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rine, Müdafaaî Milliye Vekili Fevzi Paşa Hazret-

Sayfa 
5. — Kütahya Mebusu Ragıp Beyle rii-

fekasının, istihbarat içtin Antalyaya bir he
yet gönderilip gönderilmediğine dair Hari
ciye Vekâletinden suali. 388 

6, _ Bolu Mebusu Tunah Hitmi Be-' 
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Dalmışım onun için kusurumun affını istirham ede
rim. (tstağfirullah sesleri). 

Efendim zabtı sabık okunacak. 

leri tarafından verilen izahat kâfi görüldü. Mema-
liki meşguleden hicrete muztar kalan memurin hak
kında ne yapıldığının Heyeti Vekule riyasetinden İs
tifsarını havi Karesi mebuslarının takriri Heyeti 
Vekile riyasetine, Zonguldak ve havalesi ildeki kö
mür madenlerinin ihracat rüsumu hakkında ne ya
pıldığının İktisat Veikâl etinden sualini havi Kasta
monu mebusu Suad Beyin takriri iktisat vekâletine, 
posta ve telgraf muhaberatının teahhurundan do
layı Dahiliye vekâletinden suali havi Canik mebu
su Hamdi Beyin takriri-Dahiye vekâletine, İstan
bul ve memaliki ecnebiye c'eraldinin celbi ve şim
diye kadar meni duhuli hakkındaki esbabın Da
hiliye vekâletinden sualini havi Canik mebusu Na
fiz Beyin takriri yine Dahiliye vekâletine, azil ve 
tayin edilen memurin defterinin gönderilmemesWü 
ve mebus iken memur olanların memuriyetle me
busluktan içtima edip etmiyeceği hakkında Mec-

BİRtNCt CELSE 

Açılma Saaö : Badezzevaî 3,2ft 

REİS — Rösl sami Cefâlettân Arif Beyefendi 

KATİP : Hapidar Dey (Kütahya) 

1. — ZABTI SABIK HULASASI 

— 386 — 
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lisin kurarının alınmaması esbabının vekâletlerden 
sualine dair Karahfcan Sahip mebusu Şükrü Be
yin takriri Heyeti Vekile riyasetine havale ve ts-
tanbuldan firar edip gelen memurinin hal ve ikti
darlarına münasip birer vazifeye tayini ve şimdi
ye kadar ihmal edilmeleri sebebinin Heyeti Veki-
leden sualini havi izmit mebusu Ham'dİ Beyin tak
rir* red ve Zile kasabasının kasden yakılmasına dair 
Heyeti îcraiyenin izahat vermesi lüzumuna dair 
Tokat mebuslarının takriri Heyeti Vekile riyasetine 
havale ve Jstanbulda mevkuf Muş Mebusu Hacı 
îiyas Sami Efendiye kefalet verilmesi hakkında 
Muş mebusu Osman Kadri Beyin takriri salâhiyeti 
vasİa ile Divanı Riyasete havalesi takarrür etti. Ba-
yazıd Mebusu Süleyman Sudi Beyle refikinin, har
cırahların tenkisine ve Bayazıd livasının müstakil 
liva haline ifrağına dair iki kıta takriri Lâyiha en
cümenine havale edilmiştir. Ruznamede mevcut 
bulunan jandarmanın ciheti mülkiyeye iadei irtiba
tına dair lâyihai kanuniyenİn bir iki gün zarfında 
tedkilu mümkün olmadığına ve Heyeti Vekile Rei
si Paşa Hazretlerinin rahatsızlığına binaen müza
keresinin lüzumu tehiri hakkındaki Makamı riya
setin beyanatı kabul edildi ve müteakiben azanın 
harcırah ve tahsisatlarına aid encümeni fevkalâde 
tarafından ittihaz olunan kararnamenin müzakere
sinin celsei hafiyede icrası kabul edilerek on da
kika teneffüs edilmek üzere celseye nihayet veril
miştir, 

İkinci ve üçüncü celseler hafidir. 

Dördüncü celse 
Reisisarii Celâl et t İn Arif Beyefendinin tahtı riya

setlerinde dördüncü celse zevali saat altı buçukta 
İçtima etti. Heyeti Vekile Riyasetti CKtÜesİnden mev-
rud harcırahlar hakkındaki lâyihai kanuniye müsta
celiyet karariyle kavanini maliye ve gümrük rüsumu 
ile ardiye resminin on misline iblâğına dair iki kıta 
lâyihai kanuniye yine müstaceliyet karariyle Iktisad 
Emciimantoe ve aşar haldtHidafci teklifi kanunî müs-
tacüiyet karariyle Kavanini Maliye erKSürnenterme 
havale edilmiş ve ruzntamede başka maddeler kal
madığından encümenlerin biran evvel İçtima ede
rek evrakı mevcudeyi çıkarması Makamı Riyasetten 
rica edilerek çarşamba günü zevalî saat yedide iç
tima edilmek üzere celseye nihayet verildi. 

Reisisani Kâtib 
Celâlettin Arif Mehmet Rasim 

Kâtib 
Haydar 

REÎStSANİ BEY — Zabtı sabık hakkında söz 
isteyen var mı efendim? 

MEHMET VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim 
müsaade buyurursanız arzedeceğim. Bendeniz cel-
sei hafiyedeki bir ifademi sürçti Usan vaki olduğu 
liçin tashih edeceğim. 

(Celsei hafiyede sesten)-
REİSÎSANÎ BEY — Yine ce&öİ faaıffiyetfe tashihi 

îâzrengel'ir. Zabtı sabıkı kabul edenler lütfen ellerini 
fcafldırsm. (Eller kalkar). Kafoıü adildü efendim. 

5. — MUHTELİF EVRAK 

/.: — 23 Temmuz iydi mitlisi münasebetiyle muh
telif mahallerden mevrut tebrik telgraftan, 

REtStSANİ BBY — Efendim evrakı varide me-
yamnda mahalli ınulit!dl<ifea*en mevrut müteaddit teb
rik telgrafnameleri vardır. Okunmasını arzu buyuru
yor musunuz? (Nereden geMİMefi okunsun sesleri). 

KâtKp 'Haydar Bey (Kütahya) telgrafnameterin 
esamisini havi atideki listeyi okudu. 

Lfete Sureti) 
Kastamonu Mıtftaku Kumandanı Osman, 
(Erzurum Vali ve Kumandan Vefoifc Miralay Kâ

zım. 
Kestin Müdafaa! Hukuk Reisi Müftü Sadık, 
K. 13 K. Vekili Kenan, 
Aldana Cephesi Kumamdan! Salâhaddİa Âdil, 
©oflu Mutasarrıfı HaOL 
K. 20 K. Vdbüi toettin, 

Siliı£k<e MutaBaırrrfı H M , Mevki Kumandam Eş
ref, Kadı Ömer, MuJhaselbeoi Veli, Müddejurnuaı! 
Lûtflİ, 

Maçka Müdafaaİ Hukuk Reisi Süleyman, 
Teke Müdafaai Hukuk Reisi Hüsnü, 
Şarfc Oeptuest Kumandanı Kazam KarabeÜtir, 
Silifke Müdafaaî Huktfk Heyeti Reisi IBlmı, 
(Konya Valisi Haydar, 
Y«2tgat Müdafaaİ Hukuk Rdsi, 
Fırika 5 Kumandanı Cemt Cahit, 
Urfa Mutasarrıfı AK Rıza, 
K. 12 K. Fahrettin,, 
Van Valisi Mitat, 
K. 12 Topçu Kumandanı İzzet, 
ALt ULVÎ BEY — ((Burdur) — Ne tebriki bu, 

Reis Beyefendi? 
REfSİSANt BEY — İydi millî tebrikidir efendim. 

Divanı Riyaset lâzım gelen cevaplan yazar efendim. 

— 387 — 
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% — SUALLER 

1. — İzmit Mebusu Sim Beyle rüfekasmtn, lü
zumsuz teşkilât yapılmamasına ve bu teşkilâta tevfi
kan maaş ve harcırah verilmemesine ve muamelâtı 
mezkârehin Heyeti Vekileden sorulmasına dair İcra 
Vekilleri Riyasetinden sual takriri, 

îKBtSÎSANl BEY — Evrakı varideden, lüzumsuz 
teşkilât icra edilmemesine ve bu teşkilâta tevfikan maaş 
verilmemesine dair tzrrtit Mebusu Sun Beyte riifeka-
sınıtı bir sual takriri var. (İzahat versin sesten). 

REtStSANÎ BEY — Şimdti doları Meclisi Afö-
trîze arz ediyorum. Lazım olan mahallere havale ede
ceğiz; 

(SÜLEYMAN SIRRI «EY (Yozgat) — Okunma
dan KM? 

RBtStSANt BEY — Efendim Mizamnamei Da-
Hffiyi.ıtica ederim, her gün böyle tekrar etmeydim. 
Mfeanmamei dahilî de böyle söylüyor, diyorkî : Ri
yaset bunlardan Meclisi haberdar eder. Mevcut olan 
sual takrirleri de lâzım olan yerlere havale olunur. 
Eğer Nizamname* dahiliyi tamamen tatbik ediyorsak 
bunu yapalım. (Doğru sesleri) Her şey İçin, her tak-

L — Karahisarısarki Mebusu Mustafa Bey ve rü-
fekasının Meclis Hesaplarım Tetkik Encümeni inti
habına dair takriri. 

'RBfeStSANt BEY — Divanı Riyaset hesabatını 
Tetkik ve Hesaba* Encümeninin teşkiline dair Kara-

4. — Bursa Mebusu Operatör Emin Beyin, Bur-
sa'nm işgali münasebetiyle mesuliyeti mucip hali gö
rülenler olup olmadığına dair Müdafaai Milliye Ve
kâletinden suali. 

RfEİStSANÎ 1B(EY — Bursa'jnıın işgali münase-
>betry!e mesuEyeti mucip hali görülenler olup olma
dığının Müdafaai MŞBiye Vekâletinden sualine dair 
Bunsa Mebusu Emin Beyin takriri var efendim. Bu
nu da Müdafaa! Milliye Vekâletine gönderiyoruz. 

5. — Kütahya Mebusu Ragıp Beyle rüfekasımn, 
istihbarat için Antalya'ya bir heyet gönderilip gön
derilmediğine dair Haricîye Vekâletinden suali. 

REtSfcSANÎ BEY — İstihbarat İçin Antalya'ya 
bîr heyet gönderilip eönderilmediginin Hariciye Vekâ
letinden süaKne dair Kütahya Mebusu Ragıp Beyle 

rir için ayrı ayrı karar ittihaza doğru olmaz. Takri
rin Heyeti tcraiyeye havalesini kabul buyuranlar 
Krtfen alferfini kaldırsınlar. (BHer kalkar). Kabul edil
di. 

2, — Burdur Mebusu İsmail Subhi Beyin, İstan
bul civarında icrayı harekât eden müfrezelere dair 
Erkânı Harbiyei Umumiye Riyasetinden suali. 

RBtStSANİ BEY — İstanbul'da mevcudiyettim izi 
baltalatan fırsatları düşman eline veren küçük müfre
zelere dak Burdur Mebusu İsmail Subhi Beyin Er
kânı Harbiyei Umumiye Riyasetinden -müstacelen 
sual tahriri var. Onu da Erkânı Umumiyeye gönde-
relim efendim.; 

3. — Kütahya Mebusu Cemil Beyin, muavezenei 
hususiye bütçelerinin yerlerine gönderilip gönderilme
diğine dair Dahiliye Vekâletinden sual takriri. 

REtStlSANİ BEY — Muvazeneı hususiye bütçe
lerinin yerlerine gönderilip gönderilmediğinin Dahili
ye Vekâletinden sual edilmesine dair Kütahya Me
busu Cemil Beydn takriri. Keza Dahiliye Vekâletine... 

hisar Mebusu Mustafa Bey ve rüfekasımn bir tak
riri var efendim. Bunun için de Nizamname» Dahilî 
mudibince şubelerden birer zatın intihabı lâzımgettr. 
Şubelerden rica ederim birer zat intihap buyurulsun. 

rüfökasHim bir sual takriri var Hariciye Vekâletine 
gönderilmesini talep ediyorlar, Bunu oraya gönde
relim. 

6. — Bolu Mebusu Tunalt Hilmi Beyin, bazı ke-
limatı ihtiramiyenin kalemlerden uzaklaştırılması 
hakkında Heyeti Vekilece karar verilip verilmediğine 
dair İcra Vekilleri Riyasetinden suali. 

REfStSANÎ JBEY — Bam KeSmatı ihtteamiyenin 
Kalemterden uzaMaştırrimalaena dair Heyeti V e r e 
ce karar verilip verilmediğine dalir Bolu Mebusu Tu-
nah Hilmi 'Beyin takriri.» '(Ret sesleri). (Gürültüler), 

SIRRI BEY (YotZBat) — İşimiz oraya kaldı, 

REiStSİANİ BEY — Kabul edenfcr lütfen elleri
ni 'kafdraın. {Eller kalkar). Kabul edilmedi. 

2. _ AZAYI KİRAM MUAMELATI 

7. — SUALLER 
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3. — TEKLİFLER 
1. — Çorum Mebusu Haşini Beyin, İstanbul'dan 

gelenler hakkında ittihazı lâzım gelen tedabire dair 
teklifi. (2/36) 

REflSİSIANi BEY — Isftafroul'dao gelen bir çok 
fcmusefer hakkında ittihazı rcabeden tedabire dair 
Çorum Mebusu Haşini Beyin teklifi kanunisi; Lâyi
ha Encümenine efendim. (Hay hay sesleri)* 

AZAYI KİRAM MUAMELÂTI 
2. — Adana Mebusu Zamir Beyin, intihap maz

batasına dair mazbataları tetkik encümeni mazbatası. 
REÎSftiANt BEY — Adana Mebusu Zamir Be

yim maafbatai intilhabiyesi var efendim. (Kâ*ip Hay
dar Bey tarafından okundu) : 

Maabata sureti :• 

ıtsteu mazbatai intihab'iye btttetkjfc usulüne muva
fık olduğu görülerek tasdik ve Heyeti Uınumİyeye 
arz olunur, 

REİSİSANÎ BEY — Kabul ediliyor mu efendim? 
Kabul buyuranlar lütfen etlerini kahitrsm. (EHer kal' 
kar). Zamir Beyin Mebusluğu kabul edildi efendim. 

5. — MUHTELİF EVRAK 
2. — İntihabatta hukukunun zıyaa uğradtldığın-

dan bahis sabık İzmit mutasarrıfı Ali Suat imzalı ar
zuhal. 

İREtStSAİNÎ BEY — İntihabatta hukukunun zi-
yaa uğradıMığından bahis sabık İzmit mutasarrıfı 
Suat İmzalı bir istida vardır, İstida Encümenine hava
le ediyoruz efendim, 

2. — AZAYI KİRAM MUAMELATI 
,?.— Bolu intihabatına ve Bolu Mebusluğuna Yu

suf İzzet Paşanın intihap edilmiş olduğuna dair Dahi
liye Vekâleti tezkeresi ve birinci şube mazbatası. 

REtStSANt BEY — Bolu İntihabatında Yusuf 
İzzet Paşanın ibrazı ekseriyet etmiş olmasına... İlâh 
ve saireye dair birinci şubenin mazbatası okunacak. 

Kâtip Haydar Bey (Kütahya) tarafımdan okundu. 
Suret 

Umuru Dahiliye VekâleHİ Celilesinm işbu tezke
resi tetkik edildi. Vtefat eden Bolu Mebusu Vehap 
Efendinin yerme yeniden bir zatm intihabı doğrudur. 
DevrekM Abdullah Efendinin da'irei intmabiyesi ye
niden teşkil kılınan Bolu livasına raptedilmekle bu 
zatm Zooguidak'a ait Mebus olması iktiza etmez, 

çünküi intihabat esasen Jivafer namına olduğundan 
mumaileyh - Devrekfo değil - Bolu'nun Mebusudur 
ve çünkü Zonguldak intihabat icrasından sonra liva 
haline getirilerek Devrek oraya raptedilmiştir. Şu-
takdirce AJbdiitvehap Efendinin vefattyte Bolu'dan 
yalnız hir mebus mahalli inMâl etmiştir. Merhumun 
yerine yapılan intihapta Yusuf İzzet Paşanın ihrazı 
ekseriyet etmiş olmasına nazaran mazbatai intihalbü-
yesini büisuhsal beralberce Meclise celbi iktiza ede
ceği maruzdur.; 

REtSlSANİ BEY — Kabul buyuruluyor mu efen
dim? Kalbut buyuranlar lütfen ellerini kaldırsınlar. 
(EHer kalkar). Kabul sesleri. Peki efendim kabul 
edaM, 

6. — MAZBATALAR 
1. — Malatya Mebusu Lûtfi Beyle arkadaşlarının, 

vilâyatı şarkiye muhacirlerine muavenet edilmesi hak
kındaki takriri ile, Muhacirin müdüriyeti umumiyesi-
nin Sıhhiye Vekâletine raptına dair iki kıta kanun lâ
yihası ve Dahiliye ve Sıhhiye encümenleri mazbata
ları. 

4. — TAKRİRLER 

REİStSA>ît BEY — Efendim, Muhacirin Müdü
riyetinin Sâttuiye Vekâletine raptına dair Smhiye En
cümeninin mazbatası ve lâğvJne dair Dahiliye Encü
meninin mazbatası. 

1. — Bolu Mebusu Tunalt Hilmi Beyin, Muhaci
rin müdüriyeti umumiyesinin lâğvine dair takriri. 

REtSİSANt BEY — Ve lağvı teklifini havi Bolu 
Mebusu Tunalı Hilmi Bey ve rüfefeasının bir. takri
ri var. Efendim, mazbata muharriri bu mazbatala
rın tabı -ve tevziini talep ediyor. Kabul buyurulursa 
tabı ve tevzi edildikten sonra müzakeresine geçelim. 
(Muvafık sadaları) 

CELÂL BEY (Saruhan) — Bu umumi sunette 
kabul edüse ve ondan sonra... 

REİSİSANİ BEY ~ Efendim, zaten bu suretle 
oluyor. Fakat acemilik de maalesef devam ediyor. 

O halde efendim tabı ve tevziinden sonra müza
kere edeceğiz öyle mi efendim? (Öyle sesleri). 

38? — 
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MAZBATALAR 
2. — Gümrük resminin bej misline iblâğına dair 

kanun lâyihası ve Ticaret, Sanayi ve Rüsumat (İktisat) 
Encümeni mazbatası. (1) 

REİSİSA'Nİ BEY — Gümrük resmine beş mis
li ilâve edilme» hakkında bir kanun var. O da tabe-
dilmemiştir. Fakat müstaceliyete gitariştü. Malûmu 
âtiniz bunun halikında müstaceliyet karan verilmişti. 
Eğer arzu buyurulursa tabına bırakalım. (Müzakere 
edelim sesleri) (MÜstacelen tabedilir sesleri)' 

(HULÛSt BEY (KarahisarısaMip) — Avrupaya 
giden evrak bir gecede tabedilip gidiyor. Bu da tabe
dilir bir gecede efendim. 

RAGIP BEY (Kütahya) — Müctacefdir efen
dim, müzakere edelim, 

SOYSALLI İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) — 
Efenfdim, nizamnamei dahilinin 24 ncü maddesinde 
diyor ki : Mazbatalar heyette karar verildiği takdir
de derhal kıraat edilir. Eğer Heyeti Âliye karar ve
rirse kıraat edblüm. 

RElfeSİSANt BEY — Karar veriliyor mu efen
dim? Kıraat edilmesini ka'bul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın, (Eller kalkar) Kajbul edildi efendim. (Oku
yunuz) 

(Kâtip Haydar Bey tarafından Encümenin maz
batası okundu): 

. Suret 
Büyük! Millet Meclisi Riyaseti Celilesrne 

Esbabı Mucibesi 
GürnriiMerilrnrizde istifayi resme esas olan bu gün

kü tarifede münderiç gümrük rüsumunun beş misli 
tezyMi hakkında Umuru Malîye Vekâletince tanzim 
ve Heyeti Vekilece tasvip İle Meclisi Âliye İrsal kılı
nan kanun lâyihası ile merbutatı müstaceliyet kara
rı ite Encümenimizce tetkik ve tezekkür edildi. 

Filhakika gümrük tarifemizin zamanı vazına na
zaran attın İle evrakı nakdiye arasında husule gelen 
azîm farkm eşya kıymetlerine tesiri ve bizzat kiye-
mi eşyanın da ayrıca tezayüdü hasebiyle etyevm 
mezkûr tarife üzerinden alınan rüsum vasati yüzde 
iki buçuk kuruş, kadar dun miktara düştüğü anlaştl' 
masına ve bu yüzden tüccarın nefine hukuku Hazine 
zayi olmakta olup gümrük tarifei hazırasıntn tetkikiyle 
tadili fithal yapılaimayacak ve uzun zamana müte
vakkıf bir iş olmasına ve sakim atan kıymet üzerin-
<den ist&fayi rüsum usulü metrukesinin ihyası da caiz 
görülemeyeceğine binaen Heyeti teraiyenin talebi 

(I) 2 numaralı matbua zaptın sonundadır. 

veçhile şimdilik gümrük resminin beş misli tezyidini 
mu!tazammım lâylha,i kanuniye berveçhi zîr kabul 
olunmuştur, 

REİSİSANİ BEY — Mazbata muharriri izahat 
verirler mi? 

'İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) — İzahat vere
yim efendim. 

SOYSALLIOĞLU İSMAİL SUPHİ BEY (Bur
dur) — Efendim, Maliye Vekâleti bize bir kanun 
gönderiyor ve diyor ki, etyevm meri olan tarifeye 
göre alınan gümrük resmini beş misline rblâğ ede
lim. Müstaceliyet karariyle tetkik ettik. Malûmuâli-
niz, bizim gümrük resmi meselesi bir kaç safiha ge
çirdi. Bunu evvefâ eski usul, yani kapitülâsyonlarım 
yadigârı olan usul ki yüzde sekizden fazla gümrük 
alamıyorduk, bilâhara bu usule yüzde üç zammİJe 
yüzde on bire İblâğ edildi. Fakat yüzde üç ancak 
düyunu ıımumiyeye ve saireye hasredildi. Sonra 
Devlet çalıştı, uğraştı ise de buna daha yüzde dört 
zamma ve yüzde on beşe İblâğa muvaffak olama
dı. Avrupa devletleri türlü mevani İhdas ettiler. Hü
kümet bir taraftan böyle çalıştığı sırada bir taraftan 
da bîr tarife ihzar ediyordu. Malûmuâfiniz gümrük 
resimleri iki suretle alınır. Biri kıymet üzerinden, 
diğeri tarife üzerinden. Bizim usulümüz, her tarafta 
terkedilmiş olan kıymet üzerinden gümrük almak 
idi. Bu da bir çok sui istimâfalta meydan açıyordu.. 
Sonra da bizim memkeletim'izde çıkan eşyayı hima
ye edemiyorduk. Gümrük resmini artıramıyordufc. 
Binaenaleyh Devlet, hem bunu temin etmek, hem 
de yüzde on beşe rblâğ edildiği takdirde - Devfetie-
rin muvafakati ile - gümrük resmini siklet üzerinden 
almak için bir tarife hazırlıyordu. Bu tarifenin; ihzarı 
sırasında, çünkü tarifenin ihzarı çok sürdü, harbi 
umumi İlân edilmiş bulundu. Kapitülâsyonlar kaldı
rıldı ve Devlet de tarifeyi tatbike başladı. İşte elyevrn 
gümrüklerde meri olan tarife bundan ibarettir. Fa
kat bu tarife vazedildiği • sırada malûmuâliniz altın 
ve kâğıt farkı yoktur, hatta kâğıt yoktu, bu tarife, 
o zamandaki eşyanın kıymetlerine nazaran vazedil
miş bir gümrük resm'inİ muhtevidir. Tarifedeki eşya
nın mahalli İstihsallerine nazaran tabii bir dereceye 
kadar usulü himaye gözetilebÜmİş, meselâ memle
kette hâsıl olan buğday hariçten gelirse ağır güm
rük resmi alınıyor. Kereste böyle. Sonra bazı şeyler, 
bizim muhtaç olduğumuz şeyler, meselâ makineler, 
zürraın muhtaç olduğu alet, sonra suni ve kimyevi 
gübreler tabiatıyla gümrük resminden müstesna İdi. 
Ancak tarifenin vazından sonra, aradan geçen altı 
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sene müddet zarfında, gerek altın farkı gerek eşya 
farkı pek ziyade arttı. Onun İçin Maliye Vekâleti 
hesap etmiş bu gün, bakmış ki; gümrük resmi vasati 
olarak ancak yüzde iki buçuk kadar bir şey tutuyor. 
Bu ise caiz değildir. Bizim en zayıf olduğumuz, Av-
rupaya bağlı olduğumuz zamanlarda yüzde sekiz 
gümrük resmi alınırken bu gün yüzde iki buçuk al
mak doğru değiMir. İlk vaz olunduğu sırada gümrük 
resmi yüzde on beş, yirmi tutuyordu. Yani memle
kette nisbeten ahvali talbi'iye cari iken. Binaenaleyh 
şimdi tarifenin beş misline iblâğım Maliye Vekâleti 
bize teklif edSyor, Encümen bir çok müzakereden 
sonra Maliye Vekâletinin noktai nazarını kabul etti, 
Hatta enfcümence beş misli değil yedi misli, hatta on 
misline iblâğı hakkında da bir fikir ve cereyan mev
cuttu. Bazı aza taraftardı. Fakat neticede kabul edil
medi. Çünkü bir kere memlekette hali tabii bulun
madığından, ticaret yolları serbest olmadığından eş
yanın nakliyatında çok masraf oluyor. Tüccara pa
halıya mat oluyor. Zaıten malûmuâlİniz bu gümrük 
resmi halktan çıkan bir resimdir. Onun için tüccar 
buraya yedi verirse veya on verirse pek ziyadesiyle 
hafktan alır. Bunun içim biz beş misline ancak ta
raftar olabildik. Bu beş misli altın ve evrakı nakdi
ye arasındaki vasati farktır. Ancak Maliye Vekâleti 
işi dalha esaslı bir surette halletmek için gümrük ta
rifesinin: tadilini de istiyor. Haltta encümen dahi buna 
taraftar oldu. Fakat tarifenin tdbdii ye tadili kolay 
bir şey değildir. Çok zamana muhtaçtır. Hatöa elde 
Ankara'da tarife mevcut değildir. Buraya bir tarife 
celbi İçin teşebbüs edilmiştir. Çalışılacak, tadil edile
cek, tabii Heyeti Aliyenize daha İleride daha mü
kemmel bir tarife ve memleketin hususiyeti ahvaline 
göre icap eden yerleri tay veya himaye ederek, icap 
eıden şeylerden az gümrük alarak mükemmel bir 
tarzda bir şey arz edilecek. Fakat elyevm gümrük 
resmini tezyİd lâzım. Şu geçen günlerden ki tüccar1 

•istifade ediyor, bilhassa Avrupa istifade ediyor, bu
na mâni olmak ve bir taraftan da Hazineye de bir 
Varidat bulmak için resmi gümrüğü beş misline İblâğ 
ve o suretle Heyeti Âliyemze arz eyledik, 

SIRRI BEY (izmît)' — Gümrüklerde tarife usu
lünü taftbike imkân bulmak. Hükümetin tam derece
de istiklâlini temin etmek demektir. Binaenaleyh 
Maliye Vekâletinin gümrüklerde tarife usulünü tat
bike muvaffakiyeti bizim için mucibi iftihardır. 

HULUSİ BEY (Karahisarısahip) — Tatbik olu
nuyor. 

SIRRI BEY (Devamla) — izah buyurursunuz. 
Ancak şimdiki kararın Hükümetimizin şeklî hazırına 

nazaran kabiliyeti tatbikiyesi olup olmadığım düşün
mek lâzım gelir. Tesirimiz altında bulunan kaç tane 
Umanımız vardır Bu limanların Avrupa ife derecei 
münasebeti nedir, bu gün bu limanlardan dahili mem
lekete giren eşyanın miktarı nedir? Bir de Istâmlbd 
tartkfle gelen eşyanın miktarı nedir; eğer biz elaniz-
de olan bu umanları, Avrupadan doğrudan doğruya 
mal celbine İnhisar ettirefeİleceksek mesele doğrudur. 
Fakat istanbul'a ve bu bugün elimizde olmayan yani 
Milli Hükümetİmizin tesiri altmda bulunmayan li
manlardan; Avrupadan gelen emöa bîlâbara bize 
nakledildiği zaman bundan gümrük resmini tekrar 
alacak mıyız? (Hay hay sesleri) Mesele gayet mühim
dir. 

MALlVE VEKİLİ AHMET FERİT BEY (İstan
bul) — Efendim; gümrük resminin tezyMi lüzumu 
hakkında encümeni âlinizin mazbata muharriri ta
rafından verilen İzahatı ayrıca tafsil etmeye lüzum 
görmüyorum. İzahat hakikati hale tamamiyie mu
vafık ve mutabık olduğu cihetle izah etmeyeceğim^ 
Sırrı Beyefendinin itiraz buyurdukları nokta da fil
hakika haizi ehemmiyettir. Fak^t o noktayı daha 
bu kanunu Heyeti Aliyenİze takdim etmeden dü
şündük tatbikatım yaptık. 

Sırrı Beyefendi buyuruyorlar ki, biz gümrükleri
mizin tarifesini beş misline iblâğ edelim, fakat eğer 

' memalikri ecndbiyeden memlekettim ize gelecek emtia 
bu gümrük resmini büyük antrepo merkezi olan İs
tanbul'da, büyük bir transit merkezi olan istanbul' 
da tediye ettikten sonra ve buraya ticareti dahilîye 
beyannamesi vererek gelecekse 'bunun ne hükmü 
olur? Gayet varit bir süaüüir. Arz ettriİş olduğum 
veçhile biz bu varit suali evvelden düşünendik lâzım 
geJen tertibatı ald*k ve lâzım gelen emirleri gümrük
lerimize verdik. Bu gün efendiler Hükümeti mİHi-
yenin emri altında bulunan bilcümle limanlara her 
ne taraftan gelirse gelsin bilcümle muvaredait güm
rük resmini İta ile mükelleftir. Bunu ne yolda yap
tık? Bu güne kadar Avrupa ille oton münasebatmıtz-
da en -büyük rolü istanbul ifa etmekte İdi. Miemaliki 
ecnebiyeden gelen eşya, oraya gelir ve oraya geldik
ten sonra elden geçerek, yahut doğrudan doğruya ih-
hal eden tac'irier taPafiindan Wr ticareti dahiliye be
yannamesi istihsal edilerek memaliki Osmaniyenin 
diğer limanlarına sevkediîmekte idi. Eğer Mz elimiz
de mevcut bu gümrükıferimiizden bu ticarefi dahiliye 
beyannamelerini aynile kabul ederek gümrük almaz 
isek o zaman beş misline iblâğ ile, on misline iblâğ 
jle elimize büyük bir varidat celbetmekfiğimizin im-
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kânı oimaz. Fakat biz düşündük ki, düşmanlarımız 
tarafından işgal edilen aksamı memaîiki Osmaniye*, 
kanununa tfcvfikan icra edilmekte bulunan muamelâtı 
rüsumiye tamamiyle tatbik ve ifa edilememektedir. 
îstanfbula gelen eşya bir kere resmi olarak İstanbul 
Huktumetiokıı gümrükfl'eri üzerinde fceyfemayesa 
licrayi ahkâm edebilmesine mâni olan İngilizlerin, 
kuvayı ecnebiyenin tahtı tazyifcfehda, Saniyen istan
bul gümrüklerinin ve kuvayi işgaliye yedinde bulu
nan gümrük terimisin muamelâtı rüsum iyesin e yine 
bunların vaki olan müdaifıalâtı, gümrüklerrmizînı 
umurunu tamaınile işkâl etmekte ve bunun neticeskı-
de memlekette istifası lâzım gelten rüsum tamamile 
istihsal edilememektedir. Üçüncü bir nokta, kuvayİ 
•işgaliye tarafından memieketıleriımtze İdhal edilen 
eşyayı ticariye, tüccar malı olarak, gösteritmliyerefc, 
eşyayı askeriye olmak üzere gösterilmektedir. ttfran-
bulu bilen a'rkadaıslaîimız pak eyi görmüşlerdir ki, 
memMMJtii İşgal eden. kuvvetler bîr takım • anterepo 
ihdas etmişler, eşyayı askeriye diye eşyayı ticariyeyi 
birtâ rüsum oraya idhal etmektte bulunni'uşlardır. 
îstanhulda ahzedilen «sim. böyle olduğu gibi bütün 
memaliki meşgutemıizde de ayni hali gösterdiklerin-
'den dolayı bir takım «canibin mümanaatına maruz 
bulunarak burada da re&İm İktifa edilmemektedir. 
Bu surette üdfaal edilen emtia oraldan ticareti dahiliye 
beyannamesi alınarak bizim şimdiki limanlarımıza 
getirilmekte ve. bu surdtle resim jsftifa edilmemekte
dir. Binaenaleyh, bendeniz Maliye Vek&teİlini derim
de eder etmez ertesi günü Heyeti Veküeye bir teklif 
dermeyan ettim. Şİrodı araetmiş olduğum eisbabı He
yeti Vekileye de arzettim. Bu suretle İstanbul İzmir 
<ve sair l'imanlannuz gibi ecnebi Devletlerinin tabu 
işgalinde bulunan limanlarda muamelâtı rüsunraİye-
nin hakk'ile ifa edilmediğini ve ticaret beyannamele
rinin her halde ihtrcaca gayri salın bulunduğunu id
dia ettim. Heyeti Vökile bu husustaki tekEfatımı ka
bul etti. Binaenaleyh Heyeti Vekile kararını, bu bir 
ıneselei dahiliye ve idariye olduğu için Heyeîi Veki-
lenin kararını istihsal ettikten! sonra bu husustaki 
rnıukarreratı bütün gümrüklerimize emir ve tebliğ 
ettim. O gündenlberj tarifle esasına muvafık olmak 
tiiZere günrröJkferİtttİzde muamelâtı rüfsunriye ifa edil
mektedir. Binaenaleyh Sırrı Beyefendinin buyurduk
ları mülâhaza, yani mahzur tamamMe bertaraf edil-
mistir. Bu gün gerek msmalifci eondbiyeden gelsin, 
gerek ticareti dahiMiye beyannanıesile memaliki meş-
gulemizdeki ecaebİterikı taayifcatı neltljcesi olmak üaere 
gayri meşru ve jhtücaca gayrisalih bir takım evrak 
ile gelsin, her ne surette gelirse gelsin-, gümrükterımi-
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ze gelen eşya tamamen idhalât resmini tediye etmek
tedir. Şimdi yalnız mesele bu, meveud reisim' haki-
kaltı hâle tamamen mulabtk ohna'dıgı cihetle bunun 
beş misline iblâğı cihetidir. Mesaili idariye tamamile 
ikmal edilmiştir. Hafta bir takım gümrük mıevfcile-
rimiz vardır ki, meselâ Anıtalyamn ha<valii şimatism-
de olanlar İzmir başmüdüriyetinin idi. Onların şimdi 
mevkilerini tahvil ederek Antalya başntüdüriyetine 
ra'btettim. Bu suretüe bu gün bizim elimüzde bulu
nan gümrüklerimiz, bir idarei munıtazamaya rabte-
dilım'iş ve kendileri idhal ât resmini tarifeye göre Jsfti
fa etmekte bulunmuşlardır. Arzötmsek istediğim me
sele, bu gümrük resminin tezyidi meselesi, bu bir ıne
selei idariye ofmadıgından dolayı ^abii bunu bir ka
nun ile Heyeti âliyemizden isitiyarunı. îşte şimdi arz-
ettiğkn kanun da bundan ibaretltir. Şimdi bu resmi 
beş misle iblağ etmek İstiyoruz. 'Resmi böyle tetfcik 
etmeden beş miste İblağ etmek, yafniz âüttn île evra
kı nakdiye ara!s*ndafci farkı gözeterek gümrük res
mimizi, evvelce olduğu veçhile, yfüade on iki buçuk 
ve on beş mıkdarma iblâğ etmekten İbarettir. Bu doğ
ru bir usul değildir. İtiraf ederim; bu mesele dola-
yisiyte idhalât ihracatımız ifcaeritfde iyi bir muvaze
ne yapmak, meseleyi ariz âmik tetkikden sonra her 
bîr meta için ayrı ayrı birer resim koymak ioabeder. 
Şeker için ne kayacağız? Gaz için ne koyacağız? Ale-
lumum manifaturaya ne kayacağız? Bıınlan uzun 
uzadıya tetkik etmekiiğimrz lâzım geHİr, Bir kaç se
nelik 'tatbikattı esnasmda tarifenin bazt zaid aklsamı 
tefrik edilmiş oldu. Bazı maddelerin, bazı mevadın 
da tasnif edilmesi lüzum ve ihtiyacı anlaşılmıştı. Bun
ların icrası ve ta<rrfiem'izin itmam ve Jkma4i de lâzım
dır. Faka't efendiler ben bu işe 'başladığım zaman, si
ze arzeHmeğe mecburum, ne bir tarife nizamnamesi, 
nede bir tarife cedveli, ne de bir rüsuntat teşkilâtı 
nizamnamesi bulamadım. Binaenaleyh bunları celbe-
dip bunların üzerinde icrayı tetkikat yapıp - zaten 
terife bir iki güne kadar tetkik edilecek bir mesele 
değildir - bunların üzerinde te)likülka,t yapıncaya ka
dar gümrükleri yüzde iki, buçuk derecesıinde bırak
mak, lİİEiıraisuz yere; Osmanlı hazinesine girmesi lâ
zım gelen bir parayı ticareti hariciye ile uğraşan ec
nebilere terkötnrek demektir ki, iyi bir netice vücu-
de getirmez, Binaenaleyh müstacelen bir karar itti
hazına lüzum gördüm ve arztefttiğim veçhile nakid ile 
evrakı nakdiye arasında mevcod fark mîfcdarı otlan 
beş misli tarifenin taıtbikını arzöümeğe lüzum gör
düm, t^te Heyeti âfiyenizden şimdi kabulünü İstir
ham ettiğim mesele yamız bundan JbardDbir. Başka 
itiraza't varsa onlara da aizı cevab ederim. 
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iNEOATt BEY (Saruhan) — Rlusumat varidatı 
ne kadardtr. butta dair bîr şey Söylemediniz? 

(MALÎYE VBKHİ AHMEB FERİD BEY (ts-
ıtanbut) — İstanbul rüsuma* varidatı malûmu âliniz 
vaktâyfe dört milyon raddesinde Ali, bilâhare yedi 
milyon- raddesitoe kadar çıKtı. Binaenaleyh büeümlö 
Tttsımiatı eğer bu surette Analdohıda istihsal edecek 
otursafc her faalde memffiefceffin vesaiti dahtölifyesi de 
Jkimaâ edilir ve bu sureltte emftmmn yatanız sevahil 
Üzerinde kalması zarureti hâsıl olmazsa her halde 
rüstmattımeiö sekiz iliâ on mütjtan raddesine baliğ 
olacağını tahram ederim. 

HÜSEYİN AVNI BBY (Ensurum) — Bfemdlm 
bendeniz başka noktadan nazarı dîdkaftiııfei celbede-
cegim. Ferıd Beyefendi Maliyenin varidatını artftır-
ntafc İçin bu gibi tesabbüsatta bulunuyor. Bir de hal" 
Su düşünelim, Httk-ümıet bu varidattı nereden arttıra
cak? Bk kere gümrtük tezyidinden mafcsa'd, eratiai 
tfaMiyesyi himaye etmektör. Memleketimizde küp 
güveçten başka .bir şey çıkmıyor. Gümrük resmini 
«ezyM etmek, haMctaa yeni bir para çekmekten maa
da bir mahiyeti haliz değildir. YıaoTı bir varidat ala
maz. Kak paraya akjtğmae bir şeyi altmış paraya 
alacağız, pahalı alacağa, her şey pahaMasacakv 

OPERATÖR EMÜK BEY (Buma) — Zaten alı
yoruz. 

HÜSEYİN AVNt BEY (Erzurum) — Ben bunu 
bir tedbir olarak gönrtüyarum. 

ISIRIRI BEY (İzmit) — Maliye Velditi Beyefendi-
mn izahatı tamamen bendenizi ikna etti. Yalnız di
ğer bir yerde istibahım varda*. Kendilerinden ona 
istizah edeceğim. İstanbul veyahukl tzmir gibj eca-
nibin işgali altında bulunan gümrüklerimizden ihti
yaca salih vesika ile bizim gümrüklerimize gelen eş
ya hakkında yapılacak muameleyi söylediler. Bu 
jtitücaoa salih vesaikin evsafı matiubeyi haiz olup 
oknadtjmırt takdiri eğer mahalli metmırtauua bıra-
fcriacak «Suma öyle zannedenim toi bir çok keyfi mua-
mektae sebebiyet verir. Bunda öyte kafa bir karar 
verilmelidir ki bunun takdiri mabafli memurine aid 
olmasın (Oürüfltotor). Müsaade buyurur musunuz 
(bitireyim? Araedeceğkn, • bilahare cevap verirsiniz. 
'Mümkün degu&nlklir ki mematM tneşguternk vasıta-
Siyle bize doğrudan doğruya gelecek olan ve bizim 
(edicimiz altında butunan umanlara gelenek olan eş
ya, doğrudan doğruya memalflai «cnebiyeden gelmiş 
addâe ona göre gümrük a t a m (Gürültüler), 

MALİYE VEKİLİ EERİD BEY (İstanbul) — 
Bendenizin İhtisasa gaıyni safih olan evraktan bah

sedişim, memalfloi raeşguiemizde bulunan firaanfan-
meı ecnebi memleketi addetmediğimizi jsbat etmek 
üzere ileri sürülmüş bir delilden ibarettir. Bunu bir 
dem olmak üzere gösterdim, Gümttuk idarelerime ih-
ticaea satöh ve gayri salih vesika ve evrakı tetödifc 
ediniz demeldm Bunlar jHtlcaca gayri «aUh evrat
tır, Binaenaleyh gelenlerin hepsinden resim İstihsal 
edeceğiz dedim. Esbab ve defâüini gtitnrtik idareİe-
rine enür verirken izah- ettim. Bu izahı da lüzumlu 
gördüm. Çünkü oraları ecnebi t£kxarJyte temas nok
talarıdır. Dedim ki; fHhaküka onlar Osmanlı ve Türk 
memleketidir ve Türk olarak ve ioşalah Türk mem
leketi fcalacaiktor. (Ben onu burada g&ve ediyorum) 
Maamafih oradan gelecek emtianın haliz oklukları 
ticareti dahiliye beyannameleri Jbtatoaca gayri saK& 
evrak addedildiğinden tatnamile gümBük resmi istifa
sı lâzımdır. Arkaidastarııradafi bitişi tarafından gfüra.-
rüfc resminin bu suretle teayid edilmesinin gayri fca-
biK kabıü olduğu yolunda itiraz vaki otdu, bir iti
raz dermeyan edildi. Evet efendim resim ttezyid edi
liyor ve doolayısiyle bunu şüphesiz biz tediye edece
ğiz. Fakat ben öyle zanoedryoram ki Maliye Vefcâ-
Mimin yegane vazifesi, bu tarzda ahalî üzerine ga
yet ağır geltriiyecefc surette varidat tarhetraek ve 
memleketin tekmil matinelerini bu para Üe idare et
mektir. Şüphesiz bu böyle olacaktır ve bunun başka 
bk suretle olması JHMmali de yoktur. Henüz büt
çeyi Heyeti âliyenize takdim edemedim, AlalbBdîğim 
ftrtidaJİ hesablara göre bütçemiz, yani devaürn muh
taç olduğu ittikdar yetmiş, seksen nıÖyom liraya ba
liğ atmakltadn*. Bu ydGmiş, seksen miyondan ne ka
dar tenkühat yapsak, Heyeti Aföyeniz de bu hususta 
bana mua'venette bulunacak ve bu tenfcâıalu yapaca
ğız, Fafeat bu yetmiş, seksen milyon lirayı ne kadar 
tenzil ederseniz ediniz on nütyon liraya irJdîremez--
sirciz. MemMcetİn muhtaç bulunduğu idare on ma
yondan çok fazla metaliğe arzı İhtiyaç etmektedir. 
Bahusus muhteÜf cephelerde bir muharebe muva-
cehesindeyiz. Bu noktat nazardan gerek gümıük res
ini ve gerek gümrük resmi gibi bücutnle rtüsum hak
kında muhtelif tada teküfinde bulunacağım. Bütün 
muamelâta rüsumiyerrtizi, veı^jlerimizn, hutosa bütiün 
ahaliden Devtet namına olarak istifa edilmeJdte olan 
•bütün varidatı her halde ilmi maliye rauvafft ve 
ahaMdİn ihtiyacına muteibık bir iurette tada etmeğe 
lüzum gördüm. 

A U ŞÜK'RÜ BEY (Tralbzon) _ Bendeniz efiaı-
dim gümrük resminin tezyidi esasına muhtalif de-
ğÜtm; Yalnız her memleketi» harbden sonra bir ta-
fcm Jktfead faomrayonlan yapİdı ve bu komisyonlar 
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memlekete Jdhal edilecek eşyaıyi tetiktik ediyor. Bu
nu vafcttile feıtaflbtttda da yapmak istemişlerdi, Falbut 
ecneMerkı rraüdalıafeısiyJe muvaıGfak olunamadı. Av-
rupadaki tapon eşyayı ecnebiler bir yene sevkedeme-
'diler, memleketimize sevtoütter ve miflyonfarca lira 
memleketimizden çektiler. ve dlân çekiyorlar ve zan
nederim fei yine elin bu şeyi yapıyorlar. Bir aralık 
ibUnu menetmek içSo bir toocrtisycm katarı var ise de 
ecnebiler buna mâm olmuşlar, hattâ hatırımda kal
dığına göre, memleketimizde bidayeti mfiJtaretoeden 
iMbaren on ay zayrfında memilıekete giren yahıız 
cifcöfetanın esmanı yirmi yedi buca*: miryan: Osman
lı lirasıdır, • 

İSMAİL SÜBHÎ HEY (Burdur) — Bu kadarı 
mübalâğa değil mi etendim? 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Ben'den'İzin 
gazetede gördüğüm is'taltistiikltir. Bendeniz uydur
muyorum. Gazetede gördüğüm şey. Her hailde 
zannederim çikolata ve daha buna mümasil bir 
çak' zrnet eşyası memlekete idhal ediliyor., Her 
halde bendeniz Maliye Vekili Beyefendiden rica 
ederim, bizim hakîki ihtiyacımız her neden İba
ret ise onların haricindeki eşyaya resim vaaet-
sKn. Sonra gümrük «Krrtinvi beş mMi arttırıyorlar. Bu 
'Zannederi m, saMdie bir »akim kaçakçılığa söböbiıyet 
verebitecek. Bumu men üçîrı tedalHiır iıtöinaz edSürmiş 
anidir? Çünkü orada otatn vesa&tte, viapudada, -kayık-
tarla ve sajıelerte •gürorülk oüm'ayan yerlere ve 'bunlun 
haricinde bin çok yerlere eşya çikartılatfaktır. !Bunun 
menli İçin tedabîr ittihaz edilmiş nMr? 

tSMAÎL SUPHt BEY (Burdur) — Efendüm ben
deniz Hüseyin Avnü Beye cevap vermek .»sterlim. Va
kıa Ferit Btvefendi de «öytediffer amma ben şunu 
söyleyeceğim kü; gümrük resmSniMi tezyidi evvelâ 
bîr zaruret neticesidlir. Öyle bir baro SçfânMndiey:z kî. 
'bütün mevcudatımızı feda 'etmeye hazırız, omun 
için bol zam halkçılığa mimafâ değilldâr. Sorma rnu-
fodlü bir tfczyiddSr. Beş aıisfi artırıyoruz. Attın ve ev--
rakı nakdiye arasındaki farkı nazarı Stâbare aiaıfak; 
yoksa eşyaiîin bizatihi tezayüt edeni kıymetlermi' as
ta nazarı dikkate akmıyoruz. 

•Düyunu Umutn-iyenta yaptığı istafisıfâke nazarâ-
ran geçen sene eşyan» farta fiyatı yüzde frSri 'teni !beş 
yüz M. Şimdi yüzde 'bih sekiz yüze kadar Snrrtiştir.. 
Yaırü bir ıkuruş oian şey on, on seksiz kuruşa çik-
mıştır. Yftnî on sekiz müsMir. Biz gümrük îresmM: 

anaak beş misK artırıyoruz. Bu da yüzde on iıkir fbür 
cuk kadar bir şey tutuyor. Zaten gümrük «ssmkıâû 
ıbfdayeti turpta hfinıi vazonda yüzde on beş iüe ykmfi 

arasmda olduğunu arz etmiştin*, Btnaıemleyh tarife 
netieaten halkı tazyik edlioi bir mahiyette degJkür. 

REtStSANI BEY — Müzakereyi kâfi «onauer 
lütfen etlentü ıkakfersm (Eller kalkar). Müzalkere kâ
fi görüldü erendim. 

BÎR MEBUS BEY — Ekseriyet yok efendim. 
REİSİSANİ BEY — Kim takdir buyuruyor, zaıoâli-
niz mıi takdir buyuruyorsunuz? 

BİR MEBUS BEY —' Bendeniz söz '«temistSm 
efendim. 

-REİSİSANİ BEY — Söz fetedinfe başka. Faks* 
>bir defa Meclisi 'Atide müzakerenin kifayetime kia-
rar verildikten sonra reye koyanım ve ekseriyetin 
olup olmadığını takdir bendenize ait bür meseledir, 
BühınduğuMuz yerden karşı'tarafı göımıejBsliınŞz. Bu
nun tekerrür etmemesini kaç defa irtica etm%üm. 
Efendim, şimdi maddeleri ökuyacagtz, 

(Kâtİn Haydar Bey, -bininci maddeyi okudu) : 
Gümrük Resminim Beş Mcsİoe İbllağma Dair Kanun 

Madde J — TaıÜfeye taltbikan eiyevm lisûfa edil
mekte olan gümrük resmi "beş mîsfine iifrjjâğ edHmlis-
tir. 

(Muvafık sakalları). 
REÎStSANİ BEY — Efendim resme alil biir mad

de olduğu 'iÇin taıyinS esamiyle reye koymak nueobu-
.riyeflindeyjz. 

MALÎYE VEKÎLt FERİT BEY ^tstadbuİ) — 
Beyefanditec, Nizaırmamdi Dahitimtz taylnd esami 
ile rey isCafosafi hususunu yalnız 'bir suretle kabııİ et
miştir. O da yoklama edMenek ret veya kWbuWür„ 
Herkesin ra veya kabulünü âcılamaık uzun zamana 
mütevakkıf tek mesofedif ve bu Heyeti Aüyeaî^ 
uzun müddet ımfite yere işgal «der. Halbuki, bülün 
kavaıtini ıraEye ve arz edeceğim bir çtik mevjad bu 
surette Heyeti Aliyenizin tasvibine maruz bufeınnrak 
lâzım gelecektir. Binaenaleyh, çaibuk Üş görmekligıi-
rniz, tazını gdenı tarzı idare, Nıiaamnaırıe'i Dailiîirm-
zkı emrettiği şeklrVde gayrft kjabiidir. 

Bu rtoktâli nazardan -MeiaKsi Mebusaıumuzın fcâ-
dayati kiijEKjına, biÖayeÖ teşaktilünde, bidayeti meş
rutiyette bitim Mec&kniade de kaıbu) ve tasdik etiü-
diği ve bj'iıtün Medisii Mebûsamlardâ ytapifenğı veç
hile, evrak vasrtaısiyie yapıtaastrıı CeMf ederim. £§<* 
bunu tasvip buyuracak. olursanız -Divanı Riyaset ta1-
rafından ıbeyaz ve kiranızı varakalar tabedilir ve bun
lar hepSıman yanında b«İuaur ve bâyUe bir ma)*De 
neye vazohmdugu zamatt Ikabui sdenSer beyaz» red
dedenler liimazı varak'aferın ttnıM kor, had&hetsr 
bk kutu c*o]aş*MrJar -ve 'bfe o suıretle rey tahslil eder
ken Heywtİ AÜyeniiz nlıüasakieriesine devam eder. Bu 
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suretle pek çok zsanao kazaiulmış olur ve başka ttir-
Ki hareket etmek de jgayrifeafcilldk. Eğer bunu (kabul 
buyurur&iEuz Divanı Riyaset bu «tatbikatı yapsm ve 
naflife yere yoklama ile zaman 3zaa edümSş olmasın. 

REİSÎSANI BEY — Divanı Riyasette bunu ya
parız «fendtm. Paklat şu elimizde: olan kamımı yok
lama tarikiyle yapmak meobuıiyetlindeyiız. (Bazı me
bus beyler, dışarı çıkmaya ıbasladüar) Rica ederim 
efendim. Rey esnasrudla dtçanya çıkdmasm, çünkü 
MecSsümiam ekseriyeti kaybolabdfir, 'bâr saatlik vak-
ttoizi ûzaa e imiş oluruz. 

(BİR MEBUS BEY — Muhalif olanlar ayağa 
'kaffiöan «fendim. 

RBÎSİSANİ BEY — Olamaz **, usul böyledir. 
Ol vaktit mevcut olmayanlann da kabul etmesi lâ
zım getir erendim. Llfete gettneeye (kadar kanunun 
Ikânci madkksmj de okuyalım. 

Maliye Vekâletinin 'buna memur olduğuna d&-
ündir. 

(Kâtip Haydar Bey, ikinci madtteyıi okudu) :ı 
Madde 2- — İşbu kamun tarihi neşrinden itibaren 

tatfcfiık olunacaktır. 
Madde l. — Bu kanunun Icrasıı& Maliye Vekâ

leti memurdur. 
- REtSlSANt BEY — Kabul edenler lütfen euerirâ 

. kaldırsın (ESer kalkar). Kaıbtrl edüdîi efendnm. 
Şimdi Uymi esami iile heyeti ufnumnyeaûnl reye 

koyacağım (Riyasetçe kuna keşide edilerek) Hulusi 
Bey (Konya)'dam 'başlanacak efendini. 

(Kâtip Haydar Bey okumaya başladı) : 
'Hulusi 8. (Konya) namevcut. Hafif B. (Ertuğrul) 

kabul, Halil ibrani'm Ef. (izmit) namevcut H&H lb-
rahsm Et, (Esfcişe&r) namevcut. Haag İbrahim :B. 
(Ajvtaityai namevcut Hafi Hürm Ef. <Karahrâar»a-
bİp) kSabul, Hala Hırîkl Ef. (Siirt) kabul. Hacı Hayafis 
B. (Urfa) kabul. Hayrû B. (SS^as) namevcut Derviş ' 
B. (BMsj namevcut. Oervıis Ef. (MaodSa) kabul. DS-
yap Ağa (Dersim) namevcut Ztihnfe B. (Erzurum) 
namevcut Reşat B. (Satruhan) kabul. Refet B. (İz
mir) n&mevcut Refet Ef. (Mamaş) kabul. Raüh 
Ef. (Antalya^ namevcut. Rasim B, (Etâziz) kabul; 
Rasim fl. (Sivas) kabul. Ragıp B. (Kütahya) kabuL 
Recaıî B. iTrabzon1* kabul. Rüstem B. (Oltu) namev
cut Resul B. <&tütis.) kabul, Rugtu B. (Kaslamoau) 
kabul. Reşit B. (tamür) namevcut. Reşit fi. (Saru-
haın) kabul-. Rüştü B. (Maras.) mamevcut. Rıza B. 
(Kırşehir) maımıevout Rıza >B. (Gümıüşaın») kabul. Rı
za B. (Muş) namevcut. Rıza Ef. (Yozgat) kabul, Rı
za Nur B. (Sinop) namevcut Rıza Vamtk S. (Sinop) 
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kabul. Rıfat Ef. (Tokat) kabul. Rıfat Ef. (Konya) 
kabul. Rıfat Ef. (Menteşe) kabul Dr. Refik B. <B&-
yaztd) namevcut Refik fi. (Konya) mezun. Refik 
Şevket B. (Saruhaa) kabuk R«nM Ef. (Kayşanı) ka
bul. Ramız B. (Dersim) namevcut. Ragıp B. (Asv-
tep) kabul. Rüstem B. (Ankara) mezun. Sütoyman 
B. (Gaiuk) kabu). Samii iB. (tpti) kabul Sırrı O. (iz-
mit) mamevcut JDr. Suat B. '(Kastamonu) namevcut 
Saıdestûn B. (Menteşe) mamevcut. 'SaıdulDah B. <Btitj 

flis) namevcut. Saat (B. <Keag4nİ) nıamevcut Hacı ıSü-
İsyman Ef. (izmir) namevcut Süleyman Stm B. 
(Yozgat) kabul. Süleyman Sudi B. (Baıyaztd) kabul 
Ssyfi Ef. (Kütahya) kabuk Şakır B. (Ankara) ka
bul. Şerif B. (Sinop) ka'bul. Şükrü Ef. (Bottu) namev-
cuft Hacı Şükrü B. (Diyaflbek'ir) mezun. Şükrü 'Ef. 
(Karaıhisarısahip) namevcut. Şemsettin Ef. (Ankara) 
kabul. Şevki B. (içel) kabul. Şevket B. (Bayazıd) 
kabul. Şevket B. (Sinop) kabul. Şevket B. (Bundur) 
namevcut. Şahin Ef. (Antep) kabul. Şükrü B. (Oaaik) 
kabul. Şaip B. (Urfa) namevcut Sadık Ef. (Aydın) 
namevcut. .Sabri B. (Kastamonu) mamievcut. Saı'ıih Ef. 
(Erzurum) namevcut. Sıtkı B. (Mafatya) namevcut 
Stddık B. (Çorum) kabul. Miraüay SaflâhaMaı B. (Mer
sin) namevcut. Salih Ef, (Sikt) kabul. 'SaMh Ef. (Er-
ga>Tİi) namevcut. Sabfi B. (Trabzon) namevcut Z&ya 
B. (Bitlis) namevcut. Ziya B. (Sivaıs) kabuk. Zıiya B. 
(Kengın) kabul. Ziya Hunşit <B. (Lâatsian) ıret, Za
mir B. (Adana) kabul Ziya B. (Sivas) namevcut 
Hacı Tah&r Ef, (tspaınta) namevcut. Taair Ef. (Ker> 
gprı) kabul. Durak B, (Braunum) kabuk Durma B. 
(Çanım) kabul. Talrir B. (Ada'paaaını) «amıeıvcut Os
man Nuri B. (Bursa) kabulı. Ata B. (Niğlde) namevcut 
AM Hayklaa' B. (Genç) namevgut Dr. AlÖİdin B. -<Lâ-' 
fistan) namevcuL Abîdıin Ef. (Niğde) namevcut 
Arif ;B. (Konıya) ret. Aıfif R (BitÜss) nsmmevcuiL Dr. 
Astm B. (Amasya) namevcut. Asım B. '(Enzurum) 
kabul. Aitıf B. (Baıyazıd) kabul. Atıf B. (Kayseri) na
mevcut. Akif Ef. (Batum) namevcut. 

Aiıim Ef. (Kayseri) namevcut. Abdüöjalkrı Çe-
îsbü Ef. (Konya) kabul. AbdüfgaHİ B. (Muş) namev
cut. AbdüSkaıdk Kemali B. (K«9taa«onu) «amevoult. 
Abdulİah Ef. (Adana) namevcut Abdufflah Ef, (Bo-
lii) namevcut AbduSlaJh Ef. (Sinop) kabui,. AbduJılali 
Azmi Ef. (Eskişehir) raamevoult. Osman B. (Lâzlistem) 
namevcut. Osman Ef. (Kaıysert) memm. Osmaıa Tev
zii Ef. (Erzincan) namevcut Dr. Adnan B. (fotaafottl) 
namavöut îzaat B. (Tokat) naraavcufe tsnuet B,. (Bdbr-
ne) tKurnevcut. Ali B. (Amasya) mezun. AM Vefa B. 
(Antaürya) kabul. Hacı AM Ef. (İçd) 'namevcut 

(Mebuslardan satomı terkedenlere hîitaben) 



t : 40 28 . 7 . 1536 C : 1 

[KÂTİP HAYDAR iBEY — Efati'difter, bunu idare
ye göndereceğiz kratallyevm itana «ditecek. 

Afili Haydar B. ((çel) kabul Ali Rıza Ef. (Amas
ya) namevcut Aü Sümti Ef. (Karalhıİsaırı Şarkî) kap 
bul Aflli Fuat Pş. (Ankara) namevcut. Ömer Lütfü 
Bv (Sarunan) kabul. Ömer Lütfi B. (KaraMsarı sabip) 
kabul. AbdüUgafur Ef. (Karesi) kabul Avnü B, <Sa-
ruhan.) namjevcut. ABİ Vasıf iB. (Gönç) kabuk Os
man Kadri B. (Muş) kabul Hafız AbdulMı Ef. (İz
mit) Ömer Vehbi Ef. (Konya) naımıevout Aiti Şükmü 
fi. (Tınabzon) kabuî. Ömer Lütfi B. (Amasya) «namev
cut. Atıf Ef. (Ankara) kabul. Abdurrahmam Lamı 
Ef. (Antep) kabul. Abdülgaınıi B. (Siverek) namevcut. 
Ali Ulvi B (Burdur) kabul. Faıik B. (Trabzon) ma-
mrtevcut Feıüt B. (Çorum) •namevcut. MinaAay Fabı 
Tattan B. l'M'ersm) «arneveuit. Dr. Fuat <B. (Bolu) ka-
'bul Fuat B (Çorum) kabul. Şeyh Fevzi Ef. {-Erata-
cam) «amevcut Fevai Pş. (Kozan) raamevouıt. Feyyaz 
Afö B. (Yozgat) kabul. Feyzi Ef. (Malatya) mıamev-
out. Feyzi B. (Efâziz) namevcut. Fevzi Ef. (Baitum) 
kabul, Fikri Ef. (Genç) kabul. Fuat B. (îzmüt)' oa.-
mevcut. fiikrii Faik B. (Genç) namevcut •Kasımı B. 
(Mu?) namevcut. Kaldri B. ı(Diyarbekür) (Mutasarrıf) 
kabul. KâdK B. <Diyarbekİir) (Yüzbaşı) kabul. Kılıç 
Ali B. fj\i!tep) kabul. Kaırib Ağa (Maflaıtya) namev
cut. Kadri Ef. (Siirt) kalbui. Kazım Karalbekâr Pş. na
mevcut. Kizım B. (Kareisi) •namevcut. Kâmt Ef. <Vaın) 
namevcut. Kâzım Hüsntü <B. (Koaya) kıalbul Lütfi B. 
(Malatya) kabul. Muhtar 'B. (tstaınibulj) kabul M'us-
tafa Ef. (Siirt) kabuk M êhmet B. (Eskişehir) mıazuıt 
Mrfımet li (Adana) namevcut. Muhttltin B. (Mıa-
müretülâziz) namevcut. Mustafa B. (Mamuretülâziz) 
Kabul. Mehmet Ef. (Biga) Kabul. Hacı Mehmet Ef. 
(Bayazıt) Kabul. Mehmet B. (Gümüşane) Kabul. 
Mehmet Hulusi Ef. (Yozgat) Kabul. Mehmet Şükrü 
B. (Karahisarı Sahip) Kabul. Mehmet Akif B, (Bur
dur) Kabul. Mehmet Nadir Ef. (İsparta) Kabul. 
Mehmet Vasfi B. (Karahisarı Şarki) Kabul. Mah
mut B. (Ergani) Namevcut. Mahmut Ragıp B. 
(Amasya) Red. Mahmut B. (tzmir) Namevcut. Mah
mut Said B. (Muş) Namevcut. Muhittin Baha B. 
(Bursa) Namevcut. Muhtar B. (Merdin) Namevcut 
Murat B. (Kastamoonu) Namevcut. Mesut B. (Ka
rahisarı Şarki) Kabul. Müştak B. (Rengin) Kabul. 
Dr. Mustafa B. (tzmir) Namevcut. Mustafa B. (An
talya) Namevcut. Hacı Mustafa Ef. (Ankara) Na
mevcut. Mustafa B. (Denizli) Namevcut. Mustafa 
B. (Diyarbekir) Namevcut. Hacı Mustafa B. (Kara
hisarı Şarki) Kabul. Mustafa B. (Gümüşane) Na
mevcut. Mustafa Taki Ef. (Sivas) Kabul. Mustafa 

Necati B. (Saruhan) Kabul. Mustafa Ef. (Niğde) 
Namevcut, Mustafa Hilrrti B. (Niğde) Namevcut, 
Mustafa Fehmi Ef. (Bursa) Kabul. Mustafa, Kâmil 
B. (Urfa) Namevcut Mustafa Kemal B. (Ertuğrul) 
Namevcut Mustafa Kemal Pşı (Ankara) Namevcut 
Mustafa Vasfİ B. (Tokat) Kabul. Dr. Mazhar B. 
(Aydın) Kabul. Mazhar Müfit B. (Hakkâri) na
mevcut, Mazlum Baba Ef. (Denizli) Mezun. Şeyh 
Masum Ef. namevcut. Müfit Ef. (Kırşehir) namev
cut Memduh B, (Ergani) namevcut. Memduh B. 
(Karahisarı Şarkî) Kabul. Musa Kâzım Ef. (Konya) 
Kabul. Mustafa Ağa (Dersim) namevcut Mehmet 
Sırrı Ef. (Siverek) namevcut. Mustafa Lûtfi B. (Si
verek) Kabul. Mitat B. (Mardin) Kabul. Mustafa 
Zeki B. (Dersim) Kabul. Dr. Mustafa B. (Kozan) 
Kabul. Naci B. (Elâzİz) Kabul. Nazım B. (Tokat) 
Kabul. Nebil Ef. (Karahisarı Sahip) Red. Necati 
B. (Erzurum) namevcut. Necati B. (Bursa) namev
cut. Necati E. (Lâzistan) namevcut. Necip B. (Er
tuğrul) Kabul. Necip B. (Denizli) namevcut Necip 
B. (Mardin) Kabul. Nüzhet B. (Ergani) Kabul. 
Neşet B. (Kengırı) Kabul. NaJİm Ef. (tçel) Kabul. 
Nuri B. (Bolu) Kabul. Necmettin B. (Sürt) Kabul. 
Nuri Ef. (Siirt) namevcut. Nafiz B. (Canik) Kabul. 
Veli B. (Burdur) namevcut. Vehbi B. (Niğde) 
namevcut Vehbi B. (Karesi) Kabul. Vehbi B. (Bit-
Jis) namevcut. Vehbi Ef. (Konya) namevcut. Ha
cim Muhittin B. (Karesi) Kabul. Haşim B. (Ço
rum) namevcut. Yasın B. (Antep) namevcut. Yu
suf B. (Denizli) namevcut. Yusuf Kemal B, (Kas
tamonu) namevcut Yunus Nadi B. (İzmir) Kabul. 
Yasin B. (Olti) Kabul. Ahmet Mazhar B. (Üskü
dar) Kabul. Etem Fehmi B. (Muğla) namevcut. İb
rahim B. (Karesi) namevcut Hafız İbrahim Ef. (İs
parta) namevcut. Jbrah'im B. (Adana) namevcut, 
ibrahim Ef. (Mardin) Kabul. İbrahim Süreyya 
B, (Saruhan) namevcut İbrahim Şevki B. (Lâzis
tan) namevcut. Ahmet B, (Aydın) namevcut Ah
met B. (Ertuğrul) namevcut. Ahmet Ef. (Muş) na
mevcut Ahmet Ef, (Batum) Kabul, Ahmet Ef. 
(Yozgat) Kabul. Edip Ef. (Batum) namevest. Esat 
Ef. (Urfa) namevcut Esat B. (Lâzistan) Kabul. 
Esat Ef. (Mardin) Kabul. İsmail B. (Erzurum) 
Kabul. İsmail Remzi Ef. (İsparta) Kabul. İsmail 
Safa B. (Mersin) namevcut. İsmail Fazıl Pş. (Yoz
gat) Kabul. Dr. Eşref B. (Adana) Namevcut. Emir 
Pş. (Sivas) namevcut. Errfin B. (Erzincan) Kabul. 
Emin B. (Eskişehir) Red. Dr. Emin B. (Bursa) Ka
bul. Enver B. (İzmir) Kabul. Eyüp Sabrİ B. (Es
kişehir) Kabul. İsmail Suphi B. (Burdur) Kabul. 
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Aslan B. (Maraş) namevcut. Ahmet Ferit B. (îs-
tanbul) namevcut. Hacı Bedir Ağa (Malatya) na
mevcut Besim B. (Kastamonu) Kabul. Besim Ata-
ky 8. (Kütahya) namevcut. Bekir B. (Kırşehir) 
namevcut. Bekir Sami B. (Tokat) namevcut. Bozan 
B. (Urfa) namevcut. Başri B. (Karesi) Kabul. Bahri 
B. (Yozgat) namevcut. Paşa Yakup Hamdı B. 
(Maraş) namevcut Tahsin. B. (Aydın) Kabul. Tah
sin B. (Elâziz) namevcut. Tahsin B. (Maraş) Kabul. 
Tevfik B. (Erzincan) Kabul. Tevfik Rüştü B. (Muğ
la) K&bui. Sabit Ef. (Kayseri) namevcut. Şeyh 
Servet Ef. (Bursa) Kabul. Cami B. (Aydtn) na
mevcut. Cafer Tayyar B. (Edirne) namevcut, Ce
lâl B. (Saruhan) Kabul. Celâlettin Arif B. (Erzu
rum) Kabul. Şeyh Cematettin Çelebli Ef. (Kırşehir) 
namevcut. Cemil B. (Kütahya) Kabul Cevdet B. 
(Kırşehir) Kabul. Cevdet B. (Kütahya) namevcut. 
Celâl B. (Genç) Kabul. Cevat B. (Bolu) namevcut. 
Hüsnü Ef. (Bitlis) namevcut. Hürni B. (Ankara) 
namtvcut, Hüseyin Hüsnü Ef. (Üsküdar) namevcut 
Hasip B. (Maraş) Kabul. Hafız Hamdı B. (Biga) 
Kabul. Hüseyin B. (Elâziz) KabuL Hasan Fehmi 
B. (Gümüşane) Red. Hasan Ef. (Denizli) namevcut 
Hasan Ef. (Mardin) namevcut. Hasan B. (Van) na
mevcut. Hasan Tahsin B, (Antalya) namevcut Hü
seyin B. (Erzincan) Namevcut Hüseyin Hüsnü Ef. 
(İsparta) Kabul. Hüseyin Avni B. (Erzurum) Red. 
Hakkı B. (Van) Kabul. Hakkı B. (Ergani) Kabul 
Hakkı Pş. (Niğde) namevcut. Hakkı Behiç B. (De
nizli) namevcut. Hakkı Hami B. (Sinop) Kabul. 
Hilmi B. (Bolu) namevcut. Hamdullah Suphi B. 
(Antalya) namevcut. Hamdi B. (Amasya) namev
cut Hamdi B. (Tokat) namevcut. Hamdi B. (Diyar
bakır) KabuL Hamdi Namık B. İzmit) namevcut. 
H&mit B. (Trabzon) KabuL Haydar B. (Kütahya 
Kabul. Hamdi B. (Van) namevcut. Haydar B. 
(Van) namevcut. Hamit B. (Biga) namevcut. Hasan 
ffayni B. (Dersim) Kabul. Hasan Fehmi Ef. (Bursa) 
namevcut. Hüseyin Hüsnü B. (Mersin) namevcut. 
Hasan Fehmi B. (Canik) Kabul. Hamdi B. (Canik) 
Red. Hüsrev B. (Trabzon) Kabul. Hüsrev Sami B. 
(Eskişehir)) namevcut. Hulusi B. (Karahisarı Sa
hip)) namevcut Hulusi B. (Kastamonu) Kabul. 

REİSİSANİ BEY — Şimdi efendim, isimleri 
tekrar etmeyenler bir daha okunacaktır efendim. 
Namevcutlar bir daha okunacaktır. 

Hafız ıbrahüm Ef. (İsparta) Mezun. İbrahim 
Ef. (Adana) namevcut, İbrahim Süreyya B. (Saru
han) namevcut. İbrahim Şevki B. (Lâzİstan) namev
cut. Ahmet B. (Ertugrul namevcut. Ahmet Ef. 

(Batum) KabuL Edip Ef. (Batum) Mezun. Esat Ef. 
(Urfa) namevcut. İsmail Safa B. (Mersin) Mezun. 
Dr. Eşref B. (Adana) namevcut. Emir Pş. (Sivas) 
Mezun. Aslan B. (Maraş) Mezun. Hacı Bedir Ağa 
(Malatya) Gelmedi Besim Atalay B. (Kütahya) 
namevcut Bekir B. (Kırşehir) namevcut Bekir Sa
mi B. (Tokat) namevcut Bozan B. (Urfa) namev
cut. Paşa Yakup Hamdi B. (Maraş) namevcut, 
Tahsin B. (Elâziz) namevcut. Sabit Ef. (Kayseri) 
namevcut Cami B. (Aydın) namevcut Cafer Tay
yar B. (Edirne) namevcut. Cevdet B. (Kütahya) 
namevcut Cevad B, (Bolu) namevcut. Hüsnü Ef. 
(Bitlis) namevcut. Hilmi B. (Ankara) namevcut 
Hüseyin Hüsnü Ef. (Üsküdar) namevcut. Hasan Ef. 
(Denizli) namevcut. Hasan Ef. (Mardin) namevcut. 
Hasan B. (Van) namevcut. Hasan Tahsin B, (An
talya) namevcut. Hüseyin B. (Erzincan) namevcut. 
Hakkı Pş. (Niğde) namevcut Hakkı Behiç B. (De
nizli) namevcut. Hilmi B. (Bolu) namevcut. Ham
dullah Suphi B. (Antalya) namevcut. Hamdi B. 
(Amasya) namevcut. Hamdi B. (Tokat) namevcut 
Hamdi Namık B. (İzmit) namevcut. Haydar B. (Van) 
namevcut. Hamdi B, (Biga) namevcut. Hasan Feh
mi Ef. (Bursa) namevcut Hüseyin Hüsnü B. (Mer
sin) namevcut Hüsrev Sami B. (Eskişehir) namev
cut. Hulusi B. (Konya) namevcut. Halil İbrahim 
E. (İzmît) namevcut. Halil İbrahim E. (Eskişehir) 
namevcut. Halil İbrahim B. (Antalya) namevcut 
Hayri B. (Sivas) namevcut Derviş B, (Bitlis) na
mevcut, Diyab A. (Dersim) namevcut. Zihni B, 
(Erzurum) namevcut. Refet B. (İzmir) namevcut. 
Rasih B. (Antalya) namevcut. Rüstem B. (Oltu) na
mevcut Rüştü B. (Maraş) namevcut. Riza B. (Kır
şehir) namevcut. Rıza B. (Muş) namevcut. Rıza 
Nur B. (Sinop) namevcut. Doktor Refik B. (Baya-
zıt) namevcut. Refik B. (Konya) namevcut. Ra
mız B. (Dersim) Namevcut. Rüstem B (Ankara) 
Mezun. Sırrı B. (izmit) namevcut. Doktor .Süad B. 
(Kastamonu) KabuL Satâhattin B. (Menteşa) na
mevcut Sadullah B. (Bitlis) Kabul. Salid B. (Ken-
gın) namevcut. Hacı Süleyman E. (izmir) namevcut. 
Şükrü Bı (Bolu) namevcut. Hacı Şükrü B. (Bolu) 
namevcut Hacı Şükrü B. (Diyarbekir) namevcut. 
Şükrü E. (Karahisarı Sahip) namevcut. Şevket B, 
(Burdur) Namevcut, Sadb B. (Urfa) namevcut. Sa
dık E. (Aydın) namevcut Sabri B. (Kastamonu) 
namevcut, Salih E. (Ertugrul) namevcut. Sıdkı B, 
(Malatya) namevcut. Sıddık B. (Çorum) Kabul. 
Miralay Salâhattin B. (Mersin) namevcut. Salh E. 
(Ergani) Namevcut. Sabri B. (Trabzon) namevcut 
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Zİya B, (Bitlis) namevcut. Hacı Tahİr 'E. (İsparta) 
namevcut. Ata B. (Niğde) namevcut. Ali Haydar 
B. (Genç) namevcut. Doktor Abidin B. (Lâsistan) 
namevcut. Abidin E. (Niğde) namevcut.. Arif E. 
(Bitlis) namevcut. Doktor Asım B. (Amasya) na
mevcut, Atıf B. (Kayseri) namevcut. Aktif E. (Ba-
tum) namevcut. Alim. E. (Kayseri) Kabul. Abdül-
gaöî B. (Muş) Gelmemi;. Abdülkadir Kemali B. 
(Kastamonu) Kabul. Abdullah E. (Bolu) namevcut. 
Abdullah Azmi E. (Eskişehir) namevcut. Osman B. 
(Lâzistan) namevcut. Osman E, (Kayseri) namev
cut. Osman Fevzi E. (Erzincan) namevcut. Doktor 
Adnan B. (İstanbul) Kabul, izzet B. (Tokat) na
mevcut. İsmet B. (Edirne) namevcut. Ali B. (Amas
ya) namevcut. Hacı A1İ E. (tçel) Kabul. Aİi Rıza 
E. (Amasya) namevcut. Ali Fuat Pş. (Ankara) na
mevcut Avni B. (Saruhan) namevcut. Ömer Vehbi 
E. (Konya) mevcut. Ömer Lûtfi B. (Amasya) 
namevcut. Abdülgani E. (Siverek) namevcut. Faik 
B. (Trabzon) namevcut. Ferit B. (Çorum) namev
cut. Miralay Fahrettin B. (Mersin) namevcut. Fev
zi Pş. (Kozan) namevcut. Feyzi B. (Elâziz) namev
cut, Fuat B. (îzmit) namevcut. Fikri Faik B. (Genç) 
namevcut. Kasım B. (Muş) namevcut. Karıp A. 
(Malatya) namevcut. Kâzım Karabettir Pş. namevcut. 
Kâzım B. (Karesi) namevcut. Kâmil E. (Van) na
mevcut. Mehmet E. (Eskişehir) namevcut. Mehmet 
B. (Adana) namevcut. Mahmut B. (Ergani) namev
cut. Mahmut Esat B. (izmir) namevcut. Mahmut 

Sait B. (Muş) namevcut. Muhittin Baha B. (Bursa) 
namevcut. Muhtar B. (Mersin) namevcut. Murat 
B. (Kastamonu) namevcut. Doktor Mustafa B. (İz
mir) namevcut, Mustafa B. (Antalya) namevcut. 
Hacı Mustafa E. (Ankara) Kabul. Mustafa B. (De
nizli) namevcut. Mustafa B. (Diyarbekir) Red. 
Mustafa E. (Niğde) namevcut. Mustafa Hilmi B. 
(Niğde) namevcut. Hacı Mustafa Kâmil E. (Urfa) 
namevcut. Mustafa Kemal B. (Ertuğrul) namevcut. 
Mazhar Müfit B. (Hakkâri) namevcut. Mazlum 
Baba E. (Denizli) namevcut. Şeyh Masum E. (Van) 
namevcut. Müfit E. (Kırşehir) namevcut. Memduh 
B, (Ergani) namevcut. Mustafa A. (Dersim) namev
cut. Mehmet E. (Siverek) namevcut, Necati B, (Er
zurum) namevcut. Necati B, (Bursa) namevcut. Ne
cati E. (Lâzistan) namevcut. Necip B. (Denizli) 
namevcut. Veli B. (Burdur) namevcut. Vehbi B. 
(Ntiğde) namevcut. Vehbi E. (Bitlis) namevcut. Hâ-
şim B. (Çorum) namevcut. Yasin E. (Ayintab) na
mevcut. Yusuf B. (Denizli) namevcut. Yusuf Ke
mal B. (Kastamonu) namevcut. 

REtStSANl BEY — Efendim neticeyi arzedi-
yorum. Reye iştirak eden zevtatm adedi (79, kabul 
edenler 171 ve 8 red, şu halde kabul edilmiştir. Efen
dim. on dakika istirahat. 

Not : Ekseriyet olmadığı cihetle ikinci celse-
nin açılamadığı ve içtimath cumartesiye talik edil
diği zabıt hulâsasından anlaşılmaktadır. 
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GÜMRÜK RESMİM N BEŞ MİSLİNE İBLÂĞINA DAİR KANUN LÂYİHASI VE TİCARET, SANA

Yİ VE RÜSUMAT ENCÜMENİ (İKTİSAD ENCÜMENİ» MAZBATASI 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Cefilesine 

GiimffiîtlerinTİîsdB istifayi resme esas olarak tatöbrk ediîmektte olan tarifede münderiç gümrük resmi ev
rakı nakdiye ve attm sikçe farkı dolayısiyle İhtİyacatı maliyemizi temin edemiyecefc derece dun bulundu
ğundan tezyidi hakkında Umuru Maliye Vekâletince tanzim ve 22 Temmuz 1336 taribti tezkerei afiyaferine 
raibten tevdi olunan kanun lâyihası Heyıdti Vek'üece tasvip buyuruiarak berayi müzakere Büyük MÖlet 
Meclisi Riyaseti Cditesîne leffen takdim kılınmış olmakla ifayi roukıtezasım rica ederim. 

Büyük Millet Meclisi Reisi San isi 
Cetâlettin Arif 

Esbabı Mucibe 

iSu gun giimrüklepimizde istifaıyi resme esas olarak taStibjk edilmekte olan tarifede mümteriç gümuUk res
mi evraîcı nakdiye ve atta* ktymelierinin farkı dolayısiyte üıitjyascajtı mafiyemnai temin ederniyecek derecede 
dun bir mikdara tenezzül eylemiştir. Resmî mezkûr elyevtn vasalli olarak hesalb edidiğtiöe göre ancak yü&-
de iki buçuk kuruşa baliğ olmaktadır. Yani yüz kuruş kıymetinde olan eşyadan yüz para almıyor. Bu nispet 
gümrük resminin davamı istifası • hâsıla'tı rösurniyıemizden beş altı milyon lirama ecattibiıı yedi istifadesinde 

kalmasını ve bu suretle varidatı Devletin azim miktar darda ziyanı mucib olmaktadır. Mevcudiyeti milliye 
ve sryasiiyennizio idame! muhafazası uğrunda îhiiyanna mecbur olduğumuz masarifi tesire ve vataniyenm 
azami fedakârlıklarla tehıvüni çareleri rfüısünülürkien tkareri ecnebiyeye göstermekte olduğumuz şu sema-
hanü maliyeye arM devam eönemeliÖir. Tarifenin terk'üe kıymeti eşya üzerinden tekrar istMayı resme ricat 
Avrupanm hiç bir noktasından makbul olmayan medİd <ve fili tecrübeterle en sakim ve muzır olduğunda 
müttefikan ittüıad edilen takdiri kıymet usulünü tatbik etmek olacağı cihette şayanı kabul değildir. latÖdâlf 
ükMsaidanuün muhafazasına, terakkiyatı iktisadiye ve smaiyemuzİn inHdtşafma: yegâne âmil otan tarife usuiü-
nün devamı tatbikatı bir zarureti tabiyedir. Filhakika resmi tezyid için makbul bir surette ittihaz edilecek 
tedbir tariffehrizfe ıslahı suretiyle rüsumun tezyidi ise de bu cihet uzun zamana mütevakkıf olduğundan ile
ride isHiih/salâtı umumiyenin tensik ve tanzimi tabiisinde gümrük tarifesinin tashih ve tadtli icra edijrnek 
şart&yle şimdilik rüsumu muayyenenin evvelce alınan rüsuma muadil olmak üzere beş misline iblağı muvafık 
görülmüştür. 

('Mevaddı Kanuniye) 

MADDE 1. — Tarifeye tatibifcan elyevm istifa edilmekte olan gümrük resmi beş misline i:Wağ olun
muştur. 
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MADDE 2. — (işbu kanun tarihi neşrinden itibaren tatöbik ohınacak'tır. 

6. M. M. Reisi 

Ad, V. 
Ceiâlettin Arif 

Malîye Veküi 
Ferid 

Ifc. V. 

Lfimuru Ş. V. 
Fehmi 

Da, V. 
Hakkı Behiç 

•Mi, V, 
Dr. Riza Nur 

SMiiîye V. 
Dr„ Adnan 

23 Temmuz 1336 

M. M. V. 
Fevzi 

Ha. V. 

Nf. V. 

Er. Hr, U. Reisi 
İsmet 

Büyük Millet Meclisi 
Ticaret ve Sanayi ve 
Rüsumat Encümeni 

No. : 2 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

'Erbabı Muotoe 

Güm^ükterimizde istifayı resme esas olan bu günkü tarifede münderiç gümrük rüsumunun beş misli 
tezyidi hattında Umuru maliye vekâletince tanzim ve Heyeti VdkliteCe tasvib jle Meclfti Alrye irsal kılı
nan ÜCanun Jiây&afsı ile rrterfbıita'tt müstaceliyet karaöyle eadüneaknkce tetkik ve tezelkkıür ediltfi-

Filhalklika aümiriük tarMemizin zamanı vazma nazaran alto İle evrakı nakdiye arasında husule gelen azim 
farkm eşya kıymetlerine teiiri ve bizzat kıyemü eşyanm da ayrıca tezayüdü basıebite etysvtn mezkûr tarife 
üzerinden alman rüsum vasati yüzde iki 'buçuk, kuruş kadar dun bir mrikdara düştüğü anfcuşılnıasına ve bu 
güzden tüccarın netine hukuku hazine zayi olmakta olup gümrük tarjfei haztrasmın tetkjkıyle tadili fühal 
yapılamıyacak ve uzun zamana ırtüftevafctof bir iş olma'suva ve sakim olanı kıymat üaerJndea istifayİ rüsum 
usulü metrukeiinin ihyası da caiz göpüliemiyeseğins binaen Heyeti tcraiiyertiıi! talebi veçhile şimidlilik güm
rük resminin beş misli tezyidini mutazammm lâyiha i kanuniye berveçhl zir kabul olunmuştur : 

Lâyihai Kanuniye 

MAjDDE 1. — Tarifeye taibikan elyevm istifa edilmekte olan gümrük resmi beş misline iblağ edilmiştir. 
MAIDOE 2. — tşfou kanun tarihi neşrinden itibaren tatbik olunacaktır. Bu kanunun icrasına MaSye Ve

kaleti memurdur. 
26 Temmuz 13İ6 

Kiâ*a> 
Ömer Lütfi 

Ticaret ve Sanayi ve 
Rüsumat Encümeni Reisi 

Hakkı Hami 
Aza 

Ahmed Nafiz 

M. M. 
ismail Subhi SoysaHı 

Aza 
Ahmed İffet 

Oüınıüşane 
Heyeti Umumiyede izah edeceğim 
veçlhiüe tezyide taraftar isem de 
şeldl hazıra ve hudud gümrükleri 
ihdast zarureti Meclisçe teemmül 

ed'thfikiten sonraya taiüktna 
taraftarım. 

Hasan Fehmi 

{S. Sayısı ; 2> 


