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REİS — Ekseriyet var, Meclis açıldı 
Zabı tname Hulasasını okutuyorum. 

I. — Z A P T I SABIK HULASASI 

ALTINCI ÎNİKAD 

15 Mayıs 1330 Perşembe 

Halil Beyefendinin Riyasetinde inikad ile Zapt-ı Sabık 
Hulasası kıraat ve kabul olundu. 

İsparta Mebusu Mehmet Şevki Bey'in, sıhhi mazare-
tine mebni, izin talebi tensip kılındı. 

İtalya'dan vürud eden eşyadan yüzde yüz gümrük resmi 
ahzı hakkındaki kanunun mer'iyyet tarihinin 5 Mayıs 1328 
olarak tebdiline; 

İ talya'dan vürud eden eşyanın gümrük resmi hakkın
daki 29 Eylül 1329 tarihli kanunun feshine; 

İtalya harbinin hitamına kadar Yemen'e celb ve ithal 
olunacak her nevi erzakın gümrük resminden istisnasına; 

Muhacir in ile mecruhin-i asakir-i Osmaniyyeye teber
ru ve ihda edilen eşyanın gümrük resminden istisnasına; 

1329 senesi Mar t gayesine kadar Bağdat Vilayetine ha
riçten getirilecek dakik ve zahairin gümrük resminden is
tisnasına; 

-Hicaz Sıhhiyye İdaresi tarafından sipariş olunan bir 
kısım makine, aîat ve edevatın gümrük resminden istisna
sına; 

Basraya hariçten getirilecek zehairin Nisan nihayetine 

kadar gümrük resminden istisnasına; 

Belde-i Tahire için mubayaa olunacak harik tulumba
sının gümrük resminden muafiyetine; 

Mecruhin-i asakir-i Osmaniyye ile muhacirine muave
net olmak üzere imrar kılınmış olan eşyanın ve levazımın 
gümrük resminden istisnasına; 

Hicaz Sıhhiyye İdaresi Meclisince Avrupa'ya sipariş edi
len bir kısım aîat ve edevatın gümrük resminden istisnasına; 

Bağdat vilayetine hariçten getirilecek dakik ve zehai
rin gümrük resminden muafiyyeti hakkında bahşolunan 
müddetin temdidine; 

Edirne muhtacin-i zürraına tevzi edilmek üzere Ziraat 
Bankasınca Romanya'dan mubayaa olunan iki yüz doksan 
beş bin kilogramlık tohumluk buğdayın gümrük resmin
den muafiyyetine; 

Taşocakîarı Nizamnamesine zeyl edilecek kanun layi
haları müzakere ve kabul olundu. 

İni kata nihayet verildi. 

Reis 
Holü 

Kâtip Kâtip 
Karesi Saruhan 

Hasan Ferhat Ali Haydar 
REİS — Zapt-ı sabık hulasası hakkında bir mütalaa

nız var mı efendim? ( " H a y ı r " sedaları) Zapt-ı sabık hula
sası kabul edildi. 

I I . — AZA-YI KİRAM MUAMELATI 

İzinler 

1. — Ankara Mebusu Atıf Bey'in, sıhhi mazaretine bina
en yirmi gün izin talebi 

REÎS — Ankara Mebusu Atıf Beyin mezuniyetine dair 
bir istida vardır, okunacak efendim. 

Mecîis-i Mebusan Riyaset-i Celilesine Maruzdur 

Arkadaşlar ımdan ekserisince malum olan müzmin ro
mat izma rahatsızlığım dolayısıyla her sene bu mevsimde 

banyo yapmak hayati mecburiyetlerimdendir. Binaenaleyh, 
Bursa'da kendimi tedavi ettirmek üzere 20 gün müddetle 
mezuniyetime müsaade buyurulmasını rica eylerim, 

15 Mayıs Sene 1330 

Ankara Mebusu 
Atıf 

REİS — Müsaade ediliyor mu efendim? ( "Eve t " se
daları) Mezuniyet verildi efendim. 
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Vefat 

1. — Mardin Mebusu Ali Rıza Efendi'nin vefatı. 

REİS — Rüfekamızdan Mardin Mebusu Ali Rıza Efen
di, dün irtihalı darı bekaa eylemiş ve Yahya Efendi Derga
hına defnedilmiştir. Makamı Riyasetten ailesine beyanı ra-
ziyet edilecektir Şu resmi taziyete şüphesiz, rüfekayı kiram 
da iştirak ederler. ( "Hay h a y " sedaları) 

İnt ihabat 

1. — Mebusantn evrakı intihabiyyeteri hakkında intihap 
Encümeni mazbatası. 

REİS — Bazı intihap mazbataları vardır, okunacak, 

Nizamnamei Dahilinin 3 üncü maddesinin fıkaratı ahi-
resi mucibince îieclittetkik Dördüncü Şubeye isabet eden 
mazabıtı intihabiyyeden Erzurum Mebusu Hüseyin Tosun 
Beyin mazbata ve evrakı mütenevviai intihabiyyesi yine 
maddei mezkure ahkamına tevfikan mezkur şubede teşek
kül eden encümenimizde mütalaa ve tetkik olundukta : Mu-
vafıkı kanun görülmüş olmakla îieclittasdik Heyeti Umu-
miyeye takdim kılındı. 

17 Mayıs Sene 1330 

Dördüncü Şube Reisi 
Ali Canani 

Fazıl Ömer Şevki (Okunamadı) 

REİS — Kabul ediyor musunuz efendim? ( " K a b u l " 
sedaları) Hüseyin Tosun Beyin mebusluğu, ekseriyetle ka
bul olundu. 

(Kerkük Mebusu Nazım Beyin mazbatai intihabiyyesi 
okundu. ( " K a b u l " sedaları) 

REİS — Kabul ediyor musunuz? ( " K a b u l " sedaları) 
Kerkük Mebusu Nazım Beyin mebusluğu kabul olundu. 

(Erzurum Mebusu Hafız Ziya Efendinin mazbatai in
tihabiyyesi okundu) 

REİS — Kabul ediyor musunuz? ( " K a b u l " sedaları) 
Erzurum Mebusu Hafız Ziya Efendinin mebusluğu kabul 
olundu. 

(Musul Mebusu İbrahim Fevzi Efendinin mazbatai in
tihabiyyesi okundu) 

REİS — Kabul ediyor musunuz? ( " K a b u l " sedaları) 
Musul Mebusu İbrahim Fevzi Efendinin mebusluğu kabul 
edildi. 

Musul Mebusu Davut Yusufani Efendinin mazbatai in
tihabiyyesi okundu) 

REİS — Kabul ediyor musunuz efendim? ( " K a b u l " 
sedaları) Musul Mebusu Davut Yusufani Efendinin mebus
luğu kabul olundu. 

Musul Mebusu Fazıl Efendinin mazbatai intihabiyye

si okundu) 

REİS — Kabul ediyor musunuz Efendim? ( " K a b u l " 

sadaları) Musul Mebusu Fazıl Efendinin mebusluğu kabuî 

olundu. 

Ammare Mebusu Abdülmecit Beyin mazbatai intiha-

biyyesini okutuyorum. 

Nizamnamei Dahilinin 3 üncü maddesinin fıkaratı ahi-
resi mucibince Îieclittetkik Dördüncü Şubeye isabet eden 
mazabıtı intihabiyyeden Ammare Mebusu Şavizade Abdül
mecit Beyin mazbata ve evrakı mütenevviai intihabiyyesi yi
ne maddei mezkure ahkamına tevfikan mezkur şubede te
şekkül eden encümenimizde mütallaa ve tetkik olundukta 
muma-ileyh hakkında Abdürrezzak Münir imzasıyle vürud 
eden telgrafname münderecatı hini intihabta namzetliğini 
vaz ettiğinden naşi Hükümeti mahalliyyece nefy ve tebid 
edildiğinden ibaret olup, bu husustan dolayı ikamei dava 
ile telafii hukuka selahiyeti der-kar bulunması cihetiyle ve 
zaten bu gibi isnadat mahkeme hükmüne iktiran etse bile 
ademi taalluku itibariyle talili intihaba salih mahiyyette ol
madığından ve mazbata münderecatı ise usul ve kanun da
iresinde intihab edildiğini müşir bulunduğundan Îieclittas
dik Heyeti Umumiyyeye takdim olundu. 

10 Mayıs, sene 1330 

Dördüncü Şube Müdürü Mamuretülaziz Mebusu 
Ali Cenani Esseyyit Mehmet Sait 

Kütahya Mebusu 
Abdullah Azmi 

Kara hisarı Sahip Mebusu 
Salim 

Divaniye Mebusu 

Fuat 

Denizli Mebusu 
Rüştü 

REİS — Kabul ediyor musunuz efendim? ( " K a b u l " 

sadaları) Abdülmecit Bey A m m a r e Mebusluğuna kabul 

olundu. 

(Ammare Mebusu Mehmet Şükrü Efendinin mazba
tai intihabiyyesi okundu) 

REİS — Kabul ediyor musunuz efendim? ( " K a b u l " 

sadaları) Ammare Mebusu Mehmet Şükrü Efendinin Me

busluğu kabul olundu. 

(Ammare Mebusu Abdülkerim Beyin mazbatai intiha

biyyesi okundu) 

REİS — Kabul ediyor musunuz efendim? ( " K a b u l " 
sadaları) Abdülkerim Bey A m m a r e Mebusluğuna kabul 
edilmiştir. 
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III . — EVRAK 
1. — Evrak-ı varidenin kıraat ve Encümenlere tevdii. 

Evkafı Hümayun Nezareti 1330 senesi bütçesiyle Hi
caz Demiryolu bütçesi Sadaret tarafından gönderilmiştir. 
Bunlar tabii ait olduğu Muvazenei Maliyye Encümenine 
gönderilecektir. 

Bundan başka, Hükümet , 1330 senesi Muvazenei 
Umumiyye Kanun Layihasını da Meclisimize tevdi ediyor. 
Bu bizim en birinci vazifemiz olduğu cihetle, bunu da 

M Ü Z A K E R E 

1. — Teşviki Sanayi Kanunu layihası. 

REÎS — Teşviki Sanayi Kanununun müzakeresine baş
lıyoruz. 

Mazbata Muharrir i Konya Mebusu Ali Haydar Bey

dir. Heyeti umumiyye hakkında ibtida ona söz veriyorum. 

A L I C E N A N İ BEY (Ayntap) — Efendim, Teşviki Sa
nayi Kanununun ruznamede olduğunu gördüm. Halbuki 
Nizamnamei Dahilinin 21 inci maddesi mucibince varidat 
ve masarifatı devletin tezayüt ve tenakusunu mucip olan 
bil cümle kanunların Muvazenei Maliyye Encümenine gön
derilmesi icap eder. Teşviki Sanayi Kanunu ise Muvazenei 
Maliyye Encümenine gönderilmiş. Bendeniz Mazbata Mu
harririyim. Binaenelayh, encümen namına bu kanunun Mu
vazene Encümenine havale edilmesini arz ediyorum. 

REİS — Ali Cenanı Beyin mütalaası hakkında söz söy
lemek isteyen var mı efendim? 

SALlM EFENDİ (Karahisarıı Sahip) — Teşviki Sanayi 
Kanununu esasen muvakkaten mevkii icraya vaz olunmuş, 
Hükümet bunu daha evvel neşretmiş, mevkii icraya vaz et
miş. İslahatı Maliyye Encümeni Maliye Nezaretince tetkik 
edilmiştir. Kanunun müdafaasına memur Etem Bey Efen
di de öyle söylüyorlar. Bunun Maliyeye taalluku itibariyle 
mutabık kalmışlar, ondan sonra mevkii meriyyete vaz et
mişler. Şimdi bunun Muvazenei Maliyye Encümenine tek
rar gitmesi icap etmez zannederim. 

REİS — Efendim, Ali Cenani Bey, varidat ve masarı-

fata müteallik her kanunun Muvazene Encümeninden geç

mesi icap eder, Binaenaleyh, bu esasa ibtinaen bu kanu

nun Muvazenei Maliyye Encümenine gitmesi icap eder di
yorlar. Bu, Mecliste müzakere edilmezden evvel Maliye En

cümeninde müzakeresini talep ediyorlar. Bu esası kabul edi
yor muyuz? Bu kanun geçen gün Heyeti Umumiyyede arz 

edilmiş ve bugünkü ruznameye de ithaline karar verilmiş

tir. Bu karar ile bu esas arasında Meclisimiz mütereddit bu

lunuyor. Bunun hangisini tercih edeceksiniz? Bugün mü

zakere edecek miyiz, yoksa Ali Cenani Bey tarafından der-

meyan edilen esasa tebaiyyetle Muvazenei Maliyye 

17 Mayıs 1330 (1914) C : 1 

EDİLEN MEVAD 

Encümenine gönderecek miyiz? 

OHANNES VARTEKS EFENDİ (Erzurum) — Kanun 
sarihtir. Heyetçe ruznameye geçirilmiş ise de Muvazene En
cümenine gitmemiştir. Halbuki Nizammanei Dahili muci
bince mezkur encümene gitmesi lazımdır. Bunun reye va-
zına hacet yoktur; çünkü sarihtir. Maliyeye ait bir kanun, 
Muvazenei Maliyye Encümenine gitmelidir. 

H A R A L A M B İ D t S E F E N D İ (istanbul) — Efendim, 
Ali Cenani Beyin bu teklifi hem kanunen ve hem maşlaha-
ten kabul edilmek lazım gelir. Kanunen zaten ait olduğu 
encümenine gitmedikçe müzakereye konulamaz. Maslaha-
ten dahi öyle mühim bir kanun acele ile müzakere oluna
maz. Nizamnamei Dahilinin madde mahsusası mucibince 
hiç olmazsa bir gün evvel kanun layihalarının bir sureti eli
mize gelmeli ki, tetkik ve tetebbu edelim. Hayatı memleke
te taalluk edecek olan bu gibi kanunlar böyle alel acele mü
zakere olunamaz. 

REtS — Efendim, bunlar ruznamei müzakerata ithal 
olunurken söylenmelidir. Bu sadet haricinde kalır. 

H A R A L A M B İ D t S E F E N D İ (Devamla) — Müsaade 
buyurur iseniz arz edeyim. Ruznameye koymakla beraber 
Meclisin kapısından girerken elimize vermek de karargir ola
mazdı. Bunlar bir gün evvel olsun bize tevdi edilmeli de, 
müzakereye vaktimiz olsun. 

REİS — Nüsahı matbuası dün hazırdı. Herkesin evle
rine kadar gönderilemezdi. Tatil günüdür. 

HARALAMBİDtS EFENDİ (Devamla) — Hayır efen
dim, o gün tevzi edilmeli idi. Reis Beyefendi, rica ederiz, 
her defa bu teklifi tekrar etmemek için her defa hiç olmaz
sa bütün kanunlar bir gün evvel bize tevzi edilmelidir ki, 
mütalaaya Vakit kalsın. Onun için Ali Cenani Beyin teklifi 
pek makbuldür ve pek muvafıktır. 

H A S A N F E R H A T BEY (Karesi) — Efendim, varida

tı devletin tezayüt ve tenakusunu müstelzim olan levayihi 
kanuniyyenin evvel be evvel Bütçe Encümenine gitmesi ta

bii zaruridir. Fakat Teşviki Sanayi Kanununu mütalaa bu

yurdunuz. Bunun bü tün mevaddı varidatı devleti tenkis 

— 7 0 — 
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•I VARİDE 

kemali ehemmiyyetle Muvazenei Maliyye Encümenine tevdi 
ediyoruz. Eminiz ki, encümen bunu layıkıyle tetkik ve ik
mal ederek 15 gün zarfında Heyeti Umumiyyeye yetiştirir, 
biz de bunu tetkik etmek için çalışırız. Müddeti içtima iki 
ay olduğuna nazaran onun komisyondan 15 gün zarfında 
çıkması lüzumunu hepimiz tasdik ediyoruz. Bugün encü
mene havale ediliyor. Matbuu da gelmiştir. O da bir taraf
tan Rüfekai Kirama tevzi edilecektir. 
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veya tezyid eder mahiyette değildir. Biz Heyeti Umimiyye-
de bu varidatı devletin tezayüt ve tenakusuna taalluku ol
mayan mevaddı kanuniyyeyi burada müzakere eder ve işi
mizi bitirebiliriz. Fakat bu mevadd arasından herhangi mad
denin, ki devletin varidatiyle irtibatı küllisi vardır, bunu gör
düğümüz gibi o kanunun mevaddı m n icap edenlerini za
ten Riyaset Bütçe Encümenine havale eder. Binaenaleyh, 
bu kaideyi bu katiyyeti bü tün mevaddı kanuniyyeye teşmil 
edemeyiz. Çünkü onların bir kısmı mühimmi var ki, dev
letin varidat ve masarıfatının tenakusu ile alakadar değil
dir. O n u n için Nizamnamei Dahilinin o maddesine taallu
ku olan maddeler Bütçe Encümenine gönderilebilir. Fakat 
öyle mevaddı kanuniyye var ki, Muvazenei Maliyye Encü
menine gitmesine hacet yoktur. Onları burada müzakere 
edebiliriz. 

RIZA PAŞA (Karahisarı Sahip) — Malumdur ki, ka
nun layihaları evvelemirde heyeti nuzzarın yek diğeriyle is
tişare ve ittifakiyle buraya gönderilir. Bu kanun layihasını 
Ziraat Nezareti tanzim ederken tabii içinde birtakım mua-
fiyata taalluk eder mevad olduğu için Maliye Nezaretinin 
de rey ve muvafakatini istihsal ederek birlikte tanzim et
miş ve buraya göndermiştir. Şimdi, kuvvei icraiyyenin kuvvei 
teşriiyyeye tevdi ettiği bu kanun layihasında bir kuvvei ic
raiyyenin verdiği salahiyetin haricine katan Hazinei Hükü
mete temas edecek daha ziyade bir muafiyatta bulunma
dık ki yeniden o tadilatın Muvazene Encümenine gönde
rilmesini mucip olsun. O muafiyata ve Hazinenin varida¬ 
tına nakise getirecek surette tadilat olmadığı için bunun tek
rar Muvazene Encümenine gitmesine lüzum yoktur. Ma
mafih Heyeti Umumiyyece Muvazene Encümenine gönde
rilmesi tasvip edilir, ekseriyete iktiran ederse ona kimse bir 
şey diyemez; fakat gönderilmezden evvel birtakım mühim 
matbaa sehiv ve hataları vardır. U m u m maddenin manası
nı tağyir ediyor; iki kelimeden ibarettir efendim. 

REÎS — Efendim, siz Encümene gitmesini mi isti
yorsunuz? 

RIZA PAŞA (Karahisarı Sahip) — Encümene gitse en
cümen bizden istizan edebilir. 

REÎS — Lütfen encümene gider tenvir edersiniz. 

FEYZİ BEY (Diyarbekir) — Efendim, Nizamnamei 
Dahili mucibince Meclisin ruznamesini Heyeti Umumiyye 
tayin eder. Perşembe günü müzakerede Heyeti Umumiyye 
bunu kabul etti. Sabahleyin geldik hepimiz aldık, okuduk. 
Yalnız Muvazene Encümenine gitmediğinden dolayı tehiri 
talep olunuyor. Halbuki bu esasen Meclisi vükelada ve alel 
husus Maliyeye taalluk eden bu gibi mesail Maliye Nazırı 
hazır olduğu halde bilmüzakere kabul edilir. Milletin men
faatine muvafık olarak yapılan bir kanun varsa o da bu ka
nundur. Tehire hacet yok, bir an evvel müzakere edilmeli. 

-

Muvazenei Maliye Encümene gidip ne olacak Muvazene En
cümeni esasen kabul edecek. Memleketimizde teşebbüsü 
şahsiyi en ziyade teshil edecek olan kanun bu kanundur. 
Bir an evvel müzakeresine geçelim, tehire m a n a yoktur. 

A L İ C A N A N I BEY (Ayntap) — Bendeniz bu bahsin 
mufassal müzakereyi mucip olacağını zannetmediğim için, 
muhtasar kesmiştim. Çünkü Nizamnamede sarihtir. Behe-
mahal Muvazene-i Maliye Encümenine gitmesi icap eder. 
Rüfekadan bazıları diyor ki, bu kanunlar varidatın tenkis 
veya tezayüdüne badi oluyor. Halbuki bu muafiyet bahsinde 
kamilen varidatın bir kısmının affını, yahut istisnasını mu
ciptir. Sonra bazıları bir mahzur beyan ettiler ki, memle
ket için gayet mühim ve muhassenatı mucip bir kanundur, 
müzakeresi tehir edilmemelidir dediler. Halbuki bendeniz 
bu teahhurdan bir zarar görmüyorum. Çünkü, bu kanun 
neşrolunmuş, bugün elyevm meriyüî icradır ve elyevm tat
bik olunuyor, binaenaleyh tehirinde hiçbir zarar yoktur. 
Sonra diğer bir refikimiz dediler ki vükela arasında bir mu
vazenei vardır, Maliye Nazırı bunu kabul etmiştir, buna mu
vafakat etmiştir. Biz esasen Maliye Nazırının kabul ettiği 
bir şekli biz de kabul ederiz. Diğer bir refikimiz diyor ki, 
bu kanun Islahatı Maliye Komisyonundan geçmiştir, tet
kik edilmiştir dedi. Bendeniz zannediyorum ki, umuru Ma
li yyede salahiyettar evvela Heyeti Meclisi Mebusandır. Mil
letin vermiş olduğu paranın ciheti sarfını tayin edecek ve 
milletin mükellefiyetini takdir edecek Meclisi Mebusandır. 
Binaenaleyh, Maliye Nezaretinin muvafakati ve ıshalatı Ma
liyye Komisyonunun tetkiki milletin hukuku murakabesi 
karşısında katiyen haizi tesir o lamaz. Binaenaleyh, bu ka
nun behemahal Nizamnamenin tayin ettiği veçhile Muva
zenei Maliyye Encümenine gidip tetkik edilmesi mütalaa-
sındayım. 

FEYZİ BEY (Diyarbekir) — Bendenizin arz ettiğim 
cihet nazarı dikkate alınmalıdır. Bu, şekilperestliktir, Reis 
Bey. 

HACI YORGt EFENDİ (Trabzon) — Bendeniz Cenani 
Beyin arz ettiği efkara iştirak edeceğim. 

NALBANT YAN EFENDİ (Kozan) — Nitekim geçen
lerde de vuku buldu. Makamı Riyasetten bu cihet tefrik edi
lerek Maliye Encümenine gönderildikten sonra encümene 
tevdi olunmasını teklif ediyorum. Encümenimizin bu hu
susta sarf ettiği vakit beyhude gitti. Bendeniz Ziraat Encü-
menindeyim. 

REİS — Ziraat Encümenine gidecek değil efendim. 
Muvazenei Maliye Encümenine gidecek. 

NALBANTTAN EFENDİ (Devamla) — Bendeniz Zi
raat Encümenindeyim. Encümenimizde birkaç gün uğraştık. 

REİS — Efendim, tekrar size gelmeyecek, sonra He
yeti Umumiyyeye gelecek. 
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NALBANT YAN EFENDÎ (Devamla) — Bendeniz tek
lif ediyorum. Evvel emirde Muvazenei Maliyye Encümeni
ne gönderilmesinin, sonra ait olduğu encümene gelmesinin 
usul ittihaz edilmesini teklif ediyorum. 

O H A N N E S VARTEKS E F E N D Î (Erzurum) — Reis 
Beyefendi Hazretleri, biz daha ilk içtimalarımızda müş-

küîperestliktir diye kanunun haricine çıkmaya alışmayalım. 

Kanunun her maddesine riayete şimdiden alışmalıyız. Da

ha ilk günlerimizde bu maddeleri çiğnersek hiçbir zaman 

muntazam ve nizamata muvafık iş göremeyiz. Binaenaleyh, 
Maliye ile alakadar umum kavanîn Muvazenei Maliye En

cümenine gidecektir. Buna dair ziyade söz söylemek fazla

dır. Arkadaşlar ımızdan bazıları zaten bu madde Islahatı 
Maliyye Komisyonunda tetkik edilmiştir. Binaenaleyh, Mu

vazenei Maliyye Encümeninin tetkikine hacet yoktur, di

yorlar. Eğer bu fikri kabul edersek u m u m bütçeler ve ka-

vanin nezaretlerde tetkik edildiğinden, burada tetkik etme
mize lüzum kalmadığına da karar vermeniz icap eder. Ta

bii bu fikri hiç birimiz kabul etmeyiz. Hülasa, Reis Beye
fendi Hazretleri , bendeniz kanunun tatbikini teklif 

ediyorum. 

M E H D Î BEY (Kerbeîa) — Efendim, Teşviki Sanayi 
Kanunu mühim olduğu gibi Ali Cenani Beyin teklifleri de 
haizi ehemmiyettir. Binaenaleyh, bendeniz diyorum ki, bu 
kanun, madem ki bugünkü ruznameye ithal edilmiştir, mü-
zakeratına başlayalım, tenkisi varidatı mutazammın mevad 
geldikçe, onları Muvazenei Maliyye Encümenine havale ede
riz. Orada tetkik olundukça tekrar müzakere ederiz. 

REÎS — Efendim, rüfekayı Kiramdan söz alan ve söz 

isteyen birçok zevat var. Halbuki mesele bu kanunun Mu

vazenei Maliyye Encümenine gidip gitmemesinden ibaret

tir. Tenevvür edecek bir ciheti kalmamıştır. Onun için bu 

cihete ait müzakereyi keserek meseleyi reye koymak fikrin

deyim. ( "Muvaf ık" sadaları) 

Şimdi efendim, ruznamei müzakerenin gösterdiği veç

hile kanunun bugün müzakeresi taraftan olanlar ellerini kal

dırsın. (Eller kalkar) ("Ekseriyet y o k " sadaları) 

Muvazenei Maliyye Encümenine gitmesini kabul eden

ler ellerini kaldırsın. (Eller kalkar) Muvazenei Maliyye En

c ü m e n i n e havales i ekser iye t l e k a b u l o l u n d u . 

Şu halde efendim, ruznamemizde tetkik edilecek başka bir 

işimiz kalmadı . 

Hitamı 
Saat 

Pazartesi Ruznamesini okuyacağım. Rica ederim dik
kat ediniz, bilahire bu gibi tereddütlere mahal kalmasın. 
Okuyorum efendim : 

1. — Ceraimi siyasiyye erbabı hakkında afvı umumi 
ilanına dair maddei muvakkatei kanuniyyenin ikinci mü
zakeresi. 

Ruznameye ithalini kabul edenler ellerini kaldırsın. (El
ler kalkar) Kabul edildi efendim. 

2. — Balkan Hükümetler i memalikinden gelecek eş
yanın yüzde yüz gümrüğe tabi tutulması hakkındaki mad
dei muvakkatei kanuniyenin ikinci müzakeresi. 

Malûmu alileridir ki, bunda müstaceliyet kararı olma
dığı için geçen defa okunmuştu , şimdi beş gün fasıladan 
sonra ikinci defa Heyeti Umumiyyeye gelmesi icap ediyor. 
Bunun da ruznameye ithalini kabul ediyor musunuz? 
( " K a b u l " sesleri) Kabul olundu efendim. 

3. — Diyarbekir - Bitlis tariki ile Erzurum - Kığı tari
ki umumisinin Erzurum Vilayeti hududundan Harputa ka
dar olan kısmının turuku umumiyyeye ithaline dair mad
dei muvakkatenin ruznameye ithali. 

Kabul ediiir mi efendim? ( " K a b u l " sadaları) Kabul 
edildi. 

4. — Rize - Erzurum tariki ile Erzurum dahilindeki 
kısmının dahi turuku umumiyyeye ithaline dair maddei mu
vakkate. 

Ruznameye konulması kabul ediliyor mu efendim? 
( " K a b u l " sadaları) Kabul olundu. 

5. — H arp Vergisi Kanununun 3 üncü maddesi maka
mına kaim olmak üzere tadilen kaleme alınan maddei mu
vakkatei kanuniyye layihası. 

A L Î C E N A N İ BEY (Ayntap) — Bu da Maliye ile ala
kadar olduğu cihetle evvelce muvazenei Maliye Encümeni
ne gelmesi icap eder. 

REÎS — Evet efendim, Meclisin ittihaz ettiği karar mu
cibince bunu Muvazenei Maliyye Encümenine havale edi
yoruz. Bir de Pazartesi Ruznamesinde Saray - Stranca, Belg
rat - Hadımköy, Midye - Saray, Saray - Çerkeş ve Muratlı 
- Karıştıran yollarının tu ruku umumiyyeye ithaline dair 
maddei muvakkateyi ithal edeceğiz. Kabul ediyor musunuz 
( " K a b u l " sadaları) Kabul olundu efendim. 

Pazartesi saat birde içtima etmek üzere müzakereta ni

hayet veriyorum. 

(l ' i 50 geçe Meclise nihayet verildi.) 

İçtima 
1.50 
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