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BİRİNCİ CELSE 
Kuşat Saati : 1.20 

REİS : Halil Beyefendi 
KÂTİPLER : Ahmet Müfit Bey (tfzmit), Hasan Ferhat Bey (Karesi) 

REİS — Ekseriyet var, Meclis açıldı. 
Zabıtname hulâsasını okutuyorum. 

I. — ZAPTI SABIK HULASASI 

YİRMİDOKUZUNCU İNİKAD 

26 Haziran 1328 Sah 

Reis Halil Beyefendinin taht-ı riyasetinde içtima 
saat birbuçuğu beş geçe vuku buldu. 

Zapt-ı sabık hulâsası Kâtip Ferhat Bey tarafından 
okunarak aynen kabul olundu. 

Tekfurdağı mebusları Bedrettin ve Boyacıyan efen
dilerin zürra ile hizmetkâr ve orakçıların beyninde 
zuhur edecek ihtilâfatın suret-i halline ve 

Çamlık Mebusu Şahin Bey ile rüfekasının memu-
rin-i dahiliyenin nasp ve terfilerine müteallik teklif-i 
kanunileri Lâyiha encümenine havale edildi. 

Badehu, Maliye Bütçesinin bakiye-i müzakeresine 
geçilerek 61 inci ve 62 nci fasıllar aynen kabul olundu 
ve 62 nci faslın tahsisat-ı mütehavvileden addedilmesi 
karargir oldu. 63 üncü fasıl 2 nci, Heyet-i Tedrisiye 
maddesine 10.400 kuruş zam suretiyle ve 64 üncü fa
sıldan 69 uncu fasla kadar aynen kabul olundu. 70 inci 
faslın tayyı ile 71 inci fasıldan 73 üncü fasla kadar 
olan fusulün aynen kabulü karargir oldu. 74 üncü 
fasla Irak'ta idare-i nehriyyenin ıslahı için alınacak 
römorkör ve dubalar masarifi olarak iktiza eden me-
baliğin ilâvesi hakkında Bağdat mebuslarının takriri 
Maliye Nâzın Beyefendinin irae ettikleri erkân veç
hile nazarı itibare alınarak mezkûr fasıl Encümene 
havale olundu. 75 inci fasıldan 77 nci fasla kadar olan 
fusûl aynen kabul edilerek saat dörde on kala Birinci 
Celseye nihayet verildi. 

İKİNCİ CELSE 
Saat dörtbuçuğu beş geçe ikinci celse müzakeratı-

na iptidar olundu. Mensubin-i askeriyyenin siyasiyyat 

ile men'i iştigali hakkında Askerî Ceza Kanunnamesi
ne zeyl olmak üzere kaleme alınan mevaddı kanu-
niyyenin tadilen iade edildiğine dair Ayan Riyaseti
nin tezkeresi Encümen-i Mahsusuna havale edildi. 

Badehu Maliye Bütçesinin bakiyye-i müzakeresine 
devam olunarak, bera-yi tâdil Encümene havale edi
len yetmişdördüncü fasıl yekûnu encümenin tadili 
mucibince 7.517.516 kuruş olarak kabul olundu. 78 
inci fasıl «Ziraat Bankası Hisse-i Menafi bedeli mak-
tuu» yerine «Bedeli muhammeni» denilerek, masarifi 
mütehavvüe kısmına nakledildi ve 79 uncu fasıldan 
84 üncü fasla kadar olan fusûlü mütebakiye aynen 
kabul olundu. 

Müteakiben Divan-ı Muhasebat Bütçesinin heyeti 
umumiyyesi hakkında cereyan eden müzakere netice-
lencmeyerek, tarafı Riyasetten Çarşamba günü ıuzna-
mesinde Harp Vergisi lâyiha-i kanuniyyesi ile 1328 
senesi muvazene-i umumiyye lâyiha i kanuniyyesi da
hil bulunduğu bittehfim saat altıya çeyrek kala Mec
lise hitam verildi. 

Reis 
Halil 

Kâtip 
İzmit 

Ahmet Müfit 

Kâtip 
Karesi 

Hasan Ferhat 

REİS 
efendim? 

Zaptı sabık hakkında söz isteyen var mı 

ŞEFİK BEY (Hums) — Altmışikinci faslın Tah-
sisat-ı Mütehavvileye nakledildiğine dair sarahat gö
remiyorum. 

AHMET MÜFİT BEY (İzmit) — Var efendim. 
REİS — Zabıt hulâsası kabul edildi. 
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II. — MÜZAKERE 

/. — 1328 senesi Divan-ı Muhasebat Riyaseti büt
çesi. (!) 

REİS — Efendim, dün Dîvân-ı Muhasebat bütçe
sinin heyeti umumiyyesi hakkında olan müzakere hi
tama ermişti, yani söz alanlar bitmişti. Şimdi heyeti 
umumiyesini reye koyacağım. Dîvân-ı Muhasebat büt
çesi iki fasıldan ibarettir. Onun müzakeresini bitire
lim, sonra Harp Vergisi müzakeresine geçeriz. Bina
enaleyh, Dîvân-ı Muhasebat bütçesinin heyeti umu
miyyesi hakkında müzakereyi kâfi görenler ellerini 
kaldırsın. (Eller kalkar) Müzakere kâfi görüldü efen
dim. 

Dîvân-ı Muhasebat bütçesinin birinci faslını oku
tuyorum : 

Birinci Fasıl 
Maaşat : 

1. Reis 120.0CO 
2. Reis-i Sân i 144.000 
3. Müddeiumumi 60.000 
4. Âza 540.000 
5. Heyeti Kalcmiyye (Hesabiyye) 998.400 
6. Tahrirat Kalemi 116.400 
7. Evrak Kalemi 48.000 
8. Müddeiumumilik kâtibi 12.000 
9. Müstahdemîn-i Muhtelife 75.000 

Birinci Faslın Yekûnu 2.113.800 
İZ/I !' BEY (Trabzon) —• Dünkü müzakerede, 

öyle hissediyorum ki, Dîvân-ı Muhasebat ile Encü
men arasında bir ihtilâf vardır zannolunuyör. Hal
buki, hiçbir ihtilâf yoktur. Dîvân-ı Muhasebatın me
sai ve gayretini takdir etmekle beraber, Taşra Komis
yonlarına talimat ile Masarif-i Gayr-i Melhuza terti
binden para sarfettiğine Encümen ilişmedi. Mademki 
bu para sarfolunuyor, bunu bir kanun ile sarfetmeyi 
düşündük. 1327 senesinde Taşra Komisyonları için 
326 Mümeyyizin yevmiye ve harcırahı için de 624.0001 

kuruş ve azanın harcırah ve yevmiyesi için 86.000 kü
sur kuruş sarfedilmişti. Bu para, mademki Masarif-i 
Gayr-i Melhuzadan sarfolunuyor, bunu, Dîvân-ı Mu
hasebat bütçesine ilâve edelim, kanun dairesinde sar-
fedilsin. 

SASON EFENDİ (Bağdat) — Kanun vaz'mı isti
yorsunuz, kanun vaz'edilmediğinden itiraz ediyorsu
nuz, değil mi efendim? Şimdi, kanun geldi mi? 

(1) Evveliyatı 29 uncu inîkad zaptmdadır. 

EDİLEN MEY A D 

İZZET BEY (Devamla) — Hayır, gelmedi. 
SASON EFENDİ (Bağdat) — Kanun gelmediyse 

nasıl sarfediyorsunuz? 
İZZET BEY (Devamla) — Bütçeye koymakla sar-

f edil ir ya, bütçenin masraf kısmına koyacağız. 
SASON EFENDİ (Bağdat) — Geçen sene, efen

dim, onbin Lira teklif olundu. Kanun gelmemiş ol
duğundan dolayı reddedilmiş idi. Kanun gelmezden 
evvel bu nasıl takarrür eder? 

İZZET BEY (Devamla) — Esasını kabul etme
diğimiz için, geçen sene bütçeye koymamıştık. 

SASON EFENDİ (Bağdat) — Bu sene Meclis esa
sım kabul ediyor mu? 

İZZET BEY (Devamla) — öyle zannediyorum ki 
kabul edeceklerdir. Bu kabul olunursa bütçenin ikinci 
faslının masraf kısmına ilâve ederiz. 

REİS — Efendim, geçen içtimada Nizamnamenin 
bir maddesini nazar-ı dikkatinize arz etmiştim. Ora
da söz söyleyecekler, mutlak Makam-ı Riyasetten söz 
almak mecburiyyetindedirler. Onun için, Mazbata 
Muharririnden vuku bulacak sual için de, yine Ma
kam-ı Riyasetten söz almak suretiyle müzakere de
vam etsin. 

İZZET BEY (Devamla) — Bir de, Dîvân-ı Muha
sebat 2.500 kuruş maaşla 4 tane âza mülâzımı isti
yor, bunu da Encümen kabul etmiştir. Eğer tensip bu
yurursanız bu âza mülâzımları ile harcırah ve yevmi
yelerini de bütçeye ilâve edelim. 

CEMAL BEY (Kütahya) — Hükümetin nokta-i 
net zarın ı uii î lcycîî i î ı . 

MEHMET CAVİT BEY (Maliye Nâzın Vekili) — 
Hay hay! Hükümet zaten bir lâyihai kanuniyye bile 
göndermiştir. 

KİRKOR ZÖHRAP EFENDİ (İstanbul) — Es
babını izah ediniz, neden dolayı o Âza Mülâzım
ları isteniyor? 

MEHMET SABRİ BEY (Bursa) — Dün akşama 
kadar izahat verdiler. 

REİS — Heyet-i Umumiyye müzakeresinde, bu 
kısım hakkında uzunuzadıya izahat verdiler. Divan-ı 
Muhasebatın o zammına dair birçok sözler söylen
diği gibi, bu zammın lüzumuna dair de Divan-ı Mu
hasebat Reisi Beyefendi tarafından izahat verildi. 
Binaenaleyh, yeniden sözler söyleyerek müzakereyi 
uzatmakta bir mana yoktur. 

Malûm-u âliniz, Hükümet de Masarif-i Gayri 
Melhuzadan verilmiş olan bu paranın şimdiden 

— 199 
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bütçeye ilâve edilmesini teklif ediyor. Bunun lüzu
muna da birinci müzakerede Heyet-i Umumiyye 
kaani olmuştu. 

RIFAT BEY (Divan-ı Muhasebat Reisi) — Mü
saade buyurunuz, bir şey arz edeyim. Fler ikisini de 
kanun şeklinde olarak Hükümet teklif etmiştir; yani 
Hükümet müttefiktir. 

AHMET MÜFİT BEY (İzmir) — Divan-ı Mu
hasebat Müddeiumumiliğinin 1327 senesinde tahsisatı 
72.000 kuruş idi. Şu hesaba göre şehri 6.000 kuruş 
olmak lâzım geliyor. Ancak, şimdi 60.000 kuruşa 
tenzil edilerek maaşı da şehri 5.000 kuruşa tenzil 
olunduğu anlaşılıyor. Bendeniz zannediyorum ki, 
Divan-ı Muhasebat Müddeiumumiliği, Âzalık ile 
Sanilik arasında bir mevkii haizdir. 

Binaenaleyh, mevkiden Azadan mafevk sayılan 
ve binaenaleyh, vazife-i kanuniyyesi o nisbette bu
lunan bir memurun maaşının Âza derecesine tenzili, 
zannederim pek muvafık olmayacak. Binaenaleyh, bu
na dair Encümen izahat versin. Esbab-ı tenzilin En
cümen tarafından lütfen izahını teklif ederim. 

REİS —• Takririnizi verdiniz, halde söyleyiniz. 

MEHMET BAHAEDDİN BEY (Halep) — Ben
deniz de bu madde için söz istemiştim. Bendeniz ha
ber aldığıma nazaran, Müddeiumumi-i sabık vefat 
etmişti, Müddeiumumilik bir sene açık kalmıştı. Onun 
için bunun lüzumu olmadığı Nail Beyin Maliye 
Nezareti zamanında Maliye Nezaretinden Bâbıâliye 
teklif edilmiş. 

Makam-ı Sadarettin Divan-ı Muhasebat Riyase
tine bir tezkere yazılmış, Riyaset-i müşarünileyhadan 
da bunun lüzumu olduğu ve şimdiye kadar açık 
kalmasiyle lüzumsuzluğu tahakkuk etmeyeceğini, bu
nun azadan birisi tarafından ifa edilmekte bulun
duğunu yazmakla beraber, maaşının 4.000 kuruşa 
tenziline muvafakat edeceğini resmen bildirmiş ve o 
suretle ipka olunmuş. 

Halbuki, Hükümetin gönderdiği bütçede yine 
72.000 kuruş görüyoruz ve Encümence 60.000 ku
ruş maaş için teklif ediliyor. Divan-ı Muhasebat Ri
yasetinden bu babda bir tezkere yazılmış mıdır, ya
zılmamış mıdır? Lütfen, Reis Beyefendi beyan bu
yursunlar. Ve eğer yazılmışsa, ve 4.000 kuruşa mu
vafakat ettiklerini beyan ederlerse, neden burada 
60.000 kuruş kabul edilsin? Zaten şimdi haber aldı
ğıma göre, şimdiki Müddeiumumi 5.000 kuruş maaş
la tayin olunmuştu. Bu babda izahat versinler efen
dim. Tenzili için de bir takrir verdim. Lütfen, iza
hattan sonra okunsun. 

İZZET BEY (Trabzon) — Divan-ı Muhasebat 
Müddeimumisinin maaşını encümen tenzil etmemiş
tir. Divan-ı Muhasebattan aldığımız müfredatta Müd
deiumumilik maaşı, senevi 60.000 kuruş olmak üze
re gösterilmiştir. 

AHMET MÜFİT BEY (İzmit) — Bütçede öyle 
görülmüyor. 

İZZET BEY (Devamla) — Hükümetin teklif et
tiği bütçe, geçen senenin bütçesidir. 

MEFIMET CAVİT BEY (Maliye Nazırı Vekili) 
— Geçen senenin bütçesi olduğu içindir. 

AHMET MÜFİT BEY (İzmit) — Onu bilme
mekte mazuruz, burada öyle yazılıyor. 

RIFAT BEY (Divan-ı Muhasebat Reisi) — Efen
dim, Şuayp Bey Merhum 6.000 kuruşla tayin olun
muştu. Sonra kendilerinin vefat etmesi üzerine onun 
yerini açık bıraktık, bir münasibi bulununcaya ka
dar Azadan birisi vekâlet etti. O sırada 1328 senesi 
için bütçe yapılıyordu, Meclis-i Vükelaca bir karar 
tebliğ ettiler. Bu kararda, Müddeiumuminin maaşı 
olan 72.000 kuruşu tenzil ederek şu kadar kuruş 
üzerine bütçeyi tanzim edin, 2.158.000 kuruş üzerine 
Heyet-i Vükelâ muvafakat etti denildi. 

Biz, bundan anladık ki, Müddeiumumiliğe itiraz 
olunuyor. Haricen de ıttılââtımız vardı. Bunun üze
rine bir tezkere yazdık, vakıa siz bunu kaldırmak 
istiyorsunuz, halbuki, bu bir mahkeme-i hesabiyye-
dir, Müddeiumumisiz olamaz. Bir vekili var, eğer 
bunu kaldırırsak vekil de tayin edemeyiz. Esas ol
mayınca vekil olmaz ve Mahkeme de Müddeiumu
misiz olamaz. Binaenaleyh, bir Müddeiumuminin ta
yini elzemdir; fakat mademki tasarruf arzu olu
nuyor, bunun için, biz, istediğimiz Mümeyizlerden 
bir iki tanesinden sarfı nazar edelim de, buna karşı 
4.000 kuruş aylık bulalım ve Meclis-i Vükelâda bu
na muvafakat ederse, bütçemizi böylece tanzim ede
lim dedik ve iki tane ikinci sınıf Mümeyyiz tenzil et
tik. 

Daha istiyorduk; fakat kimse tayin olunmadı. 
Müddeiumumi, Kararname mucibince Maliye Nazı
rının vekilidir. Onun için, hakkı intihap da oraya 
aittir. Oraca intihap ve İradesi de istihsal olundu, 
geldi. 

MEHMET BAHAEDDİN BEY (Halep) — De
mek ki maruzatım doğrudur efendim. Riyaset mu
vafakat etmiş, kendisi 4.000 kuruş teklif etmiş. 

RİFAT BEY (Devamla) — Biz, Müddeiumumi 
tayin etmek iddiasında değildik, yalnız, lüzumu ol
duğunu beyan ve vekilini istihdam için o miktarı ka
bul etmeye mecbur olduk. 
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MEHMET BAHAEDDİN BEY (Halep) — Evet 
efendim, demek 4.000 kuruşun kifayet edeceği, Ma-
kam-ı âlinizce tastik edilmiştir ve o babda tezkere 
yazılmıştır. 

RİFAT BEY (Devamla) — Birisini tayin etmek 
maksadıyla değildir. Belki o makam büsbütün ilga 
edilmesin diye bu miktarı kabul ettik. 

MEHMET BAHAEDDİN BEY (Halep) — Evet, 
o makam ilga edilmemekle beraber, o makam için 
4 bin kuruşun kâfi olacağını makam tasdik etmiş ve 
Sadarete dahi öyle yazılmıştır. 

REİS — Başka söz isteyen yok. O halde zam 
ve tenzil tekliflerini okuyacağım. 

Meclis-i Mebusan Riyaset-i Celilesine 
Müddeiumumiliğe şehli 4 bin kuruş maaş kâfi

dir. Binaenaleyh, Birinci Faslın Müddeiumumilik 
maaşına ait üçüncü maddesinden 12, bin kuruşun 
tenzilini talep ederim. 

Halep Mebusu 
Baha 

REİS — Müsaade buyurun, takrirler reye konur
ken, takrir sahipleri izah eder. Onun için Nazır 
Beyefendi bir şey söyleyeceklerse söylesinler. 

MEHMET CAVİT BEY (Maliye Nazırı Vekili) 
—• Efendiler, bilirsiniz ki Divan-ı Muhasebatta Müd
deiumuminin gayet mühim bir mevkii vardır. 

Müddeiumumi, Divan-ı Muhasebat nezdinde 
Maliye Nezaretinin bir vekilidir. Memurinin muha-
kematmda vesair Divanı Muhasebat Kararnamesi
nin tayin ettiği bilcümle hususatta Müddeiumumi 
müdahale eder. Şimdiye kadar da Müddeiumumile
rin maaşı 6 bin kuruştu. Evvelce bulunan müddeiumu
minin 6 bin kuruş maaşı alması esasen o makamın 
maaşı, muhassasının 6 bin kuruştan ibaret olmasın
dan ileri gelmişti. 

Mecliste geçen bütçelerde kabul edilmiş olan 
maaş da budur. Ahiren tayin olunan zat, Maliye Ne
zaretine de Memurin Müdürü idi. Memurin Müdi-
riyyetinde 5 bin kuruş maaş aldığı için, Divan-ı Mu
hasebatta da kendi maaşı olan 5 bin kuruşu alması 
lâzım gelir. Şimdi bugün kendisi 5 bin kuruştan 
ibaret olan bir maaşı yine 5 bin kuruşa muadil bir 
maaşa terkedip de Divan-ı Muhasebat Müddeiumu
miliğine geçen bir adamın maaşını, durup dururken 
4 bine tenzil etmek, zannederim ki hiçbir suretle 
muvafık olmaz ve bir de, bu Müddeiumumilik ma
kam ve memuriyetinin haysiyetiyle mütenasip değil
dir. 

Divan-ı Muhasebat Müddeiumumilerinin orada 
Âza kadar ve belki Azadan daha ziyade mevkileri 
vardır. Bugün Azanın maaşı 5 bin kuruş iken, Müd
deiumumiye 4 bin kuruş vermek o itibar ile de mu
vafık olamaz. Müddeiumumilik Makamının ilgası 
hakkında Baha Beyin dediği veçhile, evvelce bir ta
savvur olup olmadığına vakıf değilim. Şayet bu ta
savvur mevcut ise kat'iyyen doğru bir tasavvur de
ğildir ve o tasavvur, hiçbir zaman bütçe ile mevkii 
hakikate çıkarılamaz. 

Çünkü Müddeiumumilik, bir kanun-u mahsus 
ile tesis edilmiştir. Divan-ı Muhasebat İdaresi olan 
her yerde Müddeiumumilik mevcuttur. Binaenaleyh, 
biz de Müddeiumumiliği ilga etmek ve bunun, bahu
sus bütçe ile ilga etmek iki suretle muvafık olamaz. 

MEHMET BAHAEDDİN BEY (Halep) — Ben
deniz ilgasını teklif etmedim. 

MEHMET CAVİT BEY (Devamla) — Böyle 
bir tasavvur olduğu söylendi de ona cevap verdim. 

MEHMET BAHAEDDİN BEY (Halep) — Ben
deniz, yalnız maaşının tenzilini teklif ettim. 

REİS — Efendim, şimdi, Baha Beyin teklifini 
reye koyuyorum. Baha Beyin teklifini nazar-ı dikka
te alanlar lütfen ellerini kaldırsın. (Eller kalkar) Ek
seriyet yok efendim. 

NECMETTİN MOLLA BEY (Kastamonu) — Şu 
halde benim teklifime hacet yok efendim. 

İZZET BEY (Trabzon) — Bu Dördüncü faslın 
birinci Aza maddesine dört Âza Mülazım tahsisatı 
ilâve edeceğiz, Şehrisi iki bin beşyüzer kuruştan 10 
bin kuruş eder. Onu bir senelik değil, yedi aylık ko
yacağız. Yedi aylığı 70 bin kuruş eder. 70 bin ku
ruşu o maddeye zammedeceğiz. Bu sene yedi aylık
tır. 

REİS — Efendim, esbab-ı mucibesi izah edilen 
bu zam teklifi, ki Hükümet tarafından da tasdik 
olunuyor, onu reye koyuyorum. Bu zam teklifini 
nazar-ı dikkate alanlar lütfen ellerini kaldırsın. (El
ler kalkar) Tereddüt hâsıl oldu, ayağa kalkmak su
retiyle reye koyacağız. 

Rica ederim kabul edenler lütfen ayağa kalksın
lar. (Ayağa kalkarak) Ekseriyetle nazar-ı dikkate alın
madı efendim. 

O halde faslı reye koyuyorum. Faslı kabul eden
ler ellerini kaldırsın efendim, (Eller kalkar) Kabul 
edildi efendim. 
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İkinci Fasıl 
Maarif: 
1. Kırtasiye, Mahrukat, Mefruşat, 

Müteferrikat 46.000 
2. Melbusat 6.290 

İkinci Faslın yekûnu 52.290 
MEHMET TEVFİK EFENDİ (Kengiri) — Söy

leyeceğim söz pek basittir. Her sene biz Devairde 
mefruşat Devairde tezyinat, Devairde birtakım süs
lerle meşgul oluyoruz. Geçen seneki kırtasiye ve 
mefruşat masrafı, bu sene yine aynı masraf olarak 
gösteriliyor. Bu tefrişattan hiç tenzilat olmayacak 
mı? Ne vakit bu tefrişatı ikmal edecekler? Bu ge-
lin odası tezyinatını biz ne vakit bitireceğiz? Herhan
gi Daireye gitsek, türlü türlü tefrişat, türlü türlü tez
yinat görüyoruz. 

RİFAT BEY (Divan-ı Muhasebat Reisi) — Mef
ruşat hiçbir vakit eksik olmaz. Burada masarif-i ta-
bi'iyye olmak üzere ilâve ettik. Heyet-i Celilenize 
takdim edeceğimiz Mutabakat Nizamnamelerini, zan
nederim ki Reis, cebinden çıkarıp yaptırmaz. 

MEHMET TEVFİK EFENDİ (Devamla) — 
Efendim, görüyoruz, Devairde bir Nazır, bir Neza
rete gitti mi, eski Nazırın yaptığı mefruşatı kaldı
rıp atıyor. Yeniden bir koltuğu altı liraya, sekiz li
raya alıyor. 

RİFAT BEY (Divan-ı Muhasebat Reisi) — Yal
nız Divan-ı Muhasebatın mefruşatına mı itiraz olu
nuyor? Devaire gidelim de, bugün hali görelim. 

REİS — Efendim, sözünüz bitti. Faslı reye ko
yuyorum. Kabul edenler ellerini kaldırsın. 

Efendim, zam teklifi varmış, Mazbata Muharriri 
bir şey okuyacak. 

İZZET BEY (Trabzon) — İkinci Fasıl Taşra Ko
misyonlarına masarif-i Gayr-i Melhuzauen verilen 
harcırah yevmiye ücretleri namıyla 1327 senesi zar
fında 476.925 kuruş sarfolunmuştu. Bunu 500 bin 
kuruşa iblağ ederek, buraya dercetmek lâzım ge
lir. 

MEHMET ŞAHİN BEY (Çamlık) — Aman, bu 
lâzımdır efendim. 

İZZET BEY (Trabzon) — Mademki Masarif-i 
Gayr-i Melhuzadan veriliyor, buraya koyalım, bu
radan verilsin. 

MEHMET TEVFİK EFENDİ (Kengiri) — Yi
ne Masarif-i Gayr-i Melhuzeden verilsin. 

REİS — Efendim, bu teklifi nazar-ı dikkate alan
lar ellerini kaldırsın. (Eller kalkar) Ekseriyet hâsıl 
olmadı. 

MEHMET CAVİT BEY (Maliye Nazırı Vekili) 
— Reis Bey, bu para zaten veriliyor. 

RİFAT BEY (Divan-ı Muhasebat Reisi) — Şu 
halde demek oluyor ki, hesab-ı kat'î vermeyeceğiz. 
Taşra, hesab-ı kafileri vermeyeceğinden Divan-ı 
Muhasebatı da mazur görünüz. Bu suretde Taşradan 
hesap alınamaz. 

REİS — Masarif-i Gayr-i Melhuzadan deyi
niz. 

RIZA BEY (Drama) — Masarif-i Fayr-i Mel
huzadan tecil etmek suretiyle buraya versek ne 
olur? 

REİS — Rica ederim efendim, mesele reye kon
muş, bitmiştir. 

MEHMET CAVİT BEY (Maliye Nazırı Vekili) 
— Ohalde hesab-ı kafi yok demek. 

REİS — İkinci Faslı reye koyuyorum. Kabul 
edenler ellerini kaldırsın. (Eller kalkar) Ekseriyetle 
kabul olundu. O halde Divan-ı Muhasebat Bütçesi 
bitti efendim. 

Harp Vergisine geçiyoruz. 

RİFAT BEY (Divan-ı Muhasebat Reisi) — De
mek, Divan-ı Muhasebat, hesab-ı kafiden de muaf 
olundu. Hesab-ı kafî veren Taşra hesabını bugün 
tatil ederim. Taşradan hesap veremeyiz. 

SEYYİT BEY (İzmir) — Geçen sene hesabat 
icra olunmamış mıydı? Geçen sene Masarif-i Gayr-i 
Melhuzadan sarfedilmişse, bu sene de ondan sarfe-
dilir. 

RİFAT BEY (Devamla) — Lütuf buyurunuz 
efendim. Masarif-i Gayr-i Melhuza, malûm-u âliniz 
bütçede hatıra gelmeyen şeyler içindir. Bugün bu 
kadar mevkii müzakereye konulan bir masraf red' 
dolunursa Masarif-i Gayr-i Melhuzadan nasıl sarf 
olunur? 

SEYYİT BEY (İzmir) — Hayır, Masarif-i Gayr-İ 
Melhuzadan sarfedilmek üzere müzakere hitama er
mişti. 

MEHMET EMİN EFENDİ (Konya) — Müza
kere hitama erdi. Fakat bir mesele var ki halli icap 
eder. Şimdi bunun Masarif-i Gayr-i Melhuzadan ve
rilmesini Meclis tasvip ediyor. Bendeniz diyorum 
ki, Masarif-i Gayr-i Melhuzadan 5 bin kuruş ten
zil edilmiş, ayrıca buraya zam ve tefrik olunsun. Ya
ni Meclisin, esasen, haddizatında bu paranın Masa
rif-i Gayr-i Melhuzadan bu paranın tenzilini ve bu
raya naklini teklif ediyorum. 

AHMET MÜFİT BEY (İzmit) — Reis Beyefen
di söz veriyor musunuz? Efendim, Masarif-i Gayr-i 
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Melhuza, şimdi buyurdukları gibi, esasen melhuz 
olmayan... («Onun müzakeresi bitti» sadaları) 

REİS — Efendim, bitti, karara raptolundu. Bi
naenaleyh bu babda söz söyleyemezsiniz. 

PANÇEDOREF EFENDİ (Manastır) —- Reis 
Beyefendi esas itibariyle bu paranın sarfı aleyhinde 
kimse yoktur. Bu meseleyi Bütçe Kanununa tevafuk 
eder surette şekü vermek doğrudur; geçmiştir efen
dim. 

SEYİT BEY (İzmir) — Siz Divan-ı Muhasebat 
Bütçesinin bittiğini tefhim ettiniz, artık onun için 
müzakere olamaz. Masarif-i Gayr-i Melhuzadan ve
rilmesini zaten Meclis tensip etmiştir. 

REİS — Şimdi Masarif-i Gayr-i Melhuzadan 
sarfı için bir teklif var. O teklifi reye koyuyorum. 
Meclis kabul ederse o başka mesele. 

ALİ OSMAN EFENDİ (Çorum) — Onun aley
hinde bendeniz söz söylerim. 

MEHMET CAVİT BEY (Maliye Nazırı Vekili) 
— Reis Beyefendi, bunlarla bir misal ihdas etmiş 
olacaksınız. Masarif-i Gayr-i Melhuzadan para sarf 
etmek, Meclisin kararına vabeste değildir. Meclisçe 
düşünülmüş ve karar verilmiş değilse de, karar su
retinde karara yakın bir tarzda hüsn-ü telâkki edil
miştir ki, Masarif-i Gayr-i Melhuza Meclisi Vüke
lâ kararıyla vuku bulacak olan mesariftir ve bütçe
nin esnayı tertibinde pek melhuz olan ve Reis 
Beyefendi tarafından uzunuzadıya izah olunan bir 
madde vardı. O maddeyi Divan-ı Muhasebat bütçe
sine koymaya bilmem neden muvafakat etmediniz. 

Onun mahall-i hakikisi Divan-ı Muhasebat büt
çesidir. Divan-ı Muhasebatın Taşralarda hesap tet
kiki için göndereceği heyetlerin masarifinin, Masa
rif-i Gayr-i Melhuzada ne yeri vardır, ne mevkii 
vardır. Evet, geçen sene verilmiş; fakat geçen sene 
melhuz olmayan bir masraf olduğu için verilmiş. 

Hesabatın tetkiki için komisyonlar gönderilmek 
lâzım geliyor, halbuki muhassasatı yokmuş. Onun 
müstesna olarak Masarif-i Gayr-i Melhuzadan tes
viyesine, hatta zannederim bir talimat ile belki de 
îrade-i Seniyeye iktiran etmiş ve geçen sene istisnaî 
olarak yapılmış ve geçen sene istisnaî olarak yapılan 
bir muameleye bu sene bir mütadiyyet verilmesini 
ve Divan-ı Muhasebat bütçesine geçilmesini de tek
lif ediyoruz. Zannederim ki, tereddüt edilecek bir 
şey yoktur. 

SEYİT BEY (İzmir) — Meclis kararından rücu 
edemez Nazır Beyefendi. 

MEHMET CAVİT BEY (Devamla) — Canım, 
Meclise kararından rücu etsin demiyorum. Masarif-i 

Gayr-i Melhuza tertibinden sarfını kabul etmeyin 
diyorum. Seyit Bey, size kararınızdan rücu ediniz di
ye bir teklifte bulunduğum yok. Yalnız bu takrir re
ye konulmasın diyorum. Takriri müzakere etmeye 
zannederim ki, lüzum yoktur. O halde bırakınız Hü
kümetçe nasıl münasip görülürse öyle yapalım. 

REİS — Efendim, Masarif-i Gayr-i Melhuzada 
para sarfı Heyet-i Vükelâ kararıyla olacağı için o su
rette bu nazar-ı dikkate alınır ve onun için de tak
ririn müzakeresine lüzum yok. Divan-ı Muhasebat 

• bütçesinin müzakeresi bitti. Harp Vergisine geçiyo
ruz. 

SERVET BEY (Trabzon) — İleride Hükümet der
se ki, siz melhuz olan bir masrafı kabul etmediniz, 
siz Masarif-i Gayr-i Melhuzadan da sarf ediniz. Biz, 
masarif-i gayr-i melhuzayı melhuz bir masraf için 
nasıl sarf edelim derse, biz ne deriz? Ve Taşradan 
hesab-ı kat'î almayıp, bize hesap vermezse ne ya
pacağız? Bizim, Gayr-i Melhuzadan sarf ediniz diye 
karar vermek istediğimizin sebebi, bu hesab-ı kafile
rin alınması içindir. Demek ki Meclis, Masarif-i 
Gayr-i Melhuzayı fazla görmüş, bir kısmının mel
huz olan bir masrafa sarf edilmesini kabul ediyor. 

REİS — Harp Vergisi Kanununun müzakere
sine geçiyoruz efendim. 

2. — Harp Vergisi kanunu lâyihası. 
REİS — Harp vergisi kanun lâyihasının müzake

resine başlıyoruz. (Kabul sesleri) 

Müsaade buyurun. Kanunun heyet-i umumiyye-
sinin aleyhinde bulunacak var mı? («Yok» sedaları) 

.ALİ OSMAN EFENDİ (Çorum) — Bu bapta 
müzakereye hacet yoktur. 

ESAT PAŞA (Dıraç) — Bendeniz bilâ müzakere 
kabulünü teklif eylerim. 

ALİ GALİP BEY (Kayseri) — Heyet-i umu-
miyesinin lehindeyim; fakat bazı nikaatın leyhinde 
söyleyeceğim. 

REİS —• Müsaade buyurun, evvelâ mazbata mu
harriri söyleyecekler. Buyurun efendim. 

MEHMET EFENDİ (Trabzon) — Hükümet do
kuz aydan beri hal-i harpte bulunuyor. Bu harbin 
suret-i vukuu ve şimdiye kadar aldığı safahat, cüm
lenin malûmudur. 

Hükümet şimdiye kadar bu harbe devam etmek 
için menabi-i adiye-i mal iyyesinden başka hiçbir ve
sait istimal etmemiştir. Harbin bidayetinden beri mil
letin harbe devam hakkında gösterdiği azim ve me
tanete karşı Hükümet, harbe şimdiye kadar devam 
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etmiş ve harbin daha ne kadar müddet devam ede
ceği de henüz gayr-i malûm bulunmuştur. 

İşte Encümenimiz, bu nikaatı nazar-ı itibara al
mak suretiyle Hükümetin teklifini muvafık bulmuş 
ve Harp Vergisi hakkında teklif olunan madde-i ka-
nuniyyeyi kabulde tereddüt etmemiştir. Düşmanın 
her türlü vesait-i harbiyyesine mukabil, yalnız ha
miyet ve hamasetle mücehhez olarak orada düşman
la pençeleşen, düşmana mukabele etmekte olan mü-
hahdinin müdafaasını daha ziyade temdit için bu
rada muavenet-i nakdiyyede bulunmayacak, zanne
derim, hiçbir Osmanlı yoktur. Bu harbe devam et
mek üzere, bendeniz, kendi nokta-i nazarımca diyo
rum ki, iki paltosu olan birini satmalı. Ekmek, pey
nir, yavan ekmeğe tenezzül etmeli, her türlü feda
kârlığı yaparak harbe devam etmeliyiz. 

MEHMET ŞAHİN BEY (Çamlık) — Hiç feda
kârlık etmeden inşallah biz harbe devam edeceğiz. 

MEHMET EFENDİ (Devamla) — Her suretle 
harbe devam etmek lâzımdır. Düşmanın vesait-i 
hazırasına karşı bizim de bu suretle harbe devam için 
ihtiyacımız olan levazımın tedariki hususunda bu 
kanunu kabul ettiği için Encümenimiz, yalnız bu 
kanunun muvakkatliği esbabında teatî-i efkâr etmiş
tir. 

Kanunun muvakkatliğini temin etmek için Mus-
sakafat ve Temettü vergileriyle saireye icra olunan 
zammın hadd-i âzami olarak üç sene istifa edilme
sini kabul etmiştir ve diğerleri meselâ Tuz Vergisi 
vesaire için ayrı ayrı bir suret kabul etmiştir. Yal
nız ikinci maddede arazi esbabı, bir taraftan Arazi 
Vergisi ve bir taraftan da öşür vermekte oldukla
rından araziyi ikinci ve yedinci maddeden tayyettik. 

Sonra üçüncü maddede eshab-ı maaşattan yüz
de üç vergi tarhı hakkındaki maddede dahi bilcüm
le muhassasat ve muayyenat tabirlerini ilâve ederek 
Zat-ı Şahanenin mühassasatı esasen mahall-i teklif 
olamayacağından, bunun için de ayrıca bir kayd-ı 
istisnaî dercine lüzum görmedik. Ahz-ı Asker Ka
nunu hakkındaki dördüncü maddeden yalnız şekil 
hakkında bazı tadilât icra eyledik. Sonra tuz hak
kındaki beşinci maddede müstesna Vilâyetlere Bin-
gazi Sancağını ilâve ettik. 

Sonra sekizinci madde olarak memurinin harcı
rahlarından bin beşyüz kuruşa kadar maaş alanlar 
müstesna olmak üzere, bin beşyüz kuruştan üç bin 
kuruşa kadar maaş alanlardan yüzde beş ve fazlasın
dan yüzde on tevkifat icrasına karar verdik. Mü
sakkafat ve Temettü ve Rakı ve Bedel-i Vergilerine 

icra olunacak zemaimi, üç seneyi tecavüz etmemek 
üzere Hükümetin lüzum göreceği zamana kadar isti
fa edeceği yolunda maddeyi tadil ettik. 

Bilcümle memurinden bir vergi alınması hakkın
da Hükümet, atiyen bir madde-i kanuniyye teklif 
edeceğini vad eylediği cihetle, alınacak yüzde üç zam
mın istifası hususunun bu kanunun tatbikine kadar 
mer'iyyüTicra olmasına karar verildi. 

Kezalik, Harcırah Nizamnamesinin tatbikine ka
dar harcırahlara ait maddenin de bu suretle deva
mına lüzum gördü. Bunun için de bir nizamname 
yapılması zımnında Maliye Nezaretine mezuniyet 
vererek onuncu maddeyi tanzim ettik. İşte, Encü
men, bu suretle tadilât icra etti. Yalnız dokuzuncu 
maddede Müsakkafat ve Temettü ve Rakıdan sonra 
bedel-i nakdî tabiri, metn-i maddeye sehven girme
miştir, ki bunun da ilâvesi icap eder. Bu suretle bu 
kanunun bilâ münakaşa kabulünü encümen Heyet-i 
Celilenize teklif ediyor. 

MUSTAFA ZİYA EFENDİ (Sivas) — Bir şey 
soracağım, Müsakkafat ile Temettuat... 

REİS — Müsaade buyurunuz, sormak için evvelâ 
söz alınız. Encümen Reisi, bu kanunun hakkında 
bazı mülahazat dermeyan edecekler. Yeni söylüyor
lar, beyan buyursunlar. 

KİRKOR ZÖHRAP EFENDİ (İstanbul) - - Efen
diler, Mazbata Muharriri Beyefendinin sözlerini tek
rar etmeyeceğim, yalnız Encümenin ahval-i ruhiyye-
sini burada bir, iki kelime ile arzetmek isterim. Bir 
kere, bu kanunu, kavanin-i adiye-i maliyyeden addet
medik. Efendiler, alelumum, bize gelen kanunların 
karşısında bir meselenin hürriyet-i milliye, cihet-i 
hukukiyye ve cihet-i iktisadiyyesini düşünüyoruz. 
Vazifemiz, esasen bu noktalara münhasır olduğu 
halde, bu kanunun karşısında biz kendimizi bir 
vazife-i vataniyye ile de mükellef gördük. Maama-
fih vazife-i vataniyye, vazife-i asliyyemizi unuttur
madı. Vergilerimizin şu zamanda yüzde yirmibeş 
derecesinde tezyidi hakikaten bir zamm-ı mühim teş
kil eder. 

Encümenimiz bunun ehemmiyetini takdir etmekle 
beraber bunun masruf olacağı gayenin ehemmiyetini 
de takdir eyledi. Bu gayenin mukaddesiyyeti karşısın
da bu emri azimin karşısında zamda ehemmiyet gör
medik. İcra ettiğimiz tadilât, Mazbata Muharriri 
Beyefendi tarafından da söylendiği veçhile, bir iki 
noktaya inhisar ediyor. 

Birincisi, bilirsiniz ki, muvakkatîık tabiri bizde 
daimilik manasını ifade eder. işte bu endişeyi izale 
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ber bir hallerini görüyorum ki, bunu bilhassa Mec
lisin nazar-ı dikkatine arz etmek isterim, İtalya Ka
binesi, birçok hatiat icra etmiş olduğu meydanda 
iken, İtalya Meclis-i Mebusaninda henüz hiçbir iti
raza hedef olmadı. İtalya parlamentosunda alkışlar
dan başka hiçbir surette istikbal edilmedi, bu bi
zim şayan-ı dikkat, şayanı ehemmiyyet ve ibrettir 
tuhaf bir tesadüf gabilinden olmak üzere diyeceğim 
ki bundan yüz sene evvel Fransa İnkilabı zama
nında, Fransa Hükümeti bir dereceye kadar bizim
kine benzer dahilî ve haricî birçok müşkilât ile mu
hat olduğu bir sırada o zaman Maliye Nazırı olan 
zat bizim Maliye Nazırımız gibi yüzde 25 zammı 
mutazammın bir vergi kanunu teklif etti, o Maliye 
Nazırı - ki Fransa'nın pek meşhur ınaiiyyûnundan 
Neker idi - bu teklifi Meclis-i Mebusana getirdiği 
vakit birtakım tereddütler karşısında bulundu. Ben 
bu tereddütleri Meclis-i Mebusanımızda görmek is
temiyorum ve görmedim fakat bu tereddütler bir 
dakika o Mecliste görüldü. O zaman Fransa da, bi
zim gibi birçok mehalik ile muhat idi. 

O tereddütlere karşı Fransa'nın en beliğ hatip
lerinden biri, bir Mebus, Mirabo, IVansız.ları ikaz 
etti ve dedi ki, (ne düşünüyorsunuz, şimdi bunun 
teferruatı ile mi uğraşacaksınız? Bu meselede bütün 
Fransa'nın hayatı mevzuubahstir.) Bu sözleri alkış
ladılar ve bu yüzde 25 zammı mübeyyin olan ka
nununu tıpkı bizim vaziyetimizde bulunan Fransa 
Meclis-i Mebusanı bilâmünakaşa, bilamüzakere al
kışla kabul etti. («Biz de kabul edeceğiz» sadaları) 

Efendiler, bendenizde ne o dahinin hazine-i ir
fanı, ne kuvve-i keiâmiyyesi, ne de iktidar-ı nutkisi 
vardır, fakat efendiler iyi düşününüz, bugün Trab-
lusgarb'ı, Bingazi'yi daha ziyade kıymettar eden şü
hedamızın mezarları vardır. O mezarlar ne karan
lıkla; ne zulmetle muhattır. 

O mezarlar bir leyli mükevkeple örtülmüştür. O 
mezarların karşısında bulunan bu Meclisi Mebusan 
elbette alkışla ve bilâ mübahase bu kanunu kabul 
edecektir. (Sürekli alkışlar) 

MEHMET CAVİT BEY (Maliye Nazırı Vekili) 
— Efendiler, hükümetin bugün sizin kabulünüze arz 
ettiği bu kanunu, ben de Zöhrap Efendi gibi hiç iş-
tibah etmiyorum ki hepiniz kalplerinizin meşhun ol
duğu hissiyatı hamiyetin saiki vatanisiyle bilâ itiraz 
ve bilâ münakaşa kabul edeceksiniz. Hükümet yalnız 
harbin ilanından Meşrutiyetin istirdadından beri ilk 
defa olaraktır ki vekili olduğumuz millet namına 
sizden nakdî bir fedakârlık talep ediyor. 

için bir kere zaten Hükümet tarafından muvakkat-
lığı beyan edilen bu kanunun müddet-i devamım tas
rih ettik. Kanunun nihayetinde bir madde vardır ki, 
tafsilatını orada göreceksiniz. Bununla sizi tacizet-
mek istiyorum. Bu verginin külfetinden istisna etti
ğimiz yalnız bir sınıf ahalimiz, yani ashab-ı ziraat 
vardır. 

Memleketimizde ashab-ı ziraatın sair sunufa nis-
betle ne derece ezilmiş, ne derece sıkılmış olduğunu 
biliyoruz. Bu cihetle onları bu vergi-i munzamla da 
tazyik etmeyi memleketin ahval-i maliyye ve ikti-
sadiyesine muvafık addetmediğimizden Maliye Na
zırı Beyefendinin de bu hususta muvafakatlarını is
tihsal ederek erbab-ı zürraı bu vergiden istisna ettik. 

Eshab-ı maaşata gelince: Biliyorsunuz ki, efendi
ler, bizde muayyenat ve tahsisat, maaşatın zamimesi 
hükmünde olduğundan onları istisna etmeye mahai 
yok idi. 

İşle bizim başlıca icra ettiğimiz tadilât, bunlara 
taallûk ediyor. Görüyorsunuz ki, encümen, elinden 
geldiği kadar vazife-i asliyyesini de icra etti. Kanu
nun suret-i tadiline dair olan cihetlerini arz ettim. 
Müsaade buyurursanız, meselenin ehemmiyet-i siya-
siyyesine demeyeceğim, fakat ehemmiyet-i manevi 
yesine dair bir, iki söz söyleceğim. Öyle zannediyo
rum ki, bilcümle arkadaşlarım, bu histe benimle 
müşterek bulunacaklardır. 

Efendiler, dahilde vc hariçte etrafıma bakıyorum: 
Hariçte etrafıma bakıyorum, karşımızda düşman du
ruyor ve etrafımızda da bütün teçhizat sadaları ku 
laklarımızı dolduruyor. 

Dahilde etrafıma bakıyorum, dahildeki nifak ve 
.şikaklar gittikçe büyüyor. Ben düşünüyorum ki aca
ba bir düşman muvacehesinde şu Meşrutiyetimizin, 
daha henüz beşikte olan Meşrutiyetimizin etrafında 
olsun yekdiğerimizle kucaklaşmak acaba gayr-i ka
bil midir? Mutalibat ve müştekeyatın harbin hitamın
dan sonra eski şiddetiyle belki eski şiddetinden zi
yade, hatta faiz-i mürekkep hesabiyle zammiyyat 
icrası ile bu mutalebat muhik olsun, gayr-i muhik ol
sun, mahfuz kalmak ve tekrar ele alınmak üzere mu
haberenin neticesine kadar hıfzı ve bilcümle Osman
lıların birleşmesi gayr-i mümkün bir şey midir? Ben 
bunu mümkün ve bir nevi hamiyet müterekesi ola
rak şu kürsüden bütün Osmanlılara teklif ediyorum. 
(Alkışlar) 

Sonra, ben, bize hücum eden İtalya'nın ahvali si-
yasiyyesine de bakıyorum, biçok kusurlarını, bir
çok haksızlıklarını görüyorum fakat bununla bera-
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bedeli olduğu gösterilmiştir, namuslar ı için, haysiyet
leri için .şerefleri için harb eden milletlere harbin yal
nız metanetle değil, biraz da pa ra ile idame edildiği
ni göstermişlerdir. İngiltere'nin tarihi bu babda nice 
misallerle malamaldir . İngiltere hükümet i , dünyanın 
en zengin bir milleti olduğu halde, bugüne kadar hiç
bir harp yapmamışt ır ki, bu harbin masarifi umumi-
yesinin bir kısmı mühimmini bugün yaşayan, bugün 
o harpten doğrudan doğruya müteessir olan, bugün 
o harbi yapan efradı millete tahmil etmiş olmasın. 

Kı r ım Muharebesinden, Japon Muharebesine va
rıncaya kadar bütün muharebelerde , bü tün devletler, 
İngilizler, Amerikalı lar, Japonyalı lar muharebenin 
icabettiği masarifi mühimmenin bir kısmını efrada 
yükletmek ve bir kısmını da istikraz ile tedarik et
mek çarelerini tatbik eylemişlerdir. 

Efendiler, İngiltere, Transval Muharebes i esnasın
da zammı tekalif olarak ahaliye, senevî 35 milyon İn
giliz liralık bir bâr tahmil eylemiştir. Japonlar da, 
muharebe esnasında vergilerine yüzde 48 derecesinde 
zamaim icra etmişlerdir. Böyle ahvali maliyeleri, ah
vali nakdiyeleri bizden iyi ve müstesna bir halde bu
lunan milletlerin yapmış oldukları bir hareketi bizim 
de yapmış oynaklığımızdan dolayı - ha t ta demin arz 
ettiğim makasıdı esasiyeden sarfı nazar , sırf bütçemi
ze bir merhem olmak üzere dahi yapmış olmaklığı-
mîzdan dolayı - bizi bugün tahtie ve m u a h a z e etmez
siniz zannederim. («Asla» sadalan) 

M E H M E T Ş A H İ N BEY (Çamlık) — Cavit Bey
efendi, tereddüt eden olursa bu söz söylenir. Tered
düt eden hiç yoktur. 

MEHMET CAVİT BEY (Devamla) — işte aziz 
arkadaşlar bu itibarla, bu haysiyetledir ki hükümet , 
bugün sizin karşınıza çıkmış ve millet namına sizden 
bu fedakârlığı talep eylemekte bulunmuştur . Biz de, 
vergileri doğrudan doğruya tediye eden efradı millet 
kadar biliriz ki, onlar, kazandıklarını ne kadar güç
lüklerle, ne kadar sıkıntılarla kazanıyorlar. 

He r sene bütün bir senenin türlü türlü mezahim 
ve müşki la tma t ahammül ederek yazın kızgın güneşler 
altında, kışın yağmurlarla, karlara , boralara maruz 
olarak kutlayemut derecesinde ancak bir şey tedarik 
eden vatan evladının kısmı azaminin bu halde bulun
duğunu bilmekle beraber, bugün yine onlar dahi da
hil olduğu halde bütün efradı milletten biz bu feda
kârlığı talep ediyoruz ve fakat bu suretle bütün efra
dı milletin vatanperverliklerine kanaatimizi gösteri
yoruz. 
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Efendiler, bu nakdî fedakârlığı mutazammın olan 
şu kanun layihasını size göndermezden evvel hepinizi 
bütün vicdanımla temin ederim ki ben, birçok tered
düt dakikaları geçirdim. Emin olunuz ki, eğer saikim 
yalnız bütçemize birkaç kuruş fazla para tedarik et
miş olsaydı bu kanunu sevkettirmeyecektim, ondan 
daha yüksek bir saiki vatanî ile Osmanlı milletinin bu 
harbe devam etmek hususundaki azmüsebatı lâyete-
gayyerinin bir deiili fiilisini göstermiş olmak için bu 
kanunu size getirdim. (Alkışlar) 

Osmanlı milletinin muhte rem mücahit leri , bugün 
Trablusgarp ve Bingazi sahralarında döktükleri kan
larla bu azim ve metanetin delili fiilisini isbat edi
yorlar. Fakat o delili fiilî, belki de her gece görün
meyen bir delili fiilidir. O delili fiili belki de maksur 
bir delili fiilî olarak telakki edilebilir. O delili fiilî, 
yalnız oraya giden bir avuç adamın kalbinde ve ru
hunda mevcut ve mahfuz olan bir hissi vataninin de
lili gibi telakki edilebilir. 

Ben isterim ki, bizim üzerimize gözlerini dikmiş 
olan bütün ecnebiler, değil yalnız Trablusgarp, Bin
gazi çöllerinde, her şeyden mahrum olarak muharebe 
eden mücahi t kardeşlerimizin gösterdikleri delili fiili
yi görsünler. Belki bütün Osmanlı milletinin vekilleri 
olan sizlerin dahi bilaistisna o delili fiiliye iştirak et
tiğinizi görsünler. (Alkışlar) 

Siz, bugün Osmanlı milleti namına olaraktır ki o 
delili fiiliyi göstereceksiniz. (Şiddetli alkışlar) Ben is
terim ki Osmanlı hükümeti namına sadalarını çıkar
makta olan azayı hükümetinizin arkasında kendisine 
daima zahir ve muin olacak bir Heyeti Mebusan ve o 
Heyeti Mebusana da daima muin ve zahir olacak bir 
millet mevcut o lduğuna bütün âlem inansın. (Sürekli 
alkışlar) 

İşte efendiler, bu delili fiiliyi yar-ü-ağyarın göz
lerine göstermek içindir ki bu kanunu size getirdim • 
ve benim kalbimde mevcut olan emniyet ve iıimad o 
kadar kuvvetli, o kadar tezelzülden masun bir emni
yet ve itimattır ki sizin hepinizin burada hükümete 
karşı ne fikir ve his ile mütefekkir ve mutenası!s olur
sanız olunuz, hükümet in bu teklifini bir teklifi vata
nî, bir teklifi hamiyet gibi kabul ederek onu alkışla 
kabul edeceğinizden şüphe etmem. (Alkışlar) 

Efendiler, biz bu mebhasta ilk adımı atmış olan 
bir millet değiliz. Size Zöh rap Efendi arkadaşımız 
yüz sene evvelki bir misalden bahsettiler. Yüz sene 
evvelden daha uzak zamanlara atfı nazar buyurun. 

Birçok büyük hükümetler in tarihinde görürsünüz 
ki da ima muharebe zamanlar ında ahaliye harbin bir 
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Eğer tahmil edeceğimiz vergiden efradı milletin 
bir kısmı mühimmini ayırmış olsaydık onları bu ver
gi ile, Harp Vergisi, namus ve şeref vergisi olan bu 
vergi ile onları mükellef kılmamış olsaydık, ben emi
nim ki onlar kalplerinin, ruhlarının en derin nokta
larında bir iğbirar ve meraret duyacaklardı. 

Kendilerinin şerefli bir vazifeye davet edilmedik
lerinden dolayı meyus olacaklardı. İşte bu itibar ile 
idi ki, Hükümet, bilaistisna bütün efradı Millete tah
mil edilebilecek bir cümle-i tekalif düşünmüş ve Mec-
lis-i âlinize takdim etmiştir. 

Fakat Encümeniniz, balkın bu fedakârlığını his-
siyyatı bamiyyet ve vataniyyesinin şevki ile teklif edi
lecek şeyleri kabul edeceğini tasdik etmekle beraber, 
yüksek bir ulüvvücena'b eseri göstermek, onları bu
gün millet için en büyük fedakârlığa tahammül et-. 
mekte bulunan erbabı ziraatı köylüleri müstesna kıl
mak tarikini tercih etti. Ve bu fikirlerini bana beyan 
ettikleri vakit nasıl yüksek bir düşünce ile bunun sed-
dedildiğini düşünerek, intizar ettiğimiz varidatta açı
lacak küçük bir.rahneyi nazarı ehemmiyyete almaya
rak tekliflerini kabul ettim. Encümeniniz, benim sai
kım olan hissi, ben de Encümenim/in hissini takdir 
etmişizdir. 

Encümeniniz hali sulhta bile millete yüksek ver
giler veren, o adamları hali harpte daha fazla bir ver
gi ile mükellef kılmayı tecviz etmedi ki doğrudur. Bu 
kanun ile vergiden muaf tutulan arazi sahiplerinin 
bugünkü verdikleri vergiler, hiç şüphe yoktur ki izah 
elliğimiz zamaimle beraber sunufu sairenin verdikleri 
vergilerden yine fazladır. 

Zammını teklif eylediğimiz verginin, zamanı tah
silinin, zamanı sarfı ile müterafık gitmeyeceğini, ta
biî, biliyorsunuz. Üç senede tahsil edilecek olan bu 
vergilerin, ihtimal ki altı ayda, dokuz ayda, üç ayda 
Hükümetçe sarfedilmesine lüzum görülür. Pek müm
kündür ki Hükümet, bu vergilerin encümence kabul 
edilen üç seneliğini haddi âzamiyi karşılık göstererek 
harbin icabettirdiği ihtiyaca!] fevkaladeyi tedarik et
mek üzere lâzım gelen vesaite tevessül etsin. İşte bun
dan dolayı Encümeninizce kabul edilen müddetin ay
nen sizce de kabul edilmesini rica ederim. 

İşte efendiler, verginin gerek heyeti umûmiyyesi, 
gerek heyeti hususiyyesi hakkında kısaca vuku bula
cak mâruzâtım budur. Ben eminim ki, sizleri tevkir 
eden efradı milletin hiçbiri bugün kaldıracağınız el
lerden dolayı sizi tahtie etmeyecektir. 

Bugün kaldıracağınız elleri nasıl bir hissi vatanî 
ile kaldıracağınızı onların hepsi takdir edecek ve on

lar, eğer burada doğrudan doğruya bulunmuş olsalar
dı, onlar da aynı suretle, hatta bir ellerini değil, iki 
ellerini kaldırarak Vatanı muhafaza, Namusu Miiliy-
yi şeref ve haysiyyeti Devleti vikaye etmek için ora
da, uzaklarda maverayı e'bharda, geniş denizlerle biz
lerden ayrılmış olan yerlerde harbeden kardeşlerimi
ze birer merhemi teselli göndermek fedakârlığını bi-
şüphe, hatta hissetmeksizin ihtiyar edeceklerdi. 

İlan edildiği gün üç, dört günden ziyade mukave
met mümkün olamayacağı zannedilen bu harbi ora
da sanki kumların altından çıkan insan kitleleri on 
aydan beridir ki, idare ediyorlar. Osmanlı Ordusunun 
namusunu, şeref ve haysiyetini bütün âlemi medeni y-
yete karşı ila ve isad eyiiyorlar. (Sürekli alkışlar). On
ların bu muhteşem ve muhterem mücahedelerine, biz, 
kanımızla değilse de paramızla iştirak etmek hissini 
duyuyoruz. 

Hepiniz biliyorsunuz ki efendiler, muharebatı ha-
zırada daima tekrar ettiğimiz ve fedaya hazır oldu
ğumuz kanın son damlasına kadar kesenin son ak
çesinin de ehernmiyyeti vardır. (Medit alkışlar). 

OHANNES VARTEKS ERENDİ (Erzurum) 
Reis Bey, usulü müzakereye dair söz. istiyorum. 

SEYYÎT BEY (İzmir) — Meclis, gerek Nazır Be
yefendinin ve gerek Zöhrap Efendinin ibraz ettikleri 
hissiyata tamamen iştirak etti. Çünkü bu mesele, Va
tan meselesidir. Zannederim ki bunda muvafık, mu
halif yoktur. Çünkü, her türlü hissiyatın fevkinde bir 
vatan meselesidir. 

Binaenaleyh, vekili bulunduğumuz milleti necibe-i 
Osmaniyye, değil böyle para feda etmekte, hatta ca
nını feda eylemekte, ibrazı measiri hamiyyetkâri et
meye de amadedir. Binaenaleyh, ben de bila müza
kere bu kanunun kabulünü teklif etmenizi sizden ri
ca ediyorum. (Alkışlar). 

REİS — Müsaade buyurun, hissiyyatı umûrniyye-
ye tercüman olarak verilen izahatı hamiyyetkâri Mec
lis tarafından müteaddit defalar alkışlarla karşılandı. 

ALİ GALİP BEY '(Kayseri) — Reis Bey, bende
niz de lehinde bir iki söz söyleyeceğim ve sözüm, mu
cibi memnuniyyet olacaktır. 

REİS — Müsaade buyurun. Evvelâ söyleyeceği
mi dinleyiniz. Ondan sonra söylersiniz. Verilen iza
hat, Meclis-i Muhteremce alkışlara mazhar olmuş ol
duğundan, kanunun heyet-i umûmiyyesinin bilâ mü
nakaşa kabulü için vuku bulan teklifi okuyup^ reye 
koyuyorum. 

ALİ GALİP BEY (Kayseri) — Zannolunabilir ki, 
muhalifler bunun aleyhindedir. Halbuki biz de bu
nun leh indeyiz. 
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ÖHANNES VARTEKS EFENDİ (Erzurum) — 
Reis (Bey, usulü müzakereye dair söz istiyorum. Bu 
takriri reye koymazdan evvel söz istiyorum. (Gürül
tü). Reis Bey, kanun namına söz istiyorum. (Gürül
tü) Yalnız usulü müzakereye dair söz söyleyeceğim, 
maddelere girişmeyeceğim. Vatanperver yalnız siz de
ğilsiniz, ben sizden daha vatanperverim. (Şiddetli gü
rültüler). («Kabul etmeyiz ve hepimiz vatanperveriz» 
sadaları). 

Haydi keyfiniz olsun, sizden daha az vatanperve
rim. («Bizim kadar» sadaları). 

Efendiler, ben sizin kadar da vatanperver değil 
isem de. («Siz, biz yok» sadaları). Ne demek, siz siz
siniz, ben de benim. (Gürültü) 

Efendiler, ben kendim için söylüyorum, hepiniz 
sizsiniz, ben de benim. 

SEYYİT BEY (İzmir) — Müsavi tut, fevka çı
karma. 

OHANNES VARTEKS EFENDİ (Devamla) — 
Canım, kahraman sen ol, ben de hiç olayım; fakat 
millet seni de bilir, beni de. (Gürültü) 

HACI MUSTAFA EFENDİ (Ankara) — Mec
lis, söz söylememeye karar veriyorsa söylemeyelim. 

REİS — Müsaade buyurun Mustafa Efendi. Usu
lü müzakereye dair söz istediler, esasa dair değil, 
usulü müzakereye dair her ne vakit söz isteyen olur
sa verilir. 

OHANNES VARTEKS EFENDİ (Devamla) — 
Eğer ben huduttan çıkarsaim, sonra söyleyin. 

Efendiler, ben bunu mukaddeme olarak söyleye
ceğim. Bu teklifin aleyhinde değilim, hatta bu zam
mın daha ziyade olması taraftarıyım. Onun için öyle 
kuşkulanmak ben aleyhinde söyleyeceğim diye söy
lemeye bırakmamak doğru değildir. («Öyle şey yok» 
sadaları). 

REİS — Varteks Efendi, siz hamiyyetinizi fiilen 
de, sözle de ispat ettiniz. Kimse sizin hamiyyetiniz-
den şüphe etmez. 

OHANNES VARTEKS EFENDİ (Devamla) — 
Teşekkür ederim. Onun için iyi biliniz ki, bunun bila 
müzakere kabul edilmemesi için benim teklifim sırf 
şudur ki, bu zamlar adalet nisbetinde müsavaten ta
yin olunsun ve bin lira yerine iki bin lira istihsal olun
sun ve böylece bizim ettiğimiz muavenet. 

REİS — Varteks Efendi, heyeti umûmiyyesini re
ye koyuyorum, maddelerde söyleyiniz. 

OHANNES VARTEKS EFENDİ (Devamla) — 
Efendiler, ben heyeti umûmiyyesi için söylemeyece
ğim. Heyeti umûmiyyesi hakkında söylediğim vakit 

dedim ki, heyeti umûmiyyesi yanlış bir şekilde ko
nulmuş, onu söyleyecek idim; fakat istemiyorsanız 
söylemem. 

Fakat efendiler, bir vergi konulduğu vakit, milletin 
cebinden çıkar. Biz, milletin vekilleriyiz, milletin ce
binden çıkan bir parayı bila müzakere geçirmek is
temek, onun hukukunu iyi müdafaa etmemektir. 
(«Hani usulü müzakere hakkında söyleyecektiniz» sa
daları). 

REİS — Varteks Efendi, usulü müzakereye dair 
söyleyiniz, sadetten çıkmayınız. 

OHANNES VARTEKS EFENDİ (Devamla) — 
Vergiler, bütçeye ait bir meseledir. Milletvekilleri
nin bunu bila kabulü müzakereye hiçbir hakkı yok
tur. Bir muhalif veya muteriz bulunduğu halde, asla 
onu nazarı itibara almayarak bila müzakere geçmek 
hiçbir vakit caiz değildir ve hiçbir Mebusun hakkı 
yoktur. Çünkü bu, bütçeye vergiye ve milletin para
sına ait bir meseledir. 

REİS — Varteks Efendi, biraz izahatımızı dinle
yiniz. Kanunun heyeti umûmiyyesini reye koyuyo
rum. Maddelerde tezyid ve tadil teklifinizi istediğiniz 
kadar yaparsınız. 

OHANNES VARTEKS EFENDİ (Devamla) — 
Ben, heyeti umûmiyyesi hakkında söylemiyorum. Zi
ra, heyeti umûmiyyesi hakkında söylemiş olsaydım 
evvelce söylediğim gibi, heyeti umûmiyyesi fena tan
zim edilmiştir, adalete ve müsavata münasip değildir 
derdim. Onun için, isterseniz birkaç söz söylerim. 

ALT GALİP BEY (Kayseri) — Efendim, söze mü
saade buyurun. (Gürültü) («Olmaz» sadaları). 

REİS — Rica ederim, bir söz söyleyeceğim di
yor. (Gürültü). 

SEYYİT BEY (İzmir) — Galip Bey, muhalif söy
leyecek zannolunuyör. Halbuki öyle değil, hissiyatını 
söyleyecek. (Gürültü, «söylesin, söylemesin» sadala
rı). 

ALT GALİP BEY (Kayseri) — Harice karşı bü
yük bir vahdeti Osmaniyye ispat etmiş olmak üzere 
öteden beri muhalif bir vaziyyette görülen abdi âciz 
dahi bu kanunun şiddetle lehinde bulunduğunu ve 
hatta buradaki bazı müsait noktaların tezyidine bile 
çalışacağımı arz ile umûm dünyaya karşı şu Osmanlı 
vatanperverliğini ilan etmek istiyorum. (Alkışlar) 

REİS — Efendim, takrirler var, okuyacağız. 

Riyaset-i Celileye 
Harp Vergisine tahammül, harbe tahammül de

mek olmasına ve harbe tahammül his ve fikrinde ise 
bütün Osmanlılık müşterek ve müttehit bulunmasına 
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binaen, Harp Vergisi Lâyiha-i Kanuniyyesi heyeti 
umûmiyyesinin bila münakaşa kabulüyle mevaddın 
müzakere geçirmesini teklif ederim. 

Karesi Mebusu 
Ferhat 

REİS — Aynı mealde Necmettin Beyefendi ile 
rüfekasmın bir takriri daha var, onu da okutuyo
rum : 

Riyaset-i Celileye 
Lâyiha-i kanuniyyenin heyeti umûmiyyesi hakkın

daki müzakere ve tarafı Hükümetten verilen izahatı 
kâfi görerek ve heyeti umûmiyyesini kemali hâhişle 
kabul eyleyerek, derhal mevaddının müzakeresine ge
çilmesini teklif ederiz. 

Kastamonu Mebusu 
Necmettin 

Çorum Mebusu 
Ali Osman 

Kırşehir Mebusu 
Ali Rıza 

Asir Mebusu 
Seyyit Yusuf Fazıl 

Beyazıt Mebusu 
Süleyman Sudi 

Kastamonu Mebusu 
Ahmet Mahir 

Trabzon Mebusu 
İzzet 

İzmit Mebusu 
Müfit 

Amasya Mebusu 
Arif Fazıl 

Bitlis Mebusu 
Fevzi 

REİS — Bu aynı mealde olan takrirleri kabul 
edenler ellerini kaldırsın. (Eller kalkar). Müttefiken 
kabul olundu. 

Maddelere geçiyoruz. Birinci maddeyi okuyun. 

Hükümetin Teklifi 
Madde 1. — Masarifi fevkalade-i Harbiyyeye 

medar olmak üzere mevâddı âtiyede beyan olunan 
vergilerin (sureti muvakkatede) zamimeten ve mü-
ceddeden vazı kararlaştırılmıştır. 

Encümenin Teklifi 
Madde 1. — Masarif-i fevkalade-i Harbiyyeye 

medar olmak üzere mevaddı âtiyede beyan olunan 
vergiler zamimeten ve müceddeden vaz olunmuştur. 

REİS — Birinci madde hakkında söz isteyen var 
mı? 

MEHMET ŞAHİN BEY (Çamlık) — Efendim, 
bu fevkalade kaydına muterizim, masarifi Harbiyye 
demeli. 

REİS — Efendim, başka söz isteyen var mı? 
(«Hayır» sadaları). Maddeyi kabul edenler ellerini 
kaldırsın. (Eller kalkar). Madde aynen kabul olundu 
efendim. 

CEMAL BEY (Kütahya) — Maddeler müttefikan 
kabul olunuyor, o suretle tefhim buyurun. 

Hükümetin Teklifi 
Madde 2. — Müsakkafat (ve arazi) ve Temettü 

vergilerine yüzde 25 zammolunmuştur. 
Encümenin Teklifi 

Madde 2. — Müsakkafat ve Temettü vergilerine 
yüzde 25 zammolunmuştur. 

REİS - - İkinci madde hakkında söz isteyen var 
mı? 

İSMAİL MAHİR EFENDİ (Kastamonu) — Mü
sakkafat Kanunu mucibince bazı yerlerde, bazı Vila
yetlerde tadilat icra edildi. Oralardaki köylerden Mü
sakkafat vergisi alınmayacak. Halbuki Encümen, 
Arazi vergisini de kaldırmıştır. Bu kanun icra edil
meyen yerlerde yani yeniden tahrir olunmayan yer
lerde Müsakkafat vergisi alınacak ve öbür taraftan 
alınmayacak, bu da müsavatı ihlal edecektir. Onun 
için bu adaleti muhafaza etmek üzere buraya bir ka
yıt ilavesini teklif ediyorum. 

Müsakkafat Kanunu mucibince tahriri icra olu
nan yerlerden bu vergi alınsın. Tahriri icra olunma
yan yerlerden alınmasın. 

Bir de encümen, Arazi vergisini kaldırmıştır. Ara
zi vergisi, gayet az bir vergidir. («En çoğudur» seda
ları). Ve arazi vergisine de, Hükümetin bu yüzden 
25 zam teklifinin ilavesini teklif ederim. 

ALİ GALİP BEY (Kayseri) — Efendiler, bu ka
nunun müzakeresi süratle icra olunabilmek için müm
kün mertebe kısa söz söylemek lâzım gelir. Bunun 
için bendeniz de kısacık bir maruzatta bulunmak isti
yorum : Bu vergiyi biz mümkün mertebe etimizden, 
kanımızdan kesip vermeliyiz. 

Fakat şurada Müsakkafat ve Temettü Vergilerine 
icra kılman zamaim, zengine fakire mütesaviyen icra 
kılınmıştır. Fakire icra kılman zamaim çoktur demem; 
fakat zengine icra kılınan zam azdır. Mümkün ise 
tezyid olunmalıdır. Bu Müsakkafat meyanında süknâ 
ve akar da dahildir. Akar için eshab-ı servete mah
sus olanlar için fazla zamaim icrası hiçbir vakit mâ-
delete mugayir olmadığı gibi, ihtiyacat-ı cebriyyeye 
vefa edecek derecede mebaliğ husulü için de lâzımdır 
zannederim. Vs bu maddenin Encümene iadesi ve 
Hükümetçe münasip ve âdilâne bir surete kalbiyle 
akaardan ve dolayısıyla eshab-ı servetten daha ziyade 
intifa edilmek çaresinin bulunmasını teklif ediyorum. 

OHANNES VARTEKS EFENDİ (Erzurum) — 
Efendim, buralarda arazi vergisine zam icrası çıkarıl
mış. Doğrudur ki, arazi sahibi olanlar, hem Aşar Ver
gisinin ve hem de Arazi Vergisini verdikleri için epey
ce büyük bir vergi veriyorlar. Fakat rica ederim, bi-
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zim arazi sahiplerinin ne kada r olduğunu hepiniz de 
bilirsiniz. Bizim zürra , ahalinin ne kadar ı arazi sahibi 
olduğunu da hepiniz bilirsiniz. Siz bilirsiniz ki, bizim 
taraflarda, Anadolu 'da , Rumeli 'de olsun, Suriye'de 
olsun bir ağanın kırk köyü, altmış köyü, hattâ bir 
kazalık yeri vardır , bu da arazi sahibidir. Bunu da mu
af tutacağız? 

R E İ S — Bunlar, nâdirdir. 

O H A N N E S V A R T E K S E F E N D İ (Devamla) -
Pek nadir değildir. Kel Hüseyin Paşa, Emin Paşa bil-

' m e m ne ilâahirihî var, bunları da müstesna mı tuta
cağız? Bunların bir oğlu var, elli Lira verir, askerden 
kurtar ır . Arazisi var, fukaraların sayesinde ondan is
tifade ediyorlar. O n u da muaf tutarsak, kimlerden ala
cağız? Demek İsterim ki, bizim u m u m Osmanlı mem
leketinde bulunan ahali, ziraat ile yaşıyor. Bu zürraın, 
arazinin yüzde 60 ve 70'i ahalinin yedindedir. Bun
lardan harp vergisi almayacağız da, kimlerden alaca
ğız? Onun için teklif edeceğim. İşte bakınız ki, benim 
bu sözlerim, heyeti umumiyesi içindir. O kadar bağır
dın ız. 

R E İ S — İste şimdi söylersin. 

O H A N N E S V A R T E K S E F E N D İ (Devamla) — 
Onun için bendenizin teklifim, bunu encümene iade 
ederiz, bir çare bulunsun. Küçük arazi sahiplerinden 
ha rp vergisi almayız. F a k a t büyük arazi sahibi olan
lardan değil ki yüzde 25 yüzde 50 almalıyız. Madem
ki siz vergi alınmasını tensip ediyorsunuz, büyük ara
zi sahiplerine yüzde 25 zam olunmasını teklif ederim. 
Küçük arazi sahiplerine zam olunmasın. 

R A İ F E F E N D İ (Erzurum) — Arazi vergisini is
tisna etmek, muvafık-ı adalet değildir. Bu araziyi bü
tün bütün çıkaracak olursanız, Hükümete ehemmiyet
li miktarda bir şey hâsıl olmaz. Esbab-ı mucibede gös
teriliyor ki, bunlar zürrâdır ; Aşar veriyorlar. Bundan 
başka harp vergisi de vermesinler. Lâkin, bilfiil zürra 
olanlar, bunlardan müstesna tutulsun. Yani , arazile
rini kendileri ekenler müstesna tutulsun. Lâkin, arazi
sini ortakçılığa vermiş veyahut icarda kullanıyor ve
yahut çiftlik sahibidir, bunlara zam olunmalıdır. Ben
deniz bunu teklif ediyorum. 

E Ş R E F B E Y (İsparta) — Mademki araziden ver
gi alınması kabul edilmiyor, o halde harp vergisinin 
yüzde 25 değil, yüzde 30 olmasını teklif ederim. (Gü
rültü) 

R E İ S — Rica ederim, zabıt kâtipleri yazamıyor
lar. 

H A C İ M U S T A F A E F E N D İ (Halep) — Efendi
ler, temsil ettiğimiz ahalî-i muhtereme, yed-i iktida-

I r ınıza tevdi ettiği vazifeyi "hüsn-ü ifa edeceklerini bil-
j dikleri için, herkes, vergilerin gerek tenkis ve gerek 

tezyidini de tabiî seve seve kabul edecektir. Yalnız, 
ofkâr-ı umumiyyeye muvafık bir surette tadil ve tez-
yid etmek de mant ığa ve akla mugayir değildir. De
min, riifeka-yı muhteremenin beyan ettikleri veçhile, 
biz zirai bir kavim olduğumuz için vergimizin kısm-ı 
âzamim Ağnam, Aşar Vergisi teşkil ediyor. Şimdi bir 
Teme'ttuâta, bir de' Müsakkafa ta zammediliyor, Te-
mottuat, esasen itidal üzere taksim olunmamıştır . Be
şinci maddesi onu gayr-ı mütenasip bir surette taksim 
etmiş. 

Biz Taş ra halkını biliyoruz; bu Temet tua t Kanunu , 
İs tanbul 'a tatbik edilerek, İstanbul muhit ine muvafık 
olarak bu madde tâdil edilmiş, 50.000 kuruş sermayesi 
olan bir tüccar, 400 kuruşluk bir dükkânda oturuyor. 
Efendiler, senevi 400 kuruş icar verenin de, 4.000 ku
rak kıymet-i muharreresi var. 50.000 kuruşluk serma
yeli bir tüccar 12 kuruş veriyor. Bizde hallaç tâbir 
ederiz Sedd-i ramak edecek k a d a r çalışıyor, onun 
bir de kirişi var, bunun da 300 kuruş kıymeti var. Ana
sı da gitti, danası da gitti, onun da 3.000 kuruş kıymet 
vergisi var. Ö üçbin kuruştan bîçâre hallaç, 9 kuruş 
verir, 50.000, 80.000 kuruş sermayesi olan da 12 
kuruş veriyor. Bu beşinci maddesi , Temet tü Vergisi
ni iki kısma taksim, etmiş; kısm-ı evvelinde biraz ada
let var, kısm-ı sânide yok; âdeta intizamsız olmuş. 
Şimdi, bu vergiden yine küçükler mutazar r ı r olacak
lar. 

Geldik Aşara. 
N E C M E T T İ N M O L L A BEY (Kas tamonu) — Sa

det haricinde. 
H A C I M U S T A F A E F E N D İ (Devamla) — Evet, 

sadet haricinde, lâkin m a k a m a münasip olduğu için 
istitrat tarikiyle söylüyorum efendim; Aşar Vergisi 
bugün 180-190.000 kuruşa çıkıyor. Temet tü ile Mü
sakkafatı hesap edersek, b u raddede olamaz. Bende
niz, Heyeti Muhteremenin nok'ta-i nazarına şunu arz 
edeceğim ki, araziyi de beraber karışt ırmahdır. Çün
kü, arazi zürra elinde değildir. Onlar emeğini ekerler; 
'bendeniz de arazi sahibiyim. Hepimizin çiftliği var; 
büyük imkyasta olan da var. küçük mikyasta olan da 
var. Yine onu verecek mülk sahibidir, zenginler ve
recek, fukara verecek değildir. Lâkin Temet tü Vergi
sinde şu yüzde 25; 20'ye tenzil ettirilir ve her iki ta
rafa da teşmil ettirilirse, bütün bütün araziyi dışarıda 
b ı r akmaktan ziyade, bir yekûn teşkil eder. Onun için 
reyinize muvafık gelirse, her ikisine teşmil edilmek ve 
yüzde 20 üzerine kabul edilmek üzere Heyeti Muhte-
remenize arz ediyorum. 
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M E H M E T CAVİ ı' BEY (Maliye N â z ı n Vekili) — 
Efendiler, bâzı kimseler vardır ki, Fransızların «ide I 
fiks» dedik!'..-i L ir f i k r i muanni t daima her şeyde J 
kendilerinde hükümrandı r . Muhte rem Var teks Efen
di de, iî-te bu kabil kimselerdendir. 

OHANN^S V A R T E K S E F E N D İ (Erzurum) — 
Evet, bir prensip sahibiyim. 

M E H M E T C A V İ T B E Y (Devamla) — Daima 
kendisinde muanni t b i r fikir haline gelen, âdeta ken-
dikend'isini kur ta rmak ihtimali olmayan şu Tekîif-i 
Müterakkî Usulü vardır. Herbi r mephasta , herbİr fır
satta lüzumlu, lüzumsuz mut laka Vergi Müterakkî 
teklifini serdetmek lüzumunu hisseder. 

O H O N N E S V A R T E K S E F E N D İ (Erzurum) — 
Ben öyle bir teklifte bulunmadım. 

M E H M E T C A V İ T BEY (Devamla) — Bugün yi
ne o zaruretin ilkaatıyla büyük arazi sahiplerinden 
yüzde 25 yerine yüzde 50 vergi alınmasını teklif etti. 
Bu da onun başka bir şeklidir. Şekiller arasında fark 
vardır. Faka t netice itibariyle hep birdir. Evet, ken
dilerinin prensip sahibi olduklarından dolayı kendi
lerini tebrik ederim ve daima prensiplerini muhafaza 
etmcelrini arzu ederim. Vclâkin, prcnsplcrin de za-
tnan-ı müdafaası vardır. Z a m a n ve mekânı olmayan 
b i r hal ve mevkide müdafaa edilen prensipler, kıyme
tini kaybeder. Bendeniz, pek arzu ederdim ki, Var
teks Efendi, prensip sahibi olmakla beraber, bu mü
dafaasını bütçe müzakeresine talik etsin. Ve bugün bu 
prensibin makamı olmadığını bilerek sükût eylesin. 
Fakal kendisi, fikrini dermeyan ettiği için müsaade
nizle o fikrin şâyân-ı kabul olmadığını beyan edece
ğim. Biz bugün size bir H a r p Vergisi K a n u n u teklif 
ettik; bir harp vergisi kanunuyla efendiler, dünyanın 
hiçbir tarafında görülmemiştir ki, sunuf-u muhtelife-i 
içtimaiyye arasında bir fark vücuda getirilsin. Bu su
nuf-u içtimaiyye arasındaki farklar ile böyle esas ka
nunlar ına fer olarak yapılan ve muvakka t bir zaman 
için teşkil edilen ve meVki-i tatbika vaz 'olunacak olan 
kanun iştigal etmez. B u n d a n dolayıdır ki, gerek Var
teks Efendinin teklifinin ve gerek Hükümetçe , evvel
ce yapılmış olan teklifin - çünkü bilâhare H ü k ü m " 1 , 
Encümenin reyine iştirak etmiş bulunduğundan - yani 
arazinin de yeniden H a r p Vergisiyle mükellef kılın
ması teklifinin reddiyle bunun aynen kabulünü teklif 
ediyorum. 

Bir de efendiler, bu kanunun ehemmiyeti hepini
zin nazar ında müstağnî-i izah olduğundan müstaceli
yet istemedik. Bu, kendikendihe müstacel bir kanun
dur. («Kâfi» sedaları) 

REİS — Efendim, şimdi müstaceliyet teklifi var, 
vakıa, b u kanunun tabiat ında müstaceliyet var; fakat 
n izamnameye fcevfik için, usulü dairesinde teklif edil
mek ve kabul o lunmak lâzımdır. İpt idasında kabul 
edilerek teklif edilmemiş. 

A H M E T M A H İ R E F E N D İ (Kas tamonu) — Za
ten menâfi-i mahalliyeye ait olduğu için müstaceliyet 
teklifine lüzum yok. 

REİS — Hükümet de zaten teklif ediyor. Takri r le 
de arkadaşlar ımız teyit ediyor. 

Riyaseti Celileye 
İşbu kanunun müstaceliyetle icra-yı müzakeresini 

teklif ederiz. 

İstanbul Mebusu Kas t amonu Mebusu 
Zöhrap Necmet t in 

Maraş Mebusu 
Evliya 

REİS — Kabul edenler ellerini kaldırsın. (Eller kal
kar) Kabu l olundu. («Maddeyi reye koyunuz» seda
ları) 

Efendim, ikinci maddenin müzakeresini kâfi gö
renler ellerini kaldırsın. (Eller kalkar) Kabul olundu. 

Şimdi takrirler var efendim. 

Riyaseti Celileye 
Zammolunan , yüzde 25 verginin yüzde 25'i oldu

ğundan bu cihet anlaşılmak üzere ikinci maddenin 
{Müsakkafat ve Temettü Vergilerine verginin yüzde 
25'i zamrnolunmuştur) tarzında tâdilini teklif ederim. 

Kares i Mebusu 
Ferha t 

REİS — Efendim, takrir sahibi takriri izah edece
ğim diyor. Hakkıdır , izah etsin. 

H A S A N F E R H A T BEY (Karesi) — Efendim, 
ikinci maddede Müsakkafa t ve Temet tua t Vergilerine 
yüzde 20 zam vuku bulduğu söyleniyor. Gerek Hükü
metin ve gerek Encümenin maksadı , yani yüzde 2.5'inin 
verginin miktar ına zam olunduğu maddede sarahaten 
anlaşılmıyor. Halbuki maksa t da budur . Bu cihet sa
rahaten anlaşılmak üzere arz ettiğim veçhile, madde
nin (Müsakkafat ve Temet tü Vergilerine, verginin yüz
de 25'i zamrnolunmuştur.) Tarz ında tâdilini teklif ede
rim. 

REİS — Nazar-ı d ikkate alanlar ellerini kaldır
a n . (Eller kalkar) Alınmadı. 

M E H M E T C A V İ T B E Y (Maliye N â z ı n Vekili) — 
Tabi î , ona şüphe yok. Zaten başka türlü mutasavver 
değil. 
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Riyaseti Ccüleye f 
Büyük araziye sahip olanlar, yani 500 dönümden 

fazlaya yüzde 25 zam vergi alınmasını teklif ederim. 
Erzurum Mebusu 

Varteks 
REİS — Nazar-ı dikkate alanlar ellerini kaldırsın. 

(Eller kalkar) Kabul olunmadı. 
OHANNES VARTEKS EFENDİ (Erzurum) — 

Çünkü hepsinin arazisi var, kabul ederler mi hiç... 
Riyaseti Celileye 

Kıymeti 20.000 kuruştan noksan olan mesâkin ile 
medâr-ı maişetini teşkil eden arazi müstesna olmak 
üzere Müsakkafat ve Arazi ve Temettü Vergilerine 
yüzde 25 zam olunmuştur. 

Ertuğrul Mebusu 
Hakkı Baha 

REİS — Nazar-ı dikkate alanlar ellerini kaldırsın. 
(Eller kalkar) Kabul olunmadı. 

Riyaseti Celileye 
Müsakkafat-ı Mevkufanin harp vergisinden istis

nasını teklif ederim. 
Halep Mebusu 

Baha 
REİS — Efendim, nazar-ı itibara alanlar ellerini 

kaldırsınlar. (Eller kalkar) Nazar-ı itibara alınmadı. 
Riyaseti Celileye 

İkinci maddede muharrer Müsakkafat tâbir-i 
umumisinden akar olarak istimal edilmeyip, sırf sük-
nâya mahsus meskenlerin istisnasını teklif ederim. 

Kayseri Mebusu 
Rifat 

REİS — Nazarı dikkate alanlar ellerini kaldırsın
lar. (Eller kalkar) Alınmadı efendim. 

Riyaseti Celileye 
Mademki araziden alınmayacaktır, müsakkafat ve 

temettü vergisinden yüzde 30 alınmasını teklif eyle
rim. 

Tsparta Mebusu 
Eşref 

REİS — Nazarı dikkate alanlar varsa, ellerini kal
dırsın. (Eller kalkar) Nazarı dikkate alınmadı efen
dim. 

Riyaseti Celileye 
Hükümet tarafından teklif olunduğu veçhile, ara

zi vergisi üzerine vuku bulacak zammiyatın dahi ka
bulünü teklif ederiz. 

Karesi Mebusu Gelibolu Mebusu 
Ali Galip Hüseyin Ulvi 

Dedeağaç Mebusu Bursa Mebusu \ 
Süleyman Ahmet Sabri 

REİS — Nazarı dikkate alanlar ellerini kaldırsın. 
(Eller kalkar) Nazarı dikkate alınmadı. (Gürültü) 

K İR KOR ZÖHRAP EFENDİ (İstanbul) — Reis 
Beyefendi, müzakerenin mehabeti kalmıyor, na ma
nayı siyasisi kalıyor, ne de manayı vatanisi. (Gürül
tü) 

Riyaseti Celileye 
Harp Vergisi kanun layihasının ikinci maddesinde 

müsakkafat ve temettü vergilerine icra kılınacak za-
maim dolayısıyla her ferdi millet vüsati hali nisbetin-
de vazifei hamiyet ifa etmiş olmak üzere, sükna ve 
mümasili müsakkafatın akaardan, havayici zaruriye 
derecesindeki temettuun, fazlasından tefrikiyle daha 
ziyade zamma tabi tutulması ve bu suretle tadil için 
işbu ikinci maddenin Encümene iadesini teklif ede
rim. 

Kayseri Mebusu 
Ali Galip 

REİS — Nazarı dikkate alanlar ellerini kaldırsın
lar. (Eller kalkar) Kabul olunmadı. 

Efendim, maddeyi kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsınlar. (Elier kalkar) Kabul edildi efendim. 

NECMETTİN MOLLA BEY (Kastamonu) — 
Mevaddı mütebakiyeyi daha itidal ile müzakere ede
riz inşallah. 

(Üçüncü madde okundu) 

OHANNES VARTEKS EFENDİ (Erzurum) — 
Efendiler, bendeniz, vergii müterakki teklif etmediğim 
halde, korkarım ki, Cavit Bey teklif edecek, önüne 
bir set çekmek istiyor ve arazi vergisi ki, zam için en 
m p c m K ir v p r a i r î i r v f hpr.5Srsr!pr. y'.vade* crAat-.r. vpr-

mesi lazım idi; siz reddettiniz. Eğer şimdi de teklif 
ettiğimi reddederseniz, ben mütehayyir kalmayacağım. 
Bunun asıl esbabı nerededir? Evet, onu şimdi izah 
etmek istemem. 

REİS — Şimdi maddeyi müzakere ediyoruz efen
dim. 

OHANNES VARTEKS EFENDİ (Devamla) — 
Evet, madde. 

Efendiler, benim teklif ettiğim zam, Cavit Beyin 
nazarında ğûya bir (ide fiks) dir, diye beynime girmiş 
ve hiçbir vakit bundan kendimi kurtaramam. Ve hat
ta istediğim halde de kurtaramam gibi telakki ediyor. 
Halbuki öyle değil efendiler. Bu milyonlarca Osman
lıların milyonlarla insanların fukara kısmının hakkı
nı muhafaza etmek için girmiş ve hatta onun için ça
lışacağım .Şimdiye kadar çalışmışım ve bundan sonra 
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da çalışacağım ve kanımı dökmek lazım gelirse dö
keceğim. 

MEHMET TALAT BEY (Ankara) — Vatanı mu
hafaza lazım. 

OHANNES VARTEKS EFENDİ (Devamla) — 
Bu vatandır; fukaralar vatan değil de sen mi vatan
sın? Anlamadan söylüyorsun. 

MEHMET TALAT BEY (Ankara) Nedir bu. 
Mecliste zorba mı kesildin? 

OHANNES VARTEKS EFENDİ (Devamla) -
Senin o hücumuna ben de iyi mukabele edebilirim; 
sen de iyi bilirsin. 

MEHMET CAVİT BEY (Maliye Nazırı Vekili) 
— Reis Beyefendi, şayanı teessüftür ki, böyle bir me
seleyi uzatıyoruz. 

OHANNES VARTEKS EFENDİ (Devamla) — 
Cavit Bey, sizin söylediklerinize sükût edelim, cevap 
vermeyelim, o başka; söylenecek sözlere cevap veri
lecek ise, bırakınız söyleyeyim. 

REİS — Fukaranın hukukunu muhafazada herkes 
müttefiktir, siz o suretle istiyorsunuz, devam ediniz. 

OHANNES VARTEKS EFENDİ (Devamla) -
Bilmiyorum Reis Beyefendi, ne oldu? Bugün Meclis, 
çok asabileşmiş. Bilmem, benim söylediklerim sözler 
ya. keselere dokunuyor, yahut bilmem nelere dokunu
yor; onu da bilmiyorum. Ben her halde söyleyeceğim. 

REİS — Varteks Efendi, bugün size ne oldu? 

OHANNES VARTEKS EFENDİ (Devamla) — 
Asıl hamiyet zamanı şimdidir. Ziyade vergi vermek 
lazımdır. Nasıl, Mazbata Muharriri söyledi : «İki pal
tosu var, birini satacak verecek» dedi. Asıl bu za
mandır. Bu zaman olduğu vakitte Cavit Beyin, büyük 
arazi sahiplerini mhuafaza etmesi... 

REİS — Efendim, o geçti, sadede gelin, rica ede
rim. 

OHANNES VARTEKS EFENDİ (Devamla) — 
Vergi müterakki teklif edeceğim; bu mukaddemdir. 
(«Maaşat» sadası) Maaşat da aynı şeydir. Onbin ku
ruş maaş alan var, yüz kuruş, üçyüz kuruş maaş alan 
var onlara geleceğim. Niçin bırakmıyorsunuz? Rica 
ederim bırakınız söyleyeyim; ağzıma gem mi koya
caksınız? Nereden istersem söyleyeceğim. 

REİS — Sadede gel! 

OHANNES VARTEKS EFENDİ (Devamla) — 
Reis Beyefendi, ben sadetten harice çıkmam ve kendi 
söylediklerimi ispat etmek için söyleyeceğim. Bazı 
delaile, bazı emareye müracaat edeceğim. Rica ede
rim bırakınız. Ben kendi sözümün sadedini bilirim. 
Kırk senedir söz söylemişim, ben sözümü bilirim. 

Onun için hiçbir vakit sadetten harice çıkmam. Eğer 
sizin demenizle söyleyeceksem, sizin çizdiğinizden ha
rice çıkmayacak isem söz söylemeyeyim. 

Bendeniz, vergi-i müterakkiyi kabul ettirmek için 
delaile lüzumum var. O deîaili, Cavit Beyin sözlerin
den alacağım. 

Efendiler, nasıl yukarıda ikinci maddede ve nasıl 
ki burada bu maddede birtakım büyük servet sahip
leri, küçük servet sahipleriyle büyük maaş sahibi olan
lar, küçük maaş alanlarla bir mikyasta konulmuş ve 
aynı kıyasta da para alacaktır. 

Halbuki efendiler, bugün Trablusgarp Muharebe
sinde de yine küçük servet sahipleri, o ameleler gidip 
ölüyorlar. Büyük arazi sahiplerinin, büyük maaş sa
hiplerinin oğulları, çocukları 50 lira ila halas oluyor 
ve bugün yine meslek yoktur diye, zenginlik ile fuka
ralık yoktur diye sınıf meselesi çıkarmamak için on
lardan lazım olan parayı, lazım olan fedakârlığı is
temiyoruz. 

Efendiler, benim teklif ettiğim ve hatta Cavit Beyin 
söylediği madde, işte budur. Bizim hakkımız var mı
dır, o fukaraları, o muharebeye gönderdikten ve on
ları orada öldürdükten sonra yine o muharebeye 
muavenet etmek lazım olduğu vakitte yine onlardan 
Harp Vergisi alıyoruz? 

Bizim hakkımız, o muharebeye gitmeyen, kendi 
canlarını ondan kurtaran adamdan almaktır. Onlar 
hamiyet sahibi iseler, vatanperver iseler, biz isteme
den, biz yüzde yirmibeş istiyorsak, onlar yüzde elli 
vermelidirler. 

Eğer Trablusgarp'ta bulunanlara muavenet etmek 
fukaranın vazifesi ise zenginlerin en büyük vazifei 
mukaddesesidir. Çünkü efendiler, bu galibiyetten en 
ziyade istifade edenler zenginlerdir. Fukaralar yine 
fukara kalıyor. O fukara, gidip öldükten sonra, yine 
kardeşi vergi veriyor; fakat Trablusgarp galibiyetin
den o zenginler, o fabrikatörler, o mâl sahipleri isti
fade ediyor. O büyük maaş sahibi olanlar istifade 
ediyorlar. 

Onun için efendiler, hamiyet için vatanperverlik 
için şimdi, başka vakit değil, hiç değilse şimdi o zen
ginlerden biz ziyade para almağa çare bulmalıyız ve 
o çare, Vergi-i Müterekkîdir. Vergi-i Müterekkî bir 
tecrübe için, Vergi-i Müterekkî bir hamiyyet için 
olsun ve Vergi-i Müterekkî vatanperverlik için ol
sun. Şimdi, biz bunu icra etmeliyiz ve bu, Vatanın 
saadeti içindir. Bu, yok ki Maliyenin Hazinesini 
doldurmak içindir. Eğer Cavit Beyefendi Hazretleri 
fikirlerinde ısrar ederse, ben o vakit diyeceğim ki, 
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muttasıl benim fikrimdeki fukaraları muhafaza et
mek için ide fiks olmuştur. Fukaraları muhafaza et
mek için bende bir ide fiks olmuşsa, onda da zengin
leri muhafaza etmek için bir ide fiks olmuştur. 

(HACI MUSTAFA EFENDİ (Ankara) — Efen
dim, ben de bir noktasını noksan görüyorum da, onu 
arz edeceğim. Hazîne-i Hâssa-i Şahane ve Evkaf Ne
zâreti ve Ziraat ve Devair-i Belediyye memurları 
maaşlarından ve Evkaf Nezareti tarafından mütevel
lilere tesviye olunan mebâliğden şehrî yüzde üç ver
gi alınacaktır deniyor. Buraya dikkat buyurunuz, Ev
kafın envâ-ı müteaddidesl var, onu taksim edecek 
değilim. Bunun için de bir müstesna Evkaf var idi. 
Şimdi, Hacı Evliya Efendi biraderimiz onun çare-i 
hâilini bulsun. Mâfûm-u âlîniz, Nazır Bey olsun, 
Zö'hrap Efendi olsun, diğer arkadaşlar olsun, hep 
söylediler ki, bu vergi, bu muharebede sebat vergisi 
- sadet haricine gidecek değilim - adetâ hayât vergisi; 
yani muhafaza-i istiklâl vergisi, ne dersen de; yani 
bu vergi, dâînize öyle gelir ki, hani ya Tebük Vaka
sında «Men ceheze ceysel'usreti felehülcenne». Şim
di, Garp Tra'blusunu hatırınıza getiriniz, oraya veri
lecek vergiyi oradaki mücâhidini, gazileri, o zevatı 
dü şünmek, bunların mevkiini düşünmek, karşısın
daki o herifleri İtalyanları düşünmek ve onlar adetâ 
canavar gibi, arslandan kaçarlar, birtakım masum
ları parçalarlar. 

Öyle olunca, bu vergi ne gibi geliyor, aynı Tebük 
Vakasının vergisi gibi; yani. bütün Osmanlılığın üze
rine maddeten vacip olduğu gibi, manen de vacip
tir. Bunda kimse şüphe etmez. Çünkü, çeyş-i usret-
tir; niçin? Zira, orada bulunan zevat, herşeyden mah
rum olduğu halde, iş o nisbette mahrumiyet o nis-
bette karşısındaki kesret, o nisbette, karşısındaki mü
cehhez ordu o nisbette öyle iken, o zâtlar daima gelip, 
diğerleri ötekiler daima mağlup. Öyle olunca, aynı 
öyle ve :J gibidir. Öbür vergi de Peygamber nasıl 
buyurdu : «Men ceheze ceysel'usreti felehülcenne» 
öyle olunca, biz de bu ceyşi usreti teçhiz etmek hepi
mizin üzerine vaciptir. 

Şimdi efendim, üçyüz, dörtyüz, beşyüz kuruş olan 
mütevellilerden alınıp da, bin lira, iki bin lira, üç bin 
lira müstesna Evkaftan alan zevat, acaba buradan 
daha ziyade hayırlı bir yere mi sarf edecek? Hiç ol
mazsa bunun yüzde üçünü versin ve o adamın vicda
nı nasıl razı olur ki, Millet-i Osmaniyye memuru, 
Mebusları, fukarası, zuafâsı, zenginleri alâkaderil-
hâl iştirak ettiği hâlde, onlar cesîm cesîm meblağı 

alıp da ve nasıl alındığından ve ne türlü alındığından 
şimdi burada bahsedecek değilim. 

Şimdi buraya bir madde koyup da ve Evkaf Ne
zâretinden bunların alındığını tahmin ederek, onlar
dan tamirata, et'ımeye, yahut diğer yerlere verilen
lerin müstesna olduğu hâlde, şahıslara maaş olarak 
verilenlerden şimdi alınan nisbetinde alınmak müna
sip olmaz mı? («Çok münasip» sadaları.) 

İşte şunu arz edecektim;; heyet-i umûmiyyesinde 
çok söyleyecektim ama, beni bugün çok şey zannet
tiniz; teklifi Evliya Efendi yapıyor. 

İBRAHİM EFENDİ (İpek) — Bu kanunda iki 
madde görüyorum. İkinci madde ile üçüncü madde 
karşılıklı geliyor. İkinci madde bu memleketin müs
tahsili olan sınıf; yani bu memleketin velinimet-i 
biminneti olan esbâb-i arazî temettü vesaire alnının 
teriyle para kazanan sınıf, ikinci sınıfa geçmiş, üçün
cü sınıfta o alnının teriyle para kazanan ahalinin 
parasını istihlâk eden sınıf ki, Muvazene-i Umûmiy-
yeden maaş alanlar, biz geçen bir Müsakkafat Ka
nunu yaptık, o Müsakkafat Kanununda dedik ki, 
ta'hsilât-ı sâfiyeden yüzde onifci alacağız. Esbâb-i em
lâkten bir zâtın bir akaarmdan, bir dükkânından 
bin kuruş maaş alıyorsa, o adam Hükümete vergi 
olarak yüzyirmi kuruş veriyor. 

Şimdi hamiyetten, muvakkaten bir kanun yapı
yoruz. Kanunda diyoruz ki;; sen, esbâb-ı emlâkten
sin sen her vakit bu milletin serferâzısın, velinimet-i 
bîminnetisin. Mebuslar, Âyân, hepsi sizin kazandığı
nız paralardan alıyorlar. Buyurun, hamiyyeten yüzde 
yirmibeş ver; yani ayda yüzyirmi kuruş veriyorsun. 

Yüzyirmi kuruşun ruhunu, otuz kuruş eder ki, 
ayda yüzelli kuruş vereceksin. O adam diyor ki; ben, 
Pederimden kalan veyahut alnımın teriyle kazan
dığım bu dükkânın icarından yüzde yirmi veriyorum. 
Şimdi otuz kuruş daha milletin bu harp zamanında 
veriyorum; fakat o adam bize derse ki; ey Mebu-
san-ı Kiram, ey bu milletin Hazinesinden para 
alan umûm-memurin! siz böyle bir hamiyetli zaman
da ne veriyorsunuz, ve nasıl bir kanun yaptınız, ba
kalım siz müsavata riayet ettiniz mi? Bin kuruş 
maaş alan bir memur ne verecektir? Yüzde üç. Ne 
geliyor? Binde otuz kuruş. Bin kuruş bu Hazineden 
para alan adam hamiyyeten bugün vatanın en teh
likeli zamanında otuz kuruş verecektir. (Gürültü) 

PANÇEDOREF EFENDİ (Manastır) — Mide
sine girmez bu aldığı para. 

(ŞEFİK BEY (Hums) — Ayda otuz kuruştan se
nede üçyüzaltmış kuruş verecek demek. 
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İBRAHİM EFENDİ (Devamla) — Rica ederim, 
telâş etmeyin, yine ayda bin kuruş verdiğim dük
kânın icarından bu milletin Hazinesine her vakitte 
yüzde yirmi veriyorum. Ayda bin kuruş icar aldığım 
paradan bu milletin Hazinesine yüzde yirmi verdiğim 
gibi, bu kere fazla olarak ayda zarnîmeten dahâ 
otuz kuruş vereceğim ki, ayda yüzelli demektir. Sen 
ki ayda bin kuruş alıyorsun, ne veriyorsun? 

iREtS — Encümen cevap verecek efendim. 
İBRAHİM EFENDİ (Devamla) — Bir kere ben 

söyleyeyim de, sonra encümen cevap versin. Böyle 
bir zamanda ne vermek lâzımdır? Hiç olmazsa sen 
de muvakkaten yüzelli kuruş ver, değil otuz kuruş. 
Ben her vakit vereceğim. Bendeniz bunu teklif edi
yorum ve ben diyorum ki; biz, esbâb-ı maaş ne ka
dar veriyorsa, ahali ne verirse meselâ, yüzde yirmi, 
yirmibeş veriyordu, otuz daha zammettik, yüzde elli 
etti. Biz de yüzde elli verelim de muvakkaten olsun 
ahaliden bu belâyı def edinceye kadar onlarla mü
savi olalım. Bunu teklif ediyorum ve kanun-u mü
savat bunu icabeder. 

KİRKOR ZÖHRAP EFENDİ (İstanbul) — 
Muhterem arkadaşlarım, bu müzakerenin aldığı şekl-i 
cereyandan dolayı' müteessirim. Zannolunuyor ki 
efendim, sizin itimat ve reyinizle intihap edilmiş olan 
encümenleriniz en basit olan ve vehle-i ûlâda na
zara çarpan mesâil ile iştigal etmemiş. Hükümet bir 
kanım gelirmiş, encümen onun iki kelimesini değiş
tirmiş, nazarınıza takdim etmiş. Fğer böyle telâkki 
ediyorsanız doğru değil efendiler. Encümenler, emin 
olunuz ki, bu kanunları size takdim edinceye kadar 
pek çok iştigal eder. 

KAR AB E PAŞA YAN EFENDİ (Sivas) — Öyle 
ise kabul edin. 

REİS — Ben size söz vermedim. Ne vakit şu Ni
zamname dairesinde müzakere etmek müyesser ola
cak? Söz söylemek isteyenler söz alır, gelir söyler. 

KİRKOR ZÖHRAP EFENDİ (Devamla) — 
Hangi kanun olursa olsun, mevzuubahs edilen mc-
sâil-i esasiyye, yani prensipler, gerek cihet-i tatbi-
kıyyesince görülecek tefâvütler • ve gerek eşkâli 
muhtelifesi hakkında, şüphe yoktur ki, encümence 
uzun uzadıya bahis cereyan eyledikten sonra netîce-
tünetîce bir şekli kat'î kabul olunup gelir. Yoksa, 
zannolunmasın ki, öyle her gelen şeyi ayniyle ka
bul edip, buraya takdim ediyoruz. Buna delîl olarak 
Encümen müzakâratından bir nebze bahsedeceğim. 
Burada Vergi-i müterakkîden bahis açıldı. Gendeniz, 
Vergî-i Müterekkî taraftarıyım. Biraz daha ileriye 

1 gidip diyeceğim ki, encümenin fikri, Cavit Beyin 
fikrinin muhalifidir; fakat Cavit Bey, bir mesele 
derraeyan etti ki, ondan hepimiz sükûtla mukabele 
etmeye mecbur olduk. Cavit Beyefendi, saded-i 
bahsi beyan etti. Biz ;m encümenimize geldi, orada
ki cereyanları da gördü ve bize dedi ki, efendiler, 
siz bugün Devlet-i Aliyyenin vergi ve rüsum esasını 
tâdil etmek üzere mi içtima ettiniz? Tadil etmek 
üzere mi içtima ettiniz? Size teklif ettiğimiz kanun 
bu mahiyette ise, oturalım beş gün, bir ay İslah etmek 
için düşünelim, tezekkür edelim. Fakat bugün o 
suretle gelmiyor ve o suretle müracaat etmedik. Bu
gün bir düşman karşısındayız. Maalesef görüyorum 
ki bunların bütün mahiyeti hakkıyla telakki okuna
mıyor Acaba gözden nihan olduğu için Trablusgarp 
yürekten de mi nihândır, bilmiyorum. («Asla» sada
ları) 

SEYİT BEY (İzmir) — Fedakârlık etmek isti
yorlar, o mânâya telakki etmeyin. 

»KİRKOR ZÖHRAP EFENDİ (Devamla) — O 
halde, bize Hükümet dedi ki, evet, bizim Kavânîni 
iMaliyye Kanunu, bütün esaslarıyla muhtâc-ı ıslahtır, 
Âşâr Kanunu da muhtâc-ı ıslahtır. Müsakkafat Ka
nunu Temettü Kanununun pek çok haksızlıkları 
ihtiva ettiğini görüyorum. Eğer bu haksızlıkları nis-
betsizlikleri, bu adaletsizlikleri bugün görmek ve 
refetmek isterseniz gayet büyük bir işi iktiham etmiş 
olursunuz; vakte muhtaçtır, bu da doğrudur. Şüphe 
yok, bunlar arîz ve amîk tetkik olunmak lâzım ge
lirse birkaç ay müzakere edilmek lâzım gelir. Belki 
bir iki sene efendiler. Bütün Devlet-i Aliyyenin bu 
kadar seneden beri olan vergi esaslarım tâdîl etmek, 
adalete tevfik etmek için senelerce uğraşmakla olur. 
Bunları hemen bir iki dakikada yapmak mümkün 
müdür? Elbette değil. İşte Maliye Nazırı Beyin bu 
muhik olan itiraz-ı iptidaîsine karşı baş eğdik, yine 
bugün o sözler, o itirazlar tamamen burada teker
rür ediyor, tekevvün ediyor. Bendeniz hayretteyim, 
bütçe müzakeresi için bir müzakere-i umûmiyye açıl
dı. Bu müzakere-i umûmiyyede vergilerimizin sû-
rel-i tarhı hakkındaki haksızlıkları hiçbir muhterem 
arkadaşım söylemedi. 

KARABET PAŞA YAN EFENDİ (Sivas) — Va
ridat kısmında söyleyeceğiz. 

KİRKOR ZÖHRAP EFENDİ (Devamla) — Büt
çenin heyet-i umûmiyyesinin müzakeresinde söylene
bilir. Bakınız efendim, ne kadar muhik bir itiraz 
buyurdunuz. Demek ki her bahsin sadedini arı
yorsunuz. Binaenaleyh, ben size diyeceğim ki şimdi 
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bu Kavânîni Maliyyemizin ıslahı bu sadede dahil 
değildir. 

KARABET PAŞA YAN EFENDİ (Sivas) -
Müsaade ediniz, 

KİRKOR ZÖHRAP EFENDİ i(Devamla) — Yok, 
etmem, Evvelâ benim müsaade etmekliğim lâzım ge
lir; fakat ben müsaade etmiyorum. Binaenaleyh, 
Vergi-i Müterakki esası, Kavânîn-i Maliyye Encü
menince ehemmiyet meselesi addedilmiş bir esastır 
iki, bunu bilcümle Kavanin-i Maliyyemize vazetmek 
arzusundayız. Fakat bunlar sırasıyla ve zamanıyla 
olacak şeylerdir. Alelacele yapılırsa, bundan fayda 
çıkacak yerde mazarret çıkar. İşte bu zaruret karşı
sında Encümen, Hükümetin bu muhik itirazâtını ka
bul ederek Kavanini Adliye ve mebadi meselelerini 
bertaraf ederek şekl-i hâzırıyla kabul etmek mecbu
riyetinde bulundu. Maaş meselesi için Hafız İbrahim 
Efendi büyük bir haksızlığı bize irâe etti. 

Bendeniz diyeceğim ki, büyük yere maaşla mü
kellef olan memûrîn-i Devlet şimdiye kadar hiç bir 
vergi vermiyorlar, bu doğrudur. Diğer muvazzafîn 
yüzde üç vermekle beraber, bu zamla dahi mükel
lef bulunuyorlar Fakat biz memurine ilk defa ol
mak üzere vergi tatbik ediyoruz. Mamafih biz adale
ti yalnız onlara ait olmak üzere muhafaza etmeyi 
münasip görmedik. Şimdiye kadar hiç vergi verme
yen ve ona göre bütçesini tayin eden ve ona göre 
irat ve masrafını muvazeneye koymuş olan bir bü
yük sınıf-ı ahâlimizi büyük bir ihlâle maruz kılmak 
istemedik. Eğer bir müddet sonra, bu vergi konul
duktan sonra, tam memurin hakkında yapılacak 
esaslar müzakere olunacağı vakit elbette öbürlerinden 
tefrik etmeyerek müsavi dereceye isadetmek tabiîdir, 
ki düşünülecektir. Tabiî her memur, kendine ait bir 
maliktir. O, bütçeye göre bedel-i îcârını, mekteplere 
verilecek parayı, kendi masarif-i müteferrikasını ve 
maişetini tanzim etmiştir. Zâten, birdenbire, şüphe 
yoktur ki, bu yüzde üç vergi diğer vergilere nisbet-
le ağır bir vergidir. İşte o yüzde üçü, diğer muvaz-
zâfînin itasına mecbur olduğu hadde kadar çıkar
makla, evet belki adalet-i mutlakayı muhafaza olur, 
fakat pek bir yük, bir zam ve ahaliyi tazyik demek 
mânâsı çıkacağından, bu ciheti tensip etmedik. Bun
lar esbâb-ı mûcibeye müstenittir. Yalnız Mustafa 
Efendi biraderimizin fikri doğrudur ve o noktayı 
filhakika encümenimiz düşünemedi. Zira Hükümet
ten vârid olan teklifte dahi bu cihet mevzubahs değil
di. Binaenaleyh, bendeniz encümen namına Mustafa 

Efendi tarafından dermeyân olunan teklifi kabul 
ederim. Şimdi, o teklif mevzubahs olduğu vakit He-
yet-i Muhtereme tarafından kabul edilmesini tek
lif ve istirham ediyorum. 

REİS — Reye koymaya hacet yok. Efendim, mü
zakerenin kifayetini kabul edenler ellerini kaldır
sın. (Eller kalkar) Kabul olundu efendim. 

Üçüncü Maddeyi kabul edilen veçhile encümen 
tadil edecektir. Şimdi dördüncü maddeye geçiyoruz. 
Fakat ondan evvel üçüncü madde hakkındaki tek
lifleri reye koyalım. 

Riyaset-i Celileye 
Maâşât ve muayyenat ve muhassesâttan, şehrî 

300 den 1 000 kuruşa kadar yüzde üç 1 000 den 
2 000'e kadar yüzde beş, 2 000 den 5 000'e kadar 
yüzde yedi, 5 000 den yukarı yüzde on kuruş alınma
sın teklif ederim. 

Halep Mebusu 
Mustafa 

REİS — Nazar-ı dikkate alanlar ellerini kal
dırsın. (Eller kalkar) Alınmadı efendim. 

•Riyaset-i Celileye 
1 500 kuruştan 3 000 kuruşa kadar maaş veya 

muhassasâtı olanlardan yüzde beş ve 3 000 kuruş
tan fazla maaş ve muhassasasâtı olanlardan yüzde 
on nispetinde tevkifat icrasını teklif eyleriz. 

Ankara Mebusu Siroz Mebusu 
Talat Derviş 

REİS — Nazarı dikkate alanlar ellerini kaldırsın. 
(Eller kalkar) Alınmadı efendim. 

Riyaseti Celileye 
Üçüncü maddedeki «Mebaiiğden» ibaresinden son

ra, «Maaşı 1 000 kuruşa kadar olanlardan yüzde üç 
ve maaşları 1 000 kuruştan ziyade olanlardan yüzde 
beş vergi alınacaktır» ibaresi ilave edilmesini ve onun 
mabadını teklif eylerim. / 

Bursa Mebusu Bursa Mebusu 
Sabrı Ahmet 

REİS — Nazarı dikkate alanlar ellerini kaldırsın. 
(Eller kalkar) Alınmadı efendim. 

Riyaseti Celileye 
Harp Vergisi Kanun Layihasının üçüncü madde

sinde 1 000 kuruştan ziyade maaşatın yüzde beş ve 
2 000 kuruştan ziyade maaşattan ziyadesi için yüzde 
on ve 3 000 kuruştan ziyade maaşattan ziyadesi için 
yüzde yirmi gibi mütezayit bir tarzda vergi alınması 
suretiyle tadilat icrasını teklif eylerim. 

Kayseri Mebusu 
Ali Galip 
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diyi 30 liradan 40 liraya çıkartmak doğru değildir. 
Hem bundan nakden istifademiz de azdır. 

Çünkü 30 lira olursa çokça verirler, 40 lira olur
sa çok vermezler. Yani bundan halk da mutazarrır 
olmaz. Ve umumen istifade etmek için efradı niza
miyeden 60 lira yerine 65 lira alalım ve 30 lirayı 40'a 
çıkartmak teklifinin tayyını teklif ederim ve bu babda 
bir takrir takdim ediyorum efendim. 

MEHMET TALAT BEY (Ankara) — Efendim, 
evvelemirde Ziya Beyefendi bir nazik, hassas nokta
mıza temas ettiği için ondan bahsetmek istiyorum. 
Efradı redife şimendifer ve sahil olan yerlere inhisar 
ediyor. Hatta geçen dtvrede bendeniz de arz etmiş
tim, ben şimendiferi sökmek taraftarıyım. Çünkü as
ker taşımaktan başka bir işe yaramıyor. 

MEHMET CAVİT BEY (Maliye Nazırı Vekili) 
— Öyle diyeceğinize her yerde şimendifer yapılsın 
deyiniz. 

MEHMET TALAT BEY (Devamla) — İnşallah 
o da sizin himmetinizle olacaktır Nazır Beyefendi. 
Bu ciheti istitrat kabilinden arz ediyorum. Yalnız bu 
cihet şimendifer yapılıncaya kadar beklenmeyerek, 
onun şimdiden mevkii fiile isal edilmesi lazımdır. Ef
radı redifenin celbi için de, tabiî nazareti aidesi dü
şünülmelidir. 

Şimdi asıl mesele, memleketimizde maatteessüf ha
yatı ebşeriyeye bir kıymeti hakikiye verilmemektedir. 
Bizim memleketimizde bir insan ile bir pırasa müsa
vidir, ikisi de biridr. Bir ehemmiyeti yoktur. Bir adam 
ölmüş o kadar ehemmiyeti yoktur. 

Binaenaleyh, esasen Ahzı Asker Kanununda da 
birçok takrirler verildiği halde kabul edilmedi, 50 lira 
bedeli nakdî, esasen pek az bir şeydir. Eğer bir aske
rin hali harbe iştiraki ve askerlik müddetince geçirdiği 
safahatı hayatiyesi düşünülürse, elhamdülillah Devri 
Sabıka nisbetle bin kere refah içinde olmakla beraber, 
yine 50 lira ile ödenir bir şey dediğlir. Bunun karşılığı 
esasen azdır ve harbe bedenen iştirak etmek suretiyle 
kendilerinden vergi alınmak istenen efradı askeriyeden 
zaten fakir olanlar bedeli nakdî vermeyeceklerdir. On
lar doğrudan doğruya o şerefi ihraz ederler. Bu be
deli verecek olanlar vaktür hali yolunda olanlardır. 

Bunun için her halde, mademki muvakkat bir şey
dir, bendeniz verdiğim takdirde, o ciheti talep ediyo
rum. 50 liranın 70 liraya çıkarılmasını teklif ederim. 

MEHMET CAVİT BEY (Maliye Nazırı Vekili) 
Çoktur. 

MEHMET TALAT BEY (Devamla) — Hatta 100 
lira bile olsa, çok bir şey değildir. Efendi hazretleri, 

REİS — Nazarı dikkate alanlar ellerini kaldırsın. | 
(Eller kalkar) Alınmadı efendim. Çünkü nispetler ara- j 
sında ihtilaf vardır. O halde dördüncü maddeye geçi
yoruz. 

Hükümetin Teklifi 
Madde 4. — Ahzı Asker Kanununun 118 inci 

maddesi mucibince efradı nizamiyeden bedeli nakdî 
vereceklerin bedeli nakdîsi 50 liradan 60 liraya ve ka
nunu mahsusunun ikinci maddesi mucibince efradı 
redife bedeli nakdisi 30 liradan 40 liraya, kezalik, ef
radı ihtiyatiye bedeli nakdisi 30 liradan 40 liraya ib
lağ olunmuştur. 

Encümenin Teklifi 
Madde 4. — Ahzı Asker Kanunu mucibince ef

radı nizamiyeden bedeli nakdî vereceklerin bedeli 
nakdisi 50 liradan 60 liraya ve efradı redife ve ihti
yatiye bedeli nakdisi 30 liradan 40 liraya jblağ olun
muştur. 

YUSUF ZİYA BEY (Lazistan) — Bendeniz, ga
yet muhtasar maruzatta bulunacağım. Esasen bu tek
lifi Meclisi Aliniz bir hizmeti vataniye, bir şeref ol
mak üzere telakki etti ve hatta müvekkilleri namına 
da bu suretle telakki eltiydi. Malumualinizdir ki, bu 
şerefe herkesin mülcsaviyen iştirak etmesi zaruridir 
ve herkes mütesaviyen bundan müstefid olmalıdır. 

Bendeniz, burada bir adaletsizlik, bir müsavatsız
lık görüyorum. Maddede ne yazıyor efendim : «Efra
dı nizamiyeden bedeli nakdî vereceklerin, bedeli nak
disi 50 liradan 60 liraya...» Bu doğru. Her memleket
le efradı nizamiye, hizmeti askeriyeye iştirak ediyor. 
Bu, kaabili red ve cerh bir mesele değildir. 

Yalnız efradı redife şimendiferlerle sahil ahalisine 
hasrediliyor. Dahil ahalisi, katiyyen efradı redife ver
mek suretiyle hayatı askeriyeye iştirak etmiyor. Bi
naenaleyh, efradı redifenin 30 lirasını 40 liraya çıkart
mak doğru değildir, muvafıkı adalet de değildir. 

Şu halde bundan umumun müstefid olması için 
bir çare hatırıma geldi ve zannederim, Nazır Beyefen
di Hazretleri de kabul ederler. Efradı nizamiyenin 
60 lirası 65 lira olsun. Her memleket mütesaviyen iş
tirak etsin ve efradı redifeden alınmasın. 

Bir de efradı ihtiyatiye deniyor ki, efradı ihtiyati-
yenin zaten bedeli nakdisi yoktur. Efradı ihtiyatiye, 
ya nizamiye veyahut rediftir. Ya redif olmak üzere 
alınır veyahut nizamiye olmak üzere alınır. Efradı 
ihtiyatiye mevzuubahis değildir. Memleketin her der
dine her zaman için, her gün için hazır ve amade olan 
bazı yerlerin efradı redifesinin verecekleri bedeli nak-
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için bu kuk lira pek muvafıktır. («Müzakere kâfi» sa
daları) 

L U T F U L L A H EFENDİ (Erzurum) — Efendiler, 
muharebe, yani cihad, şeairi isîamiyedendlr. Haydi 
müddetten beri düşman karşısında olan ihvanımıza her 
türlü muavenet etmek, yani malen ve bedenen mua
venet etmek hepimize lazımdır. «Men ceheze gaziyen 
fe'kad gaza» ve E! - cihadü bakın ilâ yevmilkıyarneti» 
Hadisi Şerifleri malumlarıdır. Muharebe bir farzı ki-
fayedir. 

İşte İtalya'nın karşısında olan ihvanımız bu vazi
feyi ifa ediyor. Biz de onlara her türlü muavenet et
mek lazımdır. Muavenette kusur etmek layık değildir. 
Bunun için dördüncü maddede «Ahzı Asker Kanu
nunun 118 inci maddesi mucibince efradı nizamiye
den bedeli nakdî vereceklerin bedeil nakdileri elli lira
dan atlmış liraya ve kanunu mahsusunun ikinci mad
desi ilaahirihi.» Hulasai kelam, bu dördüncü madde
yi, hükümetin teklifi ve Encümenin kabul eylediği 
veçh ile biz de aynen kabul ediyoruz. 

EŞREF BEY (İsparta) — Reis Bey, müzakere kâfi. 
REİS — Evet efendim, takrirler var, okunsun. 

Riyaseti Celileye 
Ahzı Asker Kanunu mucibince efradı nizamiyeden 

bedeli nakdî vereceklerin bedeli nakdisi elli liradan 
altmışbeş liraya iblağ olunmuştur. 

Lazistan Mebusu 
Ziya 

REİS — Bu takriri kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın. (Eller kalkar) Kabul olunmadı. 

Efendim, üçüncü madde, Encümence tadil edilmiş, 
onu reye koyacağım. 

Madde 3. — Her ne nam ile olursa olsun, Muva-
zenei Umumiye dahilinde tesviye olunmakta bulunan 
bilumum maaşat ve muayyenat ve muhassasattan ve 
Hazinel Hassai Şahane ve Evkaf Nezareti ve Ziraat 
Bankası ve devairi belediye memurları, maaşlarından 
ve Evkaf Nezareti tarafından mütevellilere tesviye 
olunan mebaliğden, evkafı mülhaka ve.müstesna va
kıf mütevellilerinin doğrudan doğruya cibayet eyledik
leri mebaliğin varidatı safisinden şehrî yüzde 3 vergi 
alınacaktır. Maaş veya muhassasatı ve muayyenatı üç- ı 
yüz kuruşa kadar olanlarla beşyüz kuruşa kadar maaş 
ve muhassasatı ve muayyenatı olanların üçyüz kuruş 
miktarı muaftır. 

REİS — Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. 
(Eller kalkar) Kabul olundu efendim. 
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vaktiyle ondası daha aşağı değildi. Efradı redife ve j 
ihtiyatiyenin de 30 liradan 45 liraya iblağını teklif \ 
ediyorum. Siz kabul edersiniz, etmezsiniz, o sizin bi- j 
leceğiniz şeydir. 

MEHMET CAVİT BEY (Maliye Nazırı Vekili) 
— Efendiler, bu maddede tayin ettiğimiz nisbeti, biz 
kendi kendimize tayin etmedik. Hatta benim kendi 
kendime tayin ettiğim nisbet, biraz bundan fazla idi. 
Vergiyi tayin eyiçmek iş değil, asıl iş alınacak olan j 
vergiyi takdir etmektir. Vaz edilecek olan verginin hâ
sılatı seneviyesini imha etmesi nazarı dikkate alınmak
tadır. 

Onun için Harbiye Nezaretinden bu işle alâkadar 
ve mütehassıs olan redif zabitanını davet ettim. Ken
dileriyle uzun uzadıya müzakere olundu. Bu nisbet 
kabul edilecek olursa, arzu ettiğimiz fazla varidatı 
temin edemeyeceğimizi ve bundan fazla bir nisbet 
kabul edilecek olursa, hiçbir fazlai varidat alamaya
cağımız gibi, şimdiki hâsılata bile tesir edeceğini söy
lediler. Bu nisbeti bu suretlet ayin ettik. Yalnız, Ziya 
Beyefendinin buyurdukları gibi, bu miktarların tayi
ninde bir nisbet yoktur, öteki sülüs nisbetinde oldu
ğu halde, onu da altmışbeş liraya çıkaracak olursak, 
yukanki nisbetle müsavi olur. 

YUSUF ZİYA BEY (Lazistan) — Bu hizmete, her 
memleket mütesaviyen iştirak etmiyor. 

MEHMET CAVİT BEY (Devamla) — Ama bu
nu da cebren almıyoruz. Askere gelmezse alacağız, 
değil mi ya? 

YUSUF ZİYA BEY (Lazistan) — Efendim, arz 
edeyim. Şimdi mesela Diyarbekir tarafından redif al
mıyoruz. Bu hususta Musul, şimendifer ve sahil aha
lisinin yakasına yapışıyoruz. Bedel ver deyince onu 
kırka iblağ etmek doğru değildir. 

MEHMET CAVİT BEY (Devamla) — Fakat 
Zöhrap Efendinin sözünü pek dikkatle telakki ettiniz. 
Onlar filhakika redif oluyorlar, ziyade para veriyor
lar; fakat şimendiferlerden çok kazanıyorlar. Keşke 
Diyarbekir'de de şimendifer olsa da senede 3 defa re
dif alsak. 

FEYZİ BEY (Diyarbekir) — Razıyız. 
KİRKOR ZÖHRAP EFENDİ (İstanbul) — Bu 

halde bırakın, iyidir efendim. 
İSMAİL MAHİR EFENDİ (Kastamonu) — Ben

deniz, redifler hakkında kırk liranın iyi olduğundan 
bahsedeceğim. Bu elli lira idi, vaktiyle otuz liraya 
kadar indi. Halbuki maatteessüf birçok adamlar, ara
zisini satıp bilmem ne yaparak askere gitmemek için 
bedel veriyorlar. Fakru-fakaya duçar oluyorlar. Onun 
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Hükümetin Teklifi 
Madcle 5. — Tuz fi-i mirisine her kıyyei cedide-

de 10 para zammedilmiştir. Ancak Musul, Bağdat, 
Basra, Hicaz, Yemen, Trablusgarp vilayetleriyle hu
dutta vaki olup elyevm tuzun fi-i umumiden noksa-
nıyla satıldığı mahallerde tarafı hükümetten füruht 
olunan tuzlar zamdan kamilen müstesna tutulacaklar
dır. 

Bazı memlehalarda kıyyei cedidesi 24 paraya satd-
rnakta olan kaya tuzunun fi-i mirisine de yalnız 2 pa
ra zammedilecektir. Toptan tuz satanlar, işbu kanunun 
neşri tarihinde ellerinde bulunan tuzun rezmi mun
zamını tediye edeceklerdir. Aksi halinde mevcut tuz
ları, cezaen müsadere edilecektir. 

Encümenin Teklifi 
Madde 5. — Tuz fî-i mirisine her kıyye-i cedidede 

10 para zammedilmiştir. Ancak Musul, Bağdat, Bas
ra, Hicaz, Yemen, Trablusgarp Vilayetleriyle Bingazi 
Sancağında ve hudutta vaki olup elyevm tuzun fî-i 
umumiden noksaniyle satıldığı mahallerde Hükümet
ten füruht olunan tuzlar, zamdan kamilen müstesna 
tutulacaklardır. Bazı memlehalardan kıyye-i cedide
si 24 paraya satılmakta olan kaya tuzunun fî-i mirisi
ne de yalnız 2 para zammedilecektir. Toptan tuz sa
tanlar işbu kanunun neşri tarihinde ellerinde bulu
nan tuzun resm-i munzammını tediye edeceklerdir. 
Aksi halinde, mevcut tu/lan, cezaen müsadere edile
cektir. 

KARABET PASAVAN İMİNDİ ( S i v a s ) - Tuz 
fiyatı üzerine on para zammı meselesi hayat-ı umu-
miyeye ve sıhhat-ı umumiye ve insaniyeye taalluk-u 
olduğu cihetle bunun hakkında birkaç söz söylemeyi 
münasip gördüm. Tuz, malum-u âliniz, insana en la
zım olan şeydir. Nasıl ki, teneffüs ettiğimiz hava ve 
içtiğimiz su bizim hayatımız için ve nebatatın hayatı 
için elzemdir, böyle de tuz, ihtiyacat-ı zaruriyyeden 
olan hava ve su gibi mevaddandır. 

MEHMET CESRİ EFENDİ (Trablusşam) — Tu
zu sevmeyen de var. 

KARABET PAŞAYAN EFENDİ (Devamla) 
Şu halde eğer tuz noksan olsa, hayat mümkün değil
dir. Tuzun adem-i vücudu, hayatın adem-i vücudu 
demektir. Şu halde tuz üzerine zammolunan vergi, 
her ne kadar harap masrafını tevsi etmek için ise de, 
biz, sair vesait olarak onun vereceği miktarda akçe
nin, bilmünasebe sair bir yerden alınmasını teklif 
edeceğim, Tuz meselesi, böyle bir zam kabul etmez. 
Hatta derhatır ediyorum ki, bir tarihte okumuşum, 
Fransa'da bu tuzun vergisinin zammı ihtilale sebep' 

olmuştur. Demek ki, Fransa'da tuz üzerine zammo
lunan verginin bir ihtilale bais olduğunu tahattur ede
rek, şimdi diyorum ki, bu tuzun mademki, hayat-ı 
umumiyyeye tesiri var, madem ki, havadan ve sudan 
vergi almıyoruz, bu da hava ve su ihtiyacı gibi oldu
ğundan ondan da vergi almayalım. 

H. NAZİM BEY (Siirt) — O halde meccanen bı
rakalım. 

KARABET PAŞAYAN EFENDİ (Devamla) — 
Yok, satmak başkadır. Vergiye zammetmek sure
tiyle ahaliyi tazyik etmek iyi değildir. Benim fikrimce 
tuzun hayat-ı insaniyyeye nafi olması anlaşılabilir. 
Mesela bedenden ifraz olunan yaşlar, terler vesaire-
nin kullî miktarı tuzdur. Bu da ispatın delilidir ki, 
hayat-ı beşeriyeye en lazımlı olan bir şeye vergi zam
metmesi hak değildir. İster on para olsun, ister iki 
para olsun, her halde bu ilaveyi reddedip sair cihet
lere, yeri olan yerlere ilave etmek bizim hakkımızdır. 
Bu ilavenin bir yeri vardır ki, onu geçtik, kabul de 
olunmadı. Ama başka bir madde var. Şimdi orada 
ilavesini ve buradan bu tuz vergisinin hayat ve sıh-
hat-ı umumiyyeye taalluku cihetiyle kalkmasını rica 
edeceğim. 

SEYYİT AHMET BEY (San'a) — Yalnız 2 pa
ra zammedilecektir deniyor. Bendeniz zannederim ki, 
bu, katiyyen mübahese geçiremez. Bunun her halde 
kabulünü teklif edeceğim. Yemen vc Hicaz, bende
niz her ikisinde de kabulünü isterim. Trablus ne 
mevkide bulunuyorsa, Yemen de mevkien öyledir. 

MEHMET CAVİT BEY (Maliye Nazırı Vekili) — 
Allah razı olsun. 

ALİ GALİP BEY (Kayseri) — Efendim, bende
niz de Paşayan Efendinin fikrine iştirak ediyorum. 
Tuz, havayic-i zaruriyyedendir. Böyle havayie-i za-
ruriyyedendir ki, efendiler, tuz zenginler ve fukara
nın müsavî derecede muhtaç olduğu havayic-i za
ruriyyedendir. Hatta fukara, daha ziyade muhtaçtır. 
Zira zenginler, yemeklerini lezzetlendirebilmek için 
tuzdan başka... 

MEHMET CAVİT BEY (Maliye Nazırı Vekili) 
— Başka baharat korlar. 

ALİ GALİP BEY (Devamla) — Et ve yağ gibi 
birçok vesaite malik oldukları halde, bir çok fuka
ra vardır ki efendiler, yemeklerini yalnız tuz ile lezzet
lendirirler. Binaenaleyh tuzun esasen resme tabi tu
tulması bile, haksız addedilebilirken, bahusus bu res
min hiçbir sebeple zammı ve fukaranın mağdur edil-
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İKİNCİ CELSE 
Kuşat Saati : 4.45 

REİS : Halil Beyefendi 
KÂTİPLER : Hasan Ferhat Bey (Karesi) Ahmet Müfit Bey (İzmit) 

REİS — Ekseriyet hâsıl oldu, müzakereye kaldı
ğımız yerden devam ediyoruz, 

5 inci maddenin müzakeresi için söz alanlar bit
mişti. Şimdi, takrirler var, onları okuyacağız. 

Riyaset-i Celileye 
Tuzun hayat ve sıhhat-i umumiyye ve insaniyyeye 

gayet ziyade taalluku olduğundan ve birinci derece
de ihtiyac-ı zaruriyyi teşkil eylediğinden, ihtiyacatı 
birinci derecede zarurî bulunan şeylerden vergi alın
ması ve bahusus zammı doğru ve haklı olmadığından 
5 inci maddenin reddini teklif ederim. 

Sivas Mebusu 
Doktor Paşayan 

Riyaset-i Celileye 
Tuz, havayic-i zaruriyyedendir. Bahusus hiçbir 

vergiye tabi kılınamayacağı kadar fakir ve dul ka
dınların bile zenginler kadar muhtaç ve müstehlik ol
duğu ve hatta yağ ve et yerine yegane vazıta-i is-
tilzaz gibi kullandığı tuzun zamm-ı rüsuma tabi tu

tulması muvafık-ı madelet olamaz. Binaenaleyh, bu 
beşinci maddenin tayyedilrnesini teklif ederim. 

Kayseri Milletvekili 
Galip 

REİS — Bu takrirleri nazar-ı dikkate alanlar elle
rini kaldırsın, (Eller kalkar.) Alınmadı efendim. 

O halde, madde-i muaddeleyi kabul edenler elle
rini kaldırsın. (Eller kalkar.) Kabul olundu. 

Hükümetin Teklifi 
Madde 6. — Rakı imali için alınan resm-i miri

ye bir misli zammedilmiştir. 
Encümenin Teklifi 

Madde 6. — Aynen kabul olunmuştur. 
VASFİ EFENDİ (Karahisar-ı Şarkî) — Burada 

imal olunan şarap ve umurca gibi müskirat vardır, 
onlar buraya ithal edilmemiş. Onlardan da bu vergi 
alınmalıdır. 

MEHMET EFENDİ (Trabzon) — Kanunda yal
nız rakı deniliyor. Binaenaleyh, şarap bu tabire dahil 
olamaz. 
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mesi tecviz edilemez. Bundan başka efendiler, tuz, 
yalnız insanların havayic-i zaruriyyesinden değildir. 
Birçok hayvanatımıza da tuz veriyoruz. Birçok koyun
lara ve sair hayvanata tuz verilir. Fukara-yı zürra, 
hayvanlarına kendilerinin istihlak ettiği tuzdan fazla 
tuz verirler. Binaenaleyh, tuzun fazla resm-i mun-
zamma tabi tutulmasını bendeniz tecviz etmiyorum. 
Harp Vergisinin lehindeyim, onu evvel arz etmiştim, 
fakat diğer bir cihetten evvelce takdim ettiğim iki 
takrirden de anlaşıldığı veçh ile, zenginlerden bir 
suretle tazmin edecek bir vergi ihdasiyle fukarayı şu 
mağduriyetten kurtarmalıyız. Tuzdan vergi almak, 
insanların havayic-i zaruriyyesinden olan içilerek su
dan vergi almak kabilindendir. Onun için rica ederim, 
ve teklif ediyorum, işte bir takrir de veriyorum. Bu 
madde tayyedilsin. 

MEHMET UBEYDULLAH EFENDİ (Aydın) — 
Yine muhalefet oldu. 

CEMİL EFENDİ (Müntefek) — Tuz olmazdan ev
vel insanlar gene yaşıyorlardı. Şimdi bizim vakıa tu
za ihtiyacımız pek çoktur. Hatta kanunumuzda bi
le vardır; fakat yediğimiz etlerde, otlarda tuz vardır. 
Demek ki, tuz, ihtiyacat-ı zaruriyyeden değildir. Şim
diki Avrupa doktorlarından birisi, tuz muzırdır, çün
kü mideyi tahriş ediyor, diyorlar. Bu fikirde olanlar 
da vardır. Binaenaleyh yine tuz üzerine vergi tarh et
mek lazım geliyor. Bu halde kabulü lazımdır. 

REİS — Ekseriyet kararı efendim. 
Bir çeyrek teneffüs edelim. 

Hitamı Celse 
Saat : 4.00 
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MEHMET CAV İT BEY (Maliye Nazırı Vekili) 
(Selanik) — Dahil olamaz; yalnız rakı içindir. Eğer 
buyurduğunuz gibi şaraptan da sair müskirattan da 
alsak ecanipten gelenlerden de alamayacağız. Bu su
retle yalnız yerlileri bu vergiyle mükellef tutmuş, eca-
nibi ise tekliften masun bırakmış oluruz. Bu ise, re
kabeti ihlal eder ve yerli şarapçılık sanatı da büsbü
tün muhteî olur. Halbuki bu takdirde, hem yerliden, 
hem de ecnebiden alacağız. («Muvafık» sadaları.) 

REİS — Bu maddeyi kabul edenler ellerini kaldır
sın. (Eller kalkar.) Kabul edildi. 

Hükümetin Teklifi 
Madde 7. — Müsakkafat ye Arazi ve Temettü 

Vergisi zamaimi, ikinci taksitten itibaren her taksit
te rubû zammı suretiyle ve Maaşat Vergisi Kanunu
nun neşrolunduğu ay dahil olmak üzere o ayın niha
yetinden ve diğer zamlar kanunun neşri tarihinden iti
baren istifa olunacaktır. 

Encümenin Teklifi 
Madde 7. — Müsakkafat ve Temettü Vergisi za

maimi, ikinci taksitten itibaren her taksitte rubû zam
mı suretiyle ve Maaşat ve Muayyenât ve Muhassasat 
Vergisi Kanununun neşrolunduğu ay dahil olmak 
ü/ere, o ayın nihayetinden ve diğer zamlar kanunun 
neşri tarihinden itibaren istifa olunacaktır. 

REİS — Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. 
(Eller kalkar.) Kabul olundu. 

Hükümetin Teklifi 
Madde .S. İşbu kanunun icrasına Maliye Neza

reti memurdur, işbu lâyiha-i kanııniyye Meclis-i Me
busan a tevdi kılındı. 

Sadrazam Maliye Nâzın Vekili 
Sait Cavit 

Encümenin Teklifi 
Madde 8. — 1.500 kuruştan 3.000 kuruşa kadar 

maaş ve muhassasatı olanların harcırah istihkakların
dan yüzde beş ve 3.000 kuruştan fazla maaşı ve mu
hassasatı olanların harcırahlarından yüzde on tevki-
fat icra olunacaktır. 

KARABET PAŞA YAN EFENDİ (Sivas) — Ge
rek Maliye Nazır Vekili Beyefendi Hazretlerinin, ge
rek Zöhrap Efendinin ifadelerine taban taban zıt olan 
bu 8 inci maddeyi nazar-ı dikkatinize arz edeceğim. 
Nazır Vekili Hazretleri dediler ki, bizde Müterekki 
Vergi usulü caiz değildir ve bahusus burada söylen
mesinin yeri değildir. Halbuki bu maddede aksini 
yapmışlar; yani Usul-ü Müterekkiyi tatbik etmişler
dir. Mesela, az maaş alandan yüzde beş, çok maaş 
alandan yüzde on demişlerdir ki, işte bu, usul-ü mü-

terekki demektir. Zöhrap Efendi, bunun şimdi sırası 
değildir dediği halde, galiba bunun sırasız olduğunu 
bilerek buraya koymuşlardır. Şimdi maddeyi okuyu
nuz «1.500 kuruştan 3.000 kuruşa kadar maaş veya 
muhassasatı olanların harcırah istihkaklarından yüzde 
beş ve üçbin kuruştan fazla maaş ve muhassasatı 
olanların harcırahlarından yüzde on Tevkifat icra 
olunacaktır» deniliyor. Bakınız alesseviyye yüzde beş 
veya yüzde üç demiyorlar, buna dikkat ediniz efen
diler. Sonra sma memurin maaşatına geldiği zaman 
bize söz vermediler. Halbuki, bu usulü burada ken
dileri tatbik etmişlerdir. Binaenaleyh, Zöhrap Efendi 
sizi tebrik edeceğim ki, usul-ü müterakkiyi kabul et
tiğiniz halde, burada sırası değildir dediniz; ama pek 
sırasını getirmişsiniz. 

KİRKOR ZÖHRAP EFENDİ (İstanbul) — Şim
di göreceksiniz ki, öyle değildir. 

KARABET PAŞAYAN EFENDİ (Devamla) — 
Evet, buna harcırahtır diyeceksiniz. Her halde bende
niz, bu babdaki sözlerimi varidat kısmına saklaya
cağım, sırası geldiğinde uzun uzadıya söylerim. 

KİRKOR ZÖF1RAP EFENDİ (İstanbul) — Efen
diler, zannederim ki, Paşayan Efendi biraderimizin 
bu sözleri esasen cevaptan müstağnidir. Bu kanun, 
Vergi kanunudur ve tezayüt bahsi de bu vergiye ait
tir. Halbuki, bu harcırahın vergi ile bir münasebeti 
yoktur. 

KARABET PAŞAYAN EFENDİ (Devamla) -
Maaşların da vergi ile münasebeti yoktur. 

KİRKOR ZÖHRAP EFENDİ (İstanbul) — Ona 
vergi koyuyoruz, harcırah ise masraftır. Masrafı az 
yapmak mümkün olan yerlerde, tabiî, tasarrufa ria
yet olunacaktır. («Pek doğru» sadaları.) 

REİS — Kabul edenler ellerini kaldırsın. (Eller 
kalkar.) Kabul olundu. 

KARABET PAŞAYAN EFENDİ (Sivas) — 
Bendeniz de kabul etmişimdir. Yalnız aradaki ihtilaf
larını söylüyorum. 

Encümenin Teklifi 
Madde 9. — Müsakkafat ve Temettü ve Rakı 

vergilerine vukubulan zamaim üç seneyi tecavüz et
memek üzere Hükümetin lüzum göreceği zamana ka
dar istifa olunacaktır. 

Memurin vesaiıeden atiyen daimi bir vergi ahzı 
takarrür edinceye kadar maaşat ve muayyenât ve mu-
hassasata vukubulan teklifin istifasına devam oluna
caktır. Tuz resm-i munzammına lüzum kalmadığı 
takdirde iki mah mukaddem malumat itasiyle lağv-
olunacaktır. Harcırah tevkifatı, Harcırah Kararname-
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lerinde Hükümetçe mutasavver olan tadilatın icra- I 
sına kadar mevkii tatbikte kalacaktır. 

SÜLEYMAN SUDİ EFENDİ (Beyazıt) — Hiç
bir sahibi hamiyyet tasavvur olunamaz ki, böyle bir 
vergiyi kabul etmesin. Bu maddede deniliyor ki, 
(Müsakkafat ve Temettü ve Rakı vergilerine vuku-
kubulan zamaim üç seneyi tecavüz etmemek" üzere 
Hükümetin lüzum göreceği zamana kadar istifa olu
nacaktır) ihtimal ki bu muharebe üç sene de devam 
eder, beş sene de devam eder, ilanihaye de devam 
edebilir. Nitekim millet de bunu böyle arzu ediyor. 
Onun için bendeniz bu son fıkrayı zait görüyorum, j 
Binaenaleyh, bu verginin yalnız muharebe zamanına 
kadar devam etmesini teklif ederim, 

OHANNES VARTEKS EFENDİ (Erzurum) — 
Efendiler, bu verginin tahsili için hadd-i azami ola
rak üç sene koyuyorlar. Halbuki, memurin vesaire 
için bu vergiye bir had koymuyorlar, ilanihaye ya
pıyorlar; yani Hükümet eğer müsaade buyurup, on
lar için bir kanun getirecek olursa, o vakit almaya
caklar, fakat getirmezse on sene, onbeş sene alacak
lar. Halbuki, Hükümet birçok kanunlar göndereceği
ni vadediyor. Biz de beklemeye mecbur oluyoruz. 
Eğer bu kanunun da irsali için sekiz, on ay veyahut 
bir sene geçirecekler ise bendeniz rica edeceğim ki, 
bunlara bir had koyalım, bunlara da üç sene yapa
lım. Üç sene sonra Hükümet bir kanun getirmezse, 
ondan sonra memurinden bir şey almasın, yoksa, bu 
•da Hükümetin getireceğini vadettiği kanunlara benze
yecektir. 

KİRKOR ZÖHRAP EFENDİ (İstanbul) — Var-
teks Efendi, şimdiye kadar kanunlarda olan adalet
sizliklerden şikâyet ediyordu. İlk defa olarak şimdi 
de kanunun adaletinden şikâyet ediyor. Hepiniz bili
yorsunuz ki, şimdiye kadar memurin hiçbir vergi ile 
mükellef değildi ve bu adem-i mükellefiyyet herkesin 
gözüne batıyordu. Bilcümle muvazzafin, Temettü Ka
nunu mucibince mükellef oldukları ve keza, bilcümle 
ahali kendi nev'-i maişetine göre mükellef bulun
dukları halde, müstesna ve mümtaz olarak yalnız 
sınıf-ı memurin kalmıştı. Binaenaleyh, sosyalist naza
riyatını bilhassa iltizam eden arkadaşlarımız, bunların 
bu mevki-i mümtazda bulunduklarından dolayı vergi
den fazla bir şey ile onlardan istihsal etmeleri la
zım gelirdi. Hükümet bu vesile ile esasen mevcut olan 
bu adaletsizliği meydandan kaldırmış olduğundan do
layı 'şayanı tebrik iken, Encümen bittabi bunu kabul 
etmiştir. Bunun müddet-i devamına gelince : Tabiî 
bunun mahiyetine bakılır. Eğer bu, bir vergi-i mun- j 
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zam olsaydı, bunun tabiî bir müddet devamı olur
du; fakat bu bir vergiyi aslîdir ve bu bir haksızlığın 
refidir. Sizin talebiniz ise, bu haksızlığın iadesidir. 
Tabiî bunu kimse kabul etmez. 

OHANNES VARTEKS EFENDİ (Erzurum) -
Reis Beyefendi, cevap vereceğim. Kendi teklifimi izah 
edeceğim. 

MEHMET MUHARREM M FSB AH EFENDİ 
(Beyrut) — Reis Bey, benim söyleyeceğim iki keli
meden ibarettir. Madem ki masarif-i harbiyye namiy-
ie veriliyor, harp bitinceye kadar bu vergiler istifa 
olunsun. Harp bittikten sonra ne lüzumu var? («Mü
zakere kâfidir» sadaları.) 

HÂ'MİT BEY (Halep) — Bendenizin nokta-i na
zarımı Varteks Efendi izah etti. Varteks Efendinin 
m em ıııîn ve harcırah hakkındaki fikrine iştirak ede
rim. Bu vergi, harbin devamınca, kat'edilmek lâzım 
igeljir. Bu, vergi.-i daimi değildir, bir vergi-i munzam
dır. Binaenaleyh, kanunun ahkâmına tamam iyi e te
vafuk etmek lâzımdır, öyle devamı icap eder. Fakat 
hor halde tevkiyet edilmesini teklif ederim. 

OHANNES VARTEKS EFENDİ (Erzurum) — 
Efendiler, maateteessüf geçen senelerde, bizim gibi 
kendisini sosyalist addeden ve sosyalist prensipleri
ni hepimizden ziyade burada müdafaa eden Zöhrap 
Efendi Hazretleri, bizim mesleğimizden bugün istifa 
etmiş bulunuyor. 

KİRKOR ZÖHRAP EFENDİ (İstanbul) — Siz 
istifa ediyorsunuz. 

OHANNES VARTEKS EFENDİ (Devamla) — 
Fakat, taaccüp etmem, herkes kendi itikadına göre 
hareket eder. 

Gelelim benim teklifime1 Benim teklifim, asla 
kendi prensibime mugayir değildir. Nasıl ki. Ham i t 
Beyefendi de izah ettiı bu kanun, memurinin maaş
larından vergi alınacak bir kanun değildir; muvak
kat bir vergi almak için yapılmış muvakkat bir ka
nundur. Muvakkat kanununun ise haddi olmalıdır. 
Daimî ise onu tayin etsinler.' Muvakkat değilse, da
imî kanun şeklinde göstersinler. Ve memurine ait 
elan vergiyi ben bir el İle değil, iki el ile kabul edi
yorum. Zöhrap Efendi hiç zannetmesin, birinci de
fadır ki ben, Mebusluk yapıyorum. Ne ben ve ne 
de benim mesleğimde bulunanlar memur değildirler 
ve onların maaş almasını da asla arzu etmem.» 

KİRKOR ZÖHRAP EFENDİ (İstanbul) -
Fakat talebiniz oraya geliyor. 

OHANNES VARTESK EFENDİ (Devamla.) — 
Zöhrap Efendi iyi anlasın ki, biz memurlardan vergi 
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almak fikrinde olduğumuz halde, memur la ra hak
sızlık olmamak, için bu teklifte bulunuyoruz. Çünkü, 
K a n u n s u z bir nizam, hiçbir vakit adalete muvafık 
değildir. Bir vergi kanunu getirip dâimi bir vergi 
koymak lâzımdır. Yoksa, kanım gelecek diye keyfi 
bir vatanperverlik namı altında memurlara bir zam; 
bu hikmet, hiçbir vakit adalete muvafık değildir. 

REi'S — Kanunî muamele keyfi olur mu? 
O H A N N E S V A T E K S E F E N D İ (Devamla) — 

Bu, keyfî oluyor. 
H Ü S E Y İ N H A Ş İ M BEY (İstanbul) — Kanunun 

ikisi' de hazırdır, gelecekti. 
O H A N N E S V A R T E K S E F E N D İ (Devamla) — 

Bendeniz ne söyledim? Dedim ki, ben bu kanunu ka
bul ediyorum; fakat bunun kanuiî olmasını istiyo
rum. Çünkü , göz, gördüğünden korkar. Haşim Bey, 
siz daha bu sene geldiniz, biz burada dört seneden 
heri bulunuyoruz. Va 'dolunan bu kadar kanunlar 
var ki, henüz gelmemiştir. 

M E H M E T C A V İ T B E Y (Maliye Nâz ın Vekili) 
— O da bilir; çünkü Maliye Nezâret inde bulunuyor
d u . 

O H A N N E S V A R T E K S E F E N D İ (Devamla) — 
Pekâlâ, m a d e m ki bilir, göz, gördüğünden, korkar, 
Zöhrap Efendi, bizim sosyalistliğimize muhalif oldu 
diye bir punt bularak söz söylemesi doğru bir şey de
ği ld i r . Çünkü biz ne d e d i k ? Biz dedik ki, bunlara da 
bir had koymah ve Hükümeti bu hususla bir kanun 
getirmeye mecbur kılmalı. Ve kanunu geldiği vakit
te de, biz kendi prens ib imi 'e mugayir bir söz söyle
yecek olursak, o vakit Zöhrap Beyefendi istîfâ et
tiği prensip dairesinde itirazını söylesin. 

M E H M E T B A H A E D D İ N BEY (Halep) — Ben
deniz, encümendeki itirazım veçhile bir takrir yaz
dım, lütfen okusunlar. 

Riyaset-i Celi leye 
Harip dolayrssiyle tarholunan vergi ve resimlerin, 

harbin hitam bulacağı sene-i mâliyyenin nihayetinde 
sakıt cumasını ve maddenin bu suretle tashihini tek
lif eylerim. 

Halep Mebusu 
Baha 

REİS — Nazar-ı dikkate alanlar ellerini kaldır
sın. ('Eller ka lkar) Al ınmadı efendim. 

Riyaset-i Ccılileye 
Dokuzuncu maddede Müsakka la t ve Temettü 

Vergilerine vuku bulan zamâim, üç seneyi tecavüz 
e tmemek üzere deniliyor. Halbuki bu kanun, harp 
kanunu denildiği cihetle, harbin devam ettiği müd-
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dete mahsustur. Binaenaleyh, Müsakkafat ve Temet
tü Vergisinin zamâimi harp devam ettiği müdde tçe 
tahsili ve badelharp lağvı ve yalnız rakı vergisinin 
zamâimi, bütçenin bir dereceye kadar açığını kapat
mağa medar olmak üzere, yani hâl-i harpte olmayıp 
daimî olarak ipkasıyla tahsilini teklif ederim. 

San'a Mebusu 
Seyyit Ahmet 

REİS — Nazar-ı dikkate alanlar ellerini kaJldır-
sın. (Eller kalkar.) Alınmadı efendim. 

Riyaset-i Ceılileye 
Dokuzuncu maddenin suret-i tadili durdukça, 

mezkûr vergiler istifa olunur. 
Beyrut Mebusu 

Misbah 

REİS — Nazar-ı dikkate alanlar ellerini kaldır
sın. (Eller kalkar.) Alınmadı efendim. 

Riyaset-i Celileye 
Dokuzuncu maddenin ikinci fıkrasındaki, memu

rinden istifa olunacak vergi ile üçüncü fıkradaki har
cırah tevkif atı üç seneye kadar muktazi kanunlar den
diği halde, müddet-i istifa üç seneyi tecavüz etmemek 
kaydıyla takyidini teklif eyleriz. 

27 Haziran, sene 1328 

Halep Mebusu Erzurum Mebusu 

Hamit Varteks 
REİS — Nazar-ı dikkate alanlar ellerini kaldırsın. 

(Eller kalkar.) Ellerinizi indiriniz. 
Ayağa ka lkmak suretiyle reye koyuyorum : Tak

riri nazar-ı dikkate almak isteyenler ayağa kalksın. 
(Ayağa kalkarlar.) Nazar-ı dikkate alındı-efendim. 

MEHMET CAVİT BEY (Maliye Nâzın Vekili) 
— Zaten, haizi ehemmiyyet bir mesele değildir. O 
kanun, daha evvel gelecektir. Burada memurların le
hine idi, aleyhine çevirdiniz. («Encümene» sadaları.) 

KİRKOR ZÖHRAP EFENDİ (İstanbul) — O 
fıkrayı burada kaldırırız, encümene gitmez. 

REİS — Daha okunacak takrir var, dinleyiniz. 
Riyaset-i Celi ley e 

Dokuzuncu maddenin ilk fıkrasına tuzun da ila
vesini rica ederim. 

Siirt Mebusu 
Nazım 

MEHMET CAVİT BEY (Maliye Nâzın Vekili) — 
Efendiler, memurine dair olan takrir nazar-ı dikkate 
alındı; zaten esas itibariyle bir ihtilaf mevcut değil
di. Çünkü Hükümetin bu maddede bu fıkrayı kanuna 
koyması, bilakis memurinin lehine idi, aleyhine de
ğildi. Çünkü, memurinin mükellefiyyetine dair ka-
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nun, Şûra-yı Devlette tetkik edilmiş, çıkmak üzere- | 
dir. Üç, dört aya kadar her halde Heyet-i Umumiye-
nizce tasdik olunmuş bulunacaktır. Bu madde, o ka
nunun tasdikinden sonra bu muvakkat verginin de
vam etmemesi maksadıyla konmuş bir maddedir. Bi
naenaleyh, ona dair müzakereyi uzatmaya lüzum yok. 

Tuz resmine gelince; bu mesele encümenle Hü
kümet arasında müzakere edildi. Fakat tuz resminin 
müddetini suret-i katiyyede tayin etmeye lüzum gör
medik. Bunun da sebebi, tuz fazla bir resim verecek
tir. Eğer bugünden yahut filan günden itibaren tuz 
resmi mülgadır diyecek olursanız, tüccar, bu tarihten 
dört, beş ay evvel mübayaatını kat eder. Ve Dü-
yun-u Umumiye memlehalarında tuz satışı eksilir ve 
memlehalarda stok tuz dolar durur. Kimse almaz. 
Altı ay sonra tuz resmi kalkacaktır, bekleyelim de o 
vakit alalım derler. Bu da tabiî, Düyun-u Umumiye-
nin varidat-ı umumiyyesinde bir tenakus hâsıl eder. 
Bundan dolayıdır ki, tuz resminin ilgası gününün 
tayinini Hükümete terk etmek lazımdır. 

REİS — O halde, Nâzım Beyin takririni kabul 
edenler ellerini kaldırsın. Nâzır'la Nâzım biraz karış
tı zannederim; Nâzım Beyin takririni okudular. Tu
zun da buraya ilavesini teklif ediyorlar. İsterseniz tek
rar okunsun. (Okunsun sesleri.) 

(Nâzım Beyin takriri tekrar okundu.) 

REİS — Kabul edenler ellerini kaldırsın. (Eller 
kalkar.) Alınmadı efendim. 

Riyaset-i Celileye 
Dördüncü maddedeki bedel-i nakdî zammının kaç 

sene devam edeceğine dair sarahat bulunmadığından, 
harbin devamı müddetine münhasır olmak üzere bir 
kayıt ilavesini teklif ederim; 

Gelibolu Mebusu 
Hüseyin Ulvî 

REİS — Nazar-ı dikkate alanlar ellerini kaldır
sın. (Eller kalkar.) Alınmadı efendim. 

Zaten o kayıt vardır; sehv-i mürettip olarak ko
nulmamıştır. Müsakkafat ve temettuâttan sonra be
del-i nakdî tabiri vardır, 

Diğer maddeyi Encümen nazar-ı dikkate alınan 
takrir mucibince tashih ediyor. 

Onuncu maddeyi müzakere edelim. 
(Ferhat Bey, onuncu maddeyi okur) : 

Encümenin Teklifi 
Madde 10. — İşbu kanunun suver-i tatbikiyyesini 

temin için Maliye Nezareti bir nizamname tanzim ve 
Meclis-i Hass-ı Vükelâca tasdik ettirerek bâ-İrade-i 
Seniyye mevki-i tatbika vaz etmeye mezundur. 

HAMİT BEY (Halep) — Bu ibarede fazlalık gö
rüyorum. (Meclis-i H â s ı Vükelada tasdik ettirerek 
bâ-İrade-i Seniyye mevki-i tatbika vaz'etmeye mezun
dur) ibaresi fazladır. Meclis-i vükelaca tetkik edilerek 
kabul edilmedikçe ve İrade-i Seniyyeye iktiran etme
dikçe nizam olamaz. Binaenaleyh, bu suretle tasrih 
etmek zaittir. Çünkü, bir nizam, nizam olmak için, 
mutlaka Meclis-i Vükeladan geçecek, İrade-i Seniy
yeye iktiran edecektir; bunun aksi, talimattır. 

MEHMET CAVİT BEY (Maliye Nâzın Vekili) — 
Maliye Nezâreti, bu kanunun tatbikini temin için 
lüzum görürse, bir nizamname tanzimine mezundur. 

İSMAİL MAHİR EFENDİ (Kastamonu) — Aynı 
madde, Tahsili Emval Kanununda da var, orada ol
duğu gibi burada da olsun, ne olur 

REİS — Ham it Beyin teklifine Encümen Mazba
ta Muharriri ne diyor? («Doğru» sadaları.) 

MEHMET CAVİT BEY (Maliye Nazırı Vekili) 
— Doğru efendim, isterlerse büsbütün maddeyi çı
karsınlar. 

MEHMET EFENDİ (Trabzon) — Pekâlâ, bu 
suretle kabul ederiz. 

SASON EFENDİ (Bağdat) — Bendeniz diyorum 
ki, verilen izahat maddede kalmalıdır. Sebebini arz 
edeyim. Çünkü, bizim kanunlarımızda hiçbir vakit 
kanun nedir, nizam nedir tayin edilmemiştir; hatta 
eskiden Meclis-i Mebusan ve Ayandan çıkmış bir 
kanunda, (İşbu nizamname) denilmiş; birinci sene
de çıkan kanunların birisindedir. Kanunlarımızda ka
nun nedir, nizam nedir tarif ve tayin olunmadığın
dan dolayı burada tasrihi lâzım gelir. 

MAHMUT M AFİ İR EFENDİ (Kırşehir) — Her 
Nazır her zaman nizamat tanzimi hakkını haizdir. 
Bu maddede diğer bir mahzur daha vardır. Nizam
nameler Meclis-i Hastan geçtiği gibi, Şûra-yı Dev
lette de tetkik olunmak lâzımdır. Buradaki kayıt 
mutlak olduğundan Şûra-yı Devletten geçmeyecek 
gibi bir iştibah hâsıl oluyor. Onun için bu kayıt 
tayyedilecek olursa daha iyi olur zannındayım. 

MEHMET CAVİT BEY (Maliye Nazırı Vekili) 
— Reis Beyefendi, buna mutlak surette bir lüzum 
yoktur. Bunu encümen ilâve etmiş. Hükümet bu 
kanunun suver-i tatbikiyyesinin temini için ihtiyaç 
rnessederse nizamnameyi yapar ve Şura-yı Devletten 
de geçmek lâzımdır. Lüzum görmeyecek olursa, ni
zamnameyi de yapmaz. Buna Nezaretler mezundur. 
Bunun için bu maddeyi kaldırsamz da olabilir. 

MEHMET EFENDİ (Trabzon) — Bu maddeyi 
biz yaptık. Biz bu maddeyle Tuz, Harcırahlar, Mü-
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sakkafat ve Temettü Vergileri hakkında Maliye Ne
zaretini bir nizamname yapmaya mezun etmekliği-
mizin sebebi, bu vergiler hakkındaki müddetlerin 
başka başka olmasından idi. Bundan dolayı bunla
rın suret-i istifası için biz böyle bir kayıt ile takyit 
ettik. Binaenaleyh, buna lüzum vardır. Bu madde
nin ipkası encümen teklif eder. 

REİS — Encümen, bu kanunla bir nizamna
me tanzimini teklif ediyor. 

MEHMET CAVİT BEY (Maliye Nazırı Vekili) 
— Ona selahiyetimiz vardır; icap ederse yaparız. 

REİS — Encümen bu kanunla Maliye Nezareti 
tarafından bir nizamname yapılmasını bir lüzum 
tahtında addederek, Nezaretin mezun olmasının bu
rada sarahaten zikri lüzumundan bahsediyor. 

KİRKOR ZÖHRAP EFENDİ (İstanbul) — Mü
saade ederseniz buna dair izahat arz edeyim. Arka
daşlarımın bu mesele hakkında nazar-ı dikkatlerini 
cel hederim. Çünkü yalnız bu mesele hakkında de
ğil, umum kavanin ve nizamatın suret-i tanzimine 
taallûk ediyor. Bu hususta iki nazariye vardır. 

Birincisi, Hükümet alelıtlak her kanunun suver-i 
icraiyesini tatbik için nizamname yapabilir. Şûra-yı 
Devletten Meclis-i Hass-ı Vükelâdan geçirir, İrade-i 
Seniyyesini istihsal eder, o kanunun tatbikini temin 
etmek için bir nizamname yapar. Bu, bir nazariye
dir. Diğeri ki, bendenizce kavanin-i esasiyyeye da
ha mutabıktır. O da asıl kanunda böyle bir nizam
name yapmak için bir sarahat varsa, ancak o tak
dirde Kuvve-i İcraiyye, Kuvve-i Teşriiyyeden mü
saade görerek o nizamnameyi yapar ve illâ yapamaz. 
(«Hayır» sadaları) Müsaade buyurun, ben şimdi iki 
ciheti de arz ettim. 

Bizim nazarımızda nizamname yapılmak lâzım 
geldiği ahvalde kanun-u mahsusunda ona dair mesağ 
bulunmak lâzımdır. Biz bu fikrin taraftan olduğu
muz için ve bu kanunun da tatbikatında ileride bir 
nizamnameye ihtiyaç görüleceği şimdiden mahsus ol
duğundan dolayı Hükümete bu mezuniyeti verdik. 

Binaenaleyh, ben öyle zannederim ki, bu Meclis 
salahiyetini muhafazaten her ne vakit ki, bir kanu
nun temini icrası için bir nizamname yapmak ci
heti mevzuubahs olursa, kanun-u mahsusuna böyle 
bir kayıt ilâve olunur. Bu bir usuldür ki, bundan 
inhiraf doğru olmaz. İşte bu nokta-i nazardan bu 
kaydın muhafazası taraftarıyım. 

SEYYİT BEY (İzmir) — Efendim, bunu Kuv
ve-i İcraiyye takdir eder. 

REİS — İzahat bitmiştir, takrirleri okuyoruz. 

Riyaset-i Celileye 
Hükümet bu Nizamnameyi yapmaya zaten sela-

hiyettar bulunduğundan, maddenin tayyını talep ede
riz. 

Canik Mebusa Trabzon Mebusu 
Hakkı Ali Osman 

REİS — Bu takriri nazar-ı dikkate alanlar el
lerini kaldırsın. (Eller kalkar) Ekseriyetle nazar-ı 
dikkate alındı. 

9 uncu maddede nazar-ı dikkate alman takrir 
mucibince tadil edildiğinden, suret-i tadil veçhile 
re'ye koyacağım. 

Madde-i muaddeleyi okuyunuz. 
Dokuzuncu Madde — Müsakkafat ve Temettü 

ve Rakı Vergilerine ve Bedel-i Nakdiye vuku bulan 
zamaim ile üçüncü madde mucibince ihdas olunan 
vergi, üç seneyi tecavüz etmemek üzere, Hükümetin 
lüzum göreceği zamana kadar istifa olunacaktır. 

Tuz Resm-i Munzamına lüzum kalmadığı tak
dirde iki mah mukaddem malûmat itasiyle lağvo-
lunacaktır. Harcırah tevkifatı, Harcırah Kararname
lerinde Hükümetçe mutasavver olan tadilatın icrası
na kadar mevki-i tatbikte kalacaktır. 

REİS — Bu 9 uncu maddeyi suret-i tadil veç
hile kabul edenler ellerini kaldırsın. (Eller kalkar) 
Ekseriyetle kabul olundu efendim. 

Madde 11. — İşbu kanunun icrasına Maliye Na
zın memurdur. 

REİS — Nazar-ı dikkate alanlar ellerini kaldır
sın. (Eller kalkar) Ekseriyetle kabul olundu. 

Şimdi kanunun heyet-i umumiyyesini kabul eden
ler lütfen ellerini kaldırsın. (Eiier kalkar) Ittifakan 
kabul olundu efendim. (Sürekli alkışlar) 

3. — 1328 senesi Rüsumat Müdiriyet-i Umumiy-
yesi bütçesi. 

REİS — Rüsumat Bütçesinin müzakeresine ge
çiyoruz. («Vakit geç» sadaları) Saat henüz 5'i 20 ge
çiyor, daha erkendir. Saat 6'ya kadar müzakere ede
biliriz. Onun için Rüsumat Bütçesinin müzakeresine 
geçiyoruz. («Devam» sadaları) Ekseriyet müzakereye 
devam taraftarıdır, devam ediyoruz. 

Heyet-i Umumiyyesi hakkında söz isteyenler lüt
fen isimlerini yazdırsınlar. 

MAHMUT MAHİR EFENDİ (Kırşehir) — Ka
bul olunan kanun Kavanin-i Maliyyedendir. Nizam
namenin sarahati iktizasınca tayin-i esami ile re'ye 
konulması lâzımdır. 

SEYYİT BEY (İzmir) — İttifak-ı ârâ ile kabul 
edildiğinden buna hacet kalmamıştır. 
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REÎS — Evet, kabulünde ittifak hâsıl olmuş
tur. Onun için tayin-i esami ile re'ye koymadım. 

SÜLEYMAN SUDİ EFENDİ (Bayazıt) — Efen
dim, bütçenin birçok kısımlarında tasarrufat talep 
etmiştim. Fakat şan-ı Devlet ve Millete taallûk ede
cek birtakım masarifatı da zait görmüyorum. Rüsu
mat bütçesinde şan-ı Devlet Millete taallûk eden ci
hetler vardır ki, Rüfeka-yı Kiramın nazar-ı dik
katine arz edeceğim ve Müdir-i Umuminin de na
zar-ı dikkatini celbetmek üzere burada bazı zam-
miyyat icrasını talep edeceğim. Malûm-u âlinizdir ki, 
Bayazıt Sancağı Rusya hududundadır. 

Bizim Rus hududunda bir Rüsumat binamız var
dır ki, Merkez-i Livaya dörtbuçuk - beş saat mesa
fede kâindir. Bu Rüsumat Dairesinin de bir çeşmesi 
vardır. Rüsumat İdaresi bu çeşmeye tahsisat verme
diğinden dolayı su akmıyor. Oradaki memurlar, kı
şın kar eriyor ve bu suyu içiyorlar. Hatta Şubat 
zarfında bendeniz buradan çoluk çocuğumla birlik
te gittiğimiz vakit yine su bulamadık, kar eriterek 
suyunu içtik. 

Ufacık bir masrafla bu çeşmenin suyu akabilir. 
Nihayet iki - üçyüz liralık bir masraftır. Sonra Rü
sumat Dairesinin mefruşatı da yok demektir. Ecanibe 
karşı, Rusya'nın Rüsumat Dairesine karşı bizim Rü
sumat Dairesinin o halde kalması şayan-ı hayrettir. 
Hatta Nisan zarfında oradan avdet ettim. 

Yağmurların devamından bu Daire âdeta girile
meyecek bir haldedir. Defterleri bir pencere içine 
koymuşlar, üzerine kilim gibi bir şeyler örtülmüş, 
memurlar da bir köşeye sokulmuş, barınacak bir yer 
bulamıyorlar. 

REİS — Heyet-i umumiyesine dair söyleyiniz. 

SÜLEYMAN SUDİ EFENDİ (Devamla) — Ta 
Rusya'nın hududuna kadar gittik, Rüsumat Dairesine 
kadar girebildik. Sonra bizim oradaki memurların 
maaşatı, hadd-i âzami olarak dört - beş beşyüz ku
ruştan ibarettir. Bizim perişan bir halde bulunan 
Rüsumat Dairesi, Rusya'nın mükemmel Rüsumat Da
iresi karşısında âdeta bir tavuk kümesi gibi kalı
yor. 

REİS — Efendim, bunlar tefrişat ve tamirat fas
lına aittir. O fasılda bunları söyleyiniz. 

SÜLEYMAN SUDİ EFENDİ (Devamla) — 
Nazar-ı dikkate alınması için söylüyorum. 

KİRKOR ZÖHRAP EFENDİ (İstanbul) — He
yet-i Umumiyenin bunlarla bir münasebeti yoktur. 
Bunlar fasl-ı mahsusunda söylenecek sözlerdir. 

TRAYAN NALİ EFENDİ (Manastır) — Heyet-i 
urnumiyye hakkında ne söylenecek? 

KİRKOR ZÖHRAP EFENDİ (İstanbul) — Güm
rüklerin bütün muamelâtında intizam var mıdır, yok 
mudur? Bunlar söylenebilir. Yoksa, mefruşat vesaire-
ye ait şeyler söylenemez. 

SÜLEYMAN SUDİ EFENDİ (Devamla) — Me
murlara az maaş verilmesi hakikaten intizamsızlığı 
muciptir. Memurların maaşlarının şu suretle az ol
ması muamelâtın adem-i intizamını mucip değil mi
dir? Bendeniz bunun için söylüyorum. Bizim Rüsu
mat Dairesiyle Rusya Rüsumat Dairesi arasında 
bir kıyas yapılacak olsa, bizim dairemiz Rusya'nın 
Pasaport Dairesine bile muadil değildir. 

Bizim memurlarımız Rusya Rüsumat Dairesine 
gittiği, gördüğü vakitte o mükemmeliyeti, Rusya 
Rüsumat Dairesinden gelenler bizim Dairemizde de 
görmelidir ve şu suretle bizim şan-ı Millimize halel 
gelmemelidir. Sonra bu memurların maaşatı cidden 
pek azdır. Mevkilerinin Merkez-i Livaya budiyeti 
hasebiyle dağ başlarında oturuyorlar ve Merkez-i Li
vadan adam vasıtasiyie levazım getirtiyorlar ve maaş
larını bu gönderdikleri adamlara veriyorlar ve hatta 
buna bile kifayet etmiyor. 

Huda Alim, üst ve başlarında elbiseler âdeta kol
cu elbisesi gibidir. Refikim Mithat Bey bu defa 
oraya uğramış, onların halini görmüş ve bunların 
haline teessüf eylemiştir. 

Şimdi bendeniz diyorum ki, Müdür Beyefendi 
Hazretleri, bu çeşmeye lâzım olacak derecede mu-
hassasat versinler. Bu tabiî kendilerine de oradan 
yazılmış ve müracaat edilmiştir. Bu çeşmenin suret-i 
muntazamada cereyan ettirilmesi lâzımdır. Sonra ora
da bulunan memurları, merkezdeki memurlara kıyas 
etmemeli, onların haline münasip bir maaş vermeli
dir. Söyleyeceğim bundan ibarettir. 

TRAYAN NALİ EFENDİ (Manastır) — Ma
nastır Vilâyetinde hiçbir yerde Rüsumat Dairesi yok
tur. Manastır şehri, Cenubî Arnavutluk'un merkez-i 
ticareti olduğu halde ve Manastır tüccaranı tarafın
dan Maliye Nezaretine, merkez-i kasabada bir Rü
sumat Dairesi küşadı için müracaat ederek, Daire
nin ve memurinin masarifiyle maaşatına mukabil va
ridatı kendileri taahhüt ettikleri, halde, Maliye Ne
zareti - ki, Rüsumat Müdiriyyet-i Umumiyyesi ken
disine tabidir - onu nazar-ı dikkate almadı. Şimdi 
bir taraftan Görice, diğer taraftan Pirlepe ve Ko
zana cihetlerine giden bütün emval ve emtia-i tica-
riyye Selanik tarikiyle naklolunuyor. 

— 226 — 
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Selanik tüccarının menfaatına halel getireceğin
den dolayı Manastır'da bir Rüsumat İdaresinin kü-
şadma mümanaat olunmaktadır. Çünkü tacir, doğ 
rudan doğruya Avrupa'ya sipariş edeceği emval-i 
ticariyyeyi .bittabi bahren Selanik limanına getirece
ğinden, Selanik limanına gelen emval-i ticariyye 
hakkında oranın komisyoncuları ve tüccarları kas-
den her nevi müşkilât çıkararak tüccaranın emval-i 
ticariyyesini getirmekten men'ediyorlar; tâ ki, o tüc
car emvalini doğrudan doğruya Avrupaya sipariş için 
Selanik'ten almaya mecbur olsun ve bu suretle Se
lanik komisyoncuları ve tüccarları vasıtasiyle sipa
riş vaki olsun. Şimdi bu müracaat mükerreren bü
tün Manastır ve havalisi tüccaram tarafından vuku 
bulduğu halde Maliye Nezareti Rüsumat Müdiriy-
yeti onu neden nazar-ı dikkate almıyor. 

Hususiyle birkaç sene zarfında birkaç şimendi
fer hututu inşa edilmiş olacağından, behemehal bir 
Rüsumat İdaresinin yapılması elzemdir. Müdiriyyeti 
Umumiyye tarafından vuku bulan müracaat hakkın
da ne yapılmıştır, lütfen izahat verilmesini rica ede
rim. 

ZİHNİ EFENDİ (Karahisar-ı Şarki) — Efendim, 
İstanbul cihetinde gümrük cihetine gelen vapurların 
ihraç etmiş olduğu emtianın derhal gümrüğü alına
mıyor. Orada iki tane vinç bulunuyor, bu da idare 
etmiyor, denkler haftalarca mavnalar içinde kalıyor, 
tüccar bundan mutazarrır oluyor. Bu gibi teehhurat, 
muamelât-ı licariyyeye sekte iras ediyor. Bu vinçlerin 
adedinin teksir edilmemesine sebep nedir? Bunun 
esbabını Müdür Beyden soruyorum. 

GANİ BEY (Denizli) — Efendim, Manastır ve 
Kosova ve İşkodra Vilâyetlerinin bazı yerlerinden 
Dalmaçya'ya hayvan naklediliyor. Bunların tarik-i ta
biisi Şinkin Limanı iken, orada iskele bulunmadı
ğından dolayı Karadağ tarikiyle naklediliyor. Haber 
aldığıma göre, bilmiyorum sahih midir, Karadağ ta
rikiyle naklediliyormuş. Bunun birçok mahaziri var
dır. 

Bundan başka, Karadağ'dan nakliye vesaire na-
nnyla birçok masraflar ihtiyar olunur. Bunlar, sene
vi 70 - 80 bin lira kadar masrafı badi oluyor. Bun
lar, nazar-ı dikkate alınarak Şinkin Limanında mun
tazam bir iskelenin vücuda gelip gelmediğini anla
mak istiyorum. Bunların aslı varsa, Rüsumat Mü 
dLri Umumisi Bey tarafından icabına bakılmasını is
tirham eylerim. 

CEMİL EFENDİ (Müntefek) — Efendim, Bağ
dat Gümrük İdaresi pek mühimdir.-İran ve Hindis

tan'dan gelen emval-i ticariyye hep oraya geliyor. 
Halbuki, gümrüğün yeri, çarşının ortasında vaki ol
muş ve oradan geçen yükler, getirilen, götürülen 
yükler, dar bir yerden geçirildiğinden dolayı mar-
rin-ü-âbirine büyük büyük eziyetler ve maniler husu
le getiriyor. Soruyorum ki, ne için bir azim Rüsu
mat Dairesi, memleketin haricinde, Dicle üzerinde 
tesis olunup da halkı bu azim eziyetten kurtarmak 
çaresine bakılmıyor?. 

İZZET BEY (Trabzon) — Devair-i resmiyye na
mına gümrüklerden imrar edilen eşyadan alınan re
sim hakkında Rüsumat Emanetinden sormuştuk. Al
dığımız esas puslasında - ki, i324, 1325'ten bahsetme
yeceğim - 1326 senesinde 6.154.958 kuruş alınmış; 
fakat bunun 819.293 kuruşu seneden alınmış, nak
den değil. Bunu Müdir-i Umumî Beyden sual ede
rim ki, bu seneden alınan para, hangi Daireye ait
tir ve seneden kabul etmek muamelesi hangi esasa 
müstenittir? Bunu Müdür Bey izah etsinler. 

SIRRI BEY (Rüsumat Müdir-i Umumisi) — Rü
sumat Bütçesinin heyet-i umûmiyyesi hakkında He-
yet-i Aliyyeniz Âza-yı kirammdan bazı zevat sual 
irad ettiler. Bu sualleri işaret etmiş olduğum ci
hetle birer birer cevaplarını arz edeceğim. 

Bayazıt Gümrüğü binasının haysiyyet-i milliyye 
ile mütenasip bir halde bulunmadığından mefruşatı
nın pek ziyade fersude olduğundan ve suya da ih
tiyaç-! şedid bulunduğundan ve memurin maaşatının 
az olduğundan bahsettiler. Bundan evvelki bütçele
rimizi Heyet-i Aliyyenize takdim ettiğim zaman, 
o vakit de münasebet düştükçe arz ettiğim veçhile, 
şimdiye kadar bizim miktarı beş altı yüze vara me-
vaki-i Rüsumiyyemize âdeta şan-ı Devlete lâyık su
rette Rüsumat binası denilecek bina yoktur. Bunla
rın içinde birkaç istisnası vardır, yapılmıştır. Diğer
lerinin hiçbiri Rüsumat binası ve bir Devletin Da-
ire-i Rüsumiyyesi denilebilecek bir halde değildir. 
O kabilden olmak üzere, Beyazıt'ta hudut üzerinde 
bulunmakta olan Gümrük binası, hakikaten buyur
dukları gibi, şan-ı Devlete yakışacak bir halde de
ğildir. 

Biz bunu İdare-i Meşrutiyyetin teessüsünden be
ri nazar-ı dikkate aldık. O vakitten beri bu binala
rın yapılmasını arzu ettik ve ona teşebbüs ettik. Fa
kat bu kadar binayı meydana getirebilmek müstahii-
dir. Evvelemirde bu binaların kâffesini yapabilmek 
için küllî bir para ister. Bunu bir senenin, iki se
nenin bütçesi içine sıkıştırmak kabil olmaz. 

Sonra, defaten ve bu uğurda fevkalâde tahsisat 
ita buyurulsa bile, onu her noktada takip ederek 
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hepsini aynı zamanda mevki-i icraya koymak ve bi
naları yetiştirmek yine güçtür. Onun için biz her 
sene bütçemize işte bu sene takdim ettiğimiz bütçe
de de manzur-u âliniz olduğu üzere (İnşaat Tertibi) 
namı ile bir para koyuyoruz. Ve oradan tahsisat is
tiyoruz. Bu tahsisat ile o sene zarfında ne kadarını 
yetiştirebiîirsek, takdim-ülehem alelmühim kaidesi 
veçhile yaptırıyoruz. Bu meyanda Devletçe malûm-u 
âliniz olduğu veçhile gümrük resmine yüzde 3 re
sim zammı müzakere olunduğu sırada inşası taahhüt 
olunmuş birtakım gümrük binaları vardır. En ev
vel onları yapmağa teşebbüs ettik. 

Çünkü, onlar o yüzde 3 resm-i munzammın de
vam edeceği müddet zarfında yapılıp meydana ge
tirilmezse, o müddetin hitamında - ki, iki sene kal
mıştır - Devlet taahhüdünü ifa etmedi, Gümrük bi
nalarını filan filan noktalarda yaptıracak iken yap
tırmadı denilecek. Ve bir itimatsızlık gösterilecek ve 
belki o yüzde 3 resm-i munzammın devam-ı tahsiline 
de müşkiîât ita olunacaktır. Onun için, evvelemirde, 
o inşaatı nazar-ı dikkate almaya mecburuz. Bundan 
dolayı o inşaata teşebbüs ettik. Bunlar meyanmda 
İstanbul Gümrükleri de dahil idi. 

İstanbul gümrükleri de meydana geldi; İzmir, Bey
rut, Selanik, Trabzon, Samsun, Giresun, Yafa, Hay-
fa, İskenderun, Basra, Cidde, Hudeyde, Preveze Güm
rükleri bu meyandadır. 

SÜLEYMAN SU Dİ EFENDİ (Beyazıt) — Öteki
leri hiç yok değil mi? 

SIRRI BEY (Devamla) — Arz edeyim efendim. 
Devletin taahhüt ettiği mukavelede dahil olanlar

dır. Bunlardan İstanbul, İzmir, Beyrut Gümrük Dai
releri yapıldı, Selanik Gümrük Dairesi bitmek üzere
dir. Bu sene Hay fa, Yafa, İskenderun, Cidde Gümrük
lerine teşebbüs etmek üzere idik; fakat malûmu âli
niz olan ahvali hazıra, hali harp, buna mani oldu. 
Buralarda bugün biz inşaata teşebbüs edemezdik. 
Onun için bilmecburiyye onları tehire muztar kaldık. 
Ondan dolayı bu gümrük binalarına bakılamadı. Fa
kat, arz ettiğim gibi, bu binalar bir taraftan yapıl
mak üzeredir, yapılıyor. 

YUSUF ZİYA EFENDİ (Lazistan) — Müsaade 
buyurudur mu? Buna mukabil yapılması mümkün olan 
yerler için teşebbüs edildi mi? 

SIRRI BEY (Devamla) — Arz ediyorum. Pey-
derbey yapıyoruz. 

YUSUF ZİYA EFENDİ (Lazistan) — Trabzon, 
Samsun var. 

SIRRI BEY (Devamla) — Sırasıyla arz edeceğim. 
Birtakım yerler, arz ettiğim gibi, hali harp sebebiyle 

teşebbüs edilemedi, duruyor. Bu birtakım yerler, Bağ
dat, Samsun, Trabzon gibi yerler ki, onlara hali har
bin tesiri yoktur. Oralarda inşaata devam olunabilir, 
oralarda başka sebep zuhur ederek bizi tehire mec
bur etti. («O sebepler nedir?» sedası). O sebepler de, 
şimendiferlerdir. 

Hatta Bağdat Gümrüğü için Bağdat Rüsumat İda
resiyle, Bağdat Vilayetiyle muhaberat icra ettik, ora
da keşiflerini yaptırdık. Efendi hazretlerinin buyur
dukları gibi, gümrüğü şehir dahilinden çıkararak Dic
le sahilinde muvafık bir mahalle nakletmeyi düşün
dük. Hatta, o esas üzerine mahallinden resimler, ha
ritalar, keşifler celbettik. Mahallinin gönderdiği keşif 

i 120.000 lirayı buluyordu, onu da defaten istiksar et
medik. 

Çünkü, hakikaten Bağdat büyük ve mühimdir. 
Gümrükçülük nokta-i nazarından Bağdat'ın ehemmi-
yeti ziyadedir. İran ile olan münasöbat ve muamelatı 
ticariyyenin tarikidir. İran ticareti oradan icra edil
diği için Bağdat'ın gümrük nokta-i nazarından ehem
miyeti fevkaladesi vardır. Onun için Bağdat gümrü
ğüne ne kadar fedakârlık edilse, ne kadar para sar-
fedilse istikrar olunmaz. 

Ancak, bu keşfiyyatı, resimleri, haritaları ihzar 
ettikten sonra gördük ki, Bağdat şimendiferi yapılı
yor; onun imtiyazı şirkete verildi. Şu halde şirket Bağ
dat'ta bir istasyon, bir gar yapmağa mecburdur. Dü
şündük ki, gar yapıldığı halde eğer gümrüğümüzle 
garın mevkii arasında münasebet olmazsa Gümrük 
mevkii gardan uzak olursa muamelat sureti munta-
zamada cereyan edemez, müşkiîât olur. Badi-i şikâ
yet olur. 

Onun için evvelemirde Bağdat gar mevkiinin taay
yün etmesi lâzım gelir ki, orası taayyün etsin, ondan 
sonra biz de, Gümrüğü nerede yaptıracağımızı bile
lim. Onun için Şirketle sözleştik. Bidayette Şirket de 
garın nerede yapılacağını bilmiyordu, tekarrur etme
mişti. Onun için intizara mecbur olduk. Şirket, bir 
hayli zaman tayin edemedi. 

Ahiren, yani son bir ay zarfında Bağdat garının 
yerini tayin ettiğini Şirket bize haber verdi. O gar, 
Dicle sahilinde oluyor ve bize de Dicle sahilinde gar 
civarında Gümrüğe kâfi miktarda yer gösteriyor. O 
yeri, mubayaa suretiyle veyahut her ne suretle ise, 
bakalım, elde edeceğiz ve o civarda gümrük binası 
inşasına teşebbüs edeceğiz. 

Bağdat'ın tehirinin sebebi budur. 
Samsun, Trabzon gümrüklerinin hali de aynı vazi

yettedir. Oralarda da dahilî şimendifer yapılıyor. 

228 — 

TBMM KUTUPHANESI



Meclîsi Mebusan t : 30 27 Haziran İ328 (1912) C : 2 

zarı dikkate alarak bütçeyi pek ziyade yükseltmeye
cek surette onlara zamaim icrasını düşündük, müm
kün olduğu kadar maaşlarını tensik ettik. 

Fakat bugün verdiğimiz maaşlar hakikaten kâfi 
miktarda değildir. Lâkin ne çare ki, bu sene hali 
harp, fazla zamaim tektifatma müsait değildir. Onun 
için, teeddüben, Meclisten fazla zamaim isteyeme-
dik. Bunu 1329 senesi bütçesinin Meclis-i Âliye tak
dimi sırasında nazara alacağız ve küçük maaşatı 
mehmaemken biraz daha yükseltmek, memurinin bi
raz daha terfihi çarelerini düşünmek için tahsisata 
bir miktar zammını rica edeceğiz. 

Sonra efendim, gümrük tesisinden bahis buyur
dular. Malûmu âlileridir ki, gümrük resmi, hariçten 
eşya ithal olunduğu zaman, o eşyadan ithalat resmi 
alınır ve keza dahilden eşya çıkarıldığı zaman ihra
cat resmi alınır. Bu hâsılat iskele ve hudut olan yer
lerde, yani memleketin kapısında yapılabilir. 

Eğer kapılarda bu muameleyi yapmaz da, bunu 
dahile de teşmil edecek olursak, o vakit inzibat ve 

jj intizamı ihlal etmiş oluruz, müşkilata duçar oluruz. 
Çünkü bir mal iskeleye geldiği zaman, o mal nereye 
gidecekse, dahilde hangi mahalle gidecekse, o gide
ceği mahallî haber vermek, oraya kadar hiçbir tarafa 
uğramaksızm vâsıl olmasını temin etmek için teda-
bir ittihaz etmek lâzım gelir. 

Ondan sonra da, bu dahil şehirlerdeki gümrükler, 
eskiden istihlakatı dâhiliyye resimleri mevcut iken, 
Kara Gümrükleri mevcut iken tesis olunmuş idi. Fa
kat muahharan Kara Gümrüklerinin ilgası üzerine, o 
gümrüklere de lüzum kalmadı. Yalnız bir muamele 
var. 

Hududa bir mal gelir, mesela Cisri Mustafa Pa
şaya şimendifer ile bir mal gelir, mal şimendiferden 
hiç çıkmaksızın - Çünkü Cisri Mustafa Paşada onun 
mahallî sarf ve istihlaki yoktur - nereye sevk oluna
caksa behemehal o malın bir gideceği yeri vardır, 
mevridi vardır. O mevrit neresi ise alelekser malın 
kısmı küllisi İstanbul'a gelir. O gibi malların mevri
di İstanbul'dur. 

O malların içlerinden pek az miktarı da Edirne' 
ye gider. Bu mallar Cisri Mustafa Paşaya geldiği va
kit, vagon, orada gümrük memurları tarafından tem
hir olunur ve o malın oradan mevridi neresi ise o 
mevride kadar hiçbir yere çıkmasına meydan veril
mez ve o vagon Gümrük İdaresinin mühürüyle Sir-
keci'ye gelir. Sirkeci'de eğer mühür açılmamış ise 
doğrudan doğruva hariçten eelivor gibi muamele gö
rür. 
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Samsun şimendiferi, zannederim gazetelerin rivayeti
ne göre başlanmış ve biraz da ilerlemiştir. Trabzon' 
dan da dahile bir şimendifer yapılacak. O şimendifer
lerin garları, istasyonları nerelerde olacağı ve bizim 
Gümrüğümüzün ne surette bulunacağı taayyün etme
dikçe, bunlara teşebbüs edemiyoruz. Bundan dolayı 
bu şeyler kalmıştır. 

Diğer küçük idarelerden yetiştirebildiğimiz! ve he
yeti fenniyemizin tetkikata muvaffak olabildiği İda
relerin inşaatını bir taraftan yaptırıyoruz. Bütçemiz-
deki inşaat tahsisatının müsaadesi dahilinde sene se
ne imkân olursa onu yaptırmağa çalışıyoruz. Nitekim, 
Rumeli, Bulgaristan hududu üzerinde Cisri Mustafa 
Paşada Gümrük İdaresinin yanında birtakım harap 
haneler vardır. O haneler de gümrüğün müştemilatı 
hükmündedir. Çünkü, Cisri Mustafa Paşadaki Güm
rük, tam istasyonun yanındadır ve orada mamureden 
eser yoktur. 

Beyazıt gümrüğü de, buyurdukları gibi, hududun 
üzerinde bir noktadadır, orada köy yoktur, sükna 
yoktur, hiçbir şey yoktur. Yalnız bir istasyon ile bir 
Gümrük İdaresi vardır. O memurun barınacakları 
yer yoktur. Gümrük İdaresi yalnız bir daire-i resmiy-
yeden ibarettir. Ambar, Kalem, memur, müdür oda
larından ibarettir, başka bir şey yoktur, onun için me
murlar barınamazlar. 

Binaenaleyh, Cisri Mustafa Paşa gümrüğüne âde
ta merbut hükmünde olarak haneler vardır ki, me
murini rüsumiyye o hanelerde ikamet ederler. O ha
neler bizim malımızdır. Bu haneleri biz inşa ettirmi
şiz ve memurlara icar ediyoruz. Onlar harap bir hale 
gelmiştir, şimdi tamiri derdesttir. Sonra, Zeybifçe 
Gümrüğü de aynı bu hal ve meykidedir, o da hudut 
üzerindedir ve o da münasip bir surette değildir, ha
rap bir surettedir ve küçüktür, muamelata kifayet et
miyor. 

Onun için tevsi edip yeniden tamir etmek üzere
yiz. O da derdesti tamirdir. Elimizdedir, yapılıyor. 
Hudut Gümrüğünde bulunan memurlarımızın maaş
ları dundur. Kendileri mamureden uzak bulunduk
ları için havayici zaruriyyelerini tedarikte müşkilât 
çekiyorlar. Köylere adam göndermeye, oradan erzak 
tedarikine mecbur oluyorlar ve bu gönderdikleri ada
ma verecekleri ücrette bile müşkilata tesadüf ediyor
lar. 

Hakikaten, şimdiye kadar, bundan evvelki bütçe
lerimizin müzakeresi esnasında arz etmiştim. Memu
rini Rüsumiyye maaşatı alelhusus küçük memurlar 
m a a ş ı p e k d u n m i k t a r d a b n c ı K i l m ı j 1 U İ . U 1 Z O U U na-
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Fakat 'buyurdukları gibi, Manastır Gümrüğünde 
bu muamele olamaz. Çünkü mal, hariçten geldiği za
man Selânik'e çıkacaktır, Selanik'te bir muamele yü
rütülecek. Eğer şimendifer doğrudan doğruya Manas-
ttr'a getirmiş olsa karadan şimendiferle bir memle
keti ecnebiyeye raptolunsa da, oradan huduttan ge
len eşya doğruca Manastır'a gelecek olsa, o vakit Ma-
nasnr'da o muameleyi yapmak mümkün olabilir. 

Fakat bahren geliyor, karaya çıktıktan sonra tek
rar şimendifere naklolunuyor. Orada ihtilaf ediyor. O 
Milat, emniyeti selbeder. Onun için o gelen eşyan m 
muamelesi doğrudan doğruya Selanik'te yapılır. Ma
demki Selanik'te iskeleye ihraç olunuyor, gümrüğün 
nezareti altında o muameleyi yaparız, ondan sonra 
serbest bırakırız. İstediği yere gidebilir. 

Bir de Şinkin iskelesi sual buyrulmuştu. Şinkin' 
de, Dahiliye Nâzın Beyefendi oraya seyahatları es
nasında iskele inşasına lüzum görüldüğünü ve 600 
lira tahsisata ihtiyaç bulunduğunu bize telgrafla yaz
dılar. Biz de derhal 600 lira tahsisatı Maliye Nezare
tinden emir alarak verdik ve havalenamesini mahal
line gönderdik. İskeleyi yapınız ve üzerine bir de vinç 
koyunuz dedik. Ümit ederim ki, iskele inşa olunmak 
üzeredir ve belki inşaatı bitmek üzeredir. 

GANİ ©EY (Denizli) — O halde maksat hâsıl 
olmuş demektir efendim. 

SIRRI BEY (Devamla) — Evet efendim. Devairi 
Resmiyye namına gelen eşyadan alınan resimlerin bir 
kısmı 1326 senesi zarfında nakden istifa olunmak lâ-
zım gel irken, seneden istifa olunduğundan bahsede
rek bunu sual buyurdular. Vakıa Devairi Resmiyye 
namına dahi olsa, hariçten gelen bilcümle eşyanın it
halat resmini nakden istifa etmekle mükellefiz Rüsu
mat İdaresi nakden resmi istifa etmedikçe hiçbir ma
lı geçiremez ve geçirmemekle de mükelleftir. Devai
ri Resmiyye namına gelse dahi yine o eşyadan nak
den resim alınarak imrar olunur. 

Fakat bazan Devairi Askeriyye namına eşya geli
yor ve o geden eşyanın İdare-i Askeriyyeye müstace-
len lüzumu olduğundan ve fakat eşyanın o gün gele
ceği malûm olmadığı cihetle o eşyanın gümrük res
minin miktarı da neye baliğ olduğunu bilmedikleri 
için, hazırlanmış paraları bulunmadığından bahisle 
bilahare nakden resmini getirip temin etmek üzere, 
«işte sizi temin ediyoruz, bu Daire-i Resmiyye namı
na şu senedimizi alın, eşyamızı getiriniz, sonra geti
rir, paranızı teslim eder, senedimizi kurtarırız» diyor
lar. 

Alelhusus bu, hayvanat hakkında daha ziyade olu
yor, orduyu Hümayun için hayvan geliyor, tfu nay-
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vanat gümrüğe geldikleri zaman memurini askeriyye 
bize müracaat ediyor, «hayvanlarımızı teslim ediniz; 
bu akşam gümrükte kalacak olurlarsa üşürler veya
hut yer ıdardır, sığmazlar, açıkta kalırlar, hastalanır
lar, zararı müeddi olur, onun için bize teslim edin» 
diyorlar. 

Peki, resmini verin diyoruz; henüz havalename
mizi alamadık, Maliye Nezaretine müracaat ettik, 
oradan gelecek, Divanı Muhasebata vize ettireceğiz, 
ondan sonra gelecek, bunun bugün yetiştirilmek im
kânı yoktur, hatta yarma da yetişmez, üç gün sonra
ya kalır, bu hal zaruridir, sizi temin ediyoruz, senet 
de veriyoruz, malımızı veriniz, sonra paranızı veririz 
diyorlar. 

Devletin bir Daire-i Resmiyyesi tarafından alelhu
sus askere mahsus olan hayvanatın soğukta, açıkta 
kalacağını ileri sürerek, işin müstacel bulunduğundan 
bahsederek ve bir de senet vererek malın geçirilmesi 
talep edilirse gümrük bizzarure onu kabule mecbur
dur. 

İZZET BEY (Trabzon) — 1326 senesinden beri 
alamadınız mı hâlâ? 

SIRRI BEY (Devamla) —• Birçok alamadıklarımız 
var. Onları tekit ettik, Harbiye Nezaretine resmi bir
kaç tezkere yazdık. Hatta bendeniz biraz ileri gittim, 
belki hadnaşinashk ettim. 

Elimizde bulunan senetlerinizi kurtarmaz iseniz 
bundan sonra namınıza gelecek eşyanızı geçilmeye
ceğiz, onda mazurum dedim ve imzam altında yaz
dım, maatteessüf yine alamadım. Bir de efendim, İs
tanbul Gümrüğünde mal, mavnalara konulup rıhtım 
önüne geldikten sonra o malı mavnadan rıhtıma tah
liye etmek ve oradan gümrük ambarına sevkeylemek 
şirkete ait bir vazifedir, gümrüğün vazifesi değil. 

Rıhtım ile yapılmış, İrade-i Seniyyeye iktiran et
tirilmiş bir mukavelename var. Rıhtım şirketinin im
tiyazına müteallik olan o mukavelede bu vazife rıh
tım şirketine verilmiştir. Onun için tahliye ve tahmil
ler vinç istimali filan tamamen onlara aittir. Malımız 
mavnada kaldı, gümrükçüler gelip almıyorlar diye ge
lip bize şikâyet ediyorlar. 

Bize o yolda şikâyet gelir gelmez, bizim vazife
miz olmamakla beraber derhal rıhtım şirketine mü
racaat ediyoruz; ne yaparsanız yapınız, malı meydan
da bırakmayınız, şikâyatı mucip oluyor, aleyhinizde 
dava edeceğiz, protesto eyleyeceğiz diye sıkıştırıyo
ruz. 

SÜLEYMAN SUDİ EFENDİ (Bayazıt) — Mü-
auımKton. o~-o^ag,m çpy Rüsumat Dairesinin karsı-

230 — 

TBMM KUTUPHANESI



Meclisi Mebusan İ : 30 27 Haziran 1328 (1912) C : 2 

smdakj çeşme Rüsumata aittir. Bu çeşmeye baharda j 
su geliyor, kışın su gelmiyor. 

VEHBİ EFENDİ (Karesi) — Evkaf Nezaretine 
aittir. 

SÜLEYMAN SUDİ EFENDİ (Bayazıt) — Ev
kaf Nezaretine ait değil, Rüsumata aittir. 

SİRRİ BEY (Devamla) — Tetkik ederiz. Eğer bi
zim malımız ise, bakarız. 

SERVET BEY (Trabzon) — Tadat buyurduğu
nuz gümrük binaları arasında öyle zannediyorum ki, 
Giresun'u da tadad buyurmuşsunuz. 

SIRRI BEY (Devamla) — Pek hatırımda yok, öy
le zannediyorum. 

SERVET BEY (Trabzon) ----- Samsun ve Trabzon 
merkezlerinde şimendifer başlayacağı için ve gar mev
kileriyle gümrüklerin münasebeti nazarı dikkate alın
dığı için teehhür ettiğini söylediler. Binaenaleyh, Gi
resun'u da nazarı itibara alınız. 

SIRRI BEY (Devamla) — Giresun'u, efendim, na
zarı dikkate aldık. Bu sene inşaata başlamak üzere
yiz. Çünkü planını yaptırdık, keşfini yaptırdık. Bu 
sene 1?. bin lira sarf edeceğiz. Orada bir tabya mev
kii var. Belki malûmu âlinizdir, o, Daire-i Askeriye/e
de idi. O mevki askerlerden aldık. O mevkii tesviye 
ettik, orada inşaata başlayacağız. Münakasata konul
mak üzeredir. 

İSMAİL MAHİR EFENDİ (Kastamonu) — Ben
deniz soracağım, bu gümrük varidatının tezayüdü için 
ne gibi tedbirler ittihaz ediyorsunuz? İkincisi de, bir
çok memurinin mağduriyetinden bahsolunuyor. Bun
ların gerek terfi ve gerek mesuliyet vesairesi hakkın
da ne tedbir yaptınız ve yapıyorsunuz? Onlara dair 
lütfen izahat ve tafsilat veriniz. 

SIRRI BEY (Devamla) — Peki efendim, arz ede
yim. Varidatı rüsumiyyenin tezayüdünü temine ha
dim olmak üzere gümrüklerce ıslahat icrasına teşeb
büs ettik. Bu, Hükümetçe, Devletçe zaten düşünül
müş, onun için Avrupa'dan bir mütehassıs celbedil-
mişti. O mütehassıs 'birtakım nizamat ve talimat ter
tip etti. O talimat üzerine teşkilatı yaptık. 

Bugünkü Gümrük, teşkilatımız, İdare-i Sabıkada
ki teşkilat değildir, o değişmiştir. Sonra muamelatı 
da tağyir ettik. Evvelce gelen eşya istimatorlar mari
fetiyle tahmin edilerek, kıymeti her ne ise onun üze
rinden bilhesap resim alınırken muahharen müşavi-

rin, mütehassısın yaptığı nizam mucibince o şeyi be
yanname usulüne tahvil ettik. O beyanname ile bu
gün o muameleyi tadil ettik ve değiştirdik. Bunun 
muhassenatını gördük. 

Çünkü, varidatımız nazarı mütalâadan imrar bu-
yurulursa görülür ki, 1324 senesinden beri varidatı
mızda daima her sene tezayüt vardır ve o tezayüt 
mahsus bir miktardadır. 

REİS — Efendiler, bu müteaddit defalar burada 
mevzuubahs oldu. Beyanname usulünün tatbiki ve 
faydaları filan müteaddit defa mevzuubahs oldu efen
dim. 

SIRRI BEY (Devamla) — Memurinin mesuliyyet-
lerini tayin etmek ve terfi ve terakkilerini temin et
mek için de bir nizamnamemiz vardır. Onu da yap
mışız ve o nizamnameyi daima nazarı dikkate alıyo
ruz. Bugün memurları sunufa taksim etmişizdir. Me
murlar sunufa münkasemdir. Bir sınıfta bulunan me
murlar terfie kesbi liyakat etmedikçe mafevkindeki 
sınıfa geçmez. 

Sonra sınıf terfi edememekle beraber, eğer terfie 
istihkak kesbederse, olabilir ki terfie istihkak kesbe-
der, fakat rnefeVkindeki sınıfta münhal bir yer yok
tur, o halde, Nizamnamemiz mucibince sınıfı dahi
linde maaşı yükseltmek icabeder. Onun için maaşlar 
asgarî ve azamî olmak üzere tayin olunmuştur. Bir 
sınıfa yeniden tayin olunan bir memura bidayeten 
asgari maaş veriyoruz. Sonra mafevki sınıfa geçeme
den liyakat kesbederse yavaş yavaş maaşına zamme
derek âzamiye çıkarırız. 

Fakat deminden de arz ettiğim gibi, yani maaş 
kısmını tamamen tatbika henüz muvaffak olamadık. 
İnşallah 1329 Bütçesini tanzim ederken bunu daha zi
yade nazarı dikkate alır ve biraz daha fazla tahsisat 
zammını istirham ederim. 

REİS — Efendim, şimdi müzakere-i umûmiyyesi 
hitama erdi. Yarın inşallah fasıllarım müzakere ede
riz. Yarın Şam harikından dolayı mutazarrır olan 
tüccaranın tecili deynleri hakkında bir madde-i kanu
ni yy e var. Tevzi edilmiştir, bütçeden evvel onu mü
zakere ediverelim. Bundan sonra Rüsumat, Defteri 
Hakan i ve Sadaret bütçelerini müzakere ederiz. 

Meclise nihayet veriyorum. 

Hstar»î-ı İçtima 
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