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Birinci Celse 

Reîsüsani Celâletitin Arif Beyefendinin tahtı Ri-
yaisetierinde 'birinci celse zevali tsaat iki buçukta 
inikat etti. Zaptı sabık kıraat ve aynen kabul olundu. 
Riyaseti Sani ile ikinci riyaset vekâleti için muvak
katen birer vekil intihabının heman icrası takarrür 
ederek intihabata başlandı. Taisnif ara neticesinde 
reye iştirak eden iki yüz on zat olup ekseriyeti' mult-
lakanın yüz altı olduğu ve Riyaseti saniiye muvak
kat vekilliği için Eskişehir Mebusu Abdullah Azmi 
Efendinin yetmiş sekiz ve Trabzon Mebusu Ham.it 
Beyin altmış İki ve ikindi reis vekâleti muvakkat 
vekilliği için Gümüşhane Mebusu Hasan Fehmi Beyin 
(87) ve İzmit Mebusu Sırrı Beyin elli rey ihraz et
tikleri ve bu suretle ekseriyeti mutlaka hâsıl olma
dığından llntihabati'n yeniden icraisı lüzumu Makamı 
Riyasetten tebliğ ve Abdullah Azmi Efendinin arizai 
vücuidiyesine mdbni vekâletten İstifa etmekte bulun
dukları ilâveten beyan bulyuruîldu. Sırrı Bey de Riya
seti saniye vekâleti vekilliğine talip olmadığını be
yan etti. Ve intihabatın heman icrajsı takairrür ederek 
intihabata başlanidı. Ara Ita'snif edildi. 

'Netieei araya nazarain reye yüz otuz iki zatın iş-, 
tiralk ettiği ve Riya'seti saniye muvakkat vekilliği için 
Trabzon Mebusu Hamit Beyin 'seksen beş ve 'ikinci 
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1. — Aşarın teslise raptı hakkında kanun 

lâyihası ve Kavanini Maliye ve Muıvaızenei 
Maliye Encümenleri mazbataları. 279:288 

reis vekâleti muvakkat vekilliği için Sırrı Beyin elli 
iki Ve Hoca Velhbi Efendinin on iki ve Hasan Fehmi 
İBeyin kırk bir rey kazandıkları ve ancak bidayeti mü
zakeredeki mevcuda nazaran ekseriyet mutlajkaSını 
yüz altı olduğu cihetle kazanabilmek için b: miktar röy 
alınması lâzım geleceğini Reis Paşa Hazretleriyle be
raber müzakere etmişlersede bu bapta karar itasının 
Meclisi âliye ait bulunduğu Makamı Riyaisetten teb
liğ buyuruilmuş ve bu bapta dumdiraz müzakerattan 
sonra müzakerenin kifayetiıyle intihapta ekseriyeti 
mutlaka bulunmadığı için intihabın gelecek celseye 
taliki hakkında Ayintap Mebusu Hafız Şahin Efendi
nin takririnden evvelâ müzakeresinin kifayeti şıkkı 
reye konularak kabul Ve müteakiben ikinci şık reye 
vazedilerek bunun da kabulünü müteakip yarın saat 
altıda içtima etmek ve ruznamenin intihabat i e ruz-
naımei 'sabıktan müdevver eivrak ve Kanunu Esa'si En
cümeni m'azbatasiyle Muhacirin müdüriyeti hakkında 
Lâyibai Kanüniyeden ibaret bulunduğu Makamı Ri
yasetten tebliğ ve celse tatil olundu. 

Aynen kalbul olundu. 

ReJsisani Kâtip 
Celâlettin Arif! Fehmi Cemil 

(Kâtip 
Feyyaz Âli 

IBİRtNd (CELSE 

Açılma Saati : 3,15 BaldiezzeVal 

REİS : Reiisisanli İCtelâlettin Arif Beyeftmdıî 

KÂTİPLER : Feyyaz Âl Bey (Yozgat), MufUIttm Baha Bey "(Bursa) 

REİS — Efendim celseyi açıyorum. Zaptı sabık I '(Kâtip Feyyaz Âli Bey (Yozgat) tarafından zaptı 
okunacak. I sabık hulâsası kıraat edildi). 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

— 272 — 

http://Ham.it


REİSİSANİ DEY -
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Zaptı sabık 'hakkında söz 

C : 1 

ALİ SÜRURÎ EFENDİ (Karahisarı Şarki) — 
Efendim Abdullah Azmi Efendi İstifa ettii deniyor. 

İstifa değil, İtizardır. Çünkü riyaseti 'takarrür etme
miştir. 

REİSİSANİ HEY — Bu suretle tashihten sonra 
kaibul 'buyuranlar lütfen ellerini kaldırsınlar (Eller 
kalkar). Kabul edildi. 

2. — AZAYİ KİRAM MUAMELÂTI 

1. — Reisisani vekili ile ikinci reis v&kili iritihabı. 
REİSİSANİ BEY — Şinıdi efendim yen'iden riya

seti saniye muvakkat vekilliği ile ikinci riyaset vekâ-
leti vekilliği için intübap yapılacak. 

İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) — Reis Bey bir 
şey arz edeceğim. Dün bittecrübe sa'bit oldu ki her 
İki riyaset için birden intihap tesettürü ârayi mucip 
ölüyor. Müsaade buyurursanız, Heyeti âliye kaibul 
ederse ayrı ayrı initiihâp edelim. (Doğru, doğru, ikisi
ni ibirden, ayrı ayrı yazalım sesleri). 

REİSİSANİ BEY — Meclisi Alinizin dün ibir ka
rarı vardı, ayni kâğıt üzerine iki ismin yazılması (öy
le sesleri). Eğer Meclisi Âliniz dünkü kararından 'bu 
gün rüeu etmek istemiyorsa .(Hayır sesleri). 

(MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarı Sahip) — 
lütfen tekrar reye koyunuz, Heyeti Umumiye kabul 
ederse olur, 

REİSİSANİ BEY — «Şükrü Beye hitaben» vazi
femi bilirim. Tekrar buyurmazsanız daha iyi olur. 

İSMET BEY (Çorum) — Efendini halledilecek 'bir 
nokta var. Bu üçüncü intihaptır. Bunda ekseriyeti 
izafeye aranimaSı lâzımdır. Bilâhara ekseriyeti mutla
ka falan ve saire diye Iştibah hâsıl olmasın. 

TUNALI HİLMİ «EY (Bolu) — Efendim bunda 
zerre kadar tereddüde mahal yoktur. İsmet B'ey (kar
deşimizin dokunmak istediği nokta zannımca esaS 
değildir. Çünkü efendim nisabı ekseriyet meselesi 
dün tamamiyle görüşüldü ve haltta verilen takrir esası 
da sırf hundan ibaretti. Sözü uzatmamak için mü
saade buyururlar mı okuyayım? 

İSMAİL SUİPHİ BEY (Burdur) — Hepimiz de 
okuduk, 

TUNALI HİLMİ (Devamla) — Binaenaleyh dün
kü bir yoklamadan ibaret 'öldü. İkinci inltühap icra edil
memiş demek idi. O üritîhalp keenlemtyekûn hükmün
dedir. Şimdi yapacağımız inltihap ikincidir. (Hayır 
sesleri, gürültüler). 

HAKKI HAMİ BEY (Sinop) — Reis Bey bende
niz söz Isıtemiiştim. 

REİS — Zaıtıâlinizden evvel söz isteyenler var. 
HAKKI HAMİ BEY — Bendeniz daha evvel iste

dim. 

REİS — O halde buyurun, 
HAKKI HAMİ BEY (Sinop) — Hilmi 'Bey şimdi 

•buyurdular ki, dün icra edilen İkinci intihap zaten 
doğru değildi. (Binaenaleyh şimdi yapılacak intihap 
ikinci değil üçüneüsüdür. Fakat Hilmi Bey düşünme
lidirler ki şimdi intihalbat icra edilsin mıi edilmesin mi 
dîye reye konularak ekseriyet hâsıl olmuş ve intiha-
bata o suretle başlanılmıştı. Bu inltiha'batıın husulü 
için zabıtnamede muharrer intihabata başlanmış İken 
ikinci defa yapılmış olan intihabat doğru değildir di
ye bu kaideyi nereden çıkarmış olduklarını söylediler 
İse bizi tenvir etmiş olurlar. 'Fakat rica ederim, böyle 
kanunen muayyen ve musarrah bir mesele için ve bil
hassa böyle bir intihap için günlerce burada uğraşarak 
vakit kaybetmeyelim. Mesaili mühimmeyi icra ede
lim, uğraşmayalım. Yapılacaksa üçüncü intihap ya
pılsın. Kanun da Sarihtir. Bunun için arkadaşları uzun 
uzadiya tasdi ile vakit kaybetmeyi lüzumsuz görüyo
rum. Hiç bir mâna yoktur. 

TUNALI HİLMİ 'BEY (Bolu) — Reis Bey mü
saade buyurunuz cevap vereceğim efendlim. 

REİS — Sıra ile efendim. 
NECATİ BEY (Erzurum) — İstihsali arada ek-

•seriydt şarttır. Mademki istihsal arada ekseriyeti mut
laka yoktu, o rey keenlemyekûndür. îkinci addedüfe-
mez. Çünkü istihsali arada ekseriyet şarttır. Ekseriyet 
hâsıl olmayınca keenlemyekûndür. Zabıtta keenlem-
yekûn tabiri var. Dün de bu takarrür etmiştir. Bina
enaleyh Meclisi Â'linizce tekrar reye konması lâzım
dır. (Reye reye sadaları). Zabıtta fceenlemyekûn oldu
ğu musarrahtır. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarı Sahip) — 
Efendim Bendeniz zannediyorum ki bu münakaşa zait
tir. Nizamnalmei dalhil'inin ıbeşinci maddbsü diyor ki : 
Reylerin tasnifinde ekseriyeti multlaika hâsıl olmadığı 
takdirde ayni suretle ikinci defa icra edlilir. İkinci de
fada ekseriyet mutlaka hâsıl olmazsa en ziyade ekseri
yet kazanan zat intihap edlilir. Binaenaleyh bu mesele 
baledlmiştir. 

Bütün işimizi, gücümüzü bu intihap iîe mi geçi
receğiz? İntihap edlifein, reyi izafi kazanan olsun bit
sin, gitsin... 
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TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Arkadaşlar is
tirham ederim gürültü etmeyin. 'Okuyayım sonra baş
ka hiç bir şey söylemeyeceğim. Kifayet eder. (İBiz-
de de var sadaları). 104 ncü maddenin (gürültJüler) 
104 ncü maddenin sön fıkrası, nfeabın ademi vücudu 
hasebiyle rey istihsali mümkün olmazsa mevkii mü-
zalkerede 'bulunan maddenin 'karan ikinci içtimaa bı
rakılarak ikinci defa reye müracaat olunur. 

MıfîHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarı Sahip) — 
Celse kabul edilmiştir efendim. İntihabat kabul edil
miştir. 

TUVALİ HİLMİ BEY (Devamla) — Celse kabul 
edilmişti. Birincide iki yüz on kişi vardı, 'bu iki yüz ön 
'kişi mevcut iken 136 ya tenezzül etti. (Gürültüler). 
210 kişi mevcut iken 136 ya iniyor. Halbuki adedi mü-
rettebe göre 183 kişi bulunmak ioabediıyon. Yüz seksen 
üç rey bulunmayan bu kutudaki reyler 'keenlemyekûn-
dür. Bu şey teamül değil, kanun değil, bir çok misaller 
yakın zamanda bunu meydana koymuştur. Apaşikâr 
görülen bu h'aikikate ıkarŞr göz yummak zannetmem ki 
Meclisi Âliye yakışsın. 

TEVFİK EFENDİ (Kângırı) — Dün ikinci rey 
toplanınken Meclîsin sülüsanı ekseriyetinin... '(Gürül
tüler). 

REİS — Dinleyelim efendim. 
TEVFİK EFENDİ (Kânigırı) (Devamla) — Sülü

sanı ekseriyetin mevcut olduğuna Reis Beyefendi Haz
retlerinin kanaati bulunduğundan 'dolayı intihaba baş
lanıldı. Âra tasnif olunduktan sonra Reis Beyefendıi 
Hazretleri reye iştirak etmeyenleri müstenkif addede
rek yine ikinci intihabı kabul etmiş oldu. Maamafih 
biz kendi ellimizle ibir hata yaptık, verilen takriri biz 
kabul! etmeyecektik. Verilen takrir de, ikinci intihabın 
keenlemıyekûn olduğuna dairdi. Bunu 'kabul ettiğimiz
den dolayı bu gün ikinci intihabı yapmamız icabeder. 

ALÎ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Hatada ısrar caiz 
değildir. 

REİSİSANİ BEY — 'İkinci intihap esasını ka
bul buyuranlar lütfen elerini kaldırsın, 'efendim 'ak
sini reye koyuyorum. Üçüncü intihap olacak. Şimdi 
efendim İsmail Suphi Beyin bir teklifi vardı. Her bir 
vekâlet için ayrı a'yrı intihap yapalım diyorlardı. 

HACİM MUHİTTİN BEY (Karesi) — Dün iki 
defa bir kâğıt üzerinde yaptık, bu gün niçin (bozuyo
ruz? (Muvafık, muvafık sesleri.) 

SOLDAN BİR MEBUS BEY— Bir kelime mü
saade buyurunuz, iki ismi bir kâğıda yazmak teşevvüşü 
mucip oluyor, 

NAFİZ BEY (Canik) — Yalnız vakit geçirmekten 
ise herkesin ismi okundukça... 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarı Sahip) — 
Reis Beyefendi dünkü gibi yapalım, reye koyunuz. 

REİS — Efendim 'dünkü usulü intihabın icrasını 
isteyenler lütfen ellerini kaldırsın. (Dünkü usul üze
rine yapılacak) efendim../ 

ALİ SURURİ EFENDİ (Karahisarı Sanki) — 
Ekseriyet kazananlar kimlerdir? 

REİS — Efendim, dört İsim olacak, ekseriyeti iza
fiye ile... 

-MUSTAFA NECATİ BEY (Saruhan) — Mesele 
•mühimdir, biraz görüşelim, İntihaptın bu, beş d'aikiika 
müsaade büyurulsun. 

EMİN BEY (Erzincan) — Efendim, iki gündür (dü
şünüyoruz. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Efendim, Nizam
name! dahilinin beşinci maddesinin fıkrai ahines'ini 
dkuyacağım müsaadenizle: reylerin tasnifinde 'ekse
riyeti mutlaka hâsıl olmadığı takdirde ayni usule tev
fikan ikinci defa intihap icra edilir, ikinci defada da 
ekseriyet 'hâsıl olmazsa, en ziyade ekseriyeti izafiye 
kazanan zatlardan adedi matlubun zııfı tefrik edile
rek bunlar hakkında üçüncü defa reye müracaat olu
nur. 

Binaenaleyh dün en ziyafcle kazananlardan dlört zat 
üzerine intihabat yapılacaktır. (Gürültüler). Nizamna
me 'sarihtir efendim. (Olamaz sesleri). 

REİS — İkinci intihaptakine bakacağız, madem
ki ikinci intihabı kabul buyurdunuz. İkinci intihapta 
kazananların zııfları alınacak:, Abdullah Azmi Efendi 
ikinci intihapta rey aimahuştır. Çünkü istin'kâf etmiş
lerdir... Efendim, dün yalnız ikinci intihapta Maka
mı Riyasete vermiş olduğunuz kâğıtta «132,» reye işti
rak edenlerden '«85» reyini Hamit Bey almıştı. Diğer 
reylerin kimin arasında inikisam ettiği gösterilmemiş
ti. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Kura isabet eden 
kimien's'e halletsinler. 

İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) — Efendim, ben
deniz arz etmiştim; ikincisinde «57» rey Sırrı Bey al
mıştı.' 

REİS — Efendim, burada bize verilen budur. 
İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) — Reis Bey ben

denizle bir iki arkadaşı tasnif için intihap ettiler. Arz 
edeyim efendim : Birinci reyde Hamit Bey «&5» rey 
aldı. Sonra ikinci rey için Hasan Fehmi Bey «41» rey 
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almıştı. (Onu bırakın sesleri). Hamit 'Beyden sonrasını 
hatırlayamıyorum, 'ha işte tasnif kâğıdını bulduk. Ha
mit Bey «85» rey, Hoca Vehbi Efendi «12», Sırrı Bey 
«9» rey, birinci Reis Vekili için en çok rey alan Hamit 
Bey «85» Hoca Vehbi 'Efendi «12», sonra ikinci Reis 
Vekilliği için Sırrı Bey «57», Hasan Fehmi Bey «41». 
'(Anlaşıldı sadalar ı). 

Dr. TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) — Beyefen
dinin sözleri doğru ve fakat dedikleri resmi değil... 

REİS —• [Kâğıdı göstererek] İşte efendim... zabıt 
yok olmaz. 

VEHBİ EFENDİ (Konya) — Reis Bey müsaade 
(buyurun, bizim de ismimiz okunuyor. Bendenize ver
miş oldukları, demin de söylediğim gibi, Üç zat arasın
dadır. 

HACİM MUHİTTİN BEY (Karesi) — Zapta geç
memiş ise gayri 'kanunidir. 

REİS — Şimdi müsaade 'buyurunuz efendim, bu
rada ihmal etmişler ve ön iki rey olmak üzere bulu
yorlar, evrakı bulup gösteriyorlar. 

İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) — Efendim, dün 
intihabata 'itimat edilecek zanniyle şu üç ismi aldık. 
Yazdık. (Gürültüler). Kâğıt ta burada kalmıştır. Elbet
te şüpheyi izale eder. Çünkü işte bir tek rey alanlara^ 
kadar yazılmıştır. İsimleri vardır ve buna dair... 

MEHMET ŞÜKRÜ ©EY '(Karahisarı Sahip) — 
İmzalayınız. 

İSMAİL SUPHİ BEY — İsterseniz imzalayıveri-
nîz, 

NECATİ BEY (Erzurum) — Efendim, dünkü in
tihap. (Gürültüler). Müsaade buyurun. Dünkü intihap 
keenlemyekûn hükmünde addedildiğinden zapta geç
medi. (Gürültüler). 

HAKKI HAMİ BEY (Sinop) — İntihap olunacak 
ise b'öyle ölür. Ne demek İstiyorsunuz? (Gürültüler) ne 
demek istiyorsunuz, memur mu tayin edeceksiniz, reis 
mi intihap edeceksiniz? 

REİS — Şimdi efendim, '(Gürültüler) muhavere ol--
masın, 

ÖMER LÛTFİ BEY (Amasya) — Mesele hende
se meselesi mi Bu gün mü imzalanıyor kâğıtlar, dün 
imza edilmek lâzım gelirdi. 

İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) — İtimat buyur
mazdanız o başka! bir sehvolmuş. 

ÖMER LÛTFİ BEY (Amasya) — Yapılan sehv-
den Meclis mesul olmaz değil mi Reis 'Beyefendi? Çün
kü imza gününde yapılmak lâzım, hatanıza neden biz 
kurban olalım. 

REİS — Şimdi efendim müsaade buyurunuz. DÜn 
hata yaptık diyorlar. Riyasete vermedik, bunu Mec
lisi âiiniz kabul buyuruyor mu? Kabul edenler ellerini 
kaldırsın. Kabul edildi. , 

ÖMER LÛTFİ BEY (Amasya) — Kaç kişi var 
kabul eden? 

REİS — Şimdi Riyaseti saniye vekâletine iki zat 
vardır. Biri Hamit 'Bey, diğeri Hoca Vehbi Efendi
dir. Bunların arasında intihap icra edilecek, ikincisi 
için de Hasan Fehmi Bey ile Sırrı Bey vardır. İsimler 
okunacak efendim. 

[Kâtip Be'y tarafından mebusanı kiraimın esamisi 
'okunduik'ça rey pusulaları mahalli mahsusuna atılmış
tır.] 

Badehu : 
REİS — Başka ismi okunmayan var mı? 

[Tasnif için Riyaset tarafından kura keşide edile
rek Sırrı Bey (İzmit), Hakkı Bey '(Ergani), Hamdi Na
mık Bey (İzmit) reyleri tasnife memur edilmişlerdir. 
Reyler tasnif edildi. Badehu tasnifi ârâ neticesinde 
Makamı Riyasetten netice berveçhi zir tebliğ buyu-
ruldu] : 

REİS — Riyaseti Saniye Vekâletince Konya Me
busu Vehbi Efendi (103) rey, Hamit Bey (Trabzon) 
(95) rey, İkinci Reis Vekâletine Hasan Fehmi Bey 
(Gümüşhane), (103) rey ve Sırrı Bey (İzmit (90) rey 
almışlardır. (Allah muvaffak etsin sadaları) 

[Bu sırada Reisi Sani Celâlettin Arif Bey Makamı 
Riyaseti Vehbi Efendi (Konya) ya şiddetli alkışlar 
arasında terk buyurdular] 

REİSİ SANİ VEKİLİ VEHBİ EFENDİ (Konya) 
— Makamı Riyasetten kaimen - Efendim bilumum 
rüfekayı kiramın teveccühüne teşekkür ederim, bu
nunla beraber böyle bir makamı muallaya çıkacağım 
hayalimden geçmedi. 

MUSTAFA BEY (Karahisarı Şarki) — Mevkii-
nizdir. 

VEHBİ EFENDİ (Devamla) — Her halde kaldı
ramayacağım bir yükü tahmil ettiniz. İnayet Cenabı 
Haktan, yardım sizden, şu kürsüde bulunduğum müd
det hsr birinizden muavanet beklerim. (Hay hay sa
daları) Bismillâhirrahmanirrahim. (Alkışlar) 

REİS — Efendim, ruznamede birtakım evrakı va
ride vardır ve tahtada yazılmış fakat yirmi kadar 
rüfekayı kiram da Meni Müskirat Kanununun müza
keresini takdim için bir takrir vermişlerdir. Evrakı 
Varideyi mi okuyalım yoksa takriri mi? Evrakı Va
ridenin evvel çıkmasını arzu edenler lütfen ellerini 
kaldırsın, bu cihet kabul olundu efendim. 

— 275 — 



t : 51 17 . 8 . 1336 C : 1 

2. — Ayintap Mebusu Abdürrahman Lâmi Efen
dinin devairi vakfiyeyi teftiş için mezunen izamının 
Heyeti Ve kilece takarrür ettirildiğine dair Büyük Mil
let Meclisi Riyaseti tezkeresi. 

Ankara : 10 Ağustos 1336 
Evkaf ve müberratı edilenin ilanı meşrutiyetten 

sonra muamelat ve hesabatı tensik edilerek hesabatm 
usulü müzaaf üzere tutulması ve muameletta dahi 
tadilat icra edilmiş ise de bunun bihakkın tatbik edi
lip edilmediği düşünülmemiş ahiren de teşkil edilen 
heyeti teftişiye merkeze münhasır kalarak taşraya 
faide bahşolamamış bulunması hasebiyle devairi vak
fiyenin teftiş ve tetkiki tahtı vecubede olduğundan 
bahsile vekâleti celilei şeriyenin 1 Ağustos 1336 tarih 
ve 7/432 numaralı tezkeresi Heyeti Vekilede ledel-
mütalaa Ayintap Mebusu Abdürrahman Lâmi Efen
dinin masarifi seferiye için tahsis edilecek ücretle me
zunen ve memuren berayi teftiş izamı Heyeti Vekile-
ce takarrür etmiş ve karar leffen takdim kılınmış ol
makla ifayı muktazasını rica ederim. 

Büyük Millet Meclisi Reisi 
'Mustafa Kemal 

REİS — Bu evraka dair söz isteyen var mı? 
HÂŞİM BEY (Çorum) — İsmet Beyefendi söz is

tedi idi? 

İSMET BEY (Çorum) — Lâmi Efendi Hazretle
rinin ahkâmı evkafa vakıf olacakları şüphesizdir. Fa
kat evkafın usulü muhasebesine ve muamelatına, 
uzun zamanlar hizmet etmek bunları tetkik ve teteb
bu etmekle kes'bi ihtisas eylemek lazımdır. Bu Lâmi 
Efendi Hazretleri acaba umuru muamelat hususunda 
tetebbüü hizmeti sebketmiş midir? Böyle işleri teteb
bu ve tetkik etmiş ise pek muvafıktır zannederim. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Efendim mesele 
zannediyorum ki, tehiri icabeden bir memuriyettir. 
Çünkü Kanunu Esasi Encümeninin yapmış olduğu 
bir layiha vardır. O layiha kabul edilinceye kadar 
yani memuriyetle mebusluğun cemi caiz midir değil 
midir diye karar verilecektir. Bu karar verilinceye ka
dar lütfen mesele tehir edilsin. (Doğru sesleri) 

REİS — Efendim Ali Şükrü Bey bir rey beyan 
ediyor. Kanunu Esasi Encümeninden layiha gelinceye 
ka'dar bunun tehirini kabul edenler ellerini kaldırsın... 
(Eller kalkar) Tehiri kabul olundu efendim. Yanlış 
anlaşılmış bu müzakerenin tehiri kabul olundu. 

YASİN EFENDİ (Ayintap) — Bu zat bu akşam 
trenle hareket etti. Kendisine tebliğ edilsin. 

3. — İzmit Mebusu Fuat Beyin hidematı vatani-
yede bulunmak üzere izninin bilâ müddet temdit edil
diğine dair Büyük Millet Meclisi Riyaseti tezkeresi. 

Ankara 
12 Ağustos 1336 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Evvelce bir hafta müddetle mezun giden İzmit 

Mebusu Fuat Beyin müddeti mezuniyeti hidematı 
vataniyede bulunmak üzere bilâ müddet temdit edil
miştir. Berayi malumat arz olunur efendim. 

IBüyük M'ilet Meclisi Reisi 
Mustafa Kemal 

(Pekâlâ, muvafık sadaları) 
HAMDİ NAMIK BEY (İzmit) — Reis Bey söz 

isterim. 
REİS — Efendim bu mesele için mi? 
HAMDİ NAMIK BEY (İzmit) — Fuat Beyefendi 

biraderimiz evvelce memuren Düzce'ye gönderilmiş
ti. Şimdi Eskişehir'e avdet etmişler, zannederim va
zifeleri hitam bulmuştur. Temdidi mezuniyetin lüzu
mu yoktur. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Divanı 
Riyaset bu zata bilâ müddet mezuniyet verdik, 
sizin malûmatınız olsun diyor. Halbuki Diva
nı Riyasetin bermucibi nizamname hakkı ancak 
bir hafta mezuniyet verebilmektir. Bunun için bilâ 
müddet ve daha fazla müdetle mezuniyet itası Mec
lisi Âlinizin hakkıdır. Binaenaleyh Divanı Riyaset 
bu bapta hududu salâhiyetini tecavüz etmiştir. (Doğ
ru sesleri) 

REİS — Müsaade buyurun. Zannederim Divanı 
Riyaset de buraya yazıp buranın tasdikine arz edi
yor. 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY (İstanbul) — 
Efendim Fuat Bey refikimiz burada Heyeti Âliyenize 
iştirak etmiş ve müzakeratta bulunmuş bir arkadaşı
mızdır. Fakat kendisi İzmit cihetine bilhassa kendisi
nin Çerkeş bulunması dolayısiyle bazı vazifei vata
niye ifa edeceği tasavvur edilerek oraya gönderildi. 
Kendisi evvelce Riyaset tarafından muayyen müd
detle mezun edilmiş ve muahharen Heyeti Âliyeniz-
den talep edilen temdidi mezuniyeti kabul edilmişti. 
Fuat Beyin orada hizmet ettiği Garp Cephesi Ku
mandanlığı tarafından da bildirilmiş ve Garp Cep
hesi Kumandanlığına da son zamanlarda biraz muh-
tel olan ora asayişinin itmamı uğrunda pek çok hiz
metlerde bulunmuştur. Müddeti mezuniyetinin mik
tarı tayin edilemeyeceği cihetle bunu bilâ müddet su
retinde Meclisi Âlinize tekliften ibarettir. (Muvafık, 
reye konulsun sesleri) 
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REİSİ SANÎ BEY — Efendim müsaade buyu
run... (Reye, reye sesleri) 

REİS — Müfit Efendi buyurun. 
MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) — Vazgeçtim efen

dim. 
TEVFİK EFENDİ (Kângırı) — Efendim «Berayi 

malûmat» tabiri bir sevhi kalemden ibaret olma
lıdır. Burası malûmat almaz, karar verir. Bilâ müd
det mezuniyetler ise Meclisimizin vaziyetine nazaran 
pek doğru olamaz. Zira Meclisimiz harbin nihaye
tine kadar münakit bir Meclistir. Azalarımıza böyle 
bilâ müddet bir mezuniyet verilmesi doğru değildir. 
Bir ay, iki ay diye tasrihi lazımdır. 

REtS — Efendim müsaade buyurun. Şimdi bu 
meselede iki rey var. Birisi reddetmek, birisi de ka
bul. 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY (İstanbul) — 
Bendeniz Hükümet namına üç ay mezuniyet talep 
ve rica ediyorum. 

HÂŞİM BEY (Çorum) — Hangi tarihten itiba
ren?.. 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY (İstanbul) — 
Bugünden itibaren. 

REİS — Üç ay mezuniyeti kabul edenler lütfen 
işaret buyursunlar... Ekseriyetle kabul olundu. 

4 Ayintap Mebusu Abdürrahman Lâmi Efen
dinin, bazı demiri vakfiyeyi teftiş etmek üzere bilâ 
müddet mezun olduğuna dair Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti tezkeresi. 

iBüyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Umuru Seriye Vekilinin kararı iktizasından ola

rak Ayintap Mebusu Abdürrahman Lâmi Efendinin 
Konya, Kayseri, Kırşehir, Sivas, Mamuretülâziz, Ma-
raş ve Ayintap havalisi devairi vakfiyesini teftiş ey
lemek üzere bilâ müddet mezun olduğu berayi ma
lûmat arz olunur efendim. 

Büyük Millet Meclisi Reisi 
Mustafa Kemal 

REİS — Müsaade buyurun. 
HÂŞİM BEY (Çorum) — Bu efendinin evvelce 

mesleği ne imiş acaba? 
REİS — Rica ederim hep birden söylemeyin. Bu 

mesele hakkında söz söyleyecek var mı? 
ALİ SÜRURt EFENDİ (Karahisarı Şarki) — 

Deminki meseleye aittir. Şimdilik müzakereye mahal 
yoktur. 

MUSA KÂZIM EFENDİ (Konya).— Abdürrah
man Lâmi Efendi için istenilen mezuniyet Konya ve 
havalisi devairi vakfiyesini teftiş için bir kararname 

ile müfettiş olarak tayin ediliyor ve mezuniyet is
teniyordu. Esas karar tehir edildi. Binaenaleyh tek
rar memur olarak mezuniyet vermeye hacet kalmadı. 

BESİM ATALAY BEY (Kütahya) — Evkafın 
muhtacı teftiş olduğunu hepimiz takdir ediyoruz. 
Hükümet bize itimat ederek bu zata izin vermiş, o da 
gitmiş tekrar gelmesi muvafık değil, varsın vazifesini 
ifa etsin. (Olamaz sadaları) 

FEYZİ BEY (Malatya) — Efendim müzakere 
kâfi olduğuna karar verildi, şimdi tekrara lüzum 
yok. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarı Sahip) — 
Efendim, bir arkadaşın müfetiş olmasını bendeniz 
takdir ile karşılarım. Kendisini yakından tanırım. 
Ayintap Evkaf Müdiri idi. Namuslu, muktedir bir 
arkadaştır. 

SOLDAN BİR MEBUS BEY — Herkes namus
ludur. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarı Sahip) — 
Burada başkalarının namussuzluğu kastedilmiyor. 

RAGIP BEY (Kütahya) — Usulü müzakere hak
kında söyleyeceğim. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Arzu 
ederdim ki, bu arkadaşımızın müfettişliği kabul edil
sin. (Gürültüler), Efendim, müsaade buyurursanız 
asıl fikrime rücu için bir nokta söyleyeceğim. Madem
ki Meclisi Âli bunu kabul etmedi. 

HACI MUSTAFA EFENDİ (Ankara) — Tehir 
olundu. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Kanunu 
Esasi meselesinin müzakeresini tahtı karara aldı. 
Bittabi şimdi mezuniyet meselesini de mevzubahs 
etmek doğru olamaz. Oraya talik etmek lazımgelir. 
Binaenaleyh, o mesele mevzubahs edilirken bunun da 
müzakeresi icra edilir. Şimdi ayrıca bir mesele yok
tur. 

REİS — Efendim, müsaade buyurun, şimdi bu 
meseleyi diğer mesele ile birleştirerek Kanunu Esasi 
müzakeresine tehirini kabul edenler ellerini kaldırsın. 
Kabul edildi. 

5. — Bolu Mebusluğuna intihap edilmiş olan Yu
suf İzzet Paşanın intihap mazbatasının kabulüne ve 
Mithat Kemal Beyin mazbatasının reddine dair üçün
cü şube mazbatası. 

REİS — Efendim, müsaade buyurun Bolu'dan 
intihap edilen zatın intihabatın hitamı dolayısîyle 
ademi kabulüne dair üçüncü şube mazbatası var onu 
okuyacağız : 
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Riyaseti Celil'eye 
Bolu Livasından tanzim kılman merbut iki kıta 

mazbata şubemizde krraat edildi. Müteveffa Abdul-
vehhap Efendinin yerine birinci derecede ihrazı ek
seriyet etmiş olan Yusuf İzzet Paşanın kabulüyle Ab-
dullar Efendinin yerine intihap edilen Mithat Kemal 
Beyin intihabına esas gösterilen esbap Bolu Livasın-
ca intihap icra edildikten sonra Zonguldak'in müs
takil liva haline ifrağı münasebetiyle Abdullah Efendi 
Zonguldak azası olmayıp kemakân Bolu azası oldu
ğu ve badelintihap müstakil olması dolayısiyle Zon
guldak'tan tekrar intihap icrasına lüzum görülmedi
ğinden mumaileyh, Mithat Kemal Beyin mazbatası
nın ademi kabulüne müttefikan karar verilmekle He
yeti Umumiyeye arz olunmak üzere Riyaseti Celileye 
arzı keyfiyet olunur. 

16 Ağustos 1336 
Üçüncü Şube Reisi Kâtip 

Yunus Nadi Sıddık 
l(Muvafık, muvafık sadaları) 
REİS — Efendim, bu mesele hakkında söz iste

yen var mı? 
DR. FUAT BEY (Bolu) — İzahat vereceğim, Reis 

Bey. Efendiler, biz Bolu'dan beş kişi intihap edildi
ğimiz zaman beşinci olan Abdülvehhap Efendi istifa 
etmişti. O zaman keyfiyet buraya bildirildi. Abdül
vehhap Efendi yerine Yusuf îzzet Paşa namzet ola
rak gösterildi. Fakat bu intihap yapılmazdan evvel, 
malûmu âliniz isyan vardı. Mesele tehir edildi. İs
yan basıldıktan sonra Zonguldak Livası Bolu'dan 
ayrılmıştı. Bolu'da bir kanaat hâsıl oldu. Mutasarrıf 
IBey dedi ki : Zonguldak Livası ayrılmıştır. Binaen
aleyh, buradan da ayrıca beş kişi intihap etmek la-
zrmgeliyor. Devrek; Zonguldak'a tabi olduğu cihetle 
üçüncü mebus olan Devrek Mebusu, Zonguldak Me
busu olsun, Binaenaleyh, Bolu'dan onun yeri de 
münhal kalsın. Bunun için iki yer açık kalmıştı. Arz 
edeyim efendim; bendeniz vaziyeti hikâye ediyorum. 
Mesele iyice tavazzuh etsin. Zonguldak Livası için ay
rıca intihap yapılmaması burada takarrür etmişti. 

7. — Konya Mebusu Arif Beyin, muhasebei hu
susiye müdüriyetlerinin lağvına dair teklifi kanuni
si. (2/68) ' 

REİS — Efendim, muhavere etmeyelim. Muha
sebei hususiye müdüriyetlerinin lağvına dair Konya 
iMebusu Arif Beyle refiklerinin teklifi kanunisi var, 
Layiha Encümenine gönderelim. Layiha Encümenine 

HULUSİ BEY (Karahisarı Sahip) — Takarrür 
etti. Meclisten geçti, Yusuf İzzet Paşanın mazbatası 
tasdik edilirken, Zonguldak sonradan liva olduğu için 
oradan ayrıca mebus yapmaya hacet yoktur denildi 
ve ayrıca intihap icrası takarrür etmediği için Yusuf 
İzzet Paşanın intihabı kabul edilmişti. Telgrafla bu
raya ' bildirildiği zaman onun intihabı kabul edildi. 
Binaenaleyh, Devrek Müftüsünün yerine intihap olun
muştu. 

DR. FUAT BEY (Bolu) — Ayrıca intihap yapıl
mayacağı takarrür ettiği cihetle intihap yapılmadı. 
Onun intihabı tabii doğru olamazdı. (Reye, reye), 
(Müzakere kâfi sesleri) 

REİS — Rica ederim müsaade buyurun, söz alan 
Hamdi Namık Bey söylesin, 

HAMDİ NAMIK BEY (İzmit) — Efendim, aynı 
bu suretle yine bir intihap mevcuttur. Şeyh Kutbî 
Efendi namında bir zat, İznik Bursa'ya raptedildiği 
bir sırada mebus intihap edilmişti ve o sırada Kara
mürsel'de yapılan intihap neticesinde... (Gürültüler) 
Bu zat te... 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarı Sahip) — 
O ayrı mesele. 

HAMDİ NAMIK BEY (Devamla) — Müsaade 
buyurun, binaenaleyh, orası liva yapıldığı için Encü
men kabul etmemişti, bu kabul edilirse Şeyh Kutbet-
tin Efendinin mebusluğu da kabul edilmelidir zanne
derim, Encümeni Mahsusu kabul etmemişti. Yani bu 
kabul edilirse Şeyh Kutbî Efendinin de mebusluğu
nun kabulü lazımdır. 

FERİT BEY (Çorum) — Efendim, Şeyh Kutbet-
tin Efendi meselesi başka bir meseledir. Birinci şube
de derdesti müzakeredir. Bununla onun alâkası yok
tur. Nazarı dikkatinize arz ederim. 

REİS — Müsaade buyurun. Şu mazbatayı reye 
koyuyorum. Mazbatayı kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın... Kabul edildi efendim. 

Efendim, yanlış anlaşılmasın şubenin mazbata
sını kabul edenler ellerini kaldırsın... Kabul olundu 
ekseriyetle... 

gönderilmesini kabul edenler ellerini kaldırsın... (Ka
bule ne hacet bir kere okunsun sesleri) 

2. — Kütahya Mebusu Cemil Beyin, İdarei Vilâ-
yat Kanununun 138 nci maddesinin tadiline dair tek
lifi kanunisi. (2/69) 

REİS — Efendim, İdarei Vilâyat Kanununun 
(138) nci maddesini muad'dil, Kütahya Mebusu Ce-

3. — TEKLİFLER 
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mil Beyin, refikinin teklifi kanunisi... (O da Lâyiha 
Encümenine sesleri) 

3. — Kütahya Mebusu Cemil Beyin, Büyük Millet 
Meclisi azalarının tahsisatı hakkında teklifi kanuni
si. (2/70) 

REİS — Büyük Millet Mecl'isü azalanının tahsi
satı hakkında Kütahya Mebusu Cemil Beyle refikinin 

takriri o da aym meseledir. Kanunu Esasiye ses
leri) 

HAŞİM BEY (Çorum) — Bunlar kısmen Encü
menden gelmiş zannederim. Yanlışlık var. 

REİS — Hayır, Encümene gidecek, Lâyiha En

cümenine havale edildi. 

2. — AZAYI KİRAM MUAMELÂTI (Devanı) 

6. — Gümüşhane Mebusu Mustafa Beyin, teca
vüz ettirdiği müdetin mezuniyetten addedilmesine 
dair takriri. 

REİS — Efendim, Gümüşhane Mebusunun me
zuniyetine dair takrir var, okunsun dinleyelim. (Okun
sun sâdaları) 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
(Müddeti mezuniyetim on bir gün tecavüz etti. 

Bu, sırf meşru bir mazeretten ileri geldi. Bu husus

taki beyanatı aciziye doğru nazarile bakıldığı takdir
de mezun a'ddolunmaklığımı Heyeti Umumiyeden 
rica eylerim. 

16 Ağustos 1336 
Gümüşhane Mebusu 

Mustafa 

(Doğru, muvafık sesleri) (Reye koyun sesleri) 

REİS — Takrir hakkında itiraz edecek var mı? 

Kabul edenler ellerini kaldırsın... Kabul olundu. 

5, _ MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

i. — Aşarın teslise raptı hakkında kanun layi
hası ve Kavanini Maliye ve Muvazenei Maliye encü
menleri mazbataları (1) 

REİS — Aşarın teslisine dair olan Kanunun ikinci 
müzakeresi vardır efendim. 

ALÎ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Efendim, evrakı 
varide bitsin sonra müzakere edilir : 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY (İstanbul) — 
Efendim, Heyeti Âliyenizin kabul ettiği ruznamede, 
sıra aşarın teslisi hakkındaki Kanundadır. Aşarın 
teslise raptı hakkındaki Kanunun birinci müzakere
sinin son celsesinde ben bulunamadım. O celsede 
dördüncü maddenin müzakeresi cereyan ederken bu 
maddenin tayyı arzu edilmiş. Filhakika Kanunun bi
rinci müzâkeresinde muhtelif mevaddın kabul veya 
reddi hakkında reye vazedilemez. Yalnız müzakere
nin kifayeti hakkında bir karar ittihaz edilir. Binaen
aleyh, berideniz bu Kanunun ikinci müzakeresinde ve 
dördüncü maddenin müzakeratı esnasında bilhassa bu 
cihetten nazarı dikkati âlinizi celhetmek ve o madde 
hakkında Heyeti Âliyenin merhametini temenni etmek 
istiyorum. (Handeler) 

(1) Birinci müzakeresi 44, 46 ncı inikat zabıtla-
rındadır. 

BİR MEBUS BEY — Merhamet ahaliye olur.. 
MALİYE VEKİLİ FERİT BEY (Devamla) — 

Efendim, bu dördüncü madde ile arzu ettiğimiz me
sele, teslis ederek bir bedel bulmak üzere 1329, 1330 
ve 1335 seneleri bedelatını teslis ettikten sonra çıkan 
neticeye göre hâsıl olan rakamla bugünkü rayiç ara
sında büyük bir fark mevcut ise bu aradaki farkın 
nispet dairesinde o miktara ilavesiyle aşarın teslisi 
dolayısiyle varidatı Devletin büsbütün tenezzül et
memesi fikrini takip, filhakika aşarın teslisi suretiyle 
kabul ettiğimiz netayice göre, geçen seneye nispetle 
bazı mahallerde yüzde elli, bazı mahallerde yüzde 
kırk, bazı mahallerde yüzde otuz derecesinde bir te
nezzül mevcuttur. Bizim kabul ettiğimiz suretle tan
zim ettiğimiz kanun kabul edilmeyip de eğer dördün
cü madde de tayyedilecek olursa o zaman bu nispet 
yüz elli üç, elli beş, altmış derecesine tenezzül etmek
tedir. Yani geçen sene bin lira aldığımız yerden an
cak dört yüz lira alabileceğiz. Geçen sene satılan köy
lerde tabii bu bedeli iltizamda mültezimin hissel te-
mettüü, hariç bulunmaktadır. 

REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Müsaade 
buyurun, usulü müzakere hakkında söz söyleyeceğim. 
Efendim evvela kanuna baştan başlayalım. Birinci, 
ikinci, üçüncü maddeler müzakere edilsin. Buyurduk
ları esbabı mucibe dördüncü maddeye mütealliktir. 
O zaman söylerler. 
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REİS — Mademki başladı, devam etsinler, vakit 
geçmesin, sözünü bitirsin. 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY — Usulü mü
zakereyi Refik Şevket Bey biraderimiz kadar acizane 
bendeniz de bilirim. Dördüncü maddeden böyle tak-
dimen bahsedişimden maksadım, eğer dördüncü mad
de kabul edilmeyecekse, kanunun müzakeresine lü
zum olmadığını arz etmektir. Çünkü bu dördüncü 
maddenin tayyi suretiyle kanun .kabul edildiği su
rette aşarı, ihale edilemeyen yerleri de emanete ala
cağım. Emaneten yaptığım halde orada hâsıl ola
cak müşkülatı şimdiden nazarı dikkati âlinize arz 
ediyorum. Çünkü bizim kabul ettiğimiz nispet esa
sen geçen seneye nispetle nısıf nısfadır. Geçen sene 
gibi bedeli iltizamın yalnız bir nısfı ile ahalii ku
raya zimmet kaydediyoruz. Şimdi bu nısıf mik
tarı da, dördüncü maddedeki bir dereceye kadar ta
dil eden mevaddı muaddele kabul edilmeyip de 
yüzde kırka tenzil edecek olursanız, bendeniz de 
kabulde mazurum. Binaenaleyh bidayeti müzake-
fatta bu ciheti Heyetli âliyeriize arz etmek ve bu 
hususta atız etmiş olduğum veçhile; 'dördüncü mad
denin iplkaisıını (talep etmektir. isterseniz muhtelif 
mahallerden aldığımız istatistiklerin netayicini de 
arz edevata. Fakat tafsile de lüzum yoktur. Arz et
miş olduğum veçhile, bu madde kabul edildiği hal
de, bu sene geçen senenin bedelâtına göre ahaliye 
zlimmet kaydedeceğimiz miktar yüzde elli, yüz kırk 
derecesinde geçen seneden noksanıdır. Eğer bu mad
deyi 'tayyedecek olüris'ak o zaman hâsıl olacak ne
tice yüzde altmış derecesinde nloiksan olacaktır. Ben
deniz diyorum ki; yüzde altmış derece ile varidatı 
Devleti büsbütün ziyaa uğratmak caiz olmayacak
tır. Bahusus öyle bir zamanda bulunuyoruz ki bey
efendiler; muhtelif vasıtalarla para tedarik etmdk ve 
mieııiekeıtıitaize 'intizamı mali, intizamı idarî ve s'iya-
siyti üade etmek işitiyoruz.; Bunları iade etmek için 
fedakârîKk etmek ister. Böyle bir zamanda Heyeti 
Vıâküle (bunu (size yüzde elli tenzilâtla bir teklifte 
bulunursa zannederim ki Heyeti âliyeniz yüzde al't-
mış tenzilini kabul buyurmaz. Bu cihet kabul <bu-
yuirulduğu halde maddelerin müzakeresine geçelim. 

FERİT BEY (Çorum) — Reis Beyefendi encü
men namına söz söyleyeceğim. 

REİS — Buyurun efendim. 

REFİK ŞEVKET BEY (Sanman) — Dördüncü 
maddeye ait olmasın. İkinci müzakeredir. Baştan baş-
îayataij 

FERİT BEY (Çorum) — Dördüncü maddeye ait 
söyleyeceğim. Çünkü 'Ve'kıil 'Bey buyuruyorlar Ski bu 
madde kabul buyurulmayaealc ise... 

REİS — Efendim şimdi Ferit Bey Maliye Ve-
fcii olmak münasebetiyle bu meseleyi Heyete arz et-
ıtî  Rüfekayi kiramdan bazıları, dördüncü maddeye 
aliit fikirler, oraya geldiği zaman söylensin dediler, 
pek doğrudur. Şu halde rica. ederim, bininci madde
den başlayalım, dördüncü madde geldiğinde söyleye-
ceMer söyleyebilirler., 

KÂZIM HÜSNÜ BEY (Konya) — Maliye Ve
kili Beyin söyledikleri kanunun heyeti umumi yesine 
aittir. Binaenaleyh dördüncü maddenin müzakeresi 
lâzımdır. Çünkü emaneten idare ederim diyor. 

REİS — Efendim müsaade buyurun, İkii rey hâ
sıl oldu. Dördüncü maddeye alt olan meselenin he
men müzakeresi, bir de tehirli reyi var. Dördüncü 
maddeye gelmeden mademki Nazırı Vekili söyledi. 
Burada o müzâkere olunsun diye isteyenler de var. 
Şimdi dördüncü m'adde hakkında söz isteyenler, mü
zakerenin devamını isteyenler lütfen ellerini kaldır
sınlar. Kabul edildi efendim, 

FERİT BEY (Çorum) — Evvelce bu kanun mü
zakere edilirken efendini encümen de Hükümetin 
ndktai nazarını ıkaibul etmiş ve onu müdafaa etmiş
ti. Bendeniz encümen namına diyorum iki.... 

İBİR MEBUS BEY — Ezan okunur efendim, 
lütfen! sükût edelim. 

HULUSİ BEY (Karahisiarısahip) — Reis Bey
efendi; cevamii şerifede ezan okunurken vaizler de-
vaim ediyorlar. Binaenaleyh bu da muamelâta 'müte
dairdir. 

HAŞİIM BEY (Çorum) — Burada okunduğu için 
dinleyeHim efendim. 

FERİT BEY (Çorum) — (Devamla) — Senei sa
bıkaya ait olan miktarın nısfı 'tutulabilen bir miktar 
elbette şayanı istikrar değildir. Encümen de Hükü
metin nolktai nazarını Ikaibul etmiş ve (muvaffak da 
olmuştu. Bu Ikanun adalete müm'kün olduğu kadar 
gariptir. Çünlkü hiç bir şeyde adaleti mutlaka yap
maya İmkânı maddî yoıktur. Binaenaleyh bu madde 
ip'ka ed'ildliği hailde bile sendi sabıka miktarına yeti
şemiyor. Bunu indirmek nefi Hazineyi tamamiyle 
ziyaa uğratmaktır. Onun için encümen namına bu 
maddenin ipkasını istfirbam ediyoruz. 

HAŞİM BEY (Çorum) — Çok muvafık. 
MUSTAFA BEY {Karahisarışarkî) — Birinci 

müzakerede dördüncü madde Heyeti muhteremeniz-
ce tayyedlilmişti. Bu maddenin tayyi ızrarı Hazineyi 
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biadî olduğumdan (bahisle yine ipkası teklif buyuru-
luyor. Bendeniz bu 'kanun hakkında söz söylemek 
'İstiyorum. Fakat heyeti mecmuası reye konduğu za
man söyleyecektim. Şimdi !bu dördüncü madde ipka 
edilmediği takdirde kanunun heyeti umumiyesini ka
bul etmem diye Maliye Vekili beyan 'buyurdukların
dan sözümü şimdi söylemeye mecbur oluyorum. 'Bir 
kere düşünelim efendiler, bu kanunun vazı Hazine
ye menfaat değil bilâklis büyük zararı muciptir. Bu
na ikaıtâyen emin olunuz. Niiçin ibunu ispat edeceğim; 
şu maddenin vazı, yenliden (ipkası daha ziyade o 
mazarratı teşdit eder. Esasen aşar Devletin hakkıdır. 
Beytülmal ibu hakkını müstahsil olan ahaliden alma
ya salâhiyettardır. Fakat öyle üstünden tutmak, kıyar 
pazarı gibi öyle tahminnen değil, kendi hakkını 
hasıl ki zeyit, lamiirden, istifa edeme öylece istifa et
mesi lâzımdır. Binaenaleyh evvelemirde bunun için 
bir kanun vazetmek, ıbültün ıbültün hilafı şer'idıir. On
dan sonra hilafı kanunu esasidir. Her ne vakit bir 
kanun esas ittihaz edilecek olursa efendiler! îşte bu
rada bu kadar hocalar, müftüler var. Resmen isti
fa eldiyorum; nasıl olur ki emaneten idare olunacak, 
yahut kanunun lihaleten idare ile olunması lâzım ge
lirken... 

FERİT BEY (Çorum) — Usulü müzakere hakkın
da söz söyleyeceğim.; 

İMUSTAFA BEY (Karahisarışarkî) — (Devam
la) —' Sözümü ibMreceğıim. Usulü müzakeresi 'bu
dur. Bir kere onun esasını da {handeler, devam 
devam sesleri) söylemeye mecburum efendim. 
Menetmeye hakkımız yoktur. (Söyleyiniz sesleri). 

MUSTAFA 'BEY (Devamla) — Şu madde, şu 
kanun 'başlıca dört hükmü müşteimlii idi. Bu de
fa üç hükmü muhtevJd'in Maliye Vekillinin ta
lep etttiğü şeyd bertaraf edelim. 

TUNALI HİLMİ BEY <|B l̂ü) — Usulü müzake
reye dair söz söyleyeceğim., 

MUSTAFA ©EY (Devamla) — Bu kanunun ikin
ci müzakeresi değil. 

REİS — Sözüne devamet efendim. 
iMUSTAFA BEY ı(Devamla) — Bu; kanunun ka

bul ve ademi ıkaibulü meselesidlir. Maliye Vekıili 'Bey; 
dördüncü maddemin tayyıi hainde kanunu kabul et
meyin diyor. Şu halde bunun hakkında foen ne za
man söylemeliyim? Size teklif ediyorum. Ben söy
leyeyim de Heyeti isterse kalbul etmesin. Ben ıbelkıi 
söylemeye meraklıyım dinlemeye değil... (Handeler). 
Bidrudisi; bir kere aşar kanunu mucibince, kanunu 
esasî mucibince tahminen idare, hilafı şer'idir, bu bir 

beydir. Yine bir daha tekrar edeyim; bey ki kar
şında alanları razı olmadan nasıl satarsın? Sonra fi-
yaitı malûm olmadan nasıl satarsın? 

RAiSİH EFEINDÎ (Antalya) — İltizam da öyle
dir, Bu (meseleyi açmayınız. Bu sahih değildir. 

MUSTAFA BEY (Devamla) — Hulâsai kelâm, 
bu 'kefaleti müteselsile de 'keza kefilin rızasiyle olur. 
Binaenaleyh kefil olmadan ahaliyi yekdiğerine kefil 
vermekle. Size rica ederim hu verdiğimiz kefalette 
aoalba ahalli mi yoksa kefil olanlar mı, mutazarrır 
olur? Emlin olunuz kii yine mutazarrır olacak ahali
dir. O 'kefil olanlar, Hükümete senet verenler, köye 
gidecekler, o painayi ahaliye taksim edecekler, ken
dilerini de daraya çıkaraklar. Biz bunları on kere 
gördük. (Binaenaleyh şu dördüncü madde niasıl iki 
hilafı kanun ve şer'î ise bu (kanun da hilafı kanun ve 
hilafı şerlidir, işte müfti efendiler burada, şunun 
şer% muvafık: yeri varsa birisi söylesin... Haızünenin 
•açığım kapamaik için onu harp zenginlerine verine 
Bu gibi kanunsuz olarak vergileri harp zenginlerine 
yapınız. 

FERİT BEY (Çorum) — 'Efendim malûmu âh-
nliz 'bu kanunun (ikinci müzakeresidir. İkindi müza
kerede yalnız (tadil teklifleri nazarı dikkate alınır. 
TaidÜI edilecekse edilebilir. Edilmeyecekse hali ile ip
ka edilir, Dördüncü maddenin müzakere edilmesi 
Maliye Vekili Beyefendinin ıbu i'şli takdim etmesinden 
'ibaret bir tekliftir. İpika veya 'ilga meselesi, bunu 
Heyeti âliyeniz ya kalbul eder, ya reddeder, Bina
enaleyh kabul edilmiş olan kanunun heyetli' umu-
rniyesi nıüzalkereye konulmaz. Ya Maliye Vekili 
Beyefendinin kabulü veçhile, (birinci maddelerden 
Ibaşlayarak, tadil teklifi varsa bilâmüzakere kabul 
edilr, ondan sonra dördüncü maddeyi ipka veya il
ga edersiniz. Heyeti umumiyesi tekrar müzakere edi
lemez. ı ( 

FERİT BEY (Ragıp Beye hitaben) — Evvelâ ta-
dilname verirsiniz ondan sonra söz söylersiniz. 

İSMET BEY (Çorum) — Tadifaaıme vermiş ise 
söz söyleyelbilir, vermemiş ise söz söyleyemez. 

RAGIP BEY (Kütahya) — İşte tadiiname elimde 
efendim. Ha bende, ha orada, 

Bu sene zahirenin fiyatı her yerde bir değil
dir. Bazı yerlerde geçen seneye nispetle yüzde elli, 
ibazı yerlerde yüzde altmış ve bazı yerlerde daha dun 
bulunmaktadır. Fiyatlar mütefaviıttir. Hazinei Dev
leti zarardan vfflkaya için mutedil ve mutavassıt bir 
şekilde bulmak mecburiyeti var. Hükümet bu ciheti 
'bulmak içlin mutavassıt hir şefcil aramış, -bu seneki 
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Temmuz naıyicînî bulmuş. Halbuki bendeniz yalnız 
Temmuz tarihindeki rayice muarızım. Çünkü Tem
muz zarfında Anadolunun ihiç bir memleketinde o 
senenin rayici takarrür eltmez. Çünkü hâsılat ele 
gelmierrliş bulünur.j Daima Anadolunun rayiç fiyat--
lan Eylül zarfında tahakkuk öder. (Binaenaleyh şu 
maddede matlup olan Hazinenin istifadesi, bu mat
lubu köylünün zarlarına kullanmamış ve aynli zaman-
Ida klöylünün de (menfaatine kulanmak üzere diyo
rum ki; Eylül rayici kabul edilsin. Bu kabul edildiği 
tekdirde hem köylü, hem Hazine mutazarrır olma
mış ölür. Bihakkın adilâne bir kanun olmak üzere 
vüculde getirilmiş olur. (Doğru sesleri); 

ıPBRİT BEY (Çorum) — Tadilname vermeyenler 
Söz söyleyemez. Nizaımnamei dahilimizde var. Ta-
dlnarne verir. Ondam sonra söz söyler. Rica ede
rim ona dikkat buyurun. 

«iEFÎK ŞEVKET BEY (Sarulhan) — Tadi , mev
cut İbir maddenin tebdil dernektir. Dördüncü mad
de yoktur efendim. Dördüncü madde kalmalı mı? 
Yoksa kalmamalı mı? Yoksa tadilnarne mevzubafaso-
flaimaz., ı 

RE|İS — Efendim müsaade buyurun. Şimdi me
sele dördüncü maddenin ipkası veya ilgası meselesi
dir. Buna dair epeyce müzakere cereyan etiti. Şim
di beyefendi, ilgası hakkında söz söyleyeceğim di
yor.; Bunu kabul ederseniz söylesin. 

RAGIP BEY (Kütahya) — Reis Bey tadil tak
riri vermedikçe söylenmez. 

TAHSİN IBEY (Aydın) — Madde zaten yokitur. 
Maddenin yeniden ipkası talep ediliyor. Evvelâ Ma
liye Vekili Beyefendi beyanatı «ırasında, eğer bu mad
de tayyedilecek olursa Hazindi Devlet pek ziyade 
mutazarrır olacağından o halde bu kanunu tama
men geri olarak aşarı emaneten idare edeceklerini 
buyurdular. O hailde köylünün başına neler gelece
ğini düşünsünler gîibi bir şey buyurdular. Demek ki 
bu sene de aşarın emaneten idaresi kabul edildiği 
anlaşılıyor. HaDbulki bu kanunun tekllifinde, bu sene 
ıa!hiva!!i hazıra dolayısüyle ihalesi kabil olmayacağın
dan dolayı bunu beyi cebri suretiyle, ahalinin talep 
ve arzusu 'veçhile teklifi kabul edilmeksizin, hah ve 
naihâh köylüye aldırmak suretiyle verilecektir. Ma
demki emaneiten idamesine imkân vardır, niçin bir 
kanun teklif ediyorlar? Saniyen; emaneten idaresi 
faalinde zürraa ne oîabiir? Eğer köylünün mutazarrır 
olacağım düşünmek lâzımıgellirse o halde oha sebe
biyet veren Maiye nazırı da 'başına geleceğini ken

disi düşünsün. Sonra efendim mesele; bu madde de 
diğer maddeler gibi fenadır. Bu senenin aşarım satı-
yoruz^ 

Halbuki takdiri fiat için 1329, 1330, 1335 sene
lerinin hububat aşarının fiyatlarının miktarı vasatisi 
nazarı itibare alınarak köylünün üzerine yükletiliyor. 
Sonra şayet dun bir fiyat olursa bu seneU fazlasını 
Ha. farkını da yükletmek için bu 1 113^'aC y< ilâveye lü
zum görüyoruz. Biz mademki bu senenin hububat 
aşarını cebren, kerhen satacağız, çünkü ahvali ha
zıra dölayısiyle mecburuz ve bunu kabul ediyoruz, 
hiç olmazsa bu seneler rayicini nazarı dikkate ala
lım.' Ne için 1329, 1330, 1335 senelerine girelim. 

FERİT BEY (Çorum) — Kabul ediyorum dedi-
ğinizi efendim. Şimdi bunun için bu maddenin ipka
sına lüzum yoktur, mesele sarihtir. 

REİS — Efendim müzakerenin kifayetine dair 
bir takrir var. Okuyalım mı? (Kâfi sesleri). 

Riyaseti Celileye 
Dördüncü madde hakkındaki Maliye Vekilinin 

teklifi mezkûr maddenin müzakeresinde nazarı dik
kate alınmak şartiyle müzakere kâfi görüldüğünden 
maddelerin müzakeresine geçilmesini teklif ederiz. 

Konya Mebusu Mersin 
Kâzım Hüsnü Hüseyin Hüsnü 

REİS — Efendim müsaade buyurun, şu takrirde 
bulunan şerait ile müzakerenin kifayetini bilâkaydü-
şart kabul edenler ellerini kaldırsın, kabul edildi. 
Dördüncü maddenin ipka ve ilgası, bunun ikisini de 
reye koyacağım. (Zaten tay yedirmiştir sesleri). 

MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) — Müsaade buyu-
rulursa Maliye Vekili beyefendi hazretlerinin tekli
fi, dördüncü maddenin ipkası değil, tayyedilmiş bu
lunan dördüncü maddenin ipkası ve tekrar dercidir. 
Bu cihet teklif buyurulursa o suretle reye konulsun. 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY — Efendim ev
velce de arzetmiştim. Dördüncü madde vaktiyle tay-
yedilmemişti. (Edilmemiş, edilmiştir sesleri). Nizam
namenize lütfen bir daha bakınız. Nizamnamede ilk 
müzakere esnasında maddeler reye konmaz, ilk mü
zakere esnasında reye konan maddelerin müzakere
sidir. Maddeler kanunun ikinci müzakeresi esnasın
da reye konur. Birinci maddenin müzakeresi biter, 
maddenin müzakeresini kabul edenler ellerini kaldı
rır. Usul budur. Binaenaleyh zaten birinci celsede 
tayyi kabul edilse o zaman ikinci müzakereye lüzum 
•kalmaz. İkinci müzakereye lüzum görmek demek; 
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mebusanı kiramdan tadil teklif etmek isteyenler var
sa birer tadilname vermeleri için bir zaman vardır. 
Ve bu tadilnamelerde burada verilmez. Birinci mü
zakereyi müteakip herhangi mebus tadil isterse ona 
dair Riyasete bir kâğıt verir. Riyaset de onu encü
mene havale eder. Orada bakılır, encümen onların 
bazısını kabul eder, bazısını kabul etmez. Sonra bu
rada katî olarak kabul veya reddi için tadilname 
sahipleri söz alır; usul budur. Binaenaleyh tayedil-
miş madde yoktur. Yalnız diğerinin müzakeresine 
geçmek sureti vaki olmuştur. 

REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Müsaade 
buyurun, bu hususa dair 'bir söz söyleyeceğim. Ferit 
Beyin teklifine dair... Şimdi Meclisimizin dört aya 
yakın... (Kürsüye kürsiye sesleri). 

Şimdi efendim Meclisimizin hatta bu dakikaya 
gelinceye kadar, bütün elden geçen kavaninin meri 
olduğu usulün haricinde bir şey teklif ediyorlar. Şim
diye kadar yaptığımız usulleri hepimizin tahatturu, 
tay tekliflerinin kabulü hakkındaki usulleri tebarüz 
ettirir. (Gürültüler) müsaade buyurun. Şimdiki mü
talaası da, dün kabul ettiğimiz kavanin de böyle idi. 
Evvelki günkü de böyle... 

ABDÜLKADİR KEMALİ BEY (Kastamonu) — 
Temyiz meselesi hakkında vardır böyle bir hareketi
miz... Refik Şevket Bey ikinci mesele efendim, şim
di dördüncü maddenin iadesi şeklinde olursa, mad
de Heyeti İcraiyenin teklifi veçhile kabul edilecek 
ve binaenaleyh onun üzerinde tadil hakkımız da is-
kat edilecek. Halbuki, o madde üzerinde tadili bile 
kabul etmedik, tayettik. Binaenaleyh dördüncü mad
de kabul edilirse, hiç olmazsa Heyeti Âliyenin; tadil 
hakkı mahfuz ikalsın. Çünkü meselede kabul tabiri
nin sakat olduğunu şimdi anladık. Tadil hakkımız 
mahfuz kalsın. 

MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) — Bu nokta hak
kında 'bir şey söyleyeceğim. 

REİS — Mesele tavazzuh etti zannederim. 
HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Efen

dim, dördüncü maddenin tayyı hakkındaki takrir en
cümene gitmiştir. Oradan cevap gelmedi. Encümen 
maddenin şekli sabıkı veya tayyı hakkındaki noktai 
nazarını henüz Meclisi Âlinize bildirmemiştir. İkin
ci müzakere, tekrar mevat üzerinde yapılır. O mad
de encümenden Meclisi Âlinize gelinceye kadar in
tizar olunsun mesele budur, vaziyet de bundan iba
rettir. Henüz encümen dördüncü maddenin tayyı 
hakkında noktai nazarını bildirmemiştir. Takrir en
cümendedir. Esasa girişmek istemiyorum. 

TAHSİN BEY (Aydın) — Heyeti umumiyenin 
kabul ettiği bir şey, nasıl olur?.. 

HASAN FEHMİ BEY (Devamla) — Efendim 
Teslis Kanunu hakkında müstaceliyet kararı olma
dığı için, birinci müzakerede tayı hakkındaki takrir
lerin kabulü, nazarı dikkate almak demektir. İkinci 
müzakerede katiyetle müzakere edilir. Nazarı dik
kate alınan takrirler tabiatiyle encümene gider. Ma
kamı Riyaset de, nizamname sarih olduğundan, Mec
liste tavziha lüzum görmedi. Takriri encümene ha
vale etti. Takrir encümendedir. Encümen henüz tay 
hakkında Heyeti celilece nazarı dikkate alınan tak
rir hakkındaki noktai nazarını bildirmaden 'bir ka
rar • verilemez bu, açık, bariz bir meseledir. Bunun 
için İsrar lâzım değildir. Diğer mevat üzerine Heye
ti umumiye müzakere edebilir. 

MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) — Esasen encüme
ne iadesine dair karar yoktur. 

HASAN FEHMİ BEY (Devamla) — O 'bende
nize ait değil, onu Makamı Riyaset bilir. Vaziyet 
budur. İsterse Meclisi Âli, encümenin mütalaasını 
almadan, karar verir, isterse bekler, heyeti celile 
hâkimdir. 

REİS — Efendim mesele tavazzuh etmiştir. Bir 
kere dördüncü maddenin iadesi ve tadil hakkının 
baıkası reyi bu bir, bir de dördüncü maddenin tay-
yında, ilgasında İsrar var. Şimdi reye koyacağım. 
Dördüncü maddenin kemafissabık tayyını kabul 
edenler ellerini kaldırsınlar. Kabul edilmedi. 

Efendim, dördüncü maddenin iadesini, fakat ta
dil hakkı mahfuz kalmak üzere iadesini kabul eden
ler ellerini kaldırsınlar. 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY — Müsaade bu
yurun reye koymadan söyleyeceğim : 

Efendim, bu kanunun, malûmu âliniz, müstace
liyeti vardır. Çünkü bir çok yerlerde aşar ihale edi
liyor. Onun için müstaceliyeti vardır. Şimdi efen
dim, birinci defaki müzakeresinden biri de kanunen 
geçmesi lâzım gelen zaman geçti. Bu esnada encü
men elbette tezekkür etti ve birinci müzakeresinde 
encümenin bir reyi vardır. Ve encümen zaten birin
ci müzakeresinde ka'bul etmiştir ki, Heyeti âliyenize 
arzetmiştir. Bu noktai nazardan bendeniz zannedi
yorum ki, encümen yalnız bu hususta terettütte 'bu
lunmuş, bugün istirham ettim kendilerinden ve şim
di verilen rey neticesinde görülüyor ki, bu terettüt 
zail olmuştur. Binaenaleyh meselenin şimdi yeniden 
encümene havale edilmesi, meseleyi yeniden tehir 
etmek demektir. Mesele tadil teklifi üzerine, yalnız 
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temmuzun eylül olmasıdır. Temmuzu ağustos olarak 
kabul edelim, mesele bitsin. (Muvafık, muvafık sa
daları, reye, reye sadaları). 

REÎS — Dördüncü maddenin iadesini ve vekilin 
teklif etmiş olduğu ağustosu, kabul edenler ellerini 
kaldırsınlar. (Ekseriyet var sesleri). Ekseriyetle ka
bul edildi. 

Dr. TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) — Pek 
zalimane bir kanundur. 

REİS — Rica ederim müsaade buyurun, şimdi 
kanunun birinci maddesinin müzakeresine geçiyo
ruz. 

Madde 1. — Maliye Vekâletince aynen ihalesi 
takarrür eden mahallerde aynen ve diğer yerlerde 
nakten ihale olunamayan senei haliye aşar bedelâtı 
kefaleti müteselsile ile a'haliye nakten zimmet kay
dedilecektir. 

MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) — Bendenizin bir 
tadil teklifim var. 

Efendim, birinci maddede Hükümet buyuruyor 
ki, Maliye Vekâletince aynen, diğer yerlerde nakten 
ihale olunamayan senei haliye aşar bedelâtı kefaleti 
müteselsile ile ahaliye nakten zimmet kaydedilecek
tir, 

Halbuki Hükümet, aşarı nakten satılması takar
rür eden mahallerde aynen aşarı satamazsa ahaliye 
nakten zimmet kaydediyor. Aynen zimmet kayde
dilmesini teklif ediyorum. Zannederim esas teklife 
ide muvafık gelir. Maliye Vekili Bey de bu- ciheti ka
bul buyuracaklardır. (Gürültüler). 

REİS — Müsaade buyurun başka söz isteyen var 
mı efendim bu maddeye dair?.. 

FERİT BEY (Çorum) — Maddenin aynen ka
bulünü rica ederim... Teklif ahalinin aleyhinedir. 
Sebebini arzedeyim : 

RASİH EFENDİ (Antalya) — Tadilname ile söz 
söylenebilir, 

FERİT BEY (Çorum) — 1329, 1330 senelerinde-
ki Ayniyat pek yüksektir. Bedel itibariyle aşağıdır. 
Bu sefer ayniyat üzerine hesap ederseniz ayniyat ye
kûnu gayet yükselecek, ahalinin elindeki zahirenin 
hemen hepsi gidecek bir vaziyet alır. Bu ahalinin 
aleyhinedir. Ahali perişan olur sonra. Onun için na
zarı dikkati âlinize arzederim. Nakten yapılması
nı..., 

MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) — Hükümet istedi
ği yerde niçin aynen alıyor. 

FERİT BEY (Devamla) — Ahalinin lehine ya
pıyoruz. Efendim hesap meydanda. 1329 senesinde 
on bin kuruş tutan aşar yekûnu ne olur ayniyat iti

bariyle? Beşer kuruştan hesap edilirse iki bin yarım 
eder. Bu da ayniyat itibariyle yekûnun kabarmasını 
istilzam eder ve halk bundan mutazarrır olur. (Doğ
ru, doğru sesleri). Bunun için 'bu sureti teklif ede
rim. 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY — Efendim, 
Muvazenei maliye encümeni reisi muhtereminin söy
lediği gayet doğrudur. Müfit Efendi hazretlerinin 
'buyurdukları Hazinenin lehinedir. Çok lehinedir. 
Onun için maddenin aynen (kabulünü teklif ederim. 

MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) — Öyle ise kabul 
buyurun Beyefendi... 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Bu ka
nunun heyeti umumiyesi müzakere edilirken verdik
leri izahatta, size 'bir meseleyi derhatır ettirmek isti
yorum. O zaman Ayniyat nakden mi, aynen mi tes
lis edilsin suali varit olmuş idi. Bendeniz Heyeti Ce-
lilenize bir çok izahat vermiştim. Bu meseleye dair 
yaptığım hesapların neticesinin bir tanesini arzede
yim : 335 senesinde üç yüz altmış bin kuruşa ihale 
edilen, 329 senesinde doksan bin ve 330 senesinde 
yüz on bin kuruşa ihale ediliyor. Onları teslis ede
rek bu sene köylüye zimmet kaydedeceğiz. Bu ka
nun mucibince, bu kanununu nazarı dikkate almak 
şartiyle kaydedeceğimiz miktar, iki yüz bin küsur 
kuruştur. Fakat o senelerin fiyatı üzerine zahirenin 
miktarını bularak, bu gün Ankara'da mevcut olan 
hububat fiyatiyle hesap ettim, mukayese ettim, dört 
bin lira tutuyor efendiler. Bedelen olursa iki yüz 
bin küsur kuruş, ayniyat olursa dört bin lira tutu
yor. Bu suretle ayniyat kabulünde bire iki oluyor. 
Köylü zarar ediyor. 

(Reye koyunuz sadaları). 
REİS — Müsaade buyurun şimdi iki rey var. 

Birisi birinci madde bedelin ayniyat ile kabul edil
mesi diğeri aynı maddenin, asıl maddenin kabul edil
mesi... Buna dair iki tadilname var... 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Söz is
terim Reis Bey... 

REİS — Buyurun, (Tadilnamesi olmayan söz söy
leyemez sesleri). 

TAHSİN BEY (Aydın) — Bendeniz birinci mad
dedeki «İhalesi takarrür eden yerlerde») tâbiri yerine 
«karyelerde» denilmesini teklif ediyorum. Malûmu 
âliniz taşralarda bazı memurin işin kolay tarafını 
ararlar. Meselâ bir kazada bazı karyeler oluyor ki 
onların satılması gayrimümkün olur. Eğer biz bu 
karyelerde diyecek olursak mazarrat tadil edilmiş 
olur. 

— 284 — 



1 : 51 17 . 8 . 1336 C : 1 

REİS — Efendim, bu madde hakkında tadil tak
rirleri var, Onları okuyalım. 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddenin berveçhi zir tadilini teklif ey

lerim : 
Madde 1. — Maliye Vekâletince aynen ihalesi 

takarrür eden mahallerde aynen ve diğer mahallerde 
nakden ihale olunamayan senei haliye aşarı kefaleti 
müteselsile ile aynen ihale olunamayan mahallerde 
nakden ahaliye zimmet kaydedilecektir. 

Kırşehir 
Müfit 

REİS — Kabul edenler ellerini kaldırsın. Kabul 
olunmadı efendim. 

(Karahisarışarkî Mebusu Vasfi Beyin takriri Kâ
tip Feyyaz Bey tarafından okundu) : 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Aşarın teslise raptı hakkındaki birinci maddenin 

dördüncü ve beşinci satırlarında muharrer kefaleti 
müteselsile terkibinin cebri mutazammın olup gayri 
meşru bulunduğundan mezkûr birinci maddenin şek
li âtide tadilini teklif eylerim. 

Karahisarışarkî 
Vasfi 

Madde 1. — Maliye Vekâletince ihalesi aynen 
takarrür eden mahallerde aynen ve bedelen takarrür 
eden yerlerde nakden ihale olunamayan senei hali
ye aşar bedelâtı mezruatı olan ahalii kuraya zimmet 
kaydedilecektir. (Red sadaları). 

REİS — Kabul edenler ellerini kaldırsınlar, ka
bul olunmadı. 

(Saruhan Mebusu Refik Şevket Beyin takriri 
okundu) : 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Birinci maddedeki kefaleti müteselsile fıkrasının 

tayyını teklif ederim. 
Saruhan 

Refik Şevket 
REİS — Kabul edenler ellerini kaldırsınlar. Red-

dolundu. 
(Aydın Mebusu Tahsin Beyin takriri okundu) : 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Birinci maddedeki «mahaller» kelimesi yerine 

«karyeler»* denilmesini teklif ederim. 
Aydın Mebusu 

Tahsin 
REİS — Kabul edenler ellerini kaldırsınlar. Red-

dolundu. 
Birinci maddeyi aynen kabul edenler ellerini kal

dırsınlar. Ekseriyeti azime ile kabul olundu. 

Efendim, ikinci maddeyi müzakere ediyoruz. 
Madde 2. — Bedeli ihalenin tayininde teslis usu

lüne müracaat olunacaktır. İşbu teslise üç yüz yir
mi dokuz ve üç yüz otuz seneleriyle üç yüz otuz beş 
senesi bedelât ihalesi esas ittihaz edilecektir. 

(Kabul sesleri). 
REİS — İtiraz eden var mı? (Kabul sesleri). Ka

bul edenler lütfen ellerinizi kaldırın... Ekseriyeti azi
me ile kabul olundu. 

Madde 3. — Mezkûr senelerde ayniyatla ihale 
olunan karyeler aşarı bedelâtı ayniyesi emaneten 
idare olunmuş ise taşir defterlerindeki miktarı ta-
şirat bulunacak ve senini merkumedeki zehairin fi
yatı Mecalisi belediye ve ticaret odalarından da 
mazbata alınacak eylül rayici üzerinden hesap edi
lerek o senelerde ayrıca ihale edilmiş göğeri aşarı 
varsa bunlar da ait olduğu senelere zammolunarak 
hâsılı bulunacaktır. 

ABDÜLKADİR KEMALİ BEY (Kastamonu) — 
Ağustos olacak. 

REİS — Efendim ağustos diye tashih ederiz. İti
raz eden var mı? (Hayır sesleri). 

Lütfen eller kalksın. Ekseriyetle kabul olundu. 
(Dördüncü madde reye konuldu, kabul olundu 

zaten... Yalnız temmuz, ağustos, olacak sesleri). 
Madde 4. — Sinini merkumeye ait tayin oluna

cak miktarı vesatî temmuz 1336 tarihindeki zehair 
rayici vasatisinden dun olduğu takdirde her ikisi ara
sındaki farkı miktar bedeli teslise zammolunacak-
tır. 

RAGIP BEY (Kütahya) — Efendim, dördüncü 
maddenin kabulü tadilen kabuldür, yoksa biz bir 
pazarlığa girişmiyorduk ki o şekli kabul edilsin. 
Takririm var, evvelce de arzettiğim gibi Anadolu-
nun bir çok yerlerinde temmuz ve ağustosta rayiç 
yoktur. Rayiç eylüldedir. Binaenaleyh bundan Hü
kümet zarar görmez ve ahali de mutazarrır olmaz. 
Mutavassıt bir şekildir, takririm de var... 

Riyaseti Celileye 
Aşarın teslisi hakkındaki kanunun dördüncü mad

desindeki (Temmuz 1336 tarihindeki fıkrasının ye
rine eylül 1336 tarihindeki) suretinde tashih edile
rek ipkasını teklif ederim. 

Kütahya 
Ragıp 

REİS — Takriri kabul edenler el kaldırsın. (Red 
sesleri)... 

Ağustos tâbirini kabul edenler ellerini kaldırsın 
kabul edildi. 
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Madde 5. — İkinci, üçüncü ve dördüncü mad
deler ahkâmına tevfikan tayin edilen bedeli teslis 
kefaleti müteselsile ile kura ahalisine zimmet kayde
dilip aşar kanunu mucibince beş taksitte istifa edi
lecektir. 

bir müsaade bahşettiğimiz halde, memleketin ticaret 
kapıları mesdut bulunduğu şu zamanda, zaten hilafı 
rızaları olarak kendilerine zimmet kaydettiğimiz bir 
borçtan dolayı aynı müsaadeyi ahaliden esirgemek 
nasıl olur? 

EMİN BEY (Erzincan) — Kânunusanide hiç bir 
yerde zahire satılmaz. 

HASAN FEHMİ BEY (Devamla) — Her yer
de satılır. Böyle bir zamanda biz köylüye diyoruz 
ki; aşarımızı sana zimmet kaydediyoruz. Aşar sa
tılsın, satılmasın, paramızı üç taksitte getirip vere
ceksin, fakat diğer taraftan ticaret kastiyle talip olan 
mültezimlerden de aşar kanunu mucibince beş tak
sitte alacaktır. Efendiler aşarı mültezim alsaydı mü-
tezime diyecek mi idik ki; üç taksitte veya iki tak
sitte vereceksiniz. Bu halde neden bunu köylüden 
esirgiyoruz? Köylüden büyük teminat olmaz. Bu 
memleketin en büyük teminatı köylüsüdür. Çiftçisi
dir. (Üç taksit sadaları...) Encümen bu noktada mu
sirdir. Köylünün sığırını ve sairesini satarak almak 
olmaz. 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY (İstanbul) — 
Efendim bendeniz Heyeti âliyenize arzettim ki kas
tımız yalnız Hazinenin nefi değil aynı zamanda bu 
kanunun selâmeti tatbikiyesidir. Emin olunuz ki kış 
mevsimine teşrinievvel ve saniye kadar köylünün 
elinde ekseriyetle zahiresi kalmaz (Kalır kalmaz sa
daları). Bu suretle kefaleti müteselsile usulünü de 
kabul buyurunuz, ahalinin uhdesinde kış ortasına 
kadar böyle birtakım borç bırakacak olursak hem 
biz müşkilâta uğrarız, hem de köylüler bir tazyika 
maruz kalırlar. Bendeniz zannediyorum ki hatta beş 
taksitte alınacak deseniz yine köylüler işlerini bitir
mek üzere birinci taksitte hepsini tediye edecekler. 
Maamafih zaten tatbiki de bu suretle olacak. Fakat 
hesabımızı beş ay nihayetine kadar bırakmadan ben
denizin fikrimce, üç taksit üzerinden yapmak daha 
muvafıktır. Binaenaleyh rica ederim (Üç. beş, taksit 
sesleri, gümittiler)... 

HAMDİ NAMIK BEY (İzmit) — Bir yanlışlık 
var efendim. (Gürültüler) Efendim buna dair söyle
meyeceğim. Burada ibir kısım halk aleyhine vazedil
miş bir kayıt vardır. Diyoruz ki; kefaleti müteselsile 
ile kura ahalisine zimmet kaydedilir. Halbuki malu
mu âliniz bir karyenin ahalisi, halkı umumiyetle zi
raat etmez, bunların içinde ziraatle iştigal etmeyen 
fakirler var, ziraat edemeyen maluller var, dul kadın
lar var, yetim çocuklar var. (Gürültüler) Binaenaleyh 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY (İstanbul) — 
Efendim, bu madde hakkında da Heyeti âliyenizin 
bir noktada nazarı dikkati âlilerini celbetmek iste
rim. Kanun Heyeti Vekile tarafından Heyeti âliye
nize takdim edildiği zaman işbu bedelâtın iki taksit
te istifası talep edilmişti. Halbuki bu Muvazene en
cümeninde ve Kavanini Maliye encümeninde esnayi 
müzakerede iki taksit gayet az olduğu için bunun 
üç taksit suretiyle tadil edilmesi düşünülmüştü : Bu 
suretle eylül, teşrinievvel ve teşrinisani olmak üzere 
üç taksitte kabul edilmişti... (Beş sesleri) muahharen 
Heyeti âliyenizce esnayi müzakeresinde bu cihet ta
dil edilerek beş taksitte tediye edilmesi teklif edil
miştir. Bendeniz Heyeti âliyeden Muvazenei Maliye 
encümeni teklifi mucibince bunların üç taksitte tah
sil edilmesini kabul buyurmanızı teklif ederim. Çün
kü bunlar malûmu âliniz ahaliye kefaleti mütesel
sile ile zimmet kaydedilmekle beraber biz ahaliyi 
tazyik etmek istemeyiz. Ahali ellerinde mevcut bu
lunan zehairi suhuletle ellerinden çıkarabilir ve elle
rinden çıkardıkları zaman onları ayrıca tazyik mec
buriyetinde kalacağız. 

Binaenaleyh bu suretle Muvazenei maliye encü
meninin pek muhik olarak teklif ettiği veçhile üç 
taksit olarak yani eylül, teşrinievvel ve sani olmak 
üzere kabul buyuracak olursanız, hem ahali elinden 
çıkarmadan vazifei milliyesini, vazifei teklifiyesini 
ifa etmiş olur hem de Hükümetin tazyikinden kur
tulur. Hükümet de tazyik mecburiyetinde kalmaz. 
Eylül, teşrinievvel ve sani olarak üç taksitte tediye
sini teklif ediyorum. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Efendi
ler derhatır buyurursunuz ki, bu kanunun birinci 
müzakeresinde bu taksit meselesi pek uzun uzadıya 
müzakereye sebebiyet verdi. Bendeniz o safahati ay
nen söylemek istemiyorum. Yalnız nazarı dikkati 
âlilerini bir şeye celbederim. Biz bu aşar kanununu 
bu seneye mahsus olmak üzere lizaruretin kabul edi
yoruz. Köylü, birtakım tahminî hesaplara göre mec
burî olarak malım satsın, paraya kalbetsin, bize ge
tirsin, satılmadığı için bu zahmeti de ihtiyar etsin 
diyor. Bunu dedikten sonra da aşar nizamnamesi 
mucibince talip olan mültezime ihale edilmiş ve ona 
da, malını beş taksitte satacaksın, getireceksin diye 
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diyorum ki; münhasıran ziraatle iştigal eden kura I 
ahaline kaydının ilavesini teklif eylerim. (Doğru doğ- I 
ru sesleri) I 

REİS — Efendim müsaade buyurun, madde hak
kında söz söyleyecekler bitti, takrirler okunacaktır. I 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine I 
Beşinci maddedeki (kura ahalisine) tabiri yerine 

(münhasıran ziraat ile iştigal eden kura ahalisine 
zimmet kayıt ile...) şeklinde taShihen kabulünü teklif 
ederim. I 

17 Ağustos 1336 
(İzmit I 

Hamdi Namık 

REİS — Bu suretle takriri kabul edenler lütfen I 
ellerini kaldırsın. Kabul edilmedi efendim. I 

RAGIP BEY (Kütahya) — Yalnız bir şey var, 
zapta geçmesi lazım. Bunda güya rençber olsun, o 
köyün ahalisi verecek anlaşılır. Halbuki esasen mad- I 
dei kanuniyenin ruhu rençber olanlara aittir. I 

Kanunun ruhunda mevcuttur. O zapta geçsin. 
Rençber olanlara münhasırdır. (Gürültüler) I 

REİS — Fakat takrir kabul olunmadı. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine | 
Taksit müddeti mebdeinin Teşrinievvelden iptida I 

etmesini teklif eylerim. Çünkü Eylül nihayetine ka
dar harman devam eder. Eylül zarfında zürra henüz 
harmanla meşgul bulunacaklarından zahirelerini sat
maya zaman bulamazlar. 

17 Ağustos 1336 I 
Yozgat 

Süleyman Sırrı 

REİS — Kabul edenler ellerini kaldırsın. (Ret, ret 
sadaları) Kabul edilmedi efendim. 

Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Müzakerenin kifayetiyie beşinci maddenin Muva-

zenei maliyenin teklifi suretiyle üç taksitte tesviyesi
ni teklif ederim. I 

17 Ağustos 1336 
Ayintap Mebusu 

Hafız Şahin 

REİS — Efendim birinci müzakerede olduğu 
üzere biri beş taksitte, diğeri Maliye Vekili Beyin I 
teklifi ki, üç taksittedir. Şimdi bunları ayrı ayrı reye 
koyacağım. Evvelce müzakere ettiğimiz veçhile beş 
taksiti kabul edenler ellerini kaldırsın. Ekseriyetle 
kabul edildi efendim. 
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Madde 6. — İşbu teslis muamelesi 1336 senesi 
aşarına mahsustur. 

ALİ S ÜRÜR İ EFENDİ (Karahisarışarki) — Bu 
madde zaittir efendim. Birinci madde bunu temin 
ediyor. 

REİS — Bu maddeyi kabul edenler ellerini kal
dırsın. Kabul edildi efendim. 

Yedinci madde makamına kaim olmak üzere 
Mustafa Durak Beyin bir takriri var efendim okuna
caktır. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Harp ve istiladan nüfusunun umumunu veya bir 

kısmını kaybeden kura aşarı mahalli meclisi idare
lerince keşfedilerek bedeli keşfi teslis miktarından 
dun ise tenzilat icra kılınır. 

Balâdaki maddenin aşar teslis kanununun yedinci 
maddesi olarak ilavesini teklif ederim. 

Erzurum 
Mustafa Durak 

(Gürültüler... Ret, ret sadaları...) Müsaade buyu
run. Efendim takrir meali iyice anlaşılamadı, bir da
ha okunsun efendim. (Hay hay sadaları) (Takrir bir 
daha okundu) 

REİS — Rüfekayı kiram kabul etmedikleri bir 
şey olursa hep birden ret veya kabul deniyor, anla
şılmıyor. Sükût etsek, reye konunca anlaşılsa daha 
iyi olur, Riyasete de kolay olur. 

Şimdi okunan Durak Beyin takririni kabul eden
ler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul olunmadı. 

Madde 7. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına Ma
liye Vekili memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler ellerini kaldır
sın. Kabul edildi efendim. 

Madde 8. — İşbu kanun tarihi neşrinden itiba-
rendir. 

BİR MEBUS — Tarihi neşrinden muteberdir de
nilmelidir. 

KÂTİP FEYYAZ BEY — Evet öyledir efendim, 
ıALİ SÜRURİ EFENDİ (Karahisarışarki) — Mat-

buda öyle bir şey yoktur. Bu madde fazla oluyor. 
FERİT BEY (İstanbul) — Efendim tarihi neşrin-, 

den itibaren demek zaruridir. 
REİS — Bu maddeyi «tarihi neşrinden mute

berdir» şeklinde kabul edenler lütfen ellerini kaldır
sın. Kabul edildi efendim. 
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Şimdi heyeti umumiyes.ini tayini esami ile reye 
koyacağız. 

EMİN BEY (Erzincan) — Efendim, müsaade 
ediniz, bu kanunla yeni bir vergi tarh edilmiyor. 
Mevcudun sureti cibayeti hakkında bir kanundur. 
Tebdil olunuyor. Tayini esamiye lüzum yoktur. 

FERİT BEY (İstanbul) — Efendim, velevki cüzi 
tadil edilsin tenkis edilsin mutlak tayini esami la
zımdır. (Yaşa, yaşa sadaları) 

REİS — Kabul eden beyaz kâğıt, etmeyen kır
mızı kâğıt puslalarından verecektir. 

REİS — Celse on dakika tatil edildi efendim. 

İKİNCİ CELSE 

Açılma Saati : 6.30 Badezzeval 

REİS : Riyaseti Saniye Vekili Vehbi Efendi 

KÂTİPLER : Feyyaz Âli Bey (Yozgat), Muhittin Baha Bey (Bursa) 

REİS — Efendim, Meclisin ekseriyeti (180) kişi
dir. Araya iştirak eden zevat (155)'tir. Ekseriyeti mut
laka (91) dir. Bir müstenkif, (39) redde karşı (115) 

rey ile kanun kabul edilmiştir. (Pekâlâ, muvafık ses
leri) Allah muvaffak etsin, 

4. — MUHTELİF EVRAK 

1. — İzmit, Adapazarı ve Kütahya civarındaki 
harekâtı askeriye hakkında Erkanı Harbiyei Umu
miye Riyaseti tezkeresi. 

REİS — Şimdi efendim, cephei harpten bir tel
graf geldi okunacak. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
17 . VIII . 1336 

1. İzmit ve havalisinde Selmanlıdan ilerleyen 
milli müfrezemiz 15 Ağustos günü Kandıra'ya gir
miştir. Burada bir miktar cephane iğtinam eylemiş
tir. Mezkûr müfreze Ağva istikametine ilerlemekle 
devam ediyor. 

2. Adapazarı şimalindeki müfrezelerimiz Do
ğancılarda bulunan Abaza kuvvetleriyle müsademe 
etmiştir. 

3. (15 Ağustos) öğleden evvel ve sonra iki düş
man tayyaresi İzmit civarında ve üç düşman tayya
resi de Yenişehir, İnegöl civarlarında uçmuştur. (Kah
rolsun sesleri) 

4. Kütahya mıntıkasında iki günden beri Bthem 
Bey kuvvetlerine taarruzunda muvaffak olamayan 
düşman 15 Ağustosta Mustafa Bey çiftliği istikame
tinde sağ cenaha da taarruz etmiş ve muharebe dört 
saat devam ederek neticede düşman münhezimen fi

rar eylemiştir. Meydanı muharebede bir çok düşman 
maktulleri bulunmuştur. Mücahidinden bir zabit ye
di nefer şehit on dokuz nefer mecruh vardır. (Allah 
rahmet etsin sesleri) 

Erkânı Harbiyei 
Umumiye Reisi 

İsmet 
LÛTFİ BEY — Mahreç neresi efendim? 
REİS — Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi. 
HAMDİ BEY (Genç) — Erkânı Harbiye Reisi 

Beye beyanı teşekkürü havi telgraf yazılsın. 
REİS — Tabii efendim, riyasetten yazılır efen

dim. 
2. — Ankara'da Çubuk deresi kenarında Ağusto

sun 24 ncü Cuma günü zabit namzetleri talimgahı 
tarafından yapılacak idman senliklerine daveti rnu-
tazanımın Ankara kumandan ve vali vekilinin tezke
resi. 

Ankara'dan 
17 . VIII . 1336 

Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Şehri hali ruminin yirminci Cuma günü badezze

val saat ikide başlamak üzere zabit namzetleri talim
gahı tarafından Ziraat mektebiyle kışlalar arasında 
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ve Çubukdere kenarında ve bu dere üzerindeki ahşap 
köprü kurbinde idman müsabakası (Muhtelif askeri 
oyunlar ve güreşler) tertip edilmiştir. Zati Devletle
riyle Büyük Millet Meclisi azayı kiramının yevmi 
mezkûrda teşrife rağbet buyurmaları umum askerin 
mucibi minnettarisi olacağından arz ve istirhamı key
fiyete mücaseret kılındığı maruzdur. 

Ankara Kumandan ve 
Vali Vekili 

Mehmet Nuri 
REİS — Efendim, yarın ruznamede evrakı vari

de... 
HACİM BEY (Karesi) — Kanun ne oldu? 
'REİS — Kanunu tefhim ettik efendim. (Kabul 

olundu sesleri) 
IMEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarısahip) — 

Dün efendim, 'bir karar verdik. Adedi mürettebe na
zaran ... (Gürültüler) olmadığından kabul etmiştik. 
Hatayı tekrar etmeyelim. 

T ü N A L l HİLMİ BEY (Bolu) — Bilâkis intihabatı 
kabul ettiniz. 

REİS — Yarınki ruznamemizde ruznamei sabıkı
mızdan müdeVver evrak var, aşar bedelâtından zim
meti olan mültezimlerin 'borçlarını tesviye ettikleri tak

dirde faizden affedileceklerine dair Heyeti Vekilenin 
teklifiyle Muvazenei iMaliye Encümeni mazbatası var. 

'Bağdat Demiryolu İşletme İdaresi maaşat ve ma-
sarifatı 'hakkında lâyi'hai 'kanuniye var, Anadolu hat
tı memurlarının mütedahil maaşlarının tesviyesi hak
kındaki lâyi'hai kanuniye var, muaddel Usulü Mu-
hasebei Umumiye Kanununun yirmi ikinci maddesini 
tadilen kaleme alınan lâyi'hai kanuniye var, memaliki 
müstevliye ahalisi ile mehcurinden emlâk ve arazi ve 
temettü vergisi ahzine dair lâyihai kanuniye var, Di
vanı Muhasebat Kanun lâyihası var, posta ve telgraf 
umuru 'hakkında Dahiliye Encümeni mazbatası var, 
Kolordu dahilinde ahziasker şuabatı teftişatına mah
sus 'harcırah lâyihai kanuniyesi var. 

BİR MEBUS — Evvelden de bütçe var. 
fRElS — Bütçeyi koymuyoruz. Kanunu Esasi hak

kında olan lâyiha da zaten ruznameye kondu. (Gürül
tüler) 

SABRİ BEY (Kastamonu) — Bedeli naktii askeri 
yok mu? {Yok, yok sesleri) 

REİS — Yarın altıda içtima etmek üzere celseyi 
tatil ediyorum. 

(Saat yedide içtimaa nihayet verilmiştir) 

Aşar Teslis Kanununun 'hini müzakeı esinde kanunun kabulü 'hakkında rey verenlerin esamisi 

'Mustafa Ef. (Niğde), Â'kif Ef. (Batum), Refik 
Şevket B. (Samban), Derviş Ef. (Mardin), Hasan 
Hüsnü B. (Bersin), Ali Şükrü B. (Trabzon), Osman 
Nuri B. (Bursa), Rıfat Ef. (Menteşe), Ahmet Hilmi 
B. (Kayseri), İbrahim B. '(Mardin), Hamdi B. (Di-
yarbekir), Atıf Ef. (Ankara), Şükrü B. (Canik), Tev-
fik Ef. (Kângırı), Hulusi 'B. (Karahisarısahip), Ab-
dülkadir Kemali B. (Kastamonu), Ömer Lütfi B. 
(Karabisarısabip), Ali Vefa B. (Antalya), Yusuf İz
zet Pş. (Bolu), Dr. Fikret B. (Kozan), Emin B. (Er
zincan), Cami B. (Aydın), Şevket B. (Bayazıt), Re
fik B. (Konya), Şerif B. (Sinop), Memduh B. (Ka-
rahisarışarkî), Ahmet Muhtar B. (İstanbul), Mesut 
IB. (Karahisarışarkî), Hasan Fehmi B. (Canik), Ri-
fa't Ef. (Tokat), Fuat B. (Çorum), Abdullar B. (Si
nop), Vehbi Ef. (Konya), Hamdi B. (Tokat), Fe
rit B. (Çorum), Ahmet Ef. (Batum), Reşit Ağa (Ma

latya), Ragıp B. (Ayintap), Mustafa Hilmi B. (Niğ
de), Rüştü B. (Kastamonu), Nafiz B. (Canik), Yasin 

Ef. (Ayintap), Dr. Fuat B. (Bolu), Süleyman Sırrı 
B. (Yozgat), Mustafa Necati B. (Saruhan), Sıddtk 
B. (Çorum), Ahmet Ef. (Yozgat), İsmail B. (Er
zurum), Hacı Ali Ef. (İçel), Mustafa Kemal Paşa 
(Ankara), Rasih Ef. (Antalya), Hamdi Ef. (Genç), 
Mebmet Akif B. (Burdur), Hasan Ef. (Denizli), Şev
ket B. (Sinop), Feyyaz Âli B. (Yozgat), Atıf B. (Ba
yazıt), Hasip 'B. CMaraş), Cevdet B. (Kütahya), Be
sim Atalay B. (Kütahya), Dr. Mustafa B. (Kozan), Ri-
fat Ef. (Konya), Necmettin B. (Siirt), Sıtkı B. (Ma
latya), Remzi Ef. (Kayseri), Fevzi Ef. (Batum), Ha
san Fahmi B. (Gümüşhane), Mehmet B. (Gümüşha
ne), Ragıp B. (Kütahya), Hacı Mehmet Ef. (Bayezit), 
Hüseyin B. (Elâziz), Hamdullah Suphi B. (Antal
ya), Mustafa B. (Siverek), Vehbi B. (Niğde), Şeyh 
Hacı Fevzi Ef. (Erzincan), Hulusi fi. (Kastamo
nu), Emin B. (Canik), Mustafa Kemal B. (Ertuğrul), 
İzzet B. (Tokat), 'Mustafa B. (Gümüşhane), Fevzi B. 
(Elâziz), 'Müştak B. (Kângırı), Tunalı Hilmi B. (Bo-
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lu), Dursun fi. (Çorum), Âlim Ef. (Kayseri), Halil 
Hilmi Ef. (Karahisarısahip), Refet Ef. (Maraş), Mus
tafa Vasfi IB. ((Tokat), Ferit fi. (istanbul), Sami B. 
(İçel), Ahmet IBf. (Aydın), Rasim IB. (Elâziz), Ne
cip B. (Mardin), Lütfi fi. (Malatya), Hacı Hayali B. 
(Urfa), Şahin IB. (Ayintap), Rıza fi. ((Gümüşhane), 
Mehmet Ef. »(Eskişehir), Edip Ef. (fiatum), Hamdi 
B. (Canik), Rasim B. (Sivas), Ali Haydar fi. (İçel), 
Nâzım IB. (Tokat), 'Rüştü IB. (Maraş), Ahmet Maz-
har IB. (Üsküdar), Ali Ulvi B. (Burdur), Muhittin 
Baha fi. (Bursa), İsmail Remzi Ef. (İsparta), Rıza 
Vamık B. (Sinop), Osman fi. (Kayseri), İsmail Sup
hi IB. (Burdur), Feyzi Ef. (Malatya). 

(Kanunun reddi hakkında rey verenler) : 
Ali Süruri Ef. (Karahisarışarkî), Mustafa B. (Di-

yarhekir), Mustafa fi. (Karahisarışarkî), Süleyman Su-
di B. (Bayezit), Hacı Mustafa Ef. (Ankara), Naci B. 

...y. ^>m 
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(Elâziz), Ali Ef. (tçel), Osman Kadri fi. (Muş), Mus
tafa Zeki B. (Dersim), Tahir B. (izmit), Müfit Ef. 
(Kırşehir), Hakkı Hami fi. (Sinop), Emin Ef. (Ay
dın), Kâzım 'Hüsnü B. (Konya), Ali Vasfi B. (Genç), 
Musa Kâzım Ef. (Konya), Hamid B. (Trahzon), Ha
lil fi. (Ertuğrul), Fikri fi. (Genç), Ömer Lütfi B. 
(Saruhan), Ziya Hurşit B. (Lâzistan), Süleyman B. 
(Canik), Hamdi Namık fi. (İzmit), Hacim Muhit
tin B. (Karesi), İbrahim Süreyya B. (Saruhan), Ha
cı Tahir Ef. (İsparta), Dr. Tevfik Rüştü B. (Muğ
la), Mehmet Hulusi Ef. (Yozgat), Esat fi. (Lâzis
tan), Şükrü fi. (Bolu), Kadri B. (Diyarhekir), Hacı 
Şükrü fi. (Diyartfekir), Mehmet Vasfi Ef. (Kara-
hisanşarkî), -Hilmi fi. (Ankara), Enver B. (tzmit), 
'Mehmet Şükrü B. (Karahisarısahip), Tahsin B. (Ay
dın), Hakkı fi. (Van), Nuri B. (Bolu). 

Müstenkifler : Şemsettin Ef. (Ankara). 
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