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Birindi Cebe' 
İkinci Reis Vekili Hasan Fehmi Beyefendinin tah

tı riya* ederinde 'birindi cefee zevali saat bor buçukta iflü-
kat titti. Zabtı sabık hulâsası kıraat ve aynen kabul olun
du. MecLdözü ve ZİÎeye merbut bazı kuranın kazaya 
taMferine dair Heyeti VekBeden mevrut lâyiha) ka
nuniye Dahiliye ve Muvazenei Maliye endümenteıliıre, 
Bbduroğlu Aihmethı bafciyei müddetli oezalyesmîn af
fına ve Myaödti vataniye ile mahkûm Madeni Kör-
Celâl ve refikryle Merzrfoohı Ömer Lütffi ve Kıdazade 
AB ve malhdumu Nuri ve Muallim Ömer Efendilere 
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Sayfa 
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ait evrak Adliye Encümenine havale olundu. Memuri
yeti tercih eden Lâzistan Mebusu fbralhim Şevki ve 
Trabzon Mebusu Fafk Beylerin İstifaları Heyeti. Umu-
•mıyeye tebliğ kılındı. Neşriyat mücrimi yeti hakkında 
TunaJı Hifmıİ Beyin teklifi kanurtisiyle mütekaadm, 
maznun itam ve eramlil maaşatma zammüyat icrasına 
dair Geniç Mebusu Celâl Beyin teklifi Lâyiha En
cümenine, kadın kaçırmak maddesinden mahkûm Sü-
leymanın bafciyei müddeti cezai yesiriiu affına dair Ad
liye Vekâletinden mevrut evrak Adliye Encümenine, 
Şûrayı devlet teşkiline dair Heyeti Vefcileden mev-

»>•-<« 

BtHNlCİ CELSE 
Aghnfeı Saati : 13» BakteanseVal 

REtS : İkfettd Reis VrfdBi Hasan Petaftnt jBepefeıttİ 
KÂTİP >; Feyyaz Âîi Bey lOTangat) 

REİS — Meclis kuşat edildi. Zabtı sabık okunacak (Zabtı sabık okunur). 

1. — ZABTI SABIK HULÂSASI 
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nıt JâyJhai kanuniye Dahiliye Encümenine, bir kıtadan 
firar «den efradın düğer kıtaya kaydedflmemeferine 
dair 'Bursa Mebusu Etilin Beyin tekfiri kanunisi Lâ
yiha ve Müdafaa! Mffiye Encümenlerine, düşman 
tarafından vukua getirilen ziyanlara karşı ittihazı lâ-
zrmgeîen tedaibire ait Ermin Beyin teklifi Heyeti Ve-
kileye havale edildi. Bayazıt mahkemesinden sadır alan 
celp müzekkeresinin muhatabı mezun olduğundan tetki-
fcata mahal atmadığına dair Adliye Encümeni mazbata
sı ka'bul edilerek cevap yazıfai'ası tensip edffldi. Si
nop'ta kalebent eşhasla, fiili şeni maddesinden mah^ 
kûm olan Ösmanoğlu îsmaüin bakiyei müddeti ceza-
iyelerinin affına dair Adliye Encümeni mazbataları 
kabul edildi. Şayanı kabul olmadıklarına dair me-
za'brt ile Heyeti Umumiyeye sevkedMen Karesi Me
busu Hadm Muhittin ve Erzincan Mebusu Emin 
Beylerin hıyaneti vatanîye faillerinin istiklâl mahke
melerince muhakeme edilmelerine ve Amafeya Mebu
su Ömer Lûtfi Beyin Posta ve Te%ratf Müdüriyetinin 
'Maliye Vekâletine ilhakına, izmir Mebusu Mahmut 
'Beyin istiklâl mahkemeleri kanununa Mr madde ilâ
vesine daıir teklifleri hakkında İşbu masatt evvelce hal
ledilmiş olmasından dolayı müzakereye mahal kafaıa-
dtğt takarrür etti. Eskişehir Mebusu Veli Efendinin 
âza addedilmesine dair Ömer Lûtfi Beyin teklifinin 
reddi hakkındaki Lâyiha Encümeni mazbatası ka'bul 
edilmeyerek teklff nazarı mütalaaya alınıp berayi mü
zakere ruznameye ithaline ve suki sırftanldefcıi odun, 
teömür mubayaatı hakkmda Kütahya Menusu Cemil 
Beyin tekTitöirrin reddine dalir Lâyiha Encümeni maz-
hartası ka!bul edilmeyerek teklifin Adiye Encümenine 
havalesine karar verildi. Şayanı kabul «tduklanna dair 
rnezahıt îte 'Heyeti Umumiyi6 sdvkedilen aühvaii is
ti snaiyede diplomasız daVa vekülteri tetîhdataına dair 
Ceiriil Beyin teklifi Adliye Encümenme ve mımrailey-
hfn mesken icarlart hakkındaki teklifi Adliye Encü
menine, mecburi mualîîmlJk ve taibatbet hakkında 
îîamdufîah Suphi ve îsmairl Suphi Beylerin teklifleri 
Sıhhîye ve Maarif Encümenlerine, hîdehtatfı vatanîye 
tertibinden maaş alanlara zarnaimi fevkafâde hasına 
dair Yozgat Mebusu Süleyman Sırrı Beyin tekHfi 
•Muvazenei MaJfiye Encümenine havale olundu. Me-
kâtibî âl'ryede Ordu lisanı tedrisine dair Cemil Be

yin teklifiyle müterakki vergi hakktrtdia Tunalı HÜtrÜ 
Beyin teklifinin sayanı müzakere olmadıklarına, karar 
veri'Mi. Müessesatı ruhanîye ve ruhbaniye namına ge
len meVadm gümrük resmine ait lâyıthaa kumıarye ile, 
mekâtjsbi askeriye talebesine verilecek zaMaim hakkın* 
daki lâyihaıi kanun'iyen'in encümenforce tetStîkatı ikmal 
•edilerek Heyeti Ümumlyeyo gönderAÜği Riyasetten 
'tebhğ dundu. Battalrk kanununun müzakeresine mü
başeret olundu. Heyeti Umumiyesi hakkında müzake
re kâfr g&riirerek maddelere geçildli. Birinci madde na
zan dJkkate alman TUsalı HİUrmi rBeyin, İzmit Mebusu 
Hamdi, Adana Mebusu Zekâİ Beylerin takrirleri veç
hile taditen tasvip ©diterek İkinci maddeye geçidi. 
ikinci maddenin heyeti umumSyesti hakkındaki müza
kere dahi kâfi görülerek teneffüs i£in celse tat» edM, 

itkine! Celse 
İkinci Reis Vekili Hasan Fehmi Beyefendinin tah

tı riyasetlerinde zevali saat üç -buçukta inikat etti. Balta
lık kanununun ikinci maddesi hakkındaki taidiî takrir
leri ktraat edilerek madde nazarı dikkate alman Kara-

. hisarı Şarki Mebusu Mustafa ve Karahfisart Sahip 
Mebusu Şükrü ve Adana Mdbufeu Zekli Beylerin tek
lifleri veçhile tadil ediiknek üzere encümene havale 
olundu. 3, 4, 5, 6, 7 nci maddeler aynen tasvip ve ka
nuna İki madde ilâvesine dair Tunalı Hilmi Beyin tek
lifi nazarı dikkate alınarak kanuna, 7, 8 numaralı iki 
maddenin 'ilâvesi tasvip edildi. Bilâhara tedrisattı ipt&dai-
yenin ahaKye terki hakkındaki izmir Mehusu Hacı Sü
leyman Efendinin teklüfi kanunisinin müzakeresine 
başlanarak kanunun Çorum Mdbusu Fuat ve Adana 
'Mebusu Zekâi Beyferin teklifleri veçhile encümeni 
mattisursunda derdesti tetkik bulunan teşkilât progra
mının Meclise vuruduna kadar tehir edilmesi karargrr 
olarak Çarşamba günü içtima edurnek üzere saiat 5,30 
sonrada celse tatM edildi. 

tkanci Reis Vekili K â % 
Hasan Fehmi 'Feyyaz Âli 

Kâtip 
Cevdet 

REİS — Zabtı saibık hakkmda söz isteyen var 
mı? (Yok saıdakrı). Zabtı sabıkı kabul edenler elleri
ni kaldırsın. Kabul edi'fdi. 

3. — LAYİHALAR 

/. — Adana vHâyetinrn işgalden evvelki kazdan 
ihtiva etmek üzere Cebeü bereket sancağı ile beraber 
ypTiiden telisine dair kanun lâyihası. 

REİS — Adana vilâyetinin işgalden evvelki kaza

ları ihtiva etmek üzere Cebeli bereket sancağı İle be
raber yeniden tesisine vesaireye dair Heyetti Vekitenin 
toklif'i kanunisi, Dahiliye-Encümenine verilmiıstir efen-
aıttL 
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2. — Yabanâbat kazası Kaymakam VeMH Ati Rı
za Efendinin ailesine maaş tahsisine dair kanun iâyi-
hasL 

R BtS — Yabaoabat kazajst Kaymakam VeKili AH 
Rıza Efendinin a-fleSine maaş taWsM hattında Heye
ti Vdfciienlhı tekfîfi kanunismi Kavannıi Malîye ve 
Muvazenei Maliye Encümenlerine gönderiyoruz. 

/. — Olti Mebusu Yasin Beyin, muallimlerin as
kerlikten teciii hakkında teklifi kanunisi. (2/112) 

REttS — MuaMfınferiö ^kertikten «eeâi hafcktntfa 
OM M<ebusu Yatsân Beyin bir teklifi kanunfci var. Ra-

/. — Bursa Mebusu Operatör Emin Beyle rüfe-
kasımn bir oelsei hafiye aktedUmesine dair takriri, 

!REİS — Metlisin ahvali datttiyesine tmüfteajlik ba
zı muhlim mesaisin müzakeresi ipin bir cektei haffiiye 
akti hakkında on beş imzalı bir takrir vardır okuna
caktır. 

Riyaseti CoEteye 
Medüshı a-Hvalî dahilKyeskıe mütoafl'ik bazı mühim 

mesailin müzakeresi -jlçdn bir celsei hafiye aHcdini tdkfiff 
«eteriz. 

5 Teşmırievvel 135B 
Büfe* -Bolu 
Emîn Nuri 

. 'Malatya Demzfi 
Feyfci Yusuf 

Kastattonu Canflc 
AMdülfcadir Kemali Hamdı 

6. 

/. — İçel Mebusu Naim Efendinin mahalli zabita-
smâan şikâyatı mutazammm Dahiliye Vekâletinden şi
fahi sual takriri. 

RDÜS — tçel Mebusu Naim Efendfcun DaMLtye 
Vekâletinden bir sual takriıu vardır. Takriri oldukça 
mühimdir. Mahalli zabitasındatı bazı şMyatı tazam-
mun ediyor. Suretini DaWİ%e Vekâleti tebliğ «delim, 
Tabîi Dahiliye Vekâ&fcinin stffahi cevaplarına intizar 
ederiz. Arzu ederseniz okutalım. 

S. — Akorot vergisine bes misli zam icrasına dair 
kanun lâyihası. 

RBfs — Akarat vergisine beş misK zam hakkında 
(Heyeti Vefcileden mevrut lâyifaaü kanuaiyeyi Kavanini 
Maliye ve Mtfvazenıei MıaJiîye Encümenlerine havale 
ediyoruz. 

•sin- Efendi l&ra'fıridan da aynı maafde evveke bîr tek
lifi kanun'İ verîîmtfş ve Lâyiha Encümenine gönderil
mişti. TeMhftf edilmek üzere bunu da Lâyiha Encüme
nine gönderiyoruz. 

Bursa Matettya 
Reşit 

Siverek! Kastamonu 
Okunamadı Dr. Suat 

Bursa 

Canik Karahfearı Sahip 
Emin Mehmet Şükrü 

Saruhan Canik 
Necati Süleyman 

REİS — On beş zat tarafından cekei hafiye akti 
hakkında teklif vâldi olursa celsei halfiye akdolunur. 
<3öz İsteyenlere Hitaben) Hayır tekl'îfi okundu. Eğer 
colsei tva'fiyeoin a'kW hakkındaki kararı üaibaz yo
lunda müzakereye lüzum görüyorsanız samiinden sa
lonu tabiîye ederim, edlmeyecektse reyinme arz ede
yim. Ondan sonra günü tâyin ederiz Takriri kabul 
buyuranlar lütfen el 'kaldırsın. Takrir kalbuf edihrrişrir. 

HAMDI NAİMBK HEY (İzmit) — Beyefendi oku-
saücda anlasak daha iyi ohır efendkn. 

RBÎS — Cevap geldiği vafcıtta karşılıklı okuruz, 
sualinkîe cevabını da. Efendim okunmasını arzu bu
yuranlar el kaldırsın. Efeerîyet yok. OeBdiği valkiria' 
sualde cevapta okunacak. Cevabı da sifaM İstiyor, şi
fahi cevap verilisin. Evrakı varide bitmiştir, encümen
lerden de sevked19n>iş bir iş yoktur kü tebliğ edeyim. 

4. — TJBKumtJER 

S* — TAKRİRUER 

— SUALLER 
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8. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

7..._ Amasya Mebusu Ömer Lûtfi Beyin, ^Eskişe
hir Mebusu Hacı Veli Efendinin Büyük Mİlİet Mecli
si âzası meyanma ithaline dair teklifi kanunisi ve Lâ
yiha encümeni mazbatası. (2/76) 

REİS — Ruznaımei müzakerata (geçiyoruz. Eskişe
hir Mebusu Veü Efendi hakkında bir tekM kanuni 
vardı. Malûmu âliniz tetahıbulda mevkuf bulunuyor. 
Büyük Millet Meclisi âzasından addedüımesi hakkın
daki ıteklifin Lâyiha Encümeni reddini teklif etti. He
yeti Cetilenaz şayanı tetkik olduğuna karar vermişti. 
Ruznamemize ithal edildi, «öz teklif sahibinindir. Tak
rir okunsun da efendim. 

Riyaseti Celüeye 
.Maitada bulunan mebusanın Büyük M'ililet Medıisi 

âzasından olduktan kalbul buyurulduğu halde Dersa-
adetçe tevkif vte yedi buçuk sene hapse mahkûm olan 
Eskişehir Mebusu Hacı Velî Efendi hakkında böyle 
bir karar ita edilmemesi eseriziihül atmak lâzım oklu
ğundan müşarünileyhin de Büyük Millet Meclisi âza
sı meyanına kabulünü arz ve teklif ederiint. 

ılS Ağustos 1336 
.Amasya 

/Ömer Lütft 

Lâyiha Encümeni Mazbatası 
Dersa&detçe mevkuf ve yedi buçuk seneye mah

kûm edilen Eskişehir Mebusu Hacı Veli Efendinin 
Büyük Millet Meclisi âzasından addi lüzumuna dair 
Amasya Mebusu Ömer Lûtfi Beyin encümenimize 
ınuhaıvvel takriri mütalaa ve icabı müzakere olundu. 

Teklifi mezkûr bir teklifi kanunişekil ve mahiyetim
de olmadığından bu bapta encümenâmizce bir mütalaa 
«erdtne mahal olmadığı cihetle red ve binaenaleyh He
yeti Umumiyeye iade ve takdim olunun 

26 Eylül 1336 

Lâyiha Encümeni 'Reisi [Mazbata Muharriri 
Müfid Süleyman Sırrı 

Kâtip 
Ali Vefa 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgad) — Takrir 
sahibi meydanda yok. Yalnız arkadaşlardan birisi ka
bul ederse (Hay hay kabul edemiz sesleri) 

OPERATÖR EMİN BEY (Bursa) — Ben kalbul 
ediyorum (Hepimiz kabul ederiz sesleri) 

REİS — Hacı VeK Efendinin Büyük Millet Medıi
si âzasından addedibnesM kabul edenler el kakkrsm.. 
Büyük Millet Meclisi âzasından addi kabul edSfettifBLr, 

2. — Baltalık kanunu İâyihası ve İktisat, Ziraat ve 
Muvazenei Maliye encümenleri mazbataları. 

REİS — Efeodlim Baltalık kanununun ikinci mad
desi nazarı dikkate alman takrirle encümene gönderil-
misti. Encümenden gelmiştir. Encümenden gelen sek
ili okunacaktır. 

MADDE 2, — Köy civarındaki oımanlana eş
has uhdesinde bulunmasından dolayı birinci maddede 
gösterilen miktarda miriden baltalık tefriki mümkün 
olmadığı takdirde Orman memurunun tahtı nezaretin
de köylülerden ve orman sahipleri tarafından intihap 
edilecek birer ve her iki tarafın muvafakatiyle veya mu
vafakat hâsıl olmadığı takdirde orman memurunun 
bitaraf olarak intihap edeceği bir ki ceman üç muham
min tarafından takdir edilecek kıymet üzeninden nis
peti mezkûre dairesinde biüstimfâk bedeli köylü tarat: 
fındao peşin olarak tediye edilmek suretiyle köy na
mına teferruğ ohmur. 

[Köylü bedelini defaten tediye edemediği takdirde 
İktisat Vekâleti marifetiyle Ziraat bankalarından alel
usul yaptırılacak ikrazatla tesviye olunur. Orman sa
hipleri takdir olunan bedele razı olmadıktan takdKrde 
yalnız tezyidi bedel için mehakime müracaat edebi
lir, fakat bu müracaat kararın tenfizine mâni olmaz* 
Bin dönümden dun olan hususi korular müstesnadır. 

RJEİS — Efendim bir kelime; «İstimlâkten müstes
nadır». Efendim ikinci maddeyi encümenin tadii veç
hile kalbul edenler lütfen el kaldırsın. İkinci madde ka
bul edilmiştir. 

Efendim, kanunun birinci müzakeresi hitam bul
muştur. İkinci müzakeresine geçilmesini kalbul edenler 
et kaldırsın. Kabul edilmiştir. Alelusul vakit ve zama
nında ikinci müzakeresini yaparız, 

3. — Müessesatı diniye ile müessesatı sıhhîye ve 
talimiye ve ruhban namma mematiki eavebîyeden gel
mekte olan eşyanın bilâresim gümrükten Anrart hak
kındaki kanunun mevkii meriyetten ıskatına dair ka
nun lâyihası ve Muvazene! Maliye Encümeni mazba
tası. 

REtS — Müessesatı ruhanîye hakkındaki kamunun 
müzakeresine geçiyoruz. 

No. 
240 11.Vİ.Iİ36 

.Büyük Millet Meclisi Riyaseti Cetiteskıe 
Mıemaİiki Osmanİyede kâin müessesatı diniye ile 

müessesatı sıhhiye ve talimiye ve ruhtan namına me-
maliki ecnebiyeden gelmekte olan eşyanın bilâresun 
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«ümmiktoıı imran hakkında Ferit Pasa Hükümeti ta
rafından bittanzim elfyevm tatbik edilmekte olan kanu
nun mevkii meriyetten ıskatına dair Umuru Maliye 
Vekâletince tanzim kılınan kanun lâyihası Heyeti Ve-
kilenin 18 . IX . 133*6 tarihindeki içtimaında ledelımü-
tataa taısvip edilmiş ve lef fen takdim kılınmıştır. 

Büyük Millet Meclisi Reisi 
M. Kemal 

Heyeti Vekilemdn-TekJıİfi : 

'MADDE I. — Müessesatı dmiye üie meccanen has
ta tedavi ve etfal ve eytam tedris eden müessesatı sd> 
biye ve taJimİyeoin ilamlarına (gelecek eşyanın muafiye
ti •rüsumiyesi hakkında 12 Eylül 1335 tarihli kanun 
mülgadır. 

ı 
jMADDE 2. — İşbu kanun tarM neşrinden mute

berdir. 
MADDE 3. — işbu kanunum tatbik ve icrasına 

Maliye Vekili memurdur. 
48 . IX. 11336 

Büyük MaMet Meclisi Reisi 
/Mustafa Kemal 

Müdafaaa M.MLiye Vekfild 
'Namıma 
İsmet 

/Dahüiye Vekili 
Refet 

Maliye VekÜlİ 
Ferid 

Maarif Vekili 
<Dr. Rıza Nur 

(Sıhtaiiye Vekili 
rDr. Adnan 

Umuru Şer'iye Vekili 
Fehmi 

AiRİye Vekili Namma 
Ahmet Muhtar 

Hariciye Vekâleti V. 
Ahmet Muhtar 

Nafıa Vekili 

İktisat Vekâleti V. 
.Mahmut Celâli 

Erkânı Harbiyei Umumiye 
.Reisi 
İsmet 

Muvazeneİ Maliye Encümeni Mazbatası 

Büyük Miillıet Meclisi Riyaseti OeJıftasine 
Memalıtki Osmandyede kâin müessesatı diniye ve 

sıhhiye ve ıtalimdye ile ruhban namına rnemaAM ecne-
biyeden gelmekte olan eşyanın bilâresim gümrükler
den iktiran hakkındaki 12 Eylıül 1335 'tarihli Kanun 
atıfcâınıaHi ilgasına dair Umuru Maliye VekâteSİnce 
tanzim ve Heyeti Vekille Karariylıe 'berayi tasvip Mec
lisi Aliye tevdi olunan lâ'VİhaH kanuniye münderecatı 
esas itibariyle encurnenimizce kabul edilmiş ve bu nok-
tai nazara binaen tanzim olunan raelfuf lâyihai kanu

niye müsveddesi berayi müzakere Heyeti Umıımiyeye 
arz edilmiştir, 

M-uvasetıei Maliye En. Mazbata Muharriri 
.RöLSİ 
Ferid 
Kâtip 

iKozan 
M. Lûtflİ 

Aza 
Mardin 
Necip 

,Fuad 

Aza 
Mehmet İR asim 

Aza 
.Karesi 

.Mehmet Vehbi 

(Muvazene! Maliye Encümeni Teklifi: 

jMADDE 1. — Müessesatı diniye ite meccanen 
hasta tedavi ve etfal ve eytam tedris eden müessesatı 
sıhhiye ve tatimiye namına gelecek olan eşyanın güm-' 
flük resmînden muaf olmasına dair 12 Eylıül 133J5 ta
rihli Kanun ahkâmı mülgadır. 

(MADDE 2. — î$bu Kanun tarihi neşrinden İtiba
ren meriyüMcradır. 

•MADDE 3. — Isjbu Kanunun tartlbik ve icrasına 
Matiye Vekili memurdur/ 

•Muvaaeaei Maliye ıEn. 
Raisi 

.Ferid 
Aza 

ıKaresi 
(Mehmet Vehbi 

Aza 
.Mehmet Rasim 

'Mazbata Muharriri 
Fuad 

Aza 
;M ardın 
Necip 

(REİS — Efendim, söz (İsteyen var mı? 

MUVAZENE* MAUtYE ENCÜMENİ MAZBA
TA MUHARRİRİ FUAD BEY (Çorum) — Geçen 
sene Ferid Paşanın zamanı Hükümetinde tnahza mile-
li gayri müslimeyi müslimlerden daha ziyade imtiyaza 
nail etmek maksadına, binaen ecanübkı teklifiyle böyle 
•bîr kanun neşir ve İJân edflmiijti. Yaıni müessesaitı di
miye ile meccanen hasta tedavi eden'müessesatı sıhhi
ye ve eytam ve etfal tedris eden müessesatı taliimiye 
yani manastırlar, darüteytamlar, kiliseter g&i müesse-' 
salın memaliki ecnebiyeden ithal edecekleri eşyanın 
gümrük resminden muaf tutulmasını teshâlen bu ka
mun yapılmıştır. Şimdi Maliye Vekili bize teklif etti. 
Heyeti Vekile Karariyle, artık devamı meriyetine lü
zum yoktur dedi. Binaenaleyh, şu yeni kanunla bunun 
ahkâmının mülga olmasını teklif ediyorlar. Encümen
ce de bunu münasip gördük ve diğer efradı milletin 
verdiği gümrük resminden bunlar niçin müstesna ot
sun dedik. 
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ıBiz bu istisnada bir hikmet, bir maslahat göreme
dik, onun için -bunları da seyyanen müsavi addetmek
le bu kamunu kafaıl ettik. Heyeti CelUeye teklif ediyo
ruz. Zannederim kabul buyururlar. 

SÜLEYMAN SIRRI DEY (Yozgad) — Burada 
tikıi teklif vardır. Biri Heyeti Vekiteoia, diğeri Muva
zene! Maliyenindir, Mevzuu müzakere Muvazene! Ma
liye Encümeninin teklifinin birinci maddesi, müesse
satı drniye ile meccanen hasta tedavi eden müessesatı 
sihfoiye ve darülıeytamlara hariçten gelecek eşyanın 
gümrük resminden muafiyetine dairdir. Acaba mües
sesatı diniye derinirse, yalnız ecnebilerin müessesatı 
dirciyesi midir? Tafaii müessesatı dimiyei islâmüye de 
bunda dahildir. Sonra hırestivan müessesatı hemen he-
men kalmamış. gibidir. Sonra hasta tedavi eden ırrîies-
sesat, bunlar parayı yine esasen Hazine! milletten alı
yor, yine Hazineden çıkacak demektir. Bundan resim 
almak demek, Hazineden para çekmek demektir. Ben-
denizoe bu kanunun reddi lâzımdır. 

(OPERATÖR EMİN BEY (Bursa) — Çok yanlış
sın. 

ABDÜLKADİR KEMALİ BEY (Kastamonu) — 
<Efendİm, bendenize öyle geliyor ki, mesele öyle uzun 
uzadıya tamik edilecek kadar mühim değildir. İflgası 
istenilen kauutı, müessesatı ecnıebiyeden olan nastane-
4er, eytamhaneler namına hariçten bir çok eşya ithal 
ediliyor, o kanun, bu eşyanın gümrük resminden mua
fiyetini temin ederek mlffileti soymak için yapılan bir 
kanundur. Bunu ortadan kaldırmak lâzımdır. Tamik 
edilecek bir mesele değildir, Müessesatı diniye lUe has
tanelere, eytamhanetere gönderilen eşya onların na
mına gönderiliyor, fakat hakikatta bir çok eşyayi ti* 
cariye geliyor. Nitekim bunun için değil midir ki, İs
tanbul'dan gelecek eşya için gümrük resmi vazedildi. 
Bu maksat uğruna hareket ettiklerini bildiğimiz içtin 
değilmidir ki gümrük resmini vazettik, işte evvelce 
Istanbulca yapılan kanunun meriyetten kaldırılması 
üstleniyor ki gayet doğru 'bir iştir. 

OPERATÖR EMİN BEY (İBursa) — Müessesatı 
sıhhliye ve diniye namına bomba, silah ve saire geli
yor. Herhalde bu teklifin kabulü muvafıktır, 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yoegad) — Mademki 
müessesatı diniye namına celbedilecek eşya meyanıoda 
eslifaa ve sair â'Iâtı takribiye ithal ediliyor ve o korku
dan dolayı bu kanunu neşretmeğe mecburiyet hâsıl ol
muş, su halde «müessesatı dİniyei ecnebiye» kaydının 
ilâvesi lâzımdır. 

MAZBATA MUHARRİRİ FUAD BEY (Çorum) 
— Efendim, M'eclis'i Ali yanılıyor. 'Böyle bomba ve 

âtât ve edevatı nariye geliyor diye böyle bir şeyden 
bahsetmek zaten doğru değildir. Bendeniz zatı âünıize 
ve Heyeti muhteremeye arz ettiğim bîr noktayı tekrar 
ediyorum : «Bizde mevcut odan» tâbiri, ekseri» değil 
tekmili demektir. MileU gayrmüslimeye mahsustur. 
Ecnebi meselesi bundan hariçtir. Meraİfonda, Ame
rikalıların müessesatı vardır değil mi efendim? Eğer 
bunların gümrük resminden istisnasına dair bîr kanun 
yapmak lâzım obaydı o zaman müessesatı ecnebiye 
kaydım koyduk. Bu, devri sabıkta müessesatı ecnebi-
yelerin, sefarethanelerin vukubuian »rarkn üzerine, 
muafiyetine dair irade sadr dur ve o suretle ahkâmı 
icra edilirdi. (Kâfi sadakrı). Maksat seyyanen mua
meledir. (Müzakere kâfi sadalan), 

REİS — Efendim, müzakereyi kâfi görenler lüt
fen el kaldırsın. (Kâfi görülmüştür). 

MADDE l. — Müessesatı diniye üe meccanen 
hasta tedavi ve etfal ve eytam tedris eden müessesatı 
sıhhiye ve tatimiye namma gelecek olan eşyama güm-
tıük resminden muaf olmasına dair 13, Eylül 1335 ta-
rihli kanun ahkâmı mülgadır 

REİS — Efendim, maddeyi kabul buyuranlar el
lerini kaldırsın. Kabul edildi, 

•MADDE 2. — İşbu Kanun tarihi nesrinden itiba
ren meııiyülicradır. 

REİS — tkinci maddeyi kabul edenler el kaldırsın. 
İkinci madde kabul edildi, 

[MADDE 3. — İşbu Kanunun tatbik ve İcrasına 
Maliye Vekili memurdur. 

RBtS — Kabul edenler el kaldırsın. Kabul edilmiş
tir .Heyeti umumiyesini kabul buyuranlar e4 kakhrsm, 
Brbttifak kabul edildi. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgad) — BiÜMıifak 
değil, ekseriyeti azime İle. 

.FEYZİ EFENDİ (Malatya) — tttâfaka yakın bîr 
ekseriyetle.,, 

4. — Dİyarbekîr Mebusu Hacı Şükrü Beyin, me-
kâtibi harbiye talebesine maaş tahsisi hakkındaki tek
lifi kanunisi 2/64, Trabzon Mebusu Hüsrev Beyin, 
Ankaradaki talimgah efendilerine dörder yüz kuruş 
maaş tahsisine dair teklifi kanunisi 2/74 ve Lâyiha 
Encümeni mazbataları, mekâtibi askeriye talebesiyle 
İhtiyat zabit namzetlerine verilecek zamaimi fevka
lâde hakkında kanun lâyihası ve Miidafam Milliye ve 
Muvazenei Maliye encümenleri mazbataları. 

REİS — Mekâtibi askeriye talebesine ve zabit nam
zetlerine verilecek tahsisat hakkındaki lâythai kanuni-
yenin müzakeresine basıyoruz, 
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jRiyaseti Celüeye 
Bir bissi vatanperveri Üe îstaribuldan firari», Hü

kümeti mlilliyenin ağusu rbdakârisine atılan genç za
bit namzetleri olan harbryeti efendilerin bugünkü va
ziyetleri İtibariyle almakta oldukları maaş hakıifcaıten 
pek dun bir derecede olduğundan tezyidime ihtiyaçla-
r*Qin tem'inkıi elzem görmekteyiz, Ailelerinden uzakte-
şan bu genç efendilere mahiye ita edilmekte olan yir
mi kuruş ihtiyacı umumilerini defe kâfi görülemedi
ğinden tezyidiyle terfihi halteri menafii memleket na
mıma şayanı temenni olduğundan barveçhd ati mevad-
dı kanuniyemn kabulünü teklif eyleriz: 

MADDE 1.. —. Mekâtibi harbiye talebesine 1 Ağus
tos 1336 iptidasından itibaren mahiye beş yüz kuruş 
ita edilecektir. 

MADDE 2. — İşbu Kanun tarihli neşrinden mute
ber olup, taıttoikine Maliye ve Müdafaai M'iHiye vekâ
letleri memurdur. 

Diyarbekir M'abusu 
Hacı Şükrü 

5aTuhan Mebusu 
Mustafa Necati 

Riyaseti Cetİteye 
Mekâtibi harbiye talebesine mahiye ita edilmekte 

olan yirmi kuruşla temini ihtiyaçları kabil olamayaca
ğımdan 1 Ağustos 1336 tarihinden itibaren şehri be
şer yüz kuruş itası lüzumuna dair Diyartbekir Mebusu 
Hacı Şükrü ve Saruhan Mebusu Necati Beylerin He
yeti Umumiyeden muhavvel teklifi kanumOem encu-
menıîmtizce tetkik ve mütalaa olundu. Bir hissi vatan
perveri ile Dersaadetten firar ve Hükümeti Mıilliyenin 
tağuşu himayetine iltica eden vatan» bu fedakâr ve 
güzide evlâdının terfihi hallerini rnehmaemken tehvi* 
«ne kâfil olan tekili fi mezkûr enciimenîmfoce de saya
mı kabul görülmüş ve binaenaleyh ifayı muktazası zım
nında Makamı celili riyasete ref ve takdim ofajmoş-
tur 

18 Ağustos tf-3.36 
Lâyiha Encümeni Reisi , Mazbata Muharriri 

,Moföt (Süleyman Sırn 
Kâtip 

Ali Vefa 

Büyük Mifliet Meclisi Riyaseti Ceüûesine 
Gençliklerine rağmen şiddeti azim ve metanetle-

myie her türlü müşkülât ve tehlikeleri yenerek sinet 
millete ilticaya muvaffak olan fedakâr Harbiye tale
bemizin bugün Amfcarada nasıl bir iman ve aşk ile 
mÜet uğrunda fedayı hayata hazırlandıklarını görüyo
ruz. 

fMiMettn ve ordunun gözbebeği olan bu kahraman 
gençler burada bugün kimsesiz ve aifesizdirler. Bina

enaleyh, ihtiyacatı mübremlerine karşılık olmak üze
re bir miktar harçlığa, paraya muhtaçtırlar. Kadirşi
nas milletimizin vazİfeİ vesayetini fiilen -İzhar etmek 
üzere berveçM ati riıaddei fcanumiyenıin kabulünü tek
lif eylerim. 

lı. — Mektebi Harbiye taLimgâhındaki efendilere 
müddeti trfmiyeleriükı hitamına kadar mahiye dörder 
yüz kuruş tahsisat verilecektir. 

Trabzon 
Hüsrev 

Riyaseti Celileye 
(Dersaadetten firaren ağuşu millete İltica eden Har

biye talebesine müddeti talimİyelerimn ikmaline de
ğin şehrî dörder yüz kuruş tahsisat itası lüzumuna dair 
Trabzon Mebusu Hüsrev Beyin teklifi kanunisi encü-
medimıizde mütalaa ve tetkik olundu. Dİyarbekıİr Me
busu Hacı Şükrü ve Saruhan Mebusu Necati 'beylerin 
encümenimizce nazarı dikkate alınarak İS Ağustos 
1336 tarih ve 33 numaralı mazbata ide Heyeti Umu-
nıtİyeye takdim kılman takrirleri meal ve mahiyetinde 
olan ve haddi zatımda nazarı dikkate alınmış bulunan 
teklifi mezkûrun diğerleriyle tevhidi zımnında encüme
ni aidine tevdi kılınmak üzere Heyeti Umumiyeye tak
dimi tezekkür kılındı. 

5 Eylül 1336 
Lâyiha Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Miiüit •. .Süleyman Sırn 
Kâtip 

Ali Vefa 

Müdafaai Milliye Encümeni Mazbatast 

Riyaseti Celileye 
19 Eylül 1336 tarihli Hacı Şükrü.ve Samban Me

busu Mustafa Necati Beylerin Heyeti Umumiyeden 
muhavvel takrirleri eocümensm'rzoe mütalaa olundu. 

Esasen takriri mezkur makâtibi askeriye talebesi
nin tezyidi maaşlarına ait bulunması ve zammı maaş 
keyfiyeti Heyeti Vekıîtoce kanunu mahsusla talep edi
lerek encümenimizce muvafık görülmüş oJmasu hase
biyle takririn kamın layâhasiyle tehhidkıe karar veril
miştir. 

Reis Namıma Mazbata Muharriri 
.Eskişehir (Sa-ruhan 

Eyüp Sabri Mustafa Necati 
Dersim jErzurum 

Mustafa İsmail 
/Baıyazit 

Dr. Refik 
d3 .. IX , lı3;36 
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•Büyük Miftet Meclisi Riyaseti Ceüte&ine 
Mekâtibi askeriye tabbesayle ihtiyat zabit namzet-

terine verilecek zamaimi fevkalâde hakkımda Maikye 
Vekâletince tanzim ve 2 . IX . 1336 tarihinde Heyeti 
Vektleye tevdi olunan kamun lâyihası heyeti müşarihv 
fleyhanın 9 . IX . J3J6 tarihindeki içtimaında tedetarii-
taiaa tasvip edilmiş ve lef fen takdim kimmiş olmakla 
liktizasmm ifasını rica ederim. 

Büyük M «İM Meclisi Reisi 
tM. Kemal 

Heyeti Vekilenrin Teklifi: 

Mekâtibi askeriye talebesiyle ihtiyat zsatoit ııamzeüerine 
'verilecek zamaimi fevkalâde hakkındaki muaıddili 

•Kanun Lâyihası 

.MADDE 1. — Maaşı asilerinden maada şehrî 
Mektebi Harbiye talebesiylie Askerî Ttobiye mektebi 
birinci, ikinci, üçüncü w Askeri Baytar mektebi birin
ci, ikinci smıflan talebesine dört yüz düşer ve Mekte
bi Hatftriyendn ihtiyat zabit namzedi talebesine üçer 
yüz ve Mektebi idadfö askeri talebesine ikişer yüz ve 
leylî ve rüştü askeri talebesine yüz kuruş zamaimi fev
kalâde verilir. 

/MADDE 2. -
tevfcifat yapılmaz. 

işbu zaımaimden hiç bir suretle 

(MADDE 3. — işbu zamaim için Müdafaai MlMi-
ye Vekâletinin üç yüz otuz altı senesi bütçesine üç yüz 
on sekizinci faslın üçüncü, dördüncü, beşinci madde
lerine bir milyon yüz on dokuz bin, üç yüz kuru? ilâ
vesiyle kabtri oJunmuştur. 

MADDE 4. — tşbu Kanun 1 Ağustos 1336 ihtida
sından muteberdir. 

ıMADDE 5. — tşbu Kanunun icnayi ahkâmına Mü
dafaa» Milliye ve Maliye vekâletleri memurdur. 

2 Eylül 1336 

Büyük Mıifflet Meclisi Reisi 
Mustafa Kemal 

Müdafaai Milliye Vekili 
Fevai 

Dahiliye Vekili V. 
PDT. Adnan 

-Maitye VekiMı 
Ferid 

ISfafıa V. 
İsına! Fazıl 

SflAliye Vekili 
Dr. Adnan 

Umum Şertye VekiM 
Fehmi 

Adliye Vekili Namına 
Ahmet Muhtar 

Harioiye Vekâleti V. 
Ahmet Muhtar 

Maarif Vekili Namına 
Mahmut Oelâİ 

Iktösa* Vekâleti V. 
Mahmut Oelât 

Erkânı Harbiye! Umumiye 
Rebi 
İsmet 

ıRiyaıMti CeMleye 
1* Eylül 1336 tarih ve 139 numaralı tahriratla En-

cümeoûmize havale edilen mekaDibi askeriye talebesiy-
le ihtiyat zabit namzetleri talebesine verilecek zamairod 
fevkalâde hakkındaki Heyeti Vekilerain muaddU kamun 
lâyihası encümendmizce tetkik edM. Almakta olduk
ları dun maaşla ihtiyaçlarını temjn edemeyecekleri 
tabii bulutlan ihtiyat zahit namzetleri talebesiyie me-
kâtJbi askeriye talebesine miktarı kâfi zamaim icra
sı esasen muvafık görülmüş lise de isjbu zamaim bu
günkü vasiyetleri itibariyle dun görülerek münasip 
miktara iblâğı takarrür etmiş ve birinci madde ber-
ıveçhi âti tadile» kabul edilmiştir, 

JMIADDE 1. — Maaşı aslilerinden maada Mek
tebi harlbiy* talebesiyle Askerî hbbiye mektebi bi
rinci, ikinci, üçüncü, Askeri baytar mektebi birinci. 
ikinci sınıfları talebesine beş yüzer ve 'Mektebi bar-
ibiyenin ihtiyat zabitleri namzetleri talebesine üç yüz 
ellişer, Mektebi idadH askeri talebesine üç yü
zer, rüştü askeri talebesine yüz ellişer kuru; şehrî za-
maimi fevkalâda İta edilir. 

İDiger mevad muvafık görülmekle tasdik edilerek 
ifayı muktezası ricasiyle lâyühai mezkûre Makam 
Cehli Riyasete takdim kılınmıştır, 

Reis Na. 
Eskişehir 
lyüp Sabri 

Dersim 
Mustafa: 

ttayazıt 
Dr. Refiki 

M. M. 
Saruhan 

Mustafa Necati 
Erzurum 
İsmail 

Büyük Millet Meclîsi Riyaseti Celilesine 

tMekatibi askeriye talebesiyle ihtiyat zabit nam
zetlerine verilecek zamaim hakkında Heyeti VekJlece 
tanzim olunan lâyühai kanuniye müsveddesi encüme
nimize de havale buyurufmakla tetkik ve mütalâa 
olundu. Lâyiha! mezkûre mündericati aynen kabul 
edilmiş olmakla keyfiyetin berayi müzakere Heyeti 
Umumiyeye arzı tezekkür kılınmıştır. 

Mtivazeaei Maliye En. Re&i 
Ferit 
Kâtip 

Kıozan 
Mustafa Lötft 

M. M, 
Fuat 

Aza 
Mehmet Rasim 

İAzat 
Karesi 

(Mehmet Vehbi 
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AIBDÜIJKAİDİ'R KEMALİ BOY (Kastamonu) — 
Efendim Harbi umumî esnasında ordunun muvazzaf 
zabitaniyle ihtiyat zabit namzetleri arasında bir çok 
vekayıa sebebiyet veren ayrılık bu kanunda da, dik
kat edilirse görülüyor. Memleketin müdafaasına 
ehliyeti olanların müttefikan hasn gayret etmesi lü
zumu kabul edildiği için, ordunun muvazzaf ve ih-
tiyalt zalbitanı ayni düşman karşısında can veriyor. 
Binaenaleyh muvazzaf ve İhtiyat namlariyle iki kıs
ma tefrik edilmesini ve bilhassa böyle bir kanunla, 
muvazzaf olan kısımların maaş itibariyle fazla, İh
tiyat olanların maaş itibariyle aşağı olmasını, bir de 
-mektep talebesinin, yiyecek, içecek ve giyecek ihti
yaçları temin edildikten sonra ayrıca yüksek maaş
larla paraya daha ziyade ehemmiyet verecek bir 
hale konmasını bendeniz muvafık görmüyorum. Mek
tepteki efendilerin yiyecekleri, içecekten ve kitapla
rı şimdiye kadar Hazinei devletten veriliyordu. Eğer 
bunlara, eski zamanda olduğu gibi, fasulye, patates, 
pîfâv olmaz da, vaziyeti içtimaiye ve hayatiyelerine 
tevfikan yiyecek, içecek verilecek ve kitapları temin 
edilecek olursa, böyle fuzuli paralara lüzum kal
maz. Bahusus bugün istanbul'da bulunmadığımızı, 

Ankara'da olduğumuzu nazarı itjbare almak mecbu
riyetindeyiz. istanbul'da bir Tılbbiyei askeriye tale
besinin, Cuma günleri çıktığı zaman, belki biraz pa
raya ihtiyacı olurdu. Fakat Ankara'da bunu nereye 
sarfedecektir? Bendeniz öyle zannediyorum ki, mek
tebin birinci sınıfındaki efendilere 400ı 500 kuruş 
şimdiden maaş vermek suretiyle bunları paraya alış-
tırırsak, yarın bunlar mülâzım, yüzbaşı oldukları za
man, dört'beş bin kuruşa bile çalışmazlar. Binaenaleyh 
kanunun şu şcMinîn şiddetle aleyhindeyim. Mektep 
taidbesinin yiyecek ve 'içecekleri, İnsanlıklariyle mü
tenasip olarak, ne kadar verilecekse verilmelidir. Fa
kat onlara 'verilecek maaş, eğer ufak tefek İhtiyaçla
rım temine... (Gürültüler) Eğer onlara 'verilecek maaş; 
mektepte mevcut olan yiyecek ve içecekten sonra 
hariçten yiyecek ve içecek temini için ise, mektebi 
düzeltiniz diyorum. Hariçte dört yüz elli kuruşu 
bir efendinin sarfetmesi, o efendinin vazifei asliyesin
den inhiraf 'İle başka şeylere sapmasını intaç eder. 
Bunu arz edeyim. Bir mektep efendisinin yegâne ih
tiyacı, dimağının vücudunun kuvvetti bulunmasına 
mütevakkıftır, (Eğer onun yiyecek ve içeceğini temin 
edecek olursanız ve üstüne de fazla para verirseniz -
kî Ibuna kaniim - hariçte bir takım münasebetsizlik
ler yapmalarına sebebiyet vermiş olursunuz Bu iti
barla, kanunun aleyhindeyim. Eğer maaş verilecek
se, 'ihtiyat ve muvazzaf diye ayırmakta mâna yok

tur. tdadi efendisi diye hiç ayırmaya lüzum yoktur. 
Çünkü onlar da o sinde efendilerdir. thtfyaçları te
min edildikten sonra (25) şe yirmi 'beş, elli ilâve su
retiyle, bugün kahve paralarını temin etmiş olursu
nuz. Bendeniz mektep efendilerinin kahveye gitme
sinin ateyhfoıdeyim. Az çok hu derttir. Zabitan efen
diler bugün kahvelerde oturup oynaması gibi.,. 

İKTİSAT V. VEKİLİ MAHMUT CELAL BEY 
'(Sanman) — Efendim, 'bu maaş tahsisi talep olu
nan talebe efendilerin Kimler olduğu ve buraya ni
çin geldikleri anlaşılırsa, karar vermekliğimiz daha 
ziyade kesbi suhulet eder. Bu efendiler küçük, mini 
mini mektep talebesi değildirler ve burada mektep 
açılıp da bu muhitten toplanma efendiler değildirler 
İstanbul'un İşgalinden sonra Anadolu'nun kucağı
na mücadele için atılmış vatanperver gençlerdir. Biz 
nasıl ki istiklâlimizi ve memleketin tarih ve şerefi
ni müdafaa için buraya toplanmış isek ve bizi bu
raya nasıl bir tefesi vatanî toplamış ise, bu efendi
ler de ayni hissi vatanperveranenin tesiri altında bu
raya kadar gelmiş ve istiklal için mücadeleye azmet
mişlerdir. ı 

(MUSTAFA BEY (Karahisan Şartkİ) — Burada 
bunlara dair hiç bir mektep yoktur. 

(İKTİSAT VEKİLİ MAHMUT CELÂL BEY 
(Devamla) — Bunlar sinleri müterakki ve ihtiyacı 
zatiyi duyacak derecededirler. Sinleri müterakkidir ve 
ayni zamanda bizim duyduğumuz ihtiyacı onlar da 
duyuyorlar. Bunların bazıları bir kaç 'güne kadar, ih
timal ki bir kaç aya kadar orduya iştirak edip vazi
fei vatamyelerîni ifa edeceklerdir. Biz Heyeti Veki-
İece mevcudiyetini hissetmiş ve böyle firar suretiyle 
Anadolu'ya gelerek, mücadeleye, mücadeleye atılmış, 
münevver 've 'istikbale namzet gençlerin hakkını ver
mekte tereddüt şöyle dursun, ayni zamanda bu va
tanın öz evlâtlarını teşkil eden neferleri de memnun 
etmek azminde bulunuyoruz ve Heyeti Vekile ne
ferlere dahi fazla maaş tahsisini müzakere etmek
tedir ve yakında onlar İçin de Heyeti Âliyenize tek-
Üfatta bulunmak üzeredir. Binaenaleyh bu efendileri 
bu kadar küçük bir paradan mahrum etmek doğru 
değildir. Bunların adedi de azdır zannederim. Son
ra inkisarı şevklerini mucip olur ve bizim de maddi 
hiç bir menfaat temin etmez. Şu kanunun kabulünü 
Heyeti Vekile namına rka ediyorum. 

REtöS — Efendim Necati Bey encümen namına 
İzahat verecekler^ 

MUSTAFA NECATİ BEY (Samban) — Efen
dim, bu kanunun neşrine saik olan esbap, bu tale-
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belerin vaziyeti elîmesidir. Üstleri, başları yok, pe
rişan Mr halde lAnadohtya firar ile mücadefaedeye 
atılmışlar. Bunlara yirmi kuruş maaş veritiyor, Ta
savvur buyurunuz, yirmi yaşında, on sekiz yaşında 
bir efendiye yirmi kuruş maaş ne yapar? Yalnız traş 
parası büfe değildir. Binaenaleyh, bu ihtiyacı gören 
IMüdatfaai Milliye Vekâleti (bir kanun hazırlamış ve 
bu 'kanunda talebeyi derecata ayırmıştır. Çünkü ha
kikaten bir kısmı sinen (büyüktür, bir kısmı da dun 
sindedir. Bu itibarla sinleriyle mütenasip bir maaş 
tahsis etmiştir. Meselâ yirmi yaşındaki bir efendinin 
Bhtİyacİyle on dört yaşındaki bir efendinin ihtiyacı 
arasında fark vardır. İşte bu ihtiyaca göre maaş tah
sis olunmuştur, 

[Yalnız 'burada AbdüJkadir Kemali Beyin itiraz 
ettiği bîr nokta var; askeri, muvazzaf, «itiyat diye 
ayırmak doğru değildir. Esasen geçen gün burada 
kabul olunan kanun mucibince Harbiye mektebi 
açılmamıştır. Yalnız talimgah yapılmıştır. Bir şark 
ordusu merkezinde, diğeri de Garp ordusunda birer 
talimgah açılmıştır. Bu talimgah doğrudan doğruya 
zabit yetiiştîrmektedir. Binaenaleyh bu efendiler bu
lgun bu talimgahta talim (görüyorlar, müddetlerini 
doldurduklarından itibaren zabit olacaklardır. Bu 
efendilere doğrudan doğruya Harbiye talebesi addiy-
le maş veriliyor. Diğerleri talimgah talebesîdir. Bun
lar Üç ay tahsil ve terbiye (görecek, orduya gidecek, 
orduya gittikten sonra terfi edecek ve zabıt olacak-
tir-

(tGMAltL SUPHİ BEY (Burdur) — Mazbata mu
harririne bir şey sorayım. Niçin Askeri tıbbiye mek
tebi talebesine bir maaş vermiyorsunuz? Bir de Bay
tar mektebinin niçin İki sınıfına veriyorsunuz? Di
ğerlerine vermiyorsunuz?, 

ıMBCATt BEY — Baytar mektebi ve Tıbbiye 
mektebi yoktur. Burada mevcut olan talebeler de 
birinci ve ikinci sınıf talebes&dir. 

OPERATÖR EMİN BEY (Bursa) — Efendim 
Albdüiikadir (Kemali Beyin bu kanunun aleyhinde bu
lunmasına doğrusu müteessiöm. Çünkü Albdülkadir 
Kemali Bey ihtiyat zabitliği «İtmiş bir arkadaşımız
dır. Bendeniz askerî mektebinde yetişmiş bir arka
daşınızım. Dokuz sene askerî mektebinde leyli ola
rak tahsil ettim. Affınıza mağruren, pederimin o za
man bana gönderdiği para üç, dört lira arasında idi, 
Yani, talebenin paraya İhtiyacı yoktur demek, tale
benin batini bilmemekten ileri gelir. Şimdi rica ede
rim, yemekleri, elbiseleri ne kadar muntazam olur
sa olsun, paraya ihtiyacı olmaz olur mu? Bunun tra-

§ı var, hamamı var, sigarası var, kundura boyası var, 
iğnesi, ipfigi var, bilmem nesi var™ Rica ederim, bir 
hafta zarfında bir Hra kâğıt parayı çok görmek abes
tir. Heyeti muhteremeden rica ederim, kanunu müt-
tefikan kabul edelim ve bunların şevkini artıralım. 
(Müzakere Tcâîi sesleri), 

REİS — Efendim, söz alan üç zat kalmıştır. 
(Müzakere kâfi sesleri). Müzakerenin kifayetini ka
bul Ibuyuralar ellerini kaldırsın. Müzakere kâfi görül
müştür. 

ıMADDE 1, — Maaşı aslilerinden maada şehrî 
Mektebi harbiye tatebesiyle Askerî Tıbbiye mekte
bi birinci, ikinci, üçüncü ve Askerî baytar mektebi 
birinci ve ikinci sınıfları talebesine dört yüz ellişer 
ve 'Mektebi harbîyenin 'ihtiyat zabit namzedi talebe
sine üçer yüz ve Mektebi idadî-i askerî talebesine 
ikişer yüz ve Leylî rüşdii askerî talebesine yüz ku
ruş zamaimi fevkalâde verilir. 

KiHlS — Efendim, bîr de Müdafaai Milliye En
cümeninin teklifi var, evvelce okunmuşsa da tekrar 
okunsun,! 

.Efendim, son tadil anlaşılmıyor. Mazbatalarında 
tarih yoktur. Usulümüz, son tadil hangisi ise evvelâ 
onu reyinize arz ederiz! Son tadil hangi encümenden 
çıkmıştır? 

MAZBATA MUHARRİRİ FUAT BEY (Ço
rum) — Arz edeyim efendim. Son mazbata muvaze-
nei maliyeden çıkmıştır. Muvazenei Maliye Encüme
ni, Heyeti Vekile tarafından verilen lâyîhaî kanuniye-
yi aynen kabul ettiği için o yolda mazbata vermiş
tir. Heyeti muhtereme muhayyerdir. 

REİS — Badema mazbatalara tarih koysanız da
ha muntazam olur efend&n̂  

(Birinci madde okunmuştur. Kabul buyuranlar lüt
fen el kaldırsın. Birinci madde kabul edilmiştir, 

(MADDE 2. — İşbu zamaimden (hiç bir suretle 
teVkifat yapılmaz. 

REİS — Kabul buyuranlar ellerini kaldırsın. 
İkinci madde kabul edilmiştir. 

TAHSİN BEY (Aydın) — Söz istiyorum, 
REİS — Müzakerenin kifayetine karar verildik

ten sonra söz veremem. 
TAHSİN BEY (Aydın) — Herkesin söz söyle

meye hakkı yok mu efendim? 
MADDE 3. — İşbu zamaim için Müdafaa! Mil

liye Vekâletinin 1336 senesi' bütçesine 318 nci fas
lın üçüncü, dördüncü, beşinci maddelerine bir mil
yon yüz on dokuz bin üç yüz kuruş ilavesiyle ka
bul olunmuştur. 
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REiftS — Söz isteyen var mı? Maddeyi kabul eden
ler el kaldırsın. Üçüncü madde kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — İşbu kamın 1 Ağustos 1336 ip
tidasından muteberdir, 

RBÎS — Dördümü madde ha&kmda mütalaa var 
mı efendim? Maddeyi kabul «deriler el kaktırsın. 
Dördüncü madde kabul edilmiştir. 

MADDE S. — ÎÇbu kanunun icrayı ahkâmına 
Müdafaa! (Milliye, Malîye Vekâletten memurdur. 
(Vekilleri sesleri). 

İREdîS — Besinci madde hakkında mütalâa var 
mı? 

TAMSIN BEY {Aydın) — Bu beş yüz kuruş, 
zamma tabi midir, yoksa bilâ zam mı verilecektir? 

REÎS — Beşinci maddeyi ka'bul edenler el kaldır
sın. Beşinci madde 'kabul edilmiştir. 

(Efendim, 'bu kanunun müstaceliyet kararı vardır, 
bir müzakereye tabidir. Şimdi heyeti umumiyesmi 
tâyini esami ile reyinize arz edeceğim. 

TAHSİN BEY (Aydın) — Efendim, şimdi bir 
talebe... (Gürültüler), Bir talebenin iaşesi ne kadar 
muntazam olursa okun, bir efendi, harçlığı olmaz
sa kabil degİl yaşayamaz. Bunu hepimiz biliriz. Fa
kat paranın, yani banknotun .bugünkü kuvvei İştî-
raiyesine nazaran dört yüz kuruş bir şey değildir. 
Yalnız bu dört yüz kuruş zamaime tabi olarak mı 
verilecektir? (Hayır, yok sodaları). Efendim tasrih 
edilsin, o halde kanunda sarahat yoktur. Beş yüz ku
ruş maaş alan bir efendi iki bin beş yüz kuruş maaş 
alacaktır. Bu tasrih edilsin. (Zaten zamaim olarak 
Veramiiştir sesleri)., 

ABDÜLKADÎR KEMALİ BEY (Kastamonu) — 
Bendenizden sonra kürsüyü işgal eden arkadaşlarım
dan ikisinin de haksız olarak itirazatına maruz kal
dım. Benim ne söylemek istediğim ya anlaşılmadı 
veya afcfrüak askerlik meselesi gelince aleyhinde bu
lunduğum zehabı hâsıl oktu. Efendiler, öyle deği). 
Bendeniz, bu kanunu okur okumaz zannettim ki, 
burada bir Mektebi tıbbiyei askeriye var, zannettim 
ki, bîr İhtiyat zabit namzetleri talimgahı var. öyle 
zannettim, Halbuki Vekil Beyefendinin izahatından 
antedim ki, istanbul'dan fedakârlık ederek buraya 
gelmiş bir takım efendilerin terfihi lâzım, yani bun
lar okutulacak değil, harbiye talimgahında zabit ola
caklar, Askeri tfbbiye efendileri doktor yapılıp sevk-
edileceklerdir. 'Baytarlar, öyle anladım 'ki, biraz tı
mar usulünü öğrendikten sonra sevkedilecek. (Ben, 
bu efendileri terfih edin, bu efendilerin ihtiyacatı İn-
saoiyelerim temin edin diyorum., Eğer mektep var

sa, ben bunun aksini söylemiyorum. Fakat İhtiyatı 
zabitliğinde bulunduğum için yine tekrar söylüyo
rum; ordunun muvazzaf zabitleri arasındaki uçuru
mu büyültüyorsunuz. Harp esnasında ordunun mu
vazzaf zabrtleriyle ihtiyat zabitleri arasında husule 
gelen uçurumu şu kanununuzla büyütüyorsunuz. 'Bi
naenaleyh her ikisinin de terfihi taraftarıyım. Ben 
ordunun bir ihtiyat zabiti sıfatiyle iddiaediyorum; 
ordunun muvazzaf zabitleriyle ihtiyat zabitleri ara
sında bir uçurum vardır, 'bu uçurumu büyültmeyin, 
küçültün. Efendim öyle 300 kuruş ihtiyat zabitlerine, 
bilmem beşyüz kuruş muvazzaflara, bu muamele uçu
rumu derinleştirecektir. Binaenaleyh bu hareketi doğ
ru 'bulmuyorum, ihtiyat zabit namzetleri üç ay ta
limden sonra, o da zabit olacaktır. Bunlara üç yüz, 
diğerlerine beş yüz, bu olmaz. Eğer efendiler, terfih 
etmek matlupsa, iaşelerini temin etmek ve biraz da 
para vermek icalbeder. Fakat böyle tefrik edecek tarz
da, Iböyle birinci sınıftan, ikinci sınıftan olan efendi
ler mektepte olmadıkları halde para vermenin mana
sım anlamadım. 

[BESİM ATALAY BEY (Kütahya) — Efendim, 
ibendeniz öyle zannederdim ki, bu kanun teklif edi
lince herkes kabul etsin ve hiç bir muhalif bulunma
sın. Çünkü, bu efendiler, İstanbul'un mavi denizle
rinin yatılarından Anadolunun kuru ve çıplak yay-
lalarına atılmışlar, burada demirle, ateşle ve bir müd
det sonra düşmanla penşelesecekler. Bunlara verile
cek para istikrar edilmemeli; biz kendi tahsisatımızı 
mevzuubahis ettiğimiz vakitlerde zannederim ki, bu 
kadar muhalif görmemiştik. Bunlara vereceğimiz dört 
yüz kuruş paranın kıymeti nedir? Farzedeüm ki, 
mektep yemek versin, bunların canı kavun istemez 
mi? Üzüm istemez mi? Mektup yazmak lâzım değil 
mi? Traş olmazlar mı? 'Bunlar, insani İhtiyaçların 
bir kısmı... Sonra Abdülkadir Kemali fiey arkadaşı
mız suizanda bulundular. 'Efendim istirham ediyo
rum... 

iAlBDÜLKADÎR KEMALİ BEY (Kastamonu) — 
Efendim lehte söz söylenilmişti. Aleyhinde söz söy
lenecekti.. 

IBBSftM ATALAY BEY (Devamla) — Suizan-
da bulundular. Bu, dinen ve ahfâkan nrezmumdur. 
«Eğer biz talebeye fazla para verirsek talebeler fena 
yollara giderler» diyor. Efendiler, bu tabii bir ihti
yaçtır. Eğer biz onlara fazla para vermediğimiz tak
dirde yine suiistimalâta başka çeşit sülük edecekler
dir. Daha ziyade ahlâklarını, sınatiarmı bozacaklar
dır. Biz vatanın muhafazasını itim ile temine çalıştı-
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ğumz için ilim hadimlerinin bu kadar suizanna ma
ruz katacaklarım zannetmiyordu^ 

RBİS — Efendim, kanunun heyeti uraumiyesini 
reye vazedeceğim esnada iki zat aleyhte söylediği 
için «bir de lehinde söyleyene söz verdim. Şimdi mü
zakere bitmiştir. 

HAMOl NİAIMHC BEY (izmit) — Bİr nokta var 
anlaşılmayan, 

JfUEflS -^ Hiç bir nokta katmadı. 
(KAMDI NAMİK BEY — Var efendim Bİr söz

dür. Müsaade buyurun İzah etsin, mazbata muharri
ri anlatsın, rica ederim, bu dört yüz elti kuruşta za-
maim dahil midir, değil midir? îzah buyursunlar. 
Çünkü bir milyon şu kadar kuruş tutmaz zannedi
yorum. iBir yanlışlık: var diyorum. 

'MUSTAFA NECATİ BEY (Sanman) — Efen
dim kanunun baş maddesinde diyor ki mekâtibi as
keriye tafebesiyle ihtiyat zabit namzetlerine verilecek 

zamaimi fevkalâde hakkında... Fevkalâde bir zama-
imdir. Buna dair söz löytentişiz ki efendim yirmi ku
ruş, dört yüz kuruş. 

HAMDİ NAIMIK BEY (izmit) — Gayet tabii
dir. 

MUSTAFA NECATİ BEY (Saruhan) — Maaşı 
aslilerinden maada, maaşı aslilerine, askeri tıbbiye bi
rinci, ikinci sınıflarına dört yüz elli kuruş zamaimi 
fevkalâde olarak veriyoruz. Maaşına zam yapıyoruz. 
Zamaimi fevkalâde olarak zammediyoruz. Sonra 
efendim burada Abdülkadir Kemah' Beye de bir ce
vap vereyim. 

IREtS — Efendim heyeti umumiyesi hakkında 
müzakerenin kifayetinin reye vazını kabul edenler 
ellerini kaldırsın. Müzakere kâfi görülmüştür. Rey
lerinizi istimal buyurun. Tâyini esami ile reylerini
zi veriniz. 

7. — MAZBATALAR 

1. — Ziraat Bankasının 1336 senesi Mayısindan 
Eylül nihayetine kadar bes aylık muhassasatı hakkın
da bütçe kanunu lâyihası ve Muvazenei Maliye En
cümeni mazbatası. 

BJEjS — Reyler tasnif edilinceye kadar Ziraat 
(Bankası muvakkat bütçesinin müzakeresine başlıyo
ruz. Söz alanlar isimlerini kaydettirsinler. (Anlaya
madık sesleri). Ziraat Bankası muvakkat bütçesi hak
kında söz İsteyenler İsimlerini kaydettirsinler. 

itSMAİL SUPHİ BEY Surdur) — Reis Bey be
deli nakdî kanunu vardı, evvelki günden kalma. 

Büyük ıMiM Meclisi Riyaseti Cetilesİne 
7 Ağustos 1336 

Ziraat Bankasının 1336 senesi Mayısından İtiba
ren Eylül nihayetine kadar beş ajiric muhassasatı 
hakkında Umuru Maliye Vekâletince tanzim kılınan 
kanun lâyihası ve esbabı mucibe mazbatası Heyeti 
Vekifede fedettezeMcür tasvip edilerek berayi müza-
(kere Büyük Millet Meclisi Riyasetine irsali takarrür 
«itmiş olmakla Mayi ırarktazasını rica ederim, 

Büyük Millet Meclisi Reisi Sanisi 
Celâlettîn Arif 

Ziraat iBankası Muvakkat Bütçe Esbabı Mucibesi 
Kanunu esasinin 96 ve 100 ncü maddeleri ve Usu

lü muhasdbei umumîye kanunu ahkâmı mucibince 
tekâlifi Devletin hiç biri blir kanun ne tâyin olunma
dıkça vaz ve tevzi ve istihsal olunamayacağı ve hi-

dematt umum iyenin ifası için bir kanunu mahsusla 
muayyen olmadıkça emvali Devletten muvazene ha
ddinde sarfiyat icra kılınamayacağı oıusarrah olma
sına ve senei haliye Mart ve Nisan aylan için mu
vakkat bütçe tanzim ve ona istinaden sarfiyatı İcra 
kılınmış olup ahvali hazıra ve postaların ademi ittı
radı sebebiyle Şubat île icrayı muhabere suubetine 
mebni senei haliyeye mahsus umumî bütçe hakkın
daki malûmatı hesabiye almamamıs ve bütçesiz sar
fiyat İse gayri caiz bulunmuş olmakla Mayıstan iti
baren Eylül 1336 gayesine kadar beş aylık muvakkat 
bir bütçenin tanzimine zaruret hâsıl olmuştur. Mecli
si Alinin inikadından şimdiye kadar güzeran eden 
müddet zarfında vukua gelen sarfiyata Meclisin hali 
inikatta bulunması hasebiyle icazeti zunmiyesine 
makrun olacağı mülâhazasına mebni kanuna ve teş
riî esasta istinaden masarif ifa ve varidat istifa kı
lınmış ohnakla beraber Meclisi Âlice musaddak bir 
muvakkat bütçeye tevfikan ifayi muamele ruhu ka
nuna daha mutabft bulunmuş olduğundan esasatı 
maruza ya müsteniden muvakkat bütçe tanzim edâî-
mîştir. Henüz umumî bütçe hakkında tetkrkatı lâ-
zime İfa ve ikmal edilememiş olduğu cihette işbu 
'bütçede mevcut erkamın sıhhati tammesini iddia et
mek mümkün değildir. Bununla beraber Ziraat Ban
kası bilcümle masarifin lüzumundan fada İhtiyar 
editmemeskLe haSru dikkat edecektir. Tanzim ve tak
dim kılınan muvakkat bütçenin tasdiki hakkındaki 
muamelenin icrasını rica ederim. 
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Mevaddı Kanuniye 
|MADDE 1. — 1336 senesi Mayısından itibaren 

Eylül gayesine kadar Ziraat Bankası umuru mua
melâtının tedviri ve hidematı umumiyesinin ifası için 
merbut cetvel mucibince (137 630) liralık tahsisatı 
muvakkate kuşat edilmiştir. 

MAODE 1. — Ziraat 'Bankası müdiriyeti umu-
mîyesine müteallik varidat bu bapta mevzu kavanin 
ve nizaımat mucibince ahzü İstifa kılınacaktır. 

31 Temmuz 1336 
B. 'M. M. Reisi Sanki Umuru Seriye V, 

Gelâtettin Arif Fehmi 
Ad. V, Ha. V. Na. 

Celâlettİn Arif Celâlettİn Arif 
Mal. V, Mf. V. 

Ferit Dr, Rrza Nur 
Na. V, 

ismail Fazıl 
Sfhhttye V. Erkânı Harbiye Umumîye 
Dr. Aynan Reisi 

ismet 
Büyük Mdlfet Meclisi Riyaseti Oelilesine 

Ziraat Bankasının üç yüz otuz altı senesi Mayı
sından Eylül gayesine kadar beş1 aylık mlhassasatı 
hakkında Umuru Maliye Vekâletince tanzim kılınan 
îâyihai kanuniye encümenimize havale buyurulmafc-
la tetkik ve mütalâa olundu. 

IBu 'baptaki esbabı mutfibe lâyihasında dahi der-
meyan olunduğu üzere mezkûr bankanın lüzumundan 
fazla masraf Miyar etmemesi şarttyle beş aylık ih
tiyacı için talep olunan (137 63Q) yüz otuz yedi bin 
ata yüz otuz liranın kabulü muvafık görülmüş ve şu 
kadar <fci umumî ve muvakkat bütçenin teşrinievvel 
gayesine kadar • miktarı münasip zam İle • Heyeti 
Umumİyece kabul edilmiş olrnasrna nazaran mezkûr 
bütçeye mülhak bulunan salrfülarz Ziraat Bankası 
bütçesinin de müddeti mefkureye kadar temdidi ve 
talep olunan (137 630) yüz otuz yedi 'bin altı yüz 
otuz liranın yüz altmış beş bin (1165 OCCfl liraya iblâğı 
tensip edilmiş olmakla bu esasa 'binaen tanzim olu
nan Myihai kanuniye müsveddesinin Heyeti Umumi-
yeye arzı tezekkür kılınmıştır. 
Mtivazenei Ma. E. Reisi M. M 

Ferit Fuat 
Kâtip Aza 
Kozan Sivas 

Mustafa TakJ Rashn 
Âza 

Mardin 
Necip . 

Muvazenei Maliye Encümeninin Teklifi 
'MADDÖB I. — 1336 senesi Mayısından teşriniev

vel gayesine kadar Ziraat Bankası muaemtât ve hi
dematı umumiyesinin ifasına muktazi yüz akmış beş 
bin (|İ65 ÖOÖ) liranın avans olarak sarfı için İktisat 
Vekâletine mezuniyet verilmiştir. 

IMADDE 2.. — Ziraat Bankası müdiriyeti umu-
m iyesine ait varidat işbu altı ay zarfında kavanin 
ve nizam atı mahsusasrna tevfikan ahzü tahsil olu
nacaktır. 

MADDE 3. — Işlbu kanun tarihi neşrinden iti
baren mer^iyülicradır. 

'MADDE 4. — tsbu kanunun icrasına Maliye ve 
İktisat Vekilleri memurdur. 

Muvazenei !Ma-; (B. Reisi 
Farit 

Aza 
Mardin 
Necip 

M. M 
Fuat 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Tarihi 
evvel olanlar müzakereye konulur. Bu Muvazenei 
Maliye DncÜmeninİn te'ktiifin'de tarih yoktur. Bunun 
altında hiç bir tarih yok. Yalnız Heyeti Vekitenin 
lâyihasında 31 Temmuz yazılı. Binaenaleyh hangi
si evvel okunacak, hangisi sonra okunacak? 

FUAT HEY (Çorum) — Teklifin aslı bir kaç en
cümenden geçer. 

REİS — Teklifin aslı Heyeti Vekileden geldi. 
•Muvazenei Maliye Encümenine gitti. 

MUVAZENEİ ıMAUtYE En. M. M. FUAT BEY 
(Çorum) — Efendim bendeniz Heyeti muht'eremeye 
Zİrat Brikası muvakkat bütçesi hakkında kısaca ar
zı malûmat edeceğim. Mıalûmu âliniz Ziraat Banka
sı, bir Müdiriyeti umumiye ile idare olunur bir mü
essesedir. Binaenaleyh bunun bütçesi de kendisine 
mahsus ve umumî bütçeye mülhak bütçelerden biri
sidir. Ziraat Bankası evvelce, yani Heyeti Vekile teş
kilâtı yapılmazdan evvel Ticaret ve Ziraat nezaretine 
merbuttu. Mabye Vekâleti tarafından, Heyeti Veki
leden istimal olunan karara göre kendine raptedil
miş, İki, üç ay kadar bir müddet zarfında Maliye 
Vekâletine merbut olarak idare olunmuştu. Bu büt
çe bize geldiği zaman banka Maliye Vekâletine mer
but bulunuyordu ve muvakkat umumî altı ayl(k bütçe 
Heyeti muhtereme tarafından kabul olunduktan son
ra encümenden çıkmış olduğu için, biz Heyeti Ve
kile tarafından bu bapta tanzim edilen lâyJhai kanu-
niyeyi fadü etmeye hızum gördük, yani Ziraat Ban-
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'kasıma, Mayıstan İtibaren Eylül gayesine kadar beş 
aylık ihtiyacı için Heyeti Vekilece tanzim edilmiş olan 
lâymai kanuniye münderecatına nazaran istenilen 
137 630 liraya biraz daha zammettik. Buna da se
bep; umumi bütçe ile bilûmum muvakkat bütçeler 
Heyeti muhteremenizce teşrinievvel gayesine kadar 
kabul olunduğu cihette, muamelede İntizamı temin 
içlin bunu da teşrinievvel nihayetine kadar temdit 
ettik ve o suretle bir aylık müddete İsabet eden 
(27 000) küsur lirayı da zammettik. -Şu halde Ziraat 
Bankası için vereceğimiz avans miktarı 065) bine 
baliğ oluyor. Şimdi efendim mesele gayet basittir. 
{Bunu da, umumi bütçeden mahsubu icra edilmek 
üzere Vereceğiz. Muvakkat bütçede olduğu gibi yüz 
altmış beş bi.ı liranın a'vans olarak sarfına mezuni
yeti 'havi bir karardır. Ayni zamanda sonradan ha
ber aldık ki İktisat Vekili Celâl Beyefendinin delâ
letleri yle bu banka tekrar eskisi gibi İktisat Vekâ
letine raptedilmiş t İr. Bu, pek naft, hayırlı bir iştir. 
Kanun da İktisat Vekâletine verilmiştir. Malûmu âli
niz bunun âmiri İktisat Vekilidir. Müdürü umumi 
İktisat Vekilinin bir memurudur. O veçhile ait oldu
ğu maddeyi tastrih ederek kalbul edelim efendim. Bi
naenaleyh sözü fazla uzatmayalım. Heyeti muhtere-
meden kabulünü encümen namına istirham ederim. 

ıRlHtS — Başka süz isteyen 'var mı? 

SÜLEYMAN SIRRI BEY — Aynen kabul. 

TAHSİN BEY (Aydın) — Efendim son aylarda, 
Ziraat Bankasının Maliye Vekâletince İdare olundu
ğu zamanlarda bazı yerlerde Maliye memurları ade
ta Ziraat Bankalarına babalarının malı gtbi dalıyor
lardı. Şimdi bendenizden evvel söz alan refikimizin 
ifadesinden anlıyorum ki; Celâl Beyefendinin him-
metlerdyle bu, tekrar İktisat Vekâletine alınmıştır. 
Maliyenin, Ziraat bankalarıma keyfemayeşa el uzat
maması hususunun temini Celâf Beyefendi Hazret
lerinden ayrıca rica ederim. 

(FUAT BEY ((Çorum) — Efendim bu tabiî bir 
meseledir. 'Maliye Vekâleti de mukaddema almışsa 
cebren almamıştır. Ancak hesapla almıştır. 

ÎKlUSAT VEKİLİ MAHMUT CELÂL BEY 
(Saruhan) — Efendiler, heyeti muhteremenize takdim 
olunan bu bütçe muvakkattir. 'Bunun asıl bütçesi He
yeti VekHede derdersti müzakeredir. Ümit ediyo
rum M iki üç güne kadar 'Meclisi âlinize gelir. Esas 
olan bütçede bankanın vaziyeti umumiyesi esaslı bir 
surette tetkik olunur ve ona göre kararınızı verirsi
niz. 

IBu muvakkat bütçede bendenizin sathî olarak 
yaptığım tefkikata nazaran zam katiyen yoktur. Esas 
kadrosu olduğu gibi muhafaza edilmiştir ve ayni za
manda burada teşkil olunan Müdüriyeti umumiye is
tanbul'a nazaran gayet hafif olduğuna göre maaş ve 
masarifçe kârımız vardır. (Doğrudur sesleri) Ar
kadaşlarımız bankanın esas merbutiyetrnden bahset-
tile. Filvaki Ziraat Bankası kanununda Ziraat Ban
kasının Müdüriyeti umumiye ve müstakile olmak 
üzere merbutiyeti, Ticaret ve Ziraat nazareti maka
mına kaim olan iktisat Vekâletine aittir. Bu, bida
yet teşkilâtta bir müddet için Maliye Vekâleti tara
fından idare edilmiştir. O esnada gerek ihtiyacatı 
mübreme içün ve bazı yerlerde çekilmek zaruretinde 
bulunduğu için Ziraat Bankasının sermayesinden bir 
milyon iki yüz bin küsur lira raddesinde Maliye ne
zareti para almıştır. Maliye nezaretiyie muhaberede, 
yine bunu resmi bir şekilde İstikraza tahvil edeceğiz 
ve esasi an nı da Heyeti Vekilede tespit etmek üzere 
bulunuyoruz. Şunu heyeti muhteremenize katiyetle 
arz edebilirim ki; bundan sonra Ziraat Bankasının 
on parasına hiç bir taraftan müdahale edilmeyecek
tir. {Teşekkür ederiz sesleri) Bu sureti mahsusada te
zekkür edilmiş ve karara raptedlûniştâr. Reisi muh
teremimiz Mustafa Kemal Paşa Hazretleri tarafın
dan ve âcizleri tarafından sureti katiyede vüâyat ve 
kolordulara tamirrren MIklirilmiştür ve ümit ediyoruz 
ki sırf fukarayı zürraa ait bukın&n bu yegâne millî 
müessesenin hukuk ve menafii umum tarafından si-
yanet olunacaktır. Bu cihetten müsterih olursunuz 
efendim. 

VEHBİ ©EY <Karesi) — Efendim Vekil Beye
fendinin beyan buyurduğu gibi Ziraat bankaları 
vaktiyle menafi sandıklan suretiyle teşekkül etmiş
tir. Bilahare Ziraat Bankası imline ifrağ edilmiştir ve 
unvanına da Ziraat Bankası namı verilmiş. Fakat 
şimdiye kadar acaba Ziraat bankalığmı, çiftçi ban
kalığmı ifa etti mi, etmedi mi, vazifesini ifa etti mi 
etmedi mi? Bunda hiç şüphe yok ki etmedi. Bugün 
Ziraat 'Bankasının vaziyeti, Osmanlı Bankasının va
ziyeti öe ise odur, ondan fazla ve hattâ o kadar, da 
hizmeti yoktur. 

(BİR MEBUS BEY — ~ Evvelce çok hizmet et
miştir. , , 

VEHBİ BEY (Karesi) — Buraya gelir çıkarsınız, 
müdafaa edersiniz Beyim. Binaenaleyh vekili muhte
remden, bilhassa vekil namını taşıyan zati muhte
remden ümit ederiz ki, bu umumi şekli, buraya ge
lirken, (Tioaret) başkalığımdan çıkarsın ve çiftçi ban-
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lası haline getirsin ve öyle hizmet edebilecek ve mil
lete hâdittı olabilecek bir variyete girdikten sonra bu
raya getirsin. Çünkü. Ziraat Bankası bugüne kadar 
çiftçiye hadim değil erbabı seıtvete hadimdir. Frka-
rayi mÖIetm maüarınm satılmasına hadimdir. 

TAHSCN BEY (Aydın) — Doğru bir söz. 
VEHBİ "BEY <Devamla) — Çiftçilere hayvan, 

atat ve edevat ye onların tarakkiyatına ait vesaiti 
temin edecek Mr hale girmesini Vekil Beyden ümit 
ve temenni ederiz* 

'İKTİSAT VEKİLİ MAHMUT CELAL BEY 
— 'Muazzez refikimiz gayet esash bir noktaya dokun
dular. Ziraat Barikası ştadîye kadar çiftçi bankası 
vazifesini yapmadı, buyurdular. Bankanın bidayet te-
şekkuHmdeld ana hatlarıını ıgöz&nüne getirdiğimiz 
zaman, banka hakikaten çiftçiye ve zürraa hizmet 
etmek kastiyle teşekkül etmiştir. Hatırlarsınız ki ev
veli memleket sandıkları halinde teşkil edilmek İste
nilmiş ve bilahare menafi sandıklan namına İnkılâp 
etmiş ve bunlardan müdevver sermaye ile bir Ziraat 
Bankası memlekette arzmicut etmiştir. Ziraat Banka
sı Ibidayette filvaki bir >(KredEi fousîye...) yani em
val ve emlâk bankası halinde vücut bulmuştur, 

Yani emlâk ve arazi terhini ile zürraa ikraza'tta 
bulunmuştur. Haşarat, feyezan ve tuğyan gibi âfet 
zuhurunda veyahut fevkalâde ahvalde kefaleti müte
selsile ile para vermek esasını da kabul etmiştir. Fa
kat bankanın kanunda ve nizamnamesinde bu kefa
leti müteselsile ile verilen para o kadar takyit ve tak
sir edilmiştir ki, bundan zürra ve müstakrızlar hiç 
bir surette istifade edememişlerdir. Son zamanlarda 
1332 tarihinde muntazam bir şekilde Ziraat Bankası 
Kanunu tanzim edilmiştir. Bu Kanunun tetkikinden 
anlıyoruz ki, Ziraat Bankasına çizilen hudut ve salâ
hiyet tevsi edilmiştir ve bunda da memleketin nefi 
azmi vardır. Meselâ akça ikrazında hesabı cari kü-
şadı gibi, sonra der ambar edilmiş olan hâsılatı zira
iye, üzerine para vermek gibi (Kontr marşandiz) Os
manlı borsalarına kabul edilmiş olan ve banka meclisi 
idaresince kabul edilen tahvilât ve hisse senedatı 
mukabilinde para İkrazı gibi; memlekette teşekkül et
miş (Kooperatif) ziraat şirketlerine para vermek ve 
onlara yardım etmek gibi hakikaten nafi şekiller ka
bul edilmiştir. Fakat bunlar şimdiye kadar memleke
timizde yani bu müddet zarfında tatbik olunmamış
tır. Yalnız nakli nukut muamelesi yapılmıştır ve bu
nun şu sırada yapılması imkânını bendeniz göremi
yorum. Yalnız heyeti muhteremenize şunu da arz et
mek isterim ki; memleketin İstikbali, iktisadisini dü

şündüğüm zaman bankanın bu meseledeki ehemmi
yetini pek azîm görüyorum. Bendeniz esas itibariyle, 
Anadolunun içine girerek, oradaki ahvali iktisadiye-
yi, ahvali ziraiyeyi tetkik ederek bir tablo, bir çer
çeve vücude getirdikten sonra, memleketin terakki-
yatı, İktİsadiyesİne cereyan vermek taraftarıyım. Öyle 
bir tablo vücude getirdiğimiz zaman göreceğiz ki, 
sunûf arasında hangisinin yekdiğerine karşı muva
zeneleri İhlâl edilmiştir? Bu anlaşıldıktan sonra, Zi
raat Bankası, o ihlâl edilmiş muvazeneyi ıslâha ha
dim bir şekle sokulacaktır. Eğer sizi taciz etmiyor
sam maruzatımı bir misal ile de teyit etmek isterim. 
(Buyur buyur sesleri) Yakında Meclisinize takdimi 
mukarrer bulunan Ne vah i Kanunu vardır. Bu Ne-
vahi Kanunu nahiyelerin hudut ve dairelerini küçül
tüyor ve aynı zamanda muamelâtı nasın umurunu 
daha suhuletle temin edecek şekli ihtiva ediyor. Bu 
takdirde yani nahiyelere vücut verildiği zaman ve köy 
bankalarının tesisi Ziraat Bankasının vazifesi o va
kit kuvvetle başlayacaktır. Bendeniz zan ve tasav
vur ediyorum ki, nahiyelerde ve büyük köylerde, köy
lülerin esbap ve vesaiti İstihsali yelerini müştereken 
tedarik ve ifa etmek üzere, köy bankaları vücude ge
tirmek zarureti vardır ve bunun, diğer memleket
lerin ahvali zİraiyesi üzerinde pek nafi tesirleri gö
rülmüştür. Ezcümle Romanya'da, Bulgaristan'da ve 
kısmen Macaristan'da olduğu gibi, bunlar köylüye iti
bar verecekler ve köylünün âlât ve edevatı ziraiyesini 
o sandıklar müttehiden tedarik ve ihzar edecekler ve 
istihsalâtına yardım edecekler ve piyasada değer fi
yatla satışları, köylü arzu ettiği takdirde, temin ey
leyeceklerdir. Müesseselerin bulundukları mahallerin 
şahsiyeti mâneviyesine ait olması bir umdei esasiye 
olmakla beraber, eşhasa da ait hisselerde kabul edi
lecek, hâsılı, vaziyete muvafık bir şekli İktisadi göze
tilecektir. Bendeniz inşaallah bu müesseselerin mem
leketimizde vücude geldiğini gördüğümüz zaman, Zi
raat Bankasını, bu küçük müesseselerin hâmisi, ola
rak (kredi) veren yegâne müessese şeklinde görmek 
istiyorum. Banka bunların teşkilini teşvik edecek, mu
amelâtını teshil ve onlara gayet ucuz faizle yardım 
ve İtibar edecektir. Bugün itiraf ederiz ki efendiler; 
Ziraat Bankasından istifade gayet mahduttur. Çünkü 
Ziraat Bankası, arazi sahibi olan kimselere para ik
raz ediyor. Şu halde arazisi olmayan veyahut arazisi 
pek az olan fukarayı zürraı kim himaye edecektir? 
Biz bu tasavvur ettiğimiz iktisadi şekli memleketi
mizde yapabildiğimiz takdirde, Ziraat Bankasının hal
ka temin edeceği menfaat, umumi ve daha şamil ola
caktır. 
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İkinci düşündüğümüz ki efendiler, bir misal ile 
arz etmek istiyorum : İzmir ve havalisinde meyankö-
kü denilen bir mahsul vardır; bu mahsul doğrudan 
doğruya tarlalarda hüdayi nabit olarak vücude ge
lir. Bunun masarifi istihsaliyesi yalnız bir kaç metre 
toprağı esmek, içerisinden kökleri çıkarmaktan iba
rettir. Gayet ucuz ve istihsali sebildir. Bunun temin 
ettiği menafi, suhuleti nispetinde fevkalâde azimdir. 
Bu mahsulün bir hassai imtiyaziyesi vardır ki; o da 
münhasıran memleketimize aittir. Bu, kısmen mem
leketimizde yetişmekle beraber az miktarda Kafkas
ya'da ve İspanya'da yetişiyor. Demek ki dünyada ra
kibi olmayan bir mahsuldür. Fakat bunun başına mu
sallat olmuş, taun gibi bir müessese vardır. Üç mil
yon lira sermaye ile teşekkül etmiş (Forbes) namı al
tında, ecnebi bir şirket vardır ki, tekmil köylülerle 
kontrato yapmıştır. Bunun ticaretini yapmak isteyen
leri bir suretle ıtma etmiştir, ileriye gitmek isteyen
leri iflâs ile tehdit etmiştir ve bu meyanköküne ait 
olan menafii tamanüyle kendisine hasrü tahsise mu
vaffak olmuştur. Diğer şirketlerin ahvali fevkalâde
de yüzde 3 ve 4 temettü temin ettikleri ve bu sene 
biz fevkalâde iş gördük diye mağrur oldukları za
manlarda, bu şirket hissedarlarına asgarî efendiler 
yüzde 20 temettü tevzi eylemiştir. Bu, şüphesiz ki bi
zim fakir Anadolu köylüsünün kesesinden çıkıyordu. 
Buna karşı yapılacak tedbirler ise efendiler basittir. 
Çok sermayeye ihtiyacımız yoktur. Yalnız memlekette 
bu mahsulü ve bu mahsule sahip olan köylüleri bir 
teşkilâtı iktisadiyeye raptetmektir, yani satışı tevhit 
eylemektir. Bunu vücude getirdiğimiz zaman, İster 
istemez, bizim köylümüzün istediği fiyatı o kum
panya vermek ve mubayaa etmek mecburiyetinde 
katacaktır. Çünkü efendiler, bu meyankökü başka 
memleketlerde yetişmiyor. Yetişenler de yüzde yirmi 
mevaddı sükkeriye mevcut ise, bizim memleketimiz
de yetişenlerde yüzde altmış mevaddı sükkeriye mev
cuttur. Meyankökü o kadar hassai şifaiyeyi haiz mü
him bîr mahsuldür ki, ilâçların ekserisinde yer tu
tuyor. Amerikalılar buna o kadar muhtaçtırlar ki; 
eğer bu meyankökünü biz Amerika'ya ihraç etmediği
miz takdirde, azameti herkesin kulaklarım çınlatan 
meşhur servetler, milyoner muhtekirler, tütün üzerine 
bir paralık İş göremeyeceklerdir. Tütün tacirleri frenk-
lerin içtiği sigarayı bununla terbiye etmek mecburi
yetindedir. Binaenaleyh istihlâk piyasalarında böyle 
ehemmiyetle aranılan bu mahsulümüz ve buna mü
masil bir çok mümtaz istihaslâtımız, bir teşkilâta 
merbut olmadıklarından dolayı, heba olup gidiyor
lar. Bendeniz, köylünün arasına girmek ve onları 

teşkilâta raptetmek ve o teşkilâtın başında Ziraat 
Bankasını bulundurmak istiyorum. Fakat Heyeti 
M uh t er emenin biraz acele etmemesini rica ederim. 

HAMDI NAMIK BEY (İzmit) — Efendim, Zi
raat Bankası, şeraiti hazırai ikrazı ye ile devam ede
cek olursa, bu memlekete nâfi olacak bir müessese 
mevkiinde bulunmak imkân ve ihtimali yoktur. Bu
nun acı misalini Trablus'ta gördüm. Hatta oradaki 
ahaliyi celp için İtalya'nın (Banko di Roma) na-
miyle tesis ettiği müessese, bir şahsın beş yüz liralık 
arazisine mukabil 200 lira ikraz ederken, bizim Zi
raat Bankası nihayet iki bin kuruş ikraz ediyordu. 
Bunun da en mühim olan sebebi. Ziraat Bankaları 
meclislerinin araziye pek dun kıymet vazetmelerin
den İleri geliyor. Hattâ misal arz edeyim; köylünün 
biri Ziraat Bankasından para ikraz İçin müracaat 
eder, nihayet iki üç gün merkezi kazada uğraştıktan 
sonra eline beş yüz kuruş bir para geçer. Halbuki 
muhtara vermiş, imama vermiş, pul parası vermiş, 
ilmühaber parası vermiş, bilmem ne parası vermiş. 
Üç gün de merkez kazada kalmış, iki yüz elli kuruş 
masrafa mukabil beş yüz kuruş almış. Onun üzeri
ne Ziraat Banka Müdüriyetine demiş ki; «Efendi bu 
parayı da sen al, çünkü iki yüz elli kuruş benim 
masrafım var ve iki yüz elli kuruş benim ihtiyacımı 
tatmin etmiyor» demiş. Bilhassa köylümüz İçin titre
yen bir karp sahibi bulunan Umuru İktisadiye Vekili 
Celâl Beyefendi biraderimizden bugünkü şeraiti ikra-
ziyenin daha müsait bir şekle konulmasını rica ede
rim. 

REİS — Efendim, başka söz alan kalmadı. Mü
zakereyi kâfi görenler lütfen el kaldırsın. Müzakere 
kâfi görülmüştür. 

Maddeyi reyinize arz edeceğim. Muvazene Encü
meni Mazbata Muharriri Bey bir teklifte bulundu. Fa
kat bu teklif encümen namına mıdır, Fuad Bey na
mına mıdır? 

FUAD BEY (Çorum) — Encümen namına teklif 
ediyorum. 

Riyaseti Celileye 
Ziraat Bankası muvakkat bütçe lâyihai kanuniye-

sinin birinci maddesi şekli âti veçhile ifade edilirse 
daha vazıh olacağından bu şeklin Heyeti Muhtere-
meye arzım rica ederim. 

MADDE 1. — 1336 senesi Mayısından Teşrini
evvel gayesine kadar Ziraat Bankası muamelât ve 
hidematı umumiyesinin ifasına muktazi (165 000) yüz 
altmış beş bin liranın Muvazenei Umumiyeden mah-
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subu icra olunmak üzere sarfına iktisat Vekili me
zundur, 

Muvazenei Maliye 
En. M. M. 

Fuad 
BİR MEBUS BEY — Evet, şimdiki teklif ettiği

nin elimizdeki matbu şekli var. 
REİS — Bu tadil hakkında mütalaa var mı? 
'İKTİSAT VEKtLl MAHMUD CELAL BEY — 

Müsaade buyurun, dikkat edemedim. 
(Kâtip tekrar okudu) 
MAHMUD CELÂL BEY — Muvazenei Umumiye 

ile alâkası yoktur. 
MAZBATA M. FUAD BEY (Çorum) — Muva

zene tâbirini tayyedersiniz. (Umumi bütçeden mah
subu icra edilmek üzere) denilsin. Evvelce zühul vâ
ki olmuştu. Sebebi de iktisat Vekâletine mezuniyet 
verilir, bunu böyle tadil ettikten sonra ikinci mesele, 
bankanın umumi bütçesinden mahsubu İcra kılınmak 
üzere dedik, bu da usulü hesaba muvafıktır. Bina
enaleyh bunu encümen böyle tadil ediyor. Muvazene 
tâbiri yok. 

HAMDI NAMIK BEY (izmit) — Vekalet şahsı 
manevidir, vekâlet namına yapılmaz, vekil daha sa
rihtir. 

REtS — Son teklifler Muvazenei Maliye Encü
menimiz namına mıdır? 

MAZBATA M. FUAD BEY (Çorum) — Evet, 
encümen nam madır. 

REİS — Tadil ediyor. Celâl Bey son yeni teklif 
üzerine mütalaanız var mıdır? 

İKTİSAT VEKİLİ MAHMUD CELÂL BEY — 
Burada okunan Muvazenei Maliye Encümeninin tek
lifi matbuunu muvaffk buluyorum ve yalnız şunu 
Heyeti Muhteremeye arz ederim : Umumî, esas büt
çemiz gelecektir. Yalnız, Muvazenei Umumiyei Ma
liye ile alâkadar değildir. Müstakil bir maddedir. 

MAZBATA M. FUAD BEY (Çorum) — Ziraat 
Bankasına umumî bütçeden avans verilmez, verile
cek avans kendi bütçesin dendir ve bunun da mutlaka 
mahsubu icra edilmek lâzımdır. Bu; bir kaide ve he
sapladır. Buralarının zikir ve tamimi lâzımdır. 

REİS — Kaükıyör efendim. O halde madde bu olu
yor. Okuyunuz maddeyi bir dahac 

MADDE 1. — 1336 senesi Mayısından teşriniev
vel gayesine kadar Ziraaıt Bankaisı muamelât ve hide-
matı umumiyesinin 'ifasına muktazi (165 000) yüz 
altmış beş bin liranın Ziraat Bankasının umumi büt
çesinden mahsubu icra olunmak üzere avam olarak 
sarfına tkthat VeMi mezundur. 

RBtS — Maddeyi kabul edenler ellerini kaklarsın, 
Madde kabul edilmişidir. 

MADDE 2. — Ziraat Bantkası Müdüriyetti umumi-
yesine ait varidat işbu altı ay zarfında, kavanin ve rii-
zamıatı mah'susasına tevfikan ahzü tahsil olunacaktır. 

REtS — İkinci madde hakkında söz isteyen var 
mı efendim? {Hayır sadatarı). 

-BİR MEBUS — «Olunur» denecektS-r. 
MAZBATA MUHARRİRİ FUAT BEY (Çorum) 

— Hayır efendim «folunur» değildir. Sebebini arz 
edeyim. Bu «olunacaktır» tabiri daha şumullüidür. 
(Olunacaktır) diye yaptık, onu müdafaa ediyorum. 
Bütçe kanunlarında kelimeler öteden beri müstak
bele ait oîara'k istimal olunur. Çünkü bütçe kanun
ları muvakkattir, her sene tebeddül eder. Meselâ bu
rada diyoruz kîi, geçen seme kendirine nizamaitı mah
susa ile bahşedilmiş olan birtakım varidat vardır. 
Bunların ahZü tibayetüne bankaya mezuniyet verdi
ğimiz için bunlar dafana müstakbel sigasiyle ifade 
olunuyor. O zaman katiyet ifade eder. Bütçe müstak
bele aittir. Böyle daha doğrudur. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Efendim 
bu 1336 senesi Mayısından teşrinievvel gayesine kadar 
sarfedifmliş bir para için yapılan bir tekliftir. Bina
enaleyh maziye ait bir şeydir. 

FUAT BEY (Çorum) — Maziye ait bir şey de
ğildir. 

SÜLEYMAIN SIRRI BEY (Devamla) — kinci 
maddesinde (Ziraat Bankası M'üdüriysti Umumiye-
sinc ait varidat işbu attı ay zarfında) deniyor. Gele
cek artı ayda mı, yoksa geçmiş altı aıyda mı? 

FUAT BEY (Çorum) — Geçmiş aftı ay burada 
rnevzuutoalhis olamaz. Maklsat şekli muhafazadır. Bu 
Mal yalnız bu sene için bizzarure vâ'kd olmuştur. Ka-
nuntarühi neşrinden İtibaren mer'iyülicradır. Şimdiye 
kadar yaptığımızı nazarı itibare almıyoruz. Farze-
dmiz ki bu kanun mayısta gelmiş, hattâ, asıl bütçe
lerde vakit geçirilmez, Heyeti Muhteremeye, b'irîm-
çufc ay evvel verilirse, İptidasında Heyeti Muhtereme 
tasdik eder. O gidinceye kadar çalışır ve bütçemin 
mart iptidasına kadar behemehal yetişmesi lâzım ge
lir. Bunun için Übrazı mesai eder, bütçeyi yetiştirir. 
Eğer vekil bütçeyi yaıpamamrş ve yeti$firemeımiş ise 
ondan evvel yine muvakKat müddet için olsun avans 
alır. Heyeti Vefcİlenİn Heyeti Muhterememize bu 
bütçeyi valdit ve zamaniyle arz etmesi lâzım gelirdi. 
Halbuki bu hal vâfoi olmamış. Bu da zaruri olarak 
vukua gelmiştir. Biz kaîded umumiyeyi bozmak iste
miyoruz. Onun için maziye ait şeyleri mevzuubahis 
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etmedik. Kanun tarihi neşrinden itibaren meridir. 
Fakat tabii mazide de yapıta 15 birtakım sarfiyat var
dır. Umumi bütçe zamanında olduğu gîbi, ahval ve 
zaman ilcaatîyle hasbelzarure yapılmıştır. Binaen
aleyh bu da böyle olmuştur. Bu maziye aittir, bina
enaleyh olunur, olunacaktır diye münasaka etmek 
doğru değildir. (Doğrudur sadaları). 

MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) — Efendini «olunur» 
ikelîmesi hal ve istikbal sığasını şâmil olduğundan 
Fuat Beyin burada onu eşmesine lüzum yoktur. 
«CMunmuştur» dese idi daha iyi olurdu. 

REİS — Efendim elde tadilname yoktur. Onun 
için maddeci reyinize arz ediyorum. Kaibul edenler 
lütfen el kaldırsın, İkinci madde aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 3. — İşbu kanun tarihi neşrinden iti
baren meriyüi'icradır. 

1. — Canik Mebusu Süleyman Beye izin itası. 
REİS — Canik Mebusu Süleyman Beyin üç ma!Ei 

mezuniyeti Divanı Riyaset münasip görmüştür. Üç 
man mezuniyeti kabul edenler lütfen el kaldırsın. 

2, — Mütbuat ve istihbarat müdüriyeti umumi-
yesi muvakkat bütçe kanunu lâyihası ve Muvazenen 
Maliye Encümeni mazbatası. (I) 

(1) 11 numaralı matbua zaptın sonuna merbut
tur. 

REİS — Üçüncü maddeyi kabul edenler el kal
dırsın. Üçüncü madde kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — İşbu kanunun icrasına. Maliye 
vj İktisat VeMJleri memurdur. 

TAHSİN DEY (Aydın) — Malîye Vekili fazla
dır. 

REİS — Efendim Karahisarı Sahip Mebusu Meh
met Şükrü Beyin bir teklifi var. İşbu kanunun icra
sına İktisat Veki'Ji memurdur diyor. Bu şekilde bu 
maddeyi kabul edenler lütfen el kaldırsın. Madde bu 
şekilde kabul edilmiştir, 

Heyeti umumiyesini tâyini esami ile reyinize arz 
ediyorum. Reyinizi istimal buyurursunuz. 

•Evvelce mekâtJbi askeriye talebesi ile zabit nam
zetlerine verilecek maaş hakkındaki lâyihai karrum-
yeye (109) zat reye iştirak etmiş, (17) rey aleyhinde, 
(91) zat lehinde bulunmuştur. (92) rey ile kanun ka
bul edilmiştir efendim. 

Süleyman Beyin üç mafo mezuniyeti kabul edilmiş
tir efendim. Reylerinizi istimal buyurunuz. Reyleri 
tasnif edinceye kadar on dakika teneffüs edilmek 
üzere celseyi tatil ediyorum, 

REİS — Matbuat ve istihbarat müdüriyeti umu-
miyesinin muvakkat bütçesinin müzakeresine geçi
yoruz. 

MAZBATA MUHARRİRİ FUAT B. (Çorum) — 
Efendim, bu bütçenin müzakeresine başlamazdan ev
vel, matfbaa sehvi olarak, Heyeti Âllyenin ellerinde 

2, — AZAYI KİRAM MUAMELÂTI 

İKİNCİ CELSE 
Açrtma Saatli : 3,3* Bıadezzevad 

REtS : Reisi Sami VtkiH Hasan FeSsmü BeyafcrciS 
KATtP : Feyyaz ÂK B. (Yozgat) 

REİS — Efendim, celseyi kuşat ediyorum. Ziraat j Ziraat Bankasının muvakkat bütçesi kabul edilmiştir 
Bankası bütçe kanununda seksen sekiz zat reye İşti- j efendim. 
rak etmiş, dört rey muhalife karşı seksen dört reyle, j 

7. — MAZBATALAR (Devanı) 
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bulunan kâğıtlarda, tashdhat icrasını rica edeceğim; 
arz edeyim: Birindi madde şöyle olacak; £1336 se-
neü Haziran iptidasından teşrinievvel gayesine kadar 
Matbuaıt ve istihbarat Müdİriyeti Umumüyesi mua
melât ve hidematının ifasına mıiktazi kırk beş bin 
liranın avans olaralk sarfı için Heyeti Icraiye Riya
setine mezuniyet verilmiştir.) Yahut Heyeti Vekile 
Riyasetüne.... • 

Şimdi efendim, bu encümenden çıkmış ve Heyeti 
M'Ubteremenize takdim «ütmek üzere tertip edilmiş 
Son şeklidir. Şimdi bundan sonra kamımın bazı tadi
lâta muhtaç olduğunu illet ve esbabiyle arz edece-
ğmv 

Efendim, malûmu âliniz, geçenlerde Heyeti Celi-
lenin ittihaz buyurmuş olduğu karar veçhSle MafJbuat 
•ve IstJhbarat Müdİriyeti UTnumiyesi Dahiliye Vekâ
letine rapteditatfşfi, Bu sebeple artık «Heyeti Vekile 
Riyaseti» tabiri yerine «Dahiliye Vdkâietâne mezu
niyet verilmiştir» ibaresıinin vaz vie ikaimsfci lâzıarı ge
lir. Bu bir, ikincisi; kezalik burada da avans olduğu 
İçin evvelce de arz ettiğim veçhile bir cümle unutul
muştur ki o da, «müdiriyeti mezkûre umumi bütçe
sinden mahsubu icra edilmek üzere» kaydıdır. Bu
nun da ilâvesirti arz ve teklif eylerim. Sonra kanu
nun heyeti umumiyesi hakkında lâzım gelen izahata 
gelince... 

RBfS — Efendim, müsaade buyurun, şimdi tas-
hihatı yapalım, sonra kanun hakkında İzahat verir
siniz... 

FUAT BEY (Devamla) — Peki, şimdi maddeyi 
okuyayım. 

MADDE 1. — 1336 senesi Haıziran İptidasından 
'teşrinievvel gayesine kadar Matbuat ve' istihbarat 
Müdüriyeti Umumiyesi muamelât ve hidematmın ifa
sına muktazi kırk beş bin liranın, müdiriyeti mez-
kûre umumi bütçesinden mahsubu icra edilmek üzere 
avans olarak sarfı için - arzu buyurursanız buna da 
deminki ga'bi kısaca - Dahiliye Vekili mezundur, di
yelim (Dahiliyeye raptı takarrür etmemiştir sesleri), 

NBBİL EFENDİ (Karaihisarı Sahip) — Raptı 
kabul olunmamıştır daha... 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Makamı 
Riyasete merbuttur. 

FUAT BEY (Devamla) — O halde «Dahiliye 
Vekili» kaydına lüzum yoktur. Yine eskisi gibi o&ü-
yfflk Millet Meclisi Riyaseti mazurudur» cümlesi ya
zılmalıdır, Şimdi efendim, malûmu âliniz Matbuat 
ve istihbarat Müdüriyeti Umumiyesi ahiren Heyeti 
MtfrrteremenfcK» ittihaz oludan karar mucibince, ha

ziran zarfında teşekkül etmiş bir şuebei idaredir. Bu
nun bütçesini de, Heyeti Vekile bize dört aylık ol
mak, yani hazirandan eyJül gayesine kadar bir müd
dete münhasır bulunmak üzere, teklif etmişlerdi. 
Demin ziraat bütçesi münasdbetiyle de arz ettiğim 
veçhile, umumi muvakkat bütçe teşrinievvel gaye
sine kadar kabul edilmiş olduğu için, bu bütçe Üs de 
ittırat ve intizamı muhafaza İçin teşrinievvel gayesine 
kadar ot masını biz de muvafık gördük ve o suretle 
bir aylık isabet eden avans miktarını zammettik ve 'bu 
suretle meblâğ, kırk beş bin liraya baliğ oldu. Mat-
fcuat ve istihbarat Müdüriyeti, bir müdüriyeti umu
miye şeklindedir. Bunu encümence de, umumi bütçe 
meyanında, her vafciit böyle mülhak olarak bir bütçe 
halinde tertip etmeyip, doğrudan doğruya Riyaset 
bütçesi mey&nrna. vazetmeyi müzakere etmekteyiz. 
Onu da umumi bütçe geldSği vakit Heyeti Muhrtere-
meye ajz ederim. Fakat fasılların terflîbatı bözufcn»-
mak için bu, kabili icra olmayacaktır. Şimdi bunun 
iboyle kabulü zaruret şeklini almıştır, kabuiünü tek
lif ederim. Fazla İzahat arzu buyuruKursa ben arz 
ederim. 

R'EtS — Emin Bey, buyurun!.. 

OPERATÖR BMtN BEY (Bursa) — Efendim, 
'bendeniz de on bin liranın fazlalığını arz edecektim. 
Sarfınazar ettim, Mazbata Muharriri Beyefendi İzah 
ettiler. 

SOYSAILLI İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) — 
— Efendim, geçen gün burada Matbuat M'üdliriyeti 
(haklkında müzakere cereyan ettiği sırada bendeniz 
demiştim ki; Matbuat Müdİriyeti (3) ay zaman zar
fından ancak altı ay, yedi bin lira kadar para sarfet-
miştir ve bu paranın azlığı, Matbuat Müdüriyetinin 
gördüğü vazifenin derecesine bir miyar olabilir, de-
mliştim. Bugün Matbuat Müdüriyeti, bizden otuz beş 
bin lira, avansla beraber knik beş bin tira istiyor... 
Bugün dördüncü ay hitam bulmuş, beşinci aydan da 
bir hafta alınmıştır. Şu halde kırk beş bin liranın 
otuz dokuz bin İkası, geri kalan üç haltta zarfında 
nasıl sartfedilecefctir Bu, bendenizce cayi sualdir. 
Geçen gün bendenizi resmen tekzip etmediklerine 
nazaran, üç ay zarfında sarfedüen paranın, altı yedi, 
bin liradan fazla olmadığı anlaşılıyor. Binaenaleyh, 
bendeniz bu paranın sarfedHmemiş ve edilmeyecek, 
fazla, zait bir para olduğu kanaatindeyim. Onun için 
bu parayı, teşrinievvel nihayetine kadar ve nihayet 
on bin lira olaralk kabul etmenizi teklif ediyorum 
ve böyle bir tafcrîr de tatofim ediyorum. 
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OPERATÖR BMİN BEY (Bursa) — O kadarı 
da doğru değrl.. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Kanunu 
müdafaa edecek Heyeti Vekileden kimse yük ki.. 

MÜFİT EFENDİ (Kırşenir) — Efendim, biz şim
di her.ayında Matlbuat ve İstihbarat Müdüriyeti 
umumiyesine; galiba, birer senelik bütçe tertip ede
ceğiz, 7 Haziran 133*6 tarihli Matlbuat kanunu diye 
yaptığımız kanuna merbut bir de liste vardı ki o ih-
tede, müdiri umumi, ajans müdürü, dahiliye masası 
müdürü, hariciye masası müdürü, memuru, başmu
harrir, başkâtip, kölleksiyon memuru, dosya memu
ru, kâtipler vesaire.. Bunların maaş ve müfredatları 
da muayyen ve mukarrer almak üzere birer senelik 
bütçelerini tanzim etmiştik. Matbuat ve istihbarat 
ve irşat müdkiyeti Bahriyle şu kadar, birbuçuk mil
yon kuruş para verdiğimiz, tesisatı iptida'iye maisraf-
lan verdtiğ&mz ve bu bütçeyi tanzim eötigimiz; eli
mizdeki Katvanin meomnsiyle gözümüz önünde du
rurken; şimdi bir de aıvans olarak 'bir para akrıaik İs
liyorlar. Binaenaleyh elimizde böyle bir bütçe mev
cut iıken ayn bir para istenmesinde bir mana göremi
yorum. Bu merduTtur ve kabul edilecek şeylerden de
ğildir. 

HAiMDt NAMIK BBY (tsmit) — Efendim, de
min Fuat Bey müdafaalarında, Matbuat ve istihba
rat MüdiriydtMn DahÛiye Vekâletine raptedildiğin-
den batosetm^lerdi. Halbuki Heyet Çeliklerinin böy
le bir kararı yoktur. O vatkit cereyan eden müzake-
rat üzerine, bendeniz bu müdiriyetin Posta ve Telgraf 
Müdiriyeti Umumiyesiyle tevhiden, müstaM bir vekil 
tarafından idare edilmesini, bazı arkadaşlarım da müs
takilleri, yalnız Matbuat ve İstihbarat Müdiriyeti Umu
miyetinin vekâlet tarzında idare ediJmesİni teklif et
mişlerdi. Bu teklifler kabul edilmedi. Paşa Hazret
lerinin 'vermiş oldukları izahat üzerine Matbuat ve 
Istİhibarat Müdîriyeti Umumiyesi kanununun, hini 
'kabulünde, yine Heyeti Vekile Riyasetine merbut ol
masını kabul etmiştik. Yalnız burada bir kayıt var. 
Heyeti tcraiye Riyasetine denmiş; Muvazenei Ma
hya Emdütraenirtin birinci maddesinde ve Heyeti Ve
rilenin teklifinde de yine «icra Riyasetinin tasdikıyla» 
deniyor. Bendenizin anladığıma göre bir heyeti ic-
raiye yokttur. Heyeti tcraiye; Meclisi Âtinin heyeti 
mecmuasıdır. Bu heyet namına izafette icrayı vekâ
let eden Heyeti Vekile vardır. Bu noktaya bilhassa 
nazarı dikkatinizi cellbederim. Heyeti tcraiye demek, 
bizim icra salâhiyetimizi tedricen kaybetmek demek
tir. Binaenaleyh bu maddenin «Heyeti tcraiye Riya

seti» şeklinde değü «Heyeti Vekile Riyaseti» sure
tinde tashihini rica ederim, 

RBtS — Madde o surette tadil edildi; Heyeti Ve
kile Riyasetİnre tarzında; ve o tashflıat üzerine mü
zakere cereyan ediyor, 

HAMOt NAMIK BEY (tzırirt) — Pekâlâ. 

RAGIP BEY (Kütahya) — Bendeniz usulü mü-
zaıkere hakkında söyleyeceğim: Malûmu afiniz, eli
mize bir bütçe verilir. Ne esbabı mucibe mazbatası 
mevcut, ne de memurinin adedi, miktarı, müfredatı 
hakkında az çok bir malûmatlınız var. Büsbütün meç-
hulîyet üzerime müzakere cereyan ediyor. Bendenize 
kalırsa, hiç olmazsa; Hükümetin teklif ettiği adet 
hakkında müfredata dafr az çok, HiKkümet namına 
(birisi İzahat ve malûmat versin tâ; hâsıl olacak ma
lûmat üzerine müzakere cereyan etsin. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Hakkâri) — Usulü 
müzakereye ait arz edeceğim: Malûmu âliniz katva
nin müzakere edilirken Hükümet mevcut bulunmak 
lâzım gelir. Burada bu kanunu müdafaa edecek Mu-
vazenei Maliye Encümeni değildir. Kendilerine teb
liğ edilmiştir. Kanun müzakeresinde Hükümetin bu
lunması şarttır. 

REtS — Efendim, ruznaımet- müzakere vaktinden 
evvel Heyeti Vekileye tebliğ edilir, tabii haberdardır
lar. Sonra bu mesele bir avans meselesidir; bulunma
ları lazımdı. Tabii Heyeti CelÜemz lüzum görürse 
müzakeresini tehir eder.' 

TUNALI HtUMİ BEY (Bohı) — Efendim, şu 
vesile ile meselenin, hakikaten esasına dokunuyoruz. 
Yani muvaikkalt bütçeler için, avanslar için, zannede
rim ki katiyen müzalkere edilmez, çünkü muvakkat
tir va avanstır. Maamafflı kalkıpta - tâbiri caiz görü
nüz - Hükümet buraya sersemcesine bir bütçe gön
derecek değil ya. (Amma yaptın ha, kendine gel ses
leri). AHah korusun değü mi? (Gürültüler). Siz de de
vam edin efendim. Tekrar ediyorum; katiyen avans
lar, muvakkat bütçeler ifm müzakere cereyan et
mez. Maatteessüf istanbul'da iken iki haftamız gü
ruhu ve patırtı ile geçti ve beş para tenttfât icra edil
meksizin yine bütçe kabul edildi. Efendim deniliyor 
ki bu para kaıtiyen çoktur, şu kadar azaltılmalıdır. 

KBBÎL EFENDİ (Kara&isarı Sahip) — Matbuat 
müdürü <bey izahat versinler. 

REİS — Müdiri Umumi BafaÖyaır Bey, lütfen bi
raz izahat verir misiniz? 

Efendim, müdiri umumi bey, bu meselenin mü
zakere olunacağından haberdar değdbntşter. Ruzna-
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meyi yalınız Heyeti Vekileye göndermiştik. Onun için 
evrakı ve dosyayı alayım da izahat arz edeyim, mü
zakereyi âti ruznameye dah'il edelim diyorlar. 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Tehire hiç ha
cet yok. Meclisin bir saati bin lira diyorlar. 

8. — MÜZAKERE EDÎ] 

5, — İşgal dolayısiyle terki mevkut mecbur kalan 
memurin ve ailelerine harcırah itasına dair kanun lâ
yihası ve Kavanİni Maliye Encümeni mazbatası. 

RBİİS — Düşman istilâcına maruz mahaller me
murinine verilecek harcırah hakkındaki lâyihai kanu-
miyenin müzakeresine başlıyoruz, Efendim, lâyiha bir 
maddeden ibarettir. Okuyalım, sonra söz alanların 
•isimlerim kaydedelim. Bir madde olduğundan heye
ti umumİyesi hakkında müzakereye lüzum yoktur ve 
söz .söyleıııeitteyecelctir. 

MUVAZENE! MALIVE ENCÜMENİ MAZBA
TA MUHARRİRİ FUAT BEY (Çorum) — Müsaade 
buyurun Refe Bey. Bu kanun, Muvazenei Maliye 
Encümenine gitmemiştir. Encümen namına sonradan 
dstihkak bahşedilerek bir rmaisraf Sıtiyar olunuyor de
mektir. Onun için Muvazenei Maliye Encümenine 
gitmesini teklif ederim.-

REİS — Alelûsul Muvazenei Maliye Encümenine 
gitmesi lâzımdır. Encümen de istiyor ve biz de gön
deriyoruz. Muvazenei Maliye Encümenine verilmiş
tir efendim. 

6. — Kastamonu Mebusu Sdbri Beyirt, tarik be-
delâtı nakdiyesi hakkında teklifi kanunisi ve Nafia ve 
Dahilîye encümenleri mazbataları. (2/15) 

REİS — Tarik mükellefiyeti kanununun müza
keresine geçiyoruz. Heyeti umamiyeîi hakkında söz 
isteyenleri kaydedelim. 

Sabri Beyin teklifi: 

MADDE 1. — Dönt günlük amele yevmiyesine 
mukabil alınan tarik bedelâtı nakdiyesi her vilâyet
teki amele yevmiyesi rayici gözedilmek şartiyle her 
mahallin mecalisi umumisince iki yüz kuruşu tecavüz 
etmemek üzere takdir olunur. Mecalisi umumiyenin 
münakit olmadığı zamanlarda bu vazife encümeni 
darmit vilâyete mevdudur. 

MADDE 2. — Tarik bedelâtı nakdiyesi haziran 
ve eylül iptidalarına İki taksitte istifa kılı nacak trr. 

MADDE 3. — İşbu kanun tarihi nesrinden İti
baren muteberdir. 

Dr. MAZHAR BEY (Aydın) — O mesele yerine 
başkası konur efendim. 

REİS — Efendim, tehiri müzakeresini kabul 
edenler lütfen el kaldırsınlar. Âti müzakereye tehir 
edilmiştir. 

İşbu teklifin Lâyiha Encümeninde Dahilîye ve 
Nafia vekillerinin huzurİyle ırtüstacefen ıniizaikere 
olunarak muaddelen neşrini talep eylerim. 

11 Mayıs 1336 
Kastamonu Mebusu 

Sabrı 

Tarik Mükellefiyeti Kanunu 

Nafia Encümeninin teklifi: 

•MADDE 1. — Dört günlük amele yevmiyesi mu-
'kabili alınan tarik bedelâtı nakdiyesi her vilâyet ve 
liva dahilindeki amete yevmiye rayici gözetifmek ve 
haddi asgari yüz ve azami iki yüz etli kuruş olmak 
üzere her mahallin cemiyeti belediyesince tarh ve 
takdir olunur. 

MADDE 2. — Tarik bedeli nakdisi Tahsili emval 
tonunu ahkâmına tevfikan haziran ve eylül aylarında 
ve iki taksitte istifa olunur. 

MADDE 3. — Mükellef bioümle memurinin tarîk 
bedeli nakdileri haziran maaşlarından kat ve tevkif 
olunmak suretiyle defaten ahzü tahsil olunur. 

MADDE 4. — Tarik bedeli nakdisi tahsilat: undan 
yüzde iki kuruş İdare ve mal memurlarına aidat ola
rak İta ve talimamaımei mahsoısasına tevfikan tevzi 
olunur. 

•MADDE 5. — Her şahıs nriîkettefiyeti nakdiye-
sinden maada bulunduğu kaza ve nalhİye dahilînde 
ve kasaba ve karyelerine dört saat mesafeyi tecavüz 
etmeyen, memurini idare ve fenniyenin tayin ve İrae 
eyleyecekleri mahallerdeki tariki âdiye ve hutsusİ-
yede senede iki gün bedenen çalışmaya ve bu mükel
lefiyeti bizzat ifa etmek istemeyen şahts kendi yerine 
başkaca amele göndermek suretiyle i fay i mükellefiyet 
eylemeye mecburdur. 

MADDE 6. — Tarik mükellefiyeti hakkındaki 
'kanunla kanunu mezlcûra müzeyyel 27 Şubat 1329 
tarihli kararnamenin işfou mavaddı kanuniye ile tea
ruz eden maddeleri ahkâmı mülgadır. 

MADDE 7. — İşbu kanunun tatbik ve İcrayi ah
kamına Dahiliye, Maliye ve Nafia vekilleri memur-
dUTj 

EN MADDELER (Devam) 
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MADDE 8. — tsbu kanun tarihi neşrinden mu
teberdir. 

Tarik bedelâtı naktiyesmin tezyidi hakkında Kas
tamonu Mebusu Safari Bey tarafından teklif ve encü
menimize tevdi olunan mevaddı kamıniyeyi tevsian 
tanzim olunan lâymai kanuniye ve eslbabı mucibesi 
ancümenimizce tafsilen balâya dercedilmis. olmakla 
encümeni âlilerince de mütalâa ve icabı ifa olunmak 
üzere Dahiliye Encümeni Riyaseti Aliyesîne tevdii 
tezekkür kılındı. 

25 Mayıs 1336 

Encümen Reisi namına M. M. 
Kastamonu Yozgad 

iRüştü Süleyman Sırrı 

Katip 
Kayseri 

Osman Zeki 

Dahiliye encümeninin teklifi : 

MADDE L — Tarik mükellefiyeti asgari olarak 
altı gündür, Maamaifih mecalisi umumiye ihtiyacatı 
mahalliye ve arzuyu umumîyi nazarı itibare alarak 
miktarı eyyamı tezyide salâhiyettardır. 

MADDE 2. — Mükellefiyet bedelen veya bede
nen ifa olunur. 

MADDE 3. — Bedelen ifayı mükeMefiyet etmek 
isteyenlerden o mahaldeki amele yevmiyesi rayicine 
nazaran tahsil olunur. 

MADDE 4. — Amelei mükellef enin hududu 
mesaîsini tâyin etmek mahaHî mecalisi umumiyesine 
aittir. 

MADDE 5. — Tarik mükellefiyeti (Bedeli nak
disi) Hazîneden maaş almakta bulunan bilûmum 
mükellef memurine şamildir. 

MADDE 6. — Tarik bedeli nakdisi iki taksitte 
tahsil olunur. Tahsilat zamanmın takdir ve tâyini 
mecalisi umumiyeye aittir. 

MADDE 7. — Tarik mükellefiyeti laafckındakt 
kanunla kanunu mezkûre müzeyyel 24 Şubat 1329 
tarihli kararnamenin İşbu mevaddı 'kanunîye ile te
aruz eden mefsuhtur. 

MADDE 8. — îşbu kanunun tatbik ve icrayi ah
kâmına Dahiliye, Maliye, ve Nafia vekilleri memur
dur. 

MADDE 9- — l^bu kanun tarihi neşrinden İti
baren meridir. 

9 Eylül 1336 

Dahiliye En, Reisi Mazbata Muhİrrirt 
Trabzon Kbnya 
Hamİd Refik 
Kâtip 'Âza 

Erzincan Celâl 
Tevfik 
!Âza Âza 

Kadri Kastamonu 
Dr, Suad 

Aza 

VEHBf (BEY (Karesi) — Efendim memleketin en 
büyük dertlerinden birisi de, her şeyde olduğu gibi, 
yürümek için lâzım olan yollardaki yolsuzluktur. 
Fakat bu kanunla şimdi vakit geçirmek istiyorum. 
Elde bir program var, o programm nevahiye, vüâya-
ta vereceği salâhiyetler meydana gelmeyince, burada 
onlara vazife tahmil etmek doğru değildir,, 'Binaena
leyh nevahinİn tarzı teşekkülü, salâhiyetleri, hududu 
taayyün ettikten sonra böyle bir kanım, o progra
mın içindeki hu tu tu esasiyeye tevfikan, daha mun
tazam bir surette tanzim edilmek üzere talik edilebi
lir. Bu program <la o encümene tevdi edilebilir, 

IMÜFİD EFENDİ (Kırşehir) — Taliki, taliki. 

İSMAİL SÜFHÎ BEY (Burdur) — Efendim va
kıa nevahi hakkında ve aiehımum halkın Hükümete 
İştiraki hakkında bilirsiniz ki encümeni mahsusunda 
bir program derdesti tezekkürdür. Fakat bu bir kanun 
değil, bir programdır ve program olmak ttrbarile her 
maddesi hakkında Meclisi Âlinize ayrı ayrı kanunlar 
gelecektir. Evvelâ programın encümenden çıkması 
İçin, bendeniz encümende bulunuyorum ve biliyo
rum, encümen nasrl çalışıyor, lâaka) bîr, bir buçuk 
ay lâzımdır. (Vay! «adaları) sonra kanunlar için de 
kaç ay lâzımdır, orasını 'lütfen takdir buyurun! O 
vakte kadar Hükümet mafldnesi işlemiyeçek denemez. 
Tahsili lâzımgelen bir taktm paralar vardır, tahsil 
edüemiyecek denemez. Bunlar yapılıyor. Ondan son
ra icabeden paraları, vezaifi devredersiniz, bu su
retle otur. Şimdilik bunu tehir ederseniz bu senelik 
tarik bedeli alınmaz ve o da bu sene alınmasın de
mekten başka hiç bir mânayı ifade etmez. 

DOKTOR MAZHAR BEY (Aydın) — Sonra bir 
Meclis bir senede iki kere kanun bozarsa iyi olmaz. 

Âza 
Kângırı 
Müştak 
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TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Efendim söy-
liyeeeklerimî tamami'Ie ismail Suphi Bey söylediler. 
İlâve etmektiğtm icabeden bir nokta varsa o da bir 
tekrardan ibaret otacak: Para, para, para... {Handeler) 

VBHBl 'BEY <Karesİ) — Efendim Suphi Bey yoî 
parası alınması lâzımgdmez buyurdular. Elde, tarik 
bedeli nakdisi mükellefiyetine dair bir 'kanun, bir ni
zamname, "bir talimatname vardır ve onlar tatbik 
edilmektedir. Onlardan ne derece istifade ettiğimiz 
meydandadır. Şimdi istediğiniz kadar gün ve şekil 
koyun, istifade edeceğimiz yine o kadardır. Esas de
ğişmedikte faide yoktur. 

İkincisi siz şkndİ yirmi gün dahi k'oysanız ve sîze 
bir yerden yirmi bin lira dahi gelse inşaat zamanı 
'geçmiştir. Hde mevcut para itle ne yapacağız? Ancak 
pek az bir şey yapılabilecektir ve Nafia bütçesine de 
o para konmuştur. 

MEMET ŞÜKRÜ BEY (Karah'tsan Sahip) — 
'Benim söyleyeceklerimin kısmı 'küllisini Vehbi 'Bey 
kardeşimiz söylediler. Dedikleri doğrudur. Sonra 
tarik bedelâtı bu sene tahakkuk etmiş ve tahsil olun
muştur. Malûmu âliniz Ağusrosda memurlardan 
alınmıştır. aMtöen de o aylarda alınır. Bu sene bu
nun tehrinde hiç bir mahzur yoktur. 

MÜFÎD EFENDİ (Kırşehir) — Efendim Vehbi 
IBey biraderimizin teklifleri gayet mühim bir teklif
tir. Çünkü Hükümetin tanzim edeceği programı, 
yapacağı kanunları yaptığı zaman, livalardaki rneca-
Iİs teşkilâtımız ne olacak, bu tarik bedellerini onlara 
mı vereceğiz? Onlar ne suretle yapacak onîar teayyün 
etmeli ki ondan sonra bir kanun yapabilirz. 
İki ay sonra onu bozarız ve kanunları karış
tırırız. Elimizde bulunan! kanunların zübdesmin 
hangssile amel edeceğimizi şaşırırız. Binaenaleyh bu
nun müzakeresi o kanunların yapılmasına talik edil
melidir, 

REİS — Efendim müzakereyi 'kâfi görenler elle
rini kaldırsın. O halde kanun reddedilmiştir. (Hayır 
reddedilmemiştir, tehir edilmiştir sesleri). 

Efendkn tekrar ediyorum. Maddelere geçilmesini 
kabul buyuranlar el kaldırsın. Kabul edilmemiştir. 
O halde kanun reddedilmiştir. 

HAMDİ NAlMfK BEY (İzmit) — Haytr efendim 
tehirim isliyoruz. 

REtS — Efendim tehiri hakkında teklifiniz olsa 
onu reyinize arzederdrm. Öyle 'bir teklif yok, madde
lere geçmediniz, kanun reddedidr. 

MAZBATALAR (Devanı) 

3. — Eşkıya ile müsademede tmecruh olup bilâha
re vefat eden Nahiye Müdürü Âdil Efendi ailesine 
maaş tahsisine dair Kanun Lâyihası ve Kavanini ma
liye ve Muvazeneyi Maliye encümenleri mazbataları. 

REİS — Kızılca nahiyesi müdürünün ailesine hİ-
dematı vataniye tertibinden maa-ş tahsisi hakkındaki 
lâyihai kanunfyenin müzakeresi var: 

Lâyihai İCanuniye 
MADDE 1. — Usat İle vukubulan müsademede 

şehiden vefat eden Kızılca nahiyesi müdürü ÂdH 
Efendinün validesi Selime ve zevcesi Hava İsmet ve 
kerimesi İffet hanımlara hidematı vataniye tertibin
den iküşer yüz kuruş maaş tahsis olunmuştur. 

MADDE 1, — Tarihi neşrinden muteber olan ka
nunun icrasına Maliye Vekâleti memurdur. 

Zilhicce 1338 ve 19 Ağustos 1336 
Büyük Mftlet Meclisi Reisi Umuru Seriye Vekili 

Mustafa Kemal Fehmi 
Müdafaai Milliye Vekili Adliye Vekili V. 

Fevzi Ahmet Muhtar 
Dahiliye Vekâleti Vekili Hariciye Vekili 

Doktor Adnan Ahmet Muhtar 

Maliye Vekili 
Ferîd 

Nafia Vekili namına 

Sıhhiye Vekili 
Doktor Adnan 

Maarif Vekili namına 
Manmud Celâl 

Umuru İktisadiye V. 
Mahmut Celâl 

Erkânı Harbiyei 
Umumiye Reisi 

İsmet 

Kavan'fni Maliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Usat ile vukubulan müsademede şehit olan Toka
da tâbi 'Kızılca nahiyesi müdüri Adil Efendinin aile
si efradına hidematı vataniye t e f inden maaş tah
sisine dair olan lâyihai kanuniye mütatea olundu. 
Şehidi mumaileyhin nizamen muayyen müddeti hiz
meti ikmal edememiş olduğu anlaşılıyor. Binaenaleyh 
•müddetim' ikmal etmiş addedilerek eytam ve erami-
line bu tertipten maaş tahsisi nravafflc ve Heyeti İc-
raiyenin ayrıca nakö bir mükâfat ile ailei mumaîley-
hayi ikdar edebilmek sa'Jahiyetine matökiyeti derkâr 
bulunmuş olduğundan hidematı vataniye tertibinden 
maaş tahsis muametesântn kuşat edilmemesi masîaha-
te ve hal ve mevkie daha evfafc görülmüş olmakla 
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mumaileyh Adil Efendinin alisine berveçfai mâruz 
eytam ve eramdl maaşî tahsisi tensip edilerek lâyi
ha! kanuniye o suretle arz ve takdim olundu. 

14 Eylül sene 1336 

Kavanini Ma. E. Reisi Na. 
M. M. 

Erzurum 
Süleyman Necati 

Aza 
Çorum 
Stddtfc 

Aza 
Genç 
Celâl 

Kâtip 
Biga 

Hamit 

•Âza 
Gümüşane 
Veysel Rtza 

Aza 
KarahUarı Şarîd 

Mesut 

Muvazeneî Maliye Encümeni Mazbatası 

Büyük Millet Meclisi 'Riyaseti Genleşme 
<Usat ile vukubulan muharebede şefaît olan Kızıl

ca nahiyesi Müdürü Ada Efendinin validesi Selime 
ve. zevcesi Havva İsmet ve kerimesi İffet hanımlara 
hidematı vataniye tertibinden' ikişer yüz kuruş maaş 
tahsisi lüzumuna dair Heyeti VekSece tanzim ve te
ravi tasdik Meclisi Aliye tevdi olunan lâyihai kanu
niye encümenimize de tıav&fe duyurulmakla mütalâa. 
ve tetkik olundu. Şehidi mumaileyhin ntzamen muay
yen olan müddeti hizmeti ikmal edememiş olması ha
sebiyle ailesine kanunu mahsusuna tevfikan maaş 
tahsis olunamıyacağı mahaza hidematı vataniye terti
binden maaş itası muamelesinin tevsii hâlen ve zama
nen muvaftkı maslahat görüleniiyeceği cihetiyle müd
deti hizmetini ikmal etmiş addedilerek o suretle ve 
kanunu mezkûr mucibince şehidi mağfurun eytam ve 
eramilmitt terfih ve iktidarı muhasip olcağı kavanini 
maliye encümeni tarafından dermeyan olunmuş ve 
su mütalâa umumiyet itibariyle encümenimizce de 
şayanı kabul görülerek bu noktai nazara ve bu misillü 
hidematı vatanperverane îbraziyle terki hayat 'eden ke-
sanm müddeti hizmetlerine nazaran Tekaüt ve istifa 
kanununun bazı mevaddını muaddil olmak üzere bir 
lâyihai kanuniyenin Heyeti Umumiyeye teklifi mua
melesi derdest bulunmuştur. Ancak mezkûr lâyiha
nın iktisabı katiyet edinceye kadar aEesine hidematı 
vataniye tertibimden maaş tahsisli Heyeti Vefcitece 
teklif olunan Kızılca Müdürü Adi Efendi merhu
mun eytam ve eramiKain biran evvel teşrin lâzimeden 
bulunmasına ve tahsis olacak maaşm şayanı istüksar 
olmadığına binaen heyeti müşarunileyhaca tanzim 
olunan maddei kanuniye lâyihasının kabulü muvafı-

kı mütalâa kılınmış olmakla, keyfiyetin Heyeti Umu
miyeye arzı tezekkür olunmuştur. 

Muvazene! Maliye En. M. M. 
Reisi Fuat 
Ferit 
'Kâtip lAza 
Kozan Sivas 

Mustafa Lûtfi Memet Rasİm 

(Kabul muvafık sesleri, red sadaları). 
REİS — İzahat veriniz Fuat Bey. 

MUVAZEMEt MALÎYE ENCÜMENİ M. M, 
FUAT BEY (Çorum) — (Gürültüler) Müsaade bu
yurun. 'Başka bir noktayı ıfeah edeceğim. Heyeti 
muttteremeniz her müzakere edilecek mevaddı tetkik 
ve mütalâa etmek hakkını haizdir, hattâ vazifedardır. 
Burada Kavaram Maliye encümeniyle encümenimi
zin noktai nazarı arasında teferruat itibariyle ihtilâf 
vardır. Onun için' kabul kabul diye istical buyurma-
manızı rica ederim. Bir kere Kavanini maliye encüme-
ıninki okunsun. 

Kavanini Maliye Encümeninin Teklifi 
MADDE 1. — Usat ile vukubulan müsademede 

şefrtden vefat eden Kızılca nahiyesi Müdürü Adil 
Efendinin müddeti hizmeti on iki seneyi mütecaviz 
addedilerek validesi Selime ve zevcesi Havva İsmet 
ve kerimesi Affet hanımlara eytam ve eramii maaşı 
tahsis olunmuştur. 

IMADDE 2. — Tarihi neşrinden muteber olan 
işbu 'kanunun icrasına Maliye Vekaleti memurdur. 

14 EyKa m$ 
Kavanini Maliye Encümeni Reisi namına 

Mazbata Muharriri 
Erzurum 

Süleyman Necati 

ABDÜLKADÎR KEMAL'İ BEY (Kastamonu) — 
Şahadeti tarihinin fcaydiyle kabulü lâzımdır. 

FUAT BEY (Devamla) -r- Kavanini maliye en
cümeni, böyle hidematı vataniye tertibi kuşat etmeği 
biz muvafık bulmuyoruz diyorlar. (Doğru sesleri) 
Arzedeyim, çürikü bu, tevali edecektir deniyor. Bu
nun için ne yapalım demişler, tetkik etmişler. Nahi
ye müdürünün, vefatından sonra ailesine maaş tahsisi 
için müddeti hizmetini ikmal etmediğinden, hizmet 
müddetini İkmal etmiş addedelim ve ona göre, tekaüt 
ve istifa kanunumun mevaddı mahsusasma göre ken
dilerine maaş tahsis edelim demişler ve bu suretle 
yapmışlar. Encümence, esas itibariyle Kavanini ma-
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liye encümeûiam bu noktai nazaran tasvip ettik ve 
bunun için heyeti muhteremenize, Tekaüt ve istifa 
kamum etraflıca müzakere edilerek, bir tadilname şek
linde bir iki maddeiîk bir kanun lâyihası derdesti 
takdimdin Şimdi eğer arzu buyurulursa bir iki gün 
daha sabır buyurudur. Kanunun- Amaline kadar bek
lenir, ve o kanun kabul edildikten sonra, bu Kızılca 
nahiyesi müdürüne ve emsaline, o kanun mucibince 
maaş ıtahsis buyurulur. Yok eğer kabul olunmazsa o 
da tahtı karara almır. Bendenizin buraya gelip izahat 
vermekten maksadım budur. Yine tekrar ederim ki 
efendMer; istical etmiyelim. Çünkü bu gibi mesaî! 
bir çok muamelenin intizamı ınoktai nazarından ma-
bihüttatfcik ofemıyacaktır. Meselâ bir memur müdde
ti hizmetini doldurmadığı takdirde, ne müddet kal
mıştır? Ne kadar müddet doldurmuş? Ve doldur
duğu takdirde ne kadarım doldurmuş? hizmeti derecesi 
nedir? Sureti şahadeti ne suretle vukubulimustur? Bi
naenaleyh vezaifin 'ifasında da bir çok farklar vardır. 
•Maaşa ve mükâfata istihkak kesbetoıek için bunları 
encümen ariz ve amik tetkik edecek ve Heyeti Umu-
miyemize arzedecek, bir tadil kanunu teklif edecek. 
Binaenaleyh, tehir edMse daha muvafıktır 

ıREtS — Müsaade buyurun. Esasen okunan Hü
kümetin töeklifi idi. İCavaninj maliye encümen'inie iki 
maddelik bir teklifi var, (Hükümetin teklifini tadilen-
dir. Bunlar okunsun da ayrıca söz vereyim. 

:M.M. FUAT BEY <Çorum) — Esbabı mucibe 
mazbatası da okunsun Heyeti muhtöeremeniiz de daha 
iyi anlasınlar. 

{Erbabı mucibe mazbatası telkrar okundu) 
REİS — Muvazenei maliye enscümenmîn teklifi 

de esbabı mucibe lâyîhasİyle okunsun. 

Kefendim, söz alan Vehbi Bey, Suphi Bey, Hain
di Beydir. Başka söz alan var mı? 

VEHBİ BEY '(Karesi) — Efendim Harbi Umumi
de Erzurum hududunda şehit olan herhangi bir ne
fer veyahut herhangi bir zabit htdematı gayri vatani-
yeden mi şehit olmuştur? 'Binaenaleyh hidematı va
taniye tertibi diye bütçede açılan tertip böyle müsa-
dematta, muharebatta şehit olanlara mahsus ofan bir 
fasıl değindir. Yine vatan uğrunda fakat fevkalâde 
bir vaziyet karşısında, fevkalâde lıidemat ile şehit 
olanlara mahsustur. Bu noktadan bir defa böyle 
ımisademaltita şehit olanlara verilecek maaş, alelusul 
şimdiye (kadar verilen maaşat misillu dlmak' icabeder. 

İkinci bir nokta; şurada, Yozgatta şehit olan bir 
kaç zate öyle ferden ferda maaş tahsis ediyoruz ki 

bu, ikincisi yahut üçüncusüdür. Bundada bir nisbet 
bir esas gözetemiyoruz. Çünkü birisi bir defa geliyor, 
Öbürü ikinci defa geliyor. Malûmu âlileri, Meclisi 
Âtinin ahvali ruhiyesi İner vakit bir olamaz, bazen 
iki yüz kuruştan, bazen cömertliği ıtutar bin kuruş
tan verir ve bu suretle birisi mağdur Olur. Bu, mec
lislerin .tabii bir haleti ruhiyesidir. Halbuki şimdiye 
kadar maalesef memleketimizde vukua gelen isyan
lar yalnız Düzcede, Yozgatta değildir. Üç defa An-
zavur tarafından isyan vukua 'gelmiş ve Gönan müf
tüsü, melek gibi bir adam koyun1 boğazlanır gibi şehit 
edilmiştir. Sonra Rahmi Bey merhum askeri kayma
kamdır, 'Keza (Belediye Reisi Hüseyin Çavuş, millî 
alay kumandanı ve Heyeti merkeziye âzasından Edre
mit kaymakamı sabıkı Haindi Bey ki bunların yekû
nunu sayacak olursak her birisi de fevkalâde vatan-
perverane hizmet etmek şartüytle mameleklerini, ha
yatlarını, fikirlerini bu uğurda satfetmek suretiyle 
hizmet etmiş adamlardır. Bunların henüz isimleri bile 
zikredilmemiştir. İlk olarak mîllet kürsüsünde zik
rediyorum. Binaenaleyh bu kabil zevata ne verecek
sek, bir esas ve bir intizam dahüinde ve bir muayyen 
nisbet dairesinde verilmelidir fci, birisine galeyan es
nasında fazla, öbürüsüne sükûnet esnasında az ver
mek suretiyle olmasın'. Çünkü 'Meclisin haleti ruhiye-
si her zaman bir olamaz, bazan bir tesir tahtında 
oJur. Meclisin umumî bir vaziyet ve siması vardır ki 
her vakit o vaziyette bulunmaz. Binaenaleyh bende
niz bu lâyihanın encümene tevdiini ve Hükümet veya
hut encümen tarafından bu vaziyet karşısında mem
leketin şimdiki vaziyeti, bütün İsyanlarda şehit olanla
rın müStahakkı maaş ve muhtaç ailelerine verebilece
ğimiz parayı öyle ;boll keseden değil, daima verilebi
lecek miktarda para verilmek üzere bir lâyihai kanu
niye yapmasını ve Meclise getirmesini ve bunun da 
tehirini teklif ederim CMuvafılk, doğru sesleri). 

'İSMAİL SUPHİ BEY {IBurdur) — Efendim 
Vehbi Bey kardeşim söyliyeceklerimİn krsmı âzami
ni söylediler. Bilhassa encümen arkadaşlarımın nazarı 
dikkatine arzederim. Bazı şeyleri buradan, gümrük
ten mal kaçrrtr gibi müzakere ediyoruz Bu Kızılca 
nahiyesi müdürü kim imiş, nerede şehit olmuş? Hiç 
malûmatımız yok. Esbabr mucibe lâyihası denilen 
şey, niçin olduğunu Jâyıkıyle 'göstermiyor, anlaya
mıyoruz. Nasıl rey vereceğimizi bilmiyoruz Rica 
ederim arkadaşlarımız bu meseleyi iâyjkıyle tenvir 
etsinler. Ona göre düşünelim. Mahiyeti asliyesi hak
kında Vehbi Beyin fikirlerine tamamryle İştirak 
ederim. 
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HAMDİ NAMIK BEY {izmit) — Bendemiz ma
alesef arkadaşlarım gibi düşünmüyorum. Vehbi Bey 
biraderimiz buyurdular (d; bir asker dahi hİdematı 
vataniye uğrunda şehit oluyor. Şüphesiz böyledir. 
Fakat bir asker, bir nefer esasen harp adamıdır. Fa
kat bir nahiye müdürü, bir kaymakam usat üe müsa
demeye mecbur mudur, mükellef midir? (Gürültüler), 
(Mecburdur sesleri). 

MUSTAFA BEY (Tokat) — Oturmak modası 
geçti, ayağında çarık koşacak. 

HAMDÎ NAMrK BEY (Devamla) — Sonra efen
dim bir mesele var. Bir çok emsaline bu suretle maaş 
tahsis ettik. Şimdi yeni bir teklif vâki olacakmış, o 
teklifin vukuundan •sonra bu mesele olsun imiş, bir 
adam ölürken arkasında bırakacağı yetimleri düşün
memesi lâzımdır, onları düşünmek vazifesi bize afttir. 

ABDÜUK'AIDİ'R KEMALİ IBEY (Kastamonu) — 
•Neferler de Öyle.., 

HAMDI NAMIK BEY (Devamla) — Yüz kuruş 
veriyoruz zaten. Burada Kavanini maliye encümeni 
IÜÇ neferden tfb&ret olan ailesine 'ikişer yüz kuruş tah
sis etmiş, fevkadâde bir şey tahsis etmiş değildir. Bi
naenaleyh Kaıvanini maliye encümeninin tahsis ettiği 
iki yüz kuruştan altı yüz kuruş maaşı kabul ede
lim. Yeni yapılacak teklif ne şekilde kabul edilecek
se, bunlar hakkında da emsali gibi yapriır. Fakat üç 
ay böyle sefil bir vaziyette bırakmak muvafıkı ma-
ddet değildir. Binaenaleyh Kavanini maliye encüme
ninin teklif ettiği maaşın kabulünü teklif ediyorum. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Muva
zene! mailye encümeni, hidematı vataniye tertibi na-
miyle bir tertip, bir fasıl açarsak emsali tekessür eder 
ve Hazineİ milletten beyhude para çıkar dediler. Aca
ba bu isyan meselesi boyuna devam edecek mi? Eğer 
devam edecekse tabii emsali tekessür edecektir. Şu 
halde btr faslı mahsus açmağa lüzum yoktur. Yok, 
böyle fevkalâde zamanlarda, fevkalade olarak zuhur 
edecekse, nadir demektir. Vatanım, milletin selâmeti 
uğrunda hayatını veren bir adamın efradı ailesi, mille
tin mevduu uhdei emanetidir. 

Sonra diyorlar ki; vefat eden zatı memuriyet müd
detini ikmal etmiş addederek Tekaüt kanunu muci-
Ibince aile ve «ytamına maaş verelim. Tekaüt kanunu 
mucibince beher eytama kırk kuruş ta'bsis etmek lâ-
zfmgelir. Anesİ üç neferden ibaret ise nan pareye bile 
fcifayet edemiyecek olan yüz yirmi 'kuruşla bir aile 
nasıl İdare olunur? Binaenaleyh Muvazene! maliye 
encümeninin teklifi muvafıktır. Kabulünü arzede-
rimru 

MEMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarı Sahip) — 
Bendeniz o kanun geldiği zaman taaddüt edece-
ğml hüç lıatedamfyordunL, Yalnız biliyordum 
iâ 'İkdar edilecek zevat pek çok <kü ve bunlar 
için umumî bir şey yapılmak lâzımdır. Şimdi böyle 
yapılmadı ve bir çok yerlerde büyük şehanıetler gös
tererek vatan uğrunda fedayi hayat eden ve bugün 
içimizden topraklara giden şühedanın ailelerine hiç 
bir şey yapılmamıştır. Evet böyle hidematı vataniye 
tertibi namiyle bir tertip biliyorduk. Meşrutiyette, 
fakat o bildiğimiz tertip te böyle vatan uğrunda ca
nını feda edenlere değil, bu hidematı vataniye, Meş
rutiyet uğrunda evvelce hizmet etmiş olanları koru
mak ve biraz para verilmek istenen adamlar için 
yapılmıştı. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Miakkâri) — Öyle de
ğil (Gürültüler). 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Müsaa
de buyurun efendim. Bu hidematı vataniye tertibi, 
biz vatanperverane dedik, biz Meşrutiyet uğrunda 
dedik, Beyefendi zannederim ki dinlememişsiniz. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Hakkâri) — Mutlak 
soyuyorsunuz. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Tabii 
mutlak ıtlak üzerine caridir. Şimdi memleket ve va
tanı uğrunda fedayi can eden bu kadar adamlar 
varken bunu yalnız bir iki aileye tahsis etmek kati
yen doğru değildir. Vehbi Bey biraderimizin söyle
dikleri gibi, düşünülmek lâzımgelirse bütçenin mü
saadesi nisbetinde herkese seyyanen atıfetü ihsan 
etmek doğrudur. Yoksa bir kişiye atıfet ve ihsan bir 
diğeri hakkında «sana para yok»ı demek doğru de
ğildir. Adalet herkes hakkında İhsan her fert hak
kında seyyanen olmak İâzımgelir, 

HAMDİ NAMIK BEY (izmit) — Bu İhsan de
ğil... 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Evet 
milletin, onların fedakârlıklarına karşı bir ihsanıdır, 
başka bir şey değildir. Çünkü müstahak olduğu te-
kaüdiye maaşına kesbi istihkak etmiş ise zaten aile
lerine maaş bağlanır. Eytam ve eramü maaşına kes
bi istihkak etmeyenlere para vermek demek, onla
rın fedakârlıklarına mukabil olmak üzere Hüküme
tin, milletin bir ihsanıdır, mukabelesidir ve vazifesi
dir. Fakat diğerlerine de, diğer fedakârana da bak
mak lâzımdır. Çünkü ordar da bu memleket için 
terki hayat etmişlerdir. Hamdİ Namık Bey biraderi
miz bir şey buyurdular: Kaymakamlar, nahiye mü-
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dürleri usatla mücadeleye mecbur mudur? Dediler. 
Evet mecburdurlar. Çünkü onlar da rabıtai mania
nın, zabrtai adliyenin reisidirler. 

HAMDt NAMIK BEY (tzmit) — Zabıta! ma
nia başlamadan evvel, ondan sonra yok, 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Bir 
memleketin asayişi mevzubahis okluğu zamanlarda 
ve bir memlekete tecavüz vuku bulduğu vakitlerde 
o memleket 'kaymakamı da işin başında olarak za
bıtası da ve sat resi de usatı tenkil etmek mecburiye
ti karşısı ndadır. Binaenaleyh vazifesidir. 

MUSTAFA BEY (Tokat) — Zaten potinli kay
makam istemiyoruz. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY {Devamla) — Bu hale 
nazaran fedakârlık edenler yalnız kaymakamlar, na
hiye müdürleri değildirler. Bu kadar zabitan, efrat 
ve saire daha çok fedakârlık ederek terki hayat et
miş olan zevat vardır ki bir çoklarının İsimlerini 
arkadaşlarımız saydılar. Bunların hepsini düşünebil
mek için, bütçenin müsaadesi nisbetinde Hüküme
tin umumi bir teklifle gedmesini bendeniz de arka
daşlarıma İştirak ederek teklif ederim. 

REİS — Efendim kifayet hakkında takrirler 
vardır. 

HAMDİ NAMIK BEY {İzmit) — Bir söz söyh-
yeceğim. Bendeniz Şükrü Beye bir sual soracağım. 
Mutasarrıflar, kaymakamlar, nahiye müdürleri ka
nunen mecbur değildir dedim ve bunu Şükrü Beyin 
bundan evvelki ifadelerini zikrederek kendi ifadele
riyle kendilerini tekzip edeceğim. 

ŞÜKRÜ BEY — Hayır efendim. 

HAMDt NAMIK BEY (İzmit) — Müsaade bu
yurun. Zabitan rüştiye mektebinde mektepte besle
niyor. Binaenaleyh ölmeğe mecbur diyen yine ken
disi »di. Bendeniz »ahiye müdürleri ölmesin deme
dim. Fakat Şükrü Beyefendi bir defa ölmüş olsay
dılar ve tekmil çocuklarını bırakmış olsalardı bunun 
ne demek olduğunu o zaman anlarlardı... (O... ses
leri). 

MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) — Hiç bir arkada
şımızın öldüğünü istemeyiz... 

HAMDİ NAMIK BEY {Devamla) — Binaena
leyh vatan İçin ölmeğe amadedir, mecburdur, fakat 
arkasındaki bırakacağı çocuktan milletin düşünme
si lâzımdır diyorum. 

REİS — Efendim, müzakereyi kâfi görenler lüt
fen el kaldırsınlar... Müzakere kâfi görüldü. Şimdi 
efendim ortada üç şekil mevcuttur. IBiri Heyeti Ve-
kifenin teklifi ki, hidematı vataniye tertibinden üç 

nefer ailesine ikişer yüz kuruştan altıyüz kuruş maaş 
tahsisi, diğeri 'Kavanini maliye encümeninin teklifi
dir. Kavanini maliye encümeni diyor ki; tekaüt hiz
metini ikmal etmiş addile kavaidi umumiye tahtın
da tekaüt maaşı verelim. Üçüncü bir şekil de; Mu-
vazenei maliye encümeninin mazbatastndaki şekil
dir, diyor ki bunlann maaşlarını hidematı vataniye 
tertibinden kabul etmek lâzımgelir. Fakat bu gibiler 
için, 'bu (kabilden olanlar için bir kanun yapılacak, 
o kanun yapılıncaya kadar bunu tehir etmeli diyor
lar. Bİr de Tunalı Hilmi Beyin tektifi var ki, Tu-
nalı Hilmi Bey takririnde diyor ki bir mükâfatı nak-
trye verilsin, 

Efendim, evvelâ takrirden reye başlıyorum. Efen
dim, bu takriri nazarı mütalaaya alanlar el kaldır
sınlar. Nazan itibare alınmadı. Karesi Mebusu Veh
bi Beyin bir takriri var. 

Riyaseti Celileye 
İşbu kanunun izahatı şifahiyei âcizanem veçhile 

encümene havalesini teklif eylerim. 
6 Teşrinievvel 1336 

Karesi Mebusu 
Mefamet Vehbi 

REİS — Bu takriri nazan mütalaaya alanlar el 
kaldırsınlar. Encümene İade edilmiştir efendim. 

4. — Kastamonu Mebusu Doktor Suat Beyin, 
Zonguldak ve havalisinde hastaneler kiişadı hakkın
da teklifi kanunisi ve Lâyiha, Sıhhiye ve Muvaze-
nei maliye encümenleri mazbataları. 

REİS — Zonguldak madenlerinde hastane küşa-
dına dair kanun lâyihasının müzakeresine geçiyo
ruz. 

Kastamonu Mebusu Doktor Suat Beyin 
Teklifi Kanunisi 

MADDE 1, — Zonguldak havalisinde Kilimli, 
Kozlu, Çamlı, Üzülmez mevkilerinde «Şimdilik elli
şer yataklı» dört adet hastane açılacak ve amele 
meccanen tedavi edilecektir. 

MADDE 2. — Mezkûr hastanelerde birer tabip 
ve birer operatör ve birer seyyar tabip bulunacak
tır. Her seyyar tabip hastaneye civar olan amelenin 
şeraiti sıhhiyelerini tetkik ve tanzim edecektir. 

Bunların cümlesi bir müfettişin tahtı idaresinde 
bulunacaktır. 

MADDE 3. — îşbu kanunun icrasına Sıhhiye 
Vekili memurdur . 

MADDE 4, — tşbu kanun tarihi neşrinden İti
baren mer'idir. 

Sıhhiye encümeninin teklifi: 
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MADDE 1, — Zonguldak ve havalisinde Kilim
li, Kozlu, Çamlı, Üzülmez mevkilerinde dört adet 
hastane açılacak ve amele meccanen tedavi edilecek
tir. 

MADDE 2. — Mezkûr hastaneler ellişer yatak
lı olacak ve kadrosu ona göre tanzim edilecektir. 

MADDE 3, — işbu hastanelerin kâffei mesarifi 
umumi bütçeden tesviye olunacaktır . 

MADDE 4. — işbu kanun tarihi neşrinden iti
baren meriülicradır. 

Sıhhiye En. Reisi 
Kastamonu 
Dr. Suat 
Kâtip 
Bolu 
Fuat 

21 Eylül 1336 
M. M, 
Bursa 
Emin 
Aza 

Kozan 
Mustafa Lûtfi 

Muvazene Maliye encümeninin teklifi : 

Zonguldak havzai fahmivesinde çalışan amelenin 
muhafazai sıhhatleri için mevakii malûmede has
taneler tesisi lüzumuna dair Kastamonu Mebusu 
Doktor Suat Bey tarafından verilen Lâyihad Kanu
niye encümenimize havale Duyurulmakla mütelaa 
ve tetkik olundu. Bu husus hakkında evvelce Heye
ti Umumİyede cereyan eden müzakere üzerine hav
zai mezkûredeki bilûmum amelenin gerek sıhhat ve 
gerek tarzı maişet itibariyle terfih ve ikdarları hak
kında bir lâyiha! kanuniyenin Heyeti umumiyeye 
derdesti takdim bulunduğu müzakerede hazır bulu
nan iktisat Vekili Beyefendi tarafından dermeyan 
edilmiş olduğu cihetle bu lâyihai kanuniye münde-
recatmda nazarı jtibare alınarak tevhiden berayi mü
zakere Meclisi âliye tevdi edilmek üzere İktisat Ve
kâletine havalei keyfiyet olunması tezekkür kılındı
ğı maruzdur. 

Muvazene! Maliye 
Encümeni Reisi 

Çorum 
Ferit 
Kâtip 
Kozan 

Mustafa Lûtfi 
Aza 
Sivas 

Mehmet Rasioı 

M. M. 
Çorum 

Fuat 
Aza 

Mardin 
Necib 

Dr. SUAT BEY (Kastamonu) — Efendim evvel
ce de Zonguldak kömür madenlerinden kömür res
mi alınması mevzuubahis olduğu zaman Maliye Ve

kâletinin mümanaatiyle, o zaman; ayrıca bir resim 
vazedilememişti. Yalnız oradaki amelenin hayat ve 
sıhhatini muhafaza etmek için lâzımgelen tesisat 
meydana gelmek üzere bir teşkilat teşebbüsünde bu
lunmuş idik. Sıhhiye encümeni de kabul etmişti, bi-
lâhara bu, Muvazenei Maliye encümenine gitti. Mu-
vazenei Maliye encümeni de esas İtibariyle bu teşki
lâtı kabul ediyor, yalnız İktisat Vekâleti, oradaki 
amelenin hayatına müteallik umumi kararı ittihaz 
ettiği zaman bunu da nazarı dikkate alarak tatbik 
etsin diyor. 

Fakat bugün orada on binlerce amele, mesken-
siz, melcesiz bir halde hasta olarak sürünmektedir. 
Devletin orada almakta olduğu verginin miktarı üç 
milyon liraya baliğ oluyor. Amele için yapılacak 
hastanenin mesarifi, orada Hükümetin temin ettiği 
istifadenin yüzde üçü kadar bir miktarıdır. Yüzde üç 
kadar bir miktar için, oradaki menafii umumiyei 
Devlete karşı, amelenin hukuk ve sıhhatini feda et
mek zannederim doğru bir şey değildir. 

Esasen dört mahalde ellişer yataklık hastaneler 
yapılacak, ve orada elyevm mevcut binlerce kazaze
deler tedavi görecektir. Bir çok madenlerde şeraiti 
sıhhiyenin fena olmasından dolayı pek çok amele, 
soğuklar içinde perişan bir halde dolaşmaktadırlar. 
Zonguldak havalisini bilenleri isnat ederim. Orada 
bulunanlar, her zaman nazarı merhametle bu hali 
görmüşlerdir. Hatta diyebilirim ki, meşrutiyetten son
ra Zonguldak'a uğrayan herkes mutlaka bu halden 
şikâyet etmiş ve amelenin bu perişan haline acımıştır. 
Fakat bunlar hep tentennıyat halinde kalıyor, Hü
kümet de orada muntazam bir tesisat meydana ge-
tiremiyor'du. Esasen Harbi Umuminin bidayetine 
kadar beher tonilatodan alınan resim yüz paradan 
ibaretti. Yüz para alındığı için Hükümet ona karşı 
bir miktar tefrik edip orada bir şey yapamıyordu. 
Mademki bugün yüz paralık ücreti, üç liraya çıkar
dık, o kadar geniş bir menbaı varidatı bize temin 
eden binlerce, on binlerce amelenin hayatını ve sıh
hatini korumak için orada dört tane hastane mey
dana getirmezsek zannederim bu asrın icabına gö
re hareket etmemiş oluruz. Proletaj amelenin hu
kukunu vikaye etmek içia Kanunu esasisinde tadi
lat yaparken, bizin orada hayatını, sıhhatini, bu 
memleket serveti için terk etmiş, feda etmiş olan 
bîçare gam âlâ halini terk etmemiz elbette doğru 
olamaz. Orada mecelsîz, penafeız ha'sta olanlara hiç 
olmazsa yalnız bir çorba verebilecek, onların yara
larını, kırıklarını saracak, onlara yeniden hayat izafe 
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edecek müesseseler vücuda getirmek bir fedakârlık 
değildir zannederim. Onun için zaten İktisat Vekili 
Celâl Beyefendi de buyurmuşlardı ki; İktisat Vekâ
letince yapılması mukarrer olan teşebbüsat, amele
nin alelumum hayatını tanzim etmek içindir; mesela 
amele meskenleri tanzim etme'k ve onların elbisele
rini temin etmek ve bunun gibi birtakım muamelat 
ki, bütün maden ocaklarında cari olacaktır. Eğer Sıh
hiye Vekâleti de orada böyle bir hastane vücuda 
getirecek olursa bizlim arzumuzu tatmin etmiş olur. 
Biz bir dispanser yapmak istiyorduk. Halbuki Sıh
hiye Vekâleti hastane vücuda getirmek istiyor ki, 
bu, tabii elbette daha iyidir ve bizim yapacağımız 
işler, bu işin mütercim i matı olacaktır buyurmuşlar
dı. K'enîdileri de buradadırlar efendim. Reylerinden 
istifade ederek bunu Sıhhiye Vekâletine havale ede
lim. 

RAGİP BEY (Kütahya) — Efendim usulü mü
zakere hakkında arz edeceğim: Maliye Vekili bura

da yoktur, bu da masrafa aittir. Onun için bu me
sele müzakere edilemez. 

REİS — Efendim meseie, müzakere edip etme
mek meselesidir. Heyeti Cel'ile müzakeresine karar 
verirse devam ederiz. 

DOKTOR SUAD BEY (Kastamonu) — Efen
dim müsaade buyurun. Maliye Vekili burada yok
tur diyorlar. Zaten zabıtlarda mevcuttur ve azayı 
kiram da derhatır buyururlar ki, Maliye Vekili Bey, 
böyle bir şey yapılsın, kabul ederiz demişlerdi. İk
tisat Vdcili Beyefendi de buradadırlar. Müzakereye 
devam edilsin. 

REİS — Efendim Cumartesi günü saat bir bu
çukta içtima etmek üzere celseyi, tatil ediyorum, 
Çünkü ekseriyet kalmamıştır. 

OPERATÖR EMİN BEY (Bursa) — CeJseİ ha
fiye ne zaman? 

REÎS — Heyet karar vermiştir zaten; onu da 
Cumartesi yapanz. 

Kapanımı Saati : 4.39 Badczzeval 

..<*.. 
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Mektebi Harbiye T a k i b a t V«si2e*ak. Maaş Haklıda)» Kanuni Kabul Edenfer 

Derviş B. (Mardin), Remzi Ef. (Kayseri), Naim 
Ef. (içel), Necmettin B. (Sürt), Mustafa Satiri Ef. 
(Siirt), Cevdet B. (Kütahya), Hasip B. (Maraş), Sü
leyman B. (Canik), Dr. Suat B. (Kastamonu), Yusuf 
İzzet Pş. (Bolu), Nuri B. (Bolu), Mahmut Celâl B. 
(Safulhan), Şakır B. (Ankara), Ragıp B. (Kütahya), 
Besim B. (Kastamonu), Etem Fehmi B, (Menteşe), 
Hasan Fehmi B, (Gümüşane), Mehmet Şükrü B. 
(Karahisari Sahip), Dursun B. (Çorum), Nuri B. (Si
irt), ASsım B. (Erzurum), Hamdi B. (Canik), Tahsin 
B. (Elaziz), Hasan Tahsin B. (Antalya), Seyfi Ef. 
(Kütahya), Hamdi Namık B. (izmit), Mazhar Mü
fit B. (Hakkâri), Mustafa Zeki B. Dersim), Tahsin 
B. (Aydın), Mehmet Ef. (Biga), Mehmet Sjrrı Ef. 
(Siverek), Bdıp Ef. (Batan), Mahmut Sait B. (Muş), 
Arif B. (Bitlis), Mustafa B. (Kozan), Mehmet Şev
ket B. (Gümüşane), Fikret B. (Kozan), Hüseyin Hüs
nü Ef. (İsparta), Mustafa B, (Gümüşane), Hamdi B. 
(Genç), Nebil Ef. (Karahisari Sahip), Abdülgani B. 
(Siverek), Fuat B. (Çorum), Besim Atalay. B. (Kü
tahya), Şükrü B. (Canik), Mustafa Lûtfi B. (Sİve-

Hafız Abdullah Ef. (izmit), Hacı Mustafa Ef. 
(Ankara), Hulusi Ef. (Kastamonu), Neşet B. (Karı
ğın), A'bdülkadir Kemali B. (Kastamonu), Kadri Ef. 
(Siirt), Mustafa B. (Karalbisarı Şarkî), Aodülgafur 
Ef. (Karesi), Atıf Ef, (Ankara), Hüsnü B. (Bitlis), 

Ragıp B. (Kütahya), ibrahim Süreyya B. (Saru-
han), Nuri B. (Sürt),. Hasip B. (Maraş), Şükrü B. 
(Canik), Seyfİ Ef. (Kütahya), Mesut B. (Karahisari 
Şarkî), Mehmet B. (Gümüşane), Ed'ip Ef, (Batum), 
Cevdet B. (Kütahya), Mustafa Sabri Ef. (Siirt), Ha
san Fehmi B. (Gümüşane), Necmeddin B, (Siirt), 
Mustafa Lûtft B. (Siverek), Mehmet B. (Biga), Sü
leyman B. (Canik), Abdülgani B. (Muş), izzet B. 
(Tokat), Âlîm Ef. (Kayseri), Etem Fehmi B. (Men
teşe), Abdülgani B. (Siverek), Mustafa Necati B. (Sa
mban), Hüsnü B. (Bitlis), Mehmet Şükrü B. (Kara
hisari Sahip), Mahmut FJsat B. (izmir), Halil ibra
him Ef. (İzmit), Arif B. (Bitlis), Mustafa B. (Antal
ya), Derviş B. (Mardin), Nuri B. (Bolu), Mahmut 
Sait B. (Muş), Hüseyin Hüsnü Ef. (İsparta), Hafız 
Abdullah Ef. (İzmit), Hasan Hayri B. (Dersim), Ya
sin B, (Oltu), Haydar B. (Kütahya), Abdullah Ef. 
(Sinop), Hamdi B, (Canik), Tahsin B. (Aydın), Ce-

rek), Hüseyin Avni B. (Kozan), İsmail B. (Erzurum), 
Bekir Ağa {Kırşehir), Eabİt Ef. (Kayseri), Ziya B. 
(Bitlis), Abdülgani B. (Muş), Atıf B. (Bayazıt), Fey
yaz ÂH B, (Yozgat), İzzet B. (Tokat), Abdullah Ef. 
(Sinop), Mustafa Va'sfi B. (Tokat), Halil İbrahim B. 
(Ertuğrul), ismail Suphi B. (Burdur), Eyüp Sabri B. 
(Eskişehir), Hamdi B. (Tokat), Ali Vefa B. (Antal
ya), Vehbi B. (Niğde), Ahmet Mazhar B. (Üsküdar), 
Ahmet Ef. (Batum), Esat B. (Lazistan), Ali Ulvi B. 
(Burdur), Yasin B. (Oltu), Faik B. (Cebelibereket), 
Fikri B. (Genç), Reşit Ağ,ı (Malatya), Necip B. (Mar
din), Mustafa Necati B. (Sarufhan), İbrahim Süreyya 
B. (Sanıhan), Feyzi Ef. (Malatya), Haydar B. (Kü
tahya), Nafiz B. (Canik), Abdülhak Terfik B. (Der
sim), Şerif B. (Sinop), Memduh B. (Karahisari Şar
ki), Şevket B. (Sinop), Ali Haydar B. (Genç), Kasım 
B. (Muş), Operatör Emin B. (Bursa), Mehmet Nadir 
Ef. (İsparta), Cevat B. (Bolu), Dr. Fuat B. (Bolu). 
Vehbi B. (Bitlis), Mustafa B. (Antalya), Süleyman 
Sırrı B. (Yozgat), Ramız h. (Dersim), Yusuf Ziya 
B, (Mersin). 

vat B. (Bolu), Besim Atalay B. (Kütahya), Reşit Ağa 
(Malatya), Fuat B. (Çorum), Necip B. (Mardin), 
Şerif B. (Sinop), Dr. Abidin B. (Lazistan), Şeyh Fev
zi Ef. (Erzincan), Operatör Emin B. (Bursa), Feyyaz 
Ali B. (Yozgat), Necip B, (Ertuğrul), Eyüp Sabri B. 
(Eskişehir), Nebil Ef. (Karahisari Sahip), Atıf Ef. 
(Ankara), Naim Ef. (İçel), Hasan Basri B. (Karesi), 
Doktor Fuat B. (Bolu), İsmail B. (Erzurum), Halil 
B. (Ertuğrul), Ziya B. (Bitlis), Abdütkadir Kemali 
B. (Kastamonu), Ali Ulvî B. (Burdur), Şevket B. (Si
nop), Ahmet Ef. (Batum), Mustafa Vasfi B. (Tokat), 
Salih Ef. (Siirt), Hamdi Namnc B. (izmit), Faik B. 
(Bebeliberekef), Yunus Nadİ B. (İzmir), Neşet B. 
(Çankırı), Doktor Fikret B. (Kozan), Hasan Tahsin 
B. (Antalya), Ali Rıza Ef. (Batum), Esat B. (Lazis
tan), Nâzım B. (Tokat), Mustafa B. (Gümüşane), 
Mazhar Müfit B. (Hakkâri), Mahmut Celâl B. (Sa
nıhan), Vehbi B. (Niğde), Mustafa Zeki B. Dersim), 

A&emi If&buUer 

Ziraat BbnHast Muvakkat Bütçe Jfyanomttnıu Rey Pustanım» Kabul Edenfertn Esafcmn 

Hasan Hüsnü Ef. (Üsküdar), Sırrı B. (Ergani), Ali 
Rıza Ef. (Batum), Müfit Ef. (Kırşehir), Rüstem B. 
(Oltu), Âlim Ef, (Karesi), Osman Fevzi Ef. (Erzin
can). 
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Vehbi B. (Bitlis), Süleymin Sırrı B, (Yozgat), Yusuf 
İzzet Pş. (Bolu), Ali Vefa B. (Antalya), Ramız B 
(Dersim). 

Ademi Kabulüne Dair Rey Verenlerin Esamisi 
Mahmut B. (Ergani), Müfit Ef. (Kırşehir), Mem-

duh B. (Karahisarı Şarki), Dursun B. (Çorum). 
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İhracat Rüsumu Hakkında Kanun Lâyihası ve Muvazenei Maliye ve 
İktisat Encümenleri Mazbataları 

19 - Vlll - 1336 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Cetleskıe 

MemeKki ecneMye ve meşguleye İhraç olunacak eşya ve mevaddan atanacak ihracat resmi hakkında Omu
ru Maliye Ve'katetü cejflesftnden mevdu kanun lâyihası ve esbabı mucibe mazbatası Heyetli VekSlece ledeAezek-
kür muvafık göriütaüş ve berayi tasdik Büyük Miltat Meclîsine tevdii tefcarrür etmiş ofcnafcfa ifayi muktta-
zasrnı rica ederini. 

(Büyük Millet Meclisi Reisi 
M. Kemli 

Esbabı Mucibe Lâyihası: 

Memalkİ Osmatriyeden ihraç ohman mövat ve eşyanın kıymeti üzerinden şimdiye kadar ahnmış cfian yüz
de bîr ihracat resminin bazı ihracat eşyası İçin badema mütefaıvft nispetlerle ve mevat ve eşyanın sıkleti üze
rine istihsal muvafık görülmüştür, 

Vaıridatı Devletli tezydldİTiü temin edecek olan bu esasın erbabı mtucâıesi berveçhiatftlnr: 
1. (Devlet tttttçesfem açığı henüz büyüktür. Bu gediği kapamak ve bütçe muvazenesini temin etmek için 

her nevi menatö &M bu membadan da istifade lâzımdır. 
2. (Hububat, mevaşi ve mdvaddı iptidaiye kıymetindekî fala bunlara tıakfolundukTarı yerlerde fÜccara pek 

yüksek menafi temün etoekfcedKir. Bu fazla kardan ihracat resmi de onurila müteoasJben müstefit olmalıdır. 
3.- (Kıymet esasma göre atman ihraç resminde evvelâ tayini kıymette te/avi* ve teşevvüş vukuu, saniyen 

tayini kıymette tüccar lehine suiSstimal husufö gibi mahzurlar vardır. Sıklet esası bu mafozurten Kökünden kal
dıracaktır. 

4. İhracatın serbestisine Heyeti Vekilece karar verilmiş olmakta beraber bu dhetterde mahalli Hükümet
ler bu serbestiye mümanaat etmektedirler. Mümanaatı 'vakia ise tüccarı kaçakçılığa sevkederek Hazinenin 
menfaatini ihlâl ve yalnız eşhasm ticaretine hadim oluyor. Resmin bu şekle İstihalesi bu baptaki takibatın teş
didinde memurini maliyeyi takviye edecektir. 

5. Harbi umumi ve Devlet bütçelerindeki açık bazı Avrupa Devîefleririi yüzde dörtten yüzde on ükfye ka
dar ihraca* rösmî vazına mecbur etti. Devletî Ösmaniyenin masarifi ve Osmanlı bütcesSiMiı ha* ayni tedabiırîn 
ittihazım istihzam eder. 

& ifhracaattan sıklet esasına göre resim istihsali itııaca* resmine yeni bir zam tt$ve edecek değildir. Çün
kü bu zam esasen vaki olmuştur. Efyevm müteferrik mahallerde gayrikanuni bir surette alman oktrova res« 
mi işte ihracat resminin tezayüt eûniş şeklinden başka 'bir şey değildir. Heyeti Cetienize teklif olunan kanun 
karışık, intizamsız, sui&titnale müsait bir surette atman reömıi merkum usule, nizama, tertSbe ve «JSinete koya
caktır. tşte bu esbaba binaen Maliye Vekaleti hem teşövvüsatm önünü almak, hem de bu varidatı daha esas
lı, Devlete daha faydalı bir esas datUflinde temini ütfn Heyetâ Ceülenize İhracat resmimi mühun ihracat me-
vaddı üzerinden tezyidini teklif eder. Sıklet esasına güre alınacak rüsum, efyevm kıymet esası üzerinden alı
nacak resme nazaran, hububat, kuru sebze ve yağ gâWi mevaddı gtdarye için yüzde Üçten dörde, yapağı, tiftik 
mbiMü mevaddı iptidaiye İçin (Avrupa bu ırievatida şiddetle muhtaçtır) yüzde dörtten altıya tsreffü etmiş ola
caktır. Mevaşdden almacafc resim, ayakta. tartıMtkVan sonra beher g&yr&afr kaosundan yüz paradan dört ku
ruşa kadardır ki; yüzde sekte tereffti demektir. Şimdiye kadar İhracat resmine tâbi tutulmayan tütenlerin be
her kaosuna bes kuruş nöbetinde bâr resim vazohmarak ktymetihaztrasma göre yüzde sekiz nispetinde bîr 
resme tâW tutulmuş, olacaktır. Maahaza fiyatların muhtelif sebepleriyle tezayüt ve tiereffüü de nazarı dikkate 
alınmış, kanuna ve resmin miktarına ledefikMza. ihracata mani otoayacak bir dereceye tenzile veya lüzumuna 
göre bîr ittikte* daha tereffÜe müsa* olacak mevad Saye edHmiş#r. 
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İCRA VEKİLLEtRİ HEYETMlN TEKLtFİ 

İhracat Rüsumu Kanun Lâyiham 

MADDE 1. — Anadioludan mennaliki echebiyeye 
veya işgal altmda bulunan aksam Memalİki Osmarai-
yeye Fht*asç olunacak mövattran alınmakla olan yüzde 
bir 'ibraca! restttt badema merbut tarifede muharrer 
m#vait için sikflet üzerinden ve tarifede münderiç mik
tar dairesinde istifa olunacaktır. 

MADDE 2. — işbu meVat fiyatlarının îereffü ve
ya tedennüsi halinde miktarı riüSHimı Heyeti Vek'İte ka-
rarfyte yüzde elîye tadar tezyit veya tenk'fs ökıöaMir. 

MADDE 3. — Tarifede mündleriç oHhıayan mevat 
kemakân krymet üzerinden yalnız yüzde bir ihracat 
resmine tabidir. 

MADDE 4, — t^bu kanun her mataJde tanîhi ne
şir ve Hânından muteberidir. 

MADDE 5. — İşbu kanunun icrasına Maftye Ve
kili memurdur. 

M. M. M. Rs. 
Mustalfa Kemal 

M. "M. V. 
Fevzi 

Da. V. V. 
Adnan 

'Mat. V. 
Fer* 

Na.- V. 
Ismaül Fazıl 
Smhiy« V. 

AVtoarı 

Umuru Seriye V. 
H. Fehmi 

Ad V. 
Celafcdtrn ArSf 

Ha, V. 
Muhtar 
Mî. V. 
'Mezutf 

fit v. v. 
Celal 

Ert&nı H. U. Rs. 
İsme* 

îcra Vekilleri Heyeti Teklifine M«rt»ut Cetvel 

Cinsi eşya 

Arpa 
Buğday 
Mısır 
Kepek! 
Dakik 
Susam 
Bulgur 
Fasuîye 
Nohut 
Yağ 
PeynSr 
Yumurta 
Pastırma ve sucuk 
Fındık 
Fındık içi 
Ceviz 
Ceviz içi 
Yapağı 
Tiftik 
Koza 

Alınacak 
resim 

Atfet Küfo Kr. 

1 1 

1 5 
1 2 

1 
V 2 

1' 1 

1' I 
1 3 
1 4 
1 5 

id 
20 
10 
5 

20 

20 
20 
20 

20 
5 

20 
20 

20 
20 

20 

Cinsi eşya 

Ham ipek 
Afyon 
Öküz ve manda [1] 
Koyun [1] 
Keçi [l] 
Kaz ve hindi 
Ördek ve tavuk 
Ctiludu hayvaniye 
Av derisi 
Halı ve kilim 
Tütün 
Kereste (Beher metre 
mikâbından), 
Odun 
Haşhaş 
Cehri 
Salep 

Adet 

1 
1' 

[/] Ayakta tartılarak beher 

Ktto 

1 
1 

il1 

1 
1 

1' 
.1 
1 
1 

100 
1 
1 
1 

gayrisaj 

Alınacak! 
resim 
Kr. P 

50 
50 
3 
3 
2. 

10 
5 
3 
5 

50 
5 

«0 
5 
3 

2G 
3) 

li kHosumUa 
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Muvmcoııei Malîye 

Heyeti VekHenin işbu teklifti encünrenîmizde mü
talaa olundu. Lâyitıai kanuniiyede munderiç mevat 
memleketin hayatı Mis&diyesİyle 'birinci derecede alâ
kadar' görülmüş olmakla, baklehu Muvazeneli Maliye 
Encümenince icabı 'hal teemmül ve tetkik edübnek 
üzere evvelemirde lâyiha! kunurtiyemn iktisat En-

Ihracat resmine ait Matöye Vekâletinin merbut lâ
yiha! kanuniyesi endimetliîrtizce tezekkür ediftdi 

Maliye Vekâletirtin föstertlligi esbabı muctfbe İşbu 
resmîn tezyMne lüzum göstermekte olduğundan en-
cümenîmizce merbut cetvelde muharrer m&vadda ait 
rujum miktarlarında bazı tadilât iara ve yeniden bazı 
mevat zikir ve ilâtve kılındığı gibi cettveftüe meskût 
ve gayrimuharrer meveddan alınmakta oflaiı yüzde 

M ADİDE 1. — AnatJolu'dan memalîki ecnebiyeye 
veya ba^ka işgal alında bulunan aksamı memalrk'i Os-
maıuyeyc ihraç olunacak mevadktan alınmakta olan 
yüzde bir ihracat resmi baıdema merbut tarifede mu
harrer mevad için sıklet üzerinden ve tiarîfedfe mün-
deriç miktar dairelinde iktifa olunacaldtır. 

MADDE 2. — işbu mevad fiyatlarının tereffü ve
ya tedennisi bafmde miktarı rüsum Heyeti Vekile ka-
rariyla yüzde elliye kadar tezyit veya tenkis olünabüir. 

MADDE 3. — Tarifede münderiç oynayan mevat 
ketnakân kıymet üzerinden yamtz yüzde ÜÇ ihracat 
resmine tâbidir. 

MADOE 4. — İhracat resmine tâbi bütün me-
vatffan gümrüklerce berveçhi muharrer alınacak re-

Encümeni Maabatası 

cümeaine tevdii lüzumunun Heyeti Umumâyeye arzı 
tezekkür kilindi. 

6 <EyM 1336 
Muvazene! Maliye 

En. Rs. M. M. 
Ferit Reca'i Fuat 

bir ihracat resmi kadîmi seyyanen yüzde üçe iblâğ 
olunarak ihracat resmine tâbi olan bütün mevaddan 
artık hîç bir nam ve suretle ve hiç kimse tarafından 
diğer bir resmi alınamayacağı hakkında ayrıca bir 
maddel kanuniye de İlâve edilmiştir. Eacümenimİzce 
kabul edilen şekil zirde münderiç ve muaddel cetvel
de merbut olarak Muvazene! Maliye Encümenine iade 
kılınır. 13 Eylül 13316 

simden maada hfİç bir idare ve hiç bir kimse tarafın
dan her ne nam ile diğer bir resim alınamaz. 

MADDE S. — İşbu kanun her matokfe tarihi ne-
şir ve Hanından muteberdir. 

MAIDDE 6. — işbu kanunun icrasına Malîye Ve
kili memurdur. 

13 Eylül 1336 
Reis 

Can'ik 'Mebusu M. M. 
Şükrü femaıil Suphi SoysaBı 

Sarutan Canik 
Ömer LÛtfi Süleyman 

•Kütahya 
Mehmet Ragıp 

iktisat Encümeni Mazbata» 

Büyük Mittet Mectfei Riyaseti OeMesbıe 

İKTİSAT ENOTMEN'İNÎN TEKLİFİ 

tOS. Sayısı : 9) 
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iktisat Enclimeninin Cetveli 

Cmsi eşya Atfet Kik» Kr. 

Anpa 
Buğday 
Mısır 
Keptik 
Daikîk 
Susam 
Bulgur 
Fasulye 
Nohut 
Tereyağı 
Don yağ, kuyruk ve zey
tin yağları 
Hastıaş ve fındık ve su
sam yağlan vesair ndbaiti yağlar 
Beyaz peynirler 
Kaşar peyniri 
Yumurta I 
Sucuk ve pastırma 
Fındık 
Fırtduk içi 
Ceviz 
Ceviz içi 
Yapağı 
Tîıftik 
Koza 
Mam ipek 
Afyon 
Öküz ve manda [1] 
Koyun [1] 
Kepi [1] 

5 
2 
5 

1 
1 
i 
3 
5 
7 

50 
50 

3 
5 
2 

5 
10 
5 
5 

20 

20 
20 
20 
20 

20 

30 
20 

20 

(/] Ayakta beher gayrisafi kilosundan. 

Cinsi eşya Adet KÜö Kr. 

20 

20 
20 

Ka& ve hindi l 10 
Ördek ve tavuk 1 5 
Cutudu hayvaniye 1 3 
Adi av derisi 1 5 
Kıymetli av derisi i 50 
Halı ve kilim 1 40 
Tütün 1 5 
Kereste (Beher metre 
mikâıbrmjan) 100 
Odun 100 5 
Haşhaş 1 3 
Cehri 1 
Salep 1 3 
Kuru üzüm 1' 2 
Kuru İncir l 1 
Bilûmum kuru meyveler 1 1 
Badem 1 2 
Badem İçi 1 5 
Acı badem 1 1' 
Acı badem içi 1' 2 
Palamut 1 
Pamuk I 3 
Mazı 1 1 
Meyan kökü 1 
Mah*ep 1 1 
Anason 1 5 
Kenevir tohumu l 1 
Balmumu 1 5 

İktisat Encümenince kararlaştırılan .tarifedir. 
13 Eylül 1356 

Reis KMp 
Sifcri) Ömer Lûtfi 

(S. Sayısı -. 9) 
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Muvazene* Maliye Encümeni MaadbaHaa 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celîtesine 

'Mcmaliki Osmaniyeden ihraç olunan nnevad ve 
eşyanın kıymeti üzerinden şimdiye kadar alınmakta 
oîan yüzde bir ihracat resrftiriin sureti tezyidi halikın
da Umuru Maliye Vekâletince taûz-kn ve Heyeti Ve-
fcife karariyle Mecfisi Aliye tevdi buyurufan lâymai 
kanuniye müsvedde» encürnentrnize de havale bu-
yurulmakUt mütalaa ve tetkük olundu. 

Devletin masarifi azlmesine ve hütçesjn'kı hali 
malûmuna nazaran ittihazı mtfkfcazıi tedalbir meyamn-
da resmî mezkûrun da ahzi zarureti karşısında kaim-
malk hasebiyle eneümenimizce de bu cihet kabul edlE-
ırtiştir. Heyeti icraiyece tertip olunan cetvelin İktösait 
Encümeni tarafından tadil edftten se&îi ve surette ka
bulü ve faflcaJt mezkur cetvelde muharrer mevaddan 
afyon ile haili ve Kilimden alınacak resmin afyondan 
beher kİTo başına otuz ve halı ve kilimin dahi kezalifc 
kilosundan otuz kuruş olarak alınması tensip etiHmiş-
tir, fşbu cetvelde muharrer bulunmayan meVadldan 

alınması muktazi resmin dahi seyyanen yüzde üç ola
rak ahzi muvafık görülmüş olmakla keyfiyet™ He
yeti Umumiyeye arzı tezeklrtir kılınmıştır. 

Muvazeneİ 'Maliye 
En. Rs. M. <M. 
Ferit Fuat 

Kâtip 
Arpa, buğday, mısır, tiftik, ya

pağından ihracat resmi allamasına 
muhalifim 

Kozan 
Mustafa Lûtfi 

Aza Aza 
'EfâzSz Ayıritap 
Fevzi Kılıç Ali 

Aza 
Mardin 
Necip 

(S. Sayısı : 9) 





S. Sayısı : 10 

Damga Resminin Tezyidi Hakkında Kanun Layihası ve Kavanini 
Maliye ve Muvazene! 'Maliye 'Encümenleri Mazbataları 

7 . VIII . 1336 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti CeKenne 

Damga resminin tezyidi hakkında Umuru Maliye Vekâletince tanzim kthtıaa kanun layihası ve esbabı 
mucibe mazbatası Heyeti Vek'üece ledettezekfcür tasvip edilerek berayi müzakere Büyük Millet Meclisi Ri
yasetine İrsali takarrür etmiş. olmakla ifayı muktezarım rica ederim. 

!& M. M. Reisi Sanisİ 
Cetâtettin Arif 

Damga Resminin Tezyidi Hakkında Esbabı Mucibe Layihası 

25 Zilhicce 1323 ve 6 Şubat 1321 tarihli Damga Kanunu mucibince maktu ve nispi nam'iyle İstifa edil
mekte bulunan damga resminin evrakı nakdiye ve attın kıymetleri farkı sebebiyle pek dun bir halde olması 
zamantmızdakl inkılabı İktisadi icabatına tebean tezyidiyle haddi nisabına iblağına zaruri kılmaktadır. Bu
na binaen tanzim edilen bir numaralı merbut berayi tasdik Heyeti Çeliklerine arz ve takdim olunmuştur. 

'Bu suretle maktu ve nispi unvanlarının ilgasiyle resmin evrakın mahiyetine göre tevhidi ve bu tarzı tevhit 
ile o iki unvandan mütehaddes külfeti kuyudiyenin ve 'bilhassa tadadı envadan mütevellit masarifat tabiye 
ve sevkiyenin tahdidi ve esası itibariyle resmin tamamen ifası suretiyle mükellefiyeti kanunİyesmİ ifa eden 
mükellefin nispi yerme maktu veya makta yerine nispi pul ilsstft eylemi; olmasından dolayı kanunu hazıra-
daki otuz dokuzuncu madde mucMnce evrakın tabi olduğu pulun ösürüne muadil kıymette pul ilsakı gibi 
binnisbe ceza demek oran İttıratsızlığın izalesi cihetiyle de muvafık olur. Binaenaleyh mekâtip şehadetname-
leri, tercümeihal varakaları, beraet zimmet mazbataları, rnünakabat izinnameleri gibi her ne de olsa fazla 
resme tebaiyeti muvafık görülemeyeceği derkâr olan evrak mükellefiyetinin haîi asKsinde ibkasiyle bunlar
dan ve emsalinden maada kanunun dokuzuncu maddesindeki rüsumu maktua tarifesinde envai muharrer ev
rak ve senedat ve ilanat resminin mahiyelerine göre mezkûr (1) numaralı cetvelde murakkam hadde iblağı 
ve on birinci maddede münderiç resmi nispinin nispeti mütezayMe esasına göre tezyidi, on besinci maddede 
sigortalara müteallik on, beş, yirmi para olmak üzere muayyen resmin mütesaviyen birer kuruşa iblağı ve 
hisse senedatı üzerine müesses şirketler senedat ve tahvilatı ve ecnebi İstikrazat »hamt hakkındaki yirmi bir, 
yirmi iki, yirmi altıncı maddelerde münderiç rüsumun ve kanunu amfülarz munzam pullar hakkındaki doku
zuncu faslında envai münderiç diğer bilcümle evrak ve senedat ve tezakir ve sairenin tabi oldukları resmin 
marüzzikir (1) numaralı merbutta gösterilen halde isalı muktazi görülmüştür, 
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25 Zilhicce 1323 ve 6 Şubat 1321 Tarihli Mesmi Damga 
Kanununun Bazı Mevaddmın Tadiline Dair Kanun 

Layihası 

'BİRİNCİ MADDE — 25 Zilhicce 1323 ve 6 Şu
bat 1321 tarihli Damga Resmi Kanununun ikinci 
maddesi berveçhi ati tadil edilmiştir. 

Damga resmi evrak ve senedat ve ilana tın nevî 
ve mahiyetlerine ve senedatta muharrer meblağ ve 
kıymete göre istifa olunur. 

İKİNCİ MADDE — Resmî Damga Kanununun 
9 ncu maddesine merbut cetvel merbut bir numara
lı cetvel suretinde tadil edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Kanunu mezkûrun onun
cu maddesi berveçhi ati tadil olunmuştur. 

Dokuzuncu maddede ve muafiyet faslında mün-
deriç olmayan ve bir resme de tabi bulunmayan her 
nevi evrak ile bunların hulasa ve suret tercümelerine 
devairi Hükümete ibraz olunduğu zaman beş kuruş
luk pul Uşak edilecektir, 

DÖRDÜNCÜ MADDE — Kanunu mezkûrun 
on birinci maddesi berveçhi ati t aidi 1 edilmiştir. 

9 ncu madde İle muafiyet faslında muharrer ol
mayan meblağı muayyeni havi bulunan kâffei evrak 
ve senedat İle tütün ve eırrtiai saire ihracat senedatı 
natık oldukları veyahut evrak ve senedatta münde-
riç erkarmn mecmuu nispetinde resmi damgaya tabi
dir. Şöyle ki : 

K. P. 

Yüz kuruş ve ondan dun mebaliğ için 1 
Yüz kuruştan yukarı, iki bin kuruşa kadar 2 
iki bin kuruştan on bin kuruşa kadar beher 
iki bin ve küsuru için 2 
On binden yukarı, yüz bir. kuruşa kadar be
her beş bin kuruş ve küsuru için 10 
Yüz bin kuruştan yukarı mebaliğ için beher 
on bin kuruş ve küsurundan 25 
istifa edilir. 

BEŞİNCİ MADDE — Kanunu mezkûrun on be
şinci maddesi berveçhi at- tadil olunmuştur. 

Sigortalar aitide tayin edildiği veçhile damga res
mine tabidir. 

Evvela — Ne müddet İçin oluna olsun aktedilen 
harik sigortaları temin olunan meblağın beher on 
bin kuruş ve küsuratından sigorta müddetinin beher 
senesi içm, 

Saniyen — Hayat sigortaları ile kazayi şahsi si
gortalarının, sigorta ücreti olarak sigortanın inkıza-
sma değin tediye olunacak beher yüz kuruş ve küsu
ratı için, 

Salisen — Nakliyatı berriye ve miyahiye sigor
taları ile sair bilcümle sigortaların sigorta ücreti ola
rak tediye olunacak beher elti kuruş ve küsuru için, 

Bir kuruş damga resmi al mır. 

ALTINCI MADDE — Kanunu memurun yir
mi birinci maddesinin birinci fıkrası berveçhi ati 
tadil edilmiştir. Bafermanı ali teşkil edilecek her ne
vi şirketlerin muvakkat veya kati hisse senedatı kıy
meti muharreresi üzerinden yüz kuruşta bir kuruş 
nispetinde bir defa olmak üzere damga resmine ta
bi olacaktır. 

YEDİNCİ MADDE — Kanunu mezkûrun yir
mi ikinci maddesi berveçhi ati tadil edilmiştir. Yirmi 
birinci maddede miinderiç şirketler tarafından ihraç 
olunacak muvakkat veya kati tahvilat kıymeti mu-
harrereleri üzerinden yüz kuruşta veya yüz kuruş 
küsuratında bir kuruş hesabiyle kezalik bir defa ol
mak üzere pul resmine tabidir. 

(SEKİZİNCİ MADDE — Kanunu mezkûrun yir
mi altıncı maddesinin birinci fıkrası berveçhi ati 
tadH edilmiştir. Memaliki osmaniyede almıp satılan 
ecnebi istikrazat eshamı ve tahvilat ve hisse senedatı 
kıymet itîbariyelerİ üîerinden bir defa olmak üzere 
yüz kuruşta veya yüz kuruş küsuratında bir kuruş 
resme tabiidir. 

Kıymeti itibari yeleri muayyen olmadığı surette 
damga resmi kıymeti hakik'iyeleri yani piyasa kıy
meti üzerinden alınır. 

DOKUZUNCU MADDE — Kanunu mezkûrun 
yirmi sekizinci maddesiniı ikinci ftkrası berveçhi ati 
faJdil edilmiştir. 

Damga resmi, evrak ve senedat ve jlanata tabi 
oldukları resim kıymetindekl pulların ilsakiyle tediye 
olunur. 

ONUNCU MADDE — Kanunu mezkûrun yet
miş dördüncü maddesi berveçhi ati tadil olunmuştur. 

Her nevi tekâlif vesair irat kaydı lâzım gelen me-
baliğin ahzü kabzını mübeyyin devairi resmiye san
dıklarından ve emvali emiriye mültezimleri ve bil-

JCSj Sayışa : 40) 



cümle tahsil memurları tarafından ita olunan mak
buz ve ibra senedatına bir kuruşluk maktu pul ilsak 
olunur. işbu makbuz ve ibra senedatının itası mecbu
ridir. Mer nevi tekâlif kuponlu makbuz veya zahri-
yeli pusula ile istifa edildiği halde kuponlara ve zah-
riyelere pul vazedilmeyip yalnız asıl tezkereye veya 
pusulaya bir kuruşluk pul yapıştırılır. 

ON BtRINCİ MADDE — Mezkûr kanunun yet
miş beşinci maddesi berveçhi âti tadil edilmiştir ; 

Devairi resmiye tarafından efrada her nevi nakli
yat için ita olunan hasbi nakliye ve eda ve transit 
tezkereleri veya bunların yerine kaim olacak ruhsat
name ve ilmühaberler ve bedeli öşre ve rüsumu saire-
ye mukabil aynen bırakılan 

K. P. 

zehair ve eşya için verilen makbuzlar... 1 
Her şekilde tütün, tönfbeki, müskirat beyi
ye tezkereleri 10 
Ferağ ve intikal ve inşaat ve tamirat tezkere
leri ve yüz kuruşa kadar olan esnaf tezke
releriyle sergi ruhsatnameleri 3 
Mürur tezkereleri veya onların yerine kaim 
olan seyahat varakaları on kuruş harca tâbi 
olan pasaportlar ve pasavanlar ve yüz kuruş
tan yukarı iki yüz kuruşa kadar esnaf tezke
releri sergi ruhsatnameleri 5 
Saydi beril ve bahrî tezkereleri, silâh taşı
mak mezuniyetini mutazammın tezkereler, 
iki yüz kuruştan yukarı, üç yüz kuruşa ka
dar resme tâbi esnaf tezkereleri, sergi ruh
satnameleri 10 

K. P< 

Pasavanlar ve üç yüz kuruştan yukarı resme 
tâbi esnaf tezkereleriyle sergi ruhsatnameleri 10 
Pasaportlar 20 
Resme tâbidir. 

ON İKİNCİ MADDE — Kanunu mezkûrun yet
miş dokuzuncu maddesinin iki numaralı (üçüncü fık
rası) berveçhi âti tadil olunmuştur : 

Aslı on kuruş veya andan dun her nevi tekâlif 
vesair irat kaydı lâzım gelen mebaliğ için devairi res-
miyeden verilecek makbuzlar. 

ON ÜÇÜNCÜ MADDE — Kanunu mezkûrun 
39 ve 77 nci maddeleri mülgadır. 

ON DÖRDÜNCÜ MADDE — İşbu kararname 
her mahalde yevmi neşrinin ferdasından İtibaren me-
riyülicradır. 

M. M. Reisi Sadist 
Celâlettin Arif 
M. M. V. N, 

ismet 
Da, V. N. 
Dr. Adnan 
Maliye V. 

Ferit 
Nafia V. 

İsmail Fazıl 
Sıhhiye V. 
Dr. Adnan 

Umuru Seriye V. 
Fehmi 
Ad. V. 

Celâlettin Arif 
Ha. V. N. 

Celâlettin Arif 
'Maarif W 

Dr. Rıza Nur 
Umuru iktisadiye V. N. 

Dr. Adnan 
Erkânı fiarbiyei U. Reisi 

İsmet 

fCŞ, Say*» : 10) 
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Sıra 
No* Resmi Damga Kanununun dokuzuncu maddesine merbut 

Adet cetvelin sureti rmıaddelesi 

1 Maden 'imtiyaz fermanları 
2 Kefalet akçesi olmayan inutiyaz fermanları 
3 Kefalet akçesi olan imtiyaz fermanları 

Kefalet akçesinin beher yüz kuruşu için! 
4 -ihtira beratları 
5 Maden isletmesine mahsus olarak verilen tezkere ve ruhsatnameler 
6 Maden tatııarriyatı ruhsatnameleri 
7 Tasocaklan ruhsatnameleri 
8 Alâmeti farika ilmühaberleri 

9 1, 4, 5, 6, 7, 8 numaralarda muharrer ferman ve berat ve ruhsatname ve 
ilmühaberlerin muhtevi oklukları hukukun tamamen veya karnen ferağı 
muamelesi asıllarmdan alınan damga resmi bir daha tamamen istifa 
•olunur. 

;1Q Fabrika ve matbaa ve sair müessesaıtı sınaiye ihdası İçin İta olunan rUh-
sataameler 

lıl iBir imtiyazın istihsali zumunda deva» resmiyeye ita olunan itibarı malî 
(şahadetnameleri 

;12 jDevaıini resmiye ile ashabı İmtiyaz beyninde teati olunan imtiyaz moka-
vdename ve şartnamelerin her nüshası 

il 3 Anonim •şirketleri semıayesittin tamamı imza olunduğuna ve yüzde onu
mun veya daha ziyadesinin tediye kılındığına dair müessesatı maliyeden 
verilen beyannameler 

14 Anöoim şirketleri Nizaronameİ dahililıeıfin Hükümetçe kabul, ve tasdik 
edilmiş olan nüshalarının 'her biri 

15 Şirketlerce mevkii tedavüle çıkanlıacak hisse senedatma ve tahvilâta talip 
planlar tarafından talebi havi İta edilecek varakalar (Patent de souserip-
tion) ' j 

16 ©ücümLe emlâk ve arazinin ve müsakkafat ve mıüsteğiltâtı mevkutenin 
tasarruf senedatı : 

ikin bin kurup kadar kıymeti havi olanlar 
iki bin kuruştan yukarı beş bin kuruşa kadar kıymeti haıvi olanlar 
Beş bin kuruştan yukarı on bin kurusa kadar kıymeti havi olanlar 
On bin kuruştan yukarı elli bin kurusa kadar kıymeti havi olanlar 
Elli bin buruştan'yukarı yüz bin kuruşa kadar kıymeti havi olanlar 
Yüz bin kuruştan yukarı üç yüz bin kuruşa kadar kıymeti havi olan
lar 

Üç bin kuruştan yukarı beher elli bin ve küsuru içki beş yüz teuruş 

Resmi damga pulu ilk verilecek senede ilsak edilir. Muvakkat senede 
İlsak edildiği halde senedi hakkaniye tekrar pıil flsak olunmayıp Dam
ga Kanununun evvelce istife kılındığı işaret ve resmi mühür ile tas
dik olunur, 

Elyevm cari 
olan fcamıodia Zammı ten-
münderiç re- sip olunan 

sim resim 

,200 
100 

A 
0 20 

m 
25 
20 
5 

10 

4 SOGt 
2 400. 

a 
0 2 0 

80 
475 
.180 
9S 
90 

a 

ıoo 

tio 

100 

50 

50 

0 

40O 

$0 

90a 

450 

450 

0 10 
0 20 
1 
î 
5 

0 

0 

4 30 
9 20 

24 
9*7 

195 

1 000 

0 

(S. Sayısı : 10) 



Sıra 
No. 

Adet 

17 

ıs 
19 

ao 

21 
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Resmi Damga Kanununun dokuzuncu maddesine merbut 
cetvelin sureti muaddelesi 

Meblağı muayyeni haıvi olmayan taahhüt senedalı 
Meblağı muayyeni havi olanlar resmi reisbiye tabidir. 
.('Muafiyataı 26 nci numarasına müracaat) 

Meblağı muayyeni -haıvi olmayan mukavelenameler 

İstikraz veya ikrazı deyni mutazammın olanlardan maada meblağı mu
ayyeni havi mukavelenameler : 

Oo bin kuruca kadar olanlar 
On bin kuruştan yukarı yirmi beş bin kuruşa kadar olanlar 
Yirmi bin kuruştan yukarı eUİ bin kuruşa kadar olanlar 
Elli bin kuruştan yukarı yetmiş beş bin kuruşa kadar olanlar 
Yetmiş beş bin kuruştan yukarı yüz bin kuruşa kadar olanlar 
Yüz bin kuruştan yukarı yüz eüi bin kuruşa kadar olanlar 
Yüz «İM bin kuruştan yukarı iki yıüz bin kuruşa kadar olanlar 
iti yüz bin kuruştan yukarı her elli bin ve küsuru için yüz kuruş 
{İstikraz veya ikrarı deyni mutazamnıtn olanlar resmi nisbiye tabidir. 
(Muafiyetin 2 ncî numarasına müracaat) 

İcar ve isticar mukavelenameleri: 

Müddeti mukaveleye nazaran bedeli icarın mecmuu iki bin kuruşa 
kadar olanlar 
Müddeti mukavele nazaran bedeli karta mecmuu iki bin kuruştan 
yukarı beş bin kuruşa kadar olanlar 
'Müddeti mukaveleye nazaran bedeli icarın mecmuu beş bin kuruş
tan yukarı on bin kuruşa kadar olanlar 
Müddeti mukaveleye nazaran bedeli icarın mecmuu on bin kuruştan 
yukarı yirmi beş bm kuruşa kadar olanlar 
Müddeti mukaveleye nazaran bedeli İcarın mecmuu yirmi beş bin 
kuruştan yukarı elli bin kuruşa kadar olanlar 
Müddeti mukavelene nazaran bedeli icarın mecmuu el£İ bin kuruş-
itan yukarı yetmiş beş bin kuruşa kadar olanlar 
Müddeti mukabeleye nazaran bedeli icarın mecmuu yetmiş beş bin 
kuruştan yukan yüz bin kuruşa" kadar olanlar 
Müddeti mukaveleye nazaran bedeli icarın mecmuu yüz bin kuruş
tan yukarı yüz elli bin kuruşa kadar olanlar 
Müddeti mukaveleye nazaran bedeli icarın mecmuu yüz elli bin ku
ruştan yukarı üç yüz bin kuruşa kadar olanlar 
Müddeti mukaveleye nazaran bedeli icarın mecmuu üç yüz bin ku
ruştan yukarı beş yüz bin kuruşa kadar olanlar 
Müddeti mukaveleye nazaran bedeli icarın mecmuu beş yüz bin ku
ruştan yukarı beher yüz bin ve küsuru için iki yüz kuruş 

Meblağı muayyeni havı olmayan vasiyetnameler 
Meblağı muayyeni havi olanlar resmi nisbiye tabidir 
(Muafiyetin 83 ncü numarasına müracaat) 
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Rüsmi Damga Kanununun dokuzuncu maddesine merbut 
«cetvelin sureti muaddefesd 

Eiyevm cari 
olan kamında 
ıminderiç re

smi 

21 Kırk bin kuruştan yukarı meblağı havi olan kefalet senedatı 

Kırk bin kuruş veya ondan dun meblâğı havi olanlar resmi nisbrye 
tabidir 
(Muafiyetin 6; 23,36 ncı numaralarına müracaat) 

23 .Resmen İcra edilecek müzayede ve münakaşa esnasında pey sürenler ta-
:rafmdan gösterilecek kefillerden alınacak senedatı muvakkate 

24 Meblağı muayyeni havi olmayan kefalet senedatı 
'Bunlardan kefaleti nefsi ye sertedâ'ttyle maaşı beş yüz kuruş veya on
dan dun olan memurin ve müstahdeminden alınacak kefaletnameler 
((Muafiyetin 23 ncü numarasına müracaat) 

25 Rehin için tarafından verilen senet! 
ı(Muaftyetin 6 ncı numarasına müracaat) 

2,6 Mali merhun veya mahcuzun şahsı salise tevdiine alınacak «enet itle iade 
senetleri 

Muvazaa senetleri 
Çekler ile hini ibrazında havi olduğu mebaliğin tediyesi meşrut olan po
liçeler 

(Muafiyetin 5 nci numarasına müracaat) 
Kredi mektupları :• 

On bin kuruşa kadar olanlar 
On bin kutuştan yukarı elli bin kuruşa kadar olanlar 
.Etlıİ bin kuruşu mütecaviz olanlar 

30 Depozito ilmühaberleri ve hini ibrazında tediyesi lâzım gelip faiz ge
tirmeyen sandık bonoları : 

Yüz kuruşa kadar meblağı natık olanlar 
Yüz kuruştan beş yüz kuruşa kadar meblağı natık olanlar 
Beş yüz kuruştan yukarı bin kuruşa kadar meblağı natık otolar 
/Bin kurstan yukarı meblağı natık olanlar ite meblağı mayyera havi 
olmayan depozito ilmühaberleri 

Erbabı ticaret ve sanat ite banker ve sarraflara kafoz ve ibrayi havi 
olmryarak ita eyledikleri hesap pusflakrı ve fatralar 
(Muafiyetin 52 nci numarasına müracaat) 
Hesabı cari varakaları 
Hesabı cari cüzdanları 

(Muafiyetin 80 nci numarasına müracaat) 
Hisse senedatı sahiplerinin esamisini ve senedatı mezkûrenin devir ve bey
ni havi olan defterterin her sayfası 
Kambiyo veya her nevi esham ve tahvilat ve hisse senedatı iştirasına ve-
ıya fürutıtura dair bordrolar 
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Resmi Damga Kanununun dokuzuncu maddesine merbut 
cetvelin sureti muaddeksi 

E&am ve hisse senedatı ve tahvilât kuponlarının mraara bordroları 
^Muafiyetin 84 ncü numarasına müracaat) 

Borsa mubayaacıları tarafından tertip olunan fiyat cetvelleri 
Korrişmentolar ve nakdiye kaimeleri (Letre de voitur») 'beher nüshası 
Aarabacı, emanetçi ve mekkâri gibi nakiller tarafından nakledecekleri 
Mükut ve eşyanın kendilerine teslim edildiğini haşvi verilecek büet ve se
netler 

(Muafiyetin 53, 79 ncu numarasına müracaat) 
Demiryol bamamderi 
Eşyanın irsal veya teslim olunmasını mutazammııt d a n ordinolar 

<M:ua£iyetâa 85 nci numarasına müracaat) 
Yolcuların ve yolculara mahsus eşyanın ücreti nakliyesine daıir biletler : 

Yüz kuruşa kadar olanlar 
Yüz kuruştan yukarı olanlar 
•(Muafiyetin 52 nci numarasına müracaat) 

Navul mukavelenameleri 

;Ntzamea gümrük idarelerine itası mecburî olup gerek idarelerde kaJacat, 
ıgerek iade kılınacak manifesto nüshaları 
Acantalar veya vekilleri marifetile sefainden ceste ceste gümrüğe götürü
len eşya listeleri 
.Gümrük ambarlarına ithal edilmeyen eşya için acente veya vefcafemi tara
fından ashabına verilen listeler 
Vukuatı bahriye raporları 
Sigortalar için tanzim kuman muvakkat beyannameler 
ıl6 nci ve 1<7 nci maddelerde muharrer olanların gayri 'sigorta ohmantan 
Sigortada? afckmda tanzim olunan tahfotmoameler 
Hakem ve ehlihibre tarafından sigortalar için tanzim kılman raporlar 
yüz liraya kadar tayin kılman tazminat için 

Yüz liradan yukarı beş yüz liraya kadar tayin kıvran tazminat içio 
'Beş yüz liradan yukarı tayin kılınan tazminat için 

JRikâbı şahaneye takdim olunan arzuhaller 

Devairi resmryeye verilen arzuhal ve takrir ve tezkere ve lâhiya ve muhtı
ra ve müzekkere ve beyanname ve ihbarnameler 

((Muafiyetin 16, 21, 22, 25, 33, 43., 44, 6\ 86 n a numaralarına mıüraı-
caat) 

Mezuoüyet ve .tahvil ve becayişi memurin ve talebi tekaüde' müJealMiik ih
tida ve istifanameler 
Hadiz İKüdanameterü' 
Tahrir ve tanzim edilen veya şifahen tescil ettMen vekâtetoameter : 

Husus! olanlar 
Umumî olanlar 
(Muafiyetim 6 ve 38 nci ımmnaralanma müracaat) 

Mehaİtim ve mecalisin umuru hukükjiye ve tSCarliyeye dair oiaıı cel|pöa-
malieri 
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Resmi Damga Kanonunun dokuzuncu maddesine merbut 
cetvelini sureti muaddeteai 

Mehadami seriye müraselâtı 
Protesto ve ihfa-nametefle cevaplara ve bunfartm suretleri 
Kıymi emlâkin veya bedeli icanm veyahut veHgüilbtin takdir veya tadtti 
halkacında alâkadarıan tarafmdan vukulburacak müracaat üzerine mıufoanv 
mîrılerjn ita. edecekleri raporlar 5 

^Muafiyetin 34 ncü numarasına müracaat) -
,61 Hat ve hatemıin tetkiki veya münaaiikıfiİKto keşif ve muayenesi zımnında 

mehakimce ita olunan kararnameler ve tayin edilen naiplerin, verecekleri 
raporlar vs bilcümle ehlihibre raporları ve bunların tarafeyne tebliğ edi-
ttecek suretleri 3 

62 Talimnameler ve sulhnamder ve muhbir raporları ve köntratolar ve me-
hakime İbraz olunacak bilançolar 20 

,63 jŞûrayi Devlet ve alel'Umum mehakim ve mecaMs ve heyeti resmiyenım 
muayyen bir meblağı havi oSmıyanak efrada ait olan maabata ve ilâm ve 
hüoceüeriyle kararnameleri ve hakemlerin bir meblağı muayyeni havi ot-
mayan kararları 10 

Meblağı muayyeni havi olanlar resmi nisbiye tabidir. 
..(Muafiyetin 9, 12, 13,, 14, 22, 3Q, 34, 4C(, 41, 42 nci numaralarına mü
racaat) 

64 Kırk bin kuruştan yukarı meblağı havi oJıup itiraz veya fesih veya nafcz ve
yahut sair esbabı kanuniyeden dolayı ayini mtakemeden tekrar ka edile
cek ilâm ve hüccetler 10 

,Kırk bin kuruş veya ondan dun meblağı havi olanlar on birinci mad
dede tayin edilen resmî nİ&binin nısfına tabidir 

,65 Kura ihtiyar meclislerinitt meblağı muayyeni haşvi olmayan ve efrada ait 
bulunan mazbataları 1 

ıMeblağı muayyeni havi olanlar resmi nisbiye 'tabidir., 

66 Bilûmum' mütekaidin ve mazulıin ve eytam ve eramlte tekaüt ve maznun 
sandıklarımdan beş yüz kuruştan ziyade maaş tahsisi kararı katisini havi 
mazbatalar 10 

'(Muafiyetin 40,41 nci numaralarına müracaat) 
67 Emvali gayrimenkulıeden maada terekeleri iki bin kuruşa baliğ olmayan

ların eytamı hakkındaki vesayet hüccetleri 1 
68 .Nafaka hüccetleri 1 
69 Efradın talebi üzerine resmen ita olunan ilmuha/berter ve sair şahadetna

me ve tasdikname ve beyannameler 2 
^Muafiyetin 1.6, 1,7, İS, 23, 22, 27, 3Q, î l s 3& 35(, 44 rtoü mıımaraları-
na müracaat) 

70 Devri muhasebe defterleriyle beraeti zimmet maabatalarjttm memurini mün-
fasiyle ve Divana muhasebat itâmlarnun muhasibi mesule verilen nüsha
ları 5 

71 Efrat tarafından devairi resmiyeye ita edilen her nevi şahadetname ve 
tasdiknameler 2 

CMuafiyetin 1.6, 21, 22, 27,3*0, 32, 25, 44 ncü numıaralanna müracaat) 
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Resmi Damga Kanununun dokuzuncu maddesine merbut 
cetvelin sureti muaddelesi 

Ziraat Bankasından İstikraz edeceklere mahallerinden ita otuoan ilmü
haberler 
Resmi mekâtibi rüştiye ve bütçede bulunan mekâtıjbi saire şahadetna
meleri 

Resmi mekâtibi idadiye ve bütçede bulunan mekâtibi saire şahadet
nameleri 
Resmî mekâtibi âlîye ve bütçede bulunan mekâtibi saire şahadetna-
ımeleri 
(Muafiyetin İS ve 19 ncu numaralarına müracaat) 

Mesalihi hususiye için makamatı tesmiyeye keşide olunan telgrafnamele-
fin mahtum veya mahfî olan nüshası 
Tezakiri osmanİye 

(Muafiyetin 70 nci numarasına müracaat) 
Her nevi eşyanın mahalli husul ve mahreç şahadetnameleri 
MemaÜki şahaneden ihraç olunan veyahut dahÜen bir mahalden diğer ma-
hale nakledilen eşya için gümrük idarelerinden verilecek teskere ve şaha
detname üzerine eşyayi mezkûrenin vusulünü mü'beyyia yazılacak şerh 
(ve zahrîyeler veyahut bunların yerine kaim olacak varakalar 

Teminatı mehuzemİ yüz kuruş veya ondan dun eşyaya ait olanlar 
Teminatı mehuzesi yüz kuruştan ziyade eşyaya ait olanlar 
.Mezkûr şerh ve zehriyeler tadil edildiği surette damga resmi yalnız 
birincisinden istifa olunur. 

Gümrük idareleri tarafından verilen kapı puslalart 
Hükkâmı muvazzafa tarafından verilen munakehat izinnameleri 
Hükkâmı gayri muvazzafa tarafından verilen munakehat izûınatneterİ 
Mileld gayri müsJime munakehat vukuatına mahsus ilmühaberler 
Hayvanatı ehliyetlin hini furuhtuna ledeliktiza tıayiimn tayini hüviyeti 
için imam ve muhtarlar ve sair memurlar tarafından; ita akman varakalar 
Devairi resmiyeden efrada tebliğ olunacak evrakın tebliğ ve tesellümünü 
havi itmuhaberler 
Devairi resmiyeden efrada tebliğ olunacak her nevi İhbarnameler 

/(Muafiyetin 24 rtcü numaraısMia müracaat) 
JCabz ve ibrayi havi her nevi evrak ; 

Yıüz kuruşa kadar meblağı havi olanlar 
.Yüz kuruştan yukan iki bin kuruşa kadar olanlar 
tki bin kuruştan yukarı beş bin kuruşa, kadar olanlar 
[Beş bin kuruştan yukarı on bûı kuruşa kadar olanlar 
On bin kuruştan yukarı yirmi bin kuruşa kadar olanlar 
Yitimi bin kuruştan yukarı elli bin kuruşa kadar olanlar 
EMİ hin kuruştan yukarı meblağı muayyeni havi olanlar ile meblağı 
muayyeni havi olmayanlar 
Efradın meblağı muayyeni havli olarak devairi resmdyeye ita eyledik
leri makbuz ve ibra senetleri resmi nishiye tabidir. 
{.Muafiyetin 6, 23,, 37, 45, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 79 ncu 
numaralarına müracaajt) 
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Resmi Damsa Kanununun dokuzuncu maddesine merbut 
cetvelin sureti muaddeiesıt 

Ba üâm verilen biikutn üzerine afozedilen mebaliğ İçin icra dairelerine ita 
olunan makbuz senetleri: 

Yüz kuruşa kadar mebaliği havi okular 
Yüz kuruşta» ziyade meblağı havi olanlar 
<(Muafiyetkı 52, €0 ncı numaralarına müracaat) 

,Posta ve telgraf ücretleri için verilen makbuzları 
Emaneti zayia mukabilinde ashabına tazmkuen verilen mebalıiğtfi mak
buzları : 

Yüz kurusa kadar mablağı havi olanlar 
Yüz kuruştan ziyade meblağı havi olanlar 
(Muafiyetin 52 nci numarasına müracaat) 

Devairî resmiyeden efrada verilen havalenamelerin ahznni mübeyyin ita 
olunan makbuzlar 

Her nevi gazete ve risalelerin abonman makbuzları: 
Yüz kuruşa kadar meblağı havi olanlar 
Yüz kuruştan yukarı meblağı havi olanlar! 
.(Muafiyetin 52 nci numarasına müracaat) 

Efrat tarafından kâğıt, bez veya sair havale üzerine tentip ve tevzi olunan 
matbu ve gayri matbu ilannameler ve programlar ve tarifli ilânlar ve ilâ
nı havi kataloglar ve mektup tarzında açık varakalar (Sirküler): 

(Muafiyetin 67 nci numarasına müracaat) 
£fradtn menafi i ne müteallik olarak talik edilen devairi resmiye üânatı 

(Muafiyetin 64 ncü numarasına müracaat) 

Efrat tarafından kâğıt veya mukavva üzerine bâttertip mevakü umumiye-
,de talik ve Üteak veyahut ahar suretle teşhir edilen ilânat 

Ayrı ayn eşhas tarafından mev&ddı mıütenevvk hakkında tanzim 
edilip bir kâğıt veya mukavvaya deroolıunan işbu numarada muhar
rer üâoattm her biri için ayrıca resim ifası tezim gelir. 
({•Muafiyetin 65 nci numarasına müracaat); . 

Efrat tarafından kâğıt ve mukavvanın gayri mevad üzerine bittertip me-
uroumıiyede talik ve İJsak veyahut ahar suretle teshir edilen üâoat : 

Bir metre muralbbaın nısfı veya ondan dun olanlar senevi 
'Bir metre murabbaın nısfından ziyade bir metre muraMbaırta kadar 
olanlar senevi 
ittir metre murabbamdan ziyade atanların beher metre muralbbaı ve 
ıküsuratı için senevi 
{Muafiyetin 65 nci numarasına müracaat) 

Her nevi adresleri havi mecmualar : 
iki yüz sayfaya kadar olanlar 
İki yüzden yukarı beş yüze kadar sayfayı havi olanlar 
(Beş yüzden yukarı sayfayı havi olanlar 
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Adet cetvelin sureti muaddelesi sim resim 
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96 Doğrudan doğruya efrat veya efradın menaCtine ait olarak devairi res
miye tarafından her nevi gazetelere ve resaiU mevkuteye dercettirtaı Ka
natın nüshai asliyesi: 

ıBir defa tabettirilecek ilân İçin 
İki defadan on defaya kadar tabettiniteoek ilân ipin 
On bir defadan yirmi defaya kadar tabettirilecek üân içki 
Yirmi bir defadan elli defaya kadar tabettirilecek ilân için 
.Elliden ziyade tabettirilecek Hân için 
Tekrar edecek ilânlar ilk ilân tarihinden itibaren bir «ene içinde neş-
tredilmiş, olmalıdır. tlânatı mükerrere metninin teferruatlıca icra edi
lecek tadilât fazla damga resmi istifasını istikanı etmez.: 
(Muafiyetin 64, 66, 68 nci numaralarına müracaat) 

97 Resaüi gayri mevkuteye dercettirilen ilâaatın nüsha» asliyesi 1 4 
,(Muafiyetin 64,67 nci numaralarına müracaat) 

98 Beş kuruş veya ondan fazla maktu veya nisbî damga resmine tâbi evraka 
devairi Hükümete ibraz olunan hulâsa ve suret ve tercümeleri 5 20 

Def kuruştan dun damga resmine talbi evrakın devairi Hükümete ib
raz olunaa hulâsa ve suret ve teroümelerkıden astUannın tâbi olduğu 
damga resmi istifa olunur, 
^Muafiyetin 75 nci numarasına müracaat) 

99 JBfrat tarafından vukubulan talep üzerine kuyudat ve rmıkarreratı resmi-
•yenin efrada venilecek hulâsa ve suretten 5 20 

^Muafiyetin 4, 9 ncu numarasma müracaat) 
100 Her nevi inşaata müteallik olarak efrat tarafından devairi resmiyeye ita 

kılınacak resim ve plân ve haritaların beheri 3 17 
{Muafiyetin 12 nci numarasına müracaat) 

llOjl Her nevi inşaata müteallik olarak devairi tesmiyeden müteahhitlere veri
lecek resim ve plân ve harita ve kesif defterlerinin beheri 3 7 

«102 Memurinin tercümei hal varakaları S 20 
Tercümei hal varakalarınla, raptoVunacak evrakı müsbke suretleri bir 
kâğıt üzerine tahrir edilmiş olur ise bir suret addolunarak beş kuruş 
.resmi maktua tabidir. 
(Muafiyetin 72 noi numarasına ve 69 ncu maddeye müracaat) 

103 Müzayede ve münakaşa kaimelerine keşide olunacak jhalei katiye- karar
ları : 

/Bin kuruşa kadar bedeli İhaleyi havi olanlar 1 1 
(Bin kuruştan yukarı bedeli ihaleyi havi olanlar 3 2 

104 ^Mültezimine ita olunacak ilzamı havi zabıtnameler 2 23 

105 Arak amalinde istimal edilmek üzere müskirat âmilleri ve meyhaneciler 
iarafmdan mubayaa olunan kuru üzüm ve incir ve hurma gibi mevaddı 
ihAidaiyenin kaydına mahsus deftere her kaydolunan miktar için 2 8 

1)06 İmal olunan şarap ve arak m miktarını mutazaımnua olarak jstimare def
terlerine ve tüccar beyninde alınıp satılan harir ve kazaların kaydına mah-
,sus resmi cüzdanlara icra edilen beher kayit için 2 <8 

fSL Sayısı : 10) 
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Resmi Damga Kanununun dokuzuncu maddesine merbut 
cetvelin sureti muaddetesi 

Fevkalâde damca vazı bordroları 
Pul bayikminitt pul rştarasına dair olan bordnolart 
Pul beyiye ruhsatnameleri 
Kitap, risale ve gazete neşri ruhsatnameleri 
Su ve gaz ve tnaımvay kumpanyaları ve bunlara mümasil şirketlerin tu
nik ve maabirde hafriyat ve tamirat İcrası için devairi belediyeye vsarfecek-
Jeri İhbarnameler 
ıSu ve gaz kumpanyaları fle bunlara mümasil şirketlerin abonman muka
velenameleri 
Tiyatro ve konser ve balo biletleri: 

Yirmi kuruştan kırk kuruşa kadar 
ıKııfc kuruştan yukarı olanlar ile biletin üzerinde kıymeti muharrer 
ofaıayanlar 
(Muafiyetin 88 tıct numarasına muraoaaıt) 

Devadri resmiye sandığına tesl'kn olunacak mebalige ak nıaklbuznameler 
üe devam resmiye tarafıodaıı efrada her nevi nakliyat için ita olunan has
bi nakliye ve eda ve transit tezkereleri veya bunların yerine kaim olacak 
ruhsatname ve İlmühaberler 
Ve bedeli öşre ve rüsumu saireye mukabil aynen bıraktlan zehair ve eşya 
için verilen makbuzlar ve deva>iri belediyece verilen naildi tezkereleri ve 
her nevi mecra hafriyat ve tamirat ruhsatnameleri her şekilde tütün ve, 

tönbeki beyiye tezkereleri 

(D 

C2) 

(1) 

(2) 

-Ferağ ve imBkıal ve inşaat ve tamirat tezkıereiari ve yüz kuruşa kadar offlan 
esnaf tezkereleri ile sergi ruhsatnameleri 
Mürur tezkereleriyle on kuruş harca tabi olan pasaportlar ve pasavanlar 
,ve yüz kuruştan yukarı iki yüz kurusa kadar esnaf tezkereleri ve sergi 
-ruhsatnameleri 

Saydd bahri ve Deraaadet ve merafcizıi vüâyattan gayri mahallerde verilen 
tsaydi »berrî tezkereleri ve si'liâh taşımak mezuniyetini mutazammın tezke-
ıreter ve iki yüz kuruştan yukarı üç yüz kuruşa kadar resme tabi esnaf 
tezkereleriyle sergi ruhsatnameleri 
Pasavanlar üç yüz kuruştan yukarı resme tabi esnaf tezkereleriyle sergi 
(ruhsatnameleri 

Pasaportlar ve payitahtı saltanatı seniyede ve vüâyatı şahane merafcizin-
de ita olunan saydi benî tezkereleri 

Saydi bahrî ve berrî tezkereleri 75 nci madde makaoıma ka'im olmak üze-
je tadÜen tanzim edilen maddei mahsusada aletutlak on kuruşluk pula, 
tâbi tutulmuştur. 

Pasaportlar balâdaki birinci fıkrada münderiç maddei mahsusda yirmi beş 
ıkuruşhık pula tâbi tutulmuştur. 

<S< Sayşt : 10) 
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Kavmbâ Mal&ıe Encümeni Mazbata» 

Maktamı Riyaseti Cefileye 

Resmi Damga Kanununun tadilini mutazammın 
ve Heyeti Urmuttİyenin müstaceliyet kapariyle Eocü-
menimize muavvel kamın lâyihası mütalaa ve tetkik 
otundu, 

1331 senesinde mevkii meriyete konulan Damga 
Kanununun umum mevaddına şamil olan tadil tek-
lifini müzakere ederken on beş sene zarfında, mem
lekettin tahavvülâtı jktisadiyesini de nazarı dikkkat-
ten dur tutmayan encümeniniz tedıaMutde bulunan 
paranın kabiliyeti iştiraiyesini de teemmül ederek 
tezyidi rüsuma esas itibariyle karar vermiş, fakat 
(her smıf halkla alâkadar olan Damga Kanununun 
icalbatı asıriyeye göre tanzimi esaslı tetkika* icrasına 
mütevakkıf ve bu da vakte muhtaç bulunduğuna bi
naen kanunun heyeti umumiyesi hakkındaki tetkika-
tına devam etmekte beraber müdafaai vatan ipin su
huletle para ahzi mümkün olan menaıbiden yapılaeafc 
istifade! maliyi tehir etmek de muvafık görülmediğin
den yedi maddeyi havi bir lıâyihai kanunıiyei tanzim 
ederek müstacelen müzakeresi talebiyle Heyeti Ce-
lileye takdim eylemiştir. Lâyiha!, mezkûrede görüle
ceği veçhile mahalli İstimali itibariyle yekdiğerindenı 
farklı olan rüsumu mafctuada iki misil zam kabul ey
lediği halde rüsumu nisbiye İte devairi Devlette müs
tamel resmi munzam pullarına bir misil zam İle ik
tifa eylemiş ve rüsumu maktuaya ait olan cetvelin 
nıütekaidkıle eytam ve enamü maaş mazbatalarıma 
ait 66 ncı ve mektep şahadetnamelerine ait 73 ve 
münafcehat izinnamelerine aıh 79 - 8,1 nci maddeleritı-
deki pul miktarını tezyitten istisna eylemiştir. Dam
gadan maksat resim cifaayeti olduğu hailde maktu ve 
nisbi pulları mahalli istimal itibariyle yekdiğerinden 

tefrik hem külfet tahmilini mucip ve hem de teşev-
viişata meydan vermekte olduktan başka nevinin bu-
lunamamasından veyahut zuhül eseri olarak ösafc 
olunmasından velev cüzî dahi olsa ceza tayini hiçte 
caiz görülmediğinden maktu ve nisbt puflar Muflan-
na göre istimal keyfiyeti tevhit edifattis ve bu tevhit 
dıolayısiyle Resmi Damga Kanununun 39, 77 nci 
maddeleri hükümsüz kaldığından mülga addolun
muştur. 

Kanunun cezaya müteallik olan ahkâmı zaten bir 
kuruş resim için yüz kuruş ceza tayin eylediğinden 
tezyidi rüsum dolayısiyl* cezaların dahi bu nıHbetİ 
mütezayide tahtında yükselmesinde hata ite ceza ara
sında nisbet ve adalet görülemiyeceğİMden ve tezyit 
edilen rüsumu da cezasız bırakmak da muvafık gö" 
.Bilemediğinden zamlar dahi dahili hesap olmak üze
re alınacak cezalardan yüzde elli tenzilât icrası ka
rarlaştırılarak bu maksadı temin için beşinci madde 
tahrir edilmiş ve kanun lâyihası dahi merbuften takdim 
kılınmıştır. 

115 Ağtntos Ii33ı6 

Kavanıini 'Maliye Encümeni Mazbata Muharriri 
Reisli 

Gümüşaoe 
Masan Fehmi 

(Kâtip 
;B*ga 

Hamit 

~~ 
Aza 

Konya 
Arif 

.Erzurum 
-Süleyman Necalfci 

Aza 
jMalatya 

Sıtkı 

Murazendi MaEye Encümeni Mazbatası 

Büyük Mitte* Meclîsi Riyaseti Çeliksin©. 

Resmi Damga Kanununun tezyidi hakkında Ma
liye Vekâletince tanzim ve Heyetti Vekile karartyle 
Mecfai Aliye irsal buyurulan lâyihai kanuniye encü
menimize de havale buyurulmakla mütalaa ve tetkik 
olundu. Hususu mezkûr hakkında Kavanâni Maliye 
EnOümeninden tanzim olunan mazbatada dahi der-
meyan olunduğu veçhile, elıyevm mevkii tatsbüsta 
bulunan Resmi Damga Kanununun ahvali hazıraya 

nazaran muhtacı tadil bulunması hasebiyle bunun bi
ran evvel ve yeniden tetfcikiyle matluba muvafık bir 
şekil ve surette tertip edrhnek üzere şimdilik ve mu
vakkat olmak üzere kanunu mezkûrda münderiç dam
ga resmî makadirinin tezyidi esas itibariyle enoiime-
nimizce de muvafık görülmüştür. Binaenaleyh bu hu
susta Kavanini Maliye Encümeninden tanzim olunan 
lâyüıai kanuniye münderecatı tasvip edilmiş ise de 

<S. Sayısı : 109 
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Jâyİhai mezkûrenin birinci maddesinde münderiç rüsu
mu maktuanm beş rmsltne iblâğı ve ikinci madde-
sinde muharrer rüsumdan Resmi Damga Kanunumla 
dokuzuncu maddesindeki cetveli mahsusta mündemiç 
73 numaralım olan ve mektep şahadetnamelerine ait 
bulunan resim ile ve 79, 81 numaraları -teşkil eden ve 
ırtünakehat izinnamelerinden alınacak olan resmin 
tezyitten istisnası muvafık olamayacağı ve yatare ey
tam ve eramil maaşatt mazabttının tezyidi münasip 
görtitemediği cihetle matidei mezkûra o yolda tadil 
edilmiştir. Lâyihai mezkûrenin mevadı müıtebafciyesi 
'Kavamni Maliye Encümeninin nokta! nazarı veçhi

le aynen kabul edilmiş olmakla, keyfiyetin Heyeti 
Umumiyeye arzı tezekkür kılınmıştır. 

Muvazene* Maliye En. Mazbata Muharriri 
Reisti 
Ferit 
Kâtip 
Kozan 

Mustafa Lûtfi 

-Aza 
Mardin 
Necip 

Fuat 

Aza 
»Mardin 
İbrahim 

Aza 
.Baziz 
Feyzi 

((jSs S a y m : WX> 
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KA VANt'Nt MALİYE ENCÜMENİNİN 
TBKIİFİ 

iMlADDE 1. — 25 Zilhicce 1322 ve 6 Şubat 1321 
tarihti Resmi Damga Kaounu mucibince istifa edik-
mekfte edan rüsumu maktua üç misline ve kanunu mez
kûrun on birinci ve cm beşinci ve yirmi birinci madde
lerindeki rüsumu nisbiye ile resmi munzam puttan iki 
misline iblâğ edilmiştir. 

MADDE 2. — Resmi Damga Kanumuıun doku-
kuzuncu maddesinde gösterilen cetveli mahsusun 66 
73 - 79 - Sİ numaraîariyle alınmakta ofan damga res
mi birinci maddedeki tezyitten müstesnadır. 

MADDE 3. — Resmi Damga Kanununun ikinci, 
dokuzuncu ve on birinci maddelerinde muayyen olan 
müsutnu msbiye ve maktua puttan İstimal ve ösak İti
bariyle işbu kanunun mevkii meriyete vazuıdan itiba
ren hüfcmen tevhit edilmiştir. 

MADDE 4. — Resmi Damga Kanununun 39 ve 
77 ncİ maddeleri mülgadır. 

.MADDE 5. — Birinci madde mucibince ibak olu
nacak pul miktarına göre Resmi Damga Kanununun 
38 ve 52 nci maddelerini muaddil 3 Nisan 1333 tarihli 
<mevadı müzeyyüe ahkâmma tevfikan aljnacak ceaayi 
nakdilerden yüzde elli tenzıiM icra edilerek bu hesaba 
göre hükinolıunacalk cezayi nakdiler 3 Nisan 1333 ta
rihli mevadı müzeyyeledeki miktarı tecavüz eömiye-
cektir. 

iMADDE 6. — ts/bu Kanun faer mahalde tarihi nes
rinden on beş gün sonra meriyülicradır. 

MADDE 7. — İşbu Kanunun icrasına Heyeti Ve
kile memurdur. 

(15 Ağustos 1336 
Kavamini Maliye Encümeni 

Rmi 'Maabata Muharriri 
Hasan Fehmi Süleyman Necati 

MUVAZENE! 'MALİYE ENCÜMENİNİN 
TADİLİ 

MADDE 1„ — 25 Zilhicce 132Û ve 6 Şubat 1321 
itarMİ Resmi Damga Kanunu mucibince istifa edil
mekte olan rüsumu maktua beş misine ve kanunu mez
kûrun on birinci ve on beşinci ve yirmi birinci madde
lerindeki rüsumu iMsbiye ile resmi munzam pulları ilci 
misime iblâğ edilmiştir, 

.MADDE Z — Resmi Damga Kanununun doku-
kuzuncu maddesinde gösterilen cetveli mahsusun 66 
nunrarasİyle alınmakta olan damga resmi birinci mad
dedeki tezyitten müstesnadır. 

Reis 

.Kâtip 
Kozan 
itafa Ltttfi 

Aza 
Etâziz 
Feyzi 

Maabata Muharriri 
Çorum 
Fuat 

Aza 
Mardin 

ibrahim 
Aza 

Mardin 
Necip 
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5. Sayısı : 11 

Matbuat ve İstihbarat Müdüriyeti Umumiyesi Muvaldcat Bütçe Ka
nun Lâyihası ve Muvazene! Maliye Encümeni Mazbatası 

Ankara 

8-IX - 1336 

Büyük M i i t Mecfei Rtipaftâ CeSfesbe 

Senei haılâye haziranında eylül gayesine kadar Matbuat ve İstihbarat Müdüriyeti Uımumiyesince tanzim kı
lman dört aylık muvakkat bütçe kanun lâyihası Heyeti Vekilenin S - IX - 1336 tarihindeki içtimaında tasvip 
edflmriş ve berayi müzakere Riyaseti Oeöeflerine tevdii takarrür eylemiş olmakla ifayi muktazasmı rica edenim. 

B. M. Meclisi Reisi 
M. Kemal 

Lâyihai Kanuniye 

ıMADDE L — İcra Riyasetine merbut Matbuat 
ve teihbaral Müdüriyeti UmMmSyesiaLn bidayet te
şekkülü olan 1336 senesi haziranından senesi mezkûre 
eylül gayesine kadar olmak üzere dört aylak maaşat 
ve masarifartmı mübeyyin muvakkat bütçe otuz beş bin 
beş yüz on «ekiz lira olarak kalbul edilmiştir. 

;MADDE 2. — 2G Ramazan 1338 ve 7 Haziran 
1336 tarihli Kanun ile muta tahsisata mahsuben vuku-
buAan sarfiyat dahi bininci maddede muharrer mebalige 
malhsup olunacaktır. 

iMiADDE 3. — tşbu Kanun mucibince vukubuk-
cak sarfiyat İcra Reisimin tasdikiyle müdüriyeti umu-
miyece yapılacaktır, 

MADDE 4. — tşbu Kanunun tatbikine İcra Ri
yaseti ve Maliye Vekâleti memurdur. 

Maarif Vekili 
Dr. Rıza Nur 

İktisat Vekili 
(Mahmud Celâdettin 

Erkânı Haıbiyei Umumiyei 
Reisi 
ifsmet 

Seriye Vekili 
Fehmi 

Nafıa Vekili 
(smail Fazıl 

Milli Müdafaa Vekili 
iFevzi 

;Dah«İ!fciye Vekili 
Refet 

jSıhhiye Vekili 
Dr. Adnan 

Büyük Millet Meclisti RfiyaseÜ GeSlegne 

Matbuat ve İstihbarat Müdüriyeti Uımımiyeskıin 
mebdei teşekkülü olan sened Maliye Haziranından Ey
lül gayesine kadar tanzim kıimaa dört aylık muvakkat 
bütçe lâyihai kanumyesİ encümen'imize havale buyuru!» 
makJa mütalaa ve tetkik olundu. 

Müddeti mezkûre zarfında Matbuat Müdüriyetine 
müteallik htdenrat İfası için otuz beş hin küsur lira ta
lep olunduğu anlaşılmış ve bu da şayanı istiksar gö
rülmemiş olup, umumî ve muvakkat bütçenin teşrini
evvel gayesine kadar Heyeti Umumiyece kabul edile 
miş olmasına, nazaran mezkûr bütçeye müiöıak bulu
nan salifülarz Matbuat ve İstihbarat Müdüriyeti Umu
miyesi bütçesinin de bu müddet kadar temdidi ve ta
lep olunana otuz beş bin Uranın kırk beş bin liraya İb

lâğı encümemimizce kabul olunarak bu esasa binaen 
tanzim olunan lâyihai kanuniye müsveddesinin Heye
ti Umumiyeye arzı tezekkür kıknmıjtır. 

eİ Maliye Encümeni 
.Reisi 

Çorum 
jFerid 

Aza 
Sivas 

hmet Rasim 

Kâtip 
jKozan 

.Mustafa 

Moabata Muharriri 
ıÇorum 

Fuad 

Aza 
Mardin 
Necdb 



— â — 

.MADDE 1. — Üç yüz tftuz altı senesi haziran ip
tidasından teşrinievvel gayesine kadar Matbuat ve 
İstihbarat Müdüriyeti Umumiyesi muamelât ve hjde-
matı umumiyesindtı ifasına muktazi kırk beş biti 
(45 ODOO Uranın avans olarak sarfı için Heyeti tcraliye 
Riyasetüne mezuniyet verilmiştir. 

ıMADDE 2. — Jjbu Kanun tarihi nesrinden itiba
ren medyüficradır. 

MADDE 3. — İşbu Kanunun icrasına Maliye Ve
kili ve Heyeti İcradye Reisli memurdur. 

Reis Mazbata Muharriri 
Çorum Çorum 
Ferid Fuad 

Aza 
MapdBn 
Mecdb 
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