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BÎRÎNCÎ CELSE 
Açılma saati : 2,15 sonra 

REİS — Birinci itsisveküı Hasan Fehmi Beyefendi 

KÂTİPLER : Ragıb ;Bey (Kütahya), Atıf Bey (Kayseri) 

REİS — Meclis küşadedildi. Zaptı sabık 
hulâsası okunacak. 

(Zaptı sabık Ragıb Bey «Kütahya» tarafın
dan okundu.) 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci celse 

Hasan Fehmi Beyefendinin tahtı Riyasetle
rinde bilinikad «zaptı sabık Ihulâsası kıraat ve 
aynen kabul olundu. Yozıgad Mebusu Süleyman 
Sırrı Beye ordudaki hizmetinden dolayı, 'bulun
duğu kıta kumandanlığından ita edilmiş olan 
teşekkürname kıraat ; ve Başkumandan Paşa 
Hazretleri vasıtasiyle orduya yazılacak olan te-
şekkürname müsveddesi de okunarak tensib-
olundu. 

Kastamonu Mebusu Murad, Bayezid Mebusu 
Hacı Mehmed, Eskişehir Mebusu Halil ibrahim 
beylerin mezuniyetleri kabul edildi. Ereğli havzai 
fahmiyesindeki amelenin hukukuna ımütaallik 
neşredilen Kanundan dolayı amelenin teşekkü-
ratı İktisat Vekili Bey tarafından Meclise arz 
edildi. Memalikü muhtaslasadaki emlâk ve em
vali ınetrûkenin tarzı idaresine mütaaTlik olan 
Tâyihai kanuniyenin encümende bulunan bu 
mealdeki diğer bir kanunla tevhiden müzakere 
edilmek ü'zere tehiri kabul edildi. Bülâhara Za
bıta! Saydiye Nizamname'sinin tadili 'hakkında
ki lâyiihai kanuniyenin müzakeresine geçilerek 
heyeti umutaıiyesi hakkında serdi mütalâattan 
sonra, 'teneffüs için celse tatil olundu. 

1kinci celse 

Hasan Fehmi Beyefendinin tahtı Riyasetle
rinde bilinikad Tokad Mebusu Mustafa ve Si-
nob Mebusu Rıza Nur beylerin vâki olan tek
lifleri veçhile cepheden avdet etmiş olan Bolu 
Mebusu Yusuf İzzet Paşa Hazretleri tarafından 

geçen harekâtı askeriye hakkında ita edilen ma
lûmat istima olunarak eelse tatil edildi. 

Üçüncü celse 
Hasan Fehmi Beyefendinin tahtı riyasetle

rinde bilinikad harb raporu kıraat edilecek Pa
zar günü içtima edilmek üzere saat beş buçukta 
celseye nihayet verildi. 

Birinci Reis vekil i Kâtip Kâtip 
Hasan Fehmi Ragıb Atıf 

REİS — Zaptı sabık hakkında mütalâa var 
mı? (Kabul kabul sesleri) 

Zaptı sabık aynen kabul olundu. 

4. — MUHTELİF EVRAK 

i . — Başkumandanlık kaleminin lâğvedildi-
ğine dair Başkumandanlıktan gelen telgraf. 

REİS — Başkumandanlık maiyetindeki ka
lemin ilga edildiğine dair Başkumandan Paşa 
Hazretlerinden bir telgraf var. Berayı malû
mat Meclisi Âliye arz olunur. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Başkumandanlık muamelâtının daha basit 

bir şekilde cereyanı için Başkumandanlık kale
mi ilga edilmiştir Başkumandan Müdafaai Mil
liye Vekâleti ve Erkânı Harbiyei Umumiye Ri
yaseti ile bizzat temasta bulunarak çalışacak
tır. Müdafaai Milliye Vekâleti ile Erkânı Har
biyei Umumiye Riyaseti ve icabettikçe diğer 
vekâletler Başkumandan nezdinde vaziyet ve 
muamelâtın icabatına göre lüzum görülecek 
memurları bulunduracaklardır. Bir lüzum his-
solunduk'ça Başkumandanca aidolduğu vekâle
te bildirilecektir. 
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^ Büyük Millet Meclisi Reisi 

Başkumandan 
Mustafa Kemal 
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2. — AZAYI KİRAM MUAMELÂTI 

1. — Mebuslardan bâzılarına izin verilmesi
ne dair Divanı Riyaset kararı 

REİS — Mezuniyet talebinde bulunan rüfe-
kayı kiramın takrirlerini Divanı Riyaset tetkik 
etmiştir. Divan kararı okunacak : 

Heyeti Umumiyeye 
Âtide isimleri muharrer zevata mazereti ka-

tiyelerine nıebni hizalarında gösterildiği mik
tarda mezuniyet itası Divanı Riyasetçe tensib-
edilmiş olmakla keyfiyet Heyeti Umumiyenin 
nazarı tasvibine arz olunur. 

Büyük Millet Meclisi 
Reisisani Vekili 

Faik 

REÎS — Rıza Nur Bey (Sinob) üç ay, mezu
niyetini kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul 
edilmiştir. 

YASIN B. (Gazianteb) — Divanı Riyaset 
nisabı müzakereyi daha ziyade nazarı dikkate 
alarak mezun gidenlerin Teşrinievvel iptidala
rında Meclise iştirak etmek üzere avdetlerini na
zarı itibara alıyor mu? Katiyen almıyor zanne
derim. Rica ederim, dairei intihabiyeleri uzak 
olan bu gibi arkadaşlarımıza mezuniyet vermek 
doğru değildir. Nisabı müzakereye halel gelecek, 
diğer arkadaşlar da gidemiyecek. 

REÎS — Efendim mâlûmâliniz, mezuniyet 
mesaili zata taallûk ettiği için bunun tetkiki 
Divanı Riyasete aittir. Mezuniyet hakkındaki 
Divan karart bilâmüzakere reyi işari ile karara 
bağlanır. Müspet veya menfi, Divanı Riyaset 
nisabı müzakereyi nazarı dikkate alıyor ve lâ-
zımgelen tetkikatı icra ediyor. Arz ediyorum. 
Arkadaşlardan rica ederim ki, nizamnamenin 
ahkâmına riayetkar olalım. Nisabı müzakere üze
rinde, mezuniyet mesaili üzerinde müzakere et-
miyelinı. 

YASİN B. (Gazianteb) — Reis Bey müsaade 
buyurunuz. 

REÎS — Müsaade buyurunuz, sözünüz yok. 
TUNALI HİLMİ B. (Bolu) - Yalnız Rıza 

Nur Beyden rica ederiz, azimetini tehir etsin. 
REÎS — Hacı Tahir Efendi (İsparta) bir ay, 

kabul ediliyor mu? (Daha yeni geldi sesleri) 
efendim müsaade buyurun, geçen eyyama mah
sustur. Kabul buyurmıyanlar lütfen el kaldırsın 
efendim. Bir daha reye vaz'ediyorum. 
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Hacı Tahir Efendinin bir ay mezuniyetini 

kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edildi. 
Osman Nuri Bey (Bursa) evvelki mezuniye

tinin hitamından itibaren yirmi gün, kabul bu
yuranlar lütfen el kaldırsın. Kabul edildi efen
dim. 

Ragıb Bey (Amasya) üç ay, kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Kabul edildi efendim. 

Esad Bey (Mardin) üç ay, kabul buyuran
lar lütfen el kaldırsın. Kabul edildi efendim. 

Ahmed Bey (Yozgad) üç ay, kabul buyuran
lar lütfen el kaldırsın. Kabul edildi efendim. 

Bekir Sıdkı Bey (Siverek) üç ay, kabul eden
ler lütfen el kaldırsın. Kabul edildi^ efendim. 

İbrahim Bey (Mardin) üç ay, kabul eden
ler lütfen el kaldırsın. Kabul edildi. 

Rasim Bey (Elâziz) iki ay, kabul edenler lüt
fen el kaldırsın. Kabul edildi. 

Naci Bey (Elâziz) üç ay, kabul edenler lüt
fen el kaldırsın. Kabul edildi. 

Rıza Bey (Yozgad) üç ay, kabul edenler lüt
fen el kaldırsın. Kabul edildi. 

Süleyman S i m Bey (Yozgad) iki ay, kabul 
edenler lütfen el kaldirsm. Kabul edildi. 

3. — TAKRİRLER 

1. — Aydın Mebusu Esad Efendi ile iki arka
daşının, ajans haberlerinin her tarafa muntaza
man neşir ve tamimine dair takriri 

REİS — Ajansın her tarafa muntazaman ne
şir ve tamiminin temini zımnında Aydın Mebusu 
Esad Efendi, Erzurum Mebusu Durak Bey, Ay-„ 
dm Mebusu Süleyman Efendi takrirlerinin 
Dahiliye Vekâletine havalesini teklif ediyorlar. 
Arzu buyurursanız Dahiliye Vekâletine havale 
edelim. (Hay, hay sesleri) 

6. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
1. — Zabıtai Say diye Nizamnamesinin bâzı 

mevaddıntn tadiline dair kanun lâyihası ve Ka-
vanini Maliye ve Muvazenei Maliye encümenleri 
mazbataları 

REİS — Ruznanıei müzakerata geçiyoruz, 
Zabıtai Saydiye Nizamnamesinin bâzı mevad-
dmın tadiline dair Kanunun heyeti umumiyesi 
hakkında müzakereye başlamıştık, henüz hita
ma etmemişti. Söz istiyen zevat isimlerini kay-
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elettirsin... O halde heyeti umumiyesi hakkın
da söz istiyen yok. Maddelere geçilmesini ka
bul edenler lütfen el kaldırsın. Maddelere ge
çilmesi kabul edilmiştir. 

MADDE 1. — 18 Saf er 1299 tarihli Zabıtai 
Saydiye'Nizamnamesinin üçüncü maddesi ber-
veçlıi âti tadil olunmuştur : 

Sayyada yerilecek ruhsat tezkeresi için an
cak yüz kın us alınır. Bu tezkereler münhası
ran şahsa ve sayyadm namına ita olunup hük
mü mensubolduğu senei maliyeye mahsustur. 
iki ve daha ziyade eşhas yalnız bir tezkere ile 
sayyatlık edemez. 

HASAN BASKİ B. (Karesi) — Sayyada ye
rine, avcıya, denilsin. 

RAGIB B. (Amasya) — Reis Bey, bir tadil-
namem var. 

REİS •— Efendim! bir tadilname vardır, ta-
dilnameyi okuyacağız : 

Riyaseti CÜcliloyo 
Zabıtai Saydiye Nizamnamesinin birinci mad

desine fıkrai fit iyenin ilâvesini teklif eylerim. 
Ancak, mütaaddit eşhas ile idaresi lâzımgelen 

alâtı saydiye için bir tezkere kâfidir. 
Amasya 

Mehmed Ragıb 

OPERATÖR EMİN B. (Bursa) —Münasip, 
münasip. 

DURAK B. (Erzurum) — Tadil edilen mad
de nedir acaba? Şu okurısa ve anlasak. 

REİS — Dün okundu ve yazdınız, madde ev-
„velce tabedilmişti. Ve tev-d edildi ve aynı za

manda dün okundu. Bu tadilname hakkında cn-
cümenlerce bir mütalâa var mı? 

TUNA.LI HİLMİ B. (Bolu) — Efendim, iki 
veya daha ziyade (eşhas) denmez. (Şahıs) denir. 
(Doğru şada lan) 

REİS — Şimdi okunan Ragıb Beyin tadilna-
mesiııde bir fıkra ilâvesi teklif ediliyor. Nazarı 
dikkate alanlar lütfen ellerini kaldrısm... (Anla
şılmadı, sesleri) 

Efendim; Anlaşılmadı, diyorlar. 
RAGIB B. (Amasya) — İzah edeyim efendim. 

Arz ettiğim veçhile, malûm âl il eridir ki, bâzı av
cılık çok alâtla olur. Kuş avcıları, hayvan aveıla-
ları bunları birer tüfekle veya tuzakla yaparlar. 
Fakat, bâzı avcılar vardır ki, onlar avları etraf
tan kovalamak ve tarassudettiği mahalle getirmek 
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için ücretli adamlar istihdam ederler. Nitekim 
balıkçılar ağ kurarlar. Ağ çekerler. Balıkçı bir 
adam demektir. Avın menfaati bir adamındır. 
Fakat, ağ serpmeye ve saireye yardım için adam 
istihdamına mecburdur. Eğer madde böyle kalır
sa onun her defasında istihdam ettiği adamlar 
için tezkere almaya ihtiyacı vardır. Halbuki, 
avcı bir adamdır, al ât birdir. Bunun istihdam 
edeceği adamların tezkereden istisnası lâzımgelir. 
Mesele bundan ibarettir. 

SALÂHA D DİN B. (Mersin) — Ücretle is
tihdam ettiği adam nispetinde temettü vermesi 
lâzımdır. Halbuki, o zat bir tezkere ile kurtulu
yor. Alelade bir sayyat gibi bir tezkere ile vazi
fe görecektir. Acaba burada Hazinenin menfaa
tine zarar olabilir mi? 

RAGIB B. (Amasya) — O vakit olur, onun 
da fazla ücret vermesi lâzımdır. 

ABDFLLAII Ef. (İzmit) — Refiki Muhtere
mimin söylediği söz Hazinenin menfaatine muz ir
dir. Bilirsiniz ki, bir dalyan sekiz, dokuz, on ki
şilik olur. Ekseriya bu eşhas hissedardır. Bunun 
için tadil teklifi katiyen doğru değildir. Her bi
rerleri birer ruhsatname almalıdır. Hazinenin 
mazarratını muciptir. 

REİS — Tadilname okundu. Sahibi takrir 
izahatta bulundular. 

SIRRI B. (İzmit) — İtirazata Maliye Vekili 
Beyin cevap vermesi lâzımdır. 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — 
Maddenin aynen kabulünü istirham ediyorum. 

REİS — Efendim; tadilnameyi nazarı müta
lâaya alanlar lütfen el kaldırsın... Tadilname na
zarı itibara alınmadı. 

Van Mebusu Hakkı Beyin bir takriri var, oku
nacak : 

Riyaseti Celileye 
Müzakere etmekte olduğumuz kanunun birin

ci maddesindeki sayyada, sayyadm, sayyarlık ke
limelerinin avcıya, avcının, avcılık suretinde ta
dilini teklif ederim. 

Van 
Hakkı 

REİS — Takriri nazarı mütalâaya alanlar 
lütfen el kaldırsın... Nazarı mütalâaya alındı. Ya
ni Arapça kelimeler yerine Türkçe kelimeler ko^ 
nacak, Maddevi revi âlinize vaz'ediyorum. 
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HAMDİ B. (Amasya) — Serlevhayı değiş

tirmek lâzımdır. 
REİS — Maddeyi tashihat veçhile kabul bu

yuranlar lütfen el kaldırsın... Birinci madde 
tashihat veçhile kabul edildi. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — O halde Avcı 
Zabıtası Kanunu denmesi lâzımdır. 

REÎS — Serlevhasının dahi Türkçe olarak 
tashihini kabul edenler lütfen el kaldırsın... (Ta
biî, sadaları) Tashih edildi. 

MADDE 2. — Kanunu mezkûrun dördüncü 
maddesi berveçhi âti tadil olunmuştur: 

Deniz ve denizden madudolan cesim göller dâ
hilinde ve bahra mensup nehirlerin mansıpla
rında gerek dalyan ve gerek ağ ve olta vasıtasiy-
le saydolunan balıklardan midye, istiridye, ta
rak, pensi, sülünüs, ve aşvadis, yengeç, İstakoz, 
teke ve mümasil hayvanatı mukaşşerei , bahriye 
ile nehir, göl ve derelerden saydolunan balık 
ve hayvanatı nehriyeden yüzde on beş resim 
alınır. Bu resimler, saydın cümlesi doğruca ba
lıkhanesi olan mahallerde balıkhanelere götü
rülerek memur ve ashabı hazır oldukları halde 
münadi vasıtasiyle bilmüzayede takarrür eden 
fiyat üzerinden istifa olunur. 

REİS — İkinci madde hakkında encümen 
izahat verecek mi? 

HALİL İBRAHİM Ef. (İzmit) — Bâzı göl
leri mültezime verirler. Mültezime ihale eder
ler. Bâzı göllerden rüsum alınmaz. Mültezime 
ihale edilen göllerden başka, rüsum alınır mı 
alınmaz mı! 

REİS — Bedeli iltizamdan başka resim alı
nıp almmıyacağını sual ediyorlar. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Ev
velâ şu kanun hakkında alâkadar olan izahat 
versin, anlamıyoruz. Körü körüne müzakere 'edi
yoruz, esas nedir, tadilnamef nedir? 

REİS — Encümen izahat versin. 
ABDULLAH Ef. (İzmit) — Reis Bey, Mali

ye Vekili Bey izahat versinler, esasen böyle 
bir kanun vardır. Bu kanuna neden ihtiyaç his
sediliyor? Düyunu Umumiye mi, teklif ediyor? 
Bu bapta izahat versinler. Arkadaşlarımızın 
buyurdukları pek doğrudur. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — 
Müsaade buyurursanız bu kanunun tehiri mü
zakeresini istirham ederim. 
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REİS — Efendim; Maliye Vekili Bey mü

zakerenin tehirini teklif ediyor. Bu husustaki 
müzakerenin tehirini tensip buyuruyorsunuz de
ğil nııi? (Muvafık, sesleri) tehir edilmiştir. 

5. — MAZBATALAR 

1. — Tuz Kanununun bâzı maddelerini nıu-
adelil kanun lâyihası ve Kav anini Maliye ve Mu-
vazenei Maliye encümenleri mazbatalar}. 

REİS — Tuz Nizamnamesi hakkındaki Ka
nunun müzakeresine geçiyoruz. 

Esbabı mucibe lâyihası 

Havayiei zaruriye arasında fiyatı asgari on, 
âzami elli ve daha fazla misil tezayüdetmemiş 
ancak Devlet inhisarmdaki tuzdur. Bundan baş
ka et, ekmek, yağ, yumurta, peynir, süt, 
yoğurt gibi bunların cümlesi mevaşiden is
tihsal olunmakta bulunmasına mebni tuzla 
tabiî bir alâkaya maliktirler. Havayiei haya-
tiyemizden olan ekmeğin kıyyesi bir kuruş
tan on beş kuruşa tereffü eylediği gibi etin 
kıyyesi yüz, yağın iki yüz elli kuruşa satıl
dığı bu zamanlarda tuzun kilosunu üş kuruşa 
satmak iktisadiyatın Devlete ait kısmında gay-
rimâkul bir muvazenesizliğin memalikte imâ-
liye ve ihraciye ve heyeti inzibatiye masraf
larının bir o kadar daha artmış olması mu
vacehesinde idamesi muvafık olamıyacağma 
göre memalikte tuzun kilosuna, iki kuruşun 
zammiylo beş kuruşa sattırılması hissedile
cek tekâliften addedilemiyeceği anlaşılmış ve 
bu bapta tanzim kılman maddei kanuniye 
merbutan takdim kılınmıştır. 

Tuz Resmine dair olan 23 Eylül 1336 tarihli 
kanunu muaddil lâyihai kanuniye 

MADDE 1. — 23 Eylül 1:336 tarihli Tuz 
Resmine dair olan Kanunun birinci ve beşin
ci maddelerinde muharrer üç kuruş, beş ku
ruşa iblâğ edilmiştir. 

MADDE 2. — Kanunu mezkûrun ikinci 
maddesi işbu kanunun mevkii meriyete vaz'-
ında tekrar tatbik olunacaktır. 

MADDE 3. — İşbu Kanun tarihi neşrinden 
itibaren mutaberdir. 
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îşbıı Kanunun icrasına Ma
liye Vekili memurdur 
İcra Vekilleri Heyeti 
Reisi ve Müdafaai 

Milliyo Vekili 
Fevzi 

Adliye Vekili 
Refik Şevket 

Harici.ye Vekâleti V. 
Fevzi 

Maarif Vekili 
Hamdullah subhi 

İktisat Vekili 
Mahmud Celâl 

22 Mayıs 1337 
Seriye Vekili 

Fehmi 

Dahiliye Vekili 
Ata 

Maliye Vekili 
Hasan Hüsnü 
Nafıa Vekili 
Ömer Lûtfi 

Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekili 

Dr. Refik 
Erkânı Harbiyei Umumiye V. V. 

Fevzi 

Kavaııini Maliye Encümeni mazbatası 
23 Eylül 1336 tarihli Tuz Nizamnamesinin 

bâzı mevaddmı tadilen Heyeti Vekileden tan
zim kılınıp encümenimize havale olunan lâ-
yihai kanuniye bittetkik Tuz Resminin beş ku
ruşa iblâğı hakkında dermeyan olunan esbabı 
mucibe encümenimizce de varit görülerek teklifi 
mezkûr aynen kabul edilmekle Muvazenei Maliye 
Encümenine tevdi olunur. 
Reisi Encümen 

Erzurum 
Hüseyin Avni 

Âza 
Mustafa 

Âza 

Mazbata M. 

Ali Vefa 
Âza 

Kâtip 

Necib 
Âza 

Âza 
İsmet 

Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 
23 Eylül 1336 tarihli Tuz Nizamnamesinin 

bâzı mevaddmı tadilen Heyeti Vekileden tanzim 
kılınıp encümenimize havale olunan lâyihai ka
nuniye bittetkik Hükümetin teklifi muvafık gö
rülmüş, mezkûr kanun aynen kabul edilmiş ol
makla Heyeti Umumiyeye arz ve takdim kılındı. 

Muvazenei 

Mazbata M. 
Saruhan 

Mustafa Necati 
Âza 

Kastamonu 
Dr. Suad 

Maliye Encümeni Reisi 
Mazhar Müfid 

Kâtip Âza 
Mardin Kütahya 
Necib Besim Atalay 
Âza Âza 

Kozan Bay ez id 
Dr. Mustafa Âtıl 
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Âza Âza 

Kırşehir . Yozgad 
Sadık Ahmed 

Âza 
Karesi 

Hacim Muyüddin 
Âza 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü 

Âza Âza 
Niğde İçel 
Hakkı 

Âza 
Kângırı 

Neşet Nâzım 
Âza 

Antalya 
Hasan Tahsin 

Âza 
Antalya 

Ali Vefa -
Âza 

Çorum 
Haşim 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — 
Efendim! Geçen sene Heyeti Celilenizce kabul 
edilen bir kanun mucibince memaliki Osmaniye 
memlehalarında satılan tuzun fiyatı resmîsi 
(3) kuruştur. İhtiyacı istihsalâtı dâhiliye ile 
temin edilemiyen memaliki baideye memaliki ec-
nebiyeden vukubıılaeak ithalâttan da Gümrük 
Resmi namiyle bir resim almıyor ve yine yekûnu 
(3) kuruştur. 23 numaralı kanunda bu seneki 
Muvazenei Umumiye lâyihasiyle bu kanunun ta
dili yani tuzun fiyatı resmîsi ve ithalât vâki ola
cak yerlerde İthalât Resmi olan (3) kuruşun (5) 
kuruşa iblâğına dair bir kanun teklif edilmişti. 
Bu lâyiha Muvazene ve Kavanini Maliye encü
menlerince tetkik edilmiş ve Hükümetin teklifine 
muvafakat edilmiştir. 

Maksat fiyatı resmî ile İthalât Resmi beraber 
olarak (beş) kuruşa iblâğdır. Bu kanunun iki 
esbabı mucibesi vardır. Birisi, Heyeti Celileni-
zin malûmu olan bütçemizdeki açığa karşılık va
ridat tedariki için aranılan muvazene meyanm-
da Tuz Resminin fiyatı mirisinin de (3) kuruş
tan (5) kuruşa iblâğına mecburiyet hâsıl olmuş
tur. Yani, sebebin birisi, ihtiyacatı maliye, za
rureti maliyeden. İkinci bir sebep daha var
dır ki: Esbabı iktisadiyeye müstenittir. Malûmu 
âlileri olduğu veçhile tuzun, Harbi Umumiden 
evvel kilosu bir kuruş beş paraya satılıyordu. 
O zamandan beri harbin tevlidettiği vakayii ik
tisadiye ve eşya ücretlerinde husule gelen fev
kalâde terakki tuzun fiyatını da vasati olarak 
on misline iblâğ eylemiştir. Vaktiyle memlâha-
larda beş, on kuruş yevmiye ile amele tedarik 
edilip istihdam edilmekte iken bugün memlâha-
lar asgari elli kuruş yevmiye vermek mecbu
riyetinde kalmaktadır. Netice itibariyle (üç) 
kuruş fiyatı resmî ile memlâhalarda satılan 
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Tuz Resmi pek cüzi bir şey bırakmaktadır. , 
Hattâ bâzı memlâhalar zararına işlemektedir. 
Bu iki esbaba binaen Tuz Resminin (üç) ku
ruştan (Beş) kuruşa iblâğına Hükümetçe ihtiyaç 
hissedftmiş ve teklif de Muvazene ve Kavanini 
Maliye encümenlerince kabul edilmiştir. Vakaa 
tuz ihtiyacatı zarur iyeden madut eşya olmak 
itibariyle ve bilhassa köylü ve erbabı ziraat ve 
hayvanat sahiplerinin daha ziyade istihlâk ettik
leri bir madde olduğundan böyle mevaddan 
ağır resim istifası hem nazariyatı maliyece, 
hem maişet ve adalet noktai nazarından biraz 
şayanı tenkid görülürse de aynı zamanda arz 
ettğim iki sebep, masarifi zaruriyeye bilhassa 
masarifi istihsaliyeye ancak tekabül edebilmesi 
ve sonra vergilerin tahsili kolay olan eşyaya, 
menabie vaz'ı da yine nazariyatı maliyenin ka
bul ettiği şekillerden olmak itibariyle mahzuru 
olmakla beraber kabiliyeti tatbikiyesindeki su
huleti ve bilhassa Hazineye - şu müşkilâtı ma
liye içerisinde - lâakal bir milyon kadar varidat 
temin etmesi hasebiyle bu lâyihanın şayanı 
kabul olduğuna kanaat hâsıl olmuş ve Hükü
metin bu kanaatine de Muvazenei Maliye Encü
meni iştirak etmiştir. 

Teklif; resmî fiyatı mirînin 3 kuruştan 5 
kuruşa iblâğıdır. Mamafih memlehalardan ya
pılacak nakliyat ile Düyunu Umumiye marife
tiyle bâzı muayyen yerlerde tuz depoları açarak 
doğrudan doğruya erbabı istihlâke, fiyatı mirî-
siyle tuz satmaya çalışarak, erbabı ticaretin 
nakledip müşterilere 8 - 1 0 kuruşa sattıkları 
fiyattan daha dun bedelle mal olması için ted
bir ittihaz edilecektir. Mümkün mertebe erbabı ih
tiyacın ayağına kadar tuzu getirerek, imkân dai
resinde ambarlardan fiyatı resmîsi üzerine tuz 
satışını tevsi etmek suretiyle fiyata ilâve ettiği
miz miktardan bir kısmını nakliyatı mutavassı-
tadan istifade ederek ve masariften kurtulmak 
suretiyle telâfi etmek istiyoruz. Her halde ka
nunun arz ettiğim esbaba binaen kaimi edilme
si lâzımdır. 

NEBİL Ef. (Karahisarı Sahib) — Şimdi bu 
3 kuruş resmi 5 kuruşa iblâğ edeceğiz, bu, ha
riçten gelecek tuzlara da tatbik olunacak mı? 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Devamla) — 
O da var efendim. Eğer tuzu hariçten ithal et
mek mecburiyetinde kalacak olursak ondan da 
beş kuruş resim tahsil edeceğiz. | 
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NEBİL Ef. (Karahisarı Sahib) — Sarahat 

yoktur. Eğer bunu böyle kabul edecek olursak 
dahilî istihsalât sıfıra inecektir. Vesaiti dâhili
yemiz mefkuttur. O vakit yapamıyacağız. 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Devamla) — 
Hariçten gelen tuzlardan Gümrük Resmi olarak 
üç kuruş alıyor ve ithal ediyorduk. Fakat iki 
aydan beri, üç aydan beri yapılan tamimler ile 
bilhassa İstanbul'daki Düyunu Umumiyemizden 
muhtacolduğumuz tuzu celbetmek, hattâ nakli
yatı dâhil olduğu halde, ucuz bir fiyatla celbet
mek imkânı hâsıl bulunduğu için bütün sevahili-
mize, İstanbul Düyunu Umumiye İdaresi vası-
tasiyle, tuz gelmektedir. Fakat memaliki ecne-
biyeden tuz ithal edilmemektedir. Mecburiyet 
görürsek, gerek istihsalât ve ithalât ve gerekse 
İstanbul'dan gelecek tuz muvaredatiyle memle
ketimizin tuz ihtiyacım temin edemezsek idare
yi tuzsuz bırakmaktansa, hariçte tuz varsa, it
hali kabul etmek, zannedersem şayanı terviç
tir. Fakat fiiliyatta bu, vâki olmamaktadır. 
Maatteessüf bugün vesaiti nakliye mefkuttur. 

NEBİL Ef. (Karahisarı Sahib) — Dahilî 
istihsalât yapamıyacağız. Binaenaleyh eğer ha
riçten gelecek tuzun kilosu beş kuruş olursa 
deniz yolunu açacağız. Sevabile bu sevahilden 
daha yüz kilometre berilere çok ithalât yapaca
ğız, sonra ziyan edeceğiz. 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Devamla) 
— Beş kuruşa iblâğ edileceği tasrih edilmiştir. 

RAGIB B. (Amasya) — Vekil Bey! Acaba 
Tuz Resminin (3) kuruştan (5) kuruşa çıkarıl-
masiyle hâsıl olacak varidat ile, daha evvelki 
varidatın erkanımı mukayese ve izah edebilir 
misiniz ? 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Devamla) 
— Pek eski zamanlardaki erkanı, malûmuâliniz 
Maliyeye yeni geldim. Tuz Resmi Düyunu Umu-
miyeye aittir. Tuz miktarı, istihsalâtı ve vari
datı seneden seneye tehalüf eder. Bunların hep
si, varidatı muhassasada" tecemmu etmekte ol
duğu için bizde kaydı yoktur. Fakat sizi temin 
edebilirim ki, öteden beri yanlış bir nazariye 
var; resim üç kuruş olursa istihlâkât ziyade 
olur, yekûn itibariyle varidat ziyade olur, bu
nu beş kuruşa iblâğ edecek olursanız varidat 
dahi azalır, bu gayet yanlış bir nazariyedir. 
Bunu hiçbir kimse ispat edemez. Bu daha ziya
de posta ve telgraf ücretlerindıe mevzuubahs-



t : 78 18.9 
olan bir meseledir, nakliyat tarifelerinde mev-
zuubahsolan şeydir. îstihlâkâtı, umumi ve za
ruri olan eşyada bu varit değildir. Bu nevi eş
yaya her vukubulan zammiyatm, istatistiklerin 
de irae etmekte olduğu veçhile, her halde vari
data bir şey ilâve ettiği erbabı vukufun bilcüm
le icra ettikleri tetkikat ile sabit olmuştur. 

YASlN B. (Gazianteb) — Hazine, resmin 
üç kuruşa iblâğında kırk bin lira zarar etti, bu
nu Düyunu Umumiye ispat eder. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN B. (Devamla) 
— Hayır efendim ispat edemez. 

YASİN B. (Gazianteb) — Bir sual soraca
ğım. Maliye Vekili Bey buyurdular ki ; noksan 
yoktur. Bendeniz buradaki Düyunu Umumiye-
ye sordum. Resmin üç kuruşa iblâğında kırk 
bin lira satış fiyatında zarar etmiş. Beş kuruşa 
iblâğında ,ise seksen bin lira zarar edecektir. 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Devamla) 
— Böyle bir şey vâki değildir, bunu reddede
rim. Çünkü; bu lâyihayı, Hükümet hazırlarken 
Tuz Resmini cibayet eden Düyunu Umumiye 
Müdüriyetinin reyi de alınmıştır. Herhalde zam
mı fiyatın varidata tesir edeceği ve hattâ arz 
ettiğim gibi bu iki kuruş zammın bir sene zar
fında bir milyon lira kadar fazla varidat geti
receği düşünülmüş ve ona göre teklif edilmiştir. 
Müdüriyeti Umumiyenin mütalâası ya vâki de
ğil veya hilafı hakikattir. 

ZAMİR B. (Adana) — Usulü müzakere hak
kında arz edıeceğim. Bu kanun memleketin ha
yatına taallûk eder, İktisat Encümenine gitme
sini rica ederim. 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Meselei müs-
tehirenin takdim.cn reye konmasını teklif ede
rim. 

ABDULLAH Ef. (l^mit) — Bizde bir illet 
vardır. Paraya ihtiyaç hissettik mi? Filân şe
yin üzerine zammiyat icra edelim, postanın 
üzerine zammiyat icra yapalım, tuzun üzerine 
zammiyat yapalım, deriz. Tuza zammettiğimiz 
miktar daha üç ay olmadan kırk paradan on 
iki kuruşa çıkardık. Buna bendeniz Muvazenei 
Maliye Encümeninde de muhaliftim. Burada da 
aynen söylemek isterim. Bu, milletin üzerine 
büyük bir bârı fızını teşkil eder. Bugün Tuz 
Resmi üç kuruş olduğu halde, arkadaşlar on beş 
kuruşa ahali tuz alıyor. Beş kuruşa iblâğ edi
lirse kaça satılacaktır? İnsaf edelim. Bu mille
te ne zaman insaf edeceğiz? Millete ne vakit iyi- ! 
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lik edeceğiz? Muvazenei Maliye Encümeninde 
de bendeniz buna muhalif olduğum için burada 
da söylüyorum. Fakat Muvazenei Maliye En
cümeni bunu ıstırarî olarak kabul etmiştir. Büt
çeyi tevazün ettirmek için vergilerin üzerine 
yüzde kırk zammediyor. Binaenaleyh tuzun üze
rine zammiyat icra edilmesi muvafıkı mâdelet 
değildir. 

İkincisi; yarın İstanbul açılacak olursa tuz 
kaçakçılığının önünü alamayız. Maliye Vekili 
Ferid Bey arkadaşımızın zamanında da Tuız Res
mine zammedilmiştir. Her halde bunun reddini 
teklif ederim. Arkadaşımız buyurdular ki; İkti
sat Encümenine alâkası vardır, o halde karara lü
zum yoktur. Oraya gitsin. 

HAŞİM B. (Çorum) — Encümen Mazbata 
Muharriri, efendim!.... 

HALİL İBRAHİM B. (Antalya) — Mesaili 
iksadiyeden olabilir. Fakat bütün mesailin... 

REİS — Efendim! Bu lâyihai kanuniyenin 
İktisat Encümenine havalesini tensip buyuran
lar lütfen el kaldırsın. 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — 
İktisat ile alâkası yoktur. 

REİS -— Aksini arzu buyuranlar lütfen el 
kaldırsın. Müzakerenin devamını kabul edenler el 
kaldırsın. Müzakereye devam edeceğiz. 

VEHBİ Ef. (Konya) — Efendim, şu kürsüde 
Heyeti Vekilenin, filân noktadan masrafımız azal
mıştır, varidatımızın şu kısmını ahalimizin üze
rinden kaldıracağız, dediğini görmüyoruz ve gör-
miyeceğiz: Abdullah Efendinin buyurdukları 
veçhile efendiler zammedilen iki kuruş az bir şey. 
Fakat, köylülere yirmi beş kuruşa mal oluyor. Bu 
tahmil etmiş olduğumuz bârı sakili düşünerek hiç 
olmazsa bol bol tuz yemelerini bari takyidetmi-
yelim. Bir okka tuz köylüye tam yirmi beş kuru
şa mal oluyor. Köylünün askerlik dolayısiyle çifti 
bozuldu, varidatı kalmadı. Tuz da yirmi beş ku
ruş olursa rica ederim ne olur? Tuz yiyemiyen 
köylüler vardır. Neden iki kuruş bir şey değil? Bu
nun vesaiti nakliyesini ve kirasını düşünelim. Bu
nu ne kadar ticaretle satacak? Binaenaleyh bu 
maddenin reddini teklif ederim. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Efendim, Ho
ca Efendinin sözleri maateessüf bence ret ve cer
he lâyıktır, zannmdayım. Hattâ zam değil, şid
detli bir fikir taşıyorum. Zabıtları açacak olur
sak arkadaşlar göreceğiz ki; geçen sene tamamiy-

- 246 

http://takdim.cn


î : 78 18.9 
le söylenmiş sözler bu defa da aynen söylenmiş
tir. Bu âciz arkadaşınız burada yine aynı surette 
bağırmış ve demiştir ki : Para, para, para... Bi
naenaleyh, mademki, bütçe açığı vardır ve bütçe 
açığı münasebetiyle zavallı Mehmed'im, zavallı 
köylülerim angaryaya koşturuluyor, gel Meh-
med'çiğim, koş arabayı, koş öküzleri, yüklen şu
nu, deniliyor. (.) halde ben bu zammı öper de başı
ma koyarım. Çünkü kanunidir. Çünkü Mehmed-
cik yirmi milyon yerine on dokuz milyon açık 
karşısında bulunacaktır. İnşallah bizim köylümüz 
tamamiyle eski köylülükten kurtulacaktır. Çünkü 
bu zafer onun nişanıdır. Ve onun uyanmasıdır. O 
köylünün uyanması ve köylünün hakkını idrak et
mesi sayesindedir ki : Bugün millet coşmuş ve 
düşmanı kovalamıştır, ve kovalıyor. Binaenaleyh 
yeni bir devir açılmıştır. Ve İnşallah Taala o de
virde Mehmedcik nurani bir sütun gibi göklere 
yükselecek ve köylüler onun etrafında tevaf ede
cektir. Binaenaleyh kanunun kabulünü teklif edi
yorum. 

CAVİD B. (Kars) — Arkadaşlar! Tuz mese
lesini birkaç noktai nazardan düşünmek lâzım. 
Fakir köylü et pahalıdır diye yiyemiyor. Ak
şamları bir tuzlu çorba yapıyordu, biz tuz fi
yatını da, et fiyatını da ibl'âğ edeceğiz. Bu bi
rincisi ; 

'Sonra ikincisi; birçok aşair vardır. Meselâ 
bizim dairei intihabiye gibi, Van, Bitlis, Kars, 
Bayezid gibi yerlerde bulunan aşair birçok ko
yun beslerler. Bunlar koyunla/rina behemehal 
tuz yedirmek mecburiyetindedirler. Efendiler, 
tuz fiyatı üç kuruşa çıkdıktan sonra tuz alıp 
hayvanlarına yedirmeyi azaltmışlardır. Yani üç 
kuruştan Hükümet tuz satamadı. Fiyatı yük
selttik, sarfiyat azaldı. Köylüler tuz alıp yedi-
remiyor. Sonra bâzı yerlerde tuzu kuyu veya 
membalardan çıkarırlar. Eğer tuz ucuz olursa 
kaçakçılık olmaz, sirkat olmaz, suiistimal' ol
maz. Ahali cebren üç. kuruşa almaya mecbur
dur. Fakat köyüne gidip yirmi beş kuruşa sata
cak. Kağızman'da bizim tarafta, Oltu'da tuz 
kocaman dağ halindedir. Gelenler, geçenler vu
rur halitayı, biraz çıkarır gider. Kağızman'daki 
memlaha memuru ile görüştüm. Dedim ki; ne
dir bu kaçakçılık? Siz bunları muhafaza ede
ceksiniz, . falan edeceksiniz, burasını niçin mu
hafaza etmiyorsun? Eğer muhafız verilirse kim
seye bir parçacık şey kaptırmam, dedi. Demek 
ki; bir tabur askeri tuz memlehasına göndere-
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lim. Mâruzâtım, tuzun "fiyatını artırdıkça ka
çakçılığı da çoğaltacağız. O kaçakçılar dağın 
bir kenarından tuzu çalacak kaçacak, bu cihet
ten de sarfiyat azalacak. Sonra kaçakçılık yap-
tırmıyacağız diye muhafaza memuru getirece
ğiz. Memura maaş vereceğiz, zammettiğimiz o 
parayı da bu yolda sarf edeceğiz. Yani hesab-
edecek olursak netice itibariyle hiçbir vakit 
menfaat yoktur. Yalnız köylü ile Hazineye bir 
zarar hâsıl olacaktır. Binaenaleyh reddini tek
lif ederim. 

YASÎN B. (Gazianteb) — Köylü bir leğen 
hamura bir parça tuz atar, ekmek pişirir. Ak
şama pişirdiği bir çorbadır. Ona bir kaşık tuz 
atar, baharı, karabiberi ve sairesi hep tuzdur. 
Bu meyanda hayvanata da tuz verir. Ben bunu 
sureti imahsusada tetkik ettim. Daha evvelce ya
pılan zammiyatta resmin birden üçe iblâğında 
kırk bin lira açık vermiştir. 

MALİYE VEKİLİ HASAN 13. (Trabzon) — 
Bu katiyen varit değildir. Varidatın artacağını 
ben. taa'hhüdediyorum, 

YASİN B. (Devamla) — Tuz istihlâki ka
çakçılık suretiyle devam ediyor. Kanunun çift
çiler, Mehmetçikler namına reddini talebederim. 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — 
Efendim itirazı dinledim. Hulasaten arz ettiğim 
veçhile; esaslı bir nokta hepinizin kalbine do
kunmuştur. O da tuz gibi ihtiyacı zaruriyeden 
olan bir maddenin bilhassa en fakir sınıfın, er
babı ziraatin ve mevaşi sahiplerinin, bilhassa 
nevaşi sahiplerinin diğer sınıflara nispeten daha 
ziyade muhtacolduğu bir madde olması itibariy
le Tuz Resminin istenildiği tarzda tezyidinin 
muvafık olmadığı yolundadır. Demin arz etmiş
tim ki ; bu lâyihanın teklif edilmesinin iki sebebi 
vardır. Birisi zarureti iktisadiye, birisi bütçenin 
açığı. Bu hepimizce malûmdur. Efendim Hazine
ye varidat temini muhtemel olan her membaa 
müracaat etmek mecburiyetindeyiz. Bunu katî 
olarak arz ediyorum. Her hangi bir memba ki bi
ze ü<<, beş kuruş verir, oraya müracaat mecbu
riyetindeyiz. Bu dâvayı görmek için bu lâzım
dır. Saniyen bir masarifi istihsaliye meselesi var
dır. Bugün bendeniz üç kuruş fii miri ile idare 
etmiyen, masarifi istihsaliyesini korutmyan 
memlehalara malikim. Sonra bu memlehaları ka
patırım. Efendiler zararına işletemem. Ahaliye 
tuz vereceğim diye işletmesi müşkül olan, masa-

— 247 



î : 78 18 . 9 . 
rifi istihsal iyesi bahalı olan nımtakalardaki 
memlâhaları kapatmaya mecbur olacağım. Bu
nun da neticesi, o mmtakadaki ahalinin ihtikâr- J 
la tuz yemesini intaceder, başka bir şey olama/ 1 
efendim. Bu kanunun yapacağı tesiri nazarı dik
kate alarak ve sunufu içtimaiye içinde hangi sı
nıfın, hangisinin omuzuna daha ziyade çökece
ğini bilerek ve hususatı sairesini nazarı itib.na 
alarak bu kanunun müfidolacağına kaaniim 
bendeniz. Rica ederim bu kanunu reddetmeyiniz. 
Varidat meselesine gelince; zam edilince fazla 
varidat hâsıl olacağını taahhüdederim. 

MUSTAFA B. (Tokad) — Vekil Bey hare-' 
kâtı harbiye dol ayı siyi e tekmil köylüler batıyor, 
köylülere yazık değil mi? Rica ederini. 

NEOİB B. (Ertuğrul) — Yazık değil mi? Bu 
köylüye, biraz acıyın. 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — 
Ook teessüf ederim ki, bilhassa kabul ettikleri 
lâyihai kanuniycyi iki encümen namına; Kava-
niııi Maliye, Muvazenei Maliye encümenleri na
mına kimse müdafaa etmiyor. Kabul ettikleri 
kanun ise bir sebep üzerine kabul edilmiştir. 

İtiraz edenlerin de itirazlarını dinledim. Bi-
dayeten geldim, mahzurunu itiraf ettim. Fa
kat bu teklifte zaruret vardır. Bunda da emsa
li gibi biraz mahzur olsa dahi, demin bir arka
daşımızın buyurduğu gibi; şuna buna angarya 
yükletmekten ise resmen, kabul edilmiş kanun 
ile Hazinenin muihtaeolduğu muaveneti tesvi
ye etmek lâzımdır, efendim. 

HAKKI HAMİ B. (Sinob) — Nasıl bir ka
nun olursa olsun yapılırken bir şey nazarı dik
kate alınır, o da menafii umumiyedir ki on
dan hukuku hazine de çıkar. Hukuku umumi
ye dediğimiz şey, menafii umumiye muhassa-
1 asıdır. Menafii umum iyeyi temin etmiyen her 
hangi kanun olursa olsun hukuku umumiye 
için de muzırdır, o hukuku umumiyeyi husu
le getiren efrat için de muzırdır. Heyeti Celi-
leniz şimdiye kadar Meclisi Âlinize sevk edilen 
bu gibi tekâlifi mevzu anın tezyidine mütedair 
olan levayihi kanuniycnin esbabı mucibesini 
tetkik edecek olursanız, bunda olduğu gibi, 
hepsinde aynı cümleyi göreceksiniz. Her bir şe
yin fiyatı yükselmiştir. Ekmeğin okkası on beş 
kuruşa, etin okkası kırk kuruşa çıkmış, bir 
zaman ekmek iki kuruşa iken, tuz kırk paraya 
satılıyordu. Hâlâ bunun üç, dört kuruşa satıl-
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ması doğru değildir. İki kuruş zam ile beş ku
ruşa satılması muvafıkı maclelet değildir. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Hattâ on ku
ruşa. 

HAKKI HAMİ B. (Devamla) — Köylünün 
hukukunu böyle yalnız lâfla muhafaza etmeme
lidir. Köy uşağı senden böyle iki yüzlülük is
temez. 

TlTNALl HİLMİ B. (Bolu) — Eğer sen de 
bu sözü Tunali'ya söylüyorsan alnını karışla
rım. 

HAKKI HAMİ B. (Devamla) — Arz etmiş 
idim ki; esbabı mucibe olarak iki şey gösteril
miştir. Yalnız düşünmüyorlar ki emtiai sairenin 
fiyatı neden yükseldi? Bu menafii umumiyeye 
taallûk ediyor. (Mayi es'arı tenkis edecek bir 
şekil düşünmek lâzım mı? değil mi? Bu cihet 
düşünülüyor. Madem ki falan şey terakki et
miş, buna da zammedelim, bu da yükselsin. Efen
diler. Bu, zannederim milleti temsil eden, mil
letin ruhundan doğan bir meclisden çıkacak ka
nun değildir. Ahali Heyeti Aliyenizi buraya 
gönderdiği zaman her hususta hakkını müda
faa etmek için göndermiştir. Ve hukuku hazi
ne tabi atiyi e meydana çıkacaktır. Kasanın içine 
fazla para koyacağım (5) yerine (6) koyacağım, 
diye milleti bir derece daha ezmek, maatteessüf 
o kasadaki mevcut beş kuruşu da keybetmek 
demektir. Biz, yapacağımız bu kanunlarda uzağa 
gitmiyelim. Bu kanunun varidat temin etmedi
ğini bilelim. Bu belki mâkul ve mantıki ve ih-
tiyacatı umumiyeye tevafuk eder, bir surette 
akılâne yapılan tedabir memleketin saadetini 
ve binnetice varidatı tezyidedebilecek bir neti
ce intaceder. Yoksa bu da bir buçuk ay evvel 
postalara yaptığımız zamaim tarzında olur, efen
dim. Şurada postahanemiz var. Zamaim yapıl
madan evvel mahiye ne kadar varidat veriyor
du? Şimdi ne kadardır? Tahkik ediniz. 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — 
Az almamıştır. Zan ile konuşmıyalım. 

VEHBİ Ef. (Konya) — Nısfından aşağıdır. 

HAKKI HAMİ B. (Devamla) — Bir defa 
efendiler, her hangi bir kanunun ruhu, esbabı 
mueibesidir; esbabı mucibesini de arz ettim. 
Hiçbir akıl ve mantığın kabul etmiyeceği, şim
diye kadar kabul edilmiş bir şekle uymıyan bir 
şeklidir. Burada esbabı mucibe, diye serd edi
len ve bu itibarla Maliye Vekili Beyin esbabı 
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mucibe olarak dermeyan ettiği şey, Heyeti Ce-
lilenizin temini kanaati için kâfi değildir. Ve 
sonra ilâveten buyurdular, bugün giriştiğimiz 
dâvayı millîyi kazanmak için her türlü fedakâr
lıklar yapacağız. Amenna ve saddakna yapaca
ğız. Rica ederim. Bundan bir ay evvel neşre
dilen tekâlifi niilliye; fedakârlık değil de nedir? 
Yüzde kırk her ne ise herkesin iktiranının en 
son derecesine göre tekâlif tevzi edilmiştir. Bu 
vergi değil de nedir? Acaba bu gibi azîm tekâ
life mâruz bırakılan bu ahali emin olunuz ki, 
korkuyorum, yiyeceğini bulamıyacak. Fakat 
eline geçirmiş olduğu bir avuç buğdayı da tuz
suz mu yedirmek istiyorsunuz? Burada on iki 
kuruştur. Köyde yirmi beş kuruştur. Üç kuruş 
iken siz iki kuruş ilâve ettiniz. Fakat tüccarlar 
köylüye ben bunu elli kuruştan aşağı kurtara
mıyorum, diyor. Köylü buna elli kuruş verip de 
alabilir mi, rica ederim? Her gün Meclisi Âli
nin önünden geçenleri hepimiz görüyoruz. Bü
tün kuvvet kudretimizle köylüye yüklenmiye-
lim. Rica ederim. Tuz, köylü ile en ziyade alâ
kadar olan şeydir. Her şeyden, herkesten ziya
de ona muhtacolan köylülerdir. Bendeniz emi
nim k i ; bugün bir köylü ayda bir okka tuzdan 
fazla tuz alamaz. Belki bugün bunu da alamı-
yan da pek çoktur. Pek cüzi gördüğünüz iki 
kuruşun zammı ile otuza çıkacak, tuzsuzluktan 
öleceklerdir. Tuzun sıhhi olan tesirini doktorlar 
pekâlâ takdir ederler. O cihette söz söylemek
ten çekinirim. Bunu onlar söylerler. Tuz hak
kında doktor beyler daha iyi anlarlar. İnsan 
tuzsuz yaşıyamaz. Onun için bu gayet muzır bir 
kanundur. Varidatı devletin tezayüdünü mu-
eibolmaz. Varidatı devleti temin edecek olma
dıktan sonra bu itibarla menafii umumiyeye 
külliyen muzır bulunan bu kanunun fazla bir 
münakaşaya mahal bırakmıyarak reddini teklif 
eylerim. 

REİS — Demin Hilmi Bey arkadaşımıza bir 
söz sarf ettiniz. Lütfen geri alır mısınız? 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Ben karşım
da bir ayna görüyorum. Lüzumu yoktur. Geri 
almak istemez. 

MASAN BASRt B. (Karesi) — Hilmi Beyin 
söylediği daha ağırdır. 

HAKKI HAMİ B. (Sinob) — Bendeniz Hil
mi Beyin, gerek Meclis içerisinde, gerek Meclis 
haricinde cidden köylünün müdafii, köylü için 
her zaman, her yerde fedakârlığa amade olan 

9.1337 0 : 1 
Hilmi Beyin ağzından işitmek istemediğim sözü 
Meclis dâhilinde ve kürsüden işittiğimden do
layı teessüf ederim. 

BESİM ATALAY B. (Kütahya) — Efendim, 
insanlar pek eski teamüllerini birden bire bıra
kamazlar. Tarihimize bakalım. Her ne vakit dar-
lanmış, ne vakit Devlet sıkışmış ise, ne vakit 
Hazine daralmış ise para bulmak çaresine ne şe
kilde bakılmıştır? Ya meskukatı tağşiş ederek 
yahut tiınar ve zeameti müzayedeye çıkararak 
veyahut vergi salarak; kimin üzerine? Un çu
valı gibi vurdukça tozan köylünün üzerine. 
Şimdi de yine onu yapıyoruz. Hazineyi doldur
mak için memleketin evvelâ iktisadiyatını, ser
vetini yükseltmek lâzımken bu hiç düşünülmü
yor. Çünkü, bu âdetimiz, teamülümüz değil. Bi
zim görgümüz vergi; bu da böyle oluyor. Ve
ren, yine Mehmed'dir; yine Mehmed'den çıkar. 
Neden ? Hazinenin yarası yamanacak, Hazinenin 
deliği kapanacak. Efendiler, o Hazineyi doldu-
ramazsm. Meğer ihracatı temin edesin, sanayii 
dahiliyeyi yükseltesin, serveti memleket yücel-
sin. Böyle suri şeylerin faydası yoktur. Böyle 
suri tedbirler ile yapamazsın. Seferberlikten 
beri, hattâ üç yüz seneden beri böyle yapılıyor, 
bu memleketin sefaletini, memleketin felâketini 
artırmaktan başka bir şey değildir. Bunun ça
resini söylüyorum. 

Sonra, bazan halkçı görünen arkadaşlar var. 
Onlar da bu ciheti iltizam ediyorlar. Çünkü, 
onlar da bu teamüle tâbi oluyor. Çünkü, köy
lünün çektiği ıstırabatı yakînen bilmiyor. Ar
zu buyuruyor iseniz söyliyeyim. Tırnaklariyle 
ot topluyorlar. Getirir onu bir tencerenin içine 
atar. Otu kaynatır, bir avuç tuz atar, biraz da 
kepek karıştırır yer. Köylünün, yüzde kırk ve
ren köylünün yediği budur. Sırtında çocukla-
riyle zahiremizi taşıyan köylünün elinden tuzu 
da alırsak. Ey, doktor beyler, bu köylü yaşar 
mı, yaşamaz mı? - Zaten yaşadığı yok ya sürü
nüyor - Efendiler, bunu da bulamıyan Anamur 
köylerini biliyorum; Denizden su taşıyarak ha
mur yuğuruyorlar. Deniz suyundan tuzsuzluk 
ihtiyacını temin ediyorlar. Maliye Vekili Beye
fendi buyuruyorlar k i ; Memleketin ihtiyacatmı 
Hazinenin noksanlarını kapatmak için her vari
data müracaat etmek mecburiyetindeyiz. Fakat 
Bulgarlar ne gibi varidata müracaat ederek büt
çe açığını kapattılar? Bir kere onları görelim. 
Halk üzerine değil, çiftçi üzerine değil, sana, 
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bana yüklettiler ve büte.e açığını kapatmaya, mu
vaffak oldular, yoksa köylü üzerine vergi ile 
değil. Eğer hakikaten Hazinenin ağırlığını, Hazi
nenin yükünü tahfif etmek istiyorsak memleke
tin yakın zamanda ihracatını, sanayii dâhiliye
sini temin edelim, yükseltelim ve sen vergi ala
caksan zengin halktan, mutavassıt halktan al, 
kıravat takandan, yüksek kundura giyenden, 
elinde bastonla gezen kadınlardan vergi al. Fay
ton arabasından al, al. al... Fakat köylüden bir 
şey alma, alamazsın. 

RIZA NUR B. (Sinob) — Bu verginin mah
zurundan arkadaşlarım bahsettiler. Bendeniz 
yalnız ciheti tıbbiyesinden bahsetmek istiyorum. 
Malûmâliniz biz köylümüzü mahrumiyetlerin 
çeşidi içinde yaşatıyoruz. Fakat, bir mahrumi
yet var ki ; tuz mahrumiyeti, hiç olmazsa on
dan mahrum yaşatmıyalım. Çünkü tuz mevaddı 
hayatiyedendir. Tuzsuz hayat olmaz. (Ve cealna 
min-el-mai külle şey'in hayy) Ayeti Keri
mesi ile malûm ki; 'tuzsuz hayat olmaz. Ta
biî yaşanmaz. Köylünün hiç olmazsa mad-
dei hayatiyei esasiyesini de elinden almı-
yalım. Tuzsuz hayat olamaz, evvelâ, böyle 
hayat, zayıf, nahif her türlü hastalığa kabili
yetli bir hayattır. Tuzsuz bir gıda yiyen bir 
valideden doğacaklar ekseriyetle tırnaksız ve 
saçsız olarak doğar, ve böyle çocukların kemik
leri teşekkül edemez. Âdeta büyüyemez. Bina
enaleyh bu köylünün hayatına lâzıım bir madde
dir. Bunu elinden almıyalım ve Maliye Vekilin
den rica edelim. Tuz için getirdiği kanun lâyi
hasını geri alsın ve şeker için bir lâyihai kanu
niye yapsın, bu vergi tatlı yiyenlerden alınırsa 
daha mâkul olur. 

TUNALI HÎLMÎ B. (Bolu) — Bilâkis Rıza 
Nur Bey. 

RIZA NUR B. (Devamla) — Biz köylümüzü 
her gün birtakım mahrumiyetlere attık. Birta
kım mahrumiyetleri üstüne kattık. Niçin? Bir 
kaygı vardı. Vatan kaygısı, ne yapalım. Mü
him bir müdafaa karşısındayız, bu da paraya 
muhtaçtı. Onun için bütçeyi mütevazin yapalım. 
Ve müdafaamızı temin edelim, tatmin edelim, 
müdafaa hâsıl olsun diye yaptık. Fakat, tuza 
şey etmiyelim; bu, başka bir şeye benzemez. Şe
ker ve saire gibi birtakım şeylere koyalım da o 
suretle tatmin edelim. 

REÎS — Efendim, söz alan zevattan daha 
beş zat var, Müzakerenin kifayetine dair de 
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takrirler var, reyiâlinize vaz'edeeeğim, müzake
renin kifayetini kabul edenler hltfeıı el kaldır
sın... Müzakere kâfi görüldü. 

Reddi hakkında birkaç takrir var. Fakat 
maddelere geçeceğiz. Müzakeresi kabul edilme
diği takdirde tabiatiyle reddedilmiş olacaktır. 

Maddelere geçilmesini kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... (Red, sadaları) Kanun lâyihası 
reddedilmiştir. (Alkışlar) 

TUNALI HİLMÎ B. (Bolu) — Bilhassa Rıza 
Nur Beyin söyledikleri tıbben, fennen reddedil
miştir. 

RIZA NUR B. (Sinob) — Bunu söylemek 
için tabibolmak lâzımdır. 

TUNALI HİLMÎ B. (Bolu) — Ben acizane 
onu da tahsil etmişimdir. 

2. — Tahsili Emval Kanununun üçüncü mad
desinin tadiline dair kanun lâyihası ve Kavanini 
Maliye ve Muvazenei Maliye Encümeni mazbata
sı (D 

REÎS — Tahsili Emval Kanununun üçüncü 
maddesinin tadili hakkındaki maddei kanun iye
nin müzakeresine geçiyoruz. 

8 Ağustos 1335 tarihli Tahsili Emval Kanunu
nun üçüncü maddesinin tadiline dair Kanun 

MADDE 1. — Tekâlifi muhtelife için her se
ne Marttan evvel ita kılman tezakirden Em
lâk ve Arazi Vergisine aidolanlar mülgadır. 
Yalnız miktarı mükellifeti anlamak için müra
caat eden esbabı emlâk ile müceddeden inşa ve 
tenzil ve tezyidi kıymet suretiyle vukuat gör
müş olan müsakkafat ve arazi için bir defaya 
mahsus olmak üzere ashabına tezkere tebliği 
mecburidir. 

MADDE 2. — îşbu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. 

MADDE 3. — işbu kanunun icrayı ahkâmı
na Maliye Vekili memurdur. 

REÎS — Efendim, evvelce tabı ve tevzi edil
mişti. Heyeti umumiyesi hakkında söz alan yok, 
maddelere geçilmesini kabul buyuranlar lütfen 
el kaldırsın. Kabul edildi. 

(Bilinci madde tekrar okundu) 

(1) 4 sıra sayılı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 
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TUNALI HlLMt B. (Bolu) — Efendim mad

denin nihayetinde mecburidir deniliyor; cebri
dir denilmelidir. 

REİS — Birinci madde hakkında söz istiyen 
yok, tadilname de yok, ikinci maddeye geçilme
sini kabul edenler lütfen el kaldırsın. İkinci 
maddeye geçilmiştir. 

(İkinci madde tekrar okundu) 
REİS — Söz istiyen yok. Üçüncü maddeye 

geçilmesini kabul edenler lütfen el kaldırsın. Ka
bul edilmiştir. 

(Üçüncü madde tekrar okundu) 
REİS — Birinci müzakereyi kâfi görüp ikin

ci müzakeresine geçilmesini tensibedenler lütfen 
el kaldırsın. İkinci müzakeresine geçilmesi ka
bul edilmiştir. 

Beş gün sonra ikinci müzakeresini icra ede
riz. 

3. — Yabanabad Kaymakamı Ali Rıza Efen
dinin ailesine maaş tahsisine dair kanun lâyihası 
ve Kavanini Maliye Encümeni mazbatası 

REİS — Yabanabad Kaymakamı Ali Rıza 
Efendi ailesine maaş tahsisine dair olan lâyihai 
kanuniyenin müzakeresine başlıyoruz. Bu da bir 
maddedir. 

MADDE 1. — Yabanabad kazası Kaymakam 
Vekili müteveffa Ali Rıza Efendinin validesi ile 
zevcesi Halime ve kerimesi Münevver, Bahriye 
Muazzez hanımlara ve mahdumu Mustafa Efen
diye bir Temmuz 1336 tarihinden itibaran bide
ni atı vataniye tertibinden bin kuruş maaş tah
sis olunmuştur. 

MADDE 2. — İşbu kanunun icrayı ahkâmı
na Maliye Vekâleti memurdur. 

MUSA KÂZIM Ef. (Konya) — Meclisi Ali
nize bu nevi birçok tekâlif geldi. Zabıtlar tet
kik edilirse birçok leh ve aleyhinde sözler söylendi 
ve söylenecek söz kalmadı zannederim. Hidematı 
vataniye şura kaymakamına bura müdürüne 
münhasır değildir. Hidematı vataniyede fevka
lâde yararlık gösterenler çoktur. Eğer bunla
rın hepsine maaş tahsis etmek lâzımgelirse bü
tün efrada maaş tahsis etmek icabcder. Bu da 
devir ve teselsülü icabeder ki, yanlıştır. Bu 
efradı kesire meyanından şu veya buna bâzı 
hamilerin tesiriyle maaş tahsis etmek müsavatı 
muhildir. Ve bunlar gayrikanuni hareketleri de 
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mucibolabilir, kaymakam bey gitmiş, doğru
dan doğruya vazifesini ifa etmiştir. Vazifesi 
uğrunda şehidolmuş veya vazifesi haricine git
miş pek çok vatanperver zevat var. Şu veya 
buna hizmeti vataniye tertibi diye fazla bir fa
sıl açmaya mahal yoktur. Rica ederim, mevcut 
bütçenin açığını kapatmak için membaı varida
t ı tezyide kıyam ederken ve şimdi reddedilen 
lâyihai kanuniye gibi Tuz Kanununu teklif 
ederken bir taraftan falan beye maaş tahsisine 
lüzum yoktur. Şüheda çok, eytam ve eramil 
çok, birini diğerine tercih etmeye imkân yok, 
bu kanunu reddedelim, rica ederim. 

VEHBİ Et'. (Konya) — Efendim; Musa Kâ
zım Efendinin fikrine iştirak ederim. Bu bap
ta söylenecek söz bundan ibarettir, bununla be
raber evvelce bu adam hakkında, bu aile hak
kında bir lâyihai kanuniye teklif edilmiş ve be
nim hatırımda kaldığına nazaran da reddolun-
muştur. Şimdi bir daha tekrar bu lâyihayı ge
tirip de bâzı kimselerin tesiri ve takibi ile buna 
maaş tahsisinde bir mâna yoktur. Reddini tek
lif ediyorum. 

MEHMEP ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) 
— Aynı sözleri söyliyeeektim. Musa Kâzım 
Efendi ile Vehbi Efendi Hazretlerinin fikirleri
ne tamamen iştirak ederim. Böyle bütçede te
vazün husule getirmek, bütçe açığını kapatmak 
ve girişmiş olduğumuz mücahedeyi kazanmak 
için paraya ihtiyacımız olduğu bir zamanda şu
nun bunun ailesi için hidematı vataniye terti
binden para yermek, onu da bir faslı mahsus 
yapmak doğru değildir. Hidematı vataniyede 

i bulunanların adedi namütenahidir. Bunlara 
| maaş tahsis için milletin bütün parasını da al

sak imkân yoktur. Reddini teklif ederim. 

| TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Efendim, ka-
ı nunun reddi taraftarıyım. Ancak, arkadaşları-
I miza birkaç defa söyledim, maalesef tekrara 
( mecburum, ben bir neferim... Şöyle bir misal 
i alıyorum. (Sadede sesleri) Sadettedir. Harb-
ı deyim, diğer arkadaşlarım gibi yaralanırım, çar-
i pişirim, ölürüm, vazifemi ifa etmiş olurum. Fa-
| kat, ben öyle bir neferim ki, düşmanın tepe arka-
j sındaki cephanesini, dişlerimin arasına canımı 

alarak gider, ateşler, kaçarım ve kurtulurum ve 
i hizmeti vataniyede bulunmuş olurum. Çünkü 

bu, müstesna bir cürettir. Diğer taraftan başka 
ı bir mesele tahaddüs eder, demiryolunu bozmak 

- m -
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icabeder. Yine dişlerimin arasına canımı alırım, 
gider... 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — 
Bir kaymakamın, bir kaymakam vekilinin hiz
meti, cephede kan döken bir neferin hidematı 
vataniyesinden daha mı fazladır? 

TUNALI HÎLMÎ B. (Devamla) — O halde 
bir kaymakamı ele alıyorum» ıısat geliyor, beni 
kazara sehidediyor, vazife esnasında şehidolmuş 
oluyorum... 

BESİM ATALAY B. (Kütahya) — Vazifen-
dir, vazife yolunda ölüyorsun. 

TUNALI HÎLMÎ B. (Devamla) — Efendiler, 
ben bir kaymakamım. Usat ile çarpışıyorum. 
Kolumu kaybediyorum. Yine çarpışıyorum. Yi
ne yaralanıyorum. Şifayab oluyorum. Gidiyo
rum. Yine çarpışıyorum. Bir bacağım da gidi
yor. Yine çarpışıyorum.. Yine çarpışıyorum. 
işte buna hizmeti vataniye derler. Müstesna, 
fevkalâde bir hizmet gösterecek bir adamı kar
şımda bulursam ona hizmeti vataniye tertibinden 
maaş veririm ve illâ vermem... Cenabıhak mer
hum şehide gani} gani rahmet eylesin... Her hal
de ailesine cüzi, belki külli bir miktarda mükâ
fat verebiliriz. Fakat hidematı vataniye terti
binden maaş veremeyiz. 

HALÎL ÎBRAHÎM B. (Antalya) — Efen
dim, Hükümet vazifeye davet ettiği insanları 
netice itibariyle nasıl terfih edeceğine dair bir 
kanun ve bir de mukavelename yapmıştır. Me
selâ, sizi şu suretle vazifeden çıkaracak olursam 
ve hizmetiniz de şu kadar müddet olursa size 
mazuliyet maaşı veririm. Ve sonra siz uzun müd
det hizmet etmiş ve bu uğurda ihtiyarlamışsanız 
tekaüdiye veririm. Her haıngi bir surertüe malûl 
olursanız, kazazede olursanı'z, maluliyet maaşı 
verirîm, ıdeımiş. 'Binaenaleyh aJelâde hizmet 
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edenlere bu kanun ahkâmı ta/tibik olunur. Ma
mafih her halde diğerlerinden farklı bir suret
te hizmet eden varsa bunlar için artik 'kanun 
yapmak suretiyle değil; tonun ne gibi hizmeti 
vataniyesi varsa Meclis ona vâkıf olmalı. - Ben 
kendi nefsime düşünüyorum. Azayı kiram ta
rafından bu gibilere birer lira verirse yekden 
üç yüz lira verilmiş olur ve kanun yapmaktan 
da kurtumuş oluruz. (Binaenaleyh böyle umumi 
surette Hazinei Maliyeden para çıkmaz. Vergi 
zammını reddettiğimiz halde, 'köylülere bâr olur 
diye reddettiğimiz halde böyle kanunlar ^köylü
lere bâr olmaz mı?.. Binaenaleyh böyle fevkal
âde yarar'lılk gösterenleri (kendimiz takdir ede
lim. Yoksa Hazinei Maliyeden ve başkalarının 
kesesinden değil. 

REÎS — Müzakereyi kâfi göreni'er -lütfen 
ellerini (kaldırsınlar. Müzakere kâfi görülmüş
tür. 

Meclisi Âliye 'bir şey arz edeyim ki; bu ika-
nun geçen sene tefelif edilmiş, fakat reddolun-
rnuş değildir. Dosyasında ımuamelesi mevcuttur. 
Meclisten Muvazene! Malîye Encümenine hava
le olunmuş. 27 Temmuz 1336 tarihinde teklif 
edilmiş, (Heyeti Umumiyeye ıgelmiş, üç defa kıs
men müzakere edilmiş ve Muvazene Encümenine 
gönderilmiş. Şimdi müzakere edilen şekil bu
dur. 

VEHBÎ Ef. (Konya) — Peki., işte şimdi 
reddedeceğaE.. 

REİS — Efendim, mevzuu müzakere olan 
lâyihai kanuniyeyi reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler lütfen 'ellerini- kaldırsınlar. Kanun 
reddedilmiştir. 

REÎS — Yarın içtima etmek üzere müzake
reyi tatil ediyorum. . 

(3,30 sonrada içtimaa nihayet varildi.) 

m mm • » » • » » • • » • • • » »ı 
T. B. M. 3f. Matbaam 



S. SAYISI : 4 
Tahsil Emvaİ Kanununun üçüncü maddesinin tadiline dair kanun 

lâyihası ve Kavanini Maliye Encümeni mazbatası 

22 , V . 1337 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Ûelilesine 

8 Ağustos 1335 tarihli Tahsili Emval Kanununun üçüncü maddesinin tadilini mübeyjKn tanzim 
kılınıp îcra Vekilleri Heyetinin 22 . V . 1337 tarihindeki içtimamda kabul edilen lâyihai kanuniye 
sureti musaddakasiyle esbabı mucibe lâyihası rapten takdim kılınmıştır. îfayı muktazasiyle neticesi 
nin işarına müsaada buyurulmasım rica ederim. 

îcra Vekilleri Heyeti Reisi v^ 
Müdafaaî Milliye Vekili 

. . ." : ' t J - Feım 

ESBABI MUCİBE YÂYÎHASt 

8 Ağustos 1335 tarihli Tahsili Emval Kanununun üçüncü maddesi mucibince her sene Martları 
evvel mükellefine tevzi olunmakta olan Emlâk ve Arazi Vergi tezakirinin gerek kâğıt ve ücreti tab' 
iyesi ve gerek bunların imlâsı için istihdam olunan ketebe maaşat ve ücreti imlâiyesi olarak birçok 
masraf ihtiyar edilmekte olduğu gibi ahaliye tevzii dahi mümkün olamayıp tahsildaran ve muhtaran 
yedlerinde kalmakla mükellefin namına mütehakkik verginin miktarından malûmat husulü maksadı 
dahi hâsıl olamamakta olduğundan Emlâk ve Arazi Vorgisine ait tezakirin ilgası muvafık görülmüş ve 
fakat miktan mükellefiyetini anlamak istiyen mükellefin ile vergisinde geçen seneye nazaran tadilât 
icra edilmiş olanlara usulen batezkere tebliği keyfiyet mecburiyetinin ifası bittensip bu bapta tanzim 
olunan maddei kanuniye merbutan takdim kılınmıştır. 

8 Ağustos 1885 tarihli Tahsili Emval Kanunu-
nun üçüncü maddesinin tadüini mübeyyin lâyi

ha! kanuniye sureti 

MADDE 1. — Tekâlifi muhtelife için her se
ne Marttan evvel ita kılınan tezakirden Emlâk 
ve Arazi Vergisine aidolanlar mülgadır. Yalnız 
miktan mükellefini anlamak için müracaat 
eden ashabı emlâk ile müceddeden inşa ve tenzil 
ve tezyidi kıymet suretiyle vukuat görmüş olan 
müsakkafat ve arazi için bir defaya mahsus ol
mak üzere ashabına tezkere tebliği mecburidir, 

MADDE 2. 
teberdir. 

îşbu kanun tarihi neşrinden mu-

MADDE 3. — îşbu kanunun icrayı ahkamına 
Maliye Vekili memurdur. 

14 Ramazan 1339 22 Mayıs 1337 

îcra Vekilleri Heyeti Reisi ve 
Müdafaai Milliye Vekili 

Fevzi 
Adliye Vekili 
Refik Şevkel 

Hariciye Vekâleti Vekili 
Fevzi 

Maarif Vekili 
Hamdullah Subhi 

iktisat Vekili 
Mahmud Celâl 

Erkânı Harbiyei Umumiye 
Sıhhiye Vekili Vekâleti Vekili 

Dr. Refik «Fevzi 

Seriye Vekili 
Fehmi 

Dahiliye Vekili 
Mehmed Ata 

Maliye Vekili 
Hasan Hüsnü 
Nafıa Vekili 
Ömer Lûtfi 



Kavanini Maliye Encümeni mazbatam 

Tahsili Emval Kanununun üçüncü maddesi- arz ve takdim kılındı. 
nin tadili hakkındaki 22 Mayıs 1337 tarihli lâyi-
hai kanuniye tetkik ve mütalâa olundu. Mükelle
fine tevzi olunmakta olan Emlâk ve Arazi Vergi 
ve tezkerelerinin ücreti tab'ıye ve imlâiyesi için 
müstahdem ketebe maaşat ve ecri imlâiyesi ola
rak birçok masarif ihtiyarına sebebolmakta ve 
mezkûr tezkereler ahaliye de tevzi edilmemekte 
bulunmuş olduğu cihetle tasarrufata medar olmak 
üzere Hükümetin olbaptaki teklifi kanunisi ay
nen kabul edilmiş olmakla Heyeti Umumiyeye Haydar Lûtfi 

Reis 
Erzurum 

Hüseyin Avni 
Kâtip 

Mardin 
Necib 

Âza 

13 Mayıs ISâİr 
Masbata Muharriri 

Âza Âza 
Kayseri Çorum 

Rifat ismet 
Âza Âza 

içel Antalya Karahisarı Şarkı 
Ali Vefa Mustafa 

(S, Sayı».; 4) J 


