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3. — Erzurum ve civarı harekatı arzında 

yıkılan köprülerin inşası ve felâketzedelerin 
barındırılması için yapılacak mubayatın pazar-
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lık suretiyle icrası hakkında Başvekâletten 
mevrut tezkere (3/295) ve Kavanini Maliye En
cümeni mazbatası. 49:50 

BİRİNCİ CELSE 

Bed'i Müzakerat Saat : 1,3 

(REİS : Birinci Reis Vekili İsmet Bey) 

KÂTİPLER : Hakkı Bey (Van), Talat Bey (Kângın) 

REİS — Celseyi açıyorum efendim. 

1. ZABTI SABİK HÜLÂSASI 

REİS — Zabtı sabık hülâsası okunacaktır. 

KIRK ALTINCI İÇTİMA 

20 Teşrinievvel 1340 Pazartesi 

Birinci Celse 
Fethi Beyin tahtı riyasetlerinde bilinikat zabtı sa

bık hülâsası kıraat ve aynen kabul edildi. Evrakı va
ride ait oldukları mahallere havale olundu. 

Müteakiben Millî Orduda istihdam edilen Milis 
Zabitan maaşatının sureti tesviyesine mütedair lâyi-
hai Kanuniyenin müzakeresine iptidar edildi ve cere
yan eden müzakere neticesinde bazı tetkikat icrası 
zımnında, muvazenei maliye ve müdafaai milliye 
encümenlerine iade ve havalesi kabul olundu. Bade
hu Ticcaret Sicili Kanunu lâyihasının müzakeresine 

başlandı ve netice müzakerede Ticcaret odaları teşki
lâtı hakkındaki lâyihai kanuniyenin müzakere ve in
tacından sonra müzakeresi karargir oldu. 

Bundan sonra tarik mukelefiyet nakdiyesi kanu
nuna müzeyyel lâyihai kanuniyenin müzakeresine ge
çildi ise de lâyiha henüz azayı kirama tevzi edilme
miş bulunduğu cihetle, badettevzi müzakeresi tahak-
rür etti. 

Badehu İstanbul Kumandanlığı levazım üçüncü 
kısım Amiri Binbaşı İsmail Hakkı Bey hakkındaki 
Adliye Encümeni mazbatası kıraat ve kabul olundu 
ve müteakiben perşembe günü toplanmak üzere cel
se tatil edildi. 

REİS — Zabtı sabık hülâsası hakkında mütalâa 
var mı efendim? (Hayır sesleri) Zabtı sabık hülâsası 
aynen kabul edilmiştir, 

2. — EVRAKI VARİDE 

REİS — Evrakı varideyi arz ediyorum : 

Teklifler 
/. — Ertuğrul Mebusu Doktor Fikret Beyin Mü

badele, İmar ve İskân Vekâletinin lâğviyle vezaifi-
nin Dahiliye Vekâletine devri hakkında teklifi kanu
nisi (2/345) 

REİS — Lâyiha Encümenine havale ediyoruz. 

2. — Dersim Mebusu Feridun Fikri Beyin; Mü
badele, İmar ve İskân Vekâletinin lâğviyle vazaifinin 

Dahidiye ve Nafıa Vekâletlerine devri hakkında tekli
fi kanunîsi (2/346) 

REİS — Lâyiha Encümenine havale ediyoruz. 
Doktor Fikret Bey 
DOKTOR FİKRET BEY (Ertuğrul)..— Müsaade 

buyurun efendim! Hakkında söyleyeceğim. 
REİS — Evrakı varide arasında müzakere yok

tur. Nizamnamei Dahiliî, doğrudan doğruya teklifi 
kanunîleri ait olduğu encümenlere tevdi sarahatini 
haizdir. 

— 32 
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Evrakı varide hakkında bir taamül vardır. Ruzna-
menın mukeddemesine Riyaset tarafından verilen ev
rakı var de, kâtibi Umumîlik tarafından dere olunur. 
Bu, ruzHamenin mukaddemesinde okunur. Lâyiha
lar ait oldukları encümenlere havale, ruznameye alı
nacak evrak, ruznameye alınır. Evrakı varidenin kı
raatinden evvel bazı rüfeka Riyasete teklifi kanunî 
vermekt* ıdir. 

Nizaınnamei dahilîdeki sarahat, evrakı varidenin, 
mukaddemesinde tab'ından evvel okunma-

ifetirham edecek bir şekilde ve mahiyette de-
Yfrlnız teamülen böyle yapılmaktadır. Arzu bu-

teamül muhafaza edilir ve gelecek celse 
varidesi meyanına alınır, intizam muhafaza 

Nizamnamei Dahilî müsait olduğundan 
'a bakılmayarak evrakı varide meyanmda 

oKunması kabul olunursa okunur. Reyi âlileri-
iyorum; teamülün muhafazası münasip mi-

nasip sesleri) Teammülün muhafazası muva-
görüİmüştür. 

ruzname 
masını 
ğildir. 
yurursanpz 
evrakı 
edilir. 
dolayı 
şimdi 
ne arz 
dir? (Mü) 
fık 

Yok 
tub' 

cdi 

ıpl 

1. — 
köprüler 
için yat 

hakkmdc 
REİS 

ediyoruz. 
RAÎ# 

buyurur 
REİS 

sında müzakere 
RÂltf 

dur ki, 
karılmasi 

REtS 
len çıkarsınlar 

G e rede 

kinci 

1. -
Ankara 
keş 
ithaliyle 
(4/49 i 

REtS 
2. — 

caviz bir 
nan turuŞcu 
fe ile in$ası 
mei Dahilî 
çdilyneşi 

Tezkereler 
Erzurum ve civarı hareketi arzından yıkılan 
x inşası ve felâketzedegânın barındırılması 
acak mubayaatın pazarlık suretiyle icrası 
Başvekâletten mevrut tezkere (3/295); 
— Muvazenei Maliye Encümenine havale 

EFENDİ (Erzurum) — Reis Bey müsaade 
musunuz? 
— Efendim rica ederim, evrakı varide ara-

cereyan edemez. 
EFENDİ (Erzurum) — Söyleyeceğim şu-
bin nüfus açıktadır. Bunun müstacelen çı

nı rica ediyorum. 
Encümeni aidinden rica ederiz, müstace-

<5 

Takrirler 
Kângırı mebusları Ziya ve Talât beylerin 
Yabanabat ve Yabanabat - Çerkeş ve Çer-

yollarınm turuku umumiye meyanına 
derhal inşaata başlanması hakkında takriri 

sene), 
— Başvekâlete gönderiyoruz. 
Kângırı Mebusu Talât Beyin; altı ayı müte-
zamandan beri Dahiliye Encümeninde bulu-

umumiye ve hususiyenin amelei m'ükelle-
hakkındaki teklifi kanunisinin Nizamna-
mucibince ruznameye alınarak müzakere 

hakkında takriri, 

REtS — Okunacak : 
Riyaseti Celileye 

Turuku umumiye ve hususiyenin amelei mükellefe 
ile inşası hakkında geçen sene takdim ettiğim kanun 
lâyihası Kânunuevvelde Dahiliye Encümenine havale 
edilmişti. Altı ayı mütecaviz bir zamandan beri he
nüz bir muamele görmemiş olan mezkûr kanun lâyi
hasının Nizamnamei Dahilînin yirmi üçüncü maddesi 
mucibince ruznameye alınarak müzakeresini arz ve 
teklif eylerim efendim. 

20 Teşrinievvel 1340 
Kângırı 

Ahmet Talât 

VEHBÎ BEY (Karesi) — Reis Bey; encümene ta
allûku dolayısıyle Encümen Reisi sıfatıyle söz istiyo
rum. 

REİS — Buyurun. 

VEHBÎ BEY (Karesi) — Efendim; geçen sene Da
hiliye Encümeni mûtat ve muayyen olan günlerinde 

' hiçbir gün içtima etmemiş olduğu vâki olmamıştır. 
Bu lâyihanın çıkmamasının sebebi evvelâ memleketin 
cüz'ü fertleri olan Köy Kanunu, sonra Belediye Ka
nunu, sonra İdarei Mahalliye Kanunu ile bu lâyiha
nın beraber çıkmasıdır. Onun için müsaade buyuru
nuz da bunu encümene havale buyurunuz, takibeder 
çıkarırız. 

YUSUF BEY (Denizli) — Reis Beyefendi, çok 
müstaceldir. 

SABRÎ BEY (Saruhan) — Reis Beyefendi; usulü 
müzakere hakkında birkaç şey arz edeyim efendim! 
Malûmu ihsanınız ruzname hemen dört sayfayı dol
duruyor. Bunların heyeti umumiyesinin Kâtip Bey ta
rafından tekrar okunması vakit ziyamı müstelzimdir. 
Tensip buyurursanız Makamı Riyasetten meselâ on-
beş numaralı tezkere ile filânca encümene havale edil
di denilse daha iyi ve müzakerenin sureti cereyanı 
daha muvafık olur. 

REÎS — Efendim. Sabri Beyin teklifi Nizamname
nin tadilini mutazammındır, ruznameye dahil değil
dir. Kângırı Mebusu Talât Bej'in takriri Nizamname
nin verdiği salâhiyete müstenittir. Binaenaleyh encü
men izah ettiler. Talât Beyin takririni encümenin 
müstacelen nazarı itibara alarak tetkikini kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Aksini nazarı itibara alanlar 
lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. Encümen tetkik 
edecektir. 

3. —- Dersim Mebusu Feridun Fikri Beyin; ruzna-
menin 35 nci maddesini teşkil eden ve 26 Kânunusani 
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1340 tarihli Kanunun ikinci maddesinin tefsirine mü
tedair olan tezkerenin müstacel ruznameye alınarak 
müzakere ve intacedilmesine dair takriri. 

REİS — Okunacaktır. 

Riyaseti Celileye 
Hizmeti maksureye tabi mektepler için 26 Kânu

nusani 1340 tarihli Kanunun ikinci maddesinin liseler 
kaydından Maarif Vekâletince bir devreli liseler anla
şıldığı halde Müdafaai Milliye Vekâletince liseler kay
dından yalnız tam devreli liseler kastedilmekte oldu
ğuna ve bu cihetin tefsirine dair Başvekâletten mev
rut tezkere üzerine Maarif Encümeni mazbatası ruz-
namenin 35 nci maddesini teşkil etmekte bulunmakla 
elyevm birçok lise mezunu hakkında nefer muamelesi 
yapılmakta ve bu suretle hakkı kanunilerinden istifa
de edememekte bulunduklarından bu halin temadisi
ne mahal kalmamak üzere işbu Maarif Encümeni 

3. — SUALLER 

1. — Menteşe Mebusu Esat Efendinin, Leylî 
mekteplere ne kadar meccani talebe alındığına ve 
nerelerde iptidaî mektepleri açıldığına dair sualine 
Maarif Vekili Vasıf Beyin şifahî cevabı : (6/16 ikinci 
sene) 

MAARİF VEKİLİ VASIF BEY — Bendeniz için 
bir sual vardır. Müsaade buyurursanız cevap vere
yim efendim. 

REÎS — Efendim; sualler hakkında da bir tea
mül var. Riyasetin bunu izah etmesi lâzım gelir. 
Şifahi suallar fezlekei müzakerata derç edilmekle 
beraber derhal vekili aidine tevdi edilir. Ve ertesi 
celse ruznamesine sırasıyla alınır. Tebliğ yapılmış fa
kat bugünkü celse ertesi celse olmak dolayı siyle 
ruznameye alınmamıştır. Bundaki teamül, vekili aidi 
cevap vereceği gün Riyasetçe taayyün ettikten son
ra ruznameye almaktan ibarettir. Nizamname, fez
leke müzakereye derç etmekle beraber celsei âtiye 
ruznamesine sırasiyle alınmasını istihdaf ediyor. Bi
naenaleyh, vekili aidi celsei âtiyede cevap vermek is
terse nizamnamei dahilîye nazaran ruznameye kon
mamıştır diye müzakere edilmemesi icap etmiyor. 
Yani ruznameye konmamış diye, sualini izah etme
mesi lâzım gelmiyor. Müteamilen sualler ruznameye 
dahil olduktan sonra vekili aidi tarafından cevap ve
rilir. Bu teamül Nizamnamei Dahilîye muhalif ol
makla beraber arzu buyurulursa gelecek celse ruzna
mesine ithal ederiz. Yok nizamnamenin sarahatına 

mazbatasının müstacel ruznameye alınarak müzakere 
ve intaç buyurulmasını teklif eylerim. 

20 Teşrinievvel 1340 
Dersim Mebusu 
Feridun Fikri 

FERİDUN FİKRİ (Dersim) — Reis Beyefendi, 
birçok lise mezunu efendiler nefer olarak tahtı silâh
tadır. Bunlar ya mekteplerine devam edecek veya hiz
meti maksureye tabi olarak ifayı vazife edeceklerdir. 
Keyfiyet müstaceldir. (Çok doğru sesleri) Mazbatanın 
müstacel ruznameye alınmasını teklif ederim. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Hattâ ter
ci han müzakeresi lâzımdır. 

REİS — Müstacel ruznameye alınmasını kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum, 
kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiş-

| tir. 

VE CEVAPLAR 

binaen buraya konmamasını sehiv addediyorsanız 
vekili aidi cevap verebilir. 

HAYDAR RÜŞTÜ BEY (Denizli) — Efendim; 
usul hakkında söz istiyorum. 114 ncü maddeyi aynen 
okuyorum. 

«Madde 114. — Hükümet bir sualin müstaceliye
tine hükmettiği takdirde istediği zamanda diğerlerine 
takdimen buna cevap verebilir.» 

REİS — Efendim; işte Hükümet arzu ediyor. Ce
vap verecektir. Riyasetin izahı da vekili aidinin ce
vap vereceği sadedindedir. Fakat sualin ruznameye 
girip girmemesinde, yani maddei sabıkadaki usulü 
izah ediyorum. Nizamnamenin maddei sabıkasındaki 
usul burada cereyan etmemiştir. O usul teamülden 
ibarettir. Yani ruznameye konduktan sonra sualin 
müzakeresine mani yoktur. Kabul buyrulduğu tak
dirde Vasıf Bey cevap vereceklerdir. Kabul buyuru-
luyor mu, efendim. (Kabul sesleri) Pekâlâ efendim. 
Sual takririni okutuyorum. 

Riyaseti Celileye 
1. — Zükûr ve inâs leylî mekteplere ne kadar 

meccani talebe alınmıştır. Bunların kaçı şehit evlâ
dıdır? 

2. — Leylî ibtidaî mektepleri nerelerde açılmıştır 
ve ne gibi ihtiyaç dolayısiyle açılmıştır? 

3. — İstanbul'da beş resmî ve o kadar da lise 
mektepleri olduğu hâlde iki milyona yakın bir hal
kın orta tahsilini temin eylemek mecburiyetinde olan 
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Mekteplere girmek istiyenlerden mekteplerin 
olduğu halde mekteplerde muayene edil-

t^şralarda tabip aratılması, masumlara varın-
kadar cünha ve cinayet ile mahkûm olup olma-

dair mahallâttan şahadetname aiınması ve 
i müşkülât ne vakit ref olunacakt:r? Maarif 
Celilesinden sual eylerim efendim. 

19 Teşrinievvel 1340 
Menteşe Mebusu 

Esat 

MAAJRÎF VEKÎLİ VASIF BEY (Sanman) — 
Efendim,! Menteşe Mebusu Muhteremi Hoca Esat 
Efendi Hazretlerinin sualleri dört kısma ayrılmıştır. 
Ayrı ayri arz edeceğim. 

Birisia zükûr ve inas leylî mekteplerine ne ka
dar meccani talebe alındığını ve bunun kaç tanesinin 
şehit çocuğu olduğunu sormaktadırlar. 

Bu sone leylî meccani talebe olarak liselerimize 
alman çojcuklar şudur: Şehit evlâtları 45 tanedir. Mu
allim evlâtları 39 tanedir. Elimizde darüleytamlardan 
mezun oljan yetim çocuklardan 31 var ki, bunların mü
him kısriı şehit çocuklarıdır, bir de bundan başka 
orta mektep mezunları vardır ki; bulundukları yer
lerde dana büyük bir mektep olmadığı için tahsille
rini idame edemiyorlardı. Meselâ Van lisesi mezun
ları vardır. Oradaki arkadaşlar müracaat etmişlerdir. 
Bunlarda^ dört - beş çocuğun zeki olduğunu söyle
mişlerdir, Bunlar Erzurum Lisesine, Denizli çocukları 
îzmir'e, palıkesir çocukları Manisa'ya gönderilmiş
tir. Bozok çocukları Kayseri'ye gönderilmiştir. Hülâ
sa lise bulunmayan yerlerdeki orta mektep mezunla
rından sınıfı birinci geçenler veyahut da aliyülâlâ 
olanlar lise tahsilini ikmal etmek isteyenler de gön
derilmişti^. Onların miktarı 63 tanedir 45 şehit ev
lâdı, 39 muallim evlâdı, 31 tane yetim.63 tane de 
orta tahşlini bitirmiş gençler liselere leylî meccani 
olarak kabul edilmiştir. 

ikinci i sual : Leylî iptidaî mektepler açılmıştır, ne 
gibi ihtiyaç dolayısiyle açılmıştır, sualidir. Leylî ip
tidaî mekteplerin ne gibi ihtiyaç dolayısiyle açılmış
tır, sualine bütçeyi heyeti âliyenizin kabul etmiş ol-
masiyle, lazım gelen cevap verilmiş oluyor. 

Takdiff buyurursunuz ki; memleketin bir çok yer
lerinde idarei hususiyelerin lâzım olduğu kadar tahsi
li iptidaîye temin edememesinden dolayı Maarif Ve
kâleti leylî iptidaîleri açmak ve bu suretle köy ço
cuklarını okutmak esasını Meclisi Âliye arz etmiş ve 

bütçede yirmi leylî iptidaî mektep açılmasını teklif 
etmişti ve Heyeti Celile de bunu kabul etmişti, ih
tiyacın esası budur. Sonra; bu yirmi leylî iptidaî 
mekteplerinin nerede açıldığına gelince aynen arz edi
yorum; Ergani, Artvin, Urfa, Hopa, Afyon Karahi-
sar, Bilecik, Kandıra, Kütahya, Siverek. Manisa, 
Bitlis, Ayaş, Ardahan, Aydın, Gaziantep, Sivrihisar, 
Kars, Besni, Van, Bayburt Heyeti Celilenize şunu 
arz edeyim ki, Heyeti Celile kabul buyurursa bende
nizin tatbik ettiğim zaman vaz ettiğim prensip ida
rei hususiyesi kâfi gelmiyen ve bilhassa harap olan 
memleketlerde bu mektepleri tercihan açmak esası
dır. Okuduğum isimlerden de anlaşılıyor ki; açılan 
yerlerde mekteplerin ondört tanesi harap oian, mek
tepleri bulunmayan vilâyatı şarkıyede açılmıştır. 

Üçüncü sual: istanbul'da 5 resmî, o kadar da hu
susî mektep olduğu halde niçin izmir'de lise açılma
mıştır suali? 

Bendeniz bu sene istanbul'da yeni bir lise aç
madım. İstanbul'da olan liseler beş değil üçtür. Es-
kidenberi devam eden liselerdir. Yeni açtığım liseler 
üç kız lisesidir ki, bunlardan biri Kastamonu'da, di
ğeri Konya'da, üçüncüsü de Trabzon'da açılmıştır. 
Bundan başka yeni açılan mektepler dört muallim 
mektebidir ki; bunlar da Ordu, Diyarbekir, Kayseri 
ve Mamuretülâziz'de açılmıştır. Binaenaley, ben de 
izmirliyim ve Garp vilâyetlerine mensup olan me
buslardan biriyim. Fakat hiç şüphesizdir ki vatan-
şümül bir fikirle düşündüğüm zaman izmir gibi Ma-
muretülâzizi de aynı derece düşünmekle beraber 
bilhassa memleketin daha ziyade geri kalan ve Maa
rifi ihmal edilen yerleri düşünmek vazifesine ma
likim ve bu tarzda yaptım. (Bravo sesleri) 

Dördüncü : Mekteplere girmek istiyenlerin bazı 
müşkülâta uğradıklarından bahis buyuruluyori Bir 
kere mekteplerde doktor olduğu halde hariçten dok
tor raporu istenilmiştir. Öyle bir şey yoktur. Şüphe
siz sıhhat raporu istemek lâzımdır ve bu bütün me
denî memleketlerde vardır. Çünkü çocuk sâri bir has
talığa müptelâ olduğu takdirde onları mektebe ka
yıt ve kabul edemeyiz. Doktor raporunu istemek ka
dar tabiî bir şey olamaz. 

Mahallâttan ilmühaber atmak meselesine gelin
ce : Bu husustaki talimatname mucibince mektep
lerden talebeye bir ilmühaber verilmekte ve o il
mühaber mahalleler tarafından doldurulmaktadır. 
Fakat bu bendenizce de müşkülâtı mucip bir hal
dir. Bunun için buna lüzum görmemişimdir. Yeni 
hazırladığım Liseler talimatnamesinde bu kısım ilga 
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edilmiştir. Şimdiye kadar bu tarzda yapılıyorsa da 
davanı edip gelen Mektep Talimatnamesi icabından-
dır. Mamafih bu talimatnamenin bu kısmı değiş
miştir. 

Bu suallere vereceğim cevap bundan ibarettir. 
ESAT EFENDİ (Menteşe) — Arkadaşlar! Vatan 

hatırını kardeş hatırından yüksek addettiğim için 
muhibbi kadimim Vasıf Bey kardeşimden dört sual
de bulundum. Birinci sualin ilhamı evlâdı şüheda ve 
ervahı şühedadır. İzmir ve Menteşe ve Aydın vilâ
yetleri dahilinde herhangi bir şehit ailesini gör
düğümde, hepsinin gözlerinden yaş aktığı halde 
Maarif Vekâletinden müteessir, olduklarını gördüm. 
Hele arkadaşlar! İstiklâl Harbi şehitleri ailesinden 
yirmi kadar hemşire hanımların - ki; şehit Yüzbaşı 
Tevfik Bey haremi Şükriye, şehit Yüzbaşı Muhittin 
Bey Haremi İffet, Şehit Yüzbaşı İbrahim Bey Hare
mi Makbule hanımlar ve ilâ... Yirmibeş kadar hem
şire tarafından Maarif Vekâletine evlâtlarının mek
teplere alınmasına karşı müracaatlarına cevap bile 
alamadıklarından dolayı vukubulan teessürleri beni 
teessürümden yerin dibine göçürmüştür. Arkadaş
lar! Bakınız bu hanımlar, bu şehit ailelerinin vazi
yeti facialarını arz ederken hepimiz vazifeyi vata-
niyemizi onlara karşı yapamıyoruz, hepimiz mü
teessir oluyoruz. Meselâ üç kıymettar şehidin aile
si 10 Eylül tarihinde Maarif Vekâletine yirmi keli
me cevaplı telgraf çekiyorlar da Vekili Muhterem 
bunlara cevap vermeye bile tenezzül etmiyor. 

Kezalik ayın yirmi sekizinde yine Vasıf Bey kar
deşime yine bu şehit aileleri telgraf çekiyorlar, yi
ne cevap alamıyorlar. Kezalik 3279 numaralı ve 10 
Eylül 1340 tarihli, Maarif Vekâletine yine iki şehit 
ailesi ve diğer aileler mektuplar yazıyorlar, telgraf
lar çekiyorlar, yine cevap alamıyorlar. Arkadaşlar! 
Şehitlerimizin ailelerine karşı vazifemiz bu mudur? 

Arkadaşlar! Bir mülâzımısani Hüseyin Efendi va
tanı aziz uğrunda şehit gidiyor. Altı tane evlâdını 
(Bir fotoğraf göstererek) şu orta yerdeki hemşire
nin omuzlarına birakarak âzimirahı cenan oluyor. 
Bu altı evlâdı için bu kadıncık müracaat ediyor 
destgir olarak bir el, hiç muin ve zahir olacak bir 
yer bulamıyor. Biçare en sonra git bakalım babanın 
ocağına, diyerekten üç evlâdını Kuleli Rüştiyesine ve
riyor. Biri de Darüleytamda. Maarif Vekâletine, şu 
Meclisi Âli mükerrer kararlarla şehit evlâtlarını en 
iptida alması lâzım geldiğine dair tebligatlar yapmış 
iken neden bu şehit ailelerinin gözyaşlarını Vekili 
Muhterem arkadaşım Vasıf bilmiyor? 
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Arkadaşlar! Sakarya şehitlerinden İbrahim Beyin 
kızcağızı Hidayet namında, İstiklâl Mektebinde âliy-
yülâlâ derecede tahsil gören bir hanım kızcağız, da-
rülmuallimata girmek istiyor. O mektebe devam 
eden âlâ derecedeki mektep talibatı, hattâ iki kız kar
deş, analı babalı mektebe alınıyor. Bu kızcağız da 
mektebe alınamıyor. Kızcağızın mektebe alınamama
sının esbabını bana mektup yazmasından anladım 
ki, İmanı gür, mefkuresi âli ve asrî olmayıp boynu 
bükük bir kızcağız olduğundandır. Bana diyor ki: 
Maarif Müdürü Beyefendinin Darülmuallimat Mü
dür esi hanımefendiye havale ettiği tezkerei aliyele-
rini bu sabah müdire hanıma takdim ettim. Nasıl 
bir hitaba hedef olduğumu arz ile âli kalbinizi mü
teessir etmek istemem. Ey kadiri mutlak olan Alla-
hım! Dergâhı U'uhiyyetine desti tazarruunu uzatan 
ben yetimeye merhamet eyle ya Rabbü. 

RUŞEN EŞREF BEY (Karahisarisahip) — On da
kikayı geçti. 

ESAT EFENDİ (Devamla) — Öylemi efendim. 
Şehit yavrucuğunun sadayı mazlumesini dinleye
cek kadar vicdanın, irfanın, yok mudur? 

RUŞEN EŞREF BEY (Karahisarisahip) — Hepsi 
var. 

ESAT EFENDİ (Devamla) — Varsa on dakika
yı geçti deme, kardeşim, ne ise efendim. 

Leylî mekteplere gelince; düşmanın göz diktiği 
Akdeniz kıyılarında memleketler vardır, O Akde
niz kıyılarındaki memleketler hakkında celseyi ha
fiyede size çok malûmat vereceğim. Binaenaleyh 
benim gönlüm isterdi ki, Vekili Muhterem, oralarda, 
Fethiye kazasında bir mektep hazırlanmış, orada 
milletin dişinden tırnağından ayırarak ey Vekili Muh
terem al sana bir mektep, buncağızı bize leylî bir 
mektep yap dedikleri halde, cevap vermeyen Vekili 
Muhtereme teessüfler ederim. (Handeler) Bundan da 
geçelim arkadaşlar, merkezi ilmü irfan olan İzmir'e, 
Aydm, Menteşe, Denizli, İsparta, Burdur cihetlerin
den, İzmir Lisesine, talebe gelir. İki milyon halkın 
tahsilini temin etmek için oralarda, istemiş olsaydı, 
bir liseyi iki yapabilirdi, Çünkü mükemmel vâsi ve 
nafî binalar da mevcuttur. Bu cihetten mesuliyeti ma-
neviyeden kurtulamazsın kardeşim Vasıf! 

Gelelim mekteplere girenlerin duçar oldukları 
müşkülâta; mektebe girmek isteyen bir efendi ev
velâ günlerce bir aşı memurunu arayıpta ondan bir 
şahadetname alması lâzımdır. İkincisi doktorların pe
şinde dolaştpta, doktorlardan da keza bir rapor al
ması lâzımdır. Sonra bakınız arkadaşlar! Mektebe yeni 
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başlıyor, bu mektepten veriliyor, mektebi tenkit de
ğil, İzmir'in bir lise mektebi vardır ki, medarı iftiha
rımız ve yegâne mektebimizdir, şimdi efendim mek
tepten veriliyor; 68 namzet numarası 935 mektep 
numarası 1332 tevellüttü yedi yaşında bir masum 
mektebe girmek istiyor. Bu efendi; mektebe girmek 
isteyen, bü efendi böyle bir şahadetname ibrazına 
mecbur, gidecek mahalle imamına, muhtarına azaları
na onlara şey verecek hülâsa böyle kapı, kapı dolaşa
cak, bir miazbata getirecek. Bu mazbatada ne yazılıyor. 
Türkiye Cumhuriyeti tebaasından ve mahallemiz saki-
nesinden filân efendinin şimdiye kadar bir cünha ve 
cinayet ile maznun olmadığından... (Handeler) (Al
kışlar) Ey benim müteceddit Maarif Vekilim! (Han
deler) Sen mualHmenin sonundaki teî te'nisi kaldı
racağına ^azifeni yap! Sen bi İm i yormuşun ki insan
larda, hayvanlarda hatta nebatatta bile tenisi, tezkir 
vardır. Töü te'nisi kaldırmak hususunda teceddüt 
göstereceğine (Alkışlar, (handeler) Ey benim müteced
dit Maarif Vekilim bu gibi zahmetleri kaldırsan da 
bunlardan dolayı bizi medyunu şükran etsen olmaz 
mı? işte vicdanımın bu sedasını huzuruna arza mu
habbeti vataniyem saik olmuştur. İki ellerinin ara
sına başına al mutedil pervane vatanın ve milletin 
selâmeti namına hareket eyle. (Handeler), 

Arkadaşlar! İşte en kıymetli, kardeşim, vatanıü 
kurtuluş günlerinde Sakarya'ya, Dumlupınar'a, Uşak'a, 
doğru götürdüğüm Ruşen Eşref Bey kardeşim; benim 
mühim ve meşru sözlerime itiraz ettiği için teessüf
lerimi arz ederek sözüme nihayet veririm. 

RUŞEN EŞREF BEY (Karahisarisahip) — Reis 
Bey efendi! Şahsımdan bahsediyorlar. Ben şahsa ait 
bir şey söylemedim. Kısa söylemelerini arz ettim. 
Ruznamei müzakeratta birçok maddeler var. Onlara 
ne zaman sıra gelecek? 

REİS — Esat Efendi refiki muhteremimiz suali
nin sureti izahına, tarzına muvafık olmayarak iza
hatta bulunmuşlardır. Binaenaleyh nizamnameye mu
gayir olarak cereyan eden kısmı kendilerine aittir. 
Riyasetten ihtar edildiği halde devam etmiştir. Bu
nu Hoca Efendinin heyecanına bağışlamanızı rica 
ederim. 

MAARİF VEKİLİ VAS1R BEY — Reis Beye
fendi söz istiyorum. 

REİS — Müsaade buyurun sualin müzakeresi 
hitam bulmuştur. 

MAARİF VEKİLİ VASIF BEY — Cevap vere
ceğim. 

REİS — Nizamnamemiz müsait değildir. 

MÜZAKERE ERİLEN MEVAD 

1. — 22 Şubat 1337 tarihli Tarik Mükellefiyeti 
Nakdiyesi Kanununa zeyl ol mal' üzere (I j'287) numa
ralı Kanun Lâyihası ve Dahiliye Encümeni Mazbatası : 

REİS |— Ruznamemizde 22 Şubat 1337 tarihli 
Tarik Mükellefiyeti Nakdiyesi Kanununa zeyl olmak 
üzere Başvekâletten mevrut 1/287 numaralı Kanun 
Lâyihası ve Dahiliye Encümeni Mazbatası vardır. 
Bunu müzakere edeceğiz. Tezkere ve mucip sebep
leri okuyoruz. 

T. B:. Millet Meclisi 
icra Vekilleri Heyeti Riyaseti 
Kalemi Mahsus Müdiriyeti 

Adet : 6/3206 13 . 10 . 1339 

T. B. M. M. Riyaseti Celilesine 
22 Şubat 1337 tarihli Tarik Mükellefiyeti Nak

diyesi Kapununa müzeyyel olarak Dahiliye Vekâleti 
Celilesince, tanzim kılınıp icra Vekilleri Heyetinin 
11 . 10 . ;1339 tarihli içtimaında Meclisi Âliye arzı 

takarrür eden Kanun Lâyihası iktisabı Kanuniyet ey
lemek üzere rabten takdim kılınmıştır, efendim. 

icra Vekilleri Heyeti Reisi 
Ali Fethi 

Hükümetten Esbabı Mucibe Mazbatası 

İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti Celilesine 
Aydın livasının, berayı tasdik vurut eden, 1339 se

nesi bütçesinin esnayı tetkikinde. Mesarifi Adiye Büt
çe Nizamnamesine 22 Şubat 1337 tarihli Tarik Be
deli Nakdisi Kanunu mucibince 1329 senesi tarik be
deli nakdîsi tahakkııkatını müddeti kanuniyesi zar
fında tamamen tahsil eden Heyeti ihtiyariyeye yüzde 
üç ve bakayasından tahsil edenlere yüzde beş aidat 
verileceğine dair bir maddei nizamiye vazedilmiş ol
duğu görülmüştür. Halbuki kanunu mezkûrun beşinci 
maddesinde .«Tarik bedeli nakdisi karye ve mahalle 
heyeti ihtiyariyleri marifetiyle tahsil veyahut mükel
lefin, tarafından bizzat ait olduğu sandığa teslim edi
lir. İkinci taksitin hululünden itibaren nihayet bir ay 
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zarfında karye ve mahallesi bedelâtı mütehakkıbası-
nm lâakal yüzde seksen beşi teslimi sandık edildiği 
sabit olan heyeti ihtiyariyeye yüzde beş kuruşu te
cavüz etmemek üzere mecalisi umumiyenin tayin ede
ceği miktarda aidat verilir.» denilmekte olmasına göre 
kanunu mezkûrun tarihi neşri olan 22 Şubat 1337 
tarihinden itibaren bakaya kalıpta bilâhare tahsil 
edilen tarik bedâlatı için aidat namiyle muhtarana 
kanunen bir şey verilemeyeceği anlaşılmakta ise de 
mezkûr kanunun neşrinden evvel yani mükellefiyeti 
mezkûrenin maliyece takip ve tahsil edildiği zamanda 
tahakkuk edip de işbu kanunun neşri üzerine heyeti 
ihtiyariyeye devredilmş bulunan bakaya tahsilatı 
için aidat verilip verilmeyeceği meselesinde kanun sâ-
kit bulunmaktadır. Tahsilatın muhtaran tarafından 
icrasından sonra tahakkuk eden bakayaya kıyasen ma
liyece tahsilat zamanına ait bakaya için muhtaranın 
aidatı tahsiliyeden mahrumiyeti doğru olamıyacağı 
gibi şevk ve gayretlerinin inkisarı dolayısiyle de ba
kayanın takip edilmeyerek büsbütün çürümesini intaç 
edeceğinden kanunun tarihi neşrinden evvel ciheti ma
liyece tahsilatı icra edilmiş olan tarik bedelâtından he
yeti ihtiyariylere müddevver bakayadan mecalisi 
umumiyece tayin edilecek müddetlerle ve nisbeti 
muayyene dairesinde vuku bulacak tahsilat için de 
muhtarlara yüzde beşi tecavüz etmemek üzere aidat 
itasına dair tanzim ve takdim kılınan kanun lâyiha
sının karini tasvibi âlileri buyurulduğu takdirde kesbi 
kanuniyet etmesi esbabının istikmali arz olunur efen
dim. 

Dahiliye Vekili 
Fethi 

22 Şubat 1337 tarihli Tarik Mükellefiyeti Nakdiyesi 
Kanununa müzeyyel Kanundur 

Madde 1. — 22 Şubat 1337 tarihli Tarik Vergisi 
Kanununun neşri ile ciheti-Maliyeden heyeti ihtiyari
yeye müdevver bakayadan meclisi umumilerce tayin 
edilecek nisbet ve müddet dairesinde tahsilat icra eden 
heyeti ihtiyariyeye yüzde beşi tecavüz etmemek üzere 
mecalisi umumiyenin tayin edeceği miktarda aidat ve
rilir. 

Madde 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden mute
berdir. 

Madde 3. — İşbu kanunun icrasına Dahiliye Ve
kili memurdur. 

11 . 10 . 1339 

Müdafai Milliye Vekili 
Kâzım 

Seriye Vekili 
Mustafa Fevzi 

İcra Vekilleri Hariciye Vekili 
Ali Fethi Rahatsızlığı hasebiyle 

imza buyuramamışlardır. 
Dahiliye Vekili Adliye Vekili 

Ali Fethi Seyit 
İktisat Vekili Maarif Vekili 
Hasan Hüsnü İsmail Safa 
Maliye Vekili Erkânı Harbiyei 
Hasan Fehmi Umumiye Vekili 

Fevzi 
Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye V. 

Bulunmadığı 

Türkiye 
B. M. Meclisi 

Nafına Encümeni 
Adet 

17 

17 . 11 . 1339 

23 

Dahiliye Encümeni Riyaseti Aliyesine 
Dahiliye Vekâleti Celilesince tanzim kılınıp berayı 

tetkik Nafıa Encümenine havale edilen «Tarik Mü-
kelefiyeti Nakdiyesi Kanununa müzeyyel lâyihai ka
nuniye» Encümeni Âlinizde bulunan 22 Şubat 1337 
tarihli Tarik Mükellefiyeti Nakdiyesi Kanunu ile 
birlikte müzakere olunmak üzere takdim kılınmıştır, 
efendim. 

Nafıa Encümeni Reisi 
Canik 
Cavit 

22 Şubat 1337 tarihli Tarik Vergisi Kanununun 
neşri ile ciheti Maliyeden Heyeti ihtiyariyeye müdev
ver bakayadan Meclisi Umumilerce tayin edilecek 
nispet ve müddet dairesinde tahsilat icra eden heyeti 
ihtiyariyeye yüzde beşi tecavüz etmemek üzere meca
lisi umumiyenin tayin edeceği miktarda verilmesi 
teklifine dair İcra Vekilleri Heyeti Riyasetinden bil-
vurut 18 . 3 . 1139 tarihli Heyeti Umumiye içtimaın-
da Nafıa Encümenine havale buyrulmuş ve encümeni 
mezkûrce de 21 Şubat 1337 tarihli Tarik Vergisi 
Kanununa müzeyyel kanun lâyihasiyle birlikte berayı 
müzakere Encümenimize tevdi kılınmış olan kanun 
lâyihası tetkik olundu. 

Filvaki 21 Şubat 1337 tarihli Kanunun beşinci 
maddesinde «Tarik Bedeli Nakdîsi karye ve mahal
le Heyeti ihtiyariyeleri marifetiyle tahsil veyahut 
mükellefin tarafından bizzat ait olduğu sandığa tes
lim edilir. İkinci taksitin kabulünden itibaren niha-
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matuftur. 
Encümenimiz tarik bedelâtı nakdiyesiftin karye 

ve mahalle heyeti ihtiyariyeleri marifetiyle tahsilini 
esasen tec/übelere göre gayrı kâfi bulduğu gibi ted
risatı iptiçaiye kanununun tadiline dair olan kanu
nun sekizinci maddesi mucibince idarei husu-

majarif varidatını tahsil için hususî tahsildar 
mezun olup bu tahsildarlara maarif va-

misijillu tarik bedelâtı nakdiyesinin de tahsilini 
tahmil mümkün ve varidatı hususî tahsildar 

müsait olmayan yerlerde idarei husu-
aridttının tahsilatında maliye tahsildarlarının 

ücret ile istihdamı da kabil olduğu ve bu 
bedelâtı nakdiyesi tahsilatının heyeti ih-

tevdiinden daha sehlilicra ve nafi ola-
bulunduğu cihetle 22 Şubat 1337 tarihli 

isi Kanununun beşinci maddesini muad-
m&hiyette olan Hükümetin teklifini muvafık 

bu vazifenin idarei hususiye tahsildar-
hususî tahsildar bulunmıyan yerlerde ma-

tahsildarlarına tahmili suretiyle maddenin tadi-
ve ancak maliye tahsildarları marifetiyle 

icrası halinde idarei hususiye varidatının 
idatiyle karıştırılmasına mahal bırakma-
maddeye bazı kuyut ilâve etmiş ve âtide-

nfıuaddelin tasvibini müstaccelen müzakere 
lususunun Heyeti Celileye arzına karar 

Encümeni Reisi Namına 
[Carasi Mazbata Maharriri 

Mehmet Vehbi Çatalca 
Turgut Şakir 
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Kâtip 
Sivas 
Halis 

Aza 
Çorum 

ismail Kemal 
Aza 

Ardahan 
Talât 

Aza 
Zonguldak 

Halil 

Aza 
Canik 

Süleyman Necmi 
Aza 
izmit 

İbrahim Süreyya 

22 Şubat 1337 Tarihli Yol Parası Kanununa 
Tezyil edilen maddeler 

Madde 1. — 22 Şubat 1337 tarihli Tarik Vergisi 
Kanununun beşinci maddesi berveçi ati tadil olun
muştur: 

Madde 5. — Gerek 22 Şubat 1337. tarihli Yol 
Parası Kanununun neşri ile maliyeden ihtiyar mec
lislerine devredilen bakaya ve gerek her senenin yeni 
yol paraları idarei hususiye tahsildarları tarafından 
ve henüz idarei hususiye tahsildarları bulunmayan 
yerlerde maliye tahsildarları tarafından toplanır. 

Maliye tahsildarları tarafından tahsil olunan yol 
paraları Devlet varidatına karıştırıîmıyarak maliye 
veznesinde emaneten hıfz olunur ve her ay nihaye
tinde makbuz mukabilinde idarei hususiye veznesine 
teslim olunur. İdarei hususiye müdür ve memurları 
her ayın ikinci günü maliye veznesine müracaat 
edip tahsil edilmiş olan yol parasını almaya ve mal 
memurları da toplanan paraları vermeğe mecbur
dur. Bu suretle hareket etmeyenler ve. yol parasını 
başka varidata mahsubedenler ve buna muhalif 
emir verenler derhal işten el çektirip bir sene müd
detle devlet ve vilâyet ve belediye hizmetlerinde is
tihdam edilmemek üzere hükmen tecziye olunurlar. 

Madde 2. — işbu kanun tarihi neşrinden mute
berdir. 

Madde 3. — işbu kanunun icrasına dahiliye, 
Maliye, Adliye Vekilleri memurdur. 

REtS — Söz istiyen varmı efendim? 

DAHİLİYE VEKİLİ RECEP BEY (Kütahya) -
Efendim, bu teklif 22 Şubat 1337 tarihli Tarik Be
deli Nakdîsine ait kanunun bir şekli muaddeli var
dı. Bu muaddel kanun neşredilmeden evvel.. (İşitemi
yoruz sesleri) Efendim! 22 Şubat 1337 tarihinde ta
rik bedeli nakdîsinin tarzı tahsil ve cibayeti hakkın
da bir kanun varmış, ondan daha evvel tarik bedeli 
nakdîsi muvazenei umumiye tahsildarları tarafından 
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cîbayet ediliyormuş.. Bu maddei muaddele tedvin 
edildikten sonra tarik bedeli nakdîsini heyeti ihti-
yariyeler tahsil etmeğe başlamış ve heyeti ihtiyariye-
lerin tahakkukat ile tahsilat arasındaki farkı azalt
maları, fazla miktarda vergi tahsil edebilmelerini te
min için c/o 85 den fazla tahsilata mukabil yüzde 
muayyen bir nisbette heyeti ihtiyariyelere ikramiye 
tahsis olunmuş... Bu mesele Dahiliye Encümeninde 
mevzuubahis olmuş ve Dahiliye Vekâleti bendeniz
den çok evvel bu kanunun sureti tatbikatına ait bir 
noktaya ilişmiş ve bu Heyeti Muhteremeye tadilen 
arz etmiş.. O nokta da şudur: 1337 tarihli arz etti
ğim muaddel madde neşredilmeden evvel tahsilatta 
vuku bulan teehhürler ve tahakkuka nisbeten kalan 
bakayanın dahi heyeti ihtiyariyeler tarafından tahsi
li takdirinde yüzde muayyen bir nisbet ikramiye alıp 
alamayacağı mucibi tereddüt olduğundan bu noktayı 
sarahaten kanuna koymak üzere Heyeti Muhteremeye 
bir madde teklif etmiş, bu madde Dahiliye Encü
menine gitmiş... Dahiliye Encümeni bu maddenin ta
dili münasebetiyle yeni bir şekli Heyeti Muhteremeye 
teklif ediyor. 

Bu yeni teklif ile encümen yalnız meselenin şek
lini değil, aslını bile tadil ediyor. Yani 1337 senesinde 
neşredilen maddeyi muadelede tarzı cibayetin heyeti 
ihtiyariyelere verilmesi şıkkına itiraz ediyor ve bunun 
doğrudan doğruya idarei hususiye tahsildarları - ki 
tedrisatı iptidaiye vergilerinin tahsiline de memur
durlar - tarafından tahsiline ve idarei hususiye tees
süs edememiş olan yerlerde bunun muvazenei umu
miye tahsildarlarına tevdiine dair bir teklif yapıyor. 
Dahiliye Encümenin bu yeni teklifinde çok isabet 
vardır. Yeni bir Dahiliye Vekili sıfatiyle muhterem 
encümenin bu teklifini tamamiyle tasvip ediyor ve 
aynen kabulünü arz ediyorum. Ancak fikrim bunun 
aynen- kabulü noktasında bulunsa idi Heyeti Muh-
teremenizi taciz etmek üzere kürsüye çıkmayacak
tım. 

Bunda esaslı bir nokta daha vardır ki, bu nokta 
hakkında Heyeti Celilerinin nazarı dikkatini celb ede
ceğim ve Dahiliye Encümeninin vukubulan teklifinde 
ufak bir tadil yapılması hakkındaki fikrimi arz edce-
ğim. Bu nokta da şudur : 

Maddeyi okuyan Heyeti Muhtereme ikinci cümle
de görmüştür : 

«Maliye tahsildarları tarafından tahsil olunan yol 
paraları Devlet varidatına karıştırılmıyarak Maliye 
veznesinde emaneten hıfzolunur ve her ay nihayetin
de makbuz mukabilinde idarei hususiye veznesine 
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teslim olunur) kaydı, mevcut bir şeklin ifadesi değil
dir. Çünkü Heyeti Muhtereme pekâlâ bilirler ki el-
yevm muhasebe hususiyenin kendi paralarını hıfzede
cekleri kasaları yoktur ve idarei hususiyenin paraları 
doğrudan doğruya, Ziraat Bankası olan yerlerde mu
ayyen bir ücret mukabilinde Ziraat Bankaları kasala-
rınd duruyor. Bankanın bulunmadığı yerlerde mal 
sandıklarında hıfzedilir. Bu nokta çok esaslı bir nok
tadır. Ve Heyeti Muhteremeyi teşkil eden bir çok ar
kadaşların muhtelif defalar nazarı dikkatine celp 
edilmiş ve kürsüde söylenmiş bir noktadır. Bu müna
sebetle bu esaslı meseleyi de halletmiş olalım. Bir de
fa Heyeti Muhteremeye kısacık bir malûmatı adedi-
ye vereyim : İdarei hususiyeler tahsilatının yekûnu 
umumisi takriben 15 -.16 milyon liradır. Bu parayı 
Ziraat Bankalarında tutmak yüzünden, Ziraat Ban
kalarının bu parayı muhafaza etmesi mukabilinde bir 
bedel olmak üzere % 1 verilir ki 15 - 16 milyon lira
lık bir para mevzuubahis olunca bunun yüzde biri 
150 - 160 bin lira demektir. Muhterem arkadaşlarca 
da malûmdur ki, bizim idarei hususiye tahsilatımız 
ve idarei hususiye varidatı umumiyesi gayet azdır, Ih-
tiyacatı mahalliyeyi hiç bir vecihle vikaye edecek bir 
mahiyeti ifade etmemektedir. Hatta bendeniz bu su
retle mütalâa ediyorum. Başka her nevi mevduat için 
bankadan faiz alınmak ihtiyat iken bu meselede ta
mamen berakis olarak idarei mahalliye (al benim pa
ramı hıfzet ve bu muhafazaya, bekçiliğe bedel ben 
sana yüzde bir veriyorum) diyor. Bu, hakikaten me
selenin aslından çok başka bir safhadır. ]°/c l'in, Zi
raat Bankalarına verilmesinin doğru olmadığını ve 
isabetsizliğini ve hiç olmazsa «Compte courant» mu
kabili böyle iktisadî müesseselerin kasalarına verilen 
ufak paralar gibi % 1,5, •% 2 faiz alınsa epeyce bir 
yekûn teşkil eder ve mahallî idareler bundan müte-
neffi olurlar. Halbuki iş berakis olmuş ve mahallî 
idareler paralarının muhafazası için sandıklara para 
vermekte bulunmuştur. Bendeniz aksini de düşün
düm. İdarei mahalliyeler kendi veznelerini tesis eder
lerse bu gün aşağı yukarı 70 - 72 vilâyetimiz vardır. 
Bunların hepsinde yalnız kasa teşkilâtı için farz buyu
runuz ki senede yüz lira sarf edilmiş bulunsun, sene
de (7 200) lira eder. Bendeniz tebarüz ettirmek için 
arz ediyorum. İstanbul Vilâyetinin varidatı mahalli-
yesi (1 700 000) liradır ve arz ettiğim gibi on yedi 
bin lirasını Ziraat Bankasına vermektedir. Halbuki 
İstanbul Vilâyeti kendi parasını kendi umumî tahsi
latı mahall iyesi için veznesini kendisi teşkil etse buna 
vereceğim paranın mukabili dört bin liradır. Demek-
ki başkasına on yedi bin lira veriyor ve aynı zaman-
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parasını 
Mü 

hıcet 

da kendi 
değildir 
di emrine 
susta serbest 
de tafsile 
veznesine 
öyle bir 
idarei Husus iy 
beraber kendi 

Teklifi 
sinden sonrja, 
raya «İdari ret 

HAKKI 
takrir vardık 

istimal hususunda sahibi serbest de 
sandığında bulunan bir para gerçi ken-

d^ima verilir. Fakat her zaman için bu hu-
bulunmaz. Esbabı mucibeyi daha ziya-

yoktur. Qnun için (İdarei Hususiye 
teslim olunur) kaydını buraya koyalım ve 

ilâve edelim ki esasen mevcut olmayan 
e vezneleri bu kanunun tahakkuku ile 
kendine teessüs etsin. 

4cizanem şudur : (Mukabilinde) kelime-
(Yeniden teşkil edilecek) kaydının bu-
hususiye» kaydından evvel ilavesidir. 

fıkra 

elaca, 

hiliye Encühıeni 
lan vardır 
tesis etmiş 

TAHSİS 
kabili tatbik 

REİS -
müzakere 

BEY (Van) — Reis Bey, bu yolda bir 

DAHİLİYE VEKİLİ RECEP BEY — Bunu, Da-
Reisi ile de görüştüm, muvafakat-

Bu suretle memlekette esaslı bir noktayı 
ğız. 

BEY (Aydın) — Bu, her vilâyet için 
değildir. Bir hudut koymak lâzım gelir. 
Kanun Lâyihasının heyeti umumiyesini 

ruz. Söz mü istiyorsunuz efendim? e diyo 

Recep Beyefendinin son mütalâaları maddenin ta
diline mütedairdir. Hakkı Beyin takrirlerini madde
nin müzakeresi esnasında reyi âlilerine arz edece
ğim. 

Kanunun heyeti umumiyesi hakkında başka söz 
isteyen var mı efendim? (Kâfi sesleri.) Heyeti umumi
ye müzakeresini kâfi görerek maddelere geçilmesini 
kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın... Maddelerin müzakeresine geçil
miştir. 

Madde \. 
Kanununun 
muştur. 

Madde 
Yol Parası 
meclislerine 

22 Şubat 1337 tarihli Tarik Vergisi 
beşinci maddesi berveçhiati tadil olun-

5. — Gerek 22 Şubat sene 1337 tarihli 
Kanununun neşri ile maliyeden ihtiyar 
devredilen bakaya ve gerek her senenin 

yeni yol paraları, idarei hususiye tahsildarları tara
fından ve henüz idarei hususiye tahsildarları bulun
mayan yerlerde maliye tahsildarları tarafından top
lanır. Maliye tahsildarları tarafından tahsil olunan yol 
paraları devlet varidatına karıştırılmayarak maliye 
veznesinde îmaneten hıfzolunur ve her ay nihayetin
de makbuz mukabilinde idarei hususiye veznesine tes
lim olunur. İdarei hususiye müdür ve memurları her 
ayın ikinci günü maliye veznesine müracaat edip tah
sil edilmiş olan yol parasını almaya ve mal memu
ru da toplanan parayı vermeye mecburdur. Bu su

retle hareket etmeyenler ve yol parasını başka vari
data mahsup edenler ve buna muhalif emir verenler 
derhal işten el çektirilip bir sene müddetle Devlet ve 
vilâyet ve belediye hizmetlerinde istihdam edilme
mek üzere hükmen tecziye olunurlar. 

REİS — Madde hakkında mütalâa var mı efen
dim? 

DAHİLİYE VEKİLİ RECEP BEY (Kütahya) — 
Efendim! Dahiliye Encümeni de bendenizin teklifimi 
kabul ediyor. Hakkı Bey de takrir vermişlerdir. 

REİS — Efendim, başka mütalâa yoktur, bir tak
rir var okunacaktır : 

Riyaseti Celileye 
Tadil edilen beşinci maddenin Dahiliye Encüme

nince teklif olunan şeklinin ikinci cümlesindeki (Mak
buz mukabilinde) tabirinden sonra (yeniden teşkil edi
lecek olan) ifadesinin ilâvesini ve bu suretle idarei hu-
susiyelerin kendi veznelerinde kendi paralarına hâkim 
olmalarının teminini arz ve teklif eylerim. 

Van 
Hakkı 

REİS — Efendim! Recep Beyefendi noktai nazar
larını izah ettiler. İdarei hususiyelere ait paraların 
bankalardan alınarak idarei hususiyelere verilmesi 
esasına müstenittir. Binaenaleyh Van Mebusu Hakkı 
Beyefendinin okunan takrirleri de aynı mealdedir. 
Takriri reyi âlinize vaz'ediyorum kabul edenler... 

DAHİLİYE VEKİLİ RECEP BEY (Kütahya) — 
Efendim! Encümen muvafıktır, diyor. 

REİS — Encümen kabul ediyor mu efendim? 
DAHİLİYE ENCÜMENİ NAMINA VEHBİ 

BEY (Karesi) — Muvafakat ediyor, efendim. 
REİS — Takriri kabul edenler lütfen el kaldır

sın!.. 
ALİ ŞUURİ BEY (Karesi) — Reis Bey, Encümen 

Reisinden bir şey soracağım. 
REİS —• Müsaade buyurunuz efendim anlaşılmadı. 

ALİ ŞUURİ BEY (Karesi) — Sualime cevap veril
medikten sonra anlaşılmaz efendim. 

REİS — Efendim maddedeki, (ay nihayetinde 
makbuz mukabilinde) kelimelerinden sonra (yeniden 
teşkil edilecek olan) fıkrasının ilâvesini teklif ediyor
lar. 

ALİ ŞUURİ BEY (Devamla) — Sualim de buna 
aittir. 

REİS — Müsaade buyurunuz efendim zatıâlileri-
ne de söz vereceğim. Bu tadil idarei hususiyelere vez
ne tesisi salâhiyetini vermektedir. İdarei hususiyelere 
veznedarlık vazifesini bankalar yapıyorlardı. Bu, ida-
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rei hususiyelerin aleyhine olduğu için takrir vezne te- I 
sisi maksadını istihdaf ediyor. Binaenaleyh bu suret
le, bu takririn kabulü şeklinde, reyi âlinize arz ettim. 
Eğer takrir hakkında mütalâanız varsa buyurunuz. 

DAHİLİYE VEKİLİ RECEP BEY (Kütahya) — 
O halde müzakere devam edecek demektir. 

ALİ ŞUURİ BEY (Karesi) — Bir sual soracağım 
efendim. 

REİS — Kimden?.. 
ALİ ŞUURİ BEY (Devamla) — Muvafakat eden 

Encümen Reisinden.. Efendim yol parası kalkacak, i 
mükellefiyeti bedeniye usulü tatbik edilecek, kanun I 
Dahiliye Encümenindedir. Bu bir. İkincisi, Ziraat Ban
kası memleket bankasıdır, verilen para başka yerde 
olsa ne ise... O vakit bu mütalâa varit olabilirdi. Bu I 
noktalar hakkında nasıl muvafakat buyurdunuz? Bu
nu anlamak istiyorum. 

DAHİLİYE ENCÜMENİ NAMINA VEHBİ 
BEY (Karesi) — Efendim, mükellefiyeti bedeniye usu- I 
lü bugün kabul edilse dahi yol paralarının mevcut 
bakayası vardır. Bunların tahsili lâzımdır. Bu tahsilin I 
yolunu gösteriyor. Bugün zatıâliniz ve yollarla alâka
dar olan arkadaşlar bilirler ki yol parası ferden ferda I 
ödenir ve makbuzları alabilmek için okuyup yazma 
bilmek ve 15-16 gün arkasından dolaşmak lâzım ge- I 
lir. Çünkü makbuzları ferden ferda bankalardan ala
caklardır. Evvelâ muhtar kabzedecek, muhtardan son
ra bankaya gidecek, bunların esamisi bilinmez, top- I 
yekûn makbuz verilir. Herkes makbuzunu ayrı ayrı I 
ister. Köylü gürültü eder. Esami üzerine ayrı ayrı I 
makbuz yazarlar, banka şubesinde müdür, veznedar 
veya muavin imza eder bunu verinceye kadar her I 
fert için ayrı ayrı kaç gün geçeceğini düşünmek lâzım | 
gelir. Bu müşkülâtı ortadan kaldırmak^ve parayı ve- l 
rir vermez eline makbuz almak ve birtakım suiistima- I 
lâtı ortadan kaldırmak için bu usulü kabul ediyoruz. [ 
Bugün idarei mahalliyeler - nasıl ki Vekil Beyefendi [ 
izah buyurdular - İstanbul'da bizim dairei intihabiye- [ 
mizde, İzmir'de, Manisa'da, yani varidatı kâfi mik- I 
tarda olan ve kendi kendini idare edebilecek derece- I 
de bulunan ve vilâyet unvanını bihakkın haiz olan [ 
yerlerde - ki vilâyetlerin birçoklarının varidatı ma- i 
halliyesi kifayet etmiyor - varidatı kifayet eden vilâ- I 
yetlerde bankalara kasadarlık ve veznedarlık için ve
rilen para kendilerinin vezne için sarfedecekleri para- I 
nın .10 - 15 mislidir. Halbuki idarei mahalliyelerin 
birçok vazifeleri vardır. Binaenaleyh ellerindeki ve ta- I 
sarruf edecekleri paralan o vazifelerin temini için sar- I 
federler. J 
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Bu suretle ise muamele ve para başka yerde ola
cağı için banka açılacak, kapanacak, para mevcut 
olacak, olmayacak gibi bin türlü tezebzübe ve müş
külâta duçar olacaklardır. Vezne idarei hususiyenin 
kendi elinde bulunacak olursa kendi paralarını kendi 
kasalarında muhafaza edeceklerdir. Bunun neresine 
itiraz edelim ve muvafık değildir diyelim, rica ede
rim? 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Varidatı 
kâfi olmayan yerler ne olacak? 

VEHBİ BEY (Karesi) — Varidatı kâfi olmayan 
yerler esasen vezne tesisine mecbur değillerdir. [Teş
kil edilecek vezne] diyoruz. [Mecburdur] demiyoruz. 

ALİ ŞUURİ BEY (Karesi) — Makamı Riyasetin 
de izah ettiği veçhile biz bu tadilâtı yapmakla idarei 
hususiyelerde vezne tesis ediyoruz. Sonra arkadaşlar, 
varidat bunun için kâfi değildir, diye itiraz ediyorlar. 
Diğer taraftan ise yol parası da kalkacaktır. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Muhasebei hususiyelerde 
vezne tesisi nafi mi, değil mi? Efendim! Müsaade bu
yurursanız yol parası ile vezne tesisini birbirine karış
tırmayalım. Vezne tesisi bahsi müstakil bir bahistir. 
Yol parasının tarzı cibayeti de başka bir bahistir. Bu
gün dahi mükellefiyeti bedeniye usulü ammeten kabul 
etsek ve hiçbir kimseden tarik bedel nakdîsini kabul 
etmesek dahi herkes çalışmaya mecbur olacak veya
hut yerine bir amele tutacaktır. Hal bu ise mevcut 
bakayayı tahsil için dahi şu şekli kabul etmek zaru
reti vardır. Sinini sabıkadan tahsil edilmemiş veyahut 
tahsil edilerek emvali umumiyeye mahsup ettirilmiş ve 
mal memurları tarafından karmakarışık bir hale ge
tirilmiş olan vaziyeti ıslah için şu şekli kabul etmek 
zarureti vardır. 

İdarei hususiyelerde vezne tesisi meselesine ge
lince : Bu, zaten şimdiye kadar teehhür etmiş, idarei 
hususiyelerin bir hakkıdır ve bir an evvel tesis edil
mesi zaruridir. İdarei hususiyelef paralarını bankaya 
vermeye neden mecbur olsun ve kendisinin yapacağı 
masrafın beş on ve hatta on beş mislini ücret olarak 
neden versin? Eğer parası kâfi gelmiyorsa tabiatıyle 
bankaya gider ve [Sana yüzde bir vereceğim, bana bu 
hizmeti yapıver] der. Bunda bir mahzur yoktur. 

ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Dahiliye Encümeni Reisi 
Beyefendinin izahatından anlaşılıyor ki; bu tadil do-
layısıyle yeni bir teklif karşısında kalıyoruz. O da; 
Muhasebei Hususiyelerde bir vezne tesisi teklifidir. 
Bu tamamen ayrı bir tekliftir. Bu teklif ayrıca gel
meli ve Dahiliye Encümeninde müzakere ve tetkik 
edildikten sonra burada münakaşa edilmelidir. Bu 
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hususta 
vilâyette 
tir, demek 
lan da 
veznedar, 
vazimm 
tetkik ve 

VEHBÎ 
noktaya 
tesisi idarei 
şedilmelerinf 

ceffelkalem karar vermek doğru olamaz. 16 
vefne teşkil edilecektir. Bunun masrafı hiç-

;ru değildir. Bir çok kazalar vardır bun-
düşifnmek lâzımdır. Bir vezne tesisi için oda, 

kırtasiye, mahrukat vesaire gibi le-
tedariki icabeder. Onun için bu teklifi iyi 
mkizakere etmek zarureti vardır. 

BEY (Karesi) — Efendim, bilhassa şu 
ehemmiyetle nazarı âlinizi celbederim. Vezne 

hususiyelerin hukukunun kendilerine bah-
doğru pek mühim bir adımdır. 

ŞÜKRÜ) 
kaya tevdi 

VEHBÎ 
sında çok 

ŞÜKRÜ) 
rasını alan 

VEHBÎ 
üyelerin 
vessülüne 
le meclisi 
ta idarei 
lerden, 
lâ, bunu 
olur. 
lerin hakkınfı 
Buna 
müteşekkire^ 

azlığ 

laıı 

hususiyelerdp 
masrafın 
lekette 
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BEY (Biga) — Devletin parası da ban-
olunuyor. (O ayrıdır sesleri.) 
BEY (Devamla) —• Bununla onun ara-

lark vardır. 
BEY (Biga) — îdarei hususiyelerin pa-

millî bir bankadır. 
[BEY (Karesi) — Efendim, idarei mahal-

ketldi haklarını istimalde salâhiyetlerinin te
ni gidilirken ve vilâyetler bunu defaat-

ujnumîlerinde temenni mazbataları yaparak 
mahalliyelerin teşekkülünden beri nezaret-

vekâletlerden talep edip dururken, bizim hâ-
vermeyiz, demekliğimiz biraz garip 

Binaenaleyh bu teklifin kabulü, idarei hususiye-
teslime doğru atılmış bir adım olacaktır. 

Dahilfye Encümeni müftehiren taraftardır ve 
böyle bir teklifi kabul eder. 

MUHT4R BEY (Trabzon) - . Efendim! idarei 
yeniden vezneler tesisi için gösterilen 
ına bendeniz kaniim. Çünkü bir mem

emin ve mahfuz bir yerde vezne tesisi için 
lâzımdır. Varidatı mahdut olan bir ma-

âususiyesi parasını saklamak için dolaba 
çaldııar ve o vakit daha ziyade mutazarrır olur. 
kaşağında hıfzedilen bir para ile muhasebei 

dolabında veya kasasında hıfzedilen bir 
aracında çok fark vardır. Bunlar hesap edi-

bankaya koymakta çok fayda olduğu 

pEY (Karesi) — Efendim bir milyon va-
vilâyet senevi on bin lira banka ücreti 
i kendileri bunu iki bin lira ile temin 

ttir 

gelince : Kazalarda mutlaka vezne tesi-
ini buraya koymuyoruz. Arzu ederlerse 
ine paralarını tevdi ederler, isterlerse 

^ususiye memurunu veznedar olarak is-
. Çünkü mülhakatta âmiri sarf yoktur. 

ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Efendim yol parasının 
usulü tahsili hakkındaki vaki olan teklif münasebetiy
le tamamen yeni bir mesele karşısında kaldık. O da, 
yeni bir tesisat vücuda getirilmek teklifidir. Malumu 
âlileri şimdiye kadar muhasebei hususiyelerin kasa teş
kilâtı yoktu. Onların varidatı Maliyece tahsil edilir 
veyahut hususî tahsildarlar vasıtasıyle tahsil edilerek 
Ziraat Bankalarına tevdi edilirdi. Buna mukabil ban
ka yüzde bir aidat alıyordu. Bu yüzde bir aidata mu
kabil Ziraat Bankası memleketin her tarafında idarei 
hususiyelerin veznedarlığını ifa ediyor. Eğer bu va
zife Ziraat Bankalarından alınarak yeni ihdas edile
cek bir teşkilâta tevdi edilirse zannetmiyorum ki da
ha az bir masraf ihtiyar edilmiş olsun. Vekil Beyefen
dinin buyurdukları gibi yalnız vilâyet merkezlerinde 
değil, birçok kazalarda bu yeni tesisat lâzımdır. Bunun 
için de her mahalde oda tedariki icabeder ki maalesef 
bir çok yerlerde memurini haziranın istiabına kâfi oda 
yoktur. Sonra her vezne tesis olunacak merkezde maz
but bir kasa, bir veznedar, veznedarın yanına belki 
de bir muavin alınacaktır ki bu suretle astarı yüzün
den pahalıya malolacaktır. Şimdi verilen aidattan pek 
fazla masraf ihtiyarına mecbur olunacağını zannedi
yorum-. Yalnız bankalara verilen aidatın tenzili mev-
zuubahis olabilir. Bunun ise yeni bir kanunla haddi 
lâyıkına tenzili mümkündür. Vekil Beyefendi bu hu
susu teklif edebilirler. Fakat bu teklif münasebetiyle 
henüz tamamıyle tetkik ve hesap edilmemiş olan böy
le bir teklifin kabulü doğru değildir. Bu maddenin 
teklif veçhile tadilini bendeniz doğru görmüyorum. 

TÎCARET VEKİLÎ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim bendeniz zannediyorum ki meselenin muci
bi münakaşa olan noktası şudur : îdarei hususiye-
lerde vezne tesisi mi doğrudur, yoksa eskiden olduğu 
gibi veznedarlığı Ziraat Bankalarına tevdi etmek mi 
muvafıktır gibi bir şekle girdik zannediyorum. Halbu
ki esas mesele, bendenizin, Dahiliye Vekili Beyefen
dinin ve ona muvafakat eden Dahiliye Encümeni Re
isi Beyefendinin ifadelerinden anladığım nokta sudun 

Eski kanun; İdarei hususiyeleri paralarını Ziraat 
Bankalarına tevdie mecbur ediyor. Ziraat Bankası 
diyor ki : Veznedarlık vazifesi kanunen benimdir. Sen 
müstakilen vezne sahibi olamazsın ve bu vazifeyi ben
den nez edemezsin, ben mecburî olarak senin san-
dıkkârlığmı icra edeceğim bu vazifeye mukabil mev
duatın yüzde birini komisyon olarak alacağım. îdarei 
hususiyede demek istiyor ki : Bu paranın sahibi be
nim, ahz ve sarfı ve mesuliyeti bana aittir. Ben lü
zum görürsem kendime bir sandukkâr tedarik ede-
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rim, lüzum görmezsem kendim yaparım. Neden sana 
vereyim? 

İşi bu noktai nazardan tetkik edecek olursak ha
kikaten idarei hususiyelerin haklı olduğu zahir olur. 
Halbuki her yerde idarei hususiyeler sandukkârlık te
sisatı yapacak olurlarsa bendeniz zannetmem ki mas
raf miktarı şimdi alınan yüzde bir komisyondan eksik 
olsun. Çünkü kasadarlar işin içine girince her halde 
sandukkârlık tesisatı için edilecek masarif Ziraat Ban
kasının aldığı yüzde biri tecavüz eder. Bunların heyeti 
umumiyesi bir araya cem edildiği zaman hasıl olacak 
yekûn belki şimdiki şeklin lehine olur. Fakat bazı vi
lâyetlerde bilhassa istanbul, İzmir gibi varidatı hu-
susiyeleri pek mühim miktara baliğ olan yerlerde her 
halde Ziraat Bankalarına verilen komisyondan daha 
az bir masrafla kendilerine bir veznedarlık tesis ede
bilirler. Şu halde idarei hususiyeleri serbest bırakmak 
lâzımdır. Yani Sandukkârlığı Ziraat Bankalarına bı
rakmak arzu etmezse müstakilen bir vezne tesis eder
ler. Masrafın fazlalığı veya esbabı saireden dolayı 
Ziraat Bankasının sandukkârlığına müracaat lüzumu
nu hissederlerse aralarında serbestçe bir para sahibiy
le olan şerait dairesinde bu muameleyi halletsinler. 
Bendeniz de idarei hususiyelerin sandukkârlık husu
sunda serbest bırakılmaları taraftarıyım. Taki para
larına serbest ve emin bir surette sahip olsunlar. Fa
kat takrirdeki teklif bunu temin edememektedir. Çün
kü takrir diyor ki : Yeniden tesis edilecek vezneler 
bunun literalman manasını alınca yeniden sandık te
sis edilecek. Yeniden sandık tesisi mecburiyet haline 
geliyor. Denilecek şey idarei hususiyelerin paralarını 
Ziraat Bankaları sandukkârlığına tevdii mecburî ol
mayıp isterlerse ayrı bir sandık tesis edebilirler, iste
mezlerse aralarında taayyün edecek karar mucibince 
bankaya bir şey verirler. Bendeniz serbesti esasına 
göre meselenin halledilmesini muvafık görüyorum ve 
bunu teklif ediyorum. (Muvafık sesleri) 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) — Efendim, 
bendenizin fikrimce muhasebei hususiyelerde bir vez
ne bulunmak lâzım gelir. Yalnız burada anlamadığım 
bir nokta var. Muhasebi hususiye parasını icap eder
se Maliye vasıtasiyle tahsil ettirecek. Maliye bunu 
veznesinde hıfzedecek, ayın ikinci günü hesabını gö
recek, parasını isteyecek, ayın ikinci günü parasını 
alamazsa memurlar azlolacak, ne iyi, beri taraftan 
para tahsil olunarak, bankaya götürülecek, yüzde bir 
alınacak buna bir memur. Fakat öteki tahsil edecek, 
hesabı görecek, o parayı ayın başına kadar hıfzede
cek, mal sandığına geldiği zaman, mal sandığının ay

rı bir kasası mı var, ayrı kumbaraya atar gibi oraya 
mı atacak? Aman parayı sarf etmeyeyim diye her gün 
veznedar bakacak bu manasız bir şeydir. Bunu da dü
şünmek lâzımdır. Mademki muhasebei hususiye mev
cuttur. Parasını o sarf etmeli, parasını da o tahsil et
meli, bu en makul bir şekildir. Fakat böyle bir mad
denin şurasına iki kelime ilâve etmek, filan yerinden 
iki kelime tay etmek doğru değildir. Bunu nasıl yap
mak lâzım gelecekse bunu tayin etmek için tekrar 
Encümene göndermeli. Burada bazı şeyler vardır. 
Bunları Encümen çıkarmalı, bendenizin fikrim de bu
dur. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim bunu Encüme
ne alacağız yalnız iki noktayı arz edeyim. Birincisi, 
veznelerin tesisinin yalnız yol parasiyle münasebet-
tar olduğunu, yalnız yol parasına münhasır bulundu
ğunu zanneden arkadaşlarımız vardır. Böyle değildir. 
Bu bilâkis, bir çok arkadaşlarımızın malûmudur, bir 
zamanlar maliyeden maarif hissesini koparmak için 
epeyce arkadaşlar uğraştı ve hâlâ da uğraşmaktadır
lar, belki de ilânihaye uğraşıp gideceklerdir. Uğraşı
lıp da alınan havaleleri de banka eline aldığı vakit 
derhal kendi hesabına geçiriyor, üçte biri benim di
yor. Menafi hissesidir, diyor, alıyor. Meselâ on bin 
lira havale aldınız mı, üçbin küsur lirasını evvelâ çe
kiyor. Ondan sonra idarei hususiyenin parasını veri
yor. Yanlışlıkla bir havale gelmişte parayı iade etmek 
lâzım gelirse bu paraya banka, ben doğana inanırım, 
ölene inanmam diyor ve parayı iade etmiyor. 

Bu yüzden eğer dairei intihabiyelerinde tetkik bu
yuracak olursanız bir çok idarei hususiyelerin banka
lardan alacağı vardır. Bu da sırf vezne eline parayı 
almış ve vermemiştir, ne vakit umumî hesabat tasfi
ye edilecek olursa on sene, yirmi sene, otuz sene son
ra o vakit belki alacağını verecek, borcunu ödeye
cek. Halbuki veznesi kendi elinde olacak olursa pa
rası elinde bulunmuş olacaktır. Yüzde bir masraf ve
riyor yüzde birden fazla masraf yapılmamak şartiyle, 
şu kayıt ile, bu hudut ile filân denebilir. Binaenaleyh 
bunu tekrar müsaade buyurunuz Encümene alalım, 
tekrar tetkik edelim ve huzuruâlinize getirelim. 

REİS — Efendim, Encümen takriri tetkik için ta
lep ediyor. Maddeyi takrirle beraber Encümene tevdi 
ediyoruz. 

2. — Muvcızenei Maliye Encümeninin; Tarife Ka
nununun dördüncü maddesinin tadiline ve neosalver-
sanın gümrük resminden istisnasına dair (2/258) nu
maralı teklifi kanunî ve mazbatası. 
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REİS f- Müzakeresine geçiyoruz. Mazbatayı oku
yoruz. 

Mıivazenei Maliye Encümeni Mazbatası 
Kanununun dördüncü maddesinin tadiline 

ve 9 Kânıknievvel 1336 tarihli kanunun ilgasına ve 
neosalversanm gümrük resminden istisnasına dair sa-

muva^eneı Maliye Encümeninden müdevver lâyi-
kanurjiye tetkik ve müzakere olundu. 

Kanununun dördüncü maddesinin tasian 
mucibince yine iade edilmek şartı yle umumî 

tiyatro ve sirkler için muvakkaten ithal edi-
bilumtım eşyanın gümrük resminden muaf tutul-

esasen sinema filmleri temaşa meyanına 
iğu gibi bunlardan talim ve terbiye noktaî 

da mühim istifadeler temin edilmekte ol-
bihaen filmlerin de teklif veçhile fıkrai mez-

muvafık görülmesine ve ancak muvakka-
bir müddetle takyidi tensip edilerek bi-

madÜede «Altı ay zarfında yine iade edilmek 
suretinde tadilen kabul edilmiştir. 

Hilâliajhmer, Salibiahmer, Donanma ve Müdafaai 

ve 

itbklı 
ımn 

Milliye Cjemiyetleri namlarına gelecek eşyanın güm
rük resmine tabi tutulması ve bu gibi Cemiyata mua
venet icap) ettiği takdirde tahsisat itası suretiyle Hükü
metçe yapılan muavenet miktarının sarahaten görül
mesi daha muvafık olduğundan ikinci madde aynen 
kabul edilmiştir. 

Matbaa alât ve edevatının ve gazete ve kitap kâ
ğıtlarının gümrük resminden istisnası kanunun hini 
neşrindeki memleketin istisna vaziyeti icabı bulunmuş 
ve elyevmj bu istisnaiyete mahal kalmamış olduğu gibi 
bütçemizi [ tevzin için bu kabil istisnaiyata nihayet ve
rilmesi zarurî görülmüş olmakla üçüncü madde de ay
nen kabul olundu. 

Neorsalversanın gümrük resminden istisnası hak
kındaki Dördüncü maddeye gelince neorsalversan fi-
rengiye karşı müessir bir ilaç olduğundan bunun ucuz 
satılmasın} ve bu suretle fukara halkın da tedarik ede
bilmesini temin için resimden istisnası muvafık görül
müştür. Tjadilen tanzim kılınan lâyihai kanuniye He
yeti Umu4ıiyeye takdim kılındı. 

7 Kânunisani 1340 
Mjuvazenei 

Maliye Encümeni Reisi 
Şaruhan 
Rahmi 

Aza 
i Sivas 
teşat 

Mazbata Mahurriri 
Gaziantep 
Ali Cenani 

Aza 
îzmir 

Mehmet Şükrü 

Aza 
ikinci ve üçüncü 

maddelere muhalifim 
Mersin 
Niyazi 
Aza 

Trabzon 
Şefik 

Aza 
Konya 

Kâzım Hüsnü 
Aza 
İsparta 

Mükerrem 
Aza 

Karesi 
Ali Şuuri 

Tarife Kanununun dördüncü maddesinin tadiline 
dair kanun. 

Birinci madde — 10 Mart 1332 tarihli Tarife Ka
nununun dördüncü madesinin tasian fıkrası berveçdi-
zir tadil edilmiştir : «Altı ay zarfında yine iade edil
mek şartiyle umumî sergiler ile tiyatro ve sirkler için 
muvakkaten ithal edilen bilumum eşya ve sinema film
leri.» 

İkinci madde — Mezkûr dördüncü maddenin sani-
aşer fıkrası tayedilmiştir. 

Üçüncü madde — Matbaa alât ve edevatının ga
zete ve kitap kâğıtlarının gümrük resminden istisna
sı hakkındaki 9 Kânunievvel 1336 tarihli kanun mül-
gadir. 

Dördüncü madde — Neosalversan gümrük resmin
den müstesnadır. 

Beşinci madde — İşbu kanun tarihi neşrinden iti
baren meriyyülicradır. 

Altıncı madde — İşbu kanunun icrasına Maliye 
Vekili memurdur. 

14 . 2 . 1340 tarihli yüz ikinci içtimada ikinci mad
de kabul ve üçüncü madde tay edilmiş, birinci ve dör
düncü maddeler de Muvazenei Maliye Encümenine 
iade edilmişti. 

Bu bapta Encümeni mezkûreca tanzim edilen muz-
bata berveçhiatidir : 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 
Tarife kanunun dördüncü maddesinin tadiline dair 

olan lâyihai kanuniyenin birinci maddesinde münderiç 
ve sinema filmlerinin gümrük resminden istisnasına 
mütedair fıkra hakkında Heyeti Celileden havale bu-
yurulan takrirlerle mezkûr kanunun dördüncü madde
sinde muharrer neosalversana ilâveten iyodür döpotas-
yum, firengi tedavisinde müstamel civa mürekkebatı, 
röntgen cihazı ve teferruatı ve radyonun dahi güm
rük resminden istisnası hakkındaki takrirler Encüme
nimizde mütalaa ve tetkik olundu. 
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Sinema filmlerinden yalnız ziraat, felâhat, sanayi, 
denizcilik, çocuk bakımı ve manazır gibi bazı hususa-
ta ait olanların yahut Himayei Etfal, Hilâliahmer, 
müessesatı hayriye, mekâtibi umumiye ve hususiye gi
bi bazı müessesat için ithal olunanlarının gümrük res
minden istisnası tatbikatta müşkülât ve suiistimalâtı 
mucip olacağından filmler için bazı şeraitle muafiyet 
vaz'ından ise bunların kemafissabık bilaistisna resme 
tabi tutulmaları Encümence müreccah görülmüştür. 

Dördüncü maddeye gelince : Neosalversana ilâve
ten istisnası teklif edilen salifüzzikr dört madde Encü
mence de kabul edilerek ancak Sıhhiye Vekili Beye
fendinin alınan mütalaaları veçhile röntgen cihazı te
ferruatından motor ve dinamoların tefriki ve firengi 
tedavisinde müstamel civa murekkebatının dahi ilaç 
halinde bulunanlara hasrı muafık görülmekte Heye

ti Celilelerine arz olunur. 
Muvazenei Maliye Encümeni 

Reisi Mazbata Muharriri 
Saruhan Trabzon 

Reşat Şefik 
Kâtip Aza 
Konya Maraş 
Fuat Tahsin 
Aza Aza 

Gaziantep Sivas 
Ahmet Remzi Hâlis Turgut 

Aza Aza 
Maraş Giresun 
Mithat Musa Kâzım 
Aza Aza 

İsparta Karasi 
Mükerrem Ali Şuuri 

Aza Aza 
Konya Sivas 

Kâzım Hüsnü Rahmi 
ŞEFİK BEY (Trabzon) — Efendim, Muvazenei 

Maliye Encümeninin ilk defa olarak Meclisi Âlinize 
takdim eylediği madde şudur : 

«Altı ay zarfında yine iade edilmek şartiyle umu
mî sergiler ile tiyatro ve sirkler için muvakkaten ithal 
edilen bilumum eşya ve sinema filmleri» Esasen ba
zı muafiyeti ihtiva eden gümrük kanununun dör
düncü maddesinin bir fıkrası şudur : «Yine iade 
edilmek şartiyle umumî sergiler ile tiyatro ve sirkler 
için muvakkaten ithal edilen bilumum eşya» görülü
yor ki, tadil bu muafiyet yanına sinema filmlerinin 
de ilâvesinden ibarettir. Bundan başka «muvakka
ten» tabirini de daha sarih bir hale kalbetmek için 
«İti ay zarfında iade» denilmiştir. 

Meclisi Âlinizin 102 nci içtimaında bu maddenin 
esnayı müzakeresinde sinema filmlerinin mutlak su
rette muafiyeti kabul buyrulmadı. Bu hususta veri
len bazı takrirler Muvazene Encümeninde tetkik 
olundu. Dokuz kadar takririn hülâsası ikiye müncer 
oluyor. Bir kısmı sinema filimlerini nazarı itibara 
alıp muaf edip etmemektir. Yani bazı rüfekayı ki
ram sinema şeritleri; ziraata, ticarete, sanayie, deniz
ciliğe veyahut çocuk bakımına ait olursa veyahut 
manazıra ait olursa bunlar muaf olsun, bunların gay
rı olan filimler muaf olmasın buyurdular. Diğer ba
zı rüfekayı kiram mevzuu nazarı dikkate alarak de
ğil, nereye ve hangi daireye ait ise ciheti aidiyeti na
zarı dikkate alarak filmler muaf olsun deniyor. Ya
ni Hilâliahmere ve bazı mekâtibi umumiyeye ve hu-
susiyeye ilâ... Encümen bu takrirleri tetkik etti. Bun
ların tatbikinde birçok müşkülât ve suiistimalât vü
cuda geleceği nazarı itibara alındı. Filhakika filmin 
mevzuu anlaşılmak için bunu gümrükte adeta gös
termek lâzım gelecek. Sabit manazıra ait bir filmin 
içinde bazı görülmemesi lâzım gelen noktalarda ola
bilir. Bu itibarla resim alınacak bir sırada filmin gö
rülmesi tabiî muvafık olamayacaktır. 

Bundan başka ciheti aidiyeti tetkik olundukta 
bu husustaki müşkülât dahi, evvelemirde bu müesse-
satın günden güne adedini artıracaktır. Saniyen bu
nun temini müşküldür. Meselâ bir dairei hususiye, 
bir mektep veya bir müessese bir film getirir veya
hut bir hastane, hilâliahmer, tabiî bunu ilânihaye 
kullanamaz, satacaktır. 

Sattığı zaman eşhası hususiyeye geçecektir. Bun
dan diğer eşhas bilâresim bu filmlerden istifade et
miş olacak. Binaenaleyh ariz ve amik yaptığımız tet-
kikat neticesinde mademki Meclisi Âliniz kabul et
miyor ve bazı şerait vaz ediyor, o halde maddenin 
tayyı daha muvafıktır. 

Netice itibariyle sinema filimleri kemafissabık 
resme tabi tutulmuş olur. Bazı rüfekayı kiramın tak
rirlerinde gördük ki, memlekette ziraî, sınaî, ticarî, 
hususatta filmler yapılmasını ve bunların ehven bir 
fiyatla tedarik edilmesini teklif ediyorlar. O halde 
hükümetimiz bu gibi filmler için teşvikât yapar, ah
lâki filmler veyahut millî secayamızı gösterecek film
leri teşvik ettirirse hem senayi dahiliye terakki eder, 
yani filmcilik terakki eder ve hem de bu gaye elde 
edilir. Binaenaleyh Muvazenei Maliye Encümeni, 
Meclisi Âlinin takrirlerini nazarı dikkate alarak mad
denin tayyı daha muvafık olacağı kanaatindedir. 
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REİS — Şefik Beyefendi maddenin tayyı mı, yok 
sa filmlerin ilâvesi mi? 

ŞEFİK BpY (Devamla) — Maddeler esasen sine
ma filmlerinijndir. Tamamen tay edilirse eski madde 
baki kalır ve| binaenaleyh sinema filmleri resme ta
bi olarak mjemleketimize göre tadili mutazammın 
olan madde tay edilirse sinema filmleri kemafissabik 
memleketimize girmiş olur. 

DOKTOR MUSTAFA BEY (Çoıum) — Rönt
gen meselesinde motor ve dinamoyu niçin hariç bı
raktınız? 

ŞEFİK B^Y (Trabzon) — Röntgen mecelesi dör
düncü maddededir. Müsaade buyurursanız itirazınızı 
dördüncü maddede yaparsınız Mustafa Bey. 

REİS — (Başka söz isteyen var mı efendini? (Ha
yır sesleri) Efendim, encümsn dördüncü maddenin ta
dilini kabul etmiyor. Binaenaleyh birinci maddenin 
reddini talebçdiyor. 

I 
Encümenin teklifi veçhile birinci maddenin tayyı -

nı kabul edenler, lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyen
ler lütfen el jkaldırsın... Birinci maddenin tayyı kabul 
edilmiştir. Şu: halde evvelce kabul edilen ikinci madde 
birinci madde olmuştur. Üçüncü madde ise evvelce 
reddedilmiş ^lduğu cihetle dördüncü madde ikinci 
madde olarak okunacaktır. 

Madde 2.) — Neosalversan Gümrük Resminden 
müstesnadır. ; 

ŞÜKRÜ BEY (Çanakkale) — Müsaade buyurur
sanız Reis Beyefendi ikinci maddeye geçmek lâzım
dır. 

REİS — İİkinci madde evvelki müzakerede kabul 
edilmişti, yalnız şeklen bir tashih lâzımchr. «Mezkûr 
dördüncü maddenin» yerine «10 Mart 1332 tarihli 
Tarife Kanununun dördüncü maddesinin sani aşer 
fıkrası tay ejdilmiştir» şeklinde tashih edilmesi lâ
zım gelir. Heyeti umumiyenin müzakeresi esnasında, 
sebkü rapt ve tashihi esnasında izah edeceğim, şim
di dördüncü | madde ikinci madde oluyor. Üçüncü 
maddenin ise; tayyını esasen Heyeti Celileniz kabul 
etmişsinizdir. Onun hakkında Encümenin mütalâası 
yoktur. Encümen yalnız birinci madde ile dördüncü 
madde hakkında verilen takrirler üzerinde mütalâa 
dermeyan ett|L Şimdi birinci fıkra Encümenin tekli
fi veçhile kajbul edilmedi. Yani tadil teklifi kabul 
edilmedi. Bu! kabul edilmediği gibi ikinci madde bi
rinci madde jmakamına kaim oluyor. Şimdi dördün
cü yani ikinci maddenin müzakeresine devam edi
yoruz. 

ŞÜKRÜ BEY (Çanakkale) — İkinci maddeyi 
müzakere etmedik. 

REİS — Evvelce edilmiş ve ikinci madde kabul 
edilmiştir. Şimdi Encümen mazbata maharriri Beyin 
izah ettiği veçhile neosalvarsandan sonra bunun tesi
rini ve hastalıkta tesiri olan sair edviyenin dahi ilâ
vesini teklif etmişlerdir. Çünkü aslını ilâve edince te
ferruatını da ilâve etmek mecburiyeti hasıl olmuştur 
ve bunu ilâve etmiştir. Encümenin tadili şöyledir : 

Madde 2 — Neosalversan, röntgen cihazıyle te
ferruatı, radyum, firengi tedavisinde müstamel civa 
mürekkcbatıyle iyodür dö potasyum gümrük resmin
den müstesnadır. 

ŞEFİK BEY (Trabzon) — Efendim, bidayeten lâ-
yihai kanuniyede (Neosalversan gümrük resminden 
muaftır.) denilmişti, bunun üzerine Azayi kiram tara
fından verilen takrirler Encümende müzakere edil
di. Bu takrirler, daha dört maddenin muafiyetini ilti
zam ediyordu. Bunlardan röntgen cihazı ve teferruatı, 
rodyum, firengi tedavisinde müstamel civa mürekke-
kebatı, iyodür dö potasyum.. Bunları nazarı itibare 
alarak dördüncü madde ki, şimdi ikinci madde ol
muştur, bu şekilde tertipedilmiştir. Bu hususta Sıhhi
ye Vekili Beyefendinin de mütalaalarını aldık. 

Vekil Beyefendi mutlak surette civa mürekkeba-
tı tabirini muvafık görmediler. Civa mürekkebatı nâ
mı altında tedavi için daha bazı şeyler bulunabileceği -
ni nazarı dikkate aldılar. Binaenaleyh muaf olan şey
lerin esamisini aynen kaydettik şunlardır : Neosal-
varsan, iyodür dö potasyum mateferruat röntgen ci
hazı (motor ve dinamo hariç), sonra radyum, bunla
rın hepsi kıymetli mualecattandır. Binaenaleyh muaf 
olmasını Encümen Heyeti Aliyenize teklif ediyor. 

REİS — (Şefik Beye hitaben) Şükrü Beyin suali 
var efendim. 

ŞÜKRÜ BEY (Çanakkale) — Efendim Röntgen 
cihazında motor ve dinamo hariç tutuluyor niçin? 
bunlar kabili istimaldir diye röntgen cihazını felce uğ
ratmakta hiç bir mana yoktur. Bunları getirecek olan 
zat, her halde şöhret sahibi bir doktordur. Bunu Tica
ret için geticek ve yapacak değildir. Sonra bizde yan
lış bir fikir vardır. Ekseriya kontrolünde biraz müşkü
lât olan bir eşyayı menetmeyi esaslı bir şey zan edi
yoruz. Motorsuz ve dinamosuz röntgen cihazından 
bendeniz bir şey anlamıyorum. Bunları da gümrük 
resminden istisna etsek daha iyi olur. 

ŞEFİK BEY (Trabzon) — Efendim Motor ve di
namo röntgen cihazı mahiyetinde yani o derecede ra-
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kik ve kıymettar bir alet değildir. Mazharı muafiyet 
olan şey, doğrudan doğruya röntgen cihazının kendi
sidir. 

ŞÜKRÜ BEY (Çanakkale) — Motorsuz röntgen 
olmaz. 

ŞEFİK BEY (Devamla) — Motor ve dinamo esa
sen hafif bir resme tabidir. Binaenaleyh bu alet da
hilindeki motor ve dinamonun diğer dinoma ve mo
torlar gibi resme tabi olması Encümence daha muva
fık görülmüştür. Onun için bu suretle karar veril
miştir. 

ŞÜKRÜ BEY (Çanakkale) — Röntgen cihazı ve 
motoru denildi mi hepsinin dahil olması lâzım ge
lir. 

DOKTOR MUSTAFA BEY (Çorum) — Efen
dim; yanlış bir fikir meseleyi altüst ediyor. Evvelâ 
mutlak surette motor ve dinamoya ihtiyaç vardır. 
Motorsuz röntgen cihazı nasıl işler, anlamıyorum? 
Dinamo ve motorsuz yalnız röntgen cihazı getirmek, 
onu muattal bırakmak demektir. Bundan bu şerait 
dahilinde, yani Encümenin yaptığı şekil ve şerait 
dahilinde elektriği olan memleketler istifade eder. 
Bundan Anadolunun birçok yerleri istifade edemez. 
Bu, belki elektriği olan yer, iki vilâyet için kabildir. 
Fakat diğer vilâyetler ne yapacaktır? Onun için rica 
ederim, motor ve dinamo dahi gümrükten istisna edil
sin. Motorsuz röntgen olamaz. Bunda mâna ve mef-
hun yoktur. Eğer Muvazene Encümeni, motor ve 
dinamo röntgende kullanıldığı gibi daha başka şeyler
de de kullanılır, demek istiyorlarsa, bunu da başka 
bir şekilde ifade edebilirlerdi. Binaenaleyh bunları 
istisna etmek icabeder derlerse onun sureti ifadesi 
vardır,'. düşüneydiler. Mamafih izah edeyim, meselâ; 
röntgen cihazı ve kendisiyle beraber gelen motor ve 
dinamosu ve teferruatı gümrük resminden müstesna
dır, şöyle bir tâbirle öteki mahzur da bertaraf edil
miş olur. Lütfen böyle kabul buyurunuz. 

DOKTOR FUAT BEY (Kırkkilise) - , Bendeniz 
de Doktor Mustafa Bey arkadaşımızın söylediklerini 
teyit edeceğim. Bugün Ankara'da gözümüzün önünde 
röntgen cihazına malik arkadaşlarımız vardır. Bun
lar şimdiye kadar elektrik teçhizatının yapılmasını bek
lediler ki, ondan sonra istifade edilsin. Bendeniz bu 
hususta çok suhulet gösterilmesine taraftarım. Onun 
için röntgen cihaziyle dinamonun da beraber gelmesi 
ve gümrükten geçmesi şart olmayabilir, zannederim. 
Evvelce burada röntgen cihazı getirtmiş arkadaşla
rımız vardır, bunlar dinamosuzluktan dolayı cihaz
larını işletmiyorlar. Bunun için kontrolü güç olur 

deniyorsa bendeniz bunu kabul edemem. Çünkü 
Cumhuriyet Hükümeti kuvvetlidir, zayıf değildir. 
Bu gibi hususatı tetkik eder ve bu maksat için kullanıl
mayan dinamoları zabteder ve binaenaleyh maksat 
temin edilmiş olur. Son söz olarak bendeniz de ar
kadaş beylerden bunların maddeye ithalini rica ede
rim. 

ALİ BEY (Rize) — Mustafa Beyin teklifini ka
bul ederiz. 

REİS — Başka söz isteyen yoktur efendim. 
ŞEFİK BEY (Trabzon) — Muvazenei Maliye 

Encümeni namına Reis Bey müsaade ederseniz... 
REİS — Buyurun efendim. 
ŞEFİK BEY (Trabzon) — Efendim motor başka 

bir arkadaşımız tarafından da beyan buyurulduğu 
veçhile gümrükten istisnası teklif ediliyor ki bu, doğ
ru değildir, onun için Muvazene Encümeni motor is
tisna etmemiştir. 

REİS —: Efendim, Müzakereyi kâfi görenler lüt
fen el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum, kâfi gör
meyenler lütfen el kaldırsın... Müzakere kâfi görül
müştür.. Takrirler vardır, okunacak efendim. 

Riyaseti Celileye 
Maddenin röntgene ait kısmının berveçiâti tadi

lini teklif eylerim: 
Röntgen cihazı ve kendisiyle beraber gelen mo

tor ve dinamosu ve teferruatı gümrük resminden mu
aftır. 

Çorum Mebusu 
Mustafa 

Heyeti Celileye 
Ziraat motorları gümrük resminden müstesna 

olduğu gibi röntgen cihazı teferruatından motor ve 
dinamoların da gümrük resminden istisnasını teklif 
ederim. 

23 Teşrinievvel 1340 
Çanakkale Mebusu 

Şükrü 

ALİ CENANİ BEY (Gaziantep) — Efendim, tak
rirler hakkında sözüm var, 

REİS — Takrir sahibi olmadığınız için maalesef 
mümkün değil efendim. 

ALİ CENANİ BEY (Gaziantep) — Encümen na
mına söyleyeceğim. 

REİS — O halde buyurunuz. 
MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ NAMI

NA ALİ CENANİ BEY (Gaziantep) — Efendim, 
röntgen için getirilecek dinamo, makine ve motorlar 
gümrük resminden istisna edilecek olursa bunun ne 
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nisbette bir makine, ne gibi bir dinamo olacağı tasrih 
edilmelidir!. Eğer bu yoldaki takrirler kabul olunacak 
olursa bunların, Encümen namına, Encümene havale-

. sini ve kanunda sarahat verilmesini teklif ediyorum. 

DOKTOR FUAT BEY (Kırkkilise) — Maattees
süf memleketimizde röntgen mütahassısı çok değildir. 
Binaenaleyh gelecek bu gibi makine ve dinamoların 
kontrolü kalaydır. 

REİS +- Müsaade buyurunuz efendim, müzakere 
kâfi görülhıüştür. Mustafa Bey takrirlerini izah etti
ler. Röntgen cihazı ve kendisiyle beraber gelen dina
monun dahi gümrükten istisnasını teklif ediyorlar. Bu 
teklifi nazarı mütalaaya alanlar lütfen el kaldırsın.. 
Aksini rey£ koyuyorum nazarı mütalaaya almayanlar 
lütfen el Saldırsın. Efendim.. Ârânın takdirinde Ma
kamı Riya|set müşkülâta maruz kaldı. Bu takriri na
zarı mütalaaya alanlar lütfen ayağa kalksınlar.. Naza
rı mütalaaya almayanlar lütfen ayağa kalksınlar.. Na
zarı mütalaaya alınmıştır, efendim. 

Efendim Çanakkale Mebusu Rüştü beyin de bir 
takriri vardır. Ayni teklifi mutazamrnindir. Bu tak
rirleri Encjümene veriyoruz. Encümenden geldikten 
sonra kanıinu müzakere ederiz. Esasen başka mad
deleri de kalmamıştır. 

3. — Bfzurum ve civarı harekeli arzından yıkılan 
köprülerin inşası, jelâketze de ganin barındırılması için 
yapılacak mubayaatını pazarlık suretiyle icrası hak
kında Başvekâletten mevrut tezkere (3/295) ve ka-
vanini Maliye Encümeni mazbatası. 

Başvekâlet 
Kalemi Mahsus Müdüriyeti 12. 10. 1340 

6/3545 

Büyiik Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Erzurum ve civarı hareketi arzından yıkılan köy
lerin inşası ve kış mevsiminin hululü münasebetiyle 
felâketzedegânı sureti mümküne ile barındırmak za
rureti hasıl olduğundan Hükümetçe berayı muavenet 
Muvazenei Umumiyeden verilen mebaliğle yapılacak 
mubayaatın pazarlık suretiyle icrasına müsaade buyu-
rulması hususunun Meclisi Âliye arzı heyeti Vekile-
nin 15 . id . 1340 tarihli içtimamda takarrür etmekle 
muktezasının ifasına müsaadei Riyasetpenahîlerini 
istirham eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Riyaseti Celileye 

23 Teşrinievvel 1340 
Erzurum ve civarı hareketi arzından yıkılan köy

lerin inşası ile felâketzedegânın barındırılması için ya
pılacak mubayaatın pazarlık suretiyle icrasına müsaa
de itasına dair Başvekâletten gönderilip Encümeni
mize havale buyurulan tezkere mütalaa ve tetkik 
olundu. 

Kış mevsiminin hululüne binaen mubayaatın sürat
le icrasını temin için pazarlıkla icrası muvafık ise de 
ve devairi devletçe yapılacak mubayaat ve ihalâtın 
bilmünakaşa icrası 1340 senesi Muvazenei Umumiye 
Kanunun 16 net maddesi icabından bulunmasına bina
en bunun için ayrıca bir kanun ihtiyaç bulunmakla 
Encümenimizce icap eden lâyihai kanuniye tanzim ve 
müstacceliyetle müzakere edilmek üzere Heyeti Umu-
miyeye arz edilmiştir. 

Muvazene Maliye 
Encümeni Reisi 

Çorum 
Ferit 

Kâtip 
Trabzon 

Şefik 
Aza 

Kırşehir 
Yahya Gailp 

Mazbata Muharriri 
Gaziantep 

Ali Cenani 
Aza 

Trabzon 
Ahmet Muhtar 

Aza 
Ertuğrul 

Doktor Fikret 
Giresun 

Aza 
Hacim Muhittin 

ALÎ CENANİ BEY (Gaziantep) — Efendim, 
Erzurum hareketzedegânı için alınacak eşya hakkın
daki maddei kanuniyeyi çıkardık. Lütfen okunsun. 

REİS — Efendim evrakı varide meyanında müs
tacelen Muvazenei Maliye Encümeninin nazarı tet
kikine arz ettiğimiz teklif, Encümenden gelmiştir. Bu
nun bugün müzakeresini Encümen teklif ediyorlar. 
Bu teklifin malumuâlileri olduğu veçhile Erzurum 
ve civarı hareketzedegamna ait mubayaatın pazarlık 
suretiyle icrasına mezuniyeti mutazammındır. Bu
gün müstacelen müzakeresini kabul edenler lütfen 
el kaldırsın. Aksini reye koyuyorum : Müstacelen 
müzakeresini kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın 
Müstacelen müzakeresi kabul edilmiştir efendim. 

Erzurum ve civarı Vilâyetlerde hareketi arzdan 
yıkılan mesakinin inşası ve felâketzedegânın barındı-
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rılması için yapılacak mubayaatuı pazarlık suretiyle 
icrasına dair kanun : 

Madde 1 — Erzurum ve civarı hareketi arzından 
yıkılan mesakinin inşası ve felâketzedegânın barındı
rılması için yapılacak mubayaatın pazarlık suretiy
le icrasına Heyeti Vekile mezundur. 

Madde 2 — İşbu kanun tarihi neşrinden meriyyül-
icradır. 

Madde 3 — İşbu kanunun icrasına Heyeti Vekile 
memurdur. 

TALAT BEY (Ardahan) — Efendim, Erzurum 
ve civarı deniyor halbuki Sarıkamış, Kars ve Arda
han da hareketi arzdan yıkılmış bir çok mebani var
dır. Bunlar da bu madde içinde dahil midir? Tasrihini 
istirham ederim. Olabilir ki dahil olmayabilir. Çünkü 
bunlar hepsi ayrı ayrı birer vilâyettir. 

ALİ CENANİ BEY (Gaziantep) — Hareketi arz
dan müteessir olanların hepsi dahildir. 

REİS — Efendim Kanunun heyeti umumiyesi 
hakkında başka söz isteyen? Yoktur. Maddelere ge
çilmesini kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Kabul et
meyenler lütfen el kaldırsın.. Kabul edilmiştir, efen
dim. 

(Madde 1 — Tekrar okundu) 
REİS — Söz isteyen var mı efendim? 

DR. FİKRET BEY (Ertuğrul) — Civar vilâyetle
ri diyebiliriz. 

REİS — Encümenin mütalaası var mı efendim? 
ALİ CENANİ BEY (Gaziantep) — «Erzurum ve 

civarı vilâyetler de» diyelim. 

TALAT BEY (Ardahan) — Erzurum ve civarı, 
Erzuruma ait olan yerlerdir. 

REİS — Erzurum ve civarı tabirinden Erzurum' 
un kendi müçtemilâtı da anlaşılacaktır. Diğer teklifler 
«Erzurum ve civarı vilâyetler» şeklindedir. Encümen 
muvafakat ediyor mu? 

ALİ CENANİ BEY (Gaziantep) — Muvafakat 
ediyoruz efendim. 

REİS — Maddeyi bu suretle kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum, kabul etme
yenler lütfen el kaldırsın.. Kabul edilmiştir, efendim. 
Maddenin şekli şöyle olmuş oluyor; 

«Erzurum ve civarı vilâyetlerde..» 
RÜŞTÜ PAŞA (Erzurum) — Hareketi arz olan 

civarında 
REİS — Tekrar maddeyi okuyorum. «Erzurum 

ve civarı hareketi arzından yıkılan mesakinin inşası 
ve felâketzegânın barındırılması için yapılacak muba-
yiatın pazarlık suretiyle icrasına Heyeti Vekile me
zundur.» 

Efendim; maddeyi tashih veçhile reyi âlinize arz 
ettim, kabul buyurdunuz. Maddenin bu şekilde tashi
hi hakkında başka mütalaa var mı efendim? (Hayır 
Sesleri) (İkinci madde tekrar okundu) 

REİS — Söz isteyen varmı efendim? (Hayır ses
leri) 

Maddeyi aynen kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Aksini reye koyuyorum, kabul etmeyenler lütfen el 
kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

(Üçüncü madde tekrar okundu) 
ALİ CENANİ BEY (Gaziantep) — Teşkilâtı Esa-

siyede (İcra Vekilleri Heyeti) denilmiştir. 

REİS — Encümen (İcra Vekilleri Heyeti) tabiri
nin konulmasını teklif ediyor. Bu tashih veçhile mad
deyi kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Aksini reye 
koyuyorum; Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın.. 
Kabul edilmiştir efendim. 

Kanunun Heyeti Umumiyesini kabul edenler lüt
fen el kaldırsın.. Aksini reye koyuyorum, kabul etme
yenler lütfen el kaldırsın.. Kanunun heyeti umumiye
si kabul edilmiştir efendim. 

ALİ ŞUUR f BEY (Kârasi) — Efendim; evvelki 
meclis binasında saat vardı. Burada yok. Nazarı dik
kati âlinizi celp ederim. 

REİS — Heyeti İdareye malumat verilir efendim. 
Efendim; Pazartesi günü bermutat içtima edilmek 

üzere celseyi tatil ediyorum. 
Hitamı Müzakerat 

Saat : 3,30 
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