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BtRÎNÖt CELSE 
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REİS — tkinoi Befat Vekili Hasan Fehmi Bf, 
KÂTİPLER i Bagıb B, (Kütahya), Cevdet B. (Kütahya). 

REtS — Meclis kuşat edildi. Zaptı sabık 
hulâsası okunacak. 

1. — ZAPTI SABIK HULASASI 

Birinci celse i- • ' 
Reisi sani vekili Vehbi Efendi hazretlerinin 

tahtı riyasetlerinde zevali saat 1,10 da inikat 
etti. Zaptı sabık hulâsası kıraat ve tashihan ka
bul olundu. Muhacirin hakkında Dahiliye ve
kâletinden mevrut tezkerei cevabiye kıraat 
olundu. Hâriciye vekâleti bütçesine 15 bin lira 
ilâvesine dair lâyihai kanuniye Muvszenei ma
liye encümenine havale edildi ve Divanı Riya
sete iki kâtip intihabı hakkındaki Divan ka
rarı kabul olunarak intihap icra ve Kütahya 
mebusu Ragıb Bey ihrazı ekseriyet eyledi. Bolu 
mebusu Puad Beyin Akçasehİr ve Alpagot na
mında iki kaza teşkili hakkındaki teklifi Da
hiliye encümenine, Sinob mebusu Şerif Beyin 
Kızılırmak üzerinde bir köprü inşası hakkın
daki teklifi Nafia vekâletine; Besim Atalây 
Beyin düşman mezaliminin bir kitah şeklinde 
neşri hakkındaki teklifi irşat encümenine, Mer
hum kaymakam Kemal Beyin ailesine maaş tah
sisi hakkındaki Süleyman Sırrı Beyin teklifi 
Heyeti Vekileye, Karahİsar mebusu Mustafa 

Efendinin emvali eytam hakkındaki teklifi Şer'iye 
ve Muvazenei maliye encümenlerine; Adana me
busu Zekâi Beyin istiklâl mehakimi kanununa 
bir maddei müzeyyele ilâvesi hakkındaki tek
lifi müstaceliyet karariyle Adliye encümenine; 
Sİnob mebusu Şevket Beyin mütekaidin, eytam 
ve aramil maaşatı hakkındaki teklifi Muvaze
nei maliye encümenine; izmit mebusu Hamdi 
Beyin Konya'da ilâveten bir istiklâl mahke
mesi teşkili hakkındaki teklifi Heyeti Veki
leye ; Kastamonu mebusu Abdülkadır Kemali 
Beyin Evkaf hakkındaki teklifi Şer'iye ve Ev
kaf encümenine; Bitlis Mebusu Ziya Beyin 
muhacirinin askerlikten tecilleri hakkındaki 
teklifi Müdafâai Milliye encümenine; Hamdul
lah Suphi Beyin mecburi muallimlik ve taba
bet hakkındaki teklifi Heyeti Vekileye; Antal-

. ya mebusu Mustafa Beyin tese'ülün meni hak
kındaki teklifi Sıhhiye vekâletine; Olti mebu
su Rüstem Beyin ana vatana iltihak eden 

mevakideki tekâlifi emiriye hakkındaki teklifi 
Lâyiha encümenine; Trabzon mebusu Hüsrev 
Beyin köy teşkilâtının tesrii müzakeresi hak
kındaki teklifi Dahiliye vekâletine; Zabıtan 
üniformaları hakkındaki Müdafâai Milliye ve
kâletinden mevrut tezkere Müdafâai Milliye 
encümenine'; Van mebusu Hasan Sıddık Beyin 
bazı köprüler hakkındaki takriri Nafia vekâ
letine ; Canik mebusu Nafiz Beyin Bozkır kay
makamı Demir Asaf Bey ailesine maaş tahsisi 
hakkındaki takriri Lâyiha encümenine ve 
Canik mebusu Nafiz Beyin gayri müslimle-
rin askerlikleri hakkındaki sual takriri Müda
fâai Milliye vekâletine; Konya mebusu Hacı 
Bekir Efendinin Konya havalisinde cebren 
toplanılan hayvanat hakkındaki sual takriri 
Dahiliye ve Müdafâai Milliye vekâletlerine; Ka
rahİsar mebusu Mustafa Hulusi Efendinin Kü
tahya hâkimi hakkındaki istizah takriri müsta
celiyetle Dahiliye ve Müdafâai Milliye vekâ
letlerine havale olundu. Genç sancağının müs? 
takillen, idaresi muvafık olduğuna dair Muva
zenei maliye encümeni mazbatası okunarak 
maddeleri aynen ve heyeti umumiyesi ekseriyetle 
kabul olundu. Muallimin maaşatının muavenet 
faslından itasının muvafık olduğuna ve idarei 
hususîyeye ait kanunun 15 gün zarfında Mec
lise celbedîlmesine dair Muvazenei maliye en
cümeni mazbatası kabul ve bu babta Karesi 
mebusu Basri Beyin verilen takriri Maliye ve
kâletine havale olundu. Elâziz mebusu Hüse
yin Beyin binbaşı İhsan Bey merhumun aile
sinin tezyidi maaşına dair takririnin reddi hak
kındaki lâyiha encümeni mazbatası kabul ve 
Kırşehir mebusu Rıza Beyin mezuniyeti tensip 
edildi. Ermenistan sulhundan dolayı muhtelif 
mahallerden mevrut tebrik telgrafları kıraat ve 
cevap yazılması muvafık görüldü. Yozgad me
busu Süleyman Sim Beyin Nafia encümeni 
kâtipliğinden istifası kabul olunmadı. Teneffüs 
için celse tatil olundu. 

İkimi celse 
İkinci Reis vekili Hasan Beyefendinin tahtı 

riyasetlerinde zevali saat 3,5 ta inikat etti. 
Matbaa alât ve edevatının gümrük resminden 
muafiyetine dair kanun bir madde ilâvesiyle 
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mustacelen ve dört redde karşı 87 reyle kabul 
olundu, ikinci müzakeresi icra edilen muaddel 
usulü muhasebe kanununun maddeleri aynen 
ve heyeti umumiyesi kabul olundu. Zongul
dak memurlarına bir maaş nispetinde zam ic
rası hakkındaki lâyihai kanuniyenin birinci mü
zakeresi ikmal ve ikinci müzakeresine geçilmesi 
kabul olundu. Divanı Riyaset için intihap edi
lecek diğer kâtip hakkında yapılan intihapta 
ekseriyeti mutlaka hasıl olamadığından üçüncü 
intihabın birinci derecede kırk rey kazanan 
Niğde mebusu Ata ve on sekte rey kazanan 
Konya mebusu Kâzım Hüsnü Beyler arasında 
ekseriyeti izafiye ile icrası lâzımgeleceği Maka
mı Kiyasetten bifetefhim intihabın âti celseye 
tehiri tensip olundu. Bilâhara Mustafa Hulusi 
Efendinin istizah takririne Dahiliye vekâleti 
vekili Adnan Bey tarafından verilen eevap-isti-
ma olunarak celse tatil olundu. 

Üçüncü celse hafidir. 
Beis vekili Kâtip Kâtip 

Hasan Fehmi. M. Ragıp Feyyaz Âli 
REÎS -r- Zaptı sabık hakkında mütalâa var mıf 
PEYYAZ ALÎ B. (Yosgad) — Boğazliyan 

kaymakamı hakkındaki teklif Süleyman Sırrı 
Beyin teklifi değil, bendenizindir.' O suretle 
tashih edilsin. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yosçad) — Nafıa 
encümeninden İstifamın kabulü yazılacaktı. Hal
buki kabul edilmediği yazılmıştır. (Hayır, ha
yır sesleri). 

BEİS -i— Başka mütalaa var mı efendim? 
CEMİL B, (Kütahya,) — Eytam ve eranûl 

hakkındaki takrirde Şevket Bey diye yazılmış 
Şerif olacaktır. 

REİS — Zaptı sabıkı tashih veçhile kabul 
edenler el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

3. — LAYİHALAR 
1. — Avrupa'dan celp ile ahaliye füruht edi

lecek havayicİ zaruriye için Maliye vekâletibütçe-
sine İkİ milyon lira ilâvesine dair kanun lâyihası 

REÎS —- Ahaliye, füruht edilecek havayici 
zaruriyenin temini için Maliye vekâleti bütçe
sine iki milyon lira İlâvesine dair Heyeti veki-
leden mevrut lâyihai kanuniyeyi Muyazenei Ma
liye encümenine gönderiyoruz. 

2 .—> Memurini hariciyeye verilecek tahsisa
tın sureti itastna dair kanun lâyihası 
* REÎS — Memurini hariciyeye verilecek tah
sisatın sureti itasına dair Heyeti Vekileden mev
rut lâyihai kanuniyeyi Hariciye ve Muvazenei 
Maliye encümenlerine havale ediyoruz. 

2. — AZAYI KİRAM MUAMELATI 
i . — El-âzû mebusu Tahsin Beyin, Moskova 

sefareti muhasebeciliğine tâyin kihndığma dair 
Hariciye vekâleti tezkeresi » 

REÎS — Okunacak: 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
1 .XI I . 1336 tarih ve 1572 numaralı tezke

re! riyasetpenahileri cevabıdır : 
Elâziz mebusu Tahsin Bey, 24 . XI . 1336 da 

Moskova sefareti muhasebeciliğine tâyin edile
rek 24 . JXI . 1336 da mezkûr heyeti sefaretle 
birlikte azimet eylemiştir. Mumaileyh tarafın
dan âzalıktan istifa ettiğine dair beyanname ve
rilmediği arzolunur efendim,. 5 . XII . 1336 

Hariciye vekili 
Ahmet Muhtar 

REİS — Madamki, memuriyeti kabul et
miştir, istifa etmiş demektir, değil mi efendim î 
(Tabii sesleri). O halde ismini defterden tayye
deriz. 

4. — TEKLİFLER 
1. — Tokad mebusu Rifat Beyin, arazii 

metrûkenin toprağı olmtyan köylülere verilmesi
ne dair teklifi kanunisi (3/Î59) 

REİS — Tokad mebusu Mtustafa Rifat Be
yin, arazii metrûkenin zürraa terkedilmesi hak
kında bir teklifi kanunîsi var, Alelûsul Lâyiha 
encümenine gönderiyoruz. 

5. — MAZBATALAR 
1, — Niğde mebusu Vehbi Bey ve rüfekasmın 

Aksaray kasasının liva haline ifrağına dair tek
lifi kanunisi ve Dahiliye encümeni mazbatası 
(2/97) 

REİS — Aksaray'da liva ihdasına lüzum ol
madığına dair Dahiliye encümeni mazbatası 
vardır. Fakat bu gelmezden evvel Heyeti Ce-
lilenız bu meseleye ait olan kanunu kabul et
mekle muamele ikmal edilmiş demektir. Alel
usul bu muameleli evrakı hıfzedeceğiz, değil mi 
efendim. 

VEHBİ B. (Karesi) — Okunsun efendim bir 
kere ... 

REİS — Kanun hilâfma tearuz teşkil eden 
bir meseleyi Heyet arzu ederse okutturayım 
efendim. Fakat Heyeti Celîlelerine hıfzedilsin 
diye gelmiştir, 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Ypzgad) - Takririn 
asit kimindir î 

REİS — Efendim, bidayeten teklif edilmiş 
Dahiliye encümenine gitmiş Dahiliye encümeni 
bu mesele hakkında kaltî bir karar vermezden 
evvel Heyeti Celileniz diğer bir tezkere üzerine 
kanun çıkarmış ve bu da kesbi katiyet etmiştir. 
Dahiliye encümeni teşkilâta lüzum olmadığın
dan bahsediyor. Halbuki Heyeti umumiye ka
nunu kabul etmiştir. Bu evrakm hıfzı lâzımge-
lir. 
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VEHBÎ B, (Karesi) — Efendim, müsaade 

buyurun. Mazbata baz» nukatı gösteriyor. Encü-
':menin noktai nazarını da Heyeti Celileye arze-

diyor, burada okunmazsa Heyeti Celile Encü
menin fikrine vâkıf olamaz. (Doğru sodaları). 
Ancak okunduktan koiıra reddedilir, 

Dr. SUAT B. (Kafftamüraı) — Tekrar okun
ması lâzım gelmez. Mesele bir daha mevzuu 
bahis olamaz. Kanun kabul edilmiştir. Zaten 
. bir-İtamın kabul edildikten sonra Ayni seııei İç
timaiye zarfında tekrar o mesele mevzuubahis 
olamaü. - ^ a V : ' *" 

VEHBİ B. {tavamla) — Yalnız encümen 
noktai nazarını Heyeti Celileye arzediyor "ki, 
onun için okunması lâzımdır. 

Dr, SUAT B. (Kastamonu) — Faİdcimad
diye mevcut değildir. 

REÎS — Bu mesele müzakereyi intâç'etmiye-
eek'-bir meseledir. Okunmasını arzu ediyor mu 
sunuz T {Hayır sesleri). Okunmasını arzu eden
ler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmedi. 

Rııznamei müzakerata geçiyoruz. 

2..— Azarbaycan, Gürcistan ve sair mivıaliki 
şarkiyeye musakeratt siyasiye için gönderilecek 
heyetin harcırahına karşılık olmak üzere Harici' 
ciyc vekâleti bütçesine İS bin lira zammına dair 
kamın lâytyıası ve Muvazeneİ maliye encümeni 
mazbatası 

REÎS — Hariciye bütçesine tahsisatı mun
zamına ilâvesine dair Muvazeneİ maliye encü
meni mazbatası vardır. 

Esbabı mucibe lâyihası 
Maliye vekâleti Celilesine 

Azarbaycan ve Güreüstan ve sair memalikİ 
şarkiyede icrası mütesavver bazı müzakeratı si
yasiye için izamları Büyük Millet Meclisi Hü
kümetince takarrür eden İktisat vekili 
Yusuf Kemal ve Maarif vekili Dr. Rıza 
Nur Beylerin takriben vazifelerini altı 
ay zarfında ifa ve ikmal etmeleri nazarı 
İtibare alınarak masarifi zaruriye ve yev
miyelerine mukabil şehrî altışar yüzden üç bin 
altı yüz lira ve indelhesap Ankara'dan Baya-
zıd'a kadar azimet harcırahları olarak üç yüz 
yirmi ve Bayazıt'tari mahalli memuriyetlerine 
kadar btidü mesafenin tâyini mümkün olama
dığından takriben üç yüz seksen lira ki, ceman 
yedi yüz liranın bir misli avdet harcırahiyle 
hâsıl olan bin dört yüz liranın zikrolunan üç 
bin altıyüz liraya zammiyle hâsıl olan beşer 
bin liradan on bin liranın müşarünileyhime ve 
maiyetlerine terfiki mukarrer olan vekâleti âci-
zi mütercimlerinden Memet AH Beye iki yüz ve 
mahallince tâyin edilecek diğer kâtibe uç yüz 
ki, ceman beş yüz liranın altı aylığı olan üç bin 
lira masarifi zaruriye ve kezalik mumaileyh 
Memet Ali Beyin bilhesap azimet ve avdet har- ' 

eırahı olarak beş yüz elli lira ki, minhaysüiınec-
mu on üç bin beş yüz elli îır^nm, harcırah ka
rarnamesinin yirmi dokuzuncu, maddesi muci
bince maktuan temini itası için vekâleti âcizi-

xnin iki aylık muvakkat bütçesine meblâğı mez-
burun zammı ve bu baptaki kanunun tasdikına 

;kadar hareketleri tehir etmemek üzere badehu 
tahsisata iade edilmek şartiyJe şimdilik bin li
ranın Vekâleti Celilelerİ masarifi gayri melhu
za teftihinden sarf . ve itası hususuna İlimcini 
aliyelerinin sezavar Duyurulması mercudur. 

28 Rebiülâhir 1339 ve 9 Kânunuevvel 1K36 
Haricîye Vekili 
Ahmet Muhtar 

MADDE 1. — Hariciye vekâletinin iki aylık 
muvakkat bütçesine on beş bin liranın ilâvesine 
ve umumî bütçenin iki yüz sekizinci faslının 
yedinci maddesine ayni miktarın zammına me
zuniyet verilmiştir. 

MADDE 2. — İşbu kanun tarihi nesrinden 
itibaren mcriyülieradır. 

MADDE 3. — İşbu kanunun icrasına Harici
ye vo Maliye vekilleri memurdur. -

Büyük Mille* Meclisi 
Reisi Adliye V. Na. Hariciye V. 

M. Kemal Ahmet Muhtar ASimet Muhtar 
Maliye V. Umuru Maarif V, İktisat V. V. 

Ferit t>r. Rıza Nur Mahmut Celâl 
Dahiliye V. V. Seriye V. Sıhhiye V. 
Dr. Adnan Fehmi Dr, Adnan 

Muvazeneİ Maliye encümeninin mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Azarbaycan ve Gürcüstan ve sair memaliki 
şarkiyeye müzakeratı siyasiye için izamları Hü
kümetçe takarrür eden zevatın masarifi zaruri-
yesi ve şehriye ve harcırahlarına mahsuben Ha
riciye bütçesinin 207 nei faslın yedinci maddesi
ne on beş bin liranın zam ve ilâvesi v.e muvak
kat iki aylık bütçeye meblâğı mezburun da ilâ
veten sarfı hakkında Heyeti Vekileden tanzim 
kılınan üç maddelik kanun lâyihası encümence 
tetkik olunarak aynen kabul edilmiş olmakla 
Heyeti Umumiyeye arz ve takdim olunur. 

11 kânunuevvel 1336 
Muvazeneİ Maliye En. Rs. V. M. M.-

Hakkâri Sivas 
Mazhar Müfit Meroet Rasim 

Kâtip Âza Âza 
Mardin Kozan Maras 
Necib Mustafa Lûtfî Tahsin Durdu 

Âza 
Çorum 
Sıddık 

REİS — Efendim, heyeti umumiyesi hakkın
da söz istiyen var mı? 

1 SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgod) — Maz-
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bat* muharriri izahat versin. 

HAMDI NAMIK B. (İzmit) — Efendim, 
bunun müfredatı yok mudur? gidecek zevata 
ne miktar verilecek! Onu bilmek lâzım. Encü
men namına izahat verilmelidir. > 

BASİM B. (Sivas) — Müfredatı vardır 
efendim. 

BEİS — Efenim, maddelere geçersek o va
kit raevzuubahia olabilir. Maddelere geçilme
sini kabul edenler el kaldırsın. Maddelere geçil
miştir. 

Hariciye bütçesine on beş bin Mra samımna 
dair kanım 

MADDE 1. -— Hariciye vekâletinin iki aylık 
muvakkat hütçcsine on beş bin liranın ilâvesine 
ve umumî bütçenin iki yüz sekizinci faslının ye
dinci maddesine ayni miktarın zammına mezu
niyet verilmiştir. 

REİS — Birinci madde hakkında söz istiyen 
var mı? 

HAMDİ NAMIK B. (imi*) — Bendeniz 
arzettim. Bu müfredatı Encümenin izah etenesi 
lâzımdır. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Harici
ye vekili izahat verdi, o izahat kâfidir. 

BASİM B. (Sivîa) — Şehri altı yüz liradan 
mesariö zaruriye ve yevmiyelerine mukabil ol
mak üzere üç bin altı yüz lira ve indelhesap 
Ankara'dan -Bayazıd'a kadar azimet har
cırahları konarak 320 ve Bay&zıd'dan 
mahalli memuriyetlerine kadar . bu'dü 
mesafenin tâyini kabil olmadığından tak
riben 380 lira ki. ceman 700 liranın 
bir misli avdet harcırahiyle hâsıl olan 1400 
liranın zikrolunan 3600 liraya zammiyle hâsıl 
olan 5000 liradan on bin Uranın müşarüniley-
himaya tevdii. 

YAHYA GAUB B. (Kırşehir) — Beş İtin 
liradan oa bm lira iki kişi için v«rilir. 

SASHC B. (Devamla) — Yevmiye bir de 
buradan Beyazıd'a kadar ve oradan mahalli me-
muriyetLerine kadar azimet harcırahıdır- efen
dim. Harcırah başka, yevmiye başkadır. 

BEİS— Salih Efendi buyurun! 
8A£tH B£ (EMaram) — Arkadaşlar! ben

deniz Hariciye Nezaretinin istemiş olduğu tah
sisat aleyhinde bulunnuyacağım. Tabii verile
cektir. Fakat inkılâp ile iştihar edeft bir mütet 
meclisi bir adama kimin tarafından altı yüz 
lira veriyor, acaba altı yüz lirayı alan adamın 
Ömründe altı yüz lirayı babası, dedesi görmüş 
müdür ve biz para için mi bu İçi yapıyoruz? 

Kimden alıyoruz ve bu altı yüz liray» nasıl 
vereceğizi (Gürültüler). (Nasıl dört bin. lira 
sesleri) Bendenle bu gibi masarifatın insaflı 
bir hesa-p nispeti İle;.. 

SÜİHTMAN fimRI & (YoBgMt) — Efen
dim-, hakkında kanun vardır. 
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AAlttH Bf. (Bevamlfc) — Efendim, har cif ah 

kanunu gelmeli ki istediğimiz surette tetkik 
edebilelim. îstersek 300 lira da verebiliriz. Emin 
olunuz bu paranın altından çıkamtyaeftğız. Böy
le herkese çok çok para vermek icabediyorsa 
bu çıplak milletten para aünamıyacaktır. Ya
zıktır, azizim, günahtır, bu milletten bu para
yı ala ala sonra neticesi fena olur ve günah 
oiur. Mesele bundan ibarettir. İsterseniz kabul 
ediniz. 

MAZHAR MÜTtT B. (Hakkari) _ . Efen
dim, bu İstenilen para, geçeh celsei hafiyede 
Hariciye vekilinin, nasıl söyliyeyim, celsei ha
fiyede' behsettiği Hukumatla müzakereye me
mur edilen zevata mahsustur. Zannederim ki 

' Hariciye vekili söylediği vakit umumiyetle 
kabul ettik. Celse aleni olduğu için izahat 
veremiyorum, tki tane vekil gidiyor. Altı 
yüz lira hunlarm mahiye masarif yevmiyeleri
dir ve harcırahları da Harcırah kanununa tev
fikan verilir. Celse aleni olduğu için fazla Usa-, 
hat veremiyeceğiın (Kâfi sesleri). 

BASİM S. (Sivas) — On beş bin lira altı ay 
için veriliyor. 

REİS — Efendim, birinci maddeyi kabul 
buyuranlar lütfen el kaldrrsm. Birinci madd« 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — işbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren raeriyülicradır. 

REİS — İkinci .maddeyi kabul buyuranlar 
lütfen el kaldırsın, ikinci madde kabul edil* 
mistir, 

MADDE 3. — fşbu kanunun icrasına Hari
ciye ve Maliye vekilleri memurdur. 

HAMDİ NAMIK B. (Ümit) — Efendim, 
Hariciye vekili kelimesine lüzum yoktur, Maliye 
vekili memurdur demek kâfidir. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Efendim, kanunun heyeti umtuttiyeshii re
yinize arzediyorum. Reylerinizi istimal buyu
runuz. 

Beyler tasnif edilinceye kadar talim
gahtan zabit vekili olarak neşet eden efen
dilere yüz ellişer lira itasma dair olan lâyihai 
kanuniyenin müzakeresine başlıyoruz. 

3, -— Talimgahtan neşet eden efendilere teç* 
hizat ve levazımı İksaîyeUrinİ temin için İSO ser 
Ura itasi hakkında kanun lâyihası ve Kavmini 
meMye ve Muvasenei maliye encümenleri mazba-
tafon 

11 . XI . 1336 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilerine 

Bu »ene talimgahtan zabit vekili olarak neş
et eden efendilere verilecek yüz ellişer lira hak
kında Heyeti Vekiienm 8 . XI , 1336.tafİhindeW 
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- ıçtimâında kabul olunan kanun lâyihası sureti 

tuusaddakası İle esbabı mucibe lâyihası rapten 
takdim kılınmıştır. Ifayi muktazasiyle neticesi
nin iş-'arım riea ederim efendim. 

Türkiye' Bijyük Millet Meelisi Reisi 
M. Kemal 

Esbabı mucibe lâyihas^ 
fcu sene talimgahtan zabit; vekilj olarak neş

et eden yüz iki efendi miida|aa ve', istiklâli-va
tan için her türiü mahrumiyet ve aıesakı göze 
alarak yalinz üzerlerinde bulunan elbiseleriyle 
koşup gelmiş vatanın güzide yavrularıdır. Bu
günden itibaren vazifei vataniyelerini- ifa için 
tâyin kılındıkları kıtaata müttehü azimettirler. 
Sıhhatlerini ve iktisap eylemiş oldukları zâ-

. bitlik şerefini muhafaza için tedariki ̂ mecburi
yeti kafiyesinde bulundukları levazımı iksaiye-
lcrîyle teçhizatlarının temini ve galâyi es'ar 
nazarı dikkate alınmak zarureti hâsıl olmuş
tur, Binaenaleyh bu fedakâr efendilere, işbu 
ihtiyaçlarının tatmini için Müdafaai Milliye 
vekâleti bütçesine faslı mahsus olarak zam ve 
ilâve kılınacak tahsisattan yüz ellişer Har itası 
necib ve sahavetkâr olan milleti muhterememi-
zîn seciyei ulviyeshıe pek yakışacağından müs
taceliyet kararİyle kabulü lâzımdır, 

Talimgahtan neşet eden yüz iki efendiye 
teçhizat ve levazımı iksaiyelerini tedarik ve te
min için verilecek yüz ellişer lira hakkında ka-

:' nun suretidir: 
MADDE 1. — Bu sene talimgahtan zabit 

vekili olarak neşet eden efendilere ikmali neva-
kıs ve teçhizatları İçin yüz ellişer lira verile
cektir. 

MADDE 2. — Verilecek paranın baliği olan 
on beş bin üç yüz lira Müdafaai Milliye vekâ
letinin 1336 senesi bütçesine faslı mahsus ola
rak zam ve ilâve kılınacaktır. 

MADDE 3. -r* işbu kanunun icrasına Mü
dafaai Milliye ve Maliye vekilleri memurdur, 

8 teşrinisani 1336 
Büyük M. M. Bs. Ser'iye V. M. M. V. 
Mustafa Kemal Fehmi Fevzi 

Adliye V. Na. Dahiliye V. Na. Hariciye V. V. 
Ahmet Muhtar Adnan Ahmet Muhtar 

Maliye V. Maarif V.. Nafıa V. Na. 
Ferit Rıza Nur Mahmut Celâl 
İktisat V. V.. . Sıhhiye V. 
Mahmut Celâl Dr. Adnan 

Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi namına 
Fevzi 

Kavaninİ maliye encümeni mazbatası 
No. 
25 

Bu sene talimgahtan zabit vekili olarak neş
et eden yüz iki efendiye teçhizat ve levazımı 

iksaiyelerini tedarik ve temin için yüz ellişer lira . 
verilmesi hakkında Heyeti Vekilece kaleme alı
nan 8 teşrinisani 1336 tarihli ve 312 numaralı 
kanun lâyihası Encümenimi zee tetkik ve mü
talâa olundu, 

Lâyihai mezkûre ıuündei'İeatı muvafık ol
makla kabulü tensip kılınarak Heyeti Umûmi-
yeye arzohımır. 

24 teşrinisani 1336 
'Bs. Na. M, M. Kâtip Âza ' 

Siııob Saruhaıı Kütahya 
Mcınet Şevket 

Âza Âza'- • 
Ertuğrul Genç 

Âza Âza 
Bitlis Ergani 

Yusuf Ziya Emin 
Muvazene i maliye encümeni mazbatası 

Bu sene Talimgahtan zabit vekili olarak ne
şet eden yüz iki efendiye teçhizat ve levazı-
matı iksaiyelerini tedarik ve temin etmek üze
re her birine yüz ellişer lira verilmesi hakkın
da Heyeti Vekilece kaleme alman 8 teşrinisa
ni 1336 tarihli kanun lâyihası-Encümence tet
kik ve mütalea olundu. Mündericatı muvafık 
görülmekle kabulü Heyeti Umumiyeye. arzo-
lunur. 

6 kânunuevvel 1336 
Muvazenei maliye ' 
encümeni Reisi M. M. Kâtip 

Hakkâri Sivas . Mardin 
* Mazhar Müfid Memed Rasim Necib 

Âza Âza 
Maraş Çorum 

Tahsin Durdu Srddık 
HttSREV B. (Trabzon) — Tabii tahattur 

edersiniz efendiler, 2 teşrinisanide Büyük Mil
let Meclisinin ilk ' çıkardığı istiklâl zabitleri 
diploma almışlardır ve bu vatana ve bu millete 
hizmet etmeğe yemin etmişlerdir. Bunların na
sıl geldiğini de biliyoruz. Düşman içinden kaç
mışlar, çocuk olmalarına rağmen her türlü fe
dakârlığı göze almış, yoksulluk, içinde Abidin 
Paşa köşkünde günde sekiz saat talim ile va
zifelerini ifa ettiler. Bunlar şu Meclisin, şu va
tanın medarı iftiharı ve gözbebeğidir. Ben o 
zaman o fırtınalı günde onları gördüm, onla
rın hali perişanisine aeıdım, koştum buraya 
geldim, bir takrir takdim ettim. Huzuru âli
nizde demiştim ki; bunlar esasen istanbul gibi 
güzel Payitahtımızı bırakarak vatana hizmet 
için buraya şitap etmişlerdir. Evvelce Harbi-
yeden çıkan zabıtana manevra sandığı, seyyar 
karyola, dürbin, tabanca, kaput, çanta ve şa
ire gibi bir zabitin kendi maaşiyle asla teda
rik edemiyeeeği eşyası veriliyor. Para kesil
mez idi. Şimdiki pahalılığı da düşünelim. Her 
çıkan zabite ve her devrede çıkacak istiklâl zâ-

— 300 
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bitlerine, millet zabitlerine millet şu fedakâr
lığı yapsın ve hepiniz o zaman arzu buyurdu
nuz. Yalnız o vakit Maliye vekili Beyefendi 
Hazretleri; biz zaten onlara yüz ellişer lira 
avans verdik ve kanun geliyor, şöyle böyle de
diler. Diploma aldıkları gün Meclisin yapma-
sr lâzımgelen cemileye ve hissiyatı takdirkâri-
ye maatteessüf mâni oldular. Bir ay geçti. Na
zarı dikkatinizi celbederim, ne oldu bu bir ay
da? Maliye vekili hiç bir şey kâr etmedi, fâ  
kat biz zarar ettik. Zâbitan Çil yavrusu gibi 
öteye beriye çıplak gittiler. Şimdi kanun geldi, 
yüz lira aldılar. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Parayı 
aldılar amma. 

HÜSBEV B. (Trabzon) — Yüz lira. Fakat 
yetişmedi, kâfi gelmedi. Şimdi kanun geldi 
efendim. 

MALİYE V. FERİT B. — Kanunu tehir eden 
Maliye vekâleti mİÎ 

HÜSREV B. (Devamla) — Yalnız kanunda 
birinci maddede bu sene mektepten neşet ede
cek efendilere deniyor. Tabii yalnrz bu sene 
çıkanlara ait olmamalıdır. Bunun üzerinde oy
nanabilir. Bundan sonra zabit vekili olarak 
çıkan efendilere de Büyük Millet Meclisi Hü
kümeti teçhizat parası olarak yüz ellişer lira 
vermelidir. (Veririz, kabul sesleri), 

VEHBİ B. (Karesi) — Bendeniz Hüsrev Bey 
biraderimizin mütaleatına iştirak ederim. Yüz 
elli liranın biran evvel verilmesini teklif ile 
beraber bunlara yüzer lira avans olarak veril
miştir. Fakat dörder aylıklarından kesilmek 
üzere ve tabii gideli bir ay olduğu için şimdi
ye kadar birer maaşlarından yirmi beş lirâsmı 
kesmişlerdir. •• • 

HÜSREV B. (Trabzon)— Evet, maaşların
dan kesmişlerdir ve kesiyorlar. 

VEHBİ B. (Devamla) — Halbuki alacakla
rı maaş otuz, kırk liradır. Bu, Millet Meclisi
nin yegâne yetiştirdiği ve kendi ilk mevludn 
varsa o da bu efendilerdir. Binaenaleyh bun
ları en ziyade himaye etmesi lâzımgelen Büyük 
Millet Meclisidir, ilk defa burada Meclisin iç-
timamda davete icabeti vicdaniyede bulunan 
bu efendilerdir. İstanbul'da o koca koça rica
limiz kendilerine üniforma verdiğimiz, makam 
verdiğimiz ricalimiz bugüne kadar henü2 ra
hatlarını bozmadıkları halde, bu efendilerin 
istikbali belki, orada daha iyi olduğu halde 
bunlar onları çiğneyerek ve ilk • defa olarak 
buraya gelmişlerdir. Bendeniz bunun kabulü
nü ve evelce avans olarak, maaşlarına mah
suben verilen paraların kendilerine iadesini 
rica ederim. 

MÂLİYE V. FERİT B. — Müzakere kâfi 
efendim, 

REİS — Encümen izahat verecek mi? 
MADDE 1. — Bu sene talimgahtan zabit ve

kili olarak neşet eden efendilere ikmali neva-
kıs ve teçhizatları için yüz ellişer lira verile
cektir. 

REİS— Efendim, madde hakkında söz isti-
yen var mı? 

HÜSREV B. (Trabson) — Bu sene kaydi 
kaldfrılacaktır efendim. •, 
• CEMİL B. (Kütahya) — Maaşlarına doku-
nubnaüıdk üzere yüz Ura vermeli kâfidir. 

HÜSREV B, (Trabam) — Reis Beyefendi, 
müsaade buyurursanız bir şey daha arzedeee-
ğim, önümüzdeki zamanlarda<; ingaallah'Bü
yük Millet Meclisi böyle yüz, yüz elli tane da* 
ha genç zabit görmekle müftehir olacaktır. Bi
naenaleyh şimdiden kendi hesabıma ve Heyeti 
eelileniz namma Müdafaai Milliye vekaletine. 
hatırlatmak isterim; çocukları şimdiden dü
şünsünler, ne gibi teçhizat lazımsa' vaktiyle' 
hazırlamağa başlasınlar. 

REİS — Bu sene kaydinin tayyı teklif olu
nuyor. (Kabul sesleri). Bu sene kaydinin tay-
yını kabul edenler lütfen el kaldırsın. Tayye-* 
dilmiştir: Efendim, madde şu şekli alıyor: 

MADDE 1. — Talimgahtan zabit vekili ola
rak neşet edenlere ikmali nevakıs ve teçhizat
ları için yüz ellişer lira verilecektir. ,,; 

REİS — Bu sene kelimesinin tayyından son
ra şu şekil ile kabul edenler lütfen el kaldırsın. 

MEMED ŞÜKRÜ B. (Karahisaır Sahib) — 
Maddedeki yüz iki efendi cümlesini de çıkar
mak ' lâzım olur ki bundan sonra daha ..fazla 
veya eksik çıkar, kanun umumi olur. efendim. 

REİS — 102 kaydi yok. Madde yukarıdaki 
şekli alıyor. Kabul edenler lütfen «1 kaldırsın. 
Kabul edilmiştir efendim. 

MADDE 2. — Verilecek paranın baliği olan 
on beş bin üç yüz lira Müdafaai Milliye vekâ
letinin bin üç yüz otuz altı senesi bütçesine 
faslı mahsus olarak zam ve ilâve kılınacaktır. 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim, birinci mad
de gibi bunu bu suretle tashih etmek lâznngeür. 
Çünkü birinci madde umumî olarak kabul edi
liyor. ikinci madde ilk defa çıkan efendilere 
mahsus olmak üzere yapılmıştır ki bunu da 
umumî olarak tashih etmelidir. 

HASAN BA8Rİ B. (Karesi) — Beis Beye
fendi, bu ikinci maddeyi bendenizce oradan 
büsbütün kaldırmalı. On beş. bin lira için ay
rıca bir madde kabul etmeli. Kanun da ikinci 
maddeyi tayyettikten sonra iki maddeden iba
ret olarak kalmalı. En muvafıkı budur. 

REİS — Efendim, madde hakkında tadilna-
me yoktur, maddeyi aynen reyinize arzediyo-
rum. 

VEHBİ B. (Karesi) — Tashih edelim, efen
dim müsaade buyurunuz. 

REİS — Efendim, bu maddeyi tashih etmek 
üzere Encümen istiyor. Müsaadenizle verelim, 

- 3 0 1 — 
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lSphih etşin^getirsİn, ondan sonra reyinize ar-
zederim. 

Hariciye bütçesine tahsisatı munzamına ilâ
vesi hakkındaki kanun dört müstenkif, otuz 
redde karşı 53 rey ile kabul edilmiştir. 

Ruznamemizde münderie, Ankara - İnebolu 
tariki için tahsisatı munzamına itası hakkında
ki lâ^ihai kannniyenin müzakeresine geçiyoruz, 

4. — Konya, Akşehir, Seydişehir ve Kara* 
man'in elviyei müstakiMv şekiinde idaresine ve 
dört kaça. teşkiline dmr kanun. lâyihası ve Da
hiliye ve MwvazeneA maliye encümenleri mazba-
talan , 

Dr. ADNAH E (Dahiliye vekili namına) — 
Reis Beyefendi müsaade buyurursanız, bir şey 
arnedeceğinu Bir lâyihai kanuniye vardır. Da
hiliye ve Maıvazenci maliye encümenlerinden 
çıktı. Müsaade buyurursanız bunun ruzname-
yfr acınarak bugün müzakere edilmesini teklif 
ediyorum ve miistacelen müzakeresini rica ede
rim. 

REİft.— Efendim, Konya teşkilâtı mülkiyesi 
hakkındaki k#nun lâyihası bugünkü ruzname-
mizde olmadığına göre müstaceliyetini kabul 
ederseniz ruznameyo dahil ederiz. (Kabul ses* 
leri). 

HASA» BASKİ B. (Kanto.) — Bunlar tab 
ve tevzi edilerek tetkik edildikten sonra müza
kere edilmelidir efendim. 

BEİS — Efendim, bir tekliftir. Bendeniz re
yinize vazediyorum. Bugünkü ruznameye alı
namaz, bundan sonraki ruznameye alalım. 

MEHMET ŞttKRtt B. (Karahisarı sahip) — 
Pekâlâ efendim çünkü meselenin seklini bilmi
yoruz. 

BEtft.—Dahiliye vekâletinin teklifi veçhile 
müstaceliyetini kabul edenler si kaldırsın (Ek
seriyet; y»k sesleri). Müsaade buyurunuz, müs
taceliyetini kabul etmiyenler el kaldırsın. Müs
taceliyeti kabul edilmiştir. Ruznamemize ithal 
edildi. 

Bu bapdaki evrak gelinceye kadar encümen 
zâbita-n beylere verilecek tahsisat meselesini 
ikmal: etmiş. Onu bitirelim evrak gelimee onun 
müzakeresine geçeriz (Kâtip Beye hitaben) En
cümenden muaddelen gelen maddeyi okuyunuz. 

MADDE. 2. — Verilen işbu meblâğ Müdafaai 
Milliye: vekâleti teçhizat faslından ita kılınır. 

V£Hfil B, (Karen) —Efendim, bu-tamimen 
yapılacak bir kanun olduğu için Maliye vekili 
Beyefendi bu tarzı gösterdiler ki, gayet muva
fıktın. 

Yerilen İşbu meblağ Müdafaai Milliye vekâ
leti teçhizat faslından ita olunur. Geçende de 
üç milyon lira avans vermiştik. Bu da o meblağ
daki verilecek; 

HASAN BASRI B. (Karesi) — Fakat bunu 

Müdafaai Milliye vekaleti kabul ediyor mu 
acaba? 

REİS — Muvazenei maliye encümeninin şim
diki tadilâtı veçhile ikinci maddeyi kabul 
buyuranlar lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir 
efndim. 

HADDE 3. — İşbu kanun 1 teşrinisani 1336 
tarihinden muteberdir. 

RStB — Efendim, birinci maddedeki (Bu 
sene) kelimesinin tayyıııa göre bu madde 
{işbu kanun tarihi neşrinden muteberdir) şek
linde olmalıdır, 

HÜSREV B. (Tcabam) — Müsaade buyu
rursanız arzedcyİm. (Bir teşrinisaniden mute
berdir), diye kalması daha muvafık olur. Çünkü 
efudiler 2 teşrinisanide çıkmışlardır. 

REİS — Encümen muvafakat ediyor mu? 
VEHBÎ B. (KaSMİ) — Hay hay, encümen 

kabul eder efendim. 
REİS— (İşbu kanun 1 teşrinisani 1336 tari

hinden itibaren muteberdir.) diye teklif olunu
yor. Bu suretle, kabul edenler lütfen el kaldır-
sın. Kabul edilmiştir efendim. 

Dördüncü madde olmak üzere: 
(işbu kanunun icrasına Müdafaai Milliye ve 

Maliye vekilleri memurdur). 
Bu maddeyi de kabul edenler lütfen el kal

dırsın, Kabul edilmiştir. 
Heyeti umumiyesi tıîyini esami ile reyinize 

arzedileeektîr. Lütfen reyinizi istimal buyuru
nuz. 

S, — Ankara - Kastamonu - İnebolu yolunun 
tamiri için altmış altt bin lira tahsisatı nıunzam-
ma Havına dair kanun lâyihası ve Muvazenei ma-
Uyc encümeni mazbatası 

REtS — Ankara - inebolu tariki için tahsi
satı munzama itası hakkındaki kanunun müza
keresine başlıyoruz. Matbu nüshaları tevzi edil
miştir. 

2.XI.1330 
B. M. M. Riyaseti Celilesİne 

Ankara - Kastamonu - inebolu tarikinin ta
miri için altmış altı bin lira tahsisatı munzamma 
itası hakkındaki Heyeti Vekilenin 31. X . 1336 
tarihindeki içtimamda kabul edilen lâyihai ka
nuniye ile esbabı mucibe lâyihası rapten takdim 
kılınmakla ifayi muktazası ile neticenin işar bu-
yurulmasını rica ederim efendim, 

T. B. M. M. Reisi 
M. Kemal 

Esbabı mucibe lâyihası 
Ahvali hazırai harbiye, dolayısiyle Garbi ve 

Cenubi Anadolunun ithalât ve ihracatını temin 
edecek mahreçlerin elyevm mesdut olmasından 
merkezi Anadoluyu Karadenize raptetmesi iti
bariyle âtiyen menafli âzime temin eylemesi 

m-
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memul ve muntazar bulunan ve takriben üç yüz 
kırk beş kilometre tulünde olaıı Ankara - G en
gin - Kastamonu - İnebolu tariki umumisi
nin bu noktai nazardan tezayüt eden ehemmiyeti 
nispetinde iktisadeu inkişaf edebilin esi için 
arabaların işlemesine müsait bir hale İfrağı 
matlûp ve mültezem olduğundan tariki mezkû
run Ankaradarı itibaren inebolu'ya kadar im-
tidat eden aksamının tamir ve tahkimi için 
iki yüz kırk biu yedi yüz seksen üç bin liranın 
sarfı lâzım geleceği anlaşılmış ve tasdiki âliye 
iktiran eyleyen muvakkat altı aylık bütçe mu
cibince şimdiye kadar mahallerine on altı bin 
altmış liralık havalenamenin gönderildiği ta-
tahakkuk etmiştir. Senenin hemen kısım âzami 
mürur etmiş olmasından senei haîiye şubatı 
gayesine kadar iki yüz kırk bin yedi yüz sek
sen üç liranın sarfı kabil olamryaoağı da aşi
kâr bulunmuş olmakla tariki mezkûrun haiz 
bulunduğu ehemmiyete binaen şimdilik mürur 
ve ıılnmı işkâl eden aksanınım arabaların işle
mesine müsait bir hale ifrağı için seneİ haliyc 
bütçesine vazedilen otuz dört bin liranın yüz 
lıiıt liraya iblâğı tahtı vücup ve «kemiyette 
bulunduğunu mübeyyiıı işbu esbabı mucibe lâ
yihası takdim kılındı. 

2 Teşrinisani 133G 
Umuru Nafia vekili namına 

Mahmud Celâl 

MADDE 1, — Ahvali hazıra hasebile ehem
miyeti bir kat daha tezayüt eden Ankara - Kerı-
gırı - Kastamonu - İnebolu tarikinin tamiri için 
mukaddema tahsis kılınan "4 bin liraya (iö bin 
zaıumiyle 100 bin liraya iblâğ edilmiştir. 

MADDE 2. — işbu kanunun icrasına Nafia 
ve Maliye vekilleri ıııeınurdur, 

31 teşrinievvel l&'Ö 
İS. M. Meclisi li. Şcr'iye V. MüdafaaiMil. V. 
Mustafa Kemal Fehmi Fevzi 

Ad. V. Na. Da. V. Na. Hariciye V. Vekili 
Ahnıed Muhtar Dr. Adnan Ahmed Muhtar 

Mal. V. Maf. V. Nn. V. Na. 
Ferid Eskişehir'de Malınım! Celâl 

İktisat vekâleti vekili Sıhhiye V. 
Mahıııud Celâl Dr. Adnan 

Erkânı harhiyci umumiye reisi 
İsmet 

li. M. M. Kiyaseti Celilesine 
Ahvali hazıra hasebiyle ehemmiyeti teza

yüt eden ve binaenaleyh muhtacı famir ve 
inşa bulunan Ankara - Kengırı - Kastamonu -
inebolu tarikinin tamiri için mukaddema tah
sis kılınan otuz dört bin liraya altmış altı. 
bin lira zammiyle yüz bin liraya iblâğına dair 
Heyeti Vekilece tanzim kılınan lâyihai ka
nunîye müsveddesi tetkik ve mütalâa olundu. 

lîu husus için şimdiye kadar yani evvelct ve
rilmiş olan «tuz dört bin liradan yirmi bir 
bin lira daha bir masraf tahakkuk ederek 
sarfına mezuniyet verildiği ve daha sene ni
hayetine kadar on dört bin küsur liva, ka
bili bunun da hasbelmevsim ancak otuz altı 
bin lira ilâvesiyle elli bin liraya iblâğiyle 
hu «ene için kifayet edeceği Nafia vekâleti 
namına Müsteşar Bey tarafından vukubulan 
ifadeden anlaşılmış ve Binaenaleyh meblâğı 
mezkûrun sarfına mezuniyet itasını havi tan
zim olunan lâyihai kanuniye müsveddesi lef
fet! takdim kılınmış »İmağla keyfiyetin Heyeti 
umuıııiyeyc arzı tezekkür kılınmıştır. 

28 teşrinisani-18İ3C 

Lâyihai kanuniye müsveddesi 

MADDE 1. — Ahvali hazıra hasebiyle ehem
miyeti tezayüt eden Ankara - Kengırı - Kasta
monu - inebolu tarikinin tamiri İçin mukadde
ma tahsis kılınan otuz dört bin liraya on altı 
bin lira daha zammiyle meblağı mezkûr elli 
bin liraya iblâğ olunmuştur. 

MADDE 2. — İşbu kanunun İcrasına Maliye 
ve Nafia vekilleri memurdur. 
Muvazene! maliye En. Ks. M. M. Kâtip 

Mardin 
Ferid Fuad Necip 

Âza Âza Âza 
Erzurum Sivas Muş 

Âsim Mehmet İtasını Ahmet Hamdi 
HASAN BASRÎ B. (Karesi) — lieis Beye

fendi, Nafia vekâleti tarafından bu hususta iza
hat verilsin. Çünkü bazı sualler İraıledeceğim. 

ÖMER LÛTFÎ B. (Amasya) — Efendim, 
İnebolu - Kastamonu - Ankara şosesi hakkında 
müzakere cereyan ederken Heyeti âliyeniz mü
saade buyıırursa biraz da (Samsun - Sivas) ve 
(Havza - Çorum) şoseleri hakkında izahat ita 
edeyim. Çünkü görüyorum ki, Nafia nezareti 
yalnız bir şose ile meşgul oluyor. Halbuki, 
memleket için daha mühim olan bir şosamrz 
harap olmuştur. Esasen Havza - Çorum - Yoz-
gad şosesi de turuku umumiye meyanına ithal 
edilmişti. Halbuki bilhassa bugünkü vazi
yetimize göre Samsun limanı adeta Anado
lulum bir izni iri olmuştur. Bütün Anadolu
lum; Ankara'nın Şarkından itibaren ne kadar 
aksamı varsa (Kayseri, Nevşehir, Sungurlu, 
Yozgad) ve saire bütün İhracatını Çorum üze
rinden, Havzadan Samsuna yapıyor. Havza
dan itibaren bu tarafa doğru olan yol bîr 
dereceye kadar kabili hareket olmakla beraber 
köprüleri karniden bozulmuştur. Bunları ma
halleri yapamıyor. Nafia da tahsisat vermiyor. 
(Havza - Samsun ve Havza - Amasya) kısını-
lan, Amasya ile Sivas arasını bilmiyorum, fakat 
diğerlerinin... 
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MUSTAFA B. (Tokad) — Orası da harap. 
ÖMER LÜTFÎ B. (Devamla) — Bu seferki 

mezuniyetimde Samsuna kadar seyahat ettim. 
Efendiler bu yollar yol halinden tamamen çık
mıştır yaz. olursa etrafındaki tarlalardan yürü
mek suretiyle arabalar hareket edebilir. Kışın 
tarlalar çamur olduğu için harekete katiyen 
müsait değildir. Yollar o kadar berbat olmuştur. 
ki, gülüne, bir şey arzedeyim. Vaktiyle yolun 
tarafeynine kırılmış balast yığmışlar. Arabacı
lar bunlar üzerine arabalarım bittakrip çıkarıp 
oradan sürüyorlar, daima tehlikeye mâruz bu
lunuyorlar. Binaenaleyh yolun sathı katiyen 
kabili hareket değildir. Köprülere gel ince; 
ahşap köprüler harap olmuş ve taş köprülerin 
kilit taşları da düşmüştür. Eser bu yollar üze
rinde şubat iptidasında tamirat, başlamazsa 
bunlar tamamen yok haline gelecektir ve sey
rüsefer münkati olacaktır. Yolun derece! ehem
miyeti için şunu arzedeyim ki her gün asgari 
miktarda olmak üzere (deve ve mekkâri beygirleri 
müstesna) sâde Samsun'a dört yüz araba dahil 
olur ve dört yüz araba çıkar, (tünde asgari 
iki yüz ton eşyayı tüecariye gider. Efendiler, 
bütün bu ihracat duracaktır hattâ şimdiden 
asarını göstermiştir. Yazın bîr buçuk lira üc
retle Samsun'a gitmekte olan bir çuval nn şiiri-. 
di üç lira ücretle naklolunuyor. Aradaki iki 
buçuk lira fark - tabii Samsun piyasası daima 
hariç piyasalara göre fiyatı indirip çıkarmak 
mecburiyetinde olduğu için - bu iki buçuk lira 
ücret nakliye farkı doğrudan doğruya zürraın 
kesesinden çıkryor. Nafia vekâleti mühimce bir 
tahsisat isteyip!*.' şubat iptidasında tamirata 
başlamazsa ve o'tahsisatı da Meclis vermezse 
mühim bir iktisat merkeziyle onun gerisinde 
bir çok vilâyetlerimiz mutazarrır olacaktır. 
Bendenizin arzeuııeiv istediğim budur. Eğer 
Heyeti aiiyenİ,î arın bııyıırursa Nafia vekale
tinden böyle bir IcMif istesin efendim. 

VEHBÎ B. (Karesi) — Efendim bu Nafıa 
bütçesine ait bir tahsisatı mnnzamıtıe teklifidir. 
Malûmu âlileri bütçede tahsisat verilirken fa
lan veya falan yol için verilmez. Fasıl ve mad
de olarak verilir. Ttaİrei aidesi onu ehemmiyeti 
derecesinde alelıtlak sarfeder. 

MUSTAFA B. (Tokad) — Nafia Nezareti 
ölüdür Ölü. 

VEHBÎ B. (Devamla) — Ankara - Kângıri -
Kastamonu - İnebolu yolları ehemmiyetli oldu
ğu için elde bulunan tahsisat kâfi gelmemiş, 
tahsisatı munzamme istiyorlar; Nafia bütçesi
nin inşaat ve tamiratı müstacele ve cesim köp
rüler tahsisatı 264 ncü faslın 3 ncü maddesi
dir. Bunun oraya ilâve edilmesi lâzım gelir. 
BÖyle tahsiseıt bu yol için kanun tanzim edil
mez. Onun için kanunun tashihen kabulünü 
rica ediyorum ve bir de takrir takdim cdeeeğim. 
Nafıa bütçesinin 264 ncü faslıiim 3 nçü madde
sine şu kadar kuruş ilâve edilmiştir diye. 

.1336 0 : 1 
YAHYA GALIE B. (Kırşehir) — Bütçe 

Meclisten çıkmadı ki ilâve edilsin. 
VEHBÎ B. (Devamla) — O halde tahsisatı 

munzamıtıc olarak verilir, yani muvakkat büt
çeye zam olarak ve"'iır. Başka türlü olmaz 
efendim. 

HASAN BASRÎ B. (Karesi) — Nafia vekâ
letinden bendeniz bazı izahat almak isterim. 

İKTİSAT V. V. MAHMUT CELÂL B. (Sa-
ruhan) — Müsaade buyurursanız bendeniz 

arzı malûmat edebilirim Nafia vekili Paşa 
bazrcllei'i rahatsız bulundukları için namları
na kanun lâyihasını imzalamıştım. Maalıaza ar
zı malûmat edebilirim. Ne buyurursunuz? 

HASAN BASKİ B. (Karesi) — Efendim, 
bu yollar truku umumiyeden mi, truku hususiyc-
deıı mi? 

MAHMUT CELÂL B. — Truku umumiyc-
deııdir. 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Evvelce 
otuz dört 1 'ıı li'"i sarfcdilıtıiş, bu para İle ne 
kadar yol yapılmıştır? Yapılan inşaatın dere
cesi nedîr? Sonra yolların heyeti mecmuasını ik
mal İçin kaç bin liraya ihtiyaç vardır? Elyevm 
ameliyat devanı ediyor mu? Bu sene vereceği
miz tahsisat, tamir mevsimi olmıyan şu zamaıı-
•In sene nihayetine kadar sarfedİlebiîceek mi? 
Ben de bunları anlamak istiyorum. 

ÎKTÎSAT V. V. MAHMUT CELÂL B. — 
Hay hay efendim. Bu yolun fevkalâde ehemmi
yeti iktisadiyesi vardır. Sivas'ta ahali zahire
nin fıkdanından .şikâyet ediyor. Halbuki Eski
şehir, Ankara ve Afyon Kara!ıisar'ında zahire
lerimiz mebzulen bulunuyor. Ayni zamanda 
inebolu Anadolu'nun mahreci halini alıyor 
ve ithalâtın da merkezini teşkil ediyor.'Yolla-
nmı/,11) fevkalâde bozuk olduğunu zannedersem 
söylemeğe lüzum yoktur. 

Nafia İdaresi bunun matlubu veçhile tami
ratı için keşfi yat yaptırmıştır, iki yüz bin lira
ya lüzum gösteriyor. Esası iki yüz bin liradır. 
Vaktiyle otuz bin lira tahsisat alınmış ve şim
diye kadar bu sarf olunmuştur. Mutasarrıf ve 
valiler ve Ankara valisi bununla meşgul oluyor. 
Fakat tamiratın ne dereceye kadar ilerlediği 
hakkında şimdi size arzı malûmat edemem. Hatı
rımda değildir, Vakat herhalde bu yollar tami
ratının biranevvel ikmali için takibatta bu
lunuyoruz. Yüz bin lira istemiştik veyahut 
otuz altı bin liranın yüz bin liraya iblâğını 
istemiştik Kış mevsiminin hululüne binaen ve 
senenin-takarrübü hasebiyle farkının tamamiy-
le sarfol'.nüimtyaeağı kanaatiyle Nafia müste
şarı bunun elli bine tenzilini kabul etmiştir. 
Bu elli bin lira senenin nihayetine kadar sarfo-
lımacaktır. Çünkü sarfiyat devam ediyor. Bi
naenaleyh gelecek bütçede iki yüz bin liraya 
iblâğı için çalışacağız. Ayrıca tahsisat istiye-
eeğiz mesele bundan ibarettir. 

REİS — Karesi mebusu Vehbi Beyin birinci 
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madde hakkındaki teklifi |Nafia vekâleti mu
vakkat bütçesine inşaat ve tamiratı müstacele 
ve eesim köprüler için elli bin lira zammedil-
mistir]. 

Birinci maddenin bu şekilde tadilini teklif 
ediyor. 

HAMDİ NAMIK B. (İzmit) — Birinci mad
de şöyle başlıyor: Ahvali hâzıra' dolayrsiyle 
bir kat daha kesiti ehemmiyet eden... Halbuki 
zannederim bu ibare zühulen bu maddeye gir
miştir. Malûmu âlileri esbabı mueibedendîr. 
Maddeye girmesi çirkindir. Meclisi Âlinizden 
çıkacak kanunların bu gibi ııekayİstan vareste 
ol ması lâzımdır. Bunun için birinci maddeye 
ithal edilen (Ahvali hazıra dolayısiyle b^r kat 
daha kesbİ ehemmiyet eden) ibaresinin tayyını 
teklif ediyorum. 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Yalnız Reis 
Bey evvelce otuz dört İtin lira tahsis edilmiş, 
Şimdi ilâveten on altı bin lira daha İsteniyor. Hal
buki istenilen para on altı bin lira olmasına 
göre yalnız on altı bin lira için mezuniyet ver
memiz lâzımdır. 

ÎKTÎSTE V. V. MAHMUT CELÂL B. — Doğ
rudur efendim. Verdikleri mevcut saıfolun-
nı ustur. 

ilâveten elli bin lira istiyorlar ki farkı on 
altı bin liradan İbarettir. 

BEİS — E netim en namına İzahat verecek 
var mı? 

VEHBİ B, (Karesi) — Encümen zaten yal
ın» Hükümetin istediğini yeriyor. .Bendeniz 
kanunun maddesini bulamadığım için burada 
okunana göre olacaktır ve on altr bin lira ola
rak kabul ediyoruz. Zaten mevcut tarzımıza, 
mevcut usul teknine muvafık olduğu için o 
suretle kabulünü rica ederim. 

REİS -— Birinci madde makamına kaim ol
mak üzere şu madde teklif edilmektedir: 

MADDE 1, — Nafia vekâleti muvakkat 
bütçesine inşaat ve tamiratı müstacele ve ce
sim köprüler için on altı bin lira zamnıedilmiştir. 

REİS — Bunu kabul buyuranlar el kaldır
sın. Birinci madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — işbu kanunun icrasına Nafia 
ve Maliye vekilleri memurdur. 

REİS — Efendim, ikinci madde hakkında 
•mütalâa var im? İkinci maddeyi kabul edenler 
lütfen el kaldırsın, ikinci madde kabul edil
miştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini reyi âlinize 
vazetmezden evvel bir noksanlık hissediyorum 
(Nafia vekâleti senei hal iye muvekkat bütçe
sine) denilmelidir. (Seneİ haliye) kelimesinin 
ilâvesini kabul edenler ellerini kaldırsınlar. 
Kabul dilmİştir. Heyeti umumiyesini tâyini 
esami İle reyinize vazediyorum, reylerinizi isti
mal buyurunuz. 

Bu müzakereden müteferri fakat bu ise taal

lûku olnııyan nafia muamelâtına ait Ömer Lûtfi 
Beyin bir teklifi vardır. Resen bir tekliftir. Ev
rakı varide meyannıda okuruz. Maddei kami
li iyeyi tadil mahiyetinde olmadığı için başlı 
başına bir tekliftir. 

Efendim, bu sene neşet eden efendilere yüz 
ellişer lira itasına dair lâyihai kanuniye iki 
redde karşı seksen dört rey ile kabul edilmiştir. 

Ara tasnif edilinceye kadar Konya teşkilâtı 
mülkiyesi hakkındaki kanunun müzakeresine 
geçiyoruz. Kanun bir defa tamamiyle okun
sun. Arzu buyuranlar yazsınlar. Ondan sonra 
heyeti umumiyesi hakkında söz vereyim. 

17. X I . 1336 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celüesine 
Konya ile müeeddeden teşkil olunan Akşe

hir, Seydişehir, Karaman kazalarının elviyei 
müstakille şeklinde idaresine ve bazı nahiyeler
den mürekkep olarak Cihanbeyli, Zivarık, Ha
dım, Çumra namiyle müeeddeden dört kaza 
teşkili" hakkında Heyeti Vekilenin 17 . X I . 1336 
tarihindeki içtitnanıda kabul edilen lâyihai 
kanuniye sureti ınusaddakasiyle esbabı mueibe 
lâyihası rapten irsal kılınmıştır. Muktazası-
nm ifa ve neticesinin İşar buyurulmasmı rica 
ederini efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi 
M. Kemal 

„ Esbabı mucibe lâyihası 
Konya vilâyetinin elviyei müllıakası müs

tak i l in idare edilmekte olmakla beraber mer
kez sancağı gerek mesahai sathiyesi ve gerek 
nüfus itibariyle bazı vilaya.tt.an daha eesim olup 
vilâyeti mezkurenİn İm cesamette idamei teş
kilâtı vakayii âhire ile sabit olduğu veçhile 
imkânsız görülmüştür. Ehemmiyeti mevkiiye-
leri derkâr olan Karaman, Akşehir kazaları
nın livaya tahvili ötedenberi mutasavver ol
duğu gibi Beyşehir, Bozkır ve Akseki kazala
rının vasatına tesadüf eden Seydişehir kazası
nın da livaya tahvili mezkûr kazaların inzibat 
ve idaresi ııoktai nazarından elzem görülmek
ledir. Akşehir'in Cihanbeyli namiyle yadolu-
ııan Hatırlı ve Yunak nahiyelerinden mürekkep 
olan parçası Akşehir'e nispetle müstakil bir 
kıta olduğundan bu iki nahiyeden mürekkep 
bir kaza ve Saideîi kazasına merbut Yenİce-
oba, 1 nevi ve Konya'ya merbut Zivarık nahi
yeleri de Konya ve Saideli'ye nispetle aynı va
ziyette olduklarından bu üç • nahiyeden mü
rekkep olmak üzere Zivarık namiyle bir kaza 
ve muamelâtı umumiyesi günden güne artan 
Çumra nahiyesiyle ehemmiyeti derkâr olan 
Hadım ve Aladağ nahiyelerinden mürekkep 
olarak Hadım namiyle müeeddeden diğer bir 
kazanın teşkili lâzımgebniştir, 

Şu halde zirdeki cetvelde gösterildiği veç
hile her biri dörder kazadan mürekkep olmak 
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üzere yeniden üç müstakil liva vücude gel
mekte olduğu gibi Konya merkezi de beş ka
zadan mürekkep birer müstakil liva halinde 
kalmaktadır. 

Konya sancağı : Konya merkez kazası, Sai-
deli, ilgin kazası, Zıvarık, Çumra. 

Akşehir sancağı: Akşehir kazası, Cihanbeyli, 
Şarki Karaağaç, kazası, Yalvaç. 

Seydişehir Sancağı : Seydişehir kazası, Bey-
şehri kazası, Bozkır kazası, Akseki kazası. 

Karaman sancağı : Karaman kazası, Hadım 
"kazasr, Ereğli kazasr, Sultaniye kazası. 

Tjâyihai kanuniye sureti 
MADDE 1. — Merkezi eski Hacı Fakıhh 

kasabası olmak üzere Akşehir kazasına mer
but Hatırlı ve Yunak nahiyelerinden mürek-
keben Cihanbeyli ve merkezi Zıvarık kasaba
sı olmak üzere Konya merkezine merbut Zı
varık ve Saideli kazasına mülhak Ycnîeeoba 
ve încvi nahiyelerinden mürekkeben. Zıvarık 
ve merkezi hadrm kasabası olmak üzere Kara
man kazasına merbut ve Hadım ve Aladağ na
hiyelerinden mürekkeben Hadım ve merkezi 
Çumra kasabası olmak üzere Çumra nahiyesi 
kurasından mürekkeben Çumra kazaları teş
kil olunmuştur. 

MADDE 2. — Merkezi Akşehir kasabası ol
mak üzere Akşehir, Cihanbeyli, Yalvaç ve 
Şarki Karaağaç kazalarından mürekkeben Ak- • 
şehir, merkezi Seydişehri olmak Üzere Sey
dişehri ve Beyşehri, Bozkır ve Akseki kazala
rından mürekkeben Seydişehri, merkezi Kara
man kasabası olmak üzere Karaman, Ereğli, 
Hadım, Sultaniye kazalarından mürekkeben 
Karaman sancakları teşkil edilmiştir. 

MADDE 3. — Ermenâk kazası içel sancağı
na, Çumra, Zıvank kazaları Konya merkezine 
raptedilmiştir. 

MADDE 4. — Konya ile müeeddeden teşkil 
olunan Akşehir, Seydişehri ve Karaman san-
caklarr clviyei müstakile şeklinde idare oluna
caktır. 

MADDE 5. — tarihinden itibaren mer'-
iyülicra olan bn kanunun icrasına Heyeti Vekile 
memurdur. 
Büyük Millet Meclisi ilcisi Umuru Seriye V. 

Mustafa Kemal Fehmi 
Ad. V. Na. M. M. V. Da. V. Na, 

Ahmed Muhtar Fevzi Ur. Adnan 
Ha. Vekâleti V. Mal. V. Mf. V. 
Ahmed Muhtar Fcrid Rıza Nur 

Na. V. Na. Ik. Vekâleti V. Sıhhiye V. 
Mahmud Celâl Mahmud Celâl Dr. Adnan 

Erkânı harbiyei umumiye reis vekili 
Fovzi 

Dahiliye encümeni mazbatası 
Konya ide müeeddeden teşkili Heyeti Veki-

lece teklif olunan (Akşehir) in elyevm nahiye 
halinde idare edilmekte olan (Cihanbeyli) nin 
Hatarlı ve Yunak nahiyelerini ihtiva etmek 
şartiyle kaza haline ifrağ edilerek Ilgın ve 
Yalvaç kazalarından mürekkep olmak ve (Ka
raman) kazasının de elhaletühazihi nahiye ha
linde bulunan (Hadım) nahiyesinin kazaya ter
fii İle mezkûr kaza ile beraber (Sultaniye), 
(Kreğli), (Ermenak) kazalarından müteşekkil 
olmak üzere her ikisinin müstakil elviye halin
de idareleri kabul edilmiş ve fakat Seydişehir'in 
Heyeti Vekileee gösterilen surette liva merke
zi yapılması tensip edilnıiyerck alâhalihi bırakıl
mış ve yalnız Konya'ya merbut Zıvarık nahi
yesinin kazaya terfii ekseriyetle karargir ol
muştur. 

28 teşrinisani 1336 
Encümen Rs. M. M. Kâtip 

S aranan Konya İzmit 
ibrahim Süreyya Mezun Hamdı 

Âza Âza Aza 
Cebelibereket. Niğde 

Faik . Ata 
Âza Âza Âza 

Karahisa.rı Şarki Karesi Akşehir 
Mustafa Muhalifim Muhalifim. 

Memcd Vehbi 
Âza 
Bitlis 
Arif 

Muvazenei maliye encümeni mazbatası 
Konya vilâyeti dahilinde bulunan Akşehir, 

Karaman ve Seydişehri kazalarının elviyei müs
takile şeklinde idaresi ve bazı nahiye ve kar
yelerden kaza teşkiline dair Heyeti Vekilenin 
Heyeti Umumiyetlen mulıavvel lâyihai kanuni-
yesi ve Dahiliye encümeninin mazbatası encü-
ınctıiınizee tnütalea ve keyfiyet müzakere edildi. 

Esbabı mucibe ve Dahiliye encümeninin maz
batalarında zikredildiği veçhile ehemmiyeti 
mevkiiyeleri derkâr olan mezkûr Karaman ve 
Akşehir'le Seydişehir kazalarının müstakil li
va ve zikredilen nahiye ve köylerin de kaza ha
linde idaresi inzibat ve idare noktasından mu
vafık ise de işbu teşkilâta karşılık gösterilme
miş, olduğu gibi kadrosu da raptedilmemişi şu 
halde Muvazenei maliyece bunun için yapıla
cak bir muamele olmadığının Heyeti Umumi-
yeye arzı tezekkür kılınmıştır. 

9 kânunuevvel 133C 
Muvazenei maliye 
encümeni Reisi M. M. Kâtip 

Çorum Sivas Maı-din 
Fer id Rasim Necib 
Âza Âza 

Karesi Kozan 
Muhalifim Mustafa Lûtfi 

Metned Vehbi 
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MEMED ŞÜKRÜ B. {Karahisârı Sahib) — 

Müstaceliyeti, kabul ettik, fakat ruznanıeye alın
masını kabul etmedik. 

REÎS — Efendim, müstaceliyeti kabul bu-
yurulan bir şey ruznanıeye alınmıştır demek
tir, Arzu buyurursanız bir defa daha... 

MEMED ŞÜKRÜ B. (Karahisârı Sahib) — 
Ehemmiyeti vardır. Koca bir teşkilâttır. Her 
taraftan telgraf alıyoruz. Bütün kazalar di
yor ki; bizi de liva yapın. Bu fena bir hasta
lık. Okuyacağım, şimdi huzuru âlinizde, bana 
da bir çok telgraf geliyor. 

REİS — Efendim, kanun bir defa daha 
okunsun, Arzu ederseniz tehir edersiniz. Müs
taceliyet karariyle ruznanıeye alınmasını reyi
nize arzettim, kabul ettiniz. Eğer bugün mü
zakeresini istemiyorsanız tehir edersiniz. 

HASAN BASRÎ B. (Karesi) — Beis Beye
fendi, eğer bizim, Mecliste hakkı reyimiz Var
sa bunu hemen müzakere etmekle hakkı reyi
mizi; anlamadığımız, tetkik etmediğimiz bir 
mesele hakkında istimal etmiş olacağız, bu da 
zararlı bir şeydir. Binaenaleyh kos koca teşki
lâta taallûk eden bu kanun tamamiyle tab ve 
tevzi edilmek lâzımgelir, böyle olmadıkça ve
receğimiz reylerde isabet olamaz. 

MALÎYE V. FERİD B. — Bugün tab edil
sin, yarın müzakere edilsin. (Okumağa hacet 
yok sesleri). 

REÎS — Müsaade buyurursanız tehir ede
lim. Muvafakat buyuruluyor mü? (Hay hay ses
leri). Tab ve tevzi edildikten sonra müzakeresi 
kabul edildi. 

6. — Ziraat bankasının teşrinisani ve kânu-
nunuevvel 1336 aylarına mahsus muvakkat 
bütçe kanunu lâyihası ve Muvazenei maliye en
cümeni mazbatası, 

REÎS — Efendim Ziraat bankası muvakkat 
bütçesinin müzakeresine başlıyoruz. İktisat ve

kili izahat verecektir. 
İ8 . XI . 1336 

T. B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 
Ziraat bankası müdüriyeti umumiyesinin 133f> 

senesi teşrinisani ve kânunuevvel aylarına ait 
iki aylık muvakkat bütçesi hakkında Heyeti 
Vekilenİn 17 . XI . 1336 tarihindeki içtinıamda 
kabul edilen lâyihai kanuniye sureti muşadda-
kası ile kadro cetveli rapten irsal kılınmıştır, 
Müstaceliyetle muktazasının ifa ve neticesinin 
işar buyurulm asını rica ederim. 

T. B. M. M. Reisi 
t M. Kemal 

Lâyihai kanuniye sureti 
MADDE 1, — 1336 senesi teşrinisani ve kâ

nunuevvel ayları zarfında Ziraat bankası mua
melât ve hidematı umumiyesinin İfasına mukta-

zi (78 054) liranın Ziraat bankası Umumî büt
çesinden mahsubu icra olunmak üzere avans' 
olarak sarfına mezuniyet verilmiştir, 

MADDE 2. — Ziraat bankası Müdüriyeti 
umumiyesine ait varidat işbu iki ay zarfında 
kavanin ve nizam atı mahsus asma tevfikan ah iz 

.ve tahsil olunacaktır. 
MADDE 3. — İşbu kanun teşrinisani ipti

dasından- itibaren meriyyülîcradır, 
MADDE 4 — işbu kanlımın icrasına İktisat 

vekili memurdur, 
B. M. M. R. Şer'iye V. Mü. Milliye V; 

Mustafa Kemal Fehmi Fevzi 
Ad. V. Na. Da. V. Na. Ha. Vekâleti Vekili 

Ahmed Muhtar Dr. Adnan Ahmed Muhtar 
Mal. V. Mf. V. Na. V. Na. 
Ferid Dr. Rıza Nur Mahmud Celâl 
iktisat Vekâleti V Sıhhiye V. 

Mahmud Celâl Dr, Adnan 
Erkânİ Harbiyei U. R. Vekili 

Fevzi 
Ziraat bankası îdarei umumiyesinin 1336 senesi 
şehri teşrinisani ve, kânunuevveli zarfındaki 
lüdemat ve muamelâtı için sarfı mıtktazi tah

sisatı mübeyyhı cedveldir. 

. M. 

1 1 
2 

3 

4 

• Miktarı tahsisat 
Nev'i tahsisat 

Birinci kıssım - idarei 
merkeziye - ınaaşat 

Müdürü umumî maaşı 
Memurini merkeziye nıa-
aşatı 
Müfettiş ve muavinleri 
maaşatı 
Müstahdemini mütefer
rika maaşatı 

Lira Ki 

120 

443 

900 

25 

Faslın yekûnu 1 488 
Masarif 

2 1 Tenvir ve teshin 100 
2 Kırtasiye . 3 5 0 
3 Müteferrika * 150 
4 Meclisi idare ücuratı 

içtimaiye»! 150 

Paslın yekûnu 750 
Birinci kısmın yekûnu 2 238 

ikinci kısım - Mülhakat 
Maaşat 

3 1 Memurin maaşatı 
2 Müstahdemini mütefer

rika maaşatı 

6 407 

1 762 50 

Faslın yekûnu 8 169 50 
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1<\ M. 

1 
2 
3 

4 
5 

6 
7 

Nev'i tahsisat 
Miktarı tahsisat 

Lira K. 

Tahsisatı şehriye 
4 1 Tahsisatı şehriye . 

Massarif 
5 1 Tenvir ve teshin 

2 Kırtasiye 
3 Icarat 
4 Müteferrika . 
5 Ücreti içtimaiye 

1 196 
1 670 
1 434 20 
2 512 50 
443 6 

7 693 60 
Faslın yekûnu 13 753 36 

ikinci kısmın yekûnu 23 118 86' 

Üçüncü kısım - merkez 
ile taşra beyninde müş
terek masarifi gayri -mu

kannene 
Tabiye 380 
Harcırah ve yevmiye 2 500 
Demirbaş eşya çürüme 
payı 560 
Ebniye ve eşya tamiri 250 
Hükümet konaklarına 
bedeli iştirak 380 
Akça bendiye ve nakliyesi 500 
Mecalis heyetiyle müs
tahdemine ait hissei te
mettü 5 000 
Masarifi gayri melhuza 380 
Yeniden kuşat oluna
cak şube ve sandıklar 
maaş ve masarifi sairesi 1 250 

Üçüncü kısmın yekûnu 

1 Bilûmum memurin ve 
müstahdeminin tahsisatı 
fevkalâdei şehriyesi 

Oiimlei yekûn 

11 200 

41 497 14 
78 054 

B. M. M. Riyaseti Celîlesînc 
Üç yüz otuz altı senesi teşrinisani ve kâ

nunuevvel ayları zarfında Ziraat bankası hi-
d em atı umumiyetinin ifasına muktazı yetmiş 
sekiz bin elli dört (78 054) liranın mezkûr ban
kanın Umumî bütçesinden mahsubu icra olun
mak üzere avans -olarak sarfına mezuniyet 
itası hakkında Heyeti Vekileee tanzim olunan 
lâyİhai kanuniye müsveddesi encümenimizee de 
tensip kılınmış .olmakla keyfiyet Heyeti umu-
m iyeye arzolunur. 

26 Teşrinisani 1336 
Muvazene! Maliye En. R. M. M. Kâtip 

Çerid Fuad Mardin 
Necîb 

Aza 
Maraş 

Tahsin Durdu 
Âza 

Hakkâri 
Mazhar Müfid 

Ua 

Aza 
Erzurum 

Asım 

Aza 
Muş 

Abmod 'Ha imli 

RASÎM B, (Sivas) — Efendim Ziraat ban
kasının idarei merkeziyesi teşekkül etmemişti. 
Kânunuevvelden itibaren idarei merkeziyesi te
essüs etti. Bazı yerlerde de «andık açıyorlar. 
Onun için muvakkat bütçe ile talep edilen pa
raya zam î m eten üç bin dört yüz on altı lira isti
yorlar ki bunun Umumî bütçeden mahsubu 
İcra edilecektir. Bunun sarfına mezuniyet ve
rilmesini Encümen namına teklif ederim. (An
layamadık, yüksek söyleyin sadalan). Efendim 
Ziraat bankasının idarei merkeziyesi henüz te
essüs etmemiştir. Önümüzdeki kânunuevvelden 
itibaren idarei merkeziye teşekkül ediyor. Onun 
için de muvakkat bütçeye (3 416) İ'iranm ilâ
vesini teklif ediyorlar. Heyeti aliyyenizden 
müsaade istiyorlar, 

REÎS — Heyeti umum iyesi hakkında başka 
söz söyüyen yoktur. Maddelere geçiyoruz, 

RASÎM B, (Sivas) — Esasen avans olarak 
isteniyor. Umumî bütçeden mahsubu yapılacak. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Bu teş
kilât istanbul'daki banka teşkilâtına mukabil 
bir teşkilât olacak, ne lüzumu vardır.? buradaki 
Ziraat bankasına salâhiyet verilsin. Merci va
zifesini ifa efsin. Fazla masrafa nehacet? 

HASAN EASRİ B. (Karesi) — Reis Bey! 
bu münasebetle Ziraat bankalarının vaziyeti 1ın-
zıraları hakkında izahat verilsin. 

RASÎM B. (Sivas) — Yalnız memurlarının 
adedi az olacak. Orada yirmi kişi ile görülen 
vazife burada üç dört kişi ile görülecek. Ara
daki fark bundan ibarettir. 

SOLDAN BİR MEBUS — İktisat vekili Bey 
izahat versin. Efendim anlayamadık. 

îk. V. V. MAHMUD CELÂL B. (Saruhaıı) — 
Ziraat bankasının müdüriyeti umumiye teşkilâtı 
hur ada Ankara şubesine havale edilmiş. Yalnız 
müdürü umumî vekili namı altında bulunan zat 
hem şubenin muamelâtını hem de müdüriyeti 
umıımiyenin muamelâtını idare eylemekte bu
lunmuştur. Bunun fevkalâde mahzuru olduğunu 
gördük ve teşkilâtını ayırtıyoruz. 

Ayni zamanda Ziraat bankasının Müdüriyeti 
umumiye teşkilâtı İstanbul'daki Müdüriyeti 
umunıiyenin dörtte birine baliğ olmaktadır. 
Binaenaleyh mümkün olduğu kadar tasarrufa 
riayet edilmek şartiyle Müdüriyeti umumiye teş
kilâtını esas ittihaz ettik. Bankanın muamelâ
tım evvelkisinden daha ziyade sıkı bir suretle 
kontrol etmek lâzımdır. Bazı yerlerde istilâ do-
layısiyle memurlar çekilmiştir. Bazı mahaller 
istilâ tehdidi altında kalmış. Bazı yerlerde ma-
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alesef isyan zuhur etmiş. Bunlar bankaya birer 
suretle sui tesirden hali kalmamıştır ve son za
manlarda diğer nıüessesat nakli uük'ud muame
lesi yapmadığından dolayı Ziraat bankasının 
da bu mu a mel ât ma küşayİş vermek istiyoruz. 
Bu muameleyi yapmak için sıkı bir koııtiîola tabi 
tutmak iktiza eder ki suiistimalâtı, yanlışlıklan 
bertaraf edebilelim ve bunun önüne geçebilelim. 
Bankayı matlup veçhile idare edebilmek ve 
onun dünküne nazaran maalesef dun olan bu 
günkü halini yükseltebilmek, tekâmül ettirmek 
üzere Müdüriyeti umumiye teşkilâtını ihdas 
etmek zarureti vardır. Ve bu zarureti biz anla
dık ve arzediyorum. İstanbul'daki Müdüriyeti 

umumiyeııîıı ancak dörtte bir masrafıyle bunu teş
kil ediyoruz ve bunu İdare edeceğiz. Binaen
aleyh kabulünü rica ederim (Muvafık sesleri). 

MEMET ŞÜKRÜ B. (Karahisansahip) — Ve
kil Bey arkadaşımızın izah ettikleri veçhile şim
diye kadar Ziraat bankası muamelâtı Ankara mer
kez şubesi tarafından Müdüriyeti umumiye 
vazifesi ile birlikte niyet edilmişir. Hakikaten 
bunun pek mühim mahzurları olmuştur. Bütün 
banka muamelâtı, taşra teşkilâtları itibariyle, 
teşevvüşe uğramıştır, ötedenberi meshud olan 
intizam dar bunun tevhiden idaresi dolayısiyle 
teşevvüşata uğramıştır ve bu teşevvüşatın iza
lesi de ancak bir müdüriyeti umumiye teşkiline 
menut bulunmuştur. Bunu bu defa dairei inti-
habiycıne azimetimde gördüm ve Ziraat bank 
nı en Hırlarından da pek acı bir suretle dinledim. 
Bunun başka suretle de şahidi olduk. Efendiler 
hiç münasebet almaz, onun için söylemek iste
miyorum, Bunun bir çok mahzuru vardır. Böyle 
bir nazırın veya bir âmirin emri altında hare
ket eden üçüncü, dördüncü derecede bir memu
run Müdürü umumî vekâletinde bulunması pek 
çok mahzurludur.'Bu mahzurları bir çoklarımız 
bilir. Benim yedimde vesikalar da vardır. Ban
ka müdüriyeti umumîyesi ayrı bir teşkilâta tabi 
olmalıdır ve bu müdüriyeti umumiye İstanbul 
müdüriyeti uınumiyesi gibi istiklâlini muhafaza 
etmelidir.. Bunu ufak bir fedakârlıkla ihya et
mek zarureti vardır. Bunun için heyeti alıyye-
nizin kabul etmesini istirham ederim. (Reye 
reye sadalârı). 

Ziraat bankasının Teşrinisani ve Kânunuevvel 
aylarına mahsuls muvakkat bütçe kanunu 

MADDE 1, — 133G senesi teşrinisani ve kâ
nunuevvel ayları zarfında Ziraat bankası mu
amelât ve hidenıatı umumiyesinin ifasına muk-
tazi (78 054) liranın Ziraat bankası Umumî 
bütçesinden mahsubu icra olunmak üzere avans 
olarak sarfına mezuniyet verilmiştir. 

SÜLEYMAN SIRRI £ . (Yzgad) — Maliye 
vekili Beyefendinin mütalâası nedir acaba? 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Zati âliniz 
(3 416) lira istediniz. 

KASİM B. (Sivae) — İdarei nıerkeziyenin 

teşrinisani ve kânunuevvel masrafları için mu
vakkat bütçeye 3 416 lira ilâve etmek zaruri 
imiş, ilâve edilmemiş. Encümen de muvafık gör
dü. Binaenaleyh maddenin o yokla tashihi iea-
beder. 

İKTİSAT V. V. MAHMUD CELÂL B. — Mü
saade eder misiniz'? 78 054 liraya '3 416 lira da
ha ilâvesiyle 81 470 liralık bir avans İstiyoruz, 

REİS — Efendim, madde 81 470 oluyor. 
Bu suretle birinci maddeyi kabul edenler el kal
dırsın efendim. Heyeti uınumiyesi bir madde
liktir. Diğer tâli maddeler okunur, ondan 
sonra tâyini esami ile vazedilir. Madeyi kabul 
buyuranlar lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edil
miştir. (Gürültüler). Tâyini esami ile rey ver-
receksiniz. Telâş etmeyiniz. 

MADDE 2. — Ziraat bankası müdüriyeti 
ıımumiyesine ait varidat işbu iki ay zarfında 
kavanin -ve ııİzamatı mahsusasına tevfikan ahiz 
ve tahsil olunacaktır. 

REİS — Mütalâa var nıt efendim? 
îkinei maddeyi kabul buyuranlar el kaldır

sın. Efendim, İkinci maddeyi- kabul etmiyeuler 
el kaldırsın. Kabul edilmiştir efendim. 

MADDE 3. — İşbu kanun teşrinisani ipti
dasından itibaren mer'iyülieradır. 

MADDE 4. — işbu kanunun icrasına İkti
sat vekili memurdur. 

(Kabul sadalârı). 
REİS — Kanunun heyeti umumiyesi tâyini 

esami ile reyinize vazediliyor. Reylerinizi isti
mal ediniz, 

Ankara ve İnebolu tariki için tahsisatı mun
zamına itasına dair olan kanun bir ret, bîr 
müstenkife karşı seksen altı rey İle kabul edil
miştir. 

7. — Şûrayi devlet teşkili hakkında kanun 
lâyihası ve Dahiliye encümeni mazbatası 

REİS — Ârâ tasnif edilinciye kadar Memu
rin.muhakematı hakkındaki kanunun müzake
resine geçiyoruz. Heyeti umumiyesi hakkında 
söz İstiyenler isimlerini yazdırsın. 

MEMET ŞÜKRÜ B. (Karahisan Sahip) — 
Matbuu yok mu efendim? okunsun. 

MALİYE VEKİLİ FERİT B. — Matbu yok, 
okunnıadr efendim. 

MUSTAFA SABRI Ef. (Siird) — Matbuıı-
nu görmedik. 

DAHİLİYE En. Na. VEHBİ B. (Karesi) — 
Efendim, bunun encümene iadesini teklif ediyo
rum. Şûrayi devlet teşkili hakkında Hükümet
ten ikinci bir teklif vardır, Onunla tevhit ede
rek takdim etmek üzere geri istiyoruz. Dahili
ye encümenine iadesini teklif ediyoruz. 

BEİS —• Efendim, Dahiliye encümeni bu ka
nunu geriye istiyor. Tekrar tetkikat icra edile
cek (Muvafık sesleri). Encümene gönderiyoruz. 
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8. —• Ticaret vergisi kanunu Myihas-ı ve Ka-

vanini Maliye ve Muvazcnei Maliye encümenleri 
mazbataları 

REİS — Ticaret vergi kanununun müzake
resine başlıyoruz. 

20 . IX . 1336 
Büyük Millet Meclisi Kiyasetine 

Ticaret vergisi hakkında Umuru Maliye 
vekâletince tanzim ve 15 . IX . 1336 tari
hinde tevdî kılınan kanun lâyihası ve esbabı 
mucibe mazbatası Heyeti Vekileıım İfi . IX . 
133(i tarihindeki içtiuıaında ledelnıütalâa tasvip 
edilmiş ve leffen takdim kılınmış olmakla müs
taceldi bilınüzakere İfayı ınuktazasıııı rica ede
rim. 

Büyük Millet Meclisi Ueisi 
, M. Kemal 

Ticaret vergisi hakkında esbabı mucibe 
Bir çok cihetlerle esasından muhtacı ıslâh 

olan Hükümeti Osmaniye vergi sisteminde en 
nakıs bulunan cihet bilûmum memaliki müte-
meddinede mevcut olaıı ve umum. ahaliyi kud
retleri nispetinde tekâlifi umumiyeye iştirak et
tiren irat vergiyidir, 

Memleketimiz henüz pek mütemeddin ve 
pek zengin bulunmadığı cihetle vergi usulümü
zün baştan ayağa tadil ve tebdili ve irat ver
gisinin suhuletle tarh ve tevzi edilememesi kıs-
ntcıt tabiî ve zaruri görülürse de bilûmum müs
tahsiller ve müstahsalât ağır surtte vergiye tâ
bi olduğu halde yalınız ticaretle iştigal edenle
rin hemen tamamen denilecek derecede mükel
lefiyetten ıııâfüv ve müstesna tutulmuş bulun
malarına da hic. bir sebep ve mazeret mevcut 
değildir. Filhakika ashabı temettü ve ticaret 
mevcut temettü kanununa tevfikan vergi ita 
etmekte iseler de bu suretle abiz ve cibayet edi
len vergi âdeta icrayi ticaret ve sanata mezup-
niyeti tazanımun edecek derecede gayri kâfi bu
lunmakta ve bilhassa kısmen veya tamamen top
tan İcrayi ticaret eden tüccar temettüatından 
iıiç bir resim ita eylememektedir. 

Balâda arzotunduğu veçhile bu vaziyeti ıslâh 
için esasen umumî bir irat. vergisi tanzim ve 
mevcut tacirleri de o yolda mükellefiyete teş
rik eylemek icabederse de ahvali haziranın bu 
yolda esaslı bir tadilât icrasına müsait olmaması 
hasebiyle tadilâtı lâzbrıeyi âtiye terkederek şim
dilik yalnız erbabı ticarete ait olmak üzere bir 
ticaret vergisi ihdas edilmiş ve ona müteferri 
ıtıevadı kanuniye merim tan arz ve takdim kı
lınmıştır. 

Tasavvur edilen işbu ticaret vergisi harbi 
müteakip fevkalâde olan bütçe açıklarım ka
patmak için Almanya'da kabul edilen (Aliş ve
riş vergisi) ve Fransa'da kabul edilen (Miktar! 
ticaret vergisi) esaslarına tebaan tanzim edil-
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mistir. Buna göre bilûmum tüccar, satışlarının 
baliğ okluğu miktarı gayrisafi üzerinden yüzde 
bir vergi itasiyle mükellef olacaklardır. 

Verginin matrahını tâyin için alelûmum 
tüccarın basit bir yevmiye defteri tutmağa ve 
bilcümle muamelâtı tİcariyesini defter halinde 
muhafazaya mecburiyetleri kabul edilmiştir. 

Bu husus ticaret vergisinin miktarını tâyine 
hadim olacağı gibi memleketimizde müstakil, bir 
irat vergisinin esaslarını ihzar İçin bir tecrübe 
ve tşeebbüs hizmetini ifa edecektir. 

Hulâsa ticaret vergisinin ruh ve esası bu
güne kadar, memleketin barı tekâlifine iştirak 
etmiyen ve her sınıftan ziyade menafii cemiyet
ten müstefit olan smfı tüccari vazİfei milliye 
ve vataniye! er in i ifaya davet etmek ve vergi 
usulümüzde kemale doğru yeni bir adım atmak 
ve nihayet muvazenesi bulunmıyau bütçemizi 
tevziııe gayret eylemektir. Heyeti Aliyeleriııe 
takdim edilen kanun mevadı cümleten bu esas
ları temine matuf olmak üzere tanzim ve tak
dim kılınmıştır. ' efendim. 

Ticaret vergisi konunu 
MADDE 1. — Ticaret ile iştigal eden bil

cümle şirketler ile eşhası âdiye ticaret vergisi
ne tabidirler. 

MADDE 2. — Ticaret vergisi şirketlerin ve 
tüccarın sattıkları eşyanın varidatı gayrisafiye-
sİ üzerinden yüzde bir hesabiyle tahakkuk ve 
tahsil olunur. 

MADDE 3. — Ticaret vergisi kânunusani ye 
temmuz İptidasında olmak üzere iki taksitte is
tifa edilir. 

MADDE 4. — Dükkân, mağaza açmaksızın 
mahsulâtım çiftliğinde veyahut şehir ve kasa
balarda veya pazar yerlerinde füruht eden çift
lik ashabı ve bilûmum zürra ve kendi hayva
natını besliycn mandıra sahipleri ve çoban ve 
bağcılar ve bahçıvanlar ve balık satan sayyat-
lar ve kayıkçılar yüz kuruştan aşağı temet
tü vergisi ita eden gezginci ve perakendeciler 
ticaret vergisinden müstesnadırlar. 

MADDE 5. — Birinci maddede muharrer 
vergiye tâbi tacir ve şirketler alış. verişlerini 
madde bemadde ve gün begün tesbit ve kay-
deyi emek için yevmiye defteri tutmağa ve bun
dan başka muamelatı ticarîyeye müteallik kâf-
fei muhaberatı numara tahtında ve dosya ha
linde hıfzetmeğe ve yevmiye defterini usulüne 
tevfikan kâtibi adile tasdik ettirmeğe mecbur
durlar. 

MADDE 6, —• Ririnei maddede muharrer 
muamelâtı ticariyeyi ifa eden tüccar ve şirekâ-
ti ticariye kanunen tanzim etmeğe mecbur ol-
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t : 112 11.12.1336 C : 1 
duğu defatire istinaden her senenin haziran ve 
kânunuevvel gayesinde altışar aylık alım ve 
satımlarını gösterir birer beyanname tanzim 
ve bulunduğu mahallin en büyük mal memu
runa tevdi edeceklerdiı*. 

MADDE 7. — Sahte ve mükerrer defter tan-
zimi veya defatiri tieariyede tahrifat icrası gibi 
hiyel ve desayis istimali suretiyle satışını kıs
men veya tamamen ketmedenler kendilerinden 
miktan mektum için tahakkuk eden vergi ceza-
en iki kat istifa olunduktan başka üç aydan üç 
seneye kadar hais ile de mücazat olunurlar. İşbu 
hapis cezası kollektif ve âdi komandit şirketler
de şirketin imzaya mezun şerik veya vekilleri
ne ve anonim şirketlerle o mahiyeti haiz diğer 
şirketlerde şirket müdür ve muhasebecilerine 
veya tasfiyei hesap memurlarına tatbik olunur 
ve anonim şirketlerle o mahiyeti haiz diğer şir
ketlerde işbu hapis cezasma sebep olan fiili 
irtikâp edenlerden başkaca yüz liradan beş bin 
liraya kadar cezayi nakdî alınır. Kezalik efali 
mezkûreye hariçten iştirak edenler işbu hapis 
ve cezayi nakdinin her ikisiyle mücazat edilirler. 

MADDE 8. — Defatiri kanuniye tanzim ve 
beyanname İta etmiyen tüecarın vergileri mik
tarı mahallinin en büyük malmemurunun 
tahtı riyasetinde olmak üzere İkisi memurin
den ve diğer ikisi de tiearet odası veya beledi
ye meclisi âzasından Hükümeti mahalliyeee tâ
yin edilecek zevattan müteşekkil komisyon ta
rafından satışları resen tahakkuk ettirilerek 
tarh ve tâyin olunur, 

MADDE 9. — Defatiri kanuniye tanzim et
miyen tüccar ve şirketlerden birinci defasın
da yüz liradan bin liraya kadar cezayi nakdî 
alınır. Tekerrürü halinde aynı cezayi nakdî is
tifa edildikten başka bir mahtan üç maha ka
dar hapis ile ceza olunurlar. Üçüncü defa ola
rak defatiri kanuniye tanzim etmiyen tüccarın 
ticarethaneleri seddü bent edilerek bu kabîl 
efrat ve şirekât ticaretten menolunurlar. 

MADDE 10. — İşbu kanun mucibince ta
hakkuk eden tekâlif Tahsili emval nizamna
mesine tevfikan istifa olunur. 

MADDE 11. — îdarei maliyeye ita edilecek. 
beyannamelerin sıhhatini tetkik için memurini 
maliye tüccar ve şirekâtın defatiri kanuniyesi-
ııi celp ve tetkik etmeğe salâhİyettar olduğu 
gibi tüccar ve şirekâtı mezkûre idarehane ve 
mağazalarını teftişe dahi salâhiyettardırlar. 

MADDE 12. — Muamelâtı ticariye vergisi
nin tarh ve tetkiki vazifesiyle mükellef olan
lar işbu vazife dölayısiyle muttali olabilecek
leri esrarı ticariyeyi ketme mecburdurlar, if
şa edenlerden beş liradan yirmi beş liraya ka
dar cezayi nakdî alınmakla beraber bir aydan 
bir seneye kadar hapis ile mücazat olunurlar. 

MADDE 13. — işbu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. 

MADDE 14. — işbu kanunun icrayi ahkâ
mına Heyeti Vekile memurdur. 

15.IX,1336 
Büyük Millet Meclisi Reisi Umuru Seriye V. 

Mustafa Kemal Fehmi 
Ad. V. Na. M. M. V. Mal. V. 

Ahmed Muhtar Ferid 
Mf. V. Na. V. Umuru Ik. V. 

Namüzaç ismail Fazıl Pş. Mahmud Celâl 
Sıhhiye V. Erkânı harbiyei umiye Reisi 
Dr. Adnan ismet 

Kavanini maliye encümeni mazbatası 
Heyeti Vekilece tanzim ve encümenimize tev

di olunan 15 eylül 1336 tarihli Ticaret vergisi 
kanun lâyihası Maliye vekili Bey huzuriyle 
tetkik ve mütalea olundu. 

Lâyihai kanuniye muhteviyatının yalnız ti
caretle iştigal eden eşhasa ait olup ücret mu
kabilinde icrayi sanat edenlerin dairei şümu
lünden hariç bulunduğu anlaşıldıktan sonra 
ser d edilen esbabı mucibeye nazaran heyeti 
umumiyesi Encümenimizce de muvafık ve mu-
sip görülmüş ve maddelere geçilmiştir. 

Gerçi icrayi ticaret edenler meyamnda mu
rabahacılar da dahil ise de ileride hâsıl olacak 
teşevvüşatı şimdiden izaleye hadim olmak üze
re tasrihi muvafık görülmüş olmakla (mura
bahacılar) kelimesi ilâvesi ve şekli tahririsi 
tebdil olunarak birinci madde hemen aynen ka
bul edilmiştir. 

Ancak vergiye tabi olanlarla müstesna bu
lunanların bir maddede tesbiti temini maksada 
daha ziyade hadim olabileceği nazariyesi bitte-
emmül dördüncü madde birinci maddeye fık-
rai saniye olarak kayıt ve irae olunmuştur. 

Varidatı safiye kaydından matlup olan mâ
na istihraç olunamadığmdan bunun yerine 
(sattıkları eşyanın satış bedelinden ve mura
bahacıların ikraz ettikleri mebaliğden) denil
mesi daha muvafık olacağı düşünülmüş ve ver
ginin yüzde bir olarak istifası muvafıkı made-
let olamıyacağmdan yüz kuruşta yirmi paraya 
tenzil edilmiş ve ikici madde bu suretle tadil 
olunmuştur. 

Muvazeııei maliye encümeni mazbatası 
Kanun olmak itibariyle evelemirde Kavani

ni maliye encümenince icabı hali ifa ve tezek
kür kılınmak üzere Encümeni mezkûre tevdii 
karargir oldu. 
Muvazenei maliye 
encümeni Reisi M. M. Kâtip 

Çorum Çorum Kozan 
Ferid^ Ftıad Mustafa Lûtfi 

Aza Âza 
Hakkâri Burdur 

Mazhar Müfid ismail Suphi Soysallı 
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Verginin zamanı istifasını gösteren üçüncü 

madde Maliye vekili Beyefendinin teklifi veçhi-
hile nisan ve teşrinievvel iptidaları olarak tas
hih olunmuştur. 

Yevmiye defteri kaydinin Ticareti berriye 
kanunu ve usulü defterî ile olan alâkası nispe
tinde ticaretle iştigal edenlerin kısmen oku
yup yazmaktan bibehre oldukları cihetle böy
le bir defterin tanziminde müşkülât çekileceği 
ve diğer taraftan bir defter tutulmadıkça vergi
nin tarhı ve kanunun tatbiki kabil olamıyarak 
arzu edilen menafi istihsal olunamryacağı gibi 
iki ihtimal varit olmakla bunun üzerinde hayli 
münakaşa cereyan etmiş ve ahaf ve ehveninin 
tercih ve kabulü çaresine bittevessül (yevmiye 
defteri) kaydı kanunisi yerine (bir defter) tâ
birinin derci ve ibaratın takdim ve tehiri su
retiyle dört rakamiyle ifade olunması lâzım-
gelen beşinci madde tashih olunmuştur. Beş 
rakamiyle ifadesi lâzımgelen altıncı madde 
üçüncü maddede olduğu gibi (ağustos ve şu
bat aylarının nihayeti) diye badettashih aynen 
kabul edilmiştir. 

Kuvvei teyidiyeyi ihtiva ve 6 rakamiyle 
ifadesi iktiza eden yedinci maddeye lüzumu ka
tı olduğu aşikâr ise de Ticaret kanununun hi
leli iflâsa mütedair olan faslı ve Kanunu ceza
nın 232 nci maddesiyle iltibasını meneylemek 
ve müddeiumumiler tarafından icra kılınması 
lâzımgelen takibat esnasında defterin yalnız 
vergiye müteallik olarak ketim ve tahrif olu
nan kısımlar: hakkında tetkikat icra edilmek 
ve bu suretle Ticaret kanununun tüccar defa-
tirine ve saİreye mütedair bulunan ahkâmı sa-
rihası da muhafaza edilmiş bulunması için ba
zı kuyudatın ilâvesine lüzum görülmüş ve bi
rinci fıkrada ceza ile cürüm arasında nispeti 
âdile gözedilmediği cihetle bu da haddi lâyıkı-
na tenzil edilmiş ve maddei mezkûre de olvee.-
hile tadil olunmuştur. 

Defatiri kanuniye tanzim ve beyanname ita 
etmiyenlerin vergilerinin usulü tarhına müte
dair bulunan cüzî bir tadilâtla ve bunun kuv
vei teyidiyesi olarak kaleme alman ve 8 raka
miyle ifade olunması lâzımgelen dokuzuncu 
maddede pek şedit bulunan cezalar tenzil ve dört 
fıkra üzerine derecata taksim olunarak kabul 
olunmuştur. 

Dokuz rakamiyle ifade olunması iktiza eden 
onuncu madde aynen ve beyannamelerin tet-, 
kiki sıhhatinin memurini maliyeden birine tev
dii hakkındaki 10 rakımlı on birinci madde, 
tüccarın haysiyeti zâtiyesini ihlâl edebileceği 
nazarı dikkate alınarak kabul edilen yedinci 
maddedeki ahkâm dairesinde tadilen kabul olun
muştur. Esrarı ticarİyeyi İfşa etmek hiç bir 
veçhile caiz olamıyacağından tetkiki defatire 
memur bulunan memurini maliye ve bu bap
taki komisyonun memuriyetleri dolayısiyle vâ
kıf olabilecekleri esrarı ifşa edememeleri mec

buriyetinin tedvini lâzimeden olmakla ve on 
bir rakamiyle ifade olunacak olan on ikinci 
maddenin birinci fıkrası aynen kabul edil
mişse de Kanunu cezanın yüz ikinci maddesinin 
ilâvesi bil meselenin hilâfında hareket edecek
ler için ahkâmı cezaiyeyi havi olmakla başka-
ea ceza tâyinine lüzum görülememiş ve bina
enaleyh maddei mezkûrenin ikinci fıkrası bu 
dairede tadil edilmiştir. 

Verginin tarhına müteallik muamelât ve 
mukarreratın katı veya kabili itiraz olması hak
kında münakaşa cereyan etmiş ve keyfiyetin 
tüccarın ikrarı bilkitabesi olan defteri ve be
yannamesi üzerinde cereyan edeceği bedihi ol
makla katî olması nazariyesi kabul olunarak 
bu bapta on ikinci madde olarak bir fıkra ilâ
vesi tensip kılınmıştır. On üçüncü madde ay
nen ve on dördüncü maddedeki (Heyeti Ve
kile) ibaresi (Maliye ve Adliye vekilleri me
murdurlar) diye tadil olunmuştur. 

Şu itibarla mevadı kanuniye aldığı şekil
lere nazaran berveçhi ati tesbit olunur: 

BİRİNCİ MADDE — Bilûmum şirketlerle 
murabahacılar ve ticaret ile iştigal eden eşhas 
ticaret vergisine tabidirler. Ancak mahsulâtı
nı çiftliğinde veyahut şehir ve kasabalarda ve
ya pazar yerlerinde furuht eden çiftlik ashabı 
ve bilûmum zürra ve kendi hayvanatını besliyen 
mandıra ashabı ve çoban ve bağcılar ve bahçı
vanlar ve balık satan sayyadlar ve kayıkçılar 
ve .,. sene tarihli kanun mucibince yüz kuruştan 
dun temettü vergisi ile mükellef olan gezginci 
ve perakendeciler ile Ziraat bankası muame
lâtı umıımîyesi ve beynetüccar taati edilen po
liçe ve havahlt bedelâtı ticaret vergisinden müs
tesnadır. 

ÎKÎNCÎ MADDE — Ticaret vergisi şirketle
rin ve tüccarın sattıkları eşyanın satış bedelin
den ve murabahacıların ikraz ettikleri mebaliğ-
den yüz kuruşta yirmi para olarak alınır. 

ÜÇÜNCÜ" MADDE — Tiraret vergisi her se
nenin nisan ve teşrinievvel ayları iptidalarında 
olmak üzere iki taksitte tahsil olunur. 

DÖRDÜNCÜ MADDE — Birinci madde muci
bince vergiye tabi olanlar, her günkü alış verişle
rini madde bemadde tesbit ve kaydeylemek için 
kâtibiâdilden musaddak bir defter tutmağa, mua
melâtı tüceariyeye müteallik muhaberatı hıf
zetmeğe mecburdurlar. 

BEŞİNCİ MADDE — Birinci madde muci
bince vergiye tabi olanlar maddei sabıkada mu
harrer deftere istinaden her senenin ağustos 
ve şubat aylan nihayetlerinde altışar aylık 
alım ve satımlarını gösterir bir beyanname 
tanzim ve bulunduğu mahallin en büyük mal 
mcınurına tevdi edeceklerdir. 

-m-
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ALTINCI MADDE — Ticareti berriye ka

nununun iflâsa müteallik olan ahkâmı daire
sinde olmayup mücerret ticaret vergisinden 
dolayı sahte ve mükerrer defter tanzimi veya 
defatiri ticariyede tahrifat icrası gibi hiyel 
ve desayis istimali suretiyle satışını kısmen 
veya tamamen ketmedenlerden miktarı mek-
tum için tahakkuk eden verginin bir misli de 
cezayı nakdi olarak istifa olunduktan başka 
bir malıdan altı maha kadar hapis ile mücazat 
olunurlar, 

İşbu hapis cezası kollektif ve âdi koman
dit şirketlerde imzaya mezun şerik veya ve
killerine ve anonim şirketlerle o mahiyeti haiz 
diğer şirketlerde şirketin müdür ve muhasebe
cilerine veya tasfiyei hesap memurlarına tat
bik olunur. 

Anonim şirketlerle o mahiyeti haiz diğer 
şirketlerde işbu hapis cezasına sebep olan fiili 
irtikâp edenlerden başkaca yüz liradan beş 
bin liraya kadar cezayi nakdi alınır. 

Kezalik efali mezkûreye hariçten İştirak 
edenler dahi faili asliler gibi mücazat olunurlar. 

YEDİNCİ MADDE — Defter tanzim ve be
yanname ita etmiyen tüccar ve şirketlerin ver
gileri miktarı mahallin en büyük mal memu
runun tahtı riyasetinde bulunmak ve ikisi 
memurinden ve diğer ikisi ticaret odası ve ti
caret odası bulunmıyan mahallerde belediye 
meclisi azalarından olmak üzere mahalleri 
idare meclislerince intihap olunacak beş zat
tan müteşekkil, komisyon tarafından satış
ları tahkik edilerek tarh ve tâyin olunur. 

SEKİZİNCİ MADDE — Defter tanzim etmi
yen tüccar ve şirketlerden birinci defasında 
elli liradan bin liraya kadar ve ikinci defasın
da mahkûmiyeti sabıkasının iki misli olarak 
cezayi nakdi istifa olunur. Üçüncü defasında 
bir malıdan üç maha kadar hapis ile mücazat 
olunur. Dördüncü defasında ticarethaneleri 
set ve bu kabil tüccar ve şirekât ticaretten 
men olunurlar. 

DOKUZUNCU MADDE — işbu kanun mu-
cibİnee tahakkuk eden tekâlif Tahsili- emval ka
nununa tevfikan istifa olunur. 

ONUNCU MADDE — Beyannamelerin sıhha
tinde İştibah hâsıl olduğunda yedinci maddede 
muharrer komisyon o beyannameye ait defatiri 
kanuniyeyi celp ile icrayi tetkikata ve neta-
yicîne göre beyannameyi tasdik veya vergiyi ta-
dilcn tayine salâhıyettardır. 

maddesinin ilâvesi hükmüne tevfikan cezadide 
olurlar, 

ON İKİNCİ MADDE — Vergi tarhına dair 
olan muamelât ve mukarrerat katidir. 

ON ÜÇÜNCÜ MADDE — İşbu kanun tarihi 
neşrinden muteberdir. 

ON DÖRDÜNCÜ MADDE — işbu kanunun 
icrasına Maliye ve Adliye vekilleri memurdur. 

Binaenaleyh keyfiyet bermueibi havale Mu-
vazenei maliye encümenine tevdi olunur. 

Teşrinievvel 133G 
Reis M. M. Kâtip 
Niğde Sinob Saruhan 
Vehbi Mehmet Şevket Reşat 
Âza Âza Âza 

•İsparta Siird Ergani 
Mehmet Nâdir M. Emin 

Âza 
Ertugrul 

Mustafa Kemal 
' B. M. M. Riyaseti Celilesine 

Ticaretle iştigal eden eşhas ile şirketler
den ahiz ve istifa edilecek vergi hakkında He
yeti Vekileee tanzim ve Encümenimize tevdi 
ve havale buyurulan lâyihai kanuniye müsved
desi tetkik ve mütalâa olundu. Lâyihai mezkûie 
müedasma nazaran memlekette icrayi ticaret 
edenlerin şimdiye kadar vergiye tabi tutul-
mamasr Hazinenin şu muzayikah zamanında 
muvafık olamıyaeağından ve gerçi bu kabil eş
hastan şimdiye kadar temettü vergisi ııamiyle 
istifayi tekâlif edilmekte bulunmuş ise de bu 
verginin vasi miktarda ticaretle iştigal eden
lere ve toptan alış verişte bulunanlara şâmil 
olmaması hasebiyle temettü vergisinden mun-
tazar olan fevaid ve semeratm iktitaf edileme
mekte bulunmasından naşi böyle bir verginin 
kabul ve tatbikına olan ihtiyacı nazarı teem
müle almak zaruri olacağından ticaret vergisi
nin esas itibariyle kabulü tensip edilmiştir. 
Mevadı esasiyenin şeklim tebdil etmek sure
tiyle temini temettüat edenlerin yani erbabı 
hiref ve sanayiin ticaret vergisine ithal edilme
mesi muvafık görülmüştür. Meseleyi yani He
yeti Vekidece bu bapta tanzim edilmiş olan lâ-
yihai kanuniyeyi Kavaninİ maliye encümeni 
daha evvel tetkik eylemiş olduğu ve encümeni 
mezkûrce tesbit edilen esasattan kısmı âzami 
Encümenimizce dahi kabul edilmiş bulunduğu 
cihette bu esasat nazarı itibare alınarak nukatr 
nazarda ihtilâf edilen mevad izah edilmiş ve 
salifülzikir lâyihai kanuniye müsveddesi de o 
yolda tadilen tanzim olunmuştur. îerayi tica
ret edenler meyanında murabahacılar da dahil 
bulunmak lâzımgeleceği hasebiyle bunun mad-
dei kanuniyede sarahaten derei teşevvüsatım 
izale maksadİyle muvafık görülmüş ve Kavanim 

ON BİEİNG1 MADDE — işbu verginin tarhı 
ve defatir ve evrakı ticariyenin tetkiki va
zifesiyle mükellef olanlar muttali olacakları 
esrarı ticariyeyi ket m e mecburdurlar. Hilâ
fında hareket edenler vazifelerini suiistimal 
eylemiş addolunarak Kanunu cezanın yüz ikinci ) 
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maliye encümeninin noktai nazarı muhafaza 
edilin işti i-, Kezalik vergiye tabi olanlarla bn 
vergiden istisnası tensip edilenlerin ayrıca iza
hı münasip mütalâa edilmiş ve birinci maddeye 
ikinci bir fıkra İlâve olunmuştur. Bununla be
raber kooperatif şirketlerin bu istisna meya-
nına ithalUte münasip görülmüştür. Ticaret ver
gisi mikdarını Kavanini maliye encümeni yüz 
kuruşta yirmi paraya tenzil eylemiş ise de He
yeti Vckilenİıı teklifi olan yüzde birin erbabı 
ticarete bar olmıyacağı ınülâhazasîylc aynen 
kabulü tensip ohmmuturj Verginin zamanı is
tifası için do dört taksit erbabı tekâlife daha zi
yade müsaade bahşolacağı mütalâasiyle kabul 
edilmiş ve üçüncü ve beşinci maddeler o yolda 
tadıl olunmuştur. Defter tanzim ve beyanname 
ita etmiyen tüccar ve şirketler iğin sureti teş
kili yedinci maddede tafsil ve izah olunan 
komisyon kararına erbabı tekâlif tarafından vu-
kubulacak itiraz hakkı gözetilmiş ve bu hakka 
istinaden ne suretle muameleye tabi olmaları 
lazım geleceği sekizinci madde ile beyan olun
muştur. 

Mcvaddı saİredu Kavanini maliye encümeni
nin noktai imzan evvelce izah edildiği veçhile 
aynen kabul edilmiş olmağla keyfiyetin Heyeti 
ıımuıııiyeyc arzı tezekkür kılınmıştır. 

18 teşrinisani 1336 
Muvazcnei Mal. En. Rs. M. M. Kâ. 

Çorum Çorum Mardin 
*«nd Fuad Necip 
Aza Aza Aza 

Krzıınım Maraş Muş 
Asım Tahsin Ahmet Hamdi 

Ticaret vergisi lâyihai kanuniye» 
MADDE 1. ~ Bilûmum şirketler ile mura

bahacılar ve ticaret ile iştigal edenler ticaret 
ycrgısme tabidirler. Ancak mahsulâtını çift
liğinde yahut şehir ve kasabalarda ve pazar ına-
lıallermdc satan bilumum zürra ve arazi eshabı 
ve hayvan yetiştiren ve yetiştirdiği hayvanları 
iruht eden mandıra ve ağıl sahipleri ve 
bağcılar ve bahçıvanlar ve avcılar ve balıkçı
lar ve Temettü kanunu mucihince asli yüz ku
ruştan dun vergi ile mükellef olan gezici ve 
perakende suretiyle mal satanlarla Ziraat ban
kası ve kooperatif şirketler işbu ticaret ver
gisinden müstesnadır. Tuccaran ve bankalar 
teati ettikleri poliçe ve havale bedelâtından do
layı da resme tabi tutulmazlar. 

MADDE 2. — Ticaret vergisi şirketlerin 
ve tüccarın sattıkları eşyanın satış bedeli üze
rinden ve murabahacıların İkraz ettikleri me-
baliğden yüz kuruşta bir kuruş olarak alınır. 
Bankaların bilinci maddede istisna edilen ha
vale ve poliçe muamelâtından maada icra ede
cekleri bilcümle muamelâtı ticariye üzerinden 
dahi yüz kuruşta yirmi para ahzohmur. 
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MADDE 3. — Ticaret vergisi.her senenin 

mayıs, ağustos, teşrinisani ve şubat gayelerinde 
olmak üzere dört taksitte tahsil olunur. 

MADDE 4.— Ticaret vergisine tabi olan 
eşhas her günkü alış verişlerini madde be mad
de yazmak için bir defter tutmağa mecbur
durlar. işbu defterin her sayrfasına numara 
vazedilecek ve balâsına kaç sayıfadan mürek
kep olduğuna dair kâtibi adil tarafından şerh 
verilecektir, işbu defterden maada muhaberat 
evrakı varsa onlar dahi hıfzedilecektir. 

MADDE 5. — Ticaret vergisi ile mükellef 
olanlar ınaddei sabıkada muharrer defterde 
münderiç muamelâta istinaden her senenin ni
san, temmuz, teşrinievvel ve kânunusani aylan 
nilıayelinde üçer aylık alım ve satımlarını gös
terir bir beyanname tanzim ve bulunduğu ma
hallin en büyük mal memuruna tevdi edecek
lerdir. 

MADDE 6. — Ticareti berriye kanununun 
iflâsa müteallik olan ahkâmı dairesinde olma-

yrpda mücerret ticaret vergisinden dolayı sahte 
ve mükerrer defter tanzimi veya defatiri tiea-
riyede tahrifat icrası misillü hîyel ve desayis isti
mali dolayrsiyle satışını ve muamelâtı tİeariye-
siui kısmen veya tamamen ketmedenlerden 
miktarı mektum için tahakkuk eden verginin 
bir misli cezai nakdi olarak istifa olunduktan 
başka bir' malıdan altı maha kadar hapis ile 
mücazat olunurlar, işbu hapis cezası kollektif 
ve âdi komandit şirketlerde imzaya mezun şe
rik veya vekillerine ve Anonim şirketlerle o 
mahiyeti haiz diğer şirketlerde şirketin müdür 
ve muhasebecilerine veya . tasfiyei hesap me
murlarına tatbik olunur. Efali mezkûreye ha
riçten iştirak edenler dahi faili asliler gibi mü
cazat olunurlar. 

MADDE 7. — Defter tanzim ve beyanname 
ita etnıiyen tüccar ve şirketlerin vergileri mik
tarı mahallinin en büyük mal memurunun tahtı 
riyasetinde bulunmak ve ikisi memurinden ve 
diğer ikisi ticaret odasr ve ticaret odası bulun-
nııyaıı mahallerde belediye meclisi azalarından 
olmak üzere mahalleri idare meclislerince inti
hap olunacak beş zatten müteşekkil komisyon 
tarafından satışları tahkik edilerek tarh ve 
tâyin olunur. 

MADDE 8. — İşbu komisyon mukarreratına 
tebliğ tarihinden itibaren on beş gün zarfında 
itiraz olunabilir, ttiraz istidaları Maliye vekâ
letinde müteşekkil temettü temyiz komisyonuna 
verilecek ve komisyonu mezkûrun kararı kati 
olacaktır. 

MADDE 9. — Defter tanzim etıniyen tüc
car ve şirketlerden ınaddei sabıkada muharrer 
olduğu surette tarh ve tâyin edilecek vergi başka
ca istifa olunmak üzere birinci defasında ellilira-
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dan bin liraya kadar cezai nakdi ahız ve te
kerrürü halinde bu kabîi şirket müdürleri ve 
tüccarlar bir malıdan üç maha kadar hapis ile 
mücazat ollmırlar. 

MADDE 10, — îşbu kanun mucibince ta
hakkuk eden tekâlif Tahsili emval kanununa 
tevfikan istifa olunur. 

MADDE 11. — Beyannamelerin sıhhatmda 
îştibah hâsıl olduğunda yedinci maddede mu
harrer komisyon ve beyannameye ait defatirİ 
kanuniyeyi celb ile icrayı tetkikata ve netayi-
cine göre beyannameyi tasdik veya vergiyi ta-
dilen tâyine salâhiyettardır. 

MADDE 12. — işbu verginin tarhı münase
betiyle defatir ve evrakı ticariyenin tetkiki 
vazifesiyle mükellef olanlar muttali olacakları 
esrarı ticariyeyi ketme mecburdurlar. Hilâ
fında hareket edenler vazifelerini suiistimal ey
lemiş addolunarak kanunu cezanın yüz ikinci 
maddesinin ilâvesi hükmüne tevfikan cezadide 
olurlar. 

MADDE 13. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren meriyülicradır. 

MADDE 14. — İşbu kanunun icrayi ahkâ
mına Maliye ve Adliye vekilleri memurdurlar. 
MÜVAZENt Maliye En. Rs. M. M. 

Çorum Çorum 
Ferit Fuat 

Kâtip 
Aza Aza 

Mardin Maras Elâziz 
Necİb Tahsin Tahsin 

Âza Aza Aza 
Erzurum Muş Sivas 
Asım Ahmet Hamdi MemetRasim 

BBtS — Ticaret vergisi hakkında encümen 
izahat verecektir, 

MALÎYE V. PBEtT B. (fatairtml) — Efen
dim, Bugün Heyeti aliyenizin bidayeti teşekkü
lünden beri daima arzu etmiş bulunduğu ve 
daima takıp ettiği fikre müstenit olmak üzere 
Heyeti aliyenize bir kanun takdim ediyorum. 
Bugüne kadar varidatı Devleti tezyit için muh
telif vergilere zamaim icra ettiğimiz zamanlar
da daima Heyeti aliyenizden şu temenniye 
mâruz kalıyordum. Daima köylüye, daima 
ahaliye, daima fukaraya, işte etendiler bugün 
fukaraya değil, doğrudan doğruya zenginlere 
bir vergi getiriyorum. (Bravo aferin sesleri, 
handeler). Beyefendiler; malûmu âliniz 1336 
bütçesinin açığım kapatmak üzere, umumî 
bütçe ile beraber Heyeti aliyenize bu kanunun 
varidatı muhammenesini takdim ettiğim gibi, 
ondan bir ay evvel de mevaddı kanuniyeyi, ya
ni asıl vergiye müteallik olan lâyihayı takdim 
etmiştim. Bu kanunu Heyeti aliyenize bugün 

getirinceye kadar pek fazla uğraştım. Tanî 
diğer kanunlardan daha çok uğraştım. Tüc
cardan bulunan bazı rüfekamın, meselâ zatı âli-

* leri gibi, Vehbi Bey gibi, Hacı Bekir Efendi 
' gibi, yani büyük tüccarlarımızın bir çok itira-

zatına ve müdafaatma maruz kaldım. Kavanini 
maliye encümeninde Vehbi Bey riyaset ediyordu. 
Kanun tabii uzun tadilâta maruz kaldı. Fakat ni
hayet Mıtvazenei maliye encümeni memleketin 
vaziyetini, memleketin İhtiyacını nazarı dikkate 
alarak kanunu daha: büyük bir süratle çıkarma
ğa gayret etti. Bunun neticesi olmak üzere bu
gün Heyeti aliyenize takdim ediyorum. 

Bu ticaret vergisi ne dir Beyefendiler ? Şimdi
ye kadar Osmanlı mükellefiyeti maliyesi hakkın
da hemen her bir sınıf halk, her bir sınıf erbabı 
ticaret, bilhassa bilmiş olduğunuz veçhile biça
re zürra kendi varidatının kısmı mûhimmmi, 
varidatı safiyesinin sekizde birini ita etmek su
retiyle bu memleketin barı tekâlifine iştirak 
etmişlerdir. Yalnız bir sınıf vardır ki memle
ketin intizam ve asayişinden, memleketin sa'yin-
den diğerleri gibi tamaraiyle müstefit oldukları 
halde, yalnız tekâlif hususunda kendilerini ara
yıp bulmak, ceblerinden yakalayıp almak imkâ-* 
nı olmamıştır. Heyeti aliyenizin muavenet ve 
lûtfiyle inşaallah bendeniz buna muvaffak ola
cağım. (înşaallah sesleri). 

Ticaret vergisi diyerek Heyeti aliyenize tak
dim ettiğimiz vergi, muharebeden çıkmış, büt
çeleri soıi derecede rahnedar olmuş ve bütçele
rini tamir etmek için muktazi tedabire tevessül 
etmiş milletlerin heyeti mecmuasının koyduk
ları bir vergidir. Hattâ Öyle bir vergidir kî 
onlarda temettü değil irat vergisi olduğu, hattâ 
irat vergisinin fevkinde olduğu halde, yine 
erbabı ticarete tahmil etmiş oldukları bir ver
gidir. Binaenaleyh ben de bütçemizin gayet 
azim olan açığını kapatmak üzere bu vergiyi 
ihzar ıztırannda kaldım. Diyeceksiniz ki 
ticaret vergisi tüccarlar hakkında ise, tüccar
lar zaten temettü vergisi ile mükelleftir. Ben
deniz buna müsaadei âliyenİzle bir cevabı men
fi vereceğim. Temettü vergisi efendiler; asarı 
zahiriyesi bilhassa takip edilerek yapddığı 
için katiyen erbabı ticareti değil ve belki aşa
ğıda bulunan esnafı tazyik eden bir vergi olmuş
tur. Temettü vergisi İle olan mükellefiyetler 
İcara ve istihdam edilen memurlara göre alınır. 

Bazan küçük bir dükkânın içerisinde ve hattâ 
dükkânı olmıyarak icrayı ticaret eden yüz bin
lerce toptancılar mevcut bulunmuştur ki, bu 
temettü vergisinden tamamiyie yakalarını kur
tarmışlardır. Vergiye tabi olmamışlardır. En 
büyük tacirler bile gayet az miktarda bir ver7 
giye tabî tutulmuşlardır. Meselâ Nafiz Beyi 
bilirsiniz. Ankara'da icrayi ticaret eder. An
kara'deki temettü vergisi (3 500) kuruştur. 
Size bir takım misaller daha söyjiyeyira. Şakir 
oğlu Memet Efendi; İstanbul caddesi üzerinde, 

— 3ie — 



t : 112 11.12.1336 0 : 1 
temettü vergisi (2 480) kuruş, mesela Millî 
mensucat şirketi (300) kuruştur. Tuhafiyeci 
Ziya Bey (2 500) kuruştur. Yani bu suretle te
mettü ile mükellef bulunanlar âzami olmak üzere 
(5 000) kuruş vergiye tabi tutulmaktadır. 

Filhakika biz bu sene için temettü vergisini 
beş musline iblâğ ettik, fakat şüphesizdir ki, 
bu suretle temettü vergisini beş misline iblağ 
etbıek kâfi gelmiyecek, Gelecek sene için muh
telif suretlerle ve Heyeti âliyenize arzedeceğim 
tadilâta maruz bulnnaeaktu;. Bahusus temettü 
vergisi ile bu suretle mükellef bulunanlar, 
Heyeti âüyenize demüıee de arzetrais olduğum 
veçhile, kendi asan zahiriyesi takip edilenlerdir. 
Bunların haricinde evinde oturup murabahacı
lık edenler var. Bunlar hiç bir suretle temettü 
vergisine tabi değildir. Bir takım toptancı ta
cirler vardır ki ancak kendi dükkânı derecesinde 
temettü vergisine tabi, fakat hakikî muamelâtı 
İtibariyle temettü vergisine tabi değildir. 

Binaenaleyh efendiler -r bizim burada takip 
ettiğimiz gaye, bilhassa toptan İcrayı ticaret 
eden büyük tüccarı bulmak ve memleketin en 
ağn- olan şu barı tekâlifine onların da muavene
tini temfn etmektir. Biz bu hususda küçük er
babı ticareti istisna ediyoruz. Diyoruz ki, te
mettü vergisinin asb üzerinden yüz kuruşa ka
dar temettü ile mükellef bulunanlar - ki bunlar 
bugün temettü vergisi mükelleflerinin yüzde 
otuzunu teşkil etmektedir - bunlar tamamiyle 
bu vergiden müstesnadır. Yani aşağı tarafta 
bulunan küçük tacirler tamamiyle bu vergiden 
müstesnadır. Bundan maada esnaf vardır, bu 
temettü vergisinden müstesnadır. Esnaf, malû-
ınuâliniz icrayi ticaret ettiği eşyayı tebdili 
şekil ettirerek sattıklarına göre, mesela kösele 
alıp da kundura halinde satanlar, bu suretle 
yapan kimseler bu muamelelerinden dolayı ti
caret vergisine tabi değildirler, fakat temettü 
vergisine tabidirler. Fakat köseleyi kundura 
yapmayupta dükkânında kösele halinde satarsa, 
ö cihet dolayısiyle ticaret vergisine tabidir. 
Çünkü kendisinden başka bir şey ilâve etmeksi
zin icrayi ticaret edenlerin bu hususdaki ver
giye tabi bulunması, mükellefiyette esas olarak 
takip olunmuştur bundan maada şüphesizdir ki, 
zürra, alelûmum doğrudan doğruya istihsalât 
ile iştigal edenler onlar da tamamiyle ticaret 
vergilerinden istisna edilmişlerdir, 

Birinci ınadde okunduğu zaman manzum âli
niz olacağı veçhile, mahsulâtını çiftliğinde, ka
sabalarda satan bilûmum, zürraa ve arazi eshabı, 
hayvan yetiştiren ve yetiştirdiği hayvanı sa
tan ve ağıl sahipleri, bağcılar, bahçeciler, avcı
lar, balıkçılar ve temettü kanunu mucibince yüz 
kuruş temettü vergisi vermeğe mükellef bulu

nanlar bunlar tamamiyle müstesnadır. Bunun gibi 
Ziraat bankası ve memleketimizde teşekkülünü 
kemali hararetle arzu ettiğimiz (Kooperatif) 
şirketleri de vergiden müstesnadır. Kooperatif 

şirketlerini istisna ettiğimiz de, arzu ettıgımıs 
kooperatif şirketlerin teşkilini de teshil ve teş
vik etmiş olacağız. Çünkü başka suretle 
vergiye tabi olanlar, kooperatif suretinde de 

' icrayi ticaret ettikleri zaman, bu vergiden ta
mamiyle kurtulacaklardır. Binaenaleyh koope
ratif şirketlerinin teşkili de temin ve teshil 
edilmiş olacaktır. 

Efendiler; ticaret vergisi olmak üzere yapı
lan kanun manzum âliniz olmuştur. Tiearet 
vergisi olarak, kabul ettiğimiz miktar, tüccarla
rın satışlarından yüzde bir olmak üzere alma-
«aktır, daha fazla değil. 

Bu miktar nasıl tâyin edilecek? Bu yüzde 
bîr miktarı tâyin etmek için kanunda sara
hati kâfiye mevcuttur. Alelûmum böyle toptan 
icrayi tiearet eden tüccarlar gayet basit, adetâ 
tabiri marufla, bakkal defteri denilecek dere
cede basit bir defter tutacak. Ne aldı, ne sattıî 
Yalnız bunu kaydedecektir. Birde bunların 
İçerisinde hariç şehirlerle icrayi ticaret edenler 
vardırki, tabii tüccaranın daha yükseklerini teş
kil eder, bunlar ticaret için mektup yazar ve 
alırlarsa o mektuplarını kaydedecekler ve mah
fuz bulunduracaklardır. Tiearet kanununun tâ
yin etmiş olduğu bilanço ve saire suretiyle 
mevcut bulunan defterleri de istiyoruz. Yalnız 
istediğimiz basit bir bakkal defteridir. Bu gü
ne kadar malûmu âlinizdirki memleketimizdeki 
vergileri İslah edemediğimizin birinci sebebi; 
memleketimizdeki faaliyeti ticariye ve faa
liyeti iktisadiyeyi tesbit edemediğimizdendir. 
Bazı ahalimiz mahsulâtını meydana çıkar
dıkları ve bunu gözümüz kolaylıkla gördüğü 
için daha harmanda iken istediğimizi alıyoruz. 
Keza bu suretle de muhtelif varidatı temin ve 
tesbit edemediğimizden dolayı bunları tadil ve 
islah edememişizdir. Bazı arkadaşlar âşarm bil
farz tadil ve İslahını, tenzili miktarını ve medenî 
memleketlerde bulunduğu gibi irat vergisinin 
tayin edilmemesini bir hata olarak telakki edi
yorlarsa, bendeniz kendilerinin bu itirazda ta
mamen haklı olmadıklarına kaniim. Yaşadığımız 
hayat gibi gayet mütemevviç, gayet mütehavvil 
gayet ehemmiyetli bir zamanda bilfarz vergiler 
üzerinde oynamak, bu hususta tecrübeleri olan-
larea katiyen varid olamaz. Binaenaleyh umumî 
bir surette memleketimizin ' tekâlifini İslah et
mek ve bunu Avrupa'daki şekli mütemeddin 
suretinde islah ederek, herkese, memlekette mü
kellefiyeti sahası dahilinde, kendi kudreti, 
sİasî dahilinde yükletmek, şüphesiz arzu edi
len bir gayedir. 

İşte efendiler! Heyeti âliyeniz tarafnıdan bu 
kanun kabul edildiği takdirde eshabı tica
retimizden İstİyeceğİmiz âdi bir bakkal defteri, 
ileride alelûmum milletin faaliyeti ve şayi ne
ticesi olarak her birinin iradını, her birinin 
kudretini tesbit edecek ve bir irat vergisi tesis 
etmeğe esas olacak bir esası teşkil edecektir. 
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Şimdilik bununla başlıyacağız ve bunu yapmağa 
muvaffak olacak olursak inşaallah o zaman 
vergiler üzerinde, İstediğimiz tarzda, filânın 
iradı nedir? Filânın varidatı ne kadardır? Bun
ların tesbiti kabil olduğu takdirde, bu tarzda 
İslahatı maliyeye muvaffak olacağız. Bu basit 
bakkal defteri suretiyle şimdilik temini mak
sadın kâfi geldiğini zannediyorum ve bendeniz; 
henüz okur yazar olmıyanlarm, hattâ komşusuna 
yazdırabileeeği bir surette şu kadar aldım, şu 
kadar sattım suretinde basit bir muamele ile 
iştigal etmesini kâfi görüyorum. Buna muvaf
fak oleak olursak memleketimiz erbabı ticare
tinin de kendi menfaatine büyük bir hizmet 
etmiş olacağız. Bizim erbabı ticaretimiz, ba
husus mutavassıt tabakamız, kendi ticaretlerini 
hüsnü idare etmelidir. Birinci sebep budur. 

Harbi müteakip bir takım memurinimiz daha 
kârlı addederek ticarete sülük ettiler. Hattâ 
yüksek sermayeliler ticaretle iştigal ettiler. 
Fakat aradan bir sene geçtikten sonra hepsinin 
döküldükleri meşhudumuz olmuştur. Ne için 

efendiler? Sermayei aslilerini, masraflarını, va
ridatlarını hakikî bir surette daima gözönünde 
bulundurmağa ahşm'amışlardır. Fakat buna 
mukabil anasırı sairenin dükkânlarına gide
cek olursanız on paralık tuz veya zeytinin 
derhal deftere geçmiş olduğunu görürsünüz. 
Hangisinden ticaret etti, hangisinden kâr et
medi, ancak böyle tesbiti defter etmek suretiyle 
anlaşılır. Fakat bizim müteşebbisler; bunun kâ
rı bunun zararını tutar, bunun zararı bunun kâ
rını tutar suretinde bir çığır takip etmedikle
rinden nihayet muvaffak olamamışlardır. Bi
naenaleyh şu suretle eğer basit bir su
rette defter tutmaya ahalimizi alıştıracak 
olursak, bundan memleket için faideler 
olacaktır. Memleketin iktisadiyatı ve he
yeti içtimaiyenin muhtelif mesaisi, yalnız me-
saii iktisadiyesi değil, aynı zamanda mesaii 
milliyesi noktai nazarından da gayet büyük bir 
terakki göstermiş olacaktır. Bu defteri vermî-
yenler olursa onlar için de teşkil edilecek bir 
komisyon, ticaretlerinin miktarını tâyin ve 
tesbit ederek onların mükellefiyetlerini bildi
recektir. 

Beyefendiler; biz bütçeye 1336 senesi mu-
vazenei umumiyesinde iki milyon liralık bir 
irat ilâve ettik. Fakat bunu ;eylûlden itibaren 
takip edeceğimizi düşünerek iki milyon liralık 
bir varidat ilâve ettik. Maalesef bu tahakkuk 
etmedi. Çünkü müzakeresi bugüne talik olun
du. önümüzde mevcut bulunan aylarda şüp
hesiz ki bu iradı temin etmenin imkânı olmı-
yacaktır. Fakat yalnız 1336 senesi için değil, 
bilhassa 1337 senesinin ilk ayları için bu pa
raya son derece muhtacız. Çünkü Beyefendi
ler; muhtelif vergilerin üzerine icra edilen 
zamaimden sonra artık icrayi zamaime müsait 

bulunan matrahlar, vergi esasları elimizden 
birer birer uzaklaşmış, böyle bir ticaret vergi
si suretiyle mükellef olmryanlar üzerine bu ver
giyi tarhetmek zarureti hâsıl olmuştur. 

Muhtelif Devletler vergilerini tezyit ve büt
çelerini tevzin için bu ticaret vergisine, muh
telif namlarla, evvelce de arzettiğim veçhile, 
tevessül etmişlerdir. Bundan başka çare bula
mamışlardır. Binaenaleyh 1337 senesi bütçesi
nin muvazenesi noktai nazarından ve 1337 se
nesinin şimdiden (&0 - 90) milyon liraya baliğ 
olacağını zannettiğim açıklarını kapatmak için 
böyle bir vergiye eşeddi ihtiyacımız vardır. Za
ten Beyefendiler, bu verginin ne kadar varit 
olduğunu diğer bir misal ile arzedeyim: O da 
bidayeti işgalde İstanbul ile alâkamız münka-
ti olur olmaz, memleketin gerek idarî ve ge
rek Müdafaai milliye noktai nazarından ihti
yacını derkeden bütün memleketler derakap 
bu vergiyi vazetmişlerdir. Filhakika muhtelif 
mahallerde ashabı ticaretin -ve mütemevvilânıh 
bir defa yukarıdan aşağıya isimlerini tesbiti 
defter ederek her birine, sen şu kadar bin lira 
vereceksin demek, bu ticaret vergisinin gay-
rimakul ve gayrimeşru ve gayrimüsavi bir su
rette vaz ve tarhından başka hangi manaya 
delâlet eder? İşte efendiler; muhtelif mahal
lerde müdafaai hukuka muavenet için vazedi
len vergiler yine bunun gayrimuntazam, gayri-
mntarrit bir şeklinden ibarettir. 

Beyefendiler; bu hakkımdır. Bendeniz Ma
liyeyi idareye başladığım gündenberi Heyeti 
aliyenize muhtelif vesilelerle arzetmiş idim ki; 
memleketin içerisinde mevcut olan gayrimun
tazam ve gayrimutarrit teşkilâtı ortadan kal
dırmak için onların yerine mutlaka makulünü 
ve mantıkisini ye meşruunu ikame etmek lâ
zımdır. Eğer biz derakap, bundan üç dört ay 
evvel hiç bir iane almıyacaksınız demiş olsa 
idik, şüphesiz ki memlekete bir ziyan verme1 

miş ve her halde menafi i uraumîyeye hizmet et
miş olacaktık. Fakat peyderpey Heyeti aliye-
niz tarafından tasvip edildiği veçhile ithalât 
resmine, ihracat resmine, muhtelif rüsuma va-
zolunan oktruva ve saire suretiyle alınan ver
giler peyderpey ortadan kalkmıştır. 

Efendiler; bütçemizin açığı mevcuttur. He
yeti Âlİyenİzin kabul buyurmuş olduğu sarfi
yat kavanini mucibince bu açık günden güne 
tezayüt etmektedir. Bu açığı karşılamak üzere 
Heyeti aliyenize bundan başka bir kanun tek
lif edecek değilim. Heyeti aüyenizden istir
ham ederim; gerek 1336 senesi için, bilhassa 
1337 senesinin tevazününü temin için bu kanu
nun müstaceliyetle kabulünü teklif ederim. (Ka
bul sesleri). 

REİS — Ziraat bankası muvakkat bütçesi 
kanununda 86 zat reye iştirak etmiştir, 2 müs-
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tenkif, 29 redde karşı 69 rey ile kanun kabul 
edilmiştir. 

KEÎS — Celse kuşat edildi. 
Ticaret kanununun müzakeresine devam edi

yoruz. Söz ilacı Bekir Efendinin. 
YAHYA GALİP B. (Kırşehir) — Ben de is

terim. 
HACI BEKİR Ef. (Konya) — Şimdi efen

dim, beşinci madde ticaret vergisiyle mükellef 
olanlar... 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yosgftd) - Daha 
maddelere geçmedik. 

HACI BEKİR Ef. (Devamla — Heyeti umu-
miyesi hakkında arzediyorum. Efendim beşinci 
maddede «Ticaret vergisiyle -mükellef olanlar 
maddei sabıkada muharrer deftere münderiç 
muamelâta istinaden her senenin nisan, temmuz, 
teşrinievvel, kânunusani aylan nihayetinde üçer 
aylık alım satımlarını gösterir bir heyanname 
tanzim ve bulunduğu mahallin en büyük mal 
memuruna tevdi edeceklerdir » altmcı madde 
de «Ticareti berriye kanununun iflâsa müte
allik olan ahkâmı dairesinde olmayıpda mücer-
red ticaret vergisinden dolayı sahte ve müker
rer defter tanzimi veya muamelâtı tieariyede 
tahrifat ierası misillü hiyel ve desayis İstimali 
dolaytsiyle satışını ve muamelâtı tüccariyesinî 
kısmen veya tamamen ketm edenlerden mik
tarı mektum için tahakkuk eden verginin bîr 
misli cezayı nakdi olarak istifa olunduktan 
başka bir mahdan altı maha kadar hapis ile 
mücazat olunurlar. İşbu hapis cezası kollektif 
ve âdi komandit ' şirketlerde imzaya mezun 
şerik veya vekillerine ve anonim şirketlerle 
o mahiyeti haiz diğer şirketlerde şirketin mü
dür ve muhasebecilerine veya tasfiyei hesabat 
memurlarına tatbik olunur, efali mezkûreye 
hariçten iştirak edenler dahi faili asliler gibi 
mücazat olunurlar» diyerek şimdi hu yolda ceza 
gösteriyor. Diğer bir madde de «Elli liradan 
bin liraya kadar alınır,... Dördüncü defasında 
ticarethaneleri seddolunur » diyor, bu defteri 
tutnııy ani ardan Maliye vekili Beyefendi hazret
leri buyurdular ki, toptancılık edenler bunu 
verecek. Şimdi efendiler toptancılık edenleri 
şu Ankara'da, bulunduğumuz şu merkez sanca
ğında bîr kere taharri edelim. Ankara sancağı 

Söz alan zevatın sözleri mahfuzdur. Beş da
kika teneffüs edelim. 

im ıı 

beş yüz bin nüfusu havidir ve bu beş yüz bin 
nüfusun iki yüz elli bini ünastır iki yüz elli 
bini de zükûrdur. Bunun içindende elli bini sağır
dır, iki yüz bini kebirdir. Bin aşağı bin yukarı... 
Şimdi bu iki yüz bin kişiden Ankara sancağın
da çıksa çıksa dört bin nüfus çıkar ki, sanatkâr, 
tüccar, toptancı, perakendeci,., Umumî çıksa 
şıı saııeak dahilinde dört bin dükkân çıkabilir. 
Bu dört bin dükkân içerisinde de çıksa çıksa 
toptancılık yapan ancak kırk kişi çıkabilir, 
eğer kırk kişiden fazla çıkaracak varsa buyur
sun. Şu nefsi kasabada benim bildiğim sekiz 
on kişiden ibarettir. 

Bir de buyurdular ki, bakkal defteri gibi bir 
defter tutulacak. Halbuki defterin ne oldu
ğunu kanım gösteriyor. Defterin nasıl tutula
cağını sahte defter tutanların ne olacakla
rını gösteriyor. Bir bakkal defteri dahi olsa 
her halde yevmiye tutmağa ve silintiden salim 
olmasına bir mecburiyet gösteriliyor ve Av-
rupa'da bunun tatbik olunduğunu ve bizde de 
Avrupa gibi tatbik olunmasını arzu buyur
duklarını Vekil Bey söylüyor. Umumuzun te
mennisi budur. Fakat bugün için gerek mileli 
gayri müslime de ve gerek Avrupa'da yüzde 
doksan dokuzu okur yazardır, okuyup yaz
mak bilmiyen yüzde bir yoktur, Lâkin bizim 
memlekette yüzde bir okur yazar bulamayız. 
Belki binde birimiz ancak okur yazar. Ankara 
sancağı beş yüz bin nüfus olduğu halde on bin 
nüfusu Okur yazar çıkar. Bu dükkânlar da bu 
defteri tutmak kabil değildir. Bugün Ankara 
sancağında dört bin dükkâna dört bin kâtip 
lâzımdır. Bunları bulmağa imkân yoktur. Dün
yada İhtimali yoktur. Bizim dükkânlarımızın 
içinde, bugün Ankarayı temsil ediyorum. Asıl 
ticaret membaı, yani şu'gün için Anadolu'da 
burasıdır ve burasiyle kıyas ediyorum. Bu gün 
için defter tutan, usulü defteriye vakıf olup 
usulü defteri tutan on, yirmi tüccar ya vardır 
ya yoktur. Şimdi efendiler; Ankara sancağın
da beş yüz bin nüfus olduğu gibi biz on iki 
milyon ahaliye malikiz. Bu on iki milyon 
ahalinin m»h alınacak, satılacak, sevk oluna
cak, sarfolunaeak. Bunlara adam lâzımdm 

I K I N C I CELSE 
Acıkma saati 3,30 eonra 

REİS — İkinci Reis Vekili Hasan Fehmi Beyefendi 
KATIP : Ragıb B. (Kütahya) 
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Eğer böyle bir ceza ile mücazat olmaklıgı bir 
kere gösterdiğimiz de her kes birden bire du
racak, emrn olunuz ki, makinemiz bozulacak
tır. Bu gün için eski ticaret makinesinin yarı
sı da yoktur, dörtte bire inmiştir. Seferber
likten evvel, seferberliğin birinci ikinci senesin
de ticaret edenin nısfı bugün ticaret ediyor. 
Zira meşakkı sefere tahammül edemiyor. Nak
liyata tahammül edemiyor. Dün bir tüccarın def
terinde gördüm. tncbolu'daıı buraya bir tüc
carın malının okkası otuz iki buçuk kuruş mas
rafla geliyor. Bîr tüccar bir buçuk iki ayda 
bir mal getirtiyor. Bu gün için köylerimize çı
kalım, tifodan, tifüsten hastalıktan, açlıktan 
ve daha sair ilelü emrazdan ölenlerimizi, se
fillikten ölenlerimizi ve ölüme mahkûm olan
ları görelim. Ne için efendiler? Bugün Eski-
şehire tealim oiıııak üzere Konya vilâyeti ki
losu doksan paraya olmak üzere, iki milyon 
arpa sattı, dört kuruş sekiz paraya- buğday 
sattı, kilosu dört kuruş sekiz paraya buğday 
satarsa, kilosu doksan paraya arpa, satarsa 
ve bu para ile de giderde bir arşun basma alırsa 
bununla ne olur? Tüccara zammedeceğiz buyur
dular, Vekil Beyin buyurduğu doğrudur. Tüc
cara zammetmeli. Fakat Tüccar da onu hesap 
edecek, bunun üzerine zammedecek, köylüden 
alaeak, bu kabil değil. Zira hiç kimse zararına 
ticaret etmez. Bunu hesap etmeliyiz. Bir daha 
efendiler; on bin okka yapağıyı bir tüccar ge
lir bana satar, kırk kuruştan. Ben bunu kırk 
buçuk kuruşa satarım, diğeri de kırk para kârla 
ondan alır ve ondan diğeri kırk ikiye alır. Bir 
yapağı beş defa devrolunaeak olursa ettiği ti
caretin üstüne zarar da vermek lâzımdır, O fı-
karanııı yapağısı, tiftiği, afyonu para etmez bir 
okka afyon sekiz yüz kuruştur. Bu umumumıız-
ca malûmdur. Tüccar bir kere alıp sattığı zaman 
sekiz yüz kuruştan afyon alacağım. Bunun se
kiz kuruşunu vereceğim diyecek, onu kesecek, bu 
sekiz kuruş zürraadan çıkacak, O tüccar diğer 
bir tüccara sattığı vakit yine zürraadan çıkacak, 
On kere satsa yine zürradan çıkacaktır. Bu 
yük nereye varsan kamilen zürraadır, kami
len çiftçiyedir. Tüccar hiç bir vakit zarar et
mez, sırf ziirraı İzrar eder. Zarar edeceğini 
anlarsa Tüccar ticaretten çekilir. 

Bir de şimdi bugün muamelâtı sarrafiye ile 
iştigal edenlerden alacağız buyurdular. Bir de 
onu tetkik edelim. Benim bugün ihtiyacını olur 
bin liraya, beş on günlüğüne liva başına on beş 
para ile bin lira alırını, o adam bin lira sarfetti 
diyerekton lira başına kırk para vermesi lâzım-
geîir. On heş para alıp da kırk parayı kimse 
vermez. Divane olan yapmaz. Bana diyecek ki, 
oğlum sana on beş günlüğüne bin lira vereyim. 
Fakat Hükümete lira başına ben kırk para ve
receğim. On beş para da faizi, elli beş paradan 
alırsan vereceğim. On beş paraya yapılacak işi 
elli beş paraya göreceğim. Bu da netice itiba

riyle zürrağm kesesinden çıkacaktır. Ben iki 
bin kuruş kazanacağımı bilirsem bin liraya bin 
iki yüz elliyi vereceğim, böyle olmazsa iki 
bin kuruş zarar edecek ve bir daha para vermi-
yecektir. 

Efendiler; bu ticaret ve temettü beyninde 
ben fark göremiyorum. Her ikisini de bir buluyo

rum. Ticaret ile temettü beyninde fark yok, O da te
mettü, o da temettü, o da ticaret, o da ticaret. 
Şimdi bir temettü ele alalım. Bir kanun yapıl
dı, burada Heyeti âliyeniz yaptı. Dört misli 
zam ile beş misline iblâğına dair bu kanun ya
pıldı. Bir adam yüz liraya bir dükkân tutar, 
yüz Üraya dükkân tuttuğunda bu yüz liraya 
karşı on lira temettü verir. Şimdi Anadolu da 
ayniyle - Vekil Beyefendi hazretleri burayı teş
rih etmedi - ayniyle istanbul gibi tekemil 
dükkânlar yazılıyor. Dükkânlardan alınıyor, 
temettü icardan almıyor. Yüz lira icardan alı
nıyor. Yüz lira icarı olan bir dükkândan 
on lira temettü alınıyor. Beş misli zammetme
mizle beraber bu dükkânlar elli lira olur. Bir 
akar sahihi yüz liraya verdiği dükkânı elli 
lira müstecir icar veriyor. Bunu şimdi nazarı 
dikkate alarak emin olun ki yüz liralık dük
kân bugün altmış liraya inmiştir ve sene babı
na kadar nısıf dükkân her memlekette boş ka
lacaktır. Emlâk ve akar bitamamiha'boş kala
caktır. Bir taraftan varidat bulalım derken 
diğer taraftan da kamilen yıkılacak. Vekil 
Beyefendi Hazretleri evvelce buyuruyor! ardı 
ki harp kazancından altı milyon lira alacağız. 
Halbuki geçen burada ikrar buyurdular ki an
cak altı yüz hin Ura alabileceğim dîye. 

MALİYE V. FEEID B. — Kim diyor altı 
milyon? İki milyon. (Gürültüler), (Devam 
seslen, söz kesilmesin sesleri). Yok, hilafı var
sa buyurun. 

YAHYA GALtB B. (Kırşehir) — İki mil
yon, altı milyon dediniz de. 

HACI BEKİR Ef. (Devamla) — Altı yüz bin 
lira buyurdular. Halbuki nizamnamede toptan-
eıhk hiç yoktur. Dört bin esnafın dört bini de 
dahildir. Burada bugün için, şu Ankara'nın 
İçiyle kıyas edeceğim. Yüz lira, beş yüz lira, 
bin lira sermayesi olan ticaretle iştigal eden
lerin yüzde doksanıdır, belki de yüzde doksan 
beşidir, belki yüzde doksan dokuzudur. Top
tancılık eden ancak sekiz, on kişiden ibaret
tir. Toptancılık olduğu için bu vergi sekiz, on 
kişiden ancak alınabilecek. Şİmdİ bîr de yüz 
lira eden bir dükkân aslına nispetle icar zam-
molnndu diyerek aslını alacaksak, yüz liralık 
bir dükkân bugün elli lira oldu. Beş yüz akar 
sahibi iki yüz lira veriyor. Temettü de aslın
dan alınmalıdır. Temettü alınıyor, ticareti ne
dir? Eğer ki şu makineyi döndüreceksek, eğer 
şu milleti bir selâmet ve saadet içerisinde yaşata-
caksak aç, çıplak, sefil koymıyaeaksak katiyen 
çıkmamalıyız, serin tutmalıyız. Eeğerki çıkacak 
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olursak; ben" ticaret ediyorum. Yarn terkedi-
veririm. İktisat şirketi, veyahut diğer şirket
ler, bugün için ikraz ve istikraz muamelesini 
icra edip başka sanatlar yapmak istemi-
yen şirketler ihdas olunuyor. Bu şirketlerin 
sermayesi yüz bin lira ise sene basma kadar 
beş bin lira ciro eder. Defterindeki beş yüz li
radan beş yüz bin kuruş vermesi icabeder. Hal
buki yüzde dokuz faizle kullanryor. Bu ka
zansa kazansa dokuz, on bin liı'a kazanıyor. 
Beş bin lirasını buraya verdiği zaman işleye-
miyeeek, o şirket de duracak. Emin olunuz ki 
zürra için, zürram istifadesi için on lira, beş 
lira, yirmi lira vermek üzere memlekette aç
tığımız şirketleri de kapatacağız. Hiç şek şüp
he etmeyin. Şu kanun tasdik olunsun, marta 
kadar her memleketin nısıf dükkânı kapana
caktır, Nısıf dükkân kapanmıyaeak olursa ben 
dünyada bir sey bilmem. Zira kimse defter tu
tamaz. Avrupa'da filhakika tatbik olunur. 
Ahalinin yüzde doksan dokuzu okur yazar. 
Biz de kimi bulacak rica ederim? Herifin bin 
lira sermayesi var. Kırk elli lira verip te bir 
kâtip tutamaz. Bunun dünyada ihtimali yok
tur. Bu olamaz. Ahzü ita denilen şey, bir ne
vi makinedir. Milletin eksiğini, nevakısmı ik
mal etmedi, imtiyazını vermeli, teshilât gös
termeli, hariçten lâzım olanı getirmeli. Daha 
bir şeyler var ki bîr kimse on bin liralık aşar 
alır, O adam tücear İse hububatı sattığı zaman 
yine verecek. Zira hiç bir şey istisna olunmu
yor. Heyeti umum İyesinin katiyen reddini ta
lep ederim. 

BEİS — Bu kanun hakkında söz alan pek 
çok arkadaşlar vardır. Bunun için biri lehinde, 
biri aleyhinde olmak üzere tertip edelim. Dok
tor Mustafa Bey lehde mi, aleyhde miî (Mus
tafa. B. i Lehde), {Zekâi B. Adana ; Lehte, 
{Hamdi B. : Lehinde), (Yahya Galib B, ; Aley
hinde), (Musa Kâzım Ef. : Aleyhinde), (Sü
leyman Sırrı B. : Madelere ait), (Şükrü B. : 
Hakkında), (Nafiz B. : Aleyhinde). 

Dr. MUSTAFA B. (Kozan) — Kanunun tatbi
ki esas itibariyle gayet müşkül olmakla beraber 
ben bunun taraftarıyım. Çünkü herkes kendi 
vergisini vermek icabeder. Yalnız benim bu
rada söylemek istediğim, kanundan maksat ne 
ise o maksadı ifade edecek bir serlevha bulu
namamıştır, Bunun için biraz izahat vermek 
isterim. 

iktisat noktai nazarından bütün halk dört 
sınıfa ayrılır. Bunlardan bir tanesi müstahsil
dir. İkincisi sanatkâr. Üçüncüsü mutavassıt. 
Dördüncüsü müstehlik. Mevaddı iptidaiye hâ
sıl edenlere doğrudan doğruya müstahsil der
ler. Sonra sanatkâr da, mevaddı iptidaiyeyi 
daha ziyade kabili istimal bir hale getirenlere 
tâbir olunur. Şimdi Maliye vekilinin de beya
natı veçhile asıl müstahsil ile sanatkârlardan 
vergi alınmıyor. Üçüncü sınıf kalryor ki bun-
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lar da mutavassıttırlar ve bunların vazifesi sa
natkârların elde etmiş oldukları, yani çıkar
mış oldukları mevaddı müstehlikine arzeyle-
mektedir. Bunlara mutavassıt derler. Muta
vassıtların içerisinde yalnız yani bankacılar, 
doktorlar ve tüccarlar mevcuttur. Bir de ko
misyoncular vardır. Binaenaleyh bu kanana 
bir Ticaret kanunu diyeceğimiz yerde doğrudan 
doğruya iktisadi mutavassıtlar vergisi demek 
daha muvafık olur. Yani ıstılahı iktisadisi bu
dur.-

BEİS — Hamdi Bey, aleyhinde misin, lehin
de msinî 

HAMDİ NAMIK B. (İzmit)— Aleyhindeyim. 
Maliye vekili Beyefendinin Heyeti Âliye-
nizin pişi tasvibine vazettiği bu kanunu ka
bul ettirmek için istinat ettiği esbaptan birisi 
de temettü vergisinin az olmasından İleri gel
diğini söylediler. Bu belki doğru olabilir. Fa
kat bunun doğru olması kanunun kabulü için 
bir sebebi meşru teşkil edemez. Zaten temettü 
vergilerini beş misline iblâğ ettik. Binaenaleyh 
iddia da varit değildir. Meşhur bir darbımesel 
vardır : Bir koyundan iki post alınmaz, derler. 
BİK bir koyundan on iki post çıkarmağa çalışı
yoruz, bir temettü vergisi var, harp kazanç
larını da kabul ettiniz, şimdi de üçüncü ola
rak ticaret vergisin kabul ediyoruz. 

MALİYE V. FEBİD B. — Edeceksin ya. 
HAMDİ NAMIK B. (Devamla) — Aynı za

manda hu kanunun kabiliyeti tatbikıyesî olma
dığına kaniim. Çünkü efendiler bütün bakkal
ları ve diğer bütün esnafı muntazam bir yev
miye defteri tutmağa mecbur ediyoruz. Hal
buki demin Hacı Bekir Efendi Hazretlerinin de 
buyurdukları veçhile esnafımızın yüzde dok
sanı maalesef okuyup yazmaktan bibehredir. 
Bu kanunu tatbik ettiğimiz dakikada bu adam
lar ya birer kâtip istihdamına mecbur kala
caklar veyahut dükkânlarını kapatacaklar, 
Her iki takdirde de bu kanunu tatbik etmek, 
bunların felâketini intaç etmek demektir. Bi
naenaleyh bendeniz aleyhindeyim ve reddini 
teklif ediyorum. Şayet kabul edilirse bile, böy
le bir mahzura mahal kalmamak üzere, kuyu
datı bir intizama tabi olan ve defatiri kâti-
biadilden musaddak bulunan müessesatı tica
riye ve maliye müstesna olmak üzere, bakkal 
ve sair esnaftan satış üzerine değil, maktuan 
bir şey alınması ve bunları üç, beş sınıfa tak
sim ederek maktuan bir şey alınması tarafta
rıyım. 

TAHSİN B. (Aydm) — Söz isterim. 
REİS — Lebinde mi, aleyhinde miî 
TAHSİN B. — Hakkında. 
BEİS — Birisine tahsis ediniz. 
MALİYE V. FERÎD B. — Lehinde söyliye-

cek. 
ZEKÂİ B. (Adana) — Efendim, bendeniz de 
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bu ticaret vergisinin lehinde arzı mütalea ede* 
ceğim. Ticaret vergisi kanunu malûmu âlile
ri olduğu üzere irat vergisi yerine kaim olmak 
üzere Maliye vekâletince yapılmıştır, irat ver
gisi filhakika memaliki mütemeddinenin ekse
risinde mevcuttur ve ticaret üzerinden alınma
sı lâzım gelen hakikî verginin irat vergisi ol
ması lâzımdır. Yani tüccarın senede temin et
tikleri menafim miktarı tahkik edilerek o nis
pette kendilerini vergiye tabi tutmak en mu
vafık ve en makul bir tariktir. Ancak tücca
rın senede yaptıkları alış veriş miktarını tak
dir etmek gayet müşkül bir meseledir. Husu
siyle böyle dar bir zamanda yapabileceğimiz 
bir iş değildir. Filhakika bazı memleketlerde 
tüccarın icrayı ticaret ettiği ticarethanelerin 
hali nazarı İtibara alınır, bazı yerlerde otur
duğu evin hali, tarzı maişeti nazarı itibara 
alınır, istihdam ettiği hademenin, ketebenin mik
tarı, elhasıl hayatta takıp ettiği vaziyet nazarı 
itibara alınır, 

MALİYE V. FERÎD B. — Penceresi, kapısı.. 
ZEKAÎ B. (Devamla) — Evet, penceresine, 

kapısına varıncaya kadar sayılarak bu İtibarla 
kendilerinin kazançları miktarının tahakkukuna 
çalışılmış ve fakat hiç bir yerde denilebilir ki 
tamamen âdil bir esas tahakkuk ettirilememiş
tir. Çünkü köşe başında küçücük bir dükkân 
içerisindeki bir sarrafın temin ettiği menafi 
miktarı, öbür tarafta gayet vasi bir dükkânda, 
beş on tane hademesiyle birlikte çalışan bir 
bakkaldan pek çok daha fazla olabildiği halde 
zahiri hal o tarafın hiç bir şey kazanmadığını 
gösterebilir. Binaenaleyh bunlar umuru batma
dandır. Yani herkesin temin ettiği temettü mikta
rının hariçten tahkiki hakikaten gayet müşküldür. 
Buna dahil olmak için çalışmakla beraber şimdi 
bu zamanda bütçe açığını temin etmek için 
Malîye vekâleti bu kanunu bize teklif ediyor kî 
bunda tüccaritn senelik satış miktarı üzerin
den, satış fiyatları üzerinden kendilerini bir 
ticaret vergisine tabi tutmak esası takip edi
lir, Filhakika bu, demin Efendi arkadaşımızın 
da buyurdukları gibi doğrudan doğruya müs
tehliklere tahmil edilmiş bir vergi demektir. 
Çünkü tüccar yüz kuruşa aldığı bir malı, eğer 
burada bir de vergi verecekse, yüz bir kuruşa 
mal etmiştir demektir. Tabiî temettüü da ona 
ilâve ederek bermutad yüz beş kuruşa yahut 
yüz altı kuruşa satacaktır. Binaenaleyh müs
tehlik onu yüz dört kuruşa alıyorsa yüz beş 
kuruşa alacaktır. Yani mutavassıtlar, ki asıl 
vergiye onlar tabî edilmek lâzımdı, onlar yine 
bu vergiden muaf ve müstesna kalıyorlar de
mektir. Netice doğrudan doğruya müstehlike 
aittir. Ancak başka türlü yapılacak bir çare 
yoktur, şimdiki hale nazaran bendenizin arzet-
inek istediğim şu ki; bir tüccar, alelıtlak, kü
çük büyük yüzde bir resme tabi tutulmama
lıdır. Takip edilen maksat, zengin tabakayı bir 

az daha fazla vergi ile muvazzaf tutarak, fu
karayı muaf tutmak yahut Hükümetin bu 
suretle varidat bütçesini yükselterek fukara 
için, zuafa için yapılacak muavenetlerin mikta
rını arttrmak. olduğuna göre, bugünkü cereyanı 
efkâr da bundan ibaret olmak üzere bunu mü
terakki bir teklif şeklinde, meselâ Vekil Beye
fendinin teklif ettiği yüzde biri teeavüz etme
mek üzere, vasati yüzde bir baki kalmak üzere, 
o esas üzerine mütemevviç bir esasa sokmağı 
bazılarından, küçük ticaret, erbabından yüzde 
yarım yahut yüzde bir rubu nispetine tenzil 
edilebildiği halde, büyük ticaret erbabından, 
toptan ticaret erbabından da yüzde bir buçuk, 
yüzde ikiye çıkarmak suretiyle, vasatisi daima 
yüzde biri muhafaza etmek üzere böyle bir 
müterakki ve mütedenni bir teklif haline koy
mak, hem vaziyeti ticariye için, hem de müte-
aaviyen, küçük bakkal ile en büyük bir taciri 
ayni derecede mükellefiyete tabi kılmak gibi 
bir mantıksızlık, bir adaletsizlik yapmış olma
mak için lâzımdır. Hem de Maliye vekâletinin 
takip ettiği noktai nazar ki, eğer bütçe açı
ğının yüzde birle kapanması; tahmin ettikleri 
şekle göre kâfi ise, bu esas da mahfuz kalmış 
olur. Buna dair konuna zeyil edilmek üzere 
bir madde teklif ediyorum. Bir de bu kanunun 
tatbiki için Maliye vekâletinin taşradaki me
murlarından başka en ziyade istinat edeceği 
müessesatı milliye, Ticaret ve Ziraat odaları 
olduğuna göre, hattâ burada Ticaret ve Ziraat 
odalarından da iki âzannı vergiyi tahakkuk ettir
mek için memur edilecekleri gösterilmesine 
göre, Ticaret odalarına büyük bir salâhiyet 
veriliyor demektir ve filhakika bu vergilerin 
mahalli tahakkuku Ticaret odaları olmak lâ-
zımgeliyor ve her yerde Öyledir. Maatteessüf 
bizde Ticaret odalarının şimdiye kadar hiç bir 
mevkii kanunisi temin edilememiştir. Ticaret 
odaları sümmettedarik şehirlerimizde bazı bü
yük tüccarlar arasında vücuda getirilmiş mü
esseselerdir ki bunlar bir muzahereti kanuniye-
ye mazhar olamadıklarından dolayı şimdiye 
kadar hayat ve mematları heman farksız ol
muştur. Gayet ehemmiyetsiz bir vaziyette bu
lunuyorlar. Çünkü varidatları yoktur, işte bu 
münasebetle Ticaret odalarına bir mevki ver
mek, onların ıslahatını temin edebilmek İçin 
bu Ticaret odaları vasıtasiyle tahakkuk etti
rilecek olan bu vergilerden yüzde bir miktarı
nın, ki ona Vekil Beyefendi müsaade buyur-
muyorlar, fakat ne ise, kendileri her Ticaret 
odasının ihtiyacına göre muayyen bir meblâğ 
vereyim diyorlar. Yalnız yüzde nispetiyle ol
masın diyorlar, isterse öyle olsun, Ticaret oda
larının Hükümet trafından mazbarı muzaheret 
olmasını ve bu vergiyi tahakkuk ettireceklerine 
göre temini mevcudiyetleri ve hususiyle ıslah
ları yolunda vukübulacak teşebbüsatı da idame 
edebilmek için Maliye vekâletinden her Ticaret 
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odasına, Maliye vekâleti ile îktteat vekâleti 

arasmda kararlaştırılacak bir 'meblâğın temin 
ettirilmesini kezalik teklif ediyorum. Ve Bekir 
Efendinin buyurdukları b»/ mesele var ki ; bu 
vergilerin tahakkuk ettirilmesi için her tücca
rın defter tutmağa mecburiyeti meselesidir. Bu 
filhakika gayet mühim bir meseledir. Esasen 
şayanı temennidir. Ötedenberi bizini kanunları
mız Ticaret kanunumuz bunu teklif, tavsiye ve 
hattâ icbar etmektedir. Fakat cayi tatbik bu
lamamıştır. Şimdi de herkes mecbur tu uluyor. 
İnşaallâh Maliye ve'kâleti bunda da muvaffak 
olsun. Fakat güç. bir meseledir. Bilhassa okur 
yazar olmayan bakkallar vardır ki onlar da 
ierayi ticaret etmektedirler. Bunların birde kâ
tip tutmağa mecbur edilmeleri demektir, mec
bur edilmelerine imkân yoktur. Çünkü o ancak 
kutu lâycmııt maişetini temin için çalışı
yor. Bunlar, yani bu kısmı küçük bakkallar bu 
verginin dairei şümulünden, yüz kuruştan dun 
olan temettü vergisi ashabı ihraç edildiğinden 
ve halbuki ekseriyetle bakkallar yüz kuruştan 
fazla vergiye tabi tutulduklarından, bendeniz 
bu cihetin ya bes yüz kuruştan fazla temettü 
vergisi verenlere tatbiki suretiyle tadilini veya
hut o gibi bakkallardan kendilerinin, defter 
tutmağa mecbur edilmiyerek Ticaret odaları 
vasıtasıyla senelik alış verişleri miktarının ta
hakkuk ettirilerek Maliye vekâletinin de Ti
caret odalarının gönderecekleri tahakkuk pusu
lalarını esas olarak tutmasını teklif ederim. 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Maliye 
vekili Beyefendi bütçeyi tevazün ettirmek için 
bu vergiyi buldularsa bendeniz bütçeyi tevazün 
ettirecek diğer cihetlerin de mevcut olduğunu 
kendilerine bildirmek isterim. Bir kerre en ev
vel bazı memleketlerimizde yapılması lâzım 
gelen cihet Müsakkafat kanununun tatbikatına 
başlamaktır. Ezcümle burada müsakkafat ver
gisi mevcut' değildir. Bundan dolayı Hazine 
herkesten usulü dairesinde vergisini istihsal 
edemiyor. Malûmu âli nişidir ki emlâk iki su
retledir. Birisi mesken, birisi akar, geçen sene 
Meclisi âliniz bilûmum vergileri on misline 
iblâğ etti. Bundan mesken sahipleri mutazarrır 
olmuş, akar sahipleri de .müstefit olmuşlardır! 
Eğer vergilerde bedeli icar nazarı dikkate alın
mak suretiyle muamele yapılsa idi on misline 
iblâğına ihtiyaç kalmaksızın talep edilen meb
lâğ elde edilirdi. Size misal olarak bir mahal 
göstereceğim. Reji idaresinin oturduğu bina, 
bunun kıymeti mubammenesi yirmi beş bin 
kuruştur. Efendiler bugün bin lira icara veri
liyor. Yirmi beş bin kuruş üzerinden 011 misil 
verirse bu adam iki bin beş yüz kuruş verir. 
Halbuki bedeli icar üzerinden on misli alınmış 
olsaydı yüz lira vermesi yazım gelirdi. Bu bir 
misaldir. Bunun gibi bu memlekette bin misli 
vardır. Diğer mahallerde de bu suretle baba
sından bir ev kalmış, çürük bir ev, onun da 
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kıymeti yirmi beş bin kuruştur. O -adam '-da 
iki bin beşyüz kuruş vermekle mükelleftir. 
Şu halde eğer vergileri hakkiyle eibayet etsek 
temettü vergisinin hasıl edeceği yekûna tekabül 
ederdi. Bütçe açığını kapatmak için Ticaret 
vergisi namiyle ikinci verginin talebine hacet 
kalmazdı. Demek ki esası biz fevt ediyoruz, 
feriden başlyoruz. Onun için muvaffakiyet temin 
edemiyoruz. Bu Ticaret vedğisine gelince toptan
cılardan alınacaktır «özünü yalnız arkadaşları
nızdan bir Efendi söyledi. Lâyihada böyle bîr şe
ye tesadüf etmedim. Demek oluyor ki bu bilûmum 
Ticaret erbabından alınacak. Şu hale nazaran 
bu vergi satış üzerinden alınacak. Olabilİrya 
birisi aldığı malı zararma satmak mecburiye
tinde kalacak. Dükkân kirası, hizmetçi parası 
verdikten sonra bîr de vergi vermeğe mecbur 
olacak ki memleketin iktisadi mahvolacak de
mektir. Eğer V,u verginin alınması behemehal 
lâzım geliyorsa hiç olmazsa temettüatı safiye 
sinden alınmak icabederdi (Bravo sesleri) Evet. 
tkİncisi; behemehal ticaret erbabını defter tut
mağa mecbur edeceğiz. Bizim için bu bir hat-
vei terakkidir. Eğer imkân bulsak bundan iyi 
şayanı şükran biç bir şey olamaz. Fakat ma
atteessüf imkân buiamıyaeağız. Ufak serma
yesi (dan bir adanı beş. altı bin kuruş vermek 
suretiyle bir kâtip tutamıyacak. Emin olunuz 
efendiler, bugün hariçte bir kâtibin ücreti ına-
hiyesi beş bili kuruştur. Buıulan aşağı inmez
ler. Bu gibi esnaflar ne yapacaklar? Bu doğru 
değildir. Bizim bugün eu ziyade çalışacağımız 
cihet iktisadı yükseltmektir. Yokfia sekiz on 
tane ıııüslüman tacirlerini ilânı iflâs ettirmek 
İçin değildir. Şu halde ne için olursa olsun, 
bütçeyi tevazün ettirmek için, her ne suretle 
olursa olsun temettü vergisi alındıktan sonra 
bir de bu verginin alınması muvafık değildir, 
.Eğer mutlak bu verginin alınması lâzım geli
yorsa büyük tüccarlara tatbik etsin ve onlar
dan teıııettfıat vergisinin yüzde ellisini alsın. 
Değil böyle yüzde birini, bu vergiyi o da mem
nuniyetle verir. Fakat, neticesi meşkûk bir sa
tışın yüzde birini değil. Hattâ bir santimini 
almak benim için mazarrattan başka bir şey de
ğildir. Ben bu kanunun İra suretle kabul edil
mesine taraftarım. 

MALÎYE V. FERİT B. (Bersaadet) — Reis 
Beyefendi söz istiyorum. 

MUSA KAZIM Ef. (Konya) — Bendeniz bu 
kanunda bir kaç cihetten kabiliyeti tatbikiye 
göremiyorum. Bir defa bazı arkadaşlarımızın 
izah ettiği veçhile Ticaret kanunu da Temettü 
kanunu da ikisi ayni mânada kullanılıyor. Bu 
ondan başka bir şey değildir. Temettü vergi
siyle mükellef olan yine bu kanunla ticaret 
mahkemesine tabi, muamelâtı ticariye ile meş
gul olan bazı arkadaşlarımızın tabiri veçhile 

I mutavassıt diyelim, tacir diyelim, bu zevat Te-
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mettü kanuniyle mükellef idi -ve bu Temettü 
kanunu son samanda oldukça mühim ve ağır 
bir meblâğ ile tadil kılındı. Sonra ona üç misli 
zam ettiler. Alıtoen de beş misime iblâğ edildi. 
Binaenaleyh bu suretle mükellefiyet hemen; 
hemen gayri kabili tahammül bir hale '• 
geldi. Sebebi; çünkü Temettü kanunu bir 
tacirden doğrudan doğruya yüz, iki yüz 
lira almaz. Bir ; tacir tiftik aldığından' ve 
sattığından dolayı mal memuru- tiftik1 ta-. 
ciri der ve temettü alır. Tacir İki vagon 
da buğday alır, sevkeder, Maliye buğday 
taciri diyerek ondan bir vergi daha alır. Mani
fatura ile de iştigali varsa bir de manifatura 
ttearreti alır velhasıl ne suretle yatar ve nasıl 
kalkarsa maliye memuru arkasında hazır, ta
kip eder, manifaturacı der alır, buğdaycı der 
alır, afyöncu der alır, beş on nara istifade et
mek için her hangi bir tsrika BÜlûk ederse o 
tariktan elli, yüz lira bir vergi ile mükellef 
olur. Bu Temettü kanunu beş misline ibjâğ 
edildiği zaman bir dâva vekilinin üç yüz lira, 
kezalik bir tacirin bin beş yüz Ura, iki bin lira, 
beş yüz, sekiz yüz lira temettü vergileriyle 
mükellef olduklarını bizzta tetkik edip gördüm. 
Şimdi onları ayrıca bir de hâsılatı safiyesinden 
olmak üzere yüzde bir ticaret ile mükellef kıl
mak, hakkı teneffüs bırakmamak demektir. 
Taciri hasılatı gayri hafiyesinden yüzde bir 
vergi ile mükellef kılmak, ilânı meşrutiyetten 
berî saatlerle konferans vererek hayatı tüeca-
riyeyc şevk ve ihzar ettiğimiz bu millî tacirleri 
imhadır. Batta bugün diyebilirim ki oldukça 
mamur kasaba t ta müessesatı maliye ve tücca-
riye bankalar - Tüccara ikraz etmiş olduğu pa
ralım tahsili İçin hukuku kamıniyesini istimale 
başlarsa emin olunuz ki ilerisi iflâstır. Tücca
rın parası kalmamıştır. Yüzde ellisi iflâstır. 
efendiler. Verginin ağırbğını kabul ettim, ver
gi ağır olursa faaliyeti beşeriye tezayüt eder. 
Bu nazariye kabxıl edilir. Fakat verginin malâ-
yutak kısmı, yani gayri kabili tahammül olan 
kısım kabul edilemez. Çünkü ticareti imhadır, 
netieesi iflâstır. Bugün az zannettiğimiz ver
giyi de alamayız. Gayri kabili tahammül olur
sa iktisadiyat mahvolur, berbat olur. . 

Sonra bu kanunda bazı istisnaiyet yapıUmş, 
kendi çiftliğinin hasılatını çarşı ve pazarada 
dükkân açmıyarak satanlarla bazı erbabı sana
yi istisna edilmiştir. Halbuki onlar istisna 
edilmemiştir, yine bazı arkadaşlarımızın izah 
ettiği veçhile bu doğrudan doğruya ımıstahsrl-
larıri üzerine yüklenecek bir vergidir. 

Fakat tüccar bunun bedelini Hükümet* te
diye etmek için para bulamamak yüzünden if
lâs edecek, Malîimya kanunda bir nüfuzu mad
di ve mânevi aranır. Bu kanunun nüfuzu mad
dîsi olsa bile zararımızadır. Nüfuzu mânevi 
ise katiyen yoktur. Usulü kanuni veçhile defter 
tutmak bizim memleketimizde gayri kabili tat

biktir. İmkânı yoktur. İmkânı var dersek na-
yalat olur ve hayalât ile uğraşmış oluruz. Oku
yup yazmak ta defter tutmak için kâfi değil. 
Defter tutmak ayrı bir ilim,*ayrı bir sanattır, 
okuyup yazanlardan yüzde sekseni tutamaz. 
Konya vilâyeti merkez livasında sekiz veya 
adedi ona baliğ olmryan müeasesatı tüccariye 
içîn usul ve'kanun dairesinde defter tutmak 
üzere kâtip; bulunmakta müşkülât çekildi. Hal
buki bu kanun; ufak sermayesi bankadan is
tikraz edilmiş, kendi sermayesi yok, ancak yüz
de otuz para faiz vermek suretiyle temini mai
şet eden, mütekait olmuş veyahut memuriye
tinden çıkmış kendi sermayesiyle «Imıyaarak 
ufacık bir dükkân açmış olan sermaye sahip
lerini de mükellef kılıyor. 

En âdi, benim bildiğim, ufak tacMer var. 
işe yeni başlamış, sermayesi de bin Abayı teoa-
vüz etmediği halde 70 - 80. - 100 lina temettü 
vergisiyle mükellef, bir de o nispette İCAT vre-
riyor. Şu halde bin lira sermaye ile yapılan bir 
işten rtca ederim 200 • ŞOOttira temettü vergisi ye 
bir de o nispette ticaret vergisi alındığı halde 
o adam temini maişet edebilir mi? Bu doğrudan 
doğruya insanları, tacirleri hukuku tabüyesia-
den, yani icrayı ticaretten mendir. Halbuki, 
Kanunu medenimiz hiç bîr ferdi icrayı ticaret
ten men etmemiştir. Çünkü hukuku tahliye
dendir. Ancak balkı dolandırırsa onu men et
miştir. Bundan başkaları katiyen ierayi tica
retten men edilmemiştir. Binaenaleyh, bu ta
cire, şimdi sen. defter tutacaksın, defter tutma
dığın halde icrayi ticaret edemiyeeeksin demek
tir. Kâtip yok. (Ceza vardır sadaları). Ceza da 
ağırdır. Yüz liradan on bin liraya'kadar yap
tığı ticaretin sermayesi yüz lira, alacak "bin li
ra, ceza nereden alınacak, nasıl tatbik edilecek? 
Bu, müşkülâtı tahfif etmiyecek. Bilâkis mevcut 
müşkülâtı tazif edecek, halk nevmit olacak, 
meyus olacak, bu kanun kabul edildiği takdir
de pek çok zararlara duçar olacağız. Ticareti 
İmha edeceğiz. Halkta para kalmamıştır. Evet 
yine verginin ağırlığında bir beis görülmiyebjİ-
lir. Ahval müsait ve münakalât serbest, her 
türlü uıesaîi beseriyeye zemin ihzar edihuiş 
olursa... Fakat bugün esasen yirmi bin liradan 
aşağı bir sermaye ile ticaret yapan bir adamm 
hiç bir taraftan mal getirebilmesi imkânı yok
tur. Bin lira ile icrayi sanat eden bir adam yol 
masrafını bile temin edemez, ütncafc yirmi bin 
lira ile gitmeli ki masarifi rahiyesini teinin ede
bilsin. 

Küçük tacirler kendileri mal getiremediğin
den alıp satmak suretiyle yü»üe bir ticarete 
kanaat etmek mecburiyeti «İlmesinde bıöunu-
yorlar. İthalât ve ihracatımızdan tmd her gön 
uzatıyor. Tüccar elinde mevcut nalı 'satamı
yor. Bir çok emval duruyor. Bedeli Jaifile alın
mış, cayır cayır faia veriyor. (Tekrar ediyorum; 
müeasegatı iktisadiye, millî elstra, ecnebi müeSse-
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satıoIsun,ikraz ettiği paraları bugün tahsile kı
yam etse benim bildiğim livalardaki tüccarla
rın yüzde ellisi iflâs eder. Binaenaleyh bu ka
nun memlekete muzır olmak itibariyle reddini 
teklif ederim. 

FERİT B. MALİYE V. — Efendim, ötedeiT 
beri mâruz olduğum tecavüz ve taarruzlar bu 
kamunun muhtelif raevaddı hakkında da vâki 
oldu ve zaten bekliyordum. Böyle olacağını. 

YAHYA GALİP B. — Ne taarruz var, ne te
cavüz. .<-. \. 

MALİYE VEKÎLÎ FERİT B. (Devamla) — 
Şahsıma değil tabii efendim Arkadaşlarımız 
muhtelif cihetlerden kanuna itiraz buyuruyor
lar Bendeniz bir kaç tanesini kaydettim. Onlara 
cevap arzedeceğim. 

Evvelâ buyurdular ki, harp kazançları mev-
cuddur, Binaenaleyh, böyle bir ticaret vergisine 
lüzum; yoktur. Efendiler, malûmu âliniz harp 
zançlare yalnız harp esnasındaki temettüata ve 
ticarete aittir ve bir defa kabul edilmekle 
müddeti hitam bulmuştur. Binaenaleyh, 1337 
senesinin ilk aylarında tahakkuk edecek ve 
tahsil edilecek bu vergi ile onun hiç bir alâka
sı yoktur. Hattâ alâkası olsa bile bendeniz bazı 
memleketler biliyorum ki - çünkü harp kazanç
ları kanunu yalnız bizim memleketimizde ibda 
edilmiş bir bidat değildir, bu her memlekette 
vardır - Harp kazançları kanununu hattâ tema
di ettiriyorlar. Şimdiye kadar temadi ettirdik
ten maada bu farzettİğîm ticaret alış veriş 
vergisi dedikleri vergiyi de yine onunla beraber 
alıyorlar. Yani bunlar yekdiğerine tedahül 
edecek vergiler değil, bilâkis hepsi birbirinden 
ayrı bir takım mükellefiyetlerdir. Bilhassa biz 
de harp kazançları vergisini temadi ettirmek 
fikri olmadığı için ve harp kazançları meselesi 
tamamen bitmiş olduğu için 1337 senesinde ta
hakkuk edecek olan bu verginin onunla bir alâ
kası yoktur. Harp kazançları ne için az ol
muş diyorlar. Efendiler, muhtelif mükellefiyet
lerimizde, muhtelif kanunlarımızda yapılan sui 
tatbikat neticesi olarak harp kazançları vergisi 
bilhassa tamamiyle tesbit edilememiştir. Harp 
kazançları vergisinin bugün muhtelif livalarda 
tahakkuk eden miktarı 600 bin küsur Uradır. Fa
kat bu 600 bin küsur liranın içerisinden bazı liva
lar vardır ki, yüz bini, iki yüz bini tecavüz eder. 

ÖMER LÛTPİ B. (Amasya) — 240 bin lira
sı Amasya'nındır. 

MALİYE VEKİLİ FERİT B, (Devamla) — 
Bilhassa Kpnya vilâye ti gibi, öyle bir vilâyet 
vardır ki, ceman yekûn 20 bin lira tahakkuk 
ettirilmiştir. Efendiler, bu Konya'da esnayi 
harpte ticaret edenlerin, memleketin diğer ta
rafına nazaran daha ziyade ticaret edenlerin 
vagon hesabatını vermemelerinden ve şimendi
fer kumpanyasının vagon hesabatını Haydar
paşa'ya gönderip elan hesaoatmm tahakkuk et

tirilmemesinden inbias etmiştir. . 
EMÖT B. (Eskişehir) -*' Konya'da tatbik 

edilemediğinden dolayı doğrudan doğruya mal 
memurlarının kabahatini sermayesi noksan olan 
esnafın üzerine yüklemek mi lâzımgelir? 

MALİYE VEKÎLt FERİT B. — Pek doğru 
efendim. Bendeniz memurları ayrıca takip etti
ğim gibi ... 

BİR MEBUS B, —' Konya vilâyeti buyurdu
nuz. Akşehİrde 40 bin lira tahakkuk ettiğini bi
liyorum. Akşehir Konya vilâyetinin yirmi cü
zünde bir cüzüdür. 

MALİYE VEKİLİ FERİT B, — Evet Kon
ya'da yapılan ticareti ve vagonların miktarını 
muhtelif vasıtalara müracaat ederek takip et
tiğim gibi şimdi bu suretle icrayi ticaret etmek
te olanların bir beyanname vermeleri suretiyle 
meseleyi takip etmekteyim, 

CEMİL B. (Kütahya) — Avrupa'da da harp 
kazançları vergisi var, biz de ne için olmasına. 

MALİYE V. FERİT B. — Binaenaleyh, şu 
suretle harp kazançları vergisini biz temdit fik
rinde değiliz Temdit fikrinde olmadığımızdan 
dolayıdır ki, 1337 bütçesine hizmet etmek üzere 
1336 dan vaz geçtik. Çünkü tahakkuk etmiye-
cek ve tahsil de edilemeyecektir. 1337 bütçesinin 
bugünden tahmin ettiğim açığını kapatmak 
üzere ne gün olsa buna müracaat edeceğiz. De

mek ki, Harp kazançları ile bunun bir alâkası yok. 
Sonra buyurdular ki; temettü.ve ticaret ay

nı kelimelerdir, aynı mânalardır, Binaenaleyh, 
bunun ikisi bir arada telif edilemez. Tekrar 
arzediyorum. Âzami miktarı yedi, sekiz bin ku
ruşu tecavüz etmiyen bir temettü vergisine de
ğil... Tüccarlardan bahsediyorum, müessesattan 
bahsetmiyorum. Bütün müessesatı bu noktai na
zardan mütalâa ettiğimiz için onların tâbi ola
cakları ahkâmı burada nısfına tenzil ediyoruz. 
Böyle bir vaziyette böyle bir temettü vergisine 
değil, hattâ daha bundan kat kat fazla irat vergi

sine tabi bulunan memleketlerde de yine bu vergi 
tatbik ediliyor. Bizim en kuvvetsiz bulunan, 
en kıymetsiz bulunan temettü vergimizin mev
cudiyeti - hattâ beş misli tezyit edilmiş olsa 
bile - yine arzu edilen neticeyi temin etmiye-
cektir. Mamafih bendeniz temettü vergisinin ta
dil edilmesi lâznngeldiğine, şüphesiz ki, beş mis
li olarak 1337 senesinde de devam edemiyeeeği 
için, onun tadili iktiza ettiğine kani bulundu
ğum cihetle bu hususta bir lâyihai kanuniye de 
tanzim ettirmekteyim. Fakat o başka mesele
dir. Temettü vergisi meselesi başka meseredir. 
Bütçeniin açığım kapatmak üzere erbabı tica
rete tahmil edilmek lâzımgelen vergi meselesi 
ise büsbütün başka meseledir. 

Buyurdular ki, biz bunu kabul ederdik, te
mettü safı olsaydı. Efendiler, şüphesiz ki, hiz 
de isterdik. Temettü safi olsun ve temettüün safi 
üzerinden tahsil edilsin. Fakat bunun imkânı 
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yoktur. Temetüü »afiyi ne suretle temin edece
ğiz? Falan tacir diyecek ki, filân tarihten filân 
tarihe kadar şu kadar zamanda şu kadar kile ar
pa ve buğday aldan, bunun su kadarını şeye 
verdim, şu kadar mddet sakladım, şu kadar 
faiz oldu, bunu almak için şu kadar seyahat et
tim, şu seyahatimden şu kadar masraf hâsıl 
oldu, binaenaleyh, bu bana şukadara mal oldu. 
Bundan sonra şuna sattım, buna sattığrittdan 
dolayı temettü şudur, filândır, diye her bir 
tacirin her bir muamelei tieariyesinin takibine 
imkân yoktur. İmkan olmadığı içindir ki, tek
rar eidyorum, her memlekette, bütçesini tevzin 
mecburiyetinde kalan her memlekertte, her bir 
varidat üzerine gayet ağır vergi konduktan san-
ra bn suretle vergiye müracaat etmek mecburi
yetinde kalan memleketlerin hepsi de gayrisafi 
Üzerinden yapmışlardır. Evet bunun içerisinde 
tüecarm bazı cihetlerle zarar etmeleri de variddir. 
Fakat zaten ötedenberi bir darbı mesel değil 
midir, (Kâr zararın ortağıdır.) Emin olunuz ki, 
zarar üzerine bir ticaret devam edemez. Mut
laka bir kere zarar olursa o zararı telâfi ede
cek surette ticaret etmedikten sonra bir tüccar 
idamei hayat edemez, fdamei hayat etmenin 
imkânı yoktur. Binaenaleyh, bunu heyeti âliye-
nize muhtelif defalar söylüyorum. Bunu biz 
icat etmedik, bidat olmak üzere biz çıkarma
dık. Her memlekette tatbik edilir. Bunu söyle
mekten maksadım ve tekrar edişim, bunun ka
bul ve tatbiki imkânını Heyeti Aliyenize arzet-
mektir ve öyle zannediyorum ki, bunun tatbi
katı başladıktan sonra bütçemizde öyle bir 
elastikiyet hâsıl olacaktır ki, o elastikiyet dola-
yısiyle, icra etmek istediğiniz ıslâhatı yapabile
ceksiniz. 

Diyorlar ki, bunun miktarı hakkında İtiraz 
vâki olmadı. Yalnız şunu arzedeyim ki, yüzde 
bir cidden az bir şeydir. Fransada bundan da
ha ziyadesi tatbik ediliyor. Bizim kabul ettiği
miz yüzde bir diğer memleketlerde tatbik edi
lenlerin en az miktarıdır. Binaenaleyh ne mik
tar cihetinden, ne gayrisafi hasılat üzerinden 
tahsil edilmesi hakkında vâki olan itirazat zan
nediyorum ki, varit değildir. 

Buyurdular ki, bu dolayısiyle müstehliklere 
tesir eder. Efendiler, dünyada hiç bir vergi 
yoktur ki, hiç bir vergi olamaz ki, dolayısiyle 
müstehliklere ierayi tesir etmesin. Bunun ihti
mali yoktur. Fakat yalnız müstehliklere mi 
ierayi tesir eder? Hayır efendiler! eğer öyle ol
saydı ,Hacı Bekir efendi bn kadar şiddetle iti- , 
raz buyurmazlardı. Yalnız müstehliklere değil, 
emin olunuz tüccarlara doğrudan doğruya iera
yi tesir edecektir. 

Diğer mesele daha buyuruyorlar; şu suretle 
tücçarandan bazıları ticaretlerine devam edemi-
yecekler. Efendiler bazı tacirler vardır ki, de
vam edememeleri hatâ memleket için faidedir. 

Çünkü ticareti nazarı dikkate aldığınız zaman 
görürsünüz; bir sokakta bir hakkal dükkânı, 
bir daha, bir daha... Yirmi tane bakkal dükkâ
nı... Hepsi de sinek avlıyor. (10 tane kolacı ses
leri). Böyle yirmi dükkân, yirmi tanesi de böy
le devam ederek, sinek avlryarak, belki kendi
lerini kut lâyemut idare ederler. Fakat 
her halde memleketin iktisadiyatına ve memle
ketin terakfciyat ve inkişafatı ticariye ve iç-
timaiyesine 'hizmet etmiş olamazlar. Binaen
aleyh ticaretini o tarzda idame edemiyecek 
adamların biraz daha tenezzül ederek, çiftin, 
sapanın ucundan tutması lâzımdır. O suretle 
İerayi faaliyet derse bir milletin içtimai ve ik-. 
tisadî înkişafatınm ihtimali vardır. Yoksa 
yalnız sinek avlamak suretiyle değil. 

Efendiler, tekmil tüccarm defter tütamıya-
cakları suretinde vâki olan itirazattan bazıla
rının gayet varit olduğuna bendeniz de kani
im. Fakat eğer terakki etmek istiyorsak, eğer 
halkımızın, bilhassa âsarm altında ezilen, va
ridatı gayrisafiyesinin böyle muamelâtta yüz
de birini değil, doğrudan doğruya mahsulünün 
sekizde birini vermek ıztırarmda kalan zürra 
sınıfının vaziyetini mutlaka ıslah etmek, onun 
bârı mükellefiyetini tadil etmek istiyorsak, mü
kellefiyeti maliyemize bu tarzda bir elastiki
yet vermek mecburiyetindeyiz. Başka türlü im
kânı yoktur. Bir taraftan para bulmadıktan 
sonra Öbür taraftaki miktarı tenzil edemezsi
niz. Binaenaleyh eğer biz elâstikî bir surette 
vergilerimizi ıslah ve bilhassa irat vergisi su
retiyle herkesin hakiki faaliyetini ve hakikî 
kârım takip ederek ona göre kendilerini mü
kellef kılmak istersek, muhakkak onları takip 
etmek mecburiyetindeyiz. Böyle yalnız dükkânı
nın eamekânma dükkânının kirasına, orada kul
landığı bir iki adam hizmetçisine, onların icarına 
bakarak onlara mükellefiyet tarhedemeyiz. Bu
yurdukları gibi nice murabahacılar vardır, hattâ 
köşede sarraflık bile etmezler, kendileri ticaret 
etmezler, evinde oturur, fakat bütün köylü, bü
tün halk mutlaka onun murabahasının altından 
geçer. 

YAHTA GtALtB B. (Kırşehir) — Onu bula-
mıyaeaksmtz. 

MALİYE V. FERtD B. (Devamla) — On
ları bulacağım. Onlar ierayi ticaret ettikleri 
ve hakikaten gayet fahiş bir surette para istik
raz ettikleri zaman defterini vermezse defteri
ni tutamazsam, fakat bütün milletin nazarında 
onu parmakla gstereceğim ve o zaman bunu 
yakalayıp kendi temettüatı üzerinden Devlete 
ait olan borcunu ondan tahsil ettireceğim, 

NUSBET Ef. (Erzurum) — Metfun parala
rı nasıl çıkaracaksınız? (Handeler). 

MALİYE V. FEBtD B. (Devamla) — Ben 
yalnız meydanda kalacak paraları bulabilirim. 

Efendim, Zekâi Bey biraderimiz ticaret oda-
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teri meselesinden bahis huturdular. Evet ben
deniz ticaret odalarının tesis ve hakikaten în-
kiçpfmda gayet büyük fayda olduğunu kendi
leriyle beraber tasdik edenlerdenim ve bunun 
inkişafı için -iktisat vekili Beyefendi bu hu
susta şüphesiz lâzımgelen şeyi yaparlarsa ben
deniz de maalmemnuniye - tabii kendi paramı 
veiMaiyorum, Heyeti Âİİyenizin muvafakatiyle, 
Derletin menfaatine ait bir meseledir - bende
niz kendi şahsım namına, Maliye vekili olarak, 
ticaret odaları için lâzımgelen muavenetin ya
pılmasına taraftar bulunuyorum. Fakat tahak
kuku varidat mümkün olamadığından ve fa
lan verginin yüzde birini şuraya, yüzde yarı
mını buraya ayırmak muvafık olmadığından 
dolayı, bendeniz kendilerinden rica ediyorum, 
buna raptetmiyelim. Fakat ticaret odalarının 
İnkişafatı ve teminatı için Hükümet tarafın
dan vâki olacak muavenetleri ayrıca kabul 
ederim. Binaenaleyh hu hususlar Heyeti Âli-
yenizdo diğer meseleye raptedilmesin. 

Yine Zekâi Beyefendi biraderimiz, {100) 
kuruşa kadar mükellef olanların İstisna edil-
miyerek., beş yüz kuruşa kadar olanların is
tisna edilmelerini teklif buyurdular. Bendeniz 
Ankara üzerinde yaptığım tetkikat ve istatis
tik üzerine arzediyorum ki; eğer (500) kuruşa 
kadar olanları mükellef kılmamak lûzımgelirse, 
o zaman bütün bu tarzda icrayı faaliyet eden
lerin yüzde yetmiş beşini istisna etmek lâzım-
gelir. Çünkü mükellefiyetin yüzde yetmiş be
şini -bes yüz kuruşa kadar olanlar teşkil eder. 
Yüzde yetmiş beşi beş yüz kuruştan belki aşa
ğıdır. Bendenizin size teklif ettiğim, yüz ku
ruşa kadar mükellef olanlardır ve onlar da 
yüzde otuz biri teşkil etmektedir. Yani esa
sen İm tarzda icrayi tîearet eden aşağı sınıf 
tücearanı ve sanatkâranı istisna ediyoruz. Yal
nız hiç bir emeği sehketmiyen, oturduğu yerde 
sermayesiyle icrayi ticaret edenleri kale alı
yoruz ve onların da yüzde otuzunu istisna 
ediyoruz. Binaenaleyh beş yüz kuruşu kabul 
ederek yüzde yetmiş beşini istisna etmek zan
nederim kî makul olamaz. Bu noktai nazar
dan diyorum ki... 

ZEKÂl B. (Adana) — Bendenizin maruza
tım defter tutmak mecburiyeti içindi, yoksa 
doğrudan doğruya ticaret vergisinden istisna
sı değildir. 

MALÎYE V. FERÎD B. (Devamla) — Pekâ
lâ, o halde müttefikiz. Beyefendiye teşekkür 
ederim, binaenaleyh mesele kalmamıştır. Yüz
de outz biri şu suretle istisna edilmiştir. 

Şimdi efendiler; bendeniz tekrar Heyeti 
Âlİyenize şunu arzetmek isterim ki: Şu suret
le bizim bütçemizi, bilhassa 1337 bütçemizi tev-
Zİne hizmet edecek en büyük iratlardan ne ka
dar varidat ararsanız arayınız bunun temin 
edeceği kuvvetle açıkları kapatacak parayı bul
mak imkân ve ihtimali yoktur zannederim, 

BİR. MEBUS B, — Ne kadar tahmin ediyor 
sunuz ? 

MALİYE V. FERİD B, — Bendeniz senede 
altı milyon lira tahmin ediyorum. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yosgad) — Temet
tü ne kadardı* 

MALİYE V, FERÎD B, — Dört yüz bin lira. 
SÜLEYMAN SIRRI B. (Yosgad) — Demek 

ki temettü ile altı milyon dört yüz bin lira ola
cak. 

MALİYE V. PERİD B. (Devamla) — Şu 
suretle efendim: Memleketimizin içinde ve ay-
nr zamanda arzetmîs olduğum veçhile bir ıs
lahı iktisadi ve ticari yapmanın yoluna ve mü
kellefiyetlerimizi ıslah etmek yoluna gideceğiz 
ve yaşamak için, Devleti idame etmek için, 
maksadımızı temin etmek için, zaruri olarak is
tihsali lâzımgelen varidatı bulacağız. 

Efendiler; Heyeti Âliyenİzİ tasdi ediyo
rum, affınrzı temenni ederim. Fakat tekrar 
etmek mecburiyetindeyim, bu teklif; bidayeti 
inkılâpta vazedilmiş bulunan muhtelif oktru-
vaların, muhtelif İanelerin, tüecarlar üzerine 
hattâ gayri mutarrit bir aurette tevzi edilmiş 
bulunan varidatın meşru ve mutarrit ve ka
nuni ve adli bir surette teklifinden başka bir 
şey değildir ve nihayetüımihaye Beyefendiler, 
kimden para istiyoruz; Efendiler! İerayi faa
liyet etmek için servet cemederek, serveti sa
yesinde başka türlü faaliyete lüzum gormek-
sizin krayi ticaret eden adamlardan bu vergiyi 
İstiyoruz. Zannederim ki alnının teriyle, her
halde tüccarlardan kat kat, yüz kat daha faz
la zahmet çektikten sonra kazanan ve kendi 
varidatının sekizde birini Devlete veren adam
lara, çiftçiye karşı vicdanen demek mecburi
yetindeyiz ki; işte servet ve sermayesi saye
sinde dükkânında oturarak, hiç bir iş görmi-
yerek, yalnız icrayi ticaret edenler, bu tarzda 
para kazananlar, memleketin müdafaasına hiç 
olmazsa yüzde bir vererek iştirak ediyorlar. 
Efendiler hu bir meselei vicdaniyedir ve bunu 
biz yapmak mecburiyetindeyiz, 

REİS — Efendim, söz alan daha beş arka
daşımız var. Müzakereyi kâfi görenler lütfen 
el kaldırsın. Heyeti umumiyesi hakkında mü
zakere kâfi görüldü. Maddelere geçmeden ev
vel Heyeti Âlİyenize bir mesele arzedeyim. Ev
rakın Heyeti Umum iyeye ilk tevdiinde, Heyeti 
Vekiledcn gelen tezkerede müstaceliyet teklifi 
vardır. Fakat müstaceliyet kararının reyinize 
iktiran ve ademi iktiranına dair muamele üze
rinde bir sarahat göremediğim için o zaman 
müstaceliyetin mevznubahis olmadığı mahiye
tindedir, 

MAZHAR MÜPİD B. (Hakkâri) — Müsta
celiyetle müzakeresini bendeniz de teklif edi
yorum. 

MUSTAFA KEMAL Pş. (Ankara) — Bu 
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kanunun müstacelen müzakeresini bu hususta 
bendeniz de ayrıca istirham ediyorum. Mali
ye vekili Ferid Beyefendiyi para için çok taz
yik etmekteyiz. 

REİS — Efendim, şimdi müstaceliyeti reyi 
âlinize arzediyorum. Müstaceliyeti kabul eden
ler lütfen el kaldırsın. Müstaceliyeti kabul et-
miyenler el kaldırsın, indiriniz. Müstaceliye
ti kabul buyuranlar lütfen bir daha ellerini 
kaldırsın. Müstaceliyet kabul edilmiştir efendim, 

MADDE 1. — Bilûmum şirketler ile mura
bahacılar ve ticaret ile iştigal edenler ticaret 
vergisine tabidirler. Ancak mahsulâtını çiftli
ğinde yahut şehir ve kasabalarda ve pazar ma
hallerinde satan bilumum zürra ve arazi eshabı 
ve hayvan yetiştiren ve yetiştirdiği hayvanatı 
fürnht eden mandıra ve ağıl sahipleri ve bağcı
lar ve bahçıvanlar ve avcılar ve balıkçılar ve 
temettü kanunu* mucibince asli yüz kuruştan 
dun vergi ile mükellef olan gezici ve peraken
de suretiyle mal satanlarla Ziraat banka
sı ve kooperatif şirketler işbu ' ticaret vergi
sinden müstesnadır. Tüccaran ve bankalar taati 
ettikleri poliçe ve havale bedelâtmdan dolayı da 
resme tabi tutulmazlar. 

BÎR MEBUS B. — Maddelere geçilmesi hak
kında reye müracaat edilmemişti. 

EMİN B. (Eskişehir) — Bendeniz birinci 
madde hakkında söyliyeceğim. Bu madde me
saiyi kesrediyor. Çünkü hasılatı gayri safiye 
üzerinden alındığı için biz de en çok muhtaç 
olduğumuz mesaii ciddiye yerine bilâkis bu 
tüccarlar az iş yapmak mecburiyetinde bırakı
lacaktır. Asıl arzetmek istediğim bir şey vardır 
ki, birşey işittim, onu arzedeeeğim. Daima bu 
Mecliste, her fırsattan istifade edilerek, köylü
nün hukukunu müdafaa edeceğiz, zenginler lâ-
yik olduğu veçhile vatana hizmet etmiyorlar, 
ahvali fevkalâdeye göre kendileri bir vergi ile 
mükellef tutuluyor deniyor. Halbuki geçen 
ağnam rüsumuna daha dört misli zamme
dildi. Bu köylünün hakkı nerede muhafaza edi
liyor? Bunu anlıyamıyorum. Acaba şimdiye 
kadar daima verginin ilâvesi hakkında kanun 
teklif eden Maliye vekili Beyefendi bir takım 
devairde lüzumsuz teşkilât olduğuna kani de
ğil midir? Acaba her İstanbul'dan gelen bir 
efendiye memuriyet icat edileceğine biraz da 
köylünün hakkı hakikaten düşünülse olmaz mı'? 

MALÎYE VEKİLİ FERİD B. — Ü zatı âli
lerine ait. Siz yapıyorsunuz, Bütçe encümeni 
yapıyor. Parasını bulmuyorsunuz. Ben de para 
bulmakla mükellefim. Benim birinci vazi
fem o. 

EMİN B. (Eskişehir) —Bendeniz şurasını ar-
zetmek isterim kî, her sözümüz lafzı muraddır. 
Yani köylü değildir maksat, İstanbul hüküme
tini taklidden ibarettir, istanbul hükümeti gibi 
devair lebalep dolmuştur. Eğer hakikaten köy

lünün hakkını arayorsak Meclisi âli bir komis
yon yapmalı ve o komisyon marifetiyle Meclisi 
âli bu esasa t dairesinde Hükümeti tetkik etmeli. 
Mesela bugün tapu dairesi ve saire... 

MALİYE VEKİLİ FERİD B. — Bütçe encü
meni var işte. 

EMİN B, (Devamla) — Müsaade buyurun. 
bugün otuz kuruşa buğday satmışlar. Hükümet 
üç yüz kuruşa geri aldr. Bunlara bakmalı efen
dim. 

MALİYE VEKİLİ FERİD B. — Sîzin de 
Kırşehir'de otuz kuruşa çürük diye sattığınız 
buğdayı Mtidafaai Milliye 300 kuruşa satın 
alıyor. 

EMİN B. (Devamla) — Tahkik edersiniz, is
pat edeceğim. 

BÎR MEBUS B. — Demek tüccar kazanıyor, 
EMİN B. (Eskişehir) — Müsaade buyurun 

efendim, Hükümet kendi vazifesini lâyıkı veç
hile yapamıyor. 

SÜLEYMAN SHtRI B. (Yozşad) — Hükü
met satsaydı ticaret vergisi teklif etmezdi. 

EMİN B. (Eskişehir) devamla — Bendeniz 
bu vergi hakkında derim ki, zenginlerden ol
sun, herkimden olursa olsun, lâyık olduğu veç
hile vergi alınamıyor. Fazla vergi, fazla teklif, 
kabak tadı verdi. Bunu bir teklifte yapmalı, 
çok almalı, yarısını almalı, dörtte birini almalı, 
böyle teklif, teklif, teklif olmıyor. Daima, bu 
Meclise geldik geleli köylülerle temas ettiğimiz 
de, ne yaptınız? deyince ne diyeceğiz? Daima 
vergi ilâve etmekten, filândan başka hiç bir şey 
yapmadık. Yol parası veriyoruz fakat bunu Na
rla vekâletinde bulunan teşkilât memurlarına 
veriyoruz. JJıı Devletin, amelei mükellefe usu
lü kalkalıdatıbei'i yaptığı bir yol var mı? Hiç 
Mı* şey yapmış mıyız? Hülâsa bendenizin diyece
ğim budur. Yani yalnız lâfzı murat köylüyü 
koruyalım. Bu millet ordu için her şeyi feda ede
cekti]-. Şahsa ait ben nasıl isem millet de bü
tün Öyledir. Fazla bir takım mütezayit teşki
lât vardır, onlar kaldırılmalıdır. Sellemehüs-
selam her gelen vergi kanununu kabul etmeme
nizi istirham ederim, 

HACI BEKİR Ef. (Konya) — istisna edilen-
lei'İn içinde Maliye vekili Beyin buyurduğu gibi 
«Ziraat bankası, kooperatif şirketler ve peraken
de satıcılar işbu ticaret vergisinden müstes
nadır» kaydını teklif ediyorum. Maliye vekili 
toptan satılacağım iddia buyurdu. Ayni 
iddiasını da kabul ederim. 

Arşım ile perakende satanlar çıkarsa belki 
kabil olabilir, yoksa kabil değildir. Peraken
de satıcılar da vergiden müstesnadır kaydını 
teklif ediyorum. 

MALİYE VEKİLİ FERİD B. — Dükkânın
da bile perakende satabilir. 

HACI BEKİR Ef. (Konya) — Zati âliniz de 
tefsir buyurdunuz, ifadenizi tashih ediniz, 
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REİS — Efendim, birinci madde hakkında 

söz alan başka kalmadı. Tadilname de yok. 
Maddeyi reyinize arzedeceğim. 

ÖMER LÛTFÎ B. (Amasya) — Bir noktayi 
arzedeceğim: Bazı esnaf var ki, burada zikre
dilmemiş, lokantacılar, sonra berberler, bun
lardan da ahnacak mı? 

MALÎYE V. FERÎD B. — Ticaret eder
lerse alınacak, etmezlerse almmıyaeak. 

HACI BEKÎR Ef. (Konya) — Otelci ticaret 
ediyor demek değil inidir? 

MUSA KÂZIM Ef. (Konya) — Kanımda her 
halde .sarahat olmak lâzımdır. Otelcilik sanat
kârlık ımdn"? tacirlik midir ve sonra bir otelci
den edilecek dâva hukuk mahkemesine mi, sulh 
mahkemesine mi olacak? Bu badii münakaşa 
oldu ve.en nihayet bu kanuna raptedildi. Bu
rada bunları ilga veya istisna etmelidir. 

MALÎYE VEKİLİ FERÎD B. — Birşey sat
mıyor mu? 

MUSA KÂZIM Ef. (Devamla) — Rica ede
rim, bir iş yapıyorya. Kasdı temettü ile içrayi 
ticaret ediyor ya. 

MALÎYE VEKÎLÎ FERÎD B. — O zaman te
mettü vergisi veriyor, 

MUSA KÂZIM Ef, (Devamla) — Maksadım 
kanun sarih olsun. 

Dr. MUSTAFA B. (Kozan) — Şimdi bazı 
şeyler vardır ki, birinci maddeye ilâve edilme
miş. Mesela müstahsillerden vergi alııımıyacak-
trr. Bağcılar ve bahçıvanlar deniliyor. Mesela 
incir ve üzüm müstahsilleri de vardır. 

MALÎYE VEKÎLÎ FERÎD B. — Bağcılar mı, 
bahçıvanlar mı? 

Dr. MUSTAFA B. (Devamla) — îneir müs
tahsili demek bahçıvan değil mi? Sonra koo
peratif şirketleri var ki, bu şirketler iki türlü
dür. Bunlardan bir kısmı sırf kendisine aittir 
ki, bu şirket bir müessesedir, beş yüz kişi bîr 
araya gelir, bir müdür intihap ederler, bun
lar malı kendi namlarına alır ve hariçle bir 
güna muamelâtı yoktur. Yani - kendi azaların
dan maada biç bir kimseye mal vermezler. Di
ğer kısım kooperatiflere gelince; bunların mua
melâtı hem kendi azasına aittir, hem de hariç-
deki müstehliklere satarlar. Meselâ biz de in
giliz kooperatif şirketleri vardı ki, bunlar 
doğrudan doğruya kendi memleketlerinde koo
peratif şirketleri olduğu halde memleketimize 
nazaran bunlar mütevassıt sıfatını alırlar. Bina
enaleyh bunlar müstahsil sınıfındadır. Bunla
rın meyanma «Muamelâtı azasına münhasır 

kooperatif şirketlerin» ilâvesi lâzımdır. 
MALÎYE VEKÎLÎ FERÎD B. — Çok doğru. 

Bendeniz de kabul 'ediyorum. 
İKTİSAT VEKİLİ MAHMUD CELAL B. 

(Sarunan) — Kooperatif şirketlerin kendisine 
mahsus eşkâli vardır ve oıılar muayyendir. O 
eşkâli haiz olnııyana esasen kooperatif denile
mez. Binaenaleyh ondan bu kanunda bahset
mek doğru değildir. Kooperatif demek kâfidir. 

REİS — Efendim, birinci madde hakkında 
söz alan kalmadı. Tadilname yok. Birinci mad
deyi kabul edenler ellerini kahdrsınlar. Birinci 
madde kabul olundu. (Ekseriyet yok sadaları, 
aksini reye koyun sesleri). 

Efendim, heyeti umumiyesi tâyini esami ile 
reyinize arzedilecektir. istical buyurmayınız. 
Birinci maddeyi kabul etmiyenler ellerini kal
dırsın. 'Birinci madde kabul edilmiştir efendim. 

MADDE 2. — Ticaret vergisi şirketlerin ve 
tüccarın sattıkları eşyanın satış bedeli üzerin
den ve murabahacıların ikraz ettikleri mebaliğ-
den yüz kuruşta bîr kuruş olarak alınır. Banka
ların birinci maddede istisna edilen havale ve 
poliçe muamelâtından maada icra edecekleri bil
cümle muamelâtı ticariye üzerinden dahî yüz 
kuruşta yirmi para ahzolunur. 

REÎS — İkinci madde hakkında sö'z istİyen 
var mı? (Kayır sesleri). 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Ekseri
yet kalmadı. Yoklama yapmalı. 

REİS — Pazartesi günkü rııznamenıiz kararı 
sabıkımız veçhile Teşkilâtı Esasiye kanununa 
münhasırdı i-. Ati ruznamemiz de: 

1. — Bilûmum zabıtan ve efrattan âzayi mü-
himesinin birini kaybedenlere sun'i âza imal 
ettirilmesi hakkında lâyihai kanuniye; 

2. — Frenginin men ve tahdidi sirayeti hak-
knıda kanun lâyihası; 

3. — Nusrat Beyin ailesine maaş tahsisi hak
kında lâyihai kanuniye ; 

4. — Adana vilâyeti teşkilâtı mülkiyesi; 
5. — Mecitözü kazasına merbut nahiyelerin 

kaza haline ifrağı; 
fi. — Malta'da mevkuf bulunanların aileleri

ne maaş tahsisi hakkında kanun lâyihası; 
7. — Konya teşkilâtı mülkiyesi hakkındaki 

teklifi kanunileri de âti ruznamenıize ithal edi
yoruz. Mecliste ekseriyet kalmamıştır. Müza-
keriye devam, imkânı olmadığından Meclisi tatil 
ediyorum. Müzakere ikinci maddede kalmıştır, 

İ£Q sonra celseye nihayet verilmiştir. 
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Zabit vekillerine verileeek tahsisat hakkındaki kanunu kabul edenler 

Sabit Ef. (Kayseri), Yusuf Ziya B. (Mer
sin), Atıf Ef. (Ankara), Mustafa Lûtfi B, 
(Siverek), Ömer Lûtfi B. (Amasya), Yusuf 
B. (Denizli), Salâhaddin B, (Üsküdar); Dr. 
Fııad B. (Bolu), Hasan Basri B. (Karesi), Mah
mud Sait B. (Muş), Tunalı Hilmi B. (Bolu), 
Hüseyin Hüsnü B, (Bitlis), Rıza B. (Yozgad), 
Ali Vasıf B. (Genç), Dr. Adnan B. (İstanbul), 
Ata B. (Niğde), Tufan B. (Hakkâri), Riîat 
Ef. (Konya), Ragıb B. (Kütahya), Zekâi R 
(Adana), Raşim B, (Sivas), Derviş B. (Bit
lis), Rıza B. (Kırsehri), Rıza B. (Muş), Ali 
Ulvi B. (Burdur), Ziya B. (Kangin), Necib 
B. (Mardin), Esad Ef. (Aydın), Rifat B. (To
kat), Mustafa Sabbri Ef. (Siird), Hamdi Na
mık B. (izmit), Abdülhalim Çelebi Ef. (Kon
ya), Derviş B. (Mardin), Sabri B. (Kastamo
nu), Yasin B. (Olti), Abdülgani B. (Siverek), 
Feyyaz Ali B. (Yozgad), Mustafa Zeki B, (Der
sim), Mustafa Hilmi B. (Niğde), Tahir Ef. 
(Kângın), Ruşen B. (Gümüşane), Nüzhet B, 
(Ergani), Ziya B, (Sivas), Arif B. (Bitlis), 

Hacı Şükrü B. (Diyanbekir), Şakir B. (Anka
ra), Halil İbrahim B. (Antalya), Sırrı B. (Yoz
gad), Musa Kâzım B. (Konya), Ali Haydar 
(B. (Genç), Memed Nadir B. (İsparta), isma
il B. (Erzurum), Sadık B. (Kırsehri), Atıf B. 
(Kayseri), Necib B. (Ertuğrul), Suphi B. 
(Adana), Mustafa Kemal B. (Ertuğrul), Mus
tafa Vasfı B. (Tokad), Mahmud Celâl B. (Sa
ruhan), Dr. Mustafa B. (Kozan), Asını B. 
(Erzurum), Yahya Galib B. (Kırsehri), Hü
seyin Hüsnü Ef. (İsparta), Naim Ef. (içel), 
Mustafa B. (Karahisarı Şarkı), Muhtar Fikri 
B. (Mersin), Hasan Fehmi B. (Gümüşane), 
Rüstem B. (Olti), Ziya B. (Kândın), Fikri Ef. 
(Genç, ibrahim Süreyya B. (Saruhan), Maz-
har Müfİd B. (Hakkâri), Hasan Hüsnü Ef, (Üs
küdar), Vehbi B. (Karesi), Abdülgani B. (Muş), 
Yusuf izzet Pş. (Bolu), Bahri B. (Yozgad), 
Hüseyin Avni B. (Kozan), Celâl B. (Genç), 
Ömer Mümtaz B. (Ankara), Memdtıh B. (Ka-
rahisan Şarki), Emin B. (Eskişehir), Nuri B. 
(Bolu). 

Reddedenler 
Memed B, (Biga), Süleyman Sırrı B. (Yoz- | gad). 

inebolu - Ankara tariki tahsisatı hakkındaki kanunu kabul edenler 
Ömer Lûtfi B. (Amasya), Emin B. (Erga

ni), Sadık B. (Kırsehri), Yusuf Ziya B. (Mer
sin, Sabit Ef. (Kayseri), Fikri Ef. (Genç), 
Tahir Ef. (Kângın), Memed Nadir B. (İspar
ta), Rüştü B. (Ergani), Abdülhalim Çelebi 
Ef. (Konya), Salâhaddin B. (Üsküdar), Mah
mut Celâl B. (Saruhan), Yahya Galib B. (Kır
sehri), Tufan B. (Hakkâri), Ata B. (Niğde), 
Rıza B. (Yozgad), Memed Ragıb B. (Amasya), 
Şakir B. (Ankara), Atıf B. (Kayseri), Celâl 
B. (Genç), Hasan Hüsnü B. (Üsküdar), Necib 
B. (Ertuğrul), Hüseyin Hüsnü Ef, (İsparta), 
Hakkı Pş. (Niğde), Abdülgani B. (Siverek), 
Hüsrev B. (Trabzon), Zekâi B. (Adana), Mus
tafa Lûtfi B, (Siverek), Vehbi B. (Bitlis, Ab-
dülhak Tevfik B. (Dersim), Muhtar Fikri B. 
(Mersin), Mazhar Müfid B. (Hakkâri), Dr. 
Fuad B. (Bolu), Ali Vasıf B. (Genç), Ahmed 
Ferİd B. (istanbul), Ömer Mümtaz B. (Anka
ra), Reşit B. (Saruhan), Süleyman Sırrı B. 
(Yozgad), Zamir B. (Adana), Dr. Mustafa B. 
(Kozan), Memed Şükrü B. (Karahisarı Sahib), 

Mahmud Sait B. (Muş), HaliUbrahim Ef. (iz
mit), Vehbî B. (Karesi), Asım B. (Erzurum), 
Emir Pş. (Sivas), Mustafa Kemal B. (Ertuğ
rul), Ali Ulvi B. (Burdur), Yusuf izzet Pş. 
(Bolu), Derviş B. (Mardin), Hasan Basri B. 
(Karesi), Mustafa Hilmi Ef. (Niğde), Hasan 
Fehmi B. (Gümüşane), Ali Haydar B. (Genç), 
Behçet B. (Kângın), Faik B. (Cebelibereket), 
Rüstem B. (Olti), Ziya B. (Kângın), Memduh 
B. (Karahisarı Şarki), Nusret Ef. (ErzuTUm), 
Mustafa Sabri Ef. (Siird), Memed B. (Bi
ga), Mustafa B. (Karahisarı Şarki), Ragıb 
B. (Kütahya), Esad Ef. (Aydın), Hüseyin Av
ni B, (Kozan), ismail B. (Erzurum), Rifat 
Ef. (Konya), Şerif B. (Cinob), Bahri B. 
(Yozgad), Abdülgani B. (Muş), Rasim B. (Si
vas), Mustafa Vasfi B. (Tokad), Feyyaz Âli 
B. (Yozgad), Ruşen B. (Gümüşane), Hamdi 
Namık B. (izmit), Dr. Abidin B. (Lâzistan), 
Ziya B. (Sivas), Nüzhet B. (Ergani), Rifat B. 
(Tokad), Ali Rıza Ef. (Batum), Sırrı B. (Er
gani), Sait B. (Kângın), Nuri B. (Bolu). 

Reddedenler 
Tahsin B. (Aydın). 
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Ziraat bankası bütçesine dair olan kanunu kabul edenler 

Hamdi Namık B. (izmit), Hüsrev B. (Trab
zon) ,Hüseyin Avni B. (Kozan), Emir Paşa (Si
vas), Ahmet Hamdi B. (Sivas), Rifat Ef. (Kon
ya), Ruşen B. (Gümüşane), Ali B. (Amasya), 
Celâl B. (Genç,), Devriş B. (Mardin), Feyyaz 
Ali B. (Yozgad), Ragrb B. (Kütahya), Ahmet 
Ferit B. (istanbul), Hüseyin Hüsnü Ef. (İs
parta), Devriş B. (Bitlis), Ali Ulvi B. (Burdur), 
Dr. Mustafa B. (Kozan), Naim Ef, (içel), Muh
tar Fikri B. (Mersin), Atıf Ef. (Ankara), Sır fi 
B. (Ergani), Ali Vasıf B. (Genç), Sadık B. 
(Kırşehir), Memet B. (Biga), Reşit B. (Sanı-
han), Tahsin B. (Aydın), Zamir Bey (Adana), 
Nüzhet B. (Ergani), Memdtıh B. (Karahisarı 
Şarkî), Abdülgani B. (Siverek), Memet Nadir 

B. (İsparta), Kâzım B. (Karesi), Hüseyin Hüs
nü B. (Bitlis)..Mahmut Sait B. (Muş), Zekâi 
B. (Adana), Mahmut Celâl B. (Saruhan), Ha
san Fehmi B. (Gümüşane), Sırrı Ef. (Yzgad), 
Yunus Nadi B. (izmir), Faik B. (Cebelibere
ket), Abdülgani B. (Muş), Ali Haydar B. 
(Genç), Hacı Şükrü B. (iDyarbakır), Memet 
Şükrü B. (Karahisarı Sahip), Hasan Basri B. 
(Karesi), Fikri B. (Genç), Memet Ragıp B. 
(Amasya), Şerif B. (Sinob), Yahya Galib B. 
(Kırşehir), Yusuf B. (Denizli), Sırrı B. (İz
mit), Rıza B. (Muş) Şakir B. (Ankara), Esat 
Ef. (Aydın), Nuri B. (Bolu), Mustafa Lûtfi 
B. (Siverek), Salâhattin B. (Üsküdar), Rasim 
B. (Sivas). 

Reddedenler 
Rıza B, (Yozgad), Hakkı Paşa (Niğde), 

Süleyman Sırrı B. (Yozgad), Sabit Ef. (Kay
seri), Mustafa Hilmi Ef. (Niğde), Cemil B. (Kü
tahya), Rifat B. (Tokat), Bahri B. (Yozgad), 

Tufan B. (Hakkâri), Hüseyin Hüsnü Ef. (Üs
küdar), Ali Rıza Ef. (Batum), Memet Hulusi. 
Ef. (Yozgad), Ziya B. (Gengiri), Halil İbrahim 
Ef. (izmit) . 

İki müstenkif 

Hariciye bütçesine para ilâvesine dair kamımı kabul edenler 

Memet Nadir B. (İsparta), Mazhar Müfit 
B. (Hakkâri,) Süleyman Sırrı B. (Yozgad), 
Nuri B. (Bolu), Tahsin B. (Aydın), Dr. Adnan 
B. (istanbul), Sadık B. (Kırşehir), Rasim B. 
Sivas), Memet B. (Biga), Salâhattin B. (Üskü
dar), Rıza B. (Yozgad), Mustafa Sabri Ef. (Si-
ird), Emir Paşa (Sivas), Rüştü B. (Ergani), 
Rasim B. (iSvas), Said Ef. (Gengiri), Mustafa 
B. (aKrahisarı Şarkî), Sabit Ef. (Kayseri), 
Sırrı B. (Ergani), Musa Kâzım E l (Konya), 
tmsail B. (Erzurum), Abdülhalim Çelebi Ef. 
(Konya), Tımalı Hilmi B. (Bolu), Esat Ef. 
(Aydın),- Edip B. (Batum), Mahmut Celâl B. 

(Saruhan), (Ziya B. (Gengiri), Halil ibrahim 
B. (Antalya), Feyyaz Ali B. (Yozgad), Ziya B. 
(Sivas), Bahri B. (Yozgad), Ömer Mümtaz B. 
Ankara, Zekâi B. (Adana), Rifat B. (Tokat), 
Tahsin B. (Maraş), Atıf B. (Kayseri), Derviş 
B. (Mardin), Hamdi Namık B. (izmit), Yusuf 
B. (Denizli), Ragıp B. (Kütahya), Hasan Feh
mi B. (Gümüşane), Bahri B. (Yozgad), Memet 
Ragıp B. (Amasya), Rıfat Ef. Konya), Celâl B. 
(Genç), Halil İbrahim Ef. (izmit), Dr. Mus
tafa B. (Kozan), Ruşen B. (Gümüşane), Hüs
rev B. (Trabzon), Arta B. (Niğde), Naim Ef. 
(içel), Abdülgani B. (Muş). 

Reddedenler 

Ali Ulvi B. (Burdur), Hasan Basri B. (Ka
resi), Hüseyin Hüsnü Ef. (Üsküdar), Rüstem 
B. (Oltu), Mustafa Hilmi Ef. (Niğde), Memet 
Emin B. (Ergani), Vehbi B. (Bitlis), Yayya 
Galip B. (Kırşehir), Memet Şükrü B. Karahisa
rı Sahip), Ömer Vehbi Ef. (Konya), Atıf Ef. 
Ankara, (Derviş B. (Bitlis), Abdülgani B. 
(Siverek), Ali Haydar B. (Genç), Hüseyin 
Hüsnü Ef, (İsparta), Mustafa Kemal B. (Er-

tuğrul), Salih Ef. (Erzurum), Asım B. (Erzu
rum), Mustafa Vasfi B. (Tokad), Tahir Ef. 
(Gengiri), Memduh B. (Karahisarı Şarkî), Na
fiz B. (Canik) Sabri B. (Kastamonu), Hacı 
Şükrü B. (Diyarbakır), Tufan B. (Hakkâri), 
Vehbi B. (Karesi), Necib B. (Ertuğrul), Fikri 
B. (Genç), Hüsnü B. (Bitlis), Nusrat Ef. (Er
zurum). 

DÖrt müstenkif 

T. B. M. M, Matbaa» 


