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fcîRİNCİ CELSÎİ 
Açtlma saati : 12,35 

REİS — Eeiaisani vekili Vehbi Ef. Hz. 

KÂTtPLEB: Feyyaz Âli B. (Yozgad), Basim B. (Sivaa) . 

BEİS —> Efendim, ekseriyetimiz yok, yokla
maya müracaat ediyoruz. 

Yoklama esnasına Mecliste mevcut olanlar: 
Dr. Adnan O. (İstanbul), Ahmet Ferit ii. 

(İstanbul), Ahmet M&zhar B. (Üsküdar), Hü
seyin Hüsnü E l (Üsküdar), ilâmdı Namtk B. 
(izmit), Hafız Abdullah Ef. (İzmit), Osman 
Fevzi Bf. (Erzincan), Nusr-at E l (Erzurum), 
Necip B. (Ertuğrul), Büstü B. (Ergani), Mah-
mud Esad B. (izmir), Hüseyin Hüsnü E l (İs
parta) , Halil ibrahim B. (Antalya),-Şakır B. 
(Ankara), Haeı Atıf E l (Ankara), Hilmi B. 
(Ankara),.Ömer Mümtaz B. (Ankara), Nainı 
E l (İçel), Ali Rıza E l (Batum), Hüsnü İt. 
(Bitlis), Derviş B. (Bitlis), Ziya B. (Bitlis), 
Vehbi B. (Bitlis), Operatör Emin B. (Bursa), 
Ali Ulvi R (Burdur), Dr. IHıad B. (Bolu), Nuri 
B. (Bolu), Cevat B. (Bolu), Tunalı Hilmi B. 
(Bolu), Mustafa Vasfi B. (Tokad) Faik B. 
(Cebelibereket), Dursun B (Çorum), Fuad İt. 
(Çorum), Mustafa B. (Dersini), Hasan Hayrİ 
B. (Dersim), Mustafa Sabri Ef. (Siird), Salih 
E l (Siird), Şevket B. (Sinob), Rasim B. (Si
vas), Memed Şükrü B. (Karahisarı Sahip), IJa-

.„ ül Hilmi E l (Karahisarı Sahip), Mustafa Hu
lusi E l (Karahisarı Sahip). Mîemet Vehbi B. 
( Karesi) , Hasan Basri B. ( Karesi) , 
Dr. Suad B. (Kastamonu), Hüseyin E l 
(Kozan), Ömer Vehbi E. (Konya), Kastım 
Hüsnü B. (KonyaT, Vehbi E l (Konya), Rıza B. 
(Kırşehir), Yahya Galip B. (Kırşehir), Sahil 
E l (Kayseri), Atıf B. (Kayseri), Abdürrahmaıı 
Lâmi E l (Anteb), Hasan Fehmi B. (Gümü-
şane), Ruşen B. (Gümü^ane), Fikri Faik B. 
(Genç), Ali Vasıf B. (Gene), Ali Haydar B. 
Genç, Fikri E l (Genç), Cevdet B. (Kütahya), 
Ragıp B. (Kütahya), Esat B. (Lâzistan), Dr. 
Abidin B. (Lâzistan), Derviş B. (Mardin), Yu
suf Ziya B. (Mersin), Tahsin B. (Maraş), Sıt
kı B. (Malatya), Hacı Ahmet E l (Muş), Rıza 
B. (Muş), AbdülganiB. (Muş), Kasım B. (Muş), 
Said B. (Muş), Hakkı Paşa, (Niğde), Hasan 
B. (Van), Süleyman Sırrı B. (Yozgad), Memed 
Hulusi E l (Yozgad), Feyyaz Âli B. (Yozgad), 
Rüstem B. (Oltu), Yasin B. (Oltu), Tufan B. 
(Hakkâri), Mazhmar Müfit B. (Hakkâri). 

RAOIB B. (Kütahya) — Beis Bey, yoklama 

hakkında mâruzâtım var. Meclisin kıymetli za
manları böyle saatlerce yoklama ile geçiyor. 
Halbuki, rüfckayı kiramın pek çokları mezun, 
yoklama defterinden mezuninin İsmi çıka
rılır da yalnız mevcutlar üzerinde yoklama ya
pılırsa elbet beş on dakika da biter ve pek kıy
metli zamanlarımız kaybolmaz. Onun için ka
leme emir buyurulsun, kalemden mezunlar 
istisna ve ihraç edilmek üzere mevcutlara ait 
bîr defter yapılsın. 

REİS — Efendim, hu hususta zannedersem 
evvelce de bir defter yapılmıştı. Fakat o da 
araya karıştı gitti. 

RAOIB B (Kütahya) — Defter her hafta 
değişebilir, Defter yapmakta nedir, bir iş de
ğil ya?.. 

TUNAL HÎLMÎ B (Botu) — Efendim, kıs
telyevmi evvelâ kâtiplere yapınız. 

BEİS — Efendim, Meclisi açıyoruz, zabtı 
sabık hulâsası okunacak, dinliydim. 

(Kâtip Feyyaz Âli Bey, zaztı sabık hulâsa
sını okudu). 

1. — ZABTI SABIK HULASASI 

Birinci celse 
Reisi sanı vekili Vehbi Efendi Hazretlerinin 

tahtı riyasetlerinde saat birde inikat etti. Zabtı 
sabık hulâsası kıraat ve aynen kabul olundu. 
İstiklâl mahkemeleri âzalıkları İçin icra kılı
nan üçüncü intİhabda ihrazı ekseriyet" eden 
zevatın esamisi tebliğ olundu. Bitlis mebusla
rından Yusuf Ziya ve Mehmed Arif Beylerle 
Hakkâri mebusu mazhar müfid Beyin mezuni
yetlerine müteallik olan Divanı riyaset kararı 
kıraat ve kabul edildi. Genç sancağının müsta-
killen idaresine dair Heyeti Vekileden mevrut 
lâyiha i kanuniye Dahiliye encümenine; Ankara 
Koyan Düyunu umumiye başmüdüriyetlerine 
ınuktazi meblâğın Muvazenei umumiyeye ithali 
hakkındaki lâyiha Kavanİni Maliye encümenine 
havale; tenvir ve irşad hakkındaki kararname 
berayi malûmat kıraat olundu. Muallimlerle 
Dar ül muallimin talebesinin askerlikten tecille
ri hakkındaki teklifi kanuninin ruznameye alı
narak mustacelen müzakeresi kabul ve birinci 
madde hakkında müzakere cereyan ederek na
zarı dikkate alınan tadil takrirleri ile madde-
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nin berayi tetkik Müdafaai milliye encümenine 
havalesi tensip edildi. Besim Atalay Beyin düş
manlar tarafından ika edilen mezalimin bir ki-
tab şeklînde neşredilmesine dair teklifi kanu
nisi Lâyiha enetimenine, Vehbi Beyin Bitlis 
zürraı hakkındaki takriri Muvazenei maliye 
ve Maarif hakkındaki teklifi Maarif encüme
nine; İzmit mebusu Hamdi Beyin Konya'da 
ikinci bir İstiklâl mahkemesi teşkili hakkındaki 
teklifi Lâyiha encümenine, Giresun, Tirebolu 
ve Ordu kazalarından müstakil bir liva teşkili 
hakkındaki lâyiha Dahilîye encümenine havale 
olundu. İçel mebusu Ali Rıza beyin mezuniyeti 

temdit ve doktor Suad Beyle rüfekasmm haf
tada lâakal üç İçtima aktedilmesine ve içtima-
ların saat on ikide başlattırılmasma dair tak
riri kabul olundu. Şark cephesindeki muzaffe-
riyetten dolayı Aydın mutasarrıflığı ile Mardin 
belediye riyasetinden mevrut telgraf kıraat 
olundu. Bilâhara düğünlerde israfatın men'i 
hakkındaki kanunun Şer'iye Encümeninden ge
len maddeleri müzakere olunub üçüncü maddesi 
tay ve beşinci maddesi aynen ve dördüncü mad
de de Canik mebusu Nafit Beyin teklifi veçhile 
tadilen ve heyeti umumiyesi ekseriyetle kabul 
olundu. Erzurum mebusu delâlettin Arif Beye 
iki ay mezuniyet itası teıısih olunarak teneffüs 
için celse tatil olundu. 

İkinci celse 
Vehbi Efendi Hazretlerinin tahtı riyasetle

rinde zevali saat üç buçukta celse kuşat edildi. 
Malatya mebusu Sıtkı Beyin İstiklâl mahkeme
lerine dördüncü âza olarak intîhab edilecek ze
vatın bir an evvel intihabına dair takriri red 
ve Konya hâdisei isyaniyesini tetkik için azadan 
Fuad, Ferid ve Şevket Beylerin izamlarına mü
saade olunması hakkındaki Riyaseti celile tez
keresi kıraat ve müzakere cereyan ederek me
zun addolunmaları kabul olundu. Siverek Liva
sının müstakillen idaresi hakkında Siird mebusu 
Mustafa Sabri Efendinin takriri Dahiliye encü
menine ; Erzurum mebusu Nusrat Efendinin Er
zurum, van, Bitlis muhacirerine muavenet edil
mesi hakkındaki teklifi Heyeti Vekileye havale 
olundu, izmir mebusu Mahmut Esat Beyle rüfe
kasmm Genç mebusu Fikri Bey hakkındaki tak
rirleri nazarı itibare alınarak perşembe günkü 
ruznameye ithaliyle bir celsei hafiyede müza
keresi kararğir oldu. Tunalit Hilmi Beyin İstik
lâl mahkemeleri âzalarının irşad vazifesiyle de 
meşgul olmaları hakkındaki takriri reddolundu. 

Bitlis mebusu Ziya ve Mehmet Arif Beylerin mezu
niyetlerinin 15 nisana adar temdidi hakkındaki 
takrirleri kabul olunarak cumartesi günü içtima 
edilmek üzere saat 4,15 ta celse tatil olundu. 
Reis vekili Kâtip Kâtip 

Vehbi Rasİıu Feyyaz Âli 

BEİS — Efendim, zabtı sabık hulâsası hak
kında mütalâ dermeyan edecek var mı? 

HOCA OSMAN FEVZİ Ef. (Erzincan) — 
Bendeniz bir takrir takdim etmiştim. Ne muame
le gördü? 

REİS — Neye dair? 
HOCA OSMAN FEVZİ Ef, — Muallimlerin 

tecilleri hakkındaki kanuna dair. Bunların imti
hana tâbi tutularak tecilleri hakkında bir tak
rir idi. 

REİS — Onların hepsi havale olundu. Ho-
aaefendi. 

SITKI B. (Malatya) — Reis Bey, bendeni
zin istiklâl mahkemeleri âzalarmm dörde iblâğı 
hakkında vermiş olduğum takrir Heyeti Celile-
de okundu ve kabul olundu. Halbuki zabıtta 
reddolundıı diyor, kabul edildiği ve ruznamedo 
müzakere olunacağı beyan olunmuştu. 

MUSTAFA SAERt Ef. (Siird) — Azaların 
döre iblâğı hakkında Adliye enrümeni maz
batası vardı. Sıtkı Beyin teklifi başka idi. 

SÜLEYMAN SIRRI E. (Yozgad) — Sıtkı 
Bey teklifinde âzanm dörde iblâğı ile hemen in
tihabını teklif ediyordu. Bu hususta bîr teklif 
var, o müzakere edilirken bu teklif nazarı iti
bare alınsın denildi ve o snretle müzakereci 
tfchir olundu. 

REİS — Peki o yolda tashih olunsun. 
HAMDİ NAMIK B. (İzmit) — Efendim, 

Konyada'ki istiklâl mahkemesinin üçe iblâğı 
hakkında dün takdim etmiş olduğum takrir 
okunduğu sırada burada bulunamamış ve takri
rimi izah edememiştim. Takririm Lâyiha en
cümenine havale edilmiş. Halbuki bendenize bu 
lüzumu ihsas ettiren Konya seyahati olmuştu. 

Efendiler şunu arzedeyim ki, yalnız İlgın ka
zasından şimdiye kadar İstiklâl mahkemesine 
iki bin sekiz yüz altmış kişi sevkedilmiştif" 
Şİındi tasavvur buyurunuz. İki bin küsur kişi
nin muhakemesini bir İstiklâl mahkemesi rüyet 
edecek, böyle üç kişilik bir heyetin İki bin ki
şilik bir muhakemeyi senelerce zamanda ikmal 
etmesinin imknı yoktur efendim. Halbuki ma
lûmu âliniz bu gibi ahvalde icraatın gayet seri 
olması lâzımgeHr. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Heyeti 
vekile diğer bir mahkemenin teşekkülünü tasvip 
ederse ... 

HAMDİ NAMIK B. (Devamla) — Yani mâ
ruzâtım, Heyeti Aliyeniz bunu tasvip ediyor 
mu, etmiyor m? Tasvip etmiyorsa reddeder, yok
sa Lâyiha encümeninden günlerce çıkmaz, 

MUSTAFA SABRI Ef. (Siird) — Heyeti 
Vekile tensip ederse olur, o mesele Heyeti veki-
leyo aittir. . 

HAMDİ NAMIK B. (Devamla) — Heyeti 
Aliyeniz tasvip ederse iki yahut Üç mahkeme 
daha teşkil edebilir. Tasvip etmiyorsa redde
dilir. Lâyiha encümenine gitmesine mahal yok-
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tur. Çünkü maslahatın intizara tahammülü 
yoktur. 

TOKALI HİLMİ B. (Bolu) — istiklâl mah
kemeleri azalan tarafından sureti hususjyede 
irşat teşkilâtı teşkili hakkında bir takriri' ver
miştim. Zabta geçmemiş. Zabta geçmesini istir-
ham ederim. 

BEİS — Başka söz söyliyeeek varını! (Yok 
sesleri). Müsaade buyurursanız ben de bir ke
lim* arzedeceğim. Konyaya gidecek heyet hak
kında zabıtta müsaade olundu diye yazılmış, 
Halbuki o heyetin mezun addolunmaları Meclis
çe kabul olundu. Mezun addolunmaları diye 
tashih oTauısun (öyle sesleri) Tashihat veçhile 
zaptı sabık hulâsasını kabul edenler ellerini 
kaldırsınlar. 

Zaptı sabık hulâsası tashihat veçhile kabul 
olunmuştur. 

REİS —-Evrakı varideye geçiyoruz. 

3. — LÂYIHALAR 
1, — Kıtaatı askeriyeden teçhizatı askeriye-

sİyle firar eden- efrat hahkmjkk kantin lâyihası. 
REİS — Kıtaatı askeriyeden teçhizatİyle 

firar eden efrat, hakkında Heyeti Vekileden 
mevrut lûyihai kanuniye Müdafaai Milliye en
cümenine havale kılındı. 

9. — MAZBATALAR 
i. — Hiyanetİ vataniyedcn mahkûm Vrgüp'-

iin Kaptanoğlu mahallesinden Taşçı Todur'a 
ait evrakın gönderildiğine dair Adliye vekâleti 
tezkeresi ve Adliye encümeni mazbatası 

REÎS — Hıyaneti vataniye ific mahkûm Taş
çı Todori hakkındaki hükmün tasdikma dair 
Adliye encümeni f mazbatası var onu okuyaca
ğız: 

Adliye encümeni mazbatası 
Hiyanetİ vataniye cürmiyle tahrik ve teş

vik maddesinden maznıuıualeyh ve mevkuf bu
lunan Ürgüp kasahasmın Kaptanoğlu mahal
lesinden Lefteroğlu Taşçı Todorinin üç sene 
müddetle küreğe konulmasına dair Ürgüp ka
zası bidayet mahkemesinden sâdır olan 29 
Mayıs 1336 tarihli ve 65 numaralı ilâm ve ev
rakı müteferriası suretleri üzerine tetkikatı lâ-
zime icra kılındı. Hükmü mezkûr netice iti
bariyle muvafıkı usul ve kanun olmakla tasdiki 
ittifakla tensip kılınarak Heyeti Umumiyeye 
arzolunur. 

Reis 
Karahisarı Şahib 

Memet Şükrü 

25 Teşrinisani 1336 
M. M. Kâtip 
Canik Sinob 
Nafiz Memet Şevket 

Âza 
Denizli 
Yusuf 

Âza p ÂZâ ; 
İçel içel 
Şevki Okunamadı 

REÎS — Efendim, Adliye encümeninin maz
batasını kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın
lar. Aynen kabul edilmiştir. 

4. — TEKLİFLER 
1. '— Nİğde mebusu Ata Beyin, Nevşehir'de 

bir liva mahkemesi teşkiU hakktndt teklifi ka
nunisi (2/141) 

REİS — Nevşehir'de bir liva mahkemesi 
teşkiline dair Niğde mebusu Ata Beyin bir tek
lifi kanunisi var, Lâyiha encümenine havale 
ediyoruz, 

2. — Iliyaneti vataniyeden 3 sene küreğe 
mahkûm Elbistan'ın Atmaht karyesinden Memo 
oğlu Yusuf hakkındaki evrakın gönderildiğine 
dair Adliye vekâleti tezkeresi ve Adliye encü
meni mazbatası 

REÎS — Hiyanetİ vataniye ile mahkûm El-
bistanh Yusuf hakkındaki hükmün tefine dair 
Adliye encümeni mazbatası var, onu okuyacağız: 

Adliye encümeni mazbatası 
Efradı mükellefe! askeriyenin celp ve, cemini 

işkâl ve firarlarını teshil suretiyle hiyarıeti va-
taniyede bulundukları iddiasiyle maznunualey-
him'olan kesandan Elbistan'ın Atmalu kar
yesinden Memo oğlu Yusuf'un vicahen ve rü-
fekasınm gıyaben üçer sene müddetle küreğe 
konulmalarına dair Elbistan kazası Bidayet 
mahkemesi ceza kısmından sâdır olan 13 Eylül 
1336 tarihli ve 58 numaralı ilâm ve evrakı mü
teferriası üzerine yalnız hükmü vieahiden do
layı Encümeni mizce tetkikatı lâzime icra kı
lındı. Merkum Yusuf'a isnad olunan fiil Hiya
netİ vataniye kanununun daİrei şümulünde bu
lunan ceraimden madut olmadığı gibi bir gûna 
esbap ve delâili sübutiye dahi mevcut bulun
madığından merkuma ait hükmün tasdiklim 
imkânı kanuni görülemediği cihetle hükmü 
mezkûrun refî ve sebebi âhare mebni mevkuf 
olmadığı takdirde merkum Yusuf'un tahliyei 
sebili zımnında mahalline telgrafname yazâ-
ınası müttefikan tensip kılınarak Heyeti Umu
miyeye arzolunur. 

Reis M. M. ,. Kâtip 
Karahisarı Sahib Canik Sinob 

Memet Şükrü Nafiz Memet Şevket 
Âza Âza Âza 
içel Denizli Siird 

Okunamadı Yusuf İmzası yok 
REİS — Adliye encümeninin bu mazbata

sını kabul edenler ellerini kaldırsınlar. Aynen 
kabul olunmuştur. . , „ _ 
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2, — ÂZAYİ KtRAM MUAMELÂTI 

1. — Erzurum mebusu! Zihni Beyin istifam 

REİS — Erzurum mebusu Zihni Beyin me
busluktan istifasına dair bir telgrafı var, onu 
okuyacağız : 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Mazeretine mebni mebusluktan istifa edi

yorum. Kabul buyurulmasını istirham ederim. 
22 Teşrinisani 1336 

Erzurum mebusu 
Zihni 

REİS — Efendim, Zihni Beyin istifasını ka
bul «ilenler ellerini kaldırsınlar, kabul olun
muştur. 

7. — MUHTELİF EVRAK 

1, — Mcvlüdü nebevi münasebetiyle Mardin 
mutasarrıflığından mevrut tebrik telgrafa 

REÎS — Mardin mutasarrıflrğnidan mevrut 
mevlüdü nebevi tebriki var, onu okuyacağız: 

Ankara T. B. M. M. Kiyaseti Celbesine 
Vüâdeti seniyei Hazret! Peygamberiye şe-

refınusadif bu yevmi mes'udede lıhyei saadeti 
nebeviyenin ziyareti ve Mardin Uanııike birinde 
cemaatı kebire huzuriyle menkıbei celilei risa-
letpenahinin kıraeti ile Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin teûlü şan ve muvaffakiyet ve asakiri 
osniüiıiyenin her tarafta temini nuızaffdiyetiyle 
vatan ve milletin luısulü ümran ve saadetine 
müteallik dcâvalı hayriye ve müessire ile tez
yini elsinei nıusadakat olunduğunun arziylc 
takdimi tohrikfıta miisaraat eylediğimiz m aruz
du r. 

23 . 1» . 1336 
Mutasarrıf 

: •'•"''• Hakkı 

8. — SUALLER 
/. — izmit mebusu Haindi Namık Beyin, An-

talyafda müteşekkil kömür kollan hakkında Mü-
dafaai Milliye vekâletiyle Erkânı Jmrhiyei umu
miye Riyasetinden xuül takriri 

REİS — Antalya'da müteşekkil kömür kol
larından dolayı Müdafaai Milliye ve Erkânı 
harbiyeden sual takriri var. Efendim, Müda
faai Milliyeye havale ediyoruz. 

2, — İzmit mebusu Iîamdi Namık Beyin, şi
mendiferlerin istihlâk ettiği odunlar hakkında 
İktisat ve Nafia vekâletlerinden sual takriri 

REİS — Şimendiferlerin istihlâk ettiği odun
lar hakkında İzmit mebusu Iîamdi Beyin İk

tisat ve Nafîa vekâletlerinden sual takriri var, 
mezkûr vekâletlere havale ediyoruz, 

HAMDİ NAMIK B. (İzmit) — Müsaade 
buyurun efendim biraz izahat vereyim. 

MALİYE V. FERİT B. — Sualde izahat ol
maz, (Gürültüler). 

REİS — Iîamdi Bey; cevap geldikten sonra.-
izah edersiniz. 

HAMDİ NAMIK B. (İzmit) — Cevap iki 
ayda geliyor efendim. Ormanlar mahvoluyor. 
f^imdi izah edeyim ki. (Sonra sesleri) 

5. — TEZKERELER 
İ. — Altı liva dahilinde bilûmum posla ve 

telgraf muhaberatına sansür vazedildiğine dair 
dahiliye vekâleti tezkeresi 

REİS — Efendini, Dahiliyeden bir tezkere 
var, onu okuyacağız; 

Makamı Riyaseti Celileye 
(j'örü'.en lüzum üzerine Amasya, Tokad, Ço

rum, Yozgad, Kırşehir, Samsun sancakları da
hilinde bilûmum posta ve telgraf muhaberatına 
•san.sur vazı Heyeti Vekilcce tahtı karara alın
mış ve lâzım selen mahallere tebligatı mukta-
ziyc ifa kılınmıştır, Mebusam kiramın bu ha
yalliye gönderecekleri mektup ve telgrafların 
evvelce OKU) İttihat edildiği veçhile Meclisçe 
sansür ettirilmesi müteıııennadır efendim. 

22 . 11 . 1336' 
Dahiliye vekili 

Dr. Adnan 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim, sansür me
selesi zannedersem, Mecliste ve defaatle heyecan-
•iı ve hararetli müzakereler neticesinde... (işit
miyoruz sesleri) Sansür meselesi evvelce' defa
atle, kerratla ve heyecanlı, müzakereler netice
sinde halledilmişti. 0ecende dört liva geldi. 
Simdi de bc$ liva geliyor. Sn-asiyle bütün mem
leketin her tarafını sansür kaplıyacaktır. Bina
enaleyh bunu da Dahiliye encümenine gönde
relim, evvelki teklifi de oraya göndermiştik. 
lîunıı da tetkik edelim. Sansüre lüzum var mı, 
ne hikmete ve esbaba mebni sansür vazediliyor? 
Tetkik edilsin, ondan sonra Heyeti Umumiyeye 
arzolıuuır. Zaten mektuplar muntazam git-
miyorki. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Efen
dim, bendenizin de maruzatım bu idi, Vehbi 
Bey sö yi ivecekler İmi söylediler. 

DURSUN B. (Çorum) — Arkadaşlar, hür 
bir memlekette, kanuni bir hükümette, sansür 
vazınuı mânasını ben auhyamam. Eğer Hükü
metçe sansür vazıııa bir îüzum varsa Hükümet 
bu lüzumu izah etsin, ondan sonra ben sözümü 
söyliyeceğim. Sansür vazmda lüzum neye müs
tenittir? Bu lüzumu Hükümet anlatsın. Halka ııu 
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emniyet etmiyor? Bunu izah etsin, ondan sonra 
hakkı kelâmımı muhafaza edip söz söylerim, 

SÜLEYMAN SIRRI. B. (Yozgad) — Bu 
bapda evvelki teklif Dahiliye encümenine gön
derilmişti. Bunu da oraya göndeririz. Eğer Da
hilîye encümeni tasvip ederse itiraz ederiz, de
ğilse mesele halloîunur. 

MEMET ŞÜKRÜ B, (KaralüsarısaMb) — 
Muhterem arkadaşlar, sansür meselesi için Mec
lisi âlinizde pek hararetli olarak iki defa müza
kere ve münakaşe cereyan etmişti. Uzun müna
kaşalardan sonra, dahilî sansürün hiç te bir fay
da temin etırtediği Dahiliye vekâletinin de tahtı 
tasdikmda olarak ref edilmişti. Bilmem ki bazı 
ufak tefek her halde mahallî eşbab vardır ki 
sansür idame edilmek isteniliyor. Yine bende
niz katiyen İtimat edemem ki sansürü vazet
mekle Dahiliye vekâletinin beklediği istifade 
teinin edilebilmiş olsun. Buna imkân yoktur 
efendiler. Bu mmtakalarda" mektuplar o zaman 
arabacılar vasıtasiyle gidecektir ve bu suretle 
yine herkes mektubunu, maksadını sansür et
tirmeden gönderebilecektir. Yalnız ortada bir 
ziyan vâki olacaktır-ki o da posta ve telgraf ücu-
ratım poste ve telgraf idarehaneleri alamıyacak-
lardır. Bu Devletin varidatının bir az daha tena
kusuna bais olacak ve hiç bir kıymeti olmrya-
caktır. Çünkü ilmî, fennî uzun müzakere ve mü
nakaşadan sonra bu esas kabul edilmişti. 

Meclisi âlîce kabul edilen bu esası tekrar or
taya sürmek zannederim doğru değildir. Encü
menin tetkikatmda vasıl olacağı netice budur 
ve başka bir neticeye vasıl olmak imkânı yok
tur. Hiç bir memlekette dahilî sansür müsbet bir 
fayda temin etmiş değildir. Sansür dahilde ola
maz efendiler. Hariçten' gelecek propagandaya 
karşı haricî sansür olabilir. Fakat dahilî san
sür hiç bir zamanda olamamıştır. Bizim dört beş 
senelik seferberlikteki tecrübemiz de bunu isbat 

.etmiştir efendiler. 
REİS — Ddnan Bey; bu hususta bin şey söy-

liyecek misiniz? 
Dr. ADNAN B. (DAHİLİYE V.) — Efendim 

encümene gitmiştir, geldikten sonra söylerim. 
DURSITN B. (Çorum) — Reis B. Hükümet

ten cevab istiyorum. Sansür vazına ne gibi bir 
lüzum vardır? 

MALÎYE V. PERİD B. — Encümene gitsin 
NAFİZ B. (Ganik) — Encümenden gelince 

müzakeresini yapalım. 
SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Encü

mene gönderil mi ye çekse sözlerimizi söyliyelim. 
HASAN HAYRI B. (Dersim) — Evvelâ san-

taklara ve sonra kazalara sansür vazedildikten 
sonra şikâyet ediyorsunuz. Halbuki Dersim'den 
katiyen değil mektub, bir telgraf bile gelmiyor, 
Telgrafçılar oradaki memurini ve HUkümet er
kânım şikâyet etmek için bile müsaade etme
mişler, Sonra burada kürtler böyle yapıyor, 
Dersim'liler böyle yapıyor deniliyor ve bu hu

susta da valilerin, mutasarrıfların verdikleri ma
lumatla iktifa ediliyor, 

MEMET ŞÜKRÜ B. (Karahiaarısalûp) — 
Kabahatları maydana çıkacak da. 

HASAN HAYRI B. (Dersim) — Buyurun 
bakalım, sansür olsa yine ne ise diyelim, halbuki 
şimdi bile şikâyata meydan verilmiyor. Rica 
ederim bu halleri kaldırınız. 

REİS — Efendim Vehbi Beyin teklifi veçhile 
tezkerenin evvelâ Dahiliye encümenine havale
sini ve oradan geldikten sonra müzakeresini 
kabul edenler ellerini kaldırsınlar. Kabul olun
muştur. 

MEMET ŞÜKRÜ B. (Karahisansahip) — 
Encümenden çıkmamak üzere!, 

5, — Bitlis mebusu Vehbi Beyin mezuniyet 
talebine dair takriri 

REİS — Bitlis mebusu Vehbi Beyin mezuni
yet takriri var. 

Riyaseti Oelileye 
Mazereti meşruamn binaen Nisan nihayetine 

kadar mezuniyet istirham etmiş idisem de Şu
bat nihayetine kadar mezuniyet müsaade Du
yurulmuştur. Halbuki mesafenin budiyetİ ve yol
ların karle mesdut olması mevsimi mezkûrda 
seyrü sefere mani olduğundan ve 16 Kânunu
evvel 1336 da hareket edeceğime göre müddeti 
mezkûre pek az olduğundan 23 Nisn 1336 ni
hayetine kadar temdidini rica eylerim. 

26 Teşrinisani 1336 
Bitlis mebusu 

Vehbi 
(Kabul sesleri). 
BASİM B. (Sivas) — Efendim Divanı riya

sette Şubat nihayetinden fazla kimseye mezuni
yet verilmemiştir, teabederse hu zatın mezuni
yeti de o zaman temdit edilir. (Gürültüler). 

MUSTAFA Ef. (Siverek) — Hep beşer ay 
mezuniyet verilmiştir, 

REİS — Şu takriri kabul edenler ellerini 
kaldırsın. Kabul olunmuştur. 

3. —> Erfaığrul mebusu Necİb Beyin, tnefjöl 
ç.'p Yenişehir'in sukutunda ihmal velâkaydi olup 
olmadığına dair Heyeti Vekileden sual takriri 

REİS — Ertuğrul mebusu Necop Beyin bîr 
sual takriri var. 

Kiyaseti Celıleye 
inegöl ve Yenişehir'in esbabı sukutu meya-

ıııiıda bizim tarafın ihmal ve lâkaydisi olup ol-. 
madiğinin varsa müsebbibler hakkında ne mu
amele yapıldığının Hükümetten sualini teklif 
eylerim. 

27 Teşrinisaani 1336 
Ertuğrul mebusu 

Necib 

— 53 — 



İt : 103 27.11.1386 O : 1 
BEİS — Efendim, ağua mresminin tezyidine 

dair Muvazene: inliye encümeni mazbatası var 
okunacak. Söz istiyenleri yazayım. 

MAKHAR MÜFtD B. (Hakkâri) — Bir kere 
mazbata okunsun, 

Muvazenei maliye encümeninin teklifi: 
Büyük Millet Meclisi Biyaseti Celilesine 
Bütçenin tevazünü cihetini temin etmek ve 

llaninei maliyenin müzayakasını tehvin etmok 
çareleriyle daima it'abı fikir etmekte bulunan 
Encümenimiz Heyeti umumiyenin bu hususta 
şimdiye kadar ibraz etmiş bulunduğu muavenet 

gibi Muvazenei umumiye kanuniyle senet haliye 
sarfında tahsil olunan ağnam resmin» samime-
ten bir mislinin daha tahsiline müsaade itan 
hakkındaki teklif de bütçenin tetkikine müte
allik bulunmuştur. Halbuki mezkûr kanunlarla 
husulü tahmin olunan varidat Muvazenei umu
miyenin ait olduğu fasillanna İlâve ve ithal edil
miş oltnasiyle bunların müzakere ve tasdikt te
ehhür ettikçe anlara istinat eden ve bidayeti âfıar 
da alh aylik olarak tahmin olunan varidat 
da bittabi nolısanlaşmakta bulunmuştur. Diğer 
taraftan ise bütçenin tanzimi sırasında kabul 
edilen masanfat ahiren f ve seferi kısım 
kısım kanunlarının kabuliyle yedi milyon radde
sinde arttırılmış olduğu gibi teçhizatı askeriye 
ve nakliyat İçin derdest buliman teklif ile bütçeye 
yeniden üç milyon Ura kadar bir zam İcrasına 
mecburiyet görülmektedir. Bunların haricinde 
olarak daha bir takım müteferrik kanunlarla 
kabul olunan tahsüatt munzammalar bütçenin 
evvelce dört buçuk milyon olmak üzere tahmin 
olunan açığım on beş milyona İtyâğ eylemekte
dir. Masarifattaki şu tezayüde mukabil varida
ta ait kavaninin teehhürü tasdiki dolayısıyla 

NECİB B. (Ertuğral) — İzah edeyim mi 
efendim? (Müdafaai Milliyeye sesleri). 

REİS — Efendim Heyeti Vekileye havale 
olundu. 

6. — TAKRİRLER 
1, — Ertuğrul mebusu Necib Beyin Meclis 

İçtima saatlerine dair takriri 
BEİS — Necîb Beyin bir takriri daba var. 

Riyaseti Celileye 
Meclisi âlinin günde iki saat encümenler dört 

saat Heyeti umumiye halinde olmak üzere her 
gün içtimaını ve saati mesainin Divanı riyasetçe 
tanzim ve devamın yoklama nsuliyle temin olun
masını teklif eylerim. 

27 Teşrinisani 1336 
Ertuğrul mebusu 

Necib 
REİS — Bu takriri kabul edenler ellerini 

kaldırsın, kabul olunmamıştır. 

3, — Muvazenei Maliye encümeninin, ağnam 
resminin tezyidine dair teklifi kanunisi ve maz
batası (â/113 M.) [I] 

[1] Bu hususta varit olan teskereler şunlar
dır, 

20 . XI . 1İI36 
Türkiye Büyük Millet Mmlisİ Riyaseti Celilesine 

Rabtan ve aynen takdim ktlınatı Maliye ve
kâleti celüesinin 18JCÎ.1336 tarih ve 8875/1339 
numaralı tahriratına merbut pusulada muharrer 
kavaninin vekâleti müşarünileyhanın teklifi veç
hile müstacelen müzakeresine ve ağnam resmi 
hakkındaki teklifin de Muvazenei umumiye ka
nununun müzakeresine-talik edilmİyerek bittef-
rik acilen müzakere ve tasdikına delâlet buyu-
rulmasmı ehemmiyetle rica ederim efendim, 

T. S. M. Meclisi Reisi 
i ı , i " ' ' M. Kemal 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Üç yüz otuz altı senesi Muvazenei umumiye-

sinin hini tanziminde varidat Üe masraf bey
ninde görülen açık miktarını karşılamak üzere 
akar vergilerinin beş misline iblâğını ve Hazine 
pullarının keza beş misli tezyidi ve Kâtibi adü 
harçları ve mehakimi nizamiye ve şer'iye ve 
ferağ ve intikal harçlarının dört misli zam-
miyle tahsili kavanini mahsusa ile teklif edil
miş olduğu gibi muamelâtı ticariyenîn ayrıca bir 
vergiye tabi tutulması İçin tanzim kılınan 
mevaddı kanuniye lâyiham da takdim edilmiş 
idî. Bu kanunlar henüz tasdik buyurulmadığı 

varidatta vaki olacak tenakus açığın miktarını 
günden güne büyütmekte olduğundan leffen tak
dim kılınan pusulada muharrer kavaninin müs
tacelen müzakeresine ve ağnam resmi hakkında
ki teklifin de Muvazenei umumiye kanununun 
müzakeresine talik edilmiyerek otftefrik aci

len müzakere ve tasdikma müsaade buyurulma-
sım arz ve istirham eylerim olbapta. 

Maliye vekili 
Feriâ 

_/. — Akar vergilerinin beş misline İblâğı hak-
kında kanun lâyihası. 

2. — Hazine pullarının beş misline İblâğı hak
kında kanun lâyihası. 

3. — Mehakimi nizamiye ve Şer'iye, Kâtibi 
adil, ferağ ve intikal harçlarının dört misline ib-
lâğ% hakkında kanun lâyihası 

4. — Ağnam resminin bir misli olarak daha 
ahzi hakkında kanun lâyihası. 

5. — Ticaret vergisi hakkmda kanun lâyihası. 
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ve kara t-lamı m süratle kabulü hususundaki 
himmetine istinaden Heyeti Vekile tarafından 
vukubulan müraeaat üzerine senei haliye ağnam 
resminin bir misli daha zam ile tahsili hakkında 
tertib ve tanzimine mecburiyet hissettiği mel-
fuf lâyihai kanuniye müsveddesinin sürati müm-
kine ve istical karariyle kabul ve tatbikinin 
Maliye vekâletine tebliğini heyeti müşarüeyha-
dan istirham eyleriz. 

27 . XI .1336 

Lâyihai kanuniye müsveddesidir 
MADDE 1. — Bin üç yüz otuz.altı senesinde 

tadad olunan ağnamın tahsil olunan resmine bu 
seneye mahsus olmak üzere ayni miktar zam 
olunmuştu»'. 

MADDE 2, — işbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren meriyyülicradır. 

MADDE 3. — İşbu kanunun icrasına Maliye 
vekili memurdur. 
Muvazenei Maliye En. K. Mazbata M. 

Perid Beea'ı Fuad 
Kâtib Aza Âza 

Mardin Maraş Muhalifim 
Necib Tahsin Erzurum 

Hasan 
Âza 
Muş 

Ahmed Mamdi 
BEİS — Heyeti mecmuası hakkında söz söy-

liyecek var mı? 
MALİYE V. PERÎT B. '(istanbul) — Efen

dim malûmu Devletiniz J 336 senesi için elli 
beş milyon liralık bir bütçeye mukabil lâzım 
gelen varidatı yine tahmini bir surette mevcut 
varidatımıza ve mutesavver zammiyata İstinat 
etmek suretiyle Heyeti âliyenize takdim eyle
miştim. Bu da elli bir buçuk milyon liraya ba
liğ oluyordu. Arada dört milyon miktarında 
bir açığımız mevcuttur. h'akat bu dört milyon 
miktarında bulunan açığımızdan Heyeti âliye
nize bahsettiğim sırada sarfı gayri mümkün bu
lunan tahsisatların sarfedilmemcsi dolayısiyle 
telafi İmkânı bile mevcuttur diye arzetmiştim. 
Fakat Heyeti âliyeniz derhatır bııyuruhıyor ki, 
bunu müteakip cephe Kamını ve seferberlik zammı 
diye yeni bir kanunu Heyeti âliyeniz lütfen ka
bul buyurdular. Bu kanun ile yeni bütçemize 
yedi milyon üyyüz bin lira raddesinde yeni bir 
zammiyat vâki oldu. Yine aynı kanun ile jan
darmalara vukubulan zammiyat dolayısiyle 
açık sekiz buçuk milyon liraya' baliğ oldu. Üç 
milyon nakliyat ve teçhizat tertibinden yeniden 
Müdafaai Milliye vekâletine zammedildi. Encü
meni elinizdedir. Şu suretlerle dört milyon ta
savvur ettiğimiz açık, on dört on beş milyon 
raddesine baliğ oldu. Heyeti âliyenize varidat 
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bütçesini takdim ettiğimiz zaman görüleeekdîr-
ki, bütçenin rakamı arasında muhtelif vergi
lere, Devletin ötedenberi tahsil etmekte olduğu 
muhtelif varidata icra edilecek zammiyat, dü
şünülerek ve hesap edilerek varidat bütçesine 
ilâve edilmiştir, Varidat bütçesine ilâve olunan 
aksamın içerisinde de şimdi Heyeti âliyenize 
gelnıiç'. bulunan ağnam ilâveside mevcut bulun
maktadır. 

Malûmu âliniz bugüne kadar elimizden gel
diği kadar varidatı tezyit etmeğe uğraştık. 
Heyeti âliyeniz de lütfen kabul buyurdular. Aşa
ra hiç bir şey ilâve etmedik, çünkü ilâve etmek 
imkânı yoktur. Bilirsiniz ki, nispet zaten yük-
aektir. Mükellefiyetlerimizin en ağırlarından 
birisidir ki mahsulâtın doğrudan doğruya se
kizde birini alıyoruz, terafcttüü beş misline ilâ
ve ettik. Akara ve muhtelif damga rüsumunu 
zammettik. Bir takım vergi kanunlarınız vardır 
ki onlar da madeni para ile evrakı nakdiye ara
sındaki farkı tefavüt .nispetinde tezyit edildi. 
Bunlar arasında yalnız ağnam vergisi kalmıştı. 
Diğerlerine nispetle gayet az, gayet aşağı bir 
mertebede kalmıştır (Doğru, doğru sesleri). 

Malûmu âliniz Ağnam resmi muhtelif vilâ
yetlerde esas olarak dört buçuk ve beş kuruş ol
mak üzere tevzi edilmekte idi. Muahharen bu
nun dört misli olarak alınması takarrür etmiş 
olduğu cihetle on altı ve yirmi kuruş, nispetinde 
tahsil edilmekte idi. İşte bu on altı kuruşun 
otuz İki kuruş olmasını, yirmi kuruşun kırk ku
ruş olmasını şimdi Heyeti âliyenize takdim etti
ğimiz kanun İle talep ediyoruz. Tabii hunun 
içinde mevcut olan, malûmu âliniz, yüzde altı 
teçhizat ve yüzde beş vilâyet hisseleri gayet az 
bir miktar tutar. Asıl resmi teşkil eden ve bu
güne kadar oııaltı ye yirmi kuruş derecesinde 
bulunan ağnam resmidir. Ağnamın bugünkü fiya
tına göre şüphesizki bu, tahammül edîleınİyecek 
bir şey değildir ve buna bütçenin hakiki ve ciddi 
bir ihtiyacı vardır. Heyeti âliyenize şu dakika
da bütçemizin asıl sarfiyatı rioktai nazarından 
vaziyeti haziranını arzedersem Heyeti âliyeniz de 
takdir eder ki bunu ita etmekten ve bunu tah
sil etmekten, başka, bizini için çare mevcut de
ğildir, Bugün bilhassa havalii Şarkiyede yedi 
sekiz aydır, hatta bazı arkadaşlarımızın riva
yetine göre, onbir aydır aylık almıyan yerlerimiz 
vardır. Muhaberatı temin edemiyoruz. Fakat 
bugüne kadar muhabere ederek aldığımız neta-
yice göre üç milyon derecesinde bugün Devle
tin yalnız üçyüz otuz altıdan teraküm etmiş bir 
borcu vardır. Malûmu âliniz memurin maaşları 
tediye edilmediği surette duçar olacakları hali 
sefaleti takdir buyurursunuz. Bize daima bu 
hususta müraeaatta.bulunulmaktadır. Bütün aşan 
ordmuzun masarifine karşı tuttuğumuz lıalde 
o kâfi gelmemektedir. Aşarı kaldırdığımız halde 
göreceksiniz ki, mahallerinin ihtiyacını temin 
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etmek üzere mutlak başka varidat bulmak lâ
zımdır. İşte bu başka varidat içerisinde, tabii 
taksit île olmak üzere, beher koyundan alınacak 
olan on altı ve yirmi kuruş resimdir ki, bu zan
nederim ahalimizden en sehiî bir surette alına
cak bir miktardır. Filhakika Maliye düşündü. 
Hakikî olan şu açığı kapatmak, ciddi olan şu 
ihtiyaca tekabül etmek üzere ancak bir tevzi 
vergisi yapabilirdi. AleUunum mükellefin 
kendi mükellefiyetlerinin derecesine göre pev-
eltin bütçesinde mevcut bulunan rahneyi 
kapatmak üzere iştirak eder. Fakat bunda mah
zuru azim vardı. Malûmu âdiniz o zaman aşara da 
istinat etmek ve zaten tezayüt etmiş temettüata 
istinat etmek lâzım gelecektir ki bu, esasen doğ
ru değildi. Bir tevzi vergisi verilmek lâzım 
gelse yine ağnama bir zam yapmak lâzımgeli-
yordu. Çünkü diğer mükellefiyetlere nispeten, 
ona tahmil edilmiş bulunan vergi, nispeten cüzi 
idi. Nispeten kabili tamir bîr haldeydi. Muh
telif memleketlerden aldığımız telgraflarda, ağ
namın fiyatı hakkındaki telgraflarda, böyle âza-. 
mi yirmi kuruşa baliğ olan bir verginin suhu
letle tahsil edilebildiği beyan olunmaktadır. 
Bahusus bütün mükellefler üzerine böyle bir 
tevzi vergisi tahmil edecek olursak bütün mü
kellefleri taciz etmiş olacağız. Halbuki yalnız 
bu mükellefiyeti tahmil ettiğimiz zaman ancak 
yüzde yarım derecesinde bir kısım üzerine bari 
tekâlif tahmil etmiş olacağız ki, bu da vaziyeti 
hazıra noktai nazarından daha ziyade mucibi fa-
idedİıv Binaenaleyh Heyeti Vekile Heyeti âliye-
nizden b-'lhasaa şu ciheti istirham etm«ktedir-
ki, bunun temini ile Devletin mevcut bııhınan 
borçlarını tediye etmeğe imkân bulsun. Zanne
derim Heyeti âliyeniz de amali mukaddes uğ
runda, hakikaten hedefe vâsıl olabilmek için 
memleketin her tarafında ıttırad ve intizamı te
min etmek isteseniz, bunu temin etmek an
cak Hazinemizde para bulunmak ve .Hazinenin 
düyunatını muıftazaman tediye edebilmekle ka
bil olacaktır. Heyeti âliyenizdeu tekrar istir
ham ederim, kabul buyurunuz. 

MUSTAFA SABRI E t (Siird) — Efendiler, 
malûmu âliniz bir teklif, senesi içinde iki defa 
dermeyan edilemez. Nisan yirmi dört tarihinde 
ağnam resminin kel evvel alınmasına karar 
verilmiştir. Şimdi tezyidi talebi nizamname 
ahkâmına muhaliftir. Yani bu cihetten bu tek
lif gayri kanunidir, ikincisi; artık milletimizin 
bu kadar yükü götürmeğe tahammülü, iktidarı, 
varmı'dır? (Bir koyun on beş liraya satılıyor 
sesleri) vergi, vergi, vergi... 

Amali mukaddesemizin husulü uğrunda, de
ğil vergi vermeyi, herbirimİz ölmeği bahtiyar
lık addederiz. Yalnız şunu rica ediyorum ki, îs-
rafata nihayet verilsin. Binlerce memura her 
saat, her saniyede tahvilât, terfiat, tebdilât res
mi geçiti yaptırılıyor. Bendeniz o kadar Heyeti 

Vckileyi taciz etmek istemediğim İçin müdira-
nın devaîriııe gitmediğimden dolayı o kadar ah
vale vakıf değilsemde daha dün iki aylık bir 
memur Sivastan geliyor, bugün' Sivasa gidiyor. 
Böylece israf at a nihayet verilmiyor. Böyle her 
gün, her dakika, her saniye artık vergi tarhı, 
vergi «'inayeti olamaz. Bunun cibayetini temin 
etmeli tarhı kolaydır. Acaba Maliye vekili Be
yefendi sencİ sabıkadaki ağnam resmini tama-
miyJe cibayet etmişjmidir? 

MALİYE V. FERtD B. — Etmiştir. 
MUSTAFA SABRI Ef. (Siird) — Vekil Be

yefendi oranın memurlarının maaş alamadığını 
ikrar ve itiraf ediyorsunuz. Bazılarının on bİı* 
aydır daha maaş alamadığını soyuyorsunuz. 
Makamı âlinize cetvel bile gelmiyor. Bundan 
dahi haberdar değilsiniz. Nasıl istifa ettiğinizi 
beyan ediyorsunuz. Binaenaleyh bu kanunun 
reddini teklif ediyorum. 

HAMDI NAMIK B. (izmit) — Efendim; 
ümera ve zabıtan ve efrat zamaimini kabul etti
ğimiz gün ki, malûmu âliniz Uşak ve Yenişe
hir 'de kıtaatımızın ilerlediği bir güne tesadüf 
etmişti, Maliye vekili Beyefendi o gün bizim 
hissiyatımızdan bilistifade bıtnu kabul et
tirmişti. Fakat aynı zamanda demişlerdi kî, 
(Harp kazançları vergisini) kabul etmek şar-
tiyle bütçe açığını kapatabilirim ve başka bir 
şey istemem, (Öyle söyledi sesleri), 

ikincisi, Meclisi âliniz yirmi üç Ni
sanda açılmıştı, 24 Nisanda bu Meclis 
ilk kanun olmak üzere Ağnam resmi ka
nununu yapmıştı. Orada demişti ki, bunu dört 
misline tenzil ettik. Bugün altr ay sonra bunu 
tekrar sekiz misline-iblâğ etmek Meclisimizin 
millet nezdinde olan mevkii mübeccel ve muh
teremini zâfa uğratır. Bendeniz bu kanaai-
tayım. {Doğru sesleri), (Bravo sadalan). 

Evet Efendiler; bendeniz Maliye vekili Be
yefendiyi tasdik ederim ve derim ki : paraya İh
tiyacımız vardır. Fakat benedniz diyorum kî, 
muhtelif namlarla muhtelif vergiler almaktan-
sa meselâ « istihlâsi vatan » namiyle tevhiden 
yegâne vergi alalım ve bunu yalnız erbabı yc-
sare tahsis edelim. Yoksa bugün ağnamı sekiz 
misline, yarın ticaret vergisini dokuz misline 
iblâğ etmekle bütçemizi tevzin etmek muvafık 
değildir. Ahalimizin bu kadar tekâlife taham
mülü yoktur. Bu kanunun redddini teklif edi
yorum, Çünkü Meclisin Haysiyeti teşriiyesi ile 
kabili telif değildir. 

MALÎYE V. FERtT B. — Efendim, Ham
dı Bey bendenizin arzetmediğim bir mütalâayı 
bendenize isnadettiler. 

MUSTAFA SABRI Ef. (Siird) — Zabıtlar
da mevcut. 

MALİYE V. FERtT B. (Devamla) — Zabıt
larda var, fakat harp kazançları ile ne alabile
ceğimi vo diğer zammın neden ibaret olacağı-
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ni o zaman ben de biliyordum. Harı> kazançla
rı bugün altı yüz küsur bin liradan ibarettir. 
Harp kazançları için yayılan gürültüler kasaba 
üzerine ınatruh olmasından neşet etmiştik Yok
sa esaslı bir surette büyük bîr barı mükellefi
yet değildir. Altı yüz bin lira ile ve hatta bir 
kısım henüz tadil edildiği ve bir kısım tahak
kuk etmediği için belki daha az bir miktar ile 
önümüzde açılmış olan on beş milyonu karşıla
manın imkâm yoktur. Bunu bildiğini için o gün 
Heyeti Aliyenizden harb kazançları vergisinin 
o münasebetle bir madde olduğundan dolayı 
derhal kabulünü rica etmekten ibaret idi, yok
sa başka bir şey değildi. Bendeniz bütçemizin 
vaziyetini o kadar bilmez değilim ki, bir harp 
kazançları ile bütün açığı kapatacağım demiş 
olayım. Encümeni âlinize takdim etmiş oldu
ğum bütçe kanununa ağnam resmi hakkındaki 
madeyi koymamış olurdum. Halbuki, bu ağnam 
hakkındaki maddeyi şimdi buraya getirmiyo

rum. Bundan aylarca evvel takdim etmiş bulun
duğum bütçe kanununun içinden yedinci mad
dedir, Yalnız istiyordum ki, Yedinci maddeyi 
oradan çabukça çıkaralım. Çünkü yedinci mad
deyi bütçenin müzakeresine talik edecek olur
sak belki şubata kalacaktır. O zaman tahsiline 
imkân kalmıyacaktır. Binaenaleyh, bütçe ka
nunu varidatı bütçeye takdimen buraya gel
miştir. Demek ki, Maliye vekâleti bunu süm-
mettedarik getirmemiş, bütçenin tevzini için 
getirmiş, Heyetinize vermiş, fakat Bütçe encü
meninden çıkmadığı için ve bu tedahül eden 
maaşları vermek zarureti katiye ve siyasiyesi 
mevcut olduğu için encümenden bittefrik Heye
ti Aliyenizde müzakeresi teklif edilmiştir. 

Diyorlar ki, evvelce bir kanun kabul edil
miştir. Hayır efendiler; Evvelee yapılan kanun 
değildir. Heyeti Aliyenizin yaptığı kavanini 
ihtiva eden evraka dikkat buyurulursa bu, bir 
kanun değildir. Matbua şekli mevcuttur. 

MUSTAFA SABRI Ef. (Siird) — Heyeti 
d'lilenin her karan bir kanundur. 

MALİYE V. FERİT B. — Heyeti Celile ka
nun yapar. Malûmu âliniz senenin bidayetinde 
İstanbul Hükümeti tarafından on misline iblâğ 
edilmiştir ve sonra muhtelif arazimizde bu ta
mamen tahsil edilmiştir ve tahsil edilenlerden 
bir kısmı iade edilmiştir. Geçici ağnam da iade 
edilmemiştir, elan durmaktadır. Binaenaleyh, 
bu gün yapılan şeyler bilcümle mükellefiyet
lerimizi zaruret karşısında terfi ettiğiniz esna
da ağnam resmini de onların seviyesine çıkar
mak değil, fakat onların seviyesine cüzî takrip 
etmekten ibarettir ve buna mecburuz Beyefen
diler, Çünkü madam ki, bir meseleyi üzerimi
ze aldık, şu memleketi kurtarmak İstiyoruz, ma
dam ki, bu memleketi mütecaviz, akur düş
manlarına karşı müdafaa, harben müdafaa et
mek istiyoruz. Bu gibi mükellefiyetleri taııuı-
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men kabul etmek ve kemali memnuniyetle ta
ahhüt etmek mecnıuriyetindeyiz, Eğer biz 
bunları yapınıyacak olursak en küçücük bir ih
mal ve teseyyübümüzden dolayı ihtimal ki, 
bunlardan daha ziyade masarifi dâi olacak bir 
takım masraflar ihtiyar etmiş olacağız. Bina
enaleyh, istirham ederim, meseleyi uzatmıyalım. 

HAMDİ NAMIK B. (İzmit) — Efendim, 
Maliye vekili Beyefendi isnadetti diyor. Cevap 
vereceğim. Üç defa söz söylemeğe hakkım var
dır. Maliye vekili Beyefendi buyurdular ki, 
isnadediyor. Ben böyle bir şey söylemedim. 
Ben zabıt ceridelerini işhat ederim. Diyorlar ki, 
verdiğiniz kararlar kanun değildir. Meclisi 
Âlinin verdiği kararlar kanun mahiyetindedir. 
vo bilâ münakaşa kabul edilmiştir. Demin bu
yurdular ki, jandarmaya zamaim icra ettik. 
Halbuki bendenizin malûmatıma nazaran jan
darma zamaiınini kabul etmemişlerdi. Hangi jan
darma zamaimi? Binaenaleyh, bendeniz doya-
rum kİ, altı ay evvel millete, on misli olan ağ
nam resmini dört misline tenzil ettik dedikten 
sonra sekize iblâğ ettik demek pek çirkin ve 
meclisin haysiyetine taallûk eder bir meseledir. 

SÜLEYMAN SIRRI E, (Yozgad) — Efen
dim, bendeniz de bu kanun aleyhi »deyim. 
Çünkü bundan dört ay evvel milletin ağnam 
rüsumunu tenzilden dolayı teşekküre mazlıar 
olan Meclisin, söylemeğe dilim varmıyor, tel'ine 
mâruz kalmasını lâyık görmüyorum. Milletin 
tahammülü yoktur. Milletin değil ağnam rü
sumuna bir santim bile vergi zammına iktidarı 
kalmamıştır. Bendenizce varidatı tezyit ede
rek Milleti Meclisten soğutturulaktanas, masra
fı tenzil ile bütçeyi tevazün ettirmek iktiza eder. 
Maliye vekili Bey buyuruyor ki, on, on beş mil
yon açık vardır. Masarifi umumiye bu nispette. 
tesviye edilirse açık kapanmış olur. 

Sonra ağnam rüsumu tezyit suretiyle yap
malıdır., çarşıya satdmak için gelen ağnama 
rüsum vazedilmelidir. Yüz para almıyor, Bu
nu tezyit etmeli, beş kuruş almalı, yoksa yalnız 
sütüyle, etiyle intifa eden fukaranın ağnamına 
kırk kuruş zam muvafıkı adalet değildir. 

MEHET ŞÜKRÜ B. (Karatâsan Sahip) — 
Muhterem arkadaşlar, birçok zaruretler karşı
sında Maliye vekili Meclisi Âlinize yeni yeni 
tekliflerde bulunuyor. Meclisi Âliniz şimdiye ka
dar bu tekâlifi kabul etmiştir ve bunu giriş
miş olduğumuz şu muazzam mücahedenin altın
dan kalkmak için kabul etmişti. Başka bir şey 
için değil, Fakat itiraf etmelidir ki, efendiler,. 
milletin do artık tahammülü kalmamıştır. 
omuzlarını kaldırmıyaeak bir hale gelmiştir. 
Daha yük kaldıramaz mil kaldırır efendiler, 
fakat bir şartla kaldırır, Memleketin iktisadi
yatı bozulmuştur. Memlekette müthiş bir buh
ranı iktisadi ve malî vardır. Eğer biz bugün
den itibaren bunun önüne geçmiyeeçk olursak, 
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değil bu vergileri, Maliye vekili muhteremi Be
yefendinin faaliyetleriyle Meçlisi Âlinizden çı
karmış olduğu diğer kanunların tatbik edilece
ğine kani değilim. Bugün ".efendiler bu mem
leketin istihsalat ı bu memlekettedir. Zürram 
elindedir, .mültezimin elindedir, tüccarın elin
dedir. Nasıl ki, buğdayı, arpası,, bu gibi vel-
hasd hervşeyi elindedir. Satacak, alacak kimse 
yok. Mfüthiş buhranı iktisadî altında memleket 
yanıyor, kıvranıyor. Biz hariçten gelen düş
man kuvvetlenilin altında ezilecek değiliz. Buh
ranı iktisadi ve malî altında içimizden yıkıla
cağız ve bundan korkuyorum. Zaman zaman 
Vekil Beyefendilere hususi olarak arzediyorum. 
Efendiler, bugün eğer biz elimizde bulunan bu 
malların ihracatım temin etıniyeeek olursak 
memlekette hiç bir vergi alamayacağız. 

Saniyen memlekette dört senelik seferberli
ğe rahmet okutacak bir ihtikâr başlamıştır. 
Bunu da görüyoruz, .istanbul'da yüz on kuruş 
olan biv lâstik buraya altı liraya geliyor. 
Efendiler, bundan bazı sahabet altında ierayi ti
caret eden adamlar istifade ediyor. Millet 
bundan'mutazarrır oluyor. Elden ele yani ün 
yedi on sekiz mutavassıt elinden geçerek bir 
lâstik altı liraya çıkıyor. 'Argınını beş on ku
ruşa aldığımız bir astar bu gün otuz, otuz beş 
kuruşa çıkmıştır. İstanbul'da eskisinden daha 
ucuzdur. Sebebi; gelemiyor, gönderilemiyor. 
Bğer mahzuru siyasi varsa, memleketin inzibatı 
n.oktai nazarından mahzur varsa ki, devairi âi-
desi bunu böyle mütalâa ediyor ve etmektedir. 
İnzibatı temin eden bu daire serbestii ticareti 
tahdit ediyorsa hiç olmazsa Hükümet ticaret 
yapsın, Hükümet memlekette mevcut bu malla
rı alsın, sevk ve idare etsin. Ufak bir zamla 
tüccara tevzi etsin ve tüccar da ufak "bir zam 

•ile millete satsın. İşte memleketin iktisadiyatı 
böyle inkişaf edecek olursa zannetmem ki bir 
Kovun sahibi o zaman bir aded koyunu 13 - 14 
liraya satsın ve biz etin okkasını elli kurusa 
yiyoruz. Buhranı iktisadi ofîmasa köylü ağnam 
vergisini (32) kuruştan verebilir ve bundan 
müteessir olmaz, fakat bugün müteessir oluyor 
efendiler. Çünkü koyununu ihraç edemiyor, sa
tacak yer bulamıyor ve onun döllerini çıkarıp 
satmak mecburiyetindedir. Biliyorsunuz ki biz 
bir de ihracat vergisi tarifesi yapmıştık ve o 
tarifeye lâzım gelen ağır vergileri koymuştuk 
Hükümet o nbktai nazardan istifade eder. Fa
kat bugün böyle alelamya biz açıklarımızı ka
pamak için hemen gayretkeşlikle halkın üzerine 
yapacağımız tazyiklerle alacağımız paralarla • 
yapılan idare, idare değildir efendiler, bilâkis 
ortalığı biraz daha karıştırmak, fenalığa ve 
asayişsizliğe doğru bir hatve atmaktır. Mese
lenin inceliği buradadır. 

Ortada memleketin iktisadiyatını tanzim 
meselesi vardır. Mesele memleketin iktisadiya

tını temin etmektedir. Bu tanzim ;( edilmedikçe 
yapılacak bütün kanunların bence hiç bir me
ziyeti, kıymeti ilmiye, maliye ve îktisadiyesi 
yoktur. Çünkü bu gün para bitmiştir. Erbabı 
İhtisas ve bu işle alâkadar olanlar söylüyor
lar ki ; yalnız lüküs eşya içjin mütarekedenberi 
bu memleketten bir kaç yüz milyon lira çık-
mıstır. Binaenaleyh ağnam vergisinin tezyidi 
meselesi dolayısiyle şu ıııevzunbahis etmiş ol
duğum meselenin hallini ve bu gibi kanunların 
teklifini daha muvafık buluyorum. Hükümet 
bir noktai nazardan memleketin hakiki iktisa
diyat yollarını temin etsin ve ondan sonra mil
letten alsın. Millet fedakârlık eder ve fedakâr
lıktan çeknumez, fakat almak İmkânı yoksa ne 
yapar? Görüyorsunuz ki efendiler verilen pa
ralarla kalınmıyor. 

Efendiırı memleketin müdafaası için herkes 
tahminden fazla ve ihtiyarın fevkinde para 
vermektedir. Müdafaai hukuk cemiyetleri tara

fından tarhedilen: şahsi vergiler yüz, iki yüz, bin, 
iki bin liradır. Bunlarda tediye ediliyor efen
diler. Bunların hesabatı Hazineye girmemesi 
İtibariyle yane ayrıca bir sarfiyattır. Memle
ket ikinci bir vergiye de katlanıyor, İkinci bir 
surette yine memleket içinden yıkılıyor. Maal
esef bu mesele de halledil emedi. Korkarım bu 
hâl memleketi İçinden yıkacaktır. Çünkü istir
ham ederim, bu kanunların kabulünden evvel 
memleketin iktisadiyatını düşünmek lâzımdır. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Beyefendiler ben
deniz, ne bizim maliyeci Ferit Beyin bütçesinin 
altından çıkıunaz hesabatından, ne de Hasanın 
çöreğinden bahsedeceğim ve ne de uzun uza-
dıya bahsedeceğim. Fakat beyler, kısa bir he
sap vermek için geldim buraya. Beyler, koyun
culuk etmiyen adamlar bu meselenin ruhuna, 
dekaikıua vakıf değillerdir. Memlekette ma* 
lûmu âlinizdirki iki türlü koyunculuk vardır. 
Biri, mahsul almak.için koyunculuk yapılır 
biri de ticaret için koyunculuk yapılır. Köylü
ler kendilerine mahsusun ayırmış oldukları ko
yunlarından, yıkandıktan sonra, yarım okka 
yün ve iki okka yağ, üç okka peynir alırlar, 
Bunun fazlasını iddia eden bir arkadaşımız 
yoktur. Burada koyuncu bir arkadaşımız var 
(ise bunu. bilir. Efendini yarım okka yün (40) 
kuruş, iki okka yağ (200) kuruş eder. Farzedi-
nîz efendiler koyun yağı böyle eder, âdi bir 
yağdır, Sonra bunun peynirinin okkası ktrk 
beş kuruştan yüz otuz beş kuruş ederki nıinkay-
seimeeitiıı üç yüz yetmiş beş kuruş eder. Bir ko
yun sagnıau için yirmi kuruş resim vazetmişiz. 
Sonra elli kuruş çoban alır, kışlık için herif 
kepek yedirecek, ot yedirecek, arpa yedirecek, 
Bu, iki yüz kur uslan fazla bir masraftır. Çün
kü pek çok memleketlerde ot yoktur. Bunu ko
yuncular bilir, 

SÜLEYMAN SİRKİ B. (Yozgad) — Telef 
olalı dahil değil, 
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SALİH Ef. (Devamla) — Arpa, kepek, ot 

yer. Bunların mınhayselmecnıu iki yüz yetmiş 
kuruş masrafı olur. Bir adanı iki yüz yetmiş 
kuruşunu sarfeder ve Öleni de olursa... (Gürül
tüler) Müsaade ediniz beyim anlatacağım, ağa
nın birisi hizmetçisine terbiyesizliğinden do
layı elli sopa vurulmasını emretmişi Hizmetçi -
gülmüş. Ağası ne için gülüyorsun dediğimle, 
ya sen hesap bilmiyorsun veya elli sopa yeuıc-
ınissin ki vurulmasını emrediyor sun demiş (han
deler) Müsaade ediniz bir şey arzedeeeğnn: 
Koyunlar ekser gebe gelir, bilmem ne olur, 
yüzde elli koyun ancak meydanda kalır. Kurt
lar yer. Hattâ sizin jandarmalar.... (Handeler) 
ilespa var, hesap söylüyorum. Yalnız bizde bir 
şey var ki: 

DURSUN B. (Çorum) — Çeteler de götürür. 
SALİH Ef. (Devamla) — Çeteler de götü

rür. Ben de bilirim. Yalnız bizim etlik hayvanatı 
vanhr. öveç tabir ederiz. Para İle alınır, satılır. 
Şunun bitinin-eHııe geçeri fazla bir miktar para 
kazanıl'r, ticaret yapılır. Ağnam resminin 
dört misli kâfidir ve fazladır. Daha fazla ya
parsanız memleketin altına bomba koymuş 
olursunuz. Böyledıir. Memleketimizden izmir 
mahvoldu. Van, Bitlis, Erzurum vesaire elyevm 
koyun memleketi değildir. Bunlar ancak kendi
lerini toparlıyorlar. 

MALİYE V. FERİT B. — Bitlis, Krzuruııı 
geçinmek İçin oıı milyon lira istiyor. 

SALİH Ef. — Vermeyiniz. 
MALÎYE V, FERİT B. — Oradaki memur

lar açını kalsın, yoksa ıucııuıi'ini oradan kal
dıralım mı? 

SALİH Ef. (Devamla) — Başka kestirme 
yol yoktur. Şimdi bu etlik hayvanatı kalıyor. 
Bu hayvanattan da doğrudan doğruya bir şey 
alırsanız, çarıklı siyasiyoh olan köylülerden ne 
bir şey alabilirsiniz, ne.de bir şey çıkar. Btı yol
da bir gürültü olur ve büyük bir hâdise çıkar. 
Yalnız damızlık hayvanatının kâydi... (Gürül
tüler) Ferit Beyefendi; sana hitap ediyorum. 
Büsıuıı namına memlekete gelmiş olan etlik ağ
namdan, yüzde sekiz alırsınız, etlik namına 
şehire gelen hayvanattan yüzde 8 - 10 alırsınız 
bu doğrudur, bendeniz de kabul ederim. Koyun
culuk yapan bilir. Fakat köylünün sağma açin, 
yününden istifade için muhafaza etmek istedi
ğine yüzde dört bir daha zammederseniz fena
dır ve bunun altından da çıkılmaz. Rica inlerim 
efendim. Bu meseleye vakıf olan arkadaşlarımız 
encümen namına bunu tetkik cdîp bildirsin
ler, hesap versinler ve ona göre kanun yapılır. 

MALİYE V. FERİT B. — Efendim, Heyeti 
âliyenize bütçeli takdim ettiğim zaman bu tarz
da bir teklifte bulunmuş olsaydınız maalmem
nuniye kabul ederdim. Çünkü senenin nihaye
tine o zaman altı ay kalmış olurdu. 
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MUSTAFA SABRI Ef. (Siird) — Yeni büt* 

ceye zammiyatı yapardık. 
MALİYE V..FERİT B. (Devamla) — Yeni 

bütçeye ait zammiyat inşaallah Heyeti aliye-
nizde müzakere edilecektir. Yeni bütçemiz bu 
bütçeden bir buçuk misli fazıla olacaktır, ve 
zannetmediniz ki o zamanda istediğiniz tarzda 
muhtelif varidattan aflar yapabileceksiniz, 
yapamıyacaksnuz. Efendiler Heyeti âliyenize 
tekrar tekrar arzediyortun/ Bu memleketin en 
büyük deridi,.hakiki İlleti, hakiki derdi; nüfu
slumu azlığıdır. Varidatın az olması ve nıa-

sarit'atmıızın kesir bulunması, bir • taraftan ih
tiyacatı medeniyet» i z.İıı mevcudiyeti, diğer ta
raftan ihtiyacatı medeniye ve bedeniyemizi te
min edecek ve ihtiyacı medeniyeye hizmet ede
bilecek ahaliye ademi malikiyetimizdir. Kfeıı-
diler, ahalimiz sıkıntı çekecektir ve İra ıneveut ol
dukça masraftan tenzil e dem iveceksiniz. Bütçe en
cümeni kemali •faaliyetle çalışmıştır. Her daireyi 
ayrı ayrı tetkik etmiştir. Fakat tetkik etmesi 
neticesinde indbilebilen mebaliğ, bir ve iki 
milyona inhisar etmiştir. Daha ziyadesine de
ğil ve olamazda efendiler. Çünkü; ihtiyacatı 
medeniyemiz icabı, bu teşkilâtı - muhafaza et
mek mecburiyetindeyiz. Fakat maalesef efen
diler, masraf çok, ahalimiz az olduğundan va
ridatımız azdır. Binaenaleyh bu illete çave 
bulmadıkça, bu millet, bu Devlet daima bu yü
kü kaldırmak mecburiyetinde kalacaktır. Fa
kat istiklâlimiz karcısında arzu ettiğimiz mak
sada vusul emrinde bu millet bu gün kaldırdığı 
gibi yine bundan daha ağır yüklere tahammüle 
mecburdur. Milletin kabul etmediği, yalnız 
ademi İntizamdır. 

Kfendiler, Heyeti hükümetin bugüne kadar 
tekmil mesaisi, memleketimizde intizam vazet
mek ve memleketimizde intizam vazetmek 
ve memleketimizde anarşiyi kaldırmak ve 
ahaliyi müreffeh kılmak, gayri mat hıp bir takım 
halatı ortadan kaldırmak, halkı müreffeh kılmak
tır, Itaşka bir şey takip elmemiştir. Fakat bu
na mecburiyetİ katiyemiz vardır. Buyuruyor
lar ki, etlik hayvanatından alırız, e t l ikhayva-
ımtındaıı almak başkadır, ağnamdan almak baş
kadır. 

Bugünkü bütçemiz gayet zaruri ve mecburi 
bir ihtiyaç, karşı s nidadır. Zati âlilerine arze-
diyorıuıı. Üç. milyon derecesinde lâzımıttediye 
borcumuz vardır. O da 8 - 9 aydan beri aylık 
almıyan .faııdarma ve -memurin gibi doğrudan 
doğruya asayişe ve hilhassa Şark asayişine aittir. 
Fakat Garp asayişi böyle değildir. Şarkın ida
resi, bu parayı mümkün olduğu kadar süratle 
ve mümkün olduğu kadar emin bir surette 
vetmekle mümkün olur. Diğer vergileri 1337 
bütçesinde kabul ve tasvip buyurunuz. Efen
diler ben de kabul edeceğim. Fakat bugün vak
timiz yoktur, bütçe zamanı nihayetine yak-
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laşınıştı'r. Mütedahil matlubatı behemehal en 
karip bir zamanda temin etmek ihtiyacında
yız. Sonra efendiler, koyunun İlerinden alacağı
mız 16 kuruş zait bir külfet değildir. Hayır 
efendiler, 16 kuruş fazla değildir. Tasavvur bu
yurunuz; ceman yekûn 32 kuruştur alacağımız. 
Bugün size telgrafları okuyayım: Üst üste Eski-
şchîv'de koyun (1150) kuruştur. Muhtelif mem
leketlerde sekiz yüz kuruşa satılmaktadır. Onun 
yapağısının hesabım', südünün hesabını Salih 
Efendi vermezden evvel,v'daha ziyade bu İşe vakıf 
ve eshabı ağnamdan olan arkadaşlarımız bize 
izahatı vermişlerdi]'. Fakat onların izahatıjıa 
rağmen millet bugün aşardan varidatı» 8 de bi
rini veriyor. Vakat bu otuz iki kuruşu vermekle 
bîr sahibi ganem o nispette vermiyor. Efendiler, 
bu cihetle zait değildir, ağır değildir. Bütçenin 
hakikî ve mübrem ihtiyacını karşı lıyacaktır, 
Tekrar istirham ediyorum, hu işi uzatmıyalım 
(Müzakere kâfi sesleri). 

HACI BEKİR Ef. (Konya) — Maliye veki
li Beyefendi ağnamın birisi 10, H liraya satılı
yor diyorlar. Halbuki esbabı ağnamın yedin-
deki ağnam, bir sermayei asliyedir, bir serma-
yei esasiyedir, İsterse 5 kuruşa, isterse 50 lira 
olsun, zira o adam elindeki dâvan sattıktan sonra 
yine o davan yerine koyacaktır. Bunun üze
rinden yanın yahut bir lira İstifade edecekse 
o kadar, istifade bundan ibarettir. Bu da gayri 
varittir. Bir de evvelce bir adamın 500 ağnamı 
varsa buna bir çoban tutardı, elli altmış yaşın
da, çift sürmeğe ve başka bir iş görmeğe kud
reti olnııyan adamlardan yedi sekiz liraya bir 

REÎS — Meclis küşad edildi! 
Ağnam hakkındaki teklifi kanuninin bakiyei 

müzakeresine başlıyoruz. Söz doktur Emin Be
yindir buyurun. 

OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — Efendim, 
giriştiğimiz şu cidalde muvaffak olmak için 
şüpheniz ki paraya muhtacız, parasız hiç bir iş 
yapılamaz. Ancak Meclisin küşadıııdan beri yal
nız bir ağnam meselesini tenzil ettik, mütebaki 
her şeye zammettik. Hattâ tevzii adaleti bile pa
raya hasrettik. Temettü vergisine zammettik, i 
İstida pullarına zammettik velhasıl bütün her 
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<;obaıı tutardı. Bir de bunun' yaıilna 12 yaşında 
bir çocuk verirdi. Onu da 3 - 4 liraya tutardı. 
Demek ki, 500 davarı bir senede 10 - 12 liraya 
râyettirip yetirirdi. Halbuki şimdi elinde silâ-
hîyke o davari bekliyecek aylığı otuzar liraya iki 
kişi tutmağa mecburdur. Birde yemeğini gö
türmeğe, 15 lira ile bir adam bulmağe mecbur
dur, Bu suretle mahiye 75 lira eder ki. bir se
nede çoban masrafı 900 liraya varıyor. Evvelce 
bir sürüyü on iki liraya otlatırken «şimdi 900 lira
ya otlatıyor. Bir hayvan bir kilo tuz yer, bu da 
evvelce 25 paraya alınırdı. Şimdi 10 - 15 kuruşa 
alınıyor. Bir sürü sahibi evvelce 2, 3, 4 kelp bes
lerdi ve bunlara da bir kilo, iki kilo arpa ek
meği verirdi. Şimdi bu masrafla bu işler olmı-
yor. Bununla beraber müsakkafat bire beş 
oldu. Ağnam da bire dört oldu. Acaba müsak
kafatın bire beş olduğuna mutedil disek ağna
mın bire sekiz olması nasıl adalet temin ederî 
Binaenaleyh reddini talep ederini. (Gürültüler). 

REİS — Efendim, müsaade buyurun. {Müza
kere kâfi , kâfi sesleri). 

Söz istiyetı Emin B., Ragıp B., Basri B.. 
Necip B.„ Hilmi B., Haindi B., Sabri Ef., Yusuf 
ülya Ef., Hüseyin B., Yahya Galip Beydir. 

RAGIP B. (Kütahya) — Şimdiye kadar bü
tün arkadaşlar kanunun aleyhinde söylediler. 
Binaenaleyh bendeniz de lehinde söyliyeceğim. 
Köz isterim. 

REÎS — Kâtipler yoruldular. On dakika te
neffüs... 

(Saat 2 sonra da celseye nihayet verildi). 

. - « — • • — . 

f;,eye zammettik. Bundan dolayı' itiraf etmek lâ
zım gelirki; ahalide ademi memnuniyet vardır. 
Fakat buna mukabil de paraya ihtiyaç var. 
Elbette bunun çaresini bulmak lâzım. Bendeniz 
diyorum ki, böyle öteberi- vergilere zamme
deceğimize, demin Hanıdi Beyin dediği gibi, bir 
tevhidi tekâlif yapsak, ikide bir temcit pilâvı 
gibi ağniya, ağniya diyoruz. Aınma bizim memle
ketimizde ben büyük ağniya da; görmüyorum. 
Memlekette bunu böyle bir sınıfa yükletmekten-

i se, umum ahalinin seyyanen vereceği bir vergi 
verilse, meselâ geçende tuz rüsumuna üç kuruş 

I K I N C I C E L S E 
Açılma saati : 3 sonra 

REÎS — Reisisani vekili Hasan Fehmi Beyefendi. 
KÂTİP : Feyyaz Âli B. (Tozgad). 
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zammettik, şekere, tütüne, kahveye, gazyağma 
vesaireye zammetsek de bilvasıta bu paranın 
tahsiline çalışsak zannederim ki, hiç bir ademi 
memnuniyet hâsıl olmıyacaktır. 

ALİ ULVİ B. (Burdur) — Şeker yüz yirmi 
kuruşa. "i 

OPERATÖR EMİN B. (Devamla) — Attali 
evet; şekerin okkası yüzden yüz kırka fırlamış 
der... Fakat unun ne için fırladığım bilmez. Ni
tekim geçende burada bulunmadığım bir sıra
da, harp kazançları hakkında bir karar ittihaz 
edilmiş. Meclisi âlinize arzedilmek uzeer Kasta
monu İstiklâl mahkemeleri azalan kardeşlerimiz 
şu telgrafı bendenize gönderiyorlar. İsterseniz 
okuyayım. Mamafih bunu bir takrirle teklif 
eyliyeceğhn. Eğer bunu kabul buyurursanız, bu 
işe bir nihayet vermek isterseniz Heyeti Veki-
leye havale edelim, düşünsün, taşansın, bütçe 
açrğını, ne ise,on milyon, on beş milyon, her ne 
ise, buna mukabil bilvasıta bir vergi ihdas ey-
lîyelim ve bunu ahaliye sezdirmeden tahsil ede
lim. Yoksa eyi bir netice vermez... 

VEHBİ Ef. (Konya) — Her şeyi zamanından 
evvel düşünmek lâzım. Biz bu Meclise vâki olan 
]>ara teklifini zannedersem kabul etmediğimiz 
bir zaman olmadı. Bir hafta evvel kabul etme
diğimiz bir karardan bir hafta sonra döndük, 
paraları verdik. O paraları verirken, sarfiyatı ve 
varidatı ve vereceğimiz yeri düşünmekliğimiz lâ
zımdı. Onu kabul eden Meclisin karşısına bu 
gün böyle bir ağnam zamaimi ile Maliye veki
linin gelmesi pek tabiidir. O zamanlar gerek 
Hükümet gerek Rüfekayi kiram tarafından pa
raya dair olan teklifi rica ederim hiç red ede
nimiz oldu mu? hayır olmadı. Filân beyin aile
sine filân yerden gelene filân yere.gidene... Hep 
kabul ettik. Yarin bütçe gelecek. Onda şube mü
dürlerinin maaşını göreceksiniz ki bugün biz 
mebus olduğumuz halde ayda yüz Ura alıyoruz. 
Şube müdürlerinin maaşı yüz banknotu geçiyor 
efendiler... Bunları düşünmeli. Masrafın ten
zili çaresine bakmalı. Masraf hakkında gelen 
şeyleri Maliye nazırına girişin giriye reddet-
seydiniz,-varidatın tezyidi hakkında o Maliye 
nazırı size bir şey getiremezdi. Maliye nazırı 
parmağının birisini kesipte verecek değil ya! 
nasıl ki, sarfiyatı kabul ediyorsunuz... Elbette 
bu gibi zamahrt teklifatı karşısında bulunacak
sınız. Ben bu kanunun taraftarı değilim, lehinde 
söyliyorum zannetmeyin, fakat bununla beraber 
Maliye nazırına da bir şey söylemeğe hakkımız 
yok. Sarfiyata dair ne gibi teklif olursa kabul 
ediyorsunuz. Halbuki sarfiyatı varidata göre 
kabul etmelisiniz, 

SÜLEYMAN SIRRI E. <Yozg*d) — Daha 
bütçe gelmedi ki,, 

VEHBİ Ef. (Konya) — Rica ederim. Gelme
den de bir çok şeyler oldu. Ben istiyorum ki, 
Meclis öyle bir Meclis olsun ki, Hükümet yüz li
ra istediği yerde on lirayı zor verelim. O zaman 

Maliye nazın bize bir şey teklif edemez. Sar
fiyatı böyle kabul ettikçe, varidatı da kabule 
bugüu olmazsa yarın mecburuz. Rica ederim., 
bir meslek tutalım ki, o meslekte sarfiyatı kıs
manın çaresine Üakdlim. Hükümeti sarfiyatta 
iktisada mecbur edelim. Maliye nazırından su
al edelim, maiyetinde fazla memur var mıdır, 
fazla maaş veriliyor mu? Bunu anhyalnn. Bo
ğazım sıkalım, ve onu vermiyelim. 

OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — Maliye 
nazır) oîüverîrse? 

VEHBt Ef. (Konya).—'.Onu, öldürmeyiz. 
Biz ara sıra nefes aldırırız. (Handeler), Efen
dim, rica ederim, öyle arkadaşlar var ki, belki, 
şimdi bu kanunun aleyhinde söyledi, fakat ge
çende bir Gediz muvaffakiyeti oldu. Evet res
midir, tabii sıhhati vardım ona şüphe yoktnr. 
Fak^t milletin bugün her efradı... 

OPERATÖR EMİN B. (Buna) — inanmaz
sanız gözünüzle görünüz... 

VEHBİ Ef. (Devamla) — Riea ederim Emin 
Bey, karıştırma!.. Milletin her efradı bugün va-
zifei vataniye ve diniyesini ifada müsavidir, 
Vazifei milliyesini de ifaya mecburdur. Cephe
de bulunan zabitlerimiz de ayni samiymiyet, ay
ni hissiyat ile ayni vazifeyi ifaya çalışıyor. Mil
let bunları mektepte okuttu, efendi yap
tı, zabit yaptı, beline kılıç taktı, asker başına 
şevketti. Cüzî bir muvaffakiyet oldu... Saat on 
birde cephe zanuniyatı kanunu kabul edilljU. .. 
Efendiler! saat on birde yaptınız, o zaman dü
şünmeli idiniz. Saat on birde telgrafı aldınız, 
koşa koşa Müdafaai Milliye encümenine gitti
niz, orada-derhal cephe zam miyatmı kabul et
tiniz. Bundan sonra Maliye nasırı on beş mil
yon lira ilo karçmıza geldi öyle olmadı mı? 
Bunu inkâr edebilir misiniz? Şu halde o zaman 
düşünmeli idi. Cephede zabitler fedakâr. Evet 
fakat millet onlardan daha ziyade fedakâr ... 
Benim emsalim ayağında çarık, çoban ... ben za
bit oldum, kılınç sallıyorum. Yetmeemi bu fe
dakârlık1? yetmezmi bu milletin fedakârlığı? 
Bugün zabitlerin adığı maaş bizim adığımııdan 
daha mı aşağı? ( Çok aşağı sesleri ). Bagfin 
efendiler idare günüdür, saltanat günü değildir* 
Gidelim Hükümet dairesine; İstanbul, Babıâli, 
gelen oturmuştur. Onları teftiş edelim, nezaret 
altına alalım, onların paralarını kısaltalım, on
dan sonra da Maliye nazırına diyelim ki, biz 

sarfiyata sana mezuniyet vermedik; sen bu va
ridatı neden istiyorsun? diye söyliyelim! Efen
diler biz sarfiyatı alabildiğimize veriyoruz, 
Sonra varidat meselesine gelince, Maliye nazırı 
kendisinden verecek değila... Sizden istiyecek« 
Sarfiyatı düşünelim efendiler sarfiyat!... Bu
nunla beraber ben bu kanunun aleyhindeyim. 
Başka cihetle çaresi düşünülmeli, masraftan ta
sarruf çaresini bulmalı. Bu Meclisin Hamdı Be
yin dediği gibi, üç beş ay evvel vermiş olduğu 
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kararın hilâfına' bugün bir karar vermesi, ayıp
tır,. küçüklüktür, bunu evvelden düşünmeliyiz.. 

MUSTAFA SABRİ Et'. <Sürd) —' iliç bir 
mukarreratımıza itimat etmezler sonra. 

BAGIB B. (Kütahya) — Efendini iki arka
daşımız, Salih Efendi ile Hacı Bekir Efendi 
Hazretleri ağnamı tanı halkçılığa mahsus bir 
surette anlatırlarken bendenizin hatırıma bir 
hikâye geldi. (Hikâye dinlemeyiz senleri). Ar
zu buyurulursa efendim. (Söyle*, söyle sesleri). 
Sürü sahibi bir Hacı efendi lıaece giderken ço
banına eüıusünii emanet etmiş; avdetinde çoban 
bir şey bırakmamış, sonra hesap veriyor efen
disine üçü dereden uçtu, gök gürledi, beş toklu 
çatladı, on sağılın ödü patladı, nihayet bir bı
çak ile km kaldı, kını senin bıçağı benim demiş, 
Çoban bıçağını beline sokmuş, bu suretle fasiı 
beyin etmişler. Onun gün bizim muhterem re
fikler de ağnamın sırtında yün, memesinde süt 
bırakmadılar. Tuzun fiyatını on beş mi«li yük-
sçttiler. Bu suretle hakikaten öyle bir hale getir
diler kîj. mütalâalarının neticesinde, işte görü
yorsunuz ki, ağnam sahipleri ziyan ediyorlar, 
bunlara tazminat verelim diyecekler zannettim 
efendiler. Dikkat buyurunuz ki, evvelce ağnam 
resmi beş kuruş (daralt veriliyordu. Harbi umu
miden evvel bir koyun için koyun sahipleri beş 
kuruş veriyorlardı. O zaman peynirin okkası 
yüz para idi. tki okka peynir ile sayımını veri
yordu. Bu gün peynirin okkası, yine kendileri
nin ağzından işittiğime nazaran, altmış kuruş, 
binaenaleyh, iki okka peynirin bedeli, evvelki
ne rûsbetle bu gün sayını bedeli olmak lâzımge-
lirse, yüz yirmi kuruş olması lâzrmgelir. 

Şimdiye kadar kabul ettiğimiz zamaîm içe
risinde pek haksızları vardı. Meselâ ihracat ka
nunu, ihracat resmi o kadar muzurdur ki,-bu 
hem rençberi, hem tüecarı, bütün halkı perişan 
eder. Memleketin iktisadiyatını durdurur. Bu 
kanunu kabul ettikten snra ağnam resmine bir 
misilinin zammını kabul etmemek haksızlıktır. 
insafsızlıktır, denilmeli idi ki, efendiler; bîn 
bu kanunu kabul edelim. Fakat İhracat resmi
ni kaldıralım. O vakit gayet âdilâne bir teklif 
olurdu. Diğer zamaime nisbetle ihracat zammı 
mevcut oldukça, ihracat resmi gibi memleket 
için muzır olan bir kanunu hu Meclis kabul et
tikçe ağnam resmine bir mislinin zammı kadar 
nranik bir teklifi kabul etmemek doğru değil
dir. 

ikincisi, efendiler, bugün bulunduğumuz va
ziyet müthiş bir vaziyettir. Tam Fransızların 
Alman istilâsına mâruz kaldıkları bir şekilde
dir. O zaman Almanların istedikleri tazminatı 
vermek için bütün mallarını feda ettiler. Hattâ 
a kadar ki, hepinizin malûmu olduğu veçhile, 
genç kızlar, saçlarını kestiler, verdiler, biz bu 
felâketten kurtulalım diye... Fakat neticede kur
tuldular. Bugün bizim vatanın en güzel pavça-
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lan düşman istilâsı altındadır. Hükümetin tek
lif ettiği şu vergi, şu zam doğrudan doğruya 
memleketin istihlâsına matuftur. Biliyorsunuz 
efendiler ki: iki, üç vilâyetimiz tahtı işgalde. 
Rabbena hakkı için oralarda tek bir inek, tek 
bir koyım kalmamıştır. Hepsini düşman almış 
götürmüş, Atina'ya sürmüştür. Bizim burada 
koyım sahiplerinin vereceği yarım okka peynir 
bedeli bu memleketleri kurtaracak, bu memle
ketin halâsına masruf olacaktır. Binaenaleyh, 
memleket için ve bu halk için muzur olan ver
gileri kabul ettik, o muzur vergilerin 
kaldırılmasını kabul ederseniz sizinle be
raberi m. Fakat bugün memleketin kurtara
cak menabii bulmalı. Bugün düşmandan kor
kusu olntıyan Konya, emin olunuz ki, memleket 
îııhilâle uğradığı gün düşman istilâsına geçer. 
Emin olunuz Ankara'da, Konya'da Hayma
na'da da bir tek koynn kalmaz, Atina'ya gider. 

Şimdi gelelim hu kanuna, malûmu âliniz, 
Meclisimizin küşadmda bu mesele mevzuubahis 
oldu. Bilirsiniz ki, o vakit bu Mecliste eari olan 
muhakeme değildi. O vakit sarfiyat, varidat 
bütçesi üzerinde müzakere etmiyorduk. O vakit 
Devletin muhtaç olduğu membaı, muhtaç oldu
ğu masrafı, Devletin para istihsal edeceği mem
baı henüz katiyen gözünüzün önüne getiremi-
yordunuz.. Sırf bir hissiyatala hareket ediliyor
du. 

Hoca Vehbi Efendi Hz. buyurdular ki; cephe 
zammını saat on ikide kabul ettiniz. O zaman 
bu ağnam meselesinin bir mislinin tenzili hak
kındaki teklifte o gün birinci defa reddedilmişti. 
Yani celsei âtiyeye talik edilmişti. Halbuki yi
ne o gün celsede, ikinci bir teklif ile âdeta ceb
rî bir mahiyette müzakereye başlandı. Hattâ 
hiç bir teklif gormeksizin ve hiç bir encümene 
gitmeksizin hiç bir tetkikat gormeksizin bir mis
linin tenziline karar verildi. Binaenaleyh, o 
karar sırf hissi idi. Bakınız size söyliyeyim: 

namusum üzerine yemin ediyorum, doğrudan 
doğruya müekkîllerimin ağzından söyİyorum, o 
kanunu kabul ettikten sonra bendeniz mezunen 
memlekete gitmiştim. Cephe memleketime yakın 
olduğu için cepheyi beslemek, cepheyi takviye 
etin ok mecburiyeti vardı. Fakat parasızlıktan 
bahsediliyordu, müntehipler hana, siz değil 
misiniz ağnam resminin tenzilini kabul eden, 
sizsiniz ki bu ağnam resminin tenzilini kabul 
ettiniz, bu memleketi, bu cepheyi siz batırıyor
sunuz dediler. Binaenaleyh ağnam resmine bir 
misli zam, istiksar edilecek bir şey değildir. 
Bahusus bundan evvel kabul ettiğiniz kanun
lara nazaran istiksar edilecek mahiyette değil
dir. Bendeniz bu kanunun doğrudan doğruya 
kabulü taraftarıyım. Eğer bu vergi memlekete 
bar oluyorsa; bar olan başka vergiler de vardır, 
onlunu kaldırılmasını istiyorum. 

REİS — Efendim söz alan dört refikimiz 
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vardır. Müzakerenin kifayeti talep olunuyor. 
Kabul edenler ellerini kaldırsın. (Kufidir, kâfi 
değil sesleri) Ellerinizi indiriniz. Kâfi görme
yenler ellerini kaldırsın. Müzakere kâfi görül
müştür. (Tâyini esami ile reye sesleri).. 

HULUSİ Ef. (Yozgad) — Madde nedir? 
maddeyi okuyalım. 

MADDE 1. —• Eîn üç yüz otuz altı senesinde 
tadat olunan ağnamın tahsil olunan resmine bu 
seneye mahsus olmak üzere ayni miktar zam 
olunmuştur. 

MADDE 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren nıeriyyülicradır. 

MADDE 3. — îşbu kanunun icrasına Maliye 
vekili memurdur. 

REİS — Zaten kanun bir maddeden iba
rettir. ikinci ve üçüncü maddeleri kanunun ie-
rasiyle Maliye vekâletinin memuriyetini tazam-
mün eder. Tâyini esami ile reyinize arzediyo-
rum, Tadilname elimizde yoktur (vardır seseri) 
varsa okuyalım: 

3. — Bursa mebusu Operatör Emin Beyin, 
bütçe açtğtnı kapatmak için kahve, çay, tütün ve 
saire resminin tezyidine dair takriri 

Riyaseti Celileye 
Giriştiğimiz şu mübarezede muvaffak olma

mız hiç şüphesiz paraya mütevakkıftır ve yine 
şüphe yoktur kî su zaruret karşısında Hükümet 
bizleri bir çok tekâlif karşısında bulunduruyor. 
Ancak muhtaç olduğumuz parayı bilâ vasıta 
vergilere zam suretiyle tedarike çalışmak aha
liyi biraz daha Hükümeti milliyeden uzaklaş
tırmak demektir. Çünkü düşmanlarımız vergi
lerin affedildiği ve askerliğin affedildiği ilân-
lariyle zavallı halkımızı iğfal ve izlâlden geri 
durmuyor. Binaenaleyh böyle rast gele vergüeri 
tezyid etmekten ise bütçe açığı meemuumın 
bilhesab bilvasıta vergileri, meselâ gaz yağı, 
şeker, tuz, kahve, tütün, çay ve emsali eşya rü
sumunu tezyid suretiyle bütçe açığını kapama
ğa çalışmak en hayırlı ve nafi bir çarei haldir. 
Şn kadar ki her türlü ihtikâra mani olmak 
üzere Heyeti vekileye havalesini teklif ederim. 

27 Teşrinisani 1336 ' 
Bursa mebusu 

Operatör Emin 

REİS — Efendim Emin Bey arkadaşımızın 
takriri tadilname mahiyetinde değildir. Bütçe
de tevazün husulü için bazı tedabir tavsiye 
ediyor. 

Ağnam resminin tezyidi, bu kanunu malûmu 
âliniz tâyini esami ile reyinize arzedilecektir. 
Kabul edenler beyaz, etmiyenler kırmızı pusula 
vereceklerdir. 

Kanun kabul edilse de, red, edilsede Emin 
Beyin teklifi bu kanunla alâkadar değildir. 
Ayrıca bir teklif mahiyetindedir, Muvazenei 
maliye encümenine vereceğiz. 

Beyinizi istimal buyurunuz. 
Operatör Emin Beyin şimdi okunan teklifi 

bazı tedabiri maliyeyi mutazammm olduğundan 
Heyeti Vekileye tevdiini teklif ediyor. (Neyi 
neyi sesleri) Emin Beyin şimdi okunan takriri 
bütçede muvazene temini için bazı tedabiri 
havi olduğundan Heyeti Vekileye tevdiini arzu 
edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edildi. Heyeti-
Vekileye tevdi edilecektir, 

3. — Ktrşehir mebusluğuna intihap edilen 
Sad.ık Beyin intihap mmbatastna dair dördüncü 
şube mazbatası 

REİS — Kırşehir mebusluğuna intihap edilen 
Sadık Beye ait evvelce Heyeti celilenizce müzakere 
edilip dördüncü şubeye havale edilen muamelei 
intihabiyeye dair, şubenin mazbatası vardır. 
okunacak. 

Riyaseti Celileye 
Kırşehir âzalığma intihap edilen Ceza reisi 

Sadık Beyin muamelei intihabiyesine dair He
yeti umumiyeden muhavvel evrak ahiren mu
maileyhin ibraz eylediği mazbatai intihabiye-
siyle baraber şubece tetkik olundu. Mumaileyh 
Sadık Bey kırk bir rey kazanarak üçüncü de
recede haizi ekseriyet olduğu usulüne muvafık 
şekil ve surette mahallinde tanzim kılman inti
hap mazbatası ve harcırahı yedine ita edildik
ten sonra mensub olduğu idarei merkeziyeee 
tahtı mesuliyete alınması âzalığa mâni olaca
ğı zan ve zehabiyle istifa ettiğinden bahsile 
altıncı derecede yirmi altışar rey kazananlardan 
Bekir Efendi ile diğer Sadık Bey arasında bu
rada kura keşide edildiği ve Bekir Efendinin 
kazandığı tebliğ olunarak mumaileyh Bekir 
Efendinin âza olarak Meclise iltihak etmesine 
bais olmuş isedfe muamelei intihabiye hitam bu
larak mazbata ita edildikten sonra muame
lei intihabiyeye ait kâffei itirazat ve gerek 
kanunen aranması icabeden evsafı sabite ve 
manianın tâyini mahiyeti doğrudan doğ
ruya Meclise ait hukuk ve vazaiften olduğuna 
ve alelhusus tahtr mesuliyete alındığı mesele
den de Sadık Beyin ahiren beraet eylemiş ol
masına ve esasen mumaileyhin bir istifanamesi 
de mevcut olmamasına nazaran ekseriyet aha
linin reyi itimadını kazanmış olan mumaileyh 
Sadık Beyin âzalığını ademi kabul için hiç 
bir gûna esbab ve ileli kanuniye görülemedi
ğinden sekiz mahdanberi sürüncemede kalan 
Sadık Beyin âzalığııun kabulüne karar verile
rek evrakı müteferriasîyle beraber lieclüttet-
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kik Heyeti umumiyeye araolunur. 

25 Teşrinisani 1336 
Dördüncü şube R. 

Dersim Karesi Trabzon 
Abdülhak Tevfik Basri Hüsrev 

Bolu Denizli Olti 
Cevad Yusuf Büstem 

Sivas Kayseri Sİnob 
Memet Rasim Rifat Memet Şerif 

Diyarbekir 
Hacı Şükrü 
REİS —. Bir mütalâa var mı? (Kabul sesleri) 

Şubenin mazbatası veçhile Sadık Beyin mebus
luğunu kabul edenler lütfen el kaldırsın. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Bekir 
ağa ne olacak? 

REİS — Beyim: sordum, söylemediniz. Beye 
vaz eyledikten sonra soruyorsunuz... Lütfen bir 
daha ellerinizi kaldırınız. Kabul edilmiştir 
efendim. 

NAFİZ B. (Cauik) — Kabul edildikten 
sonra tearuz hasıl oldu. İkinci bir mesele var, 
diğeri ne oldu? onu halledelim... 

Dr. SUAD B. (Kastamonu) — Mesele tenev
vür etmedi.,, 

REİS — Sadık Beyin mebusluğu Heyeti 
umumiyeee kabul edilmiştir. Evvelki hakkında, 
bir mütalâa var mı diye sual ettim, söz alır söy
lerdiniz. Ayrıca şube de lâzım gelen cevabı 
verirdi. Onun için ayrıca bir müzakere açarız.... 

RÜSTEM B. (Oftİ) — Bu da kabul o da ka
bul. 

MUSTAFA SABRt E l (Sidrd) — Mevcut 
olmıyanların pusulası atılmıyacnktır. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozga* — Tas
nifte iş karışıyor. 

10. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
1. — Snrd mebusu Mustafa Sabri Efendinin, 

Sulh hâkimleri kanununun tadiline dair teklifi ka
nunisi ve Adliye encümeni mazbatası (2/58) [1] 

REfö — Tasnif bitinceye kadar Sulh hâ
kimleri kanunun ikinci müzakeresine başlaya
lım. İkinci müzakeredir. Tadilname de yoktur, 
Okudub reyini e arzedeceğim, 

Sulh hâkimleri kanunu muvakkatinin üçüncü 
maddesini muaddil maddei kanunîye 

Sulh hâkimleri kanunu muvakkatinin üçün
cü maddesi berveehiâti tadil edilmiştir. 

Sulh hâkimleri alelıtlak mehakimi nizamiye
nin dairei salâhiyetinde olan hukuk ve ticaret 
dâvalarından lira yüz kuruş hesabiyle resülmal 

[1] Birinci müzalcervsi 73 ve 96 nc% içtima 
sabit larındadır, 

veya kıymeti elli bin kuruş olan âyin ve deyin 
dâvalariyle hakkı meali ve hakkı mürur dâva
larını kabili temyiz olmak üzere rüyet eder. 

REİS — Efendim ikinci müzakere olduğu 
için söz istiyen yok, tadilname de yok. Binaen 
aleyh reyinize arzediyorum. Maddeyi kabul 
edenler el kaldırsın. Madde kabul edilmiştir. 
Zaten bir madde oldığı için heyeti umumiyesini 
reyinize koymağa lüzum yoktur efendim, şekli 
hazırı ile kabul edilmiştir. 

4. — Oyun kâğıtlarından alman rüsumu is-
tihlâktyenin tezyidine dair 30 eylül 1336 tarihli 
kanuna müzeyyel kanun lâyihası ve Kavanini 
Maliye encümeni mazbatası 

REİS — Oyun kâğıdları istihlâk resmi hak
kındaki kanunun müzakeresine geçiyoruz. 

30 .X . 1336 
B. M. M. Riyaseti Celilesine 

Oyun kâğıdları hakkında 30 Eylül 1336 ta
rihli kanuna zeylen Maliye vekâletince tanzim 
kılman kanun lâyihası ve esbabı mucibe lâyihası 
Heyeti Vekilenin 28 . X. 1336 tarihindeki içtima-
ında ledelmütalâa tasvip edilmiş ve leffen tak
dim kılınmıştır efendim. 

B. M. M. Reisi 
M. Kemal 

Oyun kâğıdları istihlâk resmi hakkındaki 30 Ey
lül 1336 tarihli kanunun tezyili hakkında esbabı 

mucibe lâyihası 
Oyun kâğıdlarından alınan istihlâk resmi hak

kındaki 30 Eylül 1336 tarihli muaddel kamımın 
ikinci maddesi mucibince resme tabi tutulan bi
lardo, tavla, dama, satranç tahtalarını müddeti 
zarfında damgalattırmadığı bitteftiş tebeyyün 
edenlerden alınacak cezayı nakdi miktarı kanu
nu mezkûrda muayyen olmadığı' gibi beşinci 
maddenin matufu olan 14 mart 1336 tarihli ka
nunda muharrer cezayi nakdi de oyun kâğıdla-
rına ait olduğundan bu baptaki ahkâmı cezai-
yenin mâruz alâtı lubiyeye teşmil ve tatbiki 
mümkün olmıyaeağı ve damgasız istimal oluna
cak alâtı mezkûrenin cezasız kalması Hükümetin 
zıyaı hukukunu müeddi olacağı cihetle muva-
fıki nefselemir görülmemiştir. Binaenaleyh bu 
bapta tanzim olunan maddei kanuniye merbuten 
takdim kılınmıştır. 

27 Teşrinievvel 1336 

Oyun kâğıdları istihlâk resmî hakkındaki 
30 Eylül 1336 tarihli kanuna zeyil 

MADDE 1. — Oyun kâğıdlarından alman 
istihlâk resmi hakkındaki 30 Eylül 1336 tarihli 
muaddel kanuna ahkâmı âtiye tezyil edilmiştir: 

MADDE 2. — Kanunu mezkûrun ikinci mad-
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dcsi mucibince resme tabi tutulan bilardo, 
tavla, dama, satranç tahtalarını müddeti zarfın
da damga] andırmadığı bitteftiş tebeyyün eden
lerden resmi aslinin beş misli cezayı nakdi 
alınır. 

MADDE 3. — İşbu kanun tarihi naşrinden 
itibaren merüilieradır. 

MADDE 4. — işbu kanunnun icrasına Mali
ye vekili memurdur. 

28 teşrinievvel 1336 
B. M. M. Es. geriye V. M. M. V. 
M. Kemal Fehmi Fevzi 
Ad. Y. Na. Da. V. Na. Ha. V. Vekili 
A. Muhtar Dr. Adnan A. Muhtar 

Mal.V. Mf. V. Na, V.N». 
Ferid Eskişehir'de Mahmud Celâl 

Ik. V. vekili S. V. Erkânı H. U. Rs. 
Mahmud Celâl Dr. Adnan 

Kavânİni maliye encümeni mazbatası 
Oyun kâğıdlan hakkındaki 30 Eylül 1336 ta

rihli kanuna zeylen kaleme alınan Heyeti Ve-
kilenin 28 teşrinievvel 1336 tarihli lâyihai ka-
nuniyesi tetkik ve mütalâa olundu. Bu baptaki 
kanunda resme tabi tutulan bilardo, tavla, dama, 
satranç tahtalarını müddeti zarfında damgalat-
dırmıyanların sureti tecziyelerine dair bir ka 
yit ve işaret mevcut olmadığı anlaşılmış ve lâ
yihai kanuniye esas itibariyle muvafık ve musip 
görülmüştür. Ancak cezayi nakdinin resmi as
linin misli beş olarak tâyini muvafıkı âdil ve 
hakkaniyet olamıyacağmdan resmi asliye za-
mimeteıı bir mislinin de cezayi ankdi olarak 
istifa edilmesi kabul ve damga muamelesinin 
icrası için bir mühlet itası ekseriyetle tensip 
kılınmış ve lâyihai mezkûre berveçhi âti şekilde 
tadil olunmuştur; 

MADE1. — Oyun kâğıdlarından alınan istih
lâk resminin tezyidi hakkındaki 30 Eylül 1336 
tarihli kanuna ahkâmı âtiye tezyil olunmuştur: 

İşbu kanunun tarihi neşrinden itibaren on 
beş gün zarfında bilardo, tavla, dama, satranç 
tahtalarını damgalattırmadıkları bitteftiş tebey
yün edenlerden resmi aslinin bir misli cezayi 
nakdi almır. 

MADDE 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. 

MADDE 3. — İşbu kanunun icrasına Maliye 
vekili memurdur. 

Binaenaleyh keyfiyet Heyeti Umumiyeyc ar-
zolunur. 
Beis Na. M. M. Kâtip Aza 

Sînob Saruhan İzmit 
M. Şevket Reşat Hamdi 
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Âza Aza Aza 

İsparta Ertuğrul Bitlis 
M .Nadir M. Kemal Y .Ziya 

Aza Âza 
Ergani Biga 

M, Emin Memed 
MADDE 1. — Oyun kâğıdlarından alman is

tihlâk resminin tezyidi hakkındaki 30 Eylül 1336 
tarihli kanuna ahkâmı âtiye tezyil olunmuştur; 
İşbu kanunun tarihî neşrinden itibaren on beş 
gün zarfında bilardo, tavla, dama, satranç tah
talarını damgalattırmadıkları bitteftiş tebeyyün 
edenlerden resmi aslinin bir misli cezayi nakdi 
alınır. 

REİS — Efendim, mütalâa var mı? {Ka
bul kabul sesleri). 

TUNA! IHİLMİ B. (Bolu) — Efendim on 
misli zammedilsin, 

REİS — Mütalâa yok, tadilnamede yok, 
maddeyi aynen reyinize arzediyorum. Maddeyi 
Muvazene encümeninin teklifi veçhile kabul bu
yuranlar el kaldırsın. Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. 

REİS — İkinci maddeyi kabul buyuranlar 
lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — İşbu kanunnun icrasına Mali
ye vekili memurdur. 

REİS — Kabul edilmiştir. 
Malî kanun olduğu için tâyini esami ile reye 

vazetmek lâzım geliyor. Heyeti umumİyesini ka
bul buyuranlar beyan, ret buyuranlar kırmızı 
pusla verirsiniz, reyinizi istimal buyurursunuz.. 
Efendim, ağnam resini kanununda reye İştirak 
eden (106), (48). redde karşı (57) reyle kabul 
edilmiştir. (Gürültüler). 

Efendim, rica ederim. Divan kâtiplerinin va
zifesine müdahale etmeyiniz, 

HULUSİ Ef. <Ya*gad) — Müdahale değil, 
mükerrer varmış!, 

BEİS — Rica ederim yarin esami zapta geçe
cektir, Kim kabulüne veya reddine rey vermiş 
veyahut hilafı hakikat, tadatta bir şey vukubul-
ımışsa burada hakkı itirazınız vardır, 

HULUSİ Ef. (Yozgad) — Nitekim müski
ratta sepkat etti, mükerrer varmış, hakkımızdır. 

5. — Hazinei maliye namına çıkarılan kıy
metli evrak hakkında kanun lâyikast ve kaava-
nini maliye ve Muvazenei Maliye encümenleri 
mazbataları 

REİS — Haziııei maliye evrakı nakdiyesi 
hakkındaki lâyihai kanuniyanin müzakeresine 
geçiyoruz, oyun kâğıdlan hakkındaki reyleri
niz tasnif ediünciye kadar bunun müzakeresine 
başlıyoruz. 
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Kavanini maliye encümeni mazbatası 

Menfaati Hicar demiryoluna ait olmak üzere 
bairadei seniye üg yüz yirmi senesinde ihdas olu
nan evrak ve ilmühaberlerin Hazinei maliye 
evrakı nakdiyesine tahvili hakkındaki Heyeti 
Vekilenin 9 Eylül 1336 tarihli kanun lâyihası 
Eneümenimizce tetkik ve mütalâa olundu. Mu
kaddema ihdas olunan ilmühaber ve evrakların 
ITieaz demiryolu menfaatine ait olması ve elyevm 
mezkûr demiryollarının elimizde bulunmaması 
hasebiyle bu baptaki varidatın idamesine lü
zum kalmadığından mezkûr lâyihanın reddi ve 
Hicaz demiryoluna ait olarak ihdas olunup isti
fa edilmekte bulunan rüsumun da ilgası ekse
riyetle tensip olunarak Muvazenei maliye encü
menine tevdi olundu. 

21 Teşrinievvel 1336 
Âza Âza Âza 

Niğde izmit İsparta 
Vehbi Hamdi M.. Nâdir 

Âza 
Ergani 

M. 
Hicaz demiryolu menfaatine olarak üç. yüz 

yirmi senesinde iradei seniye ile ihdas edilen 
evrak ve ilmihaberler hakkında bir kanun mev
cut olmamasına ve bir çokları tebligat üzerine 
istifa edilmekte bulunmasına mebni keyfiyetin 
bir kanun ile tesbiti lâzimeden bulunmuş ve 
tevdi olunan lâyihai kanuniye ise bu bapdaki 
tesbiti izaleye medar olacağı gibi esasen mezkûr 
lâyiha mündericatma nazaran evrakı mezkûre-
den bir çokları da lâğvedildiği cihetle kanunu 
mezkûrun reddi hakkındaki karara muhalifim. 

Mazbata muharriri 
Sinob 

M. Şevket 

Esas talimata merbut bazı emsali rüsum gibi 
her sene muvazenei umumiyenin (T) cetve
line ithal edilmek suretiyle bütçe kanuniyle ik-
tisapı kamıniyet edilmekte bulunan kıymetli 
evrak talimatının yeniden bir kanuna raptına 
lüzum olmadığı gibi bu varidatın tezyidine ve 
büsbütün ilgasına da muhalifim, 

Kâtip 
ı Saruhan 

Kesat 

Hazinei maliye evrakı nakdiyesi hakkında kanun 
lâyihası 

I 

MADDE 1. —• Menfaati Hicaz demiryoluna 
ait olmak üzere bairadei seniye 1320 senesinde 
ihdas olunup şimdiye kadar kısmen ilmihaber ve 
kısmen .varakai nakdiye ile cibayet edilen varidat 
Hazinei maliye varakası namiyle ihdas olunan 
evrak vası'tasiyle istifa olunacaktır. 

MADDE 2. — Hazinei maliye varakasına tabî 
muamelât berveçhi âtidir: 
Sıra 
No. 

1 
2 

5 
6 
7 

8 
9 

10 
11 
12 

13 

14 
15 
16 

17 
18 

19 
20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

Mülâhazat Kuruş P. 

20 

Arzuhal ve lâyihalar 5 
Arsuhal ve lâyihalar merbu-
tatı 5 
Şûrayİ devlet tarafından me-
salihi şahsiyeye dair verilen 
mazbataları 50 
Şûrayi devletten gayri deva-
irden mesalihi şahsiyeye dair 
verilen mazbatalar 25 
Silâh tezkereleri 50 
Seyahat varakaln 25 
Kütüp ve resaili matbua ruh
satnameleri 250 
Evrak numara pusulası 2 
Tereümeihal evrakı 50 
Tescil evrakı 50 
İcar ve isticar kontratı 5 
Tiyatro ve sair oyun kum
panyalarına ait biletlerin beheri 2 20 
Ruhsatı resmiye ile tesis olu
nacak fabrikahaneler ve sair 
sanayihane ruhsatnameleri 250 
Gümrük tezkereleri 10 
Manifesto evrakı 25 
Orman ve tasocaklannın mü
rur tezkereleri 5 
Maden taharri ruhsatnamesi 500 
Taşocaklan taharri ruhsat
namesi 50 
Aşar hasılat tezkeresi 5 
Ağnam ve hayvan tadat tez
keresi 5 
Ağnam ve hayvan yoklama 
tezkeresi 5 
Tütün zer'ine ruhsat istihsa
li için verilecek arzuhaller 5 
Tütün zerolunaeak tarlanın 
tebdil ve tevsii hakkındaki 
arzuhaller 5 
Tütün muamelâtına ait teb
dili şahsi hakkındaki istida
name 5 
Tütün mahsulünün teslimiy-
le derambar edilmesini mü-
beyyin bordrolar 5 
Tütünlerin fürahtu beyan
namesi 5 
Derambar edilmiş tütünlerin 
tekrar ahzini mübeyyin mak
buzlar 5 

Hazinei maliye kıymetli evrakı hakkında es
babı mucibe 

1320 senesinden itibaren muhtelif zamanlar-

~ee — 
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<îa muhtelif karar ve tarifelerle menfaati Hi
caz demiryoluna ait olmak üzere mehakim, def
teri hakanı muamelâtiyle sair devairi Devlette 
kısmen pul ve kısmen de evrak ile istiîfa edil
mek suretiyle kıymetli evrak ihdas olunarak şim
diye kadar bu suretle cibayet ediliyordu. Va
ridatı mezkûrenin âdeta tekalifi Devlet sırası
na geçtiği halde bir kanuna merbut olmaması 
ve emrü cibayetin muhtelif tarz ve şekilde ce
reyan eylemesi ve mehakim ve defteri hakani mu
amelâtı esasen harca tabi iken bir de kıymetli 
evrak istimal edilmek suretiyle mükerrer bir 
nevi harca daha tabi tutulması ve kıymetlerinin 
nispet ve itidalden uzak bulunması hasebiyle 
bunların tadiline lüzum görülmüş ve binaen
aleyh hemen devairi mülkiye ve maliyeye inhi
sar ettirilmek suretiyle tasfiye edilen varidatı 
mezkûrenin tekâlifi Devletten addiyle bir ka
nuna raptı ve cümlesinin Hazinei maliye evrakı 
namiyle ihdas olunan evrak vasıtasiyle cibayet 
edilmesi ve mehakim ve defteri hakanı dairele
rince istimal olunan evraki kıymetlerinin meha
kim ve defteri hakanı harçları meyanmda naza
ra alınarak muamelât taaddüt ve ve teşevvüşten 
kurtarılmak ve bu meyanda ihraeı ve kemakân 
istimaline lüzum görülen evrakın külfeti nis
petinde kıymetlerinin tezyidi düşünülmüş ve 
esasen paraya olan derecei ihtiyaç da varestei 
arz bulunmuştur. Eu bapta tanzim olunan lâyi
ha! kanuniye merbuten arz ve takdim kılındı. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Hicaz demiryolu menfaatine olmak üzere mu

kaddema tesis edilmiş olan evrakr nakdiye ve 
ilmühaberlerin tezyidi miktariyle yani esmanı-
na zammiyat ecrasiyle Hazinei maliye evrakı 
nakdiyesi meyanma ithal ve kalbi hakkında He
yeti Vekilece tanzim ve Meclisi Âliye tevdi olu
nup encümenimize havale buyurulan lâyihai ka
nuniye müsv Mesi tetkik ve mütalâa olundu-

Mukaddema ihdas olunan mezkûr ilmüha
berlerle evrakın mavuzia lehinin elyevm mefkut 
olması hasebiyle artık bunlar vasatatiyle ahze-
dilmekte bulunan varidatın devamı istifasına 
mahal olmadığı cihetle salifüzzikir lâyihai ka-
nuniyenin reddi lüzumu Kavanini malîye en
cümeni tarafından dermeyan edilmiş ise de 
mezkûr evrakı nakdiyenin bidayeti ihdasını mü-
taakıp diğer varidat misillû umumî bütçe me
yanma vazedilmiş ve demiryoluna muktazi me-
baliğ dahi kezalik bütçenin masarif kıssmından 
tesviye edilmekte bulunmuş olması ve o zaman-
danberi mezkûr evrakı nakdiyenin istimali bir 
teamül şeklini alarak beynelhalk kemali mem
nuniyetle istimal edilmekte bulunması hasebiyle 
elyevm pek ziyade müzayakada bulunan Hazi
nei eelileyi böyle bir resimden mahrum etmek 
doğru olamıyacağmdan ve şukadar ki tezyidi es-
manma da ahvali hazıra icabınca lüzumu katî 

ve mübrem hissedilmediğinden senei haliye büt
çesine de ithali tabii bulunan mezkûr evrakı 
nakdiye esmanmdan mütehassıl varidatın kema-
fissabık istifasına devam olunması ve bunun 
için de başkaca bir maddei kanuniye tanzimi 
iazımgelmiyeceği muvafıkı mütalâa kılınmakla 
keyfiyetin Heyeti Umumiyeye arzı tezekkür kı
lınmıştır. 

15 teşrinisani 1336 
Muvazeneİ maliye En. Rs. M. M. 

Ferit Puad 
Kâtip Âza Âza 

Mardin Hakkâri Elâziz 
Necİb ' Muhalifim Tahsin 

Mazhar Müfid 
Âza Âza Âza 

Maraş Memed Erzurum 
Tahsin Asım 

MUVAZENEİ MALİYE En. M. M. FUAD 
B, (Çorum) —• Müsaade buyurun efendim, şim
di bu meselenin müzakeresine başlanırken mad
delerin kıraatma iptidar olunuyor. Halbuki bu 
meselede Heyeti Vekilenin teklif ettiği kanun 
ile Kavanini maliye encümeninin reddi muta-
zammm mazbatası okunursa mesele tavazzuh et
miş olur. Bunların evvelemirde okunmasını ri
ca ederim. 

HAMDİ NAMIK B. (İzmit) — Reis Bey 
Kavanini maliye encümeni namına söyliyeceğim. 

REİS — Kanunun heyeti umumiyesi hak
kında bîr kere mazbata muharrirlerinin izahatı 
lâzıma vermesi iktiza eder. Onun için her iki 
encümenin mazbata muharrirleri izahatı lâzıma 
İta buyursunlar. 

KAVANİNİ MALİYE En. NAMINA HAM
Dİ NAMIK B. (İzmit) — Hazinei maliye evra
kı nakdiyesi namı verilen evrak, Hicaz evrakı 
nakdiyesinden başka bir şey değildir. Bu bizim 
Kavanini maliye encümenine geldiği zaman dü
şündük ki ortada bir Hicaz demiryolu yoktur. 
Hükümetin Hicaz demiryolu namiyle bir borcu 
da yoktur. Binaenaleyh bu evrakın hikmeti ba-
kası yoktur dedik, reddettik, Heyeti âliyenize 
bu kanunun reddini teklif ediyorum. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Bunu 
kabul etmeli. Ağnam resmini tezyit edeceği
nize bunu kabul ediniz. Milletin alışmış olduğu 
bir resimdir. 

FUAD B, (Çorum) — Efendim, encümeni
mizin yazmış olduğu mütalâadan da malûmu 
âlileri buyurulacağı veçhile ahaliden bu vara
kalarla alınmakta olan rüsum beynelhalk itiyat 
haline girmiş ve şimdiye kadar bilcümle mua
melâtta seve seve verilmiş bir resimdir. Maliye 
vekilinin teklifi şekle ait olmak üzere telâkki 
ediliyor ve diyor ki; şimdiye kadar bu pulla
rın mademki, varidatı cibayet ediliyor, Hicaz 
demiryolu yoktur, bu varidatın doğrudan doğ
ruya Hazine namına irat kaydi lâzımgelir* Hal-

— 67 — 



t : 103 27.11.1336 Ö : 2 
buki; zaten 'mesele bu suretle cereyan etmiştir. 
Bu müddettenberi bu varidat tamamiyle umumî 
bütçe meyanına vazedilmiş ve Hicaz demiryo
luna ait sarfiyat da yine umumî bütçenin faslı 
mahsusundan sarfedilmekte bulunmuştur. Bi
naenaleyh biz dedik ki: Bunun için yeniden bir 
maddei kanuniye tanzimine lüzum yoktur. Ke-
mafissabık ahnsm. Yalnız tezyidi miktarına 
razı olmadık. Çünkü şimdi bilûmum vergi
leri ve damga resmini tezyit ettiğimiz gibi 
beynelhalk itiyat husuliyle ve kemali mu
tavaatla verilmekte olduğu için bu, kemafis-
sabık verilsin, alınsın ve varidatı da umumî 
bütçe meyanına dahildir. Umumî bütçe meya
nına dahil olduğu için ayrıca bir kanun tan
zimine hacet yoktur. Tezyidine de lüzum yok
tur dedik. Encümenin noktai nazarı budur. 
Zannederim. Heyeti aliyeniz bizim encümenin 
noktai nazarını kabul buyuruyorlar, 

MALtYE V. FERİT B. (İstanbul) — Efen
dim, Fuad Beyefendinin arzetmiş olduğu veç
hile, bu hususta Hükümetle Kavanini Maliye 
ve Muvazenei Maliye encümenlerinin efkârı 
arasmda ihtilâf mevcuttur. Fuad Beyefendi bu
yurdular ki - bendeniz bir şekil meselesi iğin 
tabiidirki Meclisi âlinizi hiç bir zaman tasdi 
etmek istemem - ortaya şekil meselesi suretiyle 
gelmemiş, malûmu devletiniz bütçeyi tevzin 
edebilmek üzere bütün vergilerde, tahsil et
mekte olduğumuz varidat üzerinde tadilât ya
llarken tabii Hicaz ilmühaberleri tesmiye edilen 
evrakr nakdiye üzerinde de bîr tadilât yapma
ğa lüzum gördük ve Heyeti aliyenize de bunu 
arzettik. I Sundan bilmem kaç ay evvel; Hieaz 
varakası, Hicaz ilmühaberi, Hieaz hattına ait
tir diyerek Kavanini Maliye encümeninin; ar
tık tahsiline lüzum yoktur yolundaki mütalaası, 
£ikri âcizanemce, gayri variddir. Çünkü öteden-
beri, bütçemizin zamanı tesisindenberi tahsisi 
varidat usulü kabul edilmediği için falan va
ridat falan masrafa muadildir gîbi şeyler meş-
rutiyettenberi kalkmıştır, esasen Hicaz evrakı 
alınır, doğrudan doğruya bütçeye girer ve 

bütçeden sarfedilir. Bu tarzda mükellefiyeti 
umumiye meyanına ithal edilmiş, fakat ismi 
öyle kalmıştır... Binaenaleyh bunun ismi «Hi
caz ilmühaberi» dir diyerek başka bir vergi 
suretinde telâkki etmemelidir.-Nasıl ki damga 
rüsumu vardır. Buı umumî bir vergiden başka 
bir şey değildir. Yalnız biz diğer varidatımızı 
tezyit etmek ıztırarında kaldığımız zaman Hi
caz varidatını da tezyit etmek zarureti muva-
vaeehesirude bulunduk. Böyle Hicaz hattı eli
mizden^ gitmiştir diyerek Devletin iki yüz bin 
lira varidatını ceffelkalem reddedemeyiz. Bina
enaleyh Kavanini Maliye encümeninin bu hu
sustaki mütalâatı pek doğru değildir. Ne isim 
ve şekil cihetinden, ne bütçeye taallûku cihe
tinden ve ne de varidatın ehemmiyeti cihetinden 

sayanı kabul bir şey olamaz. Kaldı Muvazenei 
Maliye encümeninin teklifi; diyor ki; ismini teb
dil edelim.„ Filhakika ismini tebdile biz de lü
zum gördük, Hicaz evrakı diyeceğimiz yerde 
buna Hazine evrakı, Hazine pulu demek daha 
muvafıktır. Bütün bu pul ile tahsil ettiğimiz 
rüsum meselesinde biz ıslahat yapmağa çalış
tık. Mesela Hicaz evrakı yalnız muhtelif evra
ka müstakillen ilsak edilmiş idi. Bazı meha-
hakim harçları var ki mehakim harçlarına za-
mimeten bunlar ilsakedilirdİ, defteri hakanı 
harçlarına, defteri hâkani kayıtlarına, kâtibi-
adil harçlarına bir takım hususatta bunlardan 
ilsak edilirdi. Biz dedik ki; bunları böyle ya
pacağız. Ayni zamanda şunu da arzedeyim: 
Gerek inehakiıni şer'iye için ve gerek mehakdmi 
adliye İçin, gerek defteri hâkani, gerek kâtibi 
adil için, gerek nüfus için, gerek pasaport, ge
rek Hicaz evrakı için muhtelifülcins ve muhte-
lifülnevi pullarımız vardı. Biz bukadar pulların 
her bir hizmete mukabil taaddüt etmesini ve 
devam etmesini lüzumlu görmedik. Çünkü vak-
tile tahsisi varidat usulü mevcut iken, meselâ 
adliyeye mahsus bir pul tanzimedilir ve 
mehakim harçlarına o pul yapıştırulırdı ve ad
liye varidatı olurdu. Vaktaki bütçe yapıldı, 
hepsi kalkarak, hepsinin Hazinei devlete ve 
maliyeye girdiği zamandanberi bu pulların 
böyle ayrı ayrı şekillerde kalması caiz ola
mazdı. Binaenaleyh Heyeti Vekile bu puMar 
hakkında bir karar verdi. Bunlarm eşkâlini 
tevhit etti ve eşkâlini tevhit ettiğimiz şey üze
rinden yüz, yüz elli milyon pul ısmarladık ki 
bir aya kadar bunlar da gelecektir, tabedilmiş-
tir. Bu pulların hepsi bir şekildedir, gerek me-
lıakun harçlarında aîsun gerek defteri hâkani 
kayıtlarında olsun ve gerek kâtibi adil vezai-
finde olsun bilcümle hususatta bu pullar ayni 
olarak istimal edilecektir, fakat şeklen, bîr 
nevi olmak üzere yapılmıştır, yalnız renkleri 
tebeddül etmiştir. Muhtelif fiyatları havi ol
duklarına göre muhtelif renkler üzerinden ter
tip edilmiştir, Şimdi biz bu pulları böyle tev
hit ettiğimiz zaman muhtelif hususattaı kay
diye, harç vesaire suretiyle aldığımız varidatın 
da heyeti mecmuasını birden müzakere ederek 
birbirine ilâve olunanları, ikisi bir yerde isti
mal olunanları, bunları da kaldırdık. O tarzda 
bir lâyihai kanuniye ile ona merbut bir de cet
vel tanzim ettik. Meselâ Hieaz evrakına, silah 
tezkeresine, seyahat varakasına, kütüp ve resail 
ve matbuat nüshalarına, icar ve isticar ve ter-
cümeihal evrakına, sicil evrakına ve ilâh... Bun
lar yalnız başına konduğu için ilâve ettik. Fa
kat mehakim harçları meyanında alınırsa, bil
farz vekâletname, o zaman vekâletnamelerin 
harcı üzerinde tadilâtı muktaaiyeyi yaparak 
bir yere iki pul yapıştırmamak ve bu suretle 
meseleyi basitleştirmek tarikim iltizam, ettik 
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ye bu tariki iltizam ettiğimiz için her birisi 
için de ayrı ayrı birer cetvel tanzim ettik ve 
encümeni âlilerine takdim ettik. Fakat Encü
meni âlileri bu tarzda takdim ettiğimiz nitekim 
damga resmi hakkında takdim ettiğimiz kanun
da heyeti umumiyesi üzerinden bire üç, bazısın
da bire iki misil olmak üzere kabul etmeği 
daha muvafık gördü... İşte bu tarzda Heyeti 
alivenize takdim edilen beş kanundan bir ta
nesi budur ve bu kanunun takdiminden mak
sat kısmen tadilâtı lâzime yaparak meseleyi 
basitleştirmek ve daha esaslı surette varidatı 
Devleti tezyit etmektir. Yani bu şekil için Hey
eti aliyenize takdim edilmemiştir. Hiç olmaz 
Damga kanununda kabul buyurulan esas dahi
linde Hicaz evrakının da şekli sabıkının üç 
misli olmasını Heyeti aliyelerinden Hükümet 
namına rica ederim. Demin Emin Bey birade
rimiz teklif buyurdular ve dediler ki varidat 
bilvasıta olmalıdır. İşte bu, hissedilmeden ha
yatı ruzmerre içinde tediye edilen bilvasıta 
bir varidattır. 

'Efendiler bunlarm en birincisi budur, Hey
eti aliyeniz tarafından kabul edilen ve Heyeti 
Vekileye nazarı mütalâaya alınmak üzere gön
derilen takririn neticesi oüarak kabul buyurul-
ması lâzrmgelen şeylerden birisi de budur. Bi
naenaleyh Heyeti aliyenizden istirham ederim. 
Hicaz evrakı dolayısiyle Devletin bu gün tah
sil ettiği .iki yüz bin lira varidatı ortadan kal
dırmak hiç mevzuubahis değildir. İki yüz bin 
lirayı hiç olmazsa altı yüz bin lira haline ko-
yabüecek surette bu Hicaz evrakmın Damga 
kanununda kabul buyurduğunuz veçhile üç 
misli olnıasmr istirhamdır. 

Beyefendiler tekrar arzediyorum. Hoca Efen
di hazretlerinin mütalâaları gayet doğrudur. 
Sarfiyatı tenkis edecek olursanız tabii Heyeti 
aliyinizin huzurunda nafile çırpınmaca mecbu
riyetim kalmaz. Bu suretle Heyeti aliyenîzin 
verdiği varidattan benim cebime beş Tiara gir
mediği gibi beytülmale ait bir takım hidemat 
olduğu için masraf tenakus ederse vazifem de 
tenakus edeceği cihetle şüphesiz bendenizce ke
mali şükranla kabul edilecektir. Fakat maal
esef Hoca efendi hazretlerinin hüsnü niyet ve 
arzularına, ve Heyeti aliyenîzin hüsnü niyetine 
rağmen masarifin tenkis edilebilmesini iddia 
etmek imkân ve ihtimal haricindedir. Bunu 
iddia ediyorum. Bunu muvaceheİ umumiyenizde 
iddia ediyorum, otuz altı senesi bütçesini 
kabul edeceksiniz, ihtimal zammiyat ta yapa
caksınız. otuz yedi bütçesi ise bunun bir misli 
olacaktır. Bugün iddia ediyorum, iddiam üç 
ayda sabit olacaktır, fazıla değil!... Bunu önü
nüzde her vakit ispat etmeği kemali kuvvetle 
iddia ediyorum. Binaenaleyh vaziyet, arzetmiş 
olduğum veçhile bir ihtiyaçtır. İhtiyaç âoil ve 
zaruridir bu ihtiyaci âcile ve zaruriyeye tekabül 
edecek fedakârlıkları yapacak cesaret ve cüreti 

Heyeti aliyeniz göstermelidir ve göstermek mec
buriyetindedir. Binaenaleyh Kavanini Maliye 
encümeninin bunu katiyen kaldıralım demesi 
cayi kabul oiamaz. Çünkü Devlet bir taraftan 
varidat isterken, iki yüz bin liralık varidatı 
ortadan kaldıramaz. Diğer taraftan Muvazenei 
Maliye encümeninin tasavvur buyurduğu gibi 
bu bir şekil meselesi, değildir. Bendenizin iddi
am Damga kanunu hakkında kabul buyurdu
ğunuz veçhile hiç olmazsa bugünkü seklini mu
hafaza etmek ve Hazine pulu namı verilmek 
üzere bunun üç mislinin kabulünü istirhamdan 
ibarettir. ' L, 

FUAT B; (Qnmı) — Efendim, Maliye vekili 
beyefendi,. 

BEİS — Fuad Bey, encümen namına ise söz 
isteyiniz, öyle çıkınız. Kaidesi vardır, encümen 
namına söz istenir, Öyle çıkılır. ... 
_ HAMDI NAMIK B. (tsmit) — Bendeniz de 

söz istemiştim efendim... 
FUAD B, (Devamla) — Şimdi efendim, 

yalnız encümenin şekilden ibaret olarak telâk
ki ettiğini söylediler. Halbuki, öyle değildir. 
Bunda üç nokta vardır. Evvelâ diyorlar ki, bu
nun iğin bir kanun yapılsın, çünkü mavuzia le
hine sarfedilmediğt için doğrudan doğruya Ha
zineye almak lâzımdır ve vukuu hal de böy
ledir. Binaenaleyh, bunun Hazineye alınması
na dair bir kanun yapılırken de varidat tezyit 
ve pullar rüsumunun miktarı tezyit olunuyor. 

MALÎYE VEKİLİ FERÎD B. — Beyim, za
ten Hazinece alınır, bilirsiniz. 

FUAD B. (Devamla) — Ye bununla bera
ber halka suhulet olmak üzere mehakim harç
ları pullariyle bunların bir kısmı tevhit edilerek 
ve Hicaz demiryoluna ait olan rüsum da tez
yit edilerek şu suretle şu tabloyu da yaptık di
yorlar. Pekala, Halbuki bu vergi esasen Kava
nini Maliye encümeninin noktai nazarma bina
en mavuzia lehine sarfolunmıyarak reddolmağa 
lâyik bir şeydir. Fakat biz de diyoruz ki, bu 
beynelhalk ötedenberi kabul edilmiş bir vergi
dir. Böyle olmasına nazaran kemakân buna 
devam edilmesini kabul edelim, eski düzeni 
hozmıyalım, öylece devam etein. 

MALİYE VBEÎLt — O halde kanuna lüzum 
kalmaz. 

FUAT B. (Devamla) — Evraka »yapıştırılan 
yalnız Hicaz demiryolu pulu değildir. Acaba 
bizde diğer damga rüsumu yok mudur? Şu 
halde bir arzuhale demek .şimdi {10 - 15) kuruş 
para verilecektir. Geçenlerde Heyeti Celileniz 
damga rüsumunu kabul ettiğiniz zaman birçok 
kilükali mucip olmuştu. Efendim, yalnız Hicaz 
demiryolları pullan değildir. Biz pulları tez
yit edelim. Zaten pulların miktarını, bilvasıta 
istifa olunan rüsumun bir miktarını tezyit ettik. 
Şimdi Hicaz demiryolu pulları senelerdenberi 
başka bir maksatla tesis edilmiş bir varidat iken 
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bunu da alıyoruz. Bunun tezyidine sebep ne
dir? Binaenaleyh, encümenler noktaİ nazarla
rında ısrar ediyorlar. Tanzim ettikleri yeni pulla
rı bastırmak için vâki olan teşebbüslerinden bah
settiler. Efendim, madam ki, Öyledir. O halde 
bu tabloyu müzakere ederiz. Burada eskiden 
şekil ne ise her birine ait olan mehakim harç-
lariyle Hicaz demiryolu pullarının muhtevi bu
lunduğu mebaliğin maa zammiyat bir tablosunu 
yapmışsınız. Eski meblâğın miktarı ne ise Hi
caz demiryolu miktar harcı ve mehakim harcı
nın ahiren Heyeti Vekilenizce kabul edilen mik
tar zammiyatiyle beraber ne tutuyorsa onun 
Üzerine tekrar bir tablo yapılır ve o tablo mev-
zuubahis olur. 

HAMDİ NAMIK B. (İzmit) — Maliye vekili 
Bey buyurdular ki, Hicaz demiryolu yoktur 
demek ve şu iki yüz bin liraya baliğ olan bu va
ridatı lâğvetmek doğru değildir. Halbuki He
yeti Aliyenizce malûmdur ki; bu, varidatı esa-
siyeden değildir. Bu muhdes bir varidattır, 
Bunu hattâ Abdülhamjt Hükümeti ihdas ettiği 
zaman Hicaz demiryolu inşaatı hitamma kadar 
kaydıyle yapılmıştır. Şimdi bendeniz tekrar 
ediyorum. Şimdi demiryolu yoktur, bir borcu
muz da yoktur. Bu varidatın hikmeti bakası ne
dir? Maliye vekili beyefendi geçen gün Ereğli 
ve Zonguldak havzai fahmiyesindeki kömür 
madenlerine müteallik kanunun müdafaatmda 
bulundukları bir sırada demişlerdi ki, benim 
yevmiye iki yüz bin liraya ihtiyacım var. Bu 
hicaz demiryolu pulu diye bu kada,r iddia edilen 
şey demek bir günlük varidatı teşkil ediyor .Bu 
kadar hasis bir varidatı kanun şeklinde se
nelerce millte bar etmek muvafıkı muaddelet de-
ğilidr. Muvazenei maliye encümeni mazbata mu
harriri Fuad Bey buyurdular ki, Halk zaten Hi
caz varidatını seve seve vermeğe alışmıştır, 
Halbuki fazla olarak burada bazı şeyler ilâve 
edilmiş. Ezcümle seyahat varakasına yirmi beş 
kuruş vazedilmiş. Efendiler, bugün eşhas o ka
dar müşkülât içinde seyrisefer ediyor ki, kabili 
tarif değildir. Beyanname verecek, kefil vere
cek bin müşkülât ile seyahat varakası istihsal 
ettikten sonra bir de ceza olarak yirmi beş ku
ruş verecek. Rica ederim, Heyeti Aliyenizi insa
fa davet ederim. Böyle hasis bir varidatı mil
lete tahmil etmek muvafıkı menfaat ve made-
let değildir. Bunun kavanini Maliye encümeni 
mazbatası mucibince reddini teklif ederim. 

REİS — Oyun kâğıtları istihlâk resmine ya
pılan zeyil için seksen sekiz zat reye iştirak et
miş ve hepsi de yani seksen sekizi de kabulüne 
rey vermiş. Binaenaleyh, Kabul edilmiştir. 

HASAN BASRÎ B. (Karesi) — Maliye ve
kili Beyefendinin böyle sık, sık, ufak, ufak ka
nunları müdafaa yolundaki üzüntülerine haki
katen acryorum. Böyle kanuncuklarîa Meclis 
huzuruna çıktığı zaman bütün talâkatı beyan-

Iariyle Meclis üzerinde bir tesir icrası için ça
lışıyor ve hakikaten muvaffak da oluyorlar. 
Kendilerini tebrik ederim. Yalnız umuru Ma
liyede, umuru iktisadiyede ihtisasları olduğunu 
zannettiğimiz vekil beyefendi hazretleri, demin 
Hamdı bey biraderimizin buyurdukları gibi, 
böyle ufak tefek kanunlarla her gün Meclisin 
huzurunda nutuk irat edeceklerine yalnıız istih-
lâsı vatan vergisi namiyle daha evvelden bir 
teklifte bulunsalardı memlekete daha iyi hiz
met etmişolaeaklardı. 

MALİYE V. FERİT B. — Tafsil buyurunuz, 
istihlâsı vatan vergisi nedir? Şunu tafsil buyu
run, Şu verginin şeklini, ismini, ismi kolay, 
fakat ne üzerine tarh ediyorsunuz? 

HASAN BASRİ B. (Devamla) — Efendiler, 
böyle gayrimuvakkat olarak ufak tefek rüsu
mun tezyidi yolunda kabul edilen vergiler, va-
zolunan teklifler bilâhare birer kazık şeklinde 
kalıyor. Bunlar kanun şeklinde tesbit ediliyor, 
gayrimuvakkat ve daimî olduğu için kazıklar 
günden güne çoğalıyor. Nazarı dikkatinizi cel
bedenim Bu kanun da bir kazıktır. Halkçılık
tan bahsediyorsunuz, komünistlikten, bolşevik-
likten bahsediyorsunuz. Nerede o efendiler ki 
bu kanunu ret iein bağırmıyorlar? Bu halkm 
kesesinden çıkacaktır. Efendiler, ashabı me-
mesalih bu gün işkence altındadır. Hükümet 
bir işkence mahalli olmuştur, orası bir işkence 
yeridir. Sebebi bu gibi pulların, bu gibi evrakı 
nakdiyenin (bâislerine lanet olsun) halkın me-
salihi üzerinde icra ettiği azîm ve elim tesirler
dir. Bir taraftan halk Hükümeti yapmak isti
yoruz, diğer taraftan da halkm mesalihini iş
kâl için olanca kuvvetimizle muamelei kırtasi
yeyi çoğaltmakla ve pürüzleri arttırmakla meş
gul oluyoruz. 

Hicaz demiryolu bugün maalesef elimizde 
değildir. Arkadaşlarımızın da izah eyledikleri 
gibi mavuzia lehi kalmamıştır. Bunun mavuzia 
lehi Hicaz demiryolu idi, bu yol inşa edilmiş, ik
mal edilmiş, bu gün maalesef elimizde yoktur, 
Mavuzia lehi kalmamış bir parayı mabza tezyidi 
varidat için ipka etmek, hem de yalnız ipka ile 
de kalmayıp tezyidine kalkışmak büyük hata
dır, Vakıa bunu Hazine cibayet ediyordu, 
fakat mavuzia lehi muayyen idi. Bu varidat mah-
rueen şarfedilmiyordu. Varidatı saire gibi mah-
rucen şarfedilmiyordu. 

MALÎYE VEKİLİ FERİT B. — Mahıucen 
sarfediliyor. 

HASAN BASRt B. (Devamla) — Bu sırf 
Hicaz demiryoluna karşılık olmak üzere ihdas 
edilmiştir. Sarfediliyorsa bunda da bir zulüm 
ihtimali vardır. 

Sonra efendiler, tezyidi varidat kanunları 
yaptığımızda da düşünmeliyiz ki, bu tezyit emel
leri bizim arzumuza muvafık bir tarzda varidat 
temin ediyor mu? etmiyormu? Rüsumu tezyit 
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yolunda vâki olan teşebbüsler daima varidatın 
tenakusuna sebep olmuştur. Bugün bilhassa 
ashabı mesalihin Hükümete ait olan islerine mü
teallik bu gibi rüsumun tezyidi demek ashabı 
mesalihin de işkence yerlerine ebediyen gelme
mesini temin demektir ki, bu bizim gayemizle 
katiyen münasebettar değildir. (Bravo sesleri). 
Arzuhal ve lâyihalar için beş kuruş... Efendiler, 
nazar ıdikkatinizi celbederim. 

Milletimiz maalesef seviyece dundur. Arzu
hal yazdırmak için bir takım rezil adamhırm 
muhtekir arzuhalcilerin daim iğfaline kapılmak 
mecburiyetindedir. Bunlar halkı soyuyorlar. 
Sonra; demin Hamdi Bey zannederim söyledi
ler, bugün bin müşkülât içinde olan seyahatleri 
yeniden tahdid etmiş olmak İçin seyahat va

rakalarına da yirmi beş kuruş konuluyor. Son
ra cehilden şikâyet edilen bir memlekette kü-
tüb ve resail nüshaları için iki yüz elli kuruş 
konuluyor. Sonra sanayii ve mesaliki terakki ve 
inkişaf ettit'mek istiyoruz. Aşar hasılatı tezke
resi, ağnam ve hayvan tezkeresi, ağnam tadad 
ve yoklama tezkeresi, tütün zerine mahsus bir 
takım tezkereler, derambarı gösterir bordrolar 
vesaire gibi zürıaa müteallik resimleri de tez
yide kalkıyoruz. Rica ederim nereye gitmek 
istiyoruz, bu yaptığımız nedir? (Maddeler hak
kında söyleyiniz sesleri). Efendim Heyeti umu
miye de maddelerden çıkar. 

MALÎYE V. FERÎD B. — Tiyatroları, oyun
ları filân okumadınız, 

HASAN BASEt B, — Heyeti umumiyesi mü
zakere edilmedi. Zaten bunun ruhu birinci mad
dedir, Binaenaleyh efendiler eğer bu halkın ve
kili iseniz, bu kanunu yırtın, atın. (Bravo ses
leri). 

BEÎS— Vehbi Bey! 
Vehbi Ef. (Konya) — Efendim rüfekayi ki

ram izah ettiler, söylediler. Yalnız Maliye ve
kili Beyefendi tenzil imkânı yoktur buyurdular, 
efendiler! masrafın tenzili imkânı vardır, var
dır, vardır (bravo sesleri).. Askerî bütçesi müf
redatını kontrol edebilirseniz bugün bütçe 
üçte ikiye inecektir. Tekrar ediyorum; masrafın 
tenzili imkânı vardır, vardır, vardır. 

MALÎYE V. FERÎD B. — Siz imkândan bah
sediyorsunuz, ben olacaktan bahsediorum.. 

VEHBÎ B. (Karesi) — Arkadaşlarımız bu ver
ginin ağırlığından bahsettiler ve masrafı kalma
dığı için lüzumsuzluğundan da bahsettiler. Eğer 
vergilerin ağırlığını tahfif etmek lâzımgelirse 
bendeniz zannederim bu en sonuna kalacak bir 
kanundur. Bütçemiz elimizde, varidatımız ki
fayet etmiyor. Bendenizee Hoca Vehbi Efendi 
Hazretlerinin buyurdukları gibi masrafın ten
zili imkânı fikri hasıl oluyor. Amma askerî büt
çesinde yahut diğer bütçelerde. Heyeti Vekile 
isterse tenkihat yapabilir. 

MALÎYE V, FERÎD B. — Bütçe elinizde 

değilmiî zati âliniz encümendesiniz. Yapınız 
haydi. 

VEHBİ B. (Devamla) — Kırk dereden su ge-
ti rmezseniz. 

MALÎYE V. FERÎD B. — Yapınız, kabul et
meyiniz. Hâkim siz değil misiniz? 

VEHBÎ B. (Devamla) —Bir iki kişinin fikrine 
kalsaydı o bütçe çoktan tevzin edilmişti. Bizim 
fikrîmize kalmıyor, 

Şimdi efendim bu Hicaz evrakı müzakere 
edilirken arkadaşarımrz Hicaz hattından bahset
tiler. Bendeniz henüz (Sevr) muahedesini im
zaya taraftar omadığım için Hicazı şimdi mev-
2uubâhis etmenin doğru olmadığını söyliyebU 
Hrim. (Misakı Millî sesleri) Misakı Millî, hu
dudu Millîyi gösterir. Fakat oradaki hakkı mil
liden vaz geçmeyi göstermez. Onlar malî mese
lelerdir. Başka işlerdir. Bizim şimendiferlerimiz 
Yemen'e kadar gidiyor. Fakat Millî hududumuz 
dahilinde istiklâli tamımızla kalabiliriz. Encü
menin fikri de bugün için değişmesine lüzum 
yoktur. Yalnız bu hususta düşünülecek nokta; 
bu varidat, arkadaşlarımızın çoğunun zannetti
ği gibi de, Hicaz varidatı olarak istifa edilmi
yor, Beş altı senedenberi bütçeye umum varidat 
meyanmda konuyor. Yalnız ismi Hicaz evrakı 
olarak konuyor. Nasıl ki Maarif ve Nafia hisse
leri alınır. Hep bütçeye mal olur. Bu da ayni su-
Jretle, tahsisi tekâlif usulü bizde kabul edilmediği 
için umumî bütçenin malıdır. Seksen kapıyı vu-
rupta para ararken böyle ihtiyaçlı zamanları
mızda vazedilmiş ve halkın da alışmış olduğu 
ve elde kolaylıkla tahsil edilen bir vergiyi ceffel
kalem ortadan kaldırmak muvafık değildir. Fa
kat Maliye vekili Beyefendinin her şeyde yap
tığı gibi, bunu da tezyid etmek, kambur, kambur 
üstüne koymak, bu da doğru değildir. Damga 
resmini geçen gün getirdi, arzuhale zammetti, 
dâvasına zam etti, etti, etti. Ayni kâğıda yapış
tırılacak olan bu verginin diğer kısmını da tez
yit etmek muvafıkı nisfet değidir. Bendenizee 
Muvazeneİ maliye encümeninin mazbatasının 
teklifi veçhile müzakereye lüzum yoktur, kema-
fissabık istifasından ibirettir. işte bukadar.. 
(Kabul sesleri). 

BEÎS — Söz alan beş zat vardır. Müzakere
nin kifayetini reyi âlinize arzediyorum. Müza
kereyi kâfi görenler ellerini kaldırsın (Kâfi kâfi 
sesleri). Müzakere kâfi görüldü. Şimdi madde
lere geçilm esini reyinize arz edildikten sonra tâ
ayyün edecek neticeye göre encümenlerin maz
batasını birer birer reyinize vaz edeceğim. Za
ten maddelere geçilmediği takdirde en fazla ta
dilâtı tazammun etmiş olan Kavanini maliye en
cümeni mazbatası kabul edilmiş our, müzakere 
kâfi görüldü. Maddelere geçilmesini kabul 
edenler el kaldırsın. Maddelere geçildi. Muva
zeneİ maliye encümeninin mazbatasını kabul 
edenler el kaldırsın. (Kemafissabık sesleri) Ka
bul edildi. Kemafissabık istifa olunacaktır. 
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MALÎYE V. FERİD B. — Efendim Hicaz ev

rakı diye basılmış pul 1 arımız bitmektedir. Onun 
yerine Hazine evrakı diyerek pullar basılmıştır. 
Yalnız onun yerine bunu istimal ederiz. Hicaz 
evrakımız bitmiştir. 

VEHBİ El. (Konya) — Onun yerine pul alır
sınız, namı yine Hicaz pullan olur. 

MALİYE V. FEBÎD B. — Evet namı yine 
odur. Fakat o pulları kullanırız. 

HASAN BASRİ B, (Karesi) — Ekseriyet 
olup olmadığı anlaşılmadı, reddini bir kerre re
ye koyunuz. 

VEHBİ B. (Karesi) — Madeni ki Hicaz ev
rakı olarak kabul edilmiştir. delecek pullar üze
rine ameliyat yapıp yalnız bir* damga vurulabilir. 

MALİYE V. FERİD B, — Etendim demin 
heyeti aliyyeııize arzettim, Bu bir idari mesele
dir, Bu pullar hakkında Heyeti Vekİlece ittihaz 
edilen karar mucibince yeni pullarımız tab edil
miştir, liu pulların üst tarafında Devleti Osma
niye yazılıdır. Alt tarafında da Maliye vekâleti 
yazılıdır. 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Devleti aliy-
yeİ Maliye nezareti demiş olsanız daha iyi 
olurdı.,. 

MALİYE V. FERİD B. (Devamla) — Dev
leti Osmaniye zaten eski j mil arımızda da yazı
lıdır. liu tarzdaki matbu pullarımızda Malîye 
nezareti yazılmıştır, Burada onun yerine Maliye 
vekâleti yazılıyor. Yani pullarımız bu tarzda bir 
nevi pullardır. Bundan sonra gerek mehakim 
harçlarında, gerek kaydiyelerde, gerek sair şey
lerde ahali falan falan pulu arayacağım diye
ceğine yalnız bir nevi pul'istimal edecektir. Yal
nız fiyatlarına göre renkleri değişmiştir. 

Vehbi B. (Karesi) — Bu mesele İçin söyli-
yeceğim. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Anadolu demiryol
ları diye yazalım. 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendiler bakınız 
(Malîye vekili Beyefendi Heyeti Vekilenîn salâ
hiyeti haricinde olan bir meseleyi hotbehot ve 
yaptıktan sonra burada gürültüsüzce ortadan 
geçirmek istedi. Hicaz pullarım' kendi kendine 
kaldırıyor ve sonra üzerine bildikleri gibi bir 
isim koyuyor. 

MALtYE V. FERİD B. — Eski şekil, eski 
şekil. 

VEHBİ B. (Karesi) Devamla — Eski şekil 
değil.. Binaenaleyh onu da bize o suretle kabul 
ettirmek istiyor. 

MALİYE V. FEBÎD B. — İsterseniz tekrar 
Hicaz pulu bastırtalını, üzerlerine (sürşarze) 
edilerek damga bastırılarak tashih edilir. Bunun 
lüzumu yoktur. Yeni pul yaptırdık. İsterseniz 
matbaaya veririz, damga bastırır bu suretle tas
hih ettiririz. Ayrı bir masraftır. Kabul ediyor
sanız yaptıralım... 

VEHBİ B. (Karesi) — Meclisin karan yeri
ne gelmelidir. 
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BEİS — Bu mesele hakkında Maiye vekili

nin verdiği izahat malûmat kabİHııdeııdir. Mec
lisi âli bu meseleye kesbi ıttıla etmiştir. Bu 
mesele için Muvazenei maliye encümeni yahut 
rüfekadan herhangi biri tashih yolunda bir tek
lifte bulunuyorsa o zaman müzakere eereyan 
eder. Şimdi Meclisi Âlinizin dinlemesi, bir 
karar ittihazını tazanımun etmiyor. Malûmat 
kabil indendir. 

MEMED ŞÜKRÜ B. (Karahiaan Sahib) — 
Ne demek efendim, Meclis namına yapılan bir 
şey malûmat kabilinden olur mu! 

REİS — Tabii öyle telâkki ediyrsunuz. 
CEMİL B. (Kütahya) — Reis bey zati âli

nize bir şey »soracağım İm mesele hakkında. Bir 
yanlışlık vardır. Tashih ediniz. Bugün bir ku
ruşa satılan icar ve isticar mukavelenamesini 
acaba Malîye vekâleti beş kuruşa çıkarabilir miV 

REİS — Susunuz efendim, sözünüz yoktur, 

Riyaseti Oelileye 
Hazinei maliye evrakı yerine hatırai istilı-

lâs namiyle yeniden evrak tabını teklif eylerim, 
^!) teşrinisani 1336 

Bitlis 
Yusuf Ziya 

REİS — Yeni bir şekil veya mevzuu müza
kere hakkında teklif edersiniz. 

HASAN BASRİ B. (Karesi) - - Emri vâki 
yolundaki masraflar ne olacak efendim? 

REİS — Müzakerei esasiyeye geçiyorum. 
HASAN BASRİ B. (Karesi) — İstediğiniz 

kadar takrirler verelim. İstediğimiz kadar kar 
rarlar verelim . 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yazgad) — Ma
demki teklifler reddedildi, o halde hali sabık 
iade edildi. 

MALtYE V. FERİD B. — Eğer Heyeti ali-
yeniz kabul bnyurursa Hicaz evrakıdır dîye 
bir pul yaptırırız, matbaaya veririz. Fakat btı 
bir zait masraftan ibarettir. Mutlaka Hicaz ev
rakıdır diyerek iddia ediyorsanız yeniden tabet
ti rmekte masraftan başka bir mahzur yoktur. 
Emrediniz yaptıralım, 

6". — Tedavülden kaldırılacak meskukâtı nuığ-
şuşenin temdidi tedavülü hakkında kanun lâ

yihası ve. Muvascnri malîye, ncümeni mazbatası 

REİS — Efendim, meskukâtı mağşuşeniu 
temdidi tedavülüne dair kanunun müzakeresi
ne geçiyoruz. Heyeti unnımîycsi hakkında söz 
isteyen var mit 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Ocîilesine 
Heyeti Vekilcnin 28 . X . 1336 tarihindeki 

içtimaında kabul edilen lâyihai kanuniye ile 
esbabı mucibe lâyihası rapteıı takdim kılınmalı-
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la ifayı mııktazasını rica ederim. 

Büyük Millet Meclis; Reisi 
M. Kemal 

Esimin mucibe lâyihası 

Malsandıklarına hakikî beş kuruşa kabul ulu
nan altılıklar ile Ilımların ve elli paraya te
davül eden nısıf ve rubulammı ve elyevnı yüz 
ve elli paraya kabul olunan kara beşlikler ile 
nısıflarının ve gümüş kuruşluk ve yirmi para
lıkların ve Sultan Malımut devrinde basılmış 
olup beş, on ve yirmi paraya tedavül eden es
ki meteliklerin ve 26. mart 1316 tarihli Iradei 
seniye mucibince ihdas ve darbedilmiş olan on 
ve beş paralık yeni meteliklerin bin üe yüz otuz 
bir senesi iptidasından itibaren meskukâttan 
addolunmıyacağı ve bunların üe. yüz otouz iki 
senesi iptidasına kadar malsandıklariyle tahsil 
şubeleri ve meskukât İdaresi taralından kuruşu 
kuruşuna nikel ile mübadele edileceği 25 mart 
1330 tarihli kanunu muvakkat iktizasından bu
lunmuş ve bilâhare meskukâtı mağşuşenin üç 
yüz otuz beş senesi nihayetine kadar beynelahali 
tedavül edeceği gibi Devlete ve müessesatı res
miyeye ait bilûmum veznelerce de kabul ve sar-
folunaeağı ve mübadele muamelesinin işbu ta
rihe kadar icra oluumıyacağı 17 kânunuevvel 
1333 tarihli kanunla ilân edilmişti, fi erci müd
deti mezkûrc bin üç yüz otuz beş senesi gayesin
de hitam bulmuş ve binaenaleyh bu tarihten 
itibaren meskukâtı mağşuşei meblınsenin kıymet
ten düşmesi lâzımgelmiş ise de filhal bunların 
mübadelesine imkân olmadığı cihetle daha bir 
müddet tedavülüne mecburiyet hâsıl olmuş ve 
binaenaleyh hu hususta tanzim kılınan kanun 
lâyihası merbuten takdim kılınmıştır. 

Tedavülden kaldırrlacak meskukâtı mağşu
şenin temdidi tedavülü hakkında kanun lâyihası: 

MADDE 1. — Tedavülden kaldırılacak mes
kukâtı mağşuşenin temdidi tedavülü hakkındaki 
28 şubat 1331 tarihli kanuna ahkâmı âtiye tezyil 
edilmiştir: 

MADDE 2. — Meskukâtı mağşuşe bin üç 
yüz otuz yedi senesi nihayetine kadar beynel
ahali tedavül edeceği gibi Devlete ve müessesatı 
resmiyeye ait bilûmum veznelercede kabul ve 
sarfolunacaktrr. Mübadele muamelesi de işbu ta
rihe kadar icra olunmıyaeaktır. 

MADDE 3. — işbu kanun bin üç yüz otuz 
altı senesi iptidasından muteberdir. 

MADDE 4, — işbu kanunun icrasına Mali
ye vekili memurdur. 

28 teşrinievvel 1336 
B. M. M. Reisi Seriye V. M. M. V. 
Mustafa Kemal Fehmi Fevzi 

Ad. V. Namına Da. V. Namına Ha. V. Vekili 
Ahmet Muhtar Dr. Adnan Ahmet Muhtar 

Mal. V. Mf. V. Na. V. Namına 
Ferit Eskişehir'de Mahmut Celâlettin 
tk. V. Vekili ' Sıhhiye V. 

Mahmut Celâl Dr. Adnan 
Erkânı harbiyei umumiye reisi 

ismet 

Kavanini maliye encümeni mazbatası 

Tedavülden kaldırılacak meskukâtı mağşuşe
nin temdidi tedavülü hakkındaki Heyeti Veki-
leııin 28 teşrinievvel 1336 tarihli kanun lâyihası 
encümenimizce tetkik ve mütalâa olundu. 

Dâyihai ınezkûre mündericatı muvafık görü
lerek kabulü ittifakla tensip kılınmış ise de mad
delerin tertibinde yanlışlık olduğu anlaşılmakla 
borveçhiati tashihan tesbit olunmuştur. 

MADDE 1. — Tedavülden kaldırılacak mes
kukâtı mağşuşenin temdidi tedavülü hakkındaki 
28 şubat. 1336 tarihli kanuna ahkâmı âtiye tez
yit edilmiştir: Meskukâtı mağşuşe bin üç yüz otuz 
yedi .senesi nihayetine kadar beynelahali teda
vül edeceği gibi Devlete ve müessesatı resmiyeye 
ait bilûmum veznelerce de kabul ve sarfohına-
eaktır. Mübadele muamelesi de işbu tarihe ka
dar iera olunmıyaeaktır. 

MADDE 2. — Jşbu kanun bin üç yüz oluz 
altı senesi iptidasından muteberdir. 

MADDE 3. — İşbu kanunun İcrasına Maliye 
vekili memurdur. 

Binaenaleyh keyfiyet Heyeti Unıumiyeyc ar-
zolunur. 

Reis namına M. M. Kâtip 
Sinob Saruhan 

Memed Şevket Reşat 
Âza Âza Âza 

izmir İsparta Ertuğrul 
Hamdi Memed Nadir Mustafa Kemal 

Âza Âza Âza 
Bitlis Ergani Biga 

Yusuf Ziya Meıned Emin Memed 

MADDE 1. — Tedavülden kaldırılacak mes
kukâtı mağşuşenin temdidi tedavülü hakkında
ki 28 şubat 1336 tarihli kanuna ahkâmı âtiye 
tezyil edilmiştir: 

Meskukâtı mağşuşe bin üç yüz otuz yedi se
nesi nihayetine kadar beynelahali tedavül ede
ceği gibi Devlet ve müessesatı resmiyeye ait 
bilûmum veznelerce de kabul ve sarf olunacaktır, 
Mübadele muamelesi de işbu tarihe kadar icra 
olunmıyaeaktır. 

REİS — Söz isteyen var mı efendini? İzahat 
verecek misiniz encümen namına? (Kabul sesle
r i) . Söz alan yoktur, tadilname de yok. Bina
enaleyh birinci maddeyi okunduğu veçhile re-
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yinize vazediyorum. Birinci maddeyi encüme
nin teklifi veçhile kabul buyuranlar el kaldır
sın. Efendim birinci maddeyi kabul etmiyen-
ler el kaldırsın. Kabul edilmiştir efendim. 

MADDE 2. — İşbu kanun 1336 senesi ipti
dasından muteberdir, 

REİS — İkinci madde hakkında söz alan 

Î
ok, tadilname de yok. Reyi âİinize vazediyorum. 
kinci maddeyi kabul buyuranlar lütfen el kal

dırsın. Kabul edildi. 

Ağnam resminin tezyidi hakkındaki kanunu 

Fikri B. («ene), Neeib B.;(Mardin), Sıtkı 
B. (Malatya), Rasim B. (Cebelibereket), Hacı 
Şükrü B. (Diyarbekir), Abdülhak B. (Dersim), 
Abdülgani B. (Muş), Tunalı Hilmi B. (Bolu), 
Diyap Ağa (Dersim), Yahya Galib B. (Kırşe
hir), Mahmud Esad B. (İzmir), Yusuf İzzet 
Pş. (Bolu), Mesut B. (Karahisan Şarki), Mus
tafa Lûtfi B. (Siverek), Memed Ziya B. (Gü-
müşane), Reşit B. . (Saruhan), Mazhar Müfid 
B. (Hakkâri), Neşet B. (Üsküdar), Ahmed Et. 
(Mus), Hüsnü B. (Bitlis), Derviş B. (Bitlis), Ka

sım B. (Muş), Mustafa Kemal B. (Ertuğrul), Tah
sin B. (Maraş), Mustafa Fehmi Ef. (Buosa), Ha
san Fehmi B. (Gümüşane), Ferit B. (Çorum), 

Vehbi Et. (Konya), Mumdulı B. (Karahi-
sarı şavkı), Derviş Ef. (Mardin), Dr. Fuad B. 
(Bolu), Abdürralınıan Lâmi Ef. (Ayiııtap), Nus-
vat lif. (lirzuruın), Memct B. (Biga), Ömer 
Vehbi Ef. (Konya), Abdülhalim Çelebi Ef. (Kon
ya), Mustafa Zeki B. (Dersim), Şâkîr B. (An
kara), Rıza B. (Muş), Necip B. (Ertuğrul), Hafız 
Abdullah Ef. (İzmit), Âsim B. (Erzurum), Ham
dı Namık B. (İzmit), Hasan Basri B, (Karesi), 
Vehbi B. (Bitlis), Mustafa Hulusi Ef. (Karahi-
sarı sahip), Esat Ef, (Aydm), Şeyh Fevzi Ef. 
(Erzincan), Hilmi B. (Ankara), Yasin B. (Oltu), 
Memet Ragıp B. (Amasya), Ali B. (Amasya), 
Menıet Hulusi Ef. (Yozgad), Ziya B. (Sivas), 

MADDE 3, —• İşbu kanunun icrasına Mali
ye vekili memurdur. 

BEİS — Efendim, üçüncü madeyi kabul 
edenler el kaldırsın. Kabul edildi. 

Heyeti umumîyesini reyi âlinize arzediyo-
rum. Çünkü bir sarfiyatı tazamnıun etmez. Ma
lî bir kanundur. Fakat idarî bir kanun olduğu 
için reyi işari ile rcyinizearzedtyorum. Heyeti 
umumiyesini kabul buyuranlar el kaldırsın. 
Heyeti umumiyesi kabul edilmiştir. 

Beş dakika teneffüs 

kabul edenler: 

Mustafa Fehmi Ef. (Bursa), Ali Haydar B, 
(Genç), RtiSİm B. (Sivas), Sırrı B. (İzmit), Eyub 
Sabin B. (Eskişehir), Memed Şerif B. (Sİnob), 
Mahmud Sait B. (Muş), Fuad B. (Çorum), Kâ
zım B. (Karesi), Nüzhet B. (Ergani), Ahmed 
JTamdı B. (Ertuğrul), Halil İbrahim Ef. (Antal
ya), Şevket B. (Sinob), Hakkı Behiç B. (De
nizli), Atıf B. (Kayseri),, Halil İbrahim Ef. 
Eskişehir, Naim Ef. (İçel), Hüsrev B. (Trabzon), 
Yusuf B. (Denizli), Ömer Lûtfi B. (Amasya), 
Ragıp B. (Küthya), Üİya B. (Bitlis), Dr. Suat 
B. (Kastamonu), Ahmet Muhtar B. (istanbul), 
Cevat Tl. (Bolu), Ahmet Ferid B. (istanbul), 
Mustafa Kemal Paşa (Ankara). 

RÜNICUI B. (Oltu), Dr. Abİdiıı B. (Eâzİstan).., 
Hacı Veli Ef. (Eskişehir), Vehbi B. (Niğde), Hü
seyin HÜKtıü Ef. (İsparta);, Ali Vâsıf B. (Genç), 
Hüseyin Avni B. (Kozan), Feyyaz Âli B. (Yoz
gad), Salih Ef. (Erzurum), Âtrf Ef. (Ankara), 
Halil Hilmi Ef, (Karahisarı sahip), AH Rıza 
Ef. (Batum), Süleyman Sırrı B. (Yozgad), Ha
san B, (Van), Memet Nâdir B. (İsparta), Rüştü 
B. (Ergani), Tufan B. (Hakkâri), Hamdı B. 
Amasya, Memet Şükrü B, (Karabinan sahib), 
Memet Emin B. (Ergani), Fikri Faik B. (Genç), 
Ali Ulvi B. (Hurdur), Mustafa Sabı-i Ef. (Siird). 

Bir müstenkif. 

I « • » » > I 

(Ekseriyet olmadığından üçüncü celse inikat etmemiştir). 

Ağnam resminin tezyidini kabul etmiyenler: 
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Oyun kâğıdları resmi kanununu kabul eden- 1er; 

Nafiz B. (Canik), Atıf B. (Kayseri), Ragrp 
B. (Kütahya), Memet Şerif B. (Sinob), Mahmut 
Esat B. (izmir), Memet B. (Biga), Vehvi B. 
(Karesi), Mustafa Zeki B. (Dersim), Fikri Faik 
B. (Genç), Ali Ulvi B. (Burdur), Rıza B. (Muş), 
Neşet B. (Üsküdar), Hasan Fehmi B. (Gü-
müşane), Operatör Emin B. (Bursa), Hüsrev B. 
(Trabzon), Yasin B. (Oltu), Esat Ef. (Aydın), 
Cemil B. (Kütahya), Hamdi Namık B. (izmit), 
Sadık B. (Kırşehir), Fikri B. (Genç), Memet E l 
(Gümüşane), Necip B. (Mardin), Rıza B. (Kır
şehir), Yusuf izzet Pş. (Bolu), Tufan B. (Hak
kâri);, Kasım B. (Muş), Salih Ef, (Siird), Sü
leyman, Sırrı B. (Yozgad),' Vehbi B. (Niğde), 
Fuad B, (Çorum), Şakir B. (Ankara), Ali Vâsıf 
B. (Genç), Nuri B. (Bolu), Cevat B. (Bolu), 
Ata B. (Niğde), Vehbi B. (Bitlis), Halil İbrahim 
Ef, (Eskişehir), Hasan B. (Van), Ali Haydar 
B. (Genç), Ali Rıza Ef. (Batum), Uüstem B. 
(Oltu), Nüzhet B. (Ergani), Esat B. (Lâzistan), 
Abdülhalim Çelebi Ef. (Konya), Naim Ef. 
(içel), Diyap Ağa (Dersim), Tahsin B. (Martşı), 

Hüseyin Hüsnü Ef. (İsparta), Yahya Galib B. 
(Kırşehir), Mesut B. (Karahisarı şarki), Der
viş B. (Mardin), Şeyh Feyzi Ef. (Erzincan), 
Cevdet B. (Kütahya), Rasİm B. (Sivas), Sıtkı B. 
(Malatya), Mahmut Celâl B. (Saruhan), Ziya B. 
(Bitlis)^ Âsim B. (Erzurum), Memet Emin B. 
(Ergani), Hafız Abdullah Ef, (izmit), Necip B. 
(Ertuğrul), Emir Pş. (Sivas), Ömer Vehbi Ef. 
Konya, Abdülhak B. (Dersim), Memet Şükrü 
B. (Karahisarı sahip), Feyyaz Âli B. (Yozgad), 
Mahmut Sait B. (Muş), Abdürrahman Lâmi Ef. 
(Ayratab), Arif B. (Bitlis), Memduh B. (Kara
hisarı şarki), Mustafa Lûtfi B. (Siverek), Atıf 
Ef. (Ankara), Eyüp Sabri B. (Eskişehir), Der
viş B. (Bitlis), AbdüIganİ B. (Muş), Dr. Âbidin 
B. (Lâzistan), AbdüIganİ B. (Siverek), Hasan 
Basri B. (Karesi), Hüseyin Avni B. (Kozan), 
Hüsnü B. (Bitlis), Vehbi B. (Bitlis), Rasinı B. 
(Cebelibereket), Yusuf B. (Denizli), Hamdi B. 
(Ertuğrul), Mustafa KemalB. (Ertuğrul), Hak
kı'Pş. (Niğde). 
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