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YÜZ ALTMIŞ ÜÇÜNCÜ İÇTİMA 

21 Ştibat 1338 Sah 

İKİNCİ CELSE 

REİS : Birinci Reisvekili Musa Kâzım Efendi. 

KÂTİP : Atıf Bey (Kayseri) 

• • 

REİS — Efendim, celseyi kuşat ediyorum. 
Zaptı sabık hulâsasını okutuyorum. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

YÜZ ALTMIŞ İKİNCİ İÇTİMA 
20 Şubat 1338 Pazartesi 

Musa Kâzım Efendinin tahtı riyasetlerinde bilini-
kad bütçe hakkında müzakere -cereyan ederek 1338 
senesi vergilerinin sureti tahsili hakkındaki Hasan 
Fehmi Beyefendinin teklifi kabul olunarak Muva-
zenei Maliye Encümenine havale olundu. 

1. — Karadeniz Umanlarına ithal olunarak mısır I 
ve mısır unlarıyle İzmit Sancağına gelecek buğday, i 
arpa, mısır ve bunların unlarının tdınmakta olan 
gümrük resminden istisnası hakkında Muvazenei Ma
liye Encümeni mazbatası. 

MUSTAFA KEMAL BEY (Ertuğru!) — Reis 
Bey. Usulü müzakere hakkında söyleyeceğim. Bu ka
mın geçen gün uzun uzadıya müzakere edildi. Arka- I 
daşlanmız buna tamamîyle muttali oldular. Artık 
ceîsei hafiyeye lüzum yoktur. Ceisei aîeniyede yapa
lım. (Yok, yok, sesleri) 

REİS- — Maddeleri okuyoruz efendim. j 
Madde 1. — Mersin Limanı ile alelumum Kara- I 

deniz limanlarına ve İzmit ve Beyazıt livalarına ithal 
olunacak buğday ve arpa unlarından alınmakta olan 1 
gümrük resmi, 28 Temmuz 1336 tarihli kanun mu
cibince istifası icabeden miktara tenzil edilmiştir. 

Madde 2. — Karadeniz limanlarına ithal oluna
cak mısır ve- mısır unlarından alınmakta olan güm
rük resmi tarifedeki resmi asliyeye tenzil edilmiştir. 

Madde 3. — İşbu kanun tarihi neşrinden itibaren I 
Haziran 1338 gayesine kadar mer'idir. I 

Madde 4. — İşbu kanunun icrasına Maliye Vekili I 
mezundur. I 

Reis Kâtip 
Birinci Reisvekili Lâzdstan 

Musa Kâzım Ziya Kurşit 

REİS — Efendim; zaptı sabık hulâsasını reyle
rinize arz ediyorum. Kabul buyuranlar... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

REİS — Komisyonca tanzim olunan kanun metni 
ıttılaınıza arz olunur. 

2. — 1338 senesine ait bazı tekâlifin bir taksitte 
tahsHitie dair kanun. 

REİS — Buyurun Hasan Fehmi Bey. 
HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Efendim 

idarei hususiyelere ait olan küsuratı munzammaların 
tefriki mümkün olmadığı için encümen bunu da ilâve 
etmiş, Bendeniz öyle zannediyorum. Encümende de
ğilim. Fakat bu vesile ile Maliye Vekâletinin nazarı 
dikkaten şunu arz etmek is-terim ki; küsuratı mun
zamımdan vakî olacak tahsilattan bir para sarf 
etmeksizin, idarei mahalliyeye ait olan hisselerini ken
dilerine verilmek suretiyle mekteplerimiz ve memle
kette mevcut olan müesssesatımızı idame imkânını te
min yalnız o paraya arzı iftikar etmiş bir keyfiyettir. 
Bendeniz taraftar değilim. 

NUSRET EFENDİ (Erzurum) — Hasan Fehmi 
Beyefendi, bu mütalaanızı bir madde olarak ilâve ede-
iîm, 

HASAN BEY (Devamla) — Bu vesile ile derdimi 
de dökeyim de bitsin. İdarei hususdyelerin teçhiz edil
mesi, vaktiyle Teşkilâtı Vilâyat Kanunu Sle tespit edil-
m'şiüL Kabul edilmiş, fakat eski hükümetler maalesef 
bu vaadinde, bu teşkilâtında samimi davranmamışlar-

2. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 
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dır. Ahiren yapılan kanunlarla bu vaziyet Mâl edil
miştir. idarei hususiiyelerin küsuratı munzamma halin
de kendilerine tefrik ve itası iktiza eden varidatı, (bili
yorsunuz ki, Harbi Umumiden evvel son istikrazların 
yerine karşılık gösterilmiş ve düyunu umumtiye'ye bı
rakılmıştır. Buna mukabil idiarei hususiyelere ait olan 
varidata 'karşılık maliye 'bütçelerine ait olan bir tahsi
sat koymak suretiyle, diğer düyunu Devlet, masarifi 
Devlet gibi o fasla mahsus tahsisattan idiarei hususi-
yeye ait olan hisseleri, ki senei haliyede tahakkuk eden 
varidattan hisseleri değil, senei sabikadan tahakkuk 
eden miktarı mütehakkıka göre sarfiyat icra edilmek 
üzere maliye bütçesine masraf faslı açılmış ve buraya 
konan paradan sarfı icra edilmiş. Yani bidayeten Hü
kümet tevsii mezuniyet etmiş ve bilahare idarei husu
si yeleri ihdas etmiş ve ayrıca varidata ithal etmiş. Fa
kat bilahare Harbi Umumiden evvel bu esastan rücu 
etmiş ve bütün Harbi Umumî içerisinde de idarei hu-
husoiyelerin varidattı hazinelerce alınmış, bitmaş. Bu 
zamana kadar böyle gelmiş. Bendemiz idarei husu-
siyeye ait borçları üzerime aldım. Fakat bu sene, hat
ta aşardan, ayniyattan dahi, ihale ettikleramizden da
hi ayni suretle idarei hususiyelere ait olan kısmı ayı
rıp kendilerine tefrik etmek için, Müdafaai Miiliye-
min de reyini istihsal ederek tetebbüat icra ettim ve 
bugün burda hayvanat hakkında bir tahkik dolayısiy-
le Çubuk'ta Hazinenin malı olmak üzere satıldığını 
size haber verdikleri zahirenin tahkikatını icra ettim. 
Hazineye ait olan zahire değil, ayniyattan lidareî hu
susiyelere ait olmak itibariyle emriniz mucibince tef
rik edilip idarei hususiyeye aidiyeti tespit edilen his
selerin idarei hususüyeler marifetiyle satılan »hisseler
den ibaret olduğunu ve idarei hususiye marifetiyle 
«atıldığını anladım. Ziraat Bankasına ve idarei hu-
husiyelere ait hisseler hakkındaki ahkâmı kanuniye-
ye elimden geldiği kadar samimi davrandım. Ayniya
ta bile el sürülmemesine çalıştım. Fakat efendim, 
şunu arz edeyim. Vaziyeti maliyenin fena olması, ya
ni acıklı bulunması, hali hazır doiayısiyle bilhassa 
varidatı pek fakir olan livalarda varidatın tahsilinin 
yeddi vahidde olması itibariyle Hazineye merbut tah
sildarlar vasıtasiyle tahsil edilmekte bulunması itiba
riyle, velev muvakkat zaman için olsun, idarei hu-
susiyeye. ait varidatın yine de muvazenei umumiye-
den sarf edilmekten manedilmesinin imkânı yoktur. 
Bunun hakiki şekli, tahsil ve ci'bayetini dahi Hazine 
eline almasıdır. Çare; şimdi küsuratı munzamme ha
linde kaklıkça aslını Hazine tahsildarları tahsil etsin, 
küsuratı munzammesini idarei hususiyenin istihdam 
edeceğ tahsildarlar tahsil etsin. Bu şeklildıe bu ihtima-

latın çaresi yoktur. Bunun çaresi; idareli hususiye
lere ait olan hisse varidatı müstakil varidat ile müba
dele etmek ve varidatı idarei hususiyelere bırakmak 
tahsiline" ve sairesine karışmamakla mümkündür. 
Bu yeddi vahitle oldukça ve muvazenei maliye de 
mevcut bulundukça bilhassa varidatı masarifatına ki
fayet etmiş yerlerde bu müşküllerin önüne geçmek ve 
sureti katiyede çare bulunması ihtimali yoktur. Haki
ki çare budur ve bunu da yakında inşallah halledece
ğiz. Bu bütçe meseleleri biter bitoıez Nevahi Kanu
nunu bir an evvel yapalım ve idarei hususiye vazi
yetini de İslah edelim, (inşallah sedaları) Ben yine o 
teahhüdümü, yani Hasan Fehmi Beyin dediğini bu 
sene yaptım bu sene re'sen yaptım ve elimden geldiği 
kadar yapıyorum. Bunu da tahsil edersem defaten ay
lık veririm efendim. 

RElS — Müzakerenin kifayeti hakkında hu* takrir 
vardır. (Daha ne müzakere edildi sesleri.) 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Bu kanu
nun bir kere âşâra taalluku yok. Ağnam, Müsakka
fat, Arazi ve Temettüat vergilerine şamildir. Bir ke
re idarei hususiyeJeüin âşâr vergilerinin taksitleri me
selesi müzakerenin haricindedir. Maliye Vekili Bey 
beyhude yere buraya temas ettiler. Bunun bir dü
yuna, istikraza karşılık gösterilmesi senei sabıkta 
tahakkuk eden miktarı umumlinin bütçeye alınması
nı 1338 bütçesinde esaslı bir suretle halledeceğiz. 

Efendim, bu da mevzu değil. Kanununa da bir fık
ra ilâvesini teklif etmedim. Çünki buna da lüzum yok
tur. Bendeniz, yalnız Maliye Vekil^Bey şu ihtîyacatı 
malllye karşısında taksit müddetlerini kaldırdığımız 
için kendine bir fikir söyledim. Varidatı hususiyeniin 
de sarfına mezuniyet verildiği gibi kalsın dliye teklif 
ediyorum. Bunun için bir tadil de teklif etmiyorum. 
Bu varidatı hususiye meselesini elimizde bulunan 1338 
bütçesinde esaslı bir surette müzakere edeceğiz, inşal
lah edeceğiz. 

TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) — Müsaade 
buyurursanız taayyün etmesi lâzım olan bir noktayı 
arz edeyim. O da şüki; bu kanunu Heyeti Celileleri-
ne getirirken esaslı olan esbabı harbiye ilcaatiyie idi. 
Binaenaleyh bu cihetin tespit edilmesi ve sırf tacili 
tahsilat suretiyle elde edilecek bu paraların rnasanifatı 
harbiyeden gayri bir işe bilâ lüzum sarfedıimıesmin 
Maliye Vekâletinin ve icra Vekilleri Heyetinin nazarı 
dikkatinden bir an dür tutulmasını tekrar betekrar 
beyan ederim, 

ikincisi... 
NUSRET BEY (Erzurum) — Bir ay sonra mektep

leri kapatırsın, 
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HASAN FEHMİ BEY (Devamla) — Efendim, 
maruzatım yanlış anlaşılıyor. Devletin ağnam, emlâk, 
âşâr ve ilahir... (Âşâr yokfaır sesleri) Evet âşâr dahil 
değildir. Ağnam, Arazi, Temettüat, Müsakkafat ver
gileri (Temettü yok sesleri) Bu vergilerin tahsilatım 
tâail etmek ve taksitlerini imâl etmekten maksat, bil
hassa ifcaatı harbiye ve sırf bize ve hatta zaferi geti
recek olan masarifi harbiye uğrunda sarfetmek. Bu
nun esbabı mucibe lâyihası 'kanunun merdinde yoktur, 
gibi İhmal ediîmiyerek esas maksat vazu kanunun her 
an Heyeti Vekitehin nazan dikkatinden dûr tutulma-
masmı rica ediyorum. 

likinoisu; yüne okunmaya vakit olmayan bir fıkra 
vardır. Yani Encümen mazbatasında okunmaya va
kit bulunmayan bir fıkra vardır ve buna merbuten 
takdim kılınan lâyihai kanuniye heyeti ceMderinirı 
kabul ve tasdikina iktiran ettiği hini tatbikinde mena-
tıkı muhtelife sıi<ad maliyesinin nazarı dikkate dûr tu
tulmaması ve istiklâl uğrunda hiç bir fedakârlıktan 
çekinmeyen halkımıza esbabı mucibeslinlin izahına iti
na olunması, yani bu yüzden yeniden nâhoşnidîler 
tevellüdüne, dürüstü •harekete değil, hüsnü surette ic
rasına bilhassa itina olunmasını tcra Vekillerinden 
r*ica ediyorum ve kalbi! ise süai maliyesi müsait erbabı 
yesardan isti'krazatta bulunulması; hulâsa muhtelif 
şekiller tahtında düşünülerek millete en az surette ağır 
yük olmasına çalışılması da bilhassa başlıca maksut 
ve ilâvei temenniyatımızdır. Bunun haricinde encümen
de bu maddeyi konuşurken, encümen âzasmdan ba
zı arkadaşlarımız ve kendim de dahil olduğum halde 
bir nokta üstünde ihtilâf ettik. O da şudur : Tabii 
ekalliyette kaldık. Onun için maddenin metnine geç
medi, sırf malumat kabilinden Heyeti Celilenize arz 
ediyorum, 

HACI ŞÜKRÜ BEY (Diyarbakır) — Ekseriye
tin fikrini müdafaa etmeye mecbursunuz. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Tabii ek
seriyeti müdafaa ettim. Şimdi ekseriyete yakın bir 
adette muhalefet vardır. Dört ekseriyete karşı üç mu
halif imza vardır Onlar meyanında kendim de var
dım. Binaenaleyh müsaaide buyurunuz izaç edeyim. 
O da şudur: Taksitleri kaldırarak defaten aldığımız 
bu vergi ve tahsilatta, şüphesizdir kii, mükellefin mem
leketin müdafaa ve istiklâli uğrunda bir defa daha 
bazı zarar ve ziyana katlanacaktır. K'İm bilir o koyun 
sahipleri bu vergiyi verebilmek içtin daha ucuz bir fi
yatla satmak mecburiyetinde bulunacaktır Hulâsa bir
takım zarar, ziyan tebellür edecektir. Buna mukabil 
devlet vergisinden de bir zarar ve ziyan kabul edil

mesini muvafık görüyoruz ve biliyoruz kd defaten 
alınacak bu vergilerden yüzde muayyen bir tenzilât 
yapılsın* Bundan maksadımız tahsilatları tfkuda mu
kabil bundan da yüzde beş tenzilat yapılsın. 

HASAN BEY (Maiye Vekili) (Trabzon) — Sar
raf hesabını çevirdi maliyeyi. 

HASAN FEHMt BEY (Devamla) — Maiye Ve
kili Bey bununla devlet hesalbatınm sarraf ve banka
ya çevirildiğmıi söyledi. 

Kâşki bu devletin umuru maliyesi bir gün gelsede 
bankaya tahvil edilse ve kâşki o günü görmek saadeti 
bize nasip olsa. Asıl maksadımız şudur ki, bugün
kü nesiid efendiler, bu memleketin ve kendinin istiklâ
lini kurtarmak için pek çok kısmım da ahlâfma dev
retsin Hiç şüphe etmiyorumki bu yolda on milyon lira 
eline geçerken ve defaten tahsil edMirken beşyüz 
bin lira kadar bir tenzilât vukubulacak ve 'bu da zam 

-> olunacaktır. Fakat bugün açık gibi onun kapatılması 
zamanlara, şendere mütevakkıf olan usule müracaat 
edilecek, yani yarın âtilerini temin edeceğimiz ahlatı
mız dahi bu günden iştirak ettirilmiş olacaktır ve bu 
da adalete ve dünyada her tarafta nazarı dikkate alı
nan esasata muvafıktır. (Emsali var mı sedaları.) 
Evet vardır. 

HASAN BEY (Maliye Vekili) (Trabzon) — Efen
dim evvela Mazbata Muharriri Tevfik Rüştü Bey 
biraderimizin, müsaade buyururlarsa, hareketarai ten
kit etmek isterim. Mazbata muharrirleri kendileri ekal
liyet tarafında dahi kalsalar Encümenin ekseriyet 
fikrini müdafaa ile iktifa etmeleri lâzım gelir. Muhaı-
lif olan 'aza, onlar kendi ekalliyet fikirlerini müdafaa 
için kâfidir. 

Sonra orta yerde mevzuu bahis olan teklife gele
lim. Tekasitin ilgasından ve defaten tahsiline müsaa
de verilmesinden dolayı diyorlar, ki; bu vergilerîn 
% 5'i itibariyle tenkis edelim. Düşünüyorum, bunun 
neticesi ne olacak, evet yüz kuruş vergi verecek bir 
adam defaten vereceği için 95 kuruş vermekle vergi 
kararından beri olacaktır. Ama bunu ticaret şeklin
de ve yahut suveri aharla yine bunlara yükleneceğiz. 
Binaenaleyh açığı çoğaltmanın manası nedir, bunu 
anlamıyorum. Ahaliye bir iyilik etmiş otaııyacağızkî. 
Yeni, yenii vergilerle yine onlara yükleneceğiz. Bahu
sus işin içinde erbabı temettü gibi, eshabı emlâk gibi 
daha ziyade az zaman zarfında kendilerinden beş mil
yon lirayı tedarik etmek ümidinu beslediğimiz sınıfın 
bu vesile ile % 5 suretiyle keselerini doldurmamız 
doğru değildir. Bendeniz bu tedbirin hiç 'bir noktatf na
zardan kabulünü muvafık göremâyorum. (Muvafık 
sesleri.) 
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MUSTAFA KEMÂL BEY (Ertuğrul) — Köylüye ! 
taalluku olan bir mesele var. (Gürültüler) Fukaraya : 

taalluk eden bir mesele var. Ben de azayım, onu 
izah edeceğim. (Gürültüler) Bunu halletmek lâzım 
gelir. "Rica ederim dünleyinıiz. Bendeniz de Muvazenei 
Mâliye Encümeni âzasındanım. Mevzuu müzakere 
oflan mesele Müda'faai Milıliyeniin muhtaç olduğu beşi 
milyon liranın peşinen verilmesi meselesidir. Bu me
seleyi uzun boylu müzakere ettik. Bu parayı vermek 
iiçin kimden para alalım diye düşündük. Sonra erbabı 
yesardan taksitle alınacak paraları defaten bir taksit
te 3131101- dliye karar verdik. Bu bir taksitte alınacak 
paralar yine birdir Temettüat Vergisi, erbabı servet, 
ashalbı akar, yani erbabı yesardan alınacaktır. Ağnam 
Vergisi de erbabı ticaretten alınacaktır. Muvazenei 
'Mâliye Encümeninde 'bu suretle karar verildi. Şimdi 
Arazi Vergisi de girdi, Mülk Vergisi de girdi Fuka
ranın nesini alacaksınız? Öküzünü satacak, koyununu 
«attacaklar, nesini alacaklar? Yazık değil mi 'bunlara? 
Yalnız istenîi'len bu beş milyon lirayı bu iki temettü 
•ve ağnam kâfidir. 

REİS — Müzakerenin kifayetine datir takrirler 
vardır. 

SALİH EFENDİ (Erzurum) — Reis Bey; bir şey 
arz edeceğim. Müsaade buyurun arkadaşlar, bir şey 
hatırlatayım, sonra reye koyunuz. 

'REİS — Efendim; roüzakerenlin kifayeti hakkın
da takrirler vardır. Müzakerenin kâfi görülmesini ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... Müzakere kâfi gö
rüldü. 

SALİH EFENDİ (Erzurum) — Efendim müzake
renin kifayeti aleyhinde hür şey söyMyeceğim. (Müza
kere kâtöi görüldü sedaları) Müzakerenin kifayetin
den sonra bir mebusun söz söylemeye hakkı vardır. 
Beyefendiler, kalbul ettttiğim'iz şu meselede emlâk ve 
arazi, temettü, ağnam meselesidir. (Arazi yoktur se
daları) Vardır efendim. 

REİS — Salih Efendi madde hakkında söyleyece-
ğirirai maddelere geçince söylersiniz. 

Efendim heyeti umum'iyesii hakkında müzakere 
kâfi görüldü. Şimdi maddelere geçilmesini kabul 
ddenfer lütfen el kaldırsın... Maddelere geçilmiştir. 

pirinci madde tekrar okundu) 
SALİH ÖPENDİ (Erzurum) — Beyefendiler; ara

zi meselesi yamız şöhdr halkı ohıpta kasabalarda otu
rarak halka arazüsiinti ekıtirip bictirenlere bu kanunun 
teçmiıl edülmesi lâzım gelirse, yalnız intifa edenlere 
h«raiİ!İıirse ha mâkuldür. Çünkü şehir ahalisi arazi 
Bdhttbidir. Arazisini koy halkına ektirip biçtirmekte 

ve Ibundan intifa etmektedirler. 'Bunlarla ifctâfa olu
nursa mümkündür. Fakat köylünün mutasarrıf oldu
ğu araziyi istisna etmezsek; 'bu bir zulmü sarih «eşfcü 
eder. Çünkü vergi veren onlar, aşar veren onlar, har
bi yapan onlar, harpte ölen onlardır. Tekrar ellerin
de baş parası yoktur ki onu arazi için versinler. 

Emlâk meselesine gelince : Köylerde mesken ha
neler de emlâktir. Köylerde meskenhane üzerinde 
ikinci 'bir vergiyi defaten almak zulmü sarihtir. Bu
nu ka'bul edelim, ki şehir halkından meskeohane sa
hipleri ve kasabadaki meskenhane ahalisinden bu 
vergiyi alırsak Ibu da zulümdür. Burada nazarı (Kiba
ra alınması lâzım gelen elinde en muhlim mesele mü
sakkafat vergisi, han, maza, dükkân vesaire safajp-
lerinedir. Buna hasretmek lâzımdır. Yoksa bunları 
köylüye yükletmek doğru değildir. '(Onun vergisi yok
tur sedaları) Vardır efendim. 

Sonra (beyefendiler; 'bunu unutmayınız ki ağnam 
diyorsunuz, ağnam şiimdlittfukara elindedir. Tadaıtdan 
sonra zenginin eline geçer. Şimdi tadattan evvel fu
karanın elinden ağnam vergisi alacaksınız. iBunlar yi
ne darlaşıp getirip zenginlere satacak. Bu ağniyai 
gasıp, yine çimi çıplak 'bir takım fukaranın sırtından 
geçinecek. 

'Mesıekmin en ruhlusu temettudur. Bunlardan beş-
yüz kuruştan fazla temettü verenlerden bir senelik, 
iki senelik, hatta on senelik alsanız da hakdır, sevap
tır. Tüccarların yüzde kırk emvaline vaz'ıyed ettiniz. 
Aoalba tüccarlardan 'hangisi zarar etti? Çünkü metresi 
üç liraya bir mal satarken emvaline vaz'ıyed ettiniz, 
altı liraya çıkardı. Bu da fukaranın sırtına yüklenmiş
tir. Emlâki şehir ahalilerine ve müsakkafat -vergileri
ne hasretmek, meskenlhaneleri istisna etmek, araziisi 
kezalik şehirlerde bulunup da köylülere ekdirirse on
ların arazisinden almak ve köylünün arazisini istisna 
etmde şartiyie tatbik edilirse febiha. Ağnam bedeİâtını 
şimdi kalbul etmek kaöiyen doğru değildir. Fukaranın 
elindedir. Tadat ediıldikıten sonra zenginin elifle geçe
cek, ibu suretle fukara iki defa ısoyuılacak. Her türMi 
vergi veren bunlardır, yazıktır. 

TEVFÎK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) — Arkadaşlar, 
s>iz Hükümetin maliye sandığına beş milyon kâğıdın 
girmesinü istediniz. MecftMriiz masarifatı haTbiyeye 
alelacele yetişmek için asgarî 'beş milyon kâğıdm der
hal sandığa girmesini 'istedi. Binaenaleyh bilâvasıta 
vergilerimizden, yani takshe merbut vergilerden öyle 
bir tanesi yoktur M 'beş milyonu getirsin. Şandı bir 
kaçını böyle 'bir araya getirip de bunu tedarik etmek 
iiçin emlâk vergisini, hiç 'bir ciheti istisna edHroemek 
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suretiyle, iScJL mülyon küsur getirir. Temettü, hali ha
zırı ite onu bile getiremiyor. Ona karşı encümen Ma
liye Vekili jle birlikte düşündü. Temettü vergisini ti
caret vergisiyle birleştireceğiz ve o sayede ondan üç 
dört milyon İra kadar (bir vergi geHireoekdir ki o da 
ıbu kanuna taibi olacaktır. (Hesabatınıza göre alıtı mıil-
yon ökiu sedaları) 

Ağnama gelince; onun heyeti umumiyes'i beş mil
yon. Bakayasını nazarı itibara almıyorum. Şimdi dü
şününüz ki beş milyon yalnız maısarifatı harbiye kar
şılığı istiyorsunuz. Efendiler; bu Meclis devam etmi-
yecek mi? Hükümet makinesi duracak mı acaba, bu 
aylar zarfında başka para sarfetmiyecek miyiz? Ge
lecek aylar için konuşuyorum. Demekki beş milyon 
alelacele masarifatı harbiye iiçin isterken, hiç olmaz
sa yedi sekiz milyon hesap ettik. Encümenin hesabı 
ile on milyon getiren bu vergiler işte bu hesabın ve 
bu vergilerin mecmuudur. On mülyon tahmini bir he
saptır. 

BÎR MEBUS — Tevfik Bey; bu arazi vergisini 
hiç bir suretle katmayınız. 

TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Devamla) — Müsaade 
buyurun. Maruzatımı ikmal edeyim. Bu vergilerin 
mecmuu on milyon tahmin edildiğine göre ellimizde 
ancak yedi - sekiz milyon geçecektir. Binaenaleyh 
çok arzumuz var; bu halkımızı sıkmayalım, şüphesiz 
bir kısmını ayıralım. Fakat ihtiyacımızın önünde bir 
çok arzularımızdan vaz geçmek mecburiyetindeyiz. 

Arazi vergisine gelince : Biraz sonra okunacak 
kanunda görüleceği üzere, esas itibariyle, arazi ver
gisini biz muvafıkı nısfet telâkki etmiyoruz. Düşü
nüyoruz ki bu arazide yetişen mahsulattan aşar alı
nır. Üzerine kurulan binalardan, inşaatından emlâk 
vergisi alınıyor. Daha ne almak işitiyorsun. Fakat 
mademki Devletin azim bir ihtiyacı malisi vardır. 
Bunun karşısında bu beş taksitlin tamamımı yani bir 
seneliğini birden alıp arazi vergisiini... (Gürültüler) 

NEBİL EFENDİ ı(Kara)hisarısahip) — U ç bir 
vergi verdin mi sen? 

TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Devamla) — Her halde 
bana hitap edenlerden daha çok verdim. 

NEBİL EFENDİ (Karahisamsahip) — Eğer vermiş 
v,; s aydın böyle bunu söylemezdin. 

TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Devamla) — Çok vergi 
verdim. Halen bana sorandan fazla vermekteyim. 

NEBİL EFENDİ (Karahİsarı Sahip) — Veren 
adam bunu söylemez efendim. 

TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Devamla) — Arazi ver
gisi esas Atibariyıte muvafıkı nasafet değildir. (Gürül-

ler) Bu gibi hususatta arkadaşlarımın dinlemelerini 
rica ederim. Çünkü en canlı bir meseleyi mevzubahs 
ediyoruz. Arazi vergisi esas itibariyle adalete muga
yirdir. Bunun ilgasına gitmelidir. Bu (Meclislin... (Şim
di bunu bırakınız efendim sesleri) Halkın lehine olan 
bir sözü niçin bırakayım. Ben onun için diyorum !k!i, 
arazi vergisi haksız bir vergidir. Aşar alıyorsun, bil
mem ne alıyorsun. Fakat bu gün ihtiyacatı malî önün
de hiç olmazsa bir kaç senelik vergisine almakla bu 
işi ilga etmek lâzımdır. Buna dair bir kanun vardır 
ve o kanunun tatbikatını teyit edici bir madde olmak 
üzere buraya da girmiştir. Yani bir seneliği defaten 
istenilince vereceğim. İhtimal ki Encümenle Maliye 
Vekili beş senelik teklif ediyor. Heyeti CeKleniz bu
nu üç senelik kabul ederse o vakit bu kanuna arazi 
vergisinin girmesiyle öyle bir vaziyet hadis olacaktır. 
Mademki bir seneliğini vereceğim ikiyi de vermek su
retiyle bundan büsbütün kurtulayım. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Efendim 
maddede bunlar yazılı değildir. Tevfik Rüştü Bey
den rica ediyoruz, bu kıymettar sözlerini bize bütçe
de söylesinler. Zira burada o yoktur. 

TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Devamla) — Arazi ver
gisi vardır efendim. Arazi vergisi kalksın mı kalkma
sın mı? Mesele bundan ibarettir. 

HASAN BEY (Maliye Vekili) (Trabzon) — Efen
diler gayet kısa söyliyeceğim. Müsaade buyurunuz 
efendim. Arazi vergisinin takibatı... 

REİS — Hasan Bey; Ziya Bey sizden bir sual so
racaktır. 

YUSUF ZİYA BEY (Bitlis) — Temettü vergisiyle 
ağnam vergisi ne kadardır efendim? 

HASAN BEY (Devamla) — Ağnam vergisi beş 
milyon, temettü vergisi de buna yakındır. 

YUSUF ZİYA BEY ÇBİtlis) — Bu ne biçim şey
dir. Rica ederim. Halbuki aradığınız ve istediğiniz 
beş milyon liradır. Ara yerde havamı yutalım. (Gü
rültüler) 

HASAN BEY (Devamla) - - Ne yapalım efendim. 
Arazü vergisinin tahakkukatı bir milyon küsur lira
dır. Tahslilâtı ise bir kaç yüz bin liradır. Zaten bu ver
gi mukassatan değildir. Yani mevcut bir taksit var
mış ta bu kanun ile taksitini refedıiyorsunuz zan ve 
telâkki etmeyiniz. Arazi vergisii taksite merbut değil
dir. Dcsfaıten tahsil (için zaten elimizde salâhiyet var
dır. (Öyle ise buraya niçin koydunuz sesleri) Bunu 
defaten tahsilini teyit etseniz bile köylünün vaziyeti
ni nazarı itibara alrnak mecburiyetindeyiz. İsterseniz 
çıkanınız. Ancak buraya girmesi lâzım gelen bir me-
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sele vardır ki, o da harp kazançları vergLsJd&r. Ma
lumu âliniz Harp Kazançları Vergisi Kanunu muci
bince ve kabul ettiğiniz maddei mahsusa icabı ola-
ralk kesbl katiyet etmiş olduğu halde kabili tahsis de
ğildir. Bu maddei kanuniyede harp kazançları olan 
kimseler bundan fevkalâde güzel istifade ettiler. Bir 
kirazı dereoatı kanuniyeden geçinceye kadar üç sene 
geçer. Bu suretle on para vermezler. Heyeti CeSile-
den istirham ederim. Derecaıtı kanunıiyeden çıkınca
ya kadar tahakkuk eden miktarın tahsilünu kabul ede
cek olursanız. (Kabul ederiz sesleri) derhal maksadı
mız hasıl olmuş olur. 

REİS — Bütün itirazat arazi vergilerinin bu mad
deye ithal edilmemesi üzerinde tecemmu ediyor. Al
dığım muhtelif takrirlerdeki, bunlardan Salih Bfendd 
arazi vergüsimin tayyını Zülfü Bey ve Hasan Fehmli 
Bey keza arzu ediyorlaır. 

SALİH EFENDİ (Erzurum) — Yalnız onunla 
değildir Reis ©ey. 

REİS — Bolu Mebusu Şükrü 'Beyin takriri okutu
yorum. 

Riyaseti Celileye 
Müeccelen ve mukassaıten alınmakta olan vergiler

le ağnam resm'imin muaccelen tahsil olunmasına göre 
bunlardan % 5'nin mükellefin menfaatına tenzilini 
teklif eylerim. 21 Şubat 1338 

'Bolu Mebusu 
Şükrü 

MUSTAFA KEMAL BEY (Ertuğrul) — Reis 
Bey, bendenizin de takririm vardır ve onda arazi ve 
emlâk kaydının tayyını istiyorum. (Yok yok sesleri) 

REİS — Efendim müsaade buyurunuz. Şükrü 
Beyin şimdi bir takriri dahli vardır, onda mutlaka 
arazi kaydının tayyını yapalım diyor. (Gürültüler ve 
kabul sedaları) 

MUSTAFA KEMAL BEY (Ertuğrul) — Reis Bey 
benlim takririmi de okuyunuz. 

(AHMET HAMDİ EFENDİ (Muş) — Reis Bey, 
rica ederim, başka takrirler de vardır, onlar da okun
sun. 

REİS — Efendim müzakerenin kifayetlini kabul 
edenler lütfen el kaldırsın,.. Kabul edilmiştir. 

Efendim şimdi şu mutlak ve mukayyet olan teklifi 
reye koyalım, mutlak kabul edilirse... 

HASAN BEY (Maliye Vekili) (Trabzon) — Mik
tarı mütehakkm defaten tahsili içlin bir defa şu arazi 
meselesi nd halledelim. 

RBİS — Bunun hakkında mukayyet ve mutlak 
olması için bir takrir vardır efendim. Binaenaleyh 

arazi kaydınm bu maddeden tayyını kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Arazi kaydının tayyı kabul edil
miştir. 

Efendim emlâk meselesi de vardır. Bunun hak
kında Kütahya Mebusu Cemi Beyin de bir takriri 
vardır. Fakat, ondan evvel Bolu Mebusu Şükrü Beyin, 
defaten ödenecek vergilerden % 5 tevziat yapılmasına 
dair takririm tekrar okuyacağım. 

ı(Bolu Mebusu Şükrü Beyin takriri tekrar okundu.) 
(Ret, ret sedaları) 
REİS — Takrid reylerinize arz ediyorum, kabul 

edenler... Etmiyenler... Kabul olunmadı efendim. 
Efendim, şimdi Muş Mebusu Ahmet Hamdıi Beyin 

takririni okutuyorum. 
Riyaseti Celileye 

Mevzuubahs birinci maddede müfredatı gösterilen 
tekâiifden (tekâlifi seneviyesi 101 kuruştan noksan 
olanların istisnası) fıkrasının maddeye (ilâvesini teklif 
eylerim, 

Muş Meşbusu 
Ahmet Hamdi 

REİS — Takriri kabul edenler... Ret odundu. 
Efendim, şimdi Cemil Beyin takririni okutuyorum. 

Riyaseti Oelileye 
Maddeye akar vergisinin de 'ithalini teklif eylerim. 

Kütahya Mebusu 
Cemi! 

REİS — Efendim bu takriri kabul edenler ellerini 
kaldırsın... Ret olundu. 

HASAN BEY ('Maliye Vekili) (Trabzon) — Efen
dim benim bir teklifim vardır, onu reye koyunuz. 

VASFİ BEY (Karesi) — Hükümet namına teklif 
edilen harb kazançları hakkında Maliye Vekiili izahat 
versinler. 

REİS — Efendim Mustafa Kemal Beyin emlâk 
kaydının dahi maddeden tay edilmesine dair bir tek
lifi vardır, onu reyinize arzediyorum. Maddeden em
lâk kaydının tayyını kabul buyuranlar lütfen el kal
dırsın... Kabul edilmedi, 

Efendim mühim bir takrir tebliğ edeceğim. Hacı 
Şükrü Bey diyorlar ki : Arazi kaydı yerine harb ka
zançlarım ikame edelim. (Kalbul sesleri) Fakat birinci 
ve ikinci fıkralar hakkında Maliye Vekili iüe Reşat 
Beyin teklifleri vardır. Efendiler kabul ettiğiniz ka-
vanini mevzua ile müeccel vergilerin tadüine dairdir. 
Şimdi Reşat Bey tarafından verilmiş bir tadilname 
takriri gekli. 

HASAN BEY (Maliye Vekili) (Trabzon) — Esa
sen harb kazançları hakkındaki Kanun kabul edil-
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migtt. Yahuz. Kanunun bir maddesi diyor ki; 27, 28 
fcâtfHL ttomlisyıODL teşekkül edecek ve bu suretle... 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — O halde 
bumı ne için tekrar buraya sokmak istiyorsunuz. 

HAISAJN BEY (Maliye VekM) (Trafom) — Efen
dim. arzettiğim gibi, bunu istiyorum. Kanunun bir/ 
maddesi dttyor ki; derecatı kanunliyeden geçerek, yani 
temyiz kanun mukarreratHidan geçerek kesbi kat'iyet 
etmedikçe tahakkuk etmiyen miktar tahsil edilmesin. 
Ben, bununla bu miktarın tahsilimi (istiyorum. (Gü-
r-ültüler) 

REİS — ©fendim, Hasan Beyefendinin kabul edSi-
di dedakteni kanun Meclisi Alice vaktiyle kabul olu
nan ve kanunu mahsusa ile hükümetçe 1337 ve 1338 
seneleri bütçeleriyle «teklif olunan tahmini bir milyon 
'lira hsup kazançlarıdır. Elimdeki teklf bundan iba
rettir. 

REŞAT BEY (Saruhan) — Efendim, teklif En
cümendedir. Bir milyon ılira olarak tahmin edilmiş
tir. 

ŞÜKRÜ BEY (Boihı) — İkttisaıbı kat'iyet kesbet-
mryen bir vergiyi nasıl kalbul ediyorsunuz efendim. 

REİS — Samban Msfbusu Reşat Beyin Harp Ka
zançları hakkındaki teklifini okutuyorum. 

Riyaseti Geîüeye 
Meclisi Afice vaktiyle kabul olunan kanunu mah

susu 51e Hükümetçe 1337 ve 1338 'bütçeleriyle tah
min olunan bir «milyon lira harfe kazançları vergisinin 
'bu meyana ithaliyle defaten tahsilinin kabulünü tek
lif eylerim. 

Saruhan Mebusu 
Reşat 

REİS — Efendim bu takriri kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Kalbul edilmiştir. 

NEHtL EFENDİ (Karahisarı SaJhib) — Reis Bey, 
maddedeki «teküfü» kelimesini «tahmini» olarak tas
hih etsinler. 

RBtS — Tashih edilecektir efendim. 
ATIF BEY (IBayazit) — Reis Bey bunu celsei ha

fiyede heyeti umumiyettin tetkik edilsin, ondan son
ra bu tarzda tatbik edilmek üzere Kavantini Maliye 
Encümenine gönderelim, ondan sonra da 'burada mü
zakeresini yaparız. 

REİS — Efendim; Hakkı Hami Beyin bir takriri 
daha vardır. Bununla birinci maddedeki mesken ver
gisinin ilgasını teklif ediyor. 

HAKKI HAMİ BEY (Sinop) — Efendim şimdi 
bendeniz mesken nedir; emlâk nedir söylyeceğim. 

Emlâk denilince akla, akar gelir ve hakikaten, böy
ledir. Akar vergisine «tabii olanların müeccelini muac
cel 'hale koymakda bir heySs yoktur. Fakat mesken 
vergisinin tâctii caiz değildir. «Çünkü irat yok, (Gü
rültüler) Rica ederim, arazi ite meskenin yekdigerin-
den hemen Mç bir farkı yoktur. <Hayır sesleri) Mü
saade buyurunuz efendim. Efendiler, bu gün emvali 
umumiyeden tahsil edilemeyip bakayada kalanları 
tetkik ederseniz, çoğunun, mesken vergisi olduğunu 
göreceksinüz. Bundan istifade edecek köylüdür. Rica 
ederim, ağnam vergisini tacil etûiraiz. (Gürültüler) 
Bendeniz mütemadiyen halkçılığı ilân eden »bir Mec
lisin köylüye şiddetle taalluku olan 'bir meselede fe-
veren etmesine hayret ederim. 

HASAN BEY (Maliye Vekili) (Trabzon) — Efen
dim esasen köylünün mesken vergisi yoktur, ondan 
muaftır. 

TAHSİN BEY (Aydın) — Rica ederim kalbul 
edilmiş bir şey üzerinde tekrar müzakere nasd olur? 

HAFIZ MEHMET BEY (Trabzon) — Efendite, 
köylüler için kabul edilen madde hakkında tekrar 
müzakere mi etmek lâzımdır. 

HAKKI HAMİ BEY (Sinop) — Efendim; söyle
mek bendenizin vazifemdir, kabul edip etmemek ise 
heyeti âîiyenizsin reyine vabestedir. Hepsini martta 
tahsil edelim, on 'bir ayda seyredelim. Ne alacaksı-
ıiiz beyefendiler? Haydi aşan da şimdiden ihale ede
lim. Aşarın bundan farkı nedir ki istisna ediyorsu
nuz? 

HASAN BEY (Maliye Vekili) (Trabzon) — Farkı 
vardır efendim. 

HAKKI HAMİ BEY (Devamla) — Ağnam Üe aşarın 
hiç faikı yoktur. Ağnamın hasılatı ancak üç 
ay sonra elde edilir. Halbuki zeriyatın hasıla
tı dört ay sonra çıkacaktır. Fakat efendiler bunu id
rak edemediler. Ne için aşan ihale etmiyorsunuz? 
Zira bununla onun arasında hiç bir fark yoktur. Fa
kat efendi'ler; bu ihtiyacı sizin gibi benden/iz de tak
dir etmekle beraber, bu hususta müstaceliyetle M-
•haz edilmekte olan mukarreratın netayicini, korka-
ım ki menfi olarak göreceğiz. Bendemiz bunun 5çin 
iöylüyorum. 

REİS — Efendim, Hakkı Hami Beyin teklifini 
eyinizc arzedCyorum. 

HASAN BEY (Maliye Vekili) (Trabzon) — Efen-
liler, beş, bin kuruşa kadar olan' köylü meskenlerin
i n vergi almak yoktur. Bunun hakkında ne içlin söz 

söyleniiyor, anlıyamıyoram. 
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REİS — Efendim, reyi âlinize vazediyorum. Ka
bul edenler... (Ret sesleri) Reddedilmiştir. 

CBMİL BEY (Kütahya) — «Emlâk» kelimesi ye
rine «akar» 'kelimesini teklif ediyorum. Takririmde 
vardır, okunsun. Teklifim budur. 

REÎS — Efendim emlâk vergisinden sonra akar 
vergisinin ilâvesini ve maddeye dahil olmasını Cemil 
Bey teMf ediyor. Fakat bu takriri reye vazetmeye 
lüzum görmüyorum. Zira akar da dahildir ve Muva-
zenei Maliye Encümeni de bunu kabul ediyor. Efen
dim, maddeyi tashih veçhile okutup reyinize vazedi
yorum. 

Madde 1. — Kavanlini mahsusasına tevfikan muay
yen tekasitte istifa edilmekte olan emlâk ve temettü 
vergi;teriyle ağnam resmi ve küsuratı munzammele-
ri, 1338 senesine mahsus Olmak üzere senei mezkûre 
martından itibaren defaten tahsil olunur. Küsuratı 
•munzamme tahsil olundukça doğrudan doğruya ma
hallindeki Ziraat bankalarına tevdi olunur. 

NBBtL EFENDÎ (Karahisarı Sahip) — 1338 se
nesi martı zarfında değildir, marttan itibaren dene
cektir. Böyle olmazsa mart nihayetine kadar tahsila
tın nihayeti alınamaz. Sonra tefsiri mucip olur. Mart
tan itibaren kaydım koymalıdır. 

TEVFÎK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) — Marttan iti
baren kabul ediyoruz. 

REÎS — O halde marttan itibaren diye tashih 
olunmuştur. (Pek âlâ sesleri) 

ADÎ SURURÎ EFENDÎ (Karahisar) — Zaten 
taksite tabi olmadığı cihetle başka türlü Olamaz. 
Arazi ite diğerleri tekasite tabi midir? (Evet sesleri) 
O halde doğrudur. 

REİS — Maddei rnusahhahı kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

İkinci madde okunacak. 
'Madde 2. — 25 Teşrinievvel 1336 tarihli kanun 

<ile kabul olunan harp kazançları vergisinden tahak
kuk eden mekadir dahi birinci madde derhal tahsil 
olunur. 

REtS — ikinci maddeyi kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir efendim. 

Bu kanuna müteallik olmak üzere Süleyman Sırrı 
Beyin bir teklifi var. Fakat bu teklif »bir tekDifi ka
nunî mahiyetindedir. Bedeli icardan, mucirlerden na-
tık olan henüz bir kanun yoktur. Bu maddeye bir 
madde ilâvesi olarak teklif ediliyor. Bu bir lâyiha ola
rak verijlsdn. 

ALÎ SURURÎ EFENDÎ (Karahisarı Şarki) — Bu 
kanun celsei aleniyede tabiî müzakere edilecek, fa

kat madde yanlış. Onun için ikinci madde gerçi ka
bul edilmliş ise de, bendeniz zannediyorum, ki mad
deyi yanlış yapıyoruz. Bu maddeye bir fıkra ilâvesi 
lâzımdır. Buraya «tetkik muamelesinin neticesine in
tizar edilmiyerek tahakkuk eden» denilmek lâzamdar. 
(Bravo sesleri) 

• Bir de tetkik neticesinde mahallince tahakkuk et
tirilen miktar münasip görülmediği haMe iadesi lâ
zım gelen miktar vardır. Bu mesele hal edilmelidir. 

HASAN BEY (Maliye Vekili) (Trabzon) — Mü
saadenizle bu noktayı biraz izah edeyim. Tahakkuk 
demek; memurini mahsusa tarafından, mükellefin 
âmme mükellefiyeti nazarı dıikkata alınarak tesbit 
edilen miktara derler. Miktarı mlütehakkık budur. 
îstünafen, itirazen hep miktarı mütehakkak üzerine 
verilmiş kararlar vardır. Bunda mesele yoktur. Fa
kat derecatı kanuniyeden geçtikten sonra, bİdayeten 
tahakkuk eden miktarın fuzuli olduğu sabit olursa, 
yine ahkâmı umumiyemiz dktizasmca 'icra edilir. Bu 
da ahkâmı umumiyemiz iktizasındandır. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Şimdiye kadar iade edil
diği vaki olmamıştır. 

ALÎ SURURÎ EFENDÎ (Karamsarı Şadri) — 
Reis Bey, söz isterim. 

Efendim sizin ası! maksadınıza gelecek mesele 
doğrudan doğruya tekkikinizin neticesine intizar edü-
mesüdir. 

LÜTFÜ BEY (Malatya) — Hacet yok efendim, 
defaten alınır diyor. 

REİS — Kanunun heyeti umumiyesini reye ko
yacağım. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Kabu* merasimi celsei 
aleniyede icra edilmesi lâzımdır efendim. 

REÎS — Efendim mademki celsei hafiye akdettik 
ve mevzu epeyce burada tezekkür edildi. Hemen cel
sei aleniyede merasimle iktifa edilmesini rica ederim. 

3. — Müdafaai Milliye Vekâletine verilecek beş 
milyon liranın esliha, cephane, vasaiti nakliye ve teç
hizat mubayaasına hasrı ve sarfiyatın Meclisçe inti
hap olunacak üç kişilik bir heyet tarafından muraka
be edilmesi hakkında Yunus Nadi Bey ve rüfekasının 
takriri. 

Yunus Nadi Bey ile rüfekasının bir teklifi var, 
Okutuyorum. 

Riyaseti Celiteye 
Kabul olunan kanun iıle tâcilen istifa olunacak ver

gilerden Müdafaai Mıiilüyeye müstaceten verilecek 
beş milyon liranın esliha, cephane, vesaiti nakliye 
ve teçhizat mubayaasına hasrı ve sarfiyatın Meclisçe 
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intifoaJb olunacak üç (kişilik bir heyet tarafından tahtı 
murakaıbada bulundurulmasının karam rapttnı tek
lif. eyleriz. 

21.2.1338 
istanbul Ankara 
Numan Şemsettin 
İstanbul Urfa 

Ahmet Rıza Ali Sa«b 
'Kozan îzmir 

Dr. Fikret Yunus Nadsi 

NBHlL EFENDÎ t(Karahisan Sahip) — Reis Bey 
Oefeei Hafiyede bu meselenin takarrürü lâzımdır. 
Ceteed aleniye olamaz ve bir karar şeklinde olmalıdır 
efendim. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Hafi cel
sede bir karar şeklinde çıkaralım. 

HASAN BEY (Maliye Vekili) (Trabzon) — Mad
de halinde değil karar şeklinde olmalıdır. 

REtS — Efendim zaten bunu bir celsei hafiye 
şeklinde yapıyoruz. Ona göre karar şeklinde kabul 
edilecektir. 

Bu teklifi kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Ekseriyetle kabul edilmiştir efendim. 
Efendim bir takrir daha var. Evrakı nakdiye ile 

madeni altm lira, bu günkü rayiç fiyatla, ahaliden 
tahsil edilecek vergiler mukabili maliyece alınsın de
niliyor. (Hayır olamaz sesleri) O haide mesele yok
tur efendim. 

Efendiler bu kanunu celsei aleniyede kabul ede
ceğiz. 

4. — Müdafaai Milliye Vekâletine verilecek on 
milyon liralık avans hakkında. 

REtS — Bundan başka müzakeresini tehir ettiği
miz Avans »Kanununun dördüncü maddesi vardır. 
O da Müdafaai Milliye aittir. Avans, harcırah ve
saire vermek imkânı kalmamıştır. Paşa Hazretleri 
esasen bunun için gelmişlerdi. Tensip ederseniz bu
nu celsei hafiyede hal edelim. On milyon liralık avans 
kanununun 4 ncü maddesirfin müzakeresine geçiyo
ruz. 4 ncü madde okunacak. 

Madde 4. — Müdafaai Milliye Vekâleti için 2 Ni
san 1337 tarihli kanunla kabul edilen 44.160.0)58 li
raya münhasıran şubat gayesine tahakkuk edecek hi-
dematı askeriye masariftin© karşılık olmak üzere on 
milyon lira ilâve edilmüştir, 

S E L A H A T T Î N BEY (Mersin) — Maliye Vekili 
Beyefendi deminden burada izahat vermişlerdi. Ma

lumu âlileri bu maddenin müzakeresinde bendenüz de 
hazırdım. Müdafaai MiUiyen'in 1337 senesindeki ma
sarifini, sureti sarfını yani hesaıbı katisini almak zan 
ediyorum heyeti âliyenizce şayanı arzu "bar şeydir. 
Binaenaleyh bu noktadan, acaba israf etmişler mi, 
etmemişler m!i mevzudan ayn bir meseledir. 44 mil
yon liralık bütçeyi biz yaptığımız zaman bizim mik
yas tuttuğumuz ordumuzun mevcudu 1337 senesi bi
dayetinde ıbu günkü ordumuzun miktarında değildi. 
Zaibit miktarı bu günkü mevcut kadar değildi. Bina
enaleyh bizim Erkânı Harbiydi Umumiye Riyasetiyle 
beraber bilmüzakere tayin ettiğimiz bir haddi muta
vassıt üzerinde bu bütçeyi 44 mülyon üzerine tertip 
ettik ve 44 milyon olan 'bu bütçede yapılması lâzım 
gelen bazı şerait vardır. Meselâ cephe zammı başka 
şekilde idi. Seferberlik zammı bizim verdiğimiz şe
kilde değildi. Nefer maaşı beş lira değildi, bir lira idi. 
Bu esas dahilinde 44 milyon idi. Halbuki ahiren he
yeti âliyenizin kabul ettiği maaş zamaimıi üzerine altı, 
yedi milyon yedi yüz bin küsur liralık bir tezayüt ha
sıl oldu. Gerilerde ahzı askerde bulunan zabitana se
ferberlik maaşı verilmesi için biz teevtiz etmemiştik. 
Bir mülkiye kaymakamı ne maaş alıyorsa ahzı asker
de bulunan zabite de ondan fazlasını almak için se
bep yoktur demiştim bendeniz. Buna Vekili de razı 
idi. Heyeti âliyeniz razı olmadı. Ben o zaman demiş
tim ki Müdafaai MiHiyenin devamını isterseniz Mü
dafaai Mıilliyeye masruf olacak parayı şuna, buna on 
kuruş fazla vermekte mana yoktur. Fakat on, on beş 
kuruştan iahassul eden beş on milyon bizim harpte 
idamemizi, takviyemizi mucip olur mütalaasını der-
meyan ettiğim halde, o zaman, bu cihet arzu buyu-
rulmadı. Oradan esasen altı yedi milyon lira artmış
tır. Bir fazla, sonra Ordunun malum olan temmuz 
vekayii ve ondan sonra hasıl olan vaziyette, mesaraf 
de tabiî bir takım tezayüt ve keza zabitanda tahav-
vüüer, sonra zabit adedinde gerek zayiat ve gerek 
teşkilâtı mütemmime dolayısiyle idarei askeriye 44 
milyon lira idare edemez bir vaziyete gelmişttir. 

Onun için bu para elyevm tediye edemedikleri dü
yunlarının karşılığıdır. Maliyeden aşara mukabil 
alınmış erzakları vardır, ki Maliye Vekili altı milyon 
kadar buyuruyordu. Bunun mahsubunu yapacak iş
te bu gibi esbabdan dolayı on milyon liranın tahsi
sini istediler. Eskiden onaltı milyon lira olarak teklif 
edilmişti. Fakat biz kabul etmemiştik. Binaenalehy 
bu mikdarı kabul etmekle Heyeti Âliyeniz fazla bir 
masraf vermemiş oluyor. Arzettiğim gibi, masarifi 
mütehakkakanm yekûnuna muadil havale verilmiş 
oluyor. (Kabul sesleri) Bu, budur. 
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Yalınız bir noktayı hatırlatmak isterim. İnşallah 
1338 senesi bütçesi geldiği zamanda Müdafaai Milli
ye bütçesinde masarif üzerinde ettiğimiz kadar takyidi 
hep beraber yapalım. Benim de söyliyeceğim itira-
zatım vardır. Bu paranın sarfı zamanında bizim etti
ğimiz esasâta hiç muvafık değildir. Bunun bir kısmı 
doğrudur, zaruridir. Fakat bir kısmı doğru değildir, 
gayri zaruridir. Çünki bir mikyas üzerinde yürünü-
lemiyor. Vekâletlerde değişen eller nazarı itibare 
almıyor, eski nikatı. Bizim encümenlerimizin uğ
raşarak tesbit ettiği esasat kanun halinde olmadığı 
için meri olmıyor. Bir takım açık israf olabiliyor. 
İnşallah bu sene için teklifim, yine Heyeti aliyenizin 
tensip edeceği bir, iki zatın bütçenin eriri sarfında 
Vekillerle beraber çalışmalarıdır. Bu hiç bir zarar 
vermez. Her halde fayda temin eder. Bu takririm 
esasen encümendedir. Onun orada konuşuruz. Şim
di bu bir havaledir. 

CEMİL BEY (Kütahya) — Muvazenei Umumiye 
Kanununun dördücü maddesindeki on milyon lira 
bu mudur? 

SALAHATTİN BEY (Mersin) — Evet. Bu on 
milyon lira budur. 

CEMİL BEY (Kütahya) — Dördüncü maddede 
mi? 

SALAHATTİN BEY (Mersin) — Evet efendim. 

İSMET BEY (Çorum) — Efendim; bu maddenin 
44 milyon liraya ibaresinin aşağısında «münhasıran 
şubat gayesine kadar tahakkuk ettirilecek hidamatı 
askeriye» deniyor. Bu fıkra hiç bir mana ifade et
mez. Çünki tahsisat senei maliye nihayetine kadar 
devam eder. Yani şubat gayesine kadardır. Binaena
leyh bu faydasız bir şeydir. Şu mesarifat münha
sıran şubat gayesine kadar şöyle böyle sıkıştırmaktan 
şu on milyon liraya tahsisatı munzamma rengi ver
memek için yapmıştır encümen. Bu doğrudan doğ
ruya tahsisatı munzammedir. Şu halde tahsisatı 
munzamma fusul, madde ister efendiler. Sonra tah
sisatı munzamma için mahalli sarf gösterdiler. Sefer
berlik zam kanunundan husule gelmiş tahsisattır de
diler. Onun için faslı mahsus vardır ve lâzımdır. 
Böyle alelitlâk bu on milyonu kabul etmek için mün
hasıran buna olmak üzere sıkışürmışlardır. Binaena
leyh faslın maddesini tashih etsinler. Çünki biz 
tahsisat kabul etmiyoruz derken 25 milyon davairi 
mülkiyeye, 54 milyon da buraya oldu. 79 milyon. 
Sonra varidatı umumiyemiz 44 milyon azamî farzet-
sek 30 milyona tenakus vardır. Bunu tediye etmek 
imkânı olmadığı gibi 44 milyonun beki havale sa'-fı 

vardır, münakale imkânı vardır. Biz diyoruz ki tah
sisat mikdarlarım yükseltmeyelim. Hakiki mikdarla-
nnı koyalım. Halbuki artırıyoruz. Yani kabul etti
ğimiz esasın nakzına gidiyoruz. Buraya 44 milyon 
değil 54 milyon verilirse 39 milyon tedayyün etmek-
liğimiz lâzımgelir. On milyon tahsisat verelim, mü
nakale yapsınlar. Hesaplarını alsınlar rica ederim. 
Müddeti mütemmime zarfında da olur. Her zaman 
olur efendim. 

SALAHADDİN BEY (Mersin) — İsmet Beye
fendinin mütalaaları gayet varit ve becadır. Fakat 
esas itibarile önümüzde bir mesele açılmış oldu. Biz 
geçen sene askerî bütçesini yapdığımız zaman muay-

I yen mikdarda mevcut insan ve hayvan üzerine muay
yen bir fiat verdiğimiz zaman esrara, teçhizata, her 
nevi melbusat ve eşyaya madde ve fasıl ile bir bütçe 
yapdık ve biliyorduk ki hali harpde bunun içinde 
mukayyet ve madde üzerinde hangi fasıl ve madde
nin tahsisatı bitirirlerse bize gelsinler. Bize gelmeğe 

i mecbur olsunlar. Yeniden eshap göstersinler. Sarfet-
I 

i tikleri paranın yolu ile tahkik edelim. Binaenaleyh 
i israf ettiğimiz etmediğimiz diyerek takyide mecbur 

edelim. Bu noktai nazarla fasıl ve maddeli bir 
bütçe yapmışdık. Seferberlik bütçesi Temmuza ka
dar bu böyle gitti ve bu bütçenin içinde yaşıyorlardı. 
Ahvali harbiye dolayısile birden bire umumî sefer
berlik var demişler ve bizim ve heyeti aliyenizin ka
bul ettiği bir kanunu heyeti âliyenize sormaksızın 
ve danışmaksızın usulü Muhasebei Umumiye Kanu
nunun bir salâhiyeti muayyenesine, fakat maalesef 
bendenizin tahminime göre Mcelisi Âlinin devamı 
istimrarı ile kabili kıyas olmıyan ve sahih olmaması 
lâzım gelen bir kanuna istinat ederek bunların üç fa
sıl addedilerek maaş, muayyenat, tahsisatı mesture 
üzerine alabildiğine sarfiyatta bulunmuşlar. Bittabi 
fasıl madde ortada olmayınca tasarruf da olmaz. 
Bugün madde üzerinde hangi hususda masrafları aş
mış hangisi geçmiş, eski bütçe üzerine istişhat ede
mezler. Mahaza arzu buyururlarsa heyet kendi büt
çesi bozulmuştur ve kanuniyetine, tabir caiz ise, ta
arruz edilmiştir. Sizin yapdığınız bütçe 20 fasıl ve 
şu kadar maddeden ibarettir. Faraza bugün bu üç 
fasıl olmuştur. Maliye Vekili Beyefendi bu üç fasıl
da eğer bugün bir hesap yaparak hangilerinden ne 
kadar tebeyin ettiklerini bildirirse encümeniniz bittabi 
ona göre bir karar ittihaz eder. Fakat bugün bu 
hesap var mıdır ve ahvali fevkalâde karşısında ida-
rei askeriyenin ihtiyacına karşı durabilecek midir? 
Bunu bilmiyorum. Zarureti mübreme bunu bize 
yapdırmağa mecbur etmiştir. On milyon, ihtimal ki, 
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9,5 milyon daha fazladır. Fakat bendeniz bunu bir, 
iki milyon olarak bulunduğu takdirde ortada kaybo
lacak bir şey yoktur. Onun için heyeti âliyeniz fasıl, I 
madde isterseniz Maliye Vekili Beyefendiye muha
sebat vasıtasile tahkik buyururlar. O suretle encü
mene irae ederler. O vakit bir şey yaparız efendim. I 
İcabatı askeriye zannettiğim gibi tahammüle müsait 
midir bilmiyorum. I 

HASAN BEY (MALİYE VEKİLİ) (Trabzon) — 
Efendim, İsmet Beyin noktai nazarını muvafık bulu- I 
yorum. Fakat maaşat ve seferberlik faslına ilâve I 
olunmak kaydını koymak lâzımdır. Müdafaai Milli- I 
ye bütçesinin mlum olan Temmuz vakaiyinden son
ra kısmi seferberlik haline getirilmesi hangi selâhiyeti 
kanuniyeye istinat ettiği meselesine gelince; Selâhat- I 
tin Bey arkadaşımız bu selâhiyeti kanuniyenin biraz 
şüpheli ve Meclisin istimrarına mani olduğunu ih
sas buyurmak istediler. (İhsas değil, sarahaten söyle- I 
diler sesleri.) Usulü Muhasebei Umumiyeye Kanunun 
maddesi mahsusası sarihtir. Hali harpde Müdafaai I 
Milliye ve Bahriyeye konulan tahsisat dahi azadedir. I 
Hali harpde Müdafaai Milliye, Harbiye ve Bahriye I 
bütçelerine konan tahsisat fusul ve mevaddı nazarı i 
itibara alınmaksızın bit-tevhit seferberlik faslına kalbe- I 
dilir. Bu mutlakdır ve bu harp seneleri zarfında kanunu I 
ile mevkut olan Meclisi Milli, Meclisi Mebusan hali I 
inikatta iken yapılmıştır ve yapılmakta idi. Eğer he- I 
yeti celileniz seferberlik maddesini hali harpe rağmen I 
kaldırmak istiyorsa, yani halli harpde Müdafaai Mil- I 
üye bütçesinin bidayeten, yani sene gelmezden ev- I 
vel vekayii harbiye gelmezden evvel mesarifi harbi- I 
yenin tahmini olarak fusuller dahilinde kalmasını arzu I 
buyuruyorsa ve bunu da imkân dahilinde görüyorsa I 
Muhasebei Umumiye Kanununun o maddesini bir I 
maddei kanuniye ile tadil edilmesi iktiza eder. O ta- I 
dil edilmedikçe bu vardır. Fakat bendeniz bütçeler- I 
de hali harde fusul ve mevad, kuydunun muhafaza 
etmenin imkânı olduğuna da kani olanlardan değilim. J 
Bahasus fasıl ve mevad kuyudunu muhafaza etmek I 
bütçelerde tasarrufu temin maksadiyledir. Bütçenin bir- I 
takım fusul ve mevadda ayrılması tahsisatın ayrı ayrı 
mevine göre tasnif edlimiş olması, her nevi tasar- I 
rufun kabul edilen tahsisatı tecavüz etmemek mak- I 
şadına matuf bir fikir ile yapılmaktadır. Ayni zaman- I 
da tahsisatı munzamme kapusunu kapamak, müna- I 
kaleleri men etmek ve seferberlik ve hali harbin ica- I 
batı olarak seferberlik maddesini almaksızın bütçenin I 
yekûnu dairesinde idarei umur edebilmek ve bu su- J 
retle bir tasarruf yapmak gayesine matufdur ve her I 
ikisi de ayni tetbirdir. Bunlar yek diğerine muarız | 

. şeyler değildir. Her hangi bir sebeple vekayii harbiye 
I muayyen fasılların tahsisatını tecavüz etmek mecburi-
I yetini ihdas edecek olursa ve diğer fasıllarda mesa

rifi askeriyenin aksamı sairesinde ehemmiyetli miktar
da tahsisat mevcut iken, mahza seferberlik maddesi 

I açıp tahsisat karması muayyen birtakım fasılalar için 
I maddei munzamma kabul edilmesi fikiri tasarrufa da 

münafidir. Bu ayrıca bir meseledir. Bendenizce yeni-
I den fasıl ve madde üzerine hesab almanın imkânı 
I yoktur. Bu, zaman meselesidir. Buraya maaş ve sefer-
I berlik fasıîlarındaki tahsisata zam edilmek üzere ilâ-
I veten kaydını koymak temini maksada kâfidir. 

TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) — Encümen 
namına bir teklifimiz var. Hakikaten İsmet Bey bi-

I raderimizin teklifi çok doğrudur. Ancak burada eli-
I mizde medarı hesap olacak yalnız Müdafaai Milliye 

Vekâletinden gelen talepname olabilir. Halbuki vaziyet 
I öyle bir hale gelmiştirki hiç bir havalenamesi kalma

mış muamelâtı askeriye durmuştur. Asıl bütün mak-
I şadımız harbiyenin temini ve bu makinenin işlemesi 
I için tetkiki hesabatı âtiye bırakarak Vekâletin tezkerei 
I resmiye ile Meclisi Riyasetinden ve encümende tez

kerei resmiye ile Meclisi Encümeninden talep ettiği 
I fasıl ve maddelere göre bunun taksirini kabul ede-
I lim. Binaenaleyh 3 milyon 600 bin lirası maaş, 

5 400 000 lirası seferberlik faslına. Çünkü elyevm 
I Müdafaai Milliye tahsisatı yalnız iki fasla ayrılmıştır, 
J Usulü Muhasebatı umumiye kanunundaki maddei 
I mahsusa mucebbince. Fakat bunu mahzurunu gören 
I encümen 1338 senesi için badema Müdafaai Milliye 
I bütçesinin fasıl ve mevaddının diğer devair bütçesi 
I gibi devam etmesi ve katiyen seferberlik maddesinin 
I tatbik olunamaması ve şayet mühim, pek mühim olan 
I ahval onun tatbikini icabettirirse, ancak Büyük Millet 
I Meclisinin kararma iktiran etmek üzere müracaat 
I etmesine dair bir madde teklif ediyor. Binaenaleyh za-
I ten hitamına erişdiğimiz senei haliye ile alâkadar de-
I ğildir. Şu kayıt ile kabulünü rica ederim. 

İSMET BEY (Çorum) — Efendim, Maliye Ve-
I kili Hasan Beyefendinin izahatı arasında saklanan 

bir hakikat vardır. O, tenevvür etmelidir. Muhase-
I bei Umumiye Kanununda hakikaten öyle bir sara-
I hat vardır. Fakat bu kanun Anadolu seferberliğinden 
I ve harbi umumiden evvel yapılmıştır. Ferit Beyin 
I Maliye Vekâleti zamanında kendisi muvazenei ma-
I üye encümeninde aza idi. Bendeniz dedimki, hali 
I seferberide fusul ve mevad üzerine yapılacak Mü-
I dafai Milliye bütçesi sizi sıkar, fazla sıkar. Binaena-
I leyh siz mecbur olursunuz. Bir kanun şeklinde Mu-
I hasebei Umumiye Kanununun kudretini zâfa dücar 
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etmeyin. Dediler ki; hayır teşkilâtımız mükemmel de
ğildir. Binaenaleyh fusul ve mevad üzerinde müra-
kaba zarureti vardır. Sonra o zaruret karşısında kal
dılar. O zarureti teslim ederim. Bu muhasebei Umu
miye Kanununun Müdafaai Milliye bütçesi hakkında 
onunla duçarı zaaf olan şeyi tatbika mecbur ol
muşlardır. Yani bu hakikat bilinsin ve binaenaleyh bu 
tahsisatı munzamme de fusul ve mevad üzerine tak
sim edilsin. Bu fasıl ve maddeler gerçi bir şey değil
dir, mürakaba edilecek birşey değildir. Amma bir 
defa nizaı o kadar uzatmak doğru değildir. (Doğru 
sesleri.) 

REİS — Efendim esasen encümen fasıl ve me-
vaddı kabul etmiş. Bu hususda bir de takrir vardır. 
Encümen kabul edince takrire hacet kalmıyor. Mad
deyi okuyoruz. 

Madde 4. — Müdafaai Milliye Vekâleti için 2 
Nisan 1337 tarihli kanunla kabul edilen 44 160 058 
liraya münhasıran Şubat gayesine kadar tahakkuk 
edecek hidematı askeriyeden 3 600 000'ni maaş 
6 400 000'ni seferberlik faslına mahsus olmak üzere 
10 milyon lira ilâve edilmiştir. 

REİS — Efendim maddeyi kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul edilmiştir* 

SELÂHATTİN BEY (Mersin) — Reis Efendi bir 
kelime. Müsaade buyurunuz. Bu Maliye Vekilinin, 
üzerinde Meclisi Âli mevcut iken, Muhasebei Umu
miye Kanununu tatbik ederek Meclisin Kanununu çiğ
nemesi meselesini hal etmiş olmasın. Onu ayrıca 1338* 
de konuşalım ve halledelim. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Bu lâ-
yihanın bir sekizinci maddesi var. Bu madde ma* 
lumu âliniz oldukça hassas bir maddedir. Onun ale
ni celsede müzakere edilmesini bendeniz mahzurlu 
görüyorum. Müzakere edelim. Tayyedeceksek bahis 
etmeyelim. Kabul edeceksek şeklini burada tespit ede
lim. Aleni celsede yalnız merasimi yapılsın. (Zaten 
kabul olundu merasimi yapılacak sesleri.) 

REİS — Efendim Sekizinci maddeye müteallik bir 
takrir var fakat tetkika vakit kalmadı. Bunların mera
simi aleniyesi yapılacak. (Takrir okunsun sesleri.) 

Efendim celsemiz alenidir^ 

.<.... )>**<* 
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