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B İ R İ N C İ C E L S fi 
Bed'i mtizakerat; saat: 1,30 

BEİS — İkinci Beisvekili Musa Kâzım Efendi Hazretleri 

KÂTİPLER : Mahmud SaidBey (Muş), Hakkı Bey (Van) 

REİS — Efendim, ekseriyet hâsıl oldu. Cel
seyi açıyorum. Zaptı sabık hulâsası okunacak : 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci Celse 
Birinci Reisvekili Hüseyin Avni Beyefendi

nin tahtı Riyasetlerinde bilinikat zaptı sabık 
hulâsası kıraat ve aynen kabul olundu. Memu
rin Muhakemat Heyeti Riyasetine Canik Me
busu Emin Beyin intihabolunduğıına dair tez
kere tebliğ edildi. Harcırah Kararnamesi hak
kındaki tefsirin şâmil olduğuna ve bundan me-
busanm istisnası ieabetmiyeceğine dair Kava-
nini Maliye Encümeni mazbatası kıraat ve ka
bul olunarak İdare Heyetine tebliğ edildi. Bâzı 
mazbatalar ruznameye alındı. Nisabı müzakere 
Kanununun iki maddesinin tadili hakkındaki 
lâyihai kanuniyenin her şeye tercihan müzake
resine dair olan takrir tâyini esamiyle reye 
vaz'olunarak 9 müstenkif ve 53 redde karşı 105 
reyle kabul edilip Mahakim mukarreratma dair 
Kanunun ikmalinden sonra müzakeresi karar-
gir oldu. 1339 senesi bütçesiyle bütçenin tas
dikine kadar üç milyon lira avans itasına dair 
lâyıhi kanuniye Muvazenei Maliye Encümenine 
havale edildi. Alişir ve rüfekası hakkındaki 
Adliye Encümeni mazbatası kıraat ve kabul 
olundu. Çester Projesinin hukuki kısmının 
tetkiki için Adliye Encümenine havalesine dair 
Ardahan Mebusu Server Beyin temenni tak
riri kabul olundu. Mülâzim Ahmecl Efendi 
hakkında Süleyman Sırrı Bey tarafından veri
len takrir İstida Encümenine havale ve tenef
füs için Celse tatil olundu. 

İkinci Celso 
İkinci Reisvekili Musa Kâzım Efendi Haz

retlerinin tahtı Riyasetlerinde bilinikat Mema-
liki meşgule mahakimi mukarreratma dair 
Kanunun birinci, maddesi müzakere edilerek 

(A), (B) fıkraları aynen kabul olundu. (C) 
fıkrası tadil takrirleriyle Adliye Encümenine 
verilerek Salı günü içtima olunmak üzere Cel
so tatil olundu. 

(İki yüzüncü içtima hafidir.) 

•İkinci Reisvekili Kâtip Kâtip 
Musa Kâzım Mamhud Saİd Hakkı 

2. — SUALLEÜ VE CEVAPLAB 

/. — Kangın Mebusu Neşet Beyin, belediye 
yeisine dair sual takriri Dahiliye Vekâletine ha- ~~ 
vale edilmiştir. 

REİS --- Zaptı sabık hulâsası hakkında 
mütalâa var mı! Zaptı sabık hulâsası aynen, ka
bul edilmiştir. 

5. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

/. — 1339 senesi bütçesinin tasdikine ka
dar üç ay için oluz küsur milyon liralık avans 
itasına dair kamın lâyihası ve Muvazenei Ma
liye Encümeni mazbatası 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. 
(Gümüşane) —• Efendim senei maliyemiz bu
gün hitama eriyor, yarın, senei cedidei maliye
nin birinci günüdür. 13-39 senei maliyesi zar

bında. bilûmum tekâlif ve rüsumun cibayetini 
temin edebilmek vo hidematı umumiyei Devleti 
sekteye uğratmaksızın ifa edebilmek için bu
günden itibaren Meclisi Âliden tahsisat almak 
mecburiyetindeyiz. Bunun için iki gün evvel 
arz ettiğim lâyiha, Muvazenei Maliye Encüme
ninde bittetkik tadilen Heyeti Celilenize takdim 
edilmiştir. Şimdi ruznameye alınarak müzake
resini teklif ediyorum. (Muvafık sadalan) 

REİS — Efendim; Hasan Beyefendi iza
hatta bulundular. Sene nihayeti olmak ınüha 
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sebetiyle Avans Kanuniyle tahsisat istiyorlar. 
Malımı olan meseleye takdimen müzakeresini 
istiyorlar.- Binaenaleyh Avans Kanununu tak-
dimen müzakeresini kabul edenler lütfen el kal
dırsın : Ekseriyetle kabul edilmiştir. Miizake-
reyo başlıyoruz. 

MUSTAFA NECATİ B. (Saruhaıı) — Ge
cen gün Meclisi Âlide mevzuubahsolan mesail 
intaeedilmedikçe diğer meselenin müzakeresine 
geçilemez vo mevzuubahsolamaz. Geçen gün 
karar verdik. Her gün bir karar vermek doğ
ru değildir. 

REÎS — Efendim, ekseriyetle kabul edilmiş
tir. Müzakereyo başlıyoruz. 

REFİK B. (Konya) — Efendim, bu bütçe 
hakkında anlaşılmaz bir tesadüf ve talihsizlik 
vardı ı. 

BEİS — Müsaade buyurunuz. Evvelen maz
batayı okuyalım. 

REFİK B. (Konya) —•• Heyeti umumiyesi 
hakkında müzakere cereyan etmezden evvel his1 

şekil arz edeceğini. Onun için söylüyorum. 

Ankara : 24 . 2 . 1339 
T. B. M. M. Riyaseti Celilcsine 

1339 senesi Bütçe kanunu lâyihasının tasdiki
ne kadar hidematı umumiye için üç aylık Avans 
kanun lâyihası leffen takdim edilmiştir. İfayı 
muktazasiyle neticenin işarına müsaadei Devlet
lerini istirham eylerim efendim. 

îcra Vekilleri Heyeti Reisi 
Hüseyin Rauf 

Esbabı Mucibe lâyihası 
1338 senesi bütçesi el'an Meclisi Âlice tama

men tasdik ve tesbit edilmemiş olması hasebiyle 
devairden 1339 bütçesi henüz Hazineye gönde
rilmiş ve hattâ bâzılarından el'an dahi alınama
mış olmasından dolayı Hazinece de umumi büt
çe taahhurla takdim edilmiştir. Bu itibarla mez
kûr bütçenin Meclisi Âlice tetkik ve tasdiki za
mana mütavakkıf bulunmuş ve halbuki senenin 
hitamına birkaç gün kalmış olduğundan hidema
tı umumiyei Devletin ifası için Marttan Mayıs 
nihayetine kadar üç ay için avans alınmasına 
mecburiyeti katiye hâsıl olmuştur. 

1339 senesi Müsakkafat ve Emlâk vergileri 
zamaiminin tâyinine ve saireyc dair olan 27 Oe-
maziyelevvel 341 tarihli ve 295 numaralı Kanu
nun ikinci maddesinin son fıkrasında 331 sene
sinden sonra müceddeden inşa edilmiş olan em-
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lâkin tadil komisyonlannca takdir edilmiş ölail 
kıymetleriyle- iradı gayrisâf'ilerine zamaiıh icra 
edilemiyeceği tasrih edilmiştir. Temmuz 302 ta
rihli Emlâk Vergisi Nizamnamesinin cari oldu
ğu mahallerde Tahmin heyetlerince 4 Teşrinisa
ni 1323 tarihli Talimatnamenin 8 hci maddesi 
mucibince emlâke takdir olunan kıymetlerin ta
rihi takdirdeki alım ve satım fiyatları nazarı dik
kate alınmakta olduğu ve Harbi Umumi dola-
yısiyle hemen her yerde emlâkin az - çok kıy
meti ve bedeli icarlarının tereffüüne binaen tak
dir olunan-kıymetlerin emvali marazaya nazaran 
binnispe fazla olacağı bedihi bulunması hasabiy-
le emlâk kıymetleri hakkında fıkrai mezkûre 
hükmü musip ise de Haziran 1326 tarihli Mü
sakkafat Vergisi Kanununun mer'i olduğu vilâ-
yatta müsakkafata takdir olunan iradı gayrisa-
filer Müsakkafat Kanunu Nizamnamesinin elli 
altıncı maddesi hükmüne tevfikan müsakkafa
tın ahvali fevkalâde hasabiyle tereffü etmiş olan 
bedeli icarları nazarı dikkate ahnmıyarak ahvali 
âdiyede temin edebileceği icar bedellerine gö
re ve emsali müsakkafatın miktarı iratları tet
kik edilmek suretiyle takdir edilmiş olmasına 
göre Müsakkafat Kanununun tatbik olunduğu 
mahaller ile Tahrirî Emlâk Nizamnamesinin ca
ri olduğu mahallerdeki inşaatı cedide arasında 
kıymet ve iratça mevcut farkın alâhalihi ipkası 
mugayiri adalet olmakla beraber emsali müsak
kafat ashabının bihakkin şikâyetini calip bu
lunduğu ve yedi sekiz senelik inşaat istisgar edi-
lemiyecek derecede kesir olup Hazinenin küllî 
zararını da müeddi olduğu cihetle işbu istisnai 
muamelenin yalnız Emlâk Vergisi Nizamname
sinin câri olduğu mahallere hasrı ve iradı gayri-
sâfilerden bu müsaadenin ref'i muvafık görül
müş ve 1339 senesi Avans Kanununun 6 neı 
maddesi buna binaen teklif olunmuştur. 

Alelûımuım (tiyatro, sinema, fconser, balo, yarış 
ve emsali temaşa 'mahallerinin - hâisılâ/tın tamamı 
ımüesısesartı hayriye anenfaattine mahsus olanlar 
müstesna olmak üzere - sahip ve mürettiplerinden 
duhuliye biletinde ımuharrer ücr'et üzerinden Ha
zine naıınıııa yüzde oh nispetinde bir Resim isti
fası ve çayhane, kahvehane, bar, birahane, lokan
ta, aşçı ve her nevi ımeşrulbat mahalleriyle tatlıcı 
ve emsali mahallerle. mükeyyifat ve bir. 
biyata mahsus yerlerden Müsakkafat Vergisi
nin istifasına esas olan varidatı gayrisâfiyelerinin 
yüzde on beşi ve berveehi hâlâ mahallerin deru-

W 
•flk 



t : JÖİ 28. 
nunda çalgı bulunanları ile ihüzik, dans salonla
rından ve kulüplerden varidatı gayrisâf iyelerinin 
yüzde otuzu ve umumhanelerden yüzde yüzü de
recesinde istifası hakkında mülga İstanbul Hükü
metince 18 ve 25 Nisan 1338 tarihli kararname
ler ile mevkii meriyete vaz'olunup tahakkuk ve nis
petleri dâhilinde Şubat 1339 gayesine kadar de
vamı cibayeti İstanbul Avans Kanunundaki mad-
dei mahsusasiyle kabul edilmiş olan Resim ve ver
gilerin yalnız istanbul'da Hazineye temin ettiği 
varidatın yüz elli bin lira raddesinde bulunması
na ve ihtiyacatı hazırai Hazine bu verginin ref '-
inden müstağni bulunamamasına mebni suret ve 
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miktarı cibayeti hakkındaki lâyihai kanuniyeler 
bilâhara Meclisi Aliye takdim olunmak üzere mez
kûr vergilerin 1339 senei maliyesi zarfında da İs
tanbul ve Hükümetçe lüzum görülecek sair ma
hallerde istifası zaruri görülmüş ve bundan senevi 
iki yüz elli bin liranın istihsali memul bulunmuş 
olduğundan yedinci madde bu sebeple vaz'olun
muştur. Şu kadar ki, Tahrirî müsakkafat Kanu
nunun tatbik olunmadığı, yani Emlâl Nizamna
mesinin cari olduğu mahallerde son kıyemd mu-
harrenin yüzde * onunun verginin tarhına esas 
olması münasip görülmüştür. 

1339 senesi Avans Kanununa merbut üç aylılk tevzi eetveli 

Bsamii devair 

Zatı Hazreti Hilafetpenahi ve Hanedanı Hilâfet 
Büyük Millet Meclisi 
Düyunu Umumiye 
Muhassasatı Zatiye 
Maliye 
Divanı Muhasebat 

Rüsumat 
Posta ve Telgraf ve Telefon 
İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti 
Dahiliye 
Emniyeti Umumiye 
Muhacirin 
Sıhhiye 
Umum Jandarma Kumandanlığı 
Hariciye 
Seriye 
Adliye 
Maarif 
Nafıa 
İktisat 
Matbuat ve İstihbarat 
Bahriye 
Müdafaa! Milliye 
Fabrikalar Müdüriyeti Umumiyesi 

1338 senesi on 
dki aylık 
tahsisat 
Lira 

436 695 
1 059 283 
3 312 922 
7 962 330 
7 923 400 

158 380 

1 944 261 
2 978 114 

41 642 
3 395 253 
3 195 062 
1 669 962 
1 438 936 

10 205 325 
737 004 

1 180 073 
4 201 875 
2 879 582 
1 161 584 
2 478 577 

110 705 
2 266 138 

57 468 897 
2 251 023 

1338 senesine 
nazaran üç 

aylığı 
Lira 

109 173 
264 820 
828 230 

1 990 582 
1 980 850 

39 595 

486 065 
744 528 
10 410 

848 813 
798 765 
417 490 
359 734 

2 551 331 
184 251 
295 018 

1 050 468 
719 895 
290 396 
619 644 
27 676 

566 534 
14 367 224 

562 755 

K. Mülâhazat 

75 
75 
50 
50 

1339 bütçesin
deki esasa göre 

25 
50 
50 
25 
50 
50 

75 
50 

25 
25 
50 
25 
75 

YefcÛn 120 457 023 30 114 255 75 

m-
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1839 senesi Avans Kanunu 

28. 

MADDE 1. — 1339 senesi Martı iptidasın
dan itibaren hidematı umumiyei Devlete sarf 
edilmek ve senei merkume bütçesinden mahsu
bu icra kılınmak üzere merbut cetveldeki ter
tip veçhile 30 114 255 liranın avans olarak 
sarfına mezuniyet verilmiştir. 

MADDE 2. — Devairi mülkiye sarfiyatı, 
Muvazenei Maliye Encümeninin 1338 senesi 
için tesbit etmiş olduğu esasatı tecavüz edemez. 

MADDE 3. — Devairi askeriye sarfiyatı, 
1338 senesi için tesbit edilen füsul ve mevadda-
ki tertip veçhile icra olunacaktır. 

MADDE 4. — Kavanini mahsusası mucibin
ce 1338 senesinde tarh ve istifa olunan bilûmum 
tekâlif ve rüsum ile harçlar aynı nispet daire
sinde olmak üzere, 1339 senesi maliyesi zarfın
da da tarh ve tahsil olunur. Ancak İstanbul'da 
dahi Türkiye Büyük Millet Meclisi kanunları 
mucibince muamele ifa edilecek ve yalnız da
kik ve buğdaylardan beş misli Gümrük Resmi 
alınacaktır. 

MADDE 5. — 30 Teşrinisani 1330 tarihli 
Temettü kanununa merbut olup 21 Eylül 1336 
tarihli Kanun mucibince on misil olarak tahsil 
olunan (B) cetvelinin ikinci kısmındaki meka-
dir beş misline tenzil edilmiştir. 

MADDE 6. — Müsakkafat Vergisinin tezyi
dine dair olan 11 Kânunusani 1339 tarihli Ka
nunun ikinci maddesinin üçüncü fıkrasındaki 
(iradı gayrisâfilerine) cümlesi tayyedilmiştir. 

MADDE 7 . - 9 Kânunuevvel 1338 tarihli 
İstanbul Avans Kanunu ile 1338 senesi maliye
si gayesine kadar tahakkuk ve nispetleri veç
hile istifasına mezuniyet verilmiş olan tekâlif
ten Temaşa ve Mükeyyifat vergilerinin 1339 
senei maliyesi zarfında da tatbik ve istifasına 
Maliye Vekili mezundur. 

MADDE 8. — Ankara ile îzmir, Temettü 
Kanunu mucibince birinci sınıf merakizi ticari-
yeden addolunmuştur. 

MADDE 9. — İşbu kanun tarihi nesrinden 
itibaren meriyülieradır. 
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MADDE 10. — îşbu kanunun icrayı ahkâ

mına îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
24 . II . 1339 

îcra Vekilleri Heyeti Reisi 
Hüseyin Rauf 

Müdafaai Milliye Vekili 
Kâzım 

Şer'iye Vekili 
Vehbi 

Adliye Vekili 
Rifat 

Dahiliye Vekili 
Ali Fethi 

Maliye Vekili 
Hasan Fehmi 

Nafıa Vekili 
Feyzi 

Hariciye Vekili 
îsmet 

Maarif Vekili 
İsmail Safa 

İktisat Vekâleti Vekili 
Feyzi 

Sıhhat ve Muaveneti Erkânı Harbiyei Umumiye 
İçtimaiye Vekili Vekili 
Dr. Rıza Nur Fevzi 

28 Şubat 1339 
Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 
1339 senesi hidematı umumiyesinin ifası için 

otuz milyon yüz kusur bin liranın avans ola
rak sarfına mezuniyet verilmesi hakkında İcra 
Vekilleri Heyetinin Meclisi Âliden muhavvel 
24 Şulbat 1339 tarihli lâyihai kanuniyesi müta
lâa ve tetkik olundu. 

Cereyen eden müzakerat neticesinde tadilen 
tanzim kılman lâyihai »kanuniye, erbabı muci-
besi şifahan arz edilmek üzere Heyeti Celileri
ne takdim kılındı. Sene sonu olmak münasebe
tiyle varidatı cibayet ve masarifi tesviye ede
bilmek üzere, derhal müzakere ve tasdiki He
yeti Celileye arz olunur. Ancak 1338 senesi de
vairi askeriye bütçeleri için tanzim kılman es
babı mucibe lâyihasında tasrih edildiği veçhi
le bahriye bütçesi müstakil 'bulunduğu cihetle 
âmiri itasının Bahriye Dairesi Reisi olması ta
biî-ve sürati intizam ve selâmeti muamele ve 
di&er mütaaddit nıkatı nazardan mucibi fevait 
görüldüğü cihetle 1339 senesinde o yolda mu
amele ifasının dairei aidesine işarı ve kevfiye-
tin 'berayı malûmat Heyeti Celilelerine arzı ay
rıca karargir olmuştur. 

Muvazenei Maliye Mazbata Muharriri 
Encümeni Reisi 

Ali Cenanı 
Kâtip Âza 

— Bâzı nıkatnm ™T»halifim 
Yahya Galih 
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Âza Âza Âza 

İsmet Okunamadı Çorum 
Sıtdık 

Âza Âza 
Yozgad İçel 
Balhrî Sami 

MADDE 1. — Bin üç yüz otuz dokuz senesi 
Martı iptidasından itibaren hidematı umumiyei 
Devlete sarf ve senei ımezkûre bütçesinden 
mahsulbu icra edilmek üzere merhut cetveldeki 
tertip veçhile otuz milyon yüz on dört fbin iki 
yüz elli 'beş liranın avans olarak sarfına mezu
niyet verilmiştir. 

MADDE 2. —• Devairi mülkiye maaşat sar
fiyatı 'Muvazenei Maliye Encümeninin bin üç 
yüz otuz sekiz zerresinde tes'bit etmiş okluğu 
fusul ve ınevadda taUbik olunur. Masarif tedi-
yatı fusul ve mevaddı aidesinde murak'kam 
tahsisatın üç aya isabet eden 'miktarının yüzde 
yetmişini tecavüz edemez. 

MADDE 3. — Devairi askeriye sarfiyatı 
»bin üç yüz »otuz.sekiz senesi için tesfcit edilen 
fusul ve mevadda tatfoik oluırur. 

MADDE 4. — 1338 senesinde kav anin ve 
nizamat ve talimatnamelerine tevfikan tarh ve 
eübayet olunan bilûmum tekâlif ve rüsum ile 
harçlar, İbin üç yüz otuz dokuz 'senei maliyesi 
zarfında dahi İstanbul ve vilâyatı sairede tarh 
ve cibayet olunur. Ancak İstanbul'a ithal edi
lecek un ve buğdaylardan tarifei asliyenin beş 
misli Gümrük Resmi alinır. 

MADDE 5. —. Un ve buğday stoklarından 
tevellüdedecek ihtikâra karşı, lüzumu ânında 
6 Ağustos 1331 tarihli Kararname ahkâmı tat
bik olunur. 

MADDE 6."— 15 Nisan 1338 tarihli Rüsu
mu Bahriye Kânununa merbut cetvel hari
cinde olup Dersâadet Liman Riyasetince öte
den beri alınmakta olan rüsum kemafissabık 
istifa'edilecektir. „ 

MADDE 7. — Müsakkafat Vergisinin tez
yidine dair 11 Kânunusani 1339 tarihli Kanu
nun ikinci s maddesinin üçüncü fıkrasındaki 
(iradı gayrisâfilerine) cümlesi tayyedilmiştir. 

MADDE 8. — İşbu kanun 1 Mart 1339 ta
rihinden itibaren meriyülicradır. 
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MADDE 9. — İşbu kanunun icrayı ahkâmı* 

na İcra Vekilleri Heyeti memurdur, 
v REİS — Buyurun Refik Bey! Söz sizindir. 

REFİK B. (Konya) — Efendim üç seneden 
beri bütçe garip bir talihsizliğe mâruz kalmış
tır. Malûmuâlileri bütçe meselesi bütün mü-
temeddin milletlerde ve milletin arasının bü
tün münasiyle tecelli ettiği meclislerde her 
şeyden evvel ve her şeye takdimen konuşulur 
ve bunun üzerine karar verilir ve milletin ha
kiki arası burada tecelli eder. Maalesef, bize 
üç seneden beri bir bütçe çıkarmak müyesser 
olmamıştır. İnşallah temenni ederim ki bu 
sene az bir zamanda varidatımız ve masarifatı-
mız üzerinde Meclisi Âli hakiki kanaatini iz
hara vakit bulabilsin. Yalnız bendenizin anlı-
yamadığım bir mesele vardır. Birinci sene, 
ikinci sene ve üçüncü sene hep bu mesele te
kerrür ediyor. İstenilen bu otuz milyon avan
sı, on beş, yirmi gün evvel vekili aidi olan 
Maliye Vekili Bey Meclisi Âliye getiremez miy
di f Neden böyle 1338 senesinin en son günü 
Meclisi Âliye arz olunuyor? On beş, yirmi gün 
evvel olsa idi otuz milyon lira üzerinde hiç 
şüphesiz encümen ve Heyeti Celileniz teferru
atına kadar meşgul olur ve vereceği bu otuz 
milyon liranın hiç değilse nereye sarf edilece
ğini bilerek verirdi. Onun için bendeniz bu 
noktai nazardan kendi hesabıma bunu şayanı 
tenkid görüyorum ve bu noktadan Maliye Ve
kilinin vazifesini yapmadığına kaani oluyorum. 
(Doğru sesleri) 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (Gü-
nıüşane) —• Efendiler refiki muhteremim Refik 
Beyefendi Maliye Vekilinin Avans Kanunu
nu vakit ve zam aniyle Meclisi, Âliye takdim 
etmediğinden dolayı vazifesini yapmadığına 
kanaat ettiklerini söylediler. Efendiler haki
kat hiç de böyle değildir. Maliye Vekili avans 
istemek veya muvakkat bütçe tanzim etmek 
veya Muvazenei Umumiye Kanununu vücuda 
getirebilmek için evvelemirde, senei sabıkanın 
bütçesinin elinde olması lâzımgelir. 

Saniyen, Usulü Muhasebei Umumiye Ka
nunu mucibince devair Ağustos zarfında mas
raf cetvellerini Maliye Vekâletine vermekle 
mukayyettir. 

IÎ.EFİK B. (Konya) —• Avans için de ihtiyaç 
var mıdır? 
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MALÎYE VEKÎLÎ HASAN FEHMÎ B. (De

vamla) — Avans için dahi devairin masraf cet
veli vermesi mecburidir. 

REFÎK B. (Konya) — Avans için verilmesi 
mecburi olduğunu bilmiyorum. Heyeti Celilc 
hakemdir. 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN FEHMÎ B. — 
Rica ederim, sözümü bitireyim. 

1338 senesi kadrolarının tesbitine Muvazenei 
Maliye Encümenini memur ettiniz. Kadrolar bu 
dakikada dahi ikmal edilememiştir. Hangi esa
sa istinaden Maliye Vekili sizden şu veya bu 
rakamı istiyebilir? Sonra, yedinci tekit ile mas
raf cetvelini devairden alamıyan Maliye Vekili
ni tenkid edecek beyefendi, üç seneden beri 
muntazam bir bütçesinin çıkmamasını ve iste
nilen masraf cetvellerini vaktinde vermiyenleri 
tenkid etmiş olsalardı, daha hakiki, daha beliğ 
bir ifadede bulunmuş olurlardı. 

HACI ŞÜKRÜ B. (Diyarbekir) — Sen söy
ledin mi ki biz de tekidedelim? 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN FEHMÎ B. (De
vamla) — Binaenalevh Muvazenei Umumiye 
Kanununu Meclisi Âliye takdim etmeksizin 
avansı hangi esasa istinadettirebilirdim ? O va
kit bihakkin Maliye Vekâleti tenkide duçar 
edilebilirdi. Maliye Vekâleti Muvazenei Umu
miye Kanuniyle beraber avansı Meclisi Âlinize 
takdim etti ve kanunları Meclisi Âliye takdim 
ederken açık bir ifade ile arz ettim ki; yedinci 
tekit üzerine Şubatin on beşinden yirmi üçüne 
kadar masraf cetvellerini alabildim ve beş gün 
zarfında bu Muvazene Kanununu ve muvakkat büt
çeyi tanzim, etmek ıztırarında kaldım, onun için 
tenkid hakiki bir tenkid değildir. Varidat sabit
tir. Masraf da 1338 esasına göre sabittir. Fakat 
yeni tekâlif üzerine Muvazenei Maliye Encüme
ninde, Meclisi Âlinizde tetkikatı lâzime icra 
edilmesi icabeder. Binaenaleyh üç gün zarfında 
Devletin Muvazenei Umumiyesini vücuda getir
mek mecburiyeti elîmesi karşısında kalan Mali
ye Vekilinin tenkide değil takdire lâyık olması 
icabeder. Avansın ise istinadedeceği esası, ma
sarifi umumiye taayyün etmelidir ki dört ay
lığı istiyelim. 1338 senesinin masrafı taayyün et
memiştir. Çünkü kadrolar bitmemiştir. Hâlâ 
tetkik olunuyor. Bugün dahi tetkik olunuyor. 
1339 senesinin de henüz masraf cetvelleri alın
mamıştır. Kargınıza hangi esasa göre Avans Ka
nunu ile gelebilirdim? Konya Mebusu Refik 
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] Beyefendiye derhatır ettiririm ki, 1336 senesi 

Şubatının yirmi sekizinci gecesi nısfülleyilde 
saat 12 de burada alelacele 1337 nin ilk tahsi
satım kabul ettik. Hal böyle idi. 1337 den 1338 e 
geçerken ilk tahsisatı gurubdan sonra kabul et
tiğimizi derhatır ettiririm. Refik Beyefendi bu 
kadar merbut olduğu usulü maliyeyi de o gün 
dahi tenkidedebilirdi. 

LÛTFÎ B. (Malatya) — Avans istiyemedim, 
çünkü istina'dedeceğim bir esas yoktu buyur
dunuz. Şimdi istediğiniz avansı hangi esasa iş 
tinadettiriyorsunuz t 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN FEHMÎ B. (De
vamla) — 1338 senesinde gerek Meclisi Âlini-

i zin müzakere edip kabul ettiği bütçelerde, ge
rek müzakere edilip kabul edilmiyenlerde Mu
vazenei Maliye Encümenine verdiğiniz mezuni-
vete istinaden usul ve mevad üzerinde tesbit 
edilen kadrolardaki esasa istinadettim. 

LÛTFÎ B. (Malatya) — Bu esasa göre on gün 
evvel müracaat etseniz olmaz mıydı? Şimdi bu
gün nasıl getiriyorsunuz? 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN FEHMİ.B. (De
vamla) — Bitmedi, hâlâ bitmedi bugün hitam 
bıı'dıı. . . 

HAFIZ ABDULLAH E l (îzmit) — Maliye 
j Vekili Beyefendiden sınai etmek istiyorum 'ki, va-
| ridatı umuıniyenin dörtte biri olan on beş milyon 
ı lirayı avants olarak istemekteki hikmeti anlamıyo

rum. Bunu lütfen izah etsinler, hikmeti nedir? 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN FEHMÎ B. (De
vamla) —- Efendim, müsaadenizle esasa girelim. 
Meclisi Âli 1338 senesi için gerek tahsisatı daiıne 

j ve gerek tahsisatı munzamına olarak 101 milyon 
I küsur liranın sarfına müsaade etmiştir. Bu tah-
İ sisat memleketin bir kısmı ilcin on ilki aylık ̂  bir 

kısmı için altı aylık, bir kısmı için beş aylık, İs
tanbul için dört aylık. Bu esasa göre hesabın ye
kûnu 1338 senesinin hakiki tahsisatı yüz yirmi 
milyon küsur liradan ibarettir. Fakat bundan 
yüz bir milyon liranın sarfına mezuniyet vermiş
tir. Çünkü senenin beş aylığı var, altı aylığı var. 

i Bu verilen 30 milyon avans 1338 senesinde evvel
ce arz ettiğim gilbi bütçelerden müzakere edilen
lerle müzakere edilmeyip de Muvazene Encümeni
nin tesbit ettiği kadroların f usul ve mevaddinda-

1 ki maaş ve masarifin santimi santimine yekûnu 
umumisidir. Suretti sarfını zaten aşağılki madde-

. 1er taikyid^iiıyor. 
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1338 senesi bütçesinin itibarisi... Abdullah 

Efendi sual sordu, cevabını dinlemezler. 
1338 senesi masarif atı yüz yirmi küsur milyon 

lira olmakla beraber tahsisatın on iki aylığı, yani 
senei kâmilenin sarfiyatı itibarisi yüz yirmi mil
yon küsur liradır. Çünkü altı aylık, beş aylık, 
dört aylık dâhil idi. O zaman bu esasa göre 
1339 senesinin on iki aylığından üç aylığa isabet 
eden miktar, gerek maaştan, gerek masariften 
her daireye, her vekâlete, müdiriyeti umumilere 
isabet eden, bütçelerindeki on İM aylık tahsisata 
göre isabet eden rakam tefrik edilerek Avans Ka
nununa raptedilmiş (bir cetvel vardır. Bu cetvel, 
her dairenin üç ay zarfındaki sarfiyatının mik
tarını gösteriyor ve kanunun birinci maddesinde 
de o cetvele işaret ediliyor. Diğer mevaddında 
meselâ ikinci maddede deniliyor ki: 1338 senesin
de Muvazenei Maliye Encümeninin tesbidetmiş 
olduğu kadroların fusulünü, mevaddını hiçbir su
retle bu avans tecavüz edemez. Aşağıda bir mad
dede diyor ki: Maıaşatm gayri masarif at da bin 
üç yüz otuz sekiz senesi için tahsis edilmiş 
olan mürettebatın yüzde otuzunu tenzil etmek 
suretiyle yüzde yetmişi tecavüz edemez. Muvaze
nei Maliye Encümeni bununla demek istiyor ki; 
İcra Vekilleri Heyeti şimdiden nazarı dikkatinizi 
celbeder. Biz senei âtiyenin masrafından yüz
de otuz tenzilini, nazarı dikkate aldık ve şimdi
den itibaren bu Avans Kanununda da bu üç ay
lık sarfiyatta tenzilâta bu maddei kanuniye ile 
sizi mecbur kıldık. 

Bunun mânayı hakikisi budur. Yani otuz 
sekiz senesinde masarifi tenkis etmek için tah
sisat üzerine fazla tahdidat vaz'etmiştir. Bina
enaleyh otuz milyon lira, üç ay i', indir ve üç 
ay için Muvazenei Maliyenin va/ îttiği bizim 
tarafımızdan teklif edilen 1338 eis,. sim hiçbir 
para tecavüz edemiyecektir. Masarifatı saire-
den ise yüzde otuz teklif ediliyor. O maddeyi 
kabul buyuracak olursanız masarifat da yüzde 
otuz tenakus etmiş olacaktır. O müddet zarfın
da da Meclisi Âli diğer işlere takdimen bütçeyi 
müzakere eder. O vakit Refik Beyefendinin 
arzu ettikleri veçhile txu arzu, aynı zamanda 
Maliye Vekâletinin de arzusudur. Her şeyden 
evvel bütçeyi müzakere etmek, bütçeye bir 
şekli kanuniyet vermek, bütçeyi bir an evvel 
tasdik etmek, devairin sarfiyatını emrivaki ha
linde (bulundurmamak Maliye Vekilinin de şiddet
le arzu ettiği meselei esasiyedir. Bu hususta 
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Refik Beyefendi ile tamamiyle hemfikrim ve 
ekser mesailde zannederim ki, 1338 senesinde 
burada da mükerrer olarak Heyeti Celilenizdeıı 
vâki olan istirhamımın bütçeyi bir an evvel tet
kik etmek gayesine matuf olduğunu derhatır 
buyurursunuz. 

REÎS — Başka bir şey soran yok. 
ŞEVKET B. (Bayezid) — Reis Bey, Maliye 

Vekili Beyefendiye takdirname verilmesini tey-
lif ederim. 

Dr. TEVFlK RÜŞDÜ B. (Menteşe) — Efen
dim, Avans Kanununun heyeti umumiyesine 
ait bâzı maruzatım vardır. 1339 senesinin tek
rar bir Avans Kanunu ile başladığına dair bir 
şey söylemeye lüzum görmüyorum. Çünkü; 
vekiller, mebus arkadaşlarımız hep birlikte bu
na mâni olmak için ısrar ettiğimiz feryatlara 
rağmen, bizim bu kanuni sözlerimiz hâdisat 
önünde bizi bugüne kadar avanslarla sürükle
di. Çok temenni ederim ki, bu avans sonuncu 
avans olur ve çok ümidetmek isterim ki, bu 1339 
senesinin Avans Kanunu, ilk ve sonuncu Avans 
Kanunu olsun ve bu yüzden devam etmekte 
olan fuzuli masraf ve fuzuli mesai, hulâsa umu
ru maliyedeki gaşyi umumiye bir nihayet veril
miş olsun. Yalnız arz etmek istediğim şey; ma
demki biz Avans Kanunu yapmak mecburiye
tinde bulunuyoruz, o avans kanununu yapar
ken, memleketin kavanini maliyesi itibariyle 
düşünmeye mecbur olduğumuz ve derin derin 
düşünmeye mecbur olduğumuz ıslahatı da, ay
nı tarikten addederek avans zümresinden ge
çirmek usulüne de bir nihayet verecek olursak 
zannederim ki, isabet etmiş olacağız. 

Meselâ Müsakkafat Vergisi Kanunundaki 
bir fıkra tashih ediliyor. Halbuki hepimiz bili
yoruz ki, mevcut Müsakkafat Kanunu hiç ilmî 
ve amelî bir esasa müstenit değtildir. Her ta
rafı dahilî ve haricî harekât yüzünden harabe-
zara dönen bu memleketin muhtacolduğu bina
ları yeniden inşa etmek için ve inşaata imkân 
bırakmak için alelacele ıslahına muhtaç bulun
duğumuz kanunlardan birisi olan Müsakkafat 
Kanununun bir fıkrasını Avans Kanunu içine 
«•şöyle alelacele geçirilmiş görüyoruz. Bunun o 
kadar musip bir usul telâkki edenlerden deği
lim. Çünkü Müsakkafat Kanunu üzerinde du
rulması lâzımdır. Varidat esasına müstenit ver
gi almak, bu suretle hem vergi iflsrene, hem de 
vergi alana, Hükümete kolaylık bahşetmek lâ-
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zımdır ve aynı zamanda yıkılan yerlerin imarı 
için ıslahata ihtiyacı âcil vardır. 

İkincisi yine Avans Kanunu mey anında dik
kat ediyorum, görüyorum ki; Gümrük Kanunu 
üzerinde oynanmıştır. Yani bilvesile acele ile 
çıkardığımız bir kanun münasebetiyle kavani-
ni esasiyemize taallûk eden bâzı düşüncelerimi
zi alelacele sıkıştırmış bulunuyoruz. Bu, esasen 
memlekette kanun imal etmek noktai nazarın
dan maatteessüf - zu'mumca söylüyorum - nok
san olan teşkilâtı istihzariyeye bir de böyle 
acele yolları ilâve etmek suretiyle yapacağımız 
isabetsizlikle zannetmem ki iyi bir iş yapmış 
olalı m. 

Şimdi o fıkrayı da, bir parça tahlil edelim. 
İnsanların bir işi anlayıp anlamadığının en iyi 
mikyası, söylediği söylerdeki mantıklardır. 
Onun için aksini iddiaya bendeniz kendimde 
cesaret görmediğim gibi, onun aksini iddia 
edenlere de sözlerim en iyi mikyas olacaktır. 
Binaenaleyh o Gümrük Kanununun tadilinden 
bahis maddesi, heyeti umumiye itibariyle bir 
iltibasa da mahal bırakmıyor. O da şudur k i : 
1338 senesinde alınmakta olan vergiler tabiriy
le, yalnız 1338 senesine münhasır olan birtakım 
vergilerin de alınmasına açık k>ıpı tutuyor. Me
selâ Meclisi Âli, Mükellefiyeti Nakliye Kanu
nunu bir seneye münhasır olarak yapmıştı. Fil
hakika, yeni istihlâs edilen memleketlerimizin 
bu vergiye iştirak etmesini pek haklı bulurum. 
Fakat bir sene için tahsis edilen verginin ilti
basa mahal bırakacak surette ahaliden alınma
sına yol açmaktan çok korkarım. Eğer Hükü
metin ve encümenin fikri bu değilse bu müphe-
miyeti izale etmesini temenni etmek zaruret/in
deyim. Çünkü bu Devletin ve milletin gerek 
sahai siyasette ve gerekse sahai iktisadiyat ve 
maliyatta uğradığı en jbüyüfc elemlerin sebebi 
vuzuhsuzluktur. Artık vuzuhsuzluktan saraha
te doğru hareket lâzımdır. Ve daima öyledir. 

Sonra esas itibariyle Avans Kanunu hari
cinde sıkıştırılmış, fıkraları kabul etmemekle 
beraiber, İstanbul Gümrüğüne aidolan bir mad
de üzerinde bir an için tevakkuf etmek zaru
retinde (bulunuyorum. Hepiniz çok iyi bilirsi
niz ki, memleketin iktisadiyatında ve her yer
de birdenbire ferdî zararları hâsıl edefcilecek 
buhranlar iyi şeyler değildir. Onlar olsa olsa 
dünyayı soymakla, müeccel borsacılıkla iştigal 
eden malî derebeylik müesseselerinin işine ya-
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I rar; yani üç saatte 300 lira kazanmak için... 

Yoksa memlekette müstakar bir usulü iktisadi 
ve malîyi müdafaa edenler, bu gibi buhranlar
dan içtinabetmelidir. Ve pekâlâ yine benden iyi 
biliyorsunuz ki; vergiler memleketin iktisadiya
tı üzerinde âmil olan bir kısımdır ve hattâ git
tikçe dünyanın en büyük iktisat uleması da, 
bunu iktisat kitaplarına dercetmek zaruretin
de kalmışlardır. Şimdi her hanıgi bir madde 
üzerinde bir misil alınmakta olan bir şeyi bir
denbire beş misline çıkarmakta mâna nedir? 
O şu demektir ki, efendiler! Eğer taallûk etti
ği madde, ekmek gibi havayici zaruriyeden ol
mazsa mutlak bir buhran hazırlamak ve onun 
stoklarını toplamış olanlara ihtikâr yapabilmek 
fırsatı vermek ve zahirde Devlet kasasına pa
ra koyacağım diyerek ona amelî olarak pek az 
bir şey koyabilmek imkânı dâhilinde, bilâkis 
diğerlerinin cebini doldurmak olur. Binaena
leyh her hangi bir vergide haksızlık varsa biz, 
onu ıslah ve tanzim ederken mümkün mertebe 
bir buhran tevlidetmiyecek surette ıslahını ka
bul edenlerdenim. Hiç şüphesiz Anadolu, bu 
mahiyette müthiş vergiler öderken memleketin 
bir kısmının ondan muaf olmasını iyi bir usul 
olarak tavsiye edecek ben değilim. Ancak bunu 
ve bu hale bizi sevk eden zarureti bir kere mu
hakeme edince kendi vesaiti nakliye noksanı
mızın memeketin yine bir kısmının ihtiyaeatmı 
çoğaltmak, hayatını daraltmak suretiyle tedavi
sine de 'koşamam ve çok temenni etmek ister
dim, ki hakikaten pek az olan İstanbul güm
rükleri için muafiyet teşkil eden bu vergi, had
di lâyıka iblâğ edilirken, buhran tevlidetmiye
cek surette Ihiçolmazsa birden üç misline ka
dar çıkabilsin, ikinci bir devrede beş misline 
çıkabilsin ve vakta ki Anadolu'nun ve o şehrin 
ihtiyaeatmı temin etmek imkânı tahakkuk edin
ce diğer gümrüklerimiz gibi, siyyanî muame
leye tâbi olabilmek imkânı kabil olsun. Bi
naenaleyh ; itiraz ettiğim, bunu düşünmeleri ve 
düşünmüş olmaları değil, tatbik ederken ka
bul ettikleri usuldür. Muvazenei Maliye En
cümenini stok mallar hakkında düşündüğü ted-

I birden dolayı tebrik ederim. Hakikaten o, bu 
kanundaki tedbirle çıkabilecek ihtikâr men-
baını kurutmuş ve ona ümit bağlıyanlarm oyu
nunu bozmuştur. Onun için, encümenin bu dü
şüncesini taktirle yad ederim. Yanlım her şje-

I ye rağmen birdenbire tevellüdedebilecek fark-
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lan kademe ile tatbik etmek zarureti vardır. 
Gerçi bendenize diyeceksiniz ki efendim; güm
rük üzerinde her gün mütemadiyen oynıya-
lım mı? Onlara karşı ben derim ki: Bu kabul 
ettiğiniz «beş misil» nihai bir oyun mudur? 
Bir usûl müdür? Mademki nihai bir usul de
ğildir. Mademki tedricî bir usulü "kabul ediyor
sunuz, o halde aranızda her gün tâyin edilen 
miktar üzerinden oynamak meselesi yok; fa
sılaların ve şekillerin takdiri meselesi var. Onun 
için mümkün mertebe az fasıla vererek tat
bikini daha muvafık görenlerdenim. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Efen
dim malûmuâliniz, elimizde bir Nizamname 
var. Bu Nizamname mucibince Meclise arz edi
len her lâyiha, her teklifi kanuni tabı ve tev
ziinden yirmi dört saat sonra mevkii müzake
reye konur. Binaenaleyh sene başına âdeta 
dört saat kadar bir müddet kaldığı halde böyle 
otuz milyon liralık tahsisatın alelfevr Meclis
ten çıkması bendenizce muvafık değildir. 

Malûmuâliniz, her mükellef, mükellef oldu
ğu vergiyi verebilmek için kavanini maliyemize 
göre evvelâ ona tebligat şarttır. Yani tekâlif 
cetveli ona tevdi edilmedikçe vergi istenmez. 
Mademki bizden otuz milyon lira isteniyor. Bu 
her halde tabı ve tevzi edilmeli ve ondan son
ra istenmeli idi. Buna riayet edilmemiştir. 
Sonra Hükümet tabı ve tevzi edilmekizin böyle 
otuz milyon liralık bir bütçeyi kabul ettir
mek istemesiyle, âdeta Meclisi Âliyi meclisi 
idare kararlarının icrasına memur olan idare 
memurları mevkiine düşürüyor. Bununla be
raber, bu teklifin bir maddesinde devairi 
mülkiye maaşat ve muhassasatı Muvazenei Ma
liye Encümenince tesbit edilen usûl ve mevad-
da ıgöre sarf edilir deniliyor. Bendenizice bu otuz 
milyon liralık bütçeyi kabul ettiğimiz zaman 
kadrolarda evvelce pek çok tevsiat yapıldı. Ma
demki bütçe elde değildir. Biz bu tahsisatı kabul 
etmekle devairde yapılan lüzumsuz teşkilâtı da 
kabul etmiş olacağız. Bendeniz Muvazenei Ma
liye Encümenine böyle Meclisi Âlinin salâhi
yeti kâmile vererek istediğiniz kadar devair 
kadrolarında teşkilât yapınız diye o kanun
dan o kadar şümullü bir mâna anlıyorum. Bi
naenaleyh 1338 senesinde Muvazenei Maliye 
Encümeni otuz dokuza esas olmak üzere devair 
kadrolarında küllî teşkilât yapmış ve pek çok 
tensikat yapmıştır ve doğrudan doğruya tes-
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bit ettiği o kadro mamulünbih olacaktır. îşte 
bu otuz milyon liralık avansı vermekle onu 
kabul etmiş olacağız. Bendenizce bu doğru de
ğildir. Yarın tabı ve tevzi edilsin, ondan sonra 
Meclisi Âliye sevk edilsin, (bunu teklif ediyo
rum. 

ZIYA HURŞÎD B. (Lâzistan) — Yarın ordu 
aç kalsın değil mi? 

' SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Şimdi
ye kadar ne için uyudunuz? 

YAHYA GALÎB B. (Kırşehir) — Efendim, 
Refik Bey biraderimiz bütçelerin bu sakilde bu
lunduğundan bahsile ciddî itirazatta bulundu. 
Bendeniz diyorum ki, Refik Beyin dediği gibi 
bütçe tasdik edilmemiş değildir. Edilmiştir. Ver
miş olduğunuz bir karar ile Muvazenei Maliye 
Encümeninin tesbit ettiği kadrolar dairesinde 
sarfiyatı kalbul ettiniz. Şu hailde 1338 senesinin 
heyeti umumiyesi itibariyle kadroları tesbit edil
miştir. O halde kadro dâhilinde sarfiyat yapıl
mıştır. 1338 senesi bütçesi de tasdik edilmiştir. 
Yalnız bir merasimi kalmıştır. O merasimi nıe 
gün ifa «derseniz ediniz, bugün teklif edilen 
Avans Kanunu da 1339 senesinin mebdeini teşkil 
ediyor. O da 1338 senetsinde tesbit edilen kadro
lar dâhilinde sarfiyat icra ediyor. Bunun heye
ti umumiyesi itibariyle düşünsek de, bir daha büt
çeleri yenliden tetkika lüzum görmeksizin bunun
la iktifa etsek daha ziyade iyi olacak gibi gö
rünüyor. Masariflat cihetinden böyle vâsi salâ
hiyet veren Meclisi Âli varidat cihetinden de vâ
si bir salâhiyet veriyor. Bunu arz 'etmekten mak

sadım, muvazenede bulunmaklığım dolayısiyle duşu 
hamiyetine tesadüf eden ağırlığın bir miktarını 
da 'arkadaşlarımla tevzi etmek istiyorum. Sonra, 
şimdiye kadar üç sene mürur etti. Her sene ni
hayetlerinde varidat kanunlarını ımüzıaJkere ettik. 
Derhal bir karar verdik. Düşünmedik ki, o kara
rın neticesinden acaba mutazarrır olanlar var 
mıdır, duçarı Maket olanlar var mıdır? Bunları 
da düşünmedik. Şu felâket Ibugüne kadar devam 
ediyor. Bugün de o vaziyet hâısal olmuştur. Bunun 
zahirî ve mânevi mesuliyetini düşündüm. Benim 
nazarımda pek azamet gösterdi. 30 milyon ver
dim diyebilmek kolaydır. Ealkat masarifatta ya
pılan fazlalık kimlerin yedinden alman paradır? 
Onu iyi hesabetmedik. Bugün kırtasiye masrafı
nı lıesabederseniz o para ile memlekette muazzam 
bir kâğıt fabrikası açılır. Bugün senenin nihaye
ti olması hasabiyle Maliye Vekilinin vermiş oldu-
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ğu bütçeyi derhal kabul etmekle mânevi mesuli
yetten kendinizi kurtaramıyacaksınız. Onu arz 
etmek istedim. 

DURSUN B. (Çorum) — Bu avans hakkında 
Meclisi Âlinize maruzatta bulunmazdan evvel ge
rek Heyeti Vekileye ve gerek Meclisi Âlinize bir 
sual sormama müsaade buyurunuz. O suali âciza-
nem de şundan ibarettir: 1339 senesi için vaktiy
le Meclisinize gelmek üzere bir bütçe matlubunuz 
mu, değil mi, bu arzu buyuruluyor mu? Buyu-
rulmuyor mu? Yani 1339 senesi bütçesi teşriî bir 
mahiyeti haiz olsun, bu arzu buyuruluyor mu, 
(buyurulmuyor mu? Eğer bu arzu buyuruluyorsa 
bu Avans Kanununu, bu Avans Kanununda mün-
dericolan bir iki kat vergiyi toptan reddedersi
niz, Hükümet mecbur olur avans istememeye ve 
bütçeyi vaktinde getirmeye. Eğer bu 30 milyon 
bütçeyi ceffelkalem tasdik buyurursanız emin 
olunuz ki, 1339 senesi bütçesi üç ay sonra da gel
mez, dört ay sonra da gelmez, beş ay sonra da 
gelmez. Eğer bütçenin vaktiyle gelmesi' matlup 
ise, bütçe üzerinde tetkikat yapılmak arzu bu
yuruluyorsa bunun hiç müzakereye değer yeri 
yoktur; (bunu geldiği yere iıade etmelidir. Şayet 
bu Avans Kanunu müzakereye konulup münaka
şa edilecekse, evvelemirde bu Avans Kanunu usu
lü dairesinde gelmemiştir. Ne tabedilmiş, ne 
tevzi edilmiş. Saniyen bu kanunun içerisinde 
birtakım vergiler de v münderiçtir-ki bunlar da 
ayrıca bir meseledir, ve ayrıca bir kanunla gel
melidir - Maliye. Vekili Beyefendiden soruyo
rum, (Maliye Vekili yoktur sadaları) acaba as
kerî sandıkları, devair sandıkları yoklama edil
di mi? Acba bunların sene nihayetindeki mev
cutları nedir, buna dair malûmat alındı mı, vez
nelerde ne kadar para vardır? 

OSMAN B. (Kayseri) — Onlar yarın yapı
lacaktır. 

DURSUN B. (Çorum) — Para 1338 senesi 
barçlar na mı verilecektir; yoksa 1339 senesin
de mi sarf edilecektir? Buraları gayet müphem, 
müşevveş, anlaşılmaz bir haldedir. Binaenaleyh 
üçüncü senenin nihayetinde Meclisi Âliniz bu 
30 milyon liralık bütçeyi kabul ederek, mahal
li sarfının da ne olduğunu bilmiyerek, anlamı-
yarak bu vizrü vebal altına girecek midir, gir-
miyecek midir? 30 milyon liranın kudreti nak-
diyesini bir zihnimizde tecessüm ettirelim, bir 
de memleketimizin mâruz kaldığı fakru sefa
leti, ihtiyacı naaan itibara alalım. Böyle kont-
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I rolsuz, hesapsız ve kitapsız nereden alnıyor, ne-

raye veriliyor? Bu mechulât içerisinde, benim 
buna ve bundan sonraki evanslara vereceğim, 
kırmızı kağıttan ibarettir. 

REÎS — Efendim müzakerenin kifayetiyle 
maddelere geçilmesine dair takrir vardır. Mü
zakerenin kifayetiyle maddelere geçilmesi teklif 
olunuyor, reyi âlilerinize vaz'ediyorum. Müza
kerenin kifayetini kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkındaki müzakereyi 
kâfi görenler lütfen el kaldırsın. Kâfi görülmüş
tür. (Madde okunsun, yazalım sesleri) 

Efendim arkadaşlar maddeleri yazalım di
yorlar. Müsaade buyurursanız yazalım. Efen
dim, maddelerin yekdiğerine taallûku vardır, 
yazalım hepsini. 

(Maddeler okunarak mebuslara yazdırıldı.) 

1339 senesi Birinci Avans Kanunu 

MEDDE 1. — 1339 senesi Martı ipdidasın-
dan itibaren hidematı umumiyei Devlete sarf 
ve senei mezkûre bütçesinden mahsubu icra edil
mek üzere merbut cetveldeki tertip veçhile otuz 
milyon yüz on dört bin iki yüz elli beş liranın 
avans olarak sarfına mezuniyet verilmiştir. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) 
— Efendim avans usulünün sekametini izaha ha
cet yoktur. Esasen böyle bir usulü malî olma
dığı gibi biz iki senedir bunun acı tercübelerini 
görmekteyiz. Bu itibarla bendeniz temenni 
ederdim ki Maliye Vekâletinden bize bu sene 
içinde bir Avans Kanunu vermesinler. Hiç ol
mazsa üç aylık muvakkat bütçe versinler. 

Şükrü B. (Bolu) — O ne demek? O da o 
demektir. 

MEHMET ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) 
— Müsaade buyurun, muvakkat bütçe demek 
kadroları sabit, erkamı muayyen, fusul ve me-
vaddı muayyen büçe demektir ve üç aylıktır. 
Bir aylıktır. Meclisi Âliniz kaç aylık kabul 
ederse odur. Avans Kanunu demek, 1339 senesi 
bütçesi dâhilinde bir miktar vermek, âmiri sarf 
olan zata istediği gibi sarf salâhiyeti bahşet
mek demektir ki, bunun fenalığı iki senedir ma
alesef tecrübe edilmektedir. Bunu tashih ede
cek ve memleketin parasını son santimine ka
dar murakabe etmek salâhiyetiyle muvazzaf olan 

I Meclisi Âlinin böyle mutlak olarak otuz milyon li-
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ralık bir parayı vereceğini bendeniz kabul etmiyo
rum ve Meclisi Âlinin kabul edeceğine emin deği
lim. Bu itibarla Maliye Vekâleti böyle otuz 
milyon liralık avans istiyeceğine, fusul ve me-
vaddı muayyen ve müspet kadrolar ile üç ay
lık bir bütçe getirseydi hem tetkiki kolay olur
du, hem de Meclisi Âlinizin murakabesi müm
kün olurdu. Otuz milyonu havi olan bir parayı 
avans suretiyle verdik. Bunun nesini tetkik ede
ceğiz ve nereye verilecek ? Bilmiyoruz. Bunun 
için bu birinci maddenin reddiyle muvakkat 
bir bütçe verilmek üzere kanun lâyihasının 
Hükümete iadesini ve o suretle kabulünü tek
lif ederim. 

REİS — Efendim, birinci madde hakkında 
söz istiyen var mı? 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN FEHMÎ B. — 
Efendim, Şükrü Beyefendinin tarif buyurduk
ları şey muvakkat bütçe olmaz. Üç aylık ha
kiki bütçe olur. Meclisi Âli üç aylık bütçeyi 
müzakere ederken senelik bütçeyi de müzakere 
edebilir. Binaenaleyh, bütçeyi geqen sene Ma
liye Vekâletine intihabedildiğimin haftasında 
Meclisi Âlinize takdim ettim. Bundan Maliye 
Vekâletine bir şey ayırmayınız! Senei âtiye büt
çesine gelince; arz ettiğim veçhile devairin mas
raf cetvellerini tahakkuk ettirmek imkânı ola
madı. Çünkü her ay, bir fasıla ile memleketi
mize büyük bir kıtayı ilâve ettik. Büyük bir 
kadroyu Muvazene Encümenine havale buyur
dunuz. Muvazene Encümeni bu kadroları tesbit 
edip devair masrafının yekûnu nihayet bulma
dı ki, üç yüz otuz sekiz senesinin hakiki raka
mı taayyün etsin de fusul ve mevad üzerine 
nnürettep bir bütçe ve masraf cetvelleri devair-
den Maliyeye, Maliyeden de tevhidedilerek 
Meclisi Âlinize sevk edilebilmiş olsun. Bu, hâ-
disatm, vakayiin tevlidettiği bir neticedir. 
Şükrü Beyefendi buyurdular ki, bir kalem ola
rak otuz milyon lira istiyorlar. Efendiler, Avans 
Kanunu o kadar mücmel değildir. Birinci mad
deye merbut cetvel vardır. Arzu buyurursanız, 
bu cetvel birinci maddenin mütemmimidir, bu 
cetveli okuyalım. Bu cetvel, kaç bütçe varsa 
1338 senesindeki maaş ve masrafa göre üç aya 
isabet eden miktarları gösteriyor. Seneliği de 
gösteriyor. Bu cetvel birinci maddenin mütem
mimidir. Madde dâhilinde «Merbut cetvel» di
yoruz. Bu nedir? Bu cetvel okunursa böyle top
tan bir kalem para verilip verilmediği o vakit 
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anlaşılır. Toptan bir kalem olarak verilen otuz 
milyon 'lirayı Maliye Vekâleti veyahut îcra Ve
killeri Heyeti istediği gibi tevzi ve sarf etsin, 
şekil ve mahiyetinde değildir. Bir kere kanu
nun 2 nci, 3 ncü ve diğer mevaddındaki ah
kâm gösteriyor ki, bize verilen bu otuz milyon 
liralık tahsisat bu cetvele istinaden sarf edile
cek. Bu cetvel diyor ki ; Büyük Millet Meclisi
ne şu kadar lira, Düyunu Umumiye idare mas
rafı, Muhassasatı Zatiye masrafı, Maliye, Posta 
ve Telgraf, îcra Vekilleri, Dahiliye, Emniyeti 
Umumiye velhasıl hepsinin hisseleri burada 
tefrik edilmiş neye istinaden? 1338 senesinde 
tesbit edilen kadrolara istinaden... Maddei ka-
nuniyede sarahaten teyidediyoruz ki, onları 
hiçbir suretle tecavüz etmiyoruz ve bununla 
da kalmıyoruz. Diğer bir maddesinde diyoruz 
ki ; masraf kısmından bu üç aya isabet eden 
miktarın yüzde yetmişi sarf edilerek, otuzu da 
sarf olunamıyacak. O halde hakikaten bunu üç 
ay için bütçenin 1338 senesinde sarf edilen 
miktarı hakikisi üzerine tesbit etmiş oluyoruz. 
Yalnız.ne oluyor? Elde zamanın darlığına meb-
ni tesbit edilmiş bir cetvel olmuyor. Yoksa ah
kâm itibariyle fusul ve mavaddı gösterilmiş büt
çeden daha kavi esasata istinadediyor. Binaen
aleyh birinci maddenin tayyı mevzuubahsola-
maz. Efendiler yarın Martın birinci günüdür. 

HACI ŞÜKRÜ B. (Diyarbekir) — Ne olur
sa olsun. 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN FEHMÎ B. — 
îdarei Devletin durması imkânı var mıdır, o za
man işler ne olur? O vakit en ince hakkı teş
riînizi bırakmış olursunuz. Sene iptidasında 
Meclisi Âli mevcut kanunlar tatbik edilsin, ver-
ıgider ciıbayet olumsun demıed'ifeee kanun olma
sına rağmen tatbik edilemez. Malî kanunlar ka-
vanini saireye benzemez. Her senei maliye ip
tidasında ve kanunların temin ettiği varidatın 
cibayetini ahkâmı mahsusa ile Heyeti Teşriîye-
nin teyidetmesi lâzımdır ki, vergi cibayet edile
bilsin. Bu kanun yalnız sarfiyat itibariyle değil, 
aynı zamanda varidatın eibayetini de âmirdir. 
Bu olmadığı takdirde tabiî olarak tahsilatta 
bulunulamaz. 

MUVAZENEÎ MALÎYE ENCÜMENİ REÎSÎ 
ALÎ CENANÎ B. (Gazianteb) — Efendim bu 
Avans Kanuniyle muvakkat bütçe arasındaki 
farkı bendeniz de pek büyük görüyorum. Şük
rü Beyin bu baptaki beyanatını tamamiyle vâ-
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r.it buluyorum. Encümeniniz naimına mütaaddit 
defalar, Heyeti Celilenize şimdiden sonra avans 
kanunları yapılmasın diye temenniyatta bu
lundum. Bu Avans Kanunu encümene geldiği 
zaman - dün sabahleyin gelmişti - encümen dü
şündü; avans usulünü artık kaldıralım, muvak
kat bütçe usulünü - ki usulü maliyede avans ka
nun yoktur - yani bütçe yetişmezse iki aylık, 
üç aylık veyahut teker teker muvakkat bütçe 
kanunları verelim. Senei sabıkadaki bütçenin on 
ikide biri olmak üzere bu muvakkat bütçe tes-
bit olunur ve Hükümete bir kanunla verilir, en^ 
cümen bunu yapmak istedi, fakat malûmuâliniz, 
dün öğleden sonra gayet mühim müzakere var
dı; memleketin hayatiyle alâkadar bir mesele 
müzakere edildiği için encümen bunu Heyeti 
Umumiyeye bir an evvel vermek mecburiyetinde 
bulundu. Eğer bu Avans Kanunu bir hafta ev
vel gedseydi, encümen fusul ve mevaddı mu
vakkat şekilde bir bütçe tanzim ederek vere
cekti. Fakat efendiler ahval bizi önüne katmış 
sürüklüyor, bu zarureti olduğu gibi kabul et
mek mecburiyeti de vardır. Yarın senenin ip-
tidasıdır. Gerek varidatın cibayeti ve gerek 
masrafın her halde bir kanuna müstenidolması 
iktiza eder. Binaenaleyh bu Avans Kanununu 
encümen her halde bir zaruret karşısında kabul 
etmiştir ve bundan sonra olmamasını temenni 
eder. 

EMİN B. ('Erzincan) — Muvazenei Maliye 
Encümeni Reisi Beyefendi buralda izahat verdik
leri sırada avans usulünün »akametini itiraf bu
yurdukları halde bu Avans Kanununu (gördükleri 
zaruret, yani vaktin bulunmaması üzerine kabul 
ettiklerinden bahis buyuruyorlar. O halde bu 
avansı bir aylık yapalım, niçin üç aylık verdiler? 

MEHMED .ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahih) — 
Ilatltâ on ,beş günlük. 

EMÎN B. (Erzincan) — Evet, hattâ <an beş 
günlük, bunu Heyeti Celile teobit etmemiştir. Ma
demki Muvazenei Maliye Encümeni, bu usul sa
kinidir diyor, mademki on beş gün için hidematı 
Devlet duramaz, aylık bir avans alırlar. Bir ay 
sonra için de muvakkat bir bütçe istiyehilirlerdi. 

ALÎ CENANI B. (Gazianteb) —Aşağıdaki 
bir maddeyi dikkatle mütalâa buyurursanız, tah
sisat içerisinde tasarruf edilebilecek ..birtakım er-
kaım olduğunu görürsünüz. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Yalnız masarif kısmı
na ait diyorlar. 
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ALÎ CENANÎ B. — Evet efendim; maaş kıs

mı sabittir. Yekûn tutan maaşattan ziyade masa-
rifattır. Bir müddeti muayyene için avans veril
sin, bir muvakkat bütçe yapılıp Heyeti Oelileye 
takdim için de bir vakit bırakırsınız. Bu müddet 
de yine üç aydan aşağı olamaz. 

ABDULLAH Ef. •(İzmit) _ 1337 senesinde, 
Encümeni Maliye bir bütçe tanzimi ve kabul et
mişti. 1338 senesinden müsvedde olarak kabul 
edilmiş, binaenaleyh o zamandan şimdiye kadar 
bir bütçe tanzim edilmeyip de şimdi sakat oldu
ğunu bilerek bu otuz milyonu nasıl kalbul ediyor
sunuz? Hayretler içindeyim. 

ALÎ CENANÎ B. — Efendim! Bendeniz cevap 
vereceğim. Muvazenei Maliye Encümeni belki bu
rada yedi defa Heyeti Celilenizden rica etmişti. 
Bütçe, ruznamenin birinci numarasında bulun
duğu halde dört aydır müzakere bııyurmadınız. 

. Encümen ne yapsın? 
HACI AHMED HAMDI Ef. (Muş) — Tah

sisatı munzamümanın serlevhası, Avans Kanunu
dur. Halbuki 1337 senesi Avans Kanununun ikin
ci, üçüncü maddesi şu serlevha ile kabili telif de
ğildir. Mademki sarfiyat fusul ve mevad ve muay
yen bir usul üzerine tatlbik edilir; mademki taleb-
olunan tahsisat tahsisatı ııımuimiıyenin ruib'u nispe-
tindedir, o halde bu, üç aylık muvakkat bütçe 
olmuyor mu? 

ALÎ CENANÎ B. — Üç aylık muvakkat bütçe 
fusul ve mevadda tefrik edilerek senenin iptida
sında sarfı mecburi olan masrafları fazla ve sene
nin sonumda da masrafları noksan olarak vermesi 
ieaibeder. Halbuki (bunda Maliye Vekâleti kendisi 
de müşkülât içerisinde kalacaktır. Meselâ Ağnam 
masrafı senenin ilk üç ayında sarf olunur. Bizim 
burada verdiğimiz; dört aya taksiminden biridir. 
Yani (50) bin liradır. Elli bin lira için Maliye 
Vekâletinim sarf edeceği yedi yüz Misur.bin lira
dır ve senenin altıncı ayında sarf .edilmeye baş
lanmıştır. Bütçe içerisinde onun hiçbir mevkii 
yoktur. Binaenaleyh; muvakkat bütçe yine büt
çenin tabiî bir şeklidir. Avans sarfiyatiyle muvak
kat bütçe arasında pek büyük farklar vardır. 

SIRRI B. (İzmit) — Ali Cenani Bey! Üç 
aylık müddeti uzun görüyorsunuz. Bütçeyi ve 
kadroları tetkik hususunda Meclisi Âlinin haiz 
olduğu hukuk ve salâhiyeti 'bir müddetten he
ri Encümeni Âliniz âdeta 'benimsememiş bir va
ziyetteydi. Bu avans ve 'bütçe o kadar kısa ol
sun ki artık Meclisin hakkı, hukuku ve sala-
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niyeti kendisine avdet etsin, bunu istiyoruz. | 

ALÎ CENANI B. — Geçen sene Heyeti Ce-
lileniz doğrudan doğruya kendi salâhyetlerin-
de olan bâzı hususatı encümene tevdi buyur
muştu. Şimdi o salâhiyetler yoktur. Encümen
den kalkmıştır. Bugün senenin son günüdür. 
Encümenin hiçbir salâhiyeti kalmamıştır. Avans 
ister uzun olsun, ister kısa olsun, encümenin 
yapabileceği şey Heyeti Celilenizin tasvibine 
arz etmektir. Binaenaleyh uzun olsa da, kısa 
olsa da encümenin bir tesiri yoktur. 

DURSUN B. (Çorum) — Deminden buyur
muştunuz ki bu Avans Kanununda cetveller 
vardır. O cetveller içerisinde devaire ilâve edil
miş, edilecek teşkilât var mıdır, yok mudur? 

ALÎ CENANI B. — Vardır efendim. 
DURSUN B. — Hangileridir? Onu soruyo

rum. 
ALI CENANI B. — izmir ve havalii müs-

tahlasanm istirdadı üzerine Heyeti Celileniz, I 
oralar için bir Avans Kanunu çıkartmıştır ve 
o Avans Kanununda Muvazenei Maliye Encü
meninin tesbit edeceği fusul ve mevaddm mu
teber olmasını emretti. Sonra Paşaeli, Edirne 
ve havalisi istirdadedildi. Onlar için de bir 
kanun kabul edildi. Aynı esas dairesinde is
tanbul için de ayrı bir kanun yapıldı. Bunun 
üzerine mevcut vilâyetler için salâhiyet verildi. 
Düşmandan istirdadettiğimiz yerlerden mevcut 
devairin nısfı kadar olan mahallerin istirdadı 
üzerine devairi merkeziyenin mevcut kadroları 
iş göremez hale geldi. Vekâletlerin bâzılarında I 
zaruret olduğundan dolayı -bilhassa Maliye 
Vekâletine- kâtibi mesuller verildi. Bunların 
kadrolarını takviye için bir kadro kabul edil
miştir. Fakat bunlar esaslı olarak müdüriyeti 
umumiye gibi devair teşkilâtı değildir. Yalnız 
mevcut teşkilâtı takviye için kabul edilmiştir. 

Vekâletlerin bunun fevkinde bulunan tek-
lifatmı Heyeti Celilenize arz ediyorum. 

DURSUN B. (Çorum) — Bunlardan şunu 
anlamak istiyorum; Dahiliye Vekâleti bütçe
sinde ve merkezde ne gibi teşkilât yaptı? Ga- I 
zetelerde gördüğünüz birtakım müfettişler, de
vair müdüriyetleri, dalha bilmem ne gibi bâzı I 
teşkilât var mıdır? Dahiliye Vekâleti bunları yap- I 
mava neden mecbur oluyor? Kendi vazifesine 
neden bakmıyor, niçin vazifesinden hariç şey- I 
lerle meşgul oluyor, ötede 'beride müdür yetiş
tirmek için mi uğraşıyor? Memleketi anarşiye 1 
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sevk edeceğine kendi vazifesiyle uğraşsın. Di
ğer mesaile ne karışıyor? Elindeki teşkilât kâ
fidir. 

ALI CENANI B. (Gazianteb) — Dahiliye 
Vekâletinin teşklâtma dair cevap verecek ve
kili aididir. Bendeniz değilim. Fakat Dahiliyenin 
bir iki müdüriyeti vardır ki hakikaten orada bir 
tek mümeyyiz kâfi gelmediğine encümen kanaat 
getirdi. Dahiliye Vekâletinde birtakım müdiri-
yetlere zam teklifi vardı. Encümen bunları ka
milen reddetmiştir. Arz ettiğim gibi yalnız kad
roları takviye için ufak bir şey kabul etmiştir. 

HAMDI B. (Canik) — Avans miktarının bir 
aylık olmasına encümen muvafakat eder mi efen
dim 1 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Zama-
im kabul edilmemiş midir? 

DURSUN B. (Çorum) — Casusluk teşkilâtı 
bilmem ne müdiriyeti var. Değil mi? 

ZİYA B. (Mersin) •— Avans miktarının bir 
aylık olmasına encümen muvafakat eder mi? 
Efendim 

ALI CENANI B. (Devamla) — Encümen 
Heyeti Celilenizin kararına tebaiyet edecektir. 

EMİN B. (Erzincan) — Arzu başkadır, mu
vafakat başkadır. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — 
Efendim, bendeniz gerek Maliye Vekili Muhte
remini ve gerekse Muvazenei Maliye Encümeni 
Reisi Muhteremini dinledim. Muvazenei Maliye 
Reisi Beyefendi, noktai nazarımın muvafık oldu
ğunu teyidettiklerinden dolayı kendilerine teşek
kür ederim. Maliye Vekili Beyefendi, bu Avans 
Kanunu, muvakkat bütçe ve asıl bütçe gibidir. 
Bu Avans Kanununa merbut bir de cetvel var
dır, bu Şükrü Beyin arzu ettiği şeyi temin eder 
veyahut Maliye Vekâleti böyle istediği gibi sarf 
etmek değil, merbut cetvelde gösterildiği veçhi
le 1338 senesi bütçesi dairesinde bu parayı aid-
olduğu vekâletlere tevzi etmektedir, dediler 
Maliye Vekili başka türlü anladılar. Bendeniz 
şöyle söyledim : Maliye Vekâletine verilen otuz 
milyon avans devairin 1338 senesi bütçesine na
zaran üç aylık bir nispet dairesinde taksim edil
mektedir. Bu miktar toptan aidolduğu vekâletin 
âmiri sarfı olan vekile mevdu bulunmaktadır. 
Böyle muayyen olan bir miktar, meselâ Adliye 
bütçesine üç aylık 500 000 lira verilse Adliye 

Vekâieti de kadrolar üzerinde keyfemayaşa oyla
yabilirler. 

— Ö18 — 
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MALİYE VEKÎLÎ HASAN FEHMÎ B. — Ya

pamaz Şükrü Beyefendi! 
MEHMED ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Yapıl

mıştır Beyefendi! Şimdi söylüyorum. Almış ol
duğu bütçe dairesinde geçen sene bütün memle
ketin her tarafında hâkimi münferit teşkilâtını 
yaptı. Mevcut teşkilâtı hâkimi münferit teşkilâ
tına tahvil etti. Fakat istinaf Reisi Müddeiiumu-
misi olan zat da aynı maaşı almaya başladılar. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Kanun 
dairesinde oldu Meclisin müsaadesiyle oldu. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Devamla.) — Tabiî 
kanun dairesinde oldu. öteki de kanun dairesinde 
oluyor. Böyle vekillerin emrine mutlak para ve
rilecek olursa istediği gibi bir daireyi lâğveder. O 
parayla istediği daireyi yerine getirir. O parayla 
onun yerine istenilen bir daireyi arzuyu âli dai
resinde kabul ediyor mu, etmiyormu ? Bunu ney
le murakabe edeceksiniz? Murakabe etmek için 
imkân kalıyor mu, kalmıyor mu? İşte avans 
usulünün fenalığı budur. Bunun için avansı ka
bul etmiyoruz. Maliye Vekâletinin burada hiçbir 
şeysi yoktur. Maliye Vekâleti istediği parayı ıveri-
yor. Aidolduğu vekâletler o muayyen miktar içim
de istediği gibi oynamaktadırlar efendiler Bina
enaleyh Muvazenei Maliye Encümeni de; bu işin 
»akametini ben/deniz kadar ve daha ızıiyade erka-
<ma müstenidöimak şaiftiyle, fiiliyata müstenidol-
ımak üzere takdir etmiş ve bu kürsüden bize de 
zaman zaman .tekrar etmiştir. Muvazenei Maliye 
Encümeni muvakkat bütçeyi kabul etmektedir ve 
muvakkat bütçe istemektedir. Fakat vâesefa ki 
bir hafta evvel verilseydi bir muvakkat bütçe ih
zar edilmekle çıkarmak mümkün iken, dün veril
mesi üzerine maalesef avans kanunu çıkarmak 
mecburiyet ve ıztırarında kalındığını Muvazenei 
Maliye Encümeni Reisi Bey beyan etti. Bundan 
dolayı her halde Maliye Vekâletimin mucibi me
suliyet demiyeceğim, fakat mucibi muahaze oldu
ğuna kanaat ediyorum. Maliye Vekâleti, bunu tak
dir ederek bir hafta evvel ihzar etmeliydi. Bili
yordu ki, bütçe çıkmamıştır. 1339 senesi için 10 
gün evvel avans kanunu yerine Ibir muvakkat 
bütçe tevdi buyurmalardı Meclisi Âli de hiç olmaz
sa murakabe vazifesini icra etmiş olurdu. Meclis 
daha mühim olan vazifei icraiyeyi değil, hiç olmaz
sa haiz olduğu vazaifi tesmiyesini ifa etmiş olur
du. Binaenaleyh; bendenizce zaruretler kendi mik-
tarınca olmak üzere takdir edilir. Bunu zaruret 
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I olmak üzere kabul ediyorum. Fakat bunun bir ay

ıdan fazla olmamasını Heyeti Aliyenizden istir
ham ediyorum ve diğer maddeler zaten varidat 
kanunlarına taallûk ettiği için onları kabul efcmıek 
Karuridir. Onlar kabul edilecektir. Bir aylık sar
fiyat ki, birinci maddeye aittir. Kabul edelim. 
Diğer on ,bir ay için muvakkat bütçe istemek lâ
zım ve zaruridir. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (Gü-
müşane) — Efendim; müsaadenizle evvelâ Şük
rü Beyefendi ile aramızdaki farkı izah edeyim. 
Şükrü Beyefendi buyuruyorlar ki, merbut 
cetvelde 1338 senesi esasatma göre dairelere tef
rik edilen rakamlarla vekiller istedikleri gibi teş-
(kilât yapabilirler. Bendeniz diyorum ki; yapamaz-

I 1ar. Zannederim noktai ihtilâf buradadır. 1338 se-
I nesi Üçüncü Avans Kanuniyle Dördüncü, Beşinci 

Altıncı Avans kanunlarının hepsinin ikinci mad
desini derihatır ettiririm. Ne idi bu maddeler? 

«Heyeti Umumiyede müzakeresi icra edilen 
I bütçelerde, Heyeti Umumiyenin kabul ettiği şekle 
i göre, henüz müzakere edilmiyen bütçeler Muva

zenei Maliye Encümeninin tesbit ettiği fusul ve 
mevadda tevfikan sarfiyat icra edilir» diyor. Rica 
ederim her avans kanununda bu maddeyi tekrar 
buyurmaidınız mı? Beyefendiler! Elde böyle ah
kâmı sariha mevcut iken nasıl olur da vekiller 
bu teşkilâtı altüst ederler. Bir kere o kanunlar 
kabul edildikten sonra... 

EMİN B. (Erzincan) — Kadro Heyeti Umu-
I miyeden geçmemiştir. Yalnız Muvazenei Maliye 
I Encümeninde mevzuubahsolmuştur. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (De
vamla) — Heyeti Umumiyenin kanunundan bah
sediyorum. Bundan şüpheye düşmeyiniz. İmkânı 

I kanuni yoktur. Bunu hiçbir vekil, hiçbir daire, 
hiçbir kimse yapamaz. Yaparsa mesul olur. (Gü
rültüler) Müsaade buyurun efendim! 

MUSTAFA B. (Tokad) — Nasıl yapabilir
ler? 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (De-
I vamla) — Müsaade buyurun efendim, ikincisi: 

Buyurdular ki; «Bir hafta evvel gelmedi. 
Bir hafta evvel gelmiş olsaydı, muvakkat 
bütçe yapardık ve muvakkat bütçe yapılabi
lirdi. Avans usulü sakîmdir. Şöyledir, böyle
dir»... Efendiler, avans usulü sakîmdir. Bende-

I niz de sizinle beraberim. Fakat efendiler rica 
I ederim, verdiğiniz tahsisat, 1338 senesindeki 
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esasata göre verilmiştir. Mevzuubahsolan ismen 
avanstır. Avans şuna denir ki, toptan beş mil
yon lira verilsin. Bununla tcra Vekilleri idarei 
umu'miyeyi on beş gün temin etsin. Avans bu
dur. Bu, ahkâmı mahsusası itibariyle mademki, 
fusul ile, mevad ile, kadrolarla muayyen olan 
bu bütçedir, başka bir mânası yoktur. Yani de-
vair o para bitinceye kadar, tesbit edilmiş kad
rolardan, tâyin edilmiş esasattan kırk para faz
la sarf edemezler. O esasa göre taayyün etmiş 
bir bütçedir. Fakat zaman ile mukayyet bir 
bütçedir. Hükmen böyledir.. ihtiva ettiği ah
kâm itibariyle mademki fusul ve mevad ile 
mukayyettir. Tesbit edilmiş olan kadrolarla 
mukayyettir. Fazla kâtip de ilâve edemez. Ma-
aşat üzerine zamaim de icra edemez, iki kâtip 
yerine üç kâtip de istihdam edemez. Edemeyin
ce ne oldu? İşte muvakkat bütçe oldu. Şu hal
de bu telâşın mânası nedir? 

Üçüncüsü, bu kanun bize bir hafta evvel ve
rilmiş olsa idi muvakkat bütçe çıkardı, dediler. 
istirham ederim arkadaşlar! Üç senedir bütçe 
çıkmadı. Muvazenei Maliye Encümeninde her 
gün sabahtan öğleye kadar bilaistisna Meclisi 
Âİi olmadığı gün de sabahtan akşama kadar, 
dört aydır kadroları tesbit için uğraşıyoruz. Bu
gün sene bitmiştir. Bir haftada parayı encümen 
fusul ve mevadda tevzi edecek ve bir haftada 
müzakere edip çıkaracaktır. Zannederim ki, bu
na kâfi derecede tecrübemiz vardır. Üç sene
den beri bütçe müzakeresi hususundaki arzu
larımızın, emellerimizin ne netice hâsıl ettiği 
gözümüzün önünde durup dururken ve dört ay
dır da bilâfâsıla istanbul kadrolarını ve vilâ-
yatı müstahlasa kadrolarını gece gündüz tetkiki 
ile meşgul olurken bir haftada muvakkat büt
çenin çıkacağını bendeniz anlamıyorum. 

ALI CENANI B. (Gazianteb) — Nereden 
çıkacak, Hasan Bey? Encümenden mi, buradan 
mı? 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) 
— Encümen çıkaracağını söylüyor. 

MALİYE VEKÎLl HASAN FEHMl B. (De
vamla) — Efendiler, avans bir aylık mı olsun, 
bir haftalık mı olsun? Efendiler, miktarın 
ehemmiyeti yoktur. Usulde yüz milyon liralık 
bütçenin tatbikatı ile beş milyon liralık bütçe
nin tatbikatı Maliyece müsavidir. 1338 senesin
de son Müdafaai Milliye bütçesine ilâve edilen 
dört milyon küsur lira ile Meclis On Birinci 
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Tahsisat Kanununu kabul etmiştir. On bir defa 
Maliye Vekâleti bunun tatbikatını yapmıştır. 
Rica ederim, bir defa düşünelim. Senede bir 
defa yapılacak iş on bir defa yapılmıştır. Bütçe 
tatbikatı ne demektir? Havalenameler nasıl 
kesilir? Beş milyon liralık bir havalename ile 
beş yüz bin liralık bir havale muamelei kay
diye itibariyle müsavidir ve bunu Maliye Vekâ
leti kimle yapmıştır? Biraz da düşünürsek yet
miş küsur efendiyle yapmıştır. Zannederim ki, 
on beş günde, bir 'ayda 1339 bütçesi Muvazene 
Encümeninden çılkacak, Meclisi Âliden çıkacak, 
kesbi feanuniyet edecek inşallah! Fakat buna im
kân yoktur. Sonra ne olacaktır? Bir avans alaca
ğız, birkaç günlük bir muvakkat Ibütçe yapaca
ğız ki, bu fusul ve mevadda inkısam edecek. Bu 
da aynı suretle esas bütçemin müzakeresi gibi 
'bütün o faslın numaraları geçecektir. On bin 
lira olmıyacak da beş bin lira olacak. Aynı kül
fet mevcuttur. Esas bütçeyi müziakere edeceğiz. 
Beyefendiler, on beş günde bir kere bütçe gele
mez ve artık bu sene için olsun tahsisat kanunla
rının miktarını tahdidetmiş olalım. Çünkü mi
sal olarak ^arz ediyorum; 1337 senesinin hesabı 
katisini 1338 senesi nihayetine kadar Meclisi Âli
ye itaya Maliye Vekâleti mecburdur diye geçen 
sene son gün bir madde kabul ettiniz. Beyefendi
ler! Bu hesabın, on bir Tahsisat Kanununun tat
bikatı içerisinden neticesini almak için MaMye 
Vekâleti memurlarını gece dahi çalıştırmak mec-
iburiyetinde kalmıştır. Bir taraftan kanun üç se
ne, dört (sene sonraya hesabı katinin verilmesini 
kabul etmiş iken Meclisi Âliniz hesabatla yakın
dan alâkadar olarak 1337 senesinin hesabını 1338 
senesinin sonuncu günü olsun Maliye Vekâleti 
vermeye mecburdur diye bir maddei kanuniye ile 
Vekâleti mecbur ettiniz. Böyle lbi<r zamanda Ve
kâlet 70 şu kadar efendi ile bir taraftan senei 
sabıka hesaıbatmı, diğer taraftan on bir Tahsisat 
Kanunu üzerine havalename tanzimi ve diğer 
taraftan da muamelâtı ruzumerreyi ve hali harb-
de bulunan bir Devletin masarifatı umuımdyesini 
temin edecek varidatın ciıbayeti mesailini ikmal 
etmiştir ki, bundan fazlası feykalâbeşerdir. işte 
arzu ettiğiniz 1339 senesinin bütçesini takdim 
ediyorum ve bu malmeımurları arkadaşlarımın 
mesaisidir. Bu kürsüden arkadaşlarıma kemali 
fahır ile söylüyorum iki, Meclisi Âli beni mecbur 
etti diye ben de onları mecbur ettim. Emsali oi-
mıyan bir surette bir senede hesabı katiyi tak-
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dimi ettim. Binaenaleyh tahsisatın üç ay olmayıp I 
bir 'aylık olmasını istiyerek bütçeyi çıkarmaya I 
Meclisti Âli azmetmiş, ise çok teşekkür ederim. Bir 
•ay evvel bize bir »aylık tahsisat veriniz, bütçeyi 
çıkarınız. Buna imkân yoksa kırteıiye külfetli ar- I 
tık memurları bMrmiştir. I 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karalıdan S&hi!b) — 
Efendim; Vekil Bey buyurdular ki, Muvazenei 
Maliye Encümeni kadrolıar üzerinde tetkitkaıt ya
parak Ibu Avans Kanununu tetkik etmekteddr. I 
Şayet Muvazenei Maliye Encümeni bu kadrolar I 
üzerinde tetkikat yapmış ise .acaba Meclisten ay
rılan Muvazenei Maliye Encümeni bunu yapar I 
da, bir külldlah ve 'esas vazifesi bu olan Meclisi 
Âli niçin tetkikatım yapmasın? Ve niçin o kadro
ları biz hilmiyelim? Ben bilmiyorum bu kadro
ları. 

MALİYE VEKÎLÎ HASAN FEHMİ B. — 
Efendim, bendenizin böyle Ibir şey hiç hatırımdan 
geçmedi. Meclisin bir cüz'ü olan encümen tetki
kat yapar da Meclis yapmaz diye böyle bir şey 
söylemedim ve hatırımdan bile geçmemiştir. Asıl 
olan Muvazenei Maliye Encümeni inceden ince
ye tetlkikatını yapar. Meclisi Âli bunu küllolaraik I 
müzakere eder. Arzu ederse teferruatına geçer, 
arzu etmezse geçmez. Fakat geçer veya geçmez 
diye böyle bir şey söylemedim. Yalnız bihak-
kin şikâyet ettiğim bir nokta varsa o 1338 se
nesinde, belki bu. yüzüncüsüdür. Meclisi Âliye 
istirhamım bütçe bir an evvel çıksın. Fakat ma
alesef geri kalmıştır. Bütçe çıkmayınca Muva-
zenei Maliye Encümeninin tesbit ettiği kadro
lar muteberdir. Bunların üzerine sarfiyat yapı
lacaktır diye Meclisi Âli tasdik ettikçe bittabi 
bizim için o tasdik meşrudur. Çünkü Meclisi 
Âlinin kanunudur. S 

İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ RAUF 
B. (Sivas) — Rüfekamn bütçenin vakit ve za- 1 
manmda verilmemesini tenkiden vâki olan be- j 
yanatma karşı Maliye VekiR Beyefendinin ce-
vapları malûmuâliniz oldu. Bu meyanda Heye
ti Vekileniz Reisi olmak itibariyle iki noktayı J 
kısaca Heyeti Âliyenize arz etmeye ve bu noktala
rı rica etmeye mecburum. Birisi, buyuruluyor 
ki «Avans tarzında gelen bütçe üç aylıktır. Yal
nız bir aylık olsun.» Bendenizin kanaatim He
yeti Aliyenizin uzun mesai günlerinin verdiği i 
tecrübe üzerine,görüyoruz ki, meşagilimiz yal
nız bütçe değildir. Mesaili mühimmeyi ve mu-
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amelâtı Devleti her gün tahkik ve tetkik etmek 
hakkına da maliksiniz. 

HAFIZ MEHMED B. (Trabzon) — En mü
him şey bütçedir. 

RAUF B. (Devamla) — Müsaade buyurun! 
En mühimmi bütçe olduğu zaman hiçbir vakit 
karar verilmemiştir ki, bu Mecliste muamelâtı 
sairei Devlet, mesuliyetleri altında icra Vekil
leri tarafından icra edilsin. Ve Meclis şu ka
dar müddette bütçeyi müzakere ve itmam etsin. 
Bu kararı Meclisi Âliniz verememiştir. Çünkü 
imkân görememiştir. Şu halde eğer Meclis Hü
kümeti tenkid ve Hükümet Meclisten müteferri 
şekle girerse günlerce bu hattın istikametini ta-
kibedebiliriz. Fakat hakikat bu mudur? Bir 
tecrübemiz vardır. Bundan evvel de Müdafaai 
Milliye ve sair devair bütçeleri aynı kanaatle 
tetkik edilerek kısa zaman için verilmiştir. Fa-
kat"netice ne oldu? Her ay tekrar o meseleyi 
konuşmak oldu. Hiçbir zaman bütçe tekmil 
olarak çıkmadı. Bu itibarla arz ve istirham 
ediyorum. Bunun ismi avans olan ve fakat Mu
vazenei Maliye Encümeninin bihakkin tetkik 
ettiği ve tenkidatta bihakkin Vekillerini sars
tığı, kadro üzerinden ımuhassas olan btütçecikle-
ri uzun müddet olmak üzere tasvibedin. Çün
kü mahzur yoktur. Bir ay evvel tetkikatmızı 
ikmal ederseniz mütebaki aylara vazıyed eder
siniz. Tetkikatmızı ikmal ettiğiniz halde bu 
hususta vereceğiniz kararlar muta 'dır. Onun 
üzerinde Hükümet ifayı vazife ile mükelleftir. 
Bundan başka'efendiler, 1339 senesi için iste
nilen avans 1338 senesi esasatma göre veriliyor. 
Hükümetin 1339 senesi için muvafık gördüğü 
munzam mevaddı da vermemiş oluyorsunuz. Bu 
suretle müşkülât içinde bulunan Hükümettir. 
Hükümet bunu zaruret karşısında kabule mec
bur oluyor. Siz itiraz buyuruyorsunuz, fakat 
Hükümeti temin etmek imkânını bulamıyorsu
nuz. Ey bu kadar imkânsızlık içinde makinayı 
yürütmek imkânı kalmaz. Onun için çok rica 
ediyorum, Maliye Vekâletinin teklif etıtiğini 
ve Heyeti Vekilenin tetkik ettiğini kabul edi^ 
niz. Eğer ondan evvel Meclisi Âliniz 1339 büt
çesini usul ve teamülü dairesinde tetkik eder, 
ikmal ederse zaten avans kanunun ehemmiyet 
ve kıymeti kalmaz. Bunun Heyeti Âliyenize 
ehemmiyetle arz ediyorum ve bunu arz etmeği 
lüzumlu görüyorum. 
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NEBÎZADE HAMDI B. (Trabzon) — Bizi 

emrivakilere alıştırdınız, bunu da kabul edece
ğiz. 

EAUF B. (Devamla) — Emrivaki buna den
mez. Yapıldıktan sonra Heyeti Âliyenize geti
rilmiş olana denir. Binaenaleyh Hamdi Beye
fendi, biz yapılmadan evvel haber veriyoruz. 

BEİS — Efendim; müzakerenin kifayetine 
dair bir takrir var. Bu bapta diğer takrirlerde 
vardır ki arkadaşların noktai nazarlarını gös
teriyor. Okunduğu vakit meseleyi anlıyacaksı-
mz. Müzakere kâfidir deniyor. Birinci mad
denin müzakeresini kâfi görenler lütfen elleri
ni kaldırsın kâfi görülmüşür. Tadilnameleri 
okuyacağız. 

Riyaseti Celileye 
Bir aylık avans kâfidir. Binaenaleyh on mil

yon lira itası suretiyle maddenin tadilini teklif 
ederim. 28 .2 .1338 

Konya Mebusu 
Refik 

Riyaseti Celileye 
izahatım veçhile avans vermek zaruretine bi

naen verilecek avansın bir aylık olmasını tek
lif eylerim. 

Karahisarı Sahib Mebusu 
Mehmed Şükrü 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddenin tadiline dair : 
Üç aylık muvakkat bütçe tanzim edilmek üze

re avans miktarının on milyon liraya tenzil ve 
müddetinin bir aya kasrını teklif eylerim. 

Kayseri Mebusu 
Osman Zeki 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddenin berveçhi zir tadilini tek

lif ederiz : 
1339 senesi martının birinci gününden gaye

sine kadar on milyon otuz sekiz bin liranın sar
fına mezuniye verilmiştir. 

Erzincan Mebusu Canik Mebusu 
Emin Hamdi 

Riyaseti Celileye . 
Müzakere kâfidir. Birinci maddenin aynen 

kabulünü teklif eylerim. 28 Şubat 1339 
Kırşehir Mebusu 

Sadık 
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RElS — Efendim; takrirlerin mahiyetini 

tınladık. Karahisar Mebusu Şükrü, Kayseri 
Mebusu Osman, Canik Mebusu Hamdi ve Er
zincan Mebusu Emin beylerin takrirleri hemen 
hemen aynı mealdedir, iki takrir de bir aya 
mahsus olmak üzere on milyon lira verilmesi
ni teklif ediyor. Diğer bir takrir de maddenin 
aynen kabulünü teklif ediyor. Diğer takrir de 
idaridir. Onu maddenin kabulünden sonra re
yi âlinize vaz'edeceğim. Şimdi tadilnameleri 
nazarı âlilerine arz edeceğim. 

Birinci maddenin bir aylık ve on milyon 
miktarında olmak üzere tadili teklif olunuyor. 
Nazarı dikkate alanlar lütfen el kaldırsın. 
Nazarı dikkate alınmamıştır. 

DURAK B. (Erzurum) — Zaten Mecliste 
ekseriyet yoktur Reis Bey. 

RElS — Efendim bir takrir daha gelmiştir. 
(Ekseriyet yok sesleri) Yani kabul etse idik 
ekseriyet var mı idi ? 

Riyaseti Celileye 
Vekâletlerden bâzılarında teşebbüsatı müs-

mirei nafıa ittihaz edileceğine göre üç ay son
ra taliki muvafık olamıyacağmdan Muvazenei 
Maliye Encümeninin muvafakatine müstenit 
teşkilâtı müsmirei nafıanın icrası için Heyeti 
Vekileye mezuniyet itasını teklif ederim. 

28 Şubat 1339 
Muş Mebusu 
Osman Kadri 

RElS — Osman Kadri Beyin takriri ikinci 
madde ile alâkadardır, ikinci maddenin müza
keresinde reye vaz'ederiz. Bu takrir, ayrı mev
zuda bir takrirdir. Ayrıca tetkik olunacak bir 
meseledir. Onun için reyinize vaz'etmiyorum. 
Şu halde maddei asliyeyi encümenin tesbit 
ettiği veçhile reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın, birinci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Devairi mülkiye maaşat sarfi
yatı Muvazenei Maliye Encümeninin bin üç 
yüz otuz sekiz senesinde tesbit etmiş olduğu 
fusul ve mevadda tatbik olunur. Masarif te-
diyatı fusul ve mevaddı aidesinde mürakkam 
tahsisatın üç aya isabet eden miktarının yüzde 
yetmişini tecavüz edemez. 

OSMAN B. (Lâzistan) — Efendim bu ikin
ci madde ile verilen avans vekâleti aideleri 
tarafından 1338 senesinde Muvazenei Maliye 
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Encümeninin tesbit ettiği fnsul ve mevad üze
rine verilmiş bir Avans Kanunudur. Bende
niz buna itiraz edecek değilim ve bu madde 
şüphesiz kabul edilecektir. Ancak bendeniz 
bir şey rica edeceğim; umuru nafıa için 1338 
senesinde Muvazenei Maliye Encümeninin 
tesbjt ettiği miktar, yani sarfiyata mütaallik 
tesbit ettiği miktar 450 bin liradır. Sarf et
tiği miktar 112 bin liradır. Ancak yüzde yet
mişinin sarfiyatına mezuniyet veriyorsunuz. 
Aşağı - yukarı 70 bin küsur lira kalıyor. Tür
kü umumiye inşaat ve tamiratı için istisna 
lâzımdır. Halbuki inşaat mevsimi Mart, Nisan, 
Mayıs ayından itibaren başlar. 

REFİK B. (Konya) — Yol yapılması mat
lup mu ya? 

OSMAN B. (Devamla) — Ha, onu bilmem.. 
Binaenaleyh inşaat mevsimi daima dikkat bu
yuracak olursanız mutlak bir halde geçmiş
tir ve bu yüzden halk işin içyüzünü bilmiye-
rek daima Nafıa Vekâletine hücum etmiştir. 
Onun için Heyeti Celilenizden istirham ediyo
rum, 1338 senesinde Muvazenei Maliye Encü
meninin turku umumiye tamirat ve inşaatı 
için kabul ettiği 450 bin liranın sarfını üç ay 
için kabul ediniz. Zaten 1339 senesi bütçesini 
vekâleti aidesi iki buçuk milyon lira olarak 
teklif ediyor. Bir şey deyildir. Vekil Bey de 
bunu rica ediyor. Kendileriyle görüştük, Ali 
Cenani Bey de kabul ediyor. 

REFİK B. (Konya) — Otuz milyon avan
sın içinde dâhil midir? 

OSMAN B. (Devamla) — Maatteeessüf gir
miyor. Maliye Vekili Beyefendi izah buyursun. 

MALİYE VEKİLÎ HASAN FEHMÎ B. (Gü-
müşane) — efendim hakikaten fıkra mutlak 
olduğuna göre umuru nefıaya, yani turku 
umumiyeye sarf edilecek para hususunda Os
man Beyin hakları vardır, mutlak zikredilmiş
tir. Bir fıkra ile onu istisna edebiliriz. Esa-
en 1339 senesinde Nafıa umuru için, yani yol
lar için iki buçuk milyon lira tahsisat vaz 'olun
du. Tensip buyurursanız bütçeyi süratle çı
karmak arzumuza tâbi olduğuna göre burada 
«Yalnız umuru nafıa bu hükümden müstesna
dır» diye bir fıkra ilâve etmekle maksat te
min edilmiş olur. Asıl bütçenin bu suretle 
müzakeresi temin edilmezse ikinci defa olarak 
umuru nafıa hakkındaki paranın tevziini 
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düşünmek icabedecektir. Şimdiki halde sene 
iptidasında olduğumuz için turku umumiyenin 
tamirinde sarf edilecek . para bundan müstes
nadır diye fıkranın ilâvesiyle kifayet ederiz. 
Yani bu maksadı temin eder. 

EMİN B. (Eskişehir) —- Bilûmum verdiği
miz mükellefiyeti nakdiye ne oluyor? 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMÎ B . ~ 
Yok. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Efen
dim bu maddede devairi mülkiyenin (sarfiyatı 
1338 senesinde tesbit edilen mevadda göre tat
bik olunur diyor. Malûmuâliniz, geçen sene 
devair bütçeleri kamilen Meclisi Âliden tasdik 
edilememiştir. Vakta ki Hükümet bu bütçeleri 
istedi. O zaman denildi ki «Devairin kadroları 
Meclisi Âliden tasdik edilmedi. Binaenaleyh 
Muvazenei Maliye Encümeni bu kadroları tes
bit etsin. Sonra mamulünbih olsun.» Avans 
Kanununa da Öyle 'bir madde konuldu. Muva
zenei Maliye Encümeni bu maddeden daha bü
yük bir fırsat olarak kadroları istediği veçhile 
tevsi etti. Şimdi bu 1338 senesine esas ol
muştur. O tevsi edilen kadro ki Muvazenei Ma
liye Encümeninden soruyoruz, bu selâhiyeti 
nereden aldınız? Niçin bu kadar tevsi ettiniz?. 
Onlor da «Siz Avans Kanunu mucibince salâhi
yet verdiniz. Biz de tevsi ettik» diyorlar. Bina
enaleyh bu maddede bu kelime böyle mutlak ola
cak olursa Muvazenei Maliye Encümeninin tev-
siatma Meclisi Âli muttali olmaksızın tatbikata 
başlanmış olacaktır. Bendeniz diyorum ki, bu 
1338 senesine aidolarak yapılmıştır. 1339 senesi
ne teşmil edilmesin; o tevsiata aidolan zamaim 
ve teşkilât bütçesi Meclisi Âliye gelip tasdikine 
iktiran edinceye kadar tahsisatı mevkuf kalsın, 
bunu teklif ediyorum. 

OSMAN KADRİ B. (Muş) — Efendim de
vairi mülkiye maaşat kadroları Muvazenei Ma
liye Encümeninin 1338 senesinde tesbit ettiği fu-
sul ve mevadda göre tatbik olunur diyor. Şimdi 
şu halde Sıhhiye Vekâleti yarın muhacirleri gön
derecek. Bunların masrafları bundan hariç mi 
kalacaktır? Sonra maarif mektep açmış bu hariç 
mi kalacaktır? Bunu üç ay sonraya tehir et
mek demek muhacirleri göndermemek demektir. 
Rica ederim bu mesele de Avans Kanununa ilâve 
edilsin 
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MAZBATA MUHARRİRİ MAZHAR MÜFİD 

B. (Hakkâri) — Efendim; Sırrı Bey biraderi
miz encümenin, Avans Kanunu ile verilen salâ
hiyeti fırsat addederek kadroları tevsi ettiğin
den bahis buyurdular. Keşke encümen tarafınız
dan bu müsaadeye mazhar olmasaydı. Hattâ bu 
müsaadenin verilmesinden dolayı İstanbul kad
roları Kanununda yazdığımız esbabı mucibede 
ve zannederim burada bir saat söz söylediğimiz 
zaman eseri teveccüh olan bu müsaadenin pek 
ağır bir yük olduğu ve bu yükün altında ezil
mekte olduğumuzu arz etmiştik. Biz o müsaade
yi hiçbir zaman fırsat addetmedik efendiler! 
Ve hiçbir zaman bu verdiğiniz müsaadeden mem
nun değiliz! Efendiler! Danlmamak şartiyle arz 
ederim ki, buradan aylarca bir bütçe çıkarama
dınız ve tuttunuz, bu ağır yükü tamamiyle Mu-
vazenei Maliye Encümeninin omuzuna yüklet
tiniz. Yaptığımız fırsat buradadır. Kadroları iav-
side değildir. Size her fırsatta bunun doğru ol
madığını bütçe tetkikinin milletlerce kan paha
sına alındığını ve her mebusun en birinci vazi
fesi, hakkı meşruu bütçenin tetkiki ve binaen
aleyh Hâkimiyeti Milliyenin ve hakkı istiklâli
nizin en bariz tecelligâhı bütçe olduğunu mufas-
salan arz ettik. Efendiler : Maateessüf sizin ve 
bizim ruznamemizin her maddesi Bütçe Kanunu 
iken dört aydan beri bunca feryadımıza karşı 
en son İstanbul Kanunu esbabı mucibe mazbata-
siyle bu feryadımızı tekrar ettiğimiz halde lüt
fen dört aydan beri bütçe müzakeresi yapmadı-
nız. 

HÜSEYİN HÜSNÜ Ef. (İsparta) — Çok söy
leniyorsun, İstanbul bütçelerini çıkarınız. 

MAZHAR MÜFİD B. (Devamla) — Hoca 
Efendi Hazretleri! Çok söyleniyorum. Çünkü 
dört aydan beri 97 milyonluk bir bütçeyi müza
kere etmediniz. (Hem icraî ve hem teşriî Mec
listir de ondan geri kalıyor, sesleri) Çok söyli-
yeceğiz ya, milletin 97 milyon lirasını yalnız bi
zim yaptığımız kadrolar üzerine bıraktınız. Biz 
hiçbir zaman bu müsaadeyi suiistimal etmedik 
efendiler! Fakat rica ederim nazarı dikkati âli
nizi celbeclerim, İzmir gümrükleri, İstanbul 
gümrükleriyle bu kadar varidat ziyadeleştiği 
halde, yani diyebilirim ki esıki varidat üzerine 
iki misli varidat temin eden rüsumatın dört 
tane kâtip ile idaresine imkân görmediğimiz 
zaman ne yapardık ve nasıl 'kadroyu tevsik et
mezdik? Binaenaleyh zannediyorum ki eneüme-
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ninizin Ikadrolarda yaptığı tevsialt eğer Heyeti 
Aliyenize gelmiş olsa idi bir Ikat daha tezyid-
ederdiniz. Çünkü emsali vardır. 

I EMİN B. (Erzincan) — Doğru o adetimiz
dir. Vekillerden daha ziyade vekiliz. 

j MAZHAR MÜFİD B. (Devamla) — Bilir-
J siniz ki Ibiz size 'bundan evvel 15 'bin liratok bir 
i jandarma zammı maaşı getirdik. Siz bizden bir 
j »buçu'k milyon daiha fazla verdiniz. Binaenaleyh 

'bizim yaptığımız kadrolar; demin Heyeti 1c-
I raiye Reisi Rauf Beyef edinin de itiraf buyur-
i dukları gibi hakikaten vekilleri karşımızda 
I terletmek suretiyle, meseleyi ariz ve amik tet-
J lkik etmek suretiyle yapılmıştır. Yoksa salâhi

yeti fırsat addederek böyle kadroları tevsi, 
beyhude masraf hiçbir zaman encümende vâki 
olmamıştır. İşte yaptığımız 'kadrolar ımeydan-

] dadır. Tetkifcat icra edeceğinizi ömidediyorıım. 
j Tetkikat icra 'buyurunuz. Fazla •göremiycce'ksi-
| niz. Çok istirham ederim, Sırrı Bey arkadaşı-
j mız encümen hakkında bu tarzda sözler istimal 

'buyurmasınlar. Eğer bunu, salâhiyeti fırsat 
farz ediyorsanız hu fırsatı istirham ediyorum, 
vermeyiniz. * 

| HACI ŞÜKRÜ B. (Diyarbekir) — Bundan 
sonra vermiyeceğiz. — 

MAZHAR MÜFİD B. (Devamla) — Verir-
I sen hakkını ıskat etmiş olursun. Sana burada 
I hin defa söyledik. Bu Ihakkı ver,me<k doğru de

ğildir. Halkkmızı beş kişinin, altı kişinin eli
ne bırakıyorsunuz. Bu doğru 'değildir diye da
ima 'bağırıyoruz. Binaenaleyh yapılan kadro -

j 1ar âzami tasarruf neyi icabediyorsa encümen-
I de nazarı dikkate alınarak yapılmıştır. Eğer bu 

'kadrolar tevsi edilmişse mutlaka Heyeti Ali
yenize gelmiştir. Heyeti ATiyeniz tevsi etmiştir. 

j Binaenaleyh kadrolar hazırdır. İstifham ede-
j rim, encümenin bu tesbit ettiği kadroları ya-
| rından itibaren tetkik ediniz. Fazla görürseniz 

fazlasını tenkis buyurun. Hem bütçeyi tetkik 
ediniz ve hem de sonra 1339 da da Muvazene! 
Maliye Encümeninin yaptığı böyle mi gitsin? 

SIRRI B. (İzmit) —• Çok mu gördünüz sa
lâhiyetimizi istemekliğimizi ? 

J MAZHAR MÜFİD B. (Devamla) — Dinle-
I memişsiniz. O salâhiyeti vermeyin diyoraım. 

SIRRI B. (izmit) — Dinledim. 
| MAZHAR MÜFİD B. (Devamla) — iyi din-
i İçmemişsin Beyefendi.. Kapıdan yeni girdiniz. 

Verme bana, diye bağırıyorum. (Handeler) 
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SIRRI B. (İzmit) — Bu sene vermiyeceğiz. 
MAZHAR MÜFlD B. (Devamla) — Vere

ceksiniz, maatteessüf. Şu Avans Kanunu ile ve
riyorsunuz. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Ver
memek için teklif yapacağız. 

MAZHAR MÜFlD B. (Devamla) — Avans 
Kanununun ikinci maddesiyle yine bu salâhi
yeti vermiş oluyorsunuz. 

SIRRI B. (izmit) — Encümen Reisi Bey
efendi şu kanunda bu salâhiyet yoktur, dedi 
Beyefendi! 

MAZHAR MÜFİD B. (Devamla) — Müsaa
de ederseniz cevap vereyim. 

SIRRI B. (izmit) — Siz vardır, diyorsunuz. 
Encümen Reisi Beyle tevhidi fikrediniz. Sözle
rinizde bir ihtilâf vardır. 

HACI ŞÜKRÜ B. (Diyarbekir) — Anlaşı
nız da ondan sonra sözünüzü söyleyin. 

MAZHAR MÜFlD B. — Anlaşmışızdır. Ca
nım Hacı Şükrü Bey! Sus bre birader, istirham 
ederim! İş bitti de eğlenceye mi sıra geldi ? Eğ
lence sırası değildir. Sırrı Beyefendi! İkinci 
madde, encümenin tesbit ettiği füsul ve mevad 
üzerinedir. Bugün bunu veriyorsun, 1338 sene
sinde verdiğiniz salâhiyet dolayısiyle encümen 
tarafından yapılan kadroları bu ikinci madde 
ile kabul ediyorsun. Üç ayı da bu suretle kabul 
buyuruyorsun. 

SIRRI B. (izmit) — Kabul etmiyoruz. 

MAZHAR MÜFlD B. (Hakkâri) — Kabul 
etmiyorsanız o başka. İkinci madde ile bunu 
kabul ediyorsunuz. İkinci madde budur. 

Sonra beyefendiler! Osman Beyefendi nafı
aya ait inşaat masrafının üç ayda tamamen 
sarf edilimıesini taleibettıilier. Encümen buna ta
raftar olabilir. Gerçi Mart ayında yolların tami
rine başlanacağını pek aklım kesmez. Fakat 
Nisanda, Mayısta yapılmak ihtimali vardır. Bu 
teklifi kabul edebiliriz. Sonra burada bir şey 
vardır. Bunu da nazarı dikkatinize arz edeyim. 
Diyoruz ki, Hükümet, masraf faslının yekûnu 
üç aylığa isabet edecek kısmın ancak yüzde 70 
ini sarf edebilecektir. Çünkü, malûmu ihsanınız 
maaşat kısmı bize verdiğiniz müsaade mucibin
ce 1338 senesinde encümenin tesbit ettiği füsul 
ve mevadda tatbik edildiği için bu yine bir mu
vakkat bütçe oluyor. Yani 1338 de encümenin 
tesbit ettiği maaşatm miktarı ne ise bu üç ay 
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zarfında o verilecektir. Masraf kısmı böyle de
ğildir. Masraf kısmında encümeniniz ilerde ya
pacağınız tenkihatı nazarı dikkate almıştır. 
Yekûnu umumide üç aylığa isabet eden mikta
rından yüzde 70 ini sarfa müsaade ediyor ve 
otuzunu da bütçenin tetkikinde tenkih etmek 
üzere mevkuf tutuyoruz. Maksadımız budur. 
Osman Beyin dediği doğrudur. Heyeti Âliyeniz 
kabul ederse oraya bir madde ilâve olunur. 
Bir takyitle nafıa bundan müstesnadır, dersi
niz, mesele biter. 

OSMAN KADRİ B. (Muş) — Ya İktisat Ve
kâleti bir mektep açarsa ona da para lâzım 
olur. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Efen
dim, bendeniz «Encümen vazifesini suiistimal et
miştir» sözünü söylemedim. Dedim ki 1338 se
nesi kadroları Muvazenei Maliyeye geldiği za
man encümenin o kadro dâhilinde tetkikat yap
ması lâzımgelirken Hükümetin teklif ettiği bir
çok fazla şeyleri kabul etmiştir. Halbuki Mec
lisi Âli böyle fazla kadro kabulü ve fazla para 
sarfı için encümene salâhiyet vermemiştir. Be
nim mâruzâtım budur. Keski (vermeyeydiniz) 
dediler. Siz tevsi etmiyeydiniz biz de memnun 
olurduk. Meclis tevsi etsin. Kadro Meclisten 
çıkmalıdır. 

HACI ŞÜKRÜ B. (Diyarbekir) — Burası 
Babıâli oldu, Babıâli... 

MAZHAR MÜFlD, B. (Hakkâri) — Hacı 
Şükrü Bey cevabını veriyor. Dinleyiniz. Teşek
kür ederim Şükrü Beye. Benim cevap vermekli-
ğime hacet kalmadı. 

SIRRI B, (İzmit) — Mazhar Müfid Beye 
alenen teşekkür ederim, hakikati aynen söyle
diler. 

DURAK B. (Erzurum) — Efendiler bende
niz bu kadro meselesinde sual sorup tenkidatta 
bulunan arkadaşları haklı görüyorum. Çünkü üç 
seneden beri burada bir bütçe tanzim edip çıka
ramadık, imkânı olmadı. Efendiler! Bir şey ha-
tırmızdadır ki: Bundan üç sene evvel teşekkül 
ettiğimiz zamanlarda kadromuz şu idi. Müm
kün olduğu kadar ufak bir kadro ile memleketi 
idare etmefc, ilk işimiz bu idi. Evet ilk zaman
da gayet ufak teşkilât yaptık. Fakat ihtimal ki 
bu kâfi değildi. Bendeniz bunun kâfi olduğu 
kanaatinde değilim. Fakat ihtimal ki her sene 
bütçenin çıkamaması yüzünden avans kanunla-
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riyle para verildiğinden dolayı Muvazenei Ma- | 
liye Encümeni de bir vaziyet karşısında bulun
du. Meclisi Âliniz de bir vaziyette bulundu. Mec
lisi Âlinin hakikaten teşekkülü gününden bu
güne kadar memleketin hangi yerinde bir teş
kilât yapılmıştır. Fakat teşkilâtın miktarı ne
dir? Bunun hakkında hiçbir sarih malûmatı 
yoktur. Mesele şöyle olmuştur. Biz şurada işe 
başladığımız gün, az bir kadroo ile memleketi 
idare etmek şekliyle başladığımız halde maatte- I 
essüf, üç senedir bütçenin çıkamaması yüzünden 
Babıâli teşkilâtını tekrar buraya yerleştirdik. 
Mesele budur efendiler. Belki Meclisi Âli kad
roları görmeksizin, kontrol edememezlik yüzün
den daha ziyade teşkilât büyüyecek ve bir gün 
gelecek ki biz bu yükün altından çıkamıyaca-
ğız. Efendiler! Bunun daha doğrusu, ne yapıp 
yapmalı, bundan üç sene evvel bendeniz yine bu 
kürsüden «Efendiler Biz bu sene de bütçeyi 
çıkaramıyacağız» demiştim, bugün bu tezahür 
etti ve bugün bütçe çıkmamıştır, efendiler ya
pılacak bir şey vardır, eğer salâhiyetinizi isti
mal edecekseniz o da her şeye tercihan ve tak-
dimen bütçeyi çıkarmaktır, demin. Hükümet, 
Rauf Beyefendi buraya çıktı ve bize dedi ki 
«Efendiler tmtçeyi siz çıkaramıyorsunuz, biz ne 
yapalım? Evet doğrudur. O da doğru söylüyor. 

Fakat ben de onları tenfcid edeceğim. Her gün 
Hükümet müstacel bir kanun ile geliyor. Onu 
çıkarıyoruz. Onlar da yardım etsinler. Biraz da I 
onlar müstacel kanunlarla karşımıza çıkmasımlar. 
En evvel vazifemiz dâhilinde olan, salâhiyetimiz I 
dâhilinde olan Bütçe Kanununu çıkardıktan son
ra diğer kanunları çıkaralım. Eğer Bütçe Ka
nununu çıkarmazsak gelecek seme daha büyük bir I 
teşkilât karşısında kalıacaksınız. Bunun için ya- I 
paeağınız iş, her halde Bütçe Kanununu bir gün 
ve bir saat evvel çıkarmak memleketin faidesini1, 
temin eder. 

REÎS — Madde hakkında başka söz fetiyen 
yok. Mesele tenevvür etti demektir. Müzakerenin 
kifayetini reyi âlinize vaz'ediyorum. Müzakere
nin 'kifayetini kalbul edenler lütfen el kaldırsın... 
kabul edilmiştir. Fakat iki takrir vardır. Aynı 
mealdedir. Muş Mebusu Osman Kadtfi, Lâzistan 
Mebusu Osman Beyler, bu Avans Kanununda Na
fıa ve iktisat ve Sıhhiye Vekâletlerinin tahsisat
ları tamamen verilsin, diğer vekâletlerden müs
tesna olsun diyorlar. | 
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MAZHAR MÜFÎD B. (Hakkâri) — Encü

men de kabul eder. 

REÎS — Efendim encümen de kabul ediyor. 
Maddeye bir fıkrai istisnaiye konulacak. Bilâha-
ra onu da reyi âlimize vaz'edeceğim. 

Riyaseti Celdleye 
Devairi mülkiyei merkeziyenin kadrolarında 

Muvazenei Maliye Encümenince yapılan tevsiat 
ve teşkilâtın bütçelerinin Meclisi Âliden tasdiki
ne kadar 1339 tahsisatının işbu avanstan sarf 
edilmemesi lüzumunu teklif eylerim. 

Yozgad 
Süleyman Sırrı 

Riyaseti Celileye 
Verilen Avans Kanuniyle sarfiyatın icrası 

Muvazenei Maliye Encümeninin 1338 senesi için 
her vekâlete ait tesbit ettiği fusul ve mevadda gö
re yapılacaktır. Halbuki Nafıa Vekâleti içim. 1338 
senesinde turku umumiyeye mahsus varidat dört 
yüz elli bin liradır. Bunun üç aya isabet eden 
miktan yetmiş beş ıbin lira olduğundan inşaat 
mevsimi olan mezkûr ayda cüzi bir miktar isabet 
ediyor. Binaenaleyh 1338 senesi için Nafıa bütçe
sine muhassas dört yüz elli bin liranın işbu avans 
müddeti zarfında sarfına Nafıa Vekâletine mezu
niyet itasını ve o miktarın avansa zam ve ilâve
sini teklif ederiz. 

Lâzistan Konya 
Osman Refik 

OSMAN KADRİ B. (MUŞ) — Bu takrirle 
bendenizin aramdaki fark yalnız Nafıa Vekâleti
ne aidolmasmdadır. Bu umum vekâlete aittir. 
Binaenaleyh bunun Nafıa Vekâletine havalesini 
teklif ediyorum. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Efendim bu teklif çok 
doğrudur. 

REÎS — Efendim Lâzistan Mebusu Osman 
Beyin takririni reyi âlinize vaz'ediyorum. 

(Muş Mebusu Osman Kadri Beyin takriri tek
rar okundu.) 

REÎS — Tamim edilmek üzere deniliyor. Bu 
takriri kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... 
Kabul edilmemiştir. 

MAZHAR MÜFlD B. (Hakkâri) — Encü
men böyle yükü üzerine alamaz. 

NAFlZ B. (Canik) — Encümen saltanatına 
hitam verildi. 
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REİS — Efendim Lâzfetan Mebusu Osman 

Beyin takriri evvelce okundu. Yalnız Nafıa Ve
kâletinim inşaat dolayısdyle Avans Kanununun 
kuyudunıdan istisnasını teklif 'ediyor. Bunu En
cümen ve Maliye Vekâleti de kabul ediyor. Nafıa 
Vekâletindin bu ikuyuttam istisnasını kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Kabul 'edildi. 

OSMAN B. (Lâzistan) — Yani bendenizin 
takririmi reye koyuyorsunuz. 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN FEHMİ B. (Gü-
müşane) — Turku umumiyenin tamiratına ait 
kısım vardır. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Turku umumiye ve 
hususiyenin (hepsi vardır. (Turku hulsusiyede 
vardır, sesleri) 

MAZHAR MÜPÎD B. (Hakkâri) — Turku 
umumiye inşaat ve tamirat faslı.. 

REİS — Efendim, bir takrir daha vardır. 
(Yozgad Mebusu iSüleyman Sırrı Beyin tak

riri tekrar okundu.) 
REÎS — Efendim, bu takriri nazarı dikkate 

almak üzere reyi âlinize vaz'ediyorum. (Anla
şılmadı, sesleri) Takrir şu mealdedir: 1339 se
nesi tahsisatları Meclisten tasdik edilmedikçe 
sarf edilmesin. (Doğru, sesleri) (Reye, sadala-
rı) Efendim encümenin bir mütalâası var mı? 

MUVAZENE! MALÎYE ENCÜMENİ MAZ
BATA MUHARRÎRÎ MAZHAR MÜPÎD B,. 
(Hakkâri) — Bu encümenin mütalâasından zi
yade Hükümetin işidir. Vekiller çıksın, cevap 
versinler. 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN FEHMİ B. (Clü-
müşane) — Efendim, Garbi - Anadolu Trak
ya, İstanbul'un Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin idaresiyle tevihidedilmesinden sonra, idarei 
merkeziye kadrolarında Muazenei Maliye En
cümeninin yaptığı ilâveler o zaruretin tevlidet-
tiği esbaptan dolayıdır. Muamelenin kesreti do-
layısiyle vücuda getirilen bâzı tevsiattan iba
rettir ve 'bunları da Meclisi Aliniz, ki iki, üç, 
dört kanunla ayrı ayrı telif buyurdunuz. Mu
vazene Encümenine verdiğiniz müsaadeye bi
naen bâzı teşkilât yaptınız. Bu teşkilât yapıl
mış, memurlar vazifeye başlamıştır. Bunlar iki 
üç aydır işlerken şimdi o* Avans Kanununun 
ikinci maddesiyle 'verilmiş olan müsaadeyi bu 
ikinci madde ile kapatmış oluyoruz. Yapılan 
yapılmış, bundan sonra j'-apılamaz diyorlar. 
İkinci maddenin ruhu olan .1338 senesinde 

2.1339 O : 1 
yapılanlar yapılmıştır. Yapilmıyanlar hakkım
da artık bir şey yapılamaz. Bunun tadilâtı 
Avans Kanunu ile değil, bütçeyi müzakere 
ederken, teşkilâtı umumiye hakkında umumi 
bir fikir hâsıl «olduktan ısonra teşkilât üzerinde 
oynanılaJbilir. Yoksa bu memleketin bir misli da
ha ilâve edildikten sonra şu daireye ilâve edi
len dört kâtibi, şuraya ilâve edilen bir mümey
yizi bir ay, iki ay evvel verilmiş olan bir ka
nunla bir memuru tâyin ettikten sonra iki ay 
sonra da yine bir kanunla o kanunu tetkik et
meksizin maddeyi tayyetmek zannederim ki, 
idarei devleti teşevvüşten kurtarmaz. Bilâkis 
daha ziyade teşevvüşe götürür. Bâzı arkadaşla
rımızın zannettikleri gibi bu teşkilâtta fazlalık 
görüyorlarsa bunları bütçe müzakeresinde görü 
şürüz. İşte bütçe müzakeresinin tam mânası 
budur. Bütçe müzakeresi dolayısiyle o vakit faz
lalık görürlerse o fazlalığı tahsisatlarından mah-
subederler. Fakat on beş gün evvel bir kanun
la yapılan bir şeyi, on beş gün sonra bir kanun
la lâğvedecek ahkâm vaz'etmekte bendeniz bir 
şey göremem. (Bravo sesleri) Bütçe müzake
resi olsaydı bu doğru olabilirdi. Fakat bütçe mü
zakeresi olmayınca bir Avans Kanuniyle on beş 
gün sonra reddetmekle zannederim, bunda ne in
tizam, ne idare, ne de ifayı vazife kalır. (Doğru 
sesleri) Binaenaleyh bundan sonra zaten Mu-
vazenei Maliye Encümeni kadroları tevsi etmi-
yeoek. Maddenin hükmü budur. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Bugün İktisat Ve
kâletinde lüzumsuz memuriyetler ihdas edil
miştir. 

REİS — Efendim takriri reyi âlinize arz 
ediyorum. Bu takriri nazarı dikkate alanlar 
lütfen ellerini kaldırsın. Nazarı dikkate alın
mamıştır. Efendim, bir takrir daha geldi. Oku
yoruz. 

Riyaseti Celileye 
İkinci maddedeki 0/0 70 nispetindeki sarfi

yattan Muaveneti İçtimaiyenin istisnasını tek
lif eylerim. 

Kozan 
Mustafa 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. 
— Efendim Muaveneti İçtimaiyenin masraf kıs
mı büyük bir yekûndur. Eğer daha vâsi sar
fiyat icabedê rse zaten onun için bir kanunu 
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mahsusla Meclisi Âlinize gelip tahsisat iste
mek zarureti vardır. Fakat buğ*ün elde bulu
nan tahsisat üç aya kifayet edecek kadar bir 
paradır. Şayet vâsi mikyasta bir iş yapılmak 
ieabedcrse bir kanun lâyihasiyle Meclisi Âlini
ze gelmek icabedeoektir. 

Dr. MUSTAFA B. . (Kozan) — Efendiler 
ortada bir muhacir meselesi vardır. Banlar ha
kikaten ötede, beride pek sefilâne, muhtacı mu
avenet bir tarzjda ümran hayat ediyorlar. Büt
çe üç ay sonra gelecektir ve hattâ üç ay sonra 
geleceği de meşkûktür. Binaenaleyh o zamana 
kadar yine bu muhacirler memleketin ötesinde, 
berisinde kalacaklardır. 

REÎS — Efendim Maliye Vekili Bey cevap 
verdiler. Mustafa Bey de takrirlerini izah et
tiler. Meclisi Âliniz de muttali oldunuz. Nok-
tai nazar şudur: ikinci maddedeki kayıttan Mu
aveneti İçtimaiye Vekâleti istisna edilsin. Bu 
takriri nazarı itibara alanlar lütfen ellerini kal
dırsın. Nazarı itibara alınmamıştır. 

Efendim ikinci maddeyi Muvazenei Maliye 
Encümeninin teklifi veçhile okuyoruz. 

MADDE 2. — Devairi mülkiye maaşat sar
fiyatı Muvazenei Maliye Encümeninin bin üe 
yüz otuz sekiz senesinde tesbit etmiş olduğu fu-
sul ve mevadda tatbik olunur. Masarifi tediya-
tı fusul ve mevaîddı aidesinde murakkam tahsi
satın üç aya isabet eden miktarının yüzde yet
mişini tecavüz edemez. Ancak turku umumiye 
tamiratı tahsisatı müstesnadır. 

REÎS — Efendim ikinci maddeyi reyi âlini
ze vaz'ediyorum. İkinci maddeyi kabul eden
ler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Devairi askeriye sarfiyatı bin 
üç yüz otuz sekiz senesi için tesbit edilen fusul 
ve mevadda tatbik olunur. 

BEİS — Efendim üçüncü madde hakkında 
söz istiyen var mı? (Hayır sesleri) Üçüncü mad
deyi aynen reyi âlinize vaz'ediyorum. Kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edil
miştir. 

MADDE 4. — 1338 senesinde kavanin ve ni-
zamat ve talimatnamelerine tevfikan tarh ve ci-
bayet olunan bilûmum tekâlif ve rüsum ile harç
lar, bin üç yüz otuz dokuz senei maliyesi zarfında 
dahi İstanbul ve vilâyatı sairede tarh ve ciba-
yet olunur. Ancak İstanbul'a ithal edilecek un 
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ve buğdaylardan tarifci asliyenin beş misli 
Gümrük Resmi alınır. 

MAZHAR B. (İstanbul) — Efendiler Avans 
Kanununun dördüncü maddesi münasebetiyle 
düşündüklerimi zatı âl ilerine ara edeceğim. Biz 
tarifei asliyeyi vaktiyle on iki misle iblâğ etti
ğimiz zaman istihdaf ettiğimiz bir maksat var
dı. O da Anadolu'nun şurasında, burasında 
çürüyen hububatı - Hariçten gelen hububatı 
sarf etmemek üzere - istihlâk maksadı vardı. 
Halbuki Avans Kanununun dördüncü maddesi
nin fıkrai ahiresi münasebetiyle bu kanunun 
istihdaf ettiği gaye nazarı dikkate alınmamıştır. 
Evvelce vaz'ettiğimiz kanun Anadolu'nun çı
karmış olduğu hububatın bütün memlekette 
sarf ve istihlâkini istihdaf eden bir kanundu. 
Halbuki bu maddede; bu fıkrayı buraya koy
makla bu maksat istihdaf edilmiş olmaz. İstan
bul'a ancak ve ancak Avrupa'dan hububat ve 
un geliyor. Biz bu fıkrayı korsak yalnız güm
rüğünden istifade ederiz. Evvelce vaz'ettiği
miz kanundan - ki maksat Anadolu'nun hubu
batını sarf ve istihlâki - ondan istifade etmiş 
olmayız. Hükümet bunu buraya tetkik ederek 
koysaydı veyahut Anadolu'daki hububattan İs
tanbul'un istifade etmesini temin etmiş olsaydı 
o vakit, bu resmin beş misline değil, on iki 
misline iblâğına ben de razı olurdum. Çünkü 
sarf olunacak şey Anadolu'nun mahsulüdür. 
Tarifei asliye beş misline iblâğ edilince şöyle 
bir netice hâsıl olacaktır. Elyevm ekmeğin ki
losu on kuruştur. Tarifei asliye 90 kuruştur. 
Beş misli 450 kuruş yapar. Binaenaleyh kilo 
başına beş kuruş ilâve edilecektir. Bir muta
vassıt aileyi düşünecek olursak beyefendiler; 
akşamları evine üç okka ekmek alan bir aile 
reisi otuz kuruş yerine kırk beş kuruş verecek
tir, binaenaleyh ayda 450 kuruş verecektir. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Anadolu'da böyledir. 
MAZHAR B. (İstanbul) — Yıkıcı ve elim 

bir işgal devresi geçiren İstanbul'da, mutavas
sıt bir ailenin yalnız ekmek hususunda 450 ku
ruş mahiye ekmek parasını fazla vermesine im
kân göremiyorum. İkincisi beyefendiler, Avans 
Kanununa ancak mevadclı müstacele girebilir. 
Halbuki Hükümet, Avans Kanununun bugün 
çıkmasından istifade ederek evvelce çıkan bir 
kanunu tadil etmek istiyor. Bu doğru değildir. 

FEYYAZ ÂLİ B. (Yozgad) — Şubat niha
yetine kadardı. 
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MM5HAR B. (İstanbul) -— Efendiler, zan

nediyorum ki, beş misline veya on misline ib
lâğı bir ay daha tehir edebiliriz ve bundan bir 
şey kaybetmiyebiliriz. Fakat bunu bir maddei 
müstakilei kanuniye halinde huzuru âlinize ge
tirirlerse her ciheti ariz ve amik düşünülür ve 
İstanbul'un yevmi ihtiyacı olan 26 ilâ 30 vago
nun şevki dahi temin olunur ve bu suretle beş 
misîihe değiî, tarifti asliyenin on misline ibla
ğına taraftar olurum. Binaenaleyh, mevaddı 
mttstaeeleden oîimyan bu fıkranın Avans Kanu
nundan çıkarılarak müstakil bir maddei kanuni
ye halinde Meelisi Âlinize getirilmesi için, Hü
kümete teklif ediyor ve işareti âlilerini bekli
yorum. 

Efendiler, tarifei asliyenin beş misline iblâ
ğından hâsıl olacak bir zarar daha vardır. Ve
yahut hemmilletimiz olmıyan unsurların bir 
kân daha olacaktır. İstanbul'da bugün lâakal, 
tahminatıma istinaden arz ediyorum, 300 ilâ 500 
bin çuval un vardır. Bu kadar çuval unu nere
den bulup yazacaklar? Ve tarifei asliyeden beş 
misil fazlasını nasıl alacaklardır? Bundan evvel 
İstanbul'da Büyük Millet MeclM Hükümetimiz 
teşekkül ettiği zamanları hatırlatırım : Şeker, 
un, çay, kahve stok edilmiştir.. Bu stok sahiple
rinin - ki, bunlar gayrimüslimlerdir - ceplerine 
bir idare değişmesinden kaç binlerce lira girdi
ğini hepimiz suhuletle takdir eyleriz. 

REFİK B. (Konya) — Yani Yunanlıların. 
MAZHAR B. (İstanbul) — Evet Yunanlıla

rın... İşte, bu mahzurdan dolayı dördüncü mad
denin fıkrai ahiresi olan «Ancak İstanbul'a it
hal edilecek un ve buğdaylardan tarifei asliye
nin beş misli Gümrük Resmi alınır» fıkrasının 
muvakkaten tayyiyle mevaddı mezkûreden sabı
kan olduğu gibi yalnız tarifei asliye Resmi Güm
rük olarak istifa kılınır» fıkrasının ilâvesini ve 
bundan sonra bu meselenin müstakil bir mad
dei kanuniye olarak Meclisi Âlinize getirilmesini 
ve üzerinde âriz ve âmik düşünülerek konuşul
masını teklif ederim. Evvelce çıkardığımız ka
nun - Mükerreren arz etmiş olduğum veçhile -
Anadolu hububatının sarf ve istihlâkini istihdaf 
eden bir kanundu. Eğer onu imal etmek mümkün 
görülürse Heyeti Hükjimet ufak bir büro ile 
İstanbul'a» her gün Anadolu'nun muhtelif yer
lerinden, Hükümet ambarlarından 26 ilâ 30 va
gon buğday sevk edebilir zannederim ve bu su
retle mütarekeden beri memleketin seksen, yüz 
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milyon lirasını çekmiş olan Amerika unlarının 
ithaline hakiki bir surette mümanaat etmiş ve 
memleketin istihsalâtını cidden sarf ve istihlâke 
sâîi bir kanun vaz'edebilmiş oluruz. Maruzatım 
bundan ibarettir. 

ALİ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Efendim, 
İstanbul'a giren un ve buğday üzerine beş misli 
zâm doğru değildir. Zam yapılacaksa her ta
rafa siyyanen yapılmak lâzım gelir. Fakat bu
na da imkân yoktur. İstanbul için evvelce ben
deniz Anadolu buğdaylarının İstanbul'a sev
kı imkânının bulunmasını iktisat kongresi mü
nasebetiyle rica etmiştim. Bugün yine buğday
lar sevk olunmuyor ve olunmıyacaktır. Bu 
zam İstanbul'da bulunan fukarayı halkı daha 
elim bir vaziyete ilka çdecektir. İstanbul'un 
geçirdiği buhranları hepimiz işittik ve görü
yoruz ve hattâ *açlıktan intihar eden adamla
rın adedi her gün artmaktadır. Binaenaleyh 
biz bugün tarifei asliyeyi beş misli artırmakla 
yalnız gümrük itibariyle bir miktar varidat 
temin etmiş olacağız. Demin arkadaşlarım bu 
hususu arz ettiler. Belki bunun üç, beş misli
ni muhtekirlerin cebine koymuş olacağız ve 
bu biçare halk bu milyonları ödemeye mecbur 
alacaktır. Bunun için inşallah sulh akdedilir 
ve ahvali âdiye avdet eder, o vakit memleke
tin her tarafında rüsum mütesavi bir şekil 
alır. İstanbul'daki vaziyet fevkalâde vaziyet
tir. Bu vaziyeti fevkalâde zail olmadıkça ve 
orada bulunan ve şimdiye kadar birçok felâ
ketlere mâruz kalan halkın ihtiyacatı zaru-
riyesini tazyik etmek doğru değildir. Bende
niz, bu beş misil zammın kaldırılmasını ve ke-
mafissabık tarifenin ipkasını teklif ederim. 
Yani bir misil üzerinden kabulünü teklif ede
rim. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Hayır, hiç de doğru 
değil mütalâanız. 

ALİ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Senin ailen 
intihar ederse o vakit anlarsın. 

REİS — Rica ederim, sükûnetle müzakere
yi dinliydim. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. — 
Efendim dördüncü maddenin birinci fıkrası 
bilûmum tekâlif ve -rüsumun cibayetini âmir
dir. Bu her sene iptidasında Muvazenei Umu
miye Kanunu tasvibedilmiş ise o kanuna derc-
olunur; değilse ilk evvel verilen tahsisat kanu
nuna dercolunur. Heyeti umumiyesi hakkında 
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müzakere cereyan ederken Dr. Tevfik Rüşdü 
Bey Mükellefiyeti Nakliye Kanunu Anadolu 
için bir sene idi. Maddenin bu daire şümu
lünde olduğundan bahsettiler. Kanun dikkatle 
okunursa o kanun bunun dairei şümulünde 
değildir. Düşmandan istihlâs edilen mahallerde 
Mükellefiyeti Nakliye Kanunu tatbik edilmedi
ğinden madde o mahallerde bir sene için tatbiki
ni âmirdir. Yani böyle bir şey hatıra gelmesin. 
istihlâs edilen mahaller için Jm kanunun 
bir sene daha meriyetini diğer bir kanunla tas
dik buyurdunuz. Anadolu için böyle bir şey 
yoktur. Maddenin son fıkrasına gelince; İstan
bul Mebusu Mazhar Bey arkadaşımın sözlerini 
dikkatle dinledim. Bu fıkranın tayyedilmesin*) 
dâir birçok, esbabı mucibe serd ettiler. Kendi 
nöktai nazarlarına göre bu fıkrayı bir dakika 
için tayyedelim. Vaziyet neöSr? Malûmuâliniz, 
istanbul Idarei Milliyeye intikal ettiğinin ikin
ci günü... (Gürültüler) Müsaade buyurun Maz
har Bey! Ben sizi hürmetle dinledim. Siz de be
ni dinleyiniz, istanbul Idarei Milliyeye intikal 
ettiğinin ikinci günü bir kanun kabul ettiniz. O 
kanunun birinci maddesinde dediniz ki, istan
bul'da halen tatbik edilen kanunlar Şubatın yir
mi sekizinci gününe kadar tatbik edilecektir. 
Böyle değil mi efendiler? (Evet sesleri) Güm
rüklerde beş misil tarife tatbik olunacak. Yal
nız dakiklerden bir misil üzerinden Gümrük 
Resmi alınacaktır. Ondan sonra ayrı bir kanun
la dakiklardan bir misil resim alınsın dediniz. 
Fakat o kanunların müddeti Şubatın yirmi se
kizinci gününe kadardı. Şubatın yirmi sekizinci 
günü olan bugünün gurubundan veyahut nıs-
fılleylindedir. Vaziyet nedir? Ahkâmı umumiye 
nedir? işte o zaman, yani yarınki vaziyet, is
tanbul'a gelecek olan un ve buğdaylardan on 
iki misil üzerinden Gümrük Resmi almaktı. Bu
nun için biz bu kanunu teklif ederken istan
bul'un vaziyeti hususiyesini de nazarı dikkate 
almak, on iki misil üzerinden Gümrük Resmi ile 
istanbul'u idare etmek ve beslemek imkânsızlı
ğını düşünmek mecburiyeti karşısında bulunan 
Heyeti Vekileniz, on iki misil üzerinden istan
bul'dan Gümrük Resmi alınması doğru olamı-
yacâğmı ve hatların tamiratı henüz hitama er
mediğinden ve büyük bir müstehlik olan ordu
muz Anadolu zahiresinin bir kısmını sarf ve 
istihlâk etmekte olduğundan, her halde istan
bul'u on iki misil üzerinden tarifenin tesir ve 
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tazyiki altında aç bırakmamak, diğer taraftan 
da umumi tarifenin haricine çıkmamak ve istis
nai muameleyi kaldırmak istiyor. Çünkü bütün 
Gümrük Resmi her nevi mevad ve eşyada ya 
beş misil veyahut on iki misildir. Onların dû
nunda bir muamele yapmaklığı zait görüyoruz. 
istanbul Idarei Milliyeye intikal etmezden ev
vel de Gümrük Resmi alınırdı. Kıymet üzerin
den yüzde on iki alınırdı. Bir çuval un, on iki 
lira idi. On bir buçuk lira idi. On iki buçuk li
ra idi, on birle on üç lira arasında duruyordu. 

MAZHAR B. (istanbul) — Hasan Beyefendi 
ekmeğin okkası o vakit yiı-mi kuruştu. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (De
vamla) — Şu kıymet üzerinden yüzde on iki re
sim alınıyordu; hesabını yaparsınız, istanbul 
Hükümeti ne alıyordu! Idarei milliyeye intikal 
edince no aldınız? Bir misli, yani altın para esa
sına göre tanzim edilen tarifeye bir misil zam
mettiniz ; rica ederim. efendiler. Buğdayın yüz 
kilosundan 30 kuruştur, bir misil yüz elli kuruş 
eder. 

ŞÜKRÜ B^(Bolu) — İstanbul Hükümetinin 
aynını tatbik.... 

MALİYE VEKÎLÎ HASAN FEHMİ B. (De
vamla) — Yüz kilo buğdaydan hesabı vasati ile 
eğer birinci nevi un alınırsa 70 ilâ 75 kilo eder. 
Fakat harcıâlem ekmek için seksen, seksen beşe 
kadar gidilebilir. Ve bir kilonun tahmiyye üc
reti elli paradır. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Hayır. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMÎ B. (De
vamla) — Gaz ve benzin nazarıitibara alınmıyarak 
hesabı vasati budur. Kırk para olan yer var, otuz 
para olan yer var, fakat hesabı vasati budur. 
Bütün memleket itibariyle göreceksiniz ki yüz
de beş kıymet üzerinden alınacak Gümrük Res
mi pek az fark ediyor. Una gelince vaziyet biraz 
değişir. Unun yüz kilosundan tarifei hâzıramız 
ve altın para esasına göre yüz kilo un doksan ku
ruş resme tâbidir. Bir misil, yani on iki liralık 
kısmı olan birinci nevi ekstra Amerikan unu 
bir misil üzerinden doksan sekiz kuruşa mal olur. 
Bundaki beş misil resim buğdaya nispetle biraz 
fazla gibi görünüyor. Fakat efendiler; buğday 
masrafı ve Gümrük Resmi noksan olması memle
kete buğday ithalini teshil etmek ve memlekette-

i ki fabrikayı, ameleyi ve sanatkârları işletmek 
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ve aynı zamanda onlardan da temettü almak 
ve onları müstefıdetmek için asıl Tarife Kanunu 
buğdayı himaye edici bir esas vaz 'edilmiştir. Asıl 
şimdi resim bu nispette beş misil tezayüdettiği 
takdirde buğdayla un arasında, bendeniz hesap 
yaptım, yüz kilo buğdaydan seksen kilo harcı
âlem un alındığına göre yirmi kilosunun far
kı tenzil ve çuval tahniyye masrafı ve saireyi ilâ
ve «ittiğimiz takdirde f albrifcalara bir çuval unda, 
un ile. buğday arasında altmış kuruş bir fark kalı
yor. Zannediyorum ki, on, on birdir, on üç lira 
arasındaki bir muamelede altmış kuruş bir fark 
kalıyor. işte, himaye esasını temin eden de bu alt-
imiş kuruştur. 

Yine Mazhar Bey bir noktaya temas ettiler. 
İstanbul'da stok mal çoktur. Bu stok analların 
gümrük farkı ne olacak? dediler. Evet hakikaten 
bu düşünülecek bir meseledir ve çok düşünüknüş-
<tür. Yani yalnız Mazhar Beyin hatırına gelmiş 
ibir mesele değildir. Bunu teklif eden dairenin de, 
tetkik eden lencümenin de hatırına gelmiştir. Her 
birerlerimiz bu mesele üzerinde çok tevakkuf et
tik. Biliyorsunuz ki : Undan, bir misil üzerinden 
Besim alınmasını lizaruretin kalbül buyurdunuz. 
Çünkü bir emrivaki vardı. Yoksa bir mecburiyet 
yoktu. İstanbul un üzerinden yüzde on iki alıyor
du. Biz de beş misli tatbik edebilirdik. Ve teşev
vüş bir kaç gün için olurdu, bir kaç gün sonra ha-
litalbiî avdet ederdi. Fafcat o vakit emrivaikii liza-
ruretin .her hangi ıbir mülâhazaya meibni tasdik 
etmek mecburiyeti hâsıl dldu. Tasdik edince şim
di bunu temadi ettirirsek vaziyet ne olur! Rica 
ederim, bugün İstanbul, Karadeniz ve Marmara 
iskelelerine un ihracediyor. Buna inanınız. 
Maliye Vekâleti ibuna mâni olmaya çalışıyor ve 
mâni oluyor ve diyor ki, bu müsaade, yalnız İs
tanbul'a mahsustur. îstanlbul ihracat yapamaz. 
Un ve buğday üzerine dahiliye beyannamesi vere
mez. Çünkü îstanlbul'un haricine çıkan bu unlar... 

ŞÜKRÜ B. (ıBolu) — Trakya'dan çıkacak un
lar hakkında ne buyuruyorsunuz? 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN FEHMİ B. (De
vamla) — Trakya'dan dahiliye beyannamesi alı
nacak olursa bir diyeceğimiz yoktur Memleketin 
her tarafına girer, fakat istanbul'dan çıkamaz. 
Bütün Anadolu limanlan Amerika unlariyle dol
muştur. Amerika unu îstanlbul'a geliyor, İstan
bul'dan aktarma ediliyor. Tabiî şekli umumi tari
fenin tatbikidir. Bugün îötanıbul*da hayatı tazyik 
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I etmemiş ve mutavassıt bir tarife tatbik etmiş ve 
I aynı zamanda Anadolu ihracatını da bununla hi

maye etmiş oluyoruz. Bu himayeyi de temin et-
I mek için en mâkul şekli umumi tarifemizi beş mi-
I sil yükseltmektedir. Stok mallar için de düşün

dük, bunlardan gümrük farkını cifbayet edelim 
I dedik, fakat bir çaıreihal bulamadık. Bir kaideihal 

bulamadık. Bir hakkı tabiî bulamadık. Muamelei 
rüsumiyesi ifa edilip de antropadan harice çıka-

I rılan bir malda Devletin hakiki kalmaz. Yalnız is
tihlâk Resmi olsaydı onun mevzuu başka olduğu
na göre stoklar üzerinden farkı resmi aratmak 
Devletin hakkıydı. Çünkü İstihlâk Resmi dâhil-

I don de alınır, hariçten de alınır. Gümrük me sırf 
nıemaliki ecnebiyeden ithali edilen emval ve eşya
ya aidolduğu için ve buna maıksur ve münhasır 
olduğuna göre muamelei lâzimesi ifa edildikten 

I sonra gümrük ihududu haricine çıkarılan mal üze
rimden tekrar Gümrük Resmi akmakta bir hakkı 
kanuni göremedik. Ve teklif etmek için de kava-
idi umumiyeyi zirüzeber etmek istemedik. Yalnız 
ıbir çare düşündük ki, onu da Muvazenei Maliye 
Encümeni bir fıkra ile ilâve etmiştir. Halkın lehine 
olmak üzıere Şehremaneti stokları tesiri* eder. Ek
mek fiyatı üzerinden farkı, unlar sarf edilinceye 
kadar tezyidetmez ve ettirmez. Onun için de bun
dan sonra ıgelecek ter madde vardır ki, beşinci 
madde sırf o maksatla kanuna ithal edilmiştir. 
Bu beşinci madde mucibince Şehremaneti stokları 
tesb'it eder. İthal hitama erinceye kadar, yani el
deki mal hitama erinceye kadar on beş gün mü, 
yirmi' gün mü? Ne kadar bir müddet olunsa ek
mek fiyatını sabit tutar. Bu kanunun ıbeşinci mad
desinin istinadettiği fıkarat gayet esaslı hüküm
lerdir. îaşe hususunda Şehremanetine vâsi salâ
hiyet verilmiştir. Stokların farkını, ekmek fiyatını 
tezyidetmemek üzere halkın faydasını mucibola-
rak terk etmeyi muvafık bulduk. Çünkü ikinci 
bir resme tâbi tutmakta bir hikmeti kanuni göre
medik. Vaziyet budur. 

REFİK B. {Konya) — Efendim bir sual so
racağım. Zatıâlilöriyle ırüfekayı mulht'eremenin" 
inzahatmdan anlaşılıyor İd, bu kanun ile asla alâ
kası olmıyan bir maddenin bu Avans Kanuniyle 
alelacele çıkarılması cidden mahzurlu olacakttır. 
Binaenaleyh her suretle ve biletraf düşünülmesi 
icabeden şu madde üzerine ayrıca bir kanun ted-
viniyle gerek Anadolu müstahsılları ve gerek İs
tanbul'daki vaziyeti hususiyeye göre bir şekli mâ-

[ kul düşülsün ve o suretle bir kanun çıksın. Çün-
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kü öyle işitiliyor ve deniliyor ki, istanbul'da bil
hassa bu dâvaya, bu vatana her vakit ihanet etmiş 
olan adamların elinde çok, stok edilmiş üç yüz 
binden beş yüz bin torbaya kadar un vardır. Bu 
şekil kabul edildiği takdirde onlar istif ade edecek
tir. Gerçi aşağıda bir madde vardır. Ve bununla 
ihtikârın önü alınmak isteniliyor. Fakat imkânı 
yoktur. Binaenaleyh bir şekli muvafık 'bulunun
caya kadar, bendeniz zatıâlinizden aoruyoman, 
alelacele kabulde ne fayda görüyorsunuz? 

MALÎYE VEKlLÎ HASAN FEHMİ B. — 
Efendim. Alelaceleden maksat; arz ediyorum ki, 
bugün akşam, İstanbul'a un hakkında verilen mü
saadenin müddeti hitam buluyor. Yarın İstanbul 
gümrüklerinde mevcut bulunan unlardan, buğ
daylardan on iki misil Gümrük Resmi cibayeti 
meselesi hâsıl oluyor. Çünkü evvelce bir misil 
üzerine müesses olan kanun zamanla mukay-
yedolmasaydı beis görmezdim, bir hafta sonra 
olabilirdi. 

REFİK B. (Konya) — İstanbul Avans Ka-
nuniyte buğday ve unlar hakkında verilen 
müddet biraz daha temdidolunmalıdır. 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN FEHMÎ B. — 
Zamanla mukayyedolduğu için, bugün de hi
tam bulduğu için işte bu mecburiyet bu mese
leyi mevzuubahsettiriyor. Stoklar üzerindeki 
muameleye gelince; bendeniz zannediyorum ki, 
İstanbul vilâyetine, Şehremanetine beşinci mad
de ile tesbit edilen kanunun vermiş olduğu ga
yet geniş, vâsi salâhiyeti Refik Bey arkadaşı
mızın söylediği gibi tufeylilerin elinde dahi ol
sa - tatbik ettikleri takdirde hiç mahzur gör
müyorum. Mamafih kimin elinde böyle mal var
dır? Bu malûm değildir. Fakat her kimin elin
de olursa olsun beşinci maddeyi Şehremaneti 
tatbik ettiği takdirde hiçbir mahzur yoktur. 

ALÎ RIZA B. (istanbul) — Kabiliyeti tat-
bikıye-d yoktur, yapılamaz. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Efendim, bendenizin 
bu baptaki mütalâam; İstanbul'a getirilecek ec
nebi unlarından alman beş mislin muvafık ol
duğu merkezindedir. Trakya malından olmak 
üzere İstanbul Ticaret Odasının vesikasiyle 
Anadolu'ya mal geçirilmek isteniliyor. O vakit 
Maliye Vekâleti verdiği emirle bunu ortadan 
kaldırmak istedi ve birçok tüccar mutazarrır 
oldu ki, bu bizim emvali dâhiliyedendir. İstan
bul sarfiyatı için Amerika unlarından Anado- ! 
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lu'ya getirilmek, ithal edilmek istenildi. Çün
kü gayet ucuzdu, fukaraya muvafıktı. İstan
bul'dan Trakya malı olarak un getirildi. Orada 
ticaret odasına müracaat edildiği vakit şaha
detnamelerin doğruluğunda tereddüt hâsıl ol
du. Bendeniz diyorum ki : Bu beş misli ile İstan
bul'a gelecek olan unlann savahile de ithalini 
mecburi tutunuz. Yani ona da müsaadede bu
lununuz. Anadolu'dan İstanbul'a giden zahire
ye beş misil rüsum tatbik edildiği zaman Ana
dolu'dan zahire gitmesine imkân hâsıl olsun. 
Karadeniz sahilindeki iskelelere dâhilden mal 
yidemiyor. Çünkü ne yol vardır. Ve ne de iz 
vardır. Ve yine İstanbul'dan zahire almak iztı-
rannda kalıyoruz. Çünkü savahil ahalisi için 
yol yoktur. Beş misille alman bu maldan İstan
bul'da bir misil alınır. Dâhilden savabilin yi
yeceği bir mal hiç gümrük olmadığı halde sa
hile ithal edilmek istenildiği zaman yirmi ku
ruştan aşağı gelmemektedir. İstanbul halkı on 
kuruşa ekmek yiyor. Savabil halkı yirmi ku
ruşa ekmek yiyor. Onun için, yani savahilde yol 
ve sairemiz olmadığı için sevk olun amıyor. Buğ
day ithal edilemiyor. O halde bunu müsait bir 
şekilde bulundurursunuz. Beş misil resim alin-
mak suretiyle İstanbul'a ithal edilecek olan un
ların bir misline indirilmesi Anadolu'da ikti-
sadyatı tamamiyle sarsar, yani bu ziraat yap
mayınız demektir. İstanbul halkı on kuruşa ek
mek yesin. Savahil halkı yirmi kuruşa yesin 
demektir. 

ÖMER LOTFt B. (Amasya) — Savahil aha
lisi meselesini bu Meclisi Âli halletmiştir. 

ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Eğer şimdi bir
takım rüfekanm beyan buyurduğu gibi istan
bul halkının sarf edeceği un ihtiyacını yüzde 
bir Resme tâbi tutarsak Meclisi Âliden istiye-
cek bir şey vardır. (İşitemiyoruz, sadaları) 
Eğer İstanbul ahalisinin ısarf edeceği unlar için 
fevkalâde olarak yüzde bir Gümrük Resmi ka
bul edildiği takdirde Anadolu halkının da bu
nun mukabili talebettiği şeyler vardır. O da 
Anadolu ahalisinin çok muhtacoldükları mese
lâ kaput bezleri var. Bunlar bütün fukarayı 
halkın gömleğini, hattâ fukaranın kefenini te
min eder. Amerikan bezlerinden yüzde on iki 
misil alıyoruz; İstanbul'a giren undan bir misil 
alırsanız arayerde adalet ve müsavat temin 
edilmiş olmaz. Onun için eğer bu kanun kabul 
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edilirse yani yüzde bir olarak kabul edilirse Ana- i 
dolu'ya ithal edilecek kaput bezlerinin Gümrük 
Resminin de yüzde bire indirilmesini kabul bu
yurunuz. Ondan sonra aradaki mütesaviyen. 

ALI RIZA B. (istanbul) — Bolu ahalisi 
bunları dokur. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Dokunmaz efendiler. 
ALI RIZA B. (istanbul) — K&sfcamoau'dan 

celbetsinler. 
ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Amerikan bezinin do-

kunması için Avrupa'dan iplik alınır. Bendeni
zin takririm eğer istanbul'da yenilecek unların 
Resmi yüzde bire indirilecek olursa buna mu
kabil Anadolu'ya girecek olan Amerikan bezle
rinin de yüzde bire indirilmesini teklif ediyo- I 
rum. Mâruzâtım budur. I 

OSMAN B. (Lâzistan) — Efendim bende- I 
niz de bu maddenin kabulüne taraftarım. Çün
kü istanbul'a ithal edilen un ve buğdaylar
dan tarifei asliye üzerinden Gümrük almaya 
başladığımızdan itibaren ithal edilen mallar Ana
dolu'ya- gümrüksüz ihracedilmiye başlan-
miştir. Anadolu savahaline, yani Karadeniz 
savahaline giren unlaTin çuvalı mukad
dema on üç lira iken on üç «buçuk lira iken 
bu defa bilâgümrük yahut tarifei asliye üze
rinden hafif bir-Resimle istanbul'a ithal edi
len unlar Anadolu'ya gelmeye başlamıştır. Ve 
Amasya'dan, Çorum'dan şuradan buradan 
Samsun'a giren unlar tüccara on üç liraya 
mal olurken istanbul'dan bu suretle gelmiş 
olan unlar on liraya mal olmaya başlamıştır. 

AHMED MAZHAR B. (istanbul) — Bunda I 
halkın ne kabahati var? Hükümet kontrolünü 
yapsın. 

OSMAN B. (Devamla) — Hükümet bu
nun kontrolünü yapabilmek kudretini kendin
de görüyorsa mesele yoktur. Fakat maalesef 
kontrol edemiyor. Hükümet, işte hiçbir şey 
yapamadığı gibi bunu da kontrol edemiyor, 
Onun için bu suretle vukubulacak tefavüt do-
layısiyle gerek tüccarlarda, gerek piyasalarda 
azîm bir teşevvüş hâsıl oldu ve bunun için gerek 
Maliye Vekâletine ve gerek Rüsumat Başmü- | 
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düriyetine birçok müracaatİer var. Hattâ ben
deniz geldikten sonra sordum. Dedim, bunu 
beş misli yapıyorsunuz. Yine arayerde bir te
favüt hâsıl olacak mı? Dediler ki : Bu sefer 
Gümrük Resmi ile hâsıl olacak terakkii fi
yat, Anadolu sahilinde Anadolu'ya inecek olan 
mallardan tesavii fiyatı temin edecektir. Bu 
suretle piyasadaki teşevvüş ve halkın bir kısmı
nı izrar bir kısmını ihtikâra sçvk edecek olan 
mevani ortadan kalkacaktır. Bu bilhesap ya
pılmıştır. Tevazün hâsıl olacaktır dediler. Bi
naenaleyh bu muvafıktır. Bendeniz bu mad
deye itiraz etmiyorum. Ancak bu maddeye bir 
şey ilâve etmeyi teklif edeceğim. Ve bu da 
geçen sene Heyeti Celilenizin müsaadesine 
iptinaen Lâzistan ve Zonguldak havalisi 
için ithal edilecek mısır ve mısır unlarından ta
rifei asliye üzerinden Haziran gayesine kadar 
ve bilâhara temdiden Eylül nihayetine kadar 
bir misli olarak Gümrük alınması tesbit edil
mişti. O havalinin zaruretini Heyeti Celileniz 
tasvip buyurmuştu. Ancak o zaman yapmış 
olduğunuz müsaade, Eylül nihayetine kadar mak-
suı* olduğu için bittabi Eylül geçtikten 
sonra senei cedidenin hululünde o muafiyet 
ref'edildi. Onun için o tarafta aç kakn köy
lüye bir muavenet olmak üzere istanbul'a it
hal edilecek mısır ve mısır unlarından da ta
rifei hâzıra üzerinden aynı suretle gümrük 
alınmasını Heyeti Celilenizden rica edeceğim. 
Çünkü Ibu suretle emin olunuz ki hariçten mı
sır girnüyecektir. Yine birçok kimselerin ellerin
de biriken mısın fahiş fiyatlarla fukarayı hal
ka, köylüye satmalarına mani olacağız. Binaen
aleyh bu hususun nazarı itibara alınmasını He
yeti Celilenizden rica ederim. Bu fukara köy
lüye -bu suretle yardım ve muavenet edilme
sinin muvafık olacağı kanaatindeyim. Bu bap
ta bir takririm de vardır. Ümidederim ki He
yeti Celileniz buna karşı mümaşatkâr bulunur. 

REÎS — On dakika teneffüs etmek için Cel
seyi tatil ediyorum. 

Hitamı Celse; saat : 4,30 
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çıkarılmasını teklif edecektim. Şimdi bizim hal
ledeceğimiz nokta budur. Bendeniz mahsulâtı 
millîyenin ve mahalliyenin himaye edilemiye-
ceği kanaatini izhar ediyorum. Arkadaşlarımız 
bendenizi ve Heyeti Umumiyeyi tenvir edecek 
olurlarsa mesele halledilmiş olur. Yoksa mah
sulâtı mahalliye himaye edilmesin ve bu esas 
dâhilinde vergi zammedilsin... Bu verginin ma
hiyeti efendiler ekmek vergisi olur. Biz, Türk
lerden, kendi ırkımızdan ekmek vergisi mi ala
cağız1? Asıl halledeceğimiz mesele budur. 

RElS — Efendim Celseyi küşadediyorum. 
Söz Alii Rıza Beyindir. 

ALÎ RIZA B. (İstanbul) — Anadolu iktisa
diyatı her şeyde esastır diye Bolu Mebusu Şük
rü Bey arkadaşımız beyanatta bullunmuştu. Ana
dolu iktisadiyatının bünün menafimi temin et
mek 'bizim için umdei esasiyedir. Bunu hiçbir 
zaman ihmal edemeyiz. Bir vergi tahmil edi
leceği vakitte bunu da uzunuzadıya düşünerek 
halkı ızrar etmiyecefe bir mahiyette kabul et
mek zarureti vardır. Dördüncü maddenin ikin
ci fıkrasını teşkil eden İstanbul'a ithal edile
cek olan unların Gümrük Resminin tarifei asliye 
nin beş misli 'olarak 'kabulünü 'bendeniz biraz 
müfritane görüyorum. Burada ne ifrat yapa
cağım, ne tafrit. Her halde bunun ortasını bul
mak zaruridir. Eğer biz 'beş misli gümrük ka
bul edersek her halde İstanbul'da ekmek fiyat
larına., üç, dört kuruş kadar zammiyat yapıla
caktır ki halkın buna evvelâ tahammülü olup 
olmadığını tetkik etımek icabeder. Hepimiz bi
liyoruz ki İstanbul ahalisi 'bugün sefalet için
dedir. Kısmı âzamini memurlar teşkil ediyor 
ve ekmek üzerine zammedilen 'bu üç buçuk ilâ 
dört kuruşluk bir miktar her halde onların 
maişetleri üzerinde namütenahi tesirat icra ede
cektir. Evet, bu maddeyi bir listeV üzerine ka
bul edeceğiz. Fakat bu biraz tafrittir. Bunu 
mutedil bir şekle ifrağ etmek hepimizin vazife
sidir. Onun için bendeniz şöyle düşünüyorum. 
Alelûmum Gümrük Resimleri memleket dâhi
linde mevcudolan bir maddenin himayesi nok
tasından tezyit veya tenkis olunur. Bu bir kai-
dei esasiyedir. Biz, beş misli gümrüğü kabul et
mekle Anadolu'daki millî mahsulâtımızı hima
ye edebiliyor muyuz? Bugünkü vaziyet itiba
riyle bendenizce himaye edemiyoruz. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Bugün ediyoruz. 
ALİ RIZA B. (Devamla) — Eğer himaye 

çtmek imkânı olsaydı bu miktarın beş, on misle' 

VEHBİ B. (Bitlis) — Ali Rıza Bey. Ana
dolu'dan almıyor muyuz f 

ALİ RIZA B. (Devamla) — Bendeniz öyle 
düşünüyorum ki, elimizde mevcudolan şimendi
ferler ve bahrî yollar bugün bizim nakliyatı
mızı serbestçe icraya müsait bir şekle gelme
dikçe mahsulâtı dâhiliyemizi himayeye imkân 
yoktur. Efendiler bugün elimizde Anadolu'nun 
dâhilinde bir şimendifer şebekesi vardır. Bu şi
mendiferlerle nakliyatı ticariye icrası bugün 
imkânsızdır. Çünkü, ancak ordunun nakliyat 
ihtiyacatını temin edebiliyor. Bunun için mev
cut şimendiferlerle İstanbul'un muhtaoolduğu 
hububatı nakletmek mümkün değildir. Gele
lim turku umumiyeden istifade hususuna : He
pimiz biliyoruz ki, Anadolu'nun Şimal havza
sını teşkil eden Karadeniz sevahili esasen zira-
atle iştigal etmediklerinden dolayı bunların ze-
riyatı ancak iki, üç aylık idarelerine kâfi geli
yor ve mütebaki idarelerini temin için de ha
riçten getirecekleri hububatın Gümrük Resmi
ni tenzil ediyoruz. Ve hususi kanunlar çıkara
rak hariçten hububat celbettiriyoruz, bu bir 
hakikattir. Şimdi halkın bu ihtiyacatı baki iken 
ve Anadolu dâhilinden bir şey ihracı mümkün 
değilken, şimdi İstanbul üzerinde beş misil 
Gümrük almak demek, halka Ekmek Vergisi 
vereceksin, demektir. Bir misil hakkında söz 

- m-
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söylemiyorum. O bir misil, bir şekil, bir for
mül olabilir. 

* SAMİ B. (İçel) — Yani bir misil olarak Ek
mek Vergisi alınmıyor mu? 

ALÎ RIZA B. (Devamla) — Bendeniz o nok-
tai nazardan düşünmüyorum. Şimdi beş misil
de müthiş ifrat vardır. Bir misil teklif edenler 
de tafrit yapmışlardır. Bunu mutedil bir şekle 
ifrağ edersek mâkul hareket etmiş oluruz, zan
nederim. 

Bâzı arkadaşlarımız, İstanbul'a gelen unla
rın kaçakçılık suretiyle sevk edildiğini ve bun
dan dolayı Anadolu'daki hububat tüccarının 
mutazarrır olduğunu söylediler. Evet Amerika 
mahsulâtı, istihsal masarifi az olduğundan do
layı, daima bizim memleketimizdeki mahsulâtla 
rekabet edecek bir vaziyettedir. Biz Anadolu'
da Gümrük Resmini tezyidetmek suretiyle ve 
tedricen memleketimize alât ve edevatı fenniye 
koymakla bu rekabetin önüne geçeceğiz. Fakat 
bugün değil. Bugün karşı gelecek şey Gümrük 
Resimleridir. Buna karşı yapılacak tedbir de, 
doğrudan doğruya zabıtai mania teşkilâtına 
verilecek ehemmiyettir. Zabıtai mânla teşkilâ
tına ehemmiyet vermiyecek olursak, tabiî Ana
dolu'nun içerisine un girecek ve bundan Ana
dolu mutazarrır olacaktır. Bu mühim bir mese
ledir. Anadolu tüccarının menfaati bizim men-
faatimizdir ve bunu düşünmek mecburiyetinde
yiz. Her halde bunun önüne geçmek için zabıtai 
mania tesis etmeliyiz. Bunu esas ittihaz ederek 
İstanbul halkını ezmek doğru değildir. Bu iti
barla alınacak Resmin mutedil bir şekilde olma
sını teklif ediyorum. Yani bu Resmin tenzil 
edilmesini rica ediyorum. (Hayır, hayır sada-
ları) 

İSMET B. (Çorum) — Efendim, bu mesele 
hakkındaki mütalâat Heyeti Âliyelerini zanne
derim yormuştur. Fakat bendeniz de encümen 
namına birkaç kelime söyliyeceğim. 

İstanbul'da un ve buğdayların Gümrük Res
mi meselesinin tarifei asliye üzerinden ahzi 
hakkındaki esbap ile aynı zamanda İstanbul 
mevaddı gıdaiyesine vaz'edilecek gümrük tari
fesi hakkında kısaca tetkikat yapmadan doğru 
bir karar vereceğimizi zannetmiyorum. Encü
men hissiyatını bu esas üzerine istinadettirmiş-
tir. Şubat nihayetine kadar İstanbul'da un ve 
buğdaylardan tarifedeki resmi aslinin ahzedil-
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meşinin yegâne sebebi, İstan DUİNın bize iltiha-

| ki anında Büyük Millet Meclisinin kanunları
nın tatbikine başlanmasından ve orada bulunan 
muhtekirlerin derhal bundan istifade ederek bir 
buhran vücuda getirmesinden ve bu buhranın 

j bu heyecanlı, geleyanlı anda derhal önüne ge-
| çilmesi zaruretinden dolayı Gümrük Resmi as

lisinin Şubat nihayetine kadar muvakkaten ka-
I bul edilmesidir. Yani bir emri vâkıı memleke

tin menfaati namına, muvakkaten kabul ettik. 
Şu halde İstanbul'da ayda bir buçuk milyon li
rayı tecavüz eden un ve buğday parasını Av
rupa'ya çıkarmakta bu memleket ilânihaye de
vam edecek mi? Etmiyecek mi? (Edemez ses-

I leri) Eğer memleketin menabii hayatiye ve ik-
İ tisadiyesini muhafaza etmek lazımsa mutlaka 
; bir himaye vaz'etmek lâzımdır. Ama bugün, ama 
! yarın; mutlaka memleketin mahsulâtından bir 

kısmını İstanbul'a ithal edebilecek dedecede bir 
j himaye lâzımdır. Bu himaye de, Tarife Kanu

nunda katî bir fiyat takarrür ettirmekle mümkün-
i dür. Bu himayeyi vaz'ettiğimiz zaman bugünkü 
I vaziyet üzerine mutlaka tezayüt temin etmek-
j le mümkün olacaktır. Tezayüt bir vaziyeti âdiye 
| üzerine yapılacak olursa stoklar ve saire üzerin

de aşağı, yukarı emrivakiler vücuda getirir. 
Bugün de getirir, yarın da getirir. Eğer bugün 
stokçuların menfaati vardır, muhtekirler bun
dan kazanırlar diye memleketin üzerine vazede
ceğimiz himaye esasını böyle terk ederek şu, 
şöyle olsun, bu, böyle olsun diye kararsız bıra
kacak olursak efendiler; stokçuların daima ih
tikâra aidolan kuvvetlerini, daima ihtikâra 

I aidolan kabiliyetlerini tezyidetmiş oluruz. Bi
naenaleyh biz sureti katiyede Anadolu mahsu-

i lünden İstanbul'u müstefidetmek ve İstanbul'
un her ay bir milyon, iki milyon miktarına ba
liğ olan paralarını Avrupa'ya çıkarmamak 
mecburiyetindeyiz. Çünkü yalnız İstanbul kar
şılıksız olarak bir buçuk milyon lira verecek 
olursa, hiçbir vakit muvazenei iktisadiyeyi te
min edemeyiz. 

Şimdi nazarı itibara alınacak bir tek nazik 
* nokta vardır. Himaye zaruridir, tarifeyi katî-

leştirmek zaruridir, fakat bugün Anadolu mah
sulâtını İstanbul'a nakletmek imkânı olmadığı 
için İstanbul'daki ekmek fiyatları üzerinde ih
tikârlar ve saireler vukua gelirse bu, halk için 
bir zarardır. Bunun için bu noktaya aidolarak 

• arkadaşlarımın mütalâatında bâzı hakikatler 

-m-
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mündemiçtir. Hakikat bütün bütün yok değil
dir. Fakat efendiler, şimdiki tarifeyi temdi-
dettiğimiz zaman ya muvakkaten temdidedece-
ğiz veya bilâ müddet temdidedeceğiz. Muvak
katen temdidetsek daima un tüccarları stoklarını o 
zamanın nihayetine kadar tutmak istiyeceklerdir. 
Daima ondan istifade etmek istiyeceklerdir. Bilâ 
müddet yapacak olursak bu işle meşgul olan tüc
carlar, bu işten şüphe eden un tüccarları dai
ma bfu işlerle meşgul olmaktan vazgeçerler. Ya
ni kararsızlık, emniyetsizlik husule gelir. Ka
rarsızlık ve muvakkat işler daima memleket 
için muzirdır. Katî bir adım atıp vaziyeti tak
dir etmek lâzımdır. Bu adımı atmak lâzımdır. 
Yâlnız bir mfesele var. Bâzı arkadaşlar biraz 
bundan kocunuyorlar, düşünüyorlar; acaba 
İstanbul halkını biz ne yapacağız, mutazarrır 
mı edeceğiz? Şimdi bir torbadan yetmiş kuruş 
alıyoruz. Bir torbadan 310 - 315 kuruş kadar 
Resim alacağız. Bunun yetmişini çıkardığınız 
zaman torbaya 250 kuruş zam yapmış olacağız, 
iki yüz elli kuruşluk bir zammın bir okkada 
yetmiş kilo undan hâsıl olan ekmeğe icra ede
ceği tesir 2 kuruş yetmiş santime muadildir. Bi
naenaleyh tüccarlar kemali emniyetle gümrük 
tarifesini gözlerinin önünde tutarak sipariş ya
pacakları vakit, rekabet husule gelecek ve un 
çoğalacaktır. Bu rekabet ise fiyatlar üzerinle 
uzuriuzadıya tezayüdü istilzam etmez. Bugün 
kararsızlık yüzünden ekmek üzerinde zamaim 
icra ediliyor, • Size bir misal arz edeyim. Geçen 
sene Samsun'da gümrük tarifesinde kararsızlık
tan, ıttirasızlıktan ve o tarifede teklif edilen 
tadilâttan dolayı Samsun'da bulunan tüccarlar, 
ellerinde bulunan unları tuta tuta nihayet on 
sekiz kuruşa kadar ekmeğin fiyatını çıkarmış
lardır. Fakat kanun buradan çıktıktan sonra 
ve o teklif reddedildikten sonra unun torbası 
da ön dörde inmiştir. Unu sokmadığımız ve va
ziyeti tadil etmediğimiz halde on dörde inmiş
tir. Çünkü vaziyet takarrür etti. Çünkü herkes 
emniyet etti. Onun için yapacağımız şey gayri-
müstakar bir şey olmasın, öyle bilâmüddet, is
tediğimiz zaman şu müddette bu müddette gay-
rimuvakkat bir şey yapmıyalım. Katî ojarak bir 
karar verelim. işte istanbul için un tarifesi 
budur. Onlar unlarını getirsinler ve satsınlar. 
Stokçular ticaret yapacaklarmış, yapsınlar. 
Şimdi çıkarsak da yapacaklar, altı ay sonra 
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çıkarsak da yapacaklar, bir sene sonra çıkar
sak da yapacaklar. (Müzakere kâfi sesleri) 

RElS — On arkadaşımız söz «öytemiştk. 
Daha on arkadaşımızın sözü vardır. Müzake
renin kifayeti hakkında da takrirler vardır. 

Müzakereyi kâfi görenler lütfen ellerini 
kaldırsın, ekseriyeti azîme ile müzakeresi kâfi. 
görülmüştür. 

Efendim tadilnameleri okutturuyorum. 

Riyaseti Celileye 
Avans Kanununun dördüncü maddesinin 

fıkrai ahîresi olan (Ancak istanbul'a ithal edi
lecek olan un ve buğdaydan tarifei asliyenin 
beş misli istifa edilir.) fıkrasının tayyiyle (Me-
vaddı mezkûreden sabıkan olduğu gibi yalnız 
tarif ei asliye Resmi Gümrük olarak istifa edi
lir.) kayıt ve fıkrasının ilâvesini teklif eyleriz* 

İstanbul istanbul 
Ahmed Mazhar Haeı Arif 

istanbul istanbul 
Numan Ahmed Şükrü -

Riyaseti Celileye 
Dördüncü maddenin fıkrai ahîresi olan 

(Ancak istanbul'a ithal edilen un ve buğday
lardan tarifei asliyenin beş misli Gümrük Res* 
mi alınır.) fıkrasının şimdilik tayyiyle Hükü
metin bu husus hakkında Meclisi Âliye müs
takil bir maddei kanuniyenin getirmesini teklif 
ederim. 

istanbul 
Numan 

Riyaseti Celileye 
Dördüncü mâddfein fıkrai antresinin tay

yiyle, istanbul Avans Kanununda hububat ve 
una dair Öİân müsaadenin, bilâhara bir şekli 
muvafıka irca edilinceye kadar, temdidi sure
tiyle tadilini teklif ederim, 

28.2.1339 
Konya 
Refik 

Riyaseti Celileye 
Kanunun dördüneü maddesinin ikinci fık

rasının berveçhi âti tadilini teklif eylerim. 
(Ancak istanbul'a ithal edilaeek un ve buğ

daydan sulhun akdine kadar tarifei asliye dâ
hilinde ilâ'̂ -midi-GkifojbKÜE'J&ei '̂a^iâr.) 

istanbul 
AH Rıza 
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Biyaseti Oelileye 

Dördüncü maddede İstanbul'a ithal edilecek 
un ve buğdaylardan tarif ei asliyenin beş misli 
alınacak ise bu Besim çok ve ahalinnin mağ
duriyetini mucibolacağından sulhun akdine 
'kadar tarifei asliyenin üç misli Gümrük Bes
ininin alınması yolunda maddenin tadilini tek
lif eylerim. 

Mardin 
Necib 

Biyaseti Oelileye 
Dördüncü madde muvafıktır. Yalnız stok 

edilen unlardan dahi beş misil rüsum alınma
sının ilâvesini teklif ederim. 

Bitlis 
Vehbi 

Siyaseti Oelileye 
işbu dördüncü madde İstanbul'un zarureti

ni nazarı itibara alarak un ve buğdaylardan 
tarifei asliyeden beş misli üzerine gümrük alın
masını temin etmek olduğundan aynı zaruret 
daha feci bir surette Lâzistan ve Zonguldak 
havalisinde cari olduğundan dördüncü madde
nin son fıkrasının berveçhi âti tadilini teklif 
ederim. 

(Ancak İstanbul'a ithal edilecek un ve buğ
daylardan) fıkrasından sonra (ve Karadeniz 
sahiline ithal edilecek mısır ve mısır unların
dan tarifei asliyenin beş misli Gümrük Resmi 
alınır) tarzında tadilini teklif ederiz. 

Lâzistan Lâzistan 
Osman Nuri Mehmed Necati 

Biyaseti Oelileye 
istanbul halkının ihtiyacatı sırasında fevka

lâde ve hayati ehemmiyeti haiz olan un mese
lesinin kıymetçe ehven surette tedariki mak-
sadryle ecnebi memleketlerden ithal olunacak 
unlardan yüzde bir Gümrük Besmi alınmasına 
mukabil Anadolu'nun fakir halikının kezalik 
Ihayati ihtiyacı sırasında bulunan amerikan ve 
kaput bezlerinin dahi yüzde Tnr gümrük ahziy-
le memlekete ithali Anadolu ve istanbul hal
kının ihtiyacı noktasından tesavi ve teadül ede
ceğinden âtideki maddenin fıkra olarak dör
düncü maddeye ilâvesini teklif eylerim. 

28 Şuıbat 1339 
Bolu Mebusu 

Şükrü 
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Be§ misil alınmakta olan Amerikan ve ka

put bezlerinden bir misil meşini asli alınır. 

Biyaseti Oelileye 
Maddenin (buğday ve dakiklerden akdi sul

ha kadar kemafissabık tarifei asliye üzerinden 
Gümrük Besmi) tarzında tashihini teklif ederiz. 

28 Şubat 1339 
Amasya Canik 

Ömer Lutf i Nafiz 

ÖMEB LÛTFl B. (Amasya) — Ge^en sene 
aleyhinde idim, o zaman himaye edemediğimi? 
ahalinin şimdi himayesini... (Bet, sadaİan) Beis 
Bey takririmi izah edeceğim. 

Biyaseti Oelileye 
Avans Kanununun dördüncü maddesinin 

fıkrai ahîresinin berveçhi âti tadilini teklif eyle
rim. 

Saruhan 
Ömer Lutf i 

istanbul'a hariçten ithal edilecek un,ve buğ
daydan Avans Kanununun müddeti olan üç ay 
zarfında tarifei asliyedeki resmin üç misli anılır. 

Biyaseti Oelileye . 
Müzakere kâfidir. Maddenin reye vaz'ım 

teklif eylerim. 
Gazianteb 
Kılıç Ali 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ 33. (Gü, 
müşane) — Efendim, takrirler esasen mevzuu-
bahsolmıyan mesaiie taallûk ediyor. Bir takrir 
dinledim. Gerçi gürültü arasında iyi işitemedim. 
Fakat işittiğime göre amerikan bezlerinden bir 
misil Besim alınsın deniyor. Zaten beş misil güm
rüğe tâbi olan amerikan bezinin evvelce yapılan 
Gümrük Tarife Kanunundaki yüzde nispetleri 
çok cüzidir. Amerikan bezlerinden yani pamuk
lu beyaz mensucattan alınan Gümrük Besmi tik-, 
let üzerinden alınır. Bu resim, yüzde ÜÇ buçuğu 
tecavüz etmiyor. Bu kısım, Gümrük Tarifemi
zin en fakir bir kısmadır. 

Efendiler; Devletin bir gümrük siyaseti var
dır. Memleketin bir menfaati âliyesi yardır. Bica 
ve istirham ederim, İstanbul'un bir taraftan ia* 
şeşini diğer taraftan memleketin menafii âüye-
sini düşünerek bu maddeyi teklif ettik, buniaş 
beşinci derecede bir meseledir. İstirham ederim, 
katı kararınızı veriniz. (Alkışlar) 
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REİS — Efendiler j rica ederim, bir dakika 

oturalım. Efendim takrirler üç ahkâmı ihtiva 
ediyor. Birincisi, tarifei asliye üzerinden resim 
akmasını, ikincisi; üç misli üzerinden Kesim 
almmiinu, sonra amerikan bezleri Besininin ele 
bir misle tenzilini. Üçüncüsü; Karadeniz sahil
lerine gelen un ve buğdaylardan İstan oul misillû 
Besim alınmasını teklif ediyor, isterseniz müza
kere ettiğimiz kanuna yeni ahkûm vaz'etmiye-
lim, onu gıyaben kabul edelim. Diğer teklifleri 
sonra düşünelim. Çünkü uzun zamanımız yoktur. 
Binaenaleyh takrirleri reyi âlinize vaz'ediyo
rum. İsterseniz encümene verelim. 

İstanbul Mebusu Numân Ef. (Numan Usta, 
sadalan) Tarifei asliyeyi teklif ediyor. (Bet, sa-
daları) Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul 
edilmedi efendim. Ekseriyette tereddüt hâsıl ~ 
olacaktır. Oturalım, rica ederim. 

İstanbul Mebusu Ali Biza Beyin teklifi, it
hal edilecek buğdaylardan iki misli Gümrük Kes
ini alınmasına dairdir. (Bet, sesleri) Nazan iti
bara alanlar lütfen el kaldırsın. Nazan itibara 
alınmamıştır. 

Efendim Mardin Mebusa Necib Beyle Sara-
han Mebusu Ömer Lûtfi Beyin takrirleri; İstan
bul'a ithal edilecek un ve buğdaylardan üç mis
li Besim atınsın.diyor. (Bet, sadalan) (Kabul 
sadalan) Nazan itibara alanlar lütfen el kaldır
sın. Nazan itibara alınmamıştır. 

Lâzistan Mebusu Osman Beyin takririni tek
rar okuyorum. (Tekrar, okundu) 

BEİS — Efendim; Lâzistan Mebusu Osman 
Bey de Karadeniz sahillerine gelecek mısır un
larından İstanbul gibi (Hayır, sadalan) Yalnız 
mısır unlanndan İstanbul veçhile beş misli alın
ması tarzındadır. Nazan itibara alanlar ellerini 
kaldırsın. (Bet, sadalan) Nazan itibara alınma
dı efendim. Hiçbir takrir nazan itibara alınma
dı. ' - v 

OSMAN B. (Lâzistan) — O halde İstanbul 
da reddedildi. (Hayır, sesleri) Beis Bey takriri
mi1 okuyunuz. 'Takririmin reddi suretiyle Hükü
metin teklifi de reddedilmiş oluyor. 

BEılS — Amasya Mebusu Ömer Lûtfi Beyin 
takririni tekrar okuyorum. (Tekrar okundu) 
(O zaten reddedilmiştir, sesleri) 

BEİS — Bolu Mebusu Şükrü Beyin takriri 
var. 

ŞÜKBÜ B. (Bolu) — Ben takririmi geri al
dım. 
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REİS — Efendim takririni geri adıyor. (An-

• Iamadîk sesleri) Efendim hep birden söylersek 
anlamaya imkân yoktur. 

(Konya Mebusu Refik Beyin takriri tekrar 
okundu.) 

(Olmaz sesleri) 
EMİN B. (Erzincan) — Böyle bir takrir red

dedildi, reye koyamazsınız. 

BEİS — Ömer Lûtfi Beyin takriri bu meal
deydi. Vaziyeti sabıkanın devamı reddedilmişti. 
Bu takrir de reddedilmiştir. 

BEFİK B. (Konya) — Efendim bendenizin 
takriri reye konmamıştır. (Beye konmamıştır ses
leri) 

AVNİ B. (ıSarulhan) — Beis Bey, buğday me-
seilesi, Meclisi buğday çorbasına çevirdi. 

BEİS — Bir takrir daıha var. 

Riyaseti Oliteye 
Dördüncü maddenin ikinci fıkrasının berv^hi 

âti tadilini teklif eylerim. 
İstanbul'a ithal edilecek un ve buğdaylardan 

tarifei asliyenin (12) misli Gümrük Resmi alınır. 
Ancak fukarayı halka «Farkı iaşe» verilir. 

Kazan 
Dr. Mustafa 

ABDÜLHAK TEVFİK B. (Dersim) — Efen
dim evvelemirde müzakerenin (teminini rica edi
yorum. Okunan takrirler anlaşılmıyor. 

(Kozan Mebusu Dr. Mustafa Beyin takriri tek
rar okundu.) (Gürültüler) 

Dr. ÂBİDİN B. (Lâzistan) — Borsa hanına 
benzedi, yahu. (Ayak patırtıları, takırtılar, şid
detli gürültüler) 

Dr. MUSTAFA B. (Kozan) — Vallahi ne ol
duğunu anlamuyorsunuiz. Beyhude yöre kapak vu
ruyorsunuz. 

MAZHAB B. (İstanbul) — Beis Bey, eğer 
Mustafa Bey takririni izah ödeme ben de takri
rimi izah edeceğim. 

BEİS — Efendiler bu hal devam ettiği tak
dirde müzakereye imkân yoktur. Celseyi tatil et
mekten ıbaşka çare iremiyorum, rica ederim otu
runuz. 

Dr. MUSTAFA B. (Devamla) — Düşünmek
ten maksat, İstanbul'un nesini d/üşünüyorsunuz? 
İstanbul'un taşını anı? Fukarayı halkı mı? Bica 
öderim şunu düşünün. Bilhassa Mazhar Beye hi-

038 
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tabediyorum. İstanbul'un nesini düşünüyor? Den 
bütün İstanbul'u değil, bütün İstanbul'un (taşını, 
toprağını değil, ben İstanbul'un yalnız fukarasını 
düşünüyorum. Ben o fuJkaraya yine o hakkını ve
riyorum. Mutlaka İstanbul'un en zengin olan 
adamı, Anadolu'nun en fakir olan adamından ek-
imıeği ucuz mu yesin? Bunu mu istiyorsunuz? 
(Bravo sesleri) 

ALİ RIZA B. (İstanbul) — (Mustafa Beyin 
teklifi fena değil, fakat kabiliyeti ttatbikiyesi yok
tur. , 

Dr. MUSTAFA B. (Devamda) — İstanbul içe
risinde bir milyon nüfus vardır. Bunun içerisin
de belki üç yüz bin fukarayı islâm vardır. 

MAZHAR B. (istanbul) — Daha çok. 
Dr. MUSTAFA B. (Devamla) — Ben İstan

bul'u daha iyi bilirim. 
İHSAN B. (Cebelibereket) — Sen onları has

ta yapmak istiyorsun, sana müşteri çıksın diye. 
Dr. MUSTAFA B. (Devamla) — 300, 400 

bin kişi vardır ki, bunlar hiçbir suretle muhtaç 
değildir. Bunlar ufak bir farktan hiç ziyan gör-
anezler. Bunun içerisinde en büyük zarar göıx>n, 
en fakir olanlardır. Bunun için Heyeti Umıımi-
yede olduğu gibi on iki misline iblâğ ederiz. Ve 
fukaraya da iane veririz hak budur. 

MA&HAR B. (tstanlbul) — Mustafa Beyden 
bir sualim var. Mustafa Bey. Bunu hangi bütçe 
ile temin €îdec©ksdniz? 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. — 
Efendim Dr. Mustafa Bey nazariyat itibariyle 
gayet insani ve ulvi bir fikir buyurdular. Fakat 
efendiler, onun tatbikatına gelince, bu, tefrika 
ihdas etmek demektir. Maalesef Maliye Vekiliniz 
ve Hükümetiniz buna taraftar değildir. Harbi 
Umumideki iaşe vesikalarını tekrar ihdas etmeye 
taraftar değiliz. Efendiler eğer İstanbul kendi 
bütçesinden fukarasına bir tahsisat verirse o ayrı 
bir meseledir. Ve bu Mesele zaten taayyün etmiş
tir. Bendeniz geçen vakitlere acıyorum. Bir taraf
tan alıp diğer taraftan tevziat yapmanın imkânı 
yoktur. Bir taraftan on iki misil alacağız, di
ğer taraftan tenzilât yapacağız. Bunun imkânı 
yoktur. Bunun imkânı maddisi yoktur, efen
dim. Binaenaleyh Heyeti Vekilenin teklif 
edip encümenin de tetkik etmiş olduğu madde 
en muvafıktdır, en mâkulüdür, her tarafı temin 
etmişti?. 

REİS — Efendim; takriri reyinize vaz'edi-

2.1336 C :2 
yorum Nazarı itibara alanlar lütfen ellerini 
kaldırsın. Nazarı itibara alınmamıştır. 

(Bitlis Mebusu Vehbi Beyin takriri tekrar 
okundu.) 

REİS — Bu takriri nassaşı itibara alanlar 
lütfen ellerini kaldırsın. Kabuî edilmedi efen
dim. 

Efendim tadilnameler tamamiyle nazarı 
dikkate alınmadı, reddedildi. Maddeyi reyi 
âlinize vaz 'ediyorum. Maddeyi aynen kabul 
çdenler lütfen ellerini kaldırsın. Madde ekseri
yeti kâfiyei azîme ile kabul edilmiştir. 

Efendim daha bir iki maddemiz vardır. 
Çok rica ederim, sükûneti muhafaza edelim. 
Bunları da bitirelim . 

MADDE 5. — Un ve buğday stoklarından 
tevellüdedecek ihtikâra karşı lüzumu anında 
6 Ağustos 1331 tarihli Kararname ahkâmı tat
bik olunur. 

OSMAN B. (Kayseri) — Efendiler bugün 
şu kanun tasdiki âliye iktiran ettikten sonra 
İstanbul'da ilân edildiği saatte iki milyon Ura 
oynuyor. İki milyon lira. Hesabım vereyim : 
Benim tahkikatıma göre, iki üç gün evvel bu 
kanunun Muvazene Encümenine geldiğini işittim. 
Tahkikat ve tetkikatıma göre İstanbul'ca 
bugün beş yüz bin çuval un vardır. Bana bunu 
söyliyen adam mutedil olarak, asgari olarak 
söylüyor, âzami olarak değil. Yani fazla ol
mak imkân ve ihtimali yüzde seksendir. Sağ
lamı beş yüz bin çuvaldır. Çuvalların evvelce 
biz, beherinden yüz kuruş alıyorduk.(Doksan 
sesleri) Yüz farz edelim. Şimdi l*eher çuvalda 
beş misli mi alıyoruz? Beher çuvalda dört Ura 
alıyoruz diyelim, beş yüz bin çuvalda ne eder? 
İki milyon lira, bu kime gidiyor? 

' ALİ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Fukaranın 
cebinden gidiyor. 

OSMAN B. (Devamla) — Müsaade buyu -
run arz edeceğim. Bundan bir ay, bir buçuk 
ay evvel İstanbul'da bir şirket tesis edildi. 
Fabrikalar bu şirketi yedi inhisarına aldı İs
ticar etti. Bunun üzerine bu şirket buraya 
geldi. Bakiniz arz edeceğim. Bvvelce biz ta
rif ei asliye üzerinden Refet Pasa Hazretlerinin 
yaptığı <bir emrivakii tashih ettik. Onlardan 
resmi asli üzerinden yüzde bir aldık. Hükümet 
geldi. ıbize bir maddei kanuniye teklif etti, 

—* W9 —ı 
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Muvazene! Maliyeye uğramadan Heyeti Umu-
miyeniz bu maddeyi kabul ettiniz. Hariçten 
gelecek 'buğdaylardan, unlar gibi tarifei as
liye üzerinden bir misil gümrük alınacaktır. 
dediniz. O kanun üzerine bir şirket gitti, bütün 
cihanın buğdaylarını topladı, getirdi, una tah
vil etti. Şimdi bu dört kişi ile iki kişi arasın
da bu iki milyon lira taksim ediliyor (Gürültü
ler) Müsaade buyurun. Bu bir günahtır, zu
lümdür. Zulüm ile yapılan şeyler paydar ol
maz, bir gün patlak verir. Şimdi bir teklifte 
bulunuyorum. Teklifimi okusunlar. Eğer tekli
fimi kabul edecek olursanız (Takririni kendin 
oku sesleri) 

Riyaseti Celileye 
1339 Avans Kanununun beşinci maddesi

nin berveçjhi zir tadilini teklif eyleriz. 
Madde 5. — Stok un ve buğdayların Güm

rük Resmi birgûna ihtikâra mahal kalmamak 
üzere ashabının bir hafta zarfında vereceği be
yannameye göre beş misle iblağ olunur. Hilafı 
hakikat beyanname verenlerden cezaen beş 
misil daha resmi munzam alınır. Beyanname 
vermiyenierin un Te buğdayları müsadere olu
nur. 

.Kayseri Kayseri 
. Osman Zeki Ahmed Hilmi 

(Kabul sesleri) 
REÎS — Efendim maddenin müzakeresini 

bir kere bitirelim. 
MUSTAFA NECATİ B. (Saruhan) — Bu 

takriri hemen reye koyunuz. 
MALÎYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. — 

Efendim bir defa tadilnamede beş misil diyor. 
Halbuki farkı rüsum diye tasrih edilmek lâ
zımdır. Stok mallardan Gümrük Resminin... 
(Gürültüler) ' 

REÎS — Efendim rica ederim, sükûnet mu
hafaza edilmediğinden müzakere edemiyoruz. 
Rica ederim, yerlerinize oturunuz. 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN FEHMÎ B. 
(devamla) — Efendim esas itibariyle bu farkı 
rüsum meselesini encümende nazarı itibara 
aldık. Biz bunu Gümrük Resmi halinde Ha
zineye mi alalım? Yoksa .ahali lehine Şehremanetİ-
ne mi bırakalım? (Hayır, hayır sadaları) Elde ya
zılmış bir madde vardır, o maddenin ahkâmını i 
tatbik etmek suretiyle, ekmek fiyatı üzerinden '• 
narhın muhafazasını temin etmesini düşündük. ! 

.1339 0 : 2 
Bence şimdi ikisi bir şekildir.. Biz esas itibariyle 
azalmasının taraftarı olmadık. Fakat Meclisi 
Âliniz bunun Şehremaneti lehine değil Hazine 
lehine alınmasını tercih ediyorsunuz. (Şehrema
neti yapamaz sesleri) Osman Beym takriri muh
tacı tashihtir. Beş misil alınacaktır, diyor. Hal
buki bir misil alınmıştır. Dört misil daha alı
nacaktır. Şimdi maddenin şeklini diğer iki mad
de müzakere edilinceye kadar şurada tesbit ede
lim. Böyle reye konursa beş misli altıya çıkar. 
S1 oklar altı misil Gümrük vermiş olur. 

SAMİ B. (İçel) — Efendim, encümende tes
bit ettiğimiz esasat hakkında beyanı mütalâa 
edeceğim. Encümende bu madde hakkında mü-
zakerat cereyan ederken diğer mevaddm müza
keresi için geçen zamana nispetle bu madde 
üzerinde vukubulan tevakkufumuz çok azîm'dir. 
Encümen bu madde üzerinde uzunuzadıya dü
şündü. Stokların birçok suiistimale ve belki de 
stok malları ellerinde tutan beş on kişiyi milyo
ner yapmaya sâi olacağı esasını düşünmüş ve bu 
hususta tedabiri âcile ittihazına mecbur kalmış
tır. Bu meyanda bendeniz stokların da beş misli 
Resme tâbi tutulmasını, yani bir misli alın
mış, »dört misli daha Resim alınmasını ileri 
sürmüştüm. Fakat İstanbul Hükümeti^ zama
nında intişar etmiş olan muvakkat bir karar
name ile bu mesailde ihtikâr yapacak eşhasın 
malını müsadereye de salâhiyet verildiği ve o sa
lâhiyet üzerine ve -o kararname mucibince stoklar 
hakkındaki mesailin önüne geçmek esbabını en
cümen teemmül etmiştir. Bendeniz bu noktaya 
muhalif-m. Esbabı muhalefetim; stokların 
Gümrük Resmine tâbi tutulması esasmdaydı. 
Ben bunu kabul ediyordum. Çünkü efendiler 
malın hangisi stok maldır, hangisi değildir 
tefrik etmekliğin imkânı yoktur. Bu itibarla 
gelecek mal ile mevcut stoklar beyninde suiisti
male meydan açacaktır. Stokları saklıyacaklar, 
yeni gelen maldır diyecekler. Bunu ispat için 
Hükümeti yeni yeni birçok işlere sevk edecek
lerdi*. 

Bu itibarla stoklar üzerinde yapılacak 
suiistimalin önüne geçmek bu eski madde ile 
imkân haricindedir. Bu itibarla son teklif be
nim noktai nazarıma muvafıktır. Diğer encü
men arkadaşlarım zannederim ki, tebarüz eden 
bu kanaat karşısında bunu kabul edeceklerdir. 
Binaenaleyh stokların dört misli Resme tâbi 
tutulmasını teklif ederim. 

— . « « — 
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ZAMİR B. (Adana) — Müzakere kâfidir, 

Reis Bey. Müzakerenin kifayetini reye koyun.. 
(Müzakere kâfi sesleri), (Reye, sadaları) 

RElS — Müzakerenin kifayeti hakkında bir 
takrir yoktur. 

DURAK B. (Erzurum) — Efendiler, rica 
ederim. Bir şey söyliyeeeğim. Nazarı dikkati
nizi celbederim. Osman Bey arkadaşımız bura
da bir meseleye parmağını bastı. Bu mesele ta
vazzuh etmedikçe müzakere kâfi olamaz. Bura
ya gelen şirket kimdir, kimlerle temas etmiş, 
kimlerle görüşmüş, nelerle görüşmüş? Bunlar 
tavazzuh etsin, bunlar gizli kalamaz. 

ALÎ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Beyler bugün 
bu mühim mesail hakkında karar vermek doğru 
değildir. Acele karar vermek doğru değildir. 

ZAMİR B. (Adana) — Şimdi taraftardınız 
ama. 

ALİ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Avans Kanu
nunun kabulü bu akşam lâzımgeliyor. Demin 
Konya Mebusu Refik Beyin vermiş olduğu bir 
takrir; evvelce verilen bir takririn aynıdır, de
nildi. Aynı değildir. 

REFİK B. (Konya) — Hay Allah razı ol
sun. 

ALİ ŞÜKRÜ B. — Refik Bey, bu mesele 
mühimdir, bu mesele hakkında esaslı düşüne
lim diyordu. Rica ederim; görüyorsunuz ki, me
sele içinden mesele çıkıyor. Görüyorsunuz ki, 
mesele hakkında Borsa oyunu icra ediliyor. 
Bunu kanundan ayırın, hiç olmazsa" on gün için 
müsaade buyurun. Refik Beyin takriri evvelce 
reddolunan takririn aynı değildir. 

HACI ŞÜKRÜ B. (Diyarbekir) — Reddo-
lundu. 

ALİ ŞÜKRÜ B.— Hayır eefndim. Bu mese
lenin biraz sonra müzakere edilip reye konma
sını talebediyor. (Reye kondu, sesleri) Konma
dı, eefndim. (Müzakere kâfi, sesleri) 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Efendiler, 
ımüzakere kâfidir, diyorsunuz. Meclisin hami
yeti milliyesi tamamiyle galeyana gelmiştir. 
Rica eedrim, bu meseleyi çıkaralım, ayıralım, 
tehir edelim. (Hayır, sadaları) 

HACI ŞÜKRÜ B. (Diyabekir) —Kabul 
edelim de ondan sonra. 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Efendiler, 
Rüsumat aalcağı Resmi bu tarife ile tarif eder. 
Bu tarife taayyün ettikten sonra tüccar hesa-
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bma gelirse bir malı getirir, gelmezse ğetitmei. 
Bir defa tarife ile tâyin ettiğiniz' bir malın 
Gümrüğü alındıktan sonra tekrar Gümrük al
mak doğru değildir. Memleketin itibari ticarisi 
sıfıra iner. Bu nazariye gayet yanlıştır. Bfci 
meseleyi gayet mühim ve iyi düşünmek lâzım-
gelir. Bir kere Resmi alınmış bir malın tekrar 
Resmi alınmaz, yanlış yola gidiyorsunuz. Sonra 
memleketin iktisadını mahvedersiniz. (Gürültü
ler), (Doğru, sadaları) 

REİS — Müzakerenin kifayetini kabul eden
ler lütfen el kaldırsın. Müzakere kâfi görülntüç-
tür. 

(Osman Beyin takririni reye koyunuz, sada
ları), 

(Gürültüler) 

REİS ••— Efendim, bize bırakınız, rica ede
rim. Zaten üç takririn üçünde de Osman Beyin 
takririnin reye vaz'ını teklif ediyor. 

v Kayseri Mebusu Osman Beyin takriri tek
rar okundu.) 

REİS — Bu tadilnameyi nazarı dikkate 
alanlar ellerini kaldırsın. (Aynen kabul, sesleri) 
Aynen kabul edildi. 

OSMAN B. (Kayseri) — İki milyon lirayı 
kurtardık. 

REİS — Beşinci maddeyi, Osman Beyin ta-
dilnamesi veçhile kabul edenler el kaldırsın, 
Kabul edilmiştir. 

Dr. ABİDİN B. (Lâzistan) — Reis Bey bir 
de Durak Beyin dediği gibi kapitalistler mey*. 
dana çıkmalıdır. 

MADDE 6. — 15 Nisan 1338 tarihti Rüsumu 
Bahriye Kanununa merbut cetvel haricinde 
olup Dersaadet Liman Riyasetince öteden beri 
alınmakta olan rüsum kemafissabık istifa edi
lir. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Efendim, 
altıncı maddeyi kabul etmezden evvel şurasını 
arz etmek istiyorum. Avans kanunları birçok 
kavaninin tadil veya ilgası için vesile olur. Bu
nu şimdiye kadar yaptık ve aynı gün bir ka
nun münasebetiyle yine yaptık. Maalesef 15 
Nisan tarihli .* Kanunu hatırlamadan, görmeden 
başka bir vergi var mı? Onun hakkında malu
matı iptidaiye hâsıl etmeden onu mütaakip^ Mü
sakkafat Kanununda daha yeni kabul ettiğiniz 
bir maddenin tayyı gibi hususatı ayrı avans ile 

_ « ı _ 



I : 201 28. 
Çavanini Maliye ile alâkadar olmıyan bu mad
deyi -rica ederim, çıkaralım. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. — 
Efendiler rica ederim, bir defa vaziyeti anlıya-
lım dat çıkaralım, çıkarmıyalım kararım o va
kit verelim. Ştüsumu Bahriye hakkında bir 
madde vardır. Bundan bir sene evvel Rüsumu 
Bahriye hakkında bir kanun yaptınız. Şaman
dıra Resmi, Fener Resmi, Liman Resmi diye.. 
Anadolu limanlarında o vakit ne şamandıra 
vardı ne bir şey vardı. O vakit kanun sakit kal
mıştır. Kanunun sonunda buna muhalif olan 
filan tarihli kanun mülgadır. Yani eski Rüsu-
mt| Bahriye Kanunu mülgadır. Bugün İstanbul 
Limanı gibi dünyanın en işlek bir limanına ge-
hşjı ecnebi gemilerinden kendimize ait bir Res
mi o vakit yapılan bir hata ile ilânihaye feda 
edelim mi? (Hayır sadalan) İşte şimdi okunan 
bu madde 1337 senesinde kabul ettiğiniz kanun
daki noksanı ikmal ediyor. Onun lâğvettiği ta-
dâdetmediği aksamı ikmal ediyor. Rica ede
rimi, mal bizimdir. O maddeden sonraki mad
dede de bir sehiv ve hata vardır. O hata ve 
sehvi tashih ediyor. Onu takibeden madde 
böyle senenin iptidasında vergileri tahakkuk 
ettirirken bir kısım ecnebilere ait rüsum, 1337 
senesinde mevzu olmadığı için gözden kaçmış 
Şimdi onu bağışkyalım, öteki sehiv ve hata te
madi etsin demek zannederim ki doğru değil
dir. Itica ederim, bu gibi mesailin tetkikini en
cümene bırakınız, encümeninize itimadediniz. 
Hükümet lüzum görmüş, encümene getirmiş. 
Encümen de bu cümle fazladır, bu cümle nok
sandır demiş, Heyeti Celilenize sevk etmiş. 
Bunun üzerine de burada, Avans Kanununda 
varidat maddelerine lüzum yoktur demek mu
vafık değildir. Beyefendiler Avans Kanununda 
varidatın hepsinin lüzumu vardır. Çünkü Bi
rinci Avans Kanunudur. Hangi Varidat Kanu
nunu tatbik edeceğiz? Bilûmum varidat kanun
ları arz ettiğim gibi kanunun haricinde kal
mıştır. 

EPHEM FEHMİ B. (Menteşe) — Yeni bir 
teklif- demek. 

MALİYE VEKİLİ-BASAN FEHMİ B. — 
Hayır efendim, >yeni bir teklif değil. Maddede 
vardı. Fa&at encümende tadil edilirken seh-
volmuşttir. 

MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri)^ — Efen
dim, malûmu ihsanınız, biz Rüsumu Bahriye 
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Kanunu yaptık. Fakat bizim Anadolu savahili 
için yaptığımız Rüsumu Bahriye Kanunundan 
başka İstanbul'da şamandıra, köprü müruri-
yesi gibi maliyenin birtakım varidatı vardır. 
Halbuki Anadolu hakkında yaptığımız Rüsumu 
Bahriye Kanununda Mersin'de veyahut înebo-

' lu'da, yahut Samsun'da köprü yoktur ki köp
rü Resmini koyalım. Şamandıra yoktu ki Şa
mandıra Resmini koyalım. Binaenaleyh o za
manki kanunda, Anadolu sahilleri için yaptı
ğımız kanunda böyle Şamandıra Resmi, Köprü 
Açılması Resmi yoktu. Fakat bugün esnayı mü
zakerede Bahriye Dairesi Reisi Şevket Bey de 
gelmişti. O bize demiştir ki, Anadolu için ya
pılan bu kanundan başka İstanbul'da minelka-
dîm köprü açılması, Şamandıra gibi birtakım 
resimler vardır. Niçin bunları feda ediyorsu
nuz? Zaten Maliye Vekili de bunu teklif etmiş
tir. Kanunda biz de diyoruz ki, Anadolu sa
vahili hakkında yaptığımız Rüsumu Bahriye 
Kanuniyle beraber İstanbul'da minelkadîm 
mevcudolan köprü ve şamandıra resmini alaca
ğız. Neden bunu almıyoruz? Bilmiyorum ve 
saniyen bir itiraz var. Refik Şevket Beyin iti
razı. Fakat zannederim, Refik Şevket Bey bu 
rüsumun ahzine itiraz etmiyor. Refik Şevket 
Beyin itirazları Avans kanunlarına bu gibi vari
dat maddeleri konulmasın. Pek haklıdırlar. 
Fakat bu Avans Karnimi yeni senenin birinci 
Avans Kanunu olduğu için bu varidatı koyma
ya mecburuz. Zira, eğer yarın için bu varidatı 
koymazsınız elde başka bir Varidat Kanunu ol
madığı için yarından itibaren, bu rüsumun tah
sil edilmemesi lâzımgelir. Ta ki Refik Şevket 
Beyin dedikleri gibi yeniden bir kanun yapı
lıncaya kadar bu kanunun tatbik edilmemesi 
lâzımgelir. Senenin birinci günü olduğu için bu 
gibi rüsumu Avans Kanununa koymak mecbu
riyetindeyiz. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Mazhar 
Müfid Bey, dedi ki, dördüncü maddede kava-
nin ve nizamat ve talimatnamelere tevfikan alın
makta olan rüsum ve vergiler alınacaktır. Şim
di bu maddede diyoruz ki, Dersaadet Liman 
Riyasetince öteden beri alınmakta olan... İlâh. 
Binaenaleyh bu rüsumun birtakım nizamı, ka-

* nunu, talimatı vardır. O halde bu da dâhildir, 
<•. bu resim de alınabilir. 
' ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Şimdiye kadar, niçin 

alınmamış f 
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MAZHAR MÜFÎD B. (Hakkâri) — Arz 

edeyim. Görüyorsunuz ki bu kanuna kemakân 
rüsumat yarından itibaren meriyülicradır diye 
bir madde koymuşuzdur. Zira oraya bir mad
de koymıyacak olursak ne kâtibiadil, ne telgraf 
idaresi kelime başına kaç para alacağını bile
mez, çünkü sene başıdır. Buyuruyorlar ki dör
düncü maddede söyledikten sonra altıncı mad
dede zikre ne lüzum var? Altıncı madde mi-

. nelkadîm alınmakta olan Rüsumu Bahriye alı
nacaktır, diyor. Esbabını demin biraz arz et
tim. Biz Rüsumu Bahriye için bir kanun yap
tık. Fakat bizim yaptığımız Nisan 1338 tarihli 
Kanun bizim Anadolu sahillerimize mahsus bir 
kanundur. Halbuki Anadolu sahillerimizde köp
rü yoktur. İstanbul'da bir köprü vardır. Köprü 
açılıp da vapur girmek için bir Resim veriyor. 
Sonra şamandıra Anadolu sahilinde yoktur, İs
tanbul'da vardır. Vapur kendisini şamandıraya 
raptettiği zaman bir vergi veriyor. Bizim 1338 
Kanununda bunlar yoktur. Çünkü Anadolu için 
yapılmıştır. Şimdi düşünüyor encümen, Anado
lu için yanılmış olan bu kanundan başka öte
den beri İstanbul'da tatbik edilen bir Rüsumu 
Bahriye Kanunu var. İşte bu resmin istifasını 
mecburuz burada zikretmeye. Çünkü şimdiye 
kadar bizim Anadolu sahillerimiz için böyle bir 
kanun yoktu. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Şimdi 
tenevvür ettim. 

REİS — Efendim, müzakerenin kifayeti 
teklif olunuyor, müzakereyi kâfi görenler lût-

• fen ellerini kaldırsın. Müzakere kâfi görülmüş
tür. Efendim maddeyi aynen reyi âlilerine vaz'-
ediyorum. Kabul edenler lütfen ellerini kaldır
sın. Kabul edilmiştir. 

REFİK ŞEVKET B. (ıSaruhaıı) — Kema-
fc'îssaibık istifa edilir şeklinde olacak. 

REİS — Efendim, zaten öyle okundu. 
Yedinci maddeyi okuyoruz, efendim. 

MADDE 7. — Müsakkafat Vergisinin tez
yidine dair olan 11 Kânunusani 1339 tarihli 
Kanunun ikinci maddesinin üçüncü fıkrasında
ki (İradı gayrisâf ilerine) cümlesi tayyedilmiş-
tir. 

İSMET ©..(Çorum) — Efendim bu cümle 
buraya sehven 'girmiştir. Encümenin tedvin et
tiği lâyihada bu yoktur. Burada arkadaşlar
dan bâzıları 1331 senesinden sonra vukubulaıı ; 
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inşaattan mukaddem iradı kâfilerde zamaim 
yapılması şeklinde düşünmüşler, o düşünce üze
rine bunu buraya yazmışlar. Hallbuki bu sehiv
dir. Çünkü Ta'hriri Müsakkafat Kanununun 
tatbik edildiği mahallerde 1331 senesinden son
ra yapılan kanunda ve o kanunun ahkâmı sari-
hası mucibince âdi zamanlarda yani fevkalâde 
zamanların gayri olan zamanlarda mevcudolan 
mikyaslar üzerine zamaim icra ediliyor. Yani 
akçe farkları üzerine muamele yapılmazdı. Onun 
için böyle bir fıkranın, cümlenin ilâvesi lâzım-
gelmezdi. Bu sehven konmuştur. Bunun tayyı 
lâzımdır. (Pekâlâ, sesleri) 

REİS — Efendim, madde hakkında söz is-
tiyen yok. Binaenaleyh madde hakkındaki mü
zakerenin kifayetini reyi âlilerine vazediyo
rum. Müzakereyi kâfi görenler lütfen el kal
dırsın. Kabul edilmiştir. 

(Maddenin tayyını reye vaz'ediyorsunuz, 
sesleri) 

Bu madde başka, ıbir kanunun maddesinde 
bulunan bir cümlenin tayyını temin ediyor. Bi
naenaleyh maddeyi aynen reyi âlilerine vâz'-
ediyorum. Maddeyi aynen kabul edenler lütfen 
el kaldırsın. Madde kabul edilmiştir. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. — 
Efendim, sekizinci madde olarak bir madde da
ha vardır. Onu bendeniz teklif edeceğim. Hü
kümetin teklifinde sekizinci madde olarak bir 
madde vardı, encümen bu maddeyi çıkardı. 
Bendeniz Hükümetin teklifindeki sekizinci 
maddenin kabulünü rica edeceğim. 

MADDE 8. — Ankara ile İzmir, Temettü 
Kanunu mucibince, birinci sınıf merakizi tıcari-
yeden addolunmuştur. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Temettü Kanunuhttn 
şimdi sırası değil. Bunu esaslı bir kanunla ko-, 
nuşmalı... (Gürültüler)' 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. — 
Müsaade buyurunuz' izah edeyim. Hakem He
yeti Oelilenizdir. Efendiler Temettü Kanunu.; 
şehirleri beş sınıfa ayırır. Birinci sınıf yalnız^ 
İstanbul şehridir. Nispetleri başkadır. Temet-̂ ; 
tü Kanunu yüz 'bin nüfustan sıonra şehirleri 
ikinci sınıf, üçüncü,smıf, dördüncü sınıf, be
şinci sınıfa ayırır. Halbuki ehemmiyeti ticari-
yesi itibariyle îzmirle Ankara'nın birinci sı
nıf şehri ticari addedilmesi lâzrmdır, elzemdir.; 
Sebebi efendiler, Ankara şehri üçüncü sınıf şe-
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hir addediliyor. Ankara şehri üç yüz bm lira 
temettü verir. Biraz nüfusu kalabalık olduğu 
için Tarsus kazası altmış bin küsur lira temet
tü verir. Ankara ise, şimdi üç senedir merkezi 
idaredir. İnşallah daha çok olur. Fakat zan
nederim ki, ticaret hususunda birinci dere
ce Ankara, ikincisi de izmir'dir. Onun için bu 
maddenin kabulünü teklif ederim. 

REFÎK ŞEVKET B. (Saranın) —Encümen 
niçin maddeyi tayyetmiştir? izahat versinler. 

İSMET B. (Çorum) — Efendim, bu madde 
encümende müzakere edildi. Neticei müzakere
de, encümende müsavat hâsıl oldu. Bunun üze
rine encümen doğrudan doğruya bu maddeyi 
Heyeti Umumiyeye sevk ve nazarı dikkate arz et
mek istedi; Encümende müsavat hâsıl olduğun
dan maddeyi tayyetmedi. Tetkik esnasında seh
ven çıkmıştır. Encümen Heyeti Umumiyenin 
nazarı dikkatine arz etmiştir. Encümendeki ar
kadaşlar müsavatta kalmıştır. (Beye, sesleri) 

RElS — Sekizinci maddeyi okuyoruz, efen
dim. 

MADDE 8. — Ankara ile izmir Temettü 
Kanunu mucibince, birinci sınıf merakizi tica-
riyeden addolunmuştur. 

OSMAN B. (Kayseri) — Efendiler, bu me
selede yanlış hareket ediyoruz. Bu bir vergi
dir. Temettü Kanununun tadili için Hükümet 
teklifte bulundu. Muvazenei Maliye Encüme
nine geldi. Encümen Maliye Vekilinin huzu-
riyle bir komisyon teşkiliyle komisyona Muva
zenei Maliyeden üç arkadaş ve Maliye Vekâle
tinden de iki arkadaş verdiler. Şimdi efendim, 
bu vergi dört esas üzerine gidiyor; onlar da 
müterakki, mütehavvil, nispî ve maktudur. Eski 
kanun mucibince müterakki ve mütehavvil ver
giler arttı. Nispî ve maktu üzerinde bütün mil
letin malûmatı soruldu, bütün vilâyata tamim 
edildi. Esaslı bir tadilât, esaslı bir kanun kale
me alınıyor. Bunu münasip görürseniz bununla 
alâkadar olan o kanunun müzakeresine talik 
ediniz. O kanunu da bununla beraber çıkaralım. 
(Olmaz, sesleri), (Gürültüler) 

NEŞET B. (Kângırı) —Osman Beyin bu^. 
radaki ifadeleri doğrudur. Fakat halihazırda 
müzakere olunan madde ile hiç alâkadar de
ğildir. öayriâdilâriedİr. Adil bir kanun değil
dir. Bundan bütün şehir tüccarları mutazarrır 
oiuycör. Buradaki serveti umumiye buradaki ti-
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caret terakki ettiği halde niçin birinci sınıf mer
kez telâkki olunmasın? 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Sınıf için kanun gel
mez buraya. 

SÂMl B. (içel) — Osman Bey arkadaşımı
zın söylediği mütalâat, bu meselede varit de
ğildir. Beyefendiler, encümende bu meseleyi 
uzunuzadıya münakaşa ettik. Tesavii âra hu
sule geldi. Onun için Heyeti Umumiyeye şev
kine mecburiyet hâsıl oldu.. Fakat esas itiba
riyle düşünülecek olursa Heyeti Umumiyenin 
encümene berayı tetkik sevk etmiş olduğu o ka
nun, Temettü Kanununa bir şekli salim vermek 
esasına müstenittir. Halbuki Ankara'nın ve iz
mir'in mevkii, ticaret dolayısiyle terakki etmiş
tir. Binaenaleyh, öbür tarafta bir kaza merkezi 
Temettü Vergisi olarak altmış bin lira verirken 
vaziyeti ticariyesi tebeddül etmiş ve vaziyeti 
ticariyesi genişlemiş olan bir yerin yalnız otuz 
bin lira Temettü Vergisi vermesi, adaletle ka
bili tevfik olmasa gerektir. Binaenaleyh, kanu
nun heyeti umumiyesini tadilen ve bir şekli 
müsait ile Heyeti Umumiyeye gelinceye kadar 
bu adaletsizliğin ve bu nispetsizliğin devamını 
Heyeti Celile tecviz etmez. Binaenaleyh, ada
leti temin için buranın birinci sınıf merakizi 
ticariyeden addini kabul ederseniz nispeten ada
lete takarrübetmiş olursunuz. 

RElS — Efendim, madde hakkında başka 
söz istiyen yok. Maddenin müzakeresinin kifa
yetini reyi âlilerine vaz'ediyorum. Müzakerenin 
kifayetini kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Müzakere kâfi görüldü. Sekizinci maddeyi tek
rar okuyoruz. (Sekizinci madde tekrar okun
du.), (Kabul, ret, sesleri) 

RElS — Efendim, sekizinci maddenin red
dine dair takrir var. 

Efendim, maddenin ademikabultinü yani 
tayyını kabul edenler lütfen el kaldırsın. Tayyı 
kabul edilmedi. 

Efendim, maddeyi kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. Madde kabul edilmiştir. 

Dokuzuncu maddeyi okuyoruz efendim. 

MADDE 9. — işbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren meriyülicradır. 

AVNl B. (Saruhan) — Bu kanun tarihi neş
rinden muteber olacaktır. Fakat yüzde beşi de 
bizim sırtımızdan çıkacak, temenni eedriz ki, 
Ankara şehri insaf eder. 
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vamla) — Ben prensipten bahsediyorum. Mec
buriyet, mecburiyeti kanuniye değildir. Ceva
bını tehir ettim. Cevabın tehirinden maslahat 
üzerine vukubulan tesire kanaat eden arka
daşlar kanaatine göre rey verir. Fakat mua 
meleye gelince oturursunuz yerlerinize. Bir 
saat mi, yarım saat mi sürer? Cevabını veri
rim. Suallerini de iyice dinliyemedim ve Mec
lisi Âli bugün cevap almak fikrini tervicedi-
yorsa ben cevap veririm, fakat cevabın mut
laka o gün verilmesiyle vekiller mukayyet de 
ğildir. Cevabını tehir ettim. îşte Nizamname 
miz sarihtir. Bu herbirimizin hürmetkar oldu
ğu bir Nizamnamedir. 

REİS — Efendim, başka söz alan yoktur. 
Tadilnarae de yoktur. Maddenin müzakeresi
ni kâfi görenler lütfen ellerini kaldırsın. Kâfi 
görülmüştür efendim. 3 

Maddeyi aynen kabul edenler lütfen elle
rini kaldırsın. Madde aynen kabul edilmiştir 
efendim. 

Efendim maddelerin müzakeresi bitmiştir. 
Heyeti umumiyesini tâyini, esami ile reyi âlini
ze vaz'edeceğim. 
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REİS — Maddeyi reyi âlinize vazediyorum. 

Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edil
miştir. 

MADDE 10. — İşbu kanunun icrayı ahkâ
mına İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

NEBÎL Ef. (Karahisarı Sahib) — Müsaade 
ederseniz bir şey arz edeceğim. Maliye Vekili 
Beyden bir sual soracağım. (Kanun bitmiştir, 
sesleri) Maliye Vekilinden bir şey sual edece
ğim efendim, istanbul Avans Kanunu yapıldı
ğında onun yedinci maddesi Mart 1339 tarihin
den muteber olacak iken İstanbul'a giren eşyayı 
ticariyeden beş misil Gümrük alındı. İstanbul'
dan Anadolu'ya girerkende beş misil Gümrük ah-
zi el'an temadi etmektedir. Bu 1 Mart 1339 ta
rihinden itibaren Anadolu'ya giren eşyayı tica
riyeden ikinci bir Gümrük Resmi daha alına
cak mı, almmıyacak mı? Bunu sual ediyorum. 
İkincisi, her vakit itiraz ettiğim gibi keşkül 
kabilinden varidat kanunları geliyor. Bu kanu
nu Maliye Vekili Beyefendi aynen tatbik ede
bilecek midir? Edemiyecek midir? Şu kürsü
den bunun da izahını rica ediyorum. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. — 
Geniş bir mevzudur. Sual takriri veriniz ki, 
geniş geniş cevap vereyim. (Doğru, sesleri) 

REİS — Efendim başka söz istiyen yoktur. 
NEBİL Ef. (Karahisarı Sahib) — Sözüme 

kürsüden cevap versin, bir bütçe meselesidir, 
kanun meselesidir. Cevap vermesi lâzımdır. 
Nizamnamei Dahilî mucibince mecburdur. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. — 
Bendeniz mevzuun genişliğini ve işin ehemmi
yetini düşünerek Meclisi Âiintei şu dar vakitte 
burada daha uzun müddet meşgul etmemek 
için burada cevap vermiyorum. Elde bir Ni
zamnamei Dahilî var. Bu nizamname malûmu-
âliniz, sualler üzerine verilecek cevabın tâyin 
zamanını vekillere bırakmıştır. Efendim cevap 
vermezsem, şimdilik cevabını tehir edersem 
nedir cevabınız? Nizamname mucibince ceva
bını tehir ediyorum. 

NEBİL Ef. (Karahisarı Sahib) — Ama 
Avans Kanunudur. Tekrar ediyorum, mesele 
Bütçe Kanunudur. Bütçelerde en vâsi salâhi
yet sual ve istizahlardır. Benimki istizah de
ğil, sualdir. Aynı zamanda Maliye Vekili ce
vap vermeye mecburdur. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (De-

3. — AZAYI KÎEAM MUAMELÂTI 

1. — Saruhan Mebusu Reşad Beyle rüf e kası
nın, Sulh Heyeti Müşavirlerinden Burdur Mebu
su Veli Beyin Meclise iltihakı için bir karar itti
haz edilmesine dair takriri. 

REİS — Ondan evvel bir takrir var, lütfen 
dinleyiniz. 

Riyaseti Celileye 
Heyeti Murahhasamız refakatinde bulunan rü-

fekadan Müşavir Veli Bey., diğer murahhas ve 
müşavirler gibi Meclise iltihak ederek vazifei 
mevduası hakkında Meclisi Âliyi ledelicap tenvir 
etmesi lâzımgelirken Divanı Riyasetçe mezuniyet 
talebinin de reddedilmesine rağmen elyevm An
kara'ya avdet ve Meclise iltihak etmediğinden 
derhal Meclise iltihak etmesi için Heyeti Celile-
ce bir karar ittihaz buyurulmasmı teklif ederiz. 

28 Şubat 1339 
Saruhan Gazianteb Adana 
Reşad Ali Cenani Zamir 
Konya Saruhan Mardin 
Refik Necati Necib 

Ardahan Kayseri Van 
Server Ahmed Hilmi Hakkı 
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(Kabul, sesleri), (Gelmezse müstafi, sesleri) 
REİS — Veli Beyin davetini kabul edenler 

lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. Mecli
si Âlinin karariyle Veli Bey davet edilecektir. 

Efendim Avans Kanunu hakkında reylerinizi 
istimal buyurunuz. 

DURAK B. (Erzurum) — Müsaade buyuru
nuz, bir takririmiz vardır, okunsun. 

REÎS — Bu kanun bir kere bitsin. 
D U R A K ' B . (Devamla) — Efendim eğer Mec

lisin şimdi vakti müsait değilse reye vaz'edin. 
Kabul edilecek başka vakitte müzakere edilir. 

REİS — Efendim bu kanun hakkında bir ke
re rey toplayalım. Takrir buradadır. 

4. — TAKRİRLER 

1. — Erzurum Mebusu Durak Beyin, tstan-
bıd'da teşkil edilen bir şirket ve İstanbul'a gelecek 
un ve buğdayların Gümrük Resmi hakkındaki ka
nun teklifinin neden Muvazenei Maliye Encüme
nine uğramadığı hakkında izahat verilmesine da
ir takriri. 

Riyaseti Gelileye 
Kayseri Mebusu Muhteremi Osman Beyefen

dinin beyanatında İstanbul'da bir şirketin te
şekkülünü ve o şirketten bâzı zevatın buraya 
gelmesi, İstanbul'a gelecek un ve buğdaylar 
hakkında bir misil gümrük alınması için Meclisi 
Âlice kabul edilen kanunun Muvazenei Maliye 
Encümenine uğramaması calibi nazarı dikkat 
olduğundan arkadaşlardan bu hususa dair ma
lûmatı olanların kâfi derecede malûmat ita et
melerini maslahat namına teklif eylerim. 

Erzurum 
Mustafa Durak 

OSMAN B. (Kayseri) — Efendiler bu mese
le pek mühimdir. Dinlemenizi rica ederim. 

REİS — Takrir bir kere kabul edilsin Os
man Bey. Rica ederim ondan sonra. 

Efendim ara toplansın, ondan soonra reye 
koyarım. 

LÛTFİ B. (Malatya) — Gitmiyeceğiz, Os
man Beyi dinliyeceğiz. Bu mühim meseledir. 

REİS — Efendim, müsaade buyurun. Du
rak Bey, Osman Beyin izahat vermesini teklif 
ediyor. Kabul edenler ellerini kaldırsın. Kabul 
edilmiştir efendim. 

OSMAN B. (Kayseri) — Arkadaşlar, yani I 
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öyle bir heyecan ve galeyan gösterilecek bir 
mesele değildir. Mesele basit. 

ŞEVKET B. (Bayezid) — Rica ederim, az 
yavaş söyle, zapta güzel geçsin. 

OSMAN B. (Devamla) — Efendim mesele 
basittir. 

HACI ŞÜKRÜ B. (Diyarbekir) — İki mil
yon lira nasıl basit? 

OSMAN B. (Devamla) — Meselenin cere
yanı basittir. Yani anlaşılmıyacak bir şey yok
tur. Bundan evvelki beyanatım üzerinde Meclisi 
Âli biraz imali fikrederse mesele tamamen taay
yün etmiş olur. Şimdi efendiler tarifei asliye 
üzerinden hariçten gelecek unlardan bir misil 
Gümrük Resmi alınması malûmuâliniz Refet 
Paşa tarafından yapıldığı için biz de bunu ta
mim .ettik, tadil ettik. Kabul ettik. Kitaba uy
durduk. Sonra İstanbul'da bir şirket teşekkül 
etmiştir. Bu şirket İstanbul'daki bilûmum un 
fabrikalarını isticar etti. (Kim sesleri) 

AVNİ B. (iS-arulhan) — Namı, unvanı net 
LÛTFİ B. (Malatya) — O şirkette diâihil bu

lunanla ndan içimizde de var. 
OSMAN B. (Devamla) — Namına ve unva

nına lüzum yok, bir şirket... Buraya geliyorlar, 
Meclisi Âliye bir teklifi 'kanunide bulunuyor ve 
diyorlar ki... (Gürültüler) 

CELÂL B. (Genç) — Kim diyor? 
OSMAN B. (Devamla) — Ben diyorum, sen 

diyorsun. Diyorlar ki : Tekliflerinde, unlardan 
'bir misil üzerinden Resim alınması İstanbul aha
lisinin iıhtiyacatmı un olmak itibariyle tatmin 
etmiyor. Hariçten gelecek buğdaylardan da bir 
misil Resiım alınması muvafılkı madelettlr. İstan
bul için bunu ıkaibul edin diye bir madde teklif 
ettiler. Bu madde burada kabul ediliyor. Bunun 
kabul edilmesi üzerine gidiyorlar, İstanbul hari-
eiınde un tutuyorlar. Hariçte de bugün beş yüz 
'bin çuval un var. Dörlder lira bırakıma, iki mil
yon lira yaparsa bu kanun varırvartmaiz, deminki 
teklifim kabul edilmeseydi bu iki milyon lira mil
letin kesesinden gidecekti. Nereye gidecekti? 
Beş yüz bin Mâlını biçare fukarasından alınıp 
bu adamların kesesine girecekti. Bereket versin 
Meclisi Âli her vakit olduğu gibi esasa mütaallik 
olan şeylerde daima teyakkuzunu göisiterdi, ulvi-
yetini ispat etti, mesele bitti. 

HACI ŞÜKRÜ B. (Diyarbekir) — Bu fabri
kaları taahlhüıdeden kimdir? 
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OSMAN B. (Devamla) — Müsaade buyurun, 

bunu benden sormayın. O takriri kim vermişle 
omdan soran. İmzalarına bakın. Ondan sonra an- * 
laraınız. Takrir Muvaz'enei Maliyede imi, burada 
«mı, dosyada mı? O takriri bulun, takrirdeki im
zalara (balkın. 

DURAK B. (Erzurum) — M.esele gayet mü
himdir. Meclisi Âli buna vaaiyed etmelidir. 

AVNÎ B. (iSarulhan) — Efendiler söz Mlec-
lisin haysiyetine intikal etmiştir. Bu mesele He
yeti Umumiyeye racidir. Meclise gelmiş, Mec
liste her hangi bir arkadaş bu gibi bir şirket he
sabına iısftielâbı menfaat etmiş ve her hangi bir 
•suretle iğfal edilmiş olsa dahi Meclisin haysiye
tline taallûk eder. Meclis bunda alet edilimiştir. j 
Bunun tahkiki için encümenlerden icabeden | 
arkadaşlardan seçilecek bir encümenin müsa- ' 
reaten teşkilini rica ve Meclisin şerefinin de 
sureti katiyede sıyanetini teklif ederim. j 

SOSYALLI İSMAİL SUBHİ B. (Burdur) 
— Efendim Avni Beyin teklifimi ben de rica edi
yorum. Çünkü bendeniz Teşrinisani ayında Is- . 
tanbul'a gitmiştim. Buraya geldiğim zaman İs
tanbul Avans Kanunu müzakere ediliyordu, ben 
de böyle bir takrir teklif ettim. Fakat ben mem
leketlin menfaati için teklif ettim. Hiçbir şahıs
la alâkam yoktur. Hattâ Ali Şükrü Bey dahi o 
vakit beni tasvibediyordu, zannedenim. Başka 
'arkadaşlar da tasvilbediyordu. Ben teklif ettiğim 
zaman tasvip Heyeti Umumiyece kabul olunma
dı. Bilâhanaı Maliye Vekili Hasan Bey de bunu 
tefsir suretiyle yapalım diyordu. Fıakat bilâhara ! 
kabul olundu. Binaenaleyh mesele anlaşılmalıdır. ' 
Herkesin namusu halelden vikaye edilmelidir. i 

İSMAİL SIJBHİ B. — Vikaye, edilmelidir. 
Binaenaleyh ben bumu bir vecibei namus addedi
yorum. Ne 'bir şirketılie, ne bir şeyle alâkam yok- ; 
tur. Ben memleketin menfaatini düşünerek böyle 
bir teklifte bulunmuştum, faikat kabul olunma
dı. | 

i 

DURAK B. (Erzurum) — Efendim şimdi an- \ 
laşılıyor iki., bir mesele meydanda ya vardır veya ' 
yoktur. Bu 'mesele çOk mühimdir. Eğer böyle bir , 
meselte varsa Meclisi Âlinin haysiyetiyle alâka- ; 
dardır. Bendeniz de diğer arkadaşıım gibi bura- ! 
dan hitap ve rica ediyorum ve diyorum ki, ma
demki Meclisle alâkadardır. Meclis bizzat bu işe 
vaziyetle tetkikat; tahkikat icra ve intaeetaıeli-
dir. Mesulleri varsa tecziye Olunmalıdır. Yoksa 
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omlar da Millet ve Meclis nazlarında beraet etme
nidir. 

İSMET B, (Çorum) — Arkadaşlar madem ki, 
hakikat aırıyorsunjuzı, alkvali mücerrede üzenine, 
hissiyat üzerine binayı hükmetmek doğru değil
dir. Meclisi Âlinizin haysiyeti, şerefi çok yüksek
tir. İsmail Subhi Bey hakikaten Iburada bir kanu
nun müzakeresi esmasında böyle bir takrir verdi. 
O vakit ben buraya çıktım, dedim ki, arkadaşlar 
bu takririn bu 'kanunla münasebeti yoktur. Esa
sına muhalif değiliz. İstanbul Avans Kanununda 
nasılsa unlar denmiş, buğdaylar denmemiş. Buğ
daylar da denilmek lâzımıdır. Çünkü yalnız un
ları Amerika'dan getirenler İstanbul'un ticaret
lerini yapsınlar da hariçten buğday getirerek 
İstanbul'da muattal kalan fabrikaları işletmek 
istiyen Türkler ve 'Türlk şirketleri, bu memleke
tin insanları işletmesinler, fabrikaları muattal 
bırakmak suretiyle çalışmasınlar? Bu m antikan 
doğru değildir. Onun üzerine Heyeti Aliyeııiz 
nazarı dikkate aldı ve takriri encümene havale 
etti. Nazarı dikkate alınmış olan takririn biz
de şeklini kararlaştırdık. Meclise getirdik. Bi
naenaleyh bu takriri takibedenler İsmail Sub
hi Bey, Niğde Mebusu Vehbi Bey arkadaşla
rımızdır. Bunlar da vaziyetlerini açık söylemiş
lerdir. Gizli, kapalı Meclisi ÂTiyi iğfal edecek 
bir şey yoktur. Yani efendiler mal kaçırmak 
için veyahut başka bir şey için değildir. Açık
tan söylemişlerdir. Belki o adamlar müteşebbis
lerdir, belki onlar fabrika açmışlardır. 

Efendiler Yunanlıların yaptığı işleri Türk
ler yapmasın mı? Esasa bakalım. Memlekete un 
giriyor, buğday giriyor. Meclisin iğfal edildiği 
yoktur. Hangi şirket yaparsa yapsın. Hangi 
şirket gelirse gelsin, İstanbul'daki müessasati
mizi işletsinler. Efendiler! (Bu memleket mesaii 
iktisadiyesiz yaşıyamaz. Hepimiz çalışacağız, 
Kazanmak bizim nuhbei âmâlimizdir. Emin olu
nuz. Şirketler meşrudur. Şirketlerin kontrolü
nü yapan nezaretlerimiz mevcuttur. Herkes /me
saisini tahdidedemez. Fakat bunda Meclisin 
>îerre 'kadar iğfal edildiğine kaani değilim. 
Memlekete buğday girmemiş; girmesi lâzımdır. 
O zaruret üzerine, o esas üzerine encümen tas-
vibedilen takririn o maddesini tesbit etmiştir. 
Suitefehhüme mahal yoktur. Arkadaşlarınız ça
lışıyor, (kazanıyorlar. Varsın kazansınlar. Bun
dan kim 'kazanacak? Memleket. 
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MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Salhib) j 

— Efendim Ibendeniz bunda arkadaşların ve 
Meclisin (haysiyetine taallûk eden bir şey gör
müyorum. Çünkü bu mesele, aleni celsede mü
zakere edilmiştir. Ve bu dâvanın muakkipleri 
de, maksatlarını buradan, 'bu !kürsii âliden ale
nen söylemişlerdir. İsmet Bey, demin pek gü
zel söylediler. Unlar, bir resme tâbi kılınmış, 
beş 'misli resme tâbi olan buğdayların gir
mesini ve fakat unların girmemesini müda
faa ettiler. Çünkü istanbul'daki değirmenler 
muattal kalmış, tabiî İstanbul'da çalışan de
ğirmenler, Ahmed'in, Mehmed'in, Kostı'nm, j 
Yako'nundur. I 

İSMET B. (Çorum) — Ahmed'in, Mehmed'- J 
in yoktur. Hepsi Kosti'nin, Yakonun'dur. j 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisan Sahih) — | 
İstanbul'da o fabrikalarda, o değirmenlerde ça- I 
lisanların Alımed, Mehmed, Kosti, Yanko' olma- i 
dığını iddia- edebilir misiniz1? Bittabi İstanbul I 
değirmenlerinin çalışması, tahniyye ücretinin i 
İstanbul'da kalması amelenin işlemesi demek
tir. Bu arkadaşlar bu noktai nazarı söylememiş- j 
ler. Buğdaylardan bir misil resim alınması, İs
tanbul'daki amelenin İstanbul'daki fabrikanın 
işlemesini mucibolacaktır ve para İstanbul'da 
kalacaktır. Türk amelesine, Türkiye tebaasın
dan olan Kosti'nin, Ahmed'in, Mehmed'in eli- T 
ne geçecektir ve açıktan bu mâkuldür demiş
ler ve Meclis de bunun mâkuliyetini tasdik ve 1 
açıktan kabul etmiştir. Bunu kabul etmekle 
beraber, içimizde sahibi sermaye ve açıkgöz 
adamlarımız vardır. Ticareti meni' mi ettiniz 
efendiler? Bunlar gitmişler, o şirketi teşkil i 
etmişler ve bütün değirmenleri isticar etmiş
lerdir. ı 

HACI ŞÜKRÜ B. (Diyarbekir) — Ondan 
sonra da bu kanun çıkıyor. (Ne olur sesleri) 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — 
Osman Beyefendi Hazretleri! Onda gayrimeş- j 
rıı bir şey yoktur, o maslahattır. O maşlaha- j 
tın emrettiği bir şeydir, Meclis kabul etmiştir. : 
Bunun kabul edilmesi dolayısiyle istifade eden
ler olmuştur. Buna mâni olamazsınız. Meclisi 
Âli, üç beş şahsın menfaatini düşünmez, mem
leketin menfaatini düşünür ve o maslahata gö
re hareket eder. Kanun da, memleketin mas
lahatı namına yapılmış bir kanundur. Bugün 
dahi bir maslahatı görmüş, onun önüne geç- | 
iniştir Arkadaşımız çok güzel bir teklifte bu- ' 
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lunmuşlar. Eğer o kanunu kabul etmemiş ol
saydınız, açıktan efendiler; iki milyon lirayı 

•kimin cebjne koyacaktınız? İki milyon lirayı 
o adamın cebine koyacaktınız. Doğrudan doğ
ruya yapmış olduğunu* bu kanunla bunu id
rak ettiniz ve bunu gördünüz. Onların cebine 
koymadınız. Binaenaleyh mesele yoktur; or
tada ne Meclisin haysiyeti vardır ve ne de ar
kadaşlarımızın haysiyeti mevzuubahistir. Bu
gün dahi Meclisi Âlinize getirseler kabul etmek 
mecburiyetindesiniz; buğdaylara bir misil zam
mı kabul edeceksiniz. Bugün dahi aynı vaziyet 
mevcuttur. 

AVNİ B. (Saruhan) — Efendim, arka
daşımız Osman Beyin beyanatından hepimiz
de, bir entrika vâki olmuş, hissi hâsıl olmuş
tur. Binaenaleyh Meclisin bu vaziyet, bu suizan 
altında kalmasını hiçbirimiz arzu etmiyoruz. 
Bu vaziyette Meclis kentlisine taallûk eden hu-
susatı daima örtbas eder gibi, millet nazarında 
bir suiniyet altında kalmıyaiım. Bendenizin bir 
takririm vardır. Divanı Riyaset bu mesele ile 

' alâkadar olsun. (Gürültüler) İzahat alsın. Ne
ticeden Heyeti Umumiye tenevvür etsin. (Meseli! 
yoktur sesleri) Var gibi görünüyor. 

ZİYA HURŞİD B. (Lâzistan) — Efendim, 
bendeniz bu meselede biraz söz söylemek isterim, 
İsmet Bejin söylediği gibi böyle meseleler mü
zakere edilirken, hisse ve paranın miktarına ba
kılıp hak ve hakikatten ayrılmamalıdır. Meclis 
bir kanun kaîbul ederse bu kanunjdan tabiî mem
leket içerisindeki tüccarlar kazanacaktır. Bizim 
arkadaşların içerisinde bu tüccarlar da mevcut
tur. Fakat ruhu ticaret ve ticaretin mânası bu
dur. Bu itibarla bunun içinde olan arkadaşları
mızı tahtie etmeye bizim hiçbir hakkımız 
yok. Yalnız Meclisi Âli bu arkadaşların tesir
leri tahtında kararlar verecek olursa hiçbir şey 
yoktur. Çünkü o arkaSdaşlar, meşru ve millet 
kürsüsünden verdikleri takrirle işlerini görmek işe
tiyorlar. Meclisi Âli bunu düşünmüştür, stok
lara beş misli zam ilâve etmiştir. Artık bunun 
ne subelik işi vardır, ne cürüm vardır. Efendi
ler dünyada ticaret hususunda Amerika'yı gö
rüyoruz. Tröstçiler ne yapıyor? Halka ekmek ver
miyor. Pamuğu götürüyor, pamuk istihsali 
fazladır tüye yakıyor, herkesin gözü önünde. 
Pamuğun revacını yükseltmek için... Keşke biz
de de böyle zenginler türeseydi, bunun ne şubelik 
işi vardır, ne de haysiyet meselesidir. 
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REİS — Efendim, müzakereyi kâfi görenler 

lütfen ellerini kaldırsın. Müzakere kâfi görül
müştür. Bu hususta bir takrir var efendim; oku
yalım. (Geri alıyor sesleri) 

AVNİ B. (Saruhan) — Geri alıyorum efen
dim. 

REİS — Efendim, müsaade ederseniz 1339 
senesi Birinci Avans Kanunu hakkındaki âranm 

neticesini arz edeyim. (179) arkadaş reye iştirak 
etmiştir. 119 kabul, 39 ret, 21 müstenkif vardır. 

Binaenaleyh, kanun 119 reyle kabul edil
miştir. 

Perşembe günü, yarın saat birde içtima et
mek üzere Celseyi kapıyorum. 

Hitamı müzakerat; saat : 6,40 

2. — Denizli Mebusu Yusuf Beyin; Divanı 
Temyizi Askerîye âza gönderilmemesi hakkında 
suali ve Müdafaai Milliye Vekili Kâzım Paşa ile 
Adliye Vekili Bifat Beyin tahrirî cevaplan 

B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 
Ümera ve zâbitanı askeriyenin işlerini tem-

yizen rüyet etmek üzere teşkil edilen Divanı 
Temyizi Askerî elyevm Konya'da ifayı vazife 
etmekte iseler de adlî azadan iki zatın Adliye 
Vekâletince başka bir mahlle tâyin edilmiş ol
masından üç mahtan beri ashabı mesalihin işleri
nin Divanın teşekkül edememesi yüzünden sürün
cemede kalmakta olduğunu vukubulan müraca
attan anladım. Binaenaleyh, üç mahtan beri 
Divana âza tâyin ve izam edilmemesi esbabının 
ashabı mesalihin işleri sürüncemede kalmamak 
üzere Müdafaai Milliye ve Adliye Vekâleti Celi-
leelrinden sual buyurulmasını arz> ve teklif ey
lerim. 

18 Kânunusani 1339 
Denizli Mebusu 

Yusuf 

T. B. Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
20 . I . 1339 tarih ve .2660/6508 numaralı 

tezkerei celileleri cevabıdır. 
Konya'da teşkil kılman Divanı Temyizi As

kerî adlî ;âzaliklarına memur edilen Fahreddin 
ve Tevfik Nazif beylerin Adliye Vekâleti Celi-
lesince diğer bir memuriyete tâyin edilmeleri 

•üzerine adlî âzalıklar inhilâl etmiştir. Olbapta-
ki kanun mucibince evsaf ve şeraiti lâzimeyi 
haiz Yüksek Adliye memurlarının fıkdanı hase
biyle münhalâtı mezkûreye derhal diğerlerinin 
tâyini mümkün olamamıştır. Bu hususta İcra 

Vekilleri Riyaseti Oelilesiyle Adliye Vekâleti 
Celilesince cereyan eden muhaberat neticesinde 
evsaf ve şeraiti lâzimeyi haiz oldukları Adliye 
Vekâleti Celilesinden ahiren işar kılman Der-
saadet Bidayet Mahkemesi Birinci Ceza Dairesi 
Reisi Asaf ve mülga Mahkemei Temyiz Ceza 
Dairesi âzasından Sadreddin beylerin marülarz 
âzalıklara icrayı tâyinleri lüzumu 23 . 1 . 1339 
tarih ve 1348 numaralı tezkerei âçizi ile İcra 
Vekilleri Heyeti Riyaseti Celilesine arz edilmiş 
olduğu ve münhalâtı mezkûreye üç mahtan beri 
âza tâyin edilememesi esbabı marazadan neşet 
eylediği mâruzdur. 

Müdafaai Milliye Vekili 
Kâzım 

B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 
Konya'da müteşekkil Divanı Temyizi Aske

rînin teşekkülünden beri ifayı vazife edememesi 
esbabının sualine dair Denizli Mebusu Yusuf 
Ziya Bey tarafından muta takrir suretinin lef-
fiyle şeref vâridolan 20 . I . 1339 tarihli ve 
2659/6507 numaralı tezkerei celileleri cevabı
dır. 

Divanı Temyizi Askerî teşkiline dair 20 Ma
yıs 1337 tarihli Kanunun ikinci maddesinde di
vanın reis ve âzası Müdafaai Milliye Vekâletin
den inha ve İcra Vekilleri Heyetince tâyin olu
nacağı musarrah bulunmasına ve sekizinci mad
desi icabııica Mahkemei Temyize âza olabilmek 
evsafını haiz bulunmaları lüzumundan dolayı 
bu evsafı haiz zevattan namzet iraesi hakkında 
Müdafaai Milliye Vekâleti Celilesinden vârid
olan 4 . VI . 1338 tarihli ve 16438 numaralı 
tezkereye 7 . VI . 1338 tarihli ve 2/977 numa-
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ralı tezkere ile ve 20 . 6 . 1338 tarihli ve 16924 | ga Mahkemei Temyiz âzasından evsafı lâzimeyi 
numaralı diğer tezkereye dahi 24 . VI . 1338 | haiz bir namzet iraesi işar olunması üzerine 
tarihli tezkere ile icaibeden cevaplar ita ve nam- matluha muvafık oldukları tahkikat ile anlaşı-
zetler irae olunduğu gibi bilâhara vâridolan lan iki zatın ismi .... 12/1338 tarihli tezkere ile 
15 . XI . 1338 tarihli tezkere ile yeniden nam- bildirilmesine binaen Vekâleti Âçizanem bu 
zet iraesi talebine karşı dahi 19 . XI . 1338 ta- j bapta kendisine terettübeden vazifeyi sureti 
rihli tezkere ile evsafı lâzimeyi haiz olanların I mümküne dairesinde ifa etmiş olduğu mâattazim 
isimleriyle tereümeihai hulâsaları işar ve irsal arz olunur, efendim. 
kılınmış olmasına ve son defa gelen 12/1338 j 28 Kânunusani 1339 
tarihli tezkerede ise İstanbul hâkimlerinden bi- ! Adliye Vekili 
rinin evsafı istifsar ve diğer âzalık için de m ü l - J Rifat 
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1339 senesi Birinci Avans Kanununa verilen reylerin neticesi 

(Kabul edenler) 

Neşet B. (Kângırı), Şükrü B. (Candık), Os
man B. (Lâzistan;), Neei'b B. (Ertuğrul), Abdul
lah Ef. (Sinob), Mustafa Necati- B. (Saruhanj), 
Kâzım Hüsnü B. (Konya), Mustafa Hüımi Ef. 
(Niğde), Rüşdü B. (Maraş), Hıacı Şükrü B. (Di-
yarbekir), Rıza Vaımık B. (Sinob), Sami B. 
(içel), Tevfik B. (Eraiıncan), Celâl B. (G®w), 
ibrahim B. (Mardin), Tufan B. (Hakkâri), Veh
bi B. (Bitlis), HaM B. (Ertuğrul), Osman Ze-
fâ B. (Kayseri), Sadullah B. (Bitlis), Necmed-
diın B. (Siird), Hacı Süleyman Ef. (İzmir), İb
rahim B. (Karesi), Yusuf B. (Denfeli), Hasib B. 
(Maraş), Müfid Ef. (Kırşehir), Ziya B. (Kângı
rı) , Hasan Ef. (Denizli), Vasim B. (Oltu), Şeyh 
Servet Ef. (Bursa), îzzet B. (Tokacl), Memduh 
Necdet B. (Karahisarı Şarki), Hüseyin Hüsnü 
Ef. (İsparta), Rıza B. (Muş), Hüseyin Ef. (Ko
zan) , Şükrü B. (Bolu), Aralan B. (Maraş), Fey
zi B. (Diyarlbekir), Mahmud Said B. (Muş), 
Reşad B. (Samban), Necati- B (Bursa), Dr. Re
fik B. (Bayezid), Sıddıık B. (Çorum), Asım B. 
(Erzurum), Dr. Fikret B. (Kozan), Neşet B. (is
tanbul), ihsan B. (Cebelibereket), Kadri B. (Dir-
yarbefcir), Muhtar Fikri B. (Mersin), ismail 
Subhi B. (Burdur), Ali Cenanii B. (Gazianteb), 
Hasan Fehmi B. (Gümüşanıe), Osmamade Ham-
di B. (Ertuğrul), Muhiddin Baha B. (Bursa), 
Necib B. (Mardin), Mustafa Durak B. (Erzu
rum), Hafız ibrahim Ef. (İsparta), Yusuf Ziya 

B. (Mersin), Naci B. (Elâziz), Arif B. (Konya), 
ismet B. (Çorum), Hüsrev B. (Trabzon:), Emin 
B. (Oanik), Musa Kâzım Ef. (Konya), Resul B. 
(Bitlis), Abdülkadliır Kemali B. (Kastamonu!), 
Şevket B. (Sinob), Rasim B. (Sivas), Rifat B. 
(Konya), Mustafa Fehmi Ef. (Bursa), Ahmed 
Hilmi B. (Kayseri'), Fevzi Pş. (Kozan), Rasim 
B. (Cebelibereket), Sadık B. (Kırşehir), Hacı 
Arif B. (istanbul), Arif B. (Bitlis), Avnİ B. 
(Saruhan), Emin B. (Aydın), Rasim B. (Elâ
ziz), Ali Şükrü B. (Tralbzon), Devriş B. (Mar
din), Ahmed B. (Yozgad), Dr. Abddin B. (Lâ
zistan), Cevdet B. (Kütahya), Alii Rıza B. 
(Kars), Eyüb Salbri B. (Eskişehir), Operatör 
Emin B. (Bursa.), Tahir B. (İsparta), Ziya Hur-
şid B. (Lâzistan), Ali Fuad Pg. (Ankara-), Hacı 
Ahmed Hamdi Ef. (Muş), Hasan Tahsin B. (An
talya), Mustafa Lûtfi B. (Malatya), Şeyh Fik
ri Ef. (Gene), Mehmed Vasfii B. (Karahisaır] 
Şarki), Ruşen B. (Gümüşane), Muhüddiıı B. 
(Elâziz), Mazlum Baba Ef. (Denizli), Osman Nu
ri B. (Bursa), ismail Remzi Ef. (Ispiarta), İs
mail Safa B. (Mersini), Osman Server B. (Arda
han), Ali Rıza Ef. (Amasya), Sıdkı B. (Malat
ya), Şeyh 'Seyfi Ef. (Kütahya), Halil Ibrahitm 
Ef. (izmit), Atıf B. (Bayczid), Mehmed Necati 
Ef. (Lâzistan), Mehmed B. (Gümüşane), Ahmed 
Nuri Ef. (Batum), Kâzım Pş. (Karesi), Rıza 
Nur B. (SfoıoM. 
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Numan Us;ta (istanbul), Hulusi B. (Kara-
hisarı Sa'hilb), Ömer Lûtfi B. CSaruhan), Ömer 
Lûtfi B. (Amasya), Ahmed MazJhar B. (istan
bul), Refik Şevket B. !(SarrJhan), Cavid B. 
(Kars), Sadettin B. (Menteşe), Yahya Galib 
B. (Kırşehir), Sabit B. (Kayseri), Abdülgafur 
Ef. (Kare&i), Meflımed B. (Biga), Hacı Atıf Ef. 
(Ankara), Nebil Ef. (Kara'hisarı Salhib), Vâsıf 
B. (Sivas), Ömer Mümtaz B. (Ankara), Meh-
med Şükrü B. (Karabisarı Saihib), Hamdi B. 
(Canik), Şevket B. (Bayezid), Dr. Mustafa B. 
(Kozan), Dr. Fuad B. (©olu), Şükrü B. (istan

bul), Hüseyin Avni B. (Erzurum), (Sa,bit B. 
(Kayseri) «Mükerrer»), Celâl Nuri B. (Gelibo
lu), Melhmed Ragfb B. (Amasya), Ali Rıza B. 
(istanbul), Hamid B. (Biga), Hacı Mustafa 
Ef. (Ankara), Faik B. (Edirne), Refik B. 
(Konya), Nebizade Hamdi B. (Trabzon), Şem-
seddin Ef. (Ankara), Nu'srat Ef. (Erzurum), 
Edhenı .Fehmi B. (Menteşe), Ali Vâsıf B. 
(Çene), Süleyman Necati B. (Erzurum), Ce-
vad B. (Bolu), Hüseyin Hüsnü Ef. (istanbul), 
Hasan Basri B. (Karesi). 

(Müstenkifler) 

Emin B. (Erzincan), TaJbsin B. (Maraş), 
Kadri B. (Siird), Süleyman B. (Canik), Zülfi 
B. (Diyarbekir), Mesud B. (Karahisarı Şarki), 
Melımed Hamdi Ef. (Adana), Ali B. (Amasya), 
Hasan B. (Trabzon), Melhmed Akif B. (Bur
dur.) Osman Fevzi Ef. (Erzincan), Şalin Ef. 

(Siird), Hüseyin B. (Erzincan), Esad 13. (Lâ-
zistan), Behçet B. (Kângırı), Tevfi;k Rüşdü B. 
(Menteşe), Şeref B. (Edirne), Abdülgani B. 
(Siverek), Ali Rıza Ef. (iBatum), Salâîıaddin 
B. (Mersin), Hakkı B. (Van), Mazhar Müfid 
B. (Hakkâri). 

3. 

4. 

5. 

içtimai âti ruznamesi 

Zaptı sabık 'hulâsası 

Reis Paşa Hazretlerinin nutukları 

Reisiısani ve Reisvekilleri intihabatı 

idare memurları inti'habatı 

Kâtip inti'habatı 
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