum ki, adaletle kabili telif değildir. 

BAKİ BEY (Burdur) — Ondan alma, bundan 
alma, bu hazineyi ne ile dolduracağız? 

HASAN FEHMİ EFENDİ (Kastamonu) — 
Yok efendim! Almıyalım demiyorum. Esastaki 
yanlışlığı söylüyorum. Eğer bu, doğru ise fasulye gibi 
hini ihracında istiyfasını kabul ettiğimiz nevi mah
sulâtın umumuna teşmil etsinler. O zaman da zan
nediyorum varidat fevkalâde müteessir olur. Ve her 
halde arkadaşım, Halit Beyefendinin söylediği veç
hile vilâyetimizin göveri aşarı hakkındaki mütalâa
sını ben de hayretle karşıladım. 

HALİT BEY (Kastamonu) — Yani en çok mül
tezim zulmü bizim vilâyettedir. 

HASAN FEHMİ EFENDİ (Devamla) — İne
bolu'da tahmis usulü tatbik edilmişti Bütün kaza 
efradı halkı bu şekilden memnun idiler. - Yani ade
ta mübalâğa etmiş addolunmasın - halk mültezim
lerin böyle mevsim mevsim kapılarını dövmesinden 
kurtulmuş olduklarından âdeta secdeye kapanıyor 
diyeceğim. Yani mübalâğaya kapılıyor demeyin! 
(Doğru sesleri) Yani tahmise raptedilmek suretiyle 
halk çok memnun idi. Halkın bu suretle memnuni
yeti mütebariz iken vilâyet bu şekilde cevabı nasıl 
verdi? Bendeniz anlamıyorum. Yalnız arz ediyo
rum. Bazı vilâyatın meseiâ bazı hasılatından hini 
ihracında alınıyor, bizimkilerden hayır. Basamağın
da, harmanda almıyor. Yani yiyeceği mahsulünden 
de öşür veriyor. Diğer bir vilâyet, ticarete tahsis et
miş olduğu mahsulünden aşar verecek. Yani bu şek
lin kabulünde ben biraz mütereddidim Heyeti Âli-
yenizin düşünmeye mecbur olacağı bir noktadır. Ya
ni bendeniz demiyorum ki, o zaman her memleket 

buğday ihracı da yapar, mısır ihracı da yapar. Eğer 
bu doğru ise yalnız ticaret mahsulünden almak sure
tiyle istiyfa ile iktifa edeceksek; iskelelerde buğda
yından da, mısırından da yani bu gibi ihracatından 
alalım. Bu, muvafık bir şekildir. Ben böyle ayrı ayrı 
bir şekil ve usulde aşar ve göverinin cibayetini doğ
ru bulmuyorum. Bilmem Maliye Vekili Beyefendi 
nasıl buluyor? Adaletle nasıl telif buyuruyorlarsa, 
varidat üzerinde bu şekli cibayet icrayı tesir etmiye-
cek midir? 

MALÎYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — Efendi hazretleri iki noktaya te
mas ettiler efendim. Birincisi; İnebolu vesair bazı 
yerdeki aşar hakkında - yani hini ihraçta aşar al
mak hususunu - ki, şimdi tecrübe etmiyoruz ve bun
da hükümetin hiçbir zararı yoktur. Rüsumat istatis-
tikleriyle gerek üzüm, gerek incir, gerek fındık. Ne 
yapıyorsa tetkik ediyoruz. İçerden aldığımız, sattığı
mız varidat ile rüsumattan hini ihracında takdir edi
len bedel üzerinden aldığımız şeyde hiçbir fark yok
tur, daha fazla almak imkânı vardır. Yani bu neti
ceye vasıl olduk. Trabzon'da da, Fatsa'da da, Ordu' 
da da hepsinde bu neticeye vasıl olduk. İstatistikle
rinde; dışarıya çıkarılan fasulyenin miktarı ve içeri
de bizim fasulye aşarından aldığımız fiyattan yani 
oradaki fiyatı ile bizim aldığımız fiyat arasındaki 
farkı mukayese ettiğimiz zamanda rüsumatta almak
ta ve varidat noktai nazarından ahaliye daha kolay
lık olmaktadır. Ahali yalnız kendisi oraya götürüyor. 
Nakliyesi de kendisine aittir. Buna mukabil yediğin
den bir şey alınmıyor. Üzümde de bu suretle, incirde 
de bu suretle ahaliye kolaylık yapmışızdır. Fındıkta 
da, fasulyede de böyle. Kaldı ki, İnebolu meselesin
de, biz böyle her vilâyetin her kazası için kendi 
mahalline göre göveri aşarı tatbikatını yapmaya mü
heyyayım. Eğer İnebolu aşar vermek isterse, eğer 
tahmis usulünü kabul etmek isterse vekâlet buna iti
raz etmez, hemen tecrübe yapar ve orada tatbik eder. 
Esasen bunun için bir maddei kanuniye vardı. Fakat 
şimdi o müsaade bitmiştir. Tekrar temdit buyrula-
cak olursa maalmemnuniye kabul ederiz. Bittabiî di
yecek olmaz. Bir şey yoktur. Tecrübeye ve orada onu 
da tatbike müheyyayız. 

REİS — Başka söz isteyen var mı 
TEVFİK FİKRET BEY (Konya) — İbrahim Be

yin takririni reye koyun. 
REİS — İbrahim Beyin takririni Muvazenei 

Umumiye Kanununu müzakere ettiğimiz zaman reye 
koyacağım. Efendim! Müzakere ettiğimiz altıncı fas-
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lın rakamlarından Maliye Vekili Beyefendi şu ta
dilâtı teklif ediyorlar. Birinci maddede aşar 25 mil
yon lira, ikinci maddede tütün öşrü 2 300 000 lira, 
üçüncü maddede ipek öşrü iki yüz bin lira, yekûn 
27 milyon 500 bin lira. Söz isteyen var mı? Faslın 
yekûnunu reyi âlilerine koyacağım. Kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyacağım. Kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul olundu. 

Fasıl Lira 

7 Hususî ormanlar hasılatı 70 000 

REİS — Söz isteyen var mı? (Hayır sesleri) 
Efendim! Yedinci faslı kaoul edenler lütfen el kal
dırsın... Aksini reye koyuyorum. Kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

8 Maadin rüsumu 450 000 

REİS — Söz isteyen var mı (Hayır sesleri) Ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyuyo
rum. Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın.. Kabul 
edilmiştir. 

Fasıl Lira 

9 Vergi tezakiri 40 000 
REİS — Söz isteyen var mı (Hayır sesleri) Ka

bul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyuyo
rum. Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın Kabul 
edilmiştir. 

Fasıl Lira 

10 Damga resmi 600 000 
REİS — Söz isteyen var mı? (Hayır sesleri) Ka

bul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyuyo
rum. Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Fasıl Lira 

11 Hazine pulları 800 000 

REİS — On birinci fasıl hakkında söz isteyen 
var mı? (Hayır sesleri) Kabul edenler lütfen el kal
dırsın... Aksini reye koyuyorum. Kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

12 Harçlar 830 000 

REİS — On ikinci fasıl hakkında söz isteyen var 
mı? (Hayır sesleri) Kabul edenler lütfen el kaldır

sın... Aksini reye koyuyorum. Kabul etmeyenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
Fasıl Lira 

13 İhtira beratı 5 000 
REİS — Söz isteyen var mı? (Hayır sesleri) On 

üçüncü faslı kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ak
sini reye koyuyorum. Kabul etmeyenler lütfen el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 
Fasıl Lira 

14 Kaydiyeler 675 000 

REİS — Söz isteyen var mı? (Hayır sesleri) Ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyuyo
rum. Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Fasıl , Lira 

15 Cezayi nakdîler 300 000 

REİS — Söz isteyen var mı? (Haya sesleri) On 
beşinci faslı kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ak
sini reye koyuyorum. Kabul etmeyenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
Fasıl Lira 

16 İspirto 100 000 

FERİT BEY (Çorum) — Efendim! Kanunu ahir 
mucibince, fasla müskirat kelimesi ilâve edeceğiz. 
Yekûnu da bu bir milyon üç yüz elli bin liraya iblağ 
edeceğiz. 

REİS — Maddelerde bir tahavvülât yok mu? 

FERİT BEY (Çorum) — Hayır efendim, zaten 
bir maddedir. 

REİS — Efendim! Fasıl, bir milyon üç yüz elli 
bin lira ispirto ve müskirattır. Söz isteyen var mı? 
(Hayır sesleri) Kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Aksini reye koyuyorum. Kabul etmeyenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
Fasıl Lira 

17 Tömbeki Beyiyesi 20 000 

REİS — On yedinci fasıl hakkında söz isteyen 
var mı? (Hayır sesleri) Kabul edenler lütfen el kal
dırsın... Aksini reye koyuyorum. Kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
Fasıl Lira 

18 Gümrük Rüsumu 23 460 000 
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MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — Bundan geçen sene yirmi dört mil
yon lira varidat aldık. 23 milyon 777 bin liradır. Se
ne nihayetine kadar birtakım merkezlerin şuabatı da 
dahil olduğu halde 24 milyon almıştık. Binaenaleyh 
bunun bu defa 25 460 000 lira olarak kabulünü rica 
edeceğim. 

RASİH EFENDİ (Antalya) — Gümrük resmi 
devletimizin varidat bütçesinin en mühim bir kıs
mını teşkil eder. Fakat bugün cibayet ettiğimiz res
min eğer hakikaten gümrük resmi olduğu zannında 

, ise Maliye Vekâleti çok yanlış nazariye üzerinde yü
rüyor. Bugün ancak nısıf veya rubu tahsil edilebili
yor. (Olur şey değil sesleri) Onun için Maliye Vekâ
leti gümrük rüsumatı üzerinde çok esaslı tetkikat ve 
çok esaslı takyidat ve tedabir ittihazı karşısındadır. 
Muhterem arkadaşlarım! Memleketimizin ticareti 
bir iki sene daha bugünkü vaziyetiyle yani bugünkü 
kayıtsızlığımızla idare edilecek olursa - tamamen ci-
varımızdaki iskele ve limanlara nakil olunmak üze
redir - biz yalnız ihtiyacatı zaruriyemizden olan ba
zı eşyayı oralardan getirtmek mecburiyet ve vaziye
tinde kalacağfz. Büyük limanlarımızda, ticareti gerek 
depolarla gerekse sair tahsilatla temin edemediğimiz
den, yahut dünya rekabeti ticariyesi karşısında aynı 
silâhla mukabele edemediğimizden bugün bendenizin 
alâkadar bulunduğum devairi intihabiyemin Akdeniz 
sevahili ticareti, muhtelif mıntıkalarda, gerek Rodos 
gerek Yunanistan adaları, gerekse kısmen de İsken
deriye'de temerküz etmek üzeredir. Bizim limanla
rımız, hemen hemen boş denecek, işsiz denecek vazi
yete düşüyor. Bu vaziyet karşısında Maliye Vekâle
ti ne gibi tedabir almıştır? Yalnız tedabir almak de
ğil, şu bir kaç sene zarfında hiç olmazsa yapılması 
lâzımgelen bazı tedabiri alarak darbelerin önüne kıs
men geçilmesi ihtimalini düşünürler mi? Maalesef 
günden güne zarar büyüyor. Ve maalesef tıansit mu
amelesi günden güne adalara ve civarımızdaki hükü
metler arazisine geçiyor. Gerek İstanbul limanı, ge
rek İzmir limanı, gerek Mersin limanı - diğer küçük 
limanları arz etmiyorum - bu limanlarda yapılması 
muktazi teshilât yapılmıyor. Meselâ, bu defa İzmir' 
de gördüm. Yolcu için bir yer tesis edilmemiştir. Mu
ayene salonu bile bir kapının altındadır. 23 milyon 
küsur lira varidat getiren gümrük resmi, arz ettiğim 
gibi çok nakıs şekilde cibayet edildiği halde, cibayet 
edilen müessesenin en mühim bir merkezi olan İz
mir'de yolcuların çıkıp eşyalarını muayene ettirdik
leri yer neresidir biliyor musunuz? Bir kapının altın

da iki sandık konulmuş. Memur orada sandalyede 
oturuyor. Rica ederim orada ufacık bir baraka olsun 
yapılamaz mı idi? Buraya gelen tüccar ve bura ile 
muamelei ticariyede bulunacak olan tüccar o vaziye
ti görünce korkuyor ve bunun bin, iki bin lira ile 
yapılması mümkün iken bu yapılmamıştır. 300 - 500 
bin lira akıp gidiyor. Yüz binlerce eşya kaçıyor. 
Çünkü eşya orada kapı önünde ayak üzerinde mua
yene edilirse ihtimal ki, çokları muayene edilmiyor. 
Onun için bilhassa ticarî müessesatımız ile alâkadar 
olan bu müessesatımızı üzerinde daha nafi, daha 
amelî şekilde yürüyemiyoruz, hâlâ alâkadar olamı
yoruz. İşte oradaki işler, olduğu yerde kalıyor. İleri
ye doğru gidemiyoruz. 

Efendiler! Bugün Anadolu'nun Cenup kısmına 
ait olan ticaret Rodosa intikal etmiştir ve İtalyanlar, 
bütün Anadolu'nun ticaretini idare ediyor ve bütün 
Anadolu'nun altınlarını oraya çekiyorlar. Fakat efen
diler, buna karşı Maliye Vekâleti ne vaziyet alıyor? 
Biz memlekette bekçi mi kalacağız, biz bu vaziyet 
karşısında ticaretimizi ne ile muhafaza edeceğiz? 
Muhafaza edebilmek için mukabil iktisadî tedabir 
alarak ticareti memleketimize çekebilirsek belki o 
vakit koruyabileceğiz. Efendiler! İzmir'e ait olan en 
büyük muamele, transit muamelesidir. Anadolu'ya 
depoluk yapıyor. Fakat bugün İzmir'de bir şey kal
mamıştır. İzmir'e ait olan işler, Atina'ya, Pire'ye, Mi
dilli'ye nakil olunuyor. İstanbul'a ait olan işler Ati
na'ya, İskenderiye'ye naklediliyor. Ne olacak? On se
ne sonra bize iş kalmayacaktır. Bu tüccar, tamamen 
alâkasını kestikten sonra tekrar muamelâtı tesis et
mek belki 30 - 40 - 50 seneye mütevakkıf kalacak
tır. Bu mesele, günden güne uzuyor günden güne gi
diyor. Tüccarlar; rüsumatta teshilât yok, kömür de
posu yok, nakliyatta . şu yoktur, tahmilde bu yoktur 
diyor. Peki bizde bu küçük mesaili hal edemeyecek 
kabiliyet yok mu yahu! Bütün küçük milletlerde bile 
kabiliyet vardır. Fakat biraz işe sahip olalım. Vari
dat dediğimiz şey bu 119 milyon lira, bu memleke
tin yanında nedir? 119 milyonun nısfını bugün yalnız 
gümrüklerden alacağız. Yalnız biraz çalışalım! Son
ra biraz da bu rüsumat varidatı tenakusunun esbabı
nı arayalım. Memurlara az maaş veriyoruz, bunun 
için midir? Biz buna çare bulalım, arayalım ve Vekili 
aidi bunu tahkik etsin, tetkik etsin! Orada her halde 
bir dert vardır. Onu tedavi etmek her halde Maliye 
Vekâletinin en mühim vazifesi olmalıdır. Çünkü en 
mühim varidat bizim oradadır. Sonra bizim memle
kette yaşayabilmek için hayatı ticariyeyi uyandırmak 
lâzımdır. Hayatı ticariyenin uyanması ise böyle bü-
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tün muamelâtı ticariyeden uzaklaştıkça, nakliye de
polan bir tarafa,, transit ambarları bir tarafa, bil
mem neler bir tarafa gittikçe memleketimizde açıla
cak hangi hayatı ticariye kalır? Onun için Maliye 
Vekâletinin bilhassa bu nokta üzerine nazarı dikka
tini celp ederim ve Vekil Beyin, bu hususa dair her 
halde bizi tenvir buyurmasını rica ederim. 

HAMDI BEY (Canik) — Efendim, bendeniz de 
bu vesile ile Maliye Vekili Beyefendinin nazarı dik
katlerini ufak bir noktaya celp etmek isterim. 

Malumu âliniz sahillerde, bütün iskelelerde birer 
rüsumat memurları bulunuyor. İşlek olan iskelelerde 
rüsumat idareleri, muamelâtın çokluğundan dolayı 
muamelâtı yalnız gündüze hasretmiyorlar ve geceleri 
de meşgul oluyorlar. Tabiî bunda hakları vardır. Fa
kat bazı ufak iskeleler varki, oralara haftada yalnız 
bir kere, iki kere vapur uğrayarak rüsumat memur
ları, yalnız o güne münhasır olmak üzere işlerle iştigal 
ediyorlar. Sair günler bütün akşama kadar boş oturu
yorlar. Meselâ dairei intihabiyemde bulunan Fatsa 
ve Ünye gibi yerlere uğrayan vapurlar mahduttur. Bu
ralarda sair günlerde, haftanın sair günlerinde rüsu
mat memurları kamilen boşturlar. Bir işle iştigal et
mezler. Fakat vapurların seyrüsefer programları o su
retle tertip edilmiştirki, ekseriyetle geceye tesadüf 
eder. Gece memurlar yolcuları muayene ederler, va
purdan eşya alırlar. Eşya bırakırlar. Halbuki rüsu
mat memurları gece biz işten memnuuz diye rüsumat 
dairelerini açmazlar. İstanbul'dan vesair yerlerden ge
len eşya açıkta kalır. Yağmura, kara vesair tahriba
ta maruz kalır. Tüccar bundan fevkalâde müşteki
dir veyahut ihracat eşyası hakkında rüsumat memur
ları muamele yapmaz. Muamele yapılamadığı için, 
vapurlara yük vermez. Tüccar bundan mutazarrır 
olur, kendilerinden rica ederim. Bu gibi ufak iske
lelerde, muamelâtı az olan yerlerde, gece muamele 
yapmasını emir buyursunlar, tüccara ve halka bu su
retle bir teshiîât göstersinler. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALÎK 
BEY (Kângırı) — Efendim! Rüsumat masraf bütçesi 
müzakere edilirken bu sene rüsumata fazla tahsisat 
konmaklığının esbabını arz etmiştim ve demiştimki, 
birinci sınıf memurların gayet az maaş alması ve mu
hafızların gayet az maaş alması, belki birçok varida
tımızın kaçmasına sebep olur. Onun için bütçeyi 
takdim ettiğimiz zamanda gerek memurların, gerek 
muhafızların maaşatına zam edilmişti. Daha bütçe 
tasdik edilmediği için, henüz Muvazenei Umumiye 
Kanunu tasdik edilip Hükümete tebliğ edilmediği için, 

yeni bütçe henüz tatbik edilmemiştir. Geçen seneki 
bütçe tatbik edilmektedir. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Gümrüklerde 
dehşetli suiistimal olduğu tevatüren söyleniyor. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Devamla) — İzmir'de yolcu salonu yok de
diler. İzmir'deki yolcu salonu yanmıştır. Bu sene büt
çeye koyduğumuz para ile orasını yaptıracağız. He
yeti Celile inşaat için tahsisat vermezse bunun yapı
lamayacağını Rasih Beyefendi de pekâlâ bilirler. 

YUSUF AKÇURA BEY (İstanbul) — 40 - 50 bin 
lira ile olur. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Devamla) — Rüsumat bütçesinde 40 - 50 bin 
liralık bir şey yoktur. Her halde bunun keşfi 1338 
senesinde gelmiştir. Tahsisat olmadığı için yaprlamı-
yor. Transit için bu sene elimizden geldiği kadar ça
lışacağız. İmkânı yoktur. Hazır ambarları nerede 
bulursak, muhafazalı ambarları nerede bulursak on
ları gerek İzmir'de, gerek İstanbul'da tesis etmekten 
çekinmeyeceğiz. Hamdi Beyefendi de gece muamele 
olsun buyurdular. Bunu tetkik ederiz. İmkânı varsa 
küçük iskelelerde maalmemnuniye yaparız. 

AHMET REMZİ BEY (Gaziantep) — Gümrük 
tarifesi üzerinde tetkikat yapılıyor mu? 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Devamla) — Onu arz etmiştim efendim. Tetki
kat yapılıyor ve zamanı gelince arz edeceğim. Ser
best olacağımız zamanda tarifeyi tamamiyle tatbik 
etmiş, bize yaramayan işlerin tamamen içinden çık
mış olacağız. 

REİS — Efendim! Söz isteyen var mı? Maliye 
Vekili 18 nci faslı 25 460 000 lira olarak teklif edi
yorlar. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini re
ye koyuyorum. Kabul etmeyenler lütfen ellerini kal
dırsın... Kabul olundu efendim. 
Fasıl Lira 

19 Rüsumu Bahriye 700 000 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? Kabul eden
ler lütfen ellerini kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. 
Kabul etmeyenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul 
olundu efendim. 

Fasıl Lira 

20 Rüsumu Sıhhiye 200 000 
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REİS — Söz isteyen var mı efendim? (Hayır ses
leri) Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... Aksini 
reye koyuyorum. Kabul etmeyenler lütfen ellerini 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
Fasıl Lira 

21 Saydı Berrî ve Bahrî 440 000 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? (Hayır ses
leri) Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... Aksini 
reye koyuyorum. Kabul etmeyenler lütfen el kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 
Fasıl Lira 

22 Tuz Resmi 1 600 000 
REİS — Söz isteyen var mı efendim? 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — Müsaade buyurur musunuz? Orada 
bir noksan var. 

REİS — Efendim! Kanun kabul edildikten sonra 
gene buraya mı konacaktır? 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — Aşağısında bir madde vardır. Onun 
için oraya ilâve ettik. 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? Kabul eden
ler lütfen ellerini kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. 
Kabul etmeyenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 
Fasıl Lira 

23 Tütün Resmi 5 294 100 
REİS — Söz isteyen var mı efendim? Kabul eden

ler lütfen ellerini kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. 
Kabul etmeyenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul 
Kabul olundu efendim. 
Fasıl Lira 

24 Meskukât 50 000 
REİS — Söz isteyen var mı efendim? Kabul eden

ler lütfen ellerini kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. 
Kabul etmeyenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul 
Kabul olundu efendim. 
Fasıl Lira 

25 Posta ve telgraf ve telefon 7 000 000 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — Yalnız telgraf varidatında devair 
için ' koymuş olduğumuz varidat vardır ki, bu fasli 
koymak lâzımgelir. O da iki milyon küsur bin lira

dır. (2 103 700) liradır. Bütün devair için koyduğu
muz telgraf masrafı burada varidat, olarak gösteril
mek lâzımdır. 

FERİT BEY (Çorum) — Devair için (2 103 700) 
lira tahsisat vaz olunacaktır. Yekûn (9 100 000) lira 
ediyor. 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? Kabul eden
ler lütfen ellerini kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. 
Kabul etmeyenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul 
olundu. 
Fasıl Lira 

26 Mekâtip ve müessesatı ziraiye hâ
sılatı 200 000 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? (Hayır ses
leri) Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... Aksini 
reye koyuyorum. Kabul etmeyenler lütfen ellerini 
kaldırsın... Kabul olundu efendim. 
Fasıl Lira 

27 Müessesatı sıhhiye hâsılatı 1 500 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? Kabul eden
ler lütfen ellerini kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. 
Kabul etmeyenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 
Fasıl Lira 

28 Sıhhiye Müdiriyeti hâsılatı 1 500 
REİS — Söz isteyen var mı efendim? Kabul eden

ler lütfen ellerini kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. 
Kabul etmeyenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul 
edildi efendim. 
Fasıl Lira 

29 Hükümet kinini 50 000 
REİS — Söz isteyen var mı efendim? Kabul eden

ler lütfen ellerini kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. 
Kabul etmeyenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 
Fasıl Lira 

30 Matbaai bahriye 20 000 
REİS — Söz isteyen var mı? Kabul edenler lüt

fen ellerini kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. Ka
bul etmeyenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul edil
miştir. 
Fasıl Lira 

31 Matbaai Âmire 130 000 
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REİS — SJZ isteyen var mı? Kabul edenler lüt
fen ellerini kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. Ka
bul etmeyenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul edil
miştir. 
Fasıl Lira 

32 Maadin 50 000 
REİS — Siz isteyen var mı? Kabul edenler lüt

fen ellerini kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. Ka
bul etmeyenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul olun
du. 
Fasıl Lira 

33 Demiryollarından Hazine hissesi 100 000 
RElS —- Söz isteyen var mı efendim? Kabul eden

ler lütfen ellerini kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. 
Kabul etmeyenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul 
edildi efendim. 

Fasıl Lira 

34 Ankara - Sivas hattı 150 000 
REÎS — Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın.. 

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

Fasıl Lira 

35 Emlâki Milliye hâsılatı 830 000 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — Demin de arz ettiğim gibi varidat 
bütçesi tanzim edildiği vakit teşrinievvel idi. Onun 
için ne takdir edildiği daha tebeyyün etmemişti. Bu 
Kânunuevvel nihayetine kadar bu icar faslından al
dığımız varidat 1 545 000 liradan ibarettir. Burada 
(800) bin liradır. Halbuki biz (200) bin lira olarak 
göstermiştik. Encümen biraz tezyit etmiştir. Kânu
nuevvel nihayetine kadar bütün hesaplarımızı aldık. 
1339'da 1 545 000 lira aldığımızı gördük. Onun için 
onun da 1 545 000 lira olarak zikredilmesini rica ede
rim. Hasılat ve ücreti arz olarak 200 000 lira (10) ay 
zarfında alınmış onun da o suretle tashihini rica ede
ceğim. Çünkü vilâyatı garbiye elimizde bulunmadığı 
için 1339 varidatı esas olarak kabul edilmiştir. 1339 
da aldığımız 10 aylık hasılatı nazarı dikkate alarak 
bu parayı koyduk. 

REİS — Yekûn ne olacak efendim? 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — 1 545 000 lira.. 

REİS — Üçüncü hasılat ve ücreti arz olarak ne 
demiştiniz efendim? 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — 200 000 liradır. 

. REİS — Faslın yekûnu olan 2 250 000 lirayı reyi
nize koyuyorum. Kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsın.. Aksini reye koyuyorum. Kabul etmeyenler 
lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir efendim. 

Fasıl Lira 

36 Devlet Ormanları hasılatı 1 200'000 
REİS — Söz isteyen var mı? Kabul edenler lüt

fen ellerini kaldırsın.. Aksini reye koyuyorum. Ka
bul etmeyenler lütfen ellerini kaldırsın.. Kabul olun
du efendim. 

Fasıl Lira 

37 Furuht olunan eşya bedeli 500 000 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — Efendim, bunun yekûnu iki mil
yon küsur bin liradır. Geçen sene fazla hayvan sat
mışız bu sene için bunun nısfını kabul ediyoruz. Ge
çen seneki varidatın tamamını kabul etmek imkânı 
yoktur. Bunun yalnız bir milyon olarak zikrini rica 
ediyoruz. 

REİS — Efendim, buraya beş yüz bin lira ithal 
olunmuş. Bir milyon lira olacağını söylüyorlar. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — Evet efendim! Bir milyon lira. 

REİS — Encümen de mutabık mıdır efendim? 
FERİT BEY (Çorum) — Evet efendim! muta

bıkız. 
REİS — O halde efendim; fazlın yekûnu bir mil

yon lira olacaktır. Söz isteyen var mı? Kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsın. Aksini reye koyuyorum. Ka
bul etmeyenler ellerini kaldırsın.. Kabul olundu. 

Fasıl Lira 

38 Konya ovası ameliyatı iskaiye 
varidatı 500 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — Eski kanun mucibince 30 bin lira 
tutuyor. Eski varidat kanunu mucibince kabul ettik. 
% 4 ve % 5 nisbetinde varidatı gayrı safiye üzerin
den alıyoruz. 

REİS — Efendim, Maliye Vekili Beyin teklifi veç
hile otuz bin lira olarak kabul edilmesini reye koyu
yorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Aksini re
ye koyuyorum. Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın.. 
Otuz bin lira olarak kabul edilmiştir efendim. 
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Fasıl Lira 

39 Hazine muamelâtından hasıl olan 75 000 
REİS — Söz isteyen var mı? (Hayır sesleri) Kabul 

edenler lütfen el kaldırsın.. Kabul etmeyenler lütfen 
el kaldırsın.. Kabul olundu. 

Fasıl Lira 

40 Kumpanyalardan teftiş mukabili 
alınan 10 000 

REİS — Söz isteyen var mı? (Hayır sesleri) Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Aksini reye koyuyorum. 
Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın.. Kabul olundu. 

Fasıl Lira 

41 Hasılatı müteferrika 1 500 000 

MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENİ REİSİ 
FERİT BEY (Çorum) — Efendim kırk altıncı fasla. 

REİS — Efendim! Kırk birinci fasıldayız. Tashih 
ediniz rica ederim. 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ REİSİ 
FERİT BEY (Çorum) — Efendim, kırk birinci fasla 
ikinci madde olarak Evkaf bütçesinden naklen 
849 296 lira ilâve edilecektir. 

REİS — Efendim, birinci madde müteferrika 
1 500 000, ikinci madde 849 296 liradır. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDULHALİK 
BEY (Kângırı) — Efendim, 849 296 lira Evkaftan 
alınan Diyanet İşleri masrafıdır. Muayyenat, hay-
r-at müteferrikası aynen oradan buraya nakledilmiş
tir. Tahsisatı fevkalâde ve müessesatı umumiye mu-
hassesatıdır. 

REİS — İkinci madde nedir? 
FERİT BEY (Çorum) — 849 296 Evkaftan alı

nan muhassesat. 
REİS — Efendim, ikinci madde (849 296) lira, 

Söz isteyen var mı? (Hayır sesleri) Yani faslın ye
kûnu ne oluyor? 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDULHALİK 
BEY (Kângırı) — Faslın yekûnu (2 349 296) liradır. 

REİS — Efendim, 41 inci faslın yekûnu 2 349 296 
lira oluyor. Söz isteyen var mı? Kabul edenler lüt
fen el kaldırsın.. Kabul etmeyenler lütfen el kaldır
sın. Kabul edilmiştir efendim. 

Fasıl Lira 

42 Takaüt tevkifatı 2 770 000 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? Kabul eden
ler lütfen el kaldırsın.. Kabul etmeyenler lütfen el 
kaldırsın. Kabul edildi. 

Fasıl .Lira 

43 Demiryollarından istirdadat 71 354 
REİS — Söz isteyen var mı? Kabul edenler lüt

fen el kaldırsın.. Aksini reye koyuyorum. Kabul et
meyenler lütfen el kaldırsın.. Kabul edildi. 

Fasıl Lira 

44 Tavizata mukabil istirdadat 10 000 
REİS — Söz isteyen var mı efendim? Kabul eden

ler lütfen el kaldırsın. Aksini reye koyuyorum. Kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir efen-

Fasıl Lira 

45 Müşterek muhafaza masrafına mu
kabil Reji ve Düyunu Umumiyeden 138 360 

REİS — Söz isteyen var mı? (Hayır sesleri) Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Aksini reye koyuyorum. 
Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın.. Kabul edil
miştir. 

Fasıl Lira 

46 Sigarı kâğıdı, oyun kâğıdı, bilardo, 
dama, kibrit, kav ve mevaddı 
saire 14 461 000 

REİS •— Söz isteyen var mı? (Hayır sesleri) Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Aksini reye koyuyorum. 
Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın.. Kabul edil
miştir. 

Fasıl Lira 

47 Harp karşılığı varidatı fevkalâdesi 6 942 000 

FERİT BEY (Muvazenei Maliye Encümeni Reisi) 
— Reis Beyefendi! Tuz Kanununun kabul edilme
sinden dolayı biraz zam edeceğiz. 

REİS — Anlamadım hangi kanun efendim? 
FERİT BEY (Devamla) Tuz kanunu efendim. 

İkinci maddedeki tuz resmî 4 400 000 olacaktır. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDULHALİK 
BEY (Kângırı) — Efendim, yedinci madde olmak 
üzere müskirat resmî Hazine hissesi (3 750 000) lira 
olacaktır. Yani yedinci madde olacaktır. 

REİS — Kırk yedinci faslın 2 nci tuz maddesi 
3 400 000 lira gösterilmiş. Yeni kabul edilen kanun 
mucibince (4 400 000) lira tahmin olunuyor. Son-
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ra yedinci madde olarak müskirat resmî Hazine his
sesi olmak üzere (3 750 000) lira ilâve edileceği
ne nazaran kırk yedinci faslın yekûnu (11 692 000) 
lira oluyor. Söz isteyen var mı? Kabul edenler lütfen 
el kaldırsın.. Aksini reye koyuyorum. Kabul etme
yenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir efendim. 

Fasıl Lira 

10 600 000 48 Varidatı cedide 

REİS — Söz isteyen var mı? 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — Efendim, tuz resmî oradan siline
cektir. Yalnız nakliyat vergisi var, birinci madde ola
rak oraya konacak. (500) bin lira, bir de kibrit inhi

sarı var 600 000 lira o da ikinci madde olacaktır. 
REİS — Efendim! birinci madde nakliyat ver

gisi olacak (600 000) liradır. Mecmuu 1 100 000 lira 
oluyor. Bu fasıl hakkında söz isteyen var mı? Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın.. Aksini reye koyuyorum. 
Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın. Kabul olundu. 

REİS — Efendim! Yekûnu umumî... 
FERİT BEY (MUVAZENE! MALİYE ENCÜ

MENİ REİSİ) — Şimdi tashih ederiz. 

REİS — Efendim, zaten bütçe kanununun ikin
ci maddesinde de tekrar reye koyacağız. On dakika 
teneffüs etmek üzere celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı Celse Saat * 3,40 

İKİNCİ CELSE 

Bed'i Müzakeraî Saat * 4,16 

REİS : Ali Fethi Bey 

Kâtipler s Avni Bey (Bozok), Talât Bey (Kângirı) 

REİS — Celseyi açıyorum efendim, 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

/. — 1340 Senesi Muvazenei Umumiye Kanun 
Lâyihası (1/296) 

REİS — Muvazenei Umumiye Kanununun madde
lerinin müzakeresine başlıyoruz : 

Riyaseti Celileye 
Muvazenei Maliye Encümenince evvelce tanzim 

edilmiş olan Muvazenei Umumiye Lâyihai Kanun i -
yesi mevaddından bir kısmının muvakkat Bütçe Ka-
nunlarıyle bazı levayihi kanuniyei Maliyenin heye
ti umumiyece kabul edilmesinden ve mukerrera-
tı ahire icabınca bazı mevaddın ilâvesine lü
zum görülmesinden dolayı lâyihai mezkûre, Maliye 
Vekili beyefendinin huzuru ile tekrar ariz ve amik 

tetkik edilerek yeniden tespit olunan son şekliyle 
Heyeti Umumiyeye arz olunmuştur. 5 Nisan 1340 

Muvazenei -Maliye 
Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Gümüşhane Mebusu 
Hasan Fehmi 

Katip 
Hini imzada 
Bulunmadı 

Aza 
Trabzon 

Ahmet Muhtar 

Dersim 
Feridun Fikri 

Aza 
İzmir 

Mehmet Şükrü 
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Aza Aza 
Bursa İstanbul 

Osman Nuri Ahmet Hamdi 

Aza Aza 
Erzurum Saruhan 
Ziyaettin Reşat 

Muvazenei Umumiye Kanunu 

Birinci Madde — Muvazenei Umumiye! Devlete 
dahil bulunan devairin 1340 senesi masarifi için işbu 
kanuna merbut (A) işaretli cetvelde (1) irae olunduğa 
üzere (140 433 369 80) lira tahsisat ita kılınmıştır. 

İkinci Madde — 1340 .Senesi Muvazenei Umumi
ye masarifine karşılık olan varidat, merbut (B) (2) 
işaretli cetvelde muharrer olduğu üzere (129 214 610) 
lira tahmin edilmiştir. 

Varidat 

Üçüncü Madde — İşbu Muvazenei Um um i yen in 
varidat kısmmı teşkil eden merbut (T) (3) işaretli 
cetvelde envai gösterilen kâffei tekâlif ve rüsum ile 
varidatı muhtelifenin ve müteferrika namı altında 
mezkur hasılatın 1340 senesinde dahi tahsiline devam 
olunacaktır. 

Dördüncü Madde — Avanii simüzerden darpha
nece alınmakta olan ücret rayice göre Maliye Vekâ
letince tanzim edilerek liste mucibince istiyafa edi
lecektir. 

Beşinci madde — İdarei Hususiyei Vilâyat namı
na olarak tekâlifi umumiye üzerinden 1340 senesi 
zarfında tarh ve tahsil edilecek olan küsuratı mun-
zamma, kavanini mevzua ile vazolunanîardan ibaret
tir. 

Altıncı Madde — Hariciye Vekâletince gerek 
merkezde ve gerek sefarethane ve şehbenderhaneler 
vasitasiyle hariçte istiyfa edilmekte olan harç ve re
simlerin ledelicap mukabeîei bilmesil olmak üzere; 

tezyidini ve icabında haddi aslîsine ircaını vekâleti 
müşarün ileyhanın işarına binaen tahtı karara alma
ya İcra Vekilleri Heyeti mezundur. 

Yedinci Madde — 3 Nisan 1333 tarihli kanunla 
mevzu olup 28 Mart 1334 tarihli Muvazenei Umumi
ye Kanunu ile varidatı umumiye meyan ma ithal oîu-

(I), (2) — Bu zabıt ceridesinin sonuna merbuttur. 
(3) Mezkur cetvel tabohınmamıştır. 

naıı tütün resmi munzammı bir misli tezyit olunmuş 
ve harp karşılığı namiyle tütün paketlerine yapılan 
zamaim, ilga edilmiştir. 

Sekizinci Madde — 1340 Martından itibaren kib
rit imâl ve ithal ve furuhtu devlet inhisarındadır. 
İşbu inhisar, hükümet tarafından emaneten veyahut 
hükümetin murakabesi tahtında efrat ve şirketler ta
rafından veyahut şirket ve şirketlere devir suretiyle 
idare olunur. İnhisara muhalefet ve kaçakçılık eden
ler, kaçakçılık hakkkmdaki ahkâma tevfikan teczi
ye edilir. 

Dokuzuncu Madde —- Aşarın usulü cibayet ve 
istifasmca tecrübeler icrasına Maliye Vekili mezun
dur. 

Onuncu Madde — Tahriri müsakkafat cari olan 
yerlerdeki emvali gayrimenkulenin tapu idarelerince 
icra olunacak muamelâtı için istiyafası lâzım gelen 
harç ve rüsum, 28 Şubat 1328 tarihli kanun muci
bince bilhesap bulunacak kıymetlerini üç misli ve 
2 Temmuz 1302 tarihli emlâk nizamnamesi cari olan 
mahallerde 1331 senesi nihayetine kadar tadil gör
meyen müsakkafat ile bu halde olan arsaların kıy
meti mukayyedelerinin dört misli ve öşre veya be
deli öşre tabi arazi vesairenin iki misli üzerinden alı
nır. 

1332 .Senesi ile sinini müteakibede tadil gören 
yerlerin kıymetlerine vuku bulan zamaim hasebiyle 
tezayüt eden kıymetleri kıymeti mukayyedei sabıka
larının dört veya iki mislinden dun ise nevilerine gö
re o miktara biîiblağ harç ve rüsum, onun üzerinden 
istiyfa olunur. Fakat tarihi mezkûreden sonra müc-
ceddeden inşa olunan müsakkafatın emlâk nizamna
mesi mucibince tadil komisyonlarınca takdir olunan 
kıymetleri tezyit olunmaz, 

On birinci Madde — 30 Eylül 1336 tarihli ka
nununun ikinci maddesi mucibince resme tabi tutulan 
oyun alâtmdan işbu resim levha vaz'ı suretiyle istiy
fa olunur ve bu resim temettü kanununun cari ol
duğu mahallerde tatbik edilir. 

Her sene Mart ayı zarfında vesaiti münasibe ile 
vaki olacak ilân tarihinden itibaren on beş gün zar
fında levhaların vaz'ı mecburî olup bu müddetten 
sonra levhasız görülecek olanlar iki kat resme tabi 
tutulur. İşbu kanunun mevkii tatbike vaz'ı tarihine 
kadar damgalattırılmaksızın derdest olunan oyun 
alâtmm rüsumu müterakimesi kanunun neşrinden iti
baren bir mah zarfında tesviye olunmak şart'.yle ce
zaları af ve eshabı hakkında ikame olunan davalar 
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iptal olunur. 27 Teşrinisani 1336 tarihli kanun ah
kâmı ile 30 Eylül 1336 tarihli kanununun işbu mad
deye mugayir olan ahkâmı mülgadır. 

On ikinci Madde — Duçarı istila olan mahaller 
ile her hangi sebeple nısfından fazlası harap olan şe
hir ve kasaba ve kurada 1338 senesinden itibaren in
şa edilmiş ve edilecek mesakin ve çiftlik ebniyesi 
1349 senesine kadar vergi ve zemaimden muaftır. 
Bu misullu mebaniden şimdiye kadar tahsil edilen 
vergiler iade edilmez. 8 Teşrinisani 1339 tarihli ka
nununun on ikinci maddesi mülgadır. 

On üçüncü Madde — Yerli ve Ecnebi tömbeki 
bayilerinden istiyfa edilen beyiye resmi beş misil 
olarak tajısil olunacaktır. 

On dördüncü Madde — 1340 Senesi zarfında 
Bankı Osmanî ile olan hazine hesabı carisinden maa
da kısa vadeli avanslar ve hesabı cariler akit ve kü-
şadına ve emlâki milliyenin bedelini peşin ve mu-
kassat olarak furuhta Maliye Vekili mezundur. 

On beşinci Madde — Muvazenei Umumiye Ka
nunu ile tahtı mezuniyette bulunmayan kâffei rüsum 
ve tekâlifin tarh ve tahsili memnu olup bunun ha
ricinde her ne nam ve suretle olursa olsun tarh ve 
cibayeti tekâlif hakkında emir ita edenler takibatı 
kanuniyeye tabi tutulur. 

Masarif 

On altıncı Madde — Devairi devletçe yapılacak 
mübayaat ve ihalât bilmünakasa icra olunur. Şeraiti 
münakaşanın mebdei ilâni ile ihalei katiye arasında
ki asgarî müddetler 10 bin liraya kadar bir ay, faz
lası için iki ay ve her nevi mevad ve emtiayı Ecne
biye için üç ay olacak ve bu hususta Heyeti Vekile-
ce bir talimatname tanzim edilecektir. Berveçhizir 
hususat, işbu kaydı kanunîden müstesnadır : 

A) Hükümetçe hafi tutulması icap eden mevad, 
B) Yedi vahidin tahtı tasarrufunda bulunmak 

itibariyle münakaşa icrasına imkân olmadığı Heye
ti Vekilece taayyün eden mevad. (Bin liradan dun 
olan her nevi muamelât pazarlık suretiyle tedarik 
olunabilir.) 

On yedinci Madde — Turuku umumiye ve cesim 
köprüler inşaat ve imlâtına ait taahhüdat usulü Mu-
hasebei Umumiye Kanununun 13 üncü maddesi ah
kâmından müstesnadır. 

On sekizinci Madde — İstikrazı dahilînin faiz 
ve amortismanından 1339 senesi gayesine kadar teda
hül eden mebaliğ 1340 senesinden itibaren beş se

nede takasiti mütesaviye ile ve her seneki faiz ve 
amortisman taksitleri ile birlikte tedavül eden para 
ile tediye olunur. 

On dokuzuncu Madde — Donanma piyangosu 
taksitinden 1339 senesi gayesine kadar müterakim 
bulunan mebaliğ 1340 senesinden itibaren iki seneden 
ve her sene için mürettebatla birlikte tesviye olu
nur. 

Yirminci Madde — İmparatorluğa ait düyunu 
hariciyeden Türkiye Cumhuriyetine isabet edecek 
miktarın mürettebatı seneviyesinin tediyesi taksimi 
düyun ameliyesinin icrasına kadar tecil olunmuştur. 

Yirmi birinci Madde — Hidematı vataniye ter
tibinden elyevm maaş almakta olan zevat işbu ka
nuna merbut (S) işaretli cetvelde (1) esamisi muhar
rer olanlardan ibarettir. Bunun haricinde maaş tah
sisi mutlaka Büyük Millet Meclisince kabul edilmiş 
bir kanuna müstenit olmak lâzım gelir. 

Yirmi ikinci Madde — Emlâki mazbuta mukabi
line mukaddema verilen maaşat ashabının alâkala
rı kat edilmek üzere maaşatı mezkûrenin on sene
lik baliğine tekabül edecek miktarda emlâk veya ara
zi verilir. Şu kadar ki ashabı maaşın Türkiye hudu
du dahilinde mukim bulunmaları ve Türk tebaasın
dan olmaları meşruttur. 

On senelik maaşları yekûnu yüz liradan dun 
olanlara emlâk ve arazi yerine bu miktar nakden 
de tesviye olunabilir. 

Yirmi üçüncü Madde — Bilumum benî, bahrî, 
havaî ve jandarma zabitan, ümera ve erkân ve men-
subinine verilen- makam maaşları ve müteferrikası 
hakkındaki ahkâm mülgadır. 

Yirmi dördüncü Madde — Şimendifer ve vapur 
ücretleri için tesviye ilmühaberi verilmesi usulü mül
gadır. Badema mezkûr nakliyat ücretleri peşin ola-

, olarak ödenecektir. 
Yirmi beşinci Madde — Emniyeti umumiye büt

çesindeki istidlâlâat masrafı tahsisatı mezkûre misilli 
Başvekil ile Dahiliye ve Maliye vekilleri tarafından 
ısdar olunan kararname ile sarfolunur. 

Yirmi altıncı Madde — Memurini hariciye maaş 
ve tahsisatı, atideki eşkâle göre tediye olunur. 

A) Kambiyosu harpten evvelkine nispetle Türk 
evrakı nakdiyesinden yüksek olan mahallerde maa-
şatın harpten evvelki mukabiline hayat pahalılığının 
tamamı ilâve edilir ve tahsisatın yalnız harpten ev
velki mukabili verilir. 

(1) Cetvel bu zabıt ceridesinin sonuna merbuttur. 
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B) Kambiyosu Türk evrakı nakdiyesinden dun 
olan mahallerde maaşların harpten evvelki mukabili 
İngiliz lirası ve tahsisatları Türk evrakı nakdiyesi 
olarak tediye edilir. 

C) Kambiyosu sıfır derecesinde olan mahaller
de maaş ve tahsisatlarının harpten evvelki mukabili 
İngiliz lirası olarak tayin olunur. 

Berveçhibalâ verilecek hayat pahalılığı ile akça 
farkı tahsisatı fevkalâde makamında verilir ve hayat 
pahalılığı miktarı altı ayda bir Hariciye ve Maliye 
vekâletleri tarafından tayin edilir. Tahsisatı fevkalâ
de kararnamesinin işbu maddeye muhalif ahkâmı 
mülgadır. 

Yirmi yedinci Madde — Leylî mekâtip talebesin
den alınan ücurat iaşe ve ibate masrafından dun ola
maz ve mekâtibi mezkûreye alınan meccani talebe 
miktarı ücretli talebe adedinin hum sunu tecavüz eyle
yemez. Meccani talebe masarifi hükümete aittir. 

Yirmi sekizinci Madde — Ziraat Vekâletince 1340 
senesi müfredat kadrosunda muharrer birinci ve ikin
ci smıf muhafaza memurları teşkilâtı vücuda getiri
linceye kadar elyevm müstahdem olan memurinin 
maaşatı, mevzu tahsisattan tesviye edilecektir. 

Yirmi dokuzuncu Madde — Her sene Müdafaai 
Milliye Vekâletince kur'a efradı meyamndan jandar
maların tefrikine müteallik usul dairesinde Ziraat 
Vekâletinden lüzum gösterilecek miktarda efrat tefrik 
edilerek ormanların muhafazasında istihdam olunmak 
ve sıfatı askeriyeyi haiz bulunmak üzere vekâleti 
mezkûra emrine verilecektir. Bu muhafızların sureti 
istihdamı ayrıca bir nizamname ile tayin olunacaktır. 

Otuzuncu Madde — Hükümetçe berayı tahsil me-
maliki Ecnebiyeye gönderilen talebe, masarifi tahsi-
İiyelerini memuriyete tayinleri tarihinden itibaren ni
hayet on sene zarfında mukassatan tesviyeye mecbur
dur. 

Otuz birinci Madde — Muvazenei Umumiyeye 
dahil devaire mensup memurini mazule maaşatı, sa
bıkı misilli memurinin mensup olduğu vekâlet büt
çesinden, faslı mahsustan, Ayan, Hazinei Hassa, Şû-
rayi Devlet gibi teşkilâtı devlet meyanında dahil ol
mayan devair ve müessesat mazul memurlarının maa
şatı da Düyunu Umumiye bütçesinin muhassesatı za
tiye kısmının mazulîn maaşatı faslından tesviye olu
nacaktır. 

Mülhak ve hususî bütçelerle idare olunan devair 
ve müessesat mazullerinin maaşları mensup oldukla
rı daire bütçesinden verilecektir. Ancak işbu devair 

ve müessesat memurlarının nıaaşatından tevkif olu
nan yüzde on iki aidatı tekaüdiyenin yüzde ikisi ma
zulîn maaşatı karşılığı olarak dairesince alıkonulur. 

Otuz ikinci Madde — Ankara- Şehremanetine 
on senede iade ve tesviye edilmek üzere % 6 faizle 
500 000 liranın ikrazına Maliye Vekili mezundur. 

Otuz üçüncü Madde — Mübadele, İmar ve İs
kân Kanununun yedinci maddesi mülgadır. 

Ahkâmı Umumîye 

Otuz dördüncü Madde — 1325, 1339 Muvazenei 
Umumiye ve Avans ve Muvakkat Bütçe Kanununun 
işbu kanun ve kavanini mahsusa ile fesih ve tadil 
edilmeyen ahkâmı kemakân bakidir. 

Otuz beşinci Madde — Teşvik ve muavenet mak-
sadiyîe bazı mevad ve eşyanın kavanini mahsusası 
mucibince kısmen veya tamamen af olunan gümrük 
resimleri Maliye bütçesinde (teşvik ve muavenet mak-
sadiyle gümrük resminden icra olunan tenzilât ve 
muafiyat) namiyle açılacak füsulu mahsusa masraf, 
aynı zamanda varidat bütçesine de irat kayıt edilir. 

Otuz altıncı Madde — İşbu kanun 1340 tarihin
den itibaren meriyülicradîr. 

Otuz yedinci Madde — İşbu kanunun icrasına 
Heyeti Vekile memurdur. 

REİS — Heyeti Umumiyesi hakkında söz iste
yen var mı? Maddelere geçilmesini kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. Kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın... Maddelere geçilmesi 
kabul edildi. 

Muvazeneyi Umumiye Kanunu 

Madde 1 — Muvazenei Umumiye Devlete dahil 
bulunan devairin 1340 senesi masarifi için işbu ka
nuna merbut (A) işaretli cetvelde irae olunduğu üz> 
re lira tahsisat ita kılınmıştır. 

M.UVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ REİSİ 
FERİT BEY (Çorum) — Bazı kanunların kabul edil
mesi ile masraf bütçelerine ilâve edilmiş mebaîiğ var 
ki onları ait olduğu bütçelerde tashih etmek lâzım geli
yor. Birinci Büyük Millet Meclisi bütçesinin ikinci fas
lının harcırah maddesine otuz bin lira konmuştu. Şim
di 50 bin lira daha ilâve olunacak. Efendim! Maliye 
bütçesinin 56 ncı faslına, tetkiki hesabat heyetleri 
için gene bir kanunu mahsusla (50) bin lira verilmiş
tir. Sonra muhassesatı zatiye bütçesinin hidematı va
taniye bütçesi kabul edildi. Bunlar için (11 820) li
ra keza, bunların gene tahisatı fevkalâdesi (5 841) li
ra 58 nci fasla, gene 58 nci fasılda malul gazilere 
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mükâfatı nakdiye vardır. (13 800) liradır. Soma dü
yunu umumiyede malumu âliniz müskirat kanunu
nun kabulü ile İstanbul'da Müskirat Müdiriyeti ka
bul edildi. Bunun için 60 ncı faslın birinci maddesi
ne (7 470), ikinci maddesine (500) lira, 61 nci fasla 
(4 725) lira, 64 ncü faslm ikinci harcırah maddesine 
bin lira, 65 nci tahsisatı fevkalâde kanununa (15 255) 
istikrazı dahili sigorta bedeli için 91 nci faslın dör
düncü maddesine de (10) bin lira, bunlar bütçelerin
de tashih edilecek efendim ve bu tashihatm netice
sinde masraf yekûnu umumisi (140 433 369) lira (80) 
kuruştan ibarettir. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — Elviyei Selâse için geçen gün ka
bul edilen tapu bütçesinin bir faslına elli bin lira ve
rildi. 

RÜŞTÜ PAŞA (Erzurum) — Ferit Bey! hepsi 
kaç milyon? 

FERİT BEY (Çorum) — Efendim! yekûn 
(140 433 369) lira (80) kuruştur. Sonra efendim, 122 
nci fasla kırk bin lira, sonra gene Nafia bütçesinin 
7 nci faslına mühendis mektebi şeyi vardır. Nafıa büt
çesinin 255 nci faslına (3 600) 260 ncı faslına (20"0 bin 
lira 265 nci faslına da (825) lira, keza Müdafaai Milliye 
bütçesine Rusya'daki esirlerin avdet masrafı olmak 
üzere seksen bin lira vardır. Bunlar da bu yüz kırk 
milyon yekûnun- içerisinde dahildir. Eğer müsaade 
ederseniz bunları tashih edelim. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — Efendim; tapu için olan para ko
nulmamış mıdır? 

FERİT BEY (Çorum) — Var efendim! kırk bin 
lira faslm yekûnu 82 bin liraya baliğ olmuştur. 

RASİM BEY (Sivas) — Efendim! evvelce harcı
rahlardan % 40 tenzil ediliyordu. Ahiren o kayıt ref 
edildi. Bunun için otuz bin lira teklif ediyoruz. Fakat 
bu otuz bin lira yalnız harcıraha kâfi gelir. Halbuki 
aile harcırahı için de bir tezayüt vardı. Onun için 
yirmi bin lira daha teklif ediyoruz. Bu otuz bin lira
nın elli bin liraya iblağım arz ve teklif ediyorum. 
(Doğru muvafık sesleri) 

REİS — Efendim! Muvazenei Maliye Encümeni 
Reisinin izah ettiği hususatın bir kısmı Heyeti Celi-
ienizin kabulüne iktiran etmiştir. Bir kısmı kabulüne 
iktiran etmemiştir. Binaenaleyh henüz reyi âlinize 
iktiran etmemiş olan zammı muhassesatı ayrıca reyi 
âlinize koyacağım. Evvelemirde Büyük Millet Mec
lisi bütçesinin ikinci fasîmm 2 nci harcırah madde
sine (50) bin liranın ilâvesini teklif ediyorlar. Bu 

teklifi kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Aksini re
ye koyuyorum. Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın.. 
Kabul olundu efendim. 

Saniyen Maliye Vekâletinin 56 ncı (V) faslına 
Tetkiki Hesabat Heyetleri ücurat ve harcırahları masa
rifi namiyle (50) bin lira teklif ediyorlar. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — Heyeti Celilenin arzusu veçhile yap
tık. 1339 nihayetine kadar komisyonlar hesabatı tet
kik etmekte idi. Divanı Mahasebat bütçesinin hini mü
zakeresinde böyle olması taayyün etmiş, teklif edil
mişti. Biz de bu hazırlığı yaptık. 

REİS — Esas takarrür etmişti, fakat rakam reyi 
âlinize konmamıştı. Binaenaleyh Maliye bütçesinin 
56 ncı (V) faslına elli bin liranın ilâvesini reyi âlinize 
koyacağım. Kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın.. Kabul olundu efen
dim. 

Muhassesatı Zatiye bütçesinin 57 nci faslının bi
rinci maddesinde hidematı vataniye maaşatı olarak 
(11 802) lira ve 58 nci faslın tahsisatı fevkalâde fas
lına (5 841) lira ilâvesi Heyeti Celilenizin bundan ev
vel kabul ettiği kanunlar muktezasındandır. Yani 
(57) nci faslın maddesine (11 802) ve (58) nci tahsisa
tı fevkalâde faslına (5 841) liranın ilâvesini reyinize 
koyuyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın.. Kabul olundu. 

Kezaîik Muhassesatı Zatiye Bütçesinin (58 nci A) 
faslına malul gazilere mükâfatı nakdiye itası için 
bundan evvel reyi âlinize konulmuştu. (13 800) li
radır. Tekrar reye koymağa lüzum yoktur. 55 nci 
Muhassesatı Zatiye faslına da faslı mahsus olarak 
(300 000) lira ilâve edilir. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — Efendim, geçen sene son iki ayda 
bağlanmış olan maaşat için tahsisat verilmemiştir. 
Kanunen hepsinin maaşatı bağlanmıştı, hepsinin maaş 
alması lâzımdır. Ayrıca (300 000) liranın yeniden tah
sis edilen maaşat mukabili olarak ilâvesi lâzımdır. 

REİS — Efendim (300 000) liranın faslı mahsu
sa ilâvesini teklif ediyorlar. Kabul edenler el kaldır
sın.. Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın.. Kabul 
edilmiştir. 

Kezaîik Duyunu Umumiye bütçesinin 60 ncı fas
lının birinci maddesine ki, müskirat resminin istiy-
fası için memurini daime maaşatı olarak (7 470) lira 
ve ikinci maddesine de memurini muvakkate maaş 
ve ücurat! olmak üzere (500) lira zammını teklif edi-
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yorlar. Kezalik Düyunu Umumiye bütçesinin 61 nci 
faslının birinci ücurat maddesine (2 500), ikinci de
mirbaş eşya maddesine (500), tenvir ve teshin mad
desine (300), kırtasiye maddesine (300), defatir ve ev
rakı matbua maddesine (500) müteferrika maddesine 
(500) lira, 7 nci melbusat maddesine (125) ceman 
(14 725) lira ilâvesini teklif ediyorlar. Kabul eden
ler lütfen el kaldırsın.. Kabul etmeyenler lütfen el 
kaldırışın.. Kabul olundu. 

Düyunu Umumiye bütçesinin 64 ncü faslının 
ikinci harcırah maddesine (1 000) lira, gene Düyunu 
Umumiyenin altmış beşinci faslına tahsisatı fevkalâ
de olarak (15 252) lira, kezalsk 91 nci faslın dördün
cü istikraz» dahili sigorta faslına (10 000) lira ilâvesi
ni teklif ediyorlar. Bu teklifatı kabul edenler lütfen 
el kaldırsın.. Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın.. 
Kabul edilmiştir. 

Sonra Vilâyatı Selâsede yapılacak olan tahrir he
yetleri masarifi için tapu bütçesinin 122 nci faslına 
(40 000) lira ilâvesini teklif ediyorlar ve binaenaleyh 
faslın yekûnu (82 000) lira olacak. Kabul edenler lüt
fen el kaldusın.. Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın. 
Kabul edilmiştir. 

Mafia bütçesinin 254 ncü faslına mühendis mek
tebi maaşı olarak (911) lira ilâvesini teklif ediyorlar. 
Yekûn (19 661) lira olacak, kezalik mühendis mekte
bi masrafı olarak (3 600) lira ki faslın yekûnu 
(46 600) lira olacak. Bu zammı muhassesatı kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul olundu. 

260 nci fasla da Mersin limanının inşası için keş-
fiyat masrafı olmak üzere (200 000) lira. Heyeti Celi-
leniz bugün bunu kabul etti. 

Kezalik 262 nci fasla tahsisatı fevkalâde faslına 
(825) lira. Faslın yekûnu (191 454) lira olacak. Ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul olundu. 

Müdafaai Milliye bütçesinin (293 ncü A) faslına 
Rusya'daki esirlerimizin celbi masarifi olarak (80 000) 
lira ilâvesini teklif ediyorlar. Kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

FERİT BEY (Çorum) — Efendim, masarif büt
çelerinin yekûnu umumisi (140 433 369) lira (80) ku
ruştur. Hükümet tarafından teklif edilen bir kanun 
vardı. Muvazenei Maliye Encümeni tarafından kabul 
edildi. Fakat vaktin müstaceliyeti ve masarif bütçe
sinin bitmesi itibariyle Encümenin noktai nazarını 
arz ediyorum. Efendim, bu müteferrika müdiriyeti ki 

eski mezahip müdiriyeti makamına kaimdir. Onlın 
için bir ufak kalem teşkil ediliyor, Dahiliye bütçesi
nin 125 nci faslına (1 300) lira, sonra 138 nci faslı
na da (2 250) lira ilâve ediliyor. Hepsi bu arz etti
ğim 140 küsur milyon, yekûn dahilindedir. Bir de 
telgraf ücreti olmak üzere ceman yekûn maddei mah
susa zam ile (600 000) lira oluyor ki, malumu âliniz 
bunlar irat, masraf olacaktır. Bu suretle kabul buyu
rursanız ilâve edeceğiz. 

REİS — Efendim, Dahiliye Vekâletinde Mütefer
rika Müdiriyeti teşkili için Başvekâletten gelen kanun 
Muvazenei Maliye Encümenine havale edilmişti. Mu
vazenei Maliye Encümeni, bu kanunu kabul etmiştir. 
Fakat Heyeti Celilenizde henüz müzakere edilmemiş
tir. Heyeti Celilenizde müzakere ve kabul edildiği 
takdirde 125 nci faslın yekûnuna müteferrika müdi
riyeti için (1 300) lira ve 138 nci fasla da (2 250) lira 
ilâvesini teklif ediyorlar. Kezalik Dahiliye bütçesi 
müzakere edildiği esnada henüz "tespit edilmemiş olan 
(A/140) telgraf ücuratı faslına (600 000) lira ilâve 
ediliyor. 

Binaenaleyh bunları birer birer reyi âlinize koya
cağım. Müteferrika Müdiriyeti teşkili için 125 nci 
fasla (1 300) lira ve 138 nci fasla da (2 250) lira ilâ
vesini kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye 
koyuyorum. Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul olundu. 

(A - 140) Telgraf ücuratı faslına (600 000) lira 
ilâvesini teklif ediyorlar. Kabul edenler lütfen el kal
dırsın:... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir? Binaenaleyh yekûnu umumî birinci mad
de olarak (140 433 369) lira (80) kuruş oluyor. Söz 
isteyen var mı efendim? Kabul edenler lütfen el kal
dırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 2, — 1340 senesi Muvazenei Umumiye 
masarif ine karşılık olan varidat merbut (B) işaretli 
cetvelde muharrer olduğu üzere lira 
tahmin edilmiştir. 

İBRAHİM BEY (İzmit) — Efendim, bu madde 
ile miktarı tespit edilmek istenilen varidatı muham
mene miktarı ile alâkadar olmak üzere müstakil 
bir teklifi kanunimiz vardır. Binaenaleyh bu mad
denin dokuzuncu maddeden sonra mevkii müzake
reye konulmasını istirham ediyorum. 

REÎS — Efendim, onuncu madde olarak bir 
teklif var okuyoruz: 
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Rize 
Ali 

Bursa 
Okunamadı 

Ardahan 
Talât 

Zonguldak 
Halil 

Denizli 
Necip Ali 
Malatya 
Mahmut 
Kütahya 
Cevdet 
Bursa 
Hasan 

Fıkrai atiyenin Muvazenei Umumiye Kanunu 
lâyihasına onuncu madde olarak derç ve kabulünü 
teklif ederiz. 

Madde 10. — Bilumum yaş meyve ve sebzelerle 
çayır ve tarla ve fiğ otları, karpuz, kavun, arı kovan
ları öşürden muaftır. Ancak hini ihraçta öşre tabi 
olan mahsulât; bu hükme tabi değildir. 

îzmit 
İbrahim 

tçel 
Mehmet 

Bolu 
Şükrü 
Biga 

Samih Rıfat 
Malatya 

Reşit 
İzmit 
Saffet 
Ergani 

İhsan Hâmit 
Tokat 
Emin 
Canik 
Cavit 

Denizli 
Yusuf 

Çorum 
İsmail Kemal 

Ertuğrul 
İbrahim 
Bozok 
Salih 

İsparta 
Okunamadı 
Zonguldak 
Yusuf Ziya 

Sivas 
Ömer Şevki 

Siverek 
Kadri 

Erzurum 
Rüştü 

Kütahya 
Mehmet 
Malatya 

Hacı Bedir 
Urfa 
Ali 

Menteşe 
Esat 

Kastamonu 
Mehmet Fuat 

Bozok 
Ahmet Hamdi 

Mardin 
Necip 

Yozgat 
Süleyman Sırrı 

İzmit 
Mustafa 
Beyazıt 
Şefik 

Kastamonu 
Halit 

Ertuğrul 
Rasim 
Van 

Mehmet Münip 

Kırşehir 
Yahya Galip 

Rize 
Rauf 
Siirt 

Mahmut 
Ergani 
İhsan 
Sivas 

Rahmi 
Kırşehir 
Ali Rıza 
Gelibolu 

Celâl Nuri 
Malatya 

Hilmi 
Karahisarısahip 

Ruşen Eşref 
İzmit 

İbrahim Süreyya 
Elâziz 

Hüseyin 

Urfa 
Hüsrev 

REİS — Efendim, tabiî bu madde kabul edildi
ği takdirde varidata icrayı tesir edecektir. Erkanı 
ona göre değişecektir. 

İSMET BEY (Çorum) — Etmez efendim. Va
ridat muhammendir. 

REİS — Efendim, ikinci maddenin müzakeresi
ni, bu maddenin müzakeresinden sonraya tehir ede
lim. Üçüncü maddenin müzakeresine geçiyoruz: 

Varidat 
Madde 3. — İşbu Muvazenei Umumiyenin vari

dat kısmını teşkil eden merbut (T) işaretli cetvelde 
emvaı gösterilen kâffei tekâlif ve rüsum ile varidatı 
muhtelifenin ve müteferrika namı altında mezkûr ha
sılatın 1340 senesinde dahi tahsiline devam olunacak
tır. 

REİS — Söz isteyen var mı? Kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. Kabul 
etmeyenler el kaldırsın... Kabul olundu. 

Madde 4. — Avanii simü zerden darphanece 
alınmakta olan ücret, rayice göre Maliye Vekâletin
ce tanzim edilecek liste mucibince istiyfa edilecek
tir. 

REİS — Söz isteyen var mı? Kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. Kabul 
etmeyenler el kaldırsın... Kabul olundu efendim. 

Madde 5. — İdarei hususiyei vilâyet namına ola
rak tekâlifi umumiye üzerinden 1340 senesi zarfın
da tarh ve tahsil edilecek olan küsuratı munzamma, 
kavanini mevzua ile vaz olunanlardan ibarettir. 

REİS — Söz isteyen var mı? Kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. Kabul et
meyenler el kaldırsın... Kabul olundu. 

Madde 6. — Hariciye Vekâletince gerek mer
kezde ve gerek sefarethane ve şehbenderhaneler va-
sıtasiyle hariçte istiyfa edilmekte olan harç ve re
simlerin ledelicap mukabelei bilmisil olarak tezyidi
ni ve icabında haddi aslisine ircaını vekâleti müşa-
rünileyhanın işarına binaen tahtı karara almaya İcra 
Vekilleri Heyeti mezundur. 
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REİS — Söz isteyen var mı? 
ŞEFİK BEY (Beyazıt) — Bu tay edilmiştir. Hü

kümetin teklifidir. 
REİS — Efendim! Yalnış bir şeye bakıyorsunuz. 

Son Muvazenei Umumiye Kanunu 7.3.1340 tarihli 
olarak tevzi olunmuştur. 

ŞEFİK BEY (Beyazit) — Teklifini almadık efen
dim. 

MÜKEÎIREM BEY (İsparta) — (Mukabelei bil
mişi! yerine), (Mütekabiliyet esas) desek daha iyi 
olur. 

REİS — Hepsi birdir efendim. Başka söz isteyen 
var mı? (Hayır sesleri) Maddeyi kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. Kabul 
etmeyenler el kaldırsın.. Kabul olundu. 

Madde 7. — 3 Nisan 1333 tarihli Kanunla mev
zu olup 28 Mart 1334 tarihli Muvazenei Umumiye 
Kanunu ile varidatı umumiye meyanma ithal olunan 
tütün resmi munzamım bir misli tezyit olunmuş ve 
harp karşılığı namiyle tütün paketlerine yapılan za-
maim ilga edilmiştir. 

ESAT EFENDİ (Menteşe) — Efendim, harman
dan, ormandan resim alınmasına dair kanun yaptık. 
Vur abalıya gitti. Böyle iken neden tütünden alına
cak vergiyi ilga edelim. Malumu âliniz «Tütün pa
ketlerine yapılan zamaim ilga edilmiştir.» diyor. Hal
buki harp bitti ise, harbin yadigârları şehit yavru
ları, gözlerimizin önünde yaş dökerlerken tütün pa
ketinden, dumandan onar para, yirmişer para esir
geyecek hiç bir vicdan olur mu? 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — Lâğvedilmiş bir şey yoktur. 

ESAT EFENDİ (Menteşe) (Devamla) — Efen
dim. Bulgaristan'da da resim var. Bilirsiniz ki, bir 
sigara kâğıdından resim alırlar. Binaenaleyh hem bu 
tezyit olunsun, hem de onar para, yirmişer para alı
nırsa beş altı yüz bin lira istifade temin edilebilir. 
Hem de bir çok şehit yavrularının gözyaşları dinmiş 
olacaktır. Bu teklifimin kabulünü rica ediyorum. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — Burada lâğvedilmiş bir şey yoktur. 
2 misli olarak bütçeye konulmuştur. Darüleytam 
karşılığı olan (900 000) lira işte bu paradır. 

ESAT EFENDİ (Devamla) — Efendim, zam 
edilsin ne ölulr? İlga diyeceğimize ipka diyelim. On 
para, yirmi para fazla vermekle ne oluyor? 

REİS — Efendim, yedinci maddenin tadili hak
kında Esat Efendinin takriri vardır, okunacaktır : 

Riyaseti Celileye 

Yedinci maddenin berveçhihizir tadilini teklif 
eylerim : 

Madde 7. — 3 Nisan 1333 tarihli Kanunla mev
zu olup 28 Mart 1334 tarihli Muvazenei Umumiye 
Kanunu ile varidatı umumiye meyanına ithal olunan 
tütün resmi munzammı bir misli tezyit olunmuş ve 
harp karşılığı namiyle tütün paketlerine yapılan za
maim, evlâdı şüheda menfaatine tahsis olunmuştur. 

Menteşe 
Esat 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — Zaten muhassastır. 

ESAT EFENDİ (Menteşe) — Beyefendi, kork-
mayınız! Varidat temin ediyoruz. Dumandan, Beye
fendi! 

REİS — Bu teklifi kabul edenler lütfen el kal
dırsın... Aksini reye koyuyorum. Kabul etmeyenler 
el kaldırsın... Efendim bir daha reye koyacağım. 
Esat Efendinin teklifini kabul edenler lütfen ayağa 
kalksın.. Aksini reye koyuyorum. Kabul etmeyenler 
ayağa kalksın... Kabul olundu efendim. 

ESAT EFENDİ (Menteşe) — Şehitlerin ruhları 
şadolsun! 

RE IS — Binaenaleyh yedinci madde şu şekli alı
yor : 

Madde 7. — 3 Nisan 1333 tarihli Kanunla mev
zu olup 28 Mart 1334 tarihli Muvazenei Umumiye 
Kanuniyle varidatı umumiye meyanına ithal olunan 
tütün resmi munzammı bir misli tezyit olunmuş ve 
harp karşılığı namiyle tütün paketlerine yapılan za
maim evlâdı şüheda menfaatine tahsis olunmuştur. 
REİS — Sekizinci maddenin müzakeresine geçi

yoruz. 

Madde 8. — 1340 senesi Martından itibaren kib
rit imal ve ithal ve füruhtu devlet inhisarındadır. 
İşbu inhisar, Hükümet tarafından emaneten veya
hut hükümetin murakabesi tahtında efrat ve şirketler 
tarafından veyahut şirket ve şirketlere devir suretiyle 
idare olunur. İnhisara muhalefet ve kaçakçılık eden
ler kaçakçılık hakkındaki ahkâma tevfikan tecziye 
edilir. 

REİS — Söz isteyen var mı? Kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. Kabul et
meyenler el kaldırsın... Kabul olundu. 

Madde 9. — Aşarın usulü cibayet ve istiyfasında 
tecrübeler icrasına Maliye Vekili mezundur. 
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RElS — Efendim, dokuzuncu madde hakkında 
söz isteyen var mı? Kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Aksini reye koyuyorum. Kabul etmeyenler el kaldır
sın... Kabul olundu. 

Efendim, onuncu madde olarak İzmit Mebusu ib
rahim Beyin bir teklifi vardır. (İbrahim Beyle rüfeka-
sının takriri tekrar okundu) 

İBRAHİM BEY (İzmit) — Muhterem efendiler, 
göveri beliyesi hakkında huzuru âlinizde demin iza
hat vermiştim. Buna ilâve edilecek bir sözüm varsa 
o da göveri resminin bir varidat, bir menfaat değil, 
doğrudan doğruya bir külfet, bir mazarat olması 
merkezindedir. Halbuki celbi menfaatle defi mazar
rat tekabül ettiği vakit şüphesiz bilirsiniz ki defi ma
zarrat evleviyetle kabul edilir. Sonra deminki izaha
tım mey anında italyanların eşya vergisi hakkında 
bahsetmiştim. Bazı arkadaşlarca mucibi merak olmuş, 
baisi şada olmazsa bunun mahiyetini hülâsatan arz 
edeyim. 

Efendim İtalyanların belediyelerce istiyfa olunur 
bir eşya vergisi vardır. Meselâ: şu salonu mutasarrıfı 
bulunuyorsunuz. Eşyası; bir masa, beş altı sandelye 
ve iki üç perdeden ibarettir. Belediye memuru gelir... 
Evvelemirde bü salonda bulunan eşyayı septidefter 
eder. Ondan sonra mesaha şeridi ile salonu, arzen ve 
tulen ölçer. Bilâhara beynennas istimali mutat olan 
eşya ile noksan eşyayı hükmen ikmal eder .Yani eşya
ca varlığınız altı sandalye, bir masaya taalluk ederken 
oraya bir şezlonk, bir kanepe takımı, bir çift komo
din, bir piyano, bir tane gardurop ilâve edildiğini gö
rürsünüz. Bunları hadai zatında almak istemiyorsunuz. 
Fakat medeni bir hayatta bu eşyanın mutlaka isti
mal edileceği kabul edilmiştir. Binaenaleyh hükmen 
size mal edilir. Ve ona göre vergi tarh edilir. O adam 
bu eşyayı almayacağını iddia edebilir. Fakat o der 
ki: Şu salon bunların hepsini alabilir. Bu teklifatla 
mükellef olan şahıs, tediye etmekten imtina ettiği 
takdirde biz Tahsili Emval Kanununun 9 ncu maddesi 
mucibince vergiyi vermekten imtina edenler hakkın
da ne yapıyorsak, onlarında aynı suretle emvaline ha
ciz vaz edilir. 

Bunu arz etmekle eğer caiz ise muhterem Maliye 
Vekilimiz bunu takliden - mademki medeni milletler 
tarafından kabul edilmiştir - bizde de bir kanun tek
lif etsinler. 

Sonra efendim, arz etmiştimki, göveri resminin 
kaldırılması yüzünden varidat bütçesinde hâsıl olacak 
boşluk, nihayet sekiz yüz bin liraya taalluk eder. Bu 
Sekiz yüz bin liranın muhterem Maliye Vekilince ko

laylıkla iktiham edileceğine bendenizin kanaatim 
berkemaîdir. Eğer gene müşkülât içinde iseniz gene 
başka türlü, iki surette iraei tarik etmek isterim. Mese
lâ memleketimizin bir çok yerlerinde tahriri müsakka
fat, tahriri nüfus, tahriri arazi yapılmamıştır. Anka^ 
ra'da öyle evler vardırki, bundan otuz sene evvel inşa 
edildiği halde tapuda kaydı yoktur. Ve on para vergi 
vermemiştir. Ankara'da muhtelif mikyasta bostanlar 
vardır. Bunlar", sureti umumiyede hemen hemen aşağı 
yukarı, üç yüz kuruş nisbetinde bir arazi vergisine ta
bidir. Fakat o araziden elde edilen hasılat; meselâ 
patlıcan, burada halka okkası on kuruşa yediriliyor. 
Binaenaleyh, tahriri müsakkafat tahriri arazi yapıldı
ğı takdirde elde edilen bu fazlai varidattan ve hasılat
tan dolayı vergisi tayin edilir ve hiç şüphesiz varidat 
ta artırılmış olur. 

Sonra efendim, bu göveri kaldırıldığı takdirde bazı 
cins kavunların taravetlerini uzun müddet muhafaza 
ettikleri nazarı dikkate alınarak halk, bu farihatı 
ehven bir bedel mukabilinde yiyecekleri gibi diğer ta
raftan da bunların sandıklar içinde Avrupa'ya sevk 
edilmesi, ihracat yapılması yüzünden de memlekete 
servet getirtilmiş olur. Görülüyor ki, her hangi tara
fından bakılacak olursa bu sekiz yüz bin lira kolay
lıkla kabili iktihamdır. Binaenaleyh lâyihai kanuniye-
mizin lütfen kabulünü rica ediyoruz. 

ALİ ŞUURl BEY (Karesi) — Efendim, bendeniz 
bu meselenin varidat hususundan değil, adalet nokta
sından muhakeme edilmesini arzu ediyorum. Aşarın 
lehinde idarei kelam edecek bir Mebusun, Teşkilâtı 
Esasiye Kanununda bir maddei mahsusa yoksa bile 
intihap zamanında köylü nezdinde sükut edeceğini bi
lirim. Hayatı ziraiye ve iktisadiyemize musallat olan 
düşmanların kahır ve zebun olmasını ezdilücan arzu 
ederdim. Fakat farz ediniz ki bendeniz on dönüm 
arazim var. On dönüm arazi de bir arkadaşımın var. 
Bu arazi, yan yana ekilmiştir. Buğday ekildiği vakit 
bundan bire on alındığı vakit 800 lira hasılat olur. 
Karpuz ekildiği zaman 600 lira hasılat olur. Fakat 
bu hasılat, 800 lira mukabildir. Çünkü karpuz tarlayı 
nadasa hazırlamıştır. Gelecek sene ekilecek buğday 
da bu noksanı belâganmabelağ telâfi edebilir. Şu hal
de yan yana duran iki rençberden birisi cayır cayır 
karpuz satsın öşür vermesin, bir tarafı buğday çıkar
sın! o da ötede, hem de ı% 40, % 50 ye varan hubu
bat vergisi versin. Bunda ben adalet göremiyorum. 
(Pek doğru sesleri) Arz ettiğim gibi bunun lehinde 
idarei kelâm etmek hemen hemen belâhet derecesin
de bir şeydir. Adalet, her şeyden mühimdir. Halkta 
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bir nazariye vardır. «El ile gelen düğün bayramdır.» 
derler vakıa aşar umumî bir derttir. Halkın herhangi 
bir kısmı bu derdi çekiyor. Fakat ancak umumî oldu
ğu için çekiyor. Zurnadan bir kısmına, bazı araziye 
imtiyaz verecek olursak halk buna tahammül ede
mez. isyanı tesri etmiş oluruz. 

RECEP BEY (Kütahya) — Efendim, alelıtlak 
halkın üzerindeki vergilerin bir kısmını kaldırmak ve
ya tahfif etmek; Millet Meclisi için hakikaten muci
bi şeref bir meseledir ve bundan dolayıdır ki, Meclisi 
Âli, bilhassa aşar meselesinin Heyeti Umumiyesi 
hakkında gayet heyecanlı safhalar geçirmiş, müzake
reler etmişti ve hiç olmazsa mevcut aşar vergisinden 
yüzde iki buçuğu indirmek hususunda bir hizmet 
noktai nazarından - gayet yüksek, gayet parlak ve 
mantıkî fikirler serdetmişti. Bu arzu bile devletin 
ihtiyacatı karşısında maatteessüf ekseriyet bunu kabul 
etmediği için tatmin edilememiştir. Biz bunu dahi 
yüzde iki buçuğun ipkasını dahi aşar meselesinin ga
yet yakın bir zamanda hal olunacağına dair olan yük
sek kanaatımızdan kabul etmiştik. 

Ali Şuuri Bey biraderimizin bir hissi nasfet ve 
adaletle izah buyurdukları veçhile bütün memleketi 
mütesaviyen müteneffih etmesi ihtimali olan bir 
tenzilden bile devletir> büyük yükleri münasebetiyle 
istisna etmek mecburiyetinde kaldık ve bunu kema
li elemle yaptık. Şimdi muhterem İbrahim Bey ar
kadaşımın teklifleri kabul edildiği takdirde Ali Şu
uri Beyin ifade buyurdukları veçhile yarı yana tarlası 
bulunan iki sahibi ziraatın hatları arasındaki teadül 
değil, aynı zamanda yan yana bulunan iki vilâyetin, 
iki şehrin vaziyetleri hakkında teadül temin edilmek 
lâzımdır. Heyeti muhteremenizin malumudur ki, 
memleketimizde meselâ bir portakal mıntıkası, bir 
yaş üzüm mıntıkası vardır. 

MEHMET FUAT BEY (Kastamonu) — İstanbul 
aşarı ile Anadolu aşarını ayırdık. 

RECEP BEY (Devamla) — Bir çok meyve mın
tıkaları, meselâ Malatya vardır. Aşarı yalnız göveri-
den ibarettir. Göverinin muafiyeti kabul buyruldu-
ğu takdirde meselâ Malatya, Tekfurdağı, Adana ha
valisi gibi menatıkın bundan yüzde yüz istifade et
mesi mümkün iken Kastamonu'da, Ankara'da top
rak süren bir çiftçi kendisinin af edilmemesi gibi bir 
vaziyette kalacaktır. Binaenaleyh yalnız yan yana iki 
tarla değil, memleketimizin muhtelif menatıkı noktai 
nazarından da teadülü adalet olmayacaktır ve hak
sızlık olacaktır. Sonra muhterem arkadaşlar, Maliye 

Vekili Bey izah buyurdular ki, göveri aşarının tarzı 
cibayet ve ta'şirinde tevellüt eden mahzuru ortadan 
kaldırmak katî olmayıp mevziî dahi olsa ve muvak
kat da olsa birtakım tedabir ittihaz buyurmuşlardır. 
Bu tedabir, her memleket vaziyeti hususiyesine göre 
oradaki göveri aşarının tarzı cibayeti noktai nazarın
dan hususî bir suhulet temin etmiştir. Şimdilik ve bu 
senelik, hiç olmazsa umum aşar meselesi hal olunun
caya kadar Maliye Vekilinin şimdilik ittihaz ettikleri 
tedabirin kâfi addedilmesi her halde doğru bir şey
dir. Bundan maada muhterem arkadaşlar! Malûmu-
âliniz, hükümete gayet ağır vazifeler tevdi ettiniz. 
Daha yarım saat evvel gerçi bir sene sonra sarf edi
lecek dahi olsa sekiz milyon liralık bir liman inşası
nı tahmil ettik. Ondan başka ağır bir tasfiyei hesabat 
vazifesini deruhde etti. 1340 senesi zarfında reji me
selesi hal olunacaktır. Şimendifer meselesi hal olu
nacaktır. Birçok ağır hesabat olacaktır. Kabul bu
yurduğunuz varidat ve masarifat bütçelerinin heyeti 
umumiye yekûnları arasındaki farkı da tabiî biliyor
sunuz. Bu farka rağmen ve daha birkaç şeye, tuza, 
nakliyata vergi korken, bütçede bir tevazün temin 
etmek için gayet ağır birtakım tedabir ittihaz eder
ken, esasında bir madelet bulunmayan bir tedbiri 
kabul etmek, ve güya memlekete bir menfaat temin 
ediyormuş gibi göveri aşarını ilga suretinde bir ted
biri ihtiyar etmek ne hak ve adalete, nasfet, ne 
de memleketin bugünkü ihtiyacatına tekabül eder. 
Fikri acizaneme göre, aşarı bir bela olarak kabul bu
yurdular, Şuuri Beyefendi. Fikri acizanemce vergile
rin hepsi baştan aşağı belâdır, dediler Arkadaşlar; 
fakat milletler bu kadar ağır olan vergileri tahsil et
meden devletin ameli vazaifini tedvir etmek çaresini 
bulamamıştır. İnşallah bütün vergilerdeki haksızlıkla
rı, yolsuzlukları bundan sonra esaslı ve kıymetli te-
tebbüat ile kazandığımız zamanlarda hal ederiz. Ve 
vergileri halka bar olmaktan kurtarırız. Binaenaleyh 
bu tedbir ve tavsiyeyi bugün kabul etmem ekliğimiz 
hem devletin, hem milletin menafii noktai nazarın
dan doğrudur. Bendeniz bu teklifin kabul edilmeme
sini teklif ederim. 

REİS — Müzakerenin kifayetine dair takrir var
dır efendim. Müzakerenin kifayetini reyi âlinize ko
yacağım. Kâfi görenler lütfen el kaldırsın... Aksini 
reyi âlinize koyacağım. Kâfi görüldü efendim. Efen-. 
dim, İzmit Mebusu İbrahim Beyin teklifini bir daha 
okutacağım. 

(İzmit Mebusu İbrahim Beyin teklifi tekrar okun
du.) 
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REİS — Böyle bir maddenin ilâvesini reyinize 
koyuyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ak
sini reye koyuyorum. Kabul etmeyenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul edilmedi efendim. 

Madde 10. — Tahriri müsakkafat cari olan yer
lerdeki emvali gayrımenkulenin tapu idarelerince ic
ra olunacak muamelâtı için istiyfası lâzımgelen harç 
ve rüsum 28 Şubat 1338 tarihli kanun mucibince bil-
hesap bulunacak kıymetlerinin üç misli ve 2 Tem
muz 1-302 tarihli emlâk nizamnamesi cari olan ma
hallerden 1331 senesi nihayetine kadar tadil görme
yen müsakkafat ile bu hükümden olan arsaların kıy
meti mukayyedelerinin dört misli ve öşre veya bede
li Öşre tabi arazi vesairenin iki misli üzerinden alı
nır. 

1332 senesi ile sinini müteakibede tadil gören 
yerlerin kıymetlerine vuku bulan zemaim hesabiyle 
tezayüt eden kıymetleri, kıymeti mukayyedei sabı
kalarının dört veya iki mislinden dun ise nevilerine 
göre o miktara biliblağ harç ve rüsum onun üzerin
den istiyfa olunur. Fakat tarihi mezkûrden sonra 
mücadeleden inşa olunan müsakkafatın emlâk nizam
namesi mucibince tadil komisyonlarınca takdir olu
nan kıymetleri tezyit olunmaz. 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? (Hayır ses
leri) Maddeyi reyinize koyuyorum. Kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. Kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edildi efen
dim. 

Madde 11. — 30 Eylül 1336 tarihli kanunun ikin
ci maddesi mucibince resme tabi tutulan oyun alâ-
tıridan işbu resim levha vaz'ı usretiyle istifa olunur 
ve bu resim Temettü Kanununun cari olduğu ma
hallerde tatbik edilir. 

Her sene Mart ayı zarfında vesaiti münasebe ile 
vaki olacak ilân tarihinden itibaren on beş gün zar
fında levhaların vazı mecburî olup bu müddetten 
sonra levhasız görülecek olanlar iki kat resme tabi 
tutulur. İşbu kanunun mevkii tatbike vazı tarihine ka
dar" damgalandınImaksızın derders olunan oyun alâtı-
nın rüsumu müterakimesi kânununun neşrinden iti
baren bir mah zarfında tesviye olunmak şartiyle ce
zaları af ve eshabı hakkında ikame olunan davalar 
iptal olunur. 27 Teşrinisani 1336 tarihli kanun ah-
kâmiyle 30 Eylül 1336 tarihli kanunun işbu madde
ye mugayir olan ahkâmı mülgadır. 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? Maddeyi 
aynen kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye 
vaz ediyorum. Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 
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Madde 12. =— Duçarı istilâ olan mahaller ile her 
hangi sebeple nısfından fazlası harap olan şehir ve 
kasaba ve kurada 1338 senesinden itibaren inşa edil
miş ve edilecek mesakin ve çiftlik ebniyesi 1349 se
nesine kadar vergi ve zemaimden muaftır. Bu misilli 
mebaniden şimdiye kadar tahsil edilen vergiler red 
ve iade edilmez. 8 Teşrinisani 1339 tarihli Kanunun 
on ikinci maddesi mülgadır. 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? 
ALİ ŞUURİ BEY (Karasi) — Efendim, bende

niz bu madde münasebetiyle hepinizce malum olan 
bir hakikati izah etmek istiyorum. İstirdadı mesudu 
müteakip kahraman ordumuz vardığı yerlerde asker
lerimizi doyurmak için mültezimler yedinde bulunan 
zahaire vaziyet etmişti. Bir fiyat hususundaki ihtilâ-
fattan dolayı kuruşlu mazbatasını verememiş bittabi 
mültezimler paralarını alamadıkları için aşar taksit
lerini verememişlerdir. Bu, derecei mahakimden veya 
derecatı mecalisten geçerek bir neticeye vasıl oldu. 
Kilosuna yirmi para fazla vermek suretiyle bu gadir 
telâfi edilmiş olur. Fakat şimdi hükümet bu mülte
zimlerden güzeşte talep ediyor ki bu narevadır. Teah-
hure sebep olan kendisidir. Hem kendisi mağdur et
sin hem de bir hak istesin. Bu muvafıkı madelet de
ğildir. Sonra efendim; mültezimler beş bin liralık 
mal almış ise beş yüz lirasını tediye edemediği için 
malı müzayedeye çıkacak. Malumuâliniz müzayede
ye çıkan mal murdar edilir. Buna iktisat ilminde arz 
çok talep az olursa malın kıymeti olmaz derler. Bu 
gidecek mal serveti milliyedir. Bendeniz serveti mil-
liyeyi himaye fikriyle faizlerin aranılmaması husu
funda bu maddeye bir fıkra ilâvesini teklif ediyo-
'um. Heyeti Celilenin bunu kabul edeceği muhakkak
tır. (Kabul sesleri) 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim, 
bu on ikinci madde İmar Vekâleti Kanununun on 
;kinci maddesinin ilgasını teklif ediyor. İmar Vekâ
leti Kanununun on ikinci maddesi şudur. «1338 sene
sinden beri yeniden inşa edilmiş ve edilecek akaret 
1340 senesinden itibaren 1344 senesine kadar ve me
sakin 1340 senesinden 1349 senesi nihayetine kadar 
vergiden muaftır.» O vakit bendeniz itiraz etmiştim. 
Hiç olmazsa şimdiye kadar yapılmış olanlar vergiye 
tabi tutulsun. Bilhassa akarat vergiye tabi olsun, me-
sakini istisna edelim demiştim. Meclisi Âli büyük bir 
hissi umranperveri ile teklifi acizanemi ret etmişi 
Şimdi bu teklif o kanunu lağvediyor. Yalnız duvarı 
istilâ olan mahaller ile herhangi bir sebeple nısfından 
fazlası harap olan yerlere hasrediyor. Halbuki duçarı 
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istilâ olmayıp da tehcir vesaire dolayısiyle harap olan 
yerler vardır. Teklif, memleketin hayatı namına doğ
ru değildir. Bendeniz bu maddenin başından iki sa
tırının tayymı teklif ediyorum. Maddenin (şehir ve 
kasaba ve kurada 1338 senesinden itibaren inşa edil
miş ve edilecek mesakin... ilâhır) suretinde olması
nı ve baştan «duçarı istilâ olan mahaller ile herhan
gi sebeple nısfında fazlası harap olan»' fıkrasının tay
ymı teklif ediyorum. Ve takririmi takdim ediyorum. 

ŞÜKRÜ BEY (Çanakkale) — Efendim, bendeniz 
Ali Şuuri Beyin fikrine iştirak edeceğim. Çanakkale' 
de de bu öşür hadisesi vaki olmuştur. Ordunun ileri 
harekâtında bir çok mültezimlerin yedindeki zehair 
alınmış ve yedlerine mazbatalar verilmiştir. Bazısına 
mazbata verilmiş ve bazısına da fiyatta uygulama
dığından dolayı, mübayaai cebriye suretinde alınma
sına bazı mültezimler itiraz etmişlerdir. Mazbatayı 
alanlar bile Maliyeye müracaat ettikleri vakit ordu
nun tahsisatı kalmadığından bahisle mahsup muame
lesi yapılamayacağı cevabı verilmiş. Sene değişmiş, 
mahsup muamelesi için emir gelmiş ve bu suretle an
cak mahsup muamelesi yapılabilmişti. Lâkin Maliye, 
mültezimlerin zahirelerinden mahrum kaldıkları ta
rihten itibaren mahsup muamelesi yapılıncaya kadar 
kendilerinin hiç bir sun'u taksiri olmadığı halde tak
sit tarihinden itibaren faiz talebinde, bulunmuştur. 
Böylelikle belki 6 - 8 ay, bir sene geçmiş muamele 
vardır. Malumu âlileridir ki mültezimin elindeki za
hire alındıktan sonra ciheti askeriyeden vazıyet edil
dikten sonra, malına tasarrufu men edildikten sonra, 
bu adam ne suretle para tedarik edip te borcunu ve
rebilecektir? Binaenaleyh kendi ihtiyarı ile olarak 
mahsup muamelesi sırf Maliye Vekâleti ile Müda-
faai Milliye Vekâleti beynindeki teehhürü tahkikat 
veyahut tenakusu ifadat yüzünden bir vakit geçti 
ise bundan dolayı mültezimlere bir ceza tertip et
mek, tasarrufları menolunduğu zaman için bir faiz 
aramak doğru muamele değildir. Zannediyorum, 
Maliye Vekili Bey de buna muvafakat buyurur. Ali 
Şuuri Beye iştirak eder ve bu fıkranın kabulünü rica 
ederim.; 

REİS — Efendim, başka söz isteyen yoktur. 
Karasi Mebusu Ali Şuuri Bey, Muvazenei Umumiye 
Kanununun 12 nci maddesine ikinci fıkra olarak şu
nu teklif ediyorlar. «1338 senesinde istirdadı mütea
kip ordu tarafından vaziyet edilip takdiri fiyat husu
sunda tahaddüs eden ihtilâfat hasebiyle mahsubu 
teehhür eden aşar tekasitinden eyyamı güzeşte faizi 
aranmaz.» 

ALÎ ŞUURÎ BEY (Karesi) — Maliye Vekiü 
Bey de muvafakat buyuruyorlar. 

REÎS — Maliye Vekili Bey, muvafakat ediyorlar 
mı efendim? 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — Bu faiz meselesi hakkında bir ka
nun vardır. Encümenden geçmiştir. Bir fıkra olarak 
oraya ilâve edilebilir. 

REİS — Efendim, Muvazenei Umumiye Ka
nununun on ikinci maddesine ikinci fıkra olarak Ali 
Şuuri Bey tarafından vaki olan teklifi reyinize vaz 
ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ak
sini reye koyuyorum. Kabul etmeyenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul edildi efendim. Süleyman Sırrı 
Beyin teklifini reyinize koyacağım. 

Riyaseti Celileye 
İmar Vekâleti Kanununun onikinci maddesi, mem

leketin imar ve ihyasını temin maksadına müpteni 
olarak tedvin edilmiş iken bu madde ile mezkûr mad
denin ilgası; takip edilen gaye ile kabili telif değil
dir. Binaenaleyh istilâ görmediği halde harap ol
muş mahaller de eksik değildir. Buraların da ümra
nını teminen maddedeki ilk iki satırın yani madde
nin başından itibaren «harap olan» kelimesine kadar 
olan fıkranın tayyını teklif eylerim. 

18.4.1340 
Yozgat 

Süleyman Sırrı 

REİS — «Harap olan» kelimesine kadar olan sa
tırların tayyını kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ak
sini reye koyuyorum. Kabul etmeyenler el kaldır
sın... Kabul olunmadı efendim. Binaenaleyh madde 
şu şekli alıyor, eski maddeye yalnız Ali Şuuri Beyin 
teklifi olup reyinize koyduğum ve kabul buyurduğu
nuz fıkra ilâve olunacaktır. Maddeyi bu şekilde ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye vaz 
ediyorum. Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul edilmedi efendim. 

Madde 13. — Yerli ve Ecnebi tömbeki bayile
rinden istiyfa edilen beyiye resmi beş misil olarak 
tahsil olunacaktır. 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? (Hayır ses
leri) Reyi âlinize vazediyorum. Onüçüncü maddeyi 
kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye vaz
ediyorum. Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul olundu efendim. 

Madde 14. — 1340 senesi zarfında Bankı Osmanî 
ile olan Hazine hesabı carisinden maada kısa vadeli 
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avanslar ve hesabı cariler akit ve küşadına ve em
lâki milliyenin bedelini peşin ve mukassat olarak für 
ruhta Maliye Vekili mezundur. 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? (Hayır ses
leri) Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Aksini reye vaz ediyorum. Kabul etmeyenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul olundu efendim. 

Madde 15. — Muvazenei Umumiye Kanunu ile 
tahtı mezuniyette bulunmayan kâffei rüsum ve tekâ
lifin tarh ve tahsili memnu olup bunun haricinde 
her ne nam ve suretle olursa olsun tarh ve cibayeti 
tekâlif hakkında emir ita edenler takibatı kanuniye-
ye tabi tutulur. 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? Maddeyi 
kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Aksini reye vaz 
ediyorum. Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul olundu efendim. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Bendeniz, 
varidat faslına bir maddenin ilâvesini teklif edece
ğim efendim. Masarif faslına geçmezden evvel bir 
mağduriyetin izalesini Heyeti Celilenizden rica ede
ceğim. Elimizde merakibi bahriyeden alınacak rü
sum hakkında 15 Nisan 1338 tarihli bir kanun var. 
Bu kanunda bir tarife merbuttur, rüsumu bahriye ta
rifesi. Tarife hakkında müteaddit şikâyetnameler al
dım ve bu şikâyetnameler üzerinde bahriye dairesi
nin salâhiyettar zevatiyle temasa geldim. Şu kanaati 
hasıl ettim ki bu tarife, denizciliğin bizde henüz 
ümit halinde addolunduğu bir zamanda tanzim edil
miştir. Binaenaleyh Bahriye Dairesi de bunu baştan 
başa değiştirici bir tarife hazırlamıştır. Fakat bu ye
ni tarifeyi bu sene Heyeti Celilenizden geçirmek 
imkânı yoktur. Binaenaleyh bilhassa iki mühim mağ
duriyet esası üzerinde müracaat lâzım geliyordu. 
Bunlardan bir tanesi geçenlerde Heyeti Celilenin ka
bul ettiği bir kanunla bertaraf edildi ki balıkçılar 
hakkında idi. Balıkçıların mağduriyetini istilzam 
eden nokta tamamiyle kabul edilen kanun ile ber
taraf edildi. Şimdi bir nokta daha kalıyor,, o da Rü
sumu Bahriye Dairesinin şehriye maddesinden müte
vellittir. Bu şehriye maddesi şudur : «Limanlarda iş
leyen römorkör, istimbot, ve makine dubasından 
şehrî bin kuruş resim alınır.» şehriye maddesi içinde 
motor yoktur, motor kelimesine tesadüf edilmiyor. 
Fakat Maliye Vekâleti istimbota kıyasen bunlardan 
da resim alınmasını tecviz etmiş ve öyle tamim et
miştir ve o tamim mucibince icra edilmektedir. Hal
buki motorların bir tonilâtolusu olduğu gibi 50 toni-
lâtolüsu da vardır. Binaenaleyh bu madde mucibin

ce bugün bir tonilâto cesametinde olan bir motordan 
ayda bin kuruş resim alındığı gibi elli tonilâto cesa
metinde olan istimbottan da aynı resim alınmakta ve 
senede 120 liraya baliğ olmaktadır. Binaenaleyh bu 
madde bugün denizciliğimizin inkişâfı için büyük bir 
mania ihdas ediyoj-. Arz ettiğim gibi manianın biri
sini geçenki kanunla bertaraf ettik. Şimdi Heyeti 
Celilenizden şu ikinci manianın da bertaraf edilmesi
ni rica için bir teklif takdim ediyorum. Teklifimin 
esası da; buradaki şehri bin kuruş motorlar için 
haddi azamî olmak üzere kabul etmek ve haddi aza
mî olmak için de elli tonilâtoyu esas tutmak lâzım 
geleceği kanaatidir. Eğer bu şekilde hareket edecek 
olursak ve elli tonilâtoluk bir motorla istimbottan 
şehri bin kuruş alacak olursak, derece derece toni-
lâtorlar eksildikçe resimden de tenzilât yapmak lâzım 
gelecektir. Binaenaleyh bendeniz diyorum ki; rö-; 
morkörlerle tarama makine ve dubası için kanunun, 
tarifenin vaz ettiği resmi bir haddi maktu olarak 
kabul edelim. Diğerleri için yani 50 ve daha ziyade
leri için resim, konmayı esas tutarak bir haddi 
azamî addedelim. Binaenaleyh elli tonilâtoluktan 
aşağı ise her tonitâlo başında on beş kuruş bir resim 
tenzil edelim. Bu suretle bir tonilâtoluk bir motor 
262,5 kuruş bir resim tesviye edecektir ve her toni
lâto başında da on beşer kuruş artırılacaktır. Bu 
esas kabul edildiği takdirde mevcut tarifede bir mu
adelet hâsıl olacağına kaniim. Çünkü gene bu rüsu
mu bahriye tarifesinin diğer bir şehriye resmine ait 
olan fıkrasına nazaran vapurlardan iskelelere ve iske
lelerden vapurlara yolcu nakleden kayıklardan beş to-: 
na kadar maktuan yüz kuruş resim alınmaktadır. 
ve bu kayıkların her birine birer motor vazolunduğu 
takdirde verecekleri resim 325 kuruşa baliğ oluyor. 
Yani böyle kürekle tahrik edilen bir kayık 100 kuruş 
verdiği halde motorla tahrik edilen bir vasıtai nakli
ye 325 kuruş veriyor, demekki, motor sahibinden 
iki misil fazla resim istiyfa ediyoruz. Bu şekilde ta
mamiyle muadelet hâsıl oluyor. Arz ettiğim teklifin 
esası Bahriye Dairesinin salâhiyettar zevatı ile temas 
neticesinde hâsıl olmuş bir fikre müstenittir. Muva
zenei Maliye Encümeninde de birçok arkadaşlarla 
temas ve fikrimi daha evvel kendilerine arz ettim. 
Bunun denizciliğin inkişâfı için labüt ve zarurî oldu
ğunu kabul ve teslim ettiler. Binaenaleyh bir takrir 
takdim ediyorum. Kabulünü Heyeti Celilenizden ri
ca ediyorum. 

REİS — Efendim, Giresun Mebusu Hakkı Tarık 
Bey, atideki maddenin ilâvesini teklif ediyorlar. 
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(On altıncı madde 15 Nisan 1338 tarihli Rüsumu 
Bahriye Kanuna merbut tarifenin şehriye maddesinde 
römorkörlerle tarak makine ve dubası için mevzu 
resim haddi maktu ve elli ve daha ziyade resim toni
latoluk motorlarla istimbotlar için haddi azamîdir. 
Bunların elli tonilatodan aşağı olanları için tonilato 
başında on beşer kuruş tenzil olunur.) 

Böyle bir madde ilâvesini teklif ediyorlar. 
MALÎYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 

BEY (Kângırı) — Tetkik edilecek bir meseledir, En
cümenlere gitsin. Rastgele şöyle böyle olmuştur diye 
yapamayız. 

REİS — O halde nazarı dikkate alınıp alınmaya
cağını reyi âlinize koyacağım. Nazarı itibare alanlar 
lütfen ellerini kaldırsın. Aksini reye koyuyorum. 
Nazarı itibare almayanlar lütfen ellerini kaldırsın. Na
zarı itiöare alınmamıştır, efendim. 

Masarif 

Madde 16. — Devairi devletçe yapılacak muba-
yaat ve ihalât bilmünakasa icra olunur, Şeraiti mü
nakaşanın bed'i ilâmı ile ihalei katiye arasındaki as
garî müddetler 10 bin liraya kadar bir ay, fazlası 
için iki ay ve her nevi mevad ve emtiayı ecnebiye 
için üç aydır. Bu hususta Heyeti Vekilece bir tali
matname tanzim olunacaktır. Berveçhizir hususat 
işbu kaydi kanunîden müstesnadır : 

A — Hükümetçe hafi tutulması icap eden mevad. 
B — Yeddi vahidin tahtı tasarrufunda bulunmak 

itibari ile münakaşa icrasına imkân olmadığı Heyeti 
Vekilece taayyün eden mevad. (bin liradan dun olan 
her nevi muamelât pazarlık suretiyle tedarik oluna
bilir.) 

REİS— Söz isteyen var mı efendim? 
ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Buradan arz edeyim 

efendim. Bu bir ay çoktur, on bin liraya kadar olan 
muamelâtta bir ay fazladır. Bunun her halde yirmi 
günden fazla olmaması lâzım gelir. Bendeniz yirmi 
güne tenzilini teklif ediyorum. Bin liralık bir iş için 
bir ay bekletilemez. 

FERİT BEY (Çorum) — Efendim, bu gayri va
rittir. Çünkü bin liraya kadar olan muamelâtı pek 
müstacel ve mübrem ise pazarlık suretiyle yapmağa 
vekâleti aidesi salâhiyettardır. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Pazarlık sureti ile ol
mazsa gene müzayede olacaktır. 

REİS — Efendim! Bolu Mebusu Şükrü Bey, On 
bin liraya kadar olan muamelâtta bir ayın yirmi güne 
tenzilini teklif ediyorlar. Bu teklifi reye koyuyorum. *. 

Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsınlar.. Aksini re
ye koyacağım. Kabul etmeyenler lütfen ellerini kal
dırsınlar.. Kabul olunmadı efendim. 

Maddeyi aynen reyinize koyuyorum. Kabul eden
ler lütfen el kaldırsınlar.. Akisini reye koyuyorum. 
Kabul etmeyenler lütfen ellerini kaldırsınlar.. Kabul 
edildi efendim. 

Madde 17. — Turuku umumiye ve cesim köprü
ler inşaat ve imâlatına ait taahhüdat Usulü Muhase-
bei Umumiye Kanununun on üçüncü maddesi ahkâ
mından müstesnadır. 

REÎS — Söz isteyen var mı efendim? 

NAFIA VEKİLİ SÜLEYMAN SIRRI BEY 
(İstanbul) — Efendim, bilumum inşaat ve imalâtı 
Nafıa denilsin «Anlaşıldı sesleri» efendim, turuku 
umumiye ve cesim körprülerle bilumum inşaat ve 
imalâtı Nafıa denilmesini teklif ediyorum. 

REİS — Muvazenei Maliye Encümeni ne diyor 
efendim? 

FERÎT BEY (Çorum) — İnşaatı Nafıa dersek 
ufağı büyüğü hepsi girer. O vakit hesap almanın 
imkânı yoktur. Onun için olmaz efendim. 

REİS — Efendim, Nafıa Vekili Bey (Turuku 
Umumiye ve cesim köprülerle bilumum inşaat ve 
imlâtı Nafiaya ait taahhüdat) suretinde maddenin ta
dilini teklif ediyorlar. Kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsınlar... Aksini reye koyuyorum. Kabul etme
yenler lütfen ellerini kaldırsınlar... Kabul olunmadı. 

Maddeyi aynen reyinize koyuyorum. Kabul eden
ler lütfen ellerini kaldırsınlar... Aksini reye koyuyo
rum. Kabul etmeyenler lütfen ellerini kaldırsınlar... 
Kabul olundu efendim. 

Madde 18. — İstikrazı dahilînin faiz ve amortis
manından 1339 senesi gayesine kadar tedahül eden 
mebaliğ, 1340 senesinden itibaren beş senede taka-
siti mütesaviye ile ve her seneki faiz ve amortisman 
taksitleri ile birlikte tedavül eden para ile tediye 
olunur. 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? 
HÜSEYİN RIFKI BEY (Edirne) — Efendim, 

Samsun - Sivas ve Ankara - Musaköy yolunun ve 
bu gibi cesim inşaatı Nafıanın suhuletle az masrafı 
mucip olacak şekilde icrasını temin için bazı ufak 
tefek imtiyazlar kabul buyurulmuş idi ve onlar büt
çeye derçedilmiştir. O usul, sarfa ait Divanı Muha
sebat vizesinin tesrii ve müdiriyeti umumiye muame
lâtından müdüre ufak tefek salâhiyetler verilmesi idi. 
Halbuki gene Meclisi Âlinizin kabul buyurdukları 
Ergani - Arada - Diyarbekir hatlarında ve Uzunköp-
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rü - Keşan hattında bu suhulet kabul edildi. Halbuki 
bu hatların da suhuletle temini, diğer şimendifer yol
ları hakkında kabul buyurdunuz teshilâtm kabulüne 
mütevakkıftır. Onun için bendeniz bir teklifte bu
lunuyorum. Teklifim, yeni bir şey değildir. Esasen ka
bul buyurulan hükümlerin bu iki hatta da teşmilinden 
ibarettir. Muvazenei Maliye Encümeni ile Maliye 
Vekili Beyler de tasvip buyuruyorlar. Heyeti Celile-
den teklifimin madde şeklinde kabulünü rica ederim. 

REİS — Efendim, Edirne Mebusu Hüseyin Rıfkı 
Beyle refiki on sekizinci madde olarak bir madde 
teklif ediyorlar. 

Madde 18. — Uzunköprü - Keşan ve Arada -
Diyarbekir - Ergani hatlarının inşası ve işletmesi 
için Nafıa bütçesinin (A/269) ve (B/269) fasıllarına 
mevzu mebaliğin sureti sarfı ve usulü idaresi Anka
ra - Musaköy ve Samsun - Sivas demiryollarının 23 
Mart 1340 tarihli kanununa tabidir. Balâdaki mad
denin bütçe kanununa ilâvesini teklif ederiz. 

Edirne Tekfurdağı 
Hüseyin Rıfkı Faik 

FERİT BEY (Çorum) — Esası diğer hatlarda 
kabul ettik. Hattın sürati inşaatına medar olacaktır. 
Bir mahzur görmeyiz. Çünkü diğerleri de aynı şe
raiti haizdir. 

REİS — Böyle bir maddenin dercini kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Aksini reye vaz ediyorum. 
Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edildi 
efendim. 

On sekizinci madde şöyle olacaktır : 
Madde 18. — Uzunköprü - Keşan ve Arada -

Diyarbekir - Ergani hatlarının inşası ve işletilmesi 
için Nafıa bütçesinin 269/A ve 269/B fasıllarına mev
zu mebaliğin sureti sarf ve usulü idaresi Ankara -
Musaköy ve Samsun - Sivas demiryollarının 23 Mart 
1340 tarihli kanununa tabidir. 

Madde 19. — İstikrazı dahilînin faiz ve amor
tismanından 1339 senesi gayesine kadar tedahül eden 
mebaliğ, 1340 senesinden itibaren beş senede takasiti 
mütesaviye ile ve her seneki faiz amortisman taksit
leri ile birlikte tedavül eden para ile tediye edilir. 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? (Hayır ses
leri) Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye 
koyuyorum. Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul olundu efendim. 

Madde 20. — Donanma piyangosu takasitinden 
1339 senesi gayesine kadar müterakim bulunan me
baliğ, 1340 senesinden itibaren iki senede ve her 
seneki mürettebatla birlikte tesviye olunur. 

— 875 

REİS — Madde hakkında söz isteyen var mı 
efendim? (Hayır sesleri) Maddeyi aynen reyi âlinize 
vaz ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Aksini reye vaz ediyorum. Kabul etmeyenler lütfen 
el kaldırsın.. Kabul edildi efendim. 

Madde 21. — İmparatorluğa ait düyunu hariciye
den Türkiye Cumhuriyetine isabet edecek miktarın 
mürettebatı seneviyesinin tediyesi taksimi düyun 
ameliyesinin icrasına kadar tecil olunmuştur. 

İSMET BEY (Çorum) — Evvelce tevzi edilen 
Muvazenei Umumiye Kanununda Ziraat Bankasının 
matlubatı atikasının sureti tesviyesine dair bir mad
de vardır. 16 ncı Madde, Muvazenei Maliye Encü
meni bilâhara 15 inci 16 ncı Madde olarak bir maz
bata ile teklif etmişti. Ahiren Muvazenei Maliye En
cümenince tadil edilen ve şimdi müzakere edilen Mu
vazenei Umumiye Kanununda bu maddelere tesadüf 
edilmemektedir. Encümen bu maddelerin bir mazbata 
ile ilâvesini teklif ettiği halde burada dercedilmemesi 
sehve müstenittir. Takarrür etmiş bir meseledir. 

REİS — Ne buyuruyorsunuz Muvazenei Maliye 
Encümeni Reisi Bey! Teklifiniz nedir efendim? 

İSMET BEY (Çorum) — Efendim, evvelce Muva
zenei Maliye Encümenince kabul edilmiş ve Muvaze
nei Umumiye Kanununun 15 nci ve 16 ncı maddele
ri olarak teklif edilmişti. O lâyiha kalmıştır. O lâyi
ha, Muvazenei Maliye Encümeninin ayrıca mazbatası 
ile buna raptedilecektir. Şimdi o lâyihanın müzakere
si sırası burasıdır. Yani 21 nci maddeyi müteakip 22 
ve 23 ncü madde olarak müzakere edilmesi lâzımge-
lir. 

REİS — Efendim, lütfen bir takrir yazınız, ve
riniz. 

İSMET BEY (Çorum) — Muvazenei Maliye En
cümeninin ayrıca mazbatası vardır. Bu maddeler hak
kındadır. Şekilde mukayyettir. 

REİS — Efendim, Muvazenei Maliye Encümeni, 
Muvazenei Umumiye Kanununa ilâve edilmek üzere 
iki madde teklif ediyor. 15 nci maddedir ki burada 
rakam değişecektir. 21 nci m'adde olacaktır. 

İSMET BEY (Çorum) — Efendim, bu 21 nci 
maddeyi müteakip olacaktır. Yani 22 nci ve 23 ncü 
madde olarak... 

REİS — 21 nci maddeyi henüz kabul etmedik. 
İSMET BEY (Çorum) — Efendim,. bendeniz 21 

nci maddeyi müteakip müzakeresini teklif ettim. 
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REİS —- O halde 21 nci madde hakkında söz is
teyen var mı efendim? (Hayır sesleri) Kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Aksini reye vazediyorum. Kabul 
.etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul olundu efen
dim. 

. Efendim, 22, 23 ve hattâ 24 ncü madde olmak üze
re birer madde teklif ediyorlar. 22 nci madde olmak 
üzere Ziraat Bankasının (4 447 062) liradan ibaret 
matiubatı atikası, Hazinece, berveçhizir sekiz seneye 
taksimen Düyunu Umumiye bütçesinde açılacak faslı 
mahsustan tediye olunacaktır. 1340 senesi için 
(555 882) lira 1341 ilâ 1347 senesi için (555 882) lira 
cem'an 3 891 174 lira. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Reis Beyefendi, masarif 
bütçesi tespit edildikten sonra bu giremez işin içine. 
Nasıl olur? 

İSMET BEY (Çorum) — Bu kanun kabul edilirse 
tahsisatı munzamma şeklinde faslı mahsus olacaktır. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — Efendim, bunun için ayrıca bir 
kanun vardır. Muvazenei Maliye Encümenindedir. 
O kanun geldiği zaman müzakere ederiz. Ayrıca bir 
madde olarak kabul ederiz. Bunun buraya ilâvesi lü
zumu var mıdır? 

İSMET BEY (Çorum) — Hayır efendim, faslı 
mahsus olarak kabul edilecektir, tahsisatı munzamme 
olarak birinci maddeye ilâve edilir. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — 1340 senesi için bir şey olamaz. 
1341 senesinden itibaren olabilir. 

RElS — 1340 senesi için 555 882 lira ilâvesi 
mümkün olamayacağını söylüyorlar. 1341 senesin
den itibaren olabilir deniliyor. (Öyle olsun sesleri) 
o halde'bu maddenin bu kanuna girmesine hacet yok
tur. 

İSMET BEY (Çorum) — Müsaade buyurunuz. 
Efendim, Ziraat Bankasının itibarî sermayesi arasın
da bu paranın kıymeti yoktur. Bu parayı kabul eder
seniz Maliye Vekâleti 1340 senesinde veremezse bile 
1341 senesinden itibaren gayrikabili tahsil gibi görü
nen bu para temin edilmiştir. Binaenaleyh banka
nın itibarî sermayesi tamam olmuştur. Ve ona göre 
banka mevkiini temin edecektir. Esasen bunu En
cümen teklif etmiştir. Maliye Vekili Bey de muva
fakat etmiştir. Bütçemize taallûku yoktur. Bu tak
sitler tespit edilecek ve netice bu madde ile, bankanın 
itibarî sermayesini bir kat daha tahkim ve takviye 
ederseniz ki, bu suretle zürraın menfaatine hizmet 
etmiş olursunuz. (Kabul sesleri). 

I FERİT BEY (Çorum) — Biz, esasa itiraz etmiyo
ruz. Fakat Muvazenei Umumiye Kanununa girmesi
ne mahal yoktur. Ayrı bir kanun olarak çıkabilir. 

REİS — Efendim, bunun Muvazenei Umumiye 
Kanununa giremeyeceğini söylüyorlar. Diğer cihet
ten İsmet Bey Muvazenei Umumiye Kanununa bu 
maddeler behemehal dercedilecek olursa Ziraat Ban
kasının itibarî sermayesi ona göre kesbi katiyet ede
cektir, diyor. Binaenaleyh reyi âlinize vaz edeceğim. 
Bugün müzakere ettiğimiz Muvazenei Umumiye Ka
nununa Ziraat Bankasının 4 447 062 liradan ibaret 
matiubatı atikası Hazinece berveçhizir sekiz seneye 
taksimen Düyunu Umumiye bütçesinde açılacak faslı 
mahsustan tediye olunacaktır. 1341 - 1347 seneleri 
için (555 882) lira cem'an 4 447 062 lira... Böyle bir 
maddenin ilâvesini kabul edenler lütfen el kaldırsın... 

FERİT BEY (Çorum) — Olmaz ki efendim, 1340 
I senesine muhtestir. 
I REİS — Efendim, reye koyuyorum, rica ederim. 

Bundan evvel müzakere cereyan etti. Sizin söyledi
ğinizi ve İsmet Beyin söylediğini Heyeti Celileye arz 
ettim. Aksini reye vazediyorum. Kabul etmeyenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul edilmemiştir. Ayrı bir ka-

I nun olarak müzakere ederiz. 
Efendim, Muvazenei Maliye Encümeni 21 nci 

I madde olarak daha doğrusu buradaki rakamlara gö-
I re 22 nci madde olarak bir madde teklif ediyorlar. 

I Madde 22. — 1339 senesi nihayetine kadar he
sapları rüyet edilmemiş olan mal sandıkları ile bilu-

I mum muhasibi mesuller hesabatı ve bilhassa eşhas 
zimemi ile avanslar, Maliye Vekâletince teşkil edi
lecek tetkiki hesabat heyetleri vasıtası ile tetkik ve 

I intaç edilecektir. 
I REİS — Kanuna böyle bir madde ilâvesi teklif 
I ediliyor. Böyle bir madde ilâvesini kabul edenler 
I lütfen el kaldırsınlar... Aksini reye koyuyorum. Ka

bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul olundu 
I efendim. 

I Madde 23. — Hidematı vataniye teıtibinden el-
I yevm maaş almakta olan zevat işbu kanuna merbut 

(S) işaretli cetvelde esamisi muharrer olanlardan iba
rettir. Bunun haricinde maaş tahsisi mutlaka Büyük 
Millet Meclisince kabul edilmiş bir kanuna müstenit 
olmak lâzım gelir. 

I REİS — Söz isteyen var mı efendim? (Hayır ses
leri) Kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Aksini reye 
koyuyorum. Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... 

| Kabul edildi, 

876 — 
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MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — Reis Beyefendi, müsaade buyurur 
musunuz, buna müteallik söyleyeceğim. Mütekaidin 
ve eytam ve eramil maaşatı; malumu âlinizdir ki, en 
ziyadesi pek küçük maaş alan mütekaidin ve eytam 
ve eramil köylerden kasabalara gelirler. Hükümetten 
aylıklarını almak için, bu mütekaidin ve eytam ve 
eramilin maaşları her üç ayda ve peşinen verilmek 
üzere Heyeti Celileden bir müsaade istiyeceğim. 

Maaş almaya geldikleri zaman üç aylık birden 
alsınlar. (Çok muvafık sesleri) müsaade buyurursa
nız bir şey daha arz edeceğim. Maliye bütçesinde vi
lâyetlere olan borcumuz için bir milyon lira kabul 
edilmişti. Onun da eski tahsilatımızdan ne suretle tes
viye edileceğine dair ufacık bir madde konulmuştur. 
Onu da arz ediyorum. 

REİS — Efendim, 24 ncü madde olarak berveç-
hi ati maddenin ilâvesini teklif ediyorlar. 

Madde 24. — Maaşı şehrisi beş yüz kuruşa kadar 
olan (beş yüz dahil) mütekaidini mülkiye, ilmiye, as
keriye ile bunların eytam ve eramilinin maatahsisat 
üç aylık maaşlarının peşinen ve defaten tahakkuk ve 
tediyesine Maliye Vekili mezundur. Bunlardan vefat 
veya iskatı hak edenlerin fazla mehuzları istirdat 
edilmez. 

REİS — Böyle bir maddenin ilâvesini kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. 
Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın.. Kabul edildi. 

Kezalik 25 nci madde olarak şöyle bir madde 
teklif ediyorlar: 

Madde 25. — 1330 senesinden 1338 senesi niha
yetine kadar mal sandıklarınca tahakkuk ettirilip de 
tahsil edilemeyerek 1339 senesi iptidasına devrolu-
nan menafi ve maarif hissei ianeleri bakayasından 
vukubulacak tahsilat, varidat tahakkukatından ten
zil edilmek suretiyle vilâyat idarei hususiyelerine tes
viye edilir. 

REİS — Böyle bir madde ilâvesini kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kal
dırsın.. Kabul olundu. 

Madde 26. — Emlâki mazbuta mukabilinde mu
kaddema verilen maaşat ashabının alâkadarı kat edil
mek üzere maaşatı mezkûrenin on senelik baliğine 
tekabül edecek miktarda emlâk veya arazi verilir. 
Şu kadar ki, ashabı maaşın Türkiye hududu dahilin
de mukim bulunmaları ve Türk tebasından olmaları 
meşruttur. On senelik maaşları yekûnu yüz liradan 
dun olanlara emlâk ve arazi yerine bu miktar nak
den de tesviye olunabilir. 

REİS — Efendim, bu maddeye dair bir takrir 
var. 

Riyaseti Celileye 

Yirmi altıncı (26) maddenin üçüncü satırındaki 
«üzere» kelimesinden sonra (maatahsisatı fevkalâde) 
ibaresinin ilâvesini arz ve teklif eyleriz. 

Kozan 
Ali Saip 

Muş 
Osman Kadri 

Trabzon 
Süleyman Sırrı 

Mardin 
Abdürre2zak 

Mersin 
Niyazi 

Oıdu 
Halil 

Dersim 
Feridun Fikri 

Artvin 
Hilmi 

Siirt 
Halil Hulki 

Konya 
Mustafa Feyzi 

Kars 
Ömer 

Diyarbakır 
Şeref 

T abzon 
Rahmi 

Mersin 
Besim 

Urfa 
Ali 

Erzincan 
Sabit 

Rize 
Esat 

Van 
İbrahim 

Genç 
Muhittin 

Hakkâri 
Nazmi 

REİS — Maatahsisatı fevkalâde maaşat şeklinde 
tadilini teklif ediyorlar. 

FERİT BEY (Çorum) — Efendim, bu tahsisatı 
fevkalâde es'arın yükselmesi itibariyle muvakkaten 
muavenet maksadiyle Devlet bütçesinden verilen bir 
paradır. Binaenaleyh maaşın ileride işleyecek on 
seneliğini bir hakkı müktesep kabul ederek serma
yeye katmak doğru olamaz. Maaşı aslînin sermaye
ye kalbi tabiîdir.: Onun için encümen buna muva
fakat edemez. 

REİS — 26 ncı maddenin üçüncü satırındaki 
«üzere» kelimesinden sonra «maatahsisatı fevkalâde» 
kelimesinin ilâvesini teklif ediyorlar. Kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. Kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın».. Kabul olunmadı efen
dim. Maddeyi aynen reyi âlinize koyuyorum. Ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyuyo
rum. Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
olundUi 
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Madde 27. — Bilûmum berrî, bahrî, havaî ve 
jandarma zabitan, ümera ve erkân ve mensubînıne 
verilen makam maaşları ve müteferrikası hakkında
ki ahkâm mülgadır. 

NURÎ BEY (Kütahya) — Efendim, ordumuzda 
mevcut kumanda makamatı ve bir de memuriyet 
makamları muayyen rütbelerle idare edilir. Müda-
faai Milliye Vekâletinin kabul buyrulan bütçesinde 
bu kadroları idare edecek olan ümera, zabitan ve 
erkânın kadrolarda gösterilen rütbelere göre maaş
ları ve masrafları tayin edilerek o veçhile kabul edil
miştir. Binaenaleyh burada ilga edildiği yazılan bu 
27 nci maddedeki makam maaşı ilga edilmemiş olur
sa kabul buyurulmuş olan bütçenin fevkinde bir pa
ra verilmiş olacak değildir. 

Arz edeyim : Meselâ iki kaymakam var. Biri, 
alayı idare etmesi lâzımgelen miralayların adedi az 
olduğu için - bittabi kaymakamlar içinde en mukte
diri alay kumandanlığına tayin edilir - ki böyle kay
makam rütbesinde alay kumandanlığını idare etmek
te olan birçok kaymakam vardır. Diğer daha bir ço
ğu da alay kumandan muavini olarak icrayı vazife 
etmektedir. Şimdi biri alay kumandan muavini, di
ğeri doğrudan doğruya alay kumandanı, alayı talim 
ve terbiye etmekte ve alayı yetiştirmekten mesul oîan 
bir zatın rütbesi ayrı olduğundan dolayı bu makam 
maaşı bu madde mucibince ilga edilecek olursa iki
si de müsavi maaş almış olacaklardır. Saniyen mese
lâ alay kumandanlığını ifa eden bir miralay var, ay
nı rütbeyi haiz bir zat bir fırkayı idare etmesi lâzım 
gelen bir kumandan bulunamadığından naşi diğer 
bir miralay fırka kumandanlığına tayin edilmiştir. 
Diğer bir miralay Divanı Harpte azadır. Şimdi bu 
vazaifi böyle nazarı dikkate alacak olursak Divanı 
Harp azalığı, fırka kumandanlığı, Ordu Erkânı 
Harp Reisliği bunlar bir birinden vazifenin ehemmiye
ti noktai nazarından lâzım gelen şerait ve evsafça, 
iktidar ve malûmatça çok farklıdır. Her hangi bir 
miralayı Müdafaai Milliye Vekâleti Divanı Harbe aza 
tayin edebilir. Fakat her miralayı Fırka Kumanda
nı yapamaz. O miralay da evsafı matlube şerait ve 
saire arar, bulursa tayin eder ve bunların adetleri 
azdır. Şimdi bu maddeyi kabul ettiğimiz takdirde 
evsaf ve iktidarı yekdiğerinden farklı olan zevata ay
nı maaşı vermiş olacağız. 

Diyebiliriz ki: Mademki, ifa ettikleri hizmetin 
derece ve nevi başka başkadır. Onlara ifa ettikleri 
vazifelere göre yüksek rütbeler verilsin. Fakat bu
na ordumuzun bugünkü vaziyeti gayrimüsaittir. Me
selâ yirmi tane fırka varsa yirmi tane mirliva yok

tur ki hepsini fırka kumandanı yapalım. Bizzarure 
bazı fırkaları miralay rütbesindeki ümeranın tahtı 
kumandasına vermek mecburiyetindeyiz. Eğer bu 
maddeyi kaldırırsak müddeti asgâriyeyi ikmal eder 
etmez, o miralayı derhal terfi ettirmek mecburiyetin
de kalırız. Çünkü bu kadar haksızlığa karşı şikâyet 
vaki olacaktır. Bu şikâyatı Vekâlet nazarı dikkate 
almağa mecbur olacak. 

Ondan başka hasbelluzum ordu erkânı harbiye 
riyasetini ifa ettirmek üzere nasb ve tayin edeceği bir 
miralayı, Vekâlet, herhangi bir fırka kumandanlığına 
gitmekte iken hasbelluzum onu buraya getirmiştir, 
istihdam etmiştir. Kadrosu mirliva rütbesi olan ordu 
erkânı harbiye riyasetinde miralay rütbesinde bir zat 
ifayı hizmet ederken, ötede divanı harpte azalık 
eden bir miralay, ben fırkaya gideceğim, çünkü ben 
zaten fırka kumandanıyım, oradan beni buraya ge
tirdiler, orada iken otomobilim vardı, menafiim var
dı, bir takım imtiyazatım vardı, beni oraya gönderin di
yecek. Binaenaleyh Müdafaai Milliye Vekâleti ordu 
erkânı harbiye riyasetini ifa ettirecek miralay bula
mayacaktır. O zatı ordu erkânı harbiye riyasetine 
mahsus makam maaşı ile tatmin edersek, ona ehem
miyet vererek, ancak o suretle makam maaşı ile fır
ka kumandanlığında bu vazifeyi hüsnü ifa eder. Bu 
itibarla zaten bütçelerde kadroların her rütbe, her ma
kama ve her memuriyete tahsis edilen rütbenin aza-
misî nazarı dikkate alınarak bütçeler kabul olunduğu 
için bu madde ilga edilmezse yeniden para vermeğe 
mecbur olduktan başka maddenin ilgası elyevm mu
cibi tasarruf olmakta bulunan bazı hususatı, bazı 
idarî işleri yani bir fırkayı miralay ile idare ederek 
miralayla mirliva arasındaki farkı muhassesatı ken
disine vermek sureti bunu icraya muvaffak olamıya-
cağız. Bunun üzerine o miralay, müddeti asgariyesini 
ikmal eder etmez, derhal mirlivalığa terfi ettirmeğe 
mecbur olacağız ki bu müddeti asgâriyeyi ikmal günü
ne kadar da belki, demin arz ettiğim misal gibi, ordu 
erkânı harp reisliğini yapmakta olan bir zatın vazife
sini terk etmesine kimse mani olamaz. Zaten fırka 
kumandanı olarak gelmiştir. Bugün bu maaş kesilince, 
terki vazife ederek giden fırka kumandanına kimse
nin mani olmağa hakkı yoktur. Binaenaleyh bu mad
denin, müeddasına nazaran, ancak birinci sene için 
ordumuzda tatbiki zarurîdir. Yüksek vazaifi ifa et
mek kudretinde bulunan zabitan ve ümerayı tedricen 
müddeti asgarîlerini ikmâl ettikçe kadrolara göre tav
zif etmek zarurîdir. Binaenaleyh bu maddenin tayyını 
teklif ediyoruz. Kabulünü rica ederiz. (Hayır sesleri) 
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MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ KÂZIM PA
ŞA (Karesi) — Efendim, vaziyeti kısaca arz edeyim. 
Şimdi bir kaza kaymakamı tasavvur buyurunuz.. Bir 
vilâyette vali makamında bulunur ve vazife görürse 
orada bulunduğu müddet zarfında aldığı maaşla bir 
fark olması lâzımdır. Tabiatiyle orduda bir binbaşı 
alay kumandanlığı yaparsa diğer bir binbaşı tabur 
kumandanlığı yaparsa alay kumandanlığı yapan bin
başının tabiatiyle diğer teşkilâtı devlete kabul edilmiş 
olan bütün esasat gibi bunun da bir fark alması ikti
za eder. Şayet bunu yapmazsak, yani ordudan hiç bir 
zat mafevk makamda istihdam edilmesin, herkes 
rütbesine mukabil makamda istihdam edilsin dersek, 
o vakit bizim bütün fırka kumandanlıklarının ekseri
si münhal kalır. Çünkü o kadar rütbede mirlivamız 
yoktur. Bütün kolordu kumandanlıklarımız münhal 
kalır. Çünkü o kadar ferikimiz yoktur. O zaman ne 
yapmak iktiza eder? Lalettayin daha layiki ile tecrü
beden geçmeden ve evsafı anlaşılmadan müddeti as
garisini bitirmiştir, bu makama bu adamı getirelim 
diye yürütmek lâzımdır. Bu madde bir zammı muta-
zammın değildir ve cüzî bir fark teşkil eder, mademki, 
bütün teşkilâtı devlette .böyle bir rütbe mafevkinde 
istihdam edilenlere bir farkı maaş veriliyor. Bu su
retle bu madde tay edilsin, esasen mühim bir zam 
yapılacak değildir. 

REFİK BEY (Konya) — Ne kadar fark ediyor? 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ KÂZIM PA
ŞA (Karesi) — Hiç bir fark yoktur. Bütçenin heyeti 
umumiyesi dahilinde dönecektir. 

(Maliye Vekili izahat versin sesleri) 

REİS — Efendim, maddenin tayyını teklif ediyor
lar. (Ret sesleri) 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY (İzmir) — Yanlış 
anlaşıldı efendim. Muvazene namına söylüyorum. Bir 
yüzbaşı binbaşı makamına geçmeyecek demedik. Ara 
yerdeki farkı almayacak, dedik. (Çok sesleri) Bunlar 
kâfi derecede maaş almıştır. Bir miralay, isterse kolor
du kumandanı olsun. Madun rütbeyi haiz bir adam 
mafevkin vazifesini alabilir. Yalnız aradaki fark o 
makamın maaşını almamaktır. Çünkü bir kere kâfi 
derecede kendileri için yüksek bir mevkide bulunmak 
bir şereftir. Sonra namütenahi zabitler, vakitleri gel
diği halde terfi edemedikleri için şikâyet edip duru
yorlar. 

REİS — Efendim, maddenin tayyını reyi âlilerine 
koyacağım. Tayyı kabul edenler lütfen ellerini kaldır
sın... Aksini reye koyuyorum. Kabul etmeyenler lüt
fen ellerini kaldırsın... Tay kabul olunmadı. 
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Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... Kabul etme
yenler el kaldırsın... Madde kabul olundu. 

Madde 28. — Şimendifer ve vapur ücretleri için 
tesviye ilmühaberi verilmesi usulü mülgadır. Badema 
mezkûr nakliyat ücretleri peşin olarak ödenecektir. 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? Maddeyi 
kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... Aksini reye 
koyuyorum. Kabul etmeyenler lütfen ellerini kaldır
sın... Kabul olundu efendim. 

Madde 29. — Bilumum emniyeti umumiye büt
çesindeki istidlâat masrafı tahsisatı mesture misilli 
Başvekil ile Dahiliye ve Maliye vekilleri tarafından 
ısdar olunan kararname ile sarf olunur. 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? Kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın... Aksini reye koyu
yorum. Kabul etmeyenler lütfen ellerini kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 30. — Memurini hariciye maaş ve tahsi
satı atideki eşkâle göre tediye olunur : 

A - Kambiyosu harpten evvelkine nispetle Türk 
evrakı nakdiyesinden yüksek olan mahallerde maaşa-
tın harpten evvelki mukabiline hayat pahalılığının 
tamamı ilâve edilir ve tahsisatın yalnız harpten ev
velki mukabili verilir. 

B - Kambiyosu Türk evrakı nakdiyesinden dun 
olan mahallerde maaşların harpten evvelki mukabili 
İngiliz lirası ve tahsisatları Türk evrakı nakdiyesi 
olarak tediye edilir. 

C - Kambiyosu sıfır derecesinde olan mahaller
de maaş ve tahsisatlarının harpten evvelki mukabili 
İngiliz lirası olarak tayin olunur. 

Berveçhibalâ verilecek hayat pahalılığı ile akça 
farkı tahsisatı fevkalâde makamında verilir ve ha
yat pahalılığı miktarı altı ayda bir Hariciye ve Ma
liye vekâletleri tarafından tayin edilir. Tahsisatı fev
kalâde kararnamesinin işbu maddeye muhalif ah
kâmı mülgadır. 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Efendim, bu
rada üç şık gösteriliyor. Birisi, kambiyosu harpten 
evvelkine nispetle Türk evrakı nakdiyesinden yük
sek olanlar, ikincisi kambiyosu Türk evrakı nakdi
yesinden dun olanlar üçüncüsü de kambiyosu sıfıra 
müncer olanlardır. Bunların birincisi, ikincisi mu
vafıktır. Fakat üçüncüsüne bakın. Kambiyosu Türk 
evrakı nakdiyesinden dun olan mahallerde maaşların 
harpten evvelki farkı İngiliz lirası olarak verilir ve 
mukabil tahsisatları Türk evrakı nakdiyesi olarak 
tediye edilir. Yani yüz lira ise yüz Türk evrakı nak
diyesi verilir. Bendeniz tetkik ettim. Meselâ Atina 
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Sefaretinin tahsisatı (100) Türk lirası oluyor. Bu (100) 
Türk kâğıdı iie araba, benzin, tenvir, teshin, kırta
siyesi olur mu? 

FERİT BEY (Çorum) — Efendim, (B) fıkrası
nın «tahsisatları» kelimesinden sonra üç misli ola
rak tashihini" kabul ettik. Tebliğ edeceğiz. Üç misil 
olarak kabul edildi. (B) fıkrasının İngiliz lirası ve 
tahsisatları kelimesinden sonra (üç misli Türk ev
rakı nakdiyesi olarak tediye edilir) denilmelidir. 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Efendim, üç 
misli ile de idare edilemez onun için şu (A), (C) 
maddelerinin tevhidini teklif ediyorum. Çünkü bu 
para ile idare edilmesi kabil değildir. 

REİS — Efendim, Gelibolu Mebusu Celâl Nuri 
Bey, (B), (C) fıkralarının tevhidini teklif ediyor. 

Riyaseti Celileye 
(B) ve (C) fıkralarının şekli atide tevhidini tek

lif ederim : 
(Kambiyosu Türk evrakı nakdiyesinden dun ve

ya sıfıra müncer olan mahallerde maaş ve tahsisat
larının harpten evvelki mukabili İngiliz lirası olarak 
tayin olunur.) 

Gelibolu 
Celâl Nuri 

REİS — Bu teklifi kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. Kabul etmeyen
ler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul edilmemiştir. 
Şimdi efendim, Muvazenei Maliye Encümeni (B) 
fıkrasının şu suretle tadilini teklif ediyor : 

(Kambiyosu Türk evrakı nakdiyesinin dun olan 
mahallerde maaşları harpten evvelki mukabili İngi
liz lirası ve tahsisatları 3 misli Türk evrakı nakdisi 
olarak verilir.) Bu tadili kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. Kabul etme
yenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul olundu. 

Maddeyi tadil veçhile reyinize koyuyorum. Ka
bul edenler lütfen ellerini kaldırsın... Aksini reye 
koyuyorum. Kabul etmeyenler lütfen ellerini kaldır
sın... Kabul olundu efendim. 

Madde 31. — Leylî mekâtip talebesinden alman 
ücurat, iaşe ve ibate masrafından dun olamaz ve me-
kâtibi mezkûreye alınan mecannî talebe miktarı üc
retli talebe adedinin humsunu tecavüz eyleyemez. 
Meccani talebe masarifi Hükümete aittir. 

ADLİYE VEKİLİ MUSTAFA NECATİ BEY 
(İzmir) — Efnedim, Adliye bütçesi malumu âliniz 
Mayıstan itibaren tatbik edilecektir. Binaenaleyh ya
pılan kanunda otuz birinci madde olarak şu tarzda 
bir madde teklif ediyoruz : 

«Gerek bütçede tasarruf için memuriyetleri lâğ-
vedildiği halde on dört gün ifayı vazife eden ve ge
rek teşkili mahakim kanununun tatbikine kadar ifayı 
vazife eden hükkâm ile ketebe ve müstahdemini ad
liyenin tahakkuk eden istihkakları; 1340 senesi ad
liye bütçesinin eyyami haliye tasarrufatından tesviye 
olunur.» 

Bu tarzda bir madde bulunursa mağdur olmazlar. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Reis Bey
efendi, Encümenden bir suale müsaade buyurur mu
sunuz? 

REİS — Efendim, ayrıca bir madde olarak Ad
liye Vekili bir şey teklif ediyorlar. 

(Adliye Vekilinin teklifi tekrar okundu) 
FERİT BEY (Çorum) — Efendim, o kelimenin 

«bütçe dahilinde deveran ettirmek üzere» şeklinde 
kabulünü teklif ederim. 

REİS — Efendim, böylece otuzbirinci maddeyi 
kabul edenler lütfen ellerini kaldıtsın... Kabul olun
du. 

REİS — Otuz ikinci maddeyi okuyoruz. (Öbür 
maddeyi reye koymadınız sesleri) 

(Sabık otuz birinci madde tekrar okundu) 
REİS — Efendim, bu madde hakkında teklif 

vardır. İstanbul Mebusu Akçuraoğlu Yusuf Beyle 
Karahişar Mebusu Musa Kâzım Bey ve rüfekası ta
rafından verilen tadilnamede; «dörtte birini teca
vüz eyleyemez.» deniliyor. Yani humus kelimesinin 
yerine dörtte biri kelimesini ikamesini teklif ediyor
lar. (Maliye Vekili ne diyorlar sesleri) 

YUSUF AKÇURA BEY (istanbul) — Efendim, 
ahalimizin" bir çoğu fakirdir. Bilhassa köylerde ley
lî mektepler açılmak tasavvuru vardır. Onların ço
cuklarını getirip mektepte okutacağız. Halbuki bun
lar para vermek iktidarını haiz değildirler. Ondan 
sonra büyük şehirlerimizde şehit çocukları kesirdir. 
Binaenaleyh bu noktai nazardan beşte biri yerine 
dörtte birini teklif ediyoruz ve bu teklifi bir kaç ar
kadaş yaptık. İnşallah Maliye Vekili Bey de bu ha
yırlı işe cevabı ret vermez. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — Efendim, köylerin mektepleri 
meccanedir. Bu ise ayrı bir iştir. Köy iptidaî mek
tepleri ayrıdır. 

YUSUF AKÇURA BEY (İstanbul) — Leylî mek
tepler efendim, leylî. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — Efendim, zaten eskiden beri hu
mus derecesindedir. Köy mektepleri ise ayrı bir me
seledir, 
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REİS — Demek hükümet kabul etmiyor efendim. 
(Hayır sesleri) 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — Evet efendim, kabul etmiyor. 

REİS — Efendim, humus kelimesi yerine dörtte 
biri kelimesini kabul edenler lütfen el kaldırsınlar... 
Aksini reye koyuyorum. Kabul etmeyenler lütfen 
ellerini kaldırsınlar. Kabul olundu efendim. 

Maddeyi tadil şekliyle reyi âlilerine koyuyorum. 
Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsınlar... Aksini 
reye koyuyorum. Kabul etmeyenler lütfen ellerini 
kaldırsınlar... Kabul olundu. 

Madde 33. — Ziraat Vekâletince 1340 senesi müf
redat kadrosunda muharrer birinci ve ikinci sınıf 
muhafaza memurları teşkilâtı vücuda getirilinceye 
kadar elyevm müstahdem olan memurinin maaşatı 
mevzu tahsisattan tesviye edilecektir. 

NURİ BEY (Kütahya) — Efendim, böyle bir 
kanun Ziraat Encümeninden; Muvazene ve Müda
faai Milliye Encümenlerine geldi ve biz de bunun 
miktarını anlayalım. Hükümetle görüşüldü mü, na
sıl oldu, takarrür ettirildi mi dedik? 

REİS — Yani maddenin tayyını mı teklif edi
yorsunuz? 

NURİ BEY (Kütahya) — Hayır efendim; gö
rüşmüş ve anlaşmışlar ise pekâlâ. 

ZİRAAT VEKİLİ ZEKÂ! BEY (Aydın) — Efen
dim, bu husus Müdafaai Milliye Vekili ile görüşül
dü. Bizimle yani Ziraat Vekâletiyle mutabık 1; al
dık. Müdafaai Milliye Vekili bu hususta bizimle 
müttefiktir. 

REİS — Ziraat Vekili ile Müdafaai Milliye Ve
kili bu hususta müttefik kalmışlar efendim. Başka 
söz isteyen var mı efendim? Maddeyi tekrar reyi 
âlilerine koyuyorum. Kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsınlar... Akini reye koyuyorum. Kabul etme
yenler lütfen ellerini kaldırmlar... Kabul olundu. 

Madde 34. — Her sene Müdafaai Milliye Ve
kâletince kur'a efradı meyanından jandarmaların 
tefrikine müteallik usul dairesinde ve Ziraat Vekâ
letinden lüzum gösterilecek miktarda efrat tefrik 
edilerek ormanların muhafazasında istihdam olun
mak ve sıfatı askeriyeyi haiz bulunmak üzere 
Vekâleti mezkûre emrine verilecektir. Bu muhafız
ların sureti istihdamı ayrıca bir nizamname ile ta
yin olunacaktır. 

RÜŞTÜ PAŞA "(Erzurum) — Efendim, Ziraat 
Vekili 10 bin nefer ister, 5 000 nefer ister, bunun için 
miktarı tayin edilsin. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Efendim, jandarma gi
bi istihdam olunacak orman kolcularının beherine 
13,5 lira maaş verilecek, yani maaş gibi para verile
cektir. Fakat bunların içerisinde onbaşı, çavuş bulu
nur. Bunlar jandarma gibi toplu bulunmazlar. Her 
biri şurada burada dolaşırlar. Onun için ait olduğu 
vekâlete mezuniyet verelim. 13,5 liradan 20 liraya 
kadar maaş verilsin. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — 40 lira ve
rilse gene çalar. 

ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Arz ettiğim gibi 
maaş verebilsin. Bu suretle tadilini teklif ederim, bu 
suretle olursa olsun, başka suretle imkânı yoktur. 
Bununla beraber zam edilecek miktar bütçede bir 
fark göstermez. 200 kişi istihdam edileceğine 180 ki
şi istihdam eder. Fakat ehil ve erbap olanları is
tihdam eder ve bu suretle muhafaza edileceğinden 
emin olunabilir. Bendeniz bu kanaattayım. 

RÜŞTÜ PAŞA (Erzurum) — Efendim, herkes 
evlâdını memleketin müdafaası için verir, hiç kimse 
evlâdını orman muhafazası için vermez. Bunda ma
na yoktur. 

ALİ RIZA EFENDİ (Amasya) — Hizmetçilik 
ediyor ya... 

RÜŞTÜ PAŞA (Erzurum) — Sonra efendim, 
mesuliyet kabul etmez ve ormanı satar. Onun için 
bunun manası yoktur. «En doğrusu budur sesleri.» 

ZİRAAT VEKİLİ ZEKÂİ BEY (Aydın) — Efen
dim, müsaade buyurunuz, Türkiyede muhafazası, 
orman idaresinin mesuliyetine tevdi edilen orman
ların miktar sahası 6 milyon hektardır. Asgarisi 5 
milyon hektardır. Yani 50 milyon dönümdür. Bu 5 
milyon hektar ormanın muhafazası için geçen se
ne zarfında kabul edilen bütçe ile ve bu seneye mü-
devver olan memurin kadrosu ile 700 bekçiye tevdi 
edilmiştir. Yani 700 bekçiye tevdi ederseniz bu 5 
milyon hektarın beherine isabet eden miktar, kolay
lıkla hesap edilebilir. Her halde bir adamın kabiliye
ti muhafazasından çok yüksektir. Binaenaleyh bu 
meseleyi Ziraat Vekâleti bütçesinin orman kısmı 
mevzubahis olduğu zaman, Muvazenei Maliye En
cümeni ile uzun uzadıya tetkik ettik. Kabul edilen 
eski İktisat Vekâleti bütçesinin haricine çıkmamak 
zarureti olduğu için o zaman yeni teşkil ettiğimiz 
Ziraat Vekâleti de Muvazenei Maliye Encümenince 
kabul edilmiş olan teşkilât dahilinde hareket etmek 
mecburiyeti altında, eski muhafaza teşkilâtı için ka
bul edilen paranın acaba daha fazla müsmir bir şe-
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kilde nasıl sarf edilebileceği imkânını düşünmeğe 
mecbur oldu. Binaenaleyh kabul edilmiş olan 300-400 
küsur bin lira tahsisatı behemehal tezyit edememeğe 
mecbur olduğundan 700 bekçi yerine 2 200 adet bek
çi istihdam edebilmek için jandarmalarda olduğu gi
bi, vazifeyi askeriyelerini ifa sadedinde yani dahilî 
mükellefiyeti askeriye olmuş insanlar arasından jan
darmaya nasıl tefrik edilir ve bunlar askerliğini ifa 
etmiş addedilerek 165 lira senelik ücretle istihdam 
edilirlerse, aynı kabilden olmak üzere vazifeyi as
keriyelerini ifa için esnana dahil olmuş insanlardan 
ciheti askeriyece talim için alınamayan ve binaenaleyh 
sinleri geçmiş olduğu halde vazifeyi askeriyelerini 
ifaya davet olunamayan efrattan ki - o zaman Mü-
dafaai Milliye Vekili paşa hazretleri de bunların 
mevcut olduğunu ve Müdafaai Milliye kadroların
dan bu sebeple açıkta kaldıklarını söylediler. - is
tihdam etmek üzere bu 2 200 kişi muhafaza kadrosu
nun teşkili tahsisat içinde kabil olduğu anlaşıldı. Bi-
nanaleyh 700 kişi yerine böyle vazifeyi askeriyele
rini ifa etmek üzere 2 200 kişi istihdam edileceklerdir. 
Aycıca 200 de daha yüksek maaşla doğrudan doğ
ruya memur olarak istihdam edilecek ki cem'an ye
kûn 2 200 kişinin bu tahsisatla kabili istihdam olduğu 
anlaşıldı. Ciheti askeriyece kur'a efradından tefrik 
edilecektir. Bunların jandarma sıfat ve salâhiyetle
rini haiz olmaları cihetine gelince; Heyeti Âliye is
terse maddedeki sıfatı askeriyeyi haiz bulunmak 
tefsirini (jandarma sıfat ve salâhiyetini haizdir.) Su
retiyle tebdil ederek tasrih edebiliriz. 

ALİ ŞUURÎ BEY (Karasi) — Ormanların mu
hafazası matlup ise bu madde aleyhin izedir, iki bin 
kişi daha ormanları tahrip edecek demektir. 

ZİRAAT VEKİLİ ZEKÂÎ BEY (Devamla) — 
Tabiî bu bir içtihat meselesidir. Herhalde muhafaza 
edecek efradın miktarını 700 den 2 200 kişiye yani 
muhafaza edecek adamların miktarını dört misline 
çıkarmak muhafaza kuvvetini dört misli tezyit et
mek demektir. Eski bekçilerin ifa ettikleri hizmetten 
bu jandarma vazifesi ile alınacak olan insanların ya
ni dahili esnan olan kimselerin yapacağı hizmet da
ha aşağı mı olacaktır, daha fazla mı olacaktır? Bu 
bir takdir meselesidir. Bendeniz öyle kaniimki, bun
ların miktarı eski bekçilerin miktarı kadar da olsa 
bunların yapacağı hizmet daha fazladır. Çünkü bun
lar askerdirler. Aile sahipleri değildirler, bekârdırlar. 
Çoluk çocuk beslemek mecburiyetinde değildirler. 
Şimdi bekçiler ise doğrudan doğruya köy sakinlerin-
dendir ve verilen maaşları azdır. Binaenaleyh pek 

çok fenalıklar olmaktadır. Bendenize mesuliyeti tev
di etmiş iseniz bendeniz de ancak bu şekilde iş yapa
bilirim. (Müzakere kâfi sesleri.) 

REÎS — Efendim, müzakerenin kifayetini kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. 
Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Müzakere kâ
fi görülmüştür. 

REFÎK BEY (Konya) — Aleyhinde söyleyecek
tim. 

REÎS — Efendim, maddenin tayyına dair bir tek
lif vardır. (Asker ormanı tahrip eder sesleri) (Aske
rin şerefi var, orman bekçiliği yapamaz sesleri) Mad
denin tayymı kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ak
sini reye koyuyorum. Maddeyi kabul etmeyenler lüt
fen el kaldırsın... Madde kabul edilmiştir efendim. 

ALI ŞUURl BEY (Karesi) — tştibah vardır Re
is Bey, 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Reis Bey, 
beş kişi ayağa kalktık, tekrar reye koyunuz. 

REFİK BEY (Konya) — Beş kişiyiz efendim. 
REtS — Efendim, bu vakit geçirmektir tay ta

raftan olanlar lütfen ayağa kalksın... Aksini reye ko
yuyorum. Maddeyi kabul edenler lütfen ayağa kalk
sın... Madde kabul edilmiştir. 

REİS — Efendim, Nuri Bey, maddedeki sıfatı as
keriye kaydının tayyını teklif ediyorlar. 

NURt BEY (Kütahya) — Jandarma sıfat ve sa
lâhiyetini olamaz. 

REİS — Efendim, Çorum Mebusu Mustafa Be
yin takririni okutuyorum : 

Riyaseti Celiliye 

Sıfatı askeriye yerine «jandarma sıfat ve salâhi
yetini» tabirinin ikamesini teklif eylerim. 

Çorum Mebusu 
Mustafa 

REİS — Bu teklifi kabul edenler lütfen el kal
dırsın... Kambul edilmiştir. 

Riyaseti Celiliye 

Otuz üçüncü maddeye fıkrai atiyenin ilâvesini 
arz ve teklif eylerim. 

Bu muhafızların sureti istihdamı cümlesinden 
sonra (ve 13,5 liradan, yirmi liraya kadar ücuratı 
şehriyelerinin takdiri derecatı) ayrıca bir nizamname 
ile tayin olunacaktır. 19 Nisan 1340 

Bolu 
Şükrü 
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RElS — Bu teklifi kabul edenler lütfen el kal
dırsın... Aksini reye koyuyorum. Kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul olunmadı efendim. Bi
naenaleyh madde şu şekli almıştır : 

«Her sene Müdafaai Milliye Vekâletince kur'a 
efradı meyanından jandarmaların tefrikine müteallik 
usul dairesinde ve Ziraat Vekâletinden lüzum gös-

. terilecek miktarda efrat tefrik edilerek ormanların 
muhafazasında istihdam olunmak ve jandarma sı
fat ve salâhiyetini haiz olmak üzere vekâleti mez-
kûre emrine verilecektir. Bu muhafızların sureti is
tihdamı ayrıca bir nizamname ile tayin olunacaktır.» 

RElS — Madde bu şekli almıştır. Kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. Kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul olunmuştur. 

Madde 35. — Hükümetçe berayı tahsil memali-
ki ecnebiyeye gönderilen talebe, masarifi tahsiliye-
lerini memuriyete tayinleri tarihinden itibaren niha
yet on sene zarfında mukassaten tesviyeye mecbur
dur. 

RECEP BEY (Kütahya) — Efendim, teklif buy-
rulan bu maddeye göre memaliki ecnebiyeye tah
sil için gönderilecek talebeye bütün müddeti tahsili-
ye esnasında kendisi için ne sarf edilirse avdetinden 
sonra hükümet hizmetinde bulunacak diyor, bittabi 
bulunamayan da olur. Q paralan bütün müddeti öm
ründe tazmine mahkûm olacak. Gerçi bir vatanda
şın Avrupaya izamı ve fazla bir tahsil ile yetiştiril
mesi, onun şahsı için millet tarafından deruhde edil
miş bir külfettir. Bu külfetin mukabilindeki nimeti 
ihtiyar eder. Fakat bu nimet kendi şahsına hibe edil
miş gibi onu bedelen istirdat etmektense, o adamın 
orada tahsil neticesi istihsal ettiği füyuzatı manevi-
yeden, mecburî hizmet ettirmek suretiyle vatanın is
tifadesini temin ederek, bedeli manevîsini istirdat et
mek daha doğrudur. Bundan başka diğer bir noktai 
nazar vardır. Malumu âliniz, Meclisi Âlinizin muva
fakatiyle esaslı mütehassıslar celbediyoruz. Efendi
ler, milletin ömrünün sonuna kadar veyahut ilâyev-
mülkiyame Avrupa'dan mütehassıs getirmek sure
tiyle bütün işler vücuda gelecek değil ya. Tabiî su
rette kendi içimizden mütehassıslar yetiştireceğiz, 
mecburuz. Fakat sen Avrupa'ya git, tahsil ederken 
millet senin paranı verecek, avdetinden sonra on se
ne mütemadiyen senin aylığından sonuna kadar kıs
telyevm yapacak ve bu ücreti tahsiliyeniz kesilecek 
dersek, ihtisas kapısını ve ihtisasa rağbet kapısını ka
pamış oluruz. Binaenaleyh hem memleketin irfanı 
hem adalet noktai nazarından millet parası ile tah-
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sil eden zevatın memlekete avdetlerinde bu suretle 
bedelini kesmekten ziyade onları behemehal mecbu
ren hizmet etmeğe sevketmek suretiyle esaslar vaz 
etmeliyiz. Bu esasat bazı hususatta mevcuttur. Ol
mayanlar varsa lâyihai kanuniye gelir ve ikmal edi
lir. Bu noktai nazardan maddenin tayyını teklif edi
yorum. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Reis Beyefendi, 
Nafıada bu esas vardır. Zaten Nafıa beher seneyi 
tahsiliye için iki sene Nafıada hizmeti mecburî tut
muştur. 

REFlK BEY (Konya) — Efendim, muhterem Re
is Beyefendi vaktin darlığı hasebiyle çok söz söylet
miyorlar. Kabul ediyorum. Fakat bendeniz sözlerine 
iştirak ediyorum. Hakikaten ne gibi esbabı mücbire 
tahtında bu maddeyi buraya kadar getirmişlerdir? 
Hem tahsile mecbur ediyorsunuz, hem de verdiğiniz 
parayı on sene müddet zarfında istirdat ediyorsunuz. 
Bu şerait dahilinde hiç kimse gitmez ve okumaz. 
Onun için bu maddenin tayyı lâzımdır. 

YUSUF AKÇURA BEY (İstanbul) — Efendim, 
bir kaç arkadaş bu mesele hakkında bir takrir ver
miştik. Hiç olmazsa istirdat müddetinin tenkisi hak
kında idi. Fakat arkadaşımız Recep Bey, daha iyi 
bir prensip koydu kemali memnuniyetle ona iştirak 
ediyoruz. Ve teklifi geri alıyoruz. 

REİS — Efendim, maddenin tayyını teklif edi
yorlar, Maddenin tayyını kabul edenler lütfen el
lerini kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. Kabul et
meyenler lütfen ellerini kaldırsın... Madde tay olun
du. 

Madde 35. — Muvazenei Umumiyeye dahil de-
vaire mensup memurini mazule maaştı, sabıkı mi-
sillü memurinin mensup olduğu vekâla* bütçesinden 
faslı mahsustan Ayan, Hazinei hassa, Şûrayı Dev
let gibi teşkilâtı devlet meyanında dahil olmayan de-
vair ve müessesat mazul memurlarının maaşatı da 
Düyunu Umumiye bütçesinin Muhassesatı Zatiye 
kısmının mazulin maaşatı faslından tesviye olunacak
tır. Mülhak ve hususi bütçelerle idare olunan devair 
ve müessesat mazullerİnin maaşları, mensup oldukla
rı daire bütçesinden verilecektir. Ancak işbu devair 
ve müessesat memurlarının maaşatından tevkif olu
nan yüzde on iki aidatı tekaüdiyenin yüzde ikisi 
mazulîn maaşatı karşılığı olarak dairesince alâko-
nulur. 

REÎS — Söz isteyen var rriı? Kabul edenler lüt
fen ellerini kaldırsın. Kabul etmeyenler lütfen elle
rini kaldırsın... Aynen kabul edildi. 
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Madde 36. — Ankara Şehremanetine on senede 
iade ve tesviye edilmek üzere % 6 faizle 500 000 li
ranın ikrazına Maliye Vekili mezundur. 

REİS — Söz isteyen var mı? Kabul edenler lüt
fen ellerini kaldırsın. Kabul etmeyenler lütfen el
lerini kaldırsın... Kabul edildi. 

Madde 37. — Mübadele, tmar ve İskân kanunu
nun maddesi mülgadır. 

MÜBADELE, ÎMAR VE İSKÂN VEKİLİ MAH
MUT CELÂL BEY (İzmir) — Muhterem efendiler, 
öyle zannediyorumki, Muvazenei Maliye Encümeni, 
bu maddeyi buraya koymakla yanlış bir esas takip 
etmiştir. Vekâletin esas bütçesi müzakere olunurken 
onun esbabı mucibesinde vekâletin muvazzaf kadro
suna ithal edilen bazı müessesata muvakkat memur 
istihdam etmesi salâhiyeti verilmiştir. Meselâ misa
firhaneler için teklif edilen teşkilât ve bu teşkilâtın 
muvakkat mahiyette olmasına binaen bu gibi mu
vakkat teşkilât için lüzum görüldükçe mübadele, 
İskân faslından ücretle memur istihdam edilmesi 
daha muvafık görülerek bu bapta ona göre burada 
mütalaa dermeyan edilmiştir ve Heyeti Muhtereme-
niz tarafından da bu esas kabul buyrulmuştur. Bu
rada ise bu maddede (İmar ve İskân kanununun mü
badele, İmar ve İskân kanununun yedinci maddesi 
mülgadır.) deniliyor. Bu takdirde vekâletin muvak
kat memur istihdamı salâhiyeti alınmış oluyor. Öy
le zannediyorum ki Meclisi Âli, bu maddeyi kabul 
etmeyecektir. Eğer kabul etmiş olursa vekâletin bir
çok muamelâtının akim kalması ve hatta diyebili
rim ki vekâlet muamelâtının felce uğraması katîd'r. 
Arzu buyurursanız bir kaç misal ile arz edeyim. (Ha
yır hayır sesleri) 

REİS — Efendim, maddenin tayyını teklif edi
yorlar. Maddenin tayyını kabul edenler lütfen el kal
dırsın.... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın. Madde 
tay olunmuştur. 

Ahkâmı Umumiye 

Madde 37. — 1325, 1339 Muvazenei Umumiye 
ve avans ve muvakkat bütçe kanunlarının işbu ka
nun ve kavanini mahsusa ile fesih ve tadil edilmeyen 
ahkâmı kemakân bakidir. 

REİS — Efendim, bu madde hakkında bir tek
lif vardır. 1340 senesi Mart muvakkat bütçesinin 
de maddede tasrihini teklif ediyorlar. Tabiî değil mi 
efendim. (Tabiî sesleri) 

FERİT BEY (Çorum) — Efendim, müsaade bu
yurursanız tasriha lüzum yoktur. Şimdiye kadar mu
vakkat bütçe yapılmamıştır. Hep avanstır, 1340 da 
yapılan muvakkat bütçesidir. Buradaki muvakkat 
bütçeden maksat odur efendim. 

REİS — Muvakkat bütçeden maksat, sırf 1340 
senesi Mart ayına mahsus muvakkat bütçedir diyor. 
Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul olundu. 

Madde 38. -— Teşvik ve muavenet maksadiyle 
bazı mevad ve eşyanın kavanîni mahsusası mucibin
ce kısmen veya tamamen af olunan gümrük resimle
ri Maliye bütçesinde (teşvik ve muavenet maksadiyle 
gümrük resminden icra olunan tenzilât ve muafiyat) 
namiyle açılacak faslı mahsusa masraf, aynı zaman
da varidat bütçesinde de irat kaydedilir. 

RElS — Söz isteyen var mı? Kabul edenler lüt
fen ellerini kaldırsın.. Aksini reye koyuyorum. Ka
bul etmeyenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul edil
di. 

Madde 39. — İşbu kanun 1340 tarihinden itibaren 
meriyülicradır. 

RECEP BEY (Kütahya) — Reis Beyefendi, 1 
Mart 1340 tarihinden muteber demelidir. 

REİS — İşbu kanun 1 Mart 1340 olacak. 

FERİT BEY (Çorum) — Malumu âliniz efendim 
senei maliyeler Marttan başlar. (Tashih ediniz sesle
ri) 

REİS — Maddeyi tashih veçhile kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. 
Kabul etmeyenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul 
edildi. 

Madde 40. — İşbu kanunun icrasına Heyeti Ve
kili memurdur. 

REİS — Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... 
Kabul etmeyenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul 
olundu efendim. Efendim, kanunun Heyeti Umumi-
yesini tayini esami ile reye koyacağım. (Bir madde 
vardı sesleri) Efendim, ikinci madde malumu âliniz 
İzmir Mebusu İbrahim Beyin teklifi üzerine o mad
de reye konmamıştır. İkinci maddedeki miktar 
(129 214 610) lira idi. Binaenaleyh maddeyi bu su
retle reyi âlinize koyuyorum. Kabul edenler lütfen 
ellerini kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. Kabul 
etmeyenler lütfen ellerini kaldırsın.. Kabul edilmiş
tir. 
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Kanunun Heyeti Umumiysşini tayini esami ile 
-reyinize vazediyorum. Kabul edenler beyaz, kabul 
etmeyenler kırmızı rey versinler. (Yarın sesleri) Efen
dim, reylerini istimal etmeyenler varsa lütfen reyle
rini istimal etsinler, istihsali ara muamelesi hitam 
bulmuştur. 

Efendim, 1340 senesi Muvazenei Umumiye Ka-
aıunun neticei arasını arz edeceğim. Kanuna 133 rey 
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beyaz, J rey Kırmızı PJJŞUİa verilmiştir. Reye iştirak 
eden zevatın adedi de 134 tur. Binaenaleyh muamele 
tamam değildir. Yarın saat bir buçukta içtima et
mek ye Teşkilâtı Esasiye Kanununu müzakere et-; 
mek üzere celseyi tatil ediyorum. 

liftimi *öii_zf*rekat Saat : 6,30 

- - * » — 
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1340 senesi Muvazenei Umumiye Kanun lâyihasının neticei ârâsı 

(Nisabı ekseriyet hâsıl olmamıştır.)» 

AKSARAY 
Mustafa Vehbi B, 
Neşet 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. 
Zekâi B. 

BAYEZİT 
Şefik B. 

BİGA 
Şükrü B. 

BOZOK 
Avni B. 
Salih B. 
Süleyman Sırrı B. 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi Ef. 
Necati B. 
Refet B. 

CANİK 
Cavit Paşa 
Süleyman Necmi B. 
Talât Avni B. 

Reye iştirak edenler : 134 

Kabul edenler : 133 

Reddedenler : 

Müstenkifler : 

1 

0 

(Kabul edenler) 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa 
İhsan B. 

ÇORUM 

Dr. Mustafa B. 
Ferit B. 
İsmail Kemal B. 
İsmet B. 
Münir B. 
Ziya B. 

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

DERSİM 
Feridun Fikri B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Mustafa B. 

ERTUĞRUL 
Dr. Fikret B. 
Halil B. 

ERZİNCAN 
Sabit B. 

ERZURUM 
Münir Hüsrev B. 
Rüştü Paşa 

ESKİŞEHİR 
Emin B. 

GAZİANTEP 
Ahmet Remzi B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

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

GÜMÜŞHANE 
Veysel Rıza B. 

HAKKÂRİ 
Asaf B. 

İSPARTA 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 

İSTANBUL 
Abdurrahman Şeref B. 
Ali Fethi B. 
Ali Rıza B. 
Hamdullah Suphi B. 
Yusuf Akçura B. 

İZMİR 
Mustafa Rahmi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

İZMİT 
Ahmet Şükrü B. 
Saffet B. 

. KÂNGIRI 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Talat B. 
Ziya B. 

KARAHISARI SAHİP 

Ali B. 
İzzet Ulvi B. 
Kâmil Ef. 
Musa Kâzım B. 
Ruşen Eşref B. 

KARAHİSARI ŞARKL 
Ali Sururi Ef. 
Mehmet Emin B. 

KARESİ 
Ahmet Süreyya B. 
Ali Şuuri B. 
Hulusi B. 
Kâzım Paşa 
Osman Niyazi B. 

KARS 
Ömer Ef. 

KASTAMONU 
Ali Rıza B. 
Halit B. 
Mehmet Fuat B. 

KAYSERİ 

Ahmet Hilmi B. 
KIRŞEHİR 

Ali Rıza B. 

KONYA 
Eyüp Sabri Ef. 
Fuat B4 

Kâzım Hüsnü B.. 
Musa Kâzım EL. 
Mustafa Ef. 
Naim Hazım Ef-
Refik B. 
Tevfik Fikret B: 

KOZAN 
AK Saip B. 

; Afi Şadı B. 

KÜTAHYA 
Nuri B. 

JRağıp B. 
\ Recep B -
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MALATYA 
Dr. Hilmi B. 
Mahmut Nedim B. 

MARAŞ 
Abdülkadir B. 
Mithat B. 

MARDİN 
Derviş B. 
Necip B. 

MERSİN 
Besim B. 
Niyazi B. 

NİĞDE 
Atâ B. 

ORDU 
Faik B, 
Halü Sıtkı Ef. 
Hamdi B. 
Recai B. 

RİZE 
Ali B. 

SARUHAN 
Abidin B. 
Hacı Ethem B. 
Kemal B. 
Mehmet Sabri B. 

SİİRT 
Mahmut B. 

SİNOP 
Dr. Rıza Nur B. 

SİVAS 
Dr. ÖmeF Şevki B. 
Rahmi B. 
Rasim B. 

TEKİRDAĞ 
Faik B. 

TOKAT 
Emin B. 

TRABZON 
Abdullah B. 
Ahmet Muhtar B. 

(Reddeden) 

Rahmi B. 
Süleyman Sırrı Ef. 
Şefik B. 
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1340 Senesi varidat Bütçesi 

( A ) , (B) ve (S) cetvelleri 



I 



- 3 -

Büyük Millet Meclisi 
Riyaseticumhur 
Divanı Muhasebat 
Başvekâlet 
Maliye 
Muhassesatı Zatiye 
Düyunu Umumiye 
Rüsumat 
Tapu 
Dahiliye 
Posta ve telgraf 
Emniyeti Umumiye 
Jandarma 

Fasıl 

(A) CETVELİ 

Lira 

1 548 596 
208 770 
202 998 
329 248 

10 886 279 
10 922 883 
7 560 537 
3 158 080 

718 625 
4 156 763 
4 780 208 
3 123 004 

10 101 096 

(B) 

K, 

80 Hariciye 
Matbuat 
Sıhhiye 
Diyanet İşleri Reisliği 
Adliye 
Maarif 
Nafıa 

• Ticaret 
Müdafaai Milliye 
Bahriye 
Mübadele, İmar ve İskân 
Ziraat 

Yekûnu umumî 

CETVELİ 

Lira 

1 303 025 
136 390 

2 968 331 
1 422 450 
5 381 097 
6 877 626 

17 385 888 
1 962 576 

27 279 386 
6 582 631 
6 020 000 
5 406 652 

140 433 369 

1340 senesi Varidatı muhamminesini mübeyyindir 
Nevi varidat 

Birinci kısım - Bilâvasıta alınan vergiler 

K. 

Lira 

Müsakkafat, arazi ve Vilâyatı Se
lise maktu vergileri 5 170 000 
Temettü ve harp kazançları vergisi 4 000 000 
Harp vergisi 50 000 
Bedeli nakdi askerî 1 500 000 
Davar, deve ve canavar resmi 4 700 500 

Fasıl Lira 

6 Aşar 
7 Hususî ormanlar hasılatı 
8 Maadin rüsumu 
9 Vergi tezakiri 

27 000 000 
70 000 
450 000 
40 000 

Birinci kısmın yekûnu 43 930 500 

10 Damga resmi 
11 Hazine pulları 
12 Harçlar 
13 İhtira Beraü 

İkinci kısım - Damga, harçlar, kaydiyeler, 
cezayı nakdîler 

14 Kaydiyeler 600 000 
800 000 
830 000 

5 000 

675 000 
300 000 15 Cezayı nakdîler 

İkinci kısmın yekûnu 3 210 000 

16 İspirto ve müskirat 
17 Tömbeki bey'iyesi 
18 Gümrük Resmi 
19 Rüsumu Bahriye 

Üçüncü kısım - Bilâvasıta alınan vergiler 

20 Rüsumu Sıhhiye 
21 Saydı berrî ve bahrî 

1 3-50 000 
20 000 

25 460 000 
700 000 

200 000 
440 000 

Üçüncü kısmın yekûnu 28 170 000 



Fasıl 
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Dördüncü kısım - İnhisarlar 

Lira Fasıl 

22 Tuz Resmi 
23 Tütün Resmi 
24 Meskukât 

1 600 000 
5 294 100 

50 000 

Lira 

25 Posta ve telgraf ve telefon 9 100 000 

Dördüncü kısmın yekûnu 16 044-100 

26 Mekâtip ve müessesatı sınaîye ve 
ziraiye hasılatı 

27 Müessesatı sıhhiye hasılatı 
28 Sıhhiye Müdiriyeti hasılatı 
29 Hükümet kinini 
30 Matbaayı Bahriye (Matbaai Âmire-

ye bir şube olarak raptedilmiştir.) 

Beşinci kısım - Müesseseler 

31 Matbaai Âmire 
32 Maadin 

33 Demiryollardan Hazine hissesi 

34 Ankara - Sivas hattı 

200 000 
1 500 
1 500 
50 000 

20 000 

130 000 
50 000 
100 000 
150 000 

Beşinci kısmın yekûnu 703 000 

Altıncı kısım - Emlâk ve eşyayı Devlet hasılatı 

35 Emlâki milliye hasılatı 2 250 000 

36 Devlet ormanları hasılatı 1 200 000 

37 Füruht olunan eşya bedeli 1 000 000 

38 Konya ovası ameliyatı ıskaiye va
ridatı 30 000 

Altıncı kısmın yekûnu 4 480 000 

Yedinci kısım - Hasılatı mütenevvia 

39 Hazine muamelâtından hâsıl olan 75 000 

40 Kumpanyalardan teftiş mukabili 

alman 10 000 

41 Hasılatı müteferrika 
42 Tekaüt tevkifatı 

2 349 296 
2 770 000 

Yedinci kısmın yekûnu 5 204 296 

43 Demiryollarından istirdadat 71 354 
44 Tavizata mukabil istirdadat 10 000 
45 Müşterek muhafaza masrafına muka-

Sekizinci kısım - İstirdadat 

bil Reji ve Düyunu Umumiyeden 

Sekizinci kısmın yekûnu 

138 360 

219 714 

Dokuzuncu kısım - İstihlâk Rüsumu 

Fasıl Lira 

46 Sigara kâğıdı, oyun kâğıdı, bilardo, 
dama, kibrit, kav ve mevaddı saire 14 461 000 

Dokuzuncu kısım yekûnu 14 461 000 



Onuncu kısım - Harp karşılığı varidatı 
fevkalâdesi ve varidatı cedide 

Fasıl Lira 

47 Harp karşılığı varidat fevkalâdesi 11 692 OOO 
48 Varidatı cedide 1 100 000 

Onuncu kısmın yekûnu 12 792 000 

Yekûnu umumî 129 214 610 



(S) CETVELİ 

Miktarı 
maaş 
Lira 

Hidematı vataniye tertibinden muhassas maaşat 
Esami 

Miktar 
maaş 
Lira 

10 Şehit Tevfik Sükuti Beyin validesi Fatma Zeh
ra hanım. 

10 Şehit Tevfik Sükuti Beyin hemşiresi Saniye ha
nım. 

10 Çarkçı Yüzbaşısı Halil tbrahim Efendi zevcesi 
Fatma Belkis hanım. 

5 Çarkçı Yüzbaşısı Halil ibrahim Efendi keri
mesi Iclâl hanım. 

5 Çarkçı Yüzbaşısı Halil ibrahim Efendi keri
mesi Necmiye hanım. 

5 Çarkçı Yüzbaşısı Halil ibrahim Efendi mah
dumu Celâlettin Efendi. 

4 Abdülezel Paşa hafidesi Naciye hanım. 
15 Adliye Nazırı merhum Refik Beyin ikinci ha

remi Meveddet hanım. 
10 Bahriye yüzbaşılarından Fethi Beyin pederi 

Abdurrahman Efendi. 
10 Tayyareci Nuri Beyin validesi Seher hanım. 
4 Abdülezel Paşa hafidesi Fatma hanım. 

15 Şehiden vefat eden Binbaşı Muhtar Beyin 
hemşiresi Binnaz hanım. 

9 Mithat Paşa kerimesi Fatma Memduha hanım. 
25 Gazi Osmanpaşa haremi Fatma hanım. 
18 Babıâli vakasında şehit edilen Haıbiye Nazırı 

Nazım Paşa kerimesi Atiye hanım. 
9 Mithat Paşa kerimesi Mesrure hanım 

10 Merhum Niyazi Bey zevcesi Feride hanım. 
10 Merhum Niyazi Bey hemşiresi Lütfiye hanım. 
10 Merhum Niyazi Bey mahdumu Mithat Efendi. 
10 Merhum Niyazi Bey mahdumu Süleyman Asım 

Efendi. 
62,5 Sadri Esbak merhum Mahmut Şevket Paşa 

zevcesi Dilşat hanım. 
40 Üçüncü Ordu Kumandanı ismail Hakkı Paşa 

validesi Habibe hanım 
20 Esbak Diyarbekir Valisi Reşit Bey merhumun 

haremi Mazlume hanım. 
6 Esbak Diyarbekir Valisi Reşit Bey mahdumu 

Şinasi Efendi. 
6 Esbak Diyarbekir Valisi Reşit Bey merhumun 

mahdumu Cehrî Efendi. 

6 Esbak Diyarbekir Valisi Reşit Bey merhumun 
mahdumu Cezmi Eferdi. 

6 Esbak Diyarbekir Valisi Reşit Bey merhumun 
kerimesi Fikret hanım. 

6 Esbak Diyarbekir Valisi Reşit Bey merhumun 
kerimesi ismet hanım. 

20 Şeyhülislâm Hayri Efendi merhumun zevcesi 
Munise hanım. 

10 Şeyhülislâm Hayri Efendi merhumun malûl 
mahdumu Hakkı Bey, 

5V Şeyhülislâm Hayri Efendi merhumun mahdu
mu Suat Bey. 

5 Şeyhülislâm Hayri Efendi merhumun mahdu
mu Münip Bey. 

10 Şehit Yüzbaşı Yörük Selim Beyin zevcesi Hik
met hanım. 

5 Şehit Yüzbaşı Yörük Selim Beyin kerimesi Me-
lâhat hanım. 

5 Şehit Yüzbaşı Yörük Selim Beyin kerimesi Za
fer hanım. 

10 Ömer Naci Bey mernumun zevcesi Emine Ad-
viye hanım. 

5 Ömer Naci Bey merhumun kerimesi Müzey
yen hanım. 

5 Ömer Naci Bey merhumun mahdumu Arif 
Efendi. 

50 Irak Şeyhül Meşayihi Acemi Paşa. 
4 Merhum Mehmet Alı Beyin zevcesi Belkis ha

nım. 
4 Merhum Mehmet Ali Beyin kerimesi Fatma 

Mihriban hanım. 
4 Merhum Mehmet Ali Beyin mahdumu Meh

met Bahattin Efendi. 
10 Sabık Meclisi Mebusan Reisi Reşat Hikmet 

Bey mahdumu Ahmet Reşat Efendi. 
10 Sabık Mebusan Reisi Reşit Hikmet Bey mah

dumu Ömer Fuat Efendi. 
5 Gümüşhane Mebusu şehit Ziya Beyin zevcesi. 
5 Gümüşhane Mebusu şehit Ziya Beyin mahdu

mu Enver Efendi 
5 Gümüşhane Mebusu şehit Ziya Beyin mahdu

mu Zümrüt Efendi. 
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Miktar . I 
maaş 
Lira 

5 Gümüşhane Mebusu şehit Ziya Beyin kerime
si Muammer hanım. 

5 Gümüşhane Mebusu şehit Ziya Beyin kerimesi 
Yadigâr hanım. 

5 Maraş Ulumu Riyaziye muallimi Hayri Efen
di zevcesi Ayşe hanım. 

5 Maraş Ulumu Riyaziye muallimi Hayri Efen
di mahdumu Celâlettin Efendi. 

5 Maraş Ulumu Riyaziye muallimi Hayri Efendi 
mahdumu Kemalettin Efendi. 

5 Esbak Kastamonu Mebusu ismail Mahir Efen
di zevcesi Fatma hanım. 

5 Esbak Kastamonu Mebusu İsmail Mahir Efen
di kerimesi Fatma tffet hanım. 

5 Esbak Kastamonu Mebusu İsmail Mahir Efen
di kerimesi Ayşe Ferihan hanım. 

5 Esbak Kastamonu Mebusu İsmail Mahir Efen
di mahdumu Alâttin Efendi. 

5 Esbak Kastamonu Mebusu İsmail Mahir Efen
di mahdumu Ahmet Ertuğrul Efendi. 

5 Esbak Kastamonu Mebusu İsmail Mahir Efen
di mahdumu Bekir Gündüz. 

2 Kızılca Nahiyesi Müdürü şehit Adil Efendi va
lidesi Selime hanım. 

2 Kızılca Nahiyesi Müdürü şehit Adil Efendi 
zevcesi Havva İsmet hanım. 

2 Kızılca Nahiyesi Müdürü şehit Adil Efendi 
kerimesi İffet hanım. 

25 Sadrı Esbak merhum Talat Paşa zevcesi Hay
riye hanım. 

15 Sadrı Esbak merhum Talat Paşa hemşiresi 
Hayriye hanım. 

15 Bahriye Nazırı Cemal Paşa zevcesi Seniha ha
nım. 

5 Bahriye Nazırı Cemal Paşa kerimesi Kâmuran 
hanım. 

5 Bahriye Nazırı Cemal Paşa mahdumu Necdet 
Bey. 

5 Bahriye Nazırı Cemal Paşa mahdumu Behçet 
Bey. 

10 Trabzon Mebusu Eyüp Zade İzzet Bey zevcesi 
Âfet hanım. 

5 Trabzon Mebusu Eyüp Zade izzet Bey mah
dumu Abdullah Bey. 

5 Trabzon Mebusu Eyüp Zade izzet Bey mah
dumu Abdurrahman Bey. 

Miktar 
maaş 
Lira 

25 Kütahya Mebusu Haydar Bey. 
15 Doktor Baha Şakir Beyin zevcesi Cenan ha

nım. 
5 Doktor Baha Şakir Beyin mahdumu Alp Bey. 
5 Doktor Baha Şakir Beyin mahdumu Celâsin 

Bey. 
100 Büyük Türk Şairi Abdülhak Hamit Bey. 
25 Denizli Mebusu sabıkı Hakkı Behiç Bey. 
5 Denizli Komiseri Hamdi Bey zevcesi Fevziye 

hanım. 
5 Denizli Komiseri Hamdi Bey kerimesi Perihan 

hanım. 
5 Denizli Komiseri Hamdi Bey kerimesi Cengiz 

hanım. 
5 Denizli Komiseri Hamdi Bey validesi Firdevs 

hanım. 
5 Mustafa Necip Bey vaiidesi. 
5 Mustafa Necip Bey hemşiresi. 
5 Suşehrinde idam edilmiş olan Yüzbaşı Nuri 

Bey zevcesi. 
5 Suşehrinde idam edilmiş olan Yüzbaşı Nuri 

Bey mahdumu. 
5 Suşehrinde idam edilmiş olan Yüzbaşı Nuri 

Bey mahdumu. 
10 Muş mutasarrıfı merhum Servet Bey zevcesi. 
5 Muş mutasarrıfı merhum Servet Bey mahdu

mu Kâmuran Bey. 
5 Muş mutasarrıfı merhum Servet Bey mahdu

mu Orhan Bey. 
6 Muş mutasarrıfı merhum Servet Bey kerimesi 

Reyhan hanım. 
10 Akdağ Madeni Kaymakamı Tahir Bey ailesi. 
2 Akdağ Madeni Kaymakamı Tahir Bey zevcesi 

Memnune hanım. 
2 Akdağ Madeni Kaymakamı Tahir Bey keri

mesi Mihrinisa hanım. 
2 Akdağ Madeni Kaymakamı Tahir Bey keri

mesi Nilüfer hanım. 
2 Akdağ Madem Kaymakamı Tahir Bey keri

mesi Tahire hanım. 
2 Akdağ Madeni Kaymakamı Tahir pey mah

dumu Ertuğrul Bey. 
5 Karamağara Nahiyesi Müdürü Tevfik Bey zev

cesi Hafize hanım. 
4 Karamağara Nahiyesi Müdürü Tevfik Bey ke

rimesi Didar hanım. 
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Miktar 
maaş 
Lira t * v 

4 Karamağara Nahiyesi Müdürü Tevfik Bey ke
rimesi Ayşe hanım. 

4 Karamağara Nahiyesi Müdürü Tevfik Bey 
mahdumu Hamdi Bey. 

4 Karamağara Nahiyesi Müdürü Tevfik Bey 
mahdumu Nadir Efendi. 

4 Karamağara Nahiyesi Müdürü Tevfik Bey 
mahdumu İrfan Efendi. 

10 Urfa mutasarrıfı Nusret Bey ailesi. 
. 10 Urfa mutasarrıfı Nusret Bey zevcesi. 

5 Urfa mutasarrıfı Nusret Bey mahdumu Sadık 
Efendi. 

5 Urfa mutasarrıfı Nusret Bey mahdumu Maz
lum Efendi. 

5 Urfa mutasarrıfı Nusret Bey mahdumu Maz
lum Efendi. 

40 Miralay şehit Nazım Bey validesi Libase ha
nım. 

40 İzmir Ahzı Asker Heyeti Reisi Miralay şehit 
Süleyman Fethi Bey zevcesi Fatma Lâtife ha
nım. 

Miktar 
maaş 
Lira 

10 Ankara Mebusu sabıkı Atıf Bey. 
10 Bozkır Kaymakamı Demir Asaf Bey zevcesi 

Samiye hanım. 
0 Bozkır Kaymakamı Demir Asaf Bey mahdu

mu Demir Kevseri Efendi. 
0 Bozkır Kaymakamı Demir Asaf Bey kerimesi 

Gürseli hanım. 
10 Kuvayi Milliye kumandanlarından Yahya Kap

tan zevcesi Şevket hanım. 
0 Kuvayi Milliye kumandanlarından Yahya Kap

tan kerimesi Fikriye hanım. 
0 Kuvayi Milliye kumandanlarından Yahya Kap

tan kerimesi Muzaffer hanım. 
5 Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey zevcesi Hati

ce hanım. 
5 Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey mahdumu 

Adnan Bey. 
5 Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey kerimesi 

Mazhar hanım. 
5 Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey kerimesi 

Müşerref hânım. 


