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BİRİNCİ CELSE 

Bed'i Müzakerat; Saat : 14,05 

REİS : Kâzım Paşa 

KÂTİPLER : Ragıp Bey (Zonguldak), Talât Bey ^Çankırı) 

- • • » 

REİS — Efendim, celseyi açıyorum. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

REİS — Zaptı sabık hülâsası okunacak: 

Yüz İkinci İçtima 

18 Mayıs 1926 Sah 

Birinci Celse 

Kâzını Paşanın riyasetleri altında inikat ederek 
zaptı sabık hulâsası kıraat ve kabul ve evrakı varide 
icabeden mahallere havale olundu. 

Ankara ve Şark İstiklâl Mahkemeleri müddetleri
nin altı ay daha temdidine ve idam salâhiyetlerinin 
de kemafissabık itasına dair Başvekâlet tezkeresiyle 
Çitti madensuyu hakkında müttehaz karara müteallik 
Dahiliye Encümeni mazbatası ve bazı zevatın İstik
lâl madalyası veya takdirname ile taltiflerine müte
dair Müdafaai Milliye Encümeni mazbatasiyle Mü

cadele! Milliye haricinde kalan memurini mülkiye 
hakkındaki kanun lâyihasının Encümenlerden alına
rak ruznameye ithaline dair Sinop Mebusu Recep 
Zühtü Beyin takriri kıraat ve kabul edildi. Müteaki
ben 1926 senesi Muvazenei Umumiye Kanunu lâyi
hasının müzakeresine geçilerek Müdafaai Milliye, 
Bahriye Vekaletleriyle İmalâtı Harbiye ve Harita Mü-
diriyeti Umumiyeleri bütçeleri müzakere ve kabul 
olunduktan ve Cumhuriyet Ordu ve donanmasına 
Meclisin selâmlarının iblâğı karargir olduktan sonra 
teneffüs için celse tatil olundu. 

Ekseriyet mevcut olmadığından İkinci celse kuşat 
edilememiştir. 

REİS — Zaptı sabık hülâsası hakkında bir müta
laa var mı? Zaptı sabık aynen kabul edilmiştir. 

2. — EVRAKI VARİDE 

Lâyihalar 
1. — Kadastro Kanunu lâyihası. (1J970) 
REİS — Tapu Encümenine verilmiştir. 
2. — Türkiye Cumhuriyeti ile İran Devleti bey

ninde tanzim ve imza olunan Emniyet ve Muhadenet 
muahedenamesinin tasdikine dair kanun lâyihası. 
(1/971) 

REİS — Hariciye Encümenine verilmiştir. 

Teklifler 
/. — İstanbul Mebusu Edip Servet Beyin; Ma

denlerden alınan rüsumu nisbiyenin tenzili hakkında 
teklifi kanunisi. (2/576) 

REİS — Lâyiha Encümenine verilmiştir. 

Tezkereler 
/. — Demirci Kaymakamı Emin Beye ait İstiklâl 

madalyası şeridinin kırmızıya tahvili hakkında Baş
vekâlet tezkeresi. (3/s704) 

REİS — Müdafaai Milliye Encümenine verilmiş
tir. 

2. — Menteşe Mebusu Şükrü Kaya Beyin İstik
lâl madalyasiyle taltifine dair (3/705) ve 139 zatin İs
tiklâl madalyasiyle taltifleri hakkında (3/706), İzmir 
Müftüsü Rahmetullah efendinin İstiklâl madalyasiyle 
taltifi hakkında (3/707) ve 51 zatin İstiklâl madalya
siyle taltifleri hakkında (3/708) numaralı 4 kıta Baş
vekâlet tezkeresi. 

REİS — Müdafaai Millîye Encümenine gönderil
miştir. 

Mazbatalar 
1. — Afyon Karahisar Mebusu Ali \ve Denizli 

Mebusu Necip Ali Beylerin; İstiklâl Mahakimi Ka
nununun üçüncü maddesinin «H» fıkrasının tadili 
hakkında (2/570) numaralı teklifi kanunisi\ ve Adliye 
Encümeni mazbatası. 

REİS — Ruznameye alındı. 
2. — Antalya'nın Ahi Yusuf Mahallesinden Ebu-

zülfiazade Mehmet Efendinin bakiyei müddeti cezai-
yesinin affı hakkında Adliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Okunacaktır, 
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Adliye Encümeni Mazbatası 
Müdafaai nefİ3 maksadiyle vukua gelen bir hadi

seden dolayı yedi buçuk sene hapse mahkûm edilmiş 
olan Antalya'nın Ahi Yusuf mahallesinden Mahmut 
Efendi mahdumu Ebuzülfizade Mehmet Efendinin ba-
kiyei müddeti cezayesinin maluliyetine, gerek Harbi 
umumî ve gerek Mücahedei Milliyenin sonuna kadar 
fedakârane ifayı hizmet etmiş olmasına binaen affı 
nıuvafıkı nasafet olacağına dair İstida Encümeninin 
mutalaasiyle mezkûr Encümen Riyasetinden muhav-
vel istida ve evrakı saire Encümenimizce mütalaa ve 
tetkik edildi. 

Mumaileyh Mehmet Efendinin gerek Harbi Umu
miye ve gerek Mîllî cidalin muvaffakiyetle tetevvü-
cüne kadar bilfiil muharebeye iştirak ve en müşkül 
şerait içinde silâh kaçakçılığı yapmak suretiyle hiz
met ve fedakârlıkta bulunduğu tahakkuk etmektedir. 
Çanakkale harbinde bacağından ve kolundan sakat 
kalmıştır. Buna rağmen İstiklâl harbinin sonuna ka
dar hizmetini temadi ettirmiştir. Saniyen mumailey
hin erbabı namus ve iffetten ve hüsnü hulk ile mü* 
tehallî bir zat olduğu muhtelif mahaller heyeti ihti
yariye mezabıtından anlaşılmaktadır. 

Sâlisen, merbut rapor ve muayene netaciyini havi 
beyanlardan kendisinin sillülrie tezahüratı göstermek
te olduğu anlaşılıyor. Dördüncü olarak da mumai
leyh müddeti cezaiyesinin bir kısmını ikmal etmiştir. 
Temadii mahkûmiyeti ahvali sıhhiyesinin vehamete 
sürüklenmesini intaç edeceği ve esasen salâhı hâl er
babından olup kaza ve tesadüfün şevkiyle hapisha
ne köşelerine düşmüş bir adam olduğundan ve bu 
suretle cezadan maksut olan ıslâhı hal keyfiyeti de 
vaki bulunduğundan bakiyei müddeti cezaiyesinin af
fı Heyeti Umumıyeye arz olunur. 18 . 5 . 1926 

Adliye Encümeni 
Reisi namına 
Kastamonu 

Hasan Fehmi 
Kâtip 

Saruhanlı 
Kemal 

Aza 
Kastamonu 
Ali Nazmi 

Mazbata Muharriri 

Bu mazbata muharriri 
Antalya 

Ahmet Sakî 
Aza 

Yozgat 
Ahmet Hamdi 

REİS — Encümen mazbatasını reyi âlinize arz 
ediyorum. Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etme
yenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

NECİP ALİ BEY (Denizli) — Ruznameniıı altın
cı maddesindeki mazbatanın müstacelen müzakeresi
ni teklif ediyorum. 

REİS — Tahrirî teklif yapınız efendim, 
3. — Ermeni suikast komiteleri tarafından şehit 

edilen ricalin ailelerine ve evlâdına emlâk ve arazi 
veya nakden tazminat itası hakkında (1/799) numa
ralı kanun lâyihası ile Denizli Mebusu Haydar Rüş
tü Beyin; (2/511) numaralı teklifi kanunisi ve Kava-
nlni Maliye ve Muvazenei Maliye Encümenleri maz
bataları. 

REİS — Ruznameye alındı. 
4. — Efradı askeriyeden kırk nefer haklarında 

verilen hükümde hatayı adlî vaki olduğundan af fi 
hususî suretiyle telâfisine dair Ankara İstiklâl Mah
kemesi Riyasetinin (3/701) numaralı tezkeresi ve Ad
liye Encümeni mazbatası. 

REİS — Okunacaktır. 

Adliye Encümeni Mazbatası 
Bahçe kazası Ahzmsker Şube Riyasetinin sui mu

amelâtı ve yanlış işarı neticesinde muhtelif cezalarla 
mahkûm edilen efradı askeriyeden 40 nefer hakkında 
verilen hükümde hata olduğu cihetle bu hatanın af 
suretiyle ıslâh ve izalesinin teminine dair İstiklâl Mah
kemesi Riyasetinin 17 . 5 . 1926 tarih ve 18 numa
ralı tezkeresi ve teferruatı Encümenimize havale bu-
yuruSmakla mütalâa ve tetkik edildi. Bahçe Şube Re
isinin ve maiyetindeki muamelât memurlarının kısmî 
seferberliğin devamı esnasında mıntıka dahilinde 312-
317 tevcllütiü efradın silâh altına celp ve şevkleri 
muktazi iken olbaptaki talimatname hilâfına olarak 
bu tevellüt haricindeki esnanı da celp ederek emsali
nin silâh altında bulunmadığını anlayan tezkereye 
merbut listede islimleri muharrer kırk neferin de fi
rarına ve bilâhara derecatı mûhtelifede mahkûm edil
melerine sebebiyet verdikleri anlaşılarak, emsalleri si
lâh altına alınmayan merkumunun harekâtı vakıaları 
firar addedilemiyeceği cihetle berveçhimeşruh mah
kûmiyetlerinde hata vaki olup keyfiyetin diğer suret
le ıslahı imkânı olmadığından cezalarının affı Heyeti 
Umumiyeye arz olunur. 

Adliye Encümeni 
Reisi namına 

Kastamonu Mebusu 
Hasan Fehmi 

Kâtip 

Aza 
Çorum 
Münir 

Mazbata Muharriri 
Kastamonu 
Ali Nazmi 

Aza 
Yozgat 

Ahmet Hamdi 

Aza 
Sinop 

Yusuf Kemal 
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Bahçe kazasının Soranlı karyesinden Selim oğul
larından Hüseyin Oğlu Mehmet 307 «firar» kırk değ
nek darbiyîe bad'etterhis altı mah hidematı şakkada 
istihdamına 10 Nisan 1341 tarih ve 118 numara ile 
karar yerildi. 

Bahçe kazasının Soranlı karyesinde Kırkoğlan 
oğullarından Osman Oğlu Ahmet 311 «firar» kırk 
değnek darbiyîe badetterhis altı mah hidematı şak
kada istihdamına 10 Nisan 1341 tarih ve 118 numa
ra ile karar verildi. 

Bahçe kazasının Soranlı karyesinde Kıroğlan 
oğullarından ismail Oğlu İbrahim 311 «firar» yet
miş değnek darbiyîe badetterhis altı mah hidematı 
şakkada istihdamına 10 Nisan 1341 tarih ve 118 nu
mara ile karar verildi. 

Bahçe kazasının Aşağı karadere karyesinden Eğ
ri Ahmet oğullarından Ahmet Oğlu Mustafa 308 «fi
rar» elli değnek darbiyîe badetterhis 12 mah hidema
tı şakkada istihdamına 7 Nisan 1341 tarih ve 40 nu
mara ile karar verildi. 

Bahçe kazasının Kargın karyesinden Eşek oğul
larından Mehmet Oğlu ibrahim 301 «firar» otuz 
değnek darbiyîe badetterhis onbir buçuk mah. hide
matı şakkada istihdamına 4 nisan 1341 tarih ile 
karar verildi. 

Bahçe kazasının Kargın karyesinden Zavrak oğul
larından Hüseyin Oğlu Alı 311 «firar» yirmi değnek 
darbiyîe badetterhis altı ay hidematı şakkada istih
damına 16 nisan 1341 tarihinde karr verildi. 

Bahçe kazasının Kargın karyesinden Bekçi oğul
larından Hacı Ömer Oğlu Ahmet 340 «firar» otuz 
değnek darbiyîe badetterhis onbir ay hidematı şak
kada istihdamına 6 mayıs 1341 tarihinde karar ve
rildi. 

Bahçe kazasının Hacılar karyesinden Kürt oğul
larından Hüseyin Oğlu Menme* 307 «firar» yirmi 
değnek darbiyîe badetterhis onbir buçuk mah. hide
matı şakkada istihdamına 14 nisan 1341 tarihinde 
karar verildi. 

Bahçe kazasının Hacılar karyesinden Kör Ayşe 
oğullarından ismail Oğlu Mustafa 3C7 «firar» altmış 
değnek darbiyîe badetterhis 12 mah. hidematı şak
kada istihdamına 11 nisan 1341 tarihinde karar ve
rildi. 

Bahçe kazasının Kurtlar karyesinden Kel Hüseyin 
oğullarından Aşık Veli Mehmet Oğlu Mehmet 3308 
«firar» ait olduğu Divanı harpte muhakemesi icra 
edilmek üzere kıtasına şevkine 14 mayıs 1341 tari
hinde karar verildi. 

Bahçe kazasının Fersah karyesinden Topal oğul
larından Mustafa Oğlu Bekir 305 «firar» otuz değ
nek darbiyîe badetterhis 12 mah. hidematı şakkada 
istihlamma 12 nisan 1341 tarihinde karar verildi. 

Bahçe kazasının Gökçayır karyesinden Alice oğul
larından Ali oğlu Molla Mehmet 308 «firar» 30 değ
nek darbiyîe 12 ay hidematı şakkada istihdamına 
21 nisan 1341 tarihinde karar verildi. 

Bahçe kazasımn Kuşçu macunu karyesinden Çay
lak oğullarından Ali Oğlu Mustafa 305 «firar» 11 
buçuk mah. hidematı şakkada istihdamına 14 nisan 
1341 tarihinde karar verildi. 

Bahçe kaazsının Kara Savran karyesinden Solur 
oğullarından Hasan Oğlu Mehmet 306 «firar» kırk 
değnek darbiyîe badetterhis 12 mah. hidematı şak
kada istihdamına 29 nisan 1341 tarihinde karar ve
rildi. 

Bahçe kazasının Karasavran karyesinden mahalli 
oğullarından Mustafa Oğlu Osman 310 «firar» kırk 
değnek drbiyle badetterhis 12 mah. hidematı şak
kada istihdamına 29 nisan 1341 tarihinde karar ve
rildi. 

Bahçe kazasımn Karasavran karyesinden Sulur 
oğullarından Yusuf Oğlu Musa 308 «firar» 30 değ
nek darbiyîe badetterhis 12 mah. hidematı şakkada 
istihdamına 6 mayıs 1341 tarihinde karar verildi. 

Bahçe kazasının Kara Çarlı karyesinden Cin Ha
san oğullarından Bekir Oğlu Ahmet 307 «firar» 40 
değnek darbiyîe badetterhis 12 mah. hidematı şak
kada istihdamına 29 nisan 1341 tarihinde karar 
verildi. 

Bahçe kazasının Böcekli karyesinden Demirci 
Molla Veli oğullarından Molla Veli Oğlu Malil 311 
«firar» Divanıharpte muhakemesi icra olunmak üze
re ait olduğu kıtasına şevkine 30 mayıs 1341 tarihin
de karar verildi. 

Bahçe kazasımn Böcekli karyesinden Hamit oğul
larından Hüseyin Oğlu Süleyman 306 «firar» 30 değ
nek darbiyîe badetterhis 12 malı. hidematı şakkada 
İstihdamına karar verildi. 12 nisan 1341 , 

Bahçe kazasının Böcekli karyesinden Çam oğul
larından Mahmet Oğlu Mustafa 310 «firar» 30 değ
nek darbiyîe badetterhis 12 mah. hidematı şakkada 
istihdamına 12 nisan 1341 tarihinde karar verildi. 

Bahçe kazasmm Böcekli karyesinden Kara Halil 
oğullarında Mehmet Hanefi Oğlu Mehmet 309 «firar» 
20 değnek darbiyîe badetterhis onbir buçuk mah. hi
dematı şakkada istihdamına 14 nisan 1341 tarihinde 
karar verildi. 
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Bahçe kazasının Böcekli karyesinden Kamışız 
oğullarından Mustafa Oğlu Mehmet 307 «firar» 20 
değnek darbiyie badetterhis onbir buçuk nıah. hi-
dematı şakkada istihdamına 14 nisan 341 tarihinde 
karar verildi. 

Bahçe kazasının Borkaşh karyesinden Kirli oğul
larından Bekir Oğlu Mehmet 311 «firar» Divamharp-
te muhakemesi icra olunmak üzere ait olduğu kıtasına 
şevkine 30 mayıs 341 tarihinde karar verildi. 

Bahçe kazasının Çam içi karyesinden Kürt oğul
larından Hasan Oğlu Mehmet 309 «firar» elli değ
nek darbiyie badetterhis altı ay hidcmatı şakkada 
istihdamına 21 mayıs 341 tarihinde karar verildi. 

Bahçe kazasının Çamiçi karyesinden Arap oğul
larından Ali Oğlu Osman 310 «firar» 20 değnek dar
biyie badetterhis 12 ay hidcmatı şakkada istihdamına 
29 nisan 1341 tarihinde karar verildi. 

Bahçe kazasının Çamiçi karyesinden Kötü oğul
larından Musa Oğlu Ali 311 «firar» 60 değnek dar
biyie altı ay hidematı şakkada istihdamına 7 nisan 
1341 tarihinde karar verilmiştir. 

Bahçecik kazasının Yukarı Karadere karyesinden 
Alakel oğullarından Hüseyin oğlu Mehmet 307 «fi
rar» eîli değnek darbiyie badetterhis 12 ay hidematı 
şakkada istihdamına 18 nisan 341 tarihinde karar ve
rildi. 

Bahçecik kazasının Belâlik karyesinden Toykun 
oğullarından Veli oğlu Mehmet 306 «firar» badetter-
Iris 12 malı hidematı şakkada istihdam ve 69 değnek 
darbına 13 nisan 1341 tarihinde karar verildi. 

Bahçecik kazasının Arıkh Kaş karyesinden Avşar 
oğullarından Halil oğlu Ali 311 «firar» 60 değnek 
darbiyie badetterhis 12 nıah müddetle himedatı şak
kada istihdamına 9 mayıs 1341 tarihinde karar ve
rildi. 

Bahçecik kazasının Çolaklı karyesinden Kasta-
moııi oğullarından Hasan oğlu İbrahim Hakkı 306 
«firar» 30 değnek darbiyie badetterhis 6 mah hide
matı şakkada istihdamına 2 mayıs 1341 tarihinde ka
rar verildi. 

Bahçecik azasının Çolaklı karyesinden Avran 
oğullarından Yusuf oğlu Mustafa 307 «firar» 40 değ
nek darbiyie badetterhis 6 ay hidematı şakkada is
tihdamına 16 nisan 1341 tarihinde karar veriBdi. 

Bahçecik kazasının Kanıanmiii Kurudere karye
sinden Kör Fine oğullarından Ali Dede oğlu Ahmet 
305 «firar» 40 değnek darbiyie badetterhis 12 mah 
hidematı şakkada istihdamına 29 nisan 1341 tarihin
de karar verildi 

Bahçecik kazasının Kanıanmiii Kurudere karye
sinden Maşlahlı oğullarından Ali oğlu Hasan 309 «fi
rar» 20 değnek darbiyie 1.2 ay 10 gün hidematı şak
kada istihdamına 12 nisan 1341 tarihinde karar ve
rildi. 

Bahçecik kazasının Ulucak karyesinden Kemakân 
oğullarından Ahmet oğlu İbrahim 310 «firar» ait ol
duğu Dİvanıharpte muhakemesinin icrası için kıasına 
şevkine 30 Mayıs 1341 tarihinde karar verildi. 

Bahçecik kazasının Borkaşh karyesinden Loş oğul
larından Mustafa oğlu Mehmet 308 «firar» otuz değ
nek darbiyie 11 ay 12 gün hidematı şakkada istihda
mına 12 nisan 1341 tarihinde karar verildi. 

Bahçecik kazasının Borkaşh karyesinden Loş 
oğullarından Osman oğlu Abdullah 308 «firar» 30 
değnek darbiyie 11 ay 12 gün hidematı şakkada is
tihdamına 1 nisan 1341 tarihinde karar verildi. 

Bahçe kazasının Borkaşh karyesinden Huş oğul
larından Veli oğlu Mehmet 310 «firar» 80 değnek dar
biyie badetterhis 12 ay hidematı şakkada istihdamına 
13 mayıs 1341 tarihinde karar verildi. 

Bahçe kazasının Borkaşh karyesinden Yorgan 
oğullarından Abdurrahman oğlu Mehmet 310 «firar» 
80 değnek darbiyie badetterhis 12 ay hidematı şak
kada istihdamına 13 mayıs 1341 tarihinde karar ve
rildi. 

Bahçe kazasının Borkaşh karyesinden Kirlioğul-
lanndan Bekir oğlu Mehmet 311 «firar» ait olduğu 
Dİvanıharpte muhakemesi icra edilmek üzere kıtasına 
şevkine 30 mayıs 1341 tarihinde karar verildi. 

Bahçe kazasının Çamiçi karyesinden Mart oğul
larından Mehmet oğlu Ömer 308 «firar ve müsademe» 
bimıuhakeme idamına ve ıslahı hâl eder takımı oldu
ğuna kanaati vicdaniye hasıl olduğundan müebbet 
küreğe tahviline 13 mayıs 1341 tarihinde karar verildi. 

REİS — Encümen mazbatasını kabul edenler el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

5. — Urfa Mebusu Refet Beyin, İlk tahsilin mün
hasıran Türk mekteplerinde verilmesi hakkında (2/577) 
numaralı teklifi kanunisinin şayanı müzakere olduğu
na dair Lâyiha Encümeni mazbatası. 

(Maarif Encümenine) 

6. — Urfa Mebusu Refet Beyin; Lise ve Orta 
mekteplere Leylî . Meccani talebe kabulü hakkında 

(2/578) numaralı teklifi kanunisinin şayanı müzake
re olduğuna dair Lâyiha Encümeni mazbatası. 

REİS — Maarif ve Muvazenei Maliye Encümen
lerine havale edildi. 
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7. — Orman mahsulâtından alınacak mahsulâtı 
arziye vergisi' hakkında (1/779) numaralı kanun lâ
yihası ve Ziraat, Kavanini Maliye, Ticaret ve Mu-
vazenei Maliye Encümenleri mazbataları. 

REİS — Ruznameye alındı. 
8. — Bozok Mebusu Ahmet Hamdi Beyin, usulü 

hukuka ve Usulü Muhakematı cezaiye kanunları ile 
Sulh ve İcra Kanunlarının bazı mevaddım muaddil 
Kanunun 83 ncü maddesine bir fıkra tezyili hakkında 
(2/461) numaralı teklifi kanunisi ve tayini muameleye 
mahal olmadığına dair Adliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Okunacaktır. 

Adliye Encümeni Mazbatası 
Usulü Muhakematı Hukukiye ve Usulü Muhake

matı Cezaiye Kanunları İle Sulh ve icra Kanunlarının 
bazı mevaddım muaddil Kanunun 83 ncü maddesine 
'bir fıkra tezyili hakkında Bozok Mebusu Ahmet Ham
di Beyin 2/461 numaralı teklifi kanunisi Encümeni
mize havale buyuralmakJa mütalaa ve tetkik edildi. 

Teklifin istihdaf ettiği maksat ahiren Encümence 
intaç ve sevkedilen ve elyevm Meclisi ÂH ruzname-
sinde derdesti tezekkür bulunan Kanunu Madeninin 
suveri tatbikiyesini muhtevi kanun lâyîhasıyle hal ve 
temin edilmiş olduğundan tayini muameleye mahal 
olmadığı heyeti umumiyeye arz olunur. 18 . 5 . 1926 

Adliye Encümeni 
Reisi Namına; Bu Mazbata Muharriri 
Kastamonu Yozgat 

Hasan Fehmi Ahmet Haindi 
Kâtip Aza 

Sanı ha m Antalya 
Kemal Ahmet Sakî 
Âza Âza 

Kastamonu Yozgat 
Ali Nazmı Ahmet Hamdi 

Aza 
REİS — Mazbatayı reyimize arz ediyorum. Kabul 

edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

9. — Bozok Mebusu Ahmet Hamdi Beyin; Or
man Nizamnamesinin 16 ve 43 ncü maddelerinin ta
dili hakkında (2/356) numaralı teklifi kanunisi ve 
Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası. 

KAVANİNİ MALİYE ENCÜMENİ NAMINA 
SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim, Ma
li kanunlar, esasen Kavanini Maliye Encümeninde ya
pılır. Muvazenei Maliye Encümeni de onun mali mu
vazenesini yapar. Binaeneleyh ruznamenin bu mad
desindeki kanun, Kavanini Malîye Encümenini şiddet

le alâkadar ettiğinden bu noktai nazardan bir kere 
tetkik edilmek üzere Kavanini Maliye Encümenine 
havale buyurmanızı istirham ederim. 

REİS — Efendîmv Bu lâyihanın ruznameye alın
madan Kavanini Maliye Encümenine havalesini ka
bul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kal
dırsın... Kabul edilmiştir^ 

10. — Sanayi ve Maadin Bankası Kanununun 7 
nci maddesinin «A» fıkrasının tefsiri hakkında (3/639) 
numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Ticaret ve Dahili
ye Encümenleri mazbataları. 

REİS — Ruznameye alındı. 
11. — Zonguldak Mebusu Halil Beyin İstiklâl ma-

dalyasiyle taltifi hakkında (3/676) ve 5 zatın İstiklâl 
madalyasiyle taltifleri hakkında (3/680) ve Matbuat 
Müdiriyeti Umumiyesi Kâtiplerinden Muammer Be
yin İstiklâl madalyctsiyle taltifleri hakkında (3/685) 
ve 16 zatın İstiklâl madalyasiyle taltifleri hakkında 
(3/692) ve Gemlik Kaymakamı sabıkı İbrahim Beyin 
İstiklâl madalyası şeridinin kırmızıya tahvili hakkın
da (3/693) ve Şehit Binbaşı İhsan Bey mahdumu Hak
kı efendinin İstiklâl madaly asiyle taltifi hakkında 
(3/699) numaralı 6 kıta Başvekâlet tezkeresi hakkında 
Müdafaai Milliye Encümeni mazbatası. 

Riyaseti Celileye 
Milli Mücadele esnasındaki hizmetlerinden dola

yı salâhiyettar makamlarca İstiklâl madalyasiyle tal
tifleri inha olunan iki yüz yedi zata ait evrakı nihai
ye tetkik olundu. 

Bunlardan mahiyeti hizmetleri kavanini mahsusa-
sında muharrer tarifata muvafık görülen 61 zatın kır
mızı ve 38 zatın beyaz şeritli İstiklâl madalyasiyle tal
tiflerine ve hizmetleri alelade görülen 10İ4 zata ait 
inha evrakının reddine ve 4 zattan ikisinin hamil ol
duktan madalya şeritlerinin kırmızıya tebdili muva
fık ve diğer ikisinin de gayri muvafık! olduğuna ka
rar verildi. 18 Mayıs 1926. 

Müdafaai Milliye 
Encümeni Reisi 

Namına 
Karâhisar 'Sahip 
Musa Kâzım 

Kâtip 
Kocaeli 
İbrahim 

Mazbata Mulhan 
Namına 
Kocaeli 
ibrahim 

Âka 
Bitlis 

Muhittin Nami 
Âza 

Malatya 
Mahmut Nedim 
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Elyevm İzmir İkinci Polis Komiserlerinden Milâsh Mehmet Tevfik 
Efendi Bin Şakir 

Aydın beldesi civarında İmam Köyü kariyerinden Emir Ayşe kadın 
Menteşe vilâyetinin Muğla Belediyesi Reisi Zorba Zade Ragıp Bey 
Nefsi Aydın beldesi ahalisinden Ferit Bey 
Elyevm Anadolu - Bağdat Demiryolları tdarei Umumiyesi Şubesi 

Müdürü Eşref Bey 
Antalya'da serbest etıbbadan Operatör Burhanettin Bey 
Esbak Denizli Hükümet Tabibi Denizli Mebusu Doktor Kâzım Bey 
Hopa Jandarma Kumamdan! Bilâl Efendi 
Kilis'in Çoban Nahiyesi Müdürü İhsan Alâettin Efendi 
Kilis'in Debağhane Mahallesinden Aro'nun oğlu Hasan Ağa 
Kilis'in Tarikat Mahallesinden Hedekçi Oğullarından Halil Ağa 
Kilisin Arpakesmez kariyesi Muhtarı Hasan Kâhya 
Kula'mn Kızılkaya Mahallesi ahalisinden Tosun Efendi Zade Raşit 

Berki Efendi 
Kasabanın orta mahallesi ahalisinden Hasan Dede Oğlu Ahmet Hu

lusi Efendi. 
Akdağmadeni Kazası Kaymakamı Esbakı Şehit Tabir Bey Mahdu

mu Ertuğrul Bey 
Eskişehir'in Şerefiye Mahallesinde Hacı Hafız Zade Ali Efendi 
Kula Kazası Ziraat Fen Memuru Sahabettin Efendi 
Bursa'da Zahire Borsası komiseri Mümtaz Bey 
Salihli'de Malmüdürü Hüseyin Nedim Efendi 
Selendi Nahiyesinin Kürkçü kar iyesinden Musa Beşe Oğlu Şerif 

Efendi 
Esbak Balya JaJndarma Bölük Kumandam Mustafa Efendi 
Balya'nın Enver Paşa Mahallesinden Aşçı Cemal Efendi 
Balya'nın Enver Paşa Mahallesinden Terzi Numan Usta 
Balya Kazası Camii Kebir Mahallesinden İbrahim Oğlu Mehmet 

Efendi 
Balya Kazası Avşar kariyesinden Cafer Ağa 
Balya Kazası Kayalar kariyesinden Karabıyık Mehmet Ağa 
Balya Kazası Camii Kebir Mahallesinden Hacı İsa Oğlu Rüştü 
Balya Kazası Enver Paşa Mahallesinden Mustafa Zihni Efendi Bin 

Murat 
Edremit'ten İsmail Efendi Bin Ahmet Efendi 
Edremit'ten Mehmet İrfan Bey Bin Seyit Bey 
Edremit'ten Zeytinli kariyesinden Selim Hakkı Efendi 
Edremit'ten Havran kariyesinden Hoca Zade Zafrrettin Efendi 
Edremit'ten Emin Bin Ahmet 
Edremit'ten Tabir Efendi Bin Abdullah 
Edremit'ten Şerif Bin Mehmet Çavuş 
Edremit'in Havran'dan Hakkı Efendi Bin Hüseyin 
Edremit'in Havran'dan Feyzi Bey Bin Ali Efendi 
Edremit'in Haıvran'dan Mehmet Arif Efendi Bin Halit 
Edremit'in Havran'dan Kemal Bey Bin İzzet 
Edremit'in Havran'dan Halil Efendi Bin Hüseyin 
Edremit'in Havran'dan Alt Kemal Efendi Bin Ali 

Kırmızı şerijUi 
» » 

Beyaz şeritli 
Kırmızı şeritli 

Beyaz şeritli 

» » 
» » 

Kırmızı şeritli 

» » 

Beyaz şeritli 

Kırmızı şeritli 

» » 
» » 

Beyaz şeritli 
» » 
» » 

Kırmızı şeritli 

Beyaz şeritli 
» » 

Beyaz şeritli 
Kırmızı şeritli 

Beyaz şeritli 
Kırmızı şeritli 

» » 

» » 
» » 
» » 
» » 
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Edremitli Rasih Bin Hacı Mehmet Efendi 
» Sadık Bey Bin Hüseyin Ağa 
» Mehmet Efendi Bin Muştala Usta 
» Kadir Efendi Bin Tabir 
» Emin Bin Ahmet 
» Ahmet Çavuş Bin Osman Pehlivan 
» Hacı Muharrem Bin İsmail 
» Hüseyin Bin Murat 
» Mustafa Efendi Bin Kadir 
» Ali Çavuş «Merhumun zevcesine» 
» Hüsnü Çavuş Bin Halil 
» Şevket Bin Hafız Ahmet 
» Hani Çavuş Bin İsmail Efendi 
» Hüseyin Çavuş Bin Ahmet 
» Kâzım Bin Emin 
» İsmail Çavuş Bin Ahmet 
» Mehmet Bin Salih «Cephede şehit olduğu» 
» Mustafa Bey Bin Şerif Efendi 
» Şerif Bin Mustafa 
» Selim Hoca Bin Hüseyin 
» Ahmet Çavuş Bin Kara Hasan 
» Niyazi Efendi Bin Mahir Efendi 
» Hasan Çaçuş Bin Hüseyin 
» Hidayet Efe Bin Yusuf 
» Osman Zeki Efendi Bin AS Rıza Efendi 

Edremit'in Havran'dan Hüseyin Efendi Bin Hacı Mehmet 
Edremit'in Havran'dan Mehmet Efendi Bin HaMl 
Edremit'in Agonya'dan Ali Onbaşı Bin Halil 
Edremit'in Agonya'dan İbrahim Bin Osman 
Aydın Belediye Reisi Ahmet Emin Bey 
Koçan Nahiyesinden Hacı Yunus Zade Mehmet Kâzım Bey 
Koçan Nahiyesinden Cihan Zade Mustafa Bey 
Koçan Nahiyesinden Belediye Reisi Sabıkı Hacı Hali] İbrahim Bey 
Aydın'da Şahin Zade Eyüp Efendi 
Koçarlı'dan Hacı Hüseyin Zade Hafız Tevfik Efendi 
Koçarl'dan Cihan Zade Hüsnü Bey 
Sabık Aydın Jandarma Kumandanı Binbaşı Nuri Bey 
Aydm'dan Doktor Sabri Bey 
Kuşadah Ahmet Ağa 
Kuşadasının Aktuğ köyünden Halil Ağa 
Kuşadası Çorak Köyünden Hasan Ağa 
Kuşadasında San Zade Mehmet Ağa Mahdumu Ajhmet Efendi 
Kuşadasmda Aydınlı Hasan Bey 
Kuşadasından Hacı İsmail Ağa Zade Ahmet Bey 
Kuşadasmdan Meşdi Reis Zade Mustafa Efendi 
Kuşadasından Hasan Bey Zade Faruk Bey 
Rasim Bey, İstanbul'da Şişli'de Osman Bey, Ahmet Bey Sokağında 

50 numarada mukim» madalya şeridinin kırmızıya tebdili muvafık ggfüj-
memiştir. 
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İbrahim Bey, Gemlik Kaymakamı Sabıkı, madalyası şeridinin kır
mızıya tebdili muvafık görülmemiştir. 

İhsan Bey, 112 nci alayın Üçüncü Tabur Kumandam Şehit Binbaşı 
Mahdumu Safer Efendi 

Zahit Bey Salihlide Avukat 
İsmail Hakkı Efendi, Mütekait Jandarma Mülâzımı sani, Yakövalı 

(324-523) 
Hoca Oğlu Salih Ağa, Kozan vilâyetinin Çokak Nahiyesinden 
Doktor Hilmi Bey, Malatya Mebusu 
Halil Bey, Zonguldak Mebusu 
Naşiit Bey, İzmir Posta Müdürü, madalyası şeridinin kırmızıya teb

dili muvafık görülmüştür, 
Hacı Hüseyin Bey Belediye âzasından madalyası şeridinin kırmızıya 

tebdili muvafık görülmüştür. 
Erzurumlu Nafiz Bey 

Bayburtlu Abdülhamit Efendi Milis 
İsmail Efendi;Zade Mustafa Efendi, Bor Kazasının Armutlu Mahal

lesinden 
Gafur Bekir Zade Abdullah Bey, Bor Kazasının Hacı İsmail Mahal

lesinden 
Parepare oğlu İbrahim llhami Efendi, Bor Kazasının Hacı Maıhmuıt 

Mahallesinden 

Kırmızı şeritli 
Beyaz şeritli 

Kırmızı şeritli 

Beyaz şeritli 
Kırmızı şeritli 

Beyaz şeritli 

REİS — Encümen mazbatasını kabul edenler el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

12. — Muallim mekteplerine muavenet hakkındaki 
kanuna bir madde tezyiline dair (1/945) numaralı 
kanun lâyihası ve Maarif ve Muvazenei Maliye encü
menleri mazbataları. 

REİS — Ruznameye alındı. 

REİS 
nacaktır. 

Takrirler 
Ruzname hakkında bir takrir var, oku-

1. — Denizli Mebusu Yusuf Beyin, İstiklâl Mah
kemeleri kanununun tadiline müteallik teklifi kanuni
nin müstacelen müzakeresine dair takriri. 

REİS — Okunacaktır. 

Riyaseti Celileye 
Ruznamenin altıncı maddesinde İstiklâl Mahkeme

leri Kanununun üçüncü maddesinin (C) fıkrasının 
tadili hakkında teklifi kanuninin bugün müstacelen 
müzakeresini teklif eyleriz. 

19 Mayıs 1926 

Denizli 
Yusuf 

Denizli 
Necip Ali 

REİS — Efendim; bugün bütçe müzakeresine 
mahsustur. Meclisi Âli bu hususta karar vermiştir. 
Yalnız müstacelen müzakeresini reye vaz edeceğim. 
Sırası geldiği zaman müzakere ederiz. Bu kanunun 
sırası geldiği zaman müstacelen müzakeresini kabul 
edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldır
sın.... Kabul edilmiştir. 

Bir takrir daha var : 
2. — Ardahan Mebusu Tahsin Beyin; Ermeni 

komiteleri tarafından şehit edilen ricalin ailelerine 
emlâk ve arazi veya nakden tazminat itası hakkın
daki lâyihanın müstacelen müzakeresi hakkında tak
riri. 

Riyaseti Celileye 
Ermeni komiteleri tarafından şehit edilen ricalin 

ailelerine emlâk ve arazi veya nakden tazminat itası 
hakkında Heyeti Umumiiyeye takdim edilip ruzna
meye alınan lâyihai kanuniyenin müstacelen müza
keresini arz ve teklif ederim. 

Ardahan 
Tahsin 

REİS — Aynı veçhile sırası geldiği zaman müsta-
icelîyötle müzakerecini kaibuî edenler el kaldırsunu 
Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Müzakere edilecek mevada geçiyoruz. Muvaze
nei Umumiye Kanununun 1 nci maddesindeyiz. 
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3, — MÜZAKERE 

1. — 1926 senesi Muvazenei Umumiye, Kanunu 
lâyihası (1/734) ve Muvazenei Maliye Encümeni ~ı 
mazbatası. 

A — BÜYÜK MÎLLET (MECLİSİ BÜTÇESİNİN 
13 NCÜ FASLI: 

MUVAZENİ MALİYE ENCÜMENİ REİSİ 
MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (Çankırı) — 
Efendim; bütçe müzakere edilirken Şark İstik
lâl Mahkemesi Müddei Umumî Muavinliğine 
intihap edilen arkadaşımızın müteferrikası kon
mamıştır. Meclis Bütçesinin - matbu olan ki
tabın 32 nci sayfasında - 13 ncü faslında 
Şark İstiklâl Mahkemesi Müddei Umumî Muavini 
müteferrikası olarak 2 400 lira koymak icap eder. 

TAHSİN BEY (Ardahan) — Efendim; Abdülhak 
Eey için Müddeî Umumî Muavini denmiş. Süreyya I 
Beyin muavinimidir, nedir, salâhiyetleri bir midir, I 
ayrı mıdır, Adliye Encümeni ne suretle tayin etmiş- I 
tir? Bunu anlamak isteriz. I 

REİS — Kanunu mahsus var. I 
TAHSİN BEY (Ardahan) — Kanunu mahsus var. I 

Fakat muavin kelimesi ile kabili telif değildir. Bir I 
Mebus, diğer bir Mebusun muavini nasıl olur? I 

MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (Çankırı) — I 
Efendim; bu sualin cevabını her halde Muvazenei j 
Maliye Encümeni veremez. Bk, yalnız tahsisatım ve
riyoruz. I 

ADLİYE ENCÜMENİ NAMINA AHMET SA
Kİ BEY (Antalya) — Efendim; Müddei Umumüik 
makamı birdir ve tecezzi kabul etmez. Müddei I 
Umumî muavininin salâhiyeti de aynı Müddei Umumî 
derecesindedir. Binaenaleyh, muavin olmakla ma- I 
iyette değildir. Tekrar ediyorum;. Müddei Umumi
lik birdir ve tecezzi kabul etmediği cihetle doğrudan I 
doğruya muamelâtta salâhiyet müsavidir. 

ıB — TİCARET VEKÂLETİ (BÜTÇESİNİN 
<S42/A) ıFASLI a 

MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (Çanları) — 
Sonra efendim; Ticaret Vekâleti bütçesinde kanunu I 
mahsusla kabul edilen bir Mukavelâtı Ticariye Tet-
ıkıîk şulbesi viardır, Onların da üoıieıtleri, 11 520 lima 
tutuyor. Bunu da 542/A faslı olrak ayrıca arz 
ediyoruz. I 

C — Ziraat Vekâteti Bütçesinin (628) nci faslı : 
NCİ FASLI : 

MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (Çankırı) — 
Ziraat Vekâleti bütçesinde 628 inci faslın 2 nci mad
desine Ziraat ve Makinist Mekteplerine 120 000 lira 

EDİLEN MEVÂD 

ilâve ediyoruz. Faslın yakunu 614 000 lira oluyor, 
Yalnız bir şerh veriyoruz: Kadroda mevcut olma
yan Muallim, memur ve müstahdemler için bu mad
deden ücret verilebilir. Onlar, kadrodan çıkarılmış
tır. Ücret alamıyacaklardı, şimdi bu parayı bu fasla 
lilâve edânicfe böyle bir şerhe lüzum görüllmüştür. Anz 
ettiğim rakamlar ilâve edildikten sonra Muvazenei 
Umumiye Kanununun 1 inci maddesinin yekûnu 
190 091 784 Ura oluyor, 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Ziraat büt
çesine ilâve edilen nedir? 

MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (Çankırı) — 
Mekteplere ait olmak üzere, yüz yirmi bin liradır. 

YAŞAR BEY (Saruhan) — Efendim; geçen gün 
Mektepler fasında söz söylemek istemiştim. Bilâhare 
tashih edilirken söylersiniz denildi. Şimdi tashih 
olunmuştur. Bilâhara söz söylemeğe vakit kalmıyor 
zannederim. 

REİS — Kalır efendim. O faslı reye koymadan 
evvel size söz vereceğim. 

Efendim; şimdi Encümenden gelen Meclis Büt
çesine ait faslın yakûnunu reye koyacağım. 

MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (Çankırı) — 
İlâve edilen fasıl, 13 üncü fasıl olacaktır ve 2 400 li
rayı muhtevidir. Binaenaleyh bu fasıl reye kon
sun. 

Fası] Lira 

13 Şark İstiklâl Mahkemesi Müddei 
Umuma Muavinliği müteferrjkasa. 2 400 
REİS — Muta'âa varını efendim? 
Meclis Bütçesine 13 mcü fasıl naımı 
İle bir fasıl ilâve ediyoruz, Mütalaa 
varını? Kabul edilmiştir. 
Şimdi Ticaret Bütçesinde yapılan 
toaısbıiih vardır. 

542 (A) 11 S20 

MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (Çanlkın) — 
Efendilin, ıbu esasen ücrete gireceği için bu sene ayrı 
olarak bıraktık ve 542/A faslı diye gösterdik. Bunu 
ayrı bir fasıl olarak tutmak doğru değildir. Onun ya
nına koyduk. Gelecek sene 542 nci fasla girecektir. 

(REİS — Fası] hakkında mütalaa varnu? Kabul 
eidUmıişıtSr. 

ABDULLAH BEY (Mtaan) — Bsı ne faslıdır. 
İsmi yazalmamışv 
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-MUSTAFA ABDÜLHAIİK BEY (Çankırı) — 
«MUkavetîâtıı Ticariye Tetkik Dairesi Memurin ve 
Müstahdemin Ücüratı» faslıdır. 

(REİS — Ziraat Mektepleri faslına geçiyoruz. 
(FasıH Lira1 

628 Ziraat Mektepleri masrafı 614 000 
(REİS — Buyurun Yaşar Bey. 

YAŞAR BEY (ıSaruhan) — Efendim, Ziraat-inek» 
tepîeri faslında fidanlıklar vesaire namı tahtında 
maddeler vardm, Bu münasebetle bendemiz o madde
lere istinaden bazı maruzatta ıbuHunmak istiyorum. 

İktisat Vekâletinden Ziraalt Vekâletinin ayrıldığı 
sıralarda memleketimizde kırka yakın fidanlık mev
cuttu. Fidanlıkların teksiri, memleketimizin teşairi ile 
alâkadar olduğundan, hakîkaten ziraatte en evvel na
zarı dikkate alınması lâzım gelen bir meseledir, ö y 
le olduğu halde bendeniz hali hazırda bu kırk fidan
lıktan yalnız üç, dört fidanlık kaldığını görüyorum. 
Garibi Anadolu'nun Fiokseradan mahvolmuş bağlan 
vardır. Bu bağlar, eSyeVnı ihya edllmeml'şiılr. Meselâ: 
Denizli Vilâyetinin Çal havalisi, ISaruhan Vilâyetinin 
Demirci ve iSimalv vesair mmtakatan ahaCisi öteden-; 
beri bağcılıkla geçindikleri halde, asma çubuğu bula
madıklarından dolayı bağlarını ihya edememişlerdir. 
Ötedenlbcri Simav kasabasının ağdası meşhurdur ki, 
bu ağda her tarafta kutular içinde satılır. Halbuki ha
lihazırda Simav kasabası Ibu ağdayı yetiştiremiyor. 
Çünkü Simav'a lazım olan üzümü veren Demirci 
bağları kamilen mahvolmuştur. Hatta kırk elli bin dö
nüm Ibağdan orada ancak beş altı yüz dönüm î*ağ 
kalmıştır. 

Bendeniz bu defa maruzatımı maddelere müsteni
den arz ediyorum. Birinci arz ettiğim madde budur: 
Kırk fidanlık mevcut iken halihazırda Ziraat Müfet
tişi Umumisi Zihni Beyin himmetiyle meydana getiri
len Rize fidanhğıyle Göztepe havalisindeki bir iki fi
danlıktan başka fidanlık kalmanuŞtır. Ötekiler kami
len kurumuştur^ 

İkindisi : Geçen sene Giûnesuatfdan Rize için donî 
bîn liraya 470 000 (bin fındık fidanı getMümüşik. Bu 
fidanlar, vaMyle sevkedilemiyerek sularmı çektiğin
den dolayı 470 000 fidan kamilen kurumuştur. 

Üçüncüsü : Mahallinde teslim şartiyle beheri ye
ri bin lira kıymetinde olmak üzere Macaristan'dan 
dokuz tane tamirhane getirilmiş ve bu tamirhanele
rin masarifi nakliyesi için de 1 500 - 2 000 lira ara
sında bir para verilmiş ve nihayet beher tamirhane 
bize 9 000.- liraya malolmuştur. Şu halde tamirhane

ler yekûnen 81 bin küsur lira tutmuş. Bu tamirha
neler intihap edilirken yanlış intihap edildiğinden 
dolayı doğrudan doğruya faaliyete geçememiş, niha
yet Vekâleti a'idesi bunları böyle muattal bir halde 
gözonünde bulundurmaktansa, müessesatı ziraiyeye 
dağıtmış. Halbuki tamirhaneler büyük fabrika teşkil 
edecek bir mahiyette gelmiştir. Büyük fabrika teşkil 
edecek mahiyette gelen tamirhanelerin Ziraat Mek
tebinde faaliyet yapamayacağı tabii ve aşikârdır. Zi
raat mekteplerine alınacak tamirhaneler ancak 1 000 
- 2 000 lira kıymetinde tamirhane olabilir. Yoksa 7 -
8 bin lira kıymetinde ve fabrika mahiyetinde tamir
hane ziraat mekteplerinde olamaz. Bundan dolayıdır 
ki yüzbin lira bedel mukabilinde mubayaa edilerek 
memleketimize getirilen bu tamirhanelerden elyevm 
istifade edilememektedir. 

İkincisi; tamirhanelerdeki eşyanın bir kısmını ben
deniz bizzat gördüm, Alman malıdır. Alman malı ol
duğu halde bu bir kısım tamirhaneler Macaristan'dan 
mubayaa olunmuştur, Macaristan'a girerken gümrük 
resmi verilmiştir. Bilâhara Macaristan'dan Türkiye' 
ye gelmiştir. Bendeniz tekrar arz ediyorum, bunlar 
elyevm bir vazife görememektedir. Ancak Ziraat mek
teplerinin tamirhanelerini tezyin eylemektedir. 

TAHSİN BEY (Ardahan) — Ziraat Vekili Bey 
yok, kim cevap verecek? 

(REİS — Haber gönderdik, geliyor. 

YAŞAR BEY (Devamla) — Halkalı Ziraat Mekte
bi Âlisi de dahil olduğu halde geçen sene ziraat mek
teplerine arz ettiğim mütehassıslardan gayn olarak 
ustabaşı mütehassıs namı altında 10 zat aileleriyle be
raber getirilmiştir. Ailelerine de harcırah verilmiştir. 
Aileleriyle birlikte mektepte ibate ve iaşe edilmiştir. 
Bunlar üç ay kaldıktan sonra kendilerine müstevli har
cırah ve aynı zamanda tazminat verilerek geldiği yere 
iade edilmiştir. Bunların beherinin aldığı ücret 75 li
radan başlayarak 150 liraya baliğ olmuştur. Burada 
Etlik'te yüzbinlerce lira sarf edilerek büyük bir Iabo-
rahıvar yapılmıştır. Bu laboratuvarın tesisatı iki se-
nedenberi devam etmektedir. Henüz bir şey yapılma
mıştır. Fakat tesisatı, teşkilâtı, kadrosu, müdürleri, 
mütehassısları hepsi mevcuttur. Bendeniz bir iki sse-
nedenberi bitemeyen bu laboratuvarın şimdiye kadar 
ne iş gördüğünü ve ne gibi tahliller yaptığını soruyo
rum. İzmir gibi muhtelif, mağşuş kimyevî gübreleri 
ve zürraa lâzım olan göztaşı, kükürt, potas gibi bir 
takım mevadı kimyeviyeyi ve bîr takım muhtelif to
humlar ithal eden bir şehirde belki bu laboratuvar 
uafl olabilirdi ve şimdiye kadar faaliyete geçebilirdi. 
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Nitekim eskiden bu laboratuvar bütçeye kondağu za
man bu maksatla konulmuş idi. Fakat İner nasılsa iki 
senedir muattal bir halde kaldı. Bendeniz İzmir'de 
bulunduğum esnada, Ziraat Başmüdürü iken orada 
muntazam- bir çeltik fabrikası vardı» çeltik fabrika-
smm ehemmiyetine binaen bendeniz bu fabrikayı he
yetiyle beraber güzel ambalaj ettirerek, yanına m&* 
murları, makinistleri terfik ederek Bursa-ya gönder
dim. Bu çeltik fabrikası iki Uç senedenberi öyle mü
şevveş bir vaziyette kalmıştır. Fabrika mahiyetinde 
olan ve binlerce lira para verilerek evvelce Donanıma 
Cemiyeti tarafından alman ve Harbi Umumî esnasın
da İzmir'de Torbalı havalisinde çeltik ziraati yapılıp 
çeltik ziraa tinden husule gelen kavuzları ayırmak üze
re celbediîen hu makine tabii İzmir'e nafi olamazdı. 
Bursa'ya nafi olur diye mühim masarif ihtiyar edi
lerek gönderildi. Fakat bir türlü faaliyete getirileme
di. İşte bendeniz Vekâleti aidesini maddî işler üze
rinde yürümekten uzak bir vaziyette görüyorum. El-
yevtm memleketimizde kara sapanla ziraat usulü cari
dir. Bendeniz çok arzu ederdim ki, hiç olmazsa pul
lukların taammümüne ve tohumlukların amelen ısla
hına, harman, hasadını vaktiyle yapamadığından do
layı hasadını yapamayan çiftçiye arazisini vaktinde 
hazırlamayan Çiftçiye, harman ve hasadını suhuletle 
temin edecek vesaitin İhzarına, mahsulâtı muhafaza 
edecek teşkilâta malik olmayan çiftçiye mahsulâtım 
muhafaza edecek teşkilâtın teminine, bir süt memleke
ti olduğu halde bilgisizlik yüzünden sütünü israf eden, 
usulünü bilmediği cihetle yağ, peynir yapamayarak 
Hollanda'dan yağ, peynir ithal eden, Balkan devletle
rinden kaşar peyniri vesaire getiren bir memlekette 
dalfa ziyade sütçülüğün terakkisine çalışılması iktiza 
eder. Bir zeytin memleketi olduğu halde fıçılarla zey
tinler, şişeler içerisinde muhtelif Yunan zeytinleri 
memleketimize girmektedir. Turşuya varıncaya kadar 
konserveler hariçten gelmektedir. Pek çok yerlerde 
zeytinierHnizden yağ çıkaracak yağhaneler mevcut de
ğildir. Yağhaneler mevcut olmadığından dolayı zürra 
zeytinciler kâfi derecede yağını istihsal edemiyor ve 
bir kısım yağlar da israf ediliyor. Yağ posaları Yu
nanistan'a gidiyor. Yunanistan'da yağlan çıkarıldıktan 
sonra tekrar Türkiye'ye geliyor. Türkiye'de sabun 
imaline sari olunuyor. Yani memleketimizin posala
rı Yunanistan'a gidiyor ve orada yağ haline konula
rak tekrar bize geliyor. İddiam gümrük istatistikJeriy-
le sabittir. Neden posalardan memleketimizde yağ çı
karılmasın. Arz ettiğim meseleler doğrudan doğruya 
ziraate temas eder. Bunlar ziraatin sanayii ziraiye şu
besinin - ki memleketimize müMm servet temin ede

cektir - e» mühim ktsımfarmdaadır. Böyle memleke
timiz pek mühim tesirler icra edecek, istihsalât üzeri
ne maddeten tesir yapacak icraat uzakta; kalsın, sonra 
bunlar dururken Ziraat Vekâleti nebatata arız olan 
emra» ve haşarat ile uğraşsın, bunu bendeniz anla
mam, Çekirge ve portakal hastahklartna dair bazı 
mücadeleler varda*. Bunlar daima müspet neticeler 
ve'cnuştir ve verecektir. Keza hayvan hastalıkları için 
mücadelelere lüzum vardır. Bunlar için hiçbir diyece
ğim yoktur. Fakat zeytmlerdeki sinek mücadelesini 
anlamam; Vekâleti aidesinden pek rica ederim. Mek
teplerimize lüzumundan fazla ehemmiyet verelim. 
Mekteplerin bir fen muallimine 15-20 lira veriliyor. 
Rica ederim beyefendiler, 15 - 20 lira ile! bir fen dersi 
verilir mi? Avrupa'da fen dersi tahsil eden bir çok 
talebelerimiz vardır. Bendeniz bunların hocasıyım. Bu 
talebelerden daima acıkh mektuplar alıyorum. Bun
lara verilen tahsisat nakâfidir. Orada lüzumu derece
sinde faaliyette bulunamıyorlar. Laboratuvarlarda ça
lışamıyorlar. Bendeniz muhterem Vekil I Beyefendiden 
çok rica ederim. Vekâletin vesaiti maddî şeylerde kul
lanılsın. Samimî olarak tenkit etmemde*! dflgir olma
sınlar. Şahıslarına karşı hürmetim varda*. Maruzatım 
tamamen mübalağadan art, sırf vicdanımın telkinatı-
dır. 

TAHSİN BEY (Aydın) — İnşaattan jzatıâliniz Ve
kil olduğunuz zaman bu yüksek programı tatbik bu
yurursunuz. 

YAŞAR BEY (Sarüha«) — Estağfurullah efendim; 
bendeniz doğrudan doğruya vicdanımın [emrettiği hu-
susatı -. Meclisi Âlinizi tenvir için - arz {ediyorum; 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim; bendeniz En
cümenimize ve ana taraf tar olan Hükümetimize teşek-
bür» ederim ki mektepleri kabul- ettüeıv IVŞfemleketin en 
muhtaç olduğu mekteplerden altı tanesi sönüp gide
cekti, onte-r kurtuldu. Milyonlarca lira* da sarfedil-
miştiı Aynı zamanda onlar da kurtuidtr. TamMıane-
ler bahsine gelince : Bu memleketin en- can damarla
rından birisidir. Bendeniz Yaşar Beyin ] ifadatına ta
raftar değilim. Memleketin neresinde (tamirhaneler 
vardır? Sayam şükrandır ki Vekâlet böyle birer ta
mirhane tesis etmiştir. Herkes bilir ki Türkiye'nin 
hiçbir tarafında afâtı ziraiye tamir edecek bir tamir
hane yoktur. Memleketin muhtelif noktalarında, mek^ 
teplerde tamirhane açsın diye fifan şirketle mukave
le yaptık, şayanı şükrandır ki Ziraat Vekâleti 8, 10 ta-
mirhane takanları getirmiş, mekteplere vermiş. Bitta
bi başka yerlere verecek değildir, mektepler hem kendi 
alât ve edevatım tamir edecek, hem de Ciğerlerini ta-. 
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mir edecek, onun için maddî, müspet yolda yürüyen 
bir icraat... Bunu tenkit etmeye bendeniz taraftar de* 
ğilim, onu arz etmek isterimi 

ALÎ RIZA BEY <Mardin) — Yaşar Beyefendinin 
Ziraat mektepleri faslı münasebetiyle vaki beyanatla
rı esnasında Ziraat Vekili Beyefendi burada bulun
madıkları için Söz almıştım. 'Kendileri yeni geldiler, 
söylenen lâkırdıları işitmediler, belki derhal cevap ve
remeyeceklerdir. Bendeniz de yakın zamanda Vekâ
letten ayrıldığımdan dolayı bu husustaki mütalâatımı 
arz edeyim : 

Yaşar Beyefendinin söylediği lâkırdıların bir kıs
mı dedikodudan ibarettir. Ziraat Vekâleti, İktisat Ve
kâletinden ayrıldığı zaman Türkiye'de kırk tane fi
danlık yoktu, mevcut olan fidanlıklar üç dört tane 
olup, o da bütçede tespit edilmemişti. Ziraat Vekâleti 
teşekkül ettikten sonra beş tane Amerika fidanlığı 
olmak üzere tespit edilmiş ve İktisat Vekâleti zama
nında kendisinin «Rize'de fidanlık yaptı» diyerek is
mini zikrettiği efendi de kanunun hilâfına olarak 
Amerika'dan Filoksera asma fidanı ithal etmiştir ki 
bunların ithali kanunen memnudur. 

Tamirhane meselesine gelince; Vekâlet filhakika 
dokuz tane tamirhane getirmiştir. Hatta Hasan Bey
efendinin zamanı Vekâletinde idi ve bunlar da hariç
te kimse görmesin diye değil bilâkis mekteplerde ame
lî alâtı ziraiye ile çalışmak ve tamirata vakıf tale
be yetiştirilmek için bilhassa mekteplere verilmiştir. 
IBu tamirhaneler, evvelâ birisi Yozgat, diğeri Diyarbe-
kir için iki tane olarak sipariş edildiği halde, nihayet 
dokuza iblâğ edilmiştir. Macaristan'dan alınmış deni
len tamirhaneler Macaristan'dan alınmış olması ikti
sada mugayir değil, tamamiyle mutabık olduğu su
nunla da sabittir ki kendilerinin tavsiyeleri veçhile 
Gazi Paşa Hazretlerinin Çiftliğine de yine oradan ge
liyor. Yalnız bir iki parçasının motoru Doyç moto
rudur ve dünyanın en meşhurudur. Gazojenli yani 
kömürü gaz haline tahvil ederek işleyen bir motor
dur. Memleketimizde odun ve kömürle işleyen maki
nelerin tamirini irae ve teşvik etmek içindir ki fab
rikaya bilhassa gazojenli Doyç motoru olarak ısmar-
lanmıştır. Ustabaşılar meselesine gelince; bu, müte
addit defalar tekerrür etti. Ziraat Vekâleti, Macaris-
tarfda birtakım kimseler hoş olduğundan dolayı on
lardan ustabaşılar getirdi. Bunun için giden heyetin 
başında bendeniz de vardım. Bu heyet talimatnamesi 
mucibince Sefir Hüsrev Beyle temasta bulundu ve o 
talimatname mucibince Sefir Bey vasıtasiyle Turan 
Cemiyetiyle temas edilecek ve hükümetin gösterdiği 

namzetler içerisinden intihap olunacaktı, yani Maca
ristan Hükümeti Ziraat Nezaretinden birçok namzet
ler gösterdiler, intihap edilenlerin hepsi (Macar ve 
Dabog) Darülfünunu mezunlarıdır. Macar ve Dabog 
Darülfünunlarından şahadetname alanlar mütehassıs i 
olamıyorlar da, bu Darülfünunlardan şahadetname 
alamayanlar mütehassıs olabilir. Bu mütehassısların 
koritratolannda birinci sene zarfında iade edilebilmek 
kaydı vardı. 

Beyefendiler; zıraatçilik, yani çiftçilik üstü açık 
olan bîr fabrikada çalışmaktır. Ziraat Vekâletinin bu 
ustabaşılarla beraber getirtmiş olduğu iki adet ma
kinist vardır. Bu iki makiniste gelince; bunlar onlarla 
temas eden kimselerce makbul ve muteberdir. Çünkü 
makinistler memleketlerinde ne gibi makinelerle çalı
şıyorlar w o makineler ne gibi maddei müştaile ile 
işliyorlarsa Türkiye'ye geldikleri zaman da aynı meva-
dı müştaile işleyen makineleri buluyorlar. Makinist 
noktai nazarından böyle işlemek bittabi kolay, fakat 
çiftçi noktai nazarından değildir. Çünkü Almanya'nın, 
Macaristan'ın toprağı, iklimi, yağmuru, örfü, âdeti, sı
cağı, soğuğu belli değil, daha doğrusu mütehalif ve 
yekdiğerine benzemez. Türkiye'den gelen çiftçibaşı 
orada iyi bir çiftçi olduğu halde, bizim memleketimizde 
yağmurun ne zaman yağacağını bilmiyor. Toprak nedir 
bilmiyor, amele nedir bilmiyor. Binaenaleyh bittabi 
düşünüyor. Bir tecrübe devresi geçiriyor. Efendiler, 
burada bugün çiftçi başıyım diyen bir kimseyi davet 
edelim. Buranın iklimine muhalif olan daha doğrusu 
kendisinin bilmediği bir mahalle bir yere gittiği za
manda emin olunuz ki beş, altı ay duracaktır. Bina
enaleyh bunlar da bu devri geçirmişlerdir. Müessese
ler yekden bunların birtakımlarını - gider gitmez -
her nasılsa beğenmediklerinden dolayı Vekâlet kendi
lerini kontratosu mucibince doğrudan doğruya mem
leketlerine göndermiştir. Ecnebi olan bir memur bu 
tarzda istihdam edildiği gibi yerli olan da bu suretle 
tayin edilir ve ertesi sene çıkarılabilir. Etlik lafbora-
tuvan : Yaşar Beyefendi buyurdular ki bütçede İz
mir'e ait bir laboratuvar mevcut olduğu halde, Ziraat 
Vekâleti teşekkül ettiğinden itibaren İzmir namı al
tında bütçede bir laboratuvar olup olmadığına dair 
Heyeti Celilenin bütçeye bakmasını rica ederim. Esas 
itibariyle bir laboratuvar vardı. Bu laboratuvar da 
dünyanın her tarafında olduğu gibi o teşkilâtı, o ida
reyi kim idare ediyorsa, bilhassa meslekî ve fennî bir 
idare olduğundan dolayı mutlaka müessesatı temriye
ye istinat etmesi lâzımdı. Onun için merkezi hükümet
te ilk olarak laboratuvar teşkili düşünüldü. Lahoratu-
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var, mütehassıslar gelmeden evvel yapılmadı. Müte
hassıslar geldikten sonra Iaboratuvar yapıldı. Bittabi 
öyle olması lâzımdır. Bugün bir kimyager getirilecek, 
kimyager ne kullanacak, dairenin, müessesatın teşki
lâtı nasıl olması lâzımdır. Dairenin, binanın teşkilâtı 
nedir, ne gibi alât getirmelidir, kullanılmalıdır. Bu
nu ben bildikten sonra ben kullanırım. Ben kimyage
rim, kimyagere ne lüzum kalır. Binaenaleyh, kimya
ger müesseseyi teşkil eder. Alât ve edevatım getirir ve 
işe başlar. Kendisine lâzım olan alât ve edevatı ben 
yaptıktan sonra - ki İhtisasım dahilinde değildir - ben 
yaptıktan sonra ben kimyagerim, binaenaleyh binanın 
teşkilâtını ehlinin yapması lâzımdır ve o ehlin alât 
ve edevatı alması lâzımdır. Aksi takdirde fuzuli iştira 
olmuş olacaktır. Bursa'nın Çeltik Fabrikası ki filha
kika Yaşar IBeyeifendi tarafından İzmir'in istirdadı 
esnasında Bursa'ya bir çeltik, fabrikası gönderilmiştir. 
O çeltik fabrikası Bursa'ya gittikten sonra işletilmek 
için uğraşılmış, işIetilemeMiştir ve şunu da arz ede
yim ki hiçbir tane demirbaş defteri yok : Ne gönde
rilmiştir, ne yapılmıştır? Hiçbir kaydı yoktur. Bunun 
üzerine İstanbul'dan bir Macar ustası getirilmiş, bu 
Macar ustası demiş ki bu taş İstanbul'a gitmeli, dü
zeltilmeli. Taş İstanbul'a gitmiş, gelmiş, yine işleme
miş. Halbuki diğer bir fabrika daha mevcut oldu
ğundan ve bu da üstü kapalı bir yerde, demincek de 
arz ettiğim gibi yeri hazırlanmadan evvel getirilmiş 
senelerce duruyordu. Hükümet fabrika işletemez bey
efendiler, mademki hükümet muavenet edecek idi, 
bunu işletecek olan bir ele tevdi etmeli idi ve Ziraat 
Vekâleti de bunu yaptı. 

Mücadele meselesi... Meclisli Âlinin ilk küşadında 
zannederim ki Gazi Paşa Hazretleri Ziraat Vekâleti
ne ait olmak üzere yalnız mücadeleyi söylediler ve 
bunun gayet müsmir bir netice verdiğini ve binaen
aleyh şayanı takdir olduğunu zikir buyurdular. Fil
hakika öyledir. 

Bugün Ziraat Vekâletinin yegâne iftihar edeceği 
bir şey varsa o da mücadelesidir. Beyefendiler, yalnız 
mahsulü elde etmek kâfi değildir. Mahsulünü muha
faza etmek de şarttır. Mahsulü elde ettikten sonra 
onu öteye beriye verdikten sonra hiç elde etmeyiniz. 
Zeytin mücadelesi ki en ziyade mevzubahis olmuştur. 
Yaşar Beyefendi portakal mücadelesinden hiç bahset
mediler. Daima fenaları söylediler, iyileri de söyle
melidir. Bundan neden bahsetmediler? 

YAŞAR BEY (Saruhan) — Onu söyledim efen
dim, zaten kendim tatbik ettim onu. 

ALÎ RIZA BEY (Mardin) Devamla *- Zeytin mü
cadelesi : Kendilerinin ifadelerinde olduğu gibi ge-

sen sene ve kendi İstatistiklerine nazaran kırk milyon 
zeytin... Bu kırk milyon zeytini Ziraat Vekâleti tedavi 

! edeceğim demedi. Hükümetin en büyük vazifesi hal
ka rehber olmaktuV Ziraat Vekâleti her sene ağaçla
rın altına düşen, kurtlanan zeytinler için zeytincilere 
dediki : Şöyle bir Hâç vardır. Bu tarzda şu ilâcı tat
bik edecek olursan, zeytinlerin kurtulacak! demek is-

| tedi. Tecrübe kabilinden olmak üzere daima Ziraat 
i Vekâletinin memurlarına söylemiş olduğu, I kullanmış 

olduğu kelime şudur ; .Tecrübe ediniz... Vekâlet reh
ber olmak üzere böyle yaptı. Saruhan Mebusu bulu
nan Yaşar Beyefendi zeytin mücadelesi doğru değil
dir, dediği halde, diğer bir Saruhan Mebusu olan zat 
da bulunduğu mahalden, şayanı şükrandır dedi. 

MAHMUT CELÂL BEY (İzmir) — Birisi lâzım
dır diyor, birisi değildir diyor, nasıl olur? 

ALİ RIZA BEY (Manİin) Devamla — Beyefen
diler, tecrübe kabilinden, numune olmak üzere mese
lenin umumî olması lâzımdır. Binaenaleyh umumun 
yapması lâzımdır ve kanunu mahsusu da vardır. Maa
lesef halk yapamıyor. Şu takdirde Ziraat Vekâleti 
hakkında söylenilen sözlerin pek çoğu mahalline mas
ruf değildir, dedikodudur, beyhude yere vaktimizi 
geçiriyoruz. 

Riyaseti Celileye 
Müzakerenin kifayetiyle faslın reye vazmı teklif 

ederim. 
Çorum 

İsmail Kemal 

YAŞAR BEY (Saruhan) — Paşa Hazretleri, şah
sım mevzubahis oldu. Bendeniz çok müteessirim, şah
siyata dökmek istemiyordum. Burada şahsan mevzu
bahistir. Müsaade buyurunuz kendimi müdafaa ede-

, yim. 
REİS — Mademki şahsınızın mevzubahis olduğu

nu söylüyorsunuz. Mesele hallolunduktan [sonra, bi-
lâhara şahsınıza müteallik cevabınızı nizamjnamei da
hilî mucibince dermeyan edersiniz. 

Faslın yekûnu hakkında başka mütalaa varmı?.. 
Faslın yekûnu kabul edilmiştir. 

Buyrun Yaşar Bey, şahsiyata ait yanlış anlaşılan 
ne ise onu söyleyin. 

YAŞAR BEY (Saruhan) — Efendim, | bendeniz 
burada doğrudan doğruya teknik noktai nazarından 
fikirlerimi arz ettim. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) f- Teknik 
değil, fen noktai nazarından... 

YAŞAR BEY (Saruhan) Devamla — Vekil Beye
fendi muhteremdir. Kendisine karşı hürmetim vardır. 
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Hatta geçen defa bendenize ait yedi maddelik bir ra
pordan bahsettiler. Fakat böyle bir rapor yoktur. Ben 
kendilerine hürmeten yalan olduğunu söylemedim. 
(Handeler) Fakat şimdi tekrar bu nevakısın... (gürül
tüler handeler) Müsaade buyurun efendim, rapor 
yoktur. İspat etsinler, yedi maddelik rapor yoktur. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Rapor doğ
rumudur? 

YAŞAR BEY (Sarahati) — Yedi maddelik ra
por yoktur, öyle bir raporu ben vermedim, İspat et
sinler, ben vermedim, namus ve vicdanımla temin 
ederim. İkincisi, bendeniz çok teessüf ederim ki Ali 
Rıza Beyefendiye karşı bazı kelimeler söylemek mec
buriyetinde kalacağım. Kendimi müdafaa etmek 
için.... 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
O da size söyleyecek, sizi dinleyeceğiz. 

YAŞAR BEY (Saruhan) (Devamla) — Buyur
dular ki portakaldan hiç bahsetmedi, güya portakalı 
söylememişim, portakal mücadelesini ben bizzat ida
re ettim. Aydın mebuslarını işhat ederim, İzmir me
buslarından bilen zevatı işhat ederim. Bendeniz, asıl 
Zihni Beyefendi ki hürmetle bu zatı yad ederim. Bu 
zatın bulduğu pratik metodu bendeniz tatbik ettim. 
Metodu bulan odur. Mütehassıs olan Ali Rıza ve Sü
reyya Beyler evvelden haşarat ve emrazı nebatiye 
mütehassısıdırlar. Onun için bu kısma fazla ehemmi
yet verilmiştir. Ziraat mütehassısı değildirler. O iti
barla Zihni Bey memlekete amelî bir zattır. O başka 
bir usul buldu. Bu zatlar bendenize ağaca çadır ge
çir, aşağıdan tütsü ver dediler. (Handeler) Bendeniz 
bunun kabiliyeti tatbikiyesini göremedim. Bilâhara 
Müfettişi Umumî Zihni Bey (polişülfür) denilen bir 
madde tatbik etti. Rize'deki fidanlık onun himmeti
dir. Lisanı şükranla yad ederim. Tekrar İzmir'e gel
di, tatbik etti. Vakti müsait olmadığı için bendenize 
terk etti. Bendeniz onun eserini ikmal ettim. Kemali 
iftiharla arz ederim ki bulduğu gayet basit usulle bu 
meselenin o suretle halledildiğinden ve portakal mü
cadelesinin kemal muvaffakiyetle nitecelendiğinden 
bahsettim. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) —• Vekâlet 
işini görmüş demek... 

YAŞAR BEY (Saruhan) — Evet, arz ediyorum, 
Bendeniz portakal mücadelesinin aleyhinde bulunma
dım. İfadelerime bakılsın. Arz ediyorum. Bendeniz 
zeytin sineği mücadelesinden bahsettim, onun aley
hinde bulundum. Haşerattail çekirge mücadelesi iyi 
oluyor dedim. Hayvanatı istilâ eden vebayı bakarî 

mücâdelesini kemali şükranla kemali takdirle arz 
ederim. Vekâletin bu hususta bu işi dikkatle takip 
ettiğini, kemali takdirle yad ederim. Çekirge ha keza, 
bunu da kemali şükranla yad ederim. Fakat, şahsım 
itibariyle arz ediyorum. Bendeniz soruyorum. Tamir
hanelerden bahis buyurdular, lüzum yoktur, demiyo
rum. Fakat bu tamirhaneler fabrika tarzında işlemek 
üzere gelmiştir. Mekteplere konulacak tamirhane de
ğildir. Mekteplere küçük tamirhane konur. Bunlan, 
Beyefendiler, burada arz edemem. Çünki teknik me
seledir. Bunların üçbuçuk metre tulünde tornası var
dır. Üçbuçuk metre tulünde tornası olan tamirhane 
mektepte olamaz. Mekteplere bin beş yüz liralık bir 
tamirhane konulur ve istifade edilir. Vehbi Beyin 
tamirhaneler hakkında, Kepsut Mektebi hakkında bu
yurduklarına gelince: Müessislerinden birisi de âciza
ne bendettizim. Bu makineler oraya yerleştirilmiş ve 
fakat, orada alelade kolleksiyon mahiyetinde duru
yorlar. Zürraın makineleri tamir edilmiyor. Düşün
düğüm mesele, bu tamirhaneler, doğrudan doğruya 
zürraın makinelerini de tamire yarasın, fakat bu ci
het temin edilmiyor (edilsin sesleri) edilemiyor. Şim
diye kadar edilememiştir ve edilemez de. Çünkü yan
lış getirilmiştir. Etlik lâboratuvarım arz ediyorum. 
Evvelâ; lâboratuvar birdenbire meydana gelmez bu
yurdular. Evet lâboratuvar birdenbire meydana gel
mez. Fakat yalnız alât ve edavatla da iş bitmez. 
Bu alât ve edevatı tespit edecek bir kimyagere lüzum 
yok mu ve Türkiye'de kimyager yoktur, denildi. Hal
buki Nurettin Bey vardır. Halkalıda müderristir. Av
rupa'da kimya tahsil etmiştir. BU zat pek âlâ bu lâ-
bofatuvara lâzımgelen alâtı tedarik ve tespit edebi
lirdi. KühdrçHeniri terkibini bile bilmekten âciz bir 
adam buraya mütehassıs kimyager sıfatiyle getirili
yor: 

REİS — Şimdi siz şahsiyete gitiyorsunuz. O da 
şahsiyete girecek, mesele uzayacak. 

YAŞAR BEY (Saruhan) (Devamla) — Şahsımı 
söyliyeyim. Ali Rıza Bey bendenize buyurdular ki; 
Avrupa Darülfünunlarından şahadetname almamıştır. 
Bendeniz Halkalı Ziraat Mektebi Âlisini ikmal ettik
ten sonra.... 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Canım 
bunlan bırak, 

YAŞAR BEY (Devamla) — Şahsımı mavzubahis 
ettiler, arz edeceğim. Ali Rıza Bey'in şahsından bah
setmedim. Benim mütalâamı teknik olarak tenkit 
edeceklerdi. Halbuki mütalâamı tenkit değil, doğru
dan doğruya şahsıma hücum ediliyor. 
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Efendiler; acizane arz ediyorum. Bu memleketin 
ziraatiumumiye mütehassısıyım veyahut Vekil Beye
fendiler buyurduğu gibi mütehassıs geçinenlerdenim. 
Fakat ben Heyeti Celilenize şimdiye kadar mütehas
sıslığımdan hiç bir zaman bahsetmedim. Ve ben Al
manya'da şehadetname aldım demedim. Maamafih 
şimdi arz ediyorum. Almanya'da üç sene profesörle
rin yanında lâboratuvarlarda amelî olarak çalıştım. 
İhtisasımı ikmal ederek ve oradan şahadetname al
dım, şahadetnameler Vekâletin dosyalarında mahfuz
dur. (Alkışlar) 

BESİM ATALAY BEY (Aksaray) — Vekil ol
mağa lâyıksın. 

TUNALI HİLMİ BEY — Bu dava nasıl halledil
miştir? Koskoca bir Vekile yalan söylüyor denildi. 

REİS —• Mesele artık bitmiştin Muvazenei Umu
miye Kanununun müzakeresine başlıyoruz. 

1926 Senesi Muvazenei Umumiye Kanunu 
Birinci Madde — Muvazenei umumiyeyi devlete 

dahil devairin 1926 senei maliyesi masarifi için işbu 
kanuna merbut (A) işaretli cetvelde gösterildiği veç
hile 190 091 784 lira tahsisat ita kılınmıştır. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim, Vekil Bey
den ve Encümenden bir şey sormak istiyorum. Ge
çen sene Meclisi Âlice kabul edilen kanunla merhum 
Şeyhülislâm Musa Kâzım Efendinin mahdumuna 
Hidamatı vataniye tertibinden beş lira maaş tahsis 
edilmişti. Halbuki İstanbul Defterdarlığmca yirmi 
yaşına girmiştir diye maaş verilmemiş, Meclisi Âlice 
bu maaşın tahsisinden maksat bu efendinin tahsilini 
ikmal içindi. Binaenaleyh o maaşın yanına tahsilini 
ikmal edene kadar demek mümkün değil midir? Yani 
bu da masraf dahilindedir. Onun için soruyorum. 

REİS — Vehbi Bey, mütalâanız üçüncü madde
ye aittir. Birinci madde hakkında mütalâa var mı? 
Birinci maddeyi kabul edenler lütfen ellerini kaldrı-
sın.... Kabul etmeyenler ellerini kaidrısın... Kabul 
edilmiştir. 

İkinci Madde — 1926 senei maliyesi Muvazenei 
umumiye masarifine karşılık olan varidat, merbut 
(B) işaretli cetvelde muharrer olduğu üzere 
190 158 854 lira tahmin edilmiştir. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim, 
bendenizce bu madde fasıl fasıl müzakere edildikten 
sonra reye konulması lâzımdır. 

REİS — Evet efendim, fasıl fasıl okunup kabul 
edildikten sonra maddeyi reye koyacağım. 

Şimdi varidat bütçesinin heyeti umumiyesi hak
kında söz isteyen var mı? (hayır sesleri), fasıllara 

geçilmesini kabul edenler el kaldırsın... Kabul etme
yenler el kaldırsın.... Kabul edilmiştir. 

D — VARİDAT BÜTÇESİ. 
(B) Cetveli 

Fasıl Lira 

1 Müsakkafat ve arazi vergileri 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY 

13 420 000 

(Trabzon) — 
Efendim, Varidat bütçesinin mazbatasında da izah 
edümiştir. On üç milyon 450 bin lirayı ne esasa göre 
tespit ettik, tahmin ettik. Bu verginin müsakkafat 
ve arazi vergilerinin 1341 senesi zarfında haliye ve 
sabıkadan tahakkuk ve tahsilatını ifade etmek lâ
zım gelirse 11 milyon 800 küsur bin lira tahakkuk 
var. (10) milyon küsur bin lirası tahsil edilmiştir.; 
Haliye ve sabıka tahsilatı dahil olmak üzere, zaten 
bu vergi bilâ vasıta cari tekalif meyanında yüzde 
itibariyle en ziyade bekaya bırakan bir vergidir. 
Hamdolsun seneden seneye bu verginin bıraktığı be
kaya cetvelleri tetkik edecek olursak azalmıştır. On-
hk de onu tashil edilmiştir. Yani nispet, yüzde dok-
sanbire çıkmıştır. 

Bu, Maliyenin bu vergilerin tarzı tarh ve cibaye-
tinde mümlkün mertebe vazifesini ifa etmeğe gayret 
ettiğini ve geçen senelerden daha iyi ifa etmekte ol
duğu ve halkımızın da hukuku hazinei tediye vazife
sini, tediye hissini günden güne daha ziyade takviye 
ederek hükümete suhulet bahşetmekte olduğunu da 
ifade eden bir rakamdır. Verginin bu sene tezayü-
dünü bittabi tahrirlere atfediyoruz. Nitekim 1340 la 
1341 arasındaki nispet 9 milyon 200 bin liradan 
onbir milyon küsur bine çıkmıştır. Bu tahakkuk far
kı arz ettiğim gibi tahakkukatta yavaş yavaş intizam 
teessüs etmekle beraber tahriri müsakkafat ve arazi 
yapmaktayız. Eîyevm muhtelif mahallerde 128 ko
misyonumuz vardır. Bunlar çalışıyorlar. Bu komis
yonlar mesaisinden bu sene daha ziyade semere ala
cağız. Çünkü yapılan kanunları mucibince bu sene 
vergiyi üç misil ile, altı misil olarak değil, hali hazı
ra göre tahrir edilmiş kıymetler üzerinden alacağız. 
(Çok doğru sesleri). _ 

Çünkü eski kanunlara istinaden emsal ile 3 misil 
ile 6 misil arasında vergi almak halkı pek ağır bir 
vergi ile mükellef tutmaktadır ki esasen vergi tahrir
leri pek eski olmak itibariyle mümkün olduğu kadar 
rayici hazıra takrip için emsal kabul edilmiştir. Yeni 
tahrirlerde emsal nazarı itibara alınmaksızın hali ha
zır kıymetlere göre vergi alıyoruz. Bu tahrir bu se
ne de bize hiç olmazsa iki milyon Ura bir fark vere-
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çektir. Bir de Heyeti Celileniz aşar yerine kaim ola* 
cak arazi vergisini de kabul buyuracak olursanız o 
tadilin de ba verginfn tahakkuk ve tahsilinde büyük 
yardamı olacağına kaniiz. Onun için talıminatımız 
nikbinaııe değildir. Hakayike müstenittir. Binaena
leyh bu fiilin aynen bu miktarda tahmin buyarulma-
sırtı rica ederim. 

VEHBİ BEY (Karasi) — Efendim, bu tahrir me
selesi mevzubahis olmuşken bir şeyi arz edeceğim. 
Geçen gün arzeitiğim bu hususa Vekil Beyefendi te
mas etmediler. Ümit ediyorum ki; Adliye Vekili 
Beyle görüşmüşler ve bir neticeye varmışlardır. Tah
rir ediyorlar. Neyi, filan bağı, falan köşkü, filan ko
nağı; mal sahibisin diyorlar, vergi istiyorlar. Halbu
ki nıaî sahibi diye tanınan o adamın mal dairesi ta
pusu, mahakimi, devairi sairesi mal sahibi saymıyor. 
Diğer tahrirde, arazi tahririnde öyle değil, orada bir 
hâkim bulunuyor ve müşkülâtı ve ihtilâfı hallediyor. 
Tahriri kati yapıyor ve mal sahibini tanıyor. Binae
naleyh emlâk tahririnde devairdir ki, bilhassa kasa
balarda birçok müşkülâtı mucip oluyor. Bu tasarruf 
meseleleri için tahrir komisyonlarının yanında bir de 
hâkim bulunsa da ihtilaflı meseleleri halletse, şayet 
halli katiye iktiran ettiremezse, hiç olmazsa daha yük
sek mahkemelere. Temyize, veyahut Mahkemei Asli
yeye verilerek bir çarei hal bulunmalıdır. Yüzbfnle.r-
ce lira masraf ediliyor. Belki bu komisyonlar için 
milyonlarca lira sarf edilecektir. Fakat bu müşkülât 
yine halledilmiyor. Bu hükümetin vazifesi değil de 
kimin vazifesi? Bittabi hükümetin vazifesi, Maliye ve 
Adliye Vekâletinin müşterek vazaifi cümlesinderidir. 
Belki bu sene mevsimi geçti. 

. RASlH BEY (Antalya) — Bu sene de getirilebi
lir. 

VEHBÎ BEY (Karasi) Devamla — Bu sene de 
getirilebilir ya; Tabii bendeniz bunun biran evvel 
Meclise getirilmesine taraftarım. Bir an evvel yapsın 
ve bu davayı halletsinler. Bunu çok rica ederim. 
Çünkü tapu tahririnde hâkim vardır. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim, 
bilmiyorum. Tahrir sırası bizim Vilâyetimize gele
cek midir, gelmeyecek midir? Yalnız behemehal tah
rir icra edilmesi için bazı esbabı mucibe arz etmek 
istiyorum. Meselâ bizim Deveciler kazası var. Bu ka
za evvelce Zile'ye merbut iken kuyudat kamilen yan
mış. Ahiren aşarın ilgası doîayısİyle mahsulâtı arzi-
ye vergisi alınırken Hükümet düşünmüş araziye ne 
nisbetle vergi tahmil edilsin, arazinin vergisinin esası 
malûm olduğu için verginin % 40'ı müsakkafat de

miş, böyle bir tahmin ile tahmin etmiş. Şimdi bir ka
nun ii'e altı misli zam ediliyor. Bu vergi halka gayet 
ağır geliyor. Bunun için Vilâyet dahilinde tahririn bi-
mn evvel yapılmasını rica ederim. Malumu âliniz Ak-
dağ havalisi ve Boğazhyan'da alelekser Rumlar var-
ds. Bunlar gitti. Gayri resmi olarak bazı emlâk ve 
araziyi Müslümanlara sattılar. Sonra mübadiller gel
diler, yerlerine kafm oldular. Bir hercümerçtir gidi
ye;'. Bendeniz şu esbaba binaen tahririn bu Vilâyet 
dahilinde behemehal tatbikini rica ederim. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim, Vehbi Beyefendinin arzuları bendenizce de 
şayanı temennidir. Arazi tahririnde olduğu gibi mü
sakkafat tahririnde de, heyeti tahririyeye bir naip ilâ
vesi ile hukuku tasarrufiye ve vukuu muhtemel olan 
münazaatı kabili temyiz olmak üzere hükmedip ta
sarruf kısmını da halletmesi çok muvafıktır. Vazife 
ve salâhiyeti mahakrm nokta! nazarından Adliye Ve
kâletinin fikrini sureti katiyede istifsar etmeğe henüz 
imkân bulamadım. 

TAHSİN BEY (Ardahan) — İstanbul'da kadast
rolarda birer naip var. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Evet efendim, kadastrolarda arazide vardır. Musak^ 
k&faîta da bulunması bendenizce çok muvafıktır. 
Hatta arzu buyuruîursa Muvazene! Umumiye Kanu
nuna bu yolda bir madde ilâve edebiliriz. (Ederiz 
sesleri). Eğer Adliye Vekilinin vazife ve salâhiyeti 
mahâksm noktai nazarından bir fikri varsa onu da 
dinleyerek bu meseleyi birlikte halletmeğe imkân gö
rüyorum. 

Süleyman Sırrı Beyin noktai nazarına gelince; bi
zim arzumuz mümkün mertebe az zaman içinde ve 
memleketin her tarafında yapmaktır. Bunu yapama
dığımızın esbabı; evsafı lâzimeyi haiz kâfi miktarda 
msmurumuz olmamasındandır. 128 komisyonumuz 
olduğunu arz ettim. Bunlar takriben 28 Vilâyette ça
lışıyorlar. Bozok'un bu Vilâyetler dahilinde olup ol-
matljğını hatırhyamsyoram. Fakat dermeyan buyur-
dujMarı vaziyet üslîisnai bir vazilyeiîtir. Kuyuda mııih-
•teiî'Jk oüinııiş orta yerde kayıt kaflmamış olası bir yıer-ı 
de bhzuı efvvel tahrir yaıptırıîlnıası doğru Ifoir haldir. 
'Terc'lhaın orada bir feoartjayıoaı bulundunmağı temlin 
eıdenJnı. YahuMa ora'laiki kouniisyoınlardan blJrisJnıi ora* 
ya n&lkSadeırlm. ÇünlMi; vaziyeti hiisulsiıyıe vardır. Bi-
raa'eraaPJeıyh mı&sıelc Mmamuşîıır. 

RiEŞıİT BEY (MaTva'lya) — Bendemiz bu taihuM ean-
îiâ'i miünassöteliyle tazı maruzatta buluna çağamı Ma
liye Veıkiji Beyden de bir ricada bulunacağını.; 
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• İBsyeferadüîeır; ıvakliıyîe 1286 tarihinle bir tahriri 
emüâk yapıSmiîş mSitethaısısas '̂n »taraf inimi' talhııir ediir 
med'ği iiçin-bealhıai oîiîiHljlîur, edimden çıkılmaz bir ha* 
le. geSmd îIa'. Sinildi- de lişi'iJİİğisnie göne bazı yazdan yem 
lerde tekaüt ollmuş, evde kalmış kimssıleırû 'taüırJr ko-
ıriisyoınu aza3ığiinia ıtayin ©derek. gareieın'yo'rlai'r, Rjenı 
edenim, bu :-taB*rû'ri araai Ve taüsriri eıın'âk çolk m*iiihıin-
d'&'. Rica edebim, arazi miecrfha edüeeelkililr, ziraata 
vakıf loîan ^ zatlardan toj-Cn eioıiıîz. 1286 tariSüinide ol
duğu g.'lbii beslbalt oöıre&sîai'. Çülk rica ederim, esikiden 
olduğu giibi bir adam baş İkalarda, ve bu arl'amı n© 
yapalım denildiğine (güt Ş'UırayııJövIöt Azası »il) diyor
lardı. (han'leiîeır) isteğime göre 'bumun gibi evde kal
mış teikaül'îari, k[ö]ıai;*e§ımı'ş adauri:aırı tayün tedûp gün* 
deriyoı'Jaf. Rica edecim, bu cali. mühimdir, Eı-ibalbım 
gönde2i3İnierw 

NİYAZİ- IBEY (Meran) — ArfkaSlg^ar, bu maraa-
sebetle bir şey arz leıimıcik isieı'iim. Geçen seme Harita 
Mûdlrûyeti Umumiyesinİ •teşflüj] eSiJk. Bunda Mediö 
ve hükümet bir gaye taklip ed'yıaıniu. Mi2nî"ekeCfe> 
fennî bir daire tesis ederek mıeiiKİİteikeiin mıııfh ŝç ©Hu
ğu ba'i'JJalan ve kadastroları iıkmıaıl maksadını t?Jkip 
ei'jyionla, Haıllia HaaOta Miîdîniyel:] UiKiunni'yiEûOaı'nı 
iKanjunııınlda Ibu' bapla sarahat nüEivcu'lîu-r. Harita Mö-
dıiriyeüi Umıumıiye'iii aynı zamanla Tüıîk'ye'^in muhıle-
lif şualhaiıma ait harûtalıırın tetkiki vazifesiyle de Î ÎM-
keîM&ir. Halbuki işittiğl'ıme göre Harita MMiriyeli 
Umuimiyeöiniin kadasliro kısam lağvedilmiş, Halta .Kan 
dıasitro Daireisinfin lağviyle. meıımlieik&tte tabı ir ve ka» 
dastro 'amıellyasi için îâzsm olan fennî unrar eldesîi 
gidiyor demektir. Eğeır bu fennî unsur efiJen giderse, 
Harita Müdiıliyeti' Umıuanliyesinin Kadaslra Şubesi 
ifayı vazife etmezse ne arazi taihıiri neticelenir, nıe de 
emOâk tshairi maııılazam ve mükemmel bir şeıkle .ko
nabilir. Bu hususta hükümet biraz izahat verirse 
memnun ofluruz* 

ÛVIALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim,- Reşit Bey reOci imiuthıteıreMilinıe arzı cevap 
eJeceim. İşiıttiıMeıri, yani evsafı lâzsmeyi ga>y:i brlz, 
mütekait şu, 'bu, boç&oğaız adamların tahrir k'aınfe-
lyoEDannda çal'ŞÎi'rîl'dukiarı vaıkü değildir. Ffüüiyat 
glösliıerûyar ki; mearfefeeüin har taraf şada taflırire ihti
yaç vardır Ve bir tahrir ınstîecsJnıde senece Ciki mıiî-
yon kadar bir faırlk da nKiydanıdadir. Ikına rağmon 
ımalhza bu vaızalifi memur fiıklaiîiiradian ıd'olaıjüiır ki, 
ancak 28 Viîâjyaîfie yapabiliyiorıuz, Bu, VeCiâLlJİn ıtah^ 
i'M arazi ve müsakkafat vazıaıüfinıle çalî^ferdığı nsıe-
murîarda Eazım g&Ien evsafı kemali itina De aradîğîîKiı 
delâlet eler zaınnedie'iim. Yülksa ıbajlbıoğaz smıfiR.iain 

r adamlardan komisyon teşkil edilmek lâzım geise idi, 
Ihin llaaıe komisyon vucuıde gdJirm'ek imkânı vardı* 
ı(hanıdie5cr). 'Bu zehabın kemdüsûnte nereiden geldiğînîiı 
bj3iHl"y»iîaım, fhtimıaüikii bir komisyon azası hakkında 
ikendliteıine bir şikâyet vardır. Bendeniz ıbu şikâyıeıti 
ıtafjiî biuı'unumı ÇİMiikli bir komisyon 9»ir; aıiömlle&etıie 
çalî^liığa valkii de her vaikit yaptığı iş harlkesi memnun 
iedaoeık bir iş ideğildir. ıBıir müiıl'k sahübi tahriiır ne'üce-ı 
sinde yüz kuruş vergi verirken 2 SOıOı kuruş vergii ve-» 
'i'eceiküir. BittaM bu tahrir neıllicesinden mıaddıeıten kem* 
disinli ımülieeiiasiir ve muitazarrar bir vaziyette göıten bin 
•aıdaun bulanalbilıir. 

Fakat kendilerini temin ederim ki; tekaüt asha
bından Maliye'de ve muhtelif hidematı mümasilede 
çok zaman çalışmış muktedir zevat meyanından inti
hap etmekte olduğumuz Tahrir komisyonu azaları 
rneyanında tekaüt bulunmak tabiidir. Tekaüt edilmiş 
olanlar da vardır. Fakat hepsinin mazisine, siciline 
bakarak lâzım gelen evsafı haiz uzun zaman mal me
murluklarında bulunmuş olanlardan aramaktayız. Ker 
halde bu şayianın aslı olmadıkını Reşit Beyefendiye 
inandırmak için Vekâlete teşrif ederek, Vekâletde 
Tahrir komisyonundaki azaların kimlerden müteşek
kil ve mürekkep olduğunu mübeyyin listeyi görmele
rini rica ederim. 

Niyazi Beyefendinin sordukları şeyler bendenizi 
alâkadar eder bir suai değildir. Harita Müdüriyeti 
Umumiyesi, malumu âliniz olduğu üzere» Müdafaai 
Milliye Vekâletine merbut bir dairedir. Bunun ka
dastro kısmını hazfettiler veya tayyettiler. Bendeniz 
böyle bir şeyden haberdar değilim. Herhalde benim 
o Müdüriyetle olan alâkam Meclisi Âlinin geçen se
ne kabul ettiği kanun mucibince kadastro cihetidir. 
Kadastro muamelâtının, varidat kısmına taalluku yok
tur. Ş'mdi Harita Müdüriyeti Umumiyesi bize niren
gileri yaparak ne vakit verebilirse parsel ameliyatına 
o zaman başlarız. Bu suretle bir kaç yerin haritasını 
vermiştir. Buralarda da biz parsel muamelesine baş
lamak üzereyiz. Bildiğiniz gibi bir mütehassıs fen 
heyetinin hazırladığı esasat dairesinde ve Tapu Mü
düriyeti Umumiyesine merbut bir Müdüriyetle bu işi 
tedvir ve ifa etmeğe çalışıyoruz. Bu hususta Tapu 
Encümeniniz müteaddit defalar malumat almak ar-
z?ısi!!:iu izhar ettiler. Bendenizi çağırdılar, yapılan iş 
nedir? Vaziyet nedir? Yapılan muamelât inedir? Bun
lara ait olan malûmatı Tapu Encümeninize arz etmi
şimdir. Netice itibariyle Kadastro muamelâtına icra
yı tesir edecek ve onu durduracak olan herhangi bir 
ilganın taraftan değilim. Fakat bu benim elimde bir 
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iş değildir. Müdafaai Milliye Vekâleti bütçesine taal
luk eder bir iştir. 

NİYAZİ BEY (Mersin) — Efendim, size taallu
ku şu noktadandır ki, eğer poligonları vermezse siz 
iç göremezsiniz. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY — Efendim, 
tahkik ederim. Ben hazfedildiğinden haberdar deği
lim. Müdafaai Milliye Vekâletinden öğreneyim, arz 
ederim. 

Bilmünasebe arz edeyim k i : Mersin gümrüğü 
hakkında tahkikatta bulundum. O gün biz burada 
müzakere ederken Rüsumat da, bu resim hilafı ka
nundur, almayınız ve kimlerden alınmış ise emanet 
hesabından iade ediniz diye emir vermiştir. 

NİYAZİ BEY (Mersin) — Teşekkür ederiz. 
ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Bendeniz de ufak bir 

sual sormak isterim. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY — Neye dair? 
,ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Bir sual takririm vardı. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN BEY — Müsaade 
buyurunuz her gUn sabahtan akşama kadar burada
yım. Sabahlan da Encümende bulunuyorum. 

ŞÜKRÜ BEY (Biga) — IKğer bir suale müsaa
de buyurunuz. Malumu âliniz Fransızlar kadastroyu 
bütün vesaitlerine rağmen kırk senede ikmal etmiş
lerdir. Bizim yaptığımız tahrir, adi değilse bile, onun 
bir santimetre yükseğinde bir tahrirdir. Hükümet, bir 
vilâyet batta bir kazadan başlamak suretiyle hakiki 
kadastroyu yapmak tasavvurunda değil midir? Çünkü 
bu, 50 - 60 senede ikmal edilebilecektir. Ne vakit 
böyle hayırlı bir işe teşebbüs etmek niyetindesiniz? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY — Efendim; 
refiki muhteremimin suali bir parça çene çalmağa se
bep olacak bir mevzudur. Bendeniz kısaca arz ede
yim. Bu işe selefi muhteremim başladı. Bendeniz de 
aynı yoîda devam ediyorum. Bu meselenin memleke
te tahmil edeceği mebaîfğin yekûnu ehemmiyetli bir 
yekûna baliğ olacağı şüphesizdir. Bu mevzu üzerine 
geçen sene mufassal maruzatta bulunmuştum. Tapu 
Encümeniyle de bu hususta müzakeratta bulunduk. 
Onların da noktai nazarını aldım. Bizim düşündüğü
mün, evvelâ burada mektebi açmak ve kadastro ame
liyesinin istediği memurları yetiştirmek, bunları sevk 
ve idare edecek olan rüesayı icap ederse mütehassıs 
olarak Avrupa'dan celp etmekdi. Bu mektebe bu de-
vaire hâkim ve nazım olacak olan adamları yetiştir
mek için mümkün olduğu miktarda tahsisatımızdan 
tahsil için Avrupa'ya 10 -15 efendi gönderdik. O 

memleketin kadastro idarelerinde çalıştırmak suretiy
le yetiştirmek esası üzerinde mutabık kaldık. İnşal
lah bize verdiğiniz bütçe ile bunları yapmağa çalışa
cağız. Mesele kırk senelik bir mesele değil, asırlık 
bir meseledir. Hatta 25 senede yaptığımızı bozupta 
yeniden yapmak mecburiyeti vardır. Bu bir devri da
imdir. 

REŞİT BEY (Malatya) — Efendim, Vekil Beyin 
söyledikleri bir iki kelimeyi tashih edeceğim. Bende
niz Tahrir heyeti azahğmı tekaütlerden olmasın de
medim. Mütehassıs zevattan olsun dedim. Hele boş
boğazlar kelimesini hiç söylemedim. Bu sözü de Ma
liye Vekili ilâve etti. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY — Ben daha 
söylediklerinizin hepsini söylemedim Reşit Bey. Sen 
daha ağırım söyledin. 

Riyaseti Ceiileye 
Müsakkafat tahririnde de arazi tahririnde olduğu 

gibi birer hâkim bulundurmak üzere Muvazene Ka
nununa ilâvesi için bir madde tanzim edilmek üzere 
işbu takririmin Adliye ve Muvazene! Maliye Encü
menlerine havalesini teklif ederim. 

Karesi 
Mehmet Vehbi 

REİS — Takriri Encümenlere tebliğ ederiz. Fas
lın yekûnu hakkında başka mütalaa var mı (hayır 
sesleri) kabul edildi. 
Fası! Lira 

2 Kazanç Vergisi 9 260 000 
ABDULLAH AZMİ BEY (Eskişehir) — Bir 

sual takririm vardı. Bu madde ile alâkadardır. Arzu 
buyurulursa Vekil Bey cevap versinler. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY — Eskişehir 
Mebusu Muhteremi Abdullah Azmi Beyefendi tak
rirlerinde buyuruyorlar ki : Kazanç Kanununun 
üçüncü maddesinin üçüncü fıkrasında «toptan em
tia alım satımiyle iştigal edenler» cümlesinden istin-
bat olunan ahkâm hem toptan almak ve hem toptan 
satmak suretiyle icrayı ticaret eden tüccarı kasdet-
tiği bedihi iken bazı Vilâyat defterdarlarının toptan 
mal getirip perakende suretiyle satan esnafı da top
tancı addederek bu madde ahkâmına tabi kılmak 
istedikleri istihbar ediliyor. Vaki midir? Bu telâkki 
Vekâletin tebligatı üzerine mi tatbikata esas oluyor, 
toptancı ile perakendeciyi tefrik eden miyar nedir? 

Balâdaki suallere Maliye Vekili Beyefendinin şi
fahî cevap ita buyurmalarını rica ederim. 

Kazanç Kanununun mevzubahis üçüncü maddesi
nin üçüncü fıkrası diyor ki : Banka, sigorta, ikraz 
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ve istikraz muamelâtı ve kambiyo ve nükut ve mü
cevherat toptan emtia alım satımı ile iştigal eden
ler. 

Bu birinci kısma ait bir fıkradır, beyanname itası 
ile mükellef olanlar. Malûmu âliniz Kazanç Kanu
nunda iki türlü mükellef vardır. Yani Kazanç Ka
nuniyle mükellef, iki kısma tefrik edilmiştir. Birisi, 
beyanname itasiyle mükellef olanlar, birisi icrayı 
ticaret ettikleri meskenlerin bedeli icarı üzerinden 
kazanç vergisine tabi tutulanlardır. Zaten toptancı 
ile perakendecinin veçhi tefriki, biri beyanname ver
mek suretiyle Kazanç Kanununa tabi olan, diğeri de 
perakendeci olması hasebiyle icrayı sanat ettiği dük
kânın, mağazanın bedeli icarı üzerinden mükellef tu
tulması iktiza eden sınıftır. Bir defa kazanç vergi
sinin talimatnamesi yeni gönderilmiştir. Toptan mal 
getirtip doğrudan doğruya müstehlike satanlar top
tancıdır diye bir tebligat yapılmamıştır. Vaki değil
dir. Toptancı üe perakendecinin arasındaki farkı 
bulmak için 3 üncü maddeyi aym maddenin 10 uncu 
fıkrasiyle tevhiden mütalâa etmek lâzım gelir. Ma
demki kazanç, birinin beyanname ile mükellef, diğe
rinin bedeli icar ile mükellef tutulması gibi iki kısma 
ayrılmıştır. 10 ncu fıkra ile tevhit edecek olursak 
mesele kendiliğinden halledilmiş olur. 10 uncu fıkra 
diyor ki : 

Fıkaratı anifede müııderiç olmayıp işgal ettikleri 
mebanii ticariyenin 14 Haziran 1326 tarihli Müsak
kafat Kanunu mucibince 1341/1925 senesinden evvel 
cari kiralara göre muhammen iradı gayri safileri se
nevi 40 ve 1341/1925 senesinde cari kiralara nazaran 
muhammen iradı gayri safileri senevi 300 lira olan 
sair bilcümle erbabı ticaret ve sanat ve hirfet...., 

Şimdi perakendeci olduğu halde icrayı sanat etti-
ği dükkânın bedeli icarı bu 10 ncu fıkradaki ahkâm 
dairesinde olursa bunlar da beyanname itasiyle mü
kellef olan erbabı mükellefindir. Demek ki, yalnız 
toptancı veya perakendeci olduğuna göre tefrik kâfi 
değildir. Perakendeci olduğu halde icrayı sanat ettiği 
mahallin bedeli icarı dahi tayin edilen haddin fevkin
de olduğu için beyanname itasiyle mükellef tutulmuş
lardır. Şu halde toptancılar mutlak olarak icrayı ti
caret ettikleri dükkânın icarı ne olursa olsun onuncu 
fıkrada tadat edilen miktardan aşağı da olsa, onun
cu fıkraya kadar tadat edilenler behemahal beyan
name vereceklerdir. 10 ncu fıkraya göre dükkânın be
deli icarı bu haddin fevkinde olanlar ister toptancı, 
ister perakendeci olsunlar beyanname vereceklerdir. 
Dükkânının bedeli icarı bu haddin dununda olan 
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mükellefin ikinci sınıf mükellefindir. Beyanname ver
meyeceklerdir. Vaziyeti kanuniye budur. Yazılan ta
limatname de aym esasa göre yazılmıştır. Sualde bir 
de toptancı ile perakendeci arasındaki farkı mümey
yiz nedir diyorlar. Bu, biraz içtihat meselesidir. Fa
kat bizim maliyenin tarzı telâkkisi şudur. Perakende
ci, satılığa çıkardığı emtiasını doğrudan doğruya müs
tehlikine satan adamdır. Toptancı, doğrudan doğruya 
müstehlikine mal satmayıp müstehlikine mal satan
lara yani perakendecilere toptan satan adamdır. Yani 
bir yed-i sanıdır. Daha doğrusu o malı istihlâk eden 
adam arasında tavassut eder. Bu, farkı mümeyyizdir. 
Fakat bu demek değildir ki; ticarette toptancının yap
tığı muamele, perakendecinin yaptığı muameleden 
daha mühimdir. Hayır, bendeniz erbabı ticaretten, 
müessesatı ticariyeden öylelerini gösteririm ki, pera
kendeci olduğu halde toptancıların fevkindedir ve bir 
mezon, bir ticarethane hem toptana, hem perakende
ci olabilir. Bir ticarethane müstehlikine doğrudan 
doğruya mal satmakla beraber aynı zamanda toptan 
satarsa hem toptancılığı, hem perakendeciliği nefsin
de cemetmiş demektir. 

İHSAN BEY (Ankara) — Vaziyeti nedir? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY — İki sıfat bir 
arada tecemmu edince bittabi akva olanım nazarı iti
bara alırız, yani toptancılığı nazarı itibara alırız. Şu 
halde bir müessese ki, onuncu fıkranın gösterdiği 
veçhile bedeli icara tabi, fakat o müessese aynı za
manda toptancıdır, perakendeci olmakla beraber, top
tancılığına izafeten beyanname itası ile mükelleftir. 
Fakat olabilir ki, o adamın yaptığı perakendecilik 
toptan yaptığı muamelenin 5 = 10 misli fazla olabilir. 
Bilhassa büyük mağazalar böyledir. İstanbul da Şam
lı, Orozdibak, Bonmarşe mağazaları ki; bunlar aynı 
zamanda toptancı olmakla beraber asıl muamelâtı ti-
cariyeleri, her nevi eşyayı ticarethanelerinin içinde 
bir kısım muamelesi ticariye yapmakla perakende 
muameleleri mühimdir. Avrupa şehirlerinde bunun 
çok emsali vardır. Meselâ; Paris'te herkesin bildiği 
Bonmarşe vardır. Burada günde perakende olarak 
milyonla ahş veriş olur. Öyle müesseseye muamelâtı 
ticariyesi cüzî bir kazanç getiren müessesedir demeğe 
imkân yoktur. Farkı mümeyyiz budur. Doğrudan 
doğruya müstehlike satmayıp bir yed-i saniye satarsa 
o sırf toptancıdır. Doğrudan doğruya müstehlike sa
tıp, bir yed-i saniye satmazsa o sırf perakendecidir. 
Her iki surette muamele yaparsa onlar da iki sıfatı 
cemedenlerdir. Şu halde onuncu fıkraya bakarız. Bu 
fıkranın delaletiyle bedeli icar haddine bakarız. Top-
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tancüığı ve perakendeciliği kendinde cemeden, bede
li icar ister haddinde olsun, ister dununda olsun, ma
demki bu adamda toptancı sıfatı vardır, o halde bu 
adam fatura istimal eder, fatura tanzim eder. Toptan 
ticaretin evsafı mümeyyizesi faturadır. 

Yazıyı istilzam eder bir meseledir ve bu adam ta
biî beyanname ita edecektir. Suale, maruzatımı bu su-
j.etle hulâsa edebiliyorum. Verdiğimiz talimatta ka
nunun 3 ncü ve 10 ncu fıkralarına mütenazır olarak, 
(bu ahkâm dairesinde yazılmıştır. Efendi hazretlerinin 
söyleyecekleri varsa onlar hakkında da ayrıca söyle
rim. 

ABDULLAH AZMİ BEY (Eskişehir) — Efen
dim, beyannameye esas olan şey ikidir. Birincisi be
deli icar meselesi, ikincisi toptancılık meselesi. Bunlar 
ayrı ayrı mesail olduğu için, tabiî bedeli icar sarihtir. 
Toptancılık meselesinde taMî tatbikatta müşkülâtı 
mucip olacak kadar, teşevvüşü mucip olacak kadar 
telakkiyat olabilir. Henüz tatbik edilmiş değildir. Fa
kat, beyanname vereceklere tabiî beyanname verin 
diye tebligat yapılmıştır. Beyanname vereceksiniz di
ye tebligat yapılanlar içerisinde toptan alıp da pera
kende satanlar da mevcuttur. O adamın beyanname 
vermesi esası icardan dolayı ise ona karışmıyorum. 
Fakat, asıl toptancılıktan dolayı beyanname verecek
ler hakkında tereddüdü mucip olacak ahval vaki ola
bilir. Meselâ, toptan ahr, toptan satar. Bunda kanu
nun sarahatine göre mucibi teşevvüş bir şey yoktur. 
Bir de toptan alır, fakat hem perakende ve hem de 
toptan satar; sonra bir de meselâ, yumurta toplayan
lar g'bi perakende alıp, toptan satanlar vardır. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Toptancı olur. 

ABDULLAH AZMİ BEY (Eskişehir) — Müsaade 
buyurunuz efendim. Manayı kanunun ibaresinden çı
karırız, kanunda toptan mal alıp, toptan satanlar de
niyor. İkisini cemetmek lâzım geîir. Çünkü kanunun, 
ibarenin tayin ve ifade ettiği manada, mefhum da 
budur. Binaenaleyh perakende alıp da * yumurtacı
lar gibi - toptan satanlar hakkında toptancı muame
lesi katiyen yapılmamak lâzım gelir. Sonra kanunun 
sarahatine göre perakende nedir? Bunda da tatbik 
edecek memurlar tereddüdü mucip olabilecek ahval 
karşısında bulunabilir. Meselâ; gaz yağmı vagonla ge
tiriyor da teneke ile satıyor, şimdi bu perakende mi
dir? Toptan mıdır? Bunda tereddüt olabilir. Bu te
reddütleri izale için tatbikinden evvel Maliye Vekâ
letinin ağzından sarahatle izahat dinlenmesi lâzımdır. 
Meclisi Âlice bu noktai nazardan takip etmek veya

hut tadil etmek iktiza eder. Sualim sırf bu noktaya 
matuftur. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — , 
Efendim, bendeniz maruzatımı oldukça vazıh gö
rüyorum. Yalnız Abdullah Azmi Beyefendi hazretle
rinin bir noktalarına arzı cevap edeceğim. Toptancı 
ile perakendeci dedikleri zaman şöyle cevap verdim : 
Doğrudan doğruya malını müstahsile satan peraken
decidir. İster toptan alsın ister perakende alsın, bizim 
daima baktığımız budur. Çünki, bir adamın kazancı, 
alış muamelesinde değü satış muamelesi üzerinde te
celli eder. Kazanç satış muamelesinden tevellüt eder. 
Mubayaa muamelesinde kazanç yoktur. O maliyet 
fiyatıdır. Şu halde verginin matrahı olan kazanç sa
tışla husule geleceği için, bizce hadise burada tecelli 
eder. Bir adam doğrudan doğruya toptan satıyorsa 
toptancıdır. Doğrudan doğruya müstahsile satıyorsa 
perakendecidir. Doğrudan doğruya müstahsile sat-
mayıpta ikinci bir yerde satıyorsa yine toptancıdır. 
Binaenaleyh kendisinin malı alırken toptan alması ile, 
perakende olarak alması, bunun hakkında haizi te
sir olmamak iktiza eder ve meselâ; şimdi bendeniz 
Ankara'da tifîikçiyim. Senede bir milyon tiftik mu
bayaa ederim. Fakat bunu köylüden, şuradan, bu
radan perakende olarak mubayaa ederim. Bu bir mil
yon kilo tiftiğimi satarım, kime? Bir fabrikatöre ve
yahut bir fabrika namına benden mal isteyen bir ih
racat tacirine satarım. Bana, mahza tiftiği alırken 
Ahmeîtea, Mehmetten perakende olarak toplanma
sından dolayı perakendecidir, demenin imkânı var 
mıdır? Benim kazancım mubayaamdan değil, satı
şımdan hasıl olacak ve benim mükellefiyetim satı
şımdan husule gelen kazançtan dolayıdır. Onun için 
perakendecilik veya toptancılık hususunda daima sa
tış muamelesine bakılır; doğrudan doğruya müsteh
like mi satıyor? Yoksa bir yedi saniye mi satıyor; 
bundan sahih miyar yoktur. 

İSMAİL HAKKI BEY (Şarkıkarahisar) — Va
gonla gaz getirip teneke ile satarsa? 

MALÎYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Her malın cüz'ü ferdi demek istiyorsunuz; yani ne 
kadar malı bir adama satarsa perakende satmıştır? 
Olabilir ki yakmak için iki teneke gaz yağı alan bir 
adam işine gelir de bir tenekesini başkasına satar. 
Fakat bu perakendeciliği bozmaz, o yine istihlâkatı 
için bir teneke de gaz alabilir, üç teneke de gaz ala
bilir. Mesele bu değildir. Fakat vaktaki idarei inhisa-
riyeden veya neft sendikasından gaz alırım; on san
dık yirmi sandık, o vaziyet büsbütün başkadır. Yani 
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muamelâtı ticariye o kadar vazıhtır ki öyle ihtima- I 
lâtı akliye ile yekdiğerine giriyor gibi görünen mua
melât, hayatı ticariyede pek vazıhan görünür. 

HAFIZ İBRAHİM BEY (İsparta) — Efendim, 
şimdi müstakil sermaye ile, bir iki zatın iştirakiyle ha- I 
sil olmuş ticarethaneler vardır. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Şirketler mi? 

HAFIZ İBRAHİM BEY (İsparta) — Evet şirket
ler İd, bunlar toptan alıp perakende suretiyle satıyor
lar. Dün de zatı âlinize arzettim, bunlar tarafından 
bir telgraf vardır, bakkallık ve aynı zamanda da ma
nifaturacılık «diyorlar. Doğrudan doğruya peraken
deci olmak itibariyle ve perakende sattıkları halde sırf 
şirket unvanı dolayısiyle bunların vaziyetleri neye ta
bidir? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Başka yere tabi değil, kazanç vergisine tabi, şirketin 
tabi olduğu vergi ferdin tabi olduğu muameleden baş
ka değildir. Evvelâ şirmet midir. Dedim; evet şir
kettir. Dediniz. Anonim şirket midir, hususî şirket 
midir? 

HAFIZ İBRAHİM BEY (İsparta) — Hususî. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Hususî şirketse tamamen bir adamın malı gibi telâk
ki ediilr. Kanun nazarında hususî bir ticarethane te
lâkki edilir. Anonim, hisse senedatına münkasem şir
ket ise, o zaman onun hakkında kanunun başka mad
deleri carîdiri. 

HAFIZ İBRAHİM BEY (İsparta) — Pek âlâ. 
RAHİS BEY (Antalya) — Efendim; Vekil Bey

efendi hazretlerinin buyurdukları şekil üzerinde mül
hakat çok müşkülât çekecektir. Çünkü gerek vilâyet 
merkezlerinde, gerek kaza merkezlerinde bulunan 
her resmî köyden gelmiş lalettayin herhangi bir fer
de yalnız o adamın sarf edeceği 15 okkayı, bakkaliye 
eşyasını satar veyahut yüz metrelik manifaturayı sa- I 
tar. Yani bundan dolayı mütemadiyen ve asıl fazla I 
işi perakendecilik olduğu halde toptancı addedilecek
tir. Vilâyet ve kaza merkezlerinde bulunan esnaf Ma
liye tarafından toptancı sayılacak ve esnaf Maliyeye 
müracaatla kanunun tatbikinde müşkülât çıkartacak
tır. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim herhangi bir muameleyi ticariyede, Rasih 
Beyin izah ettiği hadise de vakidir. Bir manifatura 
dükkânı tasavvur ediyorum. Hepimizin göziinÜEİin 
önünde olan şeylerdir. Bir kere endaze ile, aırşmlüa | 
ma) satar, -gerek kjöylüye olsun, gerek şdhıirîiıye olsun. \ 

I Bundan başka o mağazanın daha küçük tak, matı 
idortyeai; nevhJyıe ve fcöylöre adap götiöîfüp satmak için 

I müşterileri Vardnv Gelir üç top aSır, bşş 4ıop alır, öy
le müştekiler de vardır. Bern hesap» edemem ki, aıcaiba 

I founun dükkânında arşınla sattığı malmı çoktur; yak-
I >sa on günde, haftada bir defa bazı kŞyfere- salmak 

üzere geüieaı seyyar esnafa toptan saiüjğı malmı çok-
Itoır? Bunu tefrike imkân yoktur, iki siffet kemimiz içw 
ıt'jmıa elîmiiışlür. Ben bunu hehemahal liop'l-aaıcı olarak 
aldedficeğlm. Zaruridir bu* 

RfASİH BEY (AntaSıya) — Daima sizin Jehinûze 
I mi liefüiJr edecelkslinûz? 

MALİYE VEKİLİ HASAN REY; (Tra^oaı) — 
i Çünkü toptan mluamıeSssimun, perakende malnıelesine 
i misketle farkım anlamak için muayyen miyar almak 

Ilh1)imıaı3j yloiktur. (Ne için stesûed) Münşide buıyua-umız, 
beaıdenliz dlıyeıblkim ki o zaman İstanbul'da Oraz-
dlbalkı Şamîi mağazasını belki peralkdnıdled muaane-
flesüne ftalbi tulîmaık iealbedeoEkiir. Toptan ısairjSarı bd-< 
İki ide perakendesatışlaj-ının nibu derecesinde değildir., 

1 llaShıulki bu, blJr" sslflaltt tağyir için seıbsp değldir. Ba-
ıhmsuts bu toptancılık vıe peralkendıeciKik sıfatı ikendü-

I sinde içtima etmiştir. Onuncu fılkra mjuöübiaıce bade
li icar; muayyen haddûn dununda dahî oJısa toptan
cılığından dloOayı beyannameye talM tutulacaktır. Hal
buki bedelli icarı dûn olduğundan dolayı perakendeci 
olmak lâzım gellMcen toptancı sıfatoniijam dlokıyı ıbe-
yannatme vermekle mükelleftir. Bedeli icar; arz etti-* 
ğim 10 unıcu fıkradaM had din fekkinde oiuirsıa pera-
kanded olsun yiime beyaınaıaaneyıe taibidılr. -Yoksa sarf 
perakendeci olursa o vakit beyannameye tabi değildir, 

ABZULLAH AZMİ BEY (E^kiş^ir) — Efen
dim, VeMİ Beyefendinin izalıatlanyie maddei kanuni» 
yeıdıeM cümleleri telif etmek lâztmiır. Uçandı fakra-ı 
da deniliyor ki, beyanınıamıe verecekler işaraîandır: 

Toptan emtia ahım ve satımı, ile iştigal edenler. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY j (Tralbaam) — 
İkisi aynı zamanda değil, hcim aüımı, hem saikanı top
tan öimak lâzım değildir (olmaz sesleri). Olmaz ki, 
efendim, hem alımın hem satımın top|an olması lâ
zım gelmez. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Mucibi t^&irdir. 
I '• 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY r(TaiattatBD).-— 
Maü ister toptan alımsın, isterse perakende. mubayaa 
edösin, fcaz&mç üzeninde haizi tesir dejğödir (oimadı 
sesleri). -: 

I ABDULLAH AZMİ HEY Pskİşeliir) — Tefsiri 
\ lâzımdır. 
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' 'MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Vazayet budur. Heyeti CeSiieııiz tefsir etsin, mesela 
Iböyleıdir. Alımı muanıele^iriin toptan ve perakende 
olmasının bir ferdin* bir ticasreHhanienaı ticaretinde 
tesiri varmıdır? O ne zaman malı satarsa o zaman tiı-
caretimeydana ge3iı'g| 

REİS — Efeıidim, görülüyor ki ımıeısele buma ait 
ıkanunun tefsiri vaziyetime giriyor. Rica ediıyiorumı, 
arkadaşlar madde halkkınıdalki muliafıâaGiarum kısa söy-
leısljtıiîeıv 

HARKI TARIK BEY (Giresun) — Bu nokıta muh
tacı tefsirdir. 

REİS — Aıliadaşların biri ıbir takrir verir, tef
sir edilir* 

İHAFIZ İBRAHİM BEY (İsparta) — Bir mesel© 
çok mühimdir. Senvefti umumuyeıniize selkte iras edi-
ıyoi% 

' MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Tıalbzon) — 
Hayır, öyle bir şey yoûfij 

REİS — Söylenecek, söylenecek en nihayet faslı) 
neye koyacağız ve mesele biıtecdktir. 

MEHMET FUAT BEY (Kastamonu) — Toptan
cılık Vekil Beyefendi Hazretlerinin buyurdukları gibi 
değildir. Toptancı demek toptan alır toptan satar. 
Toptancı buna derler. Toptancı demek toptan alan, 
toptan satan tüccardır. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Demek toptan almanın ehemmiyeti yoktur. Şu halde 
beni teyit ediyorsunuz. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim, ben
deniz uzun zaman Türkçe okutmuş bir arkadaşınız 
sıfatiyle bu hususa ait biraz arzı malumat edeyim. 
Hasan Beyefendinin fikri, mütalaası zannediyorum ki 
ibarei kanuniye ile telif kabul etmez. Toptan ahm ve 
satım deniliyorsa, bu şekilde yazılmış ise kanunun 
ibaresi hatırımda değildir, hem toptan almak ve hem 
de toptan satmak lâzım gelir. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Aksini göstereceğim size. 

HAKKI TARIK BEY (Devamla) — Hem toptan 
almak, hem toptan satmak mevzubahistir. Eğer Ha
san Beyefendinin fikir ve mütalaası veçhile olsaydı, 
ibarei kanuniye, mal alıp toptan satanlar şeklinde 
irade edilmek ve o yolda yazılmak lâzım gelirdi. Bi
naenaleyh kanunun ibaresi Hasan Beyefendinin ifa
desi lehine değildir, aksi surettedir. Eğer kendileri ak
si noktai nazarda ise Meclisin tefsir suretiyle fikir 
ve mütalaasını istimzaç etmek mevkiindedir. 
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REİS — O halde efendim, tefsire lüzum gösteril
diği için müsaade ederseniz faslın da müzakeresini 
tehir ederiz. 

MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (Çankırı) — 
Hayır Paşa Hazretleri tefsir tabiî ayrıca Encümenle
re gider. 

REİS — Şimdi bu fasıl hakkında müzakere cere
yan ediyor. Bu kanun ya kabul veya reddolunacak-
tır. Kanunun mahiyeti hakkında Meclisi Âli mütered
dit iken bu faslı nasıl kabul edecektir. Tefsir olunur, 
karar ne ise ona göre reye konur. (Alkışlar) 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim, Varidat erkamı muhammenesî müzakere 
edilirken o varidatın istinat ettiği kanunun herhangi 
bir maddesinin tefsiri ile alâkadar görmekte ve va
ridat faslım tehir etmekte bir fayda, bir sebep gör
müyorum. Her gün kabul edilen varidat kanunları, 
herhangi bir sebeple buraya tefsire geliyor. Diyor-
musunuz ki, evvelâ tefsir edelim, ondan sonra bu va
ridatı kabul edelim. Tefsir ne olursa olsun, alım sa-
tım her ikisi toptan olacak dens!n... Bendenizin içti
hadına göre satım muamelesi üzerine bakarız, toptan 
alan adam sırf perakende olarak satıyorsa onu pera
kendeci addetmek icap eder. Eğer toptan almanın da
hi tayin sınıfı hususunda tesiri olsaydı, toptan alıp 
sırf perakende satan adamı toptancı telâkki etmek 
lâzsm gelirdi. Halbuki bu aleyhinedir. Mükellefinin 
tamamen aleyhinedir. 

Çok rica ederim, birçok esnaf vardır ki toptan 
aîdığı halde sırf perakendecidir. Binaenaleyh biz elin
deki tarzı mubayaayı, ister toptan olsun, ister pera
kende olsun, nazarı itibara almıyoruz. Sırf sattığı za
man nasıl satıyor? Toptan mı, yoksa perakende mi 
satıyor? Onu nazarı itibara aldığımız içindir ki top
tan alsa bile perakendeci olarak telâkki ediyoruz. 

Binaenaleyh bendeniz öbür türlü tarzı tefsirin es
nafın lehine değil, birçok perakendecileri toptancı 
yapacağımız için onların aleyhine olduğuna kaniim. 
Eğer toptancılığı hem alımda ve hem de satımda ara
yacak olursak hepsi totptancı olur. Çünkü hangi es
naf vardır ki sattığı malı az çok toptan almaz. 10 
sandık gaz, 8 çuval pirinç alır da bu muamele tayi
ni sınıfa medar olursa perakendeci esnaf kalmaz. Bu 
tarzı telakki arz ediyorum ki, mükellefinin aleyhine 

İ olui'. Yoksa bendeniz fasla konan mikdarın, şu veya 
bu tefsirin şu veya bu şekilde olmasiyle zerre kadar 
müteessir olacağına kani değilim. Bilakis o yoldaki 

I tefsir bir çok mükellefini de beyanname ile mükellef 
I tutacağı ve toptancı addedeceği için yekûnun lehine 
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olacaktır. Heyeti Celile arzu ediyorsa alelusul Kava-
nini Maliye Encümeni tefsir etsin, Muvazenei Mali
ye Encümeni tefsir etsin. Buraya bir hükmü tefsiri 
şeklinde gelsin. Bendeniz her iki şekilde şimdiden o 
tarzı telâkkiyi kabul ediyorum. Fakat arz ediyorum 
ki; aleyhinedir. Binaenaleyh bendeniz bu faslın, tef
sire talikini lüzumsuz görüyorum. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim, na
sıl esnaf aleyhine olacaktır? Anlamakta izharı acz 
eder; m. Çünki kanunun ifadesi hem toptan almayı, 
hem toptan satmayı, aynı zamanda her iki sıfatın iç
timaim amir gözüküyor. Binaenaleyh buyurdukları 
hâl varit değildir. Toptan alıpta perakende satanlar 
bu suretle mutazarrır olur diyemezler. Çünkü toptan 
alıp ve toptan satmanın aynı zamanda içtima etmesi 
lâzım gelir, fikir ve mülâhazasındayım. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Olsun, ne çıkar; hiç bir şey çıkmaz. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Toptan aldı
ğı halde perakende olarak satanlar sizin dediğiniz 
gibi vergiye tabi olamazlar. Toptan alıp toptan sata
caktır. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Beyefendi, meseleyi halleden 10 ncu fıkradır. Bedeli 
icar şu miktardan fazla oldu mu velevki perakende
ci olsun yine beyanname vermeğe mecburdur. 

HAKKI TARİK BEY (Giresun) — Onu mevzu
bahis eden yok efendim. O maddei kanuniyeyi siz is
tediğiniz gibi tatbik edersiniz. Yalnız bir nokta var, 
kazanç üzerinde acaba perakende almanın tesiri yok 
mudur? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Yoktur. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Yani peraken
de alan bir adam ile toptan alan bir adamın kazancı 
müsavi mi olur? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Arz edeyim efendim. Öyle perakendeciler tanıyo
rum ki kazancı toptancıların kazancından daha faz
ladır. Eşyayı bir vahidi kıyasiye irca etmek isterse
niz öyle perakendeciler gösteririm ki sattığı malın bir 
cüziü, her litresi, her metresi üzerinden kazancı top
tancının kazancından daha ziyadedir. Öyle peraken
deci gösteririm ki size, bir seme zarfında sattığı malın 
yekûnu toptancının sattığı malın yekûnundan daha 
fazladır. Bir misal arz edeyim. Bendeniz mağazam-
daki malımı satın almadım. Çiftlikten istihsal ettim 
ve mağazama koydum. Şu kadar yapağı» bilmem ne 
kadar zeytin getirdim, mağazama koydum. Satıyorum. 

Bunda alım muamelesi yoktur. Ben mağazama koydu-* 
ğum malı satın almamışımdır. Çiftliğimde istihsal et
tim, getirdim. Üüçyüz bin okka tiftik, bilmem beşyüz 
bin kilo buğday meselâ Gazi Paşa Hazretleri çiftliği
nin mahsulünü koymuştur mağazaya satıyor. Satışı
na bakacağım, perakende mi satıyor, toptan mı satı
yor? Perakende satıyorsa perakende, toptan satıyor
sa toptan muamelesini yapacağım başka çare yoktur. 

ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Çiftliğinde satarsa bir şey 
alamazsın. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Sırf satım muamelesinin toptan veyahut perakende 
olduğuna göre muamele edeceğim, alım satımın bir
birine merbut olmasını farz ediyorsunuz, ayrılamaz 
mı? Pekâlâ ayrılabilir. Binaenaleyh demek istiyorum 
ki kanun alım satımı behemahal yekdiğerine raptet
meyi düşünmemiştir. İbareyi yazan bendenizim. Tef̂  
sir Heyeti Celilenize aittir. Muhtelif Encümenlerde bu 
ibareyi beraber okuduk ve tetkik ettik. Encümenleriniz^ 
den soralım, alımı satımı behemahal bir olmak üzere 
mi telakki ettiler. Bendeniz demek istiyorum ki alım 
satım yekdiğerinden ayrılabilir. Mamafih bendeniz o 
yolda veya bu yolda bir tefsirin vergiye haizi tesir 
olacağı kanaatında değilim. 

TAHSİN IBEY (Ardahan) — Viîâyata o yolda 
tamim veriniz. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Devamla) — 
Viîâyata bu esas dahilinde tamim yapılmıştır. 

RASİH BEY (Antalya) — Efendim, küçük esnaf 
esasen Heyeti Umumiyesi itibariyle perakendecidir. 
Fakat yanı başında herhangi bir rakibi gelir. Filan 
adam falan köylüye toptan sattı, der, senede bir de
fa satmış. Şimdi sizin bu izahatınızla küçük esnaf 
toptancı oluyor ve bu daireden hiçbir esnafı çıkara
mayacaktır. Buna bir hüküm var mıdır? Tüccar iddia 
ederse, ben perakendeciyim derse, siz de toptancısın 
diye iddia ederseniz aranızda hakem var mıdır? Eğer 
ticaret odaları tespit etse, perakendecilerle toptancı
ları; belki o vakit olur. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Devamla) — 
Müsaade buyurur musunuz, arzı cevap edeyim. Be
yannameye tabi olmadığım iddia edenlerle husule ge
lecek heılhangi bir ihtilâf atı hal için kanun tariki 
hal göstermiştir. İtiraz Komisyonları göstermiştir. Be
lediye azasından, erbabı ticaretten ve icap eden erba
bı İhtisastan herhangi bir zat, herhangi bir sınıf er
babı ticaretin, sanayiin işi mevzubahis olursa, o işten 
anlayan bîr adamlardan mürekkep bir komisyona mü
racaat edecektir. Hakkı itirazını istimal eden heı hangi 
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bîr mükellef o komisyonun huzurunda yapılacak bir 
tanülde bu adam hakikaten toptancı mıı perakende
ci midir ve ne suretle muamele görmesi lâzımdır? Vel
hasıl itirazı neye matuf ise o mesele üzerine bir hü
küm verecektir. Bu hüküm aynı zamanda kahili tem
yizidir. Nitekim Maliye de temyiz edebilir. Kanun, ih-
tiîâMın zuhurunu teemmül etmiş ve şekli halli gös
termiştir. Açık bırakmamıştır. Binaenaleyh henreniz 
burada teşevvüşü mucip bir nokta göremiyorum*. Tef
sir ister o şekilde olsun, ister bu şekilde olsun, erkânı 

* haizi tesir değildir. Çünkü zannedilmesin ki beyan
name verenler, beyannameye tabi olanlar daha ziya
de vergi verecektir, beyanname hâricinlde kalanlar az 
vergi ile mükellef olacaklardır. Böyle bir şey yok-! 
tur efendim. 

ŞEYH SAFFET BEY (Urfa) — Eferidim, bende
nizin kanaatini Maliye Vekili Beyefendinin kanaati
ne muhalif1 tir. Buradaki kazanç vergisi varidatı mu-
hammenesi müstenit olduğu kanuna göre tahmin edil
miştir. Mademki Hasan Beyefendinin müstenit oldu
ğu kanuna göre tahmin edilmiştir. Mademki Hasan 
Beyefendinin kanunun tarzı telâkkisine göre buralda 
bir tahmini vardır ve o tahmine göre Heyeti Umumi-
yenin tarzı telâkkisi başka türlüdür. O halde arada bir 
İhtilâf vardır. Evvelâ îhtilâfın halli lâzımdır. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Erkaim ile alâkadar değildir. 

ŞEYH SAFFET BEY (Devamla) — Binaenaleyh 
emirde muhammen varidatın müstenit olduğu kanu
nun nasıl telakki edileceği lâzım geliyorsa ona göre 
tefsir edildikten sonra varidatın ona göre tahmin edil
mesi lâzımdır. Bendeniz o kanaatteyim. 

ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Usul hakkaıda arz ede
ceğim efendim, mevzuıbalMs olaa kamun varidat ka
nunudur. Şimdi filan madde ne surette taıfbik olunur 
diye bir mesele! mütekadidüme çıktı. Muhterem bir 

r aıkadaşMiuz MaSlye Vekilli Beyefendiye sual sıorduîaır. 
Maliye Vekili Beyefendlnıln cevapları keındi'lerlni 
tatmin etmedi ise, tiemekki kanunun taübikmda 
muhtacı tefsir bir cihet görüyorlar. O aikadaşıanız 
huştu tefsir ektirmek için aleHu&iull merasimi mulsıdeye 
mıiiracaat eder. Fakat yapıüacak bü tefsir mevzuu 
mllizak'sre olan kanunun müzakere ve intacım tehir 
etmez. Eğer böyle oiur&a hiçbir meseleyi bizim <to-
taç eılm'e!k£ğİ!m!İze imkân yoktur. Belki masraf blüt-
çesbide bir çok kanunların tefsirine veya tadiilMe 
mıate&ÎTk bir çok mesaıl çıkafbllir, nalsıl ki varCUaıt 
(bütçesi müzakere edikken bu çıktığı gibi, Bunlar ta
dil veya tefsir edlOsln, ondan sonra bütçe müzakere

sine devam olunsun, demek, bütçeyi üç ay daha te
hir etmek demektir. Mal'ye Veklüli Beyefendinin bu 
hususta hakları vardır. Bendeniz faısüın reye vaz'mı 
teklif ediyorum. 

MUVAZENEÎ MALİYE ENCÜMENİ NAMI
NA' SAKİR'BEY (Çaıîalca) — Efendim, Kazanç ver
gisi mikdarıının tahminine aıiiî olîan et-Jbabı mıucflbede 
Encümen namına şu maruzatta buluyoruz. 27 şuibat 
1926 tarih ve 755 nıuifüaraiı- Kazanç Vergisi Kanunu 
mucibince isîîyfa edSecek oıüan bu vergıi 1341 sene-
sjaıd'ûkî temettü veı'glısi yerine kaim oHmuşlmr. Kanun, 
bulutu umuımûyeal ile 1341 temettü verıgM nispetinin 
üç misil tezyidini istihdaf eıimûş ve 77 mâ madde de 
bu ncüitai nazar ifade olunmuştur. 

1341 de tomöltü vergisi muhalmmıematı 3,5 mil
yon üira ouap, buna mukabil 3 648 597 îira tahak-
kukat ve 3 202 754 îira tahsiMt vuku bujaııuşiur. Bu 
ıntlkaiM üç mıijj] tezyit etliğimiz hailde 1925 sene-
sinlde kaızanç vergisinin ICiıS milyon Eira olmaa lâ-
zîm gelecekti. Encümenimiz tahmininde ihtlyaıikâr 
olmak üzere bu miktarı 9 milyon lira kaibuii ter
cih eılüiiilşlir cllh eimfşülr. Zannederiz ki vaz'edfflen ,9 
M.ı'İyonun heıflıaregi bir tefsirine maruz kalacağı te-
bDİİü'Bıı ühtlyat huduiiunu kamilen Ihıiliva etmekte
dir. Binaendieyh müsaade buyurursanıa: bu faslın te
hirine mahal yoktur. Fası! ney'i âlilerine arz oüunâıun. 
Müteakip fasla geçelim. (doğru sesierl). 

REİS — EfEiıdîm, kifayeti müzakere takriri var
dır. Kâfi görülmezse söz aıianSar sözCIerine devam 
ederler. 

Riyaseti Ceöeye 
•• Müzakere kâfıidir. Fasılan reye' konulmaısmı teklif 

ederim. 
Trabzon 

Ahmıcıt Muhtar 

REİS — Efendim, kifayeti müzakereyi kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Riyaseti 'CeSÜeye 
Bedeli kam kanunda muayyen olan hadJen nok

san olan ticarethaneleri toptan ve perakende salaş 
yaıpımalarında . perakendeciliğin esas olacağı, ikamet
gâhı olan ticarethane bedelli icarının haddi kanuni
den noksan oümaisliyîe müsplt görüldüğümden, bu kı-
sıım erhdbı ticaretin perakendeci addi sureliyle me
selenin tefsiri hususnun kaıbuöünü arz ve teklif ey-
îeram. 

®o3u 
Şükrü 
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Riyaseti Cebeye 
Mevziim mıüzaikere olan meşedenim arzu buyuran 

azayı mıahtereınae tarafından- mmlh'iacı tefsir görül-
msai faüın reye vazolunıınasmı tehir edememesi lâ-
zamgeil'i'ğkıdeoı, faslın reye vazıcıa aıcz ve tek'If ey-

~ ler&n. • 

Biga 
Şükrü 

Riyar-dii Cemileye 
IKSZESÇ Kanununun «Toptan ai:p ve saiıanîao-» 

forası mıuihıiacı Mailidir. Keyftyeî'n HsyeOi Umuari-
yece tefsâind arz ve teklif eylerim. 

An'îaOja 
' Rasuh • 

Rîyaseiîi Oeîîeye 
AltOriTailı. Azımi EfenıdJnin sunice Maıîye Ve-

fc-JMn verdiği cevap kâfi g&'iiîıssezse eyn-ca tâ- talk-
rirûer- kanununun tefsirini teiep edcifriIilCsr. Eimaana* 
leyih ıfol'ıçesıiın iühirıi ıriiiizîJkercsi mıuvaf sk dağ'Hir. 
F&'jâı reye vazı lı&mmzimu teklif cyîerim. 

Yozgat 
Süleyman Sırrı 

REiS — Efendim, takükierden birisi, Ras'h 
Bey Heyeti! Uknıusniyece doğrudan doğruya tefsir' 
oflamana diyor. Hayır (encümene gitsin) sesleri. 

RASİH BEY (Antalya) — Encümene gitmesine-
. muvafakat ederim. 

ŞÜKRÜ BEY (Bo3u) — Bendeniz tefsir için 
Kavmimi Ma3iye Encümenine g'ltsin diyorum. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Cereyan 
eden müzakerattaıı Kavaftin! Maliye Encümeni ır/i'l-
hcm olmuştur. Mevcut teklikleri bu toptancı keîimıe-
®inin tefsiri için Enclüımene tevdie müsaade buyurun. 

REİS — Zaten faslın tehiri hakkında tahriri bir 
teklif yoktur. Elde bir tefsir mazbatası da yoktur. 
İki takrir vardır, tefsir edilsin diye... Bunları Encü
mene veriyoruz. Fasıl hakkında başka mütalâa var 
mı? (Hayır sesleri) Fasıl kabul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

3 Bedeli nakdî 4 000 000 
REİS — İtiraz eden var mı? Kabul 
edildi. 

4 Maktu vergi 500 000 
REİS — İtiraz eden var mı? (Ha
yır sesleri) Kabul edildi. 

5 Sayım vergisi 9 451 000 
REİS — İtiraz eden var mı? Kabul 
edildi. 

Fasıl. i Lira 

6 Veraset ve intikal vergisi 1 000 000 
REİS — İtiraz eden var mı? Kabili 
edildi. 

7 Hususî ormanlar hâsılatı 150 000 
REİS — İtiraz eden var mı? Kabul 
edildi. 

8 Maadin rüsumu 400 000 
REİS — İtiraz eden var mı? Kabul 
edildi. 

9 Nakliyat vergisi 700 000 
REİS — İtiraz eden var mı? Kabul 
edildi. 

10 Traktör rüsumu 30 000 
REİS — İtiraz eden var mı? Kabul 
edildi. 

11 Elektrik ve havagazı rüsumu 300 000 
REİS — İtiraz eden var mı? Kabul 
edildi. 

12 Gümrük rüsumu 39 750 000 

RUŞEN EŞREF BEY (Afyonkarahisar) — Ufak 
bir sual sormak istiyorum. Bu faslın esbabı mucibe 
mazbatasında deniliyor ki : Encümenimiz bu kanaat* 
la rüsumat teşkilâtının bir derece daha takviyesini 
ve memurin maaşatının tezyidine taraftar olduğu gibi, 
vazifesinde hidematı mahsusası görülecek memurla
rın ikramiye ile taltifleri için rüsumat bütçesine tah
sisat vazını iltizam etmiş ve Müdiri Umuminin faali
yeti nazarı takdirle görülmekle beraber mumailey
hin taltifi hususunun Maliye Vekâletine terkim mü
nasip addetmiştir. Hakikaten bu varidatı tezyit et
mek için faaliyet gösteren bütün erkana; teşekkür ede
riz. Ancak varidat bütçesindeki bu temenniyi masraf 
bütçesi için de aradığımız zaman yalnıjz bir temenni 
görüyoruz. Bu temenni acaba manevi bir temenni 
midir? Yoksa masraf bütçesinde de tahakkuk etmiş 
midir? 

MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (Çankırı) — 
Masraf bütçesinde de vardır efendim. 

RUŞEN EŞREF BEY (Afyonkarahisar) — Bu hu
susta bizi tenvir etmelerini rica ediyorum. 

MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY i (Çankırı) — 
Efendim, masraf bütçesinde ikramiye Vardır. Kabul 
Duyurulmuştur. Geçen sene de vardı. Bu sene de ge
rek taşra gerek merkez memurini için [ikramiye var
dır. Burada bir kısım memurin vardır! ki doğrudan 
doğruya bütçeye kendilerini alâkadar etmekle eğer 
Müdiri Umumî fazla çalışıyorsa kendi kendine ta-
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biî ikramiye alamaz. Maliye Vekâleti şayet bunu şa
yanı ikramiye görür ise, Maliye Vekâleti o ikrami
yeyi verir. 

RUŞEN EŞREF BEY (Afyonkarahisar) — En
cümenin bir temennisi daha var; meselâ «tezyidi 
maaşları» diyor. Bu tahakkuk etmiş midir? Görüyo
rum ki Hükümetin bu sene teklif ettiği ile Enctime-
ninki arasında fark vardır. 

MUSTAFA ABDÜLHALtK BEY (Çankırı) — 
Üç ay evvel kabul edilen kadro mucibince muhafaza 
memurlannda ve diğer bazı küçük memurlarda biraz 
fark vardır. Başka bir şey yoktur. 

REİS — Celseyi açıyorum. 13 üncü faslı müza
kere edeceğiz. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim; bendeniz is
tihlâk vergisinin esasatına ait bir şey söyleyecek de
ğilim. Çünki Meclisi Âlice kabul edilmiştir. Aleyhin
de bulunsam da, lehinde bulunsam da tatbik edile
cektir. Bizim Nizamnamei dahilimiz mucibince bu se
ne tadiline imkân yoktur. Nizamnamei dahilî muci
bince bir sene geçmedikçe bir daha tadiline imkân 
yoktur. (Vardır sesleri) Keşke tadili imkânı olsa. Ben
deniz tatbikatında kolaylık bulunabilirse ve bu suret
le zararım telâfi edersek muvaffakiyet olur diye Ma
liye Vekili Beyefendiden ricada bulunacağım. Me
murlardan birisi vaktiyle bir adamın eli kesilmek lâ
zım gelirken kurtarmış, kurtardığı adam da kasap 
imiş. Kasaba ikide bir gider, şu kurtardığım el ile 
bana bir ciğer ver, şuradan bir şey ver bilmem kur
tardığım şu el ile bir böbrek ver. Nihayet kasap al 
efendi; kurtardığın eli demiş. Vekil Beyefendi de bize 
aşar vergisinin yerini tutmak için başka çare bulama
dık, 35 milyon aşar vergisi kalktığı için böyle za
rara katlanıyoruz diyebilirler. Binaenaleyh rica ede
rim. Maliye Vekili Beyefendiden aşar vergisi yerine 
koyduğu vergiler aşar vergisinin üç misline vardı. 
Bir daha aşar vergisinden bahsetmesinler ve o kadar 

RUŞEN EŞREF BEY (Afyonkarahisar) — Te
şekkür ederim. 

REİS — Başka mütalâa var mı? (Hayır sesleri) 
Fasıl Lira 

Kabul olunmuştur. 
13 İstihlâk vergileri 37 046 000 

REİS — İtiraz eden var mı? (Söz istiyoruz sesleri) 
Efendim, söz isteyenler vardır. On dakika tenef

füs etmek üzere celseyi tatil ediyorum. 

da imtinan etmesinler. Aşar Maliye Vekilinin eline 
kalsaydı onu da lağvetmezdi. 

Tatbikata gelince : Tatbikatta o kadar gayretkeş
likler yapılıyor ki, Hazine nam ve menfaatına o ka
dar kötülükler yapılıyor ki, bendeniz iki misal zik
redeceğim ve onunla iktifa edeceğim. Biz dahilî emtia
mızı himaye için giyilmesini mecburî kıldığımız ku
maşları mümkün mertebe tehsilâta tabi tuttuk ve her 
fırsattan'istifade ile onların revacını temine çalışıyo
ruz. Maluma, bunun mevkileri de muayyendir. Uşak' 
da, İstanbul'da, Karamülsel'de şurada burada, bir 
tane de burada teessüs ediyor. Bir mütehassıs ta
cirden aldığım malumatı arz edeceğim» Uşak'da bir 
metre kumaşa yetmiş kuruş istihlâk resmi konmuş. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY — Nesinden? 
VEHBİ BEY — Metresinden. Bir metresi 700 

gram geliyor, demek ki kilosundan yüz kuruşa ya
kın resim almıyor. Hariçten gelen en iyisinden 70 -
75 kuruş alınıyor ki, bununla kendi dahilî mamulâ-
tımızı güya himaye etmiş oluyoruz. Ankara'da, he
pimiz biliyor, görüyoruz. Birinci sınıf otel var da 
gözden nihan ise bilmiyorum. İkincisi varsa ve İs
tanbul'un ikinci addettiği kadar da varsa onu da bil
miyorum. Üçüncü belki. Şimdi işitiyoruz ki İstanbul' 

»• m* 

İKİNCİ CELSE 

Bed'i Müzakçrat; Saat : 17,00 

REİS : Kâzım Paşa 

KÂTİPLER : Ragıp Bey Zonguldak), Talât Bey (Çankırı) 

— 294 — 



t : 103 19 . 5 . 1926 C : 2 

da Perapalas ikinci sınıf olmuş. Yedimde vesikası 
duruyor. Samanpazannda bir han vardı eskiden, onu 
birinci sınıf otel yapmışlar. 

TAHSİN BEY (Ardahan) — Aldığı ücreti biliyor 
musun? 

VEHBİ BEY — O daha zammedecek; sen mü
temadi vergiyi artırır isen... Beyefendi ücretten 
bahis buyurdular. Kendileri idarenin yüksek me-
murlarındandır. Şehremaneti bir tarife yapmış, ka
pılarına asmış. Demiş ki bundan fazla para alanları 
tecziye edeceğim. Eğer fazla buluyorlarsa kabahati 
Şehremanetine bulmalıdır. Çünkü tarifeyi veren Şehre-
manetidir. O oteli sui tesadüf olarak ikinci addetmiş, 
burayı da birinci addetmiş, onun için Maliye Vekili 
Beyden rica ediyorum. İstihlâk Vergisi Kanunu ka
bul edilmiş, Meclisi Âliden geçmiş âlâ. Fakat tatbi
kat itibariyle iyi olsun, ezici bir vaziyette devam et
tirilmesin. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — İstihlâk 
Vergisi Kanununun esası, Kavanini Maliye Encüme
ninde müzakere edildiği için tabiî aleyhinde buluna
mam. Yalnız esnayı müzakerede tatbikatında bazı 
müşkülât olacağından tutulacak defterin sade olma
sını Vekil Beye söylediğimiz vakit hani bir sarı def
ter var. Ona yazarlarsa, kâfidir diyorlardı. Elverir 
ki Maliye tahakkuk memurluğundan veyahut Kâtibi 
adilden musaddak olsun diyordu. Halbuki şimdi bazı 
defterler görüyoruz ki balâsındaki sütundan, cetvel
den biz de ürküyoruz. Binaenaleyh tatbikatta çok 
müşkülât oluyor. Meselâ kundura yamacısı, teneke
ci, sebzeci bunlar koçanlı satış defterleri almıştır. 
Ve ne suretle yazacaklarını şaşırmışlar. Binaenaleyh 
bu muamelenin kanunun maksadı veçhile sadeleştiril
mesini bendeniz de Maliye Vekili Beyden rica edi
yorum. 

İkincisi, bir telgraf aldım, bir nahiyeden. Müsaade! 
âlinizle onu da arz edeyim. Bu da nazarı dikkatinizi 
celp eder, 

«Bizler fukara adamız. Mevcut sermayemiz an
cak idaremize, maişetimize kâfi, üçyüz lira raddesin
de sermayedir. Perakendeci esnafız. Kasabamızın 
ufaklığı ahzüitamızın arpa, nohut, mercimek gibi şey
lerin mübadelesinden ibaret olduğundan, istihlâk res
mi defatirinin sureti tanziminde okur yazar olmadı
ğımızdan, yapamıyoruz. Tevellüt edecek mesuliyeti 
âzimenin büyük zararımızı müeddi olacağını zannedi
yoruz» Alım satımdan istihlâk vergisinin ne suretle 
alınacağını da mal memurlarına tamimen bildirsin
ler. 

Sonra, bazı temas ettiğimiz doktor ve avukatlar
dan da almıyor. Ezcümle bir hasta hayatını kurtar
mak için doktora müracaat ettiği zamanda bir de is
tihlâk vergisi isteniyormuş. Kanunda böyle bir şey 
yoktur. 

AHMET SAKİ BEY (Antalya) — İstihlâk edi
len nedir ki? 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Devamla) — İstihlâk 
edilen hayatıdır. Bunun da men'ine himmet buyur
sunlar. Sonra Vehbi Beyefendi kanunu bu sene için
de yaptık ve bu sene içinde tadil edemeyiz buyurdu
lar. İcap ederse tadil ederiz. Çünkü senesi içinde mü
zakere edilemiyen reddedilen tekliftir. Maruzatım 
budur. 

RASİH BEY (Antalya) — Efendim, bu kanun 
Ticaret ve Muvazene Encümeninde müzakere edi
lirken tesadüfen bulunmuştum. Bilhassa harice çı
karılacak eşya üzerinden istihlâk vergisi alınacak mı, 
alınmıyacak mı? Bu uzun uzadıya müzakere edilmiş
ti. Gerek Ticaret, gerek Muvazenei Encümeni her 
ikisi de şu kanaati izhar etmişlerdir ki, harice çıka
rılacak eşyamız rekabet edebilmesi için bu resme ta
bi tutulmamalıdır ve kanun da o ruhu muhafaza et
miştir. Şimdi Muvazenei Maliye Encümeni Reisi ar
kadaşımızdan bu noktanın tavzihini rica ediyorum. 
Çünkü tatbikat gerek Encümenin müzakeratından 
ve gerek kanunun mefadından o vakit anladığımız 
ruhun hilâfındadır. Bu noktanın tavzihini rica edi
yorum. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim, hep
sinden evvel Vehbi Beyefendinin mevzubahis ettik
leri bir noktaya işaret etmek istiyorum. Vehbi Bey
efendi, herfıangMr kamumun senesi zarfında taiülinıe 
imikan oîanuyaeağını beyan buyurdular. Bendenliz bu* 
mı yanlış ve gayri varit gönüriim. Gerçi Nlzaıronıaanei 
'dahûinıtzde bir madde vardır. Bu imalde Heyteti 
Uimumayece reddoluınan ttökMleılJn ayin içtima sene
sinde Meclise tekrar takdim oiunaımıyacağımı MaıhikH 
tır. Bumdan ıbaşfka hiçfbir kanunun ka/bnOttndıen sanıra 
aynı içftima senesinde tadil olunanuyacağuna dair bûr 
bir madde yoktur. Meclisin sal&hiyeıîi gayri inadı» 
duttur. 

Umumi stühMık vergisi ibalhöine geHyiapıro. Bende
niz de VeMbii Bey gibi kanunun esasından balhtsedeeeik 
değilim. Yaînız toib'iıkaîta bazı müşkülât oOıdıuğumu 
görüyoruz. Bununla ıberalber kanunun miinılkün oldu
ğu kadar kolay taifcGk edilmesi liıçin Maliye VeücâkiM-
nin hüsnüniyetle hareket «ittiğine şahit okuyoruz. Hiç 
şüphe yok ki bâzı gayrellkieşiîkler vardır. Niteık'im 



1 : 103 19 . 5 . 1926 C : 2 

bendemizden evvel süz söyüıiıyen arkadaşlarıınız da bu 
noktaya İşaret etiller. BumTJarın mesulleri kimiler oîa-
bi'ir? Kamunun mıaînli tetkik Olunduğu zaıman, hem 
amal memurlarıman, hem de Belediye meclislerinin Ibu 
hususta ifrata sapmaş üldukllarını görebiliriz, Çok ga-
ı'lp olduğu halde barlık] misal arz edeceğimi: Burada 
bir esk lokamıta vardır. Belediye 'meclisi, yahut Şehren 

maneti şimdiye kadar bu lokantaya müracaat eder 
've fiyat celvcülerlmi tetkik eder. Kendisinle sen bliıilnıci 
ısınıl lokartîamıaMi ki yenmeklere 10» 15, 25 kuruş fi* 
yat koyuyorsun diye o lokantaya ceza yaaabiiirrnı'ş. 
IsÜlMâk vergisli kanunu taîlbûkn başlamdıktam sonra 
kendisimi birimci, haltta ikinci sınıf addıaîimediği bu 
lokantayı birlime! sınıf addetmeğe başlamıştır. Bu taî-ı 
Ibkaia ait raokîalîardıır. Teımıemmi ederiz ki bu illin» 
azami dereceye gelsıim ive müımtkün olan ki&îiaıyhk gös
terilisin. Bendemiz Burada şunu arz etmek istiyorum, 
îıSlOMak vergisi mateuliâltı arıziye vergûslmim yerlaıe 
kaim olmuş bir '.vergi gibidir. Halbuki şimdiye kadar 
Ih'le'blr istihlâk vergileme talbi oliımayan bir ısamafcımı.z 
vardır: Hahcılığımıız. İşithlâik vergilisi bunu da kenldii 
dairesi içlinle alîmı-ışıiır. Ümiiıt ediyorum ki, Mıl'V/e Ve
kili Beyefendi bu hueiulsüa maihallerliıradem gelen müra
caatları tetiklik bayur)muş2ardır ve omun için ibir teıd-ı 
bir Ittilhaz edeceklerdir. Çünkü haberlik esasen arz et
tiğim gibi mahsulâtı arzlye dergisine talbi değ'ldir ve 
buradan başka Hükümetin himayesine mutlaka muh
taç bir ticaret ımiüesisasesidin Bumun İçin bu Muvazie-
ınei Umumiliye Kanunu çîktmazdan, Meclisi! Âli içtimai 
sfenetsiinl hitama erdinmıezdeıı evvel bu lıusudta bir hî-ı 
ımaye karan lüâfeltmıelMllr. İkinci arz etmek istediğimi 
nokta serbest meslekler erbabına aittir. İstihlâki Umu
mi Kanununun yaıîııult Umumi İstihlâk Kaamınuraun -
Turaah Hiiîmii Bey burada ımevıculi değ ,1 - birinci ımdıı 
dedi: «ıBüikkân, mağaza, tlcarelllhame, yazıhane, ma
den', taş ocağı, (fabrika, imalâthane gibi ticaret ve 
sanat mahsus mahallerde vukubulam emval sa'tışîan 
tve ücra edileni 'Mnıalâi ve tamirat bedelâtı ve bankacı
lık, sl̂ goaıtacıMc nakliyecilik, komisyonculuk, tellâSık 
gibi muaımielâtı tiıcariyedeın rnalut umur ile iştigal 
©demûeırlin hizmet mulkıaRı!':!! aldıkları mıeibaCiğ üzeninden 
işbu kamun- muıdlbılnae bir umuıımi İsii'lMâ'k vergisii 
ahzoîunur». HaJbıulki bu maldıdenliın tatbikatımı baisfcü-ı 
tün başka görüyoruz. -Elimize gelen gaze'teier haizi 
hadiseler kaydediyorlar. Meselâ avukatlar, meselâ 
diliabipSeri, hususi mıclkieıpler« Bütün bucaGıar bu kan 
mumum birimdi maddeEİme dahil imiş gibi, şümulü daln 
•resinde imiş gllbi teîâkk ölunaıraik umumi İstihlâk ver
gisine talbi tuıtuSmaüiıtadîrîar. Maddei ıkaaîuniyeyi ayn 
nen okudum. Birimci fıkra emival satışlarıma, imaflâfc 

ve tamlralt. bedelâtına aittir. İkinci fıkra muamelâılı 
ti cariyeden madut umıur ile işigal edenlerin hizmet 
mukalblli aldıkları mıebaîılğ üzerindendir. HaSbuİkıJ arz 
ettiğini g'lbij taltbllkaiHta bunun dallresi teşmil edilirse 

-kanunum ibaresine karışı büyük bir tezat teşkil eder. 
Esasen Maliliye Vekâ^etmin resmi nloktai matBan da 
bendemizin arz etlıiğlm gllbidilr. :Bu mokiai nazar ReiâH 
imi cerûdenllın 350 moi numaiiasayle meşTioSumıan talimat-* 
mame ile izah olununken fıkra şu suıietle nllhayeite 
eriıyor: «ıBioıkıHorJar, dılş tabjpîeri, baytarlar, ai'/uikat-
Sai', kâübi adiller ve hiBuai makâılllp ve hıasusi hadta-ı 
haaseîer miHs'filu ımlüesaesaıtı ümılye ve siiıibljye dahi «min
imi istMâk vergîsljyüe mükelîıef değildirler...» O haîde 
ıbu ta'îlmıatnaımieye mazaram bazı ımaliye nnıeınîıarllanmın 
tailımatname haricimle hareket etmekte loMulk'ıanaıa 
hükmetmek lâzsmı geılilr. Bumun tadhJlılmi Maliye Ve
kili Beyden çıcik l:!iil:ham ederim* 

ıRAHMİ BEY (Trabzam) —'Efendim, bendemizin 
fetlihlâk vergisi hakkımda Meclisli Âliye arz etmek is-
ıtedllğlm hususatı aiıkadaışlar izalh buyurdular. Yall-naz 
ıRaııllı Bcyefeiîdinlm buyıurdukları veçhiüe ihracat eş* 
ıyaj:mıJ'ard verdide çok tereddüde uğradım. Umumi 
ıjjj'lhlâk kamunııımda ihracattan resim alınacağına dair 
hiç bir kayıt yoktur. Encümende bu yolda mıüasaîkere 
seibikeîmedıiği yime Rasilh Bey taralımdan ifade ediMi. 
Meclisi ÂKde bu kanun' müzakere edilirken ihnacahin 
Ibu Veıigiye talbi tutulacağını hiç fikir ve haıyaCijrJlzien 
geıçlrmieıdlku Çünkü İslılhlâk ıvengisi i^tlhlâlkaıta malh-
ısudliuA Me.mallki ecneıbılyeye fıhrtalç edlılen maıhsüB1^ 
mız hini ihracıınıda bir muameîei tlcaniye teşkil etme.-
mdktedlr. Yani îsSlflılâk venjlıllne talbi satış muame
lesi valki olmamîŞtur. MemaViki ecnelblyeye ihraç oîm-
mayor, orada bir müddet' bekliyor, bilâhare cakam hür 

müşteriye satıSııyor. Şu haide r'lca edıeıim, biz feıt'Jh-ı 
lâk vergicini.. Çünkü isllllhlâk vergisinin hedefi müş
terilerdir. B'ayi değliıdir. ıBisııaınıeraalayilı .Aivruipa'ya seivk-* 
eıdSinllş hllr mlaî önada bekl'emiş. ıGerçi mîcmîelkeîimilz-
de elden ele geçtikçe bu vergiyi Verecektir. Çünkü 
Ibifî üm Ohracat maMiarîîmıız doğrudan doğruya bir el
den geçmemektedir. Malumu âliniz üç beş elden geç-
tllktem sorara ve muamele gördükten s»nıra giiimckte-
idk. Çiinlkü İstihlâk 'Vergisi Türkiye dablıllmde b'Uİuman 
maîa ait bir muameleye a'ltir. Yoksa ımemaVki ecme-
Iblyeye seıvkedıiîûp orada satılan bir mala, hini ihracün* 
dıa, sabiblmıden Verlgi latımımiasünıda ıhiçlbir Ijgalbeıt oümıasıa 
gerek. Halbuki taüblkatta gümrük idareleri bu vergin 
ıiıln verûîillğlne daıir beyamname isliyorlar. Müşteriden 
aldığııiiz verigi ıvar .iken doğruııian dloğmiya barylden 
inaüil alabilirsiniz? 
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İMALİ YE VEKİLİ HASSAN BEY — Bay] bir va^ 
sıtai cûbayetlûr. 

(RAHMİ BEY (Dcıvamîa) — Müş'ieri mwcuî ik«n 
bayii tavassut ed'îyoıı. Ben müşteriyim, benden akıyor. 
Yaönız her kusma ait olan mahsulâtı arız iye vergisi 
kpJdınıîdî. Yanli aışaır M'ıyea'iîfm izalesi itmıam edû'Ism'ş 
«Udu. Madlisi Âljye de, MiSBaHe de büyük bir bösaınat 
olmuştur, loura cfeiföMm, ikCmd floiktaya da Halklkı Ta
mik Beyefendi temas buyurmuşlardır. Ha&lükıalten 'banar 
da malfiyıe meımurlaırınıin taiHbıilkaiita bJar zulhuJfeırli var
dır. ÇüniMi Maîjyie Vekâleiii 'CerJıJai resmı'yie üa neş
rettiği ia'iilmalinaiiMede İstihlâki Umuiml! Kanununum 
ruh ve saralhaıtjne muvafık oöarialk saıtbeısî mesi'dk er-
(balbını taısaıÜh et'İiği haîde 'Mânana bunlardan verlgi 
cühsıyıe'lanıa ka&kışılmışlfrr. Bazı miemarûrJi maSye her-
haîde arkadaşımızın dediği gllbi fazla gaiyırıaikeşJjk 
gö^termişîer've bir çok kiraısalarıin ansiracaaıiana ve şi-
kâyaîma selhelMyet varmûşlardir. TaliMkaltta yaylam 
ıbir miişfldiîâfo daflıa arz ede ı̂'im. IstMıfk Kanıununan 
zannederim seikizlrad maddesinde istihlâk sialfeş pu-
suMaırzııasn kimler 'tarafından tutulacağı tannaımüyfe 
tasrih ,edl3nıişîir. Toptanıcılama rnahsaıstur. Bı_V de öl'e-
denibari satış pusuüalan venmıak itlyaıiınlda bulunan 
ticarethanıeSare- mahsustan 

Meselâ İstanbul'da Orozdibak vesaire gibi ticaret
haneler mal saltıldığı zaman pusula tanzim eder. Ki-
şeye giderseniz, parayı verirsiniz malı alırsınız. Bun
lara mahsustur. Halbuki tatbikatta böyle yapıima-
ımştır. Bütün perakendecilere teşmil edilmiştir. Malu-
muâliniz satış pusulası da fevkalâde külfettir. Binae
naleyh bu kanunun tasrih ettiği tarzda yapmak lâ
zımdır. ötedenlberi satış pusulası tanzimi itiyadında 
bulunmayan perakendecilerin yapacağı muamele, def
terine yazmak ve müşteriye pulunu vermekten ibaret
tir. Ayrıca bir satış pusuîasiyle onları mükellef tut
mak bir külfettir. 

EMİN BEY (Eskişehir) — Efendim, zannederim, 
cümlemiz müttefikiz ki istihlâk vergisi karşısına ko
nan rakamın dört mislinden fazla olacak, bu gidişle 
Hükümeti Cumhuriye şümdiye kadar sabık hükümet
lerin ağzına alamadığı ve ismini söyleyemediği reji gi
bi, aşar gibi hakikaten bir memÜekette manii terakki 
olan iki mühim düşmanı yok etmiştir. Çiftçi için ha
kikaten büyük bir inkişaf yolu açmıştır. Ancak bu 
kadar mühim olan ve Devletin varidatında esası teş
kil eden bu vergiler kalktıktan sonra bunun yerine 
bulunacak herhangi bir vergi böyle bir sarsıntı ya
pabilirdi. Bendeniz, ümit ediyorum ki, Maliye Vekili 
Beyefendi, kanunu kabili hazım hır haîde ve müsa

mahakâr bir surette tatbik ve müşkülâtı halleder ve 
bu iş olur. Heyeti Muhteremenin malumuâlileridir 
ki, istihlâk vergicim, mahsulatı arziye vefgisi yerine 
koyduk. Bunu saklamaya hiç lüzum yok. Vehbi Be
yefendi böyle değil demek istedi ise de bu, bulur. 
Mahsulâtı arziye yerine konacak bir şeyj bulamadı, 
Hasan Beyefendi bunu teklif elti. İşte mahsulâtı ar
ziye vergisinü kaldırdık. Demin de hu nokta! nazar
dan mahsulâtı arziye vergisi yerine koyalım ve yüzde 
©a vereceğimiz yerde iki'buçuk vereceğiz dedik. Fa
ka! böyle faizi mürekkep usulü dolanıp dolanıp yine 
vermek meselesine gelince o eskisine rahmet okuttu
racak şekle geîiyor. Halikı Tarık Beyefendi halıcılık
tan bahsettiler. Bendeniz de bunun menşei, düşünü-
îüşü, mahsulâtı arziye vergisi olduğuna göre tiftiğin 
de, yapağının da bundan hariç olmasını iddia edece
ğim. Çünkü tiftik halıcılık gîbi değildir. Hahcıhk bir 
Vergi vermiyor. Tiftik ağnam vergisi, ağıl vergisi ve-
Hvor, mera vergM veriyor. Bunun üzerine bir de 
tiftikten vergi almak ve hele böyle elden ele dolaştık
ça almak doğru değiDdir. Aksi taktirde; çiftçiye, biz 
Rain çiftliğinizi himaye edeceğiz. Türkiye'nin bu ye-
fAne mahsulüdür. İhracat eşva'sıdır diye yaptığımız 
kolaylık, önîan aldatmaktan İbaret olacaktır. Yine 
a*»nam resmi 30 kuruştan 50 kuruşa çıkacak. Bu da 
ingilizlerin keyif ve arzusuna tabidir. Haalesef bunu 
burada imal edip satamıyoruz. Memleket için yapı
lırsa mühim bir de servettir. Ümit burnunda tiftik 

yetiştiriyorlar. Bizim malımızın onbeş mteli fevkinde 
Ve durdukça hakikaten Türkiye'nin en büyük istinat-
î»â!hi olmalıdır. Bendeniz Hakkı Tarık Bevin halıcılık 
hakkındaki noktai nazarını muvafık buldum. Gerçi 
haberlik böyle iftihar edilecek bir sanat değildir. Ha
lıcılığın olduğu yer fakrü zaruret yeridir. Lâkin demek 
o adamlara başka iş bulamıyoruz. Bu insanları düşü
receğiz, her ferdi düşüneceğiz, o insanları da işsiz 
bH-akacağız demektir. Memleketimizde demek ki iş 
HjılamıVor ki o fele iştigal ediyor. Onunla İdare ede-
Ib'HVoı'. Halıcılık da mutlaka muhtacı hlmavedir, Ka
nun yantık. Maksat 15 milyon ise benderiiz şlmd-'den 
•H'cHâl ettim, 25 milyonunu Maliye Veksli Bevefendi 
'blövle işi. maslahatı topal etmemelidir. Elde bir ka
nun vardır. Ne yaiKalmt bunu tatbik edeceğim de
mek doğru değildir. Eline aldığı gîbi yürürse bu ka
mına ş;mdiden tadil ötmemiz lâzımdır. Hatta Nizam
namede olmasa da çünkü maslahatı durdurur. Gelecek 
sene bütün işleri kabili tamir bir halde budamayız. 
Bendeniz halıcılığı da esasen halıcılıktan çok mühim 
olan tiJfi'k ve yapağının da ihracında helâhndan yüz
de ikihuçuğa razıyım. Fakat böyle elden ele geçtikçe 
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buna da bir şekil bulmasını Hasan Beyefendi söz ve
riyorsa, müsamaha edecekse... Kanunlar bendenizce 
insanların ihtiyacı içindir. Yani bunu ihtiyaca uydu
rarak tatbik edecek isek, mesele yoktur. Değilse bunu 
şimdiden tadil etmek çaresine bakalım. 

REŞİT BEY (Malatya) — Bendeniz kanunun aslı 
hakkında bir maruzatta bulunmayacağım. Çünkü ka
nunu Meclisi Âli kabul etmiştir. Nizamnamei dahili 
mucibince farz edelim ki bugün mecliste tadili kabul 
edilse dahi meclisin tatili takarrür etmiştir. Tadil 
mümkün değildir. Bu itibarla rüfekayı muhteremenin 
söylediği bir temenni mahiyetinde olduğu için bende
niz de bazı temenniyatta bulunacağım. Efendim. Ben* 
deniz görüyorum ki bunda suiistimal oluyor. Bu suiis
timalin önüne geçmek çaresini bulmak lâzımdır. Bir 
Mebus hıyar almaya gidiyor. Mebus olduğu için ona 
pul yapıştırılıyor. Bir köylü gidiyor pul parasını alı
yor, pulu yapıştırmıyor sonra parasının neresine pul 
yapıştırsın, ıspanağın neresine yapıştırsın (handeler) 
buna İmkân yoktur. Ankara'nın içinde beş bin lira pa
ra alınırsa ikibin lirası mutlaka bakkalda, kasapta ka
lıyor. Mütebakisi hazineye giriyor. Madem ki millet
ten almıyorsa hazineye girmek lâzımdır. Kanunda bir 
talimatname yapmak üzere salâhiyet verilmiştir. Bunu 
talimatname ile icabına bakmak lâzımdır. Bu; suiis
timalden hariç kalamaz. Mademki milletten alınıyor. 
Hiç olmazsa hazineye girsin. Soma arz ettiğim gibi 
pırasanın, ıspanağın, pancarın yapışacak mahalli yok
tu;'. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Pırasa 
müstesnadır. 

REŞİT BEY (Malatya) — Ne bileyim hepsinden 
de alıyorlar. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Efendim; 
malumu ihsanınızdır ki bir kanunun vazında nazarı 
dikkate alınacak bazı hususa'tı âliye vardır. Bu husus 
nazarı dikkate alınarak tanzim edilen bir kanun ne 
kadar efradım cami, ağyarını mam' olursa olsun, yani 
kanun ne kadar mükemmel olursan olsun, mesele onun 
tatblkindedir. Bizim istihlâk kanununun esasına itira
zımız yoktur. Rey verdik, kabul ettik. Fakat bugün
kü şekli tafoiki bizi buradan söz söylemeye mecbur 
edecek vaziyettedir. Yoksa kanunun kendisine bizim 
şikâyetimiz yoktur. Şikâyet tatbikatta edilen hataîara 
racidik\ 

YUSUF BEY (Denizli) — Her gün telgraf alıyo
ruz. Her yerden şikâyet var. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Meselâ 
efendiler, birinci öğrenmek istediğim istihlâk kanunu

nun ruhunda böyle kar topu gibi devröhınarak re
sim alınmak var mıdır? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY — Mazbata sa
rihtir. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Rica ede
rim, Maliye Vekili Bey buradan cevap versinler. Böy
le bar topu gibi meselâ İstanbul'dan Tavas kazasına 
gidecek olan herhangi bir kıravat bir çorap böyle se
kiz elden geçer. Bir de nakliye ücretini koyarsanız. 
Seksen kuruşluk mal 150 kuruşa çıkmış olur. Zannet
miyorum ki bu kanunun ruhunda böyle bir şey ol
sun. Saniyen Beyefendiler dairei intihabîyem dahilin
de Sarayköy kazasında dokumacılık var. Onlardan al
dığımız telgrafta deniliyor ki beş kilo siklerinde olan 
bir iptikten ki burada ipliğin kilosu 10 liradır. Av
rupa'dan gelen bu iplik 4 ncü elden geçtiği için, do
kuma yapmak için 4 elden geçtiği için 104) kuruşluk 
fiyata yüz daha zam edilerek îkiyüz oluyor. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN BEY — Nasıl hesap 
bu yahu! İkibuçuk dört elden geçti, yüzmü oldu? 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Müsaade 
buyurun beyler, Maliye Vekili Beye şândi amali er
baş öğreteyim. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY — Hakikaten 
îht'yacım var, öğrenmek isterim. Dört defa devredilir. 
İkibuçuk olduğuna göre yüz nasıl olur? 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Anlataca
ğım şimdi. Çünkü bugünlerde hesapla çok uğraş
tı. Erkanı zihninde oynuyor, galiba. On lira kıyme
tinde olan maldan her gidişte ne alacaksınız % 2,5'tan 
25. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY — Evet. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Dört elden 
geçiyor, oldu yüz. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY — Evet. 
MAZHAR MÜFİT BEY (DenizH) — Giderken 

de dört elden geçiyor, ettim i ikiyüz? 
MALİYE VEKİLİ HASAN BEY — Evet. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Biz de bu
nu söyledik. Başka bir şey söylemedik. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY — Kuruş de
mediniz, yalnız sehviniz oradan 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Çok meş
gulsünüz efendim. Demek oluyor ki orada maişeti 
yegâne buna münhasır olan esnaf telgraflarla müra
caat etmişler ve dükkânlarım kapamaya mecbur ol
muşlar ve kapatmışlardır. Zannetmem ki istihlâk ver
gisinin maksadı ve ruhu bu olsun. 
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Saniyen Malîye Vekili Beyefendinin sayı meşkûr 
olsun, bu kanunun tatbiki için bir talimatname yapmış
tır. Bendenizin bugün bu talimatnamenin bihakkın 
tatbik edilmesini talep etmekîiğfm hakkımdır. Benim 
istediğim bu talimatnamenin tatbikidir. Fakat fıliyat 
maalesef Öyle değildir. Vekâletin bir hüsnü niyetle 
kanunun teshili tatbiki içlin tanzim ettiği talimatname 
tatbik edilmemektedir. Misal arz edeyim: 

Ne kadar güzel ne kadar sarih olarak şurada di
yor: dokoriar, diştabipleri, avukatlar, hususi mekâ-
tip, müessesatı ilmiye umumi istihlâk vergisiyle mü
kellef değildir. Bu sarih değil midir? Efendiler bu sa
rih iken... 

AHMET HAMDİ BEY (ozok) — İki talimatname 
vak\ 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Avukatla
rın buraya müracaatı, telgraf çekmeleri esbabı ne
dir? Onlardan nasıl vergi istemişlerdir? 

Tabiplerden şu talimatname ahkâmınca alımma-
ma'31 lâzım gelirken nasıl istenmiştir? Tabibin malu-
muâlilerİ vizite parası cebine konur. Tabip, dur ba
kalım Beyefendi; kaç para verdinse sana pul vere
yim demesi ohır mu? Sonra efendiler tatbikatta ba
zı hatalar vardır. Meselâ buz alıyorsunuz. Pul yapış
tırılıyor düşüyor (handeler) mühür basamaz, yazı ya
zamaz, ne olacaktır? (handeler, .alkışlar.) Avukatlar 
ile tabipler hakkındaki tatbikatın çok yanlış olduğunu 
zannediyorum. 

Mufoafazai ahkâmı için Maliye Vekili Beyefendi 
emir vermîş olacaklardır. Vakıa bunun sureti cibayeti 
mutlaka alınan eşyaya raptedilmedi mecburiyetine ben
deniz de vakıfım Beyefendi. İşte beni diHıun eden 
bu meseledir. Halkın vermekte olduğu paranın tama
men hazine millete girip girmemesi meselesidir. Kont
rol meselesi güçtür. İşte kendimizi misal gösterelim. 
Gidip bir şey alıyoruz, pul parası veriyoruz, pul? Pul 
yok, ben buraya yazdım, diyor. 

Şimdi ne lâzım geliyor? Ya pullar, ya yazdığınızı 
görelim demeğe mecbur oluyoruz. Bu doğru değildir. 
Acele bir şey olursa ya pul ver ya yaz görelim bu 
olur mu? Yani demek istiyorum ki buna imkân yok
tur. Binaenaleyh verilen para tamamen Hazine! mil
lete girmiyor. Bu suüstimalâün önünü almak için Ve
kil Beyefendinin çok nazarı dikkatini celp ederiz. 
Çünkü görüyoruz. 

Malumu ihsanınız her kanun böyledir Beyefendi
ler. Verginin en iyisi hiç şüphesiz halkın alıştığı ver
gidir. Elbette ilk seneleri biraz böyle olacaktır. Na
sıl ki Fransa'da da altı senedenberi uğraşıyorlar da 

ancak yeni biraz tatbik ediyorlar. Bunları biliyoruz. 
Fakat Beyefendiler, bendenizin en ziyade itiraz etti
ğim iki nokta var. Birisi Maliye Vekâfeti talimatna
me verir. Madun memurlar bu talimatnameyi dinle
mez. Emrin hilâfında ötedenberi vergi ! almaktadırlar. 
Bu şiddetle menedilmelidir. İkincisi de balkın verdiği 
bu vergiler epeyce bir yekûna baliğ olur. Malumu 
ihsanınız vergilerde en ziyade nazarı dikkate alınacak 
meselenin birisi de budur. Halkın cebinden çıkan pa
ranın Hazinei devlete girmesi meselesidir. İşte bende
niz öyle görüyorum ve misalimle size i zikrediyorum 
ki benim ve her kesin verdiği istihlâk ı vergisi tama
men Hazineye girmiyor gibi geliyor. İşte muhterem 
Maliye Vekilimizden istirhamım budur. Mademki bir 
talimatname vermiştir, artık bu talimatnamenin tat
bikatını yapmalıdır. Kraldan ziyade kral taraftarlığı
nın lüzumu yok. Maliye Vekili almıyacaksm diyor, 
memuru alıyor. Birincisi budur. Verilen talimatna
menin tamamı tatbiki, ikincisi de beni de sizi de hiç 
şüphesiz titreten, verdiğimiz paralardır. Mademki 
millet veriyor, mesele tamamen Hazinei millete gir
mesidir. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN BEY — Efendim, 
müzakere edilmekte olan istihlâk vergisi faslı 37 046 
000 lira olarak bütçede mürakkam bulunuyor. Bu
nun 21 milyon küsur lirası eskidenberi cari olan is
tihlâk vergileridir. 21 milyon lirası eski istihlâk ver-
gisidir. Arkadaşların mütalaatında ve tetkikatında ve 
esasa tta şayanı tenkit gördükleri esasatj Heyeti Ceîi-
lenin yeni kabul eylediği kanunlardan umumi istih
lâk vergisiyle hususi istihlâk vergisi olan cem'an. 16 
milyon liralık kısma aittir. Bu kanunun tarihçesin
den bahsedecek değilim. Muhtelif encümenlerde tet
kik edildi. Kavanini Maliyede Ticaret ye Muvazenei 
Maliye Encümenlerinde bu yeni varidat kanunları 
tetkik edildi. Ondan sonra Heyeti Celil^ye arz ettik. 
Kanunu da burada müzakere ettik. Kesjbi katiyet et
ti. Arkadaşlarımızın bir çoklarının sualine kanunun 
son tetkik edildiği Muvazene! Maliye Encümeni tara
fından yazılan mazbata cevap vermektedir. Bidaye-
ten % 2 nisbetinde teklif edilmiş iken tatbikatta 
mahsulâtı arziye vergisinin de müşkülâttı ve memle
ketin muayyen sahalarında mazarratı olması, bir çok 
yerlerde vergilerin mevcut olmamasından mütevellit 
adaletsizliği de, nazan dikkate alarak bfc telâfi çare
si aranılmış ve teklif edilen % 2 istihlâk vergisine 
biz 0,5 zam ile mahsulâtı arziye vergisi kaldırılmış
tır. Mahsulâtı arziye vergisinin geçen seneki tahak-
kukatı pek aklımda yok, 8-10 milyon arasındadır. 
Tabiî seneden seneye tezayüdü memul okluğu için ta-
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biî bu sene de memul ediyorum. Bunun ilgasiyle is
tihlâk umumî vergisi olarak teklif etmiş olduğumuz 
rakam arasında hemen hemen bir muadelet vardır. 
İlga edilen yalnız mahsulâtı arziye vergisi değildir. 
Sarfınazar ve fedakârlık ettiğimiz bir kısım vergiler 
de vardır. Aşarın bakiyesi olan bir vergi yerine kıs
men kaim olmuş bir vergi olmak itibariyle yapacağı 
fenalık ve teslrat ve tazyikat mütalaa edilirken orta 
yerden kaldırılmasına sebep olan yükün sıkletini na
zarı itibara almak muktezayı madelet olur kanaatfıı-
dayım. Çok gayretkeşlik oluyor dediler. 

Fakat kendileri de izah ettiler. Bu gayretkeşlik 
meselesini maliye memurlarından ziyade halk sınıfı
na mensup olan ve halkın hukukunu himaye ile ta
nılan Belediye meclisine, Şehremanetine, Meclisi 
umumilere vesaireye tevcih etmek lâzım gelir. Çünkü 
bilhassa istihlâkatı hususiyede meselâ lokantalarda 
vesairede onu bir esasa rapteden maliye memuru de-
ğldir. Maliye memurlarına belki bir hakkı itiraz ve-
riîm'ştii'. Teşkilâtın, teşkilâtı maliyenin bir sunu tak
siri yoktur. Hakkı itirazını gayretkeşane bir surette 
istimal eden memurlar hakkında da lâzımgelen emir
ler verilmiştir. Bilhassa lokanta ve otelleri zikrettiler. 
Arkadaşlardan birisi de vaziyeti binası içindeki tef-
rişatı itibariyle pek basit olan bu binaların birinci 
ve ikinci derece gibi yüksek vergiye tabi tutulması
nın muvafık olmadığını buyurdular. Tamamen bera
berim, fakat hakikaten aldıkları kira itibariyle düşü
necek olursak vaziyette daha çok fark vardır. Belki 
Ankara Şehremaneti bu sınıfları tayin ederken belki 
bu müessesatın vaziyetlerine haline ve tefrişatına ve-
sai resine bakmaktan ziyade almakta oldukları ücret 
vesaireyi esas tutmuş ve kararlar vermişlerdir. 

Mamafih bunların hepsi tasrih edilmiştir. Ankara' 
da içinde içki içilmeyen lokantaları üçüncü sınıf yap
tık. Ne birincisi kaldı, ne de ikincisi. Otellerde de 
vaziyet aynı hale getirilmiştir. Dahilî kumaşlarımızın 
bilhassa bu verginin devir mahiyetinden müteessir 
olan metre başına yetmiş kuruş vergi vermek mec
buriyetinde kaldığını söylediler. Evvelâ şunu arz ede
yim ki son hatip Mazhar Müfit Beyin sualine ki 
Vehbi Bey de iştirak ediyorlar. Bu verginin devir 
mahiyeti var mıdır? 

Efendiler, bu verginin deVir mahiyeti o kadar 
sarih ve barizdir ki Muvazene! Maliye Encümeni 
Kanunu Heyeti Celilenize takdim ettiği vakit yaz
dığı mazbatada ticareti dahiliyeye müteallik mua
melât ve eşya ve emtia ile ticareti hariciyeye müte
allik eşya ve emtianın vasati olarak üç defa devret-

tifini farz etmiştir. Kaç defa devredeceğine dair 
I kanunun mazbatasında uzun uzadıya tafsilât vardır. 

O mazbatada Muvazenei Maliye Encümeniniz ge
rek ithalât gerek ihracat eşyasının vasati olarak üç 
defa devrettiğini farz etmiştir. Bazı eşya beş defa, 
bazı eşya da üç defa devreder. Ve nihayet vasati ola
rak üç devri esas ittihaz ederek bulduğu yekûn mua
melâtın yb 2,5'u itibariyle verginin baliği ne olmak 
lâzım geldiğini hesap etmiştir. Demek istiyorum ki 
verginin devir mahiyeti okadar bariz olarak üzerine 

I basılmış bir meseledir ki encümenler bunu mazbata
larında uzun uzadıya izah etmişlerdir. Bazı imalâtı 
dahiliye, istihlâk resmine dahil olan mevadı iptidai-

I yeden her birinin halıcılıkta olduğu gibi mamul ha
le gelinceye kadar devir adedinin fevkalâde yüksek 
olması varittir. İhtimal ki bu vaziyette metre başına 
yetmiş kuruş kadar isabet edeceğini hesap edenler 

olmuştur. Fakat ben bu devir mahiyetinin, vergi do-
layısiyle bu devir adedinin fevkalâde kısılmağa mah
kûm olduğuna kailim ve diyeceğim ki devre tebean 
yekûn mükellefiyeti artar verginin gereken dahilde 

I sarfolunan eşyayı ticariyesinin ve gerek hariciye ih-
I reç edilen eşyayı ticariyenin devirlerinin adedini ten

kise vasıta olmak itibariyle memlekette bir salâhı 
I ticari yapacağına ve fuzuli mutavassıtaîarın ortadan 
I kalkacağına kaniim (asla sesleri) şimdi zikredebilirim 
I ki bu devir adedini mümkün mertebe orta yerden 

kaldırmak için şimdiden çareler bulunmuştur. Mua-
I melâtı ticariyede bir misal arz edeyim,, bu memle-
I ketin ithalât eşyası manifatura vesa'ir vesaire bir ke

re kanun bilumum muamelât ve eşya alıp satanlara 
I şamil değildir. Evvelâ istisnaiyatı vardır. «Ekmekten 
I başkası sesleri» müsaade buyurun ne ekmekten baş-
I kası? Ben söyleyeyim, bir kere yedi sekiz kalem 

eşya vardır. 

REŞİT BEY (Malatya) — Maruldan da alıyor
lar. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Devamla) — 
I Maruldan alınmıyor demedim. Şeker, dahilde sarf 
I ve istihlâk edilen tütünler, tuz, gaz ve emsali inhisara 
I tabi ne kedar eşyamız var îse bunların yekûnu ve 
I devri bu kanundan muaftır. Binaenaleyh bu verginin 
I dairei mükellefiyetine dahil olan dahili ve harici 
I muamelâtı ticariyenin devirleri hesap edilirken, yekûn 
I muamelâttan - Kanunun sarahatına binaen - istisna 
I tuttuğu alım ve satımların yekûnunu tayyetmek lâ-
I zım gelir. Binaenaleyh kanun tetkik edildiği zaman 
I bütün vaziyetler mütalâa edilerek tetkik edilmek lâ-
J zımgelir kanaatindeyim. Şimdiye kadar hep biliriz 
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ki - bilhassa, gümrük kayıtları gösterir - manifatura 
gelen başlıca memleketlerden mal, muayyen esami 
namına gelir. Gümrükte bir senenen manifatura it
halâtını tetkik edecek olursak gerek manifatura ge
rek kumaş, gerek ipekli vesaire okadar mahdut esami 
namına gelirken bugün başka bir istikamet almıştır. 
Şimdiye kadar Avrupa'dan namına bir şey gelmemiş 
tüccara konşimento çıkmaktadır. Kabul buyurabi-
lirimisiniz ki bu adam şimdiye kadar Avrupa ile 
temasta değildi. Şimdi başlamıştır, hayır böyle de
ğildir, vakıa böyle olanı da vardır. O yine memleket
te herhangi ithalaâtçı ticarıyede bunlar, mutavassıtı 
ortadan kaldırmak için tevessül olunan usullerdir. 
Manifatura doğrudan doğruya ikinci, üçüncü el 
namına gelmektedir. Binaenaleyh arz ediyorum ki 
kanun, şimdiden bir takım fuzuli mutavassıtaların 
harfine hizmet etmeğe başlamıştır. Keza birçok ihra
cat eşyamız vardır ki 2-3-4 el dolaştıktan sonra mem
leketten ihraç edilirdi. Şimdi vaziyet böyle değildir. 
Hemen hemen bir el namına ihracat devam etmek
tedir, bazı yerlerde bazı eşya üzerinde başlamıştır. 
Beş el ile ihraç edilen malın, bir, iki el ile ihraç edil
mek çaresi düşünülmektedir. Birinci el komisyoncu 
vaziyetindedir. Pemekki kanunun mutavasıtlan ber
taraf etmek yolundaki hizmeti başlamıştır. Arkadaş
lar, ben bunu kendi hesabıma ehemmiyetli bir ha
reketi iktisadiye telakki ederim. İşitiyorum ki, re
fiki muhteremlerimden biri ben bunun aksini telak
ki ediyorum, diyor. Zannederim noktai nazarları şu
dur: 

Ara yerdeki tüccarların vasıtai maişeti bu idi, 
şimdi kanun bunları orta yerden kaldırmakla mem
lekete iyilik mi etti, acaba bu aradaki adamların 
hali ne olacak? Diyorsunuz. Zannederim, şimdiki 
cereyanı iktisadinin istihdaf ettiği gaye bu olsa ge
rek. Bilmiyorum, bu mütalââtıma iktisatçı arkadaş
larım iştirak ederler mi? Müstahsil ile müstehliki doğ
rudan doğruya karşı karşıya koymak, iktisadi mil
linin ve iktisadi umuminin istihdaf ettiği gaye bun
dan başka bir şey olmasa gerektir. Binaenaleyh mu
tavassıtları mümkün mertebe ortadan çıkaracak bir 
vasıtanın hizmetini inkâr etmek doğru olmaz ka
naatindeyim. Eğer bu kanun bu gayeye de hizmet 
edebiliyorsa - her halde bunun için yapılmamıştır -
memlekete fenalık değildir. 

Süleyman Sırn Beyefendi defterden bahis buyur
dular, zannederim, defter tutmak hususunda esna
fın seviyei irfanına ve sairesine göre mümkün olan 
teslihatı göstermek için daima mümessilleriyle ve 

kendileriyle hali temastayız. Kimi satış pusulasını 
tercih ediyor, bunu sarahaten tercih erdenler vardır. 
Kimi akşamdan akşama bir defa pul yapıştırmak üze
re alelûmum muamelâtı müfredat defterine kaydet
mek suretiyle defter tutmayı tercih ediyor, her iki
sini de kabul ettik. İsteyen öyle yapsın, isteyen böy
le yapsın. Elverirki pulunu yapıştırsın ye o pulun ya-
pıştırıldığım biz görelim. Şunu da arz edeyim ki pera
kende muamelâtın akşamdan akşama \ bir defa pul 
yapıştırmak usulünü tetkik ederken gaye ve ehemmi
yetli bir nokta olmak üzere müstehlikinin cebinden 
çıkan paranın Hazineye girmemiş olması ihtimali 
noktai nazarından bir ferce bırakmış oluyoruz. Ar
kadaşların ehemmiyetle bahsettikleri müşkülât ve taz-
yikat ihdas eden tedbirler, mükellefin cebinden çıkan 
paranın son santimine varıncaya kadar Hazineye gir
mesine matuf tedabir meyanındadır. Yoksa beyhude 
tazyikatta hususi bir menfaat aramak maliyenin ha
tır ve hayalinden geçmez. Bilâkis onların süratle in
kişafı maliyi temin etmesidir. Yeni menabii temin 
edecek bütün tedbirler bütün müşkülât memleketin 
cebinden çıkan paranın son santimine kadar Hazine
ye girmesini temine matuf olan şeylerdir. Bakınız, 
•her muamele için ayrıca pul yapıştırmak ve pusula 
kesmek mecburiyetini akşamdan akşama yekûn mu
amelâtı itibariyle yapıştırabilmek suretiyle tadil edi
yoruz. İmkânı var mıdır ki, her dükkâna bir memur 
ikame edelim de bütün muamelâtı kontrol ettirelim.; 
Bunun meyanında kontrol yaparken bir dükkâna 
da uğrayıp: Oğlum satış defterini ver bakalım, istih
lâk yekûn muamelesi ne olmuştur? Kaç günlük mua
meledir, ne yo! takip ediyor, buna bakacaktır. İhti
mal ki arada suiistimal yapan bulunabilir. Bunu ya
pan adamlar maalesef her memlekette vardır. Yap
tığı muamelelerden bir kısmım deftere yazmayabilir. 
Bizim elimizde yalnız bir kontrol kalıyor. Yalnız ak
şamdan akşama pul yapıştıran esnafın 10 - 15 gün 
sıra ile muntazaman defterini görmek lâzımdır. Bir 
dükkânın 15 günlük, bir aylık her günkü yaptığı mua
melâtı, o dükkânı yaşatmak için zaruri olan muame
lâtı var mıdır, yok mudur? Onu meydana çıkarmaya 
kâfidir. Bir dükkân vasatı bir ayhk muamele yap
mıştır, defterine bakmışım 1 200 kuruşluk vasati 
hâsılatı var. Dükkâna bakıyorsun, 200 lira kirası 
var, içinde üç tane memur var ki beşyüz lira da maaş 
alıyorlar, tnsan demezini ki sen bu dükkânı fisebilil-
lâh tasadduk için mi açtın. Burası sebilhane mi, ta-
sadduk için mi açtın? Çünkü defterinde gösterdiğin 
muamelâtın yekûnu okadar dundur ki, gösterdiğin 
muamelenin üzerinden yüzde yüz kazanç! versen mas-
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rafını çıkaramazsın, burayı niçin açtın? Ancak eli
mizde böyle umumî bir tedbir kalıyor. Halka suhulet 
namına böyle umumî bir murakabeye dahi razı ol
duk. Fakat arkadaşlar bendeniz zannediyorum ki, bu 
gibi vergilerde ve hatta bilûmum vergilerde mükelle
finin, halkın cebinden çıkan miktann mümkün merte
be yüzde yüzünün Hazineye girmesi, Hazine hukuku
nun tarzı telakkisi hakkında o millet efradının duy
gularına tabidir. Bunu yalnız bu vergide aramayınız, 
varidat bütçesindeki kalemlerin her birinin menşei 
olan varidat kanunlarının herhangi biri üzerine bas
sam aynı yarayı size orada da gösterebilirim. Kaldı 
ki, bu vergi hem müşkülüttatbik bir vergi, hem de 
yeni bir vergidir. Henüz 19 günlük bir hayata malik 
bir vergidir. Bu yara, asırdide tekâlifi milliyemizde 
caridir. Her kesin vazifei diniye ve menbaını şer'î te
lakki ettiği Aşar Vergisini hepiniz bilirsiniz. Halkın 
cebinden çıkanla Hazineye giren miktar arasındaki 
farkı size bir mukayese yaparsam iddia edebilir misi
niz ki nispet yüzde elliden dundur. Halbuki, onun 
eskiliğinden, halkın alışmış olduğundan iltizama ve
rilir bir vergi olmasından da kafi nazar hissiyatı di-
niyeye daha dayanan bir menşei olduğu halde bu ver
ginin de halkın cebinden çıkanı ile Hazineye giren 
miktarı arasında hiç değilse yüzde kırk bir fire kabul 
etmek mecburiyetindesiniz. Demek istiyorum ki eğer 
bu mühim bir mahzur olarak gözönüne alınıyorsa 
bendeniz bu mahzuru - değil yeni bir vergiye - çok 
eskimiş ve herkesin âdil bulduğu bir vergiye teşmil 
edersem, bunun mahzurlu olduğunu ispat etmek bi
raz güç olur. Bendeniz vergi vermenin bir fazilet ola
rak bütün milletin dimağında yerleşmesini isterim ve 
iddia ederim ki aşarda fire yüzde kırktan fazla idi. 

ABDULLAH BEY (Trabzon) — Aşarı işte onun 
için kaldırdık. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY — Ben demi
yorum ki bunda da yüzde kırk olacak. 

ABDULLAH BEY (Trabzon) — Öyle dediniz. 
Yüzde kırk kabul ederim dediniz. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY — Aşardan 
bahsederken yüzde kırk fire verirdi dedim. Yoksa 
bu verginin yüzde kırk firesi olacağını söylemedim. 
Bu vergi seyyal bir vergidir. Neticesi zamanla anla
şılacaktır. Bu vergiyi senelerden beri tatbik eden mem
leketlerde aynı müşkülâta tesadüf etmişlerdir. Bunu 
tedricen ıslah eylemek zaruridir. Bendeniz tam ve 
kâmil bir şey yapıldığını iddia edecek kadar kûteh-
bîn değilim. Zaman ile tatbikatının ve esasatının ta
hayyüle uğrayacağını kabul etmek lâzımdır. Fakat 

herhalde ısrar edeceğim bir nokta vardır ki bu sa
dece bir sınıf üzerine düşmeyip bir vatanda yaşayan 
millet camiasına uzanan ve bütün halka şümullü olan 
yegâne verginizdir (Bravo sesleri) bunun meziyeti il
miyesi buradadır. Sınıf değil, bir kısım halkın değil, 
müstehlik vaziyette bulunan bilumum halkın taham
mül emesi zaruri olan bir vergidir. Binaenaleyh tatbi
katta, fiiliyatta halka azamî suhuleti göstermek ve 
halkın cebinden çıkan paradan haddi azamî miktarı
nın hazineye girmesini temin edecek tedabir almak 
vazifemizdir. Bunun üzerindeyiz. 

YUSUF BEY (Denizli) — Biz de bunu istiyo
ruz. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY — Zannede
rim ki arkadaşlardan birisi takdirkârlık göstererek 
Maliyenin bu zemin üzerinde nekadar samimiyetle 
çalışmakta olduğunu ifade ettiler, Kendilerine teşek
kür ederim. Bir mübadelei ayniye meselesinden bah
settiler: Henüz bazı yerlerde alış verişin para ile de
ğil meselâ buğday ile, manifatura verip mukabilinde 
afyon toplamak gibi bazı yerlerde cari olan muame
lelerde istihlâk vergisinin vaziyeti ne olacaktır denil
di. Mübadele! ayniyede bayi ile müşteri kimdir Bu
nun tefriki müşküldür. Çünkü iki bayi ve müşteri 
var demektir. O halde iyi ya, iki tane müstehlik var 
demektir, (handeler) Binaenaleyh vergiye tabi iki 
ameliye vardır. Mesele basittir. Fakat arkadaşlar 
memleketimizin bazı taraflarında böyle mübadelei 
ayniye cari ise acaba bu binde kaçı teşkil eder? Bu 
mübadelei ayniye zikre değer bir mesele bile vucude 
getirmezse, ister yekûnundan al, ister bir defa al 
hepsi müsavidir. Almanın şekli malumdur. 

TAHSİN BEY (Ardahan) — Sadakai fıtır gibi 
bir şey çıkıyor..... 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY — Şimdi tali
mat meselesine geliyoruz. Arkadaşlar; Süleyman Be
yin, Rasih Beyin mütalâaasında da var. Tarık Beye
fendi de bilhassa bunun üzerinde de ısrar ettiler. Su
nuda arz edeyim ki sarih olarak talimatname Varidat 
Müdüriyeti Umumiyesince ihzar edilmiş ve tebh'ğ 
olunduktan sonra bir içtihat meselesi olarak bu or
taya çıkmıştır. Dava vekillerinin, tabiplerin, diş dok
torlarının, hususî hastahanelerin para kazanılmak için 
açılmış hususî mekteplerin - Ecnebi olsun yerli ol
sun - istihlâk vergisine tabi olup olmıyacağı meselesi 
bazı yerlerde mevzubahis olmuştur. Bendeniz tabi 
olacağı fikrine iştirak ettim. Kabahat etmiş isem - ka
bahati itirafı fazilet bilirim - Heyeti Celilenize arz edi
yorum. Kanun ne diyor? Kanun diyor ki: Bir kere eş-
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ya alım satımları müstehlik tarafından verilmek üzere 
% 2,5 istihlâk resmine tabidir. Ücreti imaliyeler de 
keza böyledir ve kanun da sarihtir. Meselâ mevadı ip-
tidaiyesini veririm, bir marangoz bana bir masa ya
par. Masanın ücreti imaliyesi olarak benden kaç kuruş 
isterse bu ücret de vergiye tabidir. Bundan maade is
tihlâk edilen bazı hizmetlerde kanunda musarrahtır. 
Meselâ; simsarlık tellâllık, şu şu tarzındaki muamelâtı 
ticariyeden madut hidematta alman ücretlerde ver
giye tabidir. 

AHMET SAKI BEY (Antalya) — Doktorluk, 
avukatlık böyle değildir. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY — Müsaade 
buyurunuz efendim, bütün ihtilâfat zaten buradadır. 
Şimdi Heyeti Celile hakemdir. Onun vereceği karar
la amel edeceğiz. Bendemz arz ediyorum ki varidatı 
Umumiye Müdüriyeti ve muavinleri bu kanaatta ol
madıkları için talimatname öyle tanzim edilmiştir. 

AHMET SAKİ BEY (Antalya) — Ticaret değil 
ki.... 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY — Bazı def
terdarların meseleyi ortaya atışı ve yeniden müzakere 
olunarak bendenizin bu müzakere esnasında vergiye 
tâbi olacağı fikrine iştirakim itibariyle yeni bir vazi
yet hadis olmuştur. İçtihadımda yanılmış isem kaba
hatimi itiraf ediyorum. Muamelâtı ticariyeden madut 
olan hizmetler, yani bir müşterinin müstefit olduğu 
bir hizmet mukabilinde alman ücret vergiye tabidir. 
«Muamelâtı ticariyeden madut» ne demektir? Bu, 
kanunu ticaretin muamelâtı ticariyeden addettiği hiz
metlere mi maksurdur? (şüphesiz sesleri) Müsaade 
buyurunuz. Yoksa kasdi temettüla yapılan bilumum 
hizmetler de dahil midir? Bendenizce işin sır ve dü
ğümü buradadır. Heyeti Celile buna karar verdiği 
anda mesele ayna gibi açılır. Vergiye matrah olan 
bilumum muamelâtı ticariye eşya alım satımı, bilu
mum hizmetler sarih olarak dahildir. Arkadaşlar, ka
nunun muamelâtı ticariyeden addettiği hizmetler mu
kabilinde istihlâki umumî vergisi alıyorsunuz. Kanu
nun muamelâtı ticariyeden addetmediği, fakat kasdi 
ticaret ve temettü ile yapıldığı halde bundan alınma
ması için bendeniz istisnaî bir esbap bulamadım. Ya-
nıldım ise beni yanıltan nokta budur. Yani kanunun 
muamelâtı ticariyeden addetmediği ve fakat kasdi 
ticaret ve temettü ile yapılan muamelât mukabilinde 
istihlâki umumî vergisi alınmaması için bir esbabı is-
tisnaiyet bulamadığım ve bunları diğerinden tefrik 
edemediğim için vergiye tabi tutulmasım muvafıkı 
madelet telâkki ettim. 

ALİ NAZMİ BEY (Kastamonu) — Hasan Beye
fendi, kıyas ile tefsir yapıyorsunuz. Bunlar ticaretten 
madut değildir. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY — Efendim, 
bendeniz de biliyorum ki tababet, avukatlık, ticaret 
kanunu mucibince- muamelâtı ticariyedejn addedilmiş
tir. Fakat bendenizin telakkime göre muamelâtı tica
riyeden maksat, kasdi temettü ile icra edilen lıide-
mattır. Heyeti Celileniz, muamelâtı ticariye, kanunu 
ticaretin muamelâtı ticariyeden addettiği hizmetler
dir, dediği günde bu hizmetlerin ademi mükellefiyeti 
tezahür eder. 

Varidatı Umumiye Müdürinin içtihadı bu merkez
de olduğu için böyle bir talimatname hazırlanmıştır. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Kasdi te-
mettüü izah buyururmusunuz mesele oradadır. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Arz edeyim efendim. 

İnsanlar, bazı meslek erbabı öyle hizmetlerle te
mini maişet etmektedir ki o hizmetler aynı zaman
da bir heyeti içtimaiyenin menafii umumiyesine de 
hadim olur. Yazıhane, muayenehane açan veyahut 
bir hastahane açan bir doktorun yahut bir heyeti 
tıbbiyenin maksadı nedir? Para kazanmak değil mi
dir? (Evet sedaları) Demek ki o müessese veya o 
muayenehane para kazanmak için açılmıştır. Bir diş
çinin bir avukatın başka bir gayesi yoktur. Hatta 
hususi bir mektep, emri maarife hizmet olmakla 
beraber o da bu maksatla ticaret için açılmıştır. O 
halde mükellefiyete iştiraki olacaktır. Çünkü mü
kellefiyetin matrahı kazançtır, bir temettü ve istifa
dedir. TeBâhn hizmeti, simsarın hizmeti, muame
lâtı ticariye değimli? 

ALİ RIZA BEY (İstanbul) — Kazanç Vergisi de
ğil, İstihlâk Vergisi... 

ABDULLAH BEY (Trabzon) — Kazanç Vergisi 
değil, Hasan Beyefendi Kazanç Vergisinden çok 
farklıdır. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
İstihlâk Vergisinden bahsediyorum. 

ABDULLAH BEY (Trabzon) — O halde kazanç
tan bahsetmeyin. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
İstihlâk Vergisinden bahsediyorum. Şümdi bir tel
lâlın, bir simsarın, kanunun, muamelâtı ticariye
den addettiği herhangi bir hizmet erbabın hizmetinden 
istifade eden bir adam vergiye tabi olduğu halde, 
kanunun muamelâtı ticariyeden addetmediği serbest 
meslek erbabımın hizmetlerinden istifade eden adam 
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istihlâk resmûııe tabi olmaz mânası çıkıyor. Bende
niz veçhıi istisnayı sarih olarak göremediğim için aksi 
iddiada bulunuyorum, içtihadımın kendimce doğru
luğunu iddia ederim, başka içtihatlara hürmet ede
rim. Binaenaleyh buradaki muamelâtı ticariyeden 
maksat, kanunu ticaretin muamelâtı ticariyeden ad
dettiği envai hizmettir, denildiği gün, talimatname ta
mamen sarih olur. O esasa göre hallolur. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Muamelâtı ticariyeden 
madut olmayan diğer hizmet erbabı da vardır, Bun
ların da istisnası icap eder. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY — Ne gibi me
selâ? 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Meselâ kahveciler. 
MALİYE VEKİLİ HASAN BEY — Orada satı

lan madde var. Madde (Handeler) hizmet değil; hiz
metten bahsediyoruz. 

TALAT BEY (Ardahan) — Parayı hastadan mı 
alacaksınız? Doktordan mı? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY — Efendim; 
Doktor vasıtai cibayettir. Hizmeti kim istihlâk eder
se, parayı o verir. Kanunen mükellef olan odur. 

TALAT BEY (Ardahan) — Parayı doktor kazan
sın Vergiyi hasta versin. (Gürültüler) 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY — Şimdi kanu
nun ibaresini bir an için bir tarafa bırakınız. Bilu
mum hizmet müstehliki mükelleftir, dese idik. Avu
katlar içerisine girerini idi, girmez mi idi? Yani 
kanunu bu şekilde yazmakta mantıksızlık yoktu. Üc
reti imaliye gibi bilumum istihlâk mukabili olan hiz
metler de bu istihlâk resmine tabidir, diyebilirsdk. 
Şimdi mesele şuradadır. İbarei kanuniye üzerindeyiz. 
İşin menşeine girersek hak kazanırım. Rica ederim. 
Bir dülgerin ücreti imaliyesinden yani onun hizme
tinden istifade ettiğinden mükellef oluyor da. Bir 
doktorun, bir avukatın hizmetinden istifade ederse, 
mükellef olmuyor. Bunun manası yoktur. Bu hu
susta isabet yoktur. Fakat kanun ile bunlar sara
haten istisna edilirse mesele kalmaz. 

Binaenaleyh bu mesele Heyeti Celilenin izhar ede
ceği fikre tabidir. Rasih Beyefendi Kanunun encü
menlerde esnayı müzakeresinde ihracat eşyasına bu 
verginin şamil olmıyacağı, gerek Muvazene! Maliye 
Encümeninde gerek Ticaret Encümeninde teemmül 
edildiği.. 

RASİH BEY (Antalya) — Muvazenei Maliye En
cümeninden sordum, oradan cevap istiyorum. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Tabii Muvazenei Maliye Encümeninde böyle bir şey 

olsaydı bendeniz ona iktifa eder ve onunla mutabık 
kalırdım. Fakat arz edeyim M Muvazene! Maliye 
Encümeni bu kanun için yazdığı mazbatada saraha
ten bu fikri reddetmektedir. 

RASİH BEY (Antalya) — Yoktur. 
MALİYE VEKİLİ HASAN BEY — Kanunun 

mazbatasında vardır, tetkik ederseniz görürsünüz. 
MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Kanunun 

tefsirine lüzum görüyormusunuz. 
MALİYE VEKİLİ HASAN BEY — Muamelâtı 

Ticariyeden madut kelimesi bendenizce muhtacı tef
sirdir. Fakat, siz mevzii sarahat görürseniz amen
na ve saddakna, reyi âliniz tecelli eder, böyle der
seniz, amenna ve saddekna, 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Diyeceğiz... 
MALİYE VEKİLİ HASAN BEY — Reye kon

duğu vakit reyler tecelli eder ve mesele kalmaz. Bir 
kere ihracatı iki kısma tefrik etmek lâzımdır. Bir 
ihracat vardır ki mal sahihi kendi malını satmaksı-
zın ihraç eder. Satış muamelesi mevcut olmadığı 
için ona istihlâk resmi lâzımgehnez. Fakat, harice 
satış, veya peşin para ile satılan malı, sattıktan son
ra çıkardınız mı, vergiye tabidir. Kanunun ihtiva 
ettiği hüküm budur. 

RAHMİ BEY (Trabzon) — Bu muamele güm
rüğe taalluk etmez. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY — Gümrük, 
malın esnayı ihracında verginin talep edildiği bir nıa-
haîdir. Malı sattında mı çıkarıyorsun, satmadan 
mı çıkarıyorsun? Kendi nam ve hesabınıza, Ankon-
sinyasyon) çıkarıyorsanız diyeceğim yoktur. Malı 
bir yerden diğer yere nakleden adamın vaziyeti gi
bidir. 

RAHMİ BEY (Trabzon) — Satmadan çıkaran
lardan alınmıyor mu? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY — Alınmasın 
diye emir verdik. Çünkü orada mükellefe matrah 
olan muamele mevcut değildir. Ben Trabzon'daki 
malımı İstanbul'a nakledersem vergi verir miyim? 
Tabiî vermem, bir muamele yapmadım, malımın 
yerini değiştiriyorum. Mesele bundan ibaret. Fa
kat (Alivre) satmış isem veyahut peşin satmış isem, 
müşterinin ecnebi mcmalikte bulunması resimden 
muafiyeti istilzam etmez. Kanunun ruhuna göre, ka
nunun ruhu budur. 

RAHMİ BEY (Trabzon) — Satılmaksızın yapı
lan ihracat resme tabi değildir. Şimdi ne olacaktır. 
Bunu böyle koyduk mu, malım satan da, ben ken
di hesabıma çıkarıyorum; diyecektir. Bunlar kaça
mak yollardır. 
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MALİYE VEKİLİ HASAN BEY — Derhal bir 
mukabil tedbiri vardır. Biz biliriz ki bu memleketin 
ihracatının ne kadarı ankonsinyasyon gibidir, ne ka
darı alivre satılmış? Fakat, şimdi bize ihracatı ya
parken alivre sattığı halde veya peşin sattığı halde 
ankonsinyasyon demek suretiyle bu yüzde ikifouçuğu 
vermeyecek. Helâl olsun, mesele budur. Binaen
aleyh alarme olacak vaziyette bir şey görmüyorum. 

RAHMİ BEY (Trabzon) — İşlemeğe tabi olarak 
çıkarılanlar nasıl olacak? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Mademki bunu kısmen mahsulâtı arziye vergisinin 
yerine kaim bir vergi olarak kabul buyurdunuz; bu 
harice satılan fındıklar, incir, üzüm, afyon, pamuk 
ve emsali bütün ihracat eşyamız hini ihracında ev
velce % 12,5, geçen sene % 8 ihracat resmine tabi 
idi. Şimdi ihracat resmi yoktur. Hakikati hal bu
dur. 

DOKTOR MAZHAR BEY (Aydın) — İşleme 
ameliyesine tabi olanlar ne olacaktır? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY — Mamul bir 
hâle koymak için verilen ücreti imaliyeler kanundaki 
sarahata göre vergiye tabidir. Ben, kanunun madde
sini değiştiremem, icabında tefsir ederim, fakat içti
hadım yanlış olabilir. Fakat Meclisi Âli burada tef
sir edebilir ve benim yanlışımı tashih eder. Fakat üc
reti imaliyelerin resme tabiiyeti su götürür bir mesele 
değildir. Ben ne yapayım, kanun böyledir. Binaena
leyh bu kanun dolayısiyle bizim ihracat eşyamızın 
geçen sene ve daha evvelki seneki vaziyetten fena va
ziyette olduğunu bendeniz kabul etmekte çok düşü
nürüm. 

RASİH BEY (Antalya) — Hah böyledir. 
MALİYE VEKİLİ HASAN BEY — O meseleye 

geleceğim. 
Binaenaleyh sureti umumiyede ihracatımız gerek 

bu kanunun mutavassıtları bertaraf etmesi dolayısiy
le, gerek ankonsinyasyon gidenlerin muaf olduktan 
dolayısiyle ve bu vergiden dolayı % 8 ihracat resmi
nin kalkmış olması hasebiyle ihracatımızın daha mü
sait olmasını, tabiî, muhakkak addetmek lâzımgelir. 

Nitekim dahilde de biri namına gelen, komisyon
lar namına gelen mallar da aynı vaziyettedir. Bundan 
ne ifade etmek istediğimi tabiî anlıyorsunuz Şükrü 
Bey!... Vızıltı çok ama bal yok. İşte vaziyet böyledir. 
Bu verginin randımanı noktai nazarından vızıltı çok, 
bal yok. Bu vergiyi ben on beş milyon tahmin ettim. 
On beş milyonu bu sene alırsam, bütün tedabire ke
mali itina ile devam etmek şartiyle, bir taraftan müs

tehlikine azamî suhulet temin etmek, diğer taraftan 
Hazinenin hukukunu azamî derecede \ müdafaa için 
çalışmak suretiyle bütçedeki erkâm temin edebilir-
senı kendimi bahtiyar addederim. Bir çok şeyler işit
tim, bu vergiden elli milyon, yüz milyon, otuz mil
yon ahnırmış. Bütün tedabir ile, tesisat ile varılacak 
noktai nihaiye bu verginin randımanı arkadaşlar; büt
çeye konan rakamı geçmez. (O Hazineye geçen ses
leri). 

Mükellefin cebinden çıkan para ile Hazineye gi
ren paranın farkına gelince; mükellef para verir, bu
nun Hazineye girmesini temin için pulu istemezse 
benim kabahatim nedir? Bu kadarcık bir zahmeti ol
sun ihtiyar etmezse ve parayı cebinden verdikten son
ra «yahu; pulumu ver» demezse ben ne yapayım. 
Halkımızın Hazine lehine olarak bu zahmeti ihtiyar 
etmesi gayri kabili iktiham bir vaziyet midir arka
daşlar? (Pul yoktur sesleri). Yevmiye bir buçuk mil
yon pul tabettiriyorum. 39 - 40 milyon tevzi ettim. 
4 milyon da posta ve diğer pullardan vardı. Onları da 
tevzi ettim ve her gün tevzi etmekteyim. Keşke tevzi 
ettiğim pullar paraya inkılâp etse. Başka niyetim 
yoktur. Binaenaleyh serbest meslek, sanatlar erbabı 
hakkında tefsiri Heyeti Celile bugün lütfedince tali
matnamenin asıl veya tasavvur edilen şekli de halle
dilmiş olur. 

Halıcılık meselesine gelince; Halıcılık da biliyor
sunuz ki, bir rakibimiz vardır: Bizden giden nüfusun 
Yunanistan'da halıcılığı tesis ettiği ve bize rekabet 
ettiği malumdur. Hatta bizim erbabı sanatımızı mü
dafaa için, himaye için, Heyeti Celile lâzım gelen 
tedabiri kanuniyeyi de ittihaz etmiştir. 

Halıcılığın maddei iptidaiyesini teşkil eden yün, 
boya, iplik, safahatı muhtelifesi boyanmış iplik... 
İlâm hakikaten burada bir kaç devir meselesi vardır. 
İpliği birinci elden alsa, boyayı ikinci yerden alsa, 
netice itibariyle halının - kilim demiyorum, çünkü ki
lim ihracat eşyasından değildir. Hatta halının dahilde 
satılan kısmı için de bir mesele mevzubahis değildir -
yalnız halıianmızın ihracatını bahusus rakiplerimize 
karşı himaye etmek lüzumuna kaniim. (Bravo sesleri). 
Binaenaleyh bu hususta gelen heyeti de dinledik. Ti
caret Vekâleti de alâkadardır. Ticaret Vekâletiyle de 
temas edeceğiz. Mahalline maksur ve müfit olacak, 
gayeye hadim olacak bir şekli himaiyeyi tespit edip 
arz edeceğiz. İhracat meselesini arz ettim. 

Perakendeciler ve satış pusulası meselesi; arz ettim 
ki, iki şekil tespit ettik. Esnaf hangi sıjufa dahil ol
mak istiyorsa ona razıyız. Yalnız gaye olan halkın 
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cebinden çıkan mükellefin cebinden çıkan paranın 
mümkün mertebe tamamiyle Hazineye girebilmesi 
için vesaiti murakabe ve teftişi büsbütün ortadan kal
dıramayız. Buna imkân yoktur. O vakit iş başka şek
le girer. 

Reşit Bey arkadaşımız tatbikatta gördüğü şeyleri 
bilmem talimatname icabı mı, kanun icabı mı telakki 
ettiler, yoksa lâtife olsun diye mi söylediler: Pırasa
ya, lahanaya, buza pul yapışmazmış, Pırasaya lahana
ya pul yapıştırılması meselesini nereden çıkardılar 
anlamıyorum. Vakıa ben de görüyorum1: Alış - veriş 
ettiğin zaman kese kâğıdına pul yapıştırıyorlar onun 
için de tedabir ittihaz ettik, kese kâğıdı gider gelir 
üzerinde yine aynı pul vardır, hiç bir şey bilmez, za
vallı zannettiğiniz esnaf kanunun icabatını öyle an
lamakta ve onun mukabil tertibatını o kadar iyi dü
şünmektedirler ki, merak etmeyin, bize çıkartırlar. 
(Handeler). 

Binaenaleyh ister eşyaya yapıştırılsın, ister müşte
riye verilsin her halde verilen pulların yırtılmasını ve 
gayri kabili istimal bir hale konmasını da tamim et
tik ve tedabir aldık. 

Arkadaşlar; bu kanun, arz ettiğim gibi mahiyeti 
itibariyle seyyal bir vergidir. Matrahı gayet hassas, 
oynak fakat mukabil tedbirleri kaçamak yolları bu
lunması kolay olan bir vergidir. Bahusus itiyadı ol-
ımyan bir memlekette, ilk tatbik eden bir memleket
te müşkülâtı dâi bir vergidir. Fakat bütün bu mah
zurlarına rağmen - bu mahzurların bir kısmı tatbikat 
ile, fiiliyat ile kalkacaktır, buna benim imanım var
dır - mahiyeti itibariyle ilmî bir vergidir. Mazhar Mü
fit Beyin arzu ettikleri hususatı ilmiyeyi, hususatı 
maliyeyi haiz bir vergidir. Bu vergi Fransa'da kabul 
edileli 6 - 7 sene olduğu halde Parlamentoda Maliye 
Vekili ile mebuslar arasında hâlâ sual ve cevap tea
tisini icap edecek vaziyettedir. Fakat Fransız bütçe
sinin bugün direği, amudu f ıkarasidir. Senede 7 mil
yar küsur frank alıyor, yani bizim para ile beş yüz 
milyon Hra eder. 

Allah'tan temenni ederim ki, bu vergimiz, fiili
yatta kavaidi iktisadiyeye tevfikan Fransa'ya verdi
ğinin onda birini bize versin. Bu vergi bütçemizin 
esasına başka bir kudret verebilecek kabiliyette bir 
vergidir. Bu itibarla bu vergiyi bulup teklif ederken 
bir itminan ile teklif ettim ve bu itminanım değiş
miş değildir. Atiyen bu vergiden çok şeyler bekle
mekteyim. Fransa'nın onda biri olalım. Tekrar edi
yorum - nüfus itibariyle değil - vergi itibariyle onda 
biri olalım. İnşallah bu verginin randımanı onda bir 
olur. 
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ALÎ NAZMİ BEY (Kastamonu) — Vergi itiba
riyle mi olalım? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Heyeti umumiyesi itibariyle, nüfus itibariyle üçte bi
riyiz, mesele budur. Yani on sekiz günlük hayata 
malik olan ve şeraiti umumiyesi ve kabiliyeti tatbiki-
yesi, Seyyaliyeti arz ettiğim şekilde olan bir vergi
nin Heyeti Celilenizde müzakere edilirken, bir çok 
nevakısı görüleceğine, tenkit edileceğine ezelden kani 
idim. Böyle olması pek tabiîdir ve gayrı muntazır 
bir vaziyet karşısında değilim. Bittabi böyledir ve 
böyle olması tabiîdir. Vergi dolayısiyle maruzatım 
bundan ibarettirt 

REİS — Hasan Beyefendi; bazı sualler sorulacak
tır. Buyurun İbrahim Bey, sualinizi sorunuz. 

İBRAHİM BEY (İsparta) — Şimdi ihracatı ma
liyemiz meyanında halı kadar mühim olan gül yağcı
lık meselesi vardır. Onun için Vekil Beyefendi ne dü
şünüyor. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Bu çığırı açacak olursak pamuk, yün, tiftik, tütün, 
afyon, incir, üzüm, vesair eşya da « mahiyetleri iti
bariyle - aynı vaziyettedir. Hatta gülyağının nıevadı 
iptidaiyesi 8 - 10 devir ile elde edilen bir şey değil
dir. Gülyağı inbikten çekilir, bir elden istihsal ve bir 
elden ihraç edilir. Zate.ı hacmi az kıymeti büyük bir 
şey olmak itibariyle, ticaretinin ne şekilde olduğu
nu hepimiz biliriz. Binaenaleyh gülyağından evvel 
sureti umumıyede diğer ihracat eşyamızın gümrük 
itibariyle himayesi mevzubahis olabilir. Fakat bu 
vergi münasebetiyle değil. O ayn bir iştir. Yoksa 
bütün ihracat eşyamızı himaye etmek isteriz. 

NAİM HAZIM BEY (Konya) — Efendim, En
cümence Hükümetçe istihlâk vergilerinin oibayet ve 
kontrolü için ne kadar masraf yapılacağı tahmin 
ediliyor? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Bu sene Maliye bütçesine, yine kendi içinden çık
mak suretiyle bütün Maliye bütçesine, bilhassa mem
leketin varidat teşkilâtını vergi tahakkuk ve tahsil 
kadrolarını zenginleştirmek için, takriben senevi iki 
milyon zammı istilzam eden bir teşkilât yaptık. Fa
kat bu teşkilât münhasıran şu veya bu vergi için de
ğil, gerek eskiden beri cari olan vergilerimizin gerek 
yeni vergilerimizin tahakkukatiyle, takibatiyle, tadi-
lâtiyle uğraşmak üzere yapılmıştır. Şimdiye kadar 
sekiz vilâyetimizde vergi tahakkuk ve tahsilat daire
lerimiz mevcut idi. Bu sene 31 vilâyete iblâğ ediyo
ruz. Yalmz bu vergi için değil, umum vergiler için. 
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Binaenaleyh bu iki milyon zamaim meyanmda bu 
vergiye isabet edecek olan nısbetin kaç kuruş oldu
ğunu zatıâliniz de hesap buyurabilirsiüiz. İstihlâk 
vergisine mahsus ayn memurumuz, ayn kadromuz 
yoktur. 

ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Deminden buyurdunuz 
ki, (ankonsinyasyon) yani hariçte satılmak üzere gön
derilen mallardan istihlâk vergisi ahnmıyacak. Bun
ların harice gitmesi demek, oraya gidip satılacaktır 
demektir. Bunlardan istihlâk resmi alınmıyacaktır. 
Halbuki herkes ankonsinyasyon usulünü iltizam et
mediklerinden dolayı bu usulü iltizam edenlere imti
yaz vermek demektir. Bu da diğer ihracat tacirleri
nin zararına bir imtiyaz olacaktır. Vakıa ben ihracat 
eşyasından istihlâk vergisi alınması taraftan değilim, 
ama bu da zannederim doğru değildir. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Bendeniz varacağı neticeyi şöyle görüyorum. Şimdi
lik ankonsinyasyon giden malın tecrübelerini görmü
şüzdür. Bunun tadını tatmışızdır. Malı satmadan Av
rupa'ya gönderip, orada ağır resim verip, depo üc
reti verip yahut kendisi orada depo tutarak zarar 
etmemek için malını saklamanın cezasını bu memle
kette şimdiye kadar bu işi yapan tüccarlar çekmiş
lerdir. Ben yalnız 3 - 5 kişi tanıyorum ki, bu işe te
şebbüs etmiştir ve bu işi yapmıştır. Hepsi zarar et
miştir. Çünkü bir defa Türk malı ecnebi memleket
lerin birine saülmaksızın o memleketteki rüsuma, 
ücrete ve icra vesaireye tahammül etmek üzere gitti 
mi onu orada boğarlar, öyle zamanlar olur ki, bazan 
malı bırakıp kaçmak bile hadis olur. Bu vaziyetler 
hikâye değil, faraziye değil, hadis olmuştur, vakidir. 
Binaenaleyh ankonsinyasyon mal çıkanp satmak 
doğru değildir. Olsa olsa başlıca İhracat eşyasının 
mahalli istihlâk oton, mahalli füruhtu olan yerlerde 
komisyon evleri teessüs edecek... 

EMİN BEY (Eskişehir) — Muvazaa olacak. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Arz ettim efendim; muvazaayı yapan, hukuku hazi
neyi katetmek isteyen, muvazaa yoluna sapmakta ce
vazı ahlâkî gören mükellefinin tamamen önüne geç
meye imkân yoktur. Diğer memleketler de vergilerin 
istenildiği gibi tahsil edildiğini görüyorsanız bunu 
oradaki yalnız memurini maliyenin kudretine değil, 
halikın Hükümet hakkı, Hükümet borcu diye kabul 
ettiği şeye verdiği manaya ve duyduğu hisse atfedi
niz. Binaenaleyh kaçakçılık yapmak isteyenlere bü
tün yollan kapayamazsmız. Bütün yollan kapayacak 
tedabire tevessül edecek olursanız o vergiyi gayri ka

bili tatbik bir hale korsunuz, vaziyet budur. Esasen 
bunun fiiliyatta çok vazih mikyasta olacağını zannet
meni. Dediğim gibi Komisyon evleri teessüs edecek 
herkes malım komisyoncusuna yüklecektir, vaziyeti 
kanuniye budur. Satılmadan vergi almağa hakkım 
yoktur. 

NİYAZİ BEY (Mersin) — Bütçeye konan erkanı 
hakikate mutlaka yakın olmak lâzımdır. Tahminat 
ve erkamın esaslı bir şeye istinat etmesi lâzımgelir. 
Bu kadar ağır olacak ve hayatı bu kadar tazyik ede
cek ve bilhassa memurin gibi müreffeh olmıyarak 
yaşayan adamlann ihtiyacını tazyik edecek olan 
böyle bir vergi hangi esasa 'istinaden tahmin ediliyor? 
Belki elli milyon olur, üç milyon olur. Bazı gazeteler
de okuyoruz, İstanbul'un 15 günlük varidatı takriben 
üç yüz bin lira olmuş deniliyor. Eğer üç yüz bin lira 
ise, yalnız İstanbul'un 7 küsur milyon varidatı olur. 
Diğer memleketlerin varidatı da hesap edilirse her 
halde büyük bir yekûna baliğ olur. Eğer hakikatte on 
altı milyonda kalacaksa halkı bu kadar müşkül va
ziyete koymağa mahal yoktur. Tedabir düşünelim, 
biran evvel teşebbüsata girişelim. İkincisi... 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Müsaade buyurursanız birinci suale cevap vereyim, 
sonra unuturum. Niyazi Beyefendinin sualindeki ma
nalı gördüğüm bir cihet var. Bu verginin masebakı 
yok ki, konulan erkanu muhammenenin hakikate 
mümkün mertebe karıp zuhur edeceğini iddia edebi
leyim. Yalnız konan erkam Muvazenei Maliye En
cümenince yapılan hesapta bu verginin matrahı ol
mak üzere tahmin edilen muamelâtta, ithalât ve ih
racatta, bunların vasati olarak üç defa devrettiği na
zarı itibara alınarak - kanunun müstesna tuttuğu ye
kûn erkamının bu yekûnu umumiden tenzili vesairesi 
itibariyle - takribi olmak üzere 20, 25 milyon olma
sı lâzım gelirse de ilk seneî tatbiki olmak ve yarım 
saatten beri Heyeti Celileye vaki olan maruzatım 
meyanında ittihaz edilmiş ve edilmekte bulunan tet~ 
kikat ve mukabil tedbirler neticesi olarak vereceği 
fire vesaire cihetleri nazarı itibara alınarak hayali 
erkanıa kapılmamak için mümkün mertebe tahakku
kunu ümit ettiğimiz rakam olmak üzere bunun yüz
de altmışını tespit ettik. Hakiki erkam, birkaç sene
lik hayata malik olduktan sonra ele geçecek erkanu 
hesabiyedir. Erkanu msaiye ve adediyedir. Bu olma
dıktan sonra konan rakamın hakikate takarrübünü 
iddia edemem. Fakat eski vergiler için elimde cetvel
ler vardır. Bir sene evvelki, iki sene evvelki tahak-
kukaü, tahsMti İfade eder. Fakat bunda böyle bir 
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esas yoktur. Fakat halka çok büyük tazyik veriyor. 
Kendinin de miktarı azdır, demek zannederim mun-
sffane değildir. Bendeniz de mükellefin meyanında-
yım. Zatıâliniz de mükellefin meyamndasınız. Bu 
vergi, yirmi günden beri tahsil ediliyor. Bu yirmi gün 
zarfında duyduğunuz tazyikin sikletini, derecesini 
lütfen ölçünüz. Ben de ölçüyorum. Herkes kendi is
tihlâkine göre ölçmektedir. Ben; böyle eziyor, öldü
rüyor, diyecek bir vaziyette değilim. 

NİYAZI BEY (Mersin) — Ben Mebus olduğum 
halde onun sikletini hissediyorum. 

MALlYE VEKlLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
(Devamla) — Saniyen on beş milyon lirayı zatıâliniz 
az görüyorsunuz. Bütçemizde, maalesef on beş mil
yon lira varidatı olan kaç vergi olduğunu nazarı iti
bara alırsanız bu verginin pek ehemmiyetli ve pek 
kıymetli olduğunu kabul etmek zaruretinde kalırsınız 
ve öyle kabul etmek lâzımdır. 15 milyon lira varida
tı olan bir vergi, birinci sınıf vergilerimizdendir. Büt
çemizde böyle vergi, ya üç tanedir, ya iki tanedir. 
Binaenaleyh, on beş milyon deyip geçmemelidir. Ya 
dayak yimedin ya sayı saymasını bilmezsin derler. 
On beş milyon lira bir meseledir. Onu toplamağa 
başlayınca insan onun ne olduğunu anlıyor. 

NİYAZI BEY (Mersin) — Ağır transitten istihlâk 
vergisi alacak mısınız? 

MAIİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Hayır; alelumum transit, biz de bir istihlâk muame
lesi olmadığından, istihlâk vergisine tabi değildir. Sa
rih olarak arz ediyorum. Alelumum transit istihlâk 
vergisine tabi değildir. Fakat transit muamelesi yü
zünden kazanç hasıl oluyorsa, kazanç vergisine tabi
dir. 

EMİN BEY (Eskişehir) — Tiftik ve yapağı? 
MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 

Efenduıı ağnam resmini veren tiftik tüccarı değildir. 
Tiftiği, keçiyi besliyor, o başkadır. Bu başkadır. Gül 
yağına benzemiyor. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Üzerine ilâve edile
cek bir vergidir. 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. İstihlâk Kanunundaki muame

lâtı ticariyeden maksut, Ticaret Kanununun kastetti
ği ticarî muamelâttır. Tefsire muhtaç değildir. Faslın 
reye vazını teklif eylerim. 

Karesi 
Mehmet Vehbi 

RElS — Müzakerenin kifayetini reye arz edece
ğim. 

RASİH BEY (Antalya) — Kifayet aleyhinde söy
leyeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, kifayet aleyhinde söz al-
mışımdır. Müzakere kâfi değildir. (Çünkü sesleri). 
Çünkü Vekil Beyefendi müzakerenin kifayeti kara
rını alabilmek için birbuçuk saat söz söylemiştir. 
Mevzu temas etmiştir. Bilhassa ihrasat eşyası üzerin
de söylediği sözler katiyyen ameli bir faydayı temin 
edecek şekilde değildir. Çünkü müstahsilin henüz 
memleketimizde ne doğrudan doğruya ihracat ta
cirliği yapabilmesi imkânı vardır, ne de müstahsil 
malını bir ihracat komisyonuna verir ve memaliki ec-
nebiyeye gönderebilir. Bunun ikisinin de, iki şıkkın 
da imkânı komisyoncularla anlaşarak muvazaa yap
mak suretinde belki olabilir. Fakat bunun da yapıl
ması imkânı yoktur. Çünkü memaliki ecnebiyeye 
sevkedecek malı muvazaa suretiyle satmak imkânı 
yoktur. Çünkü müstahsil teslim edemez. Vekil Beye
fendi hazretlerinin buyurdukları gibi eğer ihracat eş
yamızın, mallarımızın müşterileri kapımızın önüne 
gelmiş bizi bekletiyorlarsa, bize yalvanyoriarsa, böy
le vaziyette iseler, o vakit buyurdukları doğrudur, 
isterse on kere istihlâk vergisi alalım. Fakat vaziyet 
böyle değildir. Kânunu evvel ve sani, şubat, mart, ni
san aylarını, şu geçirdiğimiz altı ayı gözönüzün önü
ne getirmenizi hepinizden rica ederim. İhracat eşya
sı yetiştiren müstahsiller ve hu ihracat eşyasına tavas
sut eden tüccarların bu altı ayda, geçirdikleri buh
ranı gözünüzün önüne getirelim. Onun için bu kısım
da vaziyet tenevvür etmemiştir. Bu kısma her halde 
şekli katî vermek lâzımdır. 

Arkadaşlar, gelecek sene yine aynı vaziyet hâsıl 
olmamalı, memleket buhran geçirmemelidir. (Doğru 
sesleri), ihracat eşyamız içinde bir yahut iki üç istih
lâk resmi verlpte çıkmağa mütehammil eşya yoktur. 
Memleketimizde halıdan bir defa alınacak istihlâk 
ve ihracat resmi ile imkânı yoktur bir daha satamaz
sınız. 

Efendiler; geçen seneki buğdaylarımızı, İstanbul'a 
getiripte Amerika ununa karşı satamamışızdır. Reka
bet edememişizdir. Durmuş kalmıştır. Nakde tahvil 
edememişizdir. Bu münasebetle Heyeti Vekileden en 
mühim olan bu noktada kendilerinin bilhassa en mü
him faaliyetlerini rica edeceğim: Satılacak eşyayı bi
ran evvel satıp nakde tahvil etmek memleketimizde 
mühim bir iş olmuştur. Bu iş o derece mühim iken 
bir de istihlâk vergisiyle ihracat eşyamız müşterisini 
zayi edecek olursa ben korkarım ki; gelecek sene pa
ra buhranına maruz kalırız. Bu meselenin müzakere-
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sı esnasında da Muvazene Encümeninde bulunmuş
tum. Muvazene Encümeni bu noktada çok musir idi. 
Muvazene Encümeninin bu ısrarından ilham alarak 
her halde Meclisi Âlinin arzusu dahilinde ihracat eş
yası üzerinde bir şekil bulmamız zarureti vardır. 

REİS — Efendim, müzakereyi kâfi görenler, lüt
fen el kaldırsın... Kâfi görmeyenler el kaldırsın... Mü
zakere kâfi görülmüştür. 

Riyaseti Celileye 
İstihlâki Umumî Kanununda ihracat eşyasının 

hini ihracında vergiye tabi tutulacağına dair bir ka
yıt ve sarahat olmadığı cihetle Maliye Vekâletince 
tatbikatta ona göre muamele ifasının teminini arz ve 
teklif eylerim. 

Trabzon 
Rahmi 

Riyaseti Celileye 
Umumî İstihlâk Vergisi Kanununun ilk madde

sindeki (muamelâtı ticariyeden) tabiri sarihtir. Tica
ret Kanununun dairesi ile mahdut kalması tabiidir. 
Cîbayetinde bu hududun geçilmemesi lâzımdır. Mali
ye Vekâleti aksi kanaatta ve icap ediyorsa maddenin 
tevsian tadilini teklif edebilir. Bu noktayı Heyeti Ce
hrenin nazarı tasvibine arz ederim. 

Giresun 
Hakkı Tarık 

3. — Kütahya Mebusu Ragıp Beyin, halıcılığı hi
maye edecek tedabirin hükümetçe biran evvel ittihaz 
ve Meclisi Âliye teklifi hakkında takriri. 

Riyasete 
Halıcılık hakkında Maliye Vekili Beyin bulacağı

nı vaat ettiği çarenin Bütçe Kanunun tasdikinden ev
vel Meclise yetiştirmesi lâzımdır. Bu cihetin tahtı ka
rara alınmasını teklif eylerim. 

Kütahya 
Rajap 

Riyaseti Celileye 
Avukatların, tabiplerin, hususî mekteplerin müs

tesna olduklarına dair maddei kanuniye o derece sa
rihtir ki tefsire bile ihtiyacı olmadığına Heyeti Ce
lilerin kararını teklif eylerim. 

Urfa 
Saffet 

Riyaseti Celileye 
Doktor ve Avukatlar gibi serbest meslek esbabı

nın hizmetleri mukabilinde aldıktan ücretlerin istih
lâk vergisine tabi tutulmaları ruhu kanuna muhalif

tir. Bu baptaki talimatname veçhile muamele yapıl
masını teklif ederim. 

Konya 
Naim Hazmı 

Riyaseti Celileye 
Hür meslek erbabının muamelâtı,, muamelâtı tica

riyeden madut olamayacağından kanunun sarahatine 
mebni avukatlar, doktorlar vesair hür meslek sahip
lerinden istihlâk vergisi alınmaması lâzımdır. Kanu
nun bu hususa mütedair (şayet maddesi) Meclisi 
Âlice mucibi tefsir görülmekte ise, Kavanini Maliye 
Encümenine havalesini arz ve teklif ederim. 

Antalya 
Ahmet Saki 

Riyaseti Celileye 
Esasen mahsulâtı arziye vergisine tabi olmayıpta 

halen resim verilmekte olan tiftik vesaire gibi meva-
dm istihlâk resminden istisnasını arz ve teklif eyle
rim. 19 . 5 . 1926 

Eskişehir Mebusu 
Emin 

Riyaseti Celileye 
İhracata mahsus mallarımız serveti milliyemizin 

esası ve siyaseti iktisadiyemizin ruhudur. Avrupa ve 
Amerika pazarlarında çok müthiş rekabete maruz
dur. Ufak bir farkı fiyat, rekabeti hariciyenin gale
risi ve binnetice malımızın felâketini muciptir. İstih
lâk kanununda ihracat ve ticariyemizin resme tabi ol
duğuna dair sarahat yoktur. Bütçeye vaz'ı ve tahsil 
ve cibayeti miktarı tasrih edilen rüsumu istihlâkiye 
birkaç misle baliğ olacaktır. Şu halde hayatı iktisa
diyemizin en can alacak bir noktasını teşkil eden ih
racata mahsus her cins malımızın hini ihracında rü
sumu istihlâkiye alınmamasını, serveti milliyemizin 
sıyanetini, hayatı iktisadiyemizin selâmeti namına arz 
ve teklif ederim. 

Ardahan 
Tahsin 

REİS — Efendim, Vehbi Beyin takririni tekrar 
okuyacağız* 

(Karesi Mebusu Vehbi Beyin takriri tekrar okun
du). 

4. — Malatya Mebusu Mahmut Nedim Beyin; 
istihlâke mahsus defterlere pul ilsakı meselesinde ba
yi ve müşterinin müştereken mesul tutulmaları hak
kında takriri. 

Riyaseti Celileye 
İstihlâk vergisinden matlup olan menafii tamamiy-

le temin edebilmek için pul Uşak ve sarfından bayi 
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ve müşterinin müştereken mesul tutulmalarının tah- I 
ti karara alınmasını teklif ederim. I 

Malatya I 
Mahmut Nedim I 

Riyaseti Celüeye 
Ufak tezgâhlardaki neşriyatın mevaddı iptidaiyesi I 

olan ipekten istihlâk vergisi alındıktan sonra mamu- I 
lâtından alınmamasını teklif eyleriz. 

Denizli Denizli I 
Mazhar Müfit Yusuf 

Riyaseti Celileye 
Takrirler bu baptaki kanunun tefsir ve tadilini I 

muciptir. Bütçe ile müzakeresi muvafık değil, takrir- I 
lerin ait olduğu encümenine havalesini teklif eyle
rim. 

Yozgat 
Ahmet Hamdi I 

(Kabul sesleri). I 
AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Usul hakkın

dadır. Evvel emirde bu reye konmalıdır. Bu takrir- I 
lerin bütçeye, varidata taalluku yok. Usulü cibayetin I 
tadili hakkındadır. Ait olduğu Encümenlere havalesi 
lâzımdır. (Kabul sesleri). 

REİS — Efendim, şimdi takrirler şu suretle tas
nif edilmiştir: Evvelâ Hakkı Tarık Bey, Vehbi Bey, 
Şeyh Saffet ve Naim Hazım Beyler avukatlardan, I 
serbest meslek erbabından vergi alınmaması lâzım ge
lir diyorlar. 

AHMET SAKİ BEY (Antalya) — Benim takri
rim de alınmaması hakkındadır. 

REİS — Efendim, Saki Bey takririnin sonunda | 
kanunun bu hususa mütedair maddesi şayet Meclisi 
âlice mucibi tefsir görülmekte ise Kavanini Maliye 
Encümenine havalesini teklif etmektedir. 

ALİ NAZMİ BEY (Kastamonu) — Muhtacı tef
sir değildir diye karar vereceğiz, mesele vazıhtır. 

REİS — Ben şimdi söyleyeceğim, diğer takrirler; 
mesele vazıhtır, Meclis buna karar versin diyor, Ma
liye Vekili de Meclis buna karar versin diyor. Yani 
tefsire muhtaç değildir. Tefsir zemini değildir. Mec
lis bunun hakkındaki noktai nazarını izhar etsin di
yorlar. Bu halde bu takrirler reye konur. Maliye Ve
kilinin arzu ettiği gibi karara iktiran eder. Meclis ka
naatini izhar eder. 

MUSTAFA BEY (Elâzığ) — Diğer takrirler var 
efendim. 

REİS — Diğerleri Encümene havalesi hakkında
dır. Şayet bu kabul edilmezse ondan sonra Ahmet j 

Saki Beyin teklifi, Encümene havalesi hakkındadır. 
Onu tekrar reyinize arz edeceğim. İhracat eşyasından 
resim alınmaması hakkında iki takrir vardır. 

MUSA KÂZIM BEY (Konya) — Takrirlerin reye 
sureti vaz'ı hakkında söz istiyorum. 

REİS — Buyurunuz. 

MUSA KÂZIM BEY (Konya) — Efendim, usul 
noktasında yanlış bir yola gittiğimizi zannediyorum. 
Serbest meslek erbabının istisnası teklif ediliyor. Ka
nunda bunlar mükellef değilmiş, Meclis karar versin 
deniliyor. Eğer kanunda serbest meslek erbabının is
tihlâk vergisiyle mükellefiyeti yoksa İstiklâk Kanunu 
metni kanun elde değil iken esbabı mucibesi mütalaa 
editmiyerek, bir Bütçe Kanununun müzakeresi esna
sında böyle bir karar tefsiri hatalı olur. Ben de ser
best meslek erbabmdanım. Yarın gideceğim yer ora
dır. Sözüm belki aleyhime gibidir. Vekil Beyin ka
naati bunların istisnasına dair ise ve kanun bunların 
sarahaten istisna ediyorsa ve öyle olduğu halde bun
lardan vergi alınıyorsa Vekil hakkında ayrıca mua
mele yapılır. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Kanunda oha tabii alınanı. 

MUSA KÂZIM BEY (Konya) — Ben usul nokta
sından söylüyorum Hasan Bey, diğer takrirler tadil-
naıne mahiyetindedir. Kısmen temenni mahiyetinde
dir. Temenni mahiyetinde olanlar doğrudan doğruya 
icrayı icabı zımnında hükümete verilir. Tadile ait olan 
takrirlerin reye vazedilmesine lüzum görmüyorum. 
Çünkü kanun müzakere edilmemektedir, neyi müza
kere edeceğiz, verilecek karar ne mahiyettedir? Mec
lis ya kanun yapar, ya kanunu tadil eder. Bu ikisinin 
haricinde gerek tefsiri ve gerek icraî bir karar veri
lemez. Bana kalırsa kanun daha dün kabul edilmiştir. 
Eğer muhtacı tadil ise, encümene verilir. Esbabı mu-
cibesiyle tadil edilir. 

MEHMET VEHBİ BEY (Karasi) — Efendim, 
beyefendinin buyurdukları varit idi. Ne vakit? Tefsir 
edilmesi lâzım gelse. Fakat biz diyoruz ki tefsire muh
taç değildir. Kanun sarihtir. Herhangi bir Vekil ka
nunu yanlış anlar da, yanlış tatbik ederse onu da mı 
tefsir edeceğiz? Biz diyoruz ki; kanunda muamelâtı 
ticariye denip duruyor, muamelâtı ticariye ibaresi sa
rihtir, bunun yanı başında komisyoncu filan, falan 
vardır. Bunun tefsirine lüzum yoktur. Çünkü; kanun
da resimle mükellef tutulanlar Ticaret Kanununun 
gösterdiği tacirlerdir; muamelâtı ticariyedir. Binae
naleyh tefsire lüzum yoktur ve bunda o serbest mes
lek erbabı dahil değildir. 
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DOKTOR MAZHAR BEY (Aydın) — Bendeniz 
Muvazenei Maliye Encümeninden bir sual soraca
ğım. Bu meselede noktai nazarı ne idi? 

REİS — Sual zamanı geçti efendim. 
DOKTOR MAZHAR BEY (Aydın) — Söylerse 

mesele hallolacak. 
REİS — öyle, fakat onun zamanı geçti. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim, 
bendeniz takririmi yazarken hemen hemen Musa Kâ
zım Beyin itirazı burada herhangi bir suretle vesile 
bulunur, söylenir diye takriririmi öyle yazdım. Ben-
denizce tefsir de mevzubahis değildir. Hatta muhtacı 
tefsirdir, değildir diye bir karar, bir mütalaa alınma
sı bile mevzubahis değildir. Mevzubahis şudur : Bazı 
mütalaa dermeyan olunmuştur, Meclisi Âli bunun 
hakkında fikrini izhar edecektir. (Muamelâtı ticari-
yeden) ibarei kanuniyesi üzerinde Meclisi âlinin fikir 
ve reyi nedir? İşte bu izah olunacaktır. Bunun için 
takririmi şu şekilde yazdım : 

«Umumî İstihlâk Vergisi Kanununun ilk madde
sindeki (muamelâtı ti cariyeden) tabiri sarihtir. Ticaret 
Kanununun dairesi ile mahdut kalması tabiidir. Ciba-
yette bu hududun geçilmemesi lâzımdır. Maliye Ve
kâleti aksi kanaatta ise ve icap ediyorsa maddenin 
tevsian tadilini teklif edebilir. Bu noktayı Heyeti Ce-
lilenin nazarı tasvibine arz ederim.» Bunun için, mev
zu olan şey tefsir değildir. Muhtacı tefsir değildir. 
Muhtacı tefsir olup olmadığı meselesi de değildir. 
Bendenizin noktai nazarım şudur; Meclisi Âli ancak 
bir madde üzerinde şu mütalaat üzerine bir fikir ve 
rey verecek ve mütalaat beyan ve izhar edecektir, 
mesele bundan ibarettir. 

REİS — Hakkı Tarık Beyin takririni reyinize arz 
ediyorum. Tasvip edenler lütfen el kaldırsın... Tasvip 
etmeyenler lütfen el kaldırsın... Tasvip edilmiştir. 

(Mesele bitti sesleri) Şeyh Saffet Beyin, Naim Ha
zım Beyin takrirleri de aynı mealdedir. 

AHMET SAKİ BEY (Antalya) — Benim takririm 
de aynı mealdedir. 

REİS — Saki Beyin takririne mahal kalmamıştır. 
Maksut olan mesele bu idi ve hallohındu. Şimdi ihra
cat eşyasından istihlâk vergisi alınmaması hakkındaki 
iki takrir encümene tevdi olunacaktır (hayır sesleri). 
Efendim... Rica ederim, bunda yanlış anlaşılmış veya 
Maliye Vekâletince herhangi bir surette yanlış tatbik 
edilmiş bir şey yoktur. İhracat eşyasından resim alı
nıyor, bu takrirler de resim alınmasın diyor. 

RAHMİ BEY (Trabzon) — Bendenizin takririm 
aksini iddia etmektedir. Resini alınması hakkında 
sarahat yoktur. Hilafı kanun alınıyor. 

REİS — Maliye Vekili izahat versin. 
RAHMİ BEY (Devamla) — Efendim, kanunun 

yanüız bir maddesinde (bir ticarethane halinde o ti
carethaneye mıuzaf olarak) deniliyor... Bu demek 
değildllr ki, memafliki ecnebiyeye ihraç edilen mallar 
istihlâk vergisine tab'dâr. Bir ticarethane gümrük 
ard'yesindefci bir malı satabilir. Bu maldan istihlâk 
vergisi alınamaz. Kanunda bu istihlâk resmine tabidir 
âtye sarahat yoktur. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Arz edeyim efendJm* Rahmi Beyefendinin mütaîaa-
tına iştirak edemem. Kanunda ithalât ve ihracat mev
zubahis değildir. Kanunda mevzubahis olan mükel
lefiyet, satış muamelâtıdır. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — İstihlâktir, istihlâk. 
MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 

İstühJâk satış üzerine olur. 
ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Memleket dahilinde is

tihlâk edilirse, ihraç edilmezse... 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY — Müsaade 
buyurun, dinleyin efendum. İthalat ve ihracat mevzu
bahis değildir ki; iithaîât tabidir, ihracat tabidir diye 
kayıt koyacağız. Satış muamelesi yoksa ithalât dahi 
tabi değildir. Gümrüğe kadar gelir, gümrük resmini 
verip içeri girer. Başka bir muamele yoktur. İthalât 
istihlâk resmi veriyor. Ne zaman? bir satış vaki 
olursa; satış üzerinden vergi alınır. Kanunun emret
tiği matrah budur. Satışın hariçte olması, daHıiîiiKÎe 
olması seyyaradır. Eğer İhracat bir satış muameletsiyle 
tcvem bir muamele ise vergiye tabidir. Arz ettiğim 
gibi malını kendi hesabına memaliki ecnebiyeye ih
raç ediyorsa, tâbi değildir. Bu tabi olmayış, ihracat
tan dolayı değildir, kanunun matrahı olan satış mu
amelesinin mefkudıiyetindendir. Binaenaleyh kanun
da ihracattan alınacağına dair sarahat yoktur, ih
racattan aüman resim hilafı kanundur, bu telâkkiye 
İştirak edemem. Kamın böyle değildir. Satış olursa 
mükellefiyet katidir. Dahildeki bir adam memaıliki 
ecneMyedeki bir adama satış yaparsa* vergi mükelle
fiyeti vardır. Matrah mevcuttur. Mesele budur. İh-
racaat bizatihi mevzubahis değildir. Bunu tasrih et
mek isterim. 

REİS BEY — Encümen de mütalaasını söylesin. 
MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (Çankırı) — 

Efendim, mesele çok karıştırılmıştır. İstihlâk yoksa 
res>Iım alınmayacak manası çıkarıhnalk isteniliyor. 
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Esasen mazbatamız okunacak olursa; vergi teklif edi
lirken neye dair olduğu tamamen yazılmıştır, (Şifr 
dafer) denmiştir, mazbatamızda tasrih edilmiştir. İs
tihlâk ediliyor alınacaktır, edilmiyor, ahnmıyacaktır 
diye öyle bir mana yoktur. Esbabı mucibe mazbata
sında tamamiyle zikredilmiştir. İhracat meselesine 
gelince, Muvazeneli Maliye Encümeninin noktai na
zarı, Tcaret Encümeninin noktai nazarı ite bir de
ğildir. Muvazenei Maliye Encümeninin noktai na
zarı, esbabı mucibe mazbatasında zikrediMiği veç
hile, ihracat eşyasının istihlâk resmine değil, bir 
müddeti muvakkate için % 5 ihracat resmine talbi 
olması merkezinde idi. ihracat eşyasından % 5 ih
racat relsmi alınmasını Heyeti Celile kabul buyur-
mıadı ve Ticaret Encümeninin noktai nazarına iştirak 
edildi. Satış olursa bu vergi % 2,5 satış bedeli olarak 
alınacaktır. 

ALİ NAZMİ BEY (Kastamonu) — Memaliki 
ecnebıyeye gönderilecek eşya komisyoncuya gönde
rilirse? 

MUSTAFA ABDÜLHALtK BEY — Vekil Be
yefendi ona cevap verdiler. 

REİS — Efendim, bu iki takrir - Encümenin iza
hına göre - kanunun tadil veya tefsiri malhiyeıtindedir. 
Encümen isterse variriz. Encümen istemediği halde 
kanunun tâdilini arzu eden zevat teklif verirler. Tef
sirini arzu edenler takrir verirler ve bu iş o suretle 
hallbhınur. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Meclisim 
Heyeti Umumiyesi bunların encümene gitmesine ka
rar verirse?... 

REİS — Böyle bir şey yoktur. Eğer zatı âliniz 
bir takrir verirse o başka. 

RAHMİ BEY (Trabzon) — Reis paşa hazretleri 
benim teklifimi reye koymadınız. Takrir reye kon
mak lâzımdır. 

REİS — Koyamam, ne dıîye koyacağım? İhra
cattan resim alınmasın diye bir takrir reye konula* 
«naz. Encümen, kanun sarihtir diyor. Tadil teklifi 
verirsiniz. Lâyiha Encümenine göndeririz. 

RAHMİ BEY (Trabzon) — Hayır, tadil teklif 
etmiyorum. Tatbikattaki bir yanlışlığın düzeltilmesi
ni talep ediyorum. 

REİS — Hükümet izah etti. Encümen izah etti, 
siz israr ediyorsunuz. Ben anlamıyorum. 

RAHMİ BEY (Trabzon) — Heyeti Umumiye ha
kemdir. 

REİS — Nıizanınaıneye riayete mecburuz. 

Tiftik vesaire gibi mevadım istihlâk resminden is-
tisnasi hakkında bir takrir var, bu da aynı mahiyet
tedir. 

Ufak tezgahlarda dokunan mensucatın mevadı 
nesciyesinden alındığı için mamulâtından istihFâk res
mi alımaıması hakkında bir takrir daha vardır. O da 
aynı milliyettedir. Reye koyamam. 

MAZHAR MÜFİT BEY — Encümene havalesi 
için teklifimiz var. (Kütahya Mebusu Ragıp Bey'in 
takriri tekrar okundu) 

REİS — Bu temenni mahiyetindedir, Hüküme
te tevdi ederiz. (Malatya Mebusu Mahmut Nedim 
Beyin takriri tekrar okundu) 

REİS — Bu da temenni mahiyetindedir. Bunu 
da Hükümete tevdi ederiz. 

Riyaseti Celileye 
Teklifimiizin Muvazenei Maliye Encümenine tev

diini teklif ederiz. 
Denizli Denizli 

Mazhar Müfit Yusuf 

REİS — Mazhar Müfit Bey takririnizi izah edi
niz. 

MAZHAR MÜFİT BEY (DenizE) — Neyi izah 
edeceğim? 

REİS — Niçin encümene verilecektir. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Efendim; 
demin de arz ettim, buldan, Kadıköy vesaire gibi bir 
takım yerler vardır ki buralarda el tezgâhîariyle bazı 
mensucat nescederler, beş kiloluk bir iplikten 4 defa 
istihlâk resmi alınıyor. Şimdi bizim teklifimizde Ğî-
yoruz ki; iplik geldiği zaman alınsın. İkimi, üçmü, 
beşmi ne ahnacaksa alınsın, fakat dokumayı yaptık
tan sonra alınmasın. Sonra bazı rüfeka diyorlar ki; 
bunun yerimıidir? Efendiler, varidat kanununu mü
zakere ediyoruz, elbette yeridir. Teklifimiz de bu
nun encümene gitmesi hakkındadır. Encümene git
sin Belki encümen kabul eder. Arzu ederseniz hava
le edersiniz. 

REİS — Yani müspet bir kararla değil, encü
mende tetkik edilebilir. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Encü
men tetkik etsin. Kabilimi, değilmi? 

REtS — Efendini, faslın yekûnu hakkında itiraz 
var mı? (Takrir var sesleri) 

HAFIZ İBRAHİM BEY (tsparta) — Takrir var 
efendim* 
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Riyasete 
İhracat emtiasının istihlâk vergisinden muafiyetini 

temenni eden takrirlerin Ticaret ve Muvazene Encü
menine tevdiini teklif ederim. 

Karahisanşarkî 
İsmail 

TAHSİN BEY (Ardahan) — Böyle ohııaz efen
dim. Bu takririn mahiyeti nedir? 

REİS — Bu da olmaz efendim. Kanunun tadili 
veya tefsiri hakkında teklif yaparsınız. Bunların hep
sinin usulü vardır. (Reye sesleri) Reye konamaz efen
dim. Muamele karmakarşık olur. Encümen alır tet
kik eder. Fakat Meclisten bir kararla giremez. Usule 
muhalif tir. Ne diye gidecektir? 

RAGIP BEY (Kütahya) — Takririm var Paşam. 
iRiFJtS — Sizin takririniz temenni mahiyetindedir. 
(Kütahya Mebusu Ragıp Beyin takriri tekrar 

okundu) 
RAGIP BEY (Kütahya) — Temenni değildir efen

dim. 
REİS — Yani Maliye Vekili bir haftada on gün

de çare bulamazsa bütçe müzakeresi ve bütün Meclis 
bu halı meselesinden dolayı duracak mı? 

(Handeler) 
RAGIP BEY (Kütahya) — Bir haftada, on günde, 

yirmi günde, bulamazsa halıcılık duracak mı? Müsaa
de buyurulursa izahat vereyim. 

REİS — Buyurun. 
RAGIP BEY (Kütahya) — Efendim; Maliye Ve

kili Beyle bu mesele için birkaç defa konuştum. Me
selenin ehemmiyetini kendileri de takdir buyurdular 
ve hakîkaten halıcılığın istihlâk vergisi münasebetiyle 
duçar olacağı vaziyet pek müthiştir. Ellibin amelenin 
bir anda aç kalmasını intaç edecektir. Bunun için 
Hasan Beyefendi bize bir çare düşünerek Meclisi Âli
ye arz edeceğini vaad buyurdular. Nitekim şimdi bu
radan da vaad buyurdular. Fakat bu çarenin nihayet 
Bütçe Kanuniyle alâkası vardır. Bu neticeye vardık
tan sonra Bütçe Kanunu çıkar. Zaten Meclisi Âlinin 
tatil zamanı yaklaşmıştır. Bu çare uzarsa halıcılık der
hal istihlâk vergisi münasebetiyle tevekkufa uğraya^ 
çaktır. Asıl istirhamım budur ki, Maliye Vekili Bey 
bulacağı çareyi bir an evvel Meclisi Âliye getirsin ve 
Meclisi Âliye bu çare getirilmeden bütçe çıkmasın. 
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Eğer bu çare büsbütün hiç bulunamayacak gibi çok 
zor bir şey ise zaten çare olamaz. Buna çare basit bir 
şeydir. İki konuşma ile halledilecek bir şeydir ve şim
diye kadar da aşağı yukarı bu mesele konuşulmuştur. 
Bu noktanın hallini Meclîsi Âliden rica ediyorum. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim, halıcılığın istilzam ettiği tedaimi düşünme
yi kendimize bir vazife addettiğimizi buradan arz et
tim. Ticaret Vekili muhteremi dün vazifesine başla
dı. Bugün vaktimiz olup da konuşamadım. Mesele 
doğrudan doğruya ona ait bir meseledir. Lâzım ge
len tedbiri tabii yetiştiririz. Fakat behemahal Bütçe 
Kanuniyle olacaktır diye bir kayıt koymaya da mahal 
yoktur. Arz edilecek olan tedbirin münferit bir mad
de halinde gelmesi için zannederim hiçbir manii ka
nunî yoktur. Binaenaleyh tespit edeceğimiz şekli bir 
iki gün zarfında getirmek imkânı vardır. İlk Heyeti 
Vekilede müzakere ederiz. Getiririz. Behemahal Büt
çe Kanuniyle olması için bir zarureti maliye yoktur. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Senei Maliye
ye on gün kalmıştır. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Herhalde yetiştiririz. 

RAGIP BEY (Kütahya) — Beyefendi; zahâliniz-
le konuştuğumuz vakitte Bütçe Kanununda bir mad
de halinde kabildir demiştiniz, onun için söylüyorum. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim, müstakil bir madde halinde getiririz, tedbiri 
birkaç gün içinde ancak hazırlarız. (Kâfi sesleri) 

Efendim, her mebus kanun teklifine selâhiyettar-
dır. Ragıp Bey hükümeti bekleyeceğine derhal bir lâ
yihayı kanuniye teklif eder ve müzakere edilir. Bu
nun için usuller konulmuştur. Takip ediniz, müstacel 
kararlar alınız, bir an evvel çıksın. Fakat böyle işleri 
mütemadiyen karıştırmayalım. 

RAGIP BEY (Kütahya) — Paşanı; hükümetle bir
leşerek hükümetin noktai nazarına göre bir kanun 
teklif edilmesi daha muvafık olur zannediyoruz. Ni
tekim Hasan Bey de vaad ettiler. 

REİS — Efendim. Faslın, yekûnu hakkında mü
talâa var mı? Fasıl kabul edilmiştir. 

Efendim, vaktimiz gecikmiştir, yarm saat onüç 
buçukta toplanmak üzere celseyi tatil ediyorum1. 

Hitamı Müzakerat; Saat : 1930 
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