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BİRİNCİ CELSE 
Bed'i müzakerat; saat : 1,45 

REÎS — Reisisani Ali Fuad Paşa Hazretleri 

KÂTİPLER : Süleyman Sırrı Bey (Yozgad), îbrahim Bey (Mardin) 

REİS — Efendim Ceseyi 
zaptı salbık ^hulâsası okunacak 

küşadediyorum, 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci Celse 

Birinci Rei'svekili Hüseyin Avni Beyefendi
nin tahtı Riyasetlerinde 'bilinikat zaptı sabık 
hulâsası kıraat ve aynen kabul olundu. Lozan 
Konferansının vaziyeti ahiresi üzerine her va-
kitki gîbi fedakârlığa amade olduklarına dair 
Alucra ve Ayaş'tan mevrut telgraflarla Diyar-
hekir ve havalisi Süryanii Kadim metrepolitli-
ğinden nıevrut telgrafa cevap yazılması tensib-
edildi. Avans Kanununun altıncı maddashıin 
tefsirine dair icra Vekilleri Riyaseti tezkeresi 
Kavanini Maliye Encümenine, Hukuku Aile 

Kararnamesi hakkındaki lâyiha Adliye ve Şer'-
iye encümenlerine, Evkaf için avans itasına 
dair lâyihai kanuniye Muvazienei Maliye Encü
menine, vilâyat şuraları hakkındaki lâyihai ka-
nuniyenin gönderildiğine ve îdarei Vilâyat Ka
nununun iadesine' dair Heyeti Vekile Riyaseti 
tezkeresi kıraat solunarak Şûralar Kanunu Dahi
liye Encümenine havale ve Îdarei Vilâyat Kanu
nunun iadesi tenısibedilıdi. Izımiır'e a/jiimıett «tanis. 
olan ÎMisat Vekili Mıahımuld Eısacl Beye Nafıa Ve
kili Feyzi Bıeyin vekâlet Edeceğinle dair tezkere 
okundu. Kars Melbusu Fahreddin ıBeye ıfcaım tah
sisatla üç ay mezuniyet itaisına dair Divanı Riya
set kararı tâyini esami ile reye konularak 54 rot 
ve 12 müstenkife karşı 95 reyle ve Ceza Kanunu
nun birinci balbının Ibeşinei faslına müKeyyel nıcı-
vadıdı kanuniye dahi ükinei defa reye konularak 

— 316 — 
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8 müstenkif ve 58 redde -karşı 108 neyle kabul 
olundu, İstanbul ımaaşat ve (maarifi için dört bu
çuk milyon lira'^avanıs itası balkfki'iiidalki lâyiha! ka
nuniye müzakere edilerek 1, 2. 3, 4 mcü maddeleri 
aynen 5 mci maddesi tadilen ve heyeti uımuımiyesi 
1 ret ve 4 (müstenkife karşı 156 reyle kaibul olun
du. Amasya Mebusu Ömer Lûtfi Bedrin İstanbul'
daki talip ve tâlibattan velileri memur olanların 
mektep ücretlerinin velilerinin müterakim maaş
larından mahsubediliimesme dair temenni takriri 
tasviben Muvaızenıei Maliye Encümenine gönde
rildi. 

Sıhhiye Vekâleti Vekilli Dr. Tevt'ik Rüşdü 
Bey tarafından Muş Mebusu Osiman Kadri Beyin 
Muş'a tabip izamına, Yoagad Mebusu Feyyaz Âli 
Beyin Şehremaneti tabibi Petralki Efendiye, Bur
sa Mebusu Operatör Emin Beyin, sâri ve istilâi 
hastalıklara dair sual takrirlerine cevap ita olu
narak Çarşamba günü toplanmak üzere* içtimaa 
nihayet verildi. 

Reis Kâtip 
Ali Fuad Süleyman Sırrı 

Kıâtip 
ibrahim 

2. — SUALLER 

t. — Canik Mebusu Hamdi Beyin, Şakı Soy-
tarıoğlu ve avenesine dair sual takriri Dahiliye 
Vekâletine 

2. — istanbul Mebusu Ali Rıza Beyin, Düyu
nu Umumiye memurlarına dair sual takriri Mali
ye Vekâletine havale olundu. 

REİS — Zaptı sabık hulâsası hakkın d a söz 
isi iyen var mı? (Hayır sesleri) 

3. — BEYANAT 

./. — Erzurum Mebusu Durak Beyin, Yeni 
Oün gazetesine yanlış geçen Meclisteki beyanatı 
hakkında 

DURAK B. (Eratınım) — SÖK istiyorur.n. 
Efendiler, malûımuâlimizdir iki, burada mevcut 
b'jlunan gazeteler Meclisi Âlinin anüzatoeratım 
ertesi günü huilâsatan dercediyorlar. Fakat hulâ
sadan dercett ilklerinden dolayı hazan ihtisar için 
tabiî cümleler, fılkralar kıisalıyor. Bumdan dolayı 
if aidatımızın gazetelerin bâzısında bir türlü, diğe
rimde biı- türlü çıkmak ilıltiımali de oluyor ve çıkı-
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yor. Tabiî hu zaruridir. Hulâsatam sıktığı için 
bendeniz hunu bir zarureti tabiiye addediyorum. 
Yalnız hulâsanın şu şekilde olması martllûptur ki, 
zannederim hepiniz de buna iştirak edersiniz, 'hu
lâsa şu şekilde olmalıdır ki, imâna ve omalkKat kay
bolmasın, eğer maksat kaybolursa memlekette sıti-
tefsir ve tefehhüme meydan açar. Ezcümle bende
nizin ıgeçen gün buradaki beyanatımın hıılâisas>MH 
gazetelerde, gerek: IHâkimiyeti Milliyede, gerek 
Yemi Cim de, gerek Tan Via, her üçünde de oku
dum. 

Her nasılsa Tan gazetesinde mürettip hata- -
sı mıdır, muhbir hatası mıdır bilemem. Tabiî 
hiçbir şey demek istemiyorum. Yanlış tesbit 
edilmiştir ve yanlış intişar etmiştir. Bu yanlış
lığı burada aynen okuyacağım. Ve zabıttan da 
ifademi çıkarmışım, onu tashih için okuyaca
ğım. (Zapta dair mi söylüyorsunuz? sesleri) 

REÎS — Efendim malûmuâlileri Meclis za
bıtları iki gün sonra tabedilir. Okunup arzu et
tiğiniz tashih de çıkar. 

DURAK B. (Devamla) — Hayır bendeniz 
şimdi tashihini arzu ediyorum. 

HASİB B. (Maraş) — Gazeteye bir tavzih-
name yazarsınız. 

DURAK B. (Devamla) — Çok rica ederim, 
maksadımı anladıktan sonra itiraz buyurursu
nuz, yalnız hakkı kelâmımı kesmeyin. (Devam 
sesleri) Gazete, beyanatımın arasında şu fıkrayı 
şöyle yazıyor. 

MUSTAFA SABRI Ef. (Siird) — Gazete sü
tunları zabıt değildir. 

DURAK B. — «Gazetenin o fıkrasını kıraat
le» (Benim orada bir dikili ağacım yoktur, biz 
oranın işlerini yoluna koymazsak içtimai dertle
rimiz başlıyacaktır. İstanbul halkı Anadolulu
lardan münevverdir. Anadolulular hamallık ya
pabilir, istanbullular bunu yapamaz) bakınız 
efendiler bu ne kadar suitefehhüme kapı açar. 
Demek istediğim zannolunur ki : Anadolulular 
kamilen hamallık yaparlar, İstanbullular bu
nu yapmaz. Ben böyle demek istemedim efen
diler! Çok rica ederim ben de Anadoluluyum. 
ne maksadım onları tahkir, ne de diğerlerine 
(bir şey söylemek böyle bir maksadım yoktur 
bendeniz şöyle söyledim. Zaptı aynen okuyo
rum. 

(Efendiler! İstanbul hakikaten bir sefaleti 
uz m a içindedir. Bütün arkadaşlarınım nazarı 
dikkatini İstanbul'a celbedenim. İstanbul'da 
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benim bir dikili ağacım yoktur. İstanbul'la her 
arkadaşım gibi vatandaşlıktan başka hiçbir alâ
kam yoktur hakikaten tstanlfrul sefaleti uzma 
içindedir. Eğer faiz istanbul'a bakmazsak, eğer 
İstanbul'un lâzımgelen işlerini tamamiyle yolu-
na koymazsak içtimai dertlerimiz çok fena ha
le girer, efendiler! istanbul halkı Anadolu hal
kından münevverdir. Fakat maalesef Anadolu 
halkından fakirdir. istanbul halkı Anadolu 
halkından zavallıdır.) 

DURAK B. (Devamla) — Bakınız ben Ana
dolu halkına »bir şey ishadedemeın. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Keski evvelki sö
zünü söylemiş olsaydın1 dafha iyi etmiş olur
dun! 

DURAK B. (Devamla) — Öyle bir şey is-
n adetmek istemiyorum.. 

SALÎH Ef. (Erzurum) — Öyledir, öyledir. 
DURAK B. (Devamla) — Anadolu halkını 

da hürmetle selâmlarım. Onlardan (birisi beu-
denizim. Ben de Anadoluluyom «Kıraatle» 
(Çünkü: Anadolu halkından her hangi birisi 
aç kalmaya mahkûm kalmaz. Gider hamallık 
eder ekmek parasını çıkarır, karnını doyurur) 

Efendiler! Bunu da hulasaten arz etmekliği-
me müsaade ediniz, bundaki maksadım şudur. 
Anadolulu'çalışkandır bir yerde aç kalmaz, ek
meğini çıkanr demek istedim. Maksadım budur, 
çalışkanlıktan münbaistir. istanbul halkına 
gelince : istanbul'un bir kısım halkına maatte-
şüf sarayların saltanatından mevrus bir şey 
varsa o da sefahattir ve sefahatten dolayı aç 
kalmak ihtimali vardır. Belki bu orada ah
lâki ve içtimai felâketler yapar. Bunu izah 
etmek istiyorum. Zapta geçmesini rica ede
rini efendim. 

HASAN BASRI B. (Karesi) — Efendim! 
Zabıtlarda dâ hata olduğumu görüyorum. Du
rak Beyefendinin (istanbul'da dikili ağacım 
yoktur) sözü zapta geçmemiştir. Zabıtda 
yanlıştır. 

DURAK B. (Erzurum) — Var Paşanı, za
bıtta var. 

JftEÎS — Efendim, müsaade buyurunuz Mec
lisi Âlinizin zaptı buradadır. Bir, iki gün sonra 
tevhidedilerek, her tarafa tebliğ ve ilân ediyoruz 
o.vakit, bu sözü tamamen tekzibeder ve o suretle 
tashih edersiniz. Esasen Durak Bey zaptı sabık 
hakkında bir şey söylememiştir. Binaenaleyh zap
tı sabık'ı aynen kabul edenler lütfen el kaldırsın, 
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| Kabul edilmiştir. Evrakı varideye geçiyoruz efen

dim. 
HACI AHMED* HAMDI Ef.^(Muş) - Reis 

Paşa, ruzname hakkında söz istiyorum. 
RElS — Efendim bir kere evrakı varideyi bi

tirelim. Ondan sonra söz veririm. 

*5. — LÂYİHALAR 

1. — Hedmedilen ebniyeye mukabil verilen em
vali metruke ve gayrimenkulenin bedellerine dair 
kanun lâyihası 

RElS — Efendim, hedmedilen emvali metru
ke ile emlâki gayrimenkule bedelâtmm sureti tes
viyesi hakkında Heyeti Vekileden mevrut lâyihai 
kanuniye var, Dahiliye ve Muvazenei Maliye en
cümenlerine gönderiyoruz. 

I 2. — Mecellenin Kitab-ül büyü'unun tadili 
hakkında kanun lâyihası 

REİS — Efendim Mecellenin Kitab-ül buy uzu
nun bâzı maddelerinin tadiline dair Heyeti Veki
leden mevrut lâyihai kanuniye var, Adliye Encü
menine gönderiyoruz. (Şer'iyeye de, sesleri) Ay
nı zamanda Şer'iyeye de göndeririz, efendim. 

6. — TEKLİFLER 

1. — Erzincan Mebusu Hüseyin Beyle rüfe-
kasmın, Tecili takibat Kanununun temdidi meri
yeti hakkında kanun teklifi (2/664) 

RE IS — Tecili takibat Kanununun iki ay tem
didi hakkında Erzincan Mebusu Hüseyin Beyle 

I rüfekasının teklifi kanunileri var, Lâyiha Encü
menine gönderiyoruz. 

HÜSEYİN B. (Erzincan) — Efendim evvelce 
böyle bir teklifimiz vardı, Lâyiha Encümenine gi
rerek şayanı müzakere görülmüştü. Fakat bu tek
lif ziyaa uğradı, gelmedi. Şimdi Hükümetin böyle 
bir teklifi vardır. Adliye Encümenindedir. Bu da 
oraya gitsin, tevhiden müzakere edilsin. Lâyiha 

I Encümenine havalesine lüzum yoktur. 

RElS — Efendim bu teklifin doğrudan doğ
ruya Adliye Encümenine gitmesini kabul deriler 
lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

: " • * ? ' * • % $ * ••" 

8. — MUHTELİF EVRAK 

i 1. — Meclisi Vmumii Livanın küşadı müna-
i s eb etiyle Kütahya mutasarrıf lığının telgrafı 

— 318 — 
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REİS — Efendim Meclisi Umumii livanın 

küşadı münasebetiyle Kütahya mutasarrıflı
ğının bir telgrafı vardır, t ens ip buyurursanız 
Divanı Riyasetle münasip bir cevap verilsin. 

2. — Misakı Millîden inhiraf edilmiyeceğine 
dair Tokad Belediye Riyasetinin telgrafı 

REİS —• Misakı Millîden inhiraf edilmiyece
ğine dair Tokad Belediye Reisiyle rüfekasmın 
telgrafı var. Münasip görürseniz Divanca lâ-
zımgclen cevap yazılacaktır. (Hay hay sesleri) 

7. — TEZKERELER 
1. — Müdafaai Milliye Vekâletiyle ordunun 

1339 senesi hazarı kadrosunun vekâletçe hini 
tanziminde Müdafaai Milliye Encümeni âzasın
dan münasip zevatın da iştirak etmelerine dair 
Müdafaai Milliye Vekâleti tezkeresi 

RElS — Müdafaai Milliye bütçesinin tet
kiki için Müdafaai Milliye Encümeninden mü
nasip zevatın iştiraki hakkında Müdafaai Milli
ye Vekâletinin tezkeresi vardır, onu okuyaca
ğız efendim. 

Aded : 2 448 

7 . I I . 1339 
T. B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 

Müdafaai Milliye Vekâleti ile ordunun bin 
üç yüz otuz dokuz senesi hazarî kadrolarının 
tetkik ve münakaşasına Müdafaai Milliye En
cümeni azalarından münasip zevatın iştiraki, 
ordunun ve Meclisi Millînin esasat ve teferrua
ta ait noktai nazarlarının takrip ve tevhidi 
ve binnetice bütçenin teshil ve tesrii tanzim ve 
tesbiti gibi fevaidi mühimmeyi intacedeceğiil
den encümeni mâruzdan icabeden zevatın in
tihap ve .inbasma müsaade bu vurulması rica 
olunur etendim. 

Müdafaai Milliye Vekili 
Kâzım 

REİS — Efendim, bu tezkereyi doğrudan 
doğruya Müdafaai Milliye Encümenine gönde
relim, 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. 
— Efendim Meclisi Âlinin zımnî (bir tasvibine 
iktiran eden bu teklif üzerine tetkikat yapı
labilir. Fakat hiçbir zaman böyle bir encü
menin teşekkül etmesi, tetkikata devam eyle 
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| mesi 1339 senesi bütçesinin Şubat zarfında Ma

liye Vekâletine ve oradan da Meclisi Âlinize 
takdim edilmesine mâni olmamalıdır. Bunu tas
hih için ars ediyorum ki, bugüne kadar devair-
den henüz''ben, masraf cetveli alamadım. En 
cümen teşekkül edecek, tetkikat yapacak se
nenin son ajanda nısıfı ahirinde mi tetkikat ya
pacaktır? 

REİS — Efendim müsaade buyurursanız 
Müdafaai Milliye Encümeninden bunu tesri et-

] melerini rica ederiz. 
MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. 

—• Şunu da arz edeyim İri, bendeniz bu hafta 
içinde 1338 senesi için muayyen, olan tahsisat
lara ait hesabı kapatır ve bütçeyi Meclisi 
Âlinize takdim ederim. Çiüikü devaire Maliye 
Vekâleti, masraf cetvellerinin gönderilmesine 
dair olan tezkereleri Temmuzda yazmaya 

i başlamıştı. Son j^edinci tezkereyi de bu kere yaz
dım. Binaenaleyh encümen teşekkül edilebilir ve 
Müdafaai Milliye kadrosunu tatbik edebilir. Fakat 

, bütçenin tehirine hiçbir zaman ve hiçbir suretle 
mâni olamaz. (Doğru, sesleri) 

2. — Hiyaneti Vataniyeden idama mahkûm 
Süleymanoğlu Veli, Şarköylü Mehmedoğlu Hüse
yin ve refikleri hakkındaki evrakı hükmiyenin 
gönderildiğine dair Adliye Vekâleti tezkeresi 

3. — Hıyaneti vataniyeden on be§ sene küreğe 
mahkûm Kütahyalı Hatip Mustafa ve refikleri 
hakkındaki evrakı hükmiyenin gönderildiğine da
ir Adliye Vekâleti tezkeresi 

REİS — Hiyaneti vataniyeden mahkûm Sü
leymanoğlu Veli ile Hatip Mustafa ve refikleri 
hakkında Adliye Vekâletinden mevrut iki kıta ev
rakı hükmiye var, Adliye Encümenine gönderiyo
ruz. 

4. — AZAYI KÎRAM MUAMELÂTI 

1. — Mebuslardan bâzılarına izin verilmesine 
dair Divam Riyaset karan 

REİS — Efendim! Mezuniyete dair Divanı 
Riyaset kararı var, okunacaktır : 

14 . II . 1339 
Heyeti Umumiyeye 

Ahvali sıhhiyelerine ve mazaretlerine meb-
ni âtide isimleri muharrer zevata hizalarında 

I gösterilen müddetlerle mezuniyet itası Divanı 
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Riyasetin 13 Şubat 1339 tarihli kırk dokuzun
cu içtimaında tensibedilmiş olmakla Heyeti Umu-
miyenin nazarı tasvibine arz olunur efendim. 

B. M. Meclisi Reisisanisi 
Ali Fuad 

Sırrı Bey (İzmit) altı ay, (Tabib raporu
na müsteniden), 

Hacı Garib Ağa (Malatya) temdiden iki ay 
(6 Şubat 1339 tarihinden itibaren) 

Hasan Sıddık Bey (Van) Temdiden yirmi 
gün; (18 Şubat 1339 tarihinden iti'baran) 

Ömer Lûtfi Bey (Saruhan) Dört ay. 
REİS — Efendim Sırrı Bey (İzmit) in altı 

ay mezuniyetini kalbul edenler lütfen el 'kaldır
sın. Kalbul edilmiştir. 

Hacı Garib Ağa (Malatya) in temdiden iki ay 
mezuniyetini kabul edenler lütfen el 'kaldırsın. 
Kabul edilmiştir efendimi. 

Hasan Sıddık Bey (Van) m temdiden yirmi 
gün mezuniyetini kabul edenler lütfen el kaldır
sın. Kabul edilmiştir efendim. 

Ömer Lûtfi Bey (Saruhan) m dört ay mezu
niyetini kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul 
edilmiştir efendim. 

2. — Biga Mebusu Hamid Beyin tecavüz ettir
diği müddetin mezuniyetinden mahsubedilmesine 
dair Divanı Riyaset karan 

Heyeti Umumiyeye 
Bir haftalık mezuniyeti 26 Kanunevvel 1339 

de hitam bulduğu halde Meclisi Âliye 5 Kânraısa-
ni 1339 tarihinde iltihak etmiş olan Biga Mebusu 
Hamid Beyin tecavüz ettirdiği müddetin üçüncü 
içtima senesindeki mezuniyeti kanuniyesine mah
subuna dair takriri Divanı Riyasetin 13 Şubat 
1339 tarihli Kırk Dokuzuncu İçtimaında tezek
kür olunmuş ve mumaileyhin talebi veçhile teca
vüz ettirdiği sekiz gün için bu seneki mezuniyeti
ne mahsuben mezun addi tensDbedilmiştir efen
dim. 

14 . I I . 1339 
B. M. Meclisi Reisisanisi 

Ali Fuad 

REÎS — Efendim Biga Mebusu Hamdi Be
yin tecavüzü müddetine dair Divanı Riyaset ka
rarını kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

3. — Sabık İzmir Mebusu Übeydullah Efen-

2 . 1 3 3 9 O : 1 
ı dinin İstanbul Meclisindeki tahsisatına dair Di-
I vanı Riyaset kararı 

S 
I Heyeti Umumiyeye 
I İstanbul Meclisi Mebusamnın üçüncü intihap 
I devresinin ikinci ve üçüncü içtima senelerinde 
I hizmeti mahsusa ide ınezunen Şark taraflarına 
I izam edildikte! sonra mütaakıp içtima senelerin-
I de İstanbul'a haber isali gayrimümkün olmasına 
I mebni mezuniyet talebedemiyen ve muahharen 
I vâki olan müracaatı üzerine Meclisi Mebusam 
I dördüncü intihap devresinde müteşdkkil Divanın 
I Riyasetçe gayrımezun Ibulunduğu seneler için me-
I zun addı ve tahsisatının tesviyesi mütalâasında 
I bulunulduğu halde Meclisin dağılması ve kendi-
I sinin Malta'ya götürülmesi hasebiyle muamelesi 
I ikmal otunamıyan mezkûr tahsisatına ait mezuni-
I yet muamelesinin ifasına mütedair sabık Aydın 
I Mebusu Übeydullah Efendinin istidası Divanı 
I Riyasetin 13 Şubat 1339 tarihli Kırk Dokuzuncu 
I İçtimaında tetkik ve tezekkür olundu. Mumailey-
I hin .mezkûr senelere ait mezuniyet muamelesi 
I aidolduğu Meclisçe ifa olunamadığı gibi mütaakıp 
I Meclisi Mebusan Heyeti Umumiyesine de sevk 
i edilememiş olduğu cihetle keyfiyetin berveçhibalâ 
I tafsilen Heyeti Umumiyeye arzı ve Heyeti Celi-
I lece tensip buyrulduğu takdirde evvelemirde' o 
I zamana ait mezuniyetin tasdikiyle ittihaz oluna-
I cak karara göre muamele ifası tensiibedilmiş öl-
I ımakla arzı keyfiyet olunur efendim. 

14 . I I . 1339 
I B. M. Meclisi Reisisanisi 
I Ali Fuad 

I LÜTFİ B. (Malatya) — Böyle şey mi olur, 
I arpalık mı zannediyor? 

I REİS — Efendim eski Meclislere ait bir mu-
I ameledir. Divanı Riyaset bunun mezuniyetini 
I tasdik etmiş. Şimdi Heyeti Umumiyeye gelmiş. 
I Eğer Meclisi Âlini mezuniyetini kalbul buyurur-
I sa (Hayır «adaları) kabul buyuruyor musunuz? 
I (Hayır sadaları) Kabul edilmemiştir. 

I SÂM'Î B. (İçel) — Esasen reye de konmaz. 

I REİS •— Müsaade buyurursanız efendim Is-
I tanbul'daki Mebusan ve Ayan devairi feshedil-
I mistir, Meclisimize raptedil mistir. Alelusul -böyle 

muameleler geliyor. Biz de icabeden muameleyi 
yapmakla mükellef m 

[ ,2. — Ergani Mebusu Sırn Beyle rüfekasının, 
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Nisabı müzakere Kanununun 6 ve 8 nci madde
lerinin tadiline dair kanun teklifi (2/665) 

REÎS — Nisabı müzakere Kanununun bâzı 
maddelerinin tadili hakkında Ergani Mebusu 
Sırrı Bey ve rüfekasmm teklifi (kanunisini. Lâ
yiha Encümenine gönderiyoruz. 

9. — MAZBATALAR 
1. — Erzurum Mebusu Asım Beyle refikinin, 

Terfi görmiyen zâbitanın harbde geçirdikleri her 
sene için kıdemlerine bir sene zam yapılmasına 
dair kanun teklifi ve Müdafaai Milliye Encü
meni mazbatası (2/649) 

REÎS — Efendim, encümenlerden gelen 
mazbatalar ; 

Cephelerde fiilen hizmet eden zabıtana kıdem 
zammı hakkında Müdafaai Milliye Encümeni 
mazbatası, ruznameye alıyoruz. 

2. — Mu§ Mebusu Mah/mud Said Beyle Hacı 
Ahmed Hamdi Efendinin, ynebusluğa intihapla
rından evvelki zamanı memuriyetlerine ait lü
zumu muhakeme kararının Memurin Muhakemat 
Tetkik Encümenine havale edilmesine dair tak
rirleri ve Kanunu Esasi Encümeni mazbatası 

REÎS — Efendim, Hacı Ahmed Efendinin 
ruznameye dair sözü var. 

HACI AHMED HAMDİ Ef. (Muş) — Efen
dim, bâzı mebus arkadaşların intihaptan evvel
ki memuriyetlerine ait evrak vardır. Bu evra
dın bâzısı men'i muhakeme ve bâzısı lüzumu mu
hakeme kararlarımı hâvidir. îşbu evrak encü
mene gelmiş ve tetkik edilmektedir. Halbuki 
sıfatı hazirai mebusiyetleri nazarı dikkate alına
rak encümende bunların tasdikinde tereddüt hâ
sıl olmuştur. Bu bapta yazdığı takrir üzerine 
zannederim Kanunu Esasi Encümenince mazba
taya raptedilmiş, gelmiş burada duruyor. Maz
bata ise bunların alelûsul evraklarının tetkikiy-
le şayet men'i muhakemelerini müstelzim ise 
men'i muhakemelerine, değilse Heyeti Umumiye-
ye şevkine dairdir. Bu hemen bir seneye karib-
dir burada yatıyor. Halbuki bunlar sizin arka-
daşlarmızdır. Bunların böyle zan ve şüphe al
tında kalmalarını zannederim, tecviz edecek kim
se yoktur. Binaenaleyh bu Kanunu Esasi Encü
meni mazbatasının bugün müzakeresini rica ede
rim. 
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REİS — Efendim, Kanunu Esasi Encümeni

nin bu bapta tanzim ettiği bir mazbata vardır. 
Arkadaşımız Hacı Ahmed Efendi zannediyorum 
bunun her şeye takdimen ve tercihan müzakere
sini teklif ediyor. Eğer müsaade buyurursanız 
bunu her şeye takdimen ve tercihan müzakere 
edilecek mevaddı muhtevi ruznamenin nihayetine 
alalım ve müzakeresini yapalım. Bunu kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiş
tir. Yani takdimen ve tercihan diye tanzim etmiş 
olduğumuz ruznamenin son maddesi olarak ka
bul edilmiştir. 

3. — Elviyei Selâsedeki arazinin tahririyle * 
senedata raptı hakkında kanun lâyihası ve Ad
liye ve Defteri Hâkani encümenleri mazbataları 

CAVİD B. (Kars) — Efendim, Heyeti Ce-
lileye ruzname hakkında bir maruzatımız var
dır. Ardahan, Artvin, Kars livalariyle İğdır, 
Kulp kazalarının arazi dâvaları hakkında bir 

•kanun lâyihamız var. Bu kanun Adliye Vekâ
leti tarafından Meclise tevdi edilmiş, Meclisin 
muhtelif encümenlerinden geçmiş bir lâyiha
dır. Müfredatını gayet hulasaten arz edeyim. 
Bu arazi iki buçuk üç senedir Heyeti Celilenizin 
tahtı hükümrariisine geçmiştir. 93 tarihinden 
beri oralarda arazi üzerinde muhtelif tahavvü-
lât olmuştur. Sahibi firar etmiş ve Ruslar ta
rafından başkasına verilmiş, Ermeniler tarafın
dan şöyle olmuş. Burada yüz binlerce dönüm 
arazi benimdir, senindir, diye muhtelif kimse
lerin uhdesinde kalmış, ziraat edilemiyor, istifa
de edilemiyor. Adliye Vekâleti bu kanunun çık
madığından dolaya dâvaları takibederek • netice
sini takarrür ettiremiyor. Bundan dolayı eğer 
bu kanun bu sene çıkmazsa bu arazi gayrimezru 
kalacak. Bunda ise iktisaden, malen zarar var
dır. Bu kanunun 13 Kânunuevvelde müzakeresi 
için bir takririmiz vardı. Heyeti Celile 13 Kâ
nunuevvelde bunun müzakeresini kabul etti. On
dan sonra birçok kanunîlar yine Heyeti Celilenizin 
karariyle takaddüm ede ede bugün yirmi beş nu
maraya düşmüştür. Eğer istirham etmezsek bel
ki yüz numaraya kadar .gidecek. Heyeti Celileniz-
den zürra namına rica ediyorum. Adliye Vekâ
letinin müstacel olarak teklif ettiği ve müzake
resi kabul edilmiş üç kanun vardır. O kanunla
rın arkasından dördüncü olarak bunun taakub-
etmesini istirham ederiz. 
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REÎS — Cavid Bey Elveyei Selâse Arazi me

selesi Kanununun her şeye takdimen ve terci-
ban tanzim etmiş olduğumuz ruznamede Adliye 
Vekâletinin teklif etmiş olduğu kanunlardan 
sonra müzakere edilmek üzere ruznameye alın
masını teklif ediyor. Kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

10. — MÜZAKERE EDÎLEN MADDELER 
'1. — Hariçten ithal edilecek hayvanatı baha

riye ve fersiyenin Gümrük Resminden muafiye
tine dair kanun lâyihası ile Kütahya Mebusu 
Bagıb Beyin, Zi:aat makinalarında istimal edil
mek üzere hariçten celbolunacak benzin, benzol, 
mazut, maden kömürü ile makina yağı, damızlık 
ve çift hayvanatı ve sairenin Gümrük Resmin
den muafiyetine dair kanun teklifi ve Muvazenei 
Maliye ve İktisat encümenleri mazbataları 

REİS — Efendim, ziraatte müstamel mevad-
dı müştaile ile hayvanatı n Gümrük ResmindeA 
istisnası hakkında iki lâyiha, vardi, Mevaddı müş
taile hakkındaki Kanunun birinci maddesini Mu
vazenei Maliye Encümenine göndermiştiniz. En
cümen tetkikatmı ikmal ederek birinci maddesi
ni göndermiştir, müzakeresine başlıyacağız. 

Madde 1. — İhtiyacatı ziraiye için çiftçi
lerle bağcılara tevzi ve ita edilmek üzere Ziraat 
Bankasının hariçten celp ve ithal edeceği tır
panlar ve makina kayışları ve yedek aksamı ve 
makinalara muktazi vakum, gres, benzin, benzol ve 
petrol ile karboniyeti potas, karboniyeti sud, göz
taşı, zaçıkıbns ve kükürdün Gümrük ve İstihlâk 
resimleri hini ithalde Ziraat Bankası namına 
zimmet kaydedilerek bütçesinde çiftçi ve bağcı
lara muavenet namiyle açılacak bir faslı mahsus
tan mahsubedilir. 

REÎS — Efendim, birinci madde hakkında 
söz istiyen var mı? Bu encümenden gelen suret
tir. 

Dr. MUSTAFA B. (Kozan) — Müsaade bu
yurur musunuz? Efendim! Bu ziraatte müsta
mel mevaddı müştailenin yalnız Ziraat Bankası 
vasıtasiyle gelmesini istemekte İktisat Encüme
ninin maksadı nedir? Bu fikri anlıyamadım; ne
den acaba bir adam kendi kendine getirdiği 
vakit ıbu gütarüikfcen anuaıf olmuyor da, Ziraat 
Bankası vasıtasiyle gelenler Gümrükten muaf 
oluyor, Ziraat Bankası 'bütün memleketin iktisa-

.1389 0 : 1 
diyaıtı /ilmiyesini temin eddbileciefc bir vaziyette 
anidir? 

ŞÜKRÜ B. (-Bolu) — Hayır asla, dteğildir. 

Dr. MUSTAFA B. (Kozan) — İkincisi; mad
denin içerisinde 'bâzı cezalar var, düşünüyıoruını. 
Acaba İktisat Encümeni hangi mütehassısa mü
racaat ederek yalnız dört tanesini yazmış da di
ğerlerini yazmamış, bunların yekdiğerine nispe
ten lüzum ve ımüibnemiyietiıni ve daha ziyade mü
reccah olanlarını yakmamış da yalnız dört tane
sini yazmıştır? Acaba (bunlardan Ibaşka ziraatte 
müstamel mevaddı fâmıyeviye yok mudur? Ve 
sonra geşem sefer «Gümrük muafiyetinden ise er
babı Kİraalttıen en çok ımalusul çıkaranlara mükâ
fatı nakdiye verilmesi» m'evzuujbahsolmuştıı. Bil
hassa bu, Maliye Vekili Bey tarafından teklif edil
di. Bu ıbenee miemleketin istikbali nıoktai nazarın
dan en mühiım bir meseledir. Onu neden kabul et
miyoruz da, neden bunu mutlaka İktisat Encü
meni bu tarzda göndermek işitiyor? İktisat Encü
meni fcavanini liktisadiyieye göre bunu fılkra fıkra 
haletisin, biz de 'amhyalıım. 

" REİS — Efendim zaten ıbu ıbdrinci madde ariz 
ve amik müzakere edilmişti. Sonra Muvazenei 
Maliye Encümenine havale edildi. 

ÂLİ CENANİ ıB. .(Gazianlteb) — Efendim, 
burada (bu mesele ariz ve ajmdlk ımüızakere olundu. 
Heyeti Celiieniz ıSâımi Bey tarafından verilen tak
riri nazarı dikkat'e alarak encümene havale etti. 
Encümen Heyeti Celilece nazarı dikkate alınan 
takririn Maliye Vekilli Beyle (birlikte müzakeresini 
yaptı ve Maliye Vekilinin muvafakatiyle Sami 
Beyin (takririni madde şekline koyarak Heyetti 
Öelilenize takdim etti. Mesele Ibu şekildedir. He
yeti Celilenin Ikaibul >etitiği takririn madde şekline 
inkılâbıdır. 

OSMAN B. ('Kayseri) — Buma imkân ve ihti
mal yoktur. Ziraat Bankasının ıstitaatı maliyesi 
yoktur. Parası bnnlacrın mubayaasına müsait de
ğildir. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Efendim, İktisat 
Encümeninde ve Muvazenei Maliye Encümeninde 
'bulunjduğnm için iki söz de berideniz isoyilemek is
tiyorum. Mustafa Beyin temas ettiği nıkat haki
katen şayanı ıtenikid ve takdirdir. 

Binaenaleyh Ziraat Bankası vasutaisiyle eelbe-
dilecek ımaikina, allat ve edevat ve ıbâzı mevaddı 
kimyeviyenin, Gümrük Resminden istisna
sını bendeniz de kabul >etmek taraftanıyımı ve ka-
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bul ederim. Fakat mesele tuhaf bir şekilde başlı-
31ar. Bu âdeta yağlı pilâvın üzerine ikinci bir yağ 
'dökmeye benzier. Bu meselenin hini teklifinde; fa
kir çiüfcçiye ziraaıtte arkadaş olacak, refik olacak, 
hayvaant ımesaili de var. Memleketin ilk ihtiyacı 
en ^aşağıdan, 'en ufaktan başlar. Evvelâ fakirlerin, 
köy halkının makina almak satmak iktidarında oÜa-
mıyan insanların zaruretlerini gidermeksizin yük
sek tabakaya bâzı serbesti ve müsaadat vermek 
biraz mahzurlu düşüyor. Çünkü her hangi bir ma
kina ile yapılan ziraat, birçok kolları ve adeleleri 
zahmetten kurtaracaktır ve memlekette bugün beş 
kuruşa ısatınalınanr lekmıeği - fazla (hasılat olacak -
daha az fiyatla yedirecektir. Ancak evvelâ ma-
kinası olmıyan ve henüz makina kullanmak ka
biliyetinde bulunmıyan fukaraya aidolan me
saili düşünmek icabeder. Sonra bu mesele içeri
sinde, asıl tahattur edilecek ve nazarı dikkati 
âlinizi celbedecek bir benzin meselesi vardır. 
Efendiler; memleketimize giren benzin ve pet-
ollerden altı yüz kuruş Rüsumu îstihlâkiye alı
nıyor. Malûmuâlileri benzinler, motorlarda, oto
mobillerde, ve sairelerde kullanılır. Petrol ise, 
her fukaranın, her fakir çiftçinin evinde hiçol-
mazsa bir idare lambasında yakmak için kul
lanılır. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Araba yağı.. 

SALİH Ef. (Devamla) — Evet, araba yağı 
olarak da istimal edilir. Bir adamın çiftliğinde 
hizmetçilik, amelelik yapan bir adamın çitflik 
beyinin makinasmda istimal edeceği, istihlâk 
edeceği petrol nasıl ki Gümrük Resminden is
tisna edilirse, hiçolmazsa o fakirin evinde yaka
cağı gaz da, Gümrük Resminden müstesna tu
tulsun. 

SÂMÎ B. (İçel) — Benzin mi? 
SALİH Ef. (Erzurum) — Hayır, 'benzin de

ğil, petrol diyorum beyefendi! 
SİMİ B. (İçel) — O halde halk üzerindeki 

rüsumu hep kaldıralım. 
SALİH Ef. (Devamla) — Halk üzerindeki 

Rüsum bazan sakîm bir şekil alıyor. Çünkü al
dığımız Gümrük Resmi fakir milletin cebinden çı
kıyor, başkalarına devrediliyor. Bunun için ook 
temenni ederim; her halde fakir zurraın kendi 
'hanesinde, yakacağı petrolün de İstihlâk Res
minden affını bunun içerisine dercedelim. Şim
di farz edelim ki ben, ağanın motorcusu ve hiz
metkârıyım, ben çalışacağım, beyefendinin mo-
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torunda sarf edilen gaz ve benzinin İstihlâk 
Resmi yoktur. Ben, evime gelince idare lâm
bamda, İstihlâk Resmi vaz'edilen gaz yağını 
alıp yakacağım ve sabahlara kadar bunu ya
kacağım. Bu çok tenkide de gelmez. Çok arzu 
ederim ki altmış parahk bir motor sahibi olan 
bir adamı -istemiyorum açık söylemeyi- her 
Ihalde... 

OSMAN B. (Kayseri) — Dört çiftlik sahibi
nin amaline hizmet edilemez. 

SALİH Ef. — (Erzurum) — Bunun şimdi
lik tehiriyle ilk önce zürraa mahsus çift hay
vanatına ait kanunun müzakeresini teklif edi
yorum. 

REİS — Efendim zaten kanunun birkaç 
mevaddı müzakere edilmiştir. Bu kanun aynı 
zamanda iki kanun lâyihasıdır. İkisi birden mü
zakere ediliyor. 

LÜTFİ B. (Malatya) — Efendim malûmdur 
ki kanunlar menafii âmmeyi temin etmelidir. 
Bizim burada tanzim ettiğimiz kanunda mena
fii âmmeyi temin edecek bir kabiliyet görmi-
yorum. Çünkü motorla müteharrik hafriyat 
ma'kinalarmm sureti istimalini bizim zürraımız 
bilmiyorlar. Bununla beraber Malatya dâhi
linde bulunan bir çiftlik vardı. İdarei askeriye
de iken bu çiftliğe en yeni sistem alât, edevatı 
ziraiye getirildi. Bunların ufak bir kısmı bo
zulduğu zaman, bunları tamir edecek ustalar 
olmadığı için, kâffesi muattal kaldı. Bu husus
ta Ziraat Bankasının ihtiyar edeceği masraf, 
esas itibariyle olacağı gibi, bunların sureti 
istimalini hakkiyle talim ettirecek muallimler de 
yoktur. Bu muallimleri tamamen celbetmek ve 
zürraımızın umumunun istifadesini temin ede
cek surette alâtı ziraiyei cedideyi kesir bir mik
tarda getirebilmek için, Ziraat Bankası bövle 
masarifi azîmiyeye de mütehammil değildir. 
Çünkü yalnız bir memleketin bu yoldaki ede
vatı cedidei ziraiyeye olan ihtiyacını tatmin 
için yüz binlerce lira lâzımdır, milyonlarca 
lira lâzımdır. Bunun için Ziraat Bankası bu 
vazifeyi hakkiyle ifa edemez. Bundan yalnız 
en büyük çiftlik sahiplerniden mahdut birkaç 
adamlar istifade edebilirler. Fakat efendiler! 
Fukarayı zürra, bir teki kendisinin bir teki
ni de komşusundan ödünç olmak üzere alacağı 
öküzle yine eskisi gibi çiftini sürecektir. Bi
naenaleyh bundan umum müstefidolmıyacak-
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tır. Yalnız mahdut büyük çiftlik sahipleri 
müstefidolacak. Hazine de küllî zarara uğ
rayacaktır. Bu kanunun reddini talebederim. 

ALÎ CENANI B. (Gazianteb) — Efendim, 
geçen gün bu kanunun müzakeresi sırasında 
muhterem refiklerimin şimdiki beyan buyur
dukları mütalâat kamilen dermeyan edildi. Ka
nunun şekli zahirisine bakıldığı zaman bu ka
nundan istifade edecek yalnız büyük çiftlik 
sahipleri muradolunur. Hayır efendiler! Bu 
kanundan istifade edecek şimdiki 'halde İz
mir vilâyetiyle Adana vilâyetindeki bâzı eş
hastır. Diğer vilâyetlerimizde makina istimali 
şayi olmamıştır. Fakat Adana vilâyetinde bu 
makinadan istifade eden yalnız büyük zürra 
mıdır? Yoksa bütün zürra bu makinadan is
tifade ediyor mu? Tetkik edilecek nokta bu
rasıdır. Adana'da pamuk zerriyatı beheme
hal makina ile hafriyat icra edilmiş tarlalar
da yapılabilir. Pamuk zerri için tarla evvelce 
makina ile ihzar edilmek lâzım. Adana'da ara
zinin kıymeti dönüm başına iki lira olduğu 
halde bir dönüm arazinin makina ile hafri 
için üç lira masrafa ihtiyaç görülür. Küçük 
zürra, on dönüm tarlası olan bir adam maki
na sahiplerine gidiyor, gel benim tarlamı sür 
diyor. Makina ile hafret, pamuk ekeceğim di
yor ve dönüm başına üç lira veriyor. Halbuki 
bu masraf bugün istihsal edilen pamuk masari
fini korumuyor. 

MEHMED B. (Biga) — Makina olsa ko
ruyacak mı? 

ALÎ CENANİ B. (Devamla) — Tabiî. Üze
rinde bulunan İstihlâk Resmi, Gümrük Resmi, 
benzin veya benzol Resimleri kaldırılırsa dö
nüm basma 180 kuruşa malolması mümkündür. 
Ziraat makinaları için sarf edilen petrol üze
rinden terk edilecek olan Gümrük Resmini 
istihsalâttan maaziyadetin- almak mümkündür. 
Vaktiyle Adana vilâyetinde senevi 120 bin 
balya pamuk hâsıl olurken bugün altmış bin bal
yaya inmiştir. 

HACITAHİR Ef. (Kângırı) — O vakit de 
makin?, yoktu. 

ALÎ CENANÎ B. (Devamla) — Makina 
Adana vilâyetinde yirmi seneden beri vardır. 
O zaman kullanılan makinalar İngiliz makina
ları idi. Onların bir tanesi şimdi ancak beş bin 
liraya tedarik olunabilir. İngiliz makinaları 

2.1339 0 : 1 
bugün /beş bin lira yani iki yüz altına gelebilir. 
Bir tek (Kalyer) makinasmı bugün getirmek 
imkânı yoktur. Onlar kömürle işler. Şimdiki 
makinalar otomobil tertibindedir. Benzinle mü-
teharrirktir, gazle müteharrik makinalardır. Bu 
makina bin liraya, bin iki yüz liraya evrakı 
nakdîye olarak tedarik olunur. Binaenaleyh 
bugün Adana vilâyeti zürraı muhtaçtır. Gaz 
ve benzin ile işliyen makinaları işletmeye mec
burdur ve ihtiyaç vardır. Adana Ovasmdaki 
araziyi işletmeli. İzmir de aynı suretle... 

NAFIA VEKİLİ FEYZİ B. (Diyarbekir) — 
İzmir de öyle, Adapazarı da... 

ALÎ CENANİ B. (Devamla) — Fakat mem
leketin bir kısmında makina işlemiyor diye diğer 
kısmında işleyen yerlere teshüât göstermekten 
kaçmak doğru değildir. Bendenizce makinayı 
memlekete ithale mümanaat etmek güç bir şekil
dir. Efendi arkadaşımız küçük zürraa yardım 
edilmediğinden bahsetti. Halbuki diğer bir ka
nunla bütün hayvanat için yine Gümrük Resmi
ni kaldırmayı teklif ediyoruz. Tabiî Heyeti Ce-
lile bunu da kabul edecektir. Binaenaleyh (bu 
teşkilâttan büyük zürra kadar küçük zürra da is
tifade edecektir. Buna hiç şüphe yoktur. 

İKTİSAT VEKÂLETİ VEKİLİ VE NAFIA 
VEKİLİ FEYZİ B. (Diyarbekir) — Efendim; 
Heyeti Celilenin malûmudur ki, memleketimiz 
ziraat memleketidir. İstikbali yine fennî ziraatle 
temin edeceğiz. Biz eğer bu ziraatimizi eski usul
de bırakırsak asri bir şekle giremeyiz, hayata iş
tirak edemeyiz, her halde asri bir hayata iştirak 
için traktörler, buharlı makinalarla ziraat icra
sına mecburuz. Bu vakıa memleketimizin her 
tarafında taammün etmemiştir, fakat arkadaşla
rımızdan İzmit'i, Adana'yı görenler kemali şük
ranla makinaları kabul edecektir. Bu sene ora
dan gelirken geçtim, çiftçi olmak itibariyle ha
kikaten şayanı şükran gördüm. Makinalar vardır. 
Yalnız zenginler değil, bütün köylüler fennî zi-
raate iman etmişler ve kaani olmuşlardır. Mafci-
nası olmıyanlar (bile isticar ediyor ve bu makina
ları götürüp tarlalarını sürüyorlar. Bu makina
larla sürülen pamuk ziraatinden istifade ediyor
lar. Halbuki kara sabanla sürülen tarlalar yani 
çiftle sürülen tarlalar bununla rekabet edemiyor
lar. Malûmuâliniz Adana havalisinin arazisi kuv
vetlidir. Bu sene talip dqksan. O halde gelecek 
sene, ümidediyorum, ikiyüz, üç yüz olacaktır; ve 
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zannediyorum ki, iktisat Vekâleti bir şirket vası-
tasiyle ahaliye taksitle makina vermiye teşebbüs 
etmiştir. O makinalar da gelirse memleketin di
ğer aksamı da bunu görmekle istifade edecektir. 
Yani bundan Hazine mutazarrır olmıyacaktır. Si
ze ufak bir misal arz edeceğim. Bir dönüm arazi
yi sürmek için beş 'kilo benzin gidiyor. Beş kilo 
benzinden 35 kuruş resim almıyor. Halbuki bir 
dönüm araziye kırk kıye tohum zer ediliyor. 
Asgari olarak bire on alınmış olsa dört yüz kı
ye eder. Dört yüz kıyeden öşür olarak Hazineye 
diğer suretle M yüz elli kuruş giriyor. Yani bir 
taraftan otuz beş kuruş terk etmekle diğer taraf
tan iki yüz elli kuruş alınacaktır. İyice tetki-
katta bulunan arkadaşlar pek iyi bilirler ki, yal
nız Adana'da olsa bile halkın refahı için âzami su
rette istifade edeceksiniz, bir cebinizden çıkarıp 
diğer cebinize koyacaksınız. Makinalar bugün yal
nız Adana, îzimt ve İzmir gibi ziraatiıı fennî kıs-
mmm taammüm ettiği memleketlere girdiği 
gibi diğer aksamına da girecektir. Binaenaleyh 
bu kabul edilsin ve bunu kafbul etmenizi ben de 
İktisat Vekâleti namına istirham ediyorum. 

LÛTPİ B. (Malatya) — Bir vilâyet için umu
ma şâmil olmak üzere böyle bir kanun vaz'ı Jâ-
zımgeür mi? 
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FEYZİ B. (Devamla) — Malûmuâliniz sahil 

tarafta bulunan memleketlerde istimal edilmeye 
başlanmıştır. Meselâ bugün Samsun'da, İzmir'
de var. Adapazarı'nda var. Evet bendeniz de (bi
liyorum ki, bugün Malatya'da yok. Olmamasının 
esbabı getirilen makinaların tamir edilememesi-
dir. Halbuki Vekâletin Amerikalılarla yaptığı mu
kavelename mucibince atelyeler açılacak, tamirha
neler yapılacak, dahilî yerlerde de taammüm ede
cektir. Bendeniz meselâ bir çiftçi olmak. hasebiyle 
Adana'da gördüm ve gıbta ettim. Her halde alıp 
memleketime götürmek istiyorum. Çünkü memle
ketimizde hayvanatla çift sürmekle bir şey hâsıl ol
muyor. Halbuki ıbunlar 35 santim yeri hafredi-
yor. Yani ıbu yalnız Adaına'ya mahsustur. Bun
dan her yerin istifade etmesi lâzımdır ve istifade 
ederiz. 

LÛTFİ B. (Malatya) — İnşallah bu taam
müm ettiği zaman bu kanunu kabul edeniz. 

FEYZİ B. (Devamla) — Bugün Adana me
saha itibariyle Mısır'a muadildir. 

Fakat yalnız orada on beş milyon nüfus var. 
Burada (maatteessüf 350 000 dir. Her halde Ada
na bu (milletin bütçesini arttırabilecelktir. 

REİS — Efendim celseyi on beş dakika tatil 
ediyorum. 

Hitamı celse; saat '. 2,34 



İKİNCİ CELSE 
Bed'i müzakerat; saat : 3,00 

REİS — ikinci BeisveMIi Musa Kâzım Efendi Hazretleri 
KÂTİP : Süleyman Sırrı Bey (Yozgad) 

REÎS — Efendim (ekseriyet hâsıl oldu, celseyi 
(küşadediyorum. Söz Şülkrü Beyindir. Buyurun. 

AVNÎ B. (Saruhan) — Efendimi, bendeniz 
bu meseleyi bir Gümrük meselesinden ziyade is
tihsalât meselesi mahiyetinde görüyorum. Mamle-
iketin her tarafında gerek büyük, gerek küçük ana-
kinalar daima kabili istimaldir. Çester, Kenedi ile 
yapılan mukavele mucibince memlekete her nevi 
makinalar girecektir ve artık girmesi lâzımdır. 
Artık Hazret! Âdem'in işlediği sapanlarla işle-
ımek zamanı geçmiştir. Maıkina devrine intikal za
ruridir. îstihsalâtı memleketi tezyidedecek olan 
bu kanunu çıkaralım. Ezcümle bu kanun muay
yen ve mevzii bir kanun değildir. Vaktiyle üç 
milyon nüfus beslemiş olan Çukurova elyevm 
(300) bin nüfusu besliyecek dereceye düşmüş
tür. Orası Mısır'ın fevkinde fevkalâde feyizdar 

bir muhittir, bir iklimdir. Fakat noksanii nüfus 
dolayısiyle ne istihsalâtı tezyidedebilir ve ne de 
Hazineye bir menfaat temin edebilir. Bugün 
Adana muhitinde köylüler tamamen makina 
devrini kavramıştır ve bunu kavrattıran da. 
noksanii nüfustur. Her sene sefcsen beş bin, yüz 
bin amele gelen Adana muhitine muharebe ne-
tayiei olarak bugün ancak sekiz, on bin amele gel
mektedir. Amele noksanı tamamen bariz bir şekil 
almış, istihsalât azalmıştır. Vaktiyle yüz sek
sen bin balya pamuk çıkaran Adana havalisi 
bugün yüz bini çıkaramıyor. Köylüler tamamen 
gözlerini açmış, her suretle, köy namına, şahıs
lar namına ve bankalar vasıtasiyle makina cel
bine tevessül etmiştir. Bu üç - beş kişinin şah
sına veya zenginlerin menfaatine münhasır bir 
kanunu değildir. Köylüler, tamamiyle gözlerini 
açmış ve kefaleti müteselsile ile köy namına 
makina getirtmektedirler. Adana ve havalisin
de bugün yüze karip makina vardır. Yalnız ge
çen sene seksen altı makina sipariş etmiştir. De
min Nafıa Vekilinin buyurduğu gibi bu, istih
lâk Resmi meselesi, Hazine meselesi, menafi me
selesi değil, istihsalât meselesidir. Makina ile 
bir dönüm zer'edildiği vakitte beş kilo benzin 
sarf ediliyor. Bunun Gümrük Resmi âzami kırk 
kuruştur. Adana gibi feyizdar bir muhitte beher 
dönüm; dört yüz, beş yüz okka buğday veriyor, 
Hükümet namına alman üşürü elli, altmış okka
dır. Vasati beşer kuruştan üç yüz kuruş eder. 
Gümrük Resmini bırakacaksınız. Fakat Hazinei 
Maliyeye, gümrük namına terk ettiğinizin belki 
de yirmi mislini diğer taraftan alacaksınız. 

Sonra Şükrü Bey biraderimizin buyurduğu 
gibi; muhtassulehinin gayrıya sarf edilmenin 
mucibi ceza olması meselesi vardır. Cezaya şid
detle lüzum vardır ve ben buna tamamen taraf
tarım ve bunun ayrıca delâili mantıkiyesi de var
dır. Fakat bir maddei kanuniye ile müeyyet bu
lunması da aşikârdır. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Efendim kanun evvelce 
petrol ve benzollerin yani ziraatte istimal oluna
cak mevaddı müştailenin Resimden muafiyeti şek
linde idi. Maliye Vekili Muhteremi Hasan Beyin 
izahatından sonra Encümenin ihzar >edip Meclisi 
Âliye takdim ettiği mevaddı kanuniye, hakükaten 
zürram ve bütün ziraat erbabının menafimi te
min edecek şekilde olmuştur. Ancak evvelki teklifi 
(kanunide bu muafiyetten istifade ederek girecek 
eşyanın muhtassulehine sarfı için bir ceza tâyin 
edilmişti. Şimdi bu lâyihai ikanuniyede bu göste
rilmemiştir. Ancak bir talimatı mahsusa ile hare
ket olunacağı gösteriliyor. Talimat, ımuhtassule-
hinin gayrıya sarf edenler için mümkün değil 
bir ceza tâyin edemez. Onun için yine bu kanuna 
bir maddenin ilâvesine ihtiyaç vardır. Bu eşyayı 
muhtassulehinin gayrıya sarf edenler için elli li
radan, yüz liraya kadar cezayı nakdî alınmasının 
derci lâzımgelmekle beraber bu hale âotisar eden
lerin istifadeden mahrum edilmesi suretinde bir 
fıkranın ilâvesini teklif ediyorum. Binaenaleyh 
bunun için de bir takrir veriyorum, lütfen kabul 
buyurunuz. 

— 326 — 
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Efendiler, bir dönüm arazi namına verilecek 

olan beş kilo benzini; çiftlik sahibi, makina sa
hibi elli kuruştan, 'hattâ yüz kuruştan çarşıda 
satmış olsa beş yttz kuruş eder. Fakat o beş kilo 
benzini, Adana ovası gibi, îzmir ovası gibi, Ada
pazarı ovası gibi yerlerde toprağa sarf edecek 
olursa iki bin beş yüz kuruş alacaktır. Efendiler, 
iki bin beş yüz kuruşu alacağı yere bu kadar 
cüzi bir parayı tercih edip de suiistimal etmez. 
Şükrü Beyin buyurduğu maddei kanuniyeyi 
müeyyidolmak üzere bu cezayı koymak lâzım
dır. 

Efendiler, Adana'da halk o suretle makina 
ihtiyacı karşısmdadır ki, elyevm pamuk zeri-
yatı için her taraftan makinaların celbiyle be
raber orada bulunan bir Fransız şirketine mü-
racaatle ve o şirketin teminatiyle halk arazisini 
sürdürüyor. Bunu niçin biz kendi bankalarımıza 
yaptırmıyalım? Sonra bunlar malûm ve muay
yendir, fazla celbettirmemek için yollar da mev
cuttur. Her makinanın ziraatte işliyebileceği ey
yam hesabedilir, beher dönümüne isabet eden 
miktar kataloglarda muharrerdir ve tecrübe ile 
muayyendir. Kaç ayda, kaç günde, kaç saatte ne 
kadar benzin sarf edilirse o kadar benzin verilir, 
bundan fazla vermek doğru olamaz. Bu gibi 
zait kuyuttan ihtiraz ile teceddüt devrinin bil
hassa en mühim bir kısmı olan makinalar için 
bu kanunu tehir etmek doğru olamaz. Arz et
tiğim gibi bu kanun şalisi bir şey değildir. 
Istihsalât gümrüğün on mislini telâfi eder. Arz 
ettiğim gibi halk bütün ziraat makinalarma 
müracaat etmiş, köyleri namına makina celbi
ne Hükümetin tavassutunu talebetmişlerdir. Bu 
teceddüt lâzım ve mühimdir, bunda menafii 
memleket vardır, zarar yoktur. 

« 
Dr. MUSTAFA B. (Kozan) — Efendiler hiç 

kimse makinanın aleyhtarı değildir. Bilhassa 
bendeniz makinanın ve traktörlerin şiddetle ta
raftarıyım. Hiçbir vakit aklımıza gelmez ki, 
sabanlarla veyahut kağnılarla çiftimizi sürelim, 
ancak bir mesele vardır. O da makina meselesi; 
memlekette hiçbir düstura tâbi olmaksızın bu; 
mutlak bir surette mi olmalı? Yoksa bâzı düs
turlar takibedilmelî mi? Efendiler Avrupa'da 
makina ilk tatbik edildiği zaman makinanın 
umumi fayda ve mazarratları tetkik edildi. On
dan sonra Avrupa makina devrine bilâkaydü-
şart atıldı. Efendiler siz görür müsünüz ki Av-
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| rupa'nm her hangi bir mıntakası zincirlerle 

bağlanmıştır? Efendiler, bunları Heyeti Umu
miye itibariyle söylüyorum. Fakat o heyeti 
umumiyeyi tahlil ediniz. Görürsünüz ki, halk 
iki kısma ayrılmıştır. Bunlardan bir tanesi her 
türlü servetin, her türlü sefahetin sahibi, diğe
ri ekmeğe muhtaç insanlardır. Onların içinde 
bir kısmı sermayedardır. - Nazarı dikkatinizi 
celbederim - bunlar milyonlara malik, öbür ta
raftaki zavallılar aç ve biilâç insanlar ki bun
lar ekseriyeti azîmeyi teşkil etmektedirler. Bu
nun en mühim âmili de efendiler, memlekette 
yalnız fikri hürriyet ve kavanini tabiiye hüküm-
ferma olsun da bilhassa kavanini ahlâkiye ve 
endişei vicdaniye nazarı dikkate alınmasın, fik
rinin mahsulü olmuştur. Meselâ biz memleketi
mizde daima endişei içtimaiye ile alâkadar ola
cağız. Eğer bununla alâkadar olmazsak bİ2| 
memleketimizin terakkisiyle beraber, bunun 
fecayiini de göreceğiz. Onun için memlekette 
makina devrinin açılmasına şiddetle taraftarım. 
Fakat bizi arz ettiğim hale getirecek usulü na
zarı dikkate alarak ve onun için bâzı kuyut 
koymaları lâzımdır. Meselâ her hangi kimse 
bir makina getirdiği zaman fert namına getiren 
zengin olmasından dolayı değil, o makinayı bir 
köy namına, yirmi beş kişi namına ve otuz kişi 
namına en fakir ve hakikaten muhtacı muave
net olanlar getirdiği zaman onu Gümrükten af
fetmelidir, diğerini etmemelidir. Binaenaleyh 
makina meselesinde İktisat Vekâletinin düstur 
dedikleri olmalıdır. Memleketimize makina gir
mesine şiddetle taraftarım. Ben isterim ki, 
çiftçi olayım. Doktorluğu istemem. Şunu arzu 
ederim M, memleketimizin heyeti umumiyesi 
yani Anadolu'da yekûn itibariyle 100 milyon 
kile buğday çıkarken 300 milyon kile buğday 
çıkaralım. Üç şahsın elinde kalmasını istemem. 
Bu hususu açık söyliyeyim. (Yaşa sesleri) Bu 
iş beş kişi elinde kalınca ekseriyeti azîme ne 
satacak şey buluyor, ne de bir şey. Açlıktan 
ölüyor. Ben buna katiyen razı olamam. Ekse
riyeti azîmeyi teşkil eden fakir köylülerdir. îs-
tihsalât meselesi arz ettiğim gibi endişe ile, ku
yudat ile artmalıdır. Binaenaleyh bir tedbir 

I ittihaz etmelidir bu bir. İkincisi; gümrükten 
muafiyeti meselesi; bundan maksat istihsalâtı 
artırmak değil mi efendim? Eğer istihsalâtı 

[ artırmak meselesi ise, makina ve yağ geti-
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ren 'adama §u (miktar arazide şu kadar mahsulât 
alan bir adama şu kadar bir şey verelim. Yani 
bendeniz diyorum ki, mükâfat verelim. Servet 
vermiyelim. Ben zavallı, hiçbir malım yok, hiçbir 
sermayem yok. Dişim, tırmağımla kazanayım, sâ-
yimle yüz (kilo mahsul alıyorum, diğer taraftan 
beyefendi hazretlerinin malkinası, parası var on 
bin yarım alsın. Ben on saat çalıştığım halde o ilki 
saat çalışacak, yine ona, mükâfat vereceksiniz. 

<SÂMÎ B. (îçel) — Kavanini iktisadiye böyle 
bir şey yazmaz. 

Dr. MUSTAFA B. (Kozan) .— Rica ederim 
biraz okuyunuz. 

SÂMÎ B. — Doktorluk yerine biraz da iktisat 
okuyunuz. 

Dr. MUSTAFA B. (Devamla) — Teşekkür 
öderim. 

Sonra ikinci mesele Gümrük meselesi. Yani 
bunlara, vereceğimiz şeyi, himayeyi gümrükten af 
suretiyle mi yapalım, yoksa başjka bir suretle mi 
yapalım? Bendeniz Gümrük Resminden af sure
tiyle yapılmasına katiyen taraftar değilim. Bu 
büyük bir suiistimale sebebolur. Aşar toplanıyor. 
Şu kadar zimmet çıkartmıştır, şu kadar verir. 
Bundan herkes tenef f ü eder. Bir kişi istifade ede
ceğine birçok (kimseler istifade etsin. Sonra bu 
eşyanın getirmesini tutuyorlar Ziraat Bankasına 

' hasrediyorlar. Bendeniz bunu anlamıyorum efen-
ıdiler. Ziraat Bankası bunu bütün memlekete teş
mil edebilecek büyük bir bünyeye malik değildir. 
Bu işi Ziraat Bankası yapamaz. Eğer bunu yap
mak istiyorsanız kalmış çok zahire vardır. Bun
ları alsın. Bunları zavallı zürra' namına gönder
sin, satsın, bu İşi yapamaz. Binaenaleyh bunu ya
pacaksanız - ki, bendeniz bunun taraftarı deği
lim - yalnız Ziraat Bankasına hasretmeyiniz. Her 
hangi bir müesseseye, yani Ziraat Bankası tara
fından tasdik edilen her hangi bir şahıs 'kendi na
mına bunları getirebilsin. Esas itibariyle gümrük 
doğru değildir. 

ikincisi makinaların memlekete girmesi taraf
tarıyım. Fakat kayıt altında olarak. Yoksa ben 
kanunun reddine şiddetle taraftarım. , 

ALÎ RIZA B. (Kars) — Müzakeresine başla
dığımız ve heyeti umumiyesi üzerinde müzakerede 
bulunduğumuz kanun lâyihası hakikaten çok kıy
mettardır. Her halde alelade bir lâyihai kanuniye 
gibi telâkki edilemez. Bu lâyihanın doğrudan doğ
ruya (memleketle çok alâkası vardır. Arkadaşlar-
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dan bâzıları diyorlar ki; bundan birkaç adam isti
fade edecektir. Bundan, diğer köylü çiftçilerimi
zin bu ımakmaları işletmeye .kabiliyetleri yoktur 
gibi bir mâna çıkıyor. Bendeniz buna katiyen işti
rak edemiyeceğim. Çünikü köylülerimizin bu gibi 
mıalkinaları işletmeye gayet büyük kabiliyet ve ik
tidarları vardır. Yalnız şimdiye kadar bunları 
göstermediğimizden dolayıdır ki, bilmiyorlar. Ma
demki şimdiye kadar böyle olmuş, acaba bundan 
sonra da bunları bilmiyorlar diye makina-
dan bunları mahrum etmek mi icabeder? 
Ancak bendeniz burada bir şeye itiraz 
edeceğim. Bu makinaları Ziraat Bankası 
vasıtasiyle getirtmek katiyen doğru olamaz. 
Zira Ziraat bankalarının ambarlan yoklanacak 
olursa, alât ve edevatı ıziraiyenin tozlanmış, çürü
müş olduğunu görürüz. Çünkü canları acımıyor, 
Hükümet parası ile alınmıştır. Bunları vaktiyle 
köylüye tevzi etmeye ve bu suretle köylüyü çalış
maya teşvik ve iöbar etmeye teşebbüs etmemiştir. 
tir. Mademki makinaların, alât ve edevatı fen-
niyenin memleketimize girmesini arzu ediyoruz, 
bunları gümrükten muaf tutmalı, herkes bun
ları serbest getirmeli ve satmalı. Bir tüccar 
getirdiği makinayı getirinciye kadar koruya
cağı gibi, getirdikten sonra da onu muöıafaza-
ya mecburdur. Aksi takdirde malını satamaz. 
Bu işi Ziraat Bankası yapamaz. Meşhur darbı
meseldir. «El eli ile görülen işten hayır çık
maz» derler. Binaenaleyh bu kanunu bendeniz 
memleketle gayet alâkadar görüyorum. Bunun 
heyeti umumiyesinin müzakeresini kâfi görerek 
maddelerin müzakeresine geçilmesini teklif ede
rim. (Birinci maddeyiz sadaları) Efendim öyle 
ise bendeniz yanılmışım. Affedersiniz. Ben söz
lerimi heyeti umumiyesi hakkında söyledim ve 
heyeti umumiyesinin müzakeresi oluyor zanne
diyordum. Halbuki birinci madde müzakere edi
liyormuş. 

REİS — Efendim encümenden gelen birinci 
maddenin müzakerisini yapıyoruz. 

ALÎ RIZA B. (Devamla) — Mamafih söyle
diğim sözler birinci madde hakkında da söyle
nebilir. Makinaları Gümrük Resminden muaf 
tutunuz. Fakat Ziraat bankalarını veyahut her 
hangi bir yeri buna memur etmeyiniz. Serbest 
olarak tüccar getirsin, zürra getirsin, esnaf ge
tirsin, herkes işini görsün. 
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DURAK B. (Erzurum) — Efendim bende

niz bu hususta uzunboylu söz söyliyecek deği
lim. Encümenin yapmış olduğu maddeye taraf
tarım, yalnız bir mesele vardır ki, unutulmuş 
mudur? Yoksa her hangi bir mülâhazaya meb-
ni buraya konmadığına müteessir oldum. Bu 
da otomobillerdir. Otomobillerin de bu meyana 
dâhil olması lâzımdır. Memleketimizde vesaiti 
nakliye çok azalmıştır. Nitekim ziraate elveriş
li olan hayvanatı da Gümrük Resminden muaf 
tutuyoruz. İşte otomobiller de Gümrük Resmin
den istisna edilerek memlekete girerse... 

MUSTAFA B. (Karahisarı Şarki) — Yolları 
ne yapalım? 

DURAK B. (Devamla) — Yolları da müm
kün olduğu kadar yaparız. Bu suretle vesaiti 
nakliye olarak kullanılan hayvanlarımızın bir 
kısmını nakliyeden çıkararak ziraatte kullanırız 
ki bu da zürra için çok faydalıdır, istifademiz, 
yalnız hayvanlar vesaiti nakliye olmaktan çıkarı
lıp ziraatte kullanılmasiyle de kalmaz. O da 
şudur ki: Bâzı yerlerde bugün arpanın kilosu 
beş kuruşadır. Bâzı yerde on ve bâzı yerde on 
beş ve hattâ yirmi kuruşa çıkar. Bâzı yerlerde 
ise üç kuruştur. Bu üç kuruşa olan yerden di
ğer pahalı »olan yerlere vesaiti nakliyemiz ol
madığından dolayı arpa sevk etmek pek çoğa 
mal oluyor. Meselâ Keskin'i nazarı itibara ala
lım. Keskin'de arpanın yarım kilesi -yani İs
tanbul kilesi - kırk kuruşadır. Otomobilleri
miz, vesaiti nakliyemiz çok olsa orada kırk ku
ruşa satılan bir arpa burada yetmiş kuruşa sa
tılacaktır. Bundan zürra da istifade eder. Bu 
suretle memleketimizin her hangi bir köşesinde 
bulunan halk fazla pahalılığa mâruz kalmaz. 
Bunun için bendeniz Heyeti Aliyenizden rica 
ediyorum. Her halde otomobiller, vesaiti nakli
ye cihetinden ve onların kullanılması dolayısiy-
le nakliyede kullanılan hayvanların ziraate tah
sisine imkân bulunması yüzünden memleket 
için çok faydalı olacaktır. Bu itibarla Gümrük 
Resminden muaf tutulması faydalıdır. Bu mad
deye otomobillerin de ilâvesini rica ve teklif 
ediyorum. Bu hususta bir takrir de veriyorum. 

MAZHAR MÜFÎD B. (Hakkâri) — Efendim, 
Muvazenei Maliye Encümeninden gelen bu mad
denin en mühim kısmı fıkrai âhiresidir. Fıkrai 
âhirede diyoruz ki: Gümrük ve istihlâk resimle
ri, hini ithalinde iktisat Vekâleti »bütçesinin mu-
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avenet faslına zimmet kaydedilecek ve ondan 
mahsubu icra edilecek. Malûmuâliniz beyefendi
ler, kaybetmiş olduğumuz rüsumu bu mesele te
min etmiş olmuyor. Mahsup demek; bir bütçede 
zimmet, bir bütçe mahsup faslı vardır. Kâğıt 
üzerinde rakamdan ibarettir. Fakat; esasen Rü
sumu îstihlâkiye ve Gümrük Resminin miktarı, 
girmiş olan bu eşyadan yüz bin lira tutuyorsa 
bu yüz bin lira gidiyor, yanıyor. Yarın (bunu te
min edemiyeceğiz. Şu halde bu madde neyi temin 
ediyor? Bu madde gümrükten ne gibi eşya girdi, 
onu tesbit ediyor? Yoksa Gümrük Resmini kay
bettik. Bu suretle o parayı temin demek değildir. 
Şu halde madem ki, Gümrük Resmini kaldırıyor
sunuz; şu maddeyi kabul ettiğiniz zaman bu Güm
rük Resmi gidiyor. Geçen içtimadâki müzakere 
para meselesi idi. Bunu affettikten sonra artık 
kırtasiye muameleleriyle, mahsup muameleleriyle 
Ziraat Bankasını kendi esas vazifesinden ayıra
rak benzin, petrol, karboniyeti potas, karboniye-
ti sud, göztaşı bilmem ne gibi şeylerle, eczacılık 
ettirmek, sulfata sattırmak kendi esas vazifesin
den ayırıp da bunları yaptırmak doğru değildir. 
Bu vazifeyi kontrol ettirmek için neden kendi işi 
başından aşan Ziraat Bankasını tavsit ediyorsu
nuz? Şunu demek istiyorum. Mademki bu giren 
eşyanın Gümrük Resmi senede on bin, yirmi bin, 
kırk bin, lira ne, iıse zaten onu kaybetmişizdir, 
madem ki, affı göze aldık, sanayiin terakkisi için 
bundan sarfınazar ediyoruz; artık mahsup mua
melesi ne oluyor? Kâğıt üzerinde güya Gümrük 
Resmini kazanaeakmışız gibi mahsup muamelesi 
yapmak suretiyle birbirimizi aldatmaya mahal 
yoktur. Bunlar hiçbir şey temin etmez. Bundan 
sarfınazar bir, ikincisi; kontrol vazifesini Ziraat 
Bankasına vermeyiniz. Gidiniz Ziraat Bankasına, 
geçen gün bir arkadaşımla hem de müdürün ya
nında oturduğumuz halde bir saat on dakikada 
para yatırabildik. Kimi geliyor kinin verin, öte
ki geliyor şunu isterim, beriki geliyor bunu isti
yorum diyor, öteki geliyor, alâtı ziraiyesinin fi
lân yeri kırılmıştır onun tamirini Miyor. Rica 
ederim, sonra bir de diyoruz ki, Ziraat Bankala
rımız halka karşı muamelesini tasibediyor, şöyle 
ediyor, böyle ediyor. Şimdi bir de komüsyoncu-
luk veriyorsunuz. Osmanlı Bankasına gidiyorsu
nuz, beş on dakikada işiniz oluyor. Onun için 
madem ki, Gümrük Resmini affediyoruz; serbest 
bırakmak lâzımdır. Fakat bir kontrole lüzum gö-
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rüyorsanız onun da aidolduğu bir daire tarafın
dan yapılmasını kabul ediniz. 

Sonra efendiler, mükâfatı nakdiye devri geç
miştir. İlmi iktisat bugün mükâfatı nakdiyeye ka
bul etmiyor. Zamanı geçmiştir. Zira bilirsiniz 
meselâ Mesajeri Kumpanyasına prim verilirdi. 
Bilmem ne kumpanyasınla mükâfatı nakdiye veri
lirdi. Fakat bunlar (bir netice tevlidedememiştir 
ve bugün bunun zamanı geçmiştir. Dünyada il
men faidesi olmıyan mükâfatı, metruk olan bir 
usulü, zaten ziraati çok geri kalmış olan memle
ketimizde güya bir vasıtai terakki imiş gibi, tat
bik etmekle ziraati ilerleteceğimizi ümidetmiyo-
rum. Bizde yalnız ziraat değil, sanayi de lâzım
dır. 

Hulâsa; mademki bugün bu tesbit ediliyor; 
bunu serbest bırakmanızı rica ederim. Kont
rol için belediyeleri mi vasıta yapacaksuıız, 
ne yaparsanız yapınız. Ziraat Bankasını halka 
karşı tasibat icrasına sevk etmiyelim. Ziraat 
Bankası tahkikat yapacak, tetkikat yapacak 
Geçende arz ettiğim gibi, banka ziraatte müs
tamel potas yerine sabun potası getirmiş ve 
bağcıların bağı yanmıştır ve bunda hakkı var
dır. Çünkü işi başından aşmıştır. Bir de 
Ziraat Bankası bununla uğraşacak olursa bu 
doğru değildir. Ziraatin terakkisi isteniliyorsa 
serbest bırakınız. 

Gümrük Resmini kaybediyoruz. Efendiler 
rica ederim, gümrük demek yalnız membaı 
varidat demek değildir. Malû'muihsanmızdır 
ki, Gümrük Resmi her hangi eşya için âzami 
bir dereceye çıkar, hangi eşya için asgari 
bir dereceye iner. Herhangi mevad için bütün 
bütün r e f edilir. Bunlar ayrı ayrı mesaildir. 

Saniyen : İktisat mesailinden bahsedilince 
tabiîdir ki iktisat mesailiyle siyaset yekdiğe-
rinden gayrikabili tefrik mesaildendir. Bu
gün gümrük meselesi malî mesele olmaktan 
ziyade siyasi mesail meyanma girmiştir. Bi-
naenalyeh bize " lüzum olan mevad hakkında 
elbette Gümrük Resmi tenzil edilir veyahut 
siyasi bir noktai nazardan Gümrük Resminin 
tezyidedildiği varittir. Yine siyasi bir noktai 
nazardan gümrüğün tenkis edildiği varittir. 
Binaenaleyh bunu gümrükle karşıtırmıyalım. 
Gümrük Resmini affediyoruz, bu kanunla af
fedilmiş demektir. Serbest bırakılmalıdır. Yal
nız bir kontrol isteseniz ki, bendeniz onu da 
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kabul etmiyorum. Mademki burada bağırıyo
ruz, bir buçuk milyon çiftçimiz var, bir buçuk 
milyon çiftçinin içerisinde istese beş yüz kişi 
olsun bu kanundan istifade ederse yine bir 
şeydir. Ziraatin terakkisi için her gün ve her 
vesile ile burada bağırıyoruz. Elimize bir 
fırsat geçmiştir ve cümlemiz de arzu ediyoruz. 
Niçin bunları sebst bırakmıyoruz? Kanunlar 
yapalım. Mademki ziraatin terakkisini istiyo
ruz, mademki sanayiin terakkisini arzu ediyo
ruz, mademki artık makina devrinin memle
kete ithalini istiyoruz; o halde bunları ser
best bırakmanızı rica ederim. 

AVNÎ B. (Saruhan) — istihsali tezyidede-
eek bir şeyden hiçbir vakit istihlâk Resmi alın
mak doğru olamaz. 

REİS — Efendim söz alan arkadaşlarımız 
kalmamıştır. Müzakerenin kifayeti 'hakkında 
bir takrir vardır. Mesele de tenevvür etti zan
netmiyorum. 

FAHREDDIN B. (Kars) — Bir takrir ver
dim. -

Riyaseti Celileye 
Esbabı mucibesini arz ettiğim veçhile mev

zuu müzakere olan birinci maddedeki levazı-
mat meyanma vesaiti nakliyeye elverişli her 
nevi otomobillerin de ithalini teklif eylerim. 

Erzurum 
Mustafa Durak 

Riyaseti Celileye 
işbu muafiyetten istifade eden erbabı ziraat 

eşyayı mezkureyi muhtassulehinin gaynya sarf 
ve istihlâk ederse on liradan elli liraya kadar 
cezayı nakdî alınır ve bu hareketin tahakkukun
dan sonra müsaadei vakıadan istifade ettirilmez. 

Bolu 
Şükrü 

Riyaseti Celileye 
Mesele tenevvür etmiştir, müzakere kâfidir. 

Bu kanun umumiyetle köylü halkının külfetli 
hizmetini teshil edecektir. Maddenin reye vaz'-
edilmesini teklif eylerim. 

Kars Mebusu 
Fahreddin 

RElS — Efendim İM tadilname var. Bu ta-
dilnamenin birisinde ceza vaz'edin diyor. Bu 
istenilen şey üçüncü maddede vardır. Mevzuu 

v 
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müzakere birinci maddedir. Bu takriri üçüncü 
maddede nazarı dikkate alırız. Sonra efendim 
Durak Beyin tadilnamesi vardır. (Tekrar okun
du.) Bu takriri nazarı dikkate alanlar ellerini 
kaldırsın. 

SÂMÎ B. (içel) — Neyi reye koydunuz? 
EElS — Otomobilleri efendim. 
MUSTAFA B. (Kozan) — Hangi cins oto

mobilleri? 
LÛTFI B. (Malatya) — Bu ayrıca bir tek

liftir, Lâyiha Encümenine gitmelidir. 
DURAK B. (Erzurum) — Bu ayrı bir teklifi 

kanuni değildir. 
REİS — Efendim lâyiha ile alâkadardır. 
NEBÎL Ef. (Karahisarı Sahib) — Lüksler 

dâhil mi, değil mi? Onu söyleyiniz efendim. 
REİS — Nazarı dikkate alanlar ellerini kal

dırsın. Ekseriyetle nazarı dikkate alınmıştır. 
ALI CENANI B. (Gazianteb) — (Her nevi) 

denilmiş (nakliyatta müstamel) kelimesinin ilâ
vesini teklif ediyorum. 

DURAK B. (Erzurum) — Reis Beyefendi, 
takrirde vardır. Vesaiti nakliyeye elverişli olan 
otomobiller denmiştir. 

ALI CENANI B. (Gazianteb) — Nazarı dik
kate alınınca encümene gitmesi lâzımdır. 

RE IS — Efendim birinci maddenin şekli mu
addeli okunuyor. 

Ziraatte müstamel hariçten ithal edilecek me-
vaddın Gümrük ve İstihlâk Resmine dair Kanun 

MADDE 1. — Ihtiyacatı ziraiye için çiftçi
lerle bağcılara tevzi ve itâ edilmek üzere Ziraat 
Bankasının hariçten celp ve ithal edeceği tır
panlar ve makina kayışları ve yedek aksamı ve 
makinalara muktazi vakum, gres, benzin, ben
zol ve petrol ile karboniyeti potas, karboniyeti 
sud, göztaşı, zaçıkıbrıs ve kükürdün ve nakliya
ta elverişli her nevi otomobillerin Gümrük ve 
istihlâk resimleri hini ithalde Ziraat Bankası 
namına zimmet kaydedilerek iktisat Bütçesinde 
çiftçi ve bağcılara muavenet namiyle açılacak 
bir faslı mahsustan mahsubedilir. 
• RElS — Efendim, birinci maddeyi bu su
retle kabul edenler ellerini kaldırsın. Ekseriyet
le kabul edilmiştir efendim. 

MUSTAFA B. (Karahisarı Şarki) — Reis 
Bey, rica ederim Meclisin ekseriyeti kaç kişi
dir? (Vardır sesleri) (Sağdan : Ekseriyeti yok
tur sesleri) (Soldan : Ekseriyeti vardır sesleri) 
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A^Nl B. (Saruhan) — Mustafa, Bey, o hu

susun takdiri Riyasete aittir. 
NEBlL Ef. (Karahisarı Sahib) — Ekseriye

tin takdiri Riyasete aidolduğu gibi birinci mad
de reye kondu, Mecliste ekseriyet var Duyurul
du. Müsaade buyurun, birinci maddei kanuniye 
gerçi reye kondu. Makamı Riyasetten ekseri
yet mevcudolduğu buyuruldu. Rica ederim 
Mecliste nisabı müzakere var mıdır, yok mu
dur? Soruyorum. (Vardır sadaları) 

REÎS — Kanunun heyeti umumiyesi tâyini 
esami ile reye konacaktır. 

NEBlL Ef. (Karahisarı Sahib) — Rica ede
rim, lalettayin şimdi kapıdan giren bir arkadaşa 
soralım, ne kanunu müzakere ediliyor diye. Ka
tiyen bilmiyecek, körükörüne rey verecektir. 

CELÂL B. (Gene) — Körükörüne sözünü 
size reddederiz. 

NEBÎL Ef. (Karahisarı Sahib) — Sorunuz, 
ne kanunu olduğunu bilmezler. 

RElS — Nebil Efendi. Susunuz. Efendim, ek
seriyeti bilmuayene müzakereye başladık, müza
kere bilâinkıta devam etti. 

NEBÎL Ef. (Karahisarı Sahib) — Teamül 
veçhile. 

RElS — Maddenin reye vaz'ma kadar iti
raz varidolmadı. Reye vaz'mdan sonra ve ek
seriyete iktiran ettikten sonra «ekseriyet yok» 
demek doğru değildir. 

OSMAN B. (Kayseri) — Reis Bey; nasıl ek
seriyet var? Elli tane âza vardır. 

REÎS — Ekseriyet vardır. Onu takdir et
mek Makamı Riyasete aittir. 

OSMAN B. (Devamla) — Evet onu ben tak
dir edemem. Nizamname takdir eder. 

CELÂL B. (Gene) — Sen takdir edemezsin. 
(Burada şahsi dövüşe mahal yok sesleri) 

REÎS —• Efendim, muamele Nizamnameye 
muvafıktır. 

NEBÎL Ef. (Karahisarı Sahib) — Ekseriyet 
yoktur. Hakkımda ne muamelei kanuniye lazım
sa yap. işte Nizamnamei Dahilînin tatbikini 
talebediyorum. 

CELÂL B. (Gene) — Meclisi tenkid edemez
siniz. Onu Osman Bey takdir edemezler. 

OSMAN B. (Kayseri) — Nizamname takdir 
eder. 

NEBÎL Ef. (Karahisarı Sahib) — Şahsi men
faatinize mi hizmet edeceğiz beyefendi? 
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CELÂL B. (Gene) — Haydi, haydi. 
RElS — Muamelei nizamiye veçhile ekseri

yetle karar verilmiştir. I 
SÂMt B. (İçel) — Değildir. j 
REÎS — Madde kabul edilmiştir. ' 
NEBÎL Ef. (Karahisarı Sahib) — Reiyimizi 

vermiyeceğiz. Şahsın, üç beş kişinin menfaatine 
hizmet edemeyiz. j 

RElS — İkinci madde okunacak : | 

MADDE 2. — Ziraat Bankası birinci madde
de mezkûr mevaddı yalnız çiftçi ve bağcılarla zi
raat ımıakinası sahiplerine vermeye ve bunların 
ziraatten başka hususatta istimal edilmiyeceğme 
dair teminat aimıya mecburdur. 

(Gürültüler) 
ABDÜLHAK TEVFİK B. (Dersim) — Du

rak Bey arkadaşımız ve saire tarafından tadil 
teklifleri veriliyor. Maddenin mahiyeti tebdil olu
nacaktır. Bunun için Maliye Vekilinin burada 
bulunjması lâzımdır. Reis Bey usulü müzakere 
hakkında arz edeceğim. Bendeniz meselenin iki 
şey ile münasebetini görüyorum. Bu teklifi ka
nuni encümende Maliye Vekilinin huzuriyle mü
zakere edilmiş ise de şimdi Durak Bey ve sair 
arkadaşımız tarafından tadil teklifleri verildi. 
Varidat mesailinin müzakeresinde her halde Ma
liye Vekilinin (burada bulunması lâzımdır. Eneü-' 
ımen varidat hakkında (bir şey söyMyemez. 

RElS — Muvazenei Maliye Encümeni hazır
dır. 

MAZBATA MUHARRÎRÎ MAZHAR MÜ-
FİD B. (Hakkâri) — Efendim Vekillerin bulun
masına hacet yoktur. Biz asiller, buradayız. 

HACI TAHIR Ef. (İsparta) — Teminat ne
dir? Encümen izahat versin. 

MEHMET ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — 
Veremez efendim; mânâsız bir kanundur. 

ABDÜLKADÎR KEMALÎ B. (Kastamonu) 
— Bizim icrai salâhiyetimiz vardır. 

REİS — Maliye Vekilinin huzuriyle kanunun 
ımüzakeresini kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Kabul edilmedi. 

Efendim ikinci maidde hakkımda söz istiyen 
var mı? (Yok sesleri) 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Teminat 
mutlak mânası itibariyle muvafilktir.. Mahallerin
de yapılabilir. 

ALİ CENANİ B. (Gaşrianteb) — Ayma tali
mat yapılacaktır. (Encümen izahat versin sesleri) 
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MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı ıSahifo) — 

Cevap veremezler mânâsız bir kelimedir. 
REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Efendim 

teminat kelimesinin mânayı hukukisi malûmdur. 
Bir şahsın diğerine kefil olabilmesi gibi. 

OSMAN B. (Kayseri) — Efendim gözümü
zün önünde Nizamnamei Dahiliye mugayir olarak 
ekseriyet olmadığı halde madde fcalbui olundu bu
yurdunuz. 

REİS — Onu Riyaset tâyin eder ©fendim. 
OSMAN B. (Kayseri) — Hissî hareket edi

yorsunuz. 
REİS — Efendim ikinci (maddeyi reyi âlinize 

vaz'ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Kabul edilmedi. İkinci madde tayyedilmdştir. 

.OSMAN B. (Kayseri) — Deminki de reddo-
lundu, ekseriyet ile değildi. 

REİS — Osman Bey onu ıbiz tekdir ederiz, 
size ait bir şey değildir. 

BEHÇET B. (Kângın) — Herkesin kendi 
parasiyle alacağı eşya üzerinde keyfe mâyeşa ta
sarrufunu bu kanun ile menetmek birkaç gün 
evvel kabul ettiğimiz Hürriyeti Şahsiye Kanu
nu ile tazad teşkil etmez mi? 

REİS —• Üçüncü maddeyi ikinci madde ola
rak okuyoruz : 

MADDE 2. — Ziraat Bankasından aldığı 
mevaddı ziratte istimal etmeyip de ahara sa
tanlardan on liradan yüz liraya kadar cezai 
nakdî alınır. 

RElS — Efendim ikinci madde hakkında 
söz istiyen var mı? 

BEHÇET B. (Kângın) — Bu madde için 
izahat istiyorum. (Ekseriyet yok sesleri) 

Ziraat Bankası vasıtasiyle gelecek eşyayı 
oradan kendi parasiyle alarak bilâhara satmak 
suretiyle vukubulan tasarruftan dolayı bir 
kimse hakkında tâyini cezaya mahal görmek 
için hikmeti hukukiye nedir? Bunu kanun ile 
menetmek, birkaç gün evvel çıkardığıma Hür
riyeti şahsiye Kanuniyle nasıl tevafuk eder? 
Herkesin tasarrufa tabiî hakkı vardır. Bu
nun için Ziraat Bankasından parasını verip aldı-, 
ğı şeyi başka birisine sattığından dolayı ceza ver
mek doğru değildir. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Efen
dim böyle bir maddeye ihtiyacolduğu bedihi-
dir. Çünkü mutlaka teminat vermek lâzımdır. 
(Hangi madde hakkında sesleri) 
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BEHÇET B. (Devamla) — Bunda hikmeti 

hukukiye aramak isterim. Bunu vaz 'edenler 
ne gibi esababı mucibe düşündüler de buna ce
za tatbik ettiler? Hangi kanundan bunu aldı
lar? Soruyorum. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Efendim 
böyle bir maddeye ihtiyacolduğu bedihidir. 
Behçet Bey teminat alınmasının doğru olma
dığını söylüyor. Ben ziraatte istimal edeceğim 
diye gelip Gümrük Resminden istifade eden 
bu adam bu sözünü tutmazsa ne olacak? 

ABDÜLKADÎR KEMALÎ B. (Kastamonu) v 
— İktisat Encümeni namına mı sözünüz? (Han
gi maddeye dair sesleri) 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Eski 
üçüncü, yeni ikinci maddeye. Aldığı mevaddı 
ziraatte istimal etmeyip de ahara satanlardan 
on liradan yüz liraya kadar ceza alınır diyor. 
Behçet Bey bunun hangi esasatı hukukıyeden 
alındığını soruyor. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) 
— Bu kanunun inhisar şeklinde çıkmasından 
doğrusu ben bir şey anlamadım. Kabul edilen 
maddeler hakkında söz söylemek imkânı olma
dığından yalnız bu cezaya aidolan madde hak
kında söyliyeceğim. 

REFÎK ŞEVKET B. (Saruhan) — Tevsi-
kan böyle bir maddenin konmasına tarafta
rım. (Doğru sadalan) 

SABRÎ B. (Kastamonu) — Emniyeti suiis
timaldir. 

REFÎK ŞEVKET B. (Saruhan) — Evet 
suiistimaldir. 

ÖMER LÛTFÎ B. (Saruhan) — Cezanın 
Resim nispetinde olması lâzımgelir. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — 
Madde (hakkında söz söyliyeceğim. Bu madde
de deniliyor ki hilafı hakikat beyanatta bulu
narak Resimsiz benzin getirtip de başka yere 
sarf edenler on liradan yüz liraya kadar ceza-
yi nakdi verecek. Büyük kazançlar mukabilin
de beş liradan yüz liraya kadar cezayı nak
di bir şey değildir. Devairi resmiye huzurunda 
hilafı hakikat beyanatta bulunanlar üç aydan 
üç seneye kadar hapsedilir. Bu kayıt kanunu ceza
nın yüz elli beşinci maddesinin zannederim üçün
cü zeylinde vardır. Burada bunun hiçbirisi yok
tur. Biz zürraı korumak istiyorsak, zürram is-
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tif adesini İstiyorsak on liradan yüz liraya kadar 
cezai nakdî verecek... 

HASAN BASRÎ B. (Karesi) — Her halde 
on lira mı verecek. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Evet 
on lira verecektir. Bu işde kazançları olanları 
siyanet için konmuş. Güya zahirde bir tecziye 
için konmuş gibi bir maddedir. Fakat bunun 
burada bir mânası yoktur. 

ABDÜLHAK TEVFÎK B. (Dersim) — 
Makinaların umuru ziraiyede daha doğrusu 
mesaili iktisadiyede fevaidi pek çoktur. Mille
tin menfaatine hizmet etmek istiyorsak zürraa 
aidolan mevaddı Gümrük Resminden muaf tu
tarız. Ve serbest bırakırız ki zürra istifade et
sin. Böyle bir dairenin inhisarı altına koymak 
üç beş kişinin istifâdesini temin etmektir. Ben
deniz takyidi bilizum görüyorum. Malûmuâliniz 
biz milletimize en yüksek hakkını en (bariz vü-
satiyle verdiğimiz halde umuru ziraiyenin, me
saili iktisadiyenin böyle bir kayıt ve cebir al
tına alınması hiçbir vakit doğru değildir. Şu
rada burada birkaç mahalle inhisar ettiriliyor. 
Demek oluyor ki bunu bankadan tesellüm ede
cek zat ttıer halde bir vesika •mukabilinde ala
caktır. Bankanın takyidi lâzımgeliyorsa mMete 
bu mevad verilirken cezanın ne lüzumu var
dır? Arkadaşlarımızın bâzısının burada ifade 
•ettiği gibi İzmir'de, şurada burada bâzı kimse
lerin istifadesinden' başka bir şeye hizmet et-
miyecektir. Milleti serbest bırakalım ki ikti
sat terakki etsin. Bu maddeye lüzum yoktur. 
Milleti daima ceza tehdidi altında bulundurmı-
yalım. Mesaili ziraiyede olsun, mesaili iktisadi
yede olsnn milleti, halkı serbest bırakalım. 

ABDÜLKADÎR KEMALÎ B. (Kastamonu) 
— Efendim bendenize kalırsa bu maddeye lü
zum yoktur. Yalnız benzin, gaz yağma Güm
rük Resminden muafiyet veriyoruz diye ala
caklarını acaba sonra satarlar mı? Başkasına 
vererek gayrimeşru istifade ederler mi gibi bir 
şey hatıra gelebilirdi. Fakat efendiler mesele
nin içine otomobiller de girdi. İki bin beş yüz 
liralık bir yük otomobili getireceğim. Fevkalâ
de bir mecburiyet karşısında kalırsam satamı-
vacaînm. Gavet garip bir hakkı temellüktür. 
Ben ona sahiboîacağım. İndelican ben o yük 
otomobilini satamıyaca^ım. Çünkü kavıt altı
na konmuştur. Bunun da mânası yoktur. Bi
naenaleyh maddeye lüzum yoktur. 
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MAZHAR MÜFİD B. ( H a v a r i ) — Efen

dim bendeniz de Ibu maddenin tayyuıı teklif 
ediyorum. Zira ziraatın inkişafı için veyahut 
her 'hangi foir umuru hayriye için bir kanun 
yaptığımız zaman derhal suiistimal vâki olacak, 
'binlerce liralar çalınacak. Aman hapisler, ceza
lar diye bir fikir hâsıl oluyor, feveran ediyo
ruz. Beraati 'zimmet asıldır. 

Saniyen Abdülkadir Kemali Beyin buyurdu
ğu gibi benim bir otomobilim vardır. Mali sa-
rihimdir, benim bir hakkı tasarrufum vardır. 
Bu kanun nasıl oluyor da beni tahdidediyor? 
Daha dün kabul ettiğimiz Hürriyeti Şahsiye 
Kanununa tamamen mugayirdir. Beni hakkı ta
sarruftan, hakin temellükten menedecek bir ka
nun koyuyorsunuz. Dün kabul edilen Hürriyeti 
Şahsiye Kanununa münafi bir kanun yapıyor
sunuz. Hürriyeti şahsiye var, ben serbestim, 
şöyle yaparsa, böyle yaparsa, gibi tevehhüme iti
bar yoktur ve millete sağa baktın ceza, sola 
baktın ceza, bu milleti ahlâksızlığa sevk eder. 
Şimdiden millet hakkında böyle düşünmek doğ
ru değildir. Biraz faziletkâr olmak ve milleti 
de fazilete alıştırmak icabeder. Yoksa iki okka 
benzin satacak bilmem ceza görecek bu doğru 
değildir. Bendeniz de hukukşinas arkadaşlarım 
gibi bu maddenin tayymı teklif ediyorum. 

RIZA B. (Kırşehir) —. Bendeniz ibu kanu
nun ya bütün reddedilmesini veyahut (karışık ol-
mıyarak tamamen serbest olmasını veyahut ta
mamen Resme tâ'bi olmasını teklif ederim. Çün
kü efendim ben bugün hir renç'berim, nıakinam 
vardır, hariçten benzin getireceğim diye müra
caat edeceğim, beş ıbin kilo benzin getireceğim, 
ihtiyacından fazla kısmı da, satacağım. 

OSMAN B. (Kayseri) — Geçen sente Kay
seri de sattılar, ben gördüm, benzin sattılar. 

RIZA B. (Devamla) — Bu ziynet eşyasın
dan madu't Ibir şey değildir. Mutlak ya otomo
bilde veyahut ziraat makinalarmda yanacak
tır. Bunun için ya 'bunu tümden kaldırmalıdır. 
Yahut, hidbiri müstesna, olmamak üzere hepsi
ni Gümrük Resmine tâbi bırakalım. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — 
Ziraat Bankasının evvelde getirdiği tırpanları 
hatırlatırımı. 

İSMAİL SAFA B. (Mersin) — Efen
dim, <bu maddeye ihtiyaç vardır. Mademki Zi
raat Bankasının zürraa vereceği petrol ve bâ-
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I zı mevad Gümrük Resminden 'istisna ediliyor, 

mutlaka toir ceza vermek zaruretindeyiz. Çün
kü suiistimalin önüne geçmek kabil değildir. 
Kanunda yüz liraya karar verilmiştir. Halbuki 

1 kâr bin, iki ıbin, üç bin lira ve daha fazla ola
bilir. Benim kanaatime göre alınacak gümrü
ğün iki misli ceza alınmalıdır. 

AYNÎ B. '(Saruhanı) — Sefa Beyefendi, ta-
d'lname var, üç mislini teklif etmişini. 

İSMAİL SEFA B. (Devamla) — Faraza bi
risi petrol almıştır. Bunun Gümrük Resini bin 

| liradır. Aldığını hariçte satmıştır. Bu adam için 
iki veya üç misli ceza koyarsanız, yani o adamın 
sattığı eşyadan ettiği istifadeye göre ceza tâ
yin olunursa daha doğru olur. Onun için bun
dan istifade edenlerin derecesine göre birtakım 
cezaya tâbi tutmak lâzımdır. Binaenaleyh ben
deniz, alınan eşyanın Gümrük Resminin iki mis
linin ceza olarak alınması suretiyle kabulünü 
teklif ediyorum. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Efendim, bendeniz 
'buna dair hir takrir vermiştim ve bu takririm
de diyorum k i ; burada ziraat makinalarmda 
istimal olunacak nıevaddı kasdediyorum, yoksa 
Abdülkadir Kemali Beyin dediği gibi ziraat 
makina ve otomobiller satıldığında.. 

OSMAN B. (Kayseri) — İlâvesi kabul edil
di, ilâvesi.v 

ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Anladım efendim. 
Lâkin bunlarda istimal edilecek, mevaddı müş-
tailedir. 

ABDÜLKADİR KEMALİ B. (Kastamonu) 
i Ceza ona mı ait?... 

ŞÜKRÜ B. (Devamla) —- Ona ait diyorum 
I ben. Yani otomobil filân demiyorum. Bu yanlış 
I anlaşılmıştır. Böyle bir ceza konmazsa bunun 
i suiistimali taammüm eder. Açık kapı olur. Eğer 

tamim edilmek lâzımgelirse benzin ve petrolden 
ibarettir, diye tasrih etmek lâzımdır. Çünkü, 
ziraatte istimali kesirdir. Halbuki bu olamıya-

j caik. Binaenaleyh, ıbunu kasdettiğimiz zaman 
I benzin, petrol gibi mevaddı müştaileyi ınuhtas-

sulehinin gayrida istimal edenleri tecziye için 
I ve bunun başka yerlerde istimalimin meni için 
I bir tedbir vaz'ı kanaatindeyim. Rüfekadan bâ-
I zıları bu cezayı kâfi görmiyerek iki misli, bâzı-
I lan üç misli Gümrük Resmi almak mütalâasm-
I da bulunuyorlar. Halbuki iş böyle değildir. 
1 Gümrük Resmini iki üç misil almak kifayet et-
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mez. Her halde ceza muayyen bir miktarda ol
malıdır. Ancak, bunu muhtassunlehinin gayrıda 
istimal ettikleri tahakkuk edenleri badema bu 
muafiyetten istisna ettirmeli ki, badema böyle 
şeyler vükubulmasm. Bu daha muntazam, daha 
güzel bir ceza olur. Bendenizin kanaatim böyle
dir. Yoksa ziraat makinalarmı değil. 

AVNl B. (Sarııhan) — Efendim, Mazhar 
Müfid Bey biraderimizin söylediklerini tama
men kemali hürmetle tekrar ederim. Hakikaten 
halka hürmetkar olalım, itimatkâr olalım. An
cak, bâzı rüf ekanın, sinema için, şunun için, bu
nun için benzin geçiriliyor ve binaenaleyh, suiisti
mal edilir gibi bir kayıt ve kanaatle itayı rey
den imtina ettikleri anlaşılıyor. Binaenaleyh, 
bu maddeyi de bir ceza ile teyidetmek zarureti 
vardır. Bendeniz bu hususta diyorum ki; ziraat 
maksadiyle celbedilmiş olan her gûna mevaddı 
müştaile ve saireyi muhtassunlehine sarf etme
yip de onun gayrı hususata sarf etmek sure
tiyle suiistimalde bulunanlar Resmî Gümrük 
olarak istisna edilen miktarın üç misli cezayı 
nakdî ile cezalandırılır, suretini teklif ederim 
ve bu suretle bir tadilname de takdim ettim. 
Kabul buyurulursa şüphe izale edilmiş olur. 

SÂMÎ B. (içel) — Efendim, burada cezayı 
nakdî kısmı on liradan yüz liraya kadar tesbit 
edilmiştir. Halbuki bu madde benzin muamelâ
tında suiistimalin önüne geçecek bir şekilde 
tanzim edilmiş bir madde değildir. Çünkü, her 
hangi ehli zürradan olan bir adam ziraat ede
ceği on bin dönüm arazide istimal edeceği ben
zin miktarı, yirmi bin kilo benzin istimal edece
ğim, diye müracaatle, yirmi bin kilo benzini 
Gümrük Resminden istisnaen getirmesini temin 
ettiğine nazaran, benzinin Gümrük Resmi yüz 
lira, beş yüz lira değil, bin liradır. Hattâ bin 
lirayı da tecavüz eder. Binaenaleyh, bin liralık 
gümrükten istifade eden bu adam benzini âha
ra satmak suretiyle vereceği yüz lira cezadan 
hiçbir suretle müteessir olmaz. Bu itibarla ceza 
kâfi değildir ve suiistimalin önüne geçmeyi bu 
temin edemez. Onun için ithal etmiş olduğu 
benzin miktarının tâbi olduğu Gümrük Resmi
nin iki veya üç misli şeklinde madde tadil edi
lirse bu suiistimalin önüne geçebilmek imkânı 
temin edilmiş olur. Aksi takdirde madde nakıs
tır. Bin lira kazanan adam yüz lirayı seve seve 
verir. 
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DURAK B. (Erzurum) — Efendiler bende

nizin kanaatime göre bu maddeye esasen lüzum 
yoktur. Çünkü herhangi bir meselede halka bir 
kolaylık gösteririz, Mazhar Müfid Bey biraderi
mizin buyurduğu gibi arkasına bir de ceza taka
rız. Hiç olmazsa cezasız bir kanunumuz çıkmış 
olsun. Efendiler lüzumu yoktur, çünkü; bizim 
memleketimizde arkadaşımızın buyurduğu gibi 
yirmi bin kilo benzin alacak kaç kişi vardır? 

SAMİ B. (îçel) — on kişi! 
DURAK B. (Devamla) — On kişi de çıkmaz. 

Beş kişidir. Bir defada yirmi bin kilo benzin ala
cak insanlair her halde on kişiyi tecavüz etmez. 
Bizim memleketimizde çok sarfiyat yapabilecek 
kimseler, az alacak olan kimselerdür. Yüz, üç 
yüz, beş yüz, bin kilo. Zaten makinası olan bir 
adam diyelim ki bin kilo benzin sarf ediyor. Eğer 
kendisinin makinası varsa, erbabı ziraatten 
ise aldığı bin kilo benzini satmak ihtimali yoktur. 
Çünkü kendi ziraatinde kullanacaktır. İsterler
se bin lira versinler veremez ki verse. Birden 
bire biter ve bittikten sonra zerriyat müddeti 
geçer ve bütün bütün ziraatten müstefidolamaz. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) -~ Beyefendi yanlış düşü
nüyorsunuz. 

DURAK B. (Erzurum) — Rica ederim sözü
mü kesmeyiniz. Bunun için herhangi bir zürra o 
ki makinası vardır, benzin eline geçtikten sonra 
satmak ihtimali az olur. Bu, bir. İkincisi; mad
dede bir cümle var4 Bakınız bunda da bir nok
san var. «aldığı benzini ziraatte istimal etmeyip 
âhara satanlar» bu ahardan maksat kimdir? 
Meselâ bendeniz bugün 'ehli ziraattenım. Bir 
makinam var, beş yüz kilo benzin almışım bunu-
da kullanmak üzere almışım. Ihtimalki bana da 
bir keyfsizlik arız olmuş veyahut bir sebep do-
layısiyile ekemedim. Diğer bir arkadaşıma bu
nu satamaz mıyım acaba? 

HACI TAHİR Ef. (İsparta) — Madde işte 
bundan dolayı doğru ve tamam değildir. Tabii 
satarsın. 

DURAK B. (Devamla) — Sonra böyle ufak-
tefek iki okka, beş okka, on okka, elli okka, 
yüz kilo benzin memleketin bir tarafına sa
tılmış ve kaçırılmış diye bunu da mevzuu mü
zakere etmek doğru değildir. Çünkü memle
ketimize girecek benzin her halde menafii 
umumiyede ve menafii hususiyede kullanıla-

— S35 — 
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çaktır. Bu benzinler bizim memleketimizi yaka
cak değil bilâkis yapacaktır. Bırakınız biraz 
da gelsin, memleket imar edilsin, esasen bu 
kanuna katiyen lüzum yoktur. 

REÎS — Efendim Saruhan Mebusu Avııi 
beyin bir takriri va£\ Beyi âlinize vaz'edi
yorum 

Riyaseti Celileye 
Mesele tenevvür etmiştir. Maddenin reye 

vaz'ını ve tadilnamelerin nazarı dikkate alın-
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masını teklif eylerim. 

Saruhan 
Avni 

REÎS — Efendim üç tadilname var. Birisi iki 
misil Gümrük Resmi alınır, diğeri üç misil 
Gümrük Resmi alınır diyor. Birisi de cezayı nak
dî hakkındadır. Ekseriyetimiz kalmadı, vakit de 
biraz gecikti. Binaenaleyh Perşembe günü saat 
birde içtima etmek üzere Celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı müzakerat; saat: 4,10 

İçtimai âti rnznamesi 

İ. — Zaptı sabık hulâsası 

2. — Evrakı varide 
İstanbul Darüleytamlarma itası muktazi tah

sisat hakkında Heyeti Vekileden mevrut İâyihai 
kanuniye 

Merhun ve vefaen mcfruğ emlâk hakkında te
cili düyuna dair Heyeti Vekileden mevrut İâyihai 
kanuniye 

İzmir'in işgalinden 1335 senesi Mayıs iptidası
na kadar hizmet eden zâbitana kıdem zammı ita
sı hakkında Ertuğrul Mebusu Hamdi Beyle refi
kinin teklifi 

Kanunu Esasinin 47, 79 ncu maddelerinin tef
sirine dair mazbatanın takdimen müzakeresi hak
kında Muş Mebusu Mahmud Said Beyin takriri 

Mucur merkezinin nakli hakkında Yozgaçl 
Mebusu Süleyman Sırrı ve Kırşehir'Mebusu Sa
dık beylerin takrirleri 

Askerî Tekaüt ve İstifa Kanununun 38 nci 
maddesini muaddil Kanunun 4 neü maddesinin 
tayyına dair Heyeti Vekileden mevrut İâyihai 
kanuniye 

Rize ve havalisinde fındık ve saire yetiştiril
mesi hakkındaki teklifinin tesrii intacı hakkında 
Lâzistan Mebusu Esad Beyin takriri 

Müdafaai Milliye bütçesine tahsisat ilâvesine 
dair Heyeti Vekileden mevrut İâyihai kanuniye 

Bolu Mebusu Şükrü Beyin keresteler hakkın
da teklifi kanunilerini tesrii müzakeresine dair 
temenni takriri 

Tarife Kanununun 295 numaralı zeylini tadi-
len Heyeti Vekileden mevrut İâyihai kanuniye 

Encümenlerden gelen mazbatalar 
Hiyaneti vataniyeden mahkûm Hacı Mehmed 

hakkındaki hükmün tasdikine dair Adliye Encü
meni mazbatası 

Hiyaneti vataniyeden mahkûm hoca Mahmud 
hakkındaki hükmün tasdikine dair Adliye Encü
meni mazbatası 

Hapsanesinin tebdiline dair Hacı Mehmed ta
rafından verilen istidanın reddine dair Adliye 
Encümeni mazbatası 

İlâmı Heyeti Temyiziyece musaddak idama 
mahkûm Ali Efeye ait hükmün tasdikine dair 
Adliye Encümeni mazbatası 

Trakya mahaikimince hiyaneti vataniyeden do
layı verilen hükümlerin keenlemyekün addine ve 
evrakın mahkemei aidesine tevdii lüzumuna dair 
Adliye Encümeni mazbatası 

Müzakere edilecek mevad 
Hariçten ithal edilecek mevaddı müştaileden 

Resim alınmaması hakkındaki lâyihanın bakıyei 
müzakeratı 

Ziraatte müstamel hayvanattan Resim ahze-
dilmemesine dair teklif 

Memaliki müstahlasa mahakim mukarreratı 
hakkında İâyihai kanuniye. 
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