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BİRİNCİ CELSE 

Bed'I Mözakerat; Saat t 2,10 

REİS i Kâzım Paşa 

KÂTİPLER : Hakkı Bey (Van) Rapp Bey (Zonguldak) 

REİS — Celseyi açıyorum efendim. 

1. — ZAPTI SABIK HULASASI 

REİS — Zaptı sabık hulâsası okunacaktır : 

Seksensekizincİ İçtima 

26 Mart 1341 Perşembe 

Birinci Celse 

Kâzım Paşanın tahtı riyasetlerinde hiGnikat zap
tı sabık hulâsası kıraat ve aynen kabul ve evrakı 
varide ait oldukları mahallere havale edildi. 

Şûrayı devlet teşkilâtı hakkındaki kanun lâyiha
sının bütçeden gayrı mevada tercihan müzakeresi 
hakkındaki takrir kıraat ve kabul olundu. 

Paris Büyük Elçiliğine tayin olunan İstanbul Me
busu Afi Fethi Beyin mebusluktan istifanamesi okun
du. Badehu Büyük Millet Meclisi Bütçesinin müza
keresine geçilerek üç fasıl tadilen ve fusulü müteba
kiye aynen kabul olundu. Müteakiben Adliye Ve
kâleti Bütçesinin 310 ncu ve Maliye Vekâleti büt
çesinin 41 nci fasılları müzakere ve intaç olundu. Ve 

39/A namiyle bir fasıl da ilâveten kabul olundu. Dü
yunu Umumiye Bütçesinin 63 ncü faslından 570 bin 
liranın tenzili kabul ve Ziraat Vekâleti Bütçesinin 
331, 344 ncü fasılları müzakere ve intaç olundu. 

Medresetülhattirt için Maarif Vekâleti Bütçe
sine 337/A faslı namiyle bir fasıl ilâvesi kabul edildi 
ve teneffüs için celse tatil olundu. 

İkinci Celse 

İsmet Bey tarafından kuşat edilerek Posta ve Tel
graf Bütçesinin 150 nci faslı ile Adliye Bütçesinin 
222 ve 225 nci fasılları müzakere ve teklif veçhiyle 
kabul olundu. Badehu evkaf ve öksüz yurtları müdi-
riyeti umumiyeleri ile Seyri Sefain ve Demiryolları 
idareleri muvakkat bütçeleri hakkında levayihi ka
nuniye müzakere ve aynen kabul edildi ve Cumartesi 
günü İçtima edilmek üzere celse tatil olundu. 

REİS — Efendim; zaptı sabık hakkında bir mü
talâa var mı? (Hayır sesleri) Zaptı sabık hülâsası 
aynen kabul edilmiştir. 

.— 259 — 
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2. ~ EVRAKI VARİDE 

Lâyihalar 
I, — Kibrit inhisarına müteferri kanun lâyihası. 

0/676) 
REİS — Muvazene! Maliye Encümenine havale 

edilmiştir. 
. 2. — Türkiye Cumhuriyeti İte Amerika düveli 

müttehidesi arasında münakit ikamet ve şehbenderî 
ve ticarî hususahna müteallik ahitname ile mücri
min ahitnamesinin tasdiki hakkında kanun lâyihası. 
01675) 

REtS — Hariciye Encümenine havale edilmiştir. 

3. — Türk tabaasıyle tabeai İroniye'nin izdivaç
ları hakkında olan memnuiyetin muhafazasına dair 
24 Eylül 1290 tarihli Nizamnamenin tadili hakkında 
kanun lâyihası. (1/674) 

REİS — Hariciye," Adliye ve Dahiliye Encümen
lerine havale edilmiştir. 

4. — Varidatı gayrı safiyeleri hali hazırdaki be
deli icarlara nazaran takdir edilmiş olan müsakkafa
tın ferağ harçlarının 28 Şubat 1328 tarihli kanun 
mucibince İstiyfası hakkında kanun lâyihasu (1/673) 

REİS — Kavanin ve Muvazenei Maliye Encü
menlerine havale edilmiştir. 

5. — Türk Sanayi ve Maadin Bankası hakkında 
kanun lâyihası. (1(672) 

REİS — Ticaret Encümenine havale edilmiştir. 
TUNALI HİLMt BEY (Zonguldak) — Efendim; 

Hükümeti basseten şükranla karşılayacağım. Tebrik 
ederim ve bu vesile İle rica ederim, Ticaret Encü
meni bir an evvel bu lâyihayı neticelendirsin ve bir 
an evvel Meclise iade buyursun. 

Teklifler 
/. — Zonguldak Mebusu Halil Bey ve doksan 

sekiz refikinin; Kayseri - Aziziye - Gürün - Daren
de - Malatya şosesinin imalâtı sınaiyesine senede yüz 
bin lira sarfedilmek üzere Nafıa Vekâleti şoseler tah
sisatından 300 bin lira ikrazına dair teklifi kanunisi. 
(2/463) 

REİS — Lâyiha Encümenine havale edilmiştir. 

Mazbatalar 
i. — Şeker fabrikalarının teessüsünü teşvike dair 

(1/606) numaralı kanun lâyihası ve Ticaret ve Ka
varanı Maliye ve Muvazenei Maliye Encümenleri 
mazbataları, 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 
TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazi

antep)— Efendim; bunun tercihan müzakeresini tek
lif ediyorum. 

REİS — Efendim; Muvazene Encümeni tarafın
dan da takdimen ve tercihan müzakeresi talep olun
maktadır. Binaenaleyh tercihan ve takdimen müza
keresini reye vaz edeceğim. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Bütçe harici olan 
ruznameye koyacağız değil mi efendim? 

REİS — Tabiî efendim! Bütçeye takdimen ve 
tercihan değildir. Zaten bazı kanunlar hakkında ka
rar vardır. Binaenaleyh bunun da müstacelen ve 
tercihan müzakeresi kabul edilirse ve tercihan mü
zakere edilecek olan kanunlar sırasına girecektir. 

Efendim; tercihan ve takdimen müzakeresini ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyuyo
rum. Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

• 2. — Ergene vadisinde hâsıl olan bataklığın tey-
bisi hakkında Uzunköprü ve Kavaklı kazaları halkı
nın mahzarı ve Nafıa Encümeni mazbatası. 

REİS — Okunacak : 

Riyaseti Celileye 
Uzunköprü ve Kavaklı kazaları halkı tarafından 

Ergene vadisinde sinini antrede hâsıl olan batak
lığın teybisi hakkında tanzim ve Meclisi Aliye takdim 
edilip Encümenimize havale olunan mahzar tetkik 
olundu. 

Bataklıkların teybisindeki ehemmiyet ve müsta
celiyet müstağni! münakaşa olup marülarz Ergene 
bataklığının emri terbisinin fazla masraf ve külfete 
muhtaç olmayacağı anlaşılmakla ayrıca tedabir arı
zından ise Nafıa Vekâletinin 1341 senesi bütçesinde 
bu kabil umuru Nafıa için kabul olunan tahsisat
tan sarfiyat icrasıyle is'afı matlap olunmak zımnın
da Nafıa Vekâleti Celilesine İş'arı keyfiyet kılınma
sına karar verildi. 

Nafıa Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Trabzon Edirne 
Ahmet Muhtar Hüseyin Rıfkı 

Aza Aza 
Canik Artvin 

Süleyman Necmi Hilmi 
Aza 
Ordu 
Faik 

— 260 — 



İ : 89 3 0 . 3 . 1341 C ; 1 

REİS *— Efendim; Nafıa Encümeni mazbatasını 
reyi âlînize vaz ediyorum. Kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. Kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Tezkereler 
1. — Buharlı sefainin gümrük resminden istisnası 

hakkındaki 408 numaralı kanun ahkâmından mavna 
ve şalapuryeler İçin celbedilecek olan motorların müs
tefit olup olmayacağının tefsiri hakkında Başvekâlet
ten mevrut tezkere, (3/407) 

REİS — Kavanin ve Muvazene! Maliye Encü-
msnlerine havale edilmiştin 

2. — Âşârın ilgasiyle yerine ikame edilecek vergi 
hakkında 552 numaralı kanun ahkâmının minelkadim 
öşre tabi olan eşhas, evkaf ormanları maktuat, ma-
mulât, mahrukat ve mahsulâtına da şâmil bulunup 
bulunmadığının ve ormanların fenni idare ve işletilme
leri hakkında (504) numaralı kanunda münderiç hu
susî ormanlardan alınacak öşre müteallik ahkâmın 
meriyetten sakıt olup olmadığının tefsiri hakkında 
Başvekâletten mevrut tezkere. (3/408) 

REÎS — Kavanin Ve Muvazenei Maliye Encü
menlerine havale edilmiştir. 

3,,— Aydın Demiryolları şirketiyle akt olunan İti
lâf namenin imza ve teatisi için hükümete mezuniyet 
verilmesine dair olup 21 Kânunuevvel 1340 tarihli tez
kereye terdifen takdim edilmiş olan kanun lâyihası
na merbut itilâfname müsveddesinin tashihi hakkında 
Başvekâletten mevrut tezkere. (3/409) 

REİS — Nafia Encümenine havale edilmiştir. 
4. —Kânunuevvel 1340, Kânunusani 1341 ve Şu

bat 1341 aylarına ait raporun gönderildiğine dair Di
vanı Muhasebat riyasetinden mevrut tezkere. (3/410) 

REİS — Divanı Muhasebat Encümenine havale 
edilmiştir. 

Takrirler 
/. — Kocaeli Mebusu Mustafa Beyin; Karadeniz 

Boğazı sahillerindeki tahlisiye müstahdemininin Har
bi Umumi senelerine ait müterakim temettü vergileri
nin affedilmesi hakkında Muvazenei Umumiye ka
nununa 22 nci madde olarak bir madde ilâvesine dair 
takriri. (3/273) 

REİS — Muvazenei Maliye Encümenine havale 
edilmiştir. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Takrir Encümene gider mi? Reddi lâzım gelir. 

2. — İzmir Mebusu Kâmil Beyin; zeytin ağaçla* 
nmn fen dairesinde imar ve (imarının mütehassıslar 
marifetiyle ahaliye talim ve telkin edilmesi hakkında 
takriri. (4/190) 

REİS — Başvekâlete havale edilmiştir. 

3. — Karesi Mebusu Vehbi Bey ve yirmi yedi re< 
fikinin; ritznamede bulunan ziraat mektebi mezunla
rının hizmeti maksureye tabi olması hakkındaki lâyi
hanın müstâcelen ve hemen müzakeresine dair tak
riri. 

REİS — Okunacaktır: 

Riyaseti Celİleye 
28 Mart 1341 

Ziraat mektepleri mezunlarının, hizmeti maksure
ye tabi olması hakkhıd&ki lâyihanın müstâcelen ve 
hemen müzakeresini teklif eyleriz. 

Karesi 
Mehmet Vehbi 

Konya 
Musa Kâzım 

Dersim 
Feridun Fikri 

Erzincan 
Sabit 

Mersin 
Besim 

Kastamonu 
Halİt 

Ertuğrul 
Halil 

Karesi 
Haydar Adil 
Zonguldak 

Halil 
Konya 

Naİm Hazım 
Aydın, 
Kâzım 
İzmir 
Kâmil 
Bursa 
Necati 
İçel 

Mehmet Hilmi 

Mardin 
Necip 
Karesi 
Hulusi 

Trabzon 
Rahmi 
İzmir 

Ahmet Münir 
Erzurum 

Cazım 
Gelibolu 

Celâl Nuri 
Trabzon 

Süleyman Sırrı 
Konya 

Hacı Bekir 
Konya 

Eyüp Sabri 
Aksaray 
Vehbi 
Artvin 
Hilmi 

Çorum 
Mustafa 

Zonguldak 
Yusuf Ziya 

Maraş 
Hacı Mehmet 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim; Müsaade bu
yurursanız iki kelime arz ediyim : Bu lâyiha geçen 
seneden beri Meclisi Alinizde mevzuubahİs olan bir 

— aea -
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meselenin intacı için tanzim edilmiş bir maddeden 
ibarettir. Bundan evvel İsmet Pasa Kabinesi zamanın
da teklif edilmiş ve EncUmenlerce intaç edildiği hal
de ruznamede kalmıştır. Bu memleketimizde ziraat 
hayatını uyandıracak olan ziraat mekteplerinin mürev-
yici bir şeydir. Ziraat mekteplerindeki talebenin hiz
meti maksure hakkı olmaması geçen sene bir çok 
rağbeti kesretmiştir. Yine de zamanı gelmektedir. Bu 
ruznamenin maddeleri arasında sıkışmış kalmıştır. 
Aylardan beri encümenlerde intaç edildiği haide hâ
lâ ruznamede sırası gelmemiştir. Esası kabul edilmiş, 
şeklen geçmek İçin buraya gelmiştir. Burada da de-
faatla müzakere edilmiştir. Üç satırdan ibarettir. Onun 
için lütfen bugün okunsun ve kabul edilsin. Esası za
ten kabul edilmiştir. (Hay hay okunsun sesleri). 

REİS — Efendim; teklif, müstacelen ve hemen, 
yani ruznamenin başında bütçeye takdimen ve terci-
han müzakeresi hakkındadır. 

ALİ SURURt BEY (Şarkıkarahisar) — Bugün mü
zakere bütçeye münhasır ve mahsustur. Yalnız bütçe
den maada mevadda münhasır olan pazar günü ilk 
defa müzakere olunabilir. Bugün müzakere edilemez. 
Reye konulmaması icap eder. Bütçe günlerinde baş
ka şey müzakere edilemez. 

REİS — Efendim; müsaade edin. Meclis ruzna-
mesîne hâkimdir. Karar verirse derhal müzakere ede
bilir. Binaenaleyh meclis ruznamesi için bir kayıt al
tına giremez. Binaenaleyh bu günün ruznamesi için 
bunu reye koyarım Kabul ederseniz müzakere olu
nur. Kabul edilmezse diğer ruznameye kalır (Şimdi 
sesleri). Efendim; bu teklifi reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler 
el kaldırsın... Kabul olunmuştur efendim. 

4. — İstanbul Mebusu Ali Rıza Beyin; mülga re
ji idaresi hesabatt mektumesinin 8 -10 milyon lira 
raddesinde olduğuna dair bazı ihbarat ve malûmatı 
mutazammm ve Maliye Heyeti Teftisiye Reisi İbra
him Beyin raporlarının ehemmiyetine mütedair temen
ni takriri. (4/191) 

REÎS — Başvekâlete gönderiyoruz. 

Evrakı Saire 
/. — İrtica harekâtının red ve takbihi ve Şeyk 

Saidi derdest edene bin lira mükâfatı nakdiye verile
ceği hakkında Kaş kazasından mevrut telgraf. 

, ..-REİS.-r Divandan münasip cevap yazılacaktır. 
r 2, — Tütünün bandrol usulü ile İdaresine dair ve
rilen karardan dolayı İstanbul Ticaret ve Sanayi oda

sı . Riyasetinden ve Millî Türk Ticaret Birliği heyeti 
idaresinden mevrut ve teşekkürü mutazammm tel
graflar. 

REİS — Bunlara da Divandan münasip cevaplar 
verilecektir. 

Takrirler 
Efendim; ruznamenin 17 ncî numarasında olan 

bîr şey daha var. 

5. — İzmir Mebusu Mustafa Necati Beyin yanık 
yerlerin imarı için bir banka teşkiline dair Saruhan 
Mebusu Fevzi Efendi ve on iki refikinin (2/451) nu
maralı teklifi kanunisinin Tapu. Kavanini Maliye ve 
Muvazenei Maliye Encümenlerinden intihap kılınacak 
üçer azadan mürekkep bir encümeni mahsus marife
tiyle müstacelen müzakere ve intacı hakkında takri
ri. (3/273) 

REİS — Bu bir encümeni mahsus teşkiline dair
dir. Evvelce Encümene havale edilmiş bîr kanun lâ
yihası hakkındadır. Okunacaktır: 

Riyaseti Celileye 
Ahvali harbiye ve suveri saire ile harap olan yer

lerin imarı için vuku bulan teklifimiz Meclisi Aliden 
dört encümene havale buyrulmuş ve şu güne kadar 
ancak imar encümeninden çıkabilmiştir. Araya ra
mazanın girmesi hasebiyle encümenler muntazaman 
toplanamamakta olduğundan teklifimizin uzun za
man encümenlerde kalması zarureti hâsıl olmaktadır. 
Halbuki millet ve memleketin heyeti umumiyesini 
alâkadar eden bu meselenin intacında büyük faideler 
bulunduğu cihetle meclisin tatilinden evvel kesbi ka-
nuniyet edebilmesini temin için teklifimizin havale 
buyrulduğu Tapu, Kavanini Maliye ve Muvazenei 
Maliye Encümenlerinden intihap buyrulacak üçer aza
dan mürekkep bir encümeni mahsus marifetiyle müs
tacelen müzakere ve heyeti umumİyeye celbinin tah
tı karara alınmasını arz ve istirham ederiz efendim. 

30 Mart 1341 
tzmir Mebusu 

Mustafa Necati 

HAFIZ ŞAHİN EFENDİ (Gaziantep) — Müsaa
de buyurursanız iki kelime söyleyeceğim. Efendim; 
bu teklif Tapu Encümenindedir. Tapu Encümeni bu
nu tetkik ile meşguldür. Tapu Encümeninden çıktık
tan sonra nasıl olsa, Kavanini Maliye ve Muvazenei 
Maliyeye alelusul gidecektir. Onun için Encümeni 
mahsusa ne lüzum vardır bilmem ki? 

MUSTAFA NECATİ BEY (İzmir) — Efendim; 
bu bilhassa vilâyatı şarkiyeye istilâ zedegâıu İle harik-
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zedegâmna ait bir teklifi kanunîdir. Bendeniz müba
dele vekili olduğum günden beri daima sürünmüş 
olan bir lâyihai kanuniyedir. Şimdi lâyihai kanuniye 
Tapu Encümenine gelmiş, Tapu Encümeninden Ka-
vanüıi Maliyeye ve oradan Muvazene Encümenine gi
decek. Halbuki Meclisi Âlinin belki tatil etmek ihti
mali vardır. Tatil uzun zaman sürecek olursa bu ka
nun çıkamayacaktır. Onunjçin encümenler toplansın
lar, birden bunu tetkik etsinler ve neticeyi halletsin-

1. — Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi Beyin; 
Ereğli ile Zonguldak arasında şimendifer inşa edil
memesi esbabına dair Ticaret Vekâletinden sual tak
riri ve Ticaret Vekili Ali Cenanı Beyin şifahî cevabı. 

REÎS— Vekil Beyefendi şimdi cevap verecek mi
siniz? 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANI BEY (Gazian
tep) — Evet efendim! 

Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
23 . 3 . 1341 

Ziraat Vekâletinin keskin azmiyîe (Ereğli - Kara-
dere) hattı Cumhuriyetimiz hükümetince yapılmakta 
olduğu gibi yalnız (Ereğli kömür havzası) İçin değil, 
bütün Türkiyemiz için de en lüzumlu, en feyizli, en 
kârlı bir hat olacak olan (Ereğli - Zonguldak) şimen
diferini Ticaret Vekâleti neden yaptırmağa teşebbüs 
etmemektedir? 

Hatta neden Havza'daki maden idaresine bir iki 
milyon lira ikraz ederek hem birtakım tesisat, hem 
de ocak sahipleri İçin bir (maden barkası) vücuda ge
tirmemektedir? Bu suâllerime Ticaret Vekâletince 
ağızdan cevap verilmesini teklif ederim. 

Zonguldak Mebusu 
Tunah Hilmi 

TİCARET VEKİLİ ALÎ CENANI BEY (Gazi
antep) — Efendim; memleketin her tarafında şimen
diferler yapılması lâzımdır. Her yerde yapılmıyor, bu
rada yapılmıyor. Esbabını Heyeti Celileniz biliyor. 
2 milyon Ura madenlere vermiyor Ticaret Vekâleti 
diyor Heyeti Celileniz iki milyon versin, iki milyon 
verelim, dört milyon versin, dört milyon verelim. Şi
mendiferde aynı esbaptan kalıyor. Tahsisatını verir
seniz onu da yaptırırız. 

TUNALI HtLMt BEY (Zonguldak) — Arkadaş
lar; (Kâfi sesleri). Ereğli kömür havzasının nasıl bir 
servet yatağı olduğunu hepimiz biliriz. Yalnız mü
saadenizle bir misal arz edeyim. Evvelce iktisat Ve

ler. Mesele bundan ibarettir. Bu halkın arzusuna ve 
memleketin menafiine müteallik olan bir teklifi ka
nunîdir ve bu itibarla, encümenler toplansınlar, vere
lim tetkik etsinler (Muvafık sesleri). 

REİS — Efendim; bu teklif üç encümenden üçer 
azanın teşriki ile bir encümeni mahsus teşkili hakkın
dadır. Bunu reyinize arz edeceğim. Kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldır
sın... Kabul edilmiştir efendim. 

Sonra buyurdular ki; diğer yerler için nasıl para 
lazımsa, burası İçin de para lâzımdır. Ben kendilerine 
bir memba gösteriyorum. Binaenaleyh o membadan 
istifade için istikraz etsin. 

MALtYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
istikraz yok. 

TUNALI HİLMİ BEY (Devamla) — Karadere 
hattını yapan Ziraat Vekâleti gibi. Ticaret Vekâleti 
de bu hattı meydana getirsin. 

Arkadaşlar; İddia ediyorum ki bu Zonguldak • 
Ereğli hattı Anadolunun diğer yerlerinde uzanıp gi
den hatların en feyizlisi olacaktır. Hatta yüzlerce ki
lometre mesafeye kadar uzanacak olan hatlardan da 
feyizli ve bereketlisi olacaktır. Çünkü Ereğli havza
sında milyarlar yatıyor. Bu milyarları ancak yapabi-: 
lecek olan bu hat kucağımıza dökebilecektir. Tasav
vur buyurunuz arkadaşlar; mesele hangi noktai na
zardan mütalâa edilmek icap ediyor. 

2. — SUALLER, CEVAPLAR 

kâletıne takdim etmekte olduğum yıllık sual takrirle
rimden birinde bu misali zikretmiştim. Benim bir oğ
lum var (Allah bağışlasın sesleri).' Bunu devlet alıyor, 
beş yaşından itibaren mektebe koyuyor, tahsil ettiri
yor. 20 sene kendisi için masraf ediyor. Oğlum 20 
yılda yetişiyor. Beş yıl da staj yapıyor, yirmi beş yıl. 
Sonra semere vermeğe başlıyor. Halbuki, öyle yirmi 
beş yılda semere veren Maarif Vekâletine karşı ne 
kadar düşkün isek. Ticaret Vekâletinin de Ereğli kö
mür havzası hakkında fazlaca alâkadar olması lâzım 
gelir. Çünkü Ereğli kömür havzasına bugün bir mil
yon lira sarfederse, 25 sene sonra, 20 sene sonra de
ğil, gelecek sene iki mislini alır efendiler. Bundan do
layıdır ki; Ereğli kömür havzasında evvelemirde ya-
pdacak olan İş bir şimendiferdir ve bir banka açmak
tır ve oralara milyonlar dökmektir, istikraz etsinler, 
neler yapacaksa yapsınlar ve illâ bu işi vücuda getir
sinler. 
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Sonra arkadaşlar; Ereğli kömür havzasında bir 
amele meselesi vardır. Yani amelesizlik devri vardır. 
Yani bazan deve kuşu bazan deve denildiği gibi ora
daki amele de kâh amele kâh köylüdür. Çünkü ora
da sabit amele yoktur. Orada sabit amelenin vücuda 
gelmesi için birtakım amele evleri yapılmalıdır. Ame
le evlerinin yapılması ise milyonlara mütevakkıftır. 
Halbuki buraya şimendifer yapılırsa oraya amele yer
leşir. Bundan dolayı demek oluyor ki Ereğli meselesi 
amele meselesi demektir. Bu amele meselesi sabit 
ameleye munkalip olduğu gün oraya servetler akacak
tır ve İşte bu suretle orada amele meselesi halledi
lecek ve bu suretle Ereğli havzasındaki sefalete niha
yet verilecek ve hem de buraya bu suretle amele yer
leştirilecektir ve bu suretle arz ettiğim gibi oradaki 
servet daha ziyade çabucak işletilecektir. 

Sonra arkadaşlar; bu şimendifer yapıldığı takdir
de bugün tonu on liraya çıkartılan kömür emin olu
nuz yedi buçuk nîsbetinde, daha az bir fiyatla çıka
rılabilecektir. Çünkü sevk, nakil, tahmil meselesi vardır. 
Halbuki bir limanımız yoktur. Arkadaşlar! Zongul
dak limanı katîyyen kifayet etmiyor. Esasen Zongul
dak, Zonguldak'a ait kömürler içindir. Halbuki Zon
guldak'tan Ereğli'ye varıncaya kadar gayet zengin 
beş on ocak vardır ki gayet ehemmiyetlidir. Bu ocak
lar ise deniz kenarlarına gelen kayıklara güya kömür
leri yükletiyorlar. Halbuki birtakım vasaitsizlikten 
başka hafif bir fırtına oldu mu hemen Ereğli'ye kaç
mak mecburiyeti karşısında kalıyorlar. Vesaitimiz 
mükemmel olduğu takdirde vapuru bîr günde yükle
teceğimizi farz etsek ne güzel, halbuki şimdi bunu 
günlerce yükletemiyoruz ve mesele uzuyor ve bu su
retle birçok masrafı mucip oluyor. Bundan maada 
arkadaşlar bu şimendifer yapılınca bilhassa sermaye 
artacak ve sermaye artınca zenginleşeceğiz ve bu su
retle milyarlardan istifade edeceğiz. Sözü kısa kes
mek için evvelemirde Ticaret Vekâletinden, demin 
ödediğim borcumu tekrar ödemek istiyorum. 

Bugün bir hüsnü tesadüf olmak üzere kendimi 
cidden bahtiyar addediyorum. Bunun sebebi de Sana

yi ve Maadan Bankasına ait lâyihayı hükümet, bu
gün meclise tevdi ve takdim etmiş bulunuyor. Ben 
bunu işitmiştim. Fakat bunun madene de şâmil ol
duğunu bilmiyorum. Yalnız ben daha ziyade arzu 
ederdim ki Ereğli havzasında müstakil bir banka te
sis etsinler. Bununla daha isabet etmiş olurlardı. Bu
na da teşekkür ederim. Bu teşekkürümle beraber ken
dilerinden İstirham ediyorum, Ereğli - Zonguldak şi
mendiferi için müşteri beklemesinler, Ziraat Vekâleti 
gibi keskin bir azimle hemen o hattı yapmağa teşeb
büs buyursunlar. Zannederim, Meclis ikraz ve istikraz 
hususunda elinden gelen yardımı esirgemez, 

Rey İstihsali 

1. — Seyri Sefaîn idaresine 1341 senesi için avans 
itasına 4air kanun, 

2. — Evkaf miidiriyeti umumiyetine 1341 senesi 
için avans itasına dair kanun, 

3. — öksüz yurtlan idaresine 1341 senesi için 
avans itasına dair kanun, 

4. — Demiryolları inşaat ve isletme Miidiriyeti 
Vmumiyesi 1341 senesi bütçe kanununun mevkii me
riyete vâzına kadar İfa olunacak hidemat hakkındaki 
kanun. 

REİS — Bunlar tayini esami ile reye vaz oluna
caktır, Kabul edenler beyaz, etmeyenler kırmızı rey 
verecektir. 

HALİS TURGUT BEY (Sivas) — öksüzyurtlan, 
kanununda tashih edilecek bir cihet vardır. Amiri İta 
Başvekil olarak gösterilmiş. Halbuki öksüzyurtlan 
maarife merbuttur, amiri İta Maarif Vekilidir, bu su
retle tashihinden sonra reye konsun. 

REİS — O yolda tashih ederiz efendim, 
(Niğde dairei intihabiyesinden istihsali ârâya baş

lanmıştır). 
REİS — Efendim! Reylerini istimal etmeyenler 

lütfen reylerini istimal etsinler. 
Efendimi Hemen müzakeresine karar verdiğiniz 

kanunun müzakeresine başlıyoruz. 
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4. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

/. — Mıntıka ziraat mektebi mezunlarının lise me
zunları hukukuna malik oldukları hakkında (1/532) 
numaralı kanun lâyihası ve Müdafaai Milliye ve Maa
rif Encümenleri müşterek mazbatası: 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekalet 16 . 11 . 1340 

Kalemi Mahsus Mü diri yeti 
Adet 

6/3945 

Mıntıka ziraat mektebi mezunlarının lise mezunları 
hukukuna malik oldukları hakkında Başvekâletten 

mevrut 1 /532 numaralı Kanun lâyihası 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Tâli derecede bulunan bilumum mıntıka ziraat 

mektepleri mezunlarının 26 Kânunusani 1340 tarihli 
kanunla liseler mezunlarına bahşedilen hukuka malik 
olduklarına dair Ziraat Vekâleti Celilesince tanzim 
olunup tcra Vekilleri Heyetinin 2 . 11 . 1340 tarihli 
içtimaında ledettezekkür Meclisi Âliye arzı takarrür 
eden lâyihai Kanuniye ile esbabı mucibeyi lıâvi tez
kere sureti leffen takdim kılınmıştır. Muktezasmm 
ifasına müsaadei Riyaset penahllertnl istirham eylerim 
efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Türkiye Cumhuriyeti 
Ziraat Vekâleti 

Ziraat Müdiriyeti Umumiye» 

Esbabı Mucibe 

Ziraatımızın inkişaf ve tekâmülü neticesinde ser
vet ve refahı memleket itibariyle husule gelecek me
sut ve feyyaz inkilâbın meşkûr netayicine vasıl ola
bilmek emniyesiyle Maarif Vekâletinin tahtı tasdikin
de bulunan mekâtibi ziraiye mezunlarına hizmeti 
maksure hukuk ve imtiyazının mekâtibi âliye ve ta
liye misillu batış ve teminine vabeste bulunmaktadır. 
Gerçi 21 Şubat 1337 tarihli kanunun birinci madde
sini muaddil 26 Kânunusani 1340 tarihli kanunun (A) 
fıkrası ve ikinci maddesi mucibince Maarif Vekâle
tinden musaddak mekâtibi âliye ve taliye sınıflarına 
müdavim veya derecede oldukları tebeyyün edenle
rin tecil edilecekleri ve İkmal etmiş olanların hizmeti 

maksureye tabi tutulacakları sarahaten mezkûr olup 
bu babta vuku bulan teşebbüs ve müracaat üzerine 
vekaleti müşarünileyhadan yazılan 6 Teşrinievvel 1340 
tarihti ve 12566/724 numaralı tezkerede filhakika zi
raat mektebi mezunlarının seviyei tahsilleri itibariyle 
hizmeti maksureye tabi tutulmaları İcap ettiği fikir 
ve kanaati mevcut olduğu cihetle merbuten müte-
kaddun mevaddı müzeyyelenln teklifi zarureti hâsıl 
olmuştur. Miktarları pek mahdut olan ve vekâletin 
umdelerini tahakkuk ettirmek hususunda yekdiğeri
nin lâzımı gayrı mefariki mesabesinde bulunan mıntı
ka ziraat mekteplerinden muntazır fevaidin elde ede
bilmesi için müktesebat ve seviyei irfan itibariyle di
ğer resmî mekâtibi âliye ve teliyeden bir veçhile dun 
mevkide bulunmayan mezkûr meslek ve ihtisas mü
esseselerinden mezun efendilerin de hizmeti maksu
re hukuk ve İmtiyazatından müstefit ettirilmeleri ve 
şu suretle tezyidi rağbetin temini zımnında tespit edi
len mevaddı kanuniye Heyeti Celilei Vekilece tasvip 
buyrulduğu takdirde Meclisi Aliye şevkine müsaade 
buyrulması arz ve rica olunur efendim. 

Büyük Millet Meclisi 
Müdafaai Milliye Encümeni 8 . 2 . 1340 

Karar 
8 

Müdafaai Milliye Encümeninin Maarif 
Encümenine Tezkeresi 

Maarif Encümeni Riyaseti Alİyesİne 

Tali derecede bulunan bilumum mıntıka ziraat 
mektepleri mezunlarının 26 Kânunusani 1340 tarihli 
kanunla lise mezunlarına bahşedilen hukuka malik 
olmaları hakkında Başvekâletten mevrut kanun lâyi
hası Encümenimizde okundu. Bu kanunun lâyikiyle 
tetkik edilebilmesi için evvelâ Encümeni âlinizin mü
talaasına ihtiyaç görüldüğünden tetkik ve iadesi rica-
siyle takdim olunur efendim. 

Müdafaa Milliye Encümeni 
Reisi namına 

Mazbata Muharriri 
Rize 

Ekrem 
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Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 15 - 1341 
Maarif ve MÜdafaaİ 

Milliye Encümeni 
28 Karar 

MÜdafaai Milliye ve Maarif Encümenleri 
müşterek mazbatası 

Mıntıka ziraat mektebi mezunlarının lise mezun
ları hukukuna malik olmaları hakkında Başvekâletten 
mevrut kanun lâyihasını Maarif Encümeni ile müşte
reken tetkik etti. 

istenilen şey mıntıka ziraat mektepleri mezunları
nın hizmeti maksureye tabi olmasıdır. 

Hizmeti maksure, askerliği bir buçuk sene değil 
dokuz ay ifa etmek imtiyazına malik olmaktır, 

Meclisi Âli bir devreli lise mezunlarının hizmeti 
maksureye tabi olmasını 22 Nisan 1340 tarihli tef
sirle kabul etmiştir. 

Mıntıka ziraat mektebine esasen lisenin yedinci 
sınıfını İkmal edenler girebilir ve tahsil' müddeti üç 
senedir. 

Bu sebeple bu mektep mezunlarının hizmeti mak
sure hakkına malik olmaları tabiîdir. 

Yalnız müşterek encümen buna benzeyen diğer 
meslek mektepleri hakkında da ayrıca bir teklife 
mahal bırakmamak için maddei kanuniyeyi, tali de
recede bulunan meslek mekteplerini de ilâve etmek 
suretiyle tadil etmiştir. Muallimin ve talebenin as
kerlikten tecilleri hakkındaki 2 Şubat 1337 tarihli 
kanunun birinci maddesini muaddil 26 Kânunusani 
1340 (1) tarihli kanuna müzeyyel mevaddı kanuniye. 

Madde 1. — Tali derecede bulunan bilumum zi
raat mektepleri mezunları ile mümasili olan diğer 
tali derecedeki meslek mektepleri mezunları 26 Kâ
nun isani 4340 tarihli kanunla lise mezunlarına bah
şedilen hukuka maliktirler. 

Madde 2. — işbu kanun tarihi neşrinden mute
berdir. 

Madde 3. — İşbu kanunum icrasına !cra Vekille
ri memurdur. 

(1) 26 Kânunusani 1340 tarihli Kanunun ikinci 
maddesinin bunamütac&lik fıkrası sudur: 

(Liseyi veya muadilini veya medartsi İlmiyenin 
sekizinci ve darülhulâfenin tali kısmını ikmal etmiş 
olan hizmeti maksureye tabidirler.) 

Müşterek EncÜme^Reisi 
Karahisar 

Ali 

Kâtip 

Aza 
Kastamonu 

Halk 

Aza 
Erzurum 
Rüştü 

Aza 
istanbul 

Akçoraoğlu Yusuf 

Aza 
Hamdullah Suphi 

Mazbata Muharriri 
Rize 
Ekrem 

Aza 
Ertuğrul 
Rasim 

Aza 

Mahmut Nedim 

Aza 
Ordu 
Recai 

Aza 
Kâmil 

Aza 
Malartya 
Hilmi 

Karahisarısahip 
Ruşen Eşref 

Madde 1. — Tali derecede bulunan bilûmum 
mıntıka ziraat mektepleri mezunları 26 Kânunusani 
tarihli Kanunla liseler mezunlarına bahşedilen hu
kuka maliktir. 

Madde 2. — İjbu kanun tarihi neşrinden mute
berdir, 

Madde 3. — İşbu kanunun icrasına Ziraat, MÜ
dafaai Milliye ve Maarif Vekulteri memurdur. 

2 s 11 ... 1340 

Başvekil ve Hariciye Vekili Miidafaai Milliye Vekili 
tsmet 

Adliye Vekili 
Mustafa Necata 
Maliye Vekili 

Mustafa AbdüHıalik 
Nafıa Vekili 

Süleyman Sırrı 
Ticaret Vekili 
Hasan Hüsnü 

Kâzım 
Dahiliye Vekili 

Recep 
Maarif Vekili 

Vasıf 
Ziraat Vekıiti 
Şükrü Kaya 

Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaîye Vekili 
Doktor Refik 

Mübadele, İmar ve îskân Vekâleti V. 
Recep 

REİS — Efendim; bu kanunun heyeti umumıiye-
si hakkında söz isteyen var mı? (Hayır sesleri) Mad-
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delere geçilmesini kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

26 Kânunnsani 1340 tarih ve 401 numaran Muallimin 
ve talebenin askerlikten tecilleri hakkındaki 21 Şu
bat 1327 tarihli Kanunun birinci maddesini muaddü 

Kanununa müzeyyd Kanun. 

Madde I. — Tali derecede bulunan bilûmum zi
raat mektepleri mezunları ile mümasili olan diğer 
tali derecedeki meslek mektepleri mezunları 26 Kâ
nunusani 1340 tarihli Kanunla liseler mezunlarına 
bahşedilen hukuka maliktirler, 

FERtDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim; 
bu (mümasili) kelimesini Encümen izah etsin. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim; müsaade 
buyurursanız bendeniz arz edeyim. 

REÎS — Encümenin Mazbata Muharriri vardır. 

ENCÜMEN NAMINA RUŞEN EŞREF BEY 
(Karahisansahip) — Efendim; müşterek encümence 
tespit edilen bu •maddedeki (mümasili) kelimesinden 
kast edilen mana yalnız ziraat mekteplerine benze
yenler demektir. Ziraat mektepleri gibi sanayi mek
tepleri vardır kî iptidai!" mekteplerinden yüksek ve 
bir devreli liselere muadildir. Binaenaleyh o talebe
nin hukukunu haiz olmak üzere onların da hizmeti 
maksureye tabi olmaları kast edilmiştir. Ancak mü
saade 'buyurursanız bir noktayı arz edeyim. O da 
darülmuallimlerden mezun olanlar şimdiye kadar 
hizmeti maksureye tabi tutulduğu halde şimdi tef
sire vaz edilmesidir. Burada mümasil meselesinde 
darülmualliminden mezun olanların hizmeti maksu
reye tabi. olmasına dair bir kayıt yoktur. Ona daâr 
de Maarif Encümeninize ayrıca Başvekâletten tefsiri 
mutazammın olmak üzere gelen bir evrak buradan 
havale edilmiştir. Eğer müsaade buyurursanız onla
rın da buraya ilâvesi mümkündür. Müsaade Duyu
rulmadığı takdirde, onlar da ayrıca müzakere edi
lebilir (ayrı olsun sesleri). Mümasili demek aynı de
receyi haiz, bunlara benzer, mekteplerdir. 

RÜŞTÜ PAŞA (Erzurum) — Onlara da şâmil 
demektir. 

RUŞEN EŞREF BEY (Karahisansahip) — Evet 
onlara da şamil demektir. 

FERİDUN FtKRl BEY (Derifim) — Onlara da 
şâmildir. Densin. 

ARİF BEY (Eskişehir) — Bunu Müdafaai MriSiye 
Encümeni görmüş ve-muvafakati alınmış mıdır? 

RUŞEN EŞREF BEY (Karahisansahip) — 
Efendim Arif Beyefendi bu mazbatayı tekrar oku

muş olsaydılar, görürlerdi ki bu mazbata ve mad
deler müşterek encümence tespit edilmiştir. Müda
faai MtilHye Encümeni azalarının imzalan da mev
cuttur. Müşterek Encümen Reisi Ab' Bey (Karahi
sansahip), Mazbata Muharriri Ekrem Bey <Rize) 
dir ve ayrıca Maarif Encümeni buna inzimam etmiş
tir, İlcisi bir arada içtima ederek karar vermişlerdir. 

RBtS— Efendim; madde hakkında söz isteyen 
yoktur. Maddeyi aynen reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın.,. Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden mu
teberdir. 

REİS — İkinci maddeyi kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın.., 
Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — İşbu kanunun icrasına icra Vekilleri 
memurdur.-

REİS — Üçüncü maddeyi kabul edenler lütfen 
el kaldırsın. Kabul etmeyenler lütfen d kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

Kanunun Heyeti Umumİyesdni reyinize arz edi
yorum. Kabul edenler lütfen ei kaldırsın... Kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

2. — 1341 senesi Muvazenei Umumiye Kanunu 
lâyihası ve Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası r 
{11506) 

REİS — Efendim; bütçenin müzakeresine geçiyo
ruz. 

A) Maarif, Jandarma, Müdafaai Milliye, Bah
riye, bütçeleri kadrolarında tahsisat ve Müdafaai 
Milliye, Nafiat Dahiliye,, Maarif Bütçelerinde tadi
lât. 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbata Muhar
riri "Söz istemişti. Ona söz veriyorum. Buyurunuz 
Şakır Bey! 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ MAZBA
TA MUHARRİRİ SAKİR BEY (Çatalca) — Efen
dim; Heyeti Celİlenin malumu olduğu veçhile kadro
lar teşkilât Kanunu olmadığı için, kanun mahiyetin
de itibar edilmiştir. Bu itibarla yapılması icap eden 
bazı tashihatı arz etmeye mecbur oluyorum. Son ka
bul edilen mensubini Askerîye Kanunu bu tashihatı 
zaruri kılmıştır. Bu cümleden olmak üzere Maarif 
Vekâletinde, Maarif Kadrosunun liseler kısmında as
ker! muhassesat Kanununa tevfikan maaş alan men
subini askeriyeden beş alay hesap memuru, beş ta
bur hesap memuru, beş birinci sınıf kâtip, beş tabur 
imamı bulunuyor ve bunların unvan ve maaşlarında 
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kanun mucibince şu tadilât icra edilmesi lâzımdır. 
Alay hesap memuru mülgadır. İkinci sınıf muamelât 
memurluğu unvanını- haiz olacaktır. Tabur hesap me
murları da yalnız hesap memuru unvanını haiz ol
mak lâzım gelir. Maaşlardaki tadilât da berveçh t ati
dir : İkinci sınıf muamelât memurları yirnıibeş, hesap 
memurları yirmi, birinci sınıf kâtipleri yirmi, tabur 
imamları yirmi, yine mensubini askeriye tahsisatı 
hakkındaki kanun icabından olarak jandarmada şu 
tashihatın icrası lâzım gelir : Birinci ve ikinci sınıf he
sap memurları maaşı yirmi beş, üçüncü sınıf hesap 
memuru maaşı yirmi, birinci sınıf kâtip yirmi, tabur 
imamı yirmi, birinci sınıf usta yirmibeş, müşavir maa
şı kırk Ura olarak tashih edilecektir. Kadroda umum 
jandarma kumandanlığı hizasında kadro maaşı veri
lir kaydı lâzım gelirken bu da zühulen kaydedilmemiş
tir. Bu kaydın da ilâvesini Encümeniniz zarurî görü
yor. Mensubini askeriye maaşlarının tezyidi muhasse-
satı hakkındaki kanun Müdafaai Milliye ve Bahriye 
Vekâleti kadrolarını alâkadar etmek tabiî ise de bu 
kadrolar encümenimizce ihzar edilerek badettasdik 
Divanı Muhasebata tevdi edilmekte olduğu için He
yeti Âlİyenizin müsaadeleriyle encümenimiz bu tadi
lâtı icra ederek ona göre Divanı Muhasebata tevdi 
edecektir.' Müdafaai Milliye Vekâletinde stajyer ta
lebe tahsisatı olmak üzere bir miktar tahsisat vazı da 
muktazîdir. 

13 Mart 1341 tarihli Kanun mucibince sivil bay
tarlarla eczacı ve diş; tabipleri ikmali tahsillerini mü
teakip Müdafaai Milliye Vekâletinin tensip edeceği 
müessesatı sıhhiyede bir sene müddetle staj görmek
le mükelleftirler. Etİbba için bu sene sıhhiye bütçe
sinde tahsisatı lâzımeyi kabul buyurdunuz. Fakat arz 
ettiğim kanun muktezasından olarak staj görmeleri 
İcap eden baytarlar ve eczacılar ve diş etıbbası hak
kında hiç bir bütçede maaş kabul edilmemiştir. Ka
nun bunların da ihtiyat mülâzımı sânisi rütbesiyle 
bir sene müddetle staj görecekleri esasını vaz etmiş
tir. 

Bu sene sivil baytarlardan 47, eczacılardan 91, 
diş etıbbasından 95 efendinin neşet edecekleri anla
şılıyor. Bunların maaşları 2 320, tahsisatı fevkalâde
leri 9 230 lira tutuyor. Encümenimiz Müdafaai Mil
liye Bütçesinde 306 stajyer baytar, eczacı ve diş ta
bipleri muhassesatı namiyle yeni bir fasıl kuşat ede
rek birinci maddesine maaşa* miktarının, ikinci 
maddesine de tahsisatı fevkaladelerinin vazını mü
nasip görmüştür. Heyeti Celileye arz ediyoruz. Ten
sip buyruldugu takdirde fasıl yekûnu 11 600 lira ola-
rakkabul buyrultu-, 

Nafia Bütçesine müteallik olarak encümene hava1 

le buyrulmuş bir takrir vardır. Zonguldak Mebusu 
Halil Bey ve rüfekası tarafından verilen bu takrirde 
Amasra limanının ikmali inşaatı için (200 000) lira 
teklif edilmişti. Heyeti Celile bu tahsisatı kabul ede
rek yalnız hangi fasla vazı lâzım geleceği hakkında 
tetkikat icrası için Encümenimize emir ve havale 
buyrulmuştu. Encümenimizce Nafia Bütçesinde ye
niden kuşat edilecek (263/C) faslına bu tahsisatın 
vazı muvafık görülmüştür. 

Karahısar Mebusu Muhteremi Ruşen Eşref Bey 
ve rüfekası tarafından takdim edilerek kabul buy
rulmuş olan diğer bir takrir daha vardır ki medrese-
tülhattatin için tahsisat vazını teklif ediyordu. Kabul 
edilen bu takrir mucibince Maarif Bütçesinde yeni
den kuşat edilecek (237/A) faslına 3 408 lira vazı lâ
zım gelmektedir. Medrese tülhattatin bir kadroya da 
malik olmak itibariyle bu kadronun Heyeti Celile-
nin nazarı ıttılaına arzı zarurîdir. Müsaade buyrulur-
sa kadroyu da Heyeti Celileye arz etmek suretiyle 
Divanı Muhasebatla Maarif Vekâleti arasında ati-
yen müşkülât hudusuna meydan bırakmamak istiyo
ruz. Hattı sülüs muallimi bir tane şehri oniki lira, 
hattı celi muallimi bir tane şehri onsekiz lira, hattı 
talik muallimi yirmidört lira, hattı nüsh muallimi 
bir tane yirmidört lira, hattı divanî muallimi bir tane 
yirmidört lira, İran usulü üzere tezhip muallimi bir 
tane otuzaltı, Türk üslubu üzere tezhip muallimi bir 
tane otuzaltı lira, ebruahar muallimi bir tane oniki 
lira hattı rika muallimi bir tane on lira, hattı kufi 
ve resim muallimi bir tane oniki lira, kâtip ve mübey-
yİz bir tane otuz lira, kapıcı ve odacı iki tane yirmi 
beşer liradan şehri elli lira, bunların kâffesi ücreti 
maktuadır. Faslın unvanım (medresetülhattatin) mu-
limin ve müstahdemin ü cura ti olarak Heyeti Celile
rim tasvibi âlisine arz ediyoruz. 

TUNALI HİLMt BEY (Zonguldak) — Efendim; 
bu kadroyu tespit eden ve İsim veren Maarif Vekâleti 
midir, Encümen midir? 

MUVAZENE! MALÎYE ENCÜMENİ REtS 
VEKİLİ VE MAZBATA MUHARRİRİ SAKİR 
BEY (Çatalca) — Maarif Vekâletidir efendim. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — O halde 
Maarif Vekâleti nasıl oluyor da hattı kufi filân gibi 
birtakım tabirler kullanıyor, bunun Türkçesi yok mu
dur? 

MUVAZENEl MALİYE ENCÜMENİ REİS 
VEKİLİ VE MAZBATA MUHARRİRİ SAKİR 
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BEY (Devamla) — Dahiliye Bütçesinde de, manzu-
ru âlileri olmuş olacağı veçhile, 13 ve 136 ncı fasıl
lar, hapishaneler inşaat ve tamiratına aittir. Bu fa
sıllara sıfır rakamı vaz edilmişti. Hükümet ahiren, 
iki fasla taksim edilmiş olan işbu inşaat ve tamiratın 
bir fasılda cem edilerek, İkiyuz bin lira tahsisat va-
zıru teklif etti, Bunun için ayn bir Iâyihai kanuniye 
de gelmişti. Lâyihai kanuniye de beşyüz bin lira ola
rak teklif edilmiş bulunuyordu. Encümenimiz bunu 
200 bin lira olarak kabul etti. Hükümet de bu şekle 
muvafakat etmiştir. Bunu da Heyeti Celilenizin ten
sibi âlilerine arz ediyoruz. 135 nci fasıl hapishaneler 
inşaat ve tamiratı unvanını haiz olacak ve 200 bin 
ljrayı ihtiva edecektir. 

REİS — Efendim; Muvazenei Maliye Encümeni
nin tckîifatı iki kısımdır. Bir kısım, kadrolar üzerin
de yapılacak olan bazı tashihatttr - ki bu tashihat, 
Heyeti Cclilece nazarı dikkate alınmış, olan takrirlere 
ve yine Meclisi Alide takarrür eden bazı kararlara 
göredir - bu, esaseü Meclisi Ali kararı ile encümene 
tevdi edilmiş olduğundan bunun için aynca bir karar 
almaya lüzum yoktur. İkinci kısım da Meclisi Âlîce 
nazarı dikkate alınmış olan takrirlere binaen bazı 
yeni fasıllar açılması ve bunlara tahsisat verilmesi 
hakkındadır. Ayn ayn reyinize arz edeceğim. Bir de 
(medresetiUhattatîn) tabirinin hattatlar medresesi şek
line. 

MAARİF VEKİLİ HAMDULLAH SUPHİ BEY 
(İstanbul) — Hattatlar medresesi. 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — 
Hatta hattatlar mektebi diyelim. Orası medrese de-
ğjldirki. 

TUNALI HİLMİ BEY ((Zonguldak) — Hattat 
mektebi. 

TALAT BEY (Ardahan) — Yazı mektebi. 
, HASAN BEY (Trabzon) — Müfret olarak, hat

tat msktebi denilsin. 

ABDULLAH AZMt EFENDİ (Eskişehir) — 
Efendim; onun eski ismi tarihîdir. Mademki (med-
resetülhattatîn) tabirini kabul etmiyorsunuz (hattat
lar müessesesi) demek daha doğrudur, 

HASAN BEY (Trabzon) — Müessese değildir 
efendim. 

MAARİF VEKİLİ HAMDULLAH SUPHİ BEY , 
— Müessese başkadır. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Devamla) — O 
halde ismi hiç değiştirilmesin. 

REÎS -*- Efendim; lehinde ve aleyhinde fikirler 
vardır. Aynca müzakere zemini olmuş oluyor. İsmin 
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tebdilini arzu eden arkadaşlar takrir verirler. Çünkü 
Meclisi Âli bu noktada karar kılmamıttır. Binaena
leyh fikirler üzerine müzakere cereyan etmek ve ka
rar vermek lâzımdır. Onun için bu tabiri değiştirmek 
İsteyenler usulü dairesinde takrir verirler, reye koya
rım. Heyeti Ceiilenin ârâsı hangisinin üzerinde temer
küz ederse o isim ve unvan verilmiş olur. 

Fasıllar reye konacaktır efendim. 
MUdafaaİ Milliye Bütçesinin 306/A faslı (staj

yer, baytar, eczacı ve diş tabipleri muhaSsesatı) bi
rinci madde : Maaşat 2 320 lira, tahsisatı fevkalâde 
9 280 lira, yekûn 11 600 lira. 

REİS — Efendim; faslı a yekûnunu reyinize arz 
ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksi
ni reye koyuyorum. Kabul etmeyenler lütfen el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

Nafia Bütçesi : 263/C faslı (Amasra limanının ik
mali inşaatı maaş ve masarifi) 200 bin lira. 

REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Dahiliye Bütçesi : 135 nci fasıl (Hapishaneler in
şaat ve tamiratı) 200 bin lira. 

REİS — Faslın yekûnunu kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir, 

Maarif Bütçesi (237/A) faslı 3 408 lira. 
REÎS — Efendim; bu fasıl medresetülhattatfa 

faslıdır. Bunun hakkında iki takrir de vardır. Takrir
ler okunduktan sonra arzu eden söz söyleyebilir. 
(Bunda da söz olur mu sesleri.) Efendim; takrir ve
rilmiştir Takrir sahibi isterse takririni izah edebilir. 

Riyaseti Celileye 
Medresetülhattatlnin «hattatlar mektebi» unvanı

na tebdili teklif ederim. 30 . 3 . 1341 
Karahİsarı Sahip 

Ruşen Eşref 

Riyaseti Cdileye 
Medresetülhattatlnin sanayii nefise mektebine bir 

sınıf olarak ilâvesini teklif eylerim. 30 . 3 . 1341 
Sinop 

Recep Zühtü 
RUŞEN EŞREF BEY (Karahisan Sahip) — 

Efendim; bendenizin teklifim bir isim tebdilinden 
ibarettir. Recep Zühtü Bey arkadaşımız ise medrese
tülhattatlnin sanayii nefise mektebine bir sınıf ola
rak ilâvesini teklif ediyor. Bendeniz diyorum ki ara-
bt bir terkibi izafî yerine Darülfünun şuabatmdan ve 
sanayii nefişenin diğer şubelerinde kabul ettiğimiz 
gibi hattatlar mektebi diyelim. 
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TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Hattat 
mektebi denilsin. 

RUŞEN EŞREF BEY (Devamla) — Hattat mek
tebi demek başkadır, hattatlar mektebi demek başka
dır. Arzu buyurursanız Tunalı Hilmi Bey; zatıâlinizi 
tatmin etmek için hattat mektebi diyelim. Ondan bir 
şey çıkmaz. Yalnız yazı mektebi' dersek başka bir 
şey olur. Orası hattat yetiştirdiği için - müsaade bu
yurursanız - hattatlar mektebi diyelim. (Kabul ses
leri), Teşekkür ederim. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Efendim 
Recep Zühtü Bey arkadaşımızın teklifi gayet muva
fıktır. Bunu hattat şubesi unvanı altında sanayii ne-
fiseye raptedersek isabet edilmiş olur. İkincisi, bir 
takrir takdim ediyorum. Hattat mektebi denilsin, pe
kâlâ, kabul ettim. Fakat (hattı rik'a) deneceği yerde 
meselâ : (Rik'a yazısı) denilsin. Bunun bu suretle 
tashihini rica ediyorum. 

MAARİF VEKİLİ HABDULLAH SUPHt BEY 
(İstanbul) — Efendim; isim İtibariyle hattat mekte
bi oendenİzce kâfidir. Yalnız sanayii nefise mektebi
ne raptedilmeğine muarızım. Esbabını arz edeyim : 
Bu müessese büsbütün başka bir şeydir. Sanayii nefi
se mektebimiz de resim gibi, mimarî gibi, heykeltıraşı 
gibi bugünün sanatları öğretilir. Halbuki hat ve tez
hip gibi ve buna müteferri olan bütün sanatlar bi
zim kadim sanatımızdır. Sanayii nefisenin riyasetinde 
bulunan zevat bu sanatlarla doğrudan doğruya meş
gul değildir ve buna dair hususatı murakabe ve tan
zim edemezler. Bunların mahiyeti büsbütün başka
dır. Ayrı kalmasını istirham ederim. 

HAFIZ ŞAHIN EFENDİ (Gaziantep) — Efen
dim; medresetülhattatın ismi esasen tarihî bir İsim
dir, Biz bu medrese isminden acaba neden teneffür 
ettik? Bunun ismini tebdil etmek istiyorsunuz da... 

TUNALI HİLMt BEY (Zonguldak) — Hayır 
Hoca efendi; hattat medresesi diyemeyiz. 

HAFIZ ŞAHİN EFENDİ (Devamla) — Rama
zan ayı diyoruz, niçin oruç ayı demiyoruz? Namaz 
kılarken (Allahuekber) diyorsunuz. Niçin (Ekber)'i 
tebdil etmek istemiyorsunuz? Arabî kelimeler sözle
rimizde, ibadetimizde gerek taatımızdâ nasıl müsta
mel ise bu gibi isimleri neden kaldırmak İstiyorsunuz? 
Bilmem kı„ Çok rica ederim, medresetülhattatîn un
vanını kabul ediniz. Esasen tarihî bir- isimdir. 

RUŞEN EŞREF BEY (Karahisarı Sahip) — Efen
dim pek muhterem Hafız Şahin Efendi Hazretleri 
' bilmiyorum neden - belki Ramazan keyfi ile ben
denizin teklifimi türlü türlü tefsir buyurdular. Dedi-
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ler ki tarihî bir ismi neden değiştiriyorsunuz? Ben
deniz ise büsbütün başka düşünmüştüm. Esasen efen
di hazretleri kabul buyururlar ki bu unutulmuştu. 
Böyle bir müessesenin unutulmasını, memleketimizin 
sanatıyle gayrı kabili telif görenlerden birisi de bu 
âciz arkadaşınız idi. 

HAFIZ ŞAHİN EFENDİ (Gaziantep) — Teşek
kür ederiz. 

RUŞEN EŞREF BEY (Devamla) — Estağfurul
lah efendim. Onun için Heyeti Celilenizden bir çok 
rüfekaya müracaat ettim. Bu zevat da müracaatımı 
hüsnü kabul ettiler. Arkadaşların kabulüne mazhar 
olan bu teklif bu gün bütçeye girmiş bulunuyor. Bu 
vesile ile Heyeti Muhteremeden ricam, yalnız böyle 
bir terkibin tarihî olup olmaması meselesi değildir. 
Esasen Hafız Şahin Efendi Hazretleri pekâlâ bilirler 
ki medresetül hattatîn eskiden beri mevcut değildir. 
Bu meşrutiyet devrinde tesis edildi ve tesis edildiği 
zaman kendisine böyle bir isim verildi. Yoksa bu 
80, 100 senelik bir müessesedir. Bugün bu ismi teb
dil etmek meselesi mevzuubahis değildir. Bendeniz 
Tunalı Hilmi Beyin çok defa gayet doğru olarak vaki 
olan teklifleri veçhile bu gibi kelimeleri Türkçeleşti
relim, kanunları mümkün mertebe Türkçe yapalım 
teklifine ittiba etmiş olduğumdan dolayıdır ki bu un
vanın bu suretle tebdilini arzu ve teklif ettim. Bundan 
tarihe karşı bir küfran, yahut şöyledir, böyledir de 
bundan neden feragat ediliyor gibi böyle bir mesele 
mevzubahis olmamıştır. Onun için rica ederim, incir 
çekirdeğini bile doldurmayan bu mesele üzerinde sa
atlerce uğraşmayalım. Vaktiâliniz pek kıymettardır. 

REİS — Efendim, üç tane takrir var, okunacak
tır : 

(Karahisarı Sahip Mebusu Ruşen Eşref Beyin 
takriri tekrar okundu) 

(Sinop Mebusu Recep Zühtü Beyin takriri tekrar 
okundu) 

Reisliğe 
(Hat filan) yerine meselâ (rika yazısı) denilmesini 

teklif ederim. 30 . 3 . 1341 
Zonguldak 

Tunalı Hilmi 

REİS — Efendim; Recep Zühtü Beyin takriri 
mevcut şekli en ziyade tadil eder mah i yy ettedir. Onun 
için evvelâ onu reyi âlinize vaz edeceğim. 

RUŞEN EŞREF BEY (Karahİsansahip) — Pa
şam; kabul buyurursanız, bendeniz (hattat mektebi) 
diye takririmi tebdil ediyorum. Hattat mektebi olsun, 
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{Sinop Mebusu Recep Zühtü Beyin takriri tekrar 
okundu.) 

REİS — Kabul edenler el kaldırsın! (Anlamadık 
seslen.) 

Efendim; sanayii nefise mektebine ithali hakkında 
bir takrirdir. 

MAARİF VEKİLİ HAMDULLAH SUPHİ BEY 
(istanbul) — Hayır efendim olamaz. 

RUŞEN EŞREF BEY (Karahisansahip) — Müsta
kil bir müessesedir. Nasıl kabul ederiz 

REİS — Kabul edenler el kaldırsın... Kabul et
meyenler el kaldırsın... Kabul edilmemiştir. 

(Karahisarısahip. Mebusu Ruşen Eşref Beyin tak
riri tekrar okundu.) 

REİS — Efendim; hattat mektebi olarak kabul 
edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir, 

Hilmi Beyin takriri zaten bu meseleye ait değildir. 
(Hattat filân) yerine (rika yazısı) denilmesini kabul 
ediyor, 

Efendim; bu evvelce nazarı dikkate alınarak En
cümene teklif edümiş bir takrirdi. Encümenden fasıl 
olarak tespit edildi, geldi. Yekûn olarak reyinize arz 
ediyorum, 
FasI Lira 

337/A Hatta mektebi muallimin ve 
müstahdemin ücuratı maktuası 3 408 

REİS — Faslı kabul edenler el kaldırsın... Kabul 
etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

B) Maliye Bütçesinin 41 nci fastmnt unvanmm 
tebdili ve rüsumat bütçesinin faslına zam icrası (109 jA). 

MALÎÎYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim: benim de bu fasıl meselesine müteallik 
bir teklifim var. Encümenle de mutabıkız. 

Efendim; evvelâ bir unvan tebdili lâzım geliyor. 
Malîye Bütçesinin 41 nci faslının ikinci maddesinde 
(Aşar masrafı) vardır. Malumu âliniz aşar İlga edildi. 
'Bunun yerine başka mahiyette bir vergi ikame edil
di. Malumu âliniz bu yeni verginin masrafıdır. Onun 
için ikinci maddenin unvanının (mahsulâtı arziye 
vergisi cibayet masrafı) şeklinde tebdilini istirham 
ediyorum. Çünkü aşar mülgadır. Mahsulâtı arziye ver
gisi cibayet masrafı oluyor. 

Sonra ^efendim; rüsumat bütçesine yüz bin lira 
zammı zarurîdir. Sebebini arz edeyim : Kibrit ve 
sigara kâğıtlarının İnhisarı meselesi vardır. Muayyen 
bîr tarihe kadar sarfedilen kibritler sarfedilmiş ve mü
tebakisini sahibi çıkarmak İsterse gümrük resmini, 

Bandrol resmini iade edeceğiz ve bu muamele başlamış
tır. Halbuki, bunun iadesi için bütçemizde tahsisat yok' 
tur. Sigara kâğıdı inhisarı da vardır. Onun halli İle meş
gulüz. Heyeti Celİlenİn malumatı vardır. İhtimal ki bir 
miktar sigara kâğıdı da İhraç edilecektir. Bunların da 
gümrük resminin iadesi vaziyetinde kalacağız. Onun 
için rüsumat bütçesinin 109 ncu (A) faslı ihdas edil
miştir. Bu fasla konan para, alınan veyahut İadesi 
lâzım gelen mevaddm gümrük ve bandrol resminin 
reddi için konulmuş bir paradır. Onun İçin rica edi
yorum rüsumat bütçesinin 109 ncu (A) fash olarak 
ia'de edilecek kibrit ve sigara kâğıtları resminin reddi-
yat masrafı namiyle yüz bin lirayı kabul buyurunuz. 
Bu parayı koymak zaruridir. Koymazsak sonra bu 
mallan memleketten çıkardığımız vakit sahiplerine, 
cibayet edilmiş olan resmi İade edecek tahsisatımız 
olmaz. Bunun da iade edilecek kibrit ve sigara kâ
ğıtları resminin reddiyat masrafı olarak kabulünü is
tirham ediyorum. Bu, zarurî bîr muameleden İba
rettir. 

ABİDİN BEY (Saruhan) — Maliye Vekili de 
zam istiyor. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Zam değil efendim kabul ettiğiniz kanunların infazı 
için zarurî olan bir muameleden ibarettir. 

HALİS TURGUT BEY (Sivas)'— Efendim; aşar 
masarifinin (mahsulâtı ardiye vergisi cibayet masa
rifi) olmak üzere tebdilini istiyorlar fakat oradaki 
tahsisat fazladır. Onun miktarını tenkis etmeyecekler 
mi? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) - -
Efendim; zatı âlinizin burada bulunmadığı bir za
manda bu meseleyi hallettik. Buraya ne kadar mas
raf konması icap ediyorsa konmuştur. Evvelce o me
seleyi hallettik ve miktarı da tashih ettik. 

REİS — Efendim; Maliye Vekili Beyin teklifleri 
şöyle hulâsa olunur. Birincisi : Bütçedeki bîr faslın 
unvanının tebdilini İstiyorlar. Encümenin bir mütalâa
sı va» mı? 

MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENİ MAZBA-
TA MUHARRİRİ SAKİR BEY (Çatalca) — İştirak 
ediyoruz. Esasen o noktai nazarı kabul ettik efen
dim. 

REİS — Diğeri de yeni bir fasıl ve yeni bir tah
sisattır. Evvelâ : Maliye Bütçesinin 41 nci faslının 
ikinci maddesindeki (aşar masrafı) yerine, (mahsulâtı 
ardiye vergisi cibayet masrafı) denilmesi teklif edili
yor. İtiraz eden var mı? (Hayır şeşleri.) O halde bu 
suretle tashih edilmiştir. 
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ikincisi : Rüsumat bütçesinin (109/A) faslı olarak 
(kibrit ve sigara kâğıtları resminin reddiyat masrafı/ 
diye (tOO 000) lira teklif «diliyor. Encümenin bir mü
talâası var mı? 

MUVÂZENE! MALİYE ENCÜMENİ MAZBA
TA MUHARRİRİ SAKİR BEY (Çatalca) — Mutabı
kız, kabul ediyoruz efendim. 

RBrS — Efendim; faslın yekûnunu reyi âlinize 
arz ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir 
efendim. 

C) Udiye Vekâleti Bütçesinin (S6/C) faslı : 
REtS — Efendim; (56/C) faslının müzakeresine 

geçiyoruz. Yani Darttlfünun bütçesi. Söz alan zevatın 
esamisini okuyorum. 

Muhtar Bey, Yusuf Akçora Bey, Ruşen Eşref Bey 
söz atmışlardır. Başka söz isteyen var mı? 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Usul hakkın
da söyleyeceğim. Söz İstiyorum. 

REtS — Buyurun! 
HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim; bu 

faslın müzakeresi, Darülfünun bütçesinin müzakere
sine talik edilmişti, öyle - hatırnndadır. Bendeniz, 
Darülfünun hakkındaki noktai nazarımı evvelce di
ğer bir vesile ile Heyeti Celilenize arz etmiştim. Esas 
itibariyle böyle bir paranın Darülfünuna verilmesi aley
hinde bulunacak değilim. Fakat daha evvel Heyeti 
Celİlenin verdiği bir kararın İcrası lâzım geldiği ka-
naatındayım. Bir kere Darülfünun bütçesi gelmeli ve 
bu paranın nereye sarf edileceği görülmelidir. Çünkü 
muhtelif surette şayialar vardır. Meselâ Darülfünun 
İçin otomobil gibi, şu gibi, bit gibi emanete muhasses 
bir takım masraflar konulduğu hakkında yine yeni
den yeniye işittiğim sözler vardı. Darülfünun bütçesini 
gördükten sonradır ki Maliyenin ona yapacağı yardım 
esas itibariyle taayyün etmelidir. Tahsisatı munzam-
ma suretiyle bu mesele her halde kabili haldir. Bunun 
İçin isticale lüzum yoktur. Varidat bütçesine geçer, 
onu kabul ettikten sonra Darülfünun bütçesinin mü
zakeresinde bu meselenin esasmı müzakere ve kabul 
edebiliriz. Teklifim bundan ibarettir. 

MAARİF VEKİLİ HAMDULLAH SUPHt BEY 
(İstanbul) — Darülfünun bütçesi tespit edilmiştir 
efendim. Bu akşam tabı ve tevzi edilecektir. Arzu bu
yurursanız tevzi edildikten sonra müzakeresine taş
larız. Eğer tensip buyurursanız şimdi müzakeratt 
umumiyeyi yaparız. Bu gece tevzi edilir. Yann fasıl
ların müzakeresine başlarız. Nasıl tercih buyurursa
nız. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Söz istiyo
rum. 

REİS — Usule dair mi? 

FERtDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Usule dair 
yerimden söyleyeyim. 

REİS — Buyurun! 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) ~ Efendim; 
Darülfünun bütçesini hala görmedik. Vekil Beyefendi 
şimdi buyuruyor ki tabı ve tevzi olunacak. Kim tabı 

i ve tevzi edecek? Evrakı varideye girmemiştir. Niçin 
evrakı varideye girmemiştir? Yoksa evrakı varideye 
girdi de haberimiz mi yok? Darülfünun bütçesi ne 
için şimdiye kadar teehhür etmiştir? Resmen Meclisi 
Aliye geldi mi? Gelmedi mi? Geldi İse ne'İçin azayi 
kirama tevzi edilmemiştir? Makamı riyaset izah et
sin. 

MAARİF VEKİLİ HAMDULLAH SUPHİ BEY 
(İstanbul) — Efendim; Darülfünun bütçesi evvelâ 
Meclise gelmişti ve Muvazenei -Maliye Encümenine 
tevdi edilmişti. Fakat yekûn çok büyük olduğu için 
Muvazenei Maliye Encümeni bunun üzerinde çalışma
nın mümkün olmadığını söyledi ve iade etti. Tabı bu 
akşam bitecektir ve Muvazenei Maliye Encümeniniz 
tabiî tetkîkatını yapacaktır. Tetkikatını yaptıktan son
ra getirip arz edecektir. Vaziyet bundan ibarettir. 

DOKTOR MAZHAR BEY (Aydın) — Meclisi 
Alinin tensibi ile Muvazenei Maliye Encümenine git
miş ve oradan iade edilmiştir. 

REÎS —• Efendim; arkadaşlarımız, bu C/56 faslı
nın Darülfünun bütçesiyle beraber müzakeresine ka
rar vermiştir. Şimdi masraf bütçesi - ki merbut cet
velde birinci maddeyi teşkil ediyor - bu cetveller hi
tam bulmadıkça birinci maddeyi tabiî reye koyama
yız. Binaenaleyh bunu tehir edersek, masrafa ait olan 
Muvazenei Umumiye Kanununun birinci maddesini 
tehir etmiş oluyoruz. O halde ikinci maddenin müza
keresine başlamak lâzımdır. Arkadaşlar da Muvazenei 
Umumiye Kanununun birinci maddesinin Darülfünun 
bütçesi gelinceye kadar tehiri İle İkinci maddesinin 
müzakeresini teklif ediyorlar. Reyinize arz edeceğim. 
Kabul ederseniz ikinci maddeye, yani varidata geçe
riz. 

Efendim; Darüfünun bütçesi gelinceye kadar Jİ-
rinci maddenin tehirini kabul edenler el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

İkinci maddeye yani varidatı umumiye bütçesine 
geçiyoruz. 
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D) 1341 Senesi Varidatı Umumiye Bütçesi : 
REİS — Efendim; ikinci madde hakkında, vari

datı umumiye bütçesinin heyeti umumiyesi hakkında 
söz isteyen var mı? (Hayır sesleri} O halde fasılları 
birer birer okuyacağız.. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim; müsaade buyurursanız varidat bütçesinin fu-
sulüne mevzu erkamı bir kere gözden geçirelim. Ba
dehu bazı tadilât arz edeceğim. Elde edeceğim vari
datın yekûnu umumisine göre ayrıca mukayeseli ma
ruzatta bulunacağım, O noktai nazarımı varidat büt
çesinin müzakeresinin nihayetine talik ediyorum. Ya
ni varidat bütçesinin fasıllarının gözden geçirilmesi
ne talik ediyorum. Sarfı nazar etmiş değilim, heyeti 
umumiyesi hakkında ayrıca İzahat vermeye lüzum 
yok. Çünkü mukayese edilmiştir. Bütçenin Heyeti 
Umumiyesi mevzubahis olduğu zaman sabık Maliye 
Vekili Muhteremi Abdüttıalik Beyefendi bir muka
yese yapmıştı. Bendenizin maksadım, varidat bütçe
sinin yekûn erkamı m ele aldıktan sonra söylenmesi 
lâzım gelen şeyleri söylemektir. Müsaadenizle tehir ; 
ediyorum. 

Efendim; varidat bütçesinin fasılları zaten tahmi
nidir. Bunların, hatta ayrıca fasılların da reye konma
sının lüzumu yoktur. Sırf müzakereden ibarettir. Bİ-
lâhara, varidat tahsil edilir ve neye baliğ olursa ala-
cağımız vergi ondan ibarettir. Noksan zuhur ederse 
behemahal Heyeti Celilenin kabul ettiği miktara dol
durmak için fazla vergi alacak değiliz. Tahsilat erka
mı muhammen ey i geçecek olursa tenzil de edecek de
ğiliz. Varidat bütçesinin fasılları hakkındaki reylerle 
masarifat bütçesinin fasılları hakkındaki reylerin ne-
tayici hukukiyesi müsavi değildir. Ayrı ayrı işlerdir. 
Onun için alelusul varidat bütçesini müzakere ede
lim. Muvazenei Umumiye Kanununa geçerken maru
zatımı sureti umumiyede arz edeceğim. 

B CETVELİ 
Fas) Lİra 

1 Müsakkafat ve arazi vergileri 10 170 000 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim; müsakkafat vergisinin hükümetin tahmini 
veçhile dört buçuk milyon lira olması, bütçe Meclisi 
Aliye takdim edilip Muvazenei Maliye Encümeninde 
tetkikinden ve müzakeresinden sonra yaptırılan ve el
de edilen vesaikle muvafık olacaktır. Bendeniz bu fas
la (500 000) lira ilâvesiyle dört buçuk milyon lira 
olarak kabulünü teklif ediyorum. Bunu müeyyed olan 

noktai nazar da, 1340 senesinde mart iptidasından kâ
nunuevvel gayesine kadar on ay zarfında vaki olan 
tahkikat ve tahsilat ve tekâlifi gösteren bir cetveldir. 
Maliye bu kaydı deftere yeniden koymuştur. Buna 
nazaran müsakkafat vergisinin tahakkuk ederi mikta
rı 4 676 000 liradır. Muvazenei Maliye Encümeniniz 
ihtiyatı fevkalâdeye riayet ederek beş yüz bin lira ten
zili ile dört milyon lira olarak kabul etmişti. Zanne
diyorum ki elimizdeki bu cetvel, hükümetin teklifi 
olan dört buçuk milyon lira olarak kabulünü müey-
yet olacak vaziyettedir. Erkamı muhammene olarak 
dört buçuk milyon olarak yani teklif ettiğim (500 0001 
lira zammı ile kabulünü rica ediyorum. Varidat büt
çesinde böyle bir zam ve tadili icabeden noktalar var
dır. Fakat aşağıdan da tenkis etmek mecburiyetinde 
olduğumuz bir takım vardır ki aralarında bir muva-< 
zene bulalım ve daha ziyade hakikate takarrüp etmek 
için bu tadilâtı yapmak zarurîdir. Onun için bu dört 
buçuk milyon liranın kabulünü rica ediyorum. 

MÜNîR BEY (tzmir) .— Aşar Kanunu ilga edi
lince arazi vergisi sekiz misli olmuştur. Bu, nazarı iti-
bare alınmış mıdır? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
"Nazarı itibare alındığı içindir . ki arazi vergisi 
(6 000 000) lira olarak ikinci maddede gösterilmiştir. 

MÜNİR BEY (İzmir) — Geçen sene de altı mil
yon Ura idi. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Bu kabul ettiğiniz sekiz mislin iki misli bize ait de
ğildir. Kabul ettiğiniz kanun mucibince erkamin te
beddülüne mahal yoktur. Onun İçin arazi vergisi as* 
linin tahakkukatı (1 300 000) liradır. Altı misilden do-
layı altı milyona iblâğ ediyoruz. Çünkü biliyorsunuz. 
Bu gibi vergilerin tahakkukatı ile tahsilatı arasında 
ehemmiyetli farklar vardır. Cibayeti güç, fıkarayi hal
ka, zürraa teveccüh eden bir vergi itibariyle, tahak
kukatı santimi santimine tahsilat diye telâkki edilme
ye imkân yoktur. Onun için altı milyon olarak ipkası 
zaruridir. Şu halde bu fasıl yekûnunun (10 670 000) 
olarak kabulünü teklif ediyorum. Fakat arz ettiğim 
gibi bu fasılların yekûnu sureti mahsusada reye ko
nup bir karar almakta bir faide tasavvur edemiyorum. 

REİS — Efendim; Vekil Beyefendi zannederim is
tical buyuruyorlar. Her faslı reye koyacak değilim. 
Çünkü fasıllar tahminidir. Reye koyar kabul ederiz. 
Sonra şu kadar varidat çıkabilir. Tt'naenaleyh bir fas
lın yekûnu okunacak sonra diğer fasla geçilip geçil-
memesinİ reye koyacağım. Yoksa fasılların yekûnunu 
reyo koyacak değKim. 
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SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim; 
âşârın ilgası dolayısiyle mahsulât vergisi denilen bu 
vergi âşâr faslının olduğu yere mi yazılacak? 

MALİYE VEKİLt HASAN BEY (Trabzon) — 
Evet efendim. 

HACI BEKİR EFENDİ (Konya) — Efendim; bir 
sual soracağım. Burada (1 300 000) lira olduğuna göre 
altı misli sekiz milyon olması lâzım gelir. 

MALİYE VEKİLt HASAN BEY (Trabzon) — 
7 800 000 lira eder. 

HACI BEKİR EFENDİ (Devamla) — Pekâlâ o 
halde ne için yüzde yirmi, yirmi beş noksan oluyor? 

MALtYE VEKİLt HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim; arazî vergisinin tahsilatı yüzde (65 - 70) nis
petini tecavüz ettiği yoktur da onun için. 

HACI BEKİR EFENDİ (Konya) — Yüzde dok
sandan hiç aşağı değil. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim; arz ettiğim kadardır. Malûmatıma binaen 
arz ettim. 

MEHMET FUAT BEY (Kastamonu) — Aşarın 
ilgasından dolayı arazi vergisi altı misline çıkarılıyor. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Sekiz misline çıkarılıyor. Fakat İkisi bize ait değildir. 

MEHMET FUAT BEY (Devamla) — Pekâlâ, se
kiz misline çıkarılıyor. Fakat vergiler arazi vergıV 
dîye toptan gösteriliyor. Bendeniz' Kastamonu'dan 
mektuplar alıyorum. Bazı yanlışlıklar oluyor. Onun 
için, bu sene arazinin kıymeti gösterilerek vergi ko
çanları verilmesini zatıâlinizden istirham ederim. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim; bu hususa dair Heyeti Celİlenize ayrıca tek-
lifatımız da vardır. Bu teklif at, arazi vergilerinin ve-
sairenin tahakkukatına dairdir. Bunları da o münase
betle hallederiz. Hakikaten bazı müşkülât vardır. Bu. 
müfredat meselesidir. Vergi müfredat kâtipleri vesai-
renin ıslâhına uğraşıyoruz, mühim bir meseledir. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim: 
usul hakkında bir nokta arz edeceğim. Nizamname! 
dahilinin (87) nci maddesi mucibince bu, fasıl fasıl 
reye konmak lâzımdır. Yalnız (A) cetvelinin değil. 
(B) cetvelinin de ve onu takip edecek cetvellerin de 
fasıl fasıl reye konulması lâzım gelir. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Reye konulacak bir şey yoktur. Fasıl için istihsali rey 
edilir. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Muvazenei 
Umumiye Kanununa merbut cetveller hakkında fa
sıl fasıl İstihsali rey edilir. 

MALİYE VEKİLİ-HASAN BEY (Trabzon) — 
tstihsali rey edilir demek, faslın yekûnu reye konulur 
demek değildir. Arada bir (nüans) vardır değil mi? 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Hiçbir fark 
yoktur. 

RElS — Efendim; şimdi farzediniz ki şu kadar bin 
lira varidat tahmin edilmiştir. Reye koyduk, kabul 
ettik. O kadar bin lira çıkacağı muhakkak mıdır? Da
ha noksan veya daha ziyade çıkabilir. (Masraf da öyle 
sesleri.) Hayır masraf öyle değildir. Şu kadar masrafı 
kabul ediyorsunuz. Bu sarfedilmeyebilir, fakat tecavüz 
edilmez. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim; 
arazi vergisi malûmu âliniz kamilen tahsil edilmez ve 
her sene bir miktar bakaya kalır. Bunun sebebi Meh
met Bey biraderimizin de buyurdukları gibidir. Tahsil
dar köyde tahsilat yapar, bazı hane vardır ki münka
riz olmuştur. Onun arazisi diğer köylüler tarafından 
tasarruf ve ziraat edildiği halde' t ıısildar buna mut
tali olamaz. 1319 senesinde çıkan vergi koçanlarının 
arkasında her şahsın kaç kıta arazisi vardır? Mevkile-
•*i nerededir kamilen yazılmıştı. O senek! tahsilat es
nasında meselâ, köylünün, heyeti ihtiyariyenin mün
kariz gösterdiği hanenin arazisinin mevkileri yegân 
yegân gösterildiği için kimin uhdei tasarrufunda ise 
ve ziraat ediyorsa yegân yegân bulunmuş o suretle ba
baya kalmaksızın tahsilat yapılmıştır. Ondan sonra 
Hu usulü terkettiler. Bunu bendeniz geçen sene de Ma
liye Vekili Beye arz etmiştim. 

MEHMET FUAT BEY (Kastamonu) — Bakaya 
da bu cihetten kalıyor. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Devamla) — Evet 
-efendim; bakaya da bu cihetten çok kalıyor. Arazı 
müfredatı koçanların arkasına yazılır ve tahsildarlara 
verilirse, köyde kimin tarafından ziraat edildiğini bi
lir ve o suretle tahsilatını yapardı. Halbuki böyle ol
madı mı, köyün ileri gelenleri tasarruf eder. (Bu ha-
^ münkarizdir, arazisi muattaldır bilemiyoruz) der-
'er. Bu suretle bakayada kalır. Bakayanın sebebi bu
lur. Binaenaleyh arazi müfredatının koçanların arka 
•arafma yazılması behemaha! hazinenin menfaati ica
bıdır. 

MALİYE VEKÎLt HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim; teferruat, münakaşayı açıyor zannediyorum. 
Buyurdukları gîbi, 1319 senesinden 1337 senesine ka
dar böyle cereyan ediyordu. Yani 1337 Muvazenei 
Umumiye Kanununu tetkik edecek olursanız görür
sünüz ki o zaman müfredat kâtipleri Maliye memur
ları mcyanında lâğv edilmiştir. Bilâhara iade edildi. 
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İade edildikten sonra bunların ikmaline çalışılmakta
dır. Bir de arazi sahiplerine, ashabı mükellefiyete ko
çan tevdi edilmesi mecburi değildir. Bu tebliğ mec
buriyeti vaktiyle kanuni idi. Fakat sonra bîr kanunla 
koçan ve tezkere tebliğ etmek mecburiyetini kaldırdı
nız, ihtiyaridir, tsterse alır, istemezse almaz. Binaen
aleyh meselenin halledilecek olan diğer cihetleri var
dır. Her $ahsı mükellefin kaç parça arazisi olduğunu 
vergi kaydı ile göstermek enjağlam bir usuldür ve en 
sağlam bir muameledir. Buna doğru yürümekteyiz. 
Noksanlarımızı da İkmal edeceğiz. Binaenaleyh bu 
ihtiyari olarak vergi tezkeresi almak meselesini de 
tebdil edeceğiz ve mecburî bir şekle koyacağız. Heyeti 
Celilenizm arzusu yerine gelmek için, o mecburiyeti 
kanun İyeyi vaz etmekten başka çare yoktur efendim. 

FERÎDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim; bu 
usul meselesinin herhalde halli icabeder. Nizamnamei 
Dahili Muvazenei Maliye Kanununa merbut cetvel
lerden alelıtlak bahsetmektedir. Yani masarif bütçesî 
ve masarif bütçesinin fasılları ne suretle reye kon
mak lazımsa, diğerlerinin meselâ (S) cetveli; hidemaiı 
vataniye tertibinden maaş tahsisi hakkındaki masarif 
cetvelinin de aynı suretle reye vazı lâzım gelmekte
dir. Nizamnamei Dahilînin bu faslında mevzubahis 
olan hususata taallûk eder diğer bir madde mevcut 
değildir. Nizamnamei Dahilî diyor k i : «.Seksen yedin
ci madde : «Muvazenei Maliye Kanununa merbut cet
veller hakkında vükelâ hazır olduğu halde fasıl fasıl 
İstihsali rey olunur.» istihsali reyin başka manası yoTc-
tur. Reis Paşa Hazretleri bu varidattır, belki fazla 
tahsilat yapılır buyurdular. Fakat bir miktarı muay
yen milletvekillerince tespit edildi mi, o miktarı mu
ayyenin haricine çıkılamaz. 

MALİYE VEKÎLt HASAN BEY (Trabzon) — 
Hayır, hayır buyurduğunuz varidatta varit değildir. 

FERİDUN FİKRÎ BEY (Devamla) — Binaenaleyh 
bu hususun müzakere İle tenevvür etmesi lâzımdır ve 
bu noktanın iyice taayyün ermesi icabeder. Çünkü 
arz ettiğim gibi Nizamnamei Dahilide fark yoktur. 
Cetveller alelıtlak reye konur diyor. Onun için çok 
rica ederim Heyeti Celileyi tenvir buyursunlar ve 
kabeden müzakere açılsın ki sakat bîr mecraya gir
meyelim. 

REİS — Efendim; Feridun Fikri Beyin sözüne iti
raz eden varsa söz vereceğim. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim; müsaade buyurursanız bendeniz bazı maru
zatta bulunacağım. Bendenizin noktai nazarıma göre 

- 275 

1341 C : 1 

varidat fasılları katiyyet ifade edemeyeceği İçin, öte
den beri taamül olarak her faslın yekûnu rakam ola
rak reye konmazdı, müteakip faslın müzakeresine ge
çilirdi. Masraf fasıllarında dahi böyle idi. İstanbul 
Meclislerinde bu tarzda olmuştur. Halbuki masraf fa
sılları ile varidat fasılları arasında esaslı fark vardır. 
Masraf fasıllarında yekûn olarak Heyeti Celile ne ka
bul etmişse, onu bir santim tecavüz ettirmenin imkâ
nı ve ihtimali yoktur. Meğer ki Meclisi Âliden tah
sisatı munzamma şeklinde yeniden bir tahsisat talep 
edilmiş olsun. Oradaki erkâm katidir. Şu hidemat için, 
Meclisi Âlinin kabul etmiş olduğu fasılların yekûnu şu
na baliğdir. Onu icra edecek olan Heyeti. Vekilenin 
bîr santim tecavüz ettirmesine imkân yoktur. Ettirirse, 
tecavüzü tahsisat meselesi çıkar. Halbuki varidat ka
nununda (B) cetvelinin maddesi ne diyor. Varidatı 
umumiyei devlet şu kadar milyon lira olarak tahmin 
edilmiştir diyor. Erkâmı sureti katiyede tespit etmez, 
Mevzu kanunlara istinaden cibayet edilecek olan ver
ginin nispeti, matrahı, tarzı cİbayeti, tekasitİ muay 
yendir. Heyeti Celilenize varidat fasılları olmak üzere 
arz edilen erkâm; bundan evvelki seneye ve daha ev
velki senelerin vasatisine göre, bu sene zarfında aynı 
vergilere aynı matrahlara müstenit olmak üzere tah
min edilerek ifade edilen erkâmdır. Fiiliyatın, haki
katin behemahal bu hudut dahilinde kalacağı malûm 
değildir. Heyeti Celilenizm kabul ettiği esas bir ka
nuna merbuttur. Verginin matrahı vesairesi o kanun
la tayin edilmiştir. O esasa göre tahsilat ve cibayet 
edilen varidat, vergi neye baliğ olursa, hepsim hazine 
irat kaydetmeye mecburdur. Kabul buyurduğunuz 
faslın yekûnunu tecavüz etti diye bir miktarın iade 
meselesi mevzubahis değildir. Bendenize* fasıllar hak
kında dahi mükerrer rey vardır. Bir kere Muvazenei 
Umumiyeye merbut (A) cetveli mucibince muhtelifi 
devaire ait füsul üzerine rakamlar tespit buyuruyor
sunuz bunların yekûnundan bir şey çıkıyor. Yekûnu 
umumu masraf... Devairi muhtelîfei devlete tahsisat 
olarak, bu sene için verilen şu kadar milyon lira bi
rinci madde .mucibince kabul edilmiş diyorsunuz, şu 
halde bir defa müfredatını kabul buyuruyorsunuz, bir 
de yekûnunu kabul ediyorsunuz, bendenizce bunda 
bir tekerrür vardır. Siz bir tekerrür görmüyor muşu* 
nuz? (Görüyoruz sesleri.) Varidat İçin İse fasılları tes
pit etmeye imkân yok, miktarı muhammeni şu kadar 
olmak üzere kabul edilmiştir şeklinde madde umumî 
olarak yazılır. Zaten varidat fasıllarıyle, masraf fasıl
ları arasındaki esaslı fark bundan ibarettir. Masraf fa
sıllarının bir santim tecavüz İmkânı yoktur. Varidat 
fasıllarının İstinat ettiği vergi kanunu mucibince o 
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vergi neye baliğ olursa kâffesini cibayet edip varidat 
kaydetmek, imkanı mevcuttur. Onun İçin rakamlarının 
fasıl fasıl sureti katiyede tespitine lüzum yoktur ve 
bunlar bendenize çoktan halledilmiş mesail gibi ge
liyor. 

BESİM BEY (Mersin) — Vekil Beyefendi buyu
ruyorlar ki fasılların ayrı ayrı reye vazına lüzum yok
tur. Pekâlâ; acaba burada olduğu gibi hükümetle en
cümen arasında ihtilâf olursa ne olacaktır? Bu fasılda 
hükümet dört buçuk milyon teklif etmiş Muvazenei 
Maliye Encümeni dört milyon olarak kabul etmiştir. 
Şu miktarı Meclise arz etmek için reye vazına lüzum 
yok mudur? 

MALİYE VEKİLt HASAN BEY (Trabzon) — 
Aız ettim efendim, tahmini olarak bütçeye yazılma
sı lâzım gelen erkâm dört milyon değildir. Dört bu
çuk milyondur. Sebebi 1340 senesi on aylık tahakku-
kat cetveline nazaran bu varidattan yani müsakkafat 
vergisinden elimize dört buçuk milyon lira geçeceği 
anlaşılıyor. Bu şu demek değildir ki dört buçuk mil
yon değil, dört milyon altı yüz bin lira geçerse alma
yacağız. Herhalde dört buçuk milyondan fazla ge
lirse yine alacağız. Katî olarak reye koymanın faidei 
ameliyesi nedir? 

NAtM HAZIM EFENDİ (Konya) — Tahmini 
tasvip demektir. 

BESİM BEY (Mersin) — Hangi tahmin tercih edi
lecek? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim; arz ediyorum. Faslın rakamı için vaad ver
mem. Zaten fasıl, fasıl müzakere etmenin, reye koy
manın fevaİdi budur. Efendim; işin ilmî münakaşası
na geçecek olursak fasıl nedir? Niçin muayyen birta
kım vergiler ve fasıllar ayrı ayrı bir fasıl altında muh
telif mevaddan mürekkep olarak meydana geliyor 
Niçin o faslın bir maddesi başka fasla girmiştir? Bun
ları araştıracak olursak esbabı hikmeti bütçelerde 
mümkün mertebe tasarruf İcrasını temin maksadı ile
dir. Yoksa bir daire üzerine bir tahsisat yekûnu da 
kabul etmek de mevzubahistir. O zaman istediğiniz 
kadar bütün hidemat için ayrı ayrı ne kadar masraf 
verilmiş olduğunu tefrik etmeye imkân bırakılmamı; 
olur. Tasarrufatın müfredatını dahi arayabilmek için
dir kî fasıllarda rey istihsali zarurî olmuştur. Nihayet 
bir faslın ihtiva ettiği maddeler üzerinde, Maliye Ve
kilinin müsaadesiyle münakale İcrası salâhiyeti veril
miştir. Bundan maksat teferruatı tespit ve tasarrufu 
temin İçindir, Fasıl nedir? Fasıl, yekdiğeri ile müteka-
rip olan envai masarife derler. Bunlar öyle lıidema-

tı muhtelifeyi ihtiva eder ki onun ihtiva ettiği mad
deler arasında tekarüp vardır. Birinin icrası diğerinin 
icrasını istilzam eden envai masraf bir fiil altında ahzı 
mevki eder. İşte bu .(Vut) edilecek muhtelif milletle
rin parlamentoları bütçenin müzakeresi der demez 
derhal fası] üzerine müzakereye başlamamışlardır. Ev
velâ daire daire yekûn üzerine tahsisat vermeye baş
lamışlardır. Bİlâhara tecrübe ile görülmüştür ki fiili
yatta, bir dairenin yekûn tahsisatını kabul etmek, o 
dairenin tahsisatın müfredatında istediği şekilde oy
nayacağı gibi kendine mevdu tahsisattan ne miktarı
nın nerelere sarfettiği malûm olmaz. Bu suretle kuv-
veı İcraİyeye toptan bir tahsisat vermenin, israfatı mü-
eddi olduğu fiiliyat ve tecarüple anlaşılmıştır ki derece 
derece, kısım kısım en nihaye fasıllara kadar inİlmiş-
tir. Fasıllardan sonra maddelere kadar inilememiş
tir. 'Bir fasla ait olan muhtelif hizmetlerin de Meclisi 
Âlinin tasdiki İle kesbi katiyet ettirilmesi fiiliyatta 
icabatına göre elastikiyeti büsbütün izale olduğu İçin 
buralara kadar inilmemiştir. Fasıllara kadar inilmiş ve 
orada kalmıştır, ve bunun mahiyeti, masraf için kabul 
edilen tahsisatın katî olduğuna ve bundan başka mas
raf ihtiyar edilmesi hilafı kanun bulunduğuna dair 
ahkâm vardır. Varidat fasılları ile masraf fasılları 
arasında bu fark vardır efendim. Fakat varidat fasıl
ları için bu mevzubahis değildir. 

ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Efendim; diyorsunuz ki 
fasıllar reye konmamalı. 

Halbuki o fasılların yekûnunu ihtiva eden madde 
reye konacaktır. Fakat belki bu fasıllardan birine 
muhalif olan bulunacak ve bu suretle fasıllar reye 
konmadığı takdirde o fasılların yekûnunu ihtiva eden 
madde de Meclisin reyi ekseriyeti göstermezse ne ya
pacaksınız 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Meclisi Ali bütçeyi tasdik etmediği zaman ne vazi
yet hâsıl olursa aynı vaziyet hâsıl olur. 

. ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Meselâ filân fasıldaki 
rakam hayalidir diye ekseriyet ayağa kalksa, ne ola
caktır? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim; müsaade buyurursanız, bu rakamın hayalî> 

olup olmadığını meydana çıkaracak şey, bu faslın 
yekûnundan anlaşılamaz. Gerek hükümetin ve gerek 
onunla beraber tetkikatmı tamik eden encümeninizin 
bu hususta verdiği izahattan bunun hayalî olup ol
madığı anlaşılacaktır. Yoksa reye konmasından bir 
mana çıkmaz. Rey erkâmı hakikata irca edecek de
ğildir. O izahattır ki hakikati meydana çıkaracaktır. 
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Bu izahatı dinledikten sonra ve o fasılların yekûnları 
(A, B, S) cetvellerinin birer maddesiyle yani muva
zene! umumiyenin mevaddı kanuniyesinde zaten reye 
konulmuş olduğuna göre bendeniz diyorum ki, fasıl
lar İçin ayrı rey vermek mükerrerliktir. Başka bir şey 
değildir. (Kâfi sesleri.) 

MUSA KAZIM EFENDİ (Konya) — Müsaade 
buyurulursa bir sual soracağım. Bu münakaşanın fai-
de ameliyesi nedir? Bu faslın müzakeresi kâfi görüle
rek diğerine geçilmiştir veyahut kabul- edilmiştir. Bun
ların faidei umtmıiyesi nedir? Her iki şekle göre ne 
mahzuru vardır? Ne faİdesi vardir? Meselâ beşinci 
faslın müzakeresi bittikten sonra altıncı fasla geçil
diği zaman beşinci fasılda bir şey vardır diye tekrar 
beşinci fasla geçilebilir mi? O faslı elli bin lira zam 
için tekrar münakaşa açılabilir mi? 

MALÎYE VEKİLİ HASAN BEY (Devamla) — 
Efendim; bendenizce bir faslın yekûnu böyle müzake
re edilip geçildikten sonra henüz bunların yekûnunu 
temin edecek olan maddei umumiye, yani Muvazene* 
Umumiye Kanunu kabulü katiye iktiran etmediği için 
mezkûr kanun reye konmazdan evvel fasıllardan her
hangi birisi üzerinde bir mütalâa karşısında bir zam 
veya tenkis iktiza ederse yapılabilir iddiasındayım. 
Fakat Heyeti Celileniz geçen gün masraflar İçin ayrı 
bir noktai nazar kabul buyurdunuz : Yekûnu kati 
olarak reye konur. Binaenaleyh fasıl ve maddelere ilâ
ve ve zammı böyle yapmayalım, ilâve lazımsa A faslı, 
B faslı diye bu şekilde koyalım denildi. Nitekim şim
diye kadar muameleyi de böyle yaptık, Bendenizce 
bir faidei ameliye vardır. Fakat o faidei ameliyeyi 
tedrisat kürsüsüne bırakınız. Bu İşin burada faidesi 
yoktur. Bendeniz şunu arz etmek isterim ki fasılların 
yekûnunu tespit etmek aynı zamanda vergilerin tah
silatı bu rakama baliğ olacaktır, bundan başka hiçbir 
meblâğ alamazsınız şeklinde değildir. 

REÎS — Efendim; usul hakkında kâfi miktarda 
arkadaşlar söz söyledi. Esasen bunda iki fikir vardır. 
Ya faslın yekûnunu reye koyacağız veyahut diğer fas
la geçilmesini reye koyacağız. Diğer fasla geçilmesini 
reye koyduktan sonra ve geçildikten sonra o fasıl ka
bul edilmiş demektir, 

MUSA KAZIM EFENDİ (Konya) — Efendim; 
usulden bendeniz bir şey anlamamıştım, Son sualim
den gördüm ki aradaki fark zayii olmuştur. Müzakere 
kâfi görülerek fasıllara geçilmek esası vardır. Bütçe 
kanunu İle masraf ve varidat bütçesinin sonunda Mu
vazene! Umumiye Kanununun maddeleri müzakere ve 
kabul edileceğine nazaran fasıllarda kabulü kati mua

melesi yoktur. Onun İçin taamülen «beşinci faslın mü
zakeresini kâfi gören el kaldırsın.» denilerek iktifa 
ediliyordu. Hattâ kabul edenler de deniliyordu. Kabul 
demek, müzakerenin kifayeti demektir. Halbuki bu o 
demek değildir ki müzakeresi yapılmış ve1 müzakeresi 
kâfi görülen fusule avdetle oraya yeniden zam ka
bul etmek veyahut onu tenkis etmek demek değildir. 
Yani kabulü katiye iktiran etmedi diye bir fasla son
radan elli bin veya yüz bin lira zammı veyahut ten
zili demek o faslın tekrar müzakeresini kabul etmek 
demek değildir ve o zaman bütçe kanununun müza
keresine hacet yoktur ve bunun kıymeti kanuniyesi ol
maz, teselsül olur. Bu ise mantıken yanlıştır, batıldır, 
Filhakika fasıllar hakkında bütçe kanununa tabi ola
rak kabulü katî yoktur diyoruz. Fakat müzakerenin 
kifayeti kabul edilmiş demektir. Yani müzakerenin 
kâfi görülmesi fiilen katî olarak kabul edilmiş demek 
değildir. Eğer öyle olmazsa bu içtima abes olur. Mü
zakere zait olur ve mesele devreder gider, teselsül eder 
durur. Binaenaleyh Maliye Vekili Beyin usulü muza-
kere hakkında buyurdukları gibi; müzakere kâfi gö-
-ülerek diğer fasla geçilmesi hakkındaki teklifleri ve 
ddiası doğrudur. Çünkü kanunu kabul etmiyoruz. 

Yalnız faslın müzakeresi kâfi görülüyor. Müzakeresi 
kâfi görülen fasla zamaim yapılması, tenkisat yapıl" 
ması caiz değildir. Çünkü o zaman Meclisin mesaisi 
abes olur. (Mesele halloldu, kâfi sesleri.) 

REİS — Efendim; bir fasıldan diğer fasla geçİlı İ 
dikten sonra herhangi bir faşla avdet etmek yoktur. 
Bu mevzubahis değildir. (Doğru sesleri, reye sesleri.) 
Binaenaleyh müzakerenin kifayetini reye koyacağım, 
Zaten usul hakkında söylenen sözlerden arkadaşlar 
tenevvür ettiler, maksat anlaşıldı. Yani bir fasla geç
tikten sonra o fasla avdet etmek yoktur. Esas nokta! 
nazar da budur. Fasılları bu suretle ayrı ayn müzakere 
eder ve reye arz ederiz. 

Fasıl Lira 

1 Müsakkafat ve arazi vergileri 10 670 000 

RElS — Efendim; birinci faslın yekûnu 
(10670000) liradır. İkinci fasla geçilmesini kabul bu
yuranlar lütfen ellerini kaldırsın... Kabul etmeyenler 
ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

2 Temettüat 4 250 000 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? (Hayır 
sesleri.) 
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MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim; bu fasla zam yoktur, aynendir. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Reis Paça 
müsaade buyrulur mu efendim? 

REİS — Buyurunuz. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim; 
Temettü Kanunu yerine Hükümet bu sene kazanç 
kanunu diye bir lâyiha getirdi. Bu lâyilıayı encümen 
müstacelen intaç etti ve Muvazenei Maliyeye verdi. 
Evvelâ lâyihanın son maddesinde kanunun 1341 sene
sinde çıkacağını tahmin ederek 1342 senesinde tat
bikini bir madde ile talep ediyor. Eğer bu içtinıada 
bu kanun Meclisi Âliye gelip de intaç edilmezse 
bunun tatbiki 1343 senesine kalacaktır. Çünkü ma
lûmu âliniz teşrinievvelde baslar, Şubat nihayetine 
kadar tahakkuk eder, muamelesi ikmal edilir, bilmem 
ne olur. İşte Meclisi Âli devrei tatiliyesinden sonra 
bu kanunu ele alırsa 1341 senesi nihayetine kadar 
ikmal edemez. 1342 senesinin teşrinisanisinden ifası
na başlanırsa tatbiki 1343 senesine kalır. 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazi
antep) — Meclîsin tatil olacağını kim söylüyor? 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Devamla) — O başka; 
fakat her halde kanunun çıkması lâzım gelir, şayet 
kanun çıkmazsa arz ettiğim gibi kazanç kanunu 1343 
senesinde tatbik edilmiş olur. Sonra efendim; o ka
zanç kanununun bir maddesinde, ilga edilen Harp 
Vergisinin yerine Temettü Vergisi konuyor ve bir 
teklif yapıyor. Onun İçin bu çok mühimdir. Bendeniz 
Muvazenei Maliye Encümeninden çok rica ederim, 
bu kanun nasıl ki Kavanİni Maliye Encümeninden 
çıkıp da kendilerine tevdi edilmişse onlar da bu şe
kilde Meclisi Âliye sevk etsinler. 

SAKİR BEY (Çatalca) — Tetkik ediyoruz efen
dim. 

REİS — Efendim; başka söz isteyen var mı? 
KÂMİL BEY (İzmir) — Efendim; temettü ver

gilerinin tarhında nisbetsizlik vardır ve bunu da 
Muvazenei Maliye Encümeni, mazbatasında tasrih 
etmiştir. Bazı şirketler vardır ki bunların sermayeleri 
yüz bin liradır. Belki de ondan fazladır. Halbuki 
sermayedar namına konulan temettü vergileri ile o 
gibi müesseselerde yüz lira yüz elli lira aylıkla çalışan 
memurlara konulan temettü vergisi aynı nisbettedir. 
Bunun için temettü vergilerinin âdil ve müsavatkâr ol
ması hususunda lâzım gelen hususata ehemmiyet 
vermelidir. 

Sonra, amelenin temettü vergisinde de bir nis
petsizlik vardır. Bazı şimendifer ameleleri haftada iki 

bin kuruştan az yevmiye veya haftalık alırlar. Bun
lara senede kırk liradan fazla temettü verkisi kon
muştur. Bu muhtacı tadildir. Çünkü malumu âliniz 
amele yalnız temettü vergisi vermekle mükellef de
ğildir, başkaca belediyeye ait bir teklifat ile de mü
kelleftir. Sonra, TemettüatVergisi ile mükellef olan 
amele kendi ailesinin iaşe, ibate vesairesi için mas
raf ihtiyacına da mecbur olduğundan temettü vergi
sinin de her halde tadili lâzımdır. Binaenaleyh tadil 
yapılmadığı takdirde bütçe lehine tebeddül hâsıl ola
caktır. Onun için bendeniz de Süleyman Sırrı Beyin 
teklifleri veçhiyle bunun her halde tesrii ile netice
lendirilmesini İstirham ediyorum. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim; temettü vergisi hakkında söz söyleyen ar
kadaşlarımın çok hakkı vardır. Mütalâalarına iştirak 
ediyorum. Bu tatbikattaki adaletsizlikler zaten herke
sin kazancı nisbetindedir. Adaletsizlik, mümkün mer
tebe herkesin kazancı ile, serveti ile vergi almak husu
su temin edilmediği içindir ki Hükümet, bugün Mu
vazenei Maliye Encümeninde bulunan lâyihayı ihzar 
ederek müzakereye tevdi etmiştir. Temettü vergisi me
selesi gayet mühim ve güç bir şeydir. Hükümet o 
lâyihayı ihzar edip buraya göndermek için çok müş
külât çekmiştir. Siz bilirsiniz ki bizde temettü vergisi 
iptidaî bir şekilde, güç bir mevzudur. Matrah ne-
yanında en ziyade müşkülâtı hissedilen ve diğer ka-
vaidi teklifiyeye mümanaat eden yegâne vergi temet
tü vergisidir. Bu verginin atisi ve istikbali bizim İçin 
çok büyüktür. Bunun manzumei tekâlif meyanında 
esaslı bir vergi haline gelmesi, mühim varidatın bir 
kısmının bu vergiden alınması bir kaidei umumiye 
olarak kabul edilebilir. Bu birçok safahattan, mem
leketin sanayi ve ticaretiyle onu takip edecek olan bir 
tekâmülden geçtikten sonra arz etmiş olduğum gaye
ye varabiliriz. Bendeniz de Encümenden ayrıca rica 
ederim. Hakikaten bunun neticesi bütçe lehine medar 
olacaktır. Fakat, esasen uzun olan bu lâyihanın büt
çe ile Heyeti Celilenİzden çıkmasını temine imkânı 
maddi görememekteyim. Esasına taraftarım ve bu
nun süratle İntacı için bendeniz de istirham ederim. 
Bira an evvel tatbiki, hem mükellefin ve hem de Hü
kümet menfaatine muvafıktır. Fakat derhal yetişti
rileceğini katiyen zannetmiyorum. Bu fasıl hakkında 
tadilât teklifim yoktur̂ . Aynen kabulünü rica ediyo
rum. 

REİS — Efendim; ikinci faslın yekûnu {4 250 000) 
lira olarak tespit edilmiştir. Üçüncü fasla geçilmesini 
kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Kabul etmeyenler 
el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 
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Üçüncü fasıl harp vergisidir, fakat karsısında 
bir şey yoktur. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim; Muvazeneİ Maliye Encümeniniz bütçe hak
kındaki tetkikatı yaparken bir teklifi vardı. Memu
rinin mümkün mertebe ikdan için zamaim esası tek
lif edilmişti. İcra kılınan tetkikat neticesinde bütçe
deki muvazenesizlik dolayısıyle memurinin bu. sene 
terfihi için bir hatve atmak müsaadesi görülememiş
tir. Ancak memurin maaşatından yüzde üç nispetinde 
alınan verginin tayyı üzerine mazbatasını yazmıştı. 
Sonra daha büyük masraflar kabul etmek mecburi
yeti karşısında kalışı, Muvazeneİ Maliye Encümeni
ni bu noktai nazarından sarfınazar etmeye mecbur 
etmiştir. Hükümetin elindeki tahkikat cetveline göre 
teklif edilen (600) bin lira da azdır. Bendeniz bu ver
ginin affından sarfınazar edilerek kemafissabık bu 
sene de tahsiline devam edilmesini ve tahakkuk eden 
erkamın bir milyon lira olarak tensip buyurmasını 
arz ediyorum efendim. Çünkü elimizdeki tahakku-
kat cetveli bunun tahakkuk edeceğine delildir. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — O halde memurine 
tam bir yem borusu olda Bir taraftan zam deriz, di
ğer taraftan yok deriz. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Devamla) — 
Bir milyon lira olarak kabul edilmesini rica ediyo
rum. Bu, aşağıdaki tenzilâtımızın karşılığıdır. Mu
hakkaktır ve hayali değildir. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Muvazeneİ 
Maliye Encümenini de dinleyelim. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim; 
Hükümetten gelen ve Kavanini Maliye Encümeninde 
intaç edilen kazanç vergisi kanununun esbabı muci-
besinde; harp vergisini ilga ettik, buna mukabil ka
zanç- vergisiyle mükellef tuttuk diyor. Yarın o kazanç 
vergisi kanunu Meclise gelir ve Meclis de kabul eder
se ve tekrar alınırsa mükerrer olmaz mı? 

MALİYE VEKİLİ HASAN' BEY — O kanun 
bunu ilga ederse almayız, o vakitde onu si
leriz, bundan bir şey kaybetmeyiz. Elverir ki o ka
nunu çıkarınız, fakat uzundur. Bunun yakın zaman 
da çıkmasına imkân ve ihtimal yoktur. Onun için 
bendeniz arzu ediyorum ki, o kanun çıkıncaya ka-
darki vaziyeti maliyemiz bunu İcabettirmektedir • bu 
kanun mucibince bir milyon lira tahakkukat vardır. 
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REİS — Encümen ne buyuruyor? 
MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ MAZ

BATA MUHARRİRİ SAKİR BEY — Maliye Ve
kâletinin tespitini kabul ediyoruz. 

REİS — Buyurunuz, izah ediniz. 

SAKİR. BEY (Çatalca) —, Encümen harp vergisi 
hakkındaki noktai nazarım mazbatasında uzun uza-
dıya arz etmiştir. Filhakika bu vergi, kabul edilen 
bir kanunu muvakkatla ihdas olunmuştur. O vakit 
beş matraha istinat ediliyordu, bu matrahlar zaman 
zaman tadilâta uğramıştır, bugün bir matrah kal
mıştır. O da memurin maaşatıdır. Maliye Vekili Bey
efendinin izah ettiği veçhile bu sene bütçesi Hükü
metten geldiği vakit, memurin maaşatına umumî bir 
zammı derpiş etmişlerdi. İcra ettiğimiz tetkikat ne
ticesinde anlaşıldı ki miktarı 7 - 3 milyona baliğ olan 
böyle bir zammın icrasına imkân yoktur. Fakat me
murlarımızın maruz bulundukları maişet buhranı he
pimizce malum bulunduğu veçhile hiç değilse 1328 
senesinde muvakkat bir kanunla ihdas edilmiş ve bir 
sene devam etmesi o zamanki kanunla nazarı dikka
te alınmış olan böyle bir verginin temadi edip gel
mesine karşı, hem onu bir taraftan ilga etmek ve hem 
de memurlara yüzde üç nispetinde otsun ufak bir 
şey himmet etmeyi encümenimiz muvafıkı adaTet 
gördü. Fakat şimdi Maliye Vekili Beyefendinin izah 
ettikleri veçhile bütçemizde masraf yekûnu 179 mil
yon ve küsura baliğ olmuştur. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
200 milyona baliğ olmuştur. Simdi arz edeceğim. 

SAKİR BEY (Devamla) — 200 milyona baliğ ol
muş mudur? Varidatımız, 149 milyon olduğuna göre 
ara yerde hâsıl olan farkı kapatmak bizim İçin pek 
mühim bir vazife teşkil eder. Bu noktai nazardan 
Encümeniniz pek büyük bir arzuyu adaletle İlgasını 
teklif ettiği bu vergiden maalesef sarfınazar etmek 
mecburiyetinde kalmıştır. 

RAHMİ BEY (Trabzon) — Bu, Alî Paşa vergisi 
oldu, 

REİS — Efendim; üçüncü faslın bir milyon Ura 
olarak kayıt ve tespit edilmesini Muvazeneİ Maliye 
Encümeni teklif ediyor. Kabul edenler lütfen el kal
dırsın. (Zammı reye koyun sesleri) 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY — Zam yok
tur, aslını ipka ediyoruz, 

-n27S — 
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REİS — Dördüncü, fasla geçilmesi kabul edil-
rtiezse, demek ki 3 ncü fasılda tespit edilmiş olan 
miktar kabul edilmemiş demektir, aynıdır. Üçüncü 
faslı bîr milyon lira olarak tespit ettiler. Dördüncü 
fasla geçilmesini kabul edenler lütfen el kaldırsın.., 

REİS — Celseyi açıyorum, henüz reylerini isti
mal buyurtnayanlar reylerini versinl İstihsali ârâ hi
tam bulmuştur. Efendim. 

Seyri sefain idaresine 1341 senesi bütçesine mah
suben avans itasına dair kanuna (162) zat reye işti
rak etmiştir. Muamele tamamdır. (159) Kabul, (1) 
ret, (2) müstenkif vardır. Binaenaleyh kanun (159) 
rey İle kabul edilmiştir. 

Evkaf Müdiriyeti Umumiyesi 1341 senesi büt
çesine mahsuben avans itasına dair kanuna (162) zat 
reye- iştirak etmiştir. Muamelesi tamamdır, (159) 
kabule (1) ret, (2) müstenkif vardır. Binaenaleyh ka
nun 159 rey ile kabul edilmiştir. 

Öksüz yurtları müdiriyeti umumiyesinin 1341 
bütçesine mahsuben avans itasına dair kanuna (162) 
zat reye iştirak etmiştir. Muamele tamamdır. (159) 
Kabul, (1) ret, (2) müstenkif vardır. Binaenaleyh 
kanun (159) rey ile kabul edilmiştir. 

Demİryollar inşaat ve İşletme Müdiriyeti Umumi
yesi 1341 senesi bütçe kanununun mevkii meriyete 
vazına kadar İfa olunacak hidemat hakkındaki ka
nuna (162) zat reye iştirak etmiştir. Muamele tamam
dır. (159) Kabul (1) ret ile (2) müstenkif vardır. Bi
naenaleyh kanun (159) rey ile kabul edilmiştir. 

D) 1341 senesi varidatı umumisi bütçesi. 

REİS — Varidat bütçesinin müzakeresine de
vam ediyoruz. 

Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Dördüncü fasla 
geçilmesi kabul edilmiştir. 

Efendim; on dakika teneffüs etmek üzere celseyi 
tatil ediyorum. 

Hitamı Celse; Saat : 4,15 

Fasıl Lira 

4 Bedeli nakdü askerî 1 500 000 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim; mahsuben avans itasına dair dördüncü fa
sıl bedeli nakdü askeridir. Hükümet, bu vergiyi İlk 
olduğu için çok ihtiyatla bir milyon kabul etmiştir. 
Halbuki Muvazenei Maliye Encümeniniz (1,5) mil
yon liraya çıkarmıştır. On aylık tahakkukatım oku
yorum. Tahakkukatla tahsilat aynıdır. Bedeli nak
dü askerî 2 979 956 lira kadar para tahakkuk et
miştir. Zaten tahakkukatla tahsilat müsavidir. Bina
enaleyh bu fasla (1,5) milyon lira ilâve edebiliriz 
efendim. Fasıl (3) milyon olacaktır. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Galiba varidatı 
artıra artıra taşıracaksınız. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Devamla) — 
Tenzilâtı da arz edeceğim, sırası geliyor. Encüme
nin (2,5) milyon üzere muvafakatları vardır, Ben< 
deniz de ihtiyatla (2,5) milyonu kabul ediyorum efen
dim. 

REİS — Arif Bey sualinizi sorunuz. 
ARİF BEY (Eskişehir) — Efendim; bu seferber

likte bu kadar varidat ahzt kabildir. Bazı yerlerde 
seferberlik vardır bu varidat tenzilâta uğrar. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Devamla) — 
Bu arz ettiğim rakam seferberlik olmadığı zamana 
aittir. Burada bir buçuk milyon teklif edilmiştir. Hal
buki okuduğum rakam üç milyona kariptir. Fakat 

» • » • < > ı ı ••«"• 

İKİNCİ CELSE 

Bcd'i Müzaheret; Saat : 4,50 

REİS : Kâzım Paşa 

KÂTtPLEK : Ragıp Bey (Zonguldak), Talât Bey (Kângın) 
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ihtiyatla hareket etmek için (2,5) milyon teklif edi
liyor. 

ARİF BEY (Eskişehir) — Alınmayacaktır. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Devamla) — 
İşte bunlar nazarı dikkate alınmıştır. (2 979 056) 
lira tahakkuka! ve tahsilat vardır. Bu da 1340'da-
dır. Onun için (2,5) milyon lirayı emniyetle kabul 
edebiliriz, 

REİS — Efendim; dördüncü fasla bir milyon lira 
daha ilâvesiyle (2,5) milyon olarak Hükümet ve En-

'cümen tespit etmiştir. O halde dördüncü fasıl (2,5) 
milyon olmuştur. Buna nazaran dördüncü (A) fas
lına geçilmesini kabul edenler el kaldırsın... Kabul 
etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

A/4 Mükellefiyeti askeriye vergisi 300 000 
REİS — Söz İsteyen yoktur. Beşinci fasla ge

çilmesini kabul edenler el kaldırsın... Kabul etme
yenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

5 Davar, deve, canavar resmi 5 100 500 

Efendim; altıncı fasla geçilmesini kabul edenler 
el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul 
olundu. > 

Fasıl Lira 

6 Aşar 20 350 000 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Mahsulâtı arziye vergisi 
olacaktır, 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim; şimdi de aksi başlıyor. Bir kere aşar değil, 
buna mahsulâtı arziye vesaire diyoruz (mahsulâtı ar-
ziye sesleri) Evet mahsulâtı arziye vergisi diyoruz. 
Bunu, encümeniniz (16) milyon lira olarak kabul bu
yurmuştur. Hükümet de (15) milyon lira olarak tek
lif etmişti. Fakat mahsulâtı arziye vergisi kanunu 
Heyeti Celi ten izde müzakere edilip de çıktığı zaman 
nispetleri üzerinde tebeddülat olmuştur. Evvelâ Hü
kümetin (15) milyon lira olarak teklifatı, aşar yerine 
ikâme olunacak vergi için sevk ettiği lâyiha esasatı-
na göre malûmu âliniz bu aşara göre idi. Bunda yal
nız istasyonlar ve şimendiferlerde değil, dahildeki pa
zar mahalleri vesaireden dahi % 10 alınmak üzere 
teklif edilmişti. Halbuki kanunun son tadilâtında yal
nız iskele ve istasyonlardan esnayi tahmilde alına

caktır. Bundan başka % 10, lâyihada seyyanen tek
lif edilmişti. Halbuki son kabul edilen şekil, muay
yen mahsulât, hububat için % 10 idi. Fakat pamuk, 
İncir, üzüm, fındık ve emsali mahsulâttan olan ise 
yüzde sekize indirilmiştir. Şu halde bu fark nazarı 
itibare alınırsa 16 milyon liranın 12 milyon lira ola
rak kabul edilmesi muvafıkı İhtiyat olur. Heyeti Ce-
lileye şunu arz edeyim ki; bunun talimatnamelerini 
biz tevzi ettik. Mahsulünün de ne olacağı malum de
ğildir. İnşallah feyizli bir sene İçerisinde bulunmuş 
oluruz. (İnşallah sesleri). İşte efendiler; bu nispetle
rin farkları olmak üzere encümenin kabul etmiş ol
duğu 16 milyon yerine, 12 milyon olarak nazarı iti
bare alınması lâzımdır. 

Sonra efendim; ikinci maddede, tütün öşürü 4 
milyon lira olarak gösterilmiştir. Bu da % 10 esası 
üzerine tahmin edilmiştir. 1340 senesi mahsulâtının 
Heyeti Umumiyesi olan (55) milyon kilo, İstihsalâtı 
umumiye olarak nazarı İtibare alınmış ve buna gö
re hesap edilmiştir. Halbuki yeni kanun mucibince 
tütün ihracatından alınan resim her halde '% 8'dir. 
Bunun için dört milyon yerine bir milyon tenzili ile 
3 milyon ve 16 milyon yerine de 12 milyon ki min-
hayselmecmu bu faslın yekûnundan beş milyon lira 
tenzil edilmek lâzımdır. Ve bunun tenkis edilmesi za
rurîdir efendim. 

TALÂT BEY (Ardahan) — Efendim; vİlâyatı se-
lasedeki maktu vergilerden tenzil edilmesine dair bir 
takrir vermiştim ve bu takrir encümene hayale edil
mişti. Mademki aşarı umumî olarak lağv edilmiştir. 
Orada da alınan maktu ( vergiye yani arazi, emlâk 
vergisine karşılık olmak Üzere şimdiki mevzuatı ka-
nuniyeye göre bîr şey yapmak İmkânı yok mudur 
efendim? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) - i 
Takririniz Encümene havale edilmiştir. Encümen mü
zakere ederek bunu bir maddei kanuniye olarak bu
raya getirirse o zaman müzakere ederiz. Fakat simi 
diki mevzuatı kanuniyeye göre esasen orada aşar usu
lü cari olmayıp eskiden olduğu gibi maktu vergi usu
lü cari olduğundan, bu usulün tadilini tazammun 
eden hiç bir kanun da Meclisi Âliden geçmemiştir. 
Onun İçin bu hususta Meclisi Âliye sevk edilecek şey 
ayn bir meseledir, 

RÜŞTÜ PAŞA (Erzurum) — Asıl olan kanundur, 
Kanunun aslını orada da tatbik etmek icap eder, 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) T* 
Aslı o değildir, rica ederim. 
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RÜŞTÜ PAŞA (Erzurum) — O zaman adalet
sizlik olmaz mı? 

MALİYE VEKİLt HASAN BEY (Trabzon) — 
Aslı Ue ne münasebeti var? Vaziyet nazan itibare 
alınmış ve Muvazeneı Maliye Encümenine havale 
edilmiştir. 

TALÂT BEY (Ardahan) — Adaletsizlik olmasın, 
ve o havali mahrum kalmasın da. 

MALİYE VEKİLt HASAN BEY (Trabzon) — 
Tabiî değil mi efendim? 

REİS — Efendim Maliye Vekili Beyin bu beya
natına encümenin bir mütalâası var mı efendim? 

SAKİR BEY (Çatalca) — Hayır efendim; aynen 
kabul ediyoruz. 

ÖMER BEY (Kars) — Reis Paşa müsaade buy-
rulur mu efendim? 

Efendim; buyurdukları şekilde fark yoktur. Bil
mem nasıl olur? Vilâyatı selasede maktu vergi ver
dikleri halde zahireyi başka yere naklederlerse ondan 
da ayrıca vergi alınacak mıdır? Yani hem maktu ver
gi versin ve hem de zahire vergisi versin nasıl olur? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim; arz ettim ki maktuatta tebeddül yoktur. 
Muvazene! Maliye Encümeni vaziyeti tetkik ediyor 
ve Heyeti Celilenİze sevk edecektir. Ben kendi başı
ma İ; yapamam. 

RÜŞTÜ PAŞA (Erzurum) — Kanunda elviyei 
selase ayrıca asardan müstesna değildir. Diye bir ka
yıt yoktur. ; 

MALİYE VEKİLt HASAN BEY (Trabzon) — • 
Elviyei selase hububat satmaz. 

RÜŞTÜ PAŞA (Erzurum) — Nasıl satmaz? Rus
ya'ya bile sevk ediyor. 

REİS — Efendim; altıncı fasıl Hükümet ve En
cümence 15 350 000 Ura olarak tespit edilmiştir. Ye
dinci fasla geçilmesini kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsınlar... Kabul etmeyenler lütfen ellerini kal
dırsınlar... Kabul edilmiştir efendim. 

Fasıl Lira 

7 Hususi ormanlar hâsılatı 150 000 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? 
ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Müsaade buyrulur mu 

efendim? Encümenden bir şey soracağım efendim. 
Hususi ormanlardan alınan hasılat öşür idî. Şimdi 
asar kanunu kalktığına göre bunun neticesinin ne 
olacağını anlamak istiyorum. Efendim (tefsir var ses
leri). Tefsir halledilmemiştir. Bu mesele nasıl ola
caktır. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim; Muvazeneı Umumiye Kanunu lâyihasında 
bu mesele vardır ve onun müzakeresinde halledile
cektir. 

REİS — Efendim; yedinci fasıl hakkında başka 
söz isteyen yoktur. Sekizinci fasla geçilmesini kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

8 Maadin rüsumu 500 000 
RElS — Söz isteyen yok. Dokuzuncu fasla geçil

mesini kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler 
el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
Fasıl Lira 

9 Vergi tezakiri 50 000 
REİS — Söz İsteyen yok. Onuncu fasla geçil

mesini kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyen
ler el kaldırsın... Kabul edilmiştir.. 
Fasıl Lira 

10 Damga resmi i 600 000 

MALtYE VEKİLt HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim; damga resminde Muvazeneı Maliye En
cümenince kabul buyrulan bir zam vardır. Bu da 
maktu olan kısmına yapılacak zamdır ki, maktu kıs
mı iki misil tezayüt ediyor. Onun için buraya altı 
yüz bin lira ilâve edilmesi icap ediyor. Bir milyon altı 
yüz bin yerine iki milyon iki yüz bin lira olması ik
tiza eder. 

REİS — Encümenin bir mütalâası var mı? 

SAKİR BEY (Çatalca) — Kanun icabıdır, kabul 
ediyoruz efendim. 

REİS — Efendim; onuncu fasıl gerek hükümet 
ve gerek Encümence 2 200 000 lira olarak tespit edil
miştir. Onbirinci fasla geçilmesini kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

11 Hazine pullan 1 000 000 
REİS — Fasıl hakkında söz isteyen yoktur. 12 nci 

fazla geçilmesini kabul edenler el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
Fasıl Lira 

12 Harçlar 875 000 
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MALtYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Müsaade buyurun, buraya bir zam vardır. Efendim; 
bu faslın pasaport ve kançılarya maddesinde bir par
ça tezayüt olduğu gibi bu sene de menşe şahadet
namesi esasını kabul ettik. Esasen bu Lozan Muahe
desi ahkâmınca ticareti hariciyede mütekabildir. Men
şe şahadetnameleri konsolos ve şehbenderimiz bulu
nan yerlerde tastık edilecektir ve bu da bir harca ta
bidir. Bundan dolayı üçüncü maddeye yüz bin lira 
ilâve etmek lâzımdır. 

Sonra kâtibi adil hâsılatını da elli bin lira zamla 
kabul edeceğiz. Burada yüzyetmiş bin gösterilmiş, 
halbuki hâsılat şimdiden 175 bini geçmiştir ki biz 
225 bin koyduk. Faslın yekûnunun 1 025 000 lira ola
rak kabulü lâzım gelir. 

REİS — Encümenin bir mütalâası var mı? 

SAKİR BEY (Çatalca) — Kabul ediyoruz efen
dim. 

REİS — Efendim; onikinci faslın yekûnunu Hü
kümet ve Encümen 1 025 000 lira olarak kabul et
miştir, Söz isteyen yoktur. 13 ncu fasla geçilmesini 
kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler 
el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

13 İhtira beratı ve alâmeti farika 5 000 

REİS — Söz isteyen yoktur. Ondördüncü fasla 
geçilmesini kabul edenler d kaldırsın... Kabul etme
yenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
Fasıl Lira 

14 Kaydiyeler 865 000 
. REİS — Söz İsteyen yok. Onbeşİncİ fasla geçil
mesini kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler 
el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
«Fasıl - Lira 

15 Cezayi nakdîler 350 000 

REİS — Fasd hakkında söz isteyen yok. 16 ncı 
fasla geçilmesini kabul edenler el kaldırsm... Kabul 
etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. Efendimi 
Vaktimiz gecikmiştir. Varidat bütçesinin müzakere
sine devam etmek üzere yarın öğleden sonra saat 
bir buçukta içtima etmek üzere celseyi tatil ediyo
rum. 

Hitamı Müzakerat; Saat i 5,25 
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Seyrtaefaitı İdaresine, 1341 Bütçesine Mahsuben Avans İtasına dair Kanamın netice) £raa 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Zamir B. 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 
Mustafa Vehbi B. 

AMASYA 
Ali Rıza Ef. 
Esad B. 

ANKARA 
İhsan B. 

ANTALYA 
Ahmed Saki B. 
Hasan Sıtkı B. 
Rasih Ef. 

ARDAHAN 
Talât B. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

ALDIN 
Dr. Mazhar B. 
Mithat B. 

BAYEZİD 
Şefik B. 

BİGA 
Samih Rıfat B. 
Şükrü B. 

BOLU 
Dr. Emin Cemal B. 
Falih Rıfkı B. 
Şükrü B. 

BOZOK 
Ahmed Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 

BURDUR 
Hüseyin Baki B, 

Reye iştirak edenler : 162 

Kabul edenler : 159 

Reddedenler 

Müstenkifler 

1 

2 

(Kabul edenler) 

BURSA 
Mustafa Fehmi Ef. 
Necati B. ' 
Nurettin Paşa 
Osman Nuri B. 

CANİK 
Cavid Paşa 
Süleyman Necmi B, 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa 

ÇATALCA 

Şak ir B. 
ÇORUM 

Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 
İsmet B. 
Münir B. 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 

DERSİM 
Feridun Fikri Bj 

DİYARBEKİR 
Cavid B. 
Feyzi B. 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 

ELAZİZ 
Muhiddin B. 
Mustafa B. 
Naci B. 
Süleyman B. 

ERGANİ 
İhsan B. 

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet B, 

ERZİNCAN 
Sabit B, 

ERZURUM 
Câzim Ef. 
Münir Hüsrev B. 
Raif Ef. 
Zİyaeddin Ef. 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi Ef. 

GAZİANTEP 
Ahmed Remzi B. 
Aİİ Cenanı B. 
Hafız Şahin Ef. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GİRESUN 
Hakkı Tarık B, 
Kâzım B, 

HAKKÂRİ 
Asâf B. 
Nazmı B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü Ef. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 
Hafız Emin Ef, 

İSTANBUL 
Ahmed Muhtar B. 
Ali Rıza B. 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Dr. Refik B. 
Hamdi B. 
Hamdullah Suphi B. 
Kâzım Karabekİr Paşa 
Süleyman Sırrı B. 
Yusuf Akçura B. 

İZMİR 
Kâmil B. 
Mahmud Esad B. 
Mustafa Necati B. 
Mustafa Rahmi B. 

Münir B, 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

İZMtT 
Ahmed Şükrü B. 
İbrahim B. 
Mustafa B. 
Saffet B. 

KÂNGIRI 
Rıfat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

KARAHİSARI SAHİP 
İzzet Ulvi B, 
Ruşen Eşref B. 
Sadık B. 
KARAHİSARI ŞARKİ 

Ali Sururİ B. 
Mehmed Emin B. 

KARESİ 
Hulusi B. 
Kâzım Paşa 
Mehmed Cavid B. 
Mehmed Vehbi B. 
Osman Niyazi B. 

KARS 
Ağaoğlu Ahmed B. 
Ömer B. 

KASTAMONU 
Ahmet Mahir Ef. 
Halid B. 
Mehmed Fuad B, 

KAYSERİ 
Ahmed Hilmi B. 
Dr. Halid B. 
Sabit B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuad B. 
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KIRŞEHİR 
Ali Riza B. 

KONYA 
Hacı Bekir Ef. 
Eyüp Sabri Ef. 
Fuad B. 
Musa Kâzım Ef. 
Naim Hazım Ef. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Nuri B. 
Ragıp B. 
Recep B. 

MALATYA 
Hacı Bedir Ağa 
Dr. Hilmi B. 
Matımud Nedim B. * 
Reşid Ağa 

MARAŞ 
Hacı Mehmed Ef. 
Mithat B. 

MARDİN 
Yakup Kadri B. 

MENTEŞE 
Şükrü Kaya B. 

MERSİN 
Besim B. 
Niyazi B. 

MUŞ 
Osman Kadri B. 
Rıza B. 

NİĞDE 
Ata B. 
H.ılİd B. 

ORDU 
Hamdi B. 
Recai B. 

RİZE . 
Ekrem B 
Esad B. 

SARUHAN 
Hacı Ethem B. 
Kema! B. 
Reşat B. 
Vas»( B. 

SİİRD 
Halil Hulki Ef. 
Mahmud B. 

SİNOP 
Recep Zühtü B. 

SİVAS 
Halis Turgut B. 
Muammer B. 
Rasin. B. 
Ziyaettın B. 

SİVEREK 
Halil Fehmi B. 
Kadri Ahmed B. 
Mahmud B. 

TRABZON 
Ahmed Muhtar B. 
Hasan B. 
Rahmi B. 
SUleyman Sırrı Ef.. 

UKFA 
Rcfet 3. 

VAN 
Hakkı B. 
Münib B. 

ZONGULDAK. 
Halit B. 
Ragıp B. 
Tunab Hilmi S. , 
Yusuf Ziya B. 

(Reddeden) 

SARUHAN 
Abİdin B. 

ANKARA 
Ali Fuat Paşa 

(Müstenkifler) 

Faik B. 
ORDU 

> < ^ I 
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Evkaf Modiıiyetİ Umumİyerine, 1341 senesi Bütçesine Mahsuben Avans İtası hakkındaki Kanunun ncticei 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Zamir B. 

AKSARAY 
Besim Atalay B, 
Mustafa Vehbi B, 

AMASYA 
Aü Rıza Ef. 
Esad B. 

ANKARA 
İhsan B. 

ANTALYA 
Ahmed Saki B. 
Hasan Sıtkı B. 
fcasih Ef. 

ARDAHAN 
Talât B. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
Dr. Mazhar B. 
Mithat B. 

BAYEZtD 
Şefik B. 

BİGA 
Samih Rifat B. 
Şükrü B. 

BOLU 
Dr. Emin Cemal B. 
Falih Rtfkı B. 
Şükrü B, 

BOZOK 
Ahmed Hamdi B. 
SUleyman Strn B. 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 

Reye iştirak edenler : 162 

Kabul edenler : 139 

Reddedenler 

Müstenkifler 

1 

2 

(Kabul edenler) 

BURSA 
Mustafa Fehmi Ef. 
Necati B. 
Nurettin Paşa 
Osman Nuri B. 

CANİK 
Cavid Paşa 
Süleyman Necmİ B. 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa 

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 
ismet B. 
Münir B. 
Ziya B. 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 

DERSİM 
Feridun Fikri B. 

DİYARBEKİR 
Cavid B, 
Feyzi B. 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 

ELAZtZ 
Muhiddin B. 
Mustafa B. 
Naci B. 
Süleyman B. 

ERGANİ ' 
İhsan B. 

ERTUÖRUL 
Ahmet İffet B. 

ERZİNCAN 
Sabit B. 

"'•— 

ERZURUM 
Câzİm Ef. 
Münir Hüsrev B. 
Raif Ef. 
Ziyaeddin Ef. 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi Ef. 

GAZİANTEP 
Ahmed Remzi B. 
Ali Cenani B. ~ 
Hafız Şahin Ef. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GİRESUN 
Hakkı Tarık B, 
Kâzım B. 

HAKKARİ 
Asâf B. 
Nazmi B. 

" İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. 

İÇEL 
Dr. Tevf ik B, 
Hafız Emin Ef. 

İSTANBUL 
Ahmed Muhtar B. 
Aİi Rıza B. 
Dr, Hakkı Şinasi Paşa 
Dr. Refik B, 
Hamdi B. 
Hamdullah Suphi B. 
Kâzım Karabekir Paşa 
Süleyman Sırrı B. 
Yusuf Akçura B. 

İZMİR 
Kâmil B. 
Mahmud Esad B. 
Mustafa Necati B. 
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Mustafa Rahmi B. 
Münir B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

İZMÎT 
Ahmed Şükrü B. 
İbrahim B. 
Mustafa B, 
Saffet B. 

KÂNGIRI 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 
KARAHİSARI SAHlP' 

Aİİ B. 
Ruşen Eşref B. 
Sadık B. 
KARAHİSARI ŞARKİ 

Ali Sururî B. 
Mehmed Emin B. 

KARESİ 
Hulusi B. 
Kâzım Paşa 
Mehmed Cavid B. 
Mehmed Vehbi B. 
Osman Niyazi B. 

KARS 
Ağaoğlu Ahmed B. 
Ömer B. 

KASTAMONU 
Ahmet Mahir Ef. 
Halid B. 
Mehmed Fuad B. 

. KAYSERİ 
Ahmed Hilmi B. 
Dr. Halid B. 
Sabit B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuad B. 
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KIRŞEHİR 
Ali Rıza B. 

KONYA 
Hacı Bekir Ef. 
Eyüp Sabri Ef. 
Fuad B. 
Musa Kâzım Ef, 
Naim Hazım Ef. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Nuri B. 
Ragıp B. 
Recep B. 

MALATYA 
Hacı Bedir Ağa 
Dr. Hilmi B. 
Mahmud Nedim B. 
Resid Ağa 

MARAŞ 
Hacı Mehmed. Ef. 
Mithat B. 

MARDİN 
Yakup Kadri B. 

MENİCE 
Şükrü Kaya B. 

MERSİN 
Besim B. 
Niyazi B. 

MUŞ 
Osman Kadri B, 
Rıza B. 

NİĞDE 
Ata B. 
Halid B. 

ORDU 
Hamdİ B. 
Recaİ B. 

C : 2 

RİZE 
Ekrem B. 
Esad B. 

SARUHAN 
Hacı Ethem B . 
Kemal B. 
Reşat B. 
Vasıf B. 

SİİRD 
Halil Hulki B. 
Mahmud B. 

SİNOÇ 
Recep Zühtii B. 

SİVAS 
Halis Turgut B. 
Muammer B. 
Rasim B. 
Ziyaettİn B. 

SİVEREK 
Halil Fehmi B. 
Kadri Ahmed B. 
Mahmud B. 

TRABZON 
Abdullah B.^ 
Ahmed Muhtar B. 
Hasan B. 
Rahmi B. 
Süleyman Sırrı B. 

URFA 
Refet B. 

VAN 
Hakkı B. 
Münib B. 

ZONGULDAK 
Halil B. 
Ragıp B. 
Tunalı Hilmi B. 
Yusuf Ziya B. 

(Reddeden) 

SARUHAN 
Abidin B. 

ANKARA 
Ali Fuat Pasa 

(Müstenkifler) 

Faik B. 
ORDU 
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Öksüz - Yurtlan MUdiriyeti Umumlyesinc, 1341 senesi Bütçesine Mahsuben Avans İtasına dair Kanunun neticei 
ârâa 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Zamir B. 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 
Mustafa Vehbi B 

AMASYA 
Ali Rıza Ef. 
Esad B. 

ANKARA 
İhsan B. 

ANTALYA 
Ahmed Saki B. 
Hasan Sıtkı B. 
Rasih Ef. 

ARDAHAN 
Talât B. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
Dr. Mazhar B. 
Mithat B. 

BAYEZİD 
. Şefik B. 

BİGA 
Samih Rifat B. 
Şükrü B. 

BOLU 
Dr. Emin Cemal B. 
Falih Rıfkı B. 
Mehmed Vasfi B. 
Şükrü B. 

BOZOK 
Ahmed Hamdı B. 
Avni B. 
Salih B. 
Süleyman Sırrı B. 

Reye iştirak edenler : 1 62 

Kabul edenler : 159 

Reddedenler : 

Müstenkifler : 

1 

2 

(Kabul edenler) 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 
Mustafa Şeref B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 
Necati B. 
Nurettin Paşa 
Osman Nuri B. 
Refet B. 

CANİK 
Cavid Paşa 
Süleyman Necmi B. 

CEBELİBEREKET 

Avni Paşa 
ÇATALCA 

Şakir B. 
ÇORUM 

Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 
İsmet B, 
Münir B. 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B, 

DERSİM 
Feridun Fikri B. 

DİYARBEKİR 
Cavid B. 
Fevzi Bi 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 

ELÂZİZ 
Mumiddin B. 
Mustafa B. 
Naci B. 
Süleyman B. 

ERGANİ 
İhsan B. 

— 2İ 

ERTUĞRUL j 
Ahmet İffet B. 

ERZİNCAN 
Sabit B. 

ERZURUM 
Câzim Ef. 
Münir Hüsrev B. 
Raif Ef. 
Ziyaeddin Ef. 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi Ef; 

GAZİANTEP 
Ahmed Remzi 'B. 
Ali Cenanı B. 
Hafız Şahin Ef. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GİRESUN 
Hakkı Tarık B. 
Kâzım B. 

HAKKÂRİ 
Asâf B. 
Nazmi B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 
Hafız Emin Ef. 

İSTANBUL 
Ahmed Muhtar B. 
Aü Rıza B. 
Dr. Hakkı Şinasİ Paşa 
Dr. Refik B. 
Hamdi B. 
Hamdullah Suphi B. 
Kâzım Karabekir Paşa 
Süleyman Sırrı B. 
Yusuf Akçura B. 

J8 — 

İZMİR 
Kâmil B. 
Mahmud Esad B. 
Mustafa Necati B. 
Mustafa Rahmi B. 
Münir B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

İZMİT 
Ahmed Şükrü B. 
İbrahim B. 
Mustafa B. 
Saffet B. 

KANGIRI 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

KARAHİSARI SAHİP 
izzet UIvİ B. 
Ruşen Eşref B. 
Sadık B. 

KARAHİSARI ŞARKİ 
Ali Sunıri B. 
Mehmed Emin B. 

KARESİ 
Hulusi B. 
Kâzım Paşa 
Mehmed Cavid B. 
Mehmed Vehbi B. 
Osman Niyazı B. 

KARS 
Ağaoğlu Ahmed B. 
Ömer B. 

KASTAMONU 
Ahmet Mahîr Ef. 
Halid B. 
Mehmed Fuad B. 
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KAYSERİ 
Ahraed Hilmi B. 
Dr. Halid B. 
Sabit B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuad B. 

KIRŞEHİR 
AliRiza B. 

KONYA 
Hacı Bekir Ef. 
Eyüp Sabrı Ef. 
Fuad B. 
Musa Kâzım Ef. 
Naim Hâztm Ef. 
Refik B. 
Tevfİk Fikret B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B, 
Nuri B. 
Ragıp B. 
Recep B. 

MALATYA 
Hacı Bedir Ağa 
Dr. Hilmi B. 
Mahmud Nedim B. 
Reşid Ağa 

MARAŞ 
Hacı Mehmed Ef. 
Mithat B. 

MARDİN 
Yakup Kadri B. 

MENTEŞE 
Şükrü Kaya B. 

MERSİN 
Besim B. 
Niyazi B. 

MUŞ 
Osman Kadri B. 
Rıza B. 

NİĞDE 
Ata B. 
Halid B. 

ORDU 
Hamdİ B. 
Recai B. 

RİZE 
Ekrem B. 
Esad B. 

SARUHAN 
Hact Ethem B. 
Kemal B. 
Reşat B, 
Vasıf B. 

SİİRD 
Halil Hulki B. 
Mahmud B. 

SİNOP 
Recep Zühtü B. 

SİVAS 
Dr. Ömer Şevki B. 
Halis Turgut B. 
Muammer B. 
Rastm B. 
Ziyaettin B. 

SİVEREK 
Halil Fehmi B. 
Kadri Ahmed B. 
Mahmud B. 

TRABZON 

Ahmed Muhtar B. 
Hasan B. 
Rahmi B, 
Süleyman Sim B. 

URFA 
Refet B. 

VAN 
Hakkı B. 
Münib B. 

ZONGULDAK 
Halil B. 
Ragıp B. 
Tunalı Hilmi B. 
Yusuf Ziya B. 

(Reddeden) 

SARUHAN 
Abidin B. 

(Müstenkifler) 

ANKARA 
Ali Fuat Pasa 

ORDU 
Faik B. 

_ 2 8 9 -
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(Kanun kabul edilmiştir.) -. 

ADANA 
Zamir B. 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 
Mustafa Vehbi B. 

AMASYA 
Ali Rıza Ef. 
Esad B. 

ANKARA 
İhsan B. 

ANTALYA 
Ahmed Saki B. 
Hasan Sıtkı B. 
Rasih B. 

ARDAHAN 
Talât B, 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
Dr. Mazhar B, 
Mithat B. 

BAYEZİD 
Şefik B. 

BÎOA 
Samih Rıfat B. 
Şükrü B. 

BOLU 
Dr. Emİtı Cemal B. 
Falİh Rıfkı B. 
Şükrü B. 

BOZOK 
Ahmed Hamdı B. 
Süleyman Sırrı B. 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 

Reye iştirak edenler : 162 

Kabul edenler : 159 

Reddedenler : 

Müstenkifler : 

(Kabul c 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 
Necati B. 
Nurettin Paşa 
Osman Nuri B. 

CANİK 
Cavid Paşa 
Süleyman Necmi B. 

CEBELİBEREKET 
Avni Pasa 

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B, 
İsmet B. 
Münir B. 

DENİZLİ 
Dr. Kazıttı B. 

DERSİM 
Feridun Fikri B. 

DİYARBEKtR 
Cavid B. 
Fevzi B. 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 

ELÂZİZ 
Mum iddin B. 
Mustafa B. 
Naci B. 
Süleyman B. 

ERGANİ 
İhsan B. 

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet B. 

ERZİNCAN 
Sabit B. 

- _ 2 

1 

2 

detûer) 

ERZURUM 
Câzim Ef. 
Münir Hüsrev B. 
Raif Ef. 
Ziyaeddin Ef. 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi Ef, 

GAZİANTEP 
Ahmed Remzi B. 
A1İ Cenani B. 
Hafız Şahin Ef. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GİRESUN 
Hakkı Tank B. 
Kâzım B. 

HAKKÂRİ 
Asâf B. 
Nazmi B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 
Hafız Emin Ef . 

İSTANBUL 
Ahmed Muhtar B. 
Ali Rıza B. 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Dr. Refik B. 
Hamdi B. 
Hamdullah Suphi B. 
Kâzım Karabeldr Paşa 
Süleyman Sırrı B, 
Yusuf Akçtıra B. 

İZMİR 
Kâmil R. 
Mahmud Esad B. 

00 — 

Mustafa Necati B. , 
Mustafa, Rahmi B. 
Münir B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

İZMİT 
Ahmed Şükrü B. 
İbrahim B. 
Mustafa B. 
Saffet B. 

KANGIRI 

Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

KARAHİSARI SAHİP 
İzzet Ulvi B, 
Ruşen Eşref B. 
Sadık B. 

KARAHİSARI ŞARKİ 
Ali Sururi B. 
Mehmed Emin B. 

KARESİ 
Hulusi B. 
Kâzım Paşa 
Mehmed Cavid B. 
Mehmed Vehbi B. 
Osman Niyazi B, 

KARS 
Ağaoğîu Ahmed B. 
Ömer B. 

KASTAMONU 
Ahmet Mahir Ef. 
Halid B. 
Mehmed Fuad B. 
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KAYSERÎ 
Ahmed Hilmi B. 
Dr. Halid B. 
Sabit B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuad B. 

KIRŞEHİR 
Ali Riza B. 

KONYA 
Hacı Bekir Ef. 
Eyüp Sabri Ef. 
Fuad B. 
Musa Kâzım Et 
Naİm Hazım Ef. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Nuri B. 
Ragıp B, 
Recep B. 

MALATYA 
Hacı Bedir Ağa 
Dr. Hilmi B. 
Mahmud Nedim B. 
Resi d Ağa 

MARAŞ 
Hacı Mehmed Ef. 
Mithat B. 

MARDİN 
Yakup Kadri B. 

MENTEŞE 
Şükrü Kaya B. 

MERSİN 
Besim B. 
Niyazi B. 

MUŞ 
Osman Kadri B. 
Rıza B. 

NİĞDE 
Ata B. 
Halid B, 

ORDU 
Hatndi B. 
Recai B. 

RİZE 
Ekrem B. 
Esad B. 

SARUHAN 
Hacı Ethem B. 
Kemal B. 
Reşat B, 
Vasıf B. 

SİİRD 
Halil Hulki B. 
Mahmud B. 

SİNOP 
Recep Zühtü B, 

SİVAS 
Halis Turgut B. 
Muammer B, 
Rasim B. 
Ziyaettin B. 

SİVEREK 
Halil Fehmi B. 
Kadri Ahmed B. 
Mahmud B. 

TRABZON 
Ahmed Muhtar B. 
Hasan .B 
Rahmi B. 
Süleyman Sırrı B. 

URFA 
Refet B. 

VAN 
Hakkı B. 
Münib B. 

ZONGULDAK 
Halil B. 
Ragıp B. 
Tunalı Hilmi B. 
Yusuf Ziya B. 

(Reddeden) 

SARUHAN 
Abidin B. 

ANKARA 
Ah Fuat Paşa 

(Müstenkifler) 

Faik B. 
ORDU 

» s ^ 
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