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MünderecAt 
Sayfa 

1. — Zaptı sabık hulâsası 313:314 ' 
2. — Sualler 314:329 
1. — Saruhan Mebusu Avni Reyin, He

yeti Vekile müzakeratma dair icra Ve
killeri Heyeti Riyasetinden sual takriri 314 

2. — Kayseri Mebusu Âlim Efendi-
nin,Bünyan Kaymakamı hakkında Dahiliye 
Vekâletinden sual takriri 314 

3. — Sinob Mebusu Rıza Vamık Be
yin, Sırbistan'daki alıalii Müslimeye dair 
Hariciye Vekâletinden sual takriri 314 

4. —• Van Mebusu Hasan Sıddık Be
yin, Şöli Aşireti Reisi Arif Bey hakkında 
Dahiliye Vekâletinden sual takriri 329 

3. — Azayı kiram muamelâtı ,315,318,329 
1. — Çorum Mebusu ismet Beyin, Zi

raat Bankası Merkez Meclisi İdare Âza-. 
lığına intihabedildiğino dair Divanı Ri
yaset kararı 3.15 

2. — Bolu Mebusu Cevad Abbas Beye 
izin verilmesine dair Divanı Riyaset ka
rarı 318 

3. —• Lâzistan Mebusu Osman Beye izin 
verilmesine dair Divanı Riyaset kararı 329 

4. — Lâyihalar 314,315 
1. — Havalü Şarkiye muhacirlerinin 

memleketlerine sevk ve iadeleri ve harb 

Sayfa 
dolayısiyle harabolmuş meskenlerinin in
şası iyin Sıhhiye ve Maliye vekâletlerinin 
1338 senesi bütçelerine tahsisat ilâvesine 
dair kanun lâyihası 314 

2. —• Emvali metruke Kanununun be
şinci maddesinin tadiline dair kanun lâ
yihası 315 

5. — Teklifler 316 
1. — Siird Mebusu Mustafa Sa'bri 

Efendinin, Tütün inhisarının ilgası hak
kında kanun teklifi (2/638) 316 

2. — Bolu Mebusu Şükrü Beyin, Te
kâlifi Milliye suretiyle alınan eşya hakkın
da kanun teklifi (2/639) 316 

6. — Tezkereler 314,315 
1. —> iki zabitin takdirname ile taltif 

edilmelerine dair Başkumandanlık tez
keresi 314 

2. —• Hiyaneti vataniyeden on sene 
küreğe mahkûm Cemile hakkındaki ev
rakı hükmiyenin gönderildiğine dair Ad
liye Vekâleti tezkeresi 314 

3. — Hiyaneti vataniyeden idama mah
kûm Küçük ve büyük ibrahim beyler hak
kındaki evrakı hükmiyenin gönderildiğine 
dair Adliye Vekâleti tezkeresi 314 



Sayfî 
4. —. Konya hâdisesinden mahkûm Hacı 

Hasib ve rüfckasmın evrakı lıükmiyele
rine dair Adliye Vekâleti tezkeresi 315 

5. — Amasya'da mekşuf linyit madeni 
hakkındaki evrakın gönderildiğine dair 
icra Vekilleri Heyeti Riyaseti tezkeresi 315 

6. — Hindistan'da (Amritsar) belde
sindeki Encümeni l'slâmın Halife Abdül-
ıriecid Hazretlerine biy'at ettiklerine dair 
Hariciye Vekâleti tezkeresi 315 

7. — Muinsiz efradı askeriye aileleri 
maaşatı hakkında Müdafaai Milliye. Ve
kâleti tezkeresi 315 

7. — Takrirler 315,316 
.1. —. Kırşehir Mebusu Sadık Beyin, 

Mulıassasatı Zatiye kadrosuna ilâve edilen 
bir tabip ile bir kâtip hakkındaki tetkika-
tın teşriine dair takriri 315 

2. — Kayseri Mebusu Sabit Beyin, 8 
Nisan 1334 tarihli Sükııa Kanununun ta- * 
dil veya meriyetten ref'i hakkında takriri 31.6 

3 — Muş Mebusu "Osman Kadri Reyin, 
aile harcırahları hakkındaki tefsirin ter
cih an müzakere edilmesine dair takriri 3.1.6 

4. — Biga mebus Hamid Beyin, Biga 
ahalisinin istilâzedegâna tevzi olunmak 
üzere topladıkları levazımın lâzımgeleıı 
yerlere sevkı ve tevzii için lâzımgelen faa
liyetin gösterilmesine dair takriri 316 

5. — Biga Mebusu Hamid Beyin, Ça
nakkale'deki İngiliz işgal kuvvetlerinin ika 
eyledikleri cinayet hakkında Lozan'daki 
Heyeti Murahhasımızın nazarı dikkatinin 
celbolunmasına dair takriri , 316 

6. —• Karahisarı Şarki Mebusu Ali 
Süruri Efendinin, Keskin'den aldığı şi
kâyet telgraflarına dair takriri 316 

7. — Karesi Mebusu Abdülgafur Efendi 
ile arkadaşlarının,, terhis edilen efrada 
muavenet edilmesine dair takriri 316:317 

8. — Yozgad Mebusu Süleyman Sırrı 
Beyin, Düğünlerde men.'i israf at hakkın
daki Kanunun tatbikine dikkat edilmesine 
dair takriri 317 

9. — Karesi Mebusu Abdülgafur Efen
di ile arkadaşlarının, Yunanlılar elindeki 
esirlerimizin bir an evvel tahlis edilme
lerine dair takriri 317 

Sayfa 
10. — Kayseri Mebusu Alımed Hilmi 

Beyin, Develi Ahzi Asker Şubesi hakkın
da takriri 317 

11. — Karesi Mebusu Abdülgafur Efen
di ile arkadaşlarının, angarya muamelesi ve 
işgal edilen binalar hakkında takriri 317 

12. — Gazianteb Mebusu Abdurrahman 
Lâmi Efendinin, İskenderun ve civarı hak
kında takriri 317:318 

13. — Van Mebusu Hasan Sıddık Beyin, 
toplattırılan nakliye hayvanatına dair tak
riri 318 

14. — Konya Mebusu Refik Beyle ar
kadaşlarının, Emvali metrukeden elde mev
cut bulunan, üzüm ve incir mahsulünün 
satılarak Ziraat Bankasına alacağına 
mahsuben verilmesine dair takriri 347:348 

8. — İkinci defa reye konulan mad
deler * 318 

1. — İstanbul Avans Kanununa mü-
zeyyel Kanun 318,348:349 

2. _ Kângırı Mebusu Tevfik Efendi
ye tam tahsisatla altı ay müddetle izin ve
rilmesine dair Divanı Riyaset kararı 318,329, 

349 :350 
9. — Mazbatalar 318 
1. —• Van Mebusu Tevfik Beyin, Tecili 

takibat Kanununun bâzı havalide yeniden 
ilânına dair kanun teklifi ve Lâyiha Encü
meni mazbatası (2/623) 318 

2. — Kars Mebusu Ali Rıza Beyin, İn
tihabatta namzetlik usulünün serbest bı
rakılması hakkında kanun teklifi ve Lâ
yiha Encümeni mazbatası (2/628) 318 
. 3. — Yozgad Mebusu Süleyman Sırrı 

Beyin, Mütekaidin eytam ve eramil maaşa
tı senadatııim puldan istisnasına dir ka
nun teklifi ve Kavanini Maliye Encümeni 
mazbatası (2/625) ^ 318 

4. — Tiflis'te Azerbaycan, Ermenistan, 
Gürcistan ve Rus Sovyet murahhaslariyle 
akdedilen Posta ve Telgraf Mukavelename
sinin tasdikine dair kanun lâyihası ve Pos
ta ve Telgraf Encümeni mazbatası 318 

5. — Dahiliye Vekâletinin 1338 senesi 
bütçesine tahsisat ilâvesine dair kanun lâ
yihası ve Muvazenei Maliye Encümeni 
mazbatası 318 



Sayfa 
(>. — Kayseri Mebusu Sabit Beyin, Me-

maliki ecııebiyeye kendi ihtiyarları ile gi
den Hıristiyan ahalinin emvali metrukesi 
hakkında kanun teklifi .ve Lâyiha Encü
meni mazbatası (2/631) 319 

10. — Müzakere edilen maddeler 319 
1. — Memaliki müstahlasadaki Ziraat 

Bankası şubelerinin hesabatına dair kanun 
lâyihası ve Muvazenei Maliye Encümeni 
mazbatası 319:329,330 

2 — Hariçten ithal edilecek hayvana
tı feresiye ve bakariyenin Gümrük Res
minden muafiyetine dair kanun lâyihası 
ile Kütahya Mebusu Ragıb Beyin, Ziraat 
makinalannda istimal edilmek üzere ha-

Sayfa 
riçten celbolunacak benzin, benzol, petrol, 
mazot, maden kömürü ile makina yağları 
ve damızlık ve çift hayvanatı ve sairenin 
Gümrük Resminden muafiyetine dair ka
nun teklifi (2/416) ve Muvazenei Maliye 
İktisat ve Kavanini Maliye encümenleri 
mazbataları 330:337 

3, — İkinci Kolordu mütaahhidi sabi* 
ki Hacı Mehmed Efendinin ordu teslima
tına mukabil olan senedinin zıyaı dolayı-
siyle tanzim olunacak nüshai saniye hak
kında bir karar ittihaz edilmesine dair 
İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti tezkeresi 
ve Kavanini Maliye Encümeni mazbatası 337: 

347 

B Î R İ N C Î C 1 L S B 
Bed'i müaakerat; saat : 1,25 

REİS — İkinci Reis vekili Musa Kâzım Efendi Hasretleri 

KÂTİPLER : Hakkı Bey (Van), Enver Bey (İzmir) 

REİS — Celseyi açıyorum. Zaptı sabık oku
nacak. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci Celse 

Reisisani Ali Fııad Paşa Hazretlerinin tahtı 
Riyasetlerinde bilinikat ve zaptı sabık hulâsası 
kıraat ve aynen kabul olundu. Varidat Kanunu
nun on birinci maddesinin tadiline dair Muva
zenei Maliye Encümeni mazbatası kıraat ve ka
bul edildikten sonra kanunun heyeti umumiyesi 
ikinci defa tâyini esami ile reye vaz'olundu. Me
zuniyet hakkındaki Divanı Riyaset kararı kabul 
edildi. Kângırı Mebusu Hacı Tevfik Efendinin 
hastalığına binaen altı ay müddetle ve tam tah
sisatla mezuniyetine dair Divanı Riyaset kararı 
kıraat ve mezuniyet ciheti kabul edilerek tahsi
sat meselesi tâyini esami ile reye vaz'olundu. İs
tanbul Avans Kanununun ikinci maddesi hak

kındaki müzakere kâfi görüldükten sonra nazarı 
dikkate alınan takrirler mucibince tadil olun
mak üzere madde encümene havale edilerek Celse 
tatil olundu. 

İkinci Celse 

Ali Fuad Paşa Hazretlerinin tahtı Riyasetle
rinde bilinikat ve Varidat Kanununun (5) red
de karşı (151) rey ile kabul edildiği ve Hacı Tev
fik Efendinin tahsisatı hakkındaki arada nisabı 
ekseriyet olmadığı tebliğ olundu. İstanbul Avans 
Kanununun müzakeresine devam olunarak 3, 4, 
5, 6 ncı maddeleriyle ikinci maddesinin encü
menden mevrut şekli muaddeli aynen ve 6 ncı 
madde tadilen kabul edildi. Heyeti umumiyesi-
nin reye vaz'mda nisabı ekseriyet olmadığı an
laşıldığından Cumartesi günü toplanmak üzere 
içtimaa nihayet verildi. 
Reisisani Vekili Kâtip Kâtip 

M tısa Kâzım Hakkı Enver 
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2. — SUALLER 

i . — Saruhan Mebusu Avni Beyin, Heyeti 
Vekile müzakeratına dair Heyeti Vekile Riyase
tinden sual takriri 

2. — Kayseri Mebusu Âlim Efendinin, Bün
yan Kaymakamına dair Dahiliye Vekâletinden 
sual takriri 

3. — Sinob Mebusu Hıza Vamık Beyin, Sır
bistan'daki ahalii Müslime hakkında Hariciye 
Vekâletinden sual takriri 

REİS — Zaptı sabık hakkında söz istiyen 
var mı? (Hayır, sesleri) 

Zaptı sabıkı aynen kabul edenler el kaldır
sın. Kabul edilmiştir. 

İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ HÜ
SEYİN RAUF B. (Sivas) — Efendim, nıenıa-
liki müstahlasamızda memuriyetleri merkezden 
icra edilen rüesanın Yunan işgali zamanında 
ifayı vazife ettikleri taayyün ederse âtiyen hiz
meti Devlette kullanılmaması yolunda Heyeti Ve-
kilece müttehaz bir karar var, bu karar ahiren bâzı 
müracaatler yüzünden tekrar teemmül edilmiş ve 
Heyeti Vekilemizee müttefikan bir karar ittihazı 
mümkün görülememiş, hal ve temyiz buyurul-
mak üzere Heyeti Aliyenize sevk olunmuştu, He
yeti Aliyenizce bir encümen teşkil edilecek ve bu 
encümen meseleyi hallile Heyeti Umumiyeye tev
di edeceklerdi. O günden beri müracaatler tevali 
ve temadi ediyor. Bu yüzden hiç şüphesiz bu 
müracaat eden zevat arasında haklı olanlar da 
vardır. (Pek çok sesleri) Bu itibarla salim bir 
usul, iyiyi kötüden tefrik ederek, müstahakkı 
ceza olanları teerim ve olmıyanları tefrik ederek 
istihdam edilmeleri için bir an evvel karar itti
haz buyurmanızı Heyeti Aliyenizden istirham 
ederim. 

SOYSALLI İSMAİL SUBHİ B. (Burdur) 
— Efendim, bu mesele için teşkili takarrür 
eden Encümeni Mahsus biraz geç teşekkül etti. 
Çarşamba günü toplandı ve kararını verdi, maz
batası da elimdedir, şimdi beyaz edip takdim 
edeceğim. Mesele bitmiştir. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Heyeti Vekile Ri
yasetinden bir sual soracağım. Çünkü bililtizam.. 
(Mazbata gelince sorunuz sesleri) 

Bililtizam bırakılmış memurlar vardır. Mese
lâ, Bursa Ziraat Müdürü mükeffel bir adamdır, 
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parayı, kasayı kime bırakıp çıkacaktı? (Maz
bata gelince sorunuz sesleri) 

6. — TEZKERELER 
1. — îki zabitin takdirname ile taltiflerine 

dair Başkumandanlık tezkeresi 

REİS — Efendim iki zabitin takdirname ile 
taltifleri hakkında Başkumandanlık tezkeresi var. 

21 . X I I . 1338 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti GeMlesine 

Harekâtı ahiredeki lıidematı fevkalâdelerine 
ımebııi takdirname ile taltifleri tasvibolunan mel-
fuf pusiada isimleri muharrer iki zabitin olveç-
hile taltiflerine nıuktazi muamelenin emir ve ifa
sına müsaade buyurulması mâruzdur. 

Başkumandan Gazi 
Mustafa Kemal 

Kuvayı Havaiye ihtiyat Mülâzimievveli Şa
kır lif endi (Tekfurdağ), 

Kıdemli Tayyare Yüzbaşısı Hasan Tahsin 
Efendi (Yanya). 

REİS — Efendim bunu kabul edenler el kal
dırsın. Kabul edilmiştir. 

4. — LÂYİHALAR 

1. — Havalii Şarkiye muhacirlerinin memle
ketlerine sevk ve iadeleri ve harb dolayısiyle ha-
rabolmuş meskenlerinin inşası için Sıhhiye ve Ma
liye vekâletlerinin 1338 senesi bütçeline tahsi
sat ilâvesine dair kanun lâyiham 

REİS — Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye ve 
Maliye "vekâletleri bütçelerine tahsisat ilâvesi 
ıhaMunda Heyeti Vekileden mevrut lâyihai kanu
niye var, Muvazenei Maliye Encümenine. 

2. — Hıyaneti vataniyeden on sene küreğe 
mahkûm Cemile hakkında evrakı hükmiyenin gön
derildiğine dair Adliye Vekâleti tezkeresi 

3. — Hiyaneti vataniyeden idama mahkûm 
Küçük ve büyük İbrahim beyler hakkındaki ev
rakı hükmiyenin gönderildiğine dair Adliye Ve
kâleti tezkeresi 

REİS — Hiyaneti vataniye eürmünden dola
yı ımalhkûm Cemile ve Küçük ve Büyük İbrahim 
beyler hakkında Adliye Vekâletinden mevrut iki 
talkım evrakı hükmiye Adliye Encümenine, 
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4. — Konya hâdisesinden mahkûm Hacı Ha-

sib ve rüfekasınm evrakı hükmiyelerine dair Ad
liye Vekâleti tezkeresi 

REÎS — Hiyanelti vataniyeden dolayı maznu-
nunaleyıh Hacı Hasilb ve rüfekası hakkında Ad
liye Vekâletinden mevrut evrakı hükmiye Adliye 
Encümenine. 

2. — Emvali Metruke Kanununun tadiline da
ir kanun lâyihası 

REİS — Emvali Metruke Kanununun beşinci 
maddesinin tadili hakkında Heyeti Vekileden 
mevrut lâyilhai kanuniye Adliye Encümenine. 

5. — Amasya'da mek§uf linyit madeni hakkın
daki evrakın gönderildiğine dair îcra Vekilleri 
Heyeti Riyaseti tezkeresi 

REÎS — Amasya livasında, mevcut maden 
hakkındaki evrakın gönderildiğine dair tcra Ve
killeri Heyeti Riyaseti tezkeresi var. Dahiliye En
cümenine. 

6. — Hindistan'da Amritsar beldesindeki En
cümeni tslâmm Halife Abdülmecid Hazretlerine 
biy'at ettiklerine dair Hariciye Vekâleti tezkeresi 

REÎS — Hindistan'da Amritsar beldesi En
cümeni îslâtmmın Halife AbdülmecM Hazretleri
ne arzı biy'at ve ubudiyet eyledikleri hakkında 
Hariciye Vekâleti tezkeresi var, okunacaktır. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Hindistan'da Amritsar beldesi ahalisini tem

sil eden Encümeni îtslâmm Büyük Millet MecHsi 
tarafından Hilâfette intihab edilen Abdülmecid 
Hazretlerine arzı biy'at ve ubudiyet eyledikleri 
Encümeni mezkûrun telgrafına atfen Roma Mü
messilliğinden bildirildiği mâruzdur efendim. 

7 Kânunusani 1339 
Hariciye Vetoâleti Vekili 

Hüseyin Rauf 

(Asıl telgraf okunsun, sesleri.) 

REÎS — Merbut değildir, Tensibederseniz 
Divanı Riyasetçe cevap yaızalım. (Muvafık ses
leri) 

7. — Muinsiz efradı askeriye aileleri maaşatı 
hakkındaki kanun lâyihasının müstacelen müza
keresi hakkında Müdafai Milliye Vekâleti tezke
resi 
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REÎS — Muinsiz efradı askeriye aileleri maa

şatı hakkındaki kanun lâyihasının hüstacelen tet
kik ve tasdiki hakkında Müdafai Milliye Vekâleti 
tezkeresi var. Bu lâyiha evvelce müzakere edilmiş 
ve Muhassasatı Zatiye bütçesiyle tevhiden müza
keresi kabul edilmişti. Münasip görülürse müsta
cel ruznameye alarak müzakere ederiz. 

3. — AZAYI KÎRAM MUAMELÂTI 

1. — Çorum Mebusu İsmet Beyin, Ziraat Ban
kası Merkez Meclisi İdare âzalığına intihabedildi-
ğine dair Divanı Riyaset kararı 

REÎS — Ziraat Bankası Meclisi İdaresine Ço
rum Mebusu ismet Beyin, intihabına dair Divanı 
Riyaset kararı var. Okunacak. 

Heyeti Umumiyeye 
9 . 1 .1339 

Ziraat Bankası Merkez Meclisi idaresinin 1336 
senesi Kânunusani iptidasında teşekkül etmesine 
mebni sene iptidası olmak münasebetiyle bermu-
cibi kanun icra kılman kur'a keşidesinde Şûrayı 
Devlet namına müntehap Kayseri Mebusu Osman 
Zeki Beyin ismine hâli isabet ettiğinden yeniden 
bir zatın tâyinine dair iktisat Vekâletinin işarı 
üzerine Heyeti Celileden muhavvel merbut tezke
re Divanı Riyasetin 9 Kânunusani 1339 tarihli 
45 nci içtimamda kıraat olunmuş ve mevcut nam
zetler meyanındah Bankanın Merkez Meclisi İda
re âzalığına Çorum Mebusu îsmet Beyin intiha
bı muvafık görülmüş olmakla arzı keyfiyet olu-' 
nur, efendim. 

Büyük Millet Meclisi 
Reisisanisi 
Ali Fnad 

7. — TAKRİRLER 

1. — Kırşehir Mebusu Sadık Beyin, Muhassa
satı Zâtiye Merkez kadrosuna ilâve edilen bir ta
bip ile bir kâtip hakkındaki tetkikatın teşriine da
ir takriri 

REÎS — Efendim, Muhassasatı Zatiye Merkez 
kadrosuna ilâve edilen bir tabip ve bir kâtip hak
kındaki Muvazenei Maliye Encümeni tatkikatının 
teşriine dair Kırşehir Mebusu Sadık Beyân temen
ni takriri var, Muvazenei Maliye Encümenine. 

- S " _ 
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5. — TEKLİFLER 

1. — Sürd Mebusu Mustafa Sabri Efendinin 
Tütün inhisarının ilgası, hakkında kanun teklifi 
(2/638) 

REİS — Tütün inhisarının lağvı hakkında 
Sürd Mebusu Sabri Efendinin teklifi Lâyiha En
cümenine. 

2. —• Bolu Mebusu Şükrü Beyin, Tekâlifi Mil
liye suretiyle alınan eşya hakkında kanun teklifi 
(2/639) 

REİS — Bolu Mebusu Şükrü Beyin, Tekâlifi 
Milliycye dair teklifi kanunisi var, Lâyiha En
cümenine. 

3. — Kayseri Mebusu Sabit Beyin, 8 Nisan 
1.334 tarihli Sükna Kanununun tadü veya meri
yetten ref'i hakkında takriri 

REİS — 8 Nisan 1334 tarihli Sükna Kanunu
nun tadil veya meriyetten ref'i hakkında Sabit 
Beyin temenni takriri var. 

Sükna Kanunu zaten ruznamededir. Müza
kere edilirken ret veyahut kabul edilir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Efen
dim, bu kanun üçüncü defa ruznameye alındı. 
Hattâ müstacel olarak; fakat müzakere edilme
di. Bendeniz bunun müstacel mevad meyanma 
ithalini teklif ediyorum. Evvelce ruznameye 
girdi, okunmadı. 

REİS — Ruznamededir efendim. 

3. — Muş Mebusu Osman Kadri Beyin, aile 
harcırahları hakkındaki tefsirin tercihan müza
kere edilmesine dair takriri 

REÎS — Efendim memurin aile harcırahları 
hakkındaki tefsire mütedair Kavanini Maliye En
cümeninden gelen Heyeti Vekile Riyaseti tezke
resinin tercihan müzakeresi hakkında Muş Mebu
su Osman Kadri Beyin takriri var. Okunacak : 

Riyaseti Celileye 
Memurinin aile harcırahlarının tefsirine mü

tedair olarak Kavanini Maliye Encümeninden 
tefaircn Heyeti Celilei Umumiyeye gelen Heyeti 
Vekile Riyasetinin tezkeresinin tercihan müza
keresini rica ve teklif eylerim. 

8 Kânunusani 1330 
Muş 

Osman Kadri 
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î REİS — Efendim, esasen bu müstacel ruzna-
1 mededir. Fakat tercihan müzakeresi için.. (Ha-
I yır, hayır sadaları) (Gürültüler) Efendim mü-
| saade buyurun tercihan müzakeresi hakkında 
[ Heyeti Celilenin kabul ettiği kararlar vardır. 
\ Binaenaleyh bunun her şeye tercihan müzakeresi-
I ni kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edil-
! ıııemiştir. Esasen müstacel ruznamededir ve yi-
1 ne müstacel en müzakere edilecektir. 
I 
( 
I 4. — Biga Mebusu Hamid Beyin, Biga aha-
| tisinin istiJâzedegâna tevzi olunmak üze,re topla-
', dıkkırı levazımın lâzımgclen yerlere sevk ve tev-
\ zii için lâzımgclen faaliyetin gösterilmesine dair 
î takriri 

IvEÎS --- Efendim Biga ahalisince istilâzede-
I gâna tevzi olunmak üzere derç ve eemolunan le-
I vazmım lâzımgelen mahallere sevk ve tevzii için 
j ıeabeden faaliyetin ibrazı hakkında Biga. Mebusu 
| Hamid Beyin temenni takriri var. Sıhhiye ve 
\ Muaveneti İetimaive Vekâletine havale edivoruz. 
! 
} 5. --• Biga Mebusu Hamid Beyin; Çmıakka-
: le'deki İngiliz işgal kuvvetlerinin ika eyledikten 
| cinayet hakkında Lozan'daki Heyeti Murahhasa-
l m izin nazarı dikkatinin celbe dilmesine dair iak-
| ,ıiri 
l ' . 
\ REİS — Çanakkale'deki İngiliz işgal kuvvet-
\ lerinin ika eyledikleri cinayatı âdiye hakkında 
i Lozan Sulh Kon.fcransmd.aki Heyeti Murahhasa-
1 tun nazarı dikkati celbedilmesi hakkında Biga 
] Mebusu Hamid Beyin Hariciye Vekâletinden te-
| metini takriri var. Hariciye Vekâletine havale 
; ediyoruz. 
| 6'. — Karahisarı Şarki Mebusu Ali Süruri 
t Efendinin, Keskin'den aldığı şikâyet telgraflart-
: na dair takriri 
\ REİS — Bâzı şikâyatı havi Keskin'den aldı-
\ ğı telgraf münderecatına nazaran muktazayı mâ-
î deletin temini zımnında Karahisarı Şarki Me-
| busu Ali Süruri Efendinin Dahiliye ve Adliye 
î vekâletlerinden temenni takriri vardır. Dahilive 
ı 
\ ve Adliye vekâletlerine havale ediyoruz. 
I 7. — Karesi Mebusu Abdilîgafur Efendi ile 
; arkadaşlarının, terhis olunan efrada muavenet 
i edilmesine dair takriri 
I REİS — Terhis edilen efrada muavenet hak-
i kında Karesi Mebusu Abdülgafur Efendi ile rü-

http://Kon.fcransmd.aki
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fekasınm takriri vardır. Müdafaai Milliye Ve
kâletine havale ediyoruz. 

HASAN BASRÎ B. (Karesi) — Reis Bey 
yalnız Müdafaai Milliye Vekâletine değil. Cephe 
Kumandanlığına da havalesini istemiştik. Me
sele gayet mühimdir. 

REİS — Efendimf Müdafaai Milliye Vekâ
letine havale ediyoruz. 

HASAN BASRÎ B. — Rica ederim efendim, 
geriye aidolan efradın terhisi Müdafaai Mili iye
ye aittir. Orduya aidolanlar bittabi Cephe Ku
mandanlığına aittir. Binaenaleyh, her iki tarafa 
teşmil edilmek lâzımgelir. (Müdafaai Milliye ve 
Erkânı Harbiyei Umumiye Riyasetine tebliğ 
edilsin, sadaları) 

REİS — Efendim, tensibederseniz Erkânı 
Harbiyei Umumiye Riyasetine ve Müdafaai Mil
liye Vekâletine gönderelim. (Muvafık, sadaları)* 
O halde Müdafaai Milliye Vekâletine ve Erkânı 
Harbiyei Umumiye Riyasetine gönderiyoruz. 

8. — Yozgad, Mebusu Süleyman Sırrı Beyin, 
düğünlerde Men'i israf'at Kanununun tatbikine 
dikkat edilmesine dair tahriri 

REİS — Efendim, Yozgad Mebusu Süley
man Sırrı Beyin, düğünlerde Men'i israfat Ka
nununun . tatbikine dair temenni takriri var. 
Dahiliye ve Adliye vekâletlerine gönderiyoruz. 

NEBİL Ef. (Karahisarı Sahib) — Bir kanu
nun tatbiki temenni olunamaz. Âdet değildir. 
Tatbik etmiye dairei aidesi mecburdur. Tatbik 
etmediği halde istizah veya sual icra edilmesi lâ
zımgelir. Tekrar ediyorum, temenni olamaz. Ka
nun tatbikinde yeni bir usul vaz'etmeyiniz, rica 
ederim. 

9. — Karesi Mebusu Abdülgafur Efendiyle 
arkadaşlarının, Yunanlılar elindeki esirlerimi
zin bir an evvel tahlis edilmelerine dair takriri 

REİS — Efendim. Yunanlılar yedilideki üse-
ramn celpleri hakkında Abdülgafur Efendi lıe 
rüfekasımn takriri var. Hariciye Vekâletine. 

HASAN BASRÎ B. (Karesi) — Efendim, 
takririmizin hulâsası yanlış alınmış. Biz Yunan
istan'da bulunan esirlerimize gönderilen parala
rın Yunan Hükümeti tarafından gasbedilmektc-
oldıığunu yazıyoruz. Binaenaleyh, bütün cihan 
anlamak için bunun okunmasını rica ederim. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Yunanlıların livamız dâhilinden muhtelif bu-
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hanelerle Yunanistan'a sevk ve teb'idettiği yüz
lerce hemşehrilerimiz elyevm Ekine adasında, 
Losya'da, Parapilkama'da ve mahalli sairede se
faletin, işkencelerin, her nev'ine mâruz kalmak 
suretiyle inlemekte, ölmektedirler. 

Bu kardeşlerimizin bir kısmına muhtelif ve
sait ile ve Hilâliahmer marifetiyle gönderilen pa
raların Yunan Hükümetince müessesattan gasb-
olunmakta olduğu, oraca Türkiye'nin eşrafından 
addedilen bu zavallıların elîm bir açlık devresi 
içinde çırpındıkları kemali teessürle anlaşılmış-

| tır. Memlekette kendi iş ve güçleriyle meşgul ol-
| maktan başka bir şey yapmıyan hemşehrilerimizi 
| Yunanistan'a nefiy ve teb'id suretiyle de fıtratı 
| redielerini gösteren Yunanlıların bu bedbahtlara 
! mürsel paraları gasba kadar kalkışmaları kendi-
| lerinin ne derece hırsız ve namussuz bir mil

let olduğunu yenibaştan ispat etmektedir. Eli
mizde bulunan esir Yunan zabit ve kumandan
ları Türkiye'de her türlü niam ve istirahate nail 

\ iken Yunanistan'daki kardeşlerimizin açlıkla 
I öldürülmesi bizi bu mesele hakkında daha ziya-
j de iştigale sevk etmek gerektir. 
| Binaenaleyh, keyfiyetin Lozan'daki Heyeti 
• Murahhasamıza tebliği ile beraber Yunanlıların 
i bu denaatte devamları halinde bizim de başka 
; türlü hareketlere mecbur olacağımızın ilâveten 
' işarını istirham eder, esirlerimizin bir an evvel 
I tahlisleri çaresinin teemmülünü teklif ederiz. 
i Karesi Karesi Karesi 

Abdülgafur ibrahim H. Basri 

j REİS — Efendim, bu takriri, nazarı dikkate 
; almak üzere, Hariciye Vekâletine gönderiyorum. 

! 10. — Kayseri Mebusu Ahmed Hilmi Beyin, 
; Develi Ahzi Asker Şubesi hakkında takriri 

REİS — Efendim, Kayseri Mebusu Hilmi 
, Beyin, Develi Şubesi hakkında takriri var. Mü

dafaai Milliye Vekâletine gönderiyoruz. 

11. — Karesi Mebusu Abdülgafur Efendi ile 
\ arkadaşlarının, angarya muamelesi ve işgal edi

len binalar hakkında takriri 

REİS — Angarya ve işgali mebani hakkın
da Abdülgafur Efendi ile rüfekasımn temenni 
takriri var. Dahiliye ve Müdafaai Milliye vekâ
letlerine havale ediyoruz. 

! 12. — Gazianteb Mebusu Abdürrahman Lâmi 
Efendinin, İskenderun ve civarı hakkında tak' 

I 

riri 
77 
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BEİS — Gazianteb Menusu Abdurrahman j 

Lâmi Efendinin, İskenderun ve civan hakkın
daki takririni Hariciye Vekâletine gönderi
yoruz. 

13. — Van Mebusu Hasan Sıddık Beyin, top
lattırılan nakliye hayvanatına dair takriri 

REİS — Nakliye hayvanatının toplattırıl
dı ğma dair Van Mehusu Sıddık Beyin Dahili
ye Vekâletinden temenni takriri var. Dahi
liye Vekâletine havale ediyoruz. 

2. — Bolu Mebusu Cevad Abbas Beye mezu
niyet verilmesine dair Divanı Riyaset kararı 

REİS — Efendim, Divanı Riyaset Cevad 
Abbas Beyin iki ay mezuniyetine karar ver
miştir. Mumaileyhin iki ay mezuniyetini ka
imi edenler lütfen el kaldırsın. Kaibul edilmiş
tir. 

8. — ÎKINOÎ DEFA REYE KONULAN 
MADDELER 

7. — İstanbul Avans Kanunu 

2. — Kângın Mebusu T ev fik Efendiye tam 
tahsisatla izin verilmesine dair Divanı Riyaset I 
karart I 

REİS — Efendim Perşem'be günü cereyan 
eden müzakeratta İstaribul Avans Kanununa I 
müzeyyel kanunla, Kângın Me'busu Tevfik I 
Efendinin tam tahsisat meselesi tâyini esamiy- I 
le reyi âlinize vaz'edilmişti. Ekseriyet olma- I 
dığmdan dolayı intacedilemedi. Binaenaleyh I 
Avans Kanununu tekrar reyi âlinize vaz'edi- I 
yorum. Reylerinizi lütfen istimal nuyurunuz I 
efendim. I 

(Reyler toplandı.) I 
REİS — Efendim, Avans Kanununa, rey I 

vermiyen arkadaşlar varsa lütfen reylerini is- I 
timal 'buyursun. I 

(İstihsali âra hitanı 'bulmuştur.) I 
Efendim Kângın Mebusu Tevfik Efendinin I 

tam tahsisatla mezuniyetini tekrar reyi âlinize I 
vaz'ediyorum. Lütfen reylerinizi istimal <bu- I 
yımmuz. I 

(Reyler toplandı.) I 
REİS — Efendim, reylerini istimal huyur- I 

mıyan var mı? Varsa lütfen istimal 'buyursun. I 
İstihsali âra hitam bulmuştur. I 

İstanbul Avans Kanununa müzeyyel kanu- | 
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na iştirak eden azanın adedi 169, 10 müsten
kif, 9 redde tkarşı Kanun (150) reyle kabul 
edilmiştir. 

9. — MAZBATALAR 

1. — Van Mebusu Tevfik Beyin, Tecili ta
kibat Kanununun bâzı havalide yeniden ilânına 
dair kanun teklifi ve Lâyiha Encümeni maz
batası (2/623) 

REİS — Tecili Takibat Kanununun tatJbikı 
hakkında Van Me'busu Tevfik Beyle rüfekası-
nm teklifinin şayanı 'müzakere olduğuna dair 
Lâyiha Encümeni mazbatası var. Adliye Encü
menine veriyoruz. 

2. — Kars Mebusu Ali Rıza Beyin, İntiha^ 
batta namzetlik usulünün serbest bıraılması hak
kında kanun teklifi ve Lâyiha Encümeni maz
batası (2/628) 

REİS — Kars Mebusu Ali Rıza Beyin, Mec
lisi idare intihabatı hakkındaki teklifinin şaya
nı müzakere olduğuna dair Lâyiha Encümeni 
mazbatası var. Dahiliye Encümenine veriyoraz. 

3. — Yozgad Mebusu Süleyman Sırrı Beyin, 
Mütekaidin, eytam ve eramil maaşatı senedatı-
nın puldan istisna edilmesine dair kanun tekli
fi ve Lâyiha Encümeni mazbatası (2/625) 

REİS — Damga Kanununa muhalif hareket
te bulunanlar hakkındaki teklife dair Kavanini 
Maliye Encümeni mazbatası var. Ruznameye alı
yoruz. 

4. — Tiflis'te, Azerbaycan, Ermenistan ve 
Gürcistan ve Rus Sovyet murahhaslariyle ak
dedilen Posta ve Telgraf Mukavelenamesinin 
tasdikine dair kanun lâyihası ve Posta ve Tel* 
graf Encümeni mazbatası 

REİS — Tiflis'te akit ve imza edilen Posta 
ve Telgraf Mukavelenamesi hakkında Posta ve 
Telgraf Encümeni mazbatası var. Yine ruzna
meye alıyoruz. 

5. — Dahiliye Vekâletinin 1338 senesi bütçe
sine tahsisat ilâvesine dmr kanun lâyihası ve 
Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 

REİS — Dahiliye bütçesine tahsisat ilâve
sine dair Muvazenei Maliye Encümeni mazbata
sı var. Keza ruznameye alıyoruz. 
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6. — Kayseri Mebusu Sabit Beyin, Mema-

liki ecnebiyeye kendi ihtiyarları ile giden Hıris
tiyan ahalinin emvali metrukesi hakkında ka
nun teklifi ve Lâyiha Encümeni mazbatası 
(2/631) 

REİS — Emvali metruke hakkında Kayseri 
Mebusu Sabit Beyin teklifinin reddine dair Lâ
yiha Encümeni mazbatası var, ruznameye alıyo
ruz. 

Adliye Encümeninden gelen Nevahi Kanunu
nun maddeleri vardır. Zaten Pazartesi günkü 
ruznamemizde dâhildir. 

Evrakı varide hitam buldu. 
Efendim Maliye Vekili Beyle Nafıa Vekili 

Feyzi Bey, bâzı suallere cevap vermek istiyor
lar. Kendileri Mecliste hazırdırlar. (Ziraat Ban
kası bütçesi var sesleri) 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) 
— Efendim memaliki müstahlasada henüz Zi
raat Bankası şubeleri açılmamıştır. Köylüye yar
dım edeceğiz diyoruz. Bunun mânası nedir? 
Her halde bu, her şeye takdimen müzakere edil
melidir. 

REÎS — Efendim Ziraat bankaları bütçesi 
bugünkü müzakere edilecek mevad meyanın-
dadır. Suallere bir gün tâyin edelim. Perşem
be günü suallere cevap verilmesini kabul eden
ler lütfen ellerini kaldırsın... Perşembe günü 
bir saat suallere cevap verilecektir. 

REFÎK ŞEVKET B. (Saruhan) — Efendim 
Ziraat Bankası kanunundan sonra ruznamede 
ikinci bir mesele daha vardır. Bendeniz Heyeti 
Aliyenizden kemali ehemmiyetle bir şey rica edece
ğim. Memaliki müstahlasada işgal esnasında sâ
dır olan mukarraratı şer'iye ve saire hakkında 
ika edilen cemim hakkında bir kanun vardır. 
Evvelce birinci numaraya alınmıştı. Heyeti Ce-
iile tensibederse üçüncü olarak <bunu okuyalım, 
rica ederim. 

REİS — Efendim! Ruznamemizde birinci 
madde olarak Ziraat Bankası Kanunu vardır. 
Sonra ziraat makinalarmda müstamel yağ ve sa-
irenin Gümrük Resminden istisnası hakkındaki 
Kanun vardır, ki zaten onu ikinci numara olarak 
kabul ettik. 

NEBlL Ef. (Karahisarı Sahib) — Abdülka-
dir Kemali Beyin Ceza Kanununu muaddil tek
lifi var. 

REÎS — O, zaten dördüncü olarak kabul 
edilmiştir. Efendim Refik Şevket Beyin teklifi-
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ni kalbul edenler lütfen elerini kaldırsın... En 
son madde olarak kabul edilmiştir. 

10. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
1. — Memaliki müstahlasadaki Ziraat Banka

sı şubelerinin hesabatma dair kanun lâyihası ve 
Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 

REÎS — Efendim Ziraat Bankası bütçesinin 
müzakeresine başlıyoruz. 

SIRRI B. (hamt) — Yani Refik Şevket Bey 
bile, teklifinin kalbul olunduğuna mütehayyirdir. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Hayır, 
Bendeniz Heyeti Celilenin kabul buyuracağını 
bildiğim için teklif ettim. 

T. B. Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
1 5 . X . 1338 

îstihlâs olunan vilâyat ve elviye ve kazalar 
Ziraat Bankası şuabat ve sandıklarının senei ha-
iiye Eylül 15 inden Şubat gayesine kadar varidat 
ve masarif atını mübeyyin tanzim kılınıp İcra Ve
killeri Heyetinin 15 . X . 1338 tarihli içtimam-
da kalbul edilen kanun ve esbabı mucibe lâyiha
ları sureti musaddakaları raptan arz ve takdim 
kılınmıştır. İfayı muktezasiyle neticesinin işarı
na müsaadei Devletlerini istirham eylerim efen
dim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İcra Vekilleri Heyeti Reisi 

Hüseyin Rauf 

hîsbabı mucibe lâyihası sureti 
Bihamdillâhi Teâlâ düşmanın payı mülevve-

sinden tathir ve tahlis olunan vilâyat ye elviye 
ve kazalarımız Ziraat Bankası şuabat ve sandık
larının üç yüz otuz sekiz senesi Eylülünün on-
altıneı gününden Şubat gayesine kadaT tanzim 
olunan bütçesi leffen arz ve takdim kılındı. 

Mütalâasından müsteban buyurulacağı üzere 
Ziraat Bankasının senei haliye umumi bütçesin
de dâhil olmıyan İzmir, Bursa, Saruhan, Karesi 
ve Kaleisultaniye şubeleriyle 47 kaza sandıkları
nın ve evvelee# küşadolunmuşken bir müddetten 
beri mesdut bulunan ve şimdi iadeten teşkiline 
mecburiyeti katiye hâsıl olan Mucur ve Alaiye 
sandıklarının varidat ve temettüat ve aidatı muh-
telifesi ve İzmir'de küşadedilecek tamirhaneden 
istihsal ve- alâtı ziraiye bedeline zammolunacak 
küsurat (A) cetvelinde muharrer olduğu üzere 
299 000 lira tahmin olunmuştur. İşbu mîktar 

— a™ — 
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sureti merbut mazbatada muharrer olduğu veç- j 
hile Ziraat Bankası Meclisi İdaresince 297 000 j 
liraya tenzil edilmiştir. j 

Bütçesinin masraf kısmını muhtevi (B) cet- j 
velinde bilinci faslın mütalâasından müsteban j 
buyıınılacağı üzere esasen meveııdolan 218 şube j 
ve sandığa elli dört şube ve sandığın da bilûtfi- j 
hitteaiâ bu keıe inzımamiyle şube ve sandıkların i 
adedi 272 ye baliğ ohıv idarei merkeziye işleri- j 
nin o nispette tezayüdü tabiî bulunması hasebiy- j 
le Memurin ve Teftiş kalemleri Müdürü maaşına 
beş yüz kuruş zamla dört binden dört bin beş yü- i 
ze ve Evrak Kalemi Mümeyyizinin maaşına keza-
îik beş yüz kuruş zamla iki binden iki bin beş ; 
yüze iblâğ ve Sicil ve Kefalet kalemleri için bin ] 
beş yüz kuruş maaşlı bir Mümeyyizlik ve Hesa- j 
batı Umumiye Kalemi için iki ve Levazımı Zirai-
ye için bir ki, bin ikişer yüz kuruş maaşlı üç ve j 
Levazımı İdariye için bin kuruş maaşlı bir Mu- j 
kayyitlikle dört bin kuruş maaşlı Birinci Sınıf | 
Müfettişlik ihdas edilerek İdarei merkeziye ma- j 
aşatına 610 lira elli kuruş zamimeten ithal edil- | 
miş ve mâruz Meclisi İdare mazbatasının muta- | 
lâasmdan müsteban buyıınılacağı üzere günden ı 
güne tekessür eden alât ve levazımı ziraiye mUa- j 
melâtınm fen ve icabına göre tedviri için merkez- j 
de dört bin kuruş maaşlı bir Umuru Ziraiye Mü- j 
diriyeti ve üç bin kuruş maaşla bir Seyyar Mü- t 
fettişlik ve bin iki yüz kuruş maaşlı bir Mukay-
yitlik ihdas ve Umuru Ziraiye Mümeyyizi maaşı j 
da iki binden iki bin beş yüze iblâğ edilerek Mü- j 
diriyeti Um ilmiyece teklif olunan mânız 610 lira j 
elli kuruşa 478 lira elli kuruş daha zam ile îda- j 
rei Merkeziye maaşatı için zamimeten 1 089 lira S 
teklif edilmiştir. 

Ziraat Bankası Nizamnamesinin on üçüncü ' 
maddesinde Merkez Meclisi İdaresi azasına ayda ] 
dördü tecavüz etmemek üzere beher içtima için 
ikişer-lira ücreti huzur tâyin ve takdir edilmiş { 
ve 1338 senesi bütçesine de ona göre tahsisat it
hal kılınmışsa da azadan bâzılarının büyük tica
retlerle iştigal eden zevattan bulunmaları ve 
banka, meclisinde m/üzakerata, devam ettiği 
müddetçe mağazalarında mevcut bulunup kâr 
ve istifadelerini bihakkiıı temin edememeleri 
sebebiyle iki altın yerine verilmekte olan iki 
yüz kuruşu az görerek içtimaa muntazaman de
vam etmemekte ve ekseriyet haleldar olarak 
Bankanın en mühim işleri duçarı teahhur ve 1 
ahali ve memurine ait hususat vakit ve zama-
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niyle cıkarılamıyarak sızıltı ve şikâyeti bai.s 
olmakta ve İstanbul Ziraat Bankasının işbu 
ücreti içtimaiyeyi aynen altın olarak ita. eyle
diği' rivayet olunması verilen mezkûr iki yüz 
kuruşu âza nazarında büsbütün ehemmiyetten 
ıskat eylemekte olduğundan meclis müzakera-
tmııı muntazaman icrasını temin için ücreti 
içiimaiyenin iiki altın mukabili olarak biner 
kuruş verilmesine mecburiyeti katiye hâsıl ol
muş ve ikinci faslm beşinci maldesine dahi 
(1 350) lira ithal edilmiş ve meblâğı mezbur 
Meclisi idarece dahi tensibolunmuivtur. 

Üçüncü, faslın mütalâasından müsteban bu-
yurulacağı üzere şuabat ve sandıklar memurin 
ve müstahdemini maaş ve ücuratı maktuası 
1338 senesi bütçesindeki emsaline kıyasen tak
dir ve teklif olunup ancak Ankara Depo Bek
çisi ijçin ^ehrî verilmekte olan on sekiz lira 
ücreti maktuanın 1338 bütçesine ithal edilememe
si sebebiyle müteferrika tahsisatından şimdiye 
kadar tediye edilegelmekte ise de tahsisatı 
mezkûre bu masrafa mütahammil olmadığın
dan bütçeye (A) işareti ile bir madde ilâve edi
lerek bekçinin beş buçuk aylık tahsisatı ithal 
edilmiştir. 

Dördüncü fasla ithal olunan Levazım, Şube 
ve sandıkların 1338 senesi bütçesiyle kabul 
buyurulan miktara nazaran ve her mahallin 
emsaline kıyasen takdir ve teklif edilmiştir. 
Besinci merkez ile taşra beyninde müşterek 
masarif faslındaki (46 5îÜ0) lira berveç'hi mâ
ruz 1338 senesi bütçesiyle kabul buyuruları 
makadir nispetinde ve ihtiyacatı hakikiyeye 
göre> tesbit ve teklif edilmiştir. 

Altıncı tahsisatı fevkalâdei şehriye faslına 
gelince; bu fasılda teklif olunan (43 961) lira 
(91) kuruşun (25 907) lira (85) kuruşu büt
çede muharrer memurinin Eylülde on beş gün
lük yüzde yinnıi tenzilinden sonra baki kalan 
ve Teşrinievvelden Şubat gayesine kadar da 
tamamen itası icabeden makadirden ve (18 052) 
lira (66) kfuruşu dahi 1338 senesi bütçesine 
dâhil olan memurinin evvelce tenzil olunup bu 
kere tamamen itası Büyük Millet Meclisince 
kabul buyurulan Kanun mucibince Teşriniev
velden Şubat gayesine kadar yüzde yirmi he
sabiyle tahsisatı sabıkaya ilâve olunan meblâğ
dan ibarettir. 

Bütçenin masraf yekûnu Banka Meclisi 1da-
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resince âzami tejklif olunan (111. 766) lira 
(9o) kuruşa baliğ olup işbu meblâğ temettüat 
ve aidatı muhtelite olarak tahmin edilen 
(129 O00) liradan tenzil olundukta ahvali fev
kalâdeye mebni ihtiyar olunan bâzı masarife 
rağmen Hissei Menafi olan. (170 000) liradan 
başka temettüat ve aidatı muhtelif eden dahi 
(17 234) lira bakıyei kâr hâsıl olacağı anlaşıl
maktadır. 

Tafsilâtı mâruzadan müsteban buyurulacağı 
üzere irae olunan varidat ve temettüat icra kılman 
tetkikatı arnika üzerine tahmin ve masarif dahi 
lüzum ve ihtiyacı katiye mebni ve 1338 senesi büt
çesiyle kabul edilmiş bulunan makadire kıyasen 
takdir ve teklif edilmiş olduğundan kabul ve mer-
butan takdim kılman lâyihai kanuniyenin tasdik 
buyurulması müsterhamdır olbapta. 

11 Teşrinievvel 1338 
Muhasebeci 

Mehmet Refi' 

Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Hükümeti Ziraat 

Bankası Müdüriyeti 
Umu m iyesi 

Kanun lâyihası 

MADDE 1. — Ziraat Bankasının 1338 sened 
maliyesi varidat bütçesine bu munzam bütçenin 
(A) cetvelinde murakkam dlduğıı veçhile 297 000 
lira ilâve olunmuştur. 

MADDE 2. — Ziraat Bankasının 1338 senei 
maliyesi maaşat ve masarif bütçesine işbu mun
zam bütçenin (B) cetvelinde gösterildiği veçhi
le 111 766 lira 96 kuruş ilâve edilmiştir. 

MADDE 3. — İşbu kanun bin üç yüz otuz se
kiz senesi şehri Eylülünün on altıncı gününden 
itibaren meriyülicradır. 

MADDE 4. — İşbu kanunun icrasına İktisat 
Vekâleti memurdur. 

15 . X . 1338 
T. B. M. Meclisi 

îerâ Vekilleri Heyeti Reisi Şer'iye Vekili 
Hüseyin Rauf Abdullah Azmi 

Müdafaai Milliye Vekili Adliye Vekili 
Hüseyin Rauf Rıfat 
Dahiliye Vekili Hariciye Vekili 

Ali Fethi Yusuf Kemal 
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Maliye Vekâleti Vekili 

Mehmed, Vehbi 
Nafıa Vekili 

Feyzi 

Maarif Vekili 
Mehmed Vehbi 
İktisat Vekili 
Mahmud Esad 

Sıh. ve Mua. îç. Vekili Erkânı Harbiyei Umumiye 
Dr. Refik Vekâleti Vekili 

Hüseyin Rifat 

Muvazeneı Maliye Encümeni mazbatası 

Istihlâs olunan mahallerdeki Ziraat Banka
sı şuabat ve sandıklarının varidat ve masarifi
ni mübeyyin İcra Vekilleri Heyetinden mev
rut ve Meclisi Âliden muhavvel 15 .10 .1338 
tarih ve 1886 numaralı lâyihai kanuniye ve 
merbutu cedavil mütalâa ve tetkik olundu. 
Mezkûr mahallerde Ziraat Bankasınca şube 
ve sandıklar küşadı ve muktazi teşkilâtın ic
rası tabiî bulunduğu cihetle Hükümetin tekli
finde dâhil bulunmıyan Trakya varidat ve ma
sarifi de ilâve olunmak suretiyle 16 Eylül 1338 
den itibaren işbu teşkilâta muktazi masarif ile 
muamelât ve menabii muhtelifeden elde edile
cek varidat bittetkik merbutan ve tadilen arz 
ve takdim kılman (A) ve (B) cetvellerinde tes-
bit edildi. Vilâyatı müstahlasa için encüme
nimizin tesbit eylediği esasat dairesinde Mu-
vazenei umumiyeye dâhil devairce sarfiyat ic
rası hakkında Avans kanunlariyle verilen sa
lâhiyet mülhak bütçe ile idare olunan devaire 
şâmil olmadığı ve merbut kanun Heyeti Celi-
leee tasdik edilmeden memurin maaşatmm 
tediyesi ve masarifi sairenin icrası mümkün 
bulunmadığı cihetle bir an evvel müzakeresi 
arz olunur. 

Reis Mazbata Muharriri 
Ali Cenani Mazhar Müfid 

Kâtip Âza 
Feyyaz Âli îlyas Sami 

Âza Âza 
Erzurum Sivas 

Hüseyin Avni Ziyaeddin 

Ankara, 9 .1 .1339 
MADDE 1. — Ziraat Bankasının 1338 sene

si bütçesinin varidatı umumiyesine, merbut 
(A) cetvelinde murakkam olduğu veçhile 
(416 600) lira ilâve edilmiştir. 

MADDE 2. — Merbut (B) cetvelinde mu
rakkam olduğu veçhile Ziraat Bankasının 1338 
senesi bütçesinin fusul ve mevaddı muhtelifesi-
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ne (İ43 450) liranın ilâveten sarf ma mezuniyet 
verilmiştir. 

MADDE 3. — Ziraat Bankasının merkez ve 
İstanbul ve mülhakatı idareleri maaş ve masa
rifi için (21 025) ve Ziraat Bankasına merbut 
Emniyet Sandığının 1338 senesi son dört aylık 
maaş ve masrafı için de (10 000) liranın avans 
olarak sarfına mezuniyet verilmiştir. 

MADDE 4. — İşbu avans sarfiyatı Muvaze-
nei Maliye Encümenince tesbit edilecek fusul 
ve mevadda tatbik olunacaktır. 

MADDE 5, — İstanbul ve mülhakatı devai-
rinin maaş ve masrafı Teşrinisani ve Kânunu
evvel aylarında tam ve avans olarak sarf edile
cektir. 

MADDE 6. — Mülga idarei merkeziye me
murininden açıkta kalanlara bir defaya mah
sus olmak üzere nısıf maaş ve nısıf tahsisat ita 
olunur. 

MADDE 7. — Birinci ve ikinci maddeler 16 
Eylül 1338 tarihinden beri vukubulan muame
lâtı muhtevidir. 

MADDE 8. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren meriyülicradır. 

MADDE 9. — İşbu kanunun icrayı ahkâmı
na İktisat Vekili memurdur. 

ŞEVKİ B. (İçel) — Reis Bey İktisat Vekili 
izahat versin. (Neye izahat versin sesleri) 

EEİS — Efendim kanunun heyeti umumi-
yesi hakkında söz istiyen var mı? (Maddelere 
geçelim sesleri) 

Efendim kanunun heyeti umumiyesi hak
kında söz istiyen yok. Maddelere geçilmesini 
kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul 
edilmiştir. 

îstihlâs edilen mahallerdeki Ziraat Bankaları 
varidat ve masarifatına dair Kanun 

MADDE 1. — Ziraat Bankasının 1338 sene
si bütçesinin varidatı umumiyesine, merbut 
(A) cetvelinde murakkam olduğu veçhile 
(416 600) lira ilâve edilmiştir. 

(A) Cetveli 
F. M. Nev'i varidat Lira 

1 Varidat 
1 Menafi hissesi 240 000 
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REİS — Efendim, birinci fasıl hakkında söz 

istiyen var mı? (Hayır, sesleri) 
Efendim, birinci fasıl hakkında söz istiyen 

yok. Binaenaleyh, reyi âlilerine vaz'ediyorum. 
ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Encümen Mazbata Mu

harriri izahat versin; bundan bir şey anlaşıl
madı. 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ MAZ
BATA MUHARRİRİ MAZHAR MÜFİD B. 
(Hakkâri) — Efendim, birinci madde vilâyatı 
müstahlâsadaki Ziraat bankalarının tahmin olun
muş varidatına aittir. Burada izahata muhtac-
olan hiçbir şey yoktur. Bu tahmin edilmiş bir 
varidattır. Neyi izah edeceğiz? Temettüat ve ai
datı muhtelif eden yirmi bir bin lira tahmin edil
miş ve hakeza öbür tarafı da buna müşabihtir. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — 1338 senesi içinde de
ğil mi? 

MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) — Evet 
1338 senesi Varidatı Munzammasıdır. 

AHMED HİLMİ B. (Kayseri) — Bu, Zira
at Bankasının vaziyeti nazarı itibara alınarak 
mı yapılmıştır? 

MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) — Efen
dim, bu varidat vilâyatı müstahlâsanm tarafı
mızdan işgali tarihinden itibaren ve ondan sonra 
muhammen bir varidattır. Mamafih encümen, 
bunu tetkik ederken sinini sabıka varidatiyle de 
mukayese etmiştir. 

MEHMED B. (Biga) — Hükümeti Feridiye 
zamanında, Yunan işgali esnasında memleketteki 
Ziraat bankalarından birçok paralar' alınmıştır. 
Ezcümle livamız olan Kaleisultaniye ve mülha
katı Ziraat Bankasından İstanbul Hükümeti 
(190) Ibîn lira çekmiştir. Bu paralar şn varidat 
kısmına dâhil midir, değil midir? Bunlar hak
kında izahat isteriz. 

MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) — Ziraat 
Bankası Müdürü Umumi Vekili bunun hakkında 
izahat verecek. 

ZİRAAT BANKASI MÜDÜRÜ UMUMİ 
VEKİLİ ZEKİ B. — Efendim, gerek kaleisul
taniye, • gerek sair mülhakatta İstanbul Hükü
meti sermayesi fazla diyerek birkaç para almış
tı. Bunlar mevcudu sandıktır. Mevcudu serma
yedir. Bunlar bütçenin varidat kısmına geçmez. 
Bütçenin varidat kısmı o sene zarfında husule 
gelecek miktarı tâyin eder. O sene husule gele
cek varidatı gösterir. Mamafih onlar bankalara 
ikraz edilmiştir. Emniyet sandıklanna ikraz 



t : 173 13. 
edilmiştir. Hesapları vardır. Her yerin hesabı 
kendisine iade edilir. 

MEHMED B. (Biga) — Şu halde İstanbul'a 
alman bu paraların tekrar sandıklara iadesinde 
endişe etmiyorsunuz. 

MÜDÜRÜ UMUMİ VEKlLÎ ZEKÎ B. — 
Yalnız bunlardan bir milyon dört yüz lira maaş 
açığı olarak kararname ile İstanbul Ziraat Ban
kasından o vakitki Hükümet karzan almıştı. 

ABDULLAH Ef. (İzmit) — Varidat tahmi
nî midir? 

MÜDÜRÜ UMUMİ VEKİLİ ZEKİ B. — 
Tahminidir. 

ABDULLAH Ef. (İzmit) — Bankalarda tah
minî varidat olduğunu dünyanın hiçbir tarafın
da işitmedim. Bu nasıl olur? Banka ismi olur 
da tahminî muamele olur mu? 

MÜDÜRÜ UMUMİ VEKİLİ ZEKİ B. — 
Varidat tahminî olabilir. Arz edeyim. Meselâ 
bugün tahminî muamelâttan bize getirip verilen 
eski paradan iki bin lira varidat alınır. Fakat 
yarın ne kadar para getireceğini, ne kadar aidat 
alınacağını bilemiyoruz. Binaenaleyh tahminî 
yapılır. Bu tahmin de olsa. olsa aylara kıyasen 
tahmin olur. Mamafih hatalı olmaz. Hatalı olsa 
bile yüzde beş veya yedi derecesinde olabilir. 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Firar ve ta-
gayyübeden eşhasın kısmı mühimmi Ziraat ban
kalarına medyundur. Bunların borçlarının tah
sili için tarafı âlilerinden vilâyata emir verilmiş 
midir Yani bu borçların bir an evvel tahsili 
için emir verilmiş midir? 

MÜDÜRÜ UMUMİ VEKİLİ ZEKİ B. — 
Evet İktisat Vekili Âlisi İzmir'e teşrif ettiklerin
de derhal bize yazmışlardı. Bunların merhıın 
olan emvali gayrimenkullerinden maada emvali 
menkullerine müracaatle istifayı matlubedilme-
sini yazdık. Her gün muhabere cereyan ediyor, 
tahtı temine almıyor efendim. 

REİS — Efendim, başka söz istiyen yoktur. 
Birinci faslın yekûnu iki yüz kırk bin liradır. 
Birinci faslı reyi âlinize vaz'ediyorum. Birinci 
faslın müzakeresini kâfi görerek ikinci fasla geç
meyi kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul 
edilmiştir. 
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F. M. Nev'i varidat Lira 

Temettüat ve aidat 
1 İkrazat ve matlubatı muhtelife 

faizleri 140 000 

F. M. Nev'i varidat Lira 

2 Temettüat ve aidatı muhtelife 
3 Varidatı hususiye Vilâyat Vez

nedarlığı 

İkinci faslın yekûnu 

31 000 

11 000 

172 000 
REİS — Efendim, ikinci fasıl hakkında söz 

istiyen var mı? (Hayır, sesleri) İkinci fasıl hak
kında söz istiyen yoktur. İkinci faslın müzakere
sini kâfi görüp üçüncü fasla geçilmesini kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir, efen
dim. . 

F. M. Nev'i varidat Lira 

Müessesat varidatı 
Yeniden küşadolunacak maki
nist sınıfında vukubulacak ta
mirat ve imalât 
Alât ve levazımı ziraiye bedeli
ne zammolunacak küsurattan 
Yeniden açılacak tamiranede 
vukubulacak tamirat ve imalât
tan 

Üçüncü faslın yekûnu 

300 

1 400 

3 000 

4 700 

REİS — Efendim üçüncü fasıl hakkında söz 
istiyen var mı? (Hayır, sesleri) Üçüncü fasıl hak
kında söz istiyen yok. Faslı reyi âlinize vaz'edi
yorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul 
edilmiştir. 

Yekûnu umumıi dört yüz on altı bin altı yüz 
liradır. Birinci maddei kanuniye budur. Birinci 
maddei kanuniyeyi reyi âlinize vaz'ediyorum. 
Birinci maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın. Birinci madde kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Merbut (B) cetvelinde mürakkam 
olduğu veçhile Ziraat Bankasının 1338 senesi büt
çesinin fasıl ve mevaddı muhtelifesine 143 450 
liranın ilâveten sarfına mezuniyet verilmiştir. 

REİS — Cetvel okunuyor, efendim. 

F. M. 

(B) — Cetveli 

Nev'i varidat Lira 

İdarei merkeziye maaşıat.ı 
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F. M. 

3 
4 

Nevi varidat Lira 

Memurini merkeziye 
Müfettişler 

500 
385 

885 Birinci faslın yekûnu 

REİS — Efendim, (B) cetvelinin birinci fas
lı hakkında söz istiyen; var mı? (Hayır sesleri) 
Efendim birinci faslın müzakeresini kâfi görüp 
ikinci fasla geçilmesini. kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

İkinci fasıl okunuyor. 

F. M. Nev'i varidat Lira 

675 

2 Levazım 
5 Meclisi idare ücuratı içtimai-

yesi 

REİS — Efendim ikinci fasıl hakkında söz 
istiyen var mı? (Bayır sesleri) İkinci faslı re
yi âlinize vaz'ediyorum. İkinci faslın müzake
resini kâfi görüp üçüncü fasla geçilmesini ka
bul edenler lütfen el .kaldırsın. Kabul edilmiş
tir. 

Üçüncü fasıl okunacak: 

F. M. L 

1 
2' 

o o 

4 

Nev'i varidat 

Mülhakat ve şube ve sandıklar 
maaşatı 
fŞube ve sandıklar memurini 

» •» , » Tahsildar
ları 
Odacılar ve bekçiler ücreti: 
maktuası 
Alât ve levazımı ziraiye fen 
ve depo memurları 
Aİât ve levazımı ziraiye fen 
ve depo bekçi ve hamalları 

Lira 

9 13Ö 

964 

4 977 

580 

99 

Üçüncü faslın yekûnu 15 757 

REİS — Efendim üçüncü fasıl hakkında 
söz istiyen var mı? (Hayır sesleri) Üçüncü fa
sıl hakkında söz istiyen yok. Üçüncü faslı reyi 
âlinize vaz'ediyorum. Üçüncü faslın müzakere
sini kâfi görüp dördüncü fasla geçilmesini ka
bul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiş
tir. 

Dördüncü fasıl okunuyor. 

F. f. 

1 
2 
3 
4 
5 

Nev'i varidat 

Levazım 
Tenvir ve teshin 
Kırtasiye 
İcarat 
Müteferrika 
Meclis idare ücuratı içtimaiyesi 

Dördüncü faslın yekûnu 

Lira 

1 465 
720 

4 000 
424 

2 111 
8 719 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Efen
dim bendeniz sual soracağım, müsaadenizle dör
düncü faslın beşinci maddesi haıkkmda Meclisi 
İdare azalarına verilen ücreti içtimaiye hak
kında. 

REİS — Dördüncü faslın beşinci maddesi 
hakkında mı? 

""SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Evet, 
Meclis İdare azalarına verilen ücreti'içtimaiye 
kanunen bir veyahut iki lira verilmek meşrut
ken bilâhara Ziraat Bankası Meclis İdaresi bu 
karan vererek bu ücretleri beş liraya, tezyidetti-
ği işitiliyor. Bu doğru mudur? (Tezyit mi, terfi 
mi? Sesleri) Tezyidediliyor. 

MÜDÜRÜ UMUMİ VEKİLİ ZEKİ B. — Bu 
Nizamname 1332 senesinde neşrolunmuştu. Bun
da ücreti içtimaiye Meclisi İdarece tâyin edile
cek deniliyordu. Sonra Nizamnamede dörtten 
fazla içtimai verilmemek üzere Meclisi İdare 
ücuratı içtimaiyesi ikişer lira olarak verilir diye 
musarrahtır. Nizamnameyle tâyin edilmiştir. Fa
kat şimdiye kadar ikişer lira verilmekle bununla 
muntazaman içtimai temin edemedik. İki lira 
mukabili olarak idarei nıerkeziyece ücreti içti-
maiyeyi on lira olarak teklif ettik, Muvazenei 
Maliye Encümenince beş lira olarak kabul olun
du. Sonra efendim, bâzı encümenlerde beş lira 
ücreti huzur verildiğini işittik. Meclisi İda
re azasının dördü yerlinin en yüksek kıs
mıdır.. Erbabı .ticarettir. Meselâ Atpazarı'n-
daki bir zat orada mağazasındaki işini terk edip 
içtimaa gelmeyi ve üç dört saat orada kalmayı 
ve mukabilinde iki lira almayı tabiî azınsar 
efendim. Onun için Encümeni Âlice beş lira 
olarak münasip görüldü. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Efen
dim, Beyefendi Meclisi İdare azalarına ücreti iç
tima olarak verilen paranın, yani iki liranın bir 
Nizamnameyle muayyen olduğunu 'söylediler. 
Mademki Nizamnameyle muayyen iki liradır, 
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bunu hodbo.hod beş liraya yahut on liraya çıka
ramazlar. Nizam marn en in tadili lâzımgelir. O Ni
zamnamenin tadili ise - zaten Meclisi Ali Nizam
name kelimesini ağzına almıyor - Meclisten ka
nun çıkmaya ııütevakkıftır. İki lira ücreti beşe 
çıkarınaık için banını yapılmalıdır. Eğer evvelce 
altın olarak veriliyor da şimdi farkını veriyor
larsa Tevhidi ımskukât Kanununda altınla ev
rakı nakdryenin farkı yoktur-, o da kanunsuzdur. 

MÜDÜRÜ UllUMÎ VEKÎLÎ ZEKÎ B. — 
Efendim, Nizamnameyle azaya her içtima için 
iki lira ücreti huzur verilecektir. Sonra bu kısma 
dair yaptığımız bütçe Heyeti Vekileden geçti, 
Heyeti Vekilenin tasvibine iktiran etti. Tabiî 
nizamname kuvvetind?dir. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) - Nasıl olur, Heyeti Ve
kil enin tasdikine iktiran etmek? Şu halde He
yeti Vekileden sual sormak lâzım. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karabasan Sahib) — 
'Bir defa şurasını kaydedelim ki : Heyeti Vekile
nin kararına iktiranı olmakla beraber bu Nizam
name tadil edilmiş olımaz. Meclisin !bu hususta ka
rarı vardır. Şunu anlamak istiyorum; ahiren ta.ş-
ralardaki şuaıbatın Meclisi tdırc amalığına yerli
den ticaretle meşgul olan adamlar iştirak etmiş
tir. Bunların ücreti huzurları \mhit edilmiş mi
dir? 

MÜDÜRÜ UMUMÎ VEKÎLt ZEKÎ B. — 
Edilmiştir efendim. Onların ücreüerinin tezyidi 
merkez kararlarına vabestedir. Merkez Meclisi 
îdaresi bunları tezyidedebilir. Şimdi onun kabul 
muamelesi yapılmış ve Heyeti Aliyenizin tasdi-
kmdengeçmiştir. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) 
— Ne nispette tezyid edilmiştir? 

MÜDÜRÜ UMUMÎ VEKÎLÎ ZEKÎ B. — 
Yüz kuruş, yetmiş beş, yahut ellidir. Çok az idi. 
Şikâyet ediyorlardı. (Müzakere kâfi sesleri) 

REÎS — Beşinci fasla geçilmesini kabul eden
ler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

F. M. Nev'i varidat Lira 

1 
2 
3 
4 
5 

Merkez ile mülhakat beyninde 
müşterek masarif 
Tab'ıye, teclidiye, kırtasiye 
Harcırah 
Demirbaş eşya ve çürüme payı 
Ebniye, inşaat ve tamiratı 
Hükümet konaklarına bedeli 
iştirak 

7 OÛO 
14 000 

2 100 
4 250 

1 400 
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6 
8 

10 
11 

12 
13 
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Nev'i varidat 

Akçe nakliye ve bendiyesi 
Masarifi gayrimelhuza 
Maaşat ve masarifi tedrisiye 
Evrak ve defatiri matbua nak
liye ve bendiyesi 
Fabrika ve tamirhane masarifi 
Alât ve levazımı ziraiye nakliye 
ve bendiyesi 

Lira 

1 400 
1 400 
7 115 

2 800 
20 000 

2 80O 

Beşinci faslın yekûnu 64 265 
ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Ben sual soracağım. 

Sekizinci maddedeki masarifi gayrimelhuza ne
dir? 

MÜDÜRÜ UMUMÎ VEKÎLÎ ZEKÎ B. — 
Masarifi gayrimelhuza isminden anlaşılıyor. Ya
ni evvelden tahmin edilemiyen, yani zuhura 
muhtemel bulunan masarife karşılıktır. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Meselâ ne gibi? Bir 
misal gösterin. 

MÜDÜRÜ UMUMÎ VEKÎLÎ ZEKÎ B. — 
Meselâ, bütçenin füsul ve mevaddında muayyen 
olan şeyin haricinde bir masrafımız vukubulu-
yor, oraya sarf ediyoruz. 

MAZHAR MÜFÎD B. (Hakkâri) — Bir şey 
söyliyeceğim ve zapta geçmesini rica edeceğim. 
ücreti huzurun beş lira olması kaibul edilmiştir 
ve bunu Heyeti Aliyeleri de kabul etmiştir. Fa
kat kabul tarihinden itibaren beş lira ücreti hu
zur verilebiliyor. Heyeti Celilenin kabulüne bu
gün iktiran etmiştir. Bugünden evvel beş lira ver-
mişlerse doğru değildir. 

REÎS — Beşinci faslın müzakeresini kâfi 
görerek altıncı fasla geçilmesini kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırışın... Kabul edilmiştir efen
dim. 
Fasıl ' Lira 

6 Tahsisatı fevkalâdei şehriye 53 150 
REİS — Efendim altıncı faslı reyi âlinize 

arz ediyorum. Altıncı faslın müzakeresini kâfi 
görenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul edil
miştir efendim. 

Umumi yekûn 143 450 
REÎS — Efendim ikinci maddeyi tekrar oku

yoruz : 
(ikinci madde tekrar okundu.) 
REÎS — Efendim ikinci madde hakkında söz 

istiyen var mı? (Hayır, hayır sesleri) 

325 
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İkinci maddeyi kalbul buyuranlar lütfen el

lerini kaldırsın... Kabul edilmiştir efendim. 
MADDE 3. — Ziraat Bankasının merkez ve 

İstanbul ve mülhakatı idareleri ımaa§ ve masarifi 
için 21 025 ve Ziraat Bankasına merbut Emniyet 
Sandığının 1338 senesi son dört aylık maaş ve 
masrafı için de 10 000 liranın avans olarak sar
fına mezuniyet verilmiştir. 

REÎS — Efendim üçüncü maddeyi reyi âlini
ze vaz'ediyorum. Kalbul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın... Kabul edilmiştir efendim. 

MADDE 4. — İşbu avans sarfiyatı Muvaze-
nei Maliye Encümenince tesbit edilecek fusul ve 
mevadda tatbik olunacaktır. 

REÎS — Efendim bu madde hakkında söz 
istiyen var mı? Kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsın... Kabul edilmiştir efendim. 

MADDE 5. — istanbul ve mülhakatı devairi-
nîn maaş ve masrafı Teşrinisani ve Kânunuevvel 
aylarında tam ve avans olarak sarf edilecektir. 

REİS — Bu madde hakkında söz istiyen 
var mı efendim? (Hayır sadaları) Beşinci mad
deyi reyiâlinize vaz'ediyorum. Kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Mülga İdarei Merkeziye me
murininden açıkta kalanlara bir defaya mahsus 
olmak üzere nısıf maaş ve nısıf tahsisat ita 
olunur. 

NEBlL El". (Karalıişarı Sahib) — Ziraat 
Bankasının kendisine mahsus ayrı bir usulü 
vardır. Bir bütçesi , vardır. Muvazenei Mali
yeden maaş alan diğer memurlar gibi bir de
faya mahsus olmak üzere bir aylık, iki aylık 
ikramiye vermek doğru değildir. O, kendisi 
ikramiye de verir. Usulü dairesinde tekaüde 
de sevk edebilir. Bunun için bu maddeye lüzum 
yoktur. Tayyını teklif ederim. 

MAZHAR MÜFÎD B. (Hakkâri) — Efen
dim bu madde, bütün istanbul memurları için 
kabul olunan maddenin aynıdır, istisna edil
memiştir. Eğer Nebil Efendi Hazretlerinin bu
yurduğu gibi Ziraat Bankası memurları istisna 
edilip de böyle takyidedilmiyecek ve mütemadi
yen maaş verilecek olursa zannederim ki, mah
zurdan salim değildir. Zira malûmuâlinizdir 
ki, Ziraat Bankasında, Heyetinde, memurların
dan tahtı muhakemeye alınacak birçok memur
lar vardır. Çünkü... 

AVNÎ B. (Saruhan) — Her yerde daha çok 
var. 
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MAZHAR MÜFİD B. (Devamla) — Çün

kü onlara kim söylemişti ki, köylüyd aidolan 
şu. kadar bin lirayı Bank di Iskontoya versinler 
ve italyan Bankası da iflâs etsin de bu para 
havaya gitsin. Bu parayı italya Bankasına ve
rip de bankanın iflâsından dolayı paranın ziyama 
sebebiyet verenlere, bu paranın bankaya veril
mesine karar veren bu adamlara sual sormıya-
cak mıyız beyefendiler? Bunlara maaş verecek 
miyiz? 

ALİ CENANI B. (Gazianieb) — Sonra al
tın sarfiyatı var. 

MAZHAR MÜFÎD B. (Devamla) — Sonra 
altmış bin lira altın sarfiyatları vardır. Kendi 
yevmiyelerini tamamen altın almışlardır. Te-
mettüün tevziindc tamamen altın almışlardır. 
Bunları sormıyacak mıyız? Elbette soracağız. 
Binaenaleyh, nasıl olur da bu memurlara diğer 
memurlar gibi maaş veririz? Hattâ bendeniz 
İktisat Vekilinden rica ediyorum - o bankı Ro
ma mıdır, Bankı Iskonto mudur? İflâs etmiş
tir - Bu bankaya kinler para vermişse, para 
veren heyeti idareyi ve o adamları derhal tahtı 
muhakemeye almalıdırlar. Üç yüz, üç yüz elli 
bin lira miktarındaki parayı bankaya vermiş
lerdir. Binaenaleyh maddenin ipkası lâzımdır. 

SIRRI B. (İzmit) — Mazbata Muharririn
den. sual ediyorum. Roma Bankasının Ziraat 
Bankasiyle aralarında olan mesailden dolayı 
Ziraat Bankasının paralarını yemek için hileli 
bir surette iflâs etmek ihtimali ağleptir, Onun 
için zatıâlileri tarafından İktisat Vekilinin na
zarı dikkati celbediliyor. İktisat Vekâleti şim
diden tahkikat icra etsin. Evvelemirde banka, 
ne maksatla ve ne gibi bir hileye tevessül ederek 
iflâs cihetine gitmiştir? Bu cihet anlaşılsın. 
Ihtimalki aralarında antant yapmışlardır. 

MAZHAR MÜFlD B. (Hakkâri) — Doğru, 
ihtimaî ki öyledir. 

İKTİSAT VEKİLİ MAHMUD ESAD 
B. (İzmir) — Efendim; İstanbul Bankasının 
vazifesini suiistimal etmekte olduğuna dair Zi
raat Bankası Müdürü Umumisine - Ordularımız 
taarruza geçmezden evvel - telgraf çektim. Türk 
köylüsüne aidolan bu paranın buradaki Hükü
meti meşruanın izni lâhık olmadıkça bir me
teliğinin sarf edilemiyeceğini ve sarf edildiği 
takdirde mesul edileceğini kendisine tefhim 
ettim. Aynı zamanda, o zaman istanbul mümes* 
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silimiz olan Hamid Beye de bildirdim. Maattees
süf köylünün emeği ile topladığı parayı Ziraat 
Bankası Heyeti vazifesini suiistimal ederek kıs
men Maliye Nezaretine vermiştir ve kısmen Ban
ka Disikonto'da vermiştir. Maliye Nezareti Zi
raat Bankasının parasını Anzavurlara, şunlara, 
bunlara sarf etmiştir. Banka Disikonto'da pa
rayı aldıktan bir müddet sonra iflâs etmiş
tir. Bunun için vazifesini suiistimal edenler hak
kında birer birer takibat icra edilmesi için İs
tanbul'da lâzımgelen yerlere emir verdim. He
saplan tetkik edilmektedir, mahkemeye tevdi 
olunacaklardır. 

HASÎB B. (Maraş) — Niçin vermişler bu 
yüz elli bin lirayı? 

İKTİSAT VEKİLİ MAHMIJÜ ESAD B. 
(Devamla) — Salâhiyetlerini tecavüz ederek 

vermişlerdir. Faiz bilmem ne.. Pakat Banka Ni
zamnamesinin âmir olduğu şekilden ayrı olarak 
harice para sarf edilmiştir. Çünkü bankanın sarf 
edeceği, istikraz edeceği paralar kanunen muay
yen ve malûmdur. Bunu, doğrudan doğruya 
«Banka diiskontoya» Maliyeye şuraya buraya 
tevzi etmişlerdir. O kadar ihtaratımızat rağmen 
cevap da vermemişlerdir. Biz dedik ki; gün de
ğişir, bunun hesabını sorarız, şahsan mesulsü
nüz. Binaenaleyh bugün takibat yapılmaktadır. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Hiç cevap alınmadı 
mı? 

İKTİSAT VEKİLİ MAHMUD ESAD B. 
— Hayır efendim. 

MAZHAR MÜPİD B. (Hakkâri) — Dinle
memişler. 

İKTİSAT VEKİLİ MAHMUD ESAD B. 
— Dinlememişlerdir. 

ŞEVKET B. (Bayezid) — O memurlar İs
tanbul'da mıdırlar? Oradan kaçmazlar mı? 

İKTİSAT VEKİLİ MAHMUD ESAD B. 
— Tahtı nezarettedirler. 

AHMED HİLMİ B. (Kayseri) — Bankanın 
vaziyeti hukukıyesi, buyurduğunuz gibidir. Bu, 
köylülerin parasıdır. Suiistimal edilmesin, bu bir 
anonim şirkettir, bu bir Türk müessesesidir. Bu 
gayet mühim bir meseledir. Acaba İktisat Vekâleti 
bunun hakkında ne düşünüyor? Bu vaziyette Zi
raat Bankası emin olun ki, köylülere yardım ede
miyor, katiyen köylülerin bir işini göremiyor, 
köylü ufak bir para almak için birçok müşkülâta 
mâruz kalıyor. Ziraat Bankası isim itibariyle 
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bir Türk, bir köylü müessesesidir. Fakat şekil 
itibariyle katiyen bir vazife temin etmiyor. İk
tisat Vekili bunun hakkında ne düşünüyor, bu
nun vaziyeti hukukıyesini ne yapacaktır? Lütfen 
izah buyursunlar. 

İKTİSAT VEKİLİ MAHMUD ESAD B. 
— Efendiler Ziraat Bankası ne bir anonim ne bir 
komandit şirketi ve ne de hususi bir bankadır. 
Ziraat Bankası, Devlet Bankasıdır ve maksadı 
teessüsü malûmunuzdur, doğrudan doğruya zür-
raa yardım etmek için vaktiyle vücuda getirilmiş 
bir Devlet müessesesidir. Midhat Paşanın kurdu
ğu bankalar bilâhara Ziraat Bankası şeklini al
mıştır. (Emniyet sandıkları sadaları) 

Evet kanun dairesinde doğrudan doğruya 
çiftçilere muavenet eder veyahut çiftçiliğe hadim 
birtakım teşküâta yardım eder. Banka 32 sene
den beri vazifesini bugüne kadar arzu ettiğimiz 
şekilde ifa edememiştir ve doğrudan doğruya 
bir istihsal bankası olacağı yerde maalesef bu ga
yesine vâsıl olamamıştır. Buna da sebep, kanun
larının, nizamlarının vaziyetidir. Köylü bura
dan aldığı parayı istihsale sarf etmemiştir. Ek
serisi şuraya buraya sarf etmiştir. Bankanın su
reti teessüsü ile parasının sureti sarfı arasında 
bir münasebet kalmamıştır. Yani Ziraat Ban
kası halinden çıkarak alelade ikraz bankası ha
line girmiştir. Bilâhara mütemadi hâdisatı siya
siye ve harbiye, bankanın memlekete yardımı 
olacak şekilde olmasını muhal kılmıştır. Müte
madiyen Hükümete ikrazatla meşgul. Bir taraf
tan işgal edilen memleketlerimizde düşman ban
kaya elini sürmüş, parasını müsadere etmiş, di
ğer taraftan İstanbul'a nakledilmiştir ve İstan
bul, biraz evvel dediğim gibi kısmen Maliyeye 
ve kısmen Banka di iskontoya parasını vermiş, 
banka hurdahaş edilmiştir. Bugün banka yavaş 
yavaş kendisini toplamaktadır. Ve toplıyacak-
tır. Bankadan maksudolan gayeyi istihsal edece
ğiz. Ancak, kanun ve nizamnamelerinde bâzı 
tadilât vücuda getirmek zarureti var, teshilât 
göstermek zarureti vardır. Bunları hazırladık, 
Meclisi Âliye sevk etmek üzereyiz. Her şeyden 
evvel bankanın paralarının iadesi lâzımdır. Bir 
taraftan tahsilata devam ediyoruz. Fakat Hükü
mette olan paraların da iadesi lâzımdır. Bu pa
ralar iade edilmedikçe kuru kuru nizamnamele
rini tashih etmekte bir mâna yoktur. Bir iş ya
pacağımıza kaani değilim. Mamafih, Maliye Ve
kâleti lâakal bankaya şöyle böyle faal bulunmak 
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için 600 bin lira vermiştir. 300 bin lirasını nak
den 300 bin lirasını da havale olarak vermiştir. 
Bittabi çok yardımı olacaktır. Şöyle böyle bir 
faaliyette bulunabilmek için bugün muaddel ni-
zamnamesiyle, iki milyon Jİraya ihtiyacı vardır, 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Üzüm ve incirleri al
mış olsaydınız çok istifade ederdiniz. 

İKTİSAT VEKİLİ MAHMUD ES AD B. 
(Devamla) — Efendim, Heyeti Celilenize bir 
kere daha arz edeyim. Üzüm ve incirleri, Maliye 
Vekâletinin teklifi üzere alamazdım, salâhiyeti
mi tecavüz ederdim ve banka da salâhiyetini 
tecavüz ederdi. Çünkü, üzüm ve incirlerin fiyat
ları mütemadiyen tebeddül ediyor ve ihtimal ki, 
fiyatları çok düşerdi, zannediyorum ki, İktisat 
Vekilinin bankanın parasının miktarından bir
çoğunu kaybetmeye hak ve salâhiyeti yoktur, 
Bunun için kabul etmedim. Ancak, fiyat tâyin 
etmeksizin bir kısım mal vermesini tebliğ ettim 
ve satılacak fiyat üzerinden mahsubunu söyle
dim. Maliye Vekâletince kabul edilmedi. Bunun 
için kabul etmedim. Mamafih, Meclisi Âli kabul 
ederse ve fiyat da taayyün ederse bugün üzüm 
ve incirlerin bir kısmını alabilirim. Banka ala
caklıdır. Binaenaleyh, Hükümet medyunun ma
lını müzayede ile satar. Yoksa fiyat takdir ede
mez. 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) — Efendim, ben-
denizin suallerine sormadan cevap verdiler. 

MÜFİD Ef. (Kırşehir) — Mahmud Esad 
Bey biraderimiz buyurdular ki; Ziraat Banka
sının ikraz edeceği mahaller kanunen mukayyet
tir, ziraati tezyide vesile olan müessesata verilir. 
Bunun gayrı hükümete ve bankalara para ikraz 
edenlerin mesul olacağına dair mütaaddit defa
lar ihtaratta bulundum, bu gibi halatta bulunan
lar için tahkikat ve takibat için emir verdim, 
şimdi buradaki sözlerinden anladım ki, bizim, 
buradaki Hükümet de galiba bankadan para al
mıştır. Onlar hakkında da takibat yapılacak mı
dır? 

İKTİSAT VEKİLİ MAHMUD ESAD B. 
(Devamla) — Efendim, buradaki Hükümet ile 
İstanbul'da milletin iradesinin ve arzusunun hi
lâfında teessüs etmiş hükümeti kıyas edemeyiz, 
zannederim. İstanbul'da hiçbir salâhiyeti meş-
raaya, hâkimiyeti milliyenin hiçbir esasına isti-
nadetmeksizin fuzuli olarak teşekkül eden Hükü
meti hükümet bile telâkki edemeyiz. Buradaki 
hakkında takibata lüzum yoktur. Buradaki Hü-
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j kümet yine memleketin meııafii için alınıştır. 

CELÂL B. (Gene) — Zürraın hukuku mu
hafaza edilmeli ve verilmeliydi. 

AVNİ B. (Saruhan) — Gerek evvelce ve ge
rek ahiren istjrdadedilen memalikteki banka me
murlarından, müdürlerinden zararı milliyi mü-
eddi bir surette hareket etmiş müdürler, me
murlar vardır. Aynı zamanda hareketi milliye
nin devam ettiği müddetçe el altından' banka
nın parasını İstanbul'a kaçırmış memurlar var. 
Sair memurlar gibi bunlar hakkında da tahki
kat yapıldı mı? Ezcümle Çanakkale'de 190 bin 
liranın İstanbul'a kaçırıldığı ve yalnız memurini 
livanın ve emsali pek çok müdiran ve memurla
rın zararı milliyi müeddi muamelâtı vardır. Ri
ca ederim bunlar hakkında tahkikat yapılsın. Ba
dehu istihdam edilmesin ve maaş verilmesin, 
efendim. 

İKTİSAT VEKİLİ MAHMUD ESAD B. 
(Devamla) — Efendim Avni Bey biraderimizin 
suallerine biraz evvel eevap verdim zannediyo
rum. Bankanın bir meteliğine gayrimeşrıı suret
te zarar ika edenler pençei kanuna teslim edile
ceklerdir ve edilmişlerdir. Vazifelerini suiisti
mal etmiş olanlar her halde cezalarını görecek
lerdir. Ancak bâzı yerlerde muvakkaten bâzı 
memurların bulunduğundan, bahis buyurdular. 
Bu onları kaçırmamak içindi, ilk günlerde zaru
rete müstenitti. Daha ziyade izah etmememe 
müsaade buyurunuz. 

REFİK B. (Konya) — Efendim, Maliye Ve
kâletinin Ziraat Bankasına olan borcu için vi-

I lâyatı müstahlasadaki emvali metrukeden olan 
I üzüm ve incir ve saire meselesi birkaç defa te-
j kerrür ediyor. Ben bundan bir şey anlaraıyo-
I ram. Maliye elinde bulunan malı bugün vermek-
J le borcunu kapatmak, tediye etmek mi istiyor? 

(öyle sesleri) O halde Ziraat Bankasına Devlet 
Bankası diyoruz. Biraz evvel de buyurduğunuz 

I <ribi mademki bu müessese bir Devlet Bankası
dır, Devlet Hazinesini idare eden Maliye Vekâ-

I Mi elindeki malı satsın ve bankanın hesabını 
I tesvviye etsin. Yani elindeki emvali metrukeyi 
I satsın ve o parayı başka bir yere vermiyerek 
I bankaya olan borcunu ödesin de Ziraat Banka-
j «u da vazifesini ifa etsin. Böyle olursa pek mu-
I vafıktır. Teşekkür ederim. 

AHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — 
I Ziraat Bankası Hükümet bankası değil, Ziraat 
I Bankasıdır. 
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İKTİSAT VEKİLİ MAHMUD ESAD B. 

— Pek muvafıktır. Bu şekli kabul ederim. Fa
kat fiyat tâyin ederek işe giremeyiz ve bir me
telik kaybedemeyiz. Teklifinizi Eeis Bey reye 
korlarsa pek güzel olur. 

REİS — Efendim altıncı madde okundu, ay
nen reyi âlinize vaz'ediyorum. Kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir ofen-

'dim. 

MADDE 7. — Birinci ve ikinci maddeler 16 
Eylül 1338 tarihinden beri -vukubulan muamelâtı 
muhtevidir. 

REİS — Efendim söz istiyeıı var mı? (Hayır 
sesleri) Yedinci maddeyi aynen reyi âlinize 
vaz'ediyorum. Kabul edenler el kaldırsın. Ka
bul edilmiştiı*. 

MADDE 8. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren meryülicradır. 

MADDE 9. — İşbu kanunun icrayı ahkâmı
na İktisat Vekili memurdur. 

REİS — Efendim, bu maddeler hakkında 
söz istiyeıı var mı? 

AVNİ B. (Saruhan) — Var efendim, tahsi
satı munzammanm tarihi neşrinden itibaren ita
sını teklif ediyorum. Kanunun makabline şümu
lü yoktur. (Tabiî sesleri) 

REİS — Efendim Saruhan Mebusu Avni 
Beyin bir takriri var okunacak : 

Riyaseti Celileye 
Maliyenin bankaya olan borcunu berayı tes

viye elindeki üzüm ve incir ve emsali her ne 
varsa Maliyece miktarı kâfisinin fürulıt edile
rek bankaya borcunu ita eylemesi lüzumunu 
teklif eylerim. 

Saruhan Mebusu 
Hüseyin Avni 

REİS — Efendim bunun bu kanunla münâse
beti yoktur. Bu para zaten verilmesi lâzımge-
len bir şeydir. Medyuna borcunu ver diye bu ka
nuna bir madde girmez. (Hayır sesleri) 

AVNİ B. (Saruhan) — Fakat hâlâ verilme
miştir. 

REİS — Medyuna borcunu ver <Jiye bir şey 
kanuna giremez. (Kanaunla alâkası yoktur ses
leri) Efendim madde ile alâkası yoktur. Bu ay
rıca bir tekliftir. Sekizinci maddeyi reyi âlinize 
vaz'ediyorum. Kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsın. Kabul edilmiştir, 
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Efendim dokuzuncu maddeyi kabul edenler 

lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 
Efendim istihlâs edilen mahallerdeki Ziraat 

bankaları varidat ve masarifatma dair Kanunu 
tâyini esami ile reyi âlinize vaz'ediyorum. Rey
lerinizi istimal buyurunuz. 

Efendim mezuniyet takrirleri var : 

3. —- Lâzistan Mebusu Osman Beye izm veril
mesine dair Divanı Riyaset kararı 

Heyeti Umumiyeye 
Lâzistan Mebusu Osman Beyin yirmi gün 

müddetle mezun addi Divanı Riyasetçe tensib-
edilmiş olmakla Heyeti Umumiyenin tasvibine 
arz olunur efendim. 

Büyük Millet Meclisi Reisisanisi 
Ali Fuad 

REjtS — Osman Beyefendinin yirmi gün me
zuniyetini kabul edenler lütfen el'kaldırsın.'Ka
bul edilmiştir. 

i. — Van Mebusu Hasan Sıddık Beyin, Şoli 
Aşireti Reisi Arif Bey hakkında Dahiliye Vekâ
letinden sual takriri 

REİS — Van Mebusu Sıddık Beyin Dahiliye 
Vekâletinden bir sual takriri vardır, Dahiliye 
Vekâletine havale ediyorum. 

Efendim, Kân gırı Mebusu Tevfik Efendinin 
tam nıuhassasaıt ile mezuniyeti hakkındaki kara
rın ikinci defa reye vaz'ınida reye 134 âza iştirak 
etmiştir. Fakat ikinci defa reye vaz'edildiği için 
muamele tamamdır. 82 kabul, 37 ret ve 15 müs
tenkife. karşı 82 reyle kabul edilmiştir. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — 
Bu mesele hakkında esaslı bir kaide vaz'etmek 
lâzımdır. Daima vaktimizi bu tahsisat meselele
rine hasrediyoruz. Bunun için Divanı Riyaset 
karar versin, ya tamam tahsisatla mezuniyet ve
rilsin, ya verilmesin. Bâzı arkadaşlar verilme
diği için mağdur oluyor. Böyle olmaz efendim. 
Yani kim fazla arkadaşlarına müracaat ederse 
o alabiliyor. Kim temas etmezse alamıyor. 

HASİB B. (Maraş) — Efendim bunun için 
kanun vaz'edilemez. Mazeret nispetinde tahsisat 
verilir. Mazeretini takdir ederek herkes reyini 
verir. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — 
Ziraat Bankasının alâtı ziraiye ve mevaddı müş-
taile Kanunu vardı ona bakıverelim. 
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REİS — Efendim Ziraat bankaları şubeleri j Efendim âra tasnif edilinceye kadar on beş 

için rey vermiyen arkadaşlar varsa lütfen rey- ı dakika teneffüs edelim. 
lerini yersinler, l Hitamı Celse; saat : 0,00 

ÎKÎNCÎ CELSE 
Bed'i müzakerat; saat : 3,22 

REtS —• Birinci Reisvekili Hüseyin Avni Beyefendi 

KÂTİPLER : Hakkı Bey (Van), Enver Bey (îzmir) 

mmm 

REÎS j — Ekseriyet vardır efendim, Celseyi 
açıyorum, tstihlâs edilen mahallerdeki Ziraat 

• bankalarının varidat ve masarif atma dair Ka
munun tâyıhıi esami suretiyle reye vaz'mda 148 
zat reye iştirak etmiş. 138 kabul, 5 müstenkif, 

- 5 te ret vardır. Muamele tamam değildir, tekrar 
reye vazedeceğiz. (Şimdi de ekseriyet yoktur 

. sadaları) Efendim. Şimdi ekseriyet vardır. Mü
zakereye devam edeceğiz. 

2. — Hariçten ithal edilecek hayvanatı j'ersi
ye ve bahariyenin Gümrük Resminden muafiye
tine dair kanun lâyihası ile Kütahya Mebusu Ra-
gıb Beyin, ziraat makinalarında istimal edilmek 
üzere hariçten celbolunacak benzin, benzol, pet
rol, mazut, maden kömürü ile makina yağları ve 
damızlık, çift hayvanatı ve sairenin Gümrük Res
minden muafiyetine dair kanun teklifi (2/416) 
ve Muvazenei Maliye ve İktisat ve Kavanini Ma
liye encümenleri mazbataları 

REÎS — Hariçten ithal, edilecek mevaddı 
müştaile Hakkındaki Kanunun müzakeresine baş-' 
hypruz. Maddeleri okuyoruz : 

Hariçten memlekete ithal edilecek beygir, ester, 
merkep, manda, koyun, ve keçinin Gümrük Res

minden'muafiyetlerine dair kanım lâyihası 

MADDE 1. — Memleketimize hariçten ithal 
olunacak binek, mekkâri ve koşuma elverişli her 
cins ester, hayvanatı fersiye, baıkariye, deve, 
Gümrük Resminden muaftır. 

MADDE 2. — Bu hayvanlar için muayenei 
baytariyeleri ifa kılındıktan sonra sahipleri ye

dine evsaf ve eşkâlini müşir ve hastalıktan âri 
bulunduklarına dair vesikalar verilecektir. 

MADDE 8. — illeti sâriye ile malûl ve şüp
heli olanlara Zabıtai sıhhiyei hayvaniye Kanunu 
ahkâmı tatbik kılınır. ; 

MADDE 4. — Maddei sabıkada mezkûr şe
raiti haiz bulunan hayvaanta, memlekete duhul
leri tarihinden itibaren üç sene zarfında Hükü
metçe hiçbir nam ve bahane ile vaziyed olumum -
y a çaktır. 

. MADDİ] 5. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren meriyülicradır. ı 

MADDE 6. — işbu kanunun icrasına İktisat, 
Miidafaai Milliye, Maliye Vdkilleri memurdur. 

13 Ağustos 1338 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Seriye Vekili 

icra Vekilleri Heyeti Reisi AİKİııllah Azmi 
Hüseyin Rauf 

Müdafaa! Milliye Vekili 
Kâzım 

Hariciye V. V. 
Hüseyin Rauf 

Maarif Vekili 
Mebmed Vehbi 

Dahiliye Vekili 
Mehmed Ata 
Maliye Vekili 
Hasan Fehmi 

Nafıa V. V. 
Reşad 

İktisat Vekili Sıhhiye ve Muaveneti içtimaiye 
Mabmııd Gsad Vekâleti Vekili 

Fuad 
Erkânı Hanbiyei Umumiye 

Reisi Vekili 
Kâzını 
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Kavanini Maliye Encümeni mazbatası 

Hariçten ithal olunacak hayvanatı fersiye ve 
bakaTiyenin Gümrük Resminden muafiyetine 
dair Heyeti Vekile tarafından tanzim kılınan 
altı maddelik kanun encümenimizce tetkik olun
du. Yalnız birinci maddesi tadil olunarak mü
tebaki mevad aynen kabul edilmiş ve muaddii 
kanun sureti zirde gösterilmiş olmakla Heyeti 
Fmumiyeye arz ve takdim kılındı. 

Encümen Reisi Mazbata Mıflı. 
Erzurum. Bolu 

Hüseyin Avni Şükrü 
Kâtip Âza 

Mardin Konya 
Nceib Rifat 

Aza Aza 
Tokad 
Rifat 

Aza 
Yozgad 
Alımed 

MADDE 1. — Memleketimize hariçten ithal 
olunacak binek, mekkâri ve koşuma elverişli her 
cins ester - hayvanatı feresiye, bakariye, deve iki 
seneye kadar Rüsumdan muaftır. 

MADDE 2. — Bu hayvanlar için muayene 
batariyeleri ifa kılındıktan sonra sahipleri yedine 
evsaf ve eşkâlini müş'ir ve hastalıktan âri bu
lunduklarına dair vesikalar verilecektir. 

MADDE 3. — İlleti sâriye ile malûl ve şüp
heli olanlara Zabıtai Sıhhiyei Hayvaniye Kanu
nu ahkâmı tatbik kılınır. 

MADDE 4. — Maddei sabıkada mezkûr şe
raiti haiz bulunan hayvanata, memlekete duhul
leri tarihinden itibaren üç sene zarfında Hükü
metçe hiçbir nam ve bahane ile vazıyed olunamı-
yacaktır. 

MADDE 5. — işbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren meriyülicradır. 

MADDE 6. — İşbu kanunun icrasına ikti
sat, Müdafaai Milliye, Maliye Vekilleri memur
dur. 

Encümen Reisi . Mazbata Muh. 
Erzurum Bolu 

Hüseyin Avni Şükrü 

Kâtip Âza Âza 
Mardin içel Yozgad 
Necib Naim Ahmed 

Riyaseti Oelileye 

Esbabı mucibesini şifahen arz edeceğim zir-
deki mevaddm müstaceliyetle kabulünü teklif 
ederim. 

31 Kânunuevvel 1337 
Kütahya Mebusu 

Ragıb 

MADDE 1. —- Ziraat makinalarında istimal 
edilmek üzere hariçten ithal olunacak benzin, 
benzol, petrol, m'azot ve maden kömürü, ile ma-
kina yağları istihsalâtı ziraiyenin tezyidine ha
dim damızlık ve çift hayvanatı ve göztaşı ve em
sali mualecatı ziraiye Gümrük Resminden mu
aftır. 

MADDE 2. — Birinci maddedeki mevaddm 
hini ithal ve istihlâkinde zaruri bulunan kontrol 
muamelesi Maliye Vekâletince ziraate asla mu
cibi müşkilât olmıyacak şekilde icra edilecektir. 

MADDE 3. — Birinci madde mucibince bilâ-
resim ithal olunan mevaddı ziraatin gayrı husu-
sata sarf edenlerden beş misli Gümrük Resmi is
tihsal olunur. 

MADDE 4, — işbu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. 

MADDE "5. — işbu kanunun icrasına Maliye 
ve iktisat Vekâletleri memurdur. 

Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 

Ziraat makinalarında istimal edilmek üzere ha
riçten celbedilecek benzin, petrol, mazot, maden 
kömürü gibi mevaddı müştaile ile ve mubayaa 
edilecek damızlık ve çift hayvanatı ve göztaşı 
ve emsali mualecatı tıbbiyenin Gümrük Resmin
den istisnasına dair Kütahya Mebusu Ragıb Be
yin teklifi kanunisi encümenimizce mütalâa ve 
tetkik edildi. 

Hali harb sebebiyle hayvanatı bakariyeye 
noksan tari olduğu gibi geçen sene istilâi bir 
şekil alan vebayı bakari sebebiyle hayvanatı ba
kariye kesbi nedret ettiğinden memleketin baş
lıca membaı serveti olan ziraat duçarı inhitat 
olmaya yüz tutmuştur. Bu elîm hâdiseye çare 
olmak üzere memlekete buhar, gaz, benzin ile 
müteharrik alâtı ziraiye ithali iktiza eylemiş ve 
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Ziraat Bankası birçok bizatihi müteharrik alâtı 
zisaiye sipariş eylemiş ve bunlardan yirmi otuz 
parçası yakınlarda Mersin'e çıkarak Adana'ya 
sevk ve zürraa tevzi edilmiştir. Fakat petrol, 
benzin, benzol, mazot gibi mevaddı müştaile yük
sek miktarda Gümrük ve İstihlâk Resmine tâbi 
olduğundan ziraat makinalarmdan istifade pek 
mahdut kalmakta ve ahali makina ile ziraatiu 
hayvanat ile yapılan ziraatten pahalı çıktığın
dan şikâyete başlamıştır. Şu suretle Kütahya Me
busu Ragıb Beyin teklifi kanunisi marrülbeyaıı 
şikâyata çaresaz olacağından ve her ne kadar 
Gümrük ve İstihlâk Resminden cüzi miktar fe
dakârlık ihtiyar edilecekse de buna mukabil zi-
raatin tevessüünden ahalii memleket iktisabı 
servet eyliyeeeği gibi Hükümet de eibayet edi
len aşardan halen telâfi menfâat ve âtiyen fazla 
miktarda temini varidat edeceğinden teklifi vâki 
esas itibariyle şayanı kabul görülmüştür. Ancak 
teklifte dermeyan edildiği veçhile ziraat için 
eelb ve ithal olunacak mevaddı müştailenin 
Gümrük Resminden istisnasını efrad eline bı
rakmak suiistimale meydan vereceğinden bu 
muafiyetten istifadeyi Ziraat Bankasına hasret
mek ve Ziraat Bankası tarafından doğrudan 
doğruya ihtiyacı plan zürraa tevzi ve ita olun
mak daha muvafık ve suiistimale mâni görüldü
ğünden teklif edilen kanun o şekilde tadil ve 
suiistimale mâni bâzı kuyud vaz'ı için de mad-
dei mahsusa vaz'edilmiştir. Ziraat Bankasının 
ziraate mütaallik olarak hariçten celb ve ithal 
edebileceği mevad hakkında Heyeti Celilenin 
kesbi ıttıla eylemesi zımnında Ziraat Bankasın
dan eelbeylediğimiz cetvel merbutan takdim kı
lınmış olmakla lâyihai kanuniyenin tadilâtı mâ
ruza dairesinde kabulünü teklif eyleriz. 

Reis 
SÂınıhan 
Reşad 

Kitap Âza 
Clcmım 
İsmet 

Âza 
' Sivas 
Rasim 

Makina 'yağları, 
Petrol, 
Benzin ve benzol. 
Maden kömürleri, 
Odun, 

Mazbata Muharriri 
Gazianteb 

Ali Cenani 
Âza 

Âza 
Okunamadı 

1339 0:2 
Ziraat makinalarma ait kayışlar ve yedek 

aksam, 
KimyeVi gübreler, 
Karboniyeti sud, 
Karboniyeti potas, 
Göztaşı, 
Zaçı Kıbrıs. 
Âdi şap, 
Krom şapı, 
As$t arsenik, 
Arseniyet dösut, 
Uranya, 
Paris yeşili, 
Sudkostik, 
Peynir mayası, 
Bira mayası, 
Kükürt, 
Tütün suyu ve nikotin, 
Osyölon, 
Formol, 
Arseniyet döşo, 
Arseniyet döplomb, 
Zırnık, 
Fosfor dözenk, 
Damızlık hayvanat, 
Çift hayvanatı. 

Mevaddı kanuniye 

MADDE 1. — Ihtiyaeatı ziraiye için çiftçilere 
tevzi ve ita edilmek üzere Ziraat Bankasının ha
riçten celp ve ithal edeceği damızlık ve çift hay
vanatı ve makinalarda müstamel mevaddı müş
taile ve makine yağ ve kayışları ve yedek aksamı 
ve kimyevi gübreler ve ziraatte müstamel mua-
lecat ve mevaddı kimyeviye ve mayalar Gümrük 
Resminden muaftır. 

MADDE 2. — Ziraat Bankası mevaddı müş-
taileyi yalnız ziraat makinası sahiplerine ve çift 
ve damızlık hayvanatı ile- ziraatte müstamel mu-
alecait ve saireyi bilfiil çiftçilik edenlere vermeye 
vp bunlardan ziraatten başka hususatta istimal 
edilmiyeceğine dair teminat almaya mecburdur. 

MADDE 3. — Ziraat Bankasından aldığı me
vaddı ziraatte istimal etmeyipde ahara satanlar
dan on liradan yüz. i i raya kadar cezayı nakdî 
alınır. 

MADDE 4. — İşbu kanunun suveri tatbikı-
yesine dair talimatname neşredilecektir. 
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MADDE 5. — İşbu kanun tarihi neşrinden 

itibaren meriyülicradır. 

MADDE 6. — İşbu kamunun icrayı ahkâ
mına Maliye ve İktisat Vekilleri memurdur. 

İktisat Encümeni mazbatası 
Ziraat makinalannda istimal edilmek üzere 

Ziraat Bankası vasıtasiyle hariçten celbedilecek 
benzin, petrol, mazot gibi mevaddm Gümrük 
Resminden muaf tutulmasına dai r olan teklifi 
kanuni ve Muvazenei Maliye Encümeni mazba
tası tetkik olundu. 

Teklifi mezkûr esas itibariyle ashabı ziraatin 
temini ihtiyacında kolaylık ve ucuzluğu binnetice 
ziraatimizin terakkisini istihdaf eylemekte bu
lunduğundan birinci madde bu suretle tadil 
olunmuş ve Heyeti Umtuniyeye takdim kılın
mıştır. 

3 Ağustos 1338 
İktisat Encümeni Reisi Mazbata Muharrir i 

Dr. Tevfik Rüşdü Antalya 
Halil İbrahim 

Kât ip Âza Âza 
Adana Aydın 
Zamir Necib 

MADDE 1. — Tadili ihtiyacatı ziraiye için 
çiftçilere tevzi ve ita edilmek üzere Ziraat 
Bankasının hariçten celp ve ita edeceği damızlık 
çift hayvanatı ve makinaiarda müstamel me
vaddı müstaile, makine yağı ve kayışları, yedek 
aksamı, kimyevi gübreler ziraatte müstamel me-
vad ve mualeeat her türlü rüsumdan muaftır. 

MADDE 2. — Aynen. 

MADDE 3. — Aynen. 

MADDE 4. — Aynen. 

MADDE 5. — Aynen. 

MADDE 6. — Aynen. 

Riyaseti Celileye 
Ziraat Bankası vasıtasiyle celp ve zürraa 

tevzi olunacak çift hayvanatı ile ziraat makina
l annda istimal edilmek üzere hariçten celbedile
cek benzin, petrol, mazot, maden kömürü gibi 
mevaddı. müştailenin ve makina ve kayışlarının 
ve damızlık, kimyevi gübrelerin Gümrük Resmin
den istisnasına dair olan teklifi kanuni ile 13 
Ağustos 1338 tarihli 6 maddelik kanun lâyihası 
Kâvanini Maliye Encümenince mütalâa ve tetkik 
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edildi. Damızlık hayvanat ile göztaşı ve Mm-
yevi gübreler 25 Ağustos 1330 tarihli Kanunla 
Gümrük Resminden müstesna olduğu cihetle 
Muvazenei Maliye Encümenince tanzim kılınan 
mevaddı kanuniye ona göre tadil ve tashih 
edildiği gibi hariçten ithal olunacak binek ve 
mekkâre için her cins ester ve hayvanatı feıesiye 
ve bakariye ve devenin iki seneye kadar Gümrük 
Resminden muafiyetine dair encümenimizce tan
zim kılman mevaddı kanuniye dahi daha-evvel 
takdim kılınmıştır. Bu kere d© Ziraat Bankası 
vasıtasiyle celbedilecek çift hayvanatı ve ziraat 
makinalannda istimal olunacak mevsddi' miiştai-
leyle makina yağı ve kayışlan ve^yedek aksamı
nın Gümrük Resminden istisnasına dair taaziaa 
kılman 6 maddelik kanun lâyihası rspte»*ff*£«fci 
edilenin nazan tasvibine arz v« tateimı olunur. 

K&vanini Maliye 
Encümeni Reisi Mazbata Munarriri 

Mardin Bolu 
Necib Şükrü 

Kâtip Âza Âza 
Yozgad Sinob Ertuğrul 
Ahmed Hakkı Hami Halil 

Âza Âza LÂza 
Konya Elâziz Kâaıgın 
Rifat Naci Behçet 

Kanun lâyihası 

MADDE 1. — İhtiyacatı ziraiye için çiftçi
lere tevzi ve ita edilmek üzere Ziraat Bankasının 
hariçten celp ve ithal edeceği çift hayvanatı ile 
makinalara mUktazi mevaddı müştaile, yağ ve 
kayışları ve yedek a t a m ı Gümrük Resminden 
muaftır. 

MADDE 2. — Ziraat Bankası mevaddı müş-
taiieyi yalnız ziraat makinası sahiplerine ve cif t 
hayvanatını çiftçilere vermeye ve mevaddı müş
tailenin ziraatten başka hususatta* istimal edilmi-
yeceğine dair teminat almaya mecburdur. 

MADDE 3. — Ziraat Bankasından aldığı me
vaddı müştaileyi ziraatte istimal etmeyip de* âha
ra satanlardan on liradan yüz liraya kadar ceza
yı nakdî alınır. 

MADDE 4. — İşbu kanunun suverî tatibükı-
yesine dair Talimatname neşredilecektir* 

MADDE 5. — işbu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. 

^oaı 
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MADDE 6. — îşbti kanunun icrayı ahkâmına 

Maliye ve iktisat vekilleri memurdur. 
Kavanini Maliye En. Reisi Mazbata Muharriri 

Mardin Bolu 
Neeib Şükrü 

Kâtip Âza Âza 
Yozgad Sinöb Elâziz 
Ahmed Hakkı Hami Naci 
Âza Âza Âza 

Konya Ertuğrul Kângırı 
Rifat Halil Behçet 

MALÎYE VEKÎDÎ HASAN FEHMİ B. (Gü-
müşane) — Gerek Harbi Umumide gerek harbi 
hazırda memlekette çok hayvan telef oldu, israf 
edildi. Koşum hayvanatı bulmakta müşkülât çe
kiyoruz. Koşum hayvanatının birçok sene »Güm
rük Resminden muaf tutulması hakkında Heyeti 
Vekileden bir kanun lâyihası teklif ettik. Kava-
nini Maliye Encümeni Heyeti Vekilenin teklifi
ni aynı esas dâhilinde ufak bir tadilâtla kabul 
etti. Yalnız şekli tecilini tadil etti. Muvazenei 
Maliye, İktisat encümenleri teklifin esasını tev
si ederek Maliye Vekâleti için (belki de memleke
tin menfaatiyle hiçbir suretle kabili telif ölmıya-
cak bir şekilde Heyeti Celilenize gönderdi. Evve
lâ Muvazene Encümeni kimyevi gübrelerin alât 
ve edevatı ziraiyenin Gümrük Resminden muafi
yetini tasrih etti. Yirmi beş maddenin Gümrük 
Resminden muafiyetini tasrih etmiş. Halbuki 
bu maddeler zaten Gümrük Resminden muaf ol
makla beraber daha bunlardan başka birçok me-
vad, Gümrük Resminden muaftır. 

Kimyevi gübrelere ait, makinalara ait ced-
ve ln numarası ellidir. Halbuki Muvazenei Ma
liye Encümeni de zaten muaf olanlardan yirmi 
beş nev'in muafiyetini kabul ediyor. Bu, hâsılı 
tahsil kabîlindendir. Diğerleri umumidir. Bun
ları zürra da getirse, tüccar da getirse, banka 
da getirse bu muafiyetten istifade eder. Fakat 
elde bulunan lâyiha'i kanuniyede Muvazeneli 
Maliye Encümeni ile îktisat Encümeninin yap
tığı tadilâtta, (Yalnız Ziraat Bankası, getirirse 
muaftır.) diyor. Inhisıar yapıyor; Bunları Zi
raat Bankası inhisarına vaz'etmekte bir mâna 
yoktur, çiftçi de getirebilir, tüccar da getirebi
lir. Çünkü bir müessese getirsin, diğerleri ge
tirmesin bu doğru değildir ve pek fena.bir şey
dir. Dalha bu bahis hakkında tafsilâta geçmez
den evvel icma'len şunu da arz edeyim ki : Mum-
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f künse memlekette Gümrük muafiyetini kabul 
I etmeyin! Mükâfat verin. 100 bin lira, 300 bin 
I lira, 500 bin lira verin. Yani her hangi bir ma-
I kinayı getirecek olanlara, gümrük muafiyeti 
I doğru bir şey değildir. Hali hazırda yalnız Hi-
I lâliahmere bir muafiyet verilmiştir. Bunun teş-
I; rihine geçmiyorum. Zatıâlileri takdir buyurur-
I sunuz. Devlet namına gelen eşyadan Gümrük 

almıyor da neden bunlardan alınmasın? Güm
rük üzerinde muafiyet kabul etmek demek, 
memleketin kapılarını açmak demektir. Ordu 
nasıl memleketin kapılarını harice karşı muha- v 

faza etmekle mükellefse gümrükler de aynı va
zife ile mükelleftir. Memleketin iktisadiyatını 
harice karşı muhafaza ile mükellef olan yalnız 
gümrüklerdir. Mümkün olduğu kadar gümrük 
muafiyetine muvafakat etmiyelim ve gümrük 
muafiyetini yapmamak esasını kabul etmeliyiz. 
Fakat Gümrük Resmi aimıyacağız diye düşü
nürken alât ve edevatı ziraiyeden de varidat 
cibayet edelim mi, Resim alalım mı? Hayır al-
mıyalım. Suiist'imalâta meydan vermemek için 
hususi muafiyet olmasın. 

İkincisi; Muvazenei Maliye Encümeninde, 
benzin, maden komünü, odun gibi mevad Resim
den istisna ediliyor. Efendiler maden kömürünü 
bu memlekette Resimden muaf tuttuğunuz gün 
Ereğli Havzası bitmiştir. Hattâ maden kömür
leri üzerine daha bir misli Resim ilâve etmek 
lâzimgeliyor ki, memlekete maden kömürü gir
mesin efendiler! Odun meselesi... Artık memle
ketimizde odundan da Gümrük almıyacaksak, 
odunu da Gümırük Resminden muaf tutacak isek 
rica ederim memleketimizde odunu da Gümrük 
Muafiyetinden müstefidedecek Kanuna, kanun de
mek zannederim doğru bir şey değildir. (Ayıp
tır, sesleri) çiftçilerin makinalarda kullanacak
ları benzin ve gazdır. Fakat takdir buyurur
sunuz ki, memleketlimize gayet vâsi miktarda 
giren bu madde hem Gümrük Resmine tâbidir 
ve hem de Istihliâk Resmine tâbidir. Bu da mü
him varidatımızı teşkil eder. Bunda zürraa mu
avenet edelim derken, böyle büyük varidatı bal-
talıyacak bir şeyi bendeniz anlamıyorum. Maki-
na getiren zürraa, eğer tensip buyururdanız el-

I 11 bin liıia, yüz bin lira mükâfat faslı açalım, 
I, parasını kabul buyurunuz; her makina getiren 
I zata bir nispet tahtında mükâfat verelim. Efen-
i dim, çiftçinin işleteceği mnkinamn gazı masra-
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fına medar olmak ve makinaları memlekette 
teksir etmek için vesilei teşvik olmak üzere ge
tirecekleri g&z ve benzin Gümrük Rüsumundan 
muaftır diyeceğimize o Resmi alalım buna mu
kabil kendilerine mükâfatı nakdiye verelim. 
Hem iş istisnai şekle girmesin, istisnai bir mu
amele olmasın ve hem de gaz ve benzin gibi 
memlekette sarfiyatı azîm olan bir şeyde istis-
naiyatı kabul etmekle ardı arkası gelmez teşev-
vüşata meydan vermiyelim. Bizi kim temin ede
cektir ki, o gaz geldiğinde evde mi yandı ? Lâm
bada mı yandı ? Bunu kim temin edecektir ? Ben
deniz gümrük meselesi üzerinde zürraa muafiye
ti muvafık görmüyorum ve gümrükler üzerinde 
istisnaiyatı esas itibariyle muvafık bulmuyorum. 
Zürraa muavenet etmek üzere yüf bin lira, iki 
yüz bin lira ne gibi mükâfat kabul buyurursa
nız bütçeye vaz'ederek makina getirenlere mü
kâfat olarak veriniz. Bu itibarla Muvazenei 
Maliye ve İktisat encümenlerinin yaptığı tadilâ
tı şayanı kabul görmüyorum; Kavanini Maliye 
Encümeninin mazbatasını esas müzakere ittihaz 
buyurursanız, hayvanatı Gümrük Resminden 
muaf tutalım, teklifin aslı da budur. Gaz've 
benzin için arz ettiğim gibi ya şimdiden kabul 
buyurunuz veya isterseniz encümen bir maddei 
kanuniye getirsin, İktisat Vekâleti bütçesinde 
bir mükâfat faslı acınız! Zürraa bu suretle yar
dım olunsun, yoksa gümrük üzerinde istisna 
kabul etmek doğru değildir. 

REFİK B. (Konya) — Efendim, bendeniz 
bir noktayı anlamak istiyorum. Maliye Vekâ
leti prensip itibariyle memlekette istihsalâtm 
artmasına taraftar mıdır, değjl midir? Heyeti 
Vekileden teklif edilen ve encümenlerden tas-
viben Heyeti Umumiyeye arz edilen bu kanun 
memleketin istihsalâtını artıracak yegâne ka
nundur. Onun için Vekil Bey bu noktai naza
rı izah buyursun. Zatiâliniz izah buyurunuz; 
Vekâlet, memleketteki istihsalâtm tezyidine 
prensip itibariyle taraftar mıdır, değil midir? 
Ziraat bankalarına verilecek şu salâhiyet bin-
netice suiistimali müeddi olur buyurdunuz. Nok
tai nazar budur. Biraz izahat veriniz ki bunu 
anlıyalım. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. — 
Benim verdiğim izahatta zannederim Refik Be
yin buyurduğu yârit değildir. Nasıl bir Maliye 
Vekili tasavvur edersiniz ki, memleketteki is-
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tihsalâtın artmasına taraftar olmasın. Bendeniz 
esaslardan, şekillerden ve tatbikatta suinetice 
vereceğinden bahsettim ve bendeniz dedim ki, 
İcra Vekilleri Heyetinden gelen Jeklifi kanuni 
ile Kavanini Maliye Encümeninin bu esas dâhi
linde yaptığı tadilât gayet muvafıktır. Diğer 
iki encümen bilhassa Muvazenei Maliye Encü
meni bir muafiyet cetveli yapmıştır. Halbuki 
bizim elimizde muafiyet cetveli bunun iki mis
lidir. Yirmi beş maddenin muafiyeti teklif edi
liyor. Halbuki esasen muaf olanlar daha fazla
dır. Lütfen o muafiyet cetvellerini okuyunuz 
ikinci sualleri; Ziraat Bankasına verilecek bu 
müsaade suiistimali mucibolur mu? r Diyorlar, 
gümrüğün üzerine istisnaiyeti esas itibariyle 
bendeniz muvafık görmüyorum. 

Ziraat Bankası mevaddı müştaileyi getirecek, 
Çiftçilere verecek. Çiftçi motorum var diye gaz 
alacak. Fakat motorunu işletti mi, işletmedi mi? 
Kim kontrol edecek? Bondenizce mükâfat ver
menin iki faidesi vardır. Birisi : Yağ parası olur. 
İkincisi, diğer bir çiftçiyi veya bir müstahsili ve
ya diğer bir çiftlik sahibini iki makina daha 
eelbetmeye saik olur. Mükâfat, fevaidd azîme hâ
sıl eder. Fakat yalnız makina için gelecek gaz ve 
benzin hüsnü netice vermez. • -

AVNİ B. (Saruhan) — Vekil Beyefendi bu
yurdular ki ; «Gümrüklerde istisnaiyet kabul 
etmem, fakat mükâfat kabul ederim. Zürraa mü
kâfat kabilinden bir şey verelim» bu muamelât
taki tekrarda ne faide vardır, tekrar betekrar 
muamelede ne muhassenet vardır? 

MALÎYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (Gü-
müşane) — Müsaadenizle arz edeyim. Gümrük
lerde fevaidi azîme vardır. Devletin getirdiği 
mühimmatı harbiye dahi gümrük salonundan 
geçer vo geçmesi lâzımdır. Çünkü o sandıkların 
içerisinde daha birçok şeylerin geçtiğini! bende
niz birçok vakayi ile ve birçok tecrübelerimle 
gördüm. Avni Bey arkadaşımız lütfen Maliye Ve
kâletine birgün teşrif etsinler de dosyaları gör
sünler ve Maliye Vekilinin endişesine hak ver
sinler. * u 

AVNİ B. (Saruhan) — Geçmesin demedim, 
geçsin. Fakat tekriri muameleye lüzum yoktur. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (Gü-
ı müşaııe) — Tekriri muamele değildir. Gümrük 

istisnaiyeti tamamen kaldırılmalıdır. Devairi 
Devlet namına, vekâletler namına, hattâ Büyük 
Millet Meclisi namına gelen eşya nasıl açılıyor, 
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tetkik olunuyor, Gümrük Resmi almıyorsa, yani 
gümrük muamelen mahsubiyesi yapılıyorsa onla
rın da aynı surette muamele! mahsubiyesi yapir 
lir. Fakat maksadı asli çiftçiye müzaheret oldu
ğuna göre bu müzaheret mükâfatı nakdiye şek
linde olur. 

Bunun ikinci faslı vardır ki, asıl mühim 
olan ve nazarı dikkate alınacak olan cihet bu
dur. Efendiler; bizde kapitülâsyonlar yoktur, 
olmıyacaktır ve olamıyacaktır. Demek ki, müsa
vatı temin edeceğiz. Efendiler; müsavi muamele 
yapıldığında makina kullanan her ferde memle
ketimizde bu istisnaiyeti vermek mecburiyetin
deyiz. Kapitülâsyonları kaldırdık diye memleket
te kendi tebaamıza istisnai muamele yapamayız. 
Çünkü devletlerle ticaret muahedeleri akdedece
ğiz. Tebaamıza muavenet edebiliriz. Bu, bütün 
devletlerce kabul edilmiş bir usuldür. Bunda 
hiç kimse bize; «niçin, tebaanıza mükâfat verdi
niz?» diyemez. Fakat ; «Siz tebaanıza ait maki
na! arı ve yağları Gümrük Resminden muaf tut
tunuz, bizimkileri muaf tutmadınız, muamele 
müsavi olmalıdır» dedikleri vakitte bunun ce
vabı yoktur. Bu hüsnü netice vermez. 

AVNİ B. (Saruhan) — Memleketimizde bu
nu yapacak ve makinayı kullanacak kaç kişi 
var ? 

MUSTAFA NECATI B. (Saruhan) — Mese
le, memleketin hayatı iktisadiyesine ait en mü
him ye hayati bir meseledir. Binaenaleyh mem
leketimizin iktisadi hayatına taallûk eden bu me
selenin müzakeresinde iktisat Vekilinin de bu
rada bulunarak beyanı mütalâa etmeleri lâzım
dır.. Maliye Vekili Bey «muafiyet doğru değil
dir» diyorlar. Bunu ispat etsinler. 

'ABDULLAH Ef. (İzmit) — Ziraat Bankası
na yüz bin lira veya iki yüz bin lira veyahut beş 
yüz bin lira mükâfat olarak tahsisat konul m ası
nı, arzu buyurduğunuzu söylüyorsunuz. Bu pa
ra Ziraat Bankasının kendi bütçesinden midir? 
Yoksa Maliyeden mi vermek istiyorsunuz ? 

MALİYE VEKlLl HASAN FEHMİ B. — 
Hayır efendim! Şimdi makina getirecek olan zür-
raa muayyen olmak üzere iktisat Vekâleti büt
çesine Maliyeden verilmek üzere bir fasıl açıla
rak mükâfat verilsin. Çünkü mükâfatı kendi te
baamıza hasretmek hakkı tabiîmizdir. Hakkı ka-
nunimizdir: Fakat gümrük muafiyeti olursa o 
vakit ecnebi tebaasına da müsavi muameleye 
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mecbur kalırız. Poğru bir şey yapmış olmazsınız. 
(Doğru, sesleri) 

RElS — Necati Bey, İktisat Vekili Beyin bu 
kanunun müzakeresinde hazır bulunmasını tek
lif ediyor. İktisat Vekilinin huzuriyle müzake
resini kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Ka
bul edilmiştir. 

Efendim! Sözleriniz mahfuzdur. Yalnız İkti
sat Vekili gelinceye kadar bir evrak vardır. Onu 
çıkaralım. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMl B. (Gü-
ınüşane) — Efendim tensip buyurursanız Mu-
vazenei Maliye, Kavanini Maliye, İktisat en
cümenlerine bu lâyihayı verelim. Bendeniz de, 
İktisat Vekili de orada bulunsun. Buna daha 
mâkul bir şekil verelim ve üç encümenin işti
rakiyle müştereken tevhidedilsin. Bendeniz 
bunu teklif ediyorum. Bu lâyihayı encümenle
re havale edelim. Encümenlerde bir daha tet
kik edilsin. 

REİS — Efendim, Maliye Vekili Bey bir 
meseleyi, usule dair olmak üzere teklif ettiler. 

SIRRI B. (İzmit) — Reis Beyefendi, reye 
vaz'etmeden evvel söz isterim. 

RElS — Efendim, esasa girişmeden evvel üç 
encümenin birleşerek bunu müzakere etmesini... 
(Gürültüler) Kabul edenler... 

RAGIB B. (Kütahya) — Aleyhinde söyli-
yeceğim. 

REİS — Efendim, bir teklif vâki oldu, bu 
teklifin aleyhinde söyliyecekler reye koyduğum 
zaman yine kanaatlerini izhar ederler. 

RAGIB B. (Kütahya) — Efendiler, bende
niz bu teklifi Meclisi Âliye arz edeli bir buçuk 
sene oldu. Bir buçuk seneden beri Meclisi Âli 
bu teklifle henüz alâkadar oluyor. Eğer bu 
teklifi arz ettiğim vakit Meclisi Âli bunu 
çıkarsaydı, geçen sene izmit livasına yalnız 
70 - 80 tane traktör gelecekti ve belki İzmit li
vasının istihsalâtı bu sene bir misli fazla ola
caktı. Birçok seneden beri encümenden en
cümene dolaşa dolaşa ancak bugün Meclisi 
Âlinize gelen şu kanun tekrar encümenlere gidecek 
olursa çok korkarım ki belki müzakeresine va
kit bulamıyaçağımız bir zamanda ruznameye 
alınır. Fakat memlekette ihtiyaç ve zaruret 
devam eder. Geçen sene bu teklifi dermeyan 
ederken esbabı şu idi... 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. — 
Geçen sene değil, Ağustostadır, İşte lâyiha. 

— 33fi — 
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RAGIB B. (Devamla) — Geçen senedir. 

Efendim beni bu teklifi Meclisi Âliye arza mec
bur eden sebep şu idi : Haber aldım ki îzmit 
livasında traktörler çok güzel istifade edile
cek bir âlet haline gelmiş, halk almak istiyor. 
Fakat benzinin Gümrüğü çok olduğundan do
layı idare edemiyeceğine binaen getiremiyor
lar. Meselâ zürra, istanbul'da meveudolan 
makinaları İzmit'e getirtemedikleri gibi Av
rupa'ya sipariş edilmek üzere hazırlandık
ları halde onu da yapamamışlardır. Münhası
ran gaz ve benzin üzerindeki Gümrük Resmin
den dolayı getirtemiyorlar. Bu resim kalkarsa 
derhal makinalar gelecektir. Geçen sene bu ka
nun çıkmadı ve geçen sene izmit livasına bu 
makinalar gelemedi. 

Eğer Meclisi Âli bu lâyihai kanuniyeyi kabul 
etmezse yine memleketimiz fennin en son ibda-
atmdan olan bu ımaılrinal ardan mahrum kalacak
tır ve istihsalâıtı fazla olaımıyacaktır. Her encü
men noktai nazarını dermeyan etmiştir. Artık 
Meclisi Âli kararını versin. Vazife Meclisi Âli
dedir. M'eclisi Âli ihzar edilen lâyihayı müzakere 
edebilir. 

MÜFİD Ef. (Kırşehir) — Efendim Makamı 
Riyasetten Necati Beyin teklifi reye vaz'edildi. 
iktisat Vekilinin huzuriyle müzakeresinin kabul 
edildiği tefhim edildi. Bunu mütaakıp başka-bir 
şeyi r*eye koymakta ne esbap vardır? 

REİS — Maliye Vekili Bey müzakeresini 
tehir edecek bir sebep dermeyan buyurdular ve 
üç encümen müstacelen bir lâyihai kanuniye ile 
bunu Heyeti Umumiyeye sevk etsin dediler. Ben
deniz Meclisin bu 'karar ı ile evvelki kararının 
tenakuz teşkil edeceği kanaatinde değilim. An
cak reyi âlileri bunu tesbit edecektir. Rüfekadan 
Ragıb Bey buyurdular k i ; üç encümen de kana
atlerini izhar buyurmuşlar ve lâyihai kanuniye 
Heyeti Umumiyeye sevk edilmiştir. Ragıb Bey 
tehirin aleyhinde bu suretle idarei kelâm buyur
dular. Şimdi Maliye Vekili Beyin teklifini mü-
tekaddem bir mesele olmak itibariyle reye koy-
>maık mecburiyetindeyim. Maliye Vekilinin tek
lifi veçhile. ö 

YAHYA GALlB B. (Kırşehir) — Teklif tah
rirî olmak lâzımdır. Nizamname mucibince şifahi 
teklifi reye koyamazsınız. 

RElS — Efendim malûmuâlileri olduğu veç
hile Heyeti Vekile Reisi ile âzalarının vâki ola-
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cak tekliflerinde tahrirî olmak kaydı yoktur. 
Bunu da ona kıyasen - hata ediyorsam bilmiyo
rum - (Hayır sadaları) Müstaceliyetle ilk mü
zakere de ruznamedeki sırasını bozmamak üzere... 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Yanlış 
oluyor efendim. 

MALİYE VEKlLt HASAN FEHMİ B. — 
Reis Bey muafiyet cetvellerini tetkik etmek 
üzere nihayet bir hafta zarfında bunu takdim 
ederiz. (Gürültüler) * 

REİS — Müsade ediniz. Bendeniz dermeyan 
ettiğim mütalâada muhalif bir şey varsa onu 
tashih edecekler, başka bir şey değildir söyliye-
cekleri esas hakkında değil. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Efendim 
bu lâyihanın müzakeresi iktisat Vekâletinin hu
zuruna talik edildi, Maliye Vekili şimdiki müta
lâasını, tehir teklifi reye konmadan evvel der
meyan etmesi lâ-zımgelirdi. İktisat Vekili Bey ge
lip o da eğer Maliye Vekilinin kanaatini taşırsa 
o vakit reye konur. Bu teklifi kanuni Lâyiha 
Encümenine, İktisat Encümenine, Kavanini Ma
liye Encümenine, Muv&zenei Maliye Encümenine 
gitmiştir. Bu mükerrer oluyor. 

MALİYE VEKlLt HASAN FEHMİ B. — 
Beyefendi, encümende bu lâyiha müzakere edi
lirken iktisat Vekilini çağırmadılar. 

RE tS — Esas müzakere edilirken yine bu
lunmak mecburiyetindedirler. Efendiler, lâyiha
nın, bir haftada çıkmak ve hemen mevkii mü
zakereye konmak üzere üç encümenden mürek
kep bir encümene tevdiini kabul edenler lütfen , 
ellerini kaldırsın. Ekseriyeti azîme ile kabul 
edilmiştir. 

3. — îkinci Kolordu Mütaahhidi sabıkı Hacı 
Mehmed Efendinin ordu teslimatına, mukabil 
olan senedinin zıyaı dolayısiyle tanzim ohmacak 
nüshai saniyesi hakkında bir karar ittihaz olun
masına dair îcra Vekilleri Heyeti Riyaseti tez
keresi ve Kavanini Maliye Encümeni mazbatası 

RElS — Efendim, yine Heyeti Celüenin 
müstaceliyet kararma iktiran etmiş ve Heyeti 
Vekilenin bir içtihat dolayısiyle Meclisten sual
leri vardı. Kavanini Maliye Encümeni ona dair 
mazbatasını yapmış bunu okuyalım ve bir karar 
verelim. Müsaadenizle tezkereyi; yeniden okuya
cağız : 
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MALÎYE VEKİLİ HASAN FEHMÎ B. — , 

Efendim, ya nakliyattan, ya nrübayaattan. ' 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti 
Celilesine 

İkinci Kolordu Mütaahhidi sabıkı Çuhadar-
zade Hacı Mehmed Efendi tarafından verilen 
istidada Kolorduya vukübulan teslimat mukabi
linde Maraş emvalinden almak üzere Kolordu 
Levazımından verilen ve Maraş emvaline ibraz 
olunan 10 Temmuz 1337 tarih ve 415080/111 nu
maralı beş bin liralık senedi mahsusun Elbis
tan emvalinden ahzi için 27 Temmuz 1337 ve 
691/33 numaralı havalesi alınarak 29 Kânunu
evvel 1337 ve 1089 numaralı jurnala ithalen 
postaya verilmişse de işbu jurnalin Elbistan ile 
Maraş arasında ziyama mebni zayiinden diğeri
nin itası istirham olunduğu ve mezkûr senedi 
mahsus muhteviyatının tesviye edilmemesi için. 
tamimen ilân ve tebligat icra ve vilâyat ve elvi-
yei müstakille mal sandıklarınca da takyidatı 
lâzimede bulunulması hususunda Maraş Posta 
ve Telgraf Müdiriyetiyle Muhasebeciliğinden 
Maliye Vekâletine müraeaatte bulunulduğu an
laşılmasına mebni zayiinden tanzim olunacak 
nüshai saniye üzerine tediyat icrası zımnında 
vekâleti müşarünileyhaya yazıldığı ve ancak 
hasbelhal ziyamdan dolayı kayıt suretinin veya 
nüshai saniyesinin itası mükerrer tediyat ve 
mahsup gibi mahzurların hudusüne mâni olmak 
üzere nakdiyata mütaallik kuruşlu mezabitle se-

nedatı mahsusanm ziyamda nüshai saniye ve
rilmemesinin takarrür ettiği cevaben bildirildiği 
ve halbuki mezkûr senedi mahsusun postaya res
men tevdii edildiği ve Elbistan'la Maraş arasın
da zayi olduğu muhaberatı resmiye ile sabit ol
masına ve bunda mütaahhidin bir gûna sunu 
ve taksiri olmadığı lıalde muhteviyatının tediye 
edilmemesi fevkalâde mağduriyetini mucibolma-
sına mebni»ziyamdan tanzim olunacak nüshai 
saniye üzerine matlubatınm tediyesi husu
sunda bir karar itası hakkındaki Müdafaai Mil
liye Vekâletinin 26 . IX . 1338 tarih ve Müste
şarlık Kalemi 15069 numaralı tezkeresi İcra 
Vekilleri Heyetinin 5 . X I I . 1338 tarihli içti-
mamda ledettezekkür Maliye Vekili Beyin mu
halif bulunmasından ııaşi Meclisi Âliye arzı ve 
oraca, halli takarrür etmekle ifav.ı. muktazasivle 
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neticesinin işarına, müsaade buyurulmasmı is
tirham eylerim efendim. 

Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İcra Vekilleri 

Heyeti Reisi 
Hüseyin Rauf 

Riyaseti Celileye 

Heyeti Vekile Riyasetinin 'encümenimize ınu-
havvel 2056 numaralı ve 6 . X I I . 1338 tarihli 
tezkeresi encümenimizce mütalâa ve tetkik olun
du. Münderecatı idari mahiyette olduğundan 
tasviben Heyeti Umumiyeye arz ve ta/kdim olun
du. 

12 Kânunuevvel 1338 
Kavanini Maliye Mazbata Muharriri 

Encümeni Reisi Bolu 
Mardin Şükrü 
Necib 
Kâtip Âza 
Yozgad Kângırı 
Alımed Behçet 

Âza Âza 
Konya Gene 
Refik Celâl 

MALİY E VEKİLİ HASAN FEHMİ B. — 
Ei'öedim! Nakliyattan, mubayaattan veyahut her 
hangi bir şeyden veya orduya verilen bil ire 
veya ifa edilen bir hizmet mukabili alman bir 
istihkak senedi ve evrakı müsbite zayi olduğu 
takdirde bunun dairei aidesinden tasdik edi
lerek verilen suretleri üzerine tediyat icrası 
mümkün müdür, değil midir? Maiûmuâliniz se
nedi mahsusların numaralan teselsül eder. 
Bunların irsaliyeleri, numaraları teselsül ettiri
lerek verilir. Zaman,- vakayi, hâdisat bize gös
terdi ki, nüshai saniyeler üzerine icra kılman 
tediyat mükerrer tediyeyi mueiboluyor. Çün
kü 1337 - 1338 senelerinden elimizde böyle yedi 
sekiz evrak vardır. Hâmillerini Divanı Harbe 
vermek üzere Müdafaai Milliye Vekâletine ver
dik. Fakat bu işin vaziyeti ona pek benzemez. 
Buı postaya -verilmiş, orada zayi olmuş. Bunun 
ziyamdan dolayı çıkacak kayıt üzerine istih
kakını tediye etmek lâzımgelir. Esasen evrakı 
müsbitenin sureti musaddakası üzerine tediyat 
icrası, kapısını açmamak için bunu Meclisi Âli
nizin kararma sevk ettik. Bu işin bir hususi
yeti vardır. Postaya verilmiş, • postada zayi ol-
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muş. Bu ziyadan dolayı dairoi aidiyesinden 
tasdik edilmek üzere gelecek bir -evrak üze
rine bu paranın tediyesini tesbit buyurursanız 
bu işe maksur olmak üzere kabul buyurun. 
Yoksa mesaili umumiye için kabul buyurursanız 
namütenahi tediyatı mucip ve müstelzim olur. 
Bu kabîl muamele için ashabı mahkemeden 
hüküm almalıdır. Onun üzerine tediyat yapma
lıyız. Yoksa böyle nüshai saniye üzerine para 
vermek' icabettiği takdirde arz ettiğim gibi te
diye edilmesi lâzımgelen paranın işte emsalle
ri) mevcuttur. Sekiz evrjak mahkemeye veril
miştir. Eğer umumi olarak kabul edilecek olur
sa bu suiistimalin önünü tutmanın, kapatma
nın imkânı kalmaz. Meclisi Âli postada, zayi 
olduğundan dolayı bu işe maksur kalmak şar-
tiyle tediye hakkpnda bir karar ittihaz ederse 
muvafıktır. Yoksa umumi olarak kabul buyur
mayın. 

•îIASÎB B. (Maraş) — Levazımlar arasında 
istihsal olunan senedi mahsusun başka sandık
lardan sarf ve mahsubuna hiçbir sebep yoktur. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. — 
Beyefendi vardır. Her hangi bir sandık verir. 
Ordu Dairesi verir. îrsalât kaydedebilir. Bu 
mümkinattandır. Bir sene sonra, iki sene son
ra diğer bir sandıktan alınır, nasıl ki, alınaıı-
llnr/ öyle alınmıştır. 

NUSRAT Ef. (Erzurum) — Tevelıhüme iti
bar yok. % 

REFİK B. (Konya) A Maliye Vekili Bey
efendi buyurdular ki, bu meseleye münhasır 
olmak üzere karar verilir. Emsali hakkında 

^mahkemeye müracaat edilmesi mecburiyeti hâ
sıl olur. Bu mesele de evlâ bitta.rik olması 13-
zımgelir. Şimdiye kadar kalmasından dolayı 
Maliye Vekâletinin muahaze edilmesi lâzımdır. 
Bir buçuk sene evvel Hükümetin resmî posta
sından zayi olmuş bir senettir. Bu senetten do
layı alacağı olan bir adamın hukuku şimdiye 
kadar neden dolayı ve ne suretle tehir edilmiş
tir? Saniyen mahkemeye gitsin buyurdular. 
Efendiler böyle bir vaziyet karşısında mahke
meye gidecek şahsın hasmı kim olacaktır? 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. — 
Hazinedir. 

REFİK B. (Konya) — Ne diyecektir Hazi
ne? 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. — 
Efendim bir kere bir bucuk sene, üç sene ola-
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I bilir. Bu muamele Maliye Vekâletine bir ay 
I evvel gelmiştir. Dosyasındaki muameleye bak-
I sm Refik Bey! Bir, ikincisi zayi olan bir kâ-
I ğıt üzerine, yani bir senet üzerine Maliye Ve-
I kâ.leti milletin parasını çıkarıp da şuraya bu

raya veremez. Onu bir esasa rapdetmek lâzım
dır. Binaenaleyh onu bir esasa rapdetmemiş. 

I (Doğ;ru sesleri) % 

NEBlL Ef. (Karahisarı Sahib) — Şimdi Te
kâlifi Milliye usuliyle alınan emvalde böyle 
senet vardır. Demek ki, bunların nüshai sani
yesi verilemez. Bir mal memurunun yapmış ol
duğu bir kusurdan dolayı bu adamların hukuk
larının ziyama kanun ve vicdan razı olur mu, 
olmaz mı? 

MALÎYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. — 
Nebil Efendi gitmeyiniz; sual sordunuz, ceva
bını alınız! Mal memurlarının veyahut ciheti 
askeriyenin bunda hatası yoktur. Birisi kâğı
dımı yitirdim diye bir mazbata gönderiyor. 
Kaydına bakıyorlar, kâğıdı yitmiştir. Nushai 
saniye vermek ve o nüshai saniye üzerine tedi-
yat yapmayı kabul ettiğimiz takdirde mecbur
dur onu Maliye vermeye. Fakat birincisini alı
yor. Bu sene, ikinci nüsha ile gelecek sene yine 
alıyor. Benim tetkikatımdan bu meydana çıkmış
tır. Vezne muamelâtının teftişinde benim zahire 
çıkardığım bu mesele hâlâ Müdafaai Milliye Di
vanı Harbindedir. 

Nusrat Efendi Hazretleri tevehhümden (bah
settiler. Tevehhüm değil Efendi Hazretleri! Ha-
kaikten, valkayiden, hâdiseden bahsettim. Bir 
adam Maliyeye para verdiği vakitte mukabilinde 
nasıl ki, bir makbuz almaya mecfoursa Maliyeden 
alacağı herpara üzerine de bir istihkakı resmî se
nedinin aslını ibraz ile mükelleftir. Kaidei umu
miye budur. Ziyadan dolayı nüshai Baniye, yani 
suret almak ikinci bir meseledir ve bunda mut
lak suretle Maliye onun üzerine tediyata mecbur 
değildir. (Niçin sesleri) Efendiler senedin aslı
nı ibraz ile mükelleftir. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — 
Reis Bey bu tefsir meselesidir. Müzakere cereyan 
etmesi lâzımdır. Mesele (böyle halledilmez. Bir 
kanunun, bir hukukun temini meselesidir. Bu me
sele böyle" hisle halledilemez. 

RElS — Efendim 'bu Heyeti Vekile arasım
da bir ihtilâf meselesidir. Bu ihtilâf Maliye Ve
kili Bey tarafından vâki olmuştur. Kendileri bu-

I rada buyuruyorlar ki; umumi olmamak ve bu 
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meseleye münhasır olmaik şartiyle bir karar ve- 1 
rilsin. I 

REFlK ŞEVKET B. (Samban) — Yalnız 
'bu meseleye münhasır olamaz. 

BEİS —- Umumi olmamak ve yalnız bu me
seleye münhasır olmak üzere şimdi senedi mahsu
sum yeniden, verilip verilmemesinin kabulünü 
teklif ediyor. Mesele ihtilâf şeklindedir. Hal şek
linde değildir. Şükrü Bey söz sizin, mütalâanızı 
söyleyiniz. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahih) — 
Arkadaşlar, biliyorsunuz ki, lıaıft) dolay isiyle 
memleketimiz birtakım keşmekeşler içerisinde bu
lundu. Muhaceret dolayısiyle halkın bir kısmı bir 
taraftan diğer tarafa giderken perişan oldu git
ti. Değil senedatı mahsutgalarmı, bütün evrakı 
müsbitelerini alamıyan adamlar vardır. Bunlar 
kendilerinin hakkıdır, bunun hiçbir suretle tehi
ri tesviyesi icabetmez Eğer o adam senedi nıahr 
susunu kaybetmişse kaydı var. Senedi mahsusu
nun zayi olduğunu gazete ile ilân eder ve o ilân 
ettiği nüshayı irae eder ve zayiinden bir nüsha 
ister. Maliye Vekili Beyin buyurduğu 'gibi, yeni 
Ibir koçan istemez. O koçandaki kaydına bakarak 
nasıl ki bir insan nüfus kâğıdını zayi ettiği zu
rnan zayiinden yeniden bir nüfus tezkeresi alır
sa işte bu zayi olan senedi mahsus yerine malını 
nereye teslim etmişse, Müdafaai Milliyeye teslim 
etmişse, Müdafaai Milliyeden, levazıma teslim et
miş ise levazımdan, Tekâlifi Harbiye Komisyo
nuna teslim etmişse Tekâlifi Harbiye Komisyo
nundan kaydını çıkartır. Yeniden bir nüsha alır. 
Maliye Vekâleti o senedi mahsusun çıkan nüshai 
saniyesi üzerine bedelini tesviye etmekle mükel
leftir. Yani tevehhüme itibar yoktur. Şayet o 
adam istihkakını iki kere almışsa kanunen sahte- I 
karlıkta bulunmuştur, kanunen müstelzimi mü-
eazat iş işlediğinden dolayı o adam hakkında 
mahkemei aidesine müracaatla hem fuzuli tes
viye edilen para geri alınır ve hem de o adam 
mahkûm ettirilir. Fakat böyle ashabı istihkakın I 
alacakları tevehhüme binaen verilemez diye bir I 
kayıt koymak, hukuku nâsın, hakkı şahsinin I 
ziyamı mucibolur. Yani alacaklı olan şahsın hu- I 
kukuııun baltalanmasını mucibolur. Meclisi I 
Âliniz ise hukukun teminiyle mükelleftir. Yok- I 
sa herkesin hakkının böyle keyfemayeşa her dü- I 
şünce ile ademitesviyesini tasvibedemez. Bu iti- I 
barla bu bir şahsa münhasır olamaz, bu esaslı I 
bir meseledir. Zaten tefsire de hacet yoktur. ] 
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Umumi bir kaidedir. Bunun üzerine vermek lâ
zımdır. Meclisi Âliniz bu noktai nazarı tasvibet-
ti mi hepsi hakkında o yolda icrayı muamele 
olunur. (Doğru sesleri) 

Bir misla arz edeceğim : Geçenlerde benim 
dairei intihabiyemden birisi, buraya kadar gel
miş, buradaki sabunlarına Tekâlifi Milliye Ko
misyonu vaziyedetmiş, muhaceret dolayısiyle al
mışlar, buraya senedini tasdik ettirmek üzere 
göndermiş, senet yolda kaybolmuş, senedinin 
yolda kaybolduğundan dolayı buraya kaçlar ge
liyor. Maliye Vekâletine istida ediyor, burada 
bununla bir ay uğraştı. întaeedemeden gitti. 
Bu zihniyet dolayısiyle. Çünkü muhacirlere yüz
de on nispetinde tediyat yapılması tamim edil
miş ve bunu almak için gelmişti. Bu alacağı 
olan matlubunu alamadıktan başka buraya da 
geldi. Bir ay masarifte bulundu. Şimdi böyle bir 
kişiye münhasır olarak kabul edecek olursak 
sonra bu kabîl senedini zayi etmiş insanlar, hu
kukunu kaybetmiş adamlar istifade edemiyeeek-
tir. Onların dahi istifadesini temin etmek için 
umumi olmak üzere kabul etmek lâzım ve zaru
ridir. 

REİS — Efendim umumi müzakere açacak 
bir mevzu yoktur. Bir adamın nasıl ve ne su
retle senedini kaybettiğinden bahsettiler. Yalnız 
Mehmed Efendi senedini kaybetmiştir, kendisi
ne yeniden senedi mahsusu verilir mi, verilmez 
mi? Hasan Fehmi Bey âtiyen misal olmamasını 
dermeyan buyurdular ki işte mevzuu müzakere 
budur. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) —• Buna benzer her mese
le için buraya mı gelinecek? 

REİS — Mevzuu müzakere olmak için umu
mi bir şey yoktur. Maliye Vekilinin bu talebi 
mevzuu müzakeredir efendim. Benim mütalâam 
şudur : Elimizde umumi mevzua dair bir mese
le olmadığı için bundan dolayı müzakere açma-

^ya lüzum yoktur. 
REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Efendim 

bir zatın senedi zayi olmuştur. O meseleden do
layı Heyeti Vekilede ihtilâf tahaddüs etmiş, 
Meclisi hakem ittihaz ediyorlar. Binaenaleyh 
bütün müzakerenin bunun üzerinde deveran etmesi 
lâzımdır. Yoksa buradan hükmü umumi istih
sali doğru değildir. Ortada hususi bir mesele 
vardır. Onu halledeceğiz. (Emsal olacak ses
leri) Emsal için re'sen müracaat edilmesi lâzım-
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dır, meseleyi umumi olarakJıalletmek, teşmil et
mek demektir. 

REİS — Efendim, bu hususi mesele mevzuu 
müzakeredir. 

MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) — Efen
dim, Maliye Veldli Beyefendi yol açmamak ve 
emsal olmamak üzere yalnız bu adama mah
sus bir karar verilirse o olur, buyurdular. 

Efendim, bendenizin itiraz etmek istediğini 
nokta diğerlerine de yol açmak meselesidir. Bü
tün maliyun arkadaşlarımızın malûmudur k i ; 
gerek senedatı mahsusa ve gerek istihkak sene-
datmı hasfoelbeşer kaybetmek meselesi daima 
varittir. Meselâ Allah muihafaza etsin, bir yan
gın zuhur eder. Senet sahibinin de evi yanar. 
Denizde seyahat ederken denize düşersin, sen 
sağ kalırsın fakat cebindeki kâğıt kaybolabilir. 
Kasbelbeşer mâruz kaldığımız, vukua gelen bir
takım hâdisattan dolayı benim hâmil olduğum 
senedi veya istihkak senedini zayi etmekle, ben 
neden bu haktan mahrum kalıyorum? Bizim şim
diye kadar bildiğimiz, bu gibi ahval vukuunda, 
aidfolduğu daire ona bir nüshai saniye verir ve 
onun bir müddeti muayyenesi vardır. Gazete ile 
ilân edilir. Bu ilândan sonra zuhur ütmezse 
zayi olan senedine mukabil yeniden bir senet 
verilir. Usul budur. Sade maliyundan olan ar-
kadaşlaıamız değil bü^ün* arkadaşlarımız bu 
âdi meseleyi bilirler. Binaenaleyh bunun Mec
liste müzakeresiyle vakit zayi ettiğimize Val
lahi bendeniz mütahayyirim. 

REFİK B. (Konya) — Şimdiye kadar o ada
mın hukuku nasıl kalmıştır? Yazıktır. 

MA2HAR MÜFİD B. (Devamla) — Müsa
ade buyurun.. Bir adam kazaen senedini zayi 
ederse neden hakkından mahram kalsın? Na
sıl ki, haisberbeşer senedatı mahsusayı, istihkak 
senedini kaybetmek aklen mümkünse, beşeri
yet arasındaki fenalığın zuhuru da, aklen müm
kündür, olabilir. Fakat dört kişi böyle müker
rer senet almış, para almış diye bir adam ha
kikaten senedini kazaen kaybederse hakkını al
maması mı lâzım gelir? Eğer o adam sahtekâr
lık yapmışsa, kanun vardır. Mahkeme vardır. 
Cezasını görür. Şimdi bendenizce bu mesele bu
raya kadar bile gelmemeliydi, hepimiz hayatı 
memuriyetimizde bunun az - çok binlerce, hattâ 
on bMercesini gördük. Bir şey kaybolur. Ye
niden veTİlir. Bendeniz zannediyorum ki, Mali-
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I ye Vekili Beyefendi Hazinenin başka bir nok

tadan menfaatini muhafaza için yalnız bu ada
ma mahsus olsun diyorlar. Yani Şükrü Beye
fendinin buyurduğu gibi ahvali malûme dola-
yısiyle böyle zayi olmuş birçok senedat vardır. 
Acaba Hazineden alacağı olanlara, ellerinde se
nedi olanlara, senedimi kaybettim diyerek mü
racaat edenlere vermekten kaçınmak için mi 
böyle teklif atta ve fikirlerde bulunuyorlar? Yal
nız buna münhasır kalsın diyorlar. Benim anla
dığım budur. Başkalarına da emsal olmasın. 
Acaba yalnız bu adama mı inhisar ettirmek is
tiyorlar? Arz ettiğim gibi emsal olmasın demek-

I teki maksatları bu sebebe mebni olsa gerektir. 
Çünkü: Emsal olmasın demek, bunu yaptım 
ama bu diğerlerine şâmil değildir, demektir. 
Emsal demek, bir şeyin evvelce sebkat etmesi 
demektir. Bu adamın kim olduğunu bilmiyo
rum. Bu adam istihkak senedini kaybetmiş, 
buna nüshai saniye veriyoruz da, diğerine ni
ye vermiyelim. Bunu emsal addediyorsunuz da, 
meselâ Mehmed'inki niçin emsal addedilmiyor? 
Ve sonra bu tedavül eden havaimi nakdiyeden 
değildir ki, sen bunu kaybettinse yerine baş
kası verilmez deniyor. Efendiler! Bundan da
ha mühim olan nüfus kâğıtlarını zayi ediyoruz 
da, zayiinden yenisini alıyoruz ve niee yüz bin 
liraları havi senedatı mahsusayı kaybediyoruz 
da, yine yenisini alıyoruz. Binaenaleyh, bende
niz, bunun usulü malî iktizasından olduğunu 
söylüyorum. Kaybolan bütün senedat hakkında 
yapılacak muamele maliyunca malûmdur ve 
şimdiye kadar - Emsal olmasın diyorlar - bu
nun binlerce emsali gelip geçmiştir. Binaena
leyh bunun müzakeresine bile lüzum yoktur, 
Bu, Maliye Vekâletince hallolunacak mesail-
d endir. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (Gü-
müşane) •— Efendim, 1336 senesi Muvazene! 
Umumiye Kanuniyle senedi mahsus usulünü 

I lâğvettiniz bu senedi mahsus hilafı usul olarak 
verilmiştir. (O başka, sesleri) İkincisi Maz-
har Müfid Bey zayi olan her hangi bir 

I senedin yerine mutlaka ziyamdan dolayı nüs
hai saniyesinin verileceği mütalâasında bu
lundular ve bunu herkes biliyor diye tekrar 
buyurdular. Balkan Harbinden sonra Maliye-

I den yazılan bir tezkere üzerine kanunun tef-
I siri yolunda Şûrayı Devletten alman mazbata 



İ : 173 13. 
neticesi, Meclisi Vükelâ karariyle - ki 16 Mart
tan çok evvel mer'i ve muteberdir - nüshai sa
niye' " senedat üzerine muamele yapmayın de
nilmiştir. ( 0 batakçılık idi sesleri) (Gürültüler) 
Bugüne kadar bu bir usul olarak tanınmıştır. 
Maliye Vekâleti, bu usulü bozmak için, Şûrayı 
Devletin muteber ve mer'i bulunduğu zamana 
ait kararnamesini bozmak için gayet esaslı 
bir karar ittihaz buyurulmasma muhtaçtır. Bun
da mutîlak olarak her hangi bir senet zayi olur
sa derhal dairesinden diğeri verilirse Maliye, 
derhal tediyat yapar derseniz Hazinenin kapı
ları açılmıştır. (Açılsın sesleri) Müsaade buyu
run. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Kavanini mahsusa kor
sunuz. I 

MALÎYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (De 
vamla) — Bunu tesviye edecek bir usul, bir 
kaide lâzımdır. Meselâ Şükrü Beyefendi bu
yurdular k i ; arazii müstahlasa ahalisinin ve
saiti nakliye mazbataları vardır. O vesaiti nak
liye mazbatalarının sahibi olan mültecilerin 

•- bir muavenet olmak üzere - matlubatı her ne
rede bulunurlarsa bulunsunlar, (150) liraya ka
dar matlubu olanların matlubatı tesviye edil
mek için tamim edildi. (500) lira matlubu olan 
bir zatın (150) lirası, keza (300) lira alacağı 
olanın (150) lirası verildi. (100) lirası olan ta
mamını aldı. (Tabiî alacak sesleri) Müsaade 
buyurun, kayıt duruyor, ben zayi ettim diye
rek bunun nüshai saniyesi verilirse nasıl bu
nun içinden sıkılabilir? Bu kapı nasıl açılır? 
İstilâ esnasında halk, kendi memleketinde pa
rasını alamıyor ki. Halkın Şarklısı Garba, Garb-
lısı Şarka hicret etmiştir. Bunları gayet esaslı 
bir şeye raptetmek lâzımdır. Hulâsa şudur : 
Bugün mevcudolan usulümüz, kaidemiz - ki 
Balkan Harbinden sonra bu usul vaz'olunınuş-
tur - kaybolan senedatm yerine nüshai saniye
si verilmek istenildiği takdirde, bir mahkeme
den geçirmeden parayı vermemektir. Fakat 
bu postahanede zayi olduğu için, Devlet mües
sesesinde kaybolduğu için bendeniz bunun ita
sına . taraftar oluyorum. Fakat umumi olacak 
derseniz meseleyi böyle bir şeyde halledenleyiz. 
Her kim senedatmı zayi etmiş ise yerine nüs
hai saniyesi verilsin dendi mi, o vakit bütçeni
ze on milyon lira daha koyun.. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Hiçbir şey olmaz ca
nım, tereddüdetme o kadar. 
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i REİS — Efendim şimdi müzakerenin şekli 
ı umum üzerinedir. Heyeti Celilenizde bunun 

müzakeresine" karşı haheş görüyorum. 
IIASİB B. (Maraş) — Bunun hakkında bize 

tebliğ edilmiş bir kanun var mı? 
REİS — Efendim, müsaade buyurunuz! Ha

san Fehmi Bey, umum için cereyanı müzakere
yi kabul ediyorlar, buyurdular. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (Gü
müşüne) — Reis Bey, bendeniz izahat sadedin-

I de arz ettim. Heyeti Oelileden karar isteme
dim. 

NE CİF» I>. (Mardin) — Reis Bey, bu husus
ta karar vermek de doğru değildir. 

REİS — Efendim, müsaade buyurun, şimdi 
bunun leh ve aleyhinde söz söylenilecektir. 

MÜFİD Ef. (Kırşehir) — Efendim, Maliye 
j Vekili Hasan Fehmi Beyefendi Hazretlerinin 
I beyanatı aliyelerinden anladığım mesele, eldeki 

mevcudolan senet muhteviyatının tediyesi husu
sundaki mevcudolan usul, senedi ibraz etmek 
suretiyle o senedin münderecatım almaktan iba
ret olduğudur. Eğer senedini ibraz edemezse 
bunların matlubatını Maliye veznesinden alma
ya, salâhiyeti olmadığı merkezindedir. Bir hak
kın, bir dairenin defatirinde mukayyedolduğu 
anlaşıldıktan sonra mutlaka o senedi gösterme
din diye o hakkı da o*"adanıa vermemeye dair 
ortada bir kanun, bir kayıt yoktur. Hattâ tüc
carın mu'tenıedün bihâ olan defterleri, yani Kâ
tibi Adilden musaddak olan defterleri onun le
hine, aleyhine şahittir. Kanunu ticarette, kava
nini umumiyemizde musarrahtır. Bir tüccar 
merasimi kanuniyesini ifa ettirdiği bir defteri 
mahkemede lehinde, aleyhinde istişhad edebilir, 
onunla hakkını ispat edebilir. Alacağını alır. 
Buna nazaran resmî bir dairenin elinde mevcut 
defterlerde mukayyet bulunan hususat elbette 
tüccarın elinde bulunan defterlerden daha mev-

I suk ve daha ziyade mutemedünbihti.r. Şimdi 
Hükümette matlubu olan bir adam «matlubatı-
mı hâvi olan senedimi zayi ettim. Benini bu 
matlubatıını veriniz, benim hakkımı veriniz.» 
Diye müracaat ettiği zaman «sen mahkemeye 
git efendi biz sana bu parayı veremeyiz» demek 
kadar hata tasavvur edemiyorum. Çünkü mah
kemeye giden bir adam mahkemede karşısında
ki müddeaaleyhe karşı diyecek ki, «şu müddea-

I aleyh benim hakkımı inkâr ediyor. Binaenaleyh 
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I : 173 13.1 
benini hakkımı bundan alınız» diye dâva ede-
cek, müddeaaleyh gediği zaman iddiayı ya ref?-
edecek, ya reddedecek, yahut kabul edecek. 
Şimdi Hasan Fehmi Beyin aleyhine böyle bir 
dâva ikame edilip, Hasan Bey mahkemeye ça
ğırıldığı vakit müddei «Hasan Beyin zimme
tinde yani Hazinei Maliyede benim şu kadar 
matlûbum var, çağırın şunu versin» diye dâva 
ettiği vakitte hâkim Hasan Fehmi Beye «Niçin 
bunun alacağını vermiyorsun'?» dese, Hasan 
Bey de «Efendim, alacağı yoktur» diye inkâr 
edecek veya defedecek veya reddedecek veya 
kabul edecek. O adama senedini ibraz 
et dendiği zaman o adam defterimle ispat 
edeceğim derse, o vakit sen bu hakkı 
alamıyacaksın demek, abesle iştigal etmek 
olur. İnkâr ettiği zaman Maliye Vekili
ne yemin teveccüh etiniz. Efendiler yemin de 
edemez. Onun için mahkemeye gitmeye lüzum 
yok. Bir de şurada mevzuubahsolan mesele bir 
şahsa münhasır olan bir meseledir. Bu adamın 
senedi zayi olduğuna kendileri de kanaat buyur
muşlar, kanaat buyurmaları itibariyle bu sene
din muhteviyatını vermeye taraftar olduğunu 
anlıyorum. Yalnız buyuruyorlar ki, başkalarına 
bu cihet teşmil edilemez. Burada arz edilen hu
susi sebep, umumiyete mâni değildir. Her han
gi bir mesele olursa mevrit has olur, fakat hü
küm ânı olur. Bir mesele hakkında yapılan ka
nun umuma şâmildir. Bir mesele hakkında na
zil olan âyet hükmü daima umumidir. Binaena
leyh öyle bir mesele için Meclisi Âliniz karar 
verdikten sonra ikinci bir mesele için Maliye 
Vekili buraya gelemez efendiler. Çünkü bunun 
esası kararlaşmış, çünkü bunun esası hakkında 

Meclisi Âli karar vermiş. İkinci defa gelirse ken
disine dersiniz ki, gelmeye lüzum yoktur. Mec
lisin böyle bir ka ran var. Git bu karar daire
sinde hareket et der, o da gider. Mesele kal
maz bu meseleyi uzatmaya lüzum yoktur. Bu 
adamcağızın hakkını teslim ederek vermeli, se
bebin hususiyeti hükmün umumiyetine mâni de
ğildir. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Efendim bendeniz 
zannediyorum ki, asılları zayi olan bu gibi se
netlerin nüshai saniyeleriyle tediyat yapılmama
sı, hakikaten Balkan Harbi zamannıda ve Mali
ye Nâzın Cavit Beyin Maliye Nazırlığı zama
nında ittihaz edilmiş bir karardır. O vakit bu 
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karara saik olan nüshai saniye ile tediyat pek 
ziyade tevessü etmiş ve artık bu suiistimalâtın 
önüne geçilemiyecek bir halde bulunmaktan ne
şet etmişti. 

Halbuki şimdi ortada böyle bir sebep ve lü
zumu zaruret yoktur. Binaenaleyh o vakit Şû
rayı Devletçe ittihaz edilen mukarreratm infazı
na da lüzum kalmamıştır. Çünkü bugün Ana-
doluda ashabı istihkakın yedinde bulunan sene-
datm birçok hâdisat dolayısiyle zıyaa uğramış 
olması muhtemeldir. Mücerret böyle bir kara
rın mevcudolması dolayısiyle ashabı matlubun 
hukukunu mahkemeye kadar sevk etmeye Mec
lisi Âlilerinin adaleti razı olmaz. Herkesin aldı
ğı senetle hukukunu vermek ve ziyamda nüs
hai saniye scnedatiyle hakkını istifa etmek lâ-
zımgelir kanaatindeyim. Binaenaleyh bunun ol-
veçhile umumuna şâmil olmak üzere reye kon
masını teklif ederim. 

REİS — Müzakerenin kifayeti hakkında tak
rir var. (Kâfi sesleri) Müzakerenin kifayetini 
kabul edenler lütfen el kaldırsın... (Ekseriyet 
yok sesleri) Ekseriyet var efendim. Müzakere
nin kifayeti kabul edildi. 

Efendim bu meseleye dair mütaaddit takrir
ler var. 

Kiyaseti Celileyo 
Müzakere kâfidir. 
Senedi mahsusunu zayi edenlerin senedi mah

susu muhteviyatını almadığı tahakkuk ettiği tak
dirde ziyamdan verilecek nüshai saniye üze
rine tediyat. yapılmasını ve ihtilâfın bu suretle 
hallini tekl.il: eylerim. 

13 Kânunusani 1339 
Karahisarı Salıib 
Melımed Şükrü 

Riyaseti Celileyo 
Meselenin umumiyet ve hususiyeti hakkında 

Makamı Riyasetçe dermeyan buyuruları noktai 
nazar yanlıştır. Çünkü müzakerenin mevzuu 
her ne kadar bir şahsa, aidise de Meclisi Âlice 
ittihaz olunacak kararın umumiyeti hakkında 
dermeyanı fikir ve mülâhaza bir tadil mahiye
tinde okluğuna ve her hangi bir mfefcieleiYİn 
tadil teklifi kaabil olabileceğine binaen bu me
selenin dahi şekli, âtide bir kararla tadilini 
teklif eylerim. 

Muş 
Abdülgani 
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Yedindeki senedatı mahsusayı kazaen zay-

ettiğini resmen ilân eden eshabı istihkaka zi
yamdan birer sureti ita ve bedeli Hazinece tes
viye olunur. 

Riyaseti öelileye 
Müzakeratı cariyeye nazaran muamelede bir 

sehvolmak ihtimali vardır. Çünkü senedi 
mahsus usulü mülgadır. Bu işe ait evrakın 
Muvazene veya Kavanini Maliye encümenlerin
den birine lieclittetkik tevdiini teklif ederim. 

Saruhan 
Reşad 

Riyaseti Öelileye 
Maliye Vekâleti Hükümet teşkilâtının is

tihdaf ettiği gayeye muhalif olarak hareket et
miş ve birtakım düşüncelerle bu zatın tehiri 
hukukuna sebebolmustur. Binaenaleyh bu yolsuz 
muamelenin derhal ıslalıiyle beraber mümasil 
meselede tekerrür etmemesini teklif ederim. 

Konya 
Refik 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B, — 
Reis Bey söz istiyorum. Bu takrir üzerine. 

Riyaseti Öelileye 
Mesele hususi olarak gelmiştir. Yalnız bu 

hususta karar verilmesini teklif eylerim. 
Maraş 
Tahsin 

REİS — Kavanini Maliye Encümeninin maz
batası müzakere ediliyor. Buyurun Reşad Bey. 

REŞAD B. (Saruhan) — Müsaade ederseniz 
izah edeceğim. Encümenin tetkikatı nakıstır. 
Efendim bu senedi mahsus muamelesi 1336 
senesinden beri değil, daha evvelden mülgadır. 
Senedi mahsus avans suretiyle malsandıklarm-
dan alman avans paralarına mahsus ve Mü
dafaai Milliyeee istimal edilir bir nevi senet
tir. Bu ilgadan evvel devairi resmiyeye karşı 
verilirdi. Eşhas elinde de bulunmazdı. Sonra 
bu senet lağvedilmiştir. Bütün Müdafaai Milliye 
Vekâletinin maaş ve masarifi Müdafaai Mil
liye bütçesinden tediyesi lâzımgelen bilûmum 
masarif, tahakkuk evrakı müsbitesine istinaden 
veriliyor. Bunun için hattâ bilcümle kıtaatta, 
ordular nezdinde Maliye Vekâleti birer muha
sibi mesul ikame etmiştir. Bu muhasibi mesul 
tahakkuk üzerine tediye ile mükelleftirler. Se-
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nedi mahsus muamelesi yoktur. İşin esasında 
bir yanlışlık var veyahut aidolduğu dairece 
esassız, yolsuz olarak cereyan ettiği' anlaşılı
yor ve yanlış olarak yapılmıştır. Bunun için 
tekrar tetkikini rica ederim. Mesele gayet karan
lıktır. Hiçbir şey anlaşılmıyor. 

HASİB B. (Maraş) —• Bu mesele evvelce 
vâki olmuştur. Bu zat erzak vermiş mukabilinde 
ordu para verecek yerde al şu senedi demiş. 

REŞAT) B. (Saruhan) — Senedi mahsus ve
rilmez, matbu ayniyat makbuzu verilir. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisan Sahib) 
—• Makbuz değil, mazbata verilmiştir. 

HASİB B,. (Maraş) — Senedi mahsusu ken
disine ordu vermiştir. 

REŞAD B. (Saruhan) — Efendim matbu 
ayniyat makbuzları vardır. Ashabı istihkakın ye
dinde böyle matbu ayniyat makbuzu bulunmak 
lâzımdır. İşin içinde yanlışlık vardır. Rica ede
rim tekrar tetkik edilsin. Karanlıkta hüküm 
vermiye meydan kalmasın. 

HASİB B. (Maraş) — Reşad Beyefendi; 
bu zat erzak vermiş, ordu ile hesaplaşmış, ala
cağı çıkmış, ordu da diyor ki biz para alamı
yoruz. Sen bu senedi mahsusu Hazineye götür, 
ordu namına Hazine bunu malısubetsin demiş. 
O da Hazineye göndermiş, postada zayi olmuş. 

REŞAD B. (Saruhan) — Efendim bende
niz arz ettim. Mahiyeti tahakkuk etmeden karar 
verilmiş oluyor. 

FEYYAZ ÂLİ B. (Yozgad) — Efendim bu 
Muvazene i Maliye Encümenine gitmiştir. 

REİS — Efendim Reşad Bey bu muamele
nin noksan olduğunu, ikmali zımnında Kava
nini Maliye Encümenine gitmesini bir takrirle 
teklif ediyorlar. (Hayır, hayır sesleri) Müzakere 
edilen Kavanini Maliye Encümeninin mazba-
tasıdır. Tabiîdir ki, kendi tekliflerini de reye 
koymaya mecburum. 

AVNİ B. (Saruhan) — 1336 senesinde za
ten fırkalarda muhasibi mesul yoktu. (Gürültü
ler.) 

REİS — Şimdi efendim teklifler var. Ma
liye Vekili Hasan Fehmi Bey, Refik Beyin 
takriri hakkinda söz istedi. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. — 
Sırası gelince söylerim. Evvelkileri reye koyun 
da. 
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REÎS — Bu mazbatanın yeniden Kavanini 

Maliye Encümenine havalesini kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilmedi. 

Şimdi efendim Süleyman Sırrı Beyin bir 
takriri var. 

Riyaseti Celileye 

Bu mesele müstesnadır. Çünkü senet, Dev
letin resmî postasında zayi edilmiş olduğundan 
nüshayi saniyesinin itası zaruridir. Ancak ben 
elimdeki senedi kaybettim. Bana diğer bir nüs
ha daha ve aynı zamanda bedelini de veriniz 
diye her müracaat eden şahsa böyle gelişigü
zel senet verilip verilmiyeceği ariz ve amik 
tetkik ve neticesi bamazbata Meclise arz ve ona 
göre katı karar verilmek üzere işbu takririn 
Muvazenei Maliye ve Kavanini Maliye encü
menlerine havalesi lüzumunu teklif eylerim. 

Yozgad 
Süleyman Sırrı 

REİS — Bu cihet reddedildiği için reye koy
muyorum. Yalnız tadil mahiyetinde görülen bir 
takrir var. Şükıfü Beyin bir de Refik Beyin 
bir takriri vardır. Şükrü Beyin takriri Refik 
Beyin takririni de ihtiva etmektedir. Müsaade
nizle bunu reye koyalım. 

(Maraş Mebusu Tahsin Beyin takriri tek
rar okundu.) 

REÎS — Efendim bu, esasa dairdir. Bir de 
Şükrü Beyin takriri var. Okunacak: 

(Karahisarı Sahib Mebusu Mehmed Şükrü 
Beyin takriri tekrar okundu.) 

REÎS — Efendim, Şükrü Bey senedi mah
susu zayi ettiği tahakkuk ettiği anda yeniden 
senedi mahsus verilmesini teklif ediyor. 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN FEHMÎ B. — 
Reis Bey umumi mi oluyor? 

REÎS — Umumi. 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN FEHMÎ B. — 
Bir kere senedi mahsus usulü mülgadır. Bu 
senedi mahsus hilafı usul olarak verilmiştir. 
Nakden para vermek veyahut aynen mazbata
sını vermek lâzımken senedi mahsus verilmiş
tir. Bu senedi mahsus postanede kaybolduğu 
ve postane ile bilmuhabere teslim edüdiği anla-
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şıldığından bunun verilmesine bendeniz de ta
raftarım. 

Umumiyete gelince : Umumi karar vereme-
3̂ iz efendiler. Evrakı nıüs,bite zayi olduktan 
sonra ne suretle olursa ispat edilir, ne suretle 
kaydı alınır? (Gürültüler) Bu gayet dakik bir 
meseledir. Umumi cihetini bendeniz de rica edi
yorum. Bunu veriniz Muvazenei Maliye Encü
menine ve Kavanini Maliye Encümenine, tet
kik etsinler. Umumi mesele hakkında burada 
tetkiksiz karar veremeyiz. Kavanini Maliye 
Encümeni yalnız bu iş hakkında tetkikatını ic
ra etmiş ve mazbata,smı tanzim etmiştir. (Doğ
ru sesleri) Yoksa umumi yapmak için çok dü
şünmek ve geniş bir talimat şeklinde kararna
me tanzim etmek iktiza eder. Yoksa tahakkuk 
ettiği takdirde Şükrü Beyin takririnde olduğu 
gibi... Efendiler tahakkuk ne suretle olur; 
sonra kayıt nasıl tahakkuk ettirilir? Onun 
her hangi bir suretle tediye edilmediğine ne 
suretle kaani olalım? 1336 - 1337 (senelerinin 
Orklu hesabım alsak sene nihayetinde hesapla
rımızı tanzim etsek, Divanı Muhasebata sevk 
etmiş,olsak belki daha az bir kayıtla bunu te
min etmek mümkündü. Rica ederim 1336 - 1337 
senelerinin Ordu hesabı alınmadan lâalettâyin 
her hangi bir yerde fırka kumandanlarının, 
alay kjımıandanlarınm, Meclisin lâğvettiği hi
lafı usul olarak verdiği senedi mahsusu, Maliye 
Vekâleti tediye etsin diye umumi bir karar it
tihaz etmek suretiyle Meclis gayet yanlış yola 
gidiyor. Fakat bu meselede bize kanaat geldi. 
Bu eşya alınmış. Bedelini ya aynen veyahut 
nakden vermek lâzımgelirken hilafı usul se
nedi mahsus vermişlerdir. Fakat postada bir 
Devlet müessesesinde zayi olduğundan dolayı 
buna nüshai saniye vermeye bendeniz tarafta
rım. Yoksa esas meselenin hallini arzu buyu
rursanız bunu encümenlere verirsiniz. Görüşü
rüz, tetkik ederiz. Esas hakkında daha suhu-
letbahş bir karar verebiliriz. Fakat lâalettâyin 
verilsin demek doğru değildir. 

REFÎK B. (Konya) — Çok rica ederim me
selenin şeklini... 

REÎS — Söz Dursun Beydedir. 

DURSUN B. (Çorum) — Maliye Vekili Bey 
mükerrer senetle Maliyeden para alanlar var. 
Bunlardan yedi sekiz tanesi çıktı; bunları Di
vanı .Harbe vermek üzere .Müdafaai Milüyeye 
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veriyoruz dediler. Bu gibi sahtekârların mercii 
Divanı Harb midir? Mahkemei aidiyesi midir? 

MALÎYE VEKİLİ HASAN FEHMÎ B. - . 
Efendim, bu muamele nakliyat üzerine oldu 
kaybettim dedi. İstida etti. Tediye mektubunu 
raptetti. Tediye mektubunu görünce biz de pa
rayı verdik. Fakat veznenin tetkikatmda bak
tık ki, tediye mektupları, mazbatalar, irsaliyeler 
aynı numarada olduğu için nazarı dikkati 
celbetti. Esasa girince o vakit muhabere edildi. 
Zayiinden verilen mazbataların tekrar tediye 
mektubuna raptedildiği anlaşıldı ve nakliyattan 
mütevellidolduğu için derhal Divanı Harbe ve
rildi. 

Sonra bir mesele daha arz edeyim : Meselâ 
bir fabrika yandı. Her hangi bir zatın o fabri
kada matlubu varmış. Senedi tetkik için oraya 
bırakmıştım, alamadım, yandı diyor. Belki doğ
rudur. 

Fabrika müdürü veyahut muavini, neyse, di
yor k i ; bu zatın şu kadar matlubu vardır. Ma
liye Vekili bu sözü bir evrak farz ederek nasıl 
para verebilir? 

(O ayrı bir meseledir sesleri) 
MALÎYE VEKÎLÎ HASAN FEHMÎ B. (De

vamla) — ikinci mesele muhacirler nerede bu
lunursa bulunsun tekâlifi harbiye ve sair mazba
talardan yüz elli liraya kadar matlubunu verin 
dedik. Sivas'tan, Kayseri'den şuradan buradan 
bu mazbata üzerine nereden tahkikat icra et
meli ki mazbata nereden tediye edildi? 

Mezabıt Hazinede olan matlubatanın sıhhati
ni temin etmez, bu gayet dakik bir meseledir. 
Bu mesele postanede zayi olduğundan dolayı 
bendenizce kanaat bahşoluyor. Bu mesele hak
kında karar ittihaz ederseniz umumi kısmını 
encümene verirsiniz, daha emniyetbahş bir ka
rar verilebilir. 

REFİK Bk (Konya) — Efendim iş çok uzadı
ğı için bendeniz kısa söyliyeceğim. Bu mesele 
hangi zata aitse Maliye Vekili mağduriyetine 
kail olmuş ve kararını vermiştir. Buna dair söz 
yoktur. Buna mümasil mesailde gerek Maliye 
Vekâletinin ve gerek tediyeye salâhiyettar di
ğer makanıatm lâzımüttediye olan böyle bir 
vesikai muteber karşısında buna müşabih zıya 
meselesi tahaddüs etse ilânihaye teselsül eder 
buyuruyorsunuz. Bunun hakkında zannederim 
ahkâmı umumiye vardır. Tahkikat yapılır, ka
naat hâsıl-olur, kuyudu resmiye-tahkik ve tet-
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kik olunur ve bu tetkik neticesinde o adamın 
hakkı verilir ve tesviye olunur. Bu gibi mesaili 
sürüncemede bırakmak zannederim ki, halkın 
hukukunu muhafaza etmek noktai nazarından 
muvafık olmasa gerektir. 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN FEHMÎ B. — 
Beyefendi tahkik ve tetkikten bahsettiniz bu 
tahkik kelimesini ifade edebilmek için o evrak 
ne dereceye gelmelidir ki, artık şüphe ve te
reddüdü tamamen izale edecek bir dereceye 
gelmiş olsun. Niçin mahkemeden kaçıyoruz? 
Böyle herhangi bir kâğıt üzerine tediyat yapan 
Maliye Vekili o zaman vazifesini yapmamış 
olur. Yoksa bunu derecatı kanuniyeye irca et
mek için bendenizce fazla tetkikat yaparsak o 
vakit vazifemizi ifa etmiş oluruz. 

MUSTAFA NECATÎ B. (Sarakan) — 
Efendim, Heyeti Vekile ve Meclisi işgal eden 
bu mesele haddizatında bu adamı alâkadar eden 
hususi bir mesele midir, yoksa umumi midir? 

REÎS — Hususi, 

MUSTAFA NECATÎ B. (Saruhan) — Hu
susi ise Meclisi Âli iki saat müzakere etmiştir. 
O adam Hükümete erzak vermiştir. Bedelini 
alacaktır. Meclisi Âli bunu vermeye mecbur
dur. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Meclis hususi mesele 
ile meşgul olmaz mı? 

REİS — Efendim, usule dair bir de bende
niz arz edeyim. Mevzuubahis mesele Hacı Meh-
med Efendi meselesidir. Fakat bunun umumi-
leştirilmesi için Şükrü Bey müracaatte bulun
du ve bir de takrir verdi. İzahatta bulundu. 

Maliye Vekili Beyefendi buyuruyorlar k i ; 
umumi için nasıl muamele yapılacağı hakkın
daki mesele bir encümene havale edilsin (Doğ
ru, sesleri) (G-ürültüler) İnayet buyurun şimdi 
bu takrire itirazen Hasan Fehmi Bey bunu der-
:meyan buyuruyor. Evvel beevvel Mehmed Şük

rü Beyin teklifi veçhile bu gibi mesail hakkın
da bir lâyiha tanzim etmek üzere Kavanin ve 
Muvazenei Malijre encümenlerine havalesini tek
lif ediyorlar. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Benim 
takririmin ikinci kısmı bu idi. Okutmadınız, 
reddedildi, dediniz. 

REİS — Yani bu Reşad Beyin takririnin 
Muvazene Encümenine gitmesini teklif ediyor. 
Fakat reddedildi . ' 
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Şimdi Hasan Fehmi Bey umum için bir 

lâyiha tanzim etmek üzere Kavanini ve Muvaze-
nei Maliye encümenlerine havalesini teklif edi
yor. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul 
edildi. 

Bu hususi mesele hakkındaki takriri okuyo
ruz. Reyi âlinize arz edeceğim. 

(Refik Bey Konya'nın takriri tekrar okun
du.) 

(Maraş Hasib Beyin takriri tekrar okundu.) 
'REİS — Efendim bu takrirlerin ikisi de 

aynı hususu ihtiva ediyor. Birisinde buna ben
zer muamelede nüshai saniyesinin ita edilmesi 
hususundaki mümanaatın tekerrür etmemesi hak
kındadır. 

Halbuki Heyeti Celilenin kanaati bunun ak
sini teyit buyurmuştur ki, Maliye Vekâletinin 
bu hususta salâhiyeti yoktur. Binaenaleyh, bu 
mesele hakkında, Hacı Mehmed Efendi hakkında 
yeniden bir karar ittihaz edilecektir. Zannediyo
rum Refik Bey de bu hususu kabul ediyor. Hacı 
Mehmed Efendiye bir senedi mahsus verilmesini 
kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiş
tir. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (Gü-
müşane) — Reis Bey umumiyet meselesi ne şekil 
aldı. 

REİS — Encümene gitti, efendim. Umumi 
mesele hakkında ne gibi muamele yapılacağına 
dair kavanin ve Mııvazenei Maliye encümenleri 
kendi huzurlariyle bir esas bulup Meclisi Âliye 
sevk edeceklerdir. (Doğru, sesleri) 

14. — Konya Mebusu Refik Beyle arkadaşla
rının, emvali metrukeden elde mevcut bulunan 
üzüm ve incir mahsulünün satılarak Ziraat Ban
kasına alacağına mahsuben verilmesine dair tak
riri 

REİS — Rüfekanın bir temenni takriri var : 

T. B. M. M. Riyaseti Cetflesine 
Hükümeti Milliyenin Yunanlılarla ve sair 

düşmanlarla muharebe ve mücadelede bulundu- • 
ğu zamanlarda eşeddi lüzumuna binaen Ziraat j 
bankaları sermayesinden ilcayı maslahat ve za- I 
rııretle almış olduğu meblâğın kısmen olsun tes- j 
viyesini ve binaenaleyh, mücerret sermaye i nak-
diyesiyle tedviri umur eden bu müessesesi zirai- j 
yemizin muamelâtının, selâmeti cereyanını temin ; 
için Maliye Vekili Hasan Beyefendi İzmir'de • 
bulundukları esnada yine orada bulunan İktisat ; 
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: Vekili Mahmud Esad Beye emvali metrukeden 
i takriben üç milyon liralık miktarda üzüm, incir 

mahsulünü aynen ve bedeli mukadder mukabi
linde vermeyi kabul buyurdukları ve fakat bu 
gibi emtianın bankanın matlubu mukabilinde 
alınabilmesini irae eder bir kanunun ademimev-
cudiyeti dolayısiyle aynen alınamadığı Meclisi 
Âlide cereyan eden nnüzakerattan münfehim ol
muştur. Beyanatı mabsutadan anlaşıldığına göre 
Maliye Vekâleti esas itibariyle Ziraat Bankası
nın matlubuna mahsuben tediyatta bulunabile
ceğini göstermiş ve aradaki fark yalnız üzüm, 
incir mahsulünün bir bedeli mukadderle aynen 
bankalara verilmesi veyahut Maliyece satılarak 
nakden ita olunması suretlerinde ihtilâf etmiş 
bulunmasına nazaran ve esasen mutasavver olan 
tediyatın şıklarından birisini sahibi matlubolan 
İktisat Vekâletinin gösterdiği tereddüt duçarı 
tehir etmiştir. Binaenaleyh, zürraın tehvini ih
tiyacı ve ziraatin inkişaf ve terakkisi için azîm 

| sermayeye ihtiyacı olan vilâyatı müstahlasamı-
zm bu ihtiyacını defedebilmek üzere Maliyece 
elyevm nısıf derecede mevcudolduğu müstahbar 
olan üzüm, incir mahsulünün bir an evvel satı
larak Ziraat bankalarına teslimi maksadı temin 
ve teshile daha ziyade hadim olacağından olveç-
hile muamele ifasının tasviben Heyeti Vekileye 
tebliğini arz ve teklif eyelriz. 

Konya İstanbul Saruhan 
Refik Ali Rıza Avni 
Biga Bolu Kayseri 

Hamid Şükrü Ahmed Hilmi 
Kayseri 

Sabit 

REİS — Efendim, bu bir temenni takriri
dir müzakere açmıyaeağız. 

Maliye Vekili Bey Heyeti Celileyi tenvir 
için söz söylicekler. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. 
(Gümüşhane) — Efendim bu takrirde tasvip 
istendiği için izahat vereceğim. 

REFİK B. (Konya) — Tasvip değildir, te
in enindir. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. 
— İdareyi Umumiye teşekkül ettiği tarihten 
itibaren (bir milyon iki yüz bin) lira otuz altı 
senesi zarfında -Ziraat Bankasından para alın
mıştır. Tabiî bunun faizi de vardır. Bendeni/. 
bundan iki gün evvel altı yüz bin lirasını nak-
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den verdim. Diğer altı yüz bin lirayı 1339 sene
si emvalinden verebilirim. Çünkü 1338 senesin
de harb, memurinin müterakim maaşatı, idaıei 
hususiyelerin matlubatı ve arazii müstahlasa 
için kabul buyurduğunuz iki buçuk milyon lira
yı verdikten sonra altı yüz bin lira da bu sene 
1336 senesi boreuna ma.hsubecLilm.ek üzere 
verilmiştir. Geriye kalan altı yüz bin liranın 
tediyesine imkânı malî bulamazsınız. Efendi
ler, bunun için kalan miktarı 1339 senesi vari
datına bırakırsınız. 

İstanbul'dan alman paraya gelince: Bu ha
kikaten yürek yakıcı bir şeydir. Bunun için 
Meclisi Âlinin, ayrıca bir karşılık düşünerek 
bir sureti tesviye bulması lâzımgelir. Bura
da bunu mevzuubahsetmiyorum. Meclisi Âli 
bir şey tasvibederse onun imkânı sureti kafiye
de bulunur. 

REFÎK B. (Konya) - - Efendim tasvip 
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kelimesini kaldırıyoruz. Temenniden ibarettir. 
Böyle yapılsın diyoruz. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. — 
Binaenaleyh emvali metruke meselesi de bir ka
nuna tâbidir. Maliye, Ziraat Bankasına ait bor
cundan bu sene 600 bin lira verdi. İki ay sonra 
yeni sene geliyor. Yeni sene iptidasından bir bu
çuk ay sonra varidattan 600 bin lira daha verebi
liriz. öyle emvali metruke ve saireyle Ziraat 
Bankasının matlubunu karıştırmak doğru de
ğildir. 

REİS — Efendim, temenni takririni havale 
odijoruz. 

Pazartesi Ruznamesinde Kanunu Cezanın 203 
ncü maddesinin tadili hakkında müzakere var
dır. 

Pazartesi günü saat birde içtima etmek üze
re Celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı müzakerat; saat : 4,50 

İstanbul Avans Kanununa müzeyyel Kanuna verilen reylerin neticesi 

(Kabul edenler) 

Muhiddin B. (Elâziz), Tahir E l (İsparta), 
Şeyh Seyfi E l (Kütahya), İsmail B. (Erzurum), 
Ali Vefa B. (Antalya), Hacı Ahmed Hamdi E l 
(Muş), Sadık B. (Kırşehir), Ali Rıza B. (Ba
tımı), Basan Hayri B. (Dersim), Yahya Galib 
B. (Kırşehir), Devriş B. (Bitlis), Cevdet B. (Kü
tahya), Resul B. (Bitlis), Sıdkı B. (Malatya), 
Faıhreddin B. (Kars), Muhiddin Baha B. (Bur-
m), Şükrü B. (Bolu), Osımanzade Hamdi B. (Er-
tuğrul), Ziya B. (Kângırı), Necib B. (Mardin), 
Emin B. (Aydın), Şevki B. (İçel), Ömer Lûtfi B. 
(Saruhan), Süleyman Sırrı B. (Yozgad), Eısad B. 
(Mardin), Âsim B. (Erzurum), Hasan Fehmi B. 
(Gümüşaııe), Şevket B. (Sinob), Rıza Vamık B. 
OSinob), Operaıtör Emin B. (Bursa), Haydar 
Lûtfi B. (İçel), Yusuf Ziya B. (Bitlis), Eyûb 
Sabri B. (Eskişehir), Hacı Veli E l (Eskişehir), 
Ali B. (Karahisarı Saıhib), Neenıeddin B. (Siird), 
Hüseyin B. (Elâziz), Musa Kâzum E l (Konya), 
Ahmed B. (Yoagad), Mehmed Şükrü B. (Kara
hisarı Sahib). Haydar B. (Van). Pozan B. (Ur-

fa), İsmail Şükrü E l (Karahisarı Sahih), F^yzi 
B. (Diyarbekir), Muötafa Fehmi Ef. (Bursa), 
Halil İbrahim B. (Antalya), Kâzım Hüsnü B. 
(Konya), Mustafa B. ((.TÜnmışane), Refik Şevket 
B. (Saruhan), Hacı Arif B. (İstanbul), Mehaned 
B. (Biga), Abdullah E l (Bolu), Diyalb Ağa 
(Dersini), Mustafa Necati B. (Saruhan), Hâşim 
B. (.Çorum), Rifat B. (Konya), Eısad Ef. (Ay
dın), Sabit B. (Kayseri), Hamdi B. (Canik), 
Müfid E l (Kırşehir), Tahsin B. (Maraş), Ahmed 
Hilmi B. (Kayseri), Oelâleddin B. (Trabzon), 
Hacı Mustafa E l (Ankara), Halil B. (Erttuğrul), 
Ruşen B. (Gümüşane), Osman Kadri B. (Muş), 
Şevket B. (Bayezid), Hasan E l (Denizli), Arif 
B. (Bitlis), Enver B. (İzmir), Neşet B. (Kân
gırı), Hakkı B. (Van), Sadullah B. (Bitlis), Maz
lum. Baıba E l (Denizli), Mustafa B. (Tokad), 
Yusuf B. (Denizli), Tahsin B. (Aydın), Midhat 
B. (Aydın), Vehlbi B. (Niğde), Haindi B. (Gene),. 
Devııiş B. (Mardin), Hilmi B. (Ardahan), Na
mık B. (İzmi/t). Küstaha Lûtfj, B- f'Sivarek), Mus* 
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tafa Taki Ef. (Sivas), Cemil B. (Kütahya), Hâ-
mid B. (ıBiga), Anslan B. (Maraş), İbrahim B. 
(Mardin), RÜHitenı B. (Oltu), Ahmed Fevzi Ef. 
(Batum), Dr. Mustafa B. (Kozan), Kasını B. 
(Muş), Behçet B. (Kângırı), Ömer Mümtaz B. 
(Ankara), Mahmud Said B. (Muş), Nuri B. (Bo
lu), Osman B. (Kayseri), Hafız Abdul
lah Ef. (İzmit), Tunah Hilmi B. (Bo
lu), Necati Ef. (Lâzistan), Hüseyin Hüsnü 
Ef. (fofcanibul), Mehmed Vehbi Ef. (Konya), 
Tevfik Ef. (Kângırı), Hacı Atıf Ef. (Ankara), 
Ahmed Nuri Ef. (Batum), Abdülgani B. (Sive
rek), Mustafa Hilmi-Ef. (Niğde), Abdülhak Tev
fik B. (Dersim), Dr. Fuad B. (Bolu), Mustafa 
Sabri Ef. (Siird),. Avni B. (Saruhan), Rıza B. 
(Yozgad), Cemal Pş. (İsparta), Esad B. (Lâzis-
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tan), Ali Rıza B. (Kars), Âlim Ef. (Kayseri), 
Mehmed B. (Biga), İsmet B. (Çorum), Abdülga
ni B. (Muş), Hüseyin B. (Erzincan), Hafız İbra
him Ef. (İsparta), Hüseyin Hüsnü Ef. (İsparta), 
Mustafa B. (Karahisarı Şarki), Celâl Nuri B. 
(Gelibolu), Rasim B. (Elâziz), Naci B. (Elâziz), 
Hakkı Hami B. (Sinob), İsmail Subhi B. (Bur
dur), Zamir B. (Adana), Mehmed Niyaızi B. (Es
kişehir), Ragıb B. (Kütahya), Numan Usta (İs
tanbul), Sadettin B. (Menteşe), Sıddık B. (Ço
rum), Mazhar Müfid B. (Hakkâri), Mustafa B. 
(Dersim), Halil İbrahim Ef. (İzmit), Meındulı 
B. (Karahisarı Şarki), Ali Rıza Ef. (Amasya), 
Celâl B. (Gene), Ali Rıza B. (İstanbul), Hacim 
MuhkMin B. (Karesi), Ali Fuad Pş. (Ankara), 
Ali Saib B. (Urfaj 

(Reddedenler) 

Dursun B. (Corum), Mehmed Emin B. (Er
gani), Sâmıi B. (İçel), Nusrat Ef. (Erzurum), 
Abdullah Ef. (Sinob), Lûtfi B. (Malatya), Bahrî 

B. (Yozgad), Mehmed Ragılb B. (Amasya), İs
mail Remzi Ef. (İsparta) 

(Müstenkifler) 

Salih Ef. (.Siird), Mehmed Nadir B. (İspar- j (Adana), İbrahim B. (Karesi), Abdüigafur Ef. 
ta) , Ali Cenani B. (Gaziamteb), Hasan Basri B. 
(Karesi), Kadri B. (Siird), Mehmed Hamdi Ef. 

(Karesi), Hasan Sıddık B. (Van), Osman Fevzi 
Ef. (Erzincan) 

Kângırı Mebusu Hacı Tevfik Efendinin tam tahsisatla mezuniyeti hakkındaki Divanı Riyaset ka
rarına verilen reylerin neticesi 

(Kabul edenler) 

Tevfik Ef. (Kângıo), Mustafa B. (Güınüşa-
ne), Sırrı B. (Ergani), Hafız İbrahim Ef. (İs
par ta) , Esad Ef. (Aydın), Necati Ef. (Lâzis
tan) , Ahmed B. (Canik), Mehmed Hamdi Ef. 
(Adana), Rauf B. (Sivas), Vehbi B. (Niğde), 
Sıdkı B. (Malatya), Avni B. (Saruhan), Opera
tör Emin B. (Bursa), Fahreddin B. (Karesi), 
Mustafa Hilmi Ef. (Niğde), Abdülhak Tevfik 
Ef. (Dersim), Cavid B. (Kars), Hilmi B. (Ar
dahan), Yusuf B. (Denizli), Osman Kadri B. 
(Muş), İsmet B. (Çorum), Yusuf Ziya B. (Bit
lis), Sadık B. (Kırşehir), Hasib B. (Maraş), 
Âsim B. (Erzurum), Ali Rıza Ef. (Batum), Hü-

seyin B. (Erzincan), Behçet B. (Kângırı), Fey
zi B. (Diyarbekir), Celâl B. (Gene), Muhiddin 
Baha B. (Bursa), Kasım B. (Muş), Refik Şev
ket Ü. (Saruhan), Enver B. (İzmir), Ali Fuad 
Pş. (Ankara), Mustafa Necati B. (Saruhan), 
Rıza B. (Yozgad), Derviş B. (Mardin), Neşet 
B. (Kângırı), Halil Hulki Ef. (Siird), Abdül
gani B. (Siverek), Said B. (Kângırı), Derviş B. 
(Bitlis), Kıza Vamık B. (Sinob), Hakkı Hami 
B. (Sinob), Ziya B. (Kângırı), Mustafa Fehmi 
Ef. (Bursa), Ahmed Nuri Ef. (Batum), Cemal 
Pş. (İsparta), Şükrü B. (Bolu), Hasan Fehmi 
B. (Gümüşane). Hacı Veli Ef. (Eskişehir). Re-
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fik B. (Konya), Osmanzade Hamdi B. (Ertuğ-
rul) , Şevket B. (Sinob), Süleyman Sırrı B. 
(Yozgad), Rifat Ef. (Konya), Ali Said B. (Ur-
fa), Mehmed Niyazi B. (Eskişehir), Ali Rıza B. 
(İstanbul), Mustafa Lûtfi B. (Siverek), Dr. 
Mustafa *B. (Kozan), Bahri B. (Yozgad), Kâ
zım Hüsnü B. (Konya), Vâsıf B. (Sivas), Os
man Nuri B. (Bursa), İsmail Şükrü Ef. (Kara-
hisarı Sahib), Mehmed Sırrı B. (Siverek), Bo
zan B. (Urfa), Ali B. (Karahisarı Sahib), Nu-
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man Usta (İstanbul), Memduh B. (Karahisarı 
Şarki), Sabit B. (Kayseri), Eyüb Sabri B. (Es
kişehir), Celâl Nuri B. (Gelibolu), Muhiddin B. 
(Elâziz), Diyab A$a (Dersim), Tahsin B. (Ma-
raş), Dr. Fuad B. (Bolu), Ragıb B. (Kütahya), 
Ahmed Fevzi Ef. (Batum), Feyyaz Âli B. (Yoz
gad), Ali Rıza B. (Karesi), Osman B. (Lâzis-
tan) , Müfid Ef. (Kırşehir), Mustafa B. (Der
sim) 
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Şarki), Arslan B. (Maraş), Halil B. (Ertuğrul), 

Cevdet B. (Kütahya), Mehmed Şükrü B. (Kara
hisarı Sahib), Mehmed Emin B. (Ergani), Ali 
Vefa B. (Antalya), Şevket B. (Bayezid), Kad
ri B. (Siird), İbrahim B (Mardin), Mehmed 
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içtimai âti ruznamesi 

1. — Zapt] sabık hulasası 
2. — Evrakı varide 
Hiyaneti vataniyeden mahkûm Alahmud 

Efendi hakkındaki evrakı hükıniyenin gönderil
diğin* .̂ dair Adliye Vekâleti tezkeresi 

Muş'a bir tabip izamı hakkında Muş Mebusu 
Osman Kadri Beyin temenni takriri 

Asi Edhem tarafından alman Ağnam bedeli
nin tesviyesi hakkında Kayseri Mebusu Sabit 
Beyin temenni takriri 

23 Nisan 1886 tarihine kadar mahkûmların 
affına dair Muş Mebusu Osman Kadri Beyin 
teklifi kanunisi 

Kooperatif .şirketleri hakkındaki lâyihai ka-
nuniyenin iadesi hakkında İktisat Vekâletinin 
tezkeresi 

inönü muzafferiyetinin senei devriyesini 
tebriken Rus Sefareti tarafından gönderilen teb-
riknamenin sureti gönderildiğine dair Hariciye 
Vekâleti tezkeresi 

Bursa Mebusu Osman Nuri Beyin, JBursa 
Müdafaai Hukuk Reisi Hacı Tevfik Beyin aile
sine maaş tahsisine dair teklifi kanunisi 

Bursa Mebusu Osman Nuri Beyin, Millî Or
han îli Tabur Kumandanı Ali Beyin ailesine 
maaş tahsisine dair teklifi kanunisi 

Kars Mebusu Cavid Beyin, inşaat malzeme
sinin demiryollarında tanifei asliye ile nakline 
dair teklifi kanunisi 

Encümenlerden mevrud mazbatalar 
Takdirname ile teltif kanunun tefsirine dair 

Müdafaai .Milliye Encümeni mazbatası 
Meclisdeki asker mebusların vaziyeti hakkın

da Müdafaai Milliye Encümeni mazbatası 
Temettü Kanununun tefsiri hakkında Kava-

nini Maliye Encümeni mazbatası 
Müeceeliyeti Askeriye Vergisinin tefsirine 

lüzum olmadığına dair kavanini Maliye Encü
meni mazbatası 

Zâbitana elbise bedeli hakkındaki Kanunun 
muhtacı tefsir olmadığına dair Kavanini Maliye 
Encümeni mazbatası 

Vilâyatı müstahlasadaki memurin hakkında 
Heyeti Vekilede zuhur eden ihtilâfın sureti halli 
hakkında Encümeni Mahsus mazbatası 

Memaliki müstahlasa Ziraat Bankası bütçesi
nin ikinci defa reye vaz'ı. 

Bugün müzakere edilecek mevad 
Nevahi Kanunu 
Kanunu Cecanın 203 nci,i maddesinin tadili 

hakkındaki teklif 
Vilâyatı müstahlasa mahakimi mukarreratı 

hakkında lâyihai kanuniye. 
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