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REİS — Efendim, ekseriyetitaıtz hâsıl oddu. Mü
zakereye başkyoiîiz. Zaçtı sabık hulâsası akuuacıafc: 

'Birimci Çalsa 
Rsisis&tfi veiliü Vehbi Efendi Haznetfcrirtitt tatfltı 

riyasactıerinde birinci celıse aevaJÎ saat biri on geçe 
kuşat edildi, Zaptı satook hulasası 'kıraat ve aynıenı ka
bul otundu, Gazülerte bediiye irsali İçin mebusainıı fcU-
nam tahsd^armdao -katodiılien meMafedaa facia, ka
lan altı yüz küsur lira ile Kanığın Mebusu Tevfüfc 
Efendinin takldfkttS veçhile orduya gocuk alınmasa-
«a Ve tevkifaî icra edlnııeyen: azayi kiram muaıaşha-
mudaln tevkifat devasına kantar veriMi, Cebelibereket 
mebuSfcğuoa intihap olunan Faik Beyin mazıbatai 
İntihabiyesi kıraat ve kabul olundu. 

Kütahya Mebusu Haydar Beyin kitabetten isti1» 
fasına dair takriri neddedfifdl Erâocanla merbut fca-
aatara taykı edifecek Hükümet taıblipferi için Muva
zenesi umumiyeye tahsisat Jcooullduğuna dair Sıhhiye 
Vekaletimin tazfeeflei cevabiyesü kâfi görüldü. Tenvj-
raıtı eJektrfikiye hakkımda Dahiliye Vekâletinin tean 
keresi izahat Kası -için Divanı riyasete havale akımdu. 
Posta havaleleri hakkında Dahd'Eıye Vekâletinin oe-
vabt berayı malûmat kuraat «dildi. Müdafaada selbat 
adümesiaıe dair bazt mahallenden gefeo telgraflar 
okunup cevap yazılması tafcanrür etti, Firariler hak-
kında Müdafaa! Mûfiye Vefcâtetndteo mevrut tez-
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(Katip Haydar Bey, Zapttı Safotk hulâsasım oku
du.) 

(kene bifcraie bunun haktondaki karar bulâhara İlttrö-
haız ohtnmafc üzene (evvel emrimde tezkereye merbut 
öter» şifrenin okunması ipin bir celseS hafiye akdlinıe 
(karar verüdi. Kırşehir intihabatı hakkında şube maz
batası kıraat ve hayli müzajkereden sonra Muş Me-
tbusu KadM Beytin teklifleri veçhile Kırşehir mabuso> 
gu münhal addolunup maabataıi 'intihabiiyeniıı berayi 
tetkik şubeye havalesi kabul otundu. 

İstiklâl mahkemelerinim rrtiktar ve mmtafelarmı 
mübeyyin Rliyaısetti cerifanin ve Enkâni Hanbiyeİ 
Umumiye Riyasetinio tezkereleri Heyeti Umumiye 
Ikamcüıyte davet edUeu Heyeti Vakilte huzurunda mü
zakere «diterek teklif veçhıHe müstacelen (7) mahke
meye mufctaızj azanm İntfhabatına karar verMerefc 
celsa taKil edildi. 

İtendi Çeke Hafidir 

Üçüncü Oelisa 
Riyaseti saniye vekıili Vehbi Efendi' HazretleiMk-

tahtı riyasetlerinde zevaö saat 4,38 de içtiima etti. 
Heyeti Vekilenin yeni teşkilat hakkındaki prograrm 
kıraat ve zümrenin programSle benaıber her sobeden 
-intihap olunacak üçer zattan mürekkep bir encümeni 

BmiNCl CELSE 

Açıfena saati ; 2 «adfezzevaü 

REİS — İkinci Reis Vefcfli Vehbi Efendi ftiaareflent 

KÂTİPLER : Feyyaz ÂH Bey * Yozgat), Haydar Bey, (Kütahya) 

1. — ZAPTI SABIK HULASASI 

— 212 — 
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mahsusta tetki'katuıa karar verilip pazartesi günü JÇ-
ıtima etmek üzere saat 5,5'te celseye iMtıayet verajdiy 

Raisisani Vekili KâtSp 
Vehbi Haydar 

iKâtüp 
Feyyaz AJİ 

REİS — Efendim, Zaptı sabık hulâsasına. bir ifci-
raz edecek var mı? 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Mersin; 
den-fliyor. Meralin değil, Muş'tur. Muş Mebusu dene
cek Jk)m Mersin yaratmıştır efendimi. 

jREİ'S — Zaptı sabıkı kabul ödemler elteriıni kal» 
dırsm. Aynen kabul otundu, 

REFİK ŞEVKET BEY (Saruton) — Müsaade 
buyurur musunuz? Efendim, ruzuamaye geçmeden 
bir şey söyüyeyim. Arkadaşlar, Cumartesi gümîkü 
İçttmattrttzda tstükılâl mahkemeleri azalamauı »nitüha-
bmı müstaceten kabul ettiğimiz halde İçtimaimiz bilâ 
sebep pazartesine talik olumdu. Isciaate karar verıiT-
miş iken Meclis pazar gününü âtrtâne geçli-rmeye 
mahkûm oldu. Nasıl ki nuznamemiae hâkim fiseUt, 
yevmi içtimaımıza da hâkim olalım. Zaten bu, rui-
zamnıamemizde de vardır. Dün «e yaptık, rica ede
rim? bu kadar kanun kalmış iken, ruztaamsıöiz de 
dolu ükeıı, bu veçhile Makamı Riyasetten de tetbfliğ 
olunmuş İken, hepsini terk ettik ve zannederim kıi 
Heyeti Umumiyemiz kahvecilere para kazandırdık. 
Heyetli Umumiyeden ve bilhassa Makamı Riyasetten 
rica adıyorum; İçtima meselesine ferda esas olsum. 
Eğer ferdanın kabul edilmemesi yolunda bir teıklf 
vaki olursa bitnıüzafcere başka güne taffik edilir. Bi
naenaleyh, esas şu olsun, bu gün içtima kapandı mı; 
bitelknik'i, ertesi gün 'içtima vardır. Eğer efendim. 
yarm işimiz çoktur, encümenlerde çalışacağız dfiıye 
bir tdklif vaki okırsa, reye vaosolımsun, ertesi güne 
talik olunsun. Bendeniz bu suretle yevmi içtimaimızHi 
tespit edilmesini Heyeti Muhteremeye telkÖ ederim. 

REİS — EferJdim, Refik Şevket Beyin bir tefcJifi 
var, ruzttametıin tayinli hakkında. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşine) — Heyeti 
CeMe nuznamıesime hâkimdir. Bu bapta bir iddia va
rit değildir kî. Reıfik Şevket Bey, Nizamname söySss-
dir diye sterdi mütalaa ediyorlar. Yafattz Makamı Rd-
yasöStetı nuaıamıt ve yevmi 'İçtima tefhim şeklinde 
tebüîğ ©dMiği zaman, Heyeti Celite yaıın olsun, o bir 
gön odısun diye bîr arzu 'izhar öderse, o gün için içli-
ma yapılmış olur. Bunun için bÖyJe 'bir ıteklıif >varit 
değildir. 

REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Bendeniz 
bir esas rica ediyorum. Geçenîerde pazar günü saba

hı 'içtima teklif olunmuş iken oe bu teklifi mevkii mü
zakereye koyduk, oe bir şey yapıldı. Büâkâs yevmi iç
tima pazartesiye ait Adı. 

HASAN FEHMİ BEY (Oümüşaıne) — Efendim, 
Heyetli Gelİte, cumartesi günlü bu arzusunu izhar ede-
bitircU, pazar günü 'içtima edelim diyebiüirdi. ömıaen» 
aleyh, böyle bir teklifi bendemiz zait görüyorum. 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Cepheleri sıkış-
tarıyoruz da biz bir saat fazla çatışamıyoruz diyen 
'bendenizdim. 

.REtS — (H'ümıi Beye hitaben) : Neye 'dair söz is
tiyorsanız söz vereceğim, yazayım. 

HACI TEVFİK EFENDİ <Kângırı) — Efendim, 
MedifSiû bir nizamnamesi var. Nizajn-naaraei DahlMlide 
musacuah olan bir keyfiyet -tekrar ıtaklif olunamaz. 
Ayni keyfiyattjr. Mıuataceliyet kararları ı»e onu ta
kip eden cdseterde müzakere olunmak ipindir, yok
sa ertesi günü değildir. Yalnız Hasan Beyefendinin 
/buyuridukkrj gibi MıecMs; R'İyaset nuzmmayi tebliğ 
ederken 'yarına veya öbürgüne öltoaısuıı talep edemlir 
ve bu talep de etoseriyeiüJe kabul olunursa o gün BÇH 
lir. Yalınız şunu düşünmeli ki, her gün M edişin de
vamı bir çok asabiyeti <de antınr. Hafta atasında bir 
gün, iki gün içtimai ıtefrir ötmek daha doğrudur. Da
ha çok iş çıkar. 'Bunu makaımı riyateet takdir eder. 
Her 'halde teklif şeklinde olmaz. 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Efendim, asa
biyet ıdotayisiyle biner gün fasıla mı vermeli? Yoksa 
vakjt'rarin dar olımıası hesabiyle geceleri mi çalışmalı? 
bar nailde... 

REİS — Efendim, müsaade buyurun, kürsüye ge
lin, söyleyin. 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — ...Har hai'ide tec-
jıübeten sabit olmuştur ki, son celstenlin son dakikaları 
gürühülerJe geçiyor ve Riyasetçe yarın töbürgün de-
«İMiği vakitlte hiç bir Stiraz vaki oftıııııyar. Olsa bile 
bîr oEtüiöe veremyor. BKi&enıafeyh, son oeîısede yev
mi' içtimain tayinimi talep ederim. 

REtS — Refik Şevket Bey, Meclıis ruznatmeyi ta
yin ederken yevmi içîimıan da tayin aisin diyor, bir. 
Hasan Bey de diyor ki; bayrr buna bacat yoktur, Re-
'k falan gün içtima edelim dediğinde, M<eo!ıîs, hayır 
tyaru» içtima edebiHİriz dliyebİlıiirJıer diyor. Şimdi Refik 
'Şevket Beyin teklifini kabul eden elitti kaİdmsMi. Ka-
bul edilmedi. (Anlaşılmadı sadakn). 

.RıEİS — Efend'îm, bir daha koyalım. 
TUNALI HİLMİ BEY — Nizamname musanrafo-

tır, ireye konamaz. 
REtS — Hflmi Bey! Nizamnıanııede rmcarrab olan 

nedir? 

— 213 — 



I : 68 20 . 9 . 1336 C : 1 

Dr. MAZHÂR BEY {Aydın) — Nizamnameyi «te-
ğiştİRTietk MecMo hakkıdır. 

REltS — Refik Şevket Beyin «eklhiCinıi kabul «dem
ler diterini kaldıısın. Ekseriyet yok, kabul edÜUmedi. 

4.— T İ 

L — Hıyaneti vataniyeden idama mahkûm. Ma
denin Yeniyaban kariyerinden Hasanoğlu Hakkı ve 
Hasanoğlu Celâl hakkındaki evrakın gönderildiğine 
dair Adliye Vekâleti tezkeresi. 

ıREtS — Hiyanefol ;va>tan!iyte oiirmimden rnalhkûm, 
iki şahıs hakkında Adliye Vekâtetıinden gönderileni 

1. — Müdafaada ısrar edilmesine dair Harput, 
Van ve Acıbadem'den mevrut telgraflar. 

REİS — Müdafaada ısrara dair ımafaatö «liahlBellIî-
feden telgraflar var okunmasını anzu «diyor musu
nuz? (Evet sadatarı). 

{Kâtip, Harput Müdafaai hukuku ımiHiye veM 
«amma Mehmet Sak imzaiı teHgrafnıaımeyi okudu) : 

Büyük MiMeıt :M«cîfoi Rfcyaıseti OeHeskıe 

TJüşrnanîıi'rımıztn brgayrihafckKi mülkü tnasru-
nıuzaı parçafeyfp namı islâm'jyetd ortadan kaSdamıak 
gübi bir vakiıMir devam «den taarruaaıtı ıMıanetkârane^ 
İlerime karşı müdafaada <sebart eden nıüoaJü<ihw vartan 
evlâtlarımızın azmi meıidaoeftertini Ittsatı takdisriyle yad 
ederiz. Binaenalseyh Haınpubpa bütün efradımızın his
si heyecanmı tahrik ©den bu taarni29ıaın,nı, bu kuvvet-
lıi Tttüdafaakârlıığmı yaftnıız mavoınt mücahidin ücar-
deşlerimize hasır ve tahmil etmeyerek biavrrihi tealâ 
o ihanet timsarltarrini o muzlim bulutlan vatansmızını 
başımdan tand ve defetmek ve hayaftamzın sonuna fca-
dar çarpışmak üzere ıımurnuıııuzuö kariben rmicah#t-

TUNALI HİLMİ BEY (BrJtt) — Haftada bir 
(içtima edelim, daha İyi. 

REİS — Efendim, evrafct varide var onları hava
le ettikten sonra müzakereye bağlıyacağız. 

tEREUEBİ 

evrak; Adliye Encümenine havalesi JâzBn geliyor. 
2. — Miralay Şefik Beyin izahnamesinm gönde

rildiğine dair Milli Müdafaa Vekâleti tezkeresi, 
REİS — Miralay Şefik Beyin 'izahnanıeısjnirı gön-

darilfcligm» daıir olan evrak; İstida Encümenine hava
le ediyoruz. 

lerimfae iltihak ve faaliyeti meşkûınekııine iştiraki az
mi katisinde buSunduklfarının tebliği müstenhatmdır. 

.21 . I X . 1336 
Harput Müftüsü Müdafaai Hukuku M'İMliye 

Mahmut Celâli Reisi Namama 
'Mehmet Satfc 

Tüccardan Tüccardan 
Dayı Zaide Mehlmıeit AbdiiJhaımlit Abidin 
.KÂTİP — Diğerteri de aıyni mealdedir. 
©lıR MEBUS — Dîğarİerl nereden getir? 
KÂTİP — Van'dan var, Van Müdafaai Hukuk 

Cemiyetinıden... 
LÛTFÎ 'BEY {Malatya) — Hepsi ayrı ayrı okun

sun etendim. 
KÂTİP — Acıbademden var, 
.REİS — Bunlara Divanı Riyasetken cevap yazıl

masını tensip ediyor mıu-sumuz? 
iBtR MEBUS — Teşektoüde tarafber Mecilisün asa

rı fiiKyeye muotaar olduğu ilâveten yazılsın efendim. 
REİS — Pekâlâ efendim. 
(Şimdi efendim müzakereye başlıyoruz. Evvelâ el»-

mfode İstiklâl mabkemeîleııroim intihabattı var. 

3. — TEKLİFLER 

/. — izmir Mebusu Hact Süleyman Efendinin, . ftİfi kamunfeini Maarif Encümenine... 
umuru Maarifin esbabı terakkisi hakkında teklifi j BtR MEBUS — Efendim, evvelâ Lâyiha Encü-
kanunisi. (2/93) j menine gitsin. 

REİS — Umuru maarifin esbabı terakkisi hak- j REÎS — Evvelâ Lâyiha Encümeninle, «saniyen Ma
tında tzmir Mebusu Hacı Süteymao Efendimin *efc' ' arif Encümenine gönlderilidıi. 

*. — MUHTELİF EVRAK 
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5. — TAKRİRLER 

A: — istanbul Mebusu Salâhattm Beyin, Şehidi 
merhum Hafız Hüseyin Beyin, ailesine maaş tahsisi-
le taziye edilmesine dair takriri. 

BİR MEBUS — Bugün vefat «dert Hafız Hüse
yin Beyin aiüesüne Meclis namına beyan* ıtaziyet <sM-
mesini teklif ederini. 

REtS — Bu hususta bir takrir var, müsaade hu-
yumılursa okunsun* 

(Kâtip Üsküdar Mdbusu SaiahaiMiin Beyin (takriri
ni okudu) : 

Riyasetti OeKiTieryıe 
Şehidi muhterem Hafız Hüseyin Beytin altesime 

maaş tahsisiyle taziye ed*mesMj|i teklif ederini. 

Üsküdar Mebusu 
Salâha/tJOin 

OPERATÖR EMİN BEY (Bursa) ~ MÖsaade 
buyurun, merhumun Wiç bk kimsesi yoktur, 

Efradı altesinden yalnız (hemşiresinin bir kızı var
dır. Başka efradı aHestoden kimse yoktur. böyle yan-
tu§lak olmasın. 

NBBtL EFENOÎ <Karafoisarısahip) — Yeğeni 
var, 

MUSTAFA NECATI BEY (Saaıhao) — EfendS-
3er, Şehıİıd ımağfur Hafız Hüseyin, ilk Yunan'iHerİn 
îzmfir taanıuzunda onlnıa karşı nnüslümaıı ve Türk 
mntkâ, müs&üman ve Türk kudretini göstermek liçin-
ortaya atılmış. bir kahramandır. Dokuz arkadaşiyie 
beraber Akhisar Cephesinde düşmanın en ırmithiş 
akmlarma mukabele etmiş ve bttr buçuk senelik ha
yatı ıtarrhiyeskıde Hafız Hüseyin rmlkrtin rtanMnde 
ebedi bar nam bırakacak vartalar gösıteranıişjlıiır. Ao-
aavur ve ona inzimam eden daha bazı vakayjde Ha
fız Hüseyin akılferan kabul ederriûyeceğî derecede 
kahramanlıkta- göstermiş ve safiyetti atoâkiyesiıyte, 
hüsnunâyetiyle arkadaşlı&n arasında büyük bir mam 
kazanmıştır. Bir vakasını hâtıra oimafc üzere anlata
yım : Efendiler, büyük bir muhaneba başlamış, Y<u-
oarüter Akhisara taarruz eMSkteri zaman merhum tr&-
oajıeye çıkarak satâvat getiımâç ve AHahü Ekber tâ-
dasryiıe orduyu minareden İdame etmiştir. Üzerine 
tevcih olunan allaMar karşısında hiç şaşmmaanışür. 

Böyîe btfr kahraman kaybettiğimiz için cidden müte
essiriz. Arzu ediyoruz ki Büyük MtiHet Medfoi bu 
fcahramanm, kah»amanfiıklaravie mütenasip fedakâr
lıklarda butunsun. Tabiidir ki mSitâkrvtzfcı fedakâr 
evlâttan arasında Hafız Hüseyin gibi bir çok feda
kârlar yetişecektir. Onların açtığı bu yolda siterte-
ımek isteyen daha 'bir çok vatandaşlarımız vardır ve 
her halde gerek Hafız Hüseyinıin ve gerek bu uğur
da şehit odan arkadaşjaranızın intikamımı alacak fe-
dakârfıar yetişecektir. Bıinaenateyh biz burada ontaı 
yetiştirecek tesisat yapar ve oolarm namı mukadde-
sjni takdis edersek her hakte tarihe ve âtiye karşı va
zifemizi yapmış oluruz. Bendeniz Meclisin on dakika 
tatiüini teklif ederim. 

REÎS — Efendim müsaade buyuruıa, ımesete ma
lûm, Hafız Hüseyin Beyin vefatından müteessir ot-
madak kimse yoktur. Hepimiz müteessiriz. Şimdi şu 
takrirde iki tekftif var. Birisi, ailesine Mecfe namma 
beyanı taziyet Bunu 'tasvip buyurursanız bittabi re
vanı Riyaset, Meclis Namma Meclisin teessüraıtMM 
lizhar ederek ailesine beyanı taziyet eder. Bunu tas
dik ediyorsanız...? 

MAHMUT CELÂL BEY (Sacuhan) — Aflerâs 
ve slan arkadaşlarına. 

REİS — AfleSine maaş tahsisi... 

ALİ ULVİ BEY «Burdur) — Ailesi yok. 
RıEtS — Var, yok onu Hükümet düşünür. 

ıBİR MEBUS BEY — Efendim, mıuhrtaa muave
net ailesi varsa her halde Hükümet bunu nazarı îti-
bareaisın. 

REİS — Münasip görülüyor mu efendim? (Hay 
hay sadalan) Hafız Hüseyin Beyin matemi, taziye
si olmak üzere Meclisin on dakika tatilini teklif jedi-
yorîar. 

HACI TEVPTK EFENJDİ (Katığın) — Bendeniz 
(bir fatiha okunmasını teklif ediyorum, Meclisin ta
tilden ziyade., 

REİS — Bir fatiha okumakla iktifa edelim. Ha
fız Hüseyin Beyin ruhuna rizaen illah fatiha! (Fati
ha 'kaimen kiraet olundu). (Aflaih rahmet eylesin sa-
daları^ 
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7. — İNTİHAPLAR 

7. — İstiklâl mahkemelerine aza intihabı. 
REtS — Efendim, şimdi intihap meselesine geçi

yorum 
ıMüsaaoe 'buyurursanız söyleyeyim. Şimdi benim 

akitma gelen, intihapta, iki cihet var, birisi, yirmi bir 
kisî toptan intihap otunsun, (sonra dairelere aynîsin, 
üçer, üçer (Pek muvafık sadalan) birisi de; her dai
reye üçer kişi intihap etmek "(öyle uzun olur birin
ci teklif iyi sadalan)., 

REİS — Efendim, şdkkı evveli ihtiyar edenler el
lerini kaldırsın. Şikkı evvel 'kabul olundu. Efendim 
yirmi 'bor kişi istiklâl mahkemelerine toptan intihap 
olunacak. İntihap olunacak o yirmi bir kişi sonra 
yâdi tnaUkemeye, üçer üçer nasıl tefrik olunacak? 
(Divanı Riyaset ayırsın sonra düşünürüz «adaları). 

Şimdi 'bu cihet kabul olundu. 
REFİK ŞEVKET BEY {Saruhan) — Efendim, 

bîr şey soracağım. Şimdi efendim, malûmu âlîniz, 
Istitolâl mahkemeleıfi müdafaa! vatan meselesinin en 
'bariz 'bir misali olarak kabul olundu ve bu mesele
de »fayi vazife edecek arkadaşlara salâhiyeti fevka
lâde verilmiştir. Bilhassa 'burada bulunan Maliye 
Vekiline bir şey soracağım. Eğer buradan ayrılan 
mebus arkadaşlarımız bütün kudretlerini, kudret ve 
azametlerini fikarayı halk üzerin/de gösterecekler, ya
ni 'bu gün askerlikle müfeeöef olanlar üzerine tah
mil edecek olurlarsa muvafrfk olmaz. Bendeniz hiç 
intihaba Kizum görmem. Eğer askerlik mukabilinde 
bir bedel alınmaz, yani katı bir karar İte, zengin ve 
züğürt herkes haJkkmda askerlik mükdlefiyetİnin tat
bik edileceği bize Hükümet tarafından temin edile
cek olursa o zaman muvafakat ederiz, tşte o vakit 
istiklâl mahkemesine ftizum vartfir. Rica ederim Ma
liye Vekili Bey bu ciheti tenvir etsinler. Biz burada 
karar verdik ki; müslümanlardan bedeli nakti alınma
yacaktır. Hükümet bu hususta «daha tebligat yapma
dı. Binaenaleyh mülhakatta beden nakti nazarı iti
bara alınıyorsa İstiklâl mahkemelerinin lüzumu yok. 

REİS — Efendim, Maliye Vekili cevap vere
cek. Rİca ederim muhavere olmasın. 

iMALİYE VEKİLİ FERİT BEY (istanbul) — 
Efendim, Hükümet evvelâ bir bedeli nakti kanunu 
Heyeti âîryenize takdim etmişti. O bedeli naktî ka
nununun birinci maddesi müzakere edüdİ. Fakat 
<bdkH.it edildiği suretle kabul edilmediği cihetle tek
rar beraıyi tadil encümene havale edilmişti. Bugün 
encümendedir. Tetkdfcat yapılmaktadır. Binaenaleyh 

Hükümetin elinde değildir. Mesele encümeni âlinizin 
dindedir. 

NBBİL EFENDİ (Karabisarısahip) — Uykuya, 
salamuraya gitti. 

iMALtYE VElKtLt FERİT BEY (Devamla) — 
Hükümet orada, noktai nazarını, encümen karşısında 
müdafaa edecektir. Bedeli nakti kanunu bilhassa He
yeti âliyenize şevke Hükümeti mecbur ederi mesele, 
cephei 'harpte bulunan zabitanımıza ve ayni zaman
da bilhassa efralda; bu gün maatteessüf veremediği
miz maaşatı vermek ve o maaşatı tezyit etmek, cep-
hei harpte bulunan her nefere laakal Uç lira aylık 
vermek arzusunu yerine getirmek, (Üç lira azdır, on 
lira verilsin sadalan), Biz de biliyoruz azdır. îstitaatı 
maliyemiz olsa on lira verelim. Fakat bu kanun hiç 
olmazsa ibu kadarını yapabilmek arzusiyle Heyeti âli
yenize takdim edilmişti. Falkaıt elan encümendedir. 
Encümenden çıktıktan sonra ayni suretle maaşatı tez
yit etmek için hazırlanmış lâyihai kanuniye de cüz
dan tındadır. Takdim edilecektir. Bu, mesele! âhar-

REFİK ŞEVKET ©EY (Sarufoan) — Zaten o 
kabul olundu, Münakaşaya lüzum yok. 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY (İstanbul) — Ka
rarın nevi hakkındaki Hükümetin teklif eylediği lâ
yiha! kanuniye, encümen tarafından tadil edilerek 
Heyeti âliyeniz tarafından d'a Ikabul edilmiştir ki bu 
istiklâl mehaktmi tesis ediliyor. Binaenaleyh 'bendeniz 
Refik Şevket Bey biraderimize ne cevap vereyim? 
Birisi encümende bir kanun, diğeri Heyeti âlİyenîz 
tarafından kabul edilmiş bir kanunun tatbikatı. En
cümeninizin ve onu takiben Heyeti âtîyenizin vere
ceği karara Hükümet biuta'bi İttîba edecektir. 

REFİK ŞEVKET BEY (Samban) — Bilmiyor 
musunuz :lci beyim inkâr mı ediyorsunuz? Burada 
müslümanlardan bedeli nakti alınmasın diye karar 
verilmedi mS? Yalnız gayri müslimlerden alınsın di
ye karar verilmedi mi? 

'MALİYE VEKİLİ FERİT BEY (İstanbul) — 
Müsaade buyurunuz efendiler. Muhtelif vesilelerle 
{Heyeti âliyenize daima arz ediyoruz ki; Heyeti umu-
miıyenin, her hangi bir kanunun müzakeresi esna
sında izhar buyurmuş 'olduğu arzu, bir maddei ka
nunîye halinde Hükümete tebliğ edilmedikçe Heyeti 
âîİyanin malıdır. Binaenaleyh bir maddei kanuniye 
müzakere edilirken Heyeti âliye bir fikir izhar bu
yurur, anoafle bu, bir kanun maddesi değildir. Ne va-
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ıkit kanun maddesi suretinde tedvin edilir, netice ol
mak üzere reye vazedilir, Whassa ekser hususatta 
lâzım olduğu veçhile, -tayini esami ile karar 
verilir ve Hükümete tebliğ edilir, ondan sonra Hü
kümet 'bunu tatbik eder. 

'REFİK ŞEVKET BEY {Saruhan) — Mesulsünüz 
Ferit Bey. Bu gün bedeli ıraktî aldığınızdan dolayı 
mesulsünüz. Çünkü mükellefiyeti askeriye kanunu se-
fertberUkıte bedeli nafktiyj ımenediyör. 

İBtR MEBUS BEY — Aldığmız bedelleri iade 
edecek misiniz? 

FERİT BEY {Çorum) — O başka bir meseledir. 
HASAN FEHMİ BEY (Gümüşaae) — Reis 

Efendi! Usulü müzakere hakkında iki kelime söyle
meme müsaade [buyurur musunuz? İstiklâl mahkeme
lerinin 'intihabını görüşürken bedeli naktî kanunu
nun müzakeresine geçildi. Bununla hiç bir münase
beti yok, Refik Şevket Bey biraderimizin, istiklâl 
mabbemeterinin vazifelerinin mahdut veya şümul
lü olması hakkındaki sualini bendeniz varit görmü
yorum. Çünkü kanunun ruhu re ihtiva ettiği ahkâm 
gayet vazıh ve şümullüdür. Bu itBbarla. intihap yapı
lır, mahkemeler teşekkül eder, mahkemeler eğer va
zife ve salâhiyetierinde icra heyetleriyle arasında bir 
anlaşmazlık tahaddüs ederse o vakit Heyeti Cetİle 
böyle emrediyoruz der, böyle olması lâzım gelir 
diye kararım verir. Bir kere mahkeme intihap edil

meden, vazifeye başlamadan, bunların vazifeleri 
mahdut mudur, şümullü müdür? Diye müzakere fca^ 
pisi açmak doğru değildir. İntihaba geçelim. 

REİS — Efendim, şimdi bu varit değildir, der
desti müzakere olan intihap meselesine geçelim de-
nilryor. Bunu kabul edenler efterinİ kafehrsın. Kabul 
okundu. İntihaba başlıyoruz. 

TUNALI HİLIMİ BEY — On dakika tatil edil
sin de (Hacet yok sadalan). 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşane) — Reis 
Efendi! Müsaade buyurular mu? İsminiz okundukça 
reylerimizi oraya bırakalım, çünkü reyi hafidir. 

REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Reis Beyi 
ekseriyeti mutlaka mı aranacak? Bendeniz suhulet 
olmak üzere bir şey arz edeceğim: Brzkn nisabı ek
seriyetimiz (83) dür. Nisabı ekseriyetimiz «azan iti
bara alınsın da sonra bir ikinci, Üçüncü intihaba lü
zum kalmasın, (öyie şey mi olur? Sadalan) 

RBtfS — Efendim Mecliste hazır olanın ekseri-
yeti itibariyle olacak, 

{Tahriri reye mahsus kâğıtlar tevzi edilerek rey
ler yazddı. Kâtip (d) harfinden başlayarak azayı ki
ramın esamisini okudu. Yoklamada kumandanların, 
Maltada olanların mezun ve namevcut bulunanların 
esamisi gayri mezkûr bırakıldı ve tasnifi araya Rıza 
Nur Bey (Muş), Esat Bey {Lâzistan), Celâl Bey {Genç) 
memur edilerek on beş dakika teneffüs edilmek üzere 
celse tatil edildi.) 

İKtNCt CELSE 

Açılma Saati : 4 Badezzeval 

REİS : Reisi Sanı Vekifi Vehbi Efendi Hazrederî 

KÂTİP : Haydar Bey (Kütahya) 

REHS — Efendim, Mlecttei açıyoruz. Bir iki me- I mazbata var, o okunacak, sonra ruznamei müzake-
zunîyet tekriri van Onlar okunacak. Badehu bir I rata geçeceğiz^ 

İ. — Erzurum Mebusu Durak ve Necati Beylerin, 
mezuniyet talebine dair takrirleri, 

REİS — Erzurum Mebusu Durak ve Süleyman 
Necati Beylerin takrirleri a 

2. — AZAYİ KİRAM MUAMELÂTI 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Cebesine 

MetnSeketİmİzdeti ıtnfikât edeli hayli zaman ol
duğundan ve behemehal gitmemiz mufctazj buiundu-
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ğundan emsalsiz veçhile İkişer ay müddetle mezuni
yet İta buyunilmasını istirham evleriz efendim. 

18 Eylül 133Ö 
Erzurum Mebusu Erzurum Mdbusu 

Mustafa Durak Süleyman Necati 
(Kabul sesleri). 

REİS — 'Kabul ediliyor mu? Kabul edenler elle
rini kabhrsm,., Kabul edildi, 

2. — Muş Mebusu Osman Kadri Beyin, mezuni
yet talebine dair takriri. 

KÂTİP HAYDAR BEY «(Kütahya) — Yine Di
vanı Riyasetten geçmiş, 'Muş Mebusu Osman Kadri 
(Beyin mezuniyet tahriri 

Büyük IMi 11 et Meclisi Riyaseti Cetilesme 
Ailemi alıp yine avdet arzusundayım. Mevsim 

itibariyle havaların tebeddül edebilmesi hasebiyle av
det kabil olamazsa bizzarure memleketimde baharı 
'bekleyeceğimden altı ay müddetle terhisime müsaade 
bu vurulmasını rica eylerim. Ferman Hazreti menle-
hülemrindir. 

16 Eylül 1336 
Muş Mebusu 
Osman Kadri 

2. — Konyalıların vezaifi vataniyelerini ifaya şitap 
eylediklerine dair Konya'dan mebuslarına gelen telg
raflar. 

REFİK (BEY ((Konya) — Müsaade buyurun efen
dim. Ruznamedeki kanunun müzakeresine başlama
dan evvel dairei intihabiyemden aldığım iki telgrafı 
•Heyeti Muhteremenize berayi malûmat arz edece
ğim. Malûmu âliniz, Uşak'uı 'bazı eslbap dolayısiyle 
düşmanlarımız tarafından işgalini müteakip, [her 
memlekette olduğu gibi, (Konya'da da, yakınlaşan 
•tehlikenin ehemmiyeti daha etrafiyle nazarı dikkate 
alınarak halkın bütün sunufundan müteşekkil oknak 
üzere bir heyet işe başlamıştı. 'Bu heyetin verdiği 
karar neticesi olarak, bilûmum ahalinin, düşmanın 
günden güne yakınlaşmasından mütevellit tehlike 
ve elim ahval 'karşısında İş basına daveti kararlaştı
rılmıştı. "Bu cümleden olmak üzere 'bendeniz, dairei 
intihabiyemden geldikten sonra orada bulunan arka
daşlarımız, ulemâ, eşraf, tüccar ve bütün sunufu halik 
faahyefclerine devam ediyorlardı. 'Burada Ktmya ah
vali hakkında fırsat düştükçe arz ettiğim veçhile 
Konya, bu günkü vaziyetimizin en iyi ve yegâne & 
tinatgâhıdır. Konya'dan azami derecede istifade ede
ceğiz, Bu sözleri söylediğim zaman itotimalfci Heyeti 

REİS — (Kabul olunuyor mu?.. (Kabul sesleri) 
Kabul edenler ellerini kaldırsın. Kabul olundu. 

3. — Gümüşhane Mebusu Ruşen Beyin intihap 
mazbatasına dair mazbataları Tetkik Encümeni maz
batası. 

<REİS — Gümüşhane Mebusu Ruşen Efendinin 
maz'batai intihabiyesi var, okunacak: 

Gümüşhane mebusluğuna intihap olunan İpekçi-
zade Ruşen Efendiye ait işbu mazbata bittetkfk me
busluğuna mani ahvali görülmeyen ve usul ve ka
nuna muvafık intihap edildiği anlaşılan mumaileyhin 
mebusluğu biUittirak kaSbul edildi. 

20 Eylül 13*6 

HÂŞtM 'BEY <Çorum) — 'Mazbatanın tarihi kaç? 
KÂ^rtP HAYDAR BEY (Kütahya) — 1 Ağus

tos 13%. 
REtS — Gümüşhane Mebusu Ruşen Efendinin 

mebusluğu kabul olunuyor mu? (Kabul sesleri). Ka
bul (buyuranlar ellerini kaldırsınlar. Ruşen 'Efendinin 
mdbusluğu kabul olundu. 

Ara tasnif olunuyor. Şimdi ihracat resminin tez
yidi hakkındaki bakiyei müzakerat var efendim. Ka
nunun dördüncü maddesi müzakere olunuyor. 

Muhterememiz arasında, Konyalılar 'ne yaptı, ne 
yapıyor? Suali irat edilmişti ve bu sualin sorulması
nı da bendeniz pek haklı buluyordum. Ve yine o 
müzakereler zamanında; diyordum ki: Konya, Kon
yalılar çok şey yapmıştır ve çok şey yapacaktır. \% 
yâlnız idare meselesindedir, tşte bu <gün, foamdolsun o 
vaziyet ıslah edilmiş ve orada vaziyeti tamamiyle ihata 
eden bir vali, idare ilmine vakıf bir zatı muhterem 
bulunduğu için, bu gün sunufu halkı etrafına topla
mış ve meşrutiyetin bidayetinden itibaren başlayan 
ve tetkik edilecek olursa hepsi bir fındık kabuğu dol
durmayacak olan fırka münazaaları ortadan kalkmış 
ve memleketin bu günkü tehlikesi etrafında bütün 
halk candan heyecana gelmiştir. Onu samimi misali 
olmak üzere diyorlar ki: Gece gündüz çalışıyoruz, 
Mahaltata bizzat giderek asker topluyoruz, «300» den 
«315» e kadar silah altına davet ettik, silah istedik, 
halk fevç fevç gelmeye ve toplanmaya başladı. İlk 
kafile cumartesi trenle hareket edecektir. •«! 500» 
kisttik alayı yalnız, Konya merkez kasabasından te
min ve ikmale çalışıyoruz. Diğer şuabattan de gön
derilecek kuvvetlerle, mübarek topraklarımızı müda
faa edecek ve düşmana darbei intikamı indirecek mü
him bir kuvveti, inşallah cephelere şevke muvaffak ola-

6. — MUHTELİF EVRAK (Devtatn) 
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cağız. Memleketin muhafaza! 'hayat ve istiklâlinin 
'Konya'nın -hareket ve faaliyetine muhtaç olduğunu 
her gün vesaiti muhtelife ile anlatmaktan geri dur
muyoruz. Tevfik ve muzafferiyet Agahtandır. Vali
den Allah razı olsun, bütün mevcudiyetiyle gayretine 
•berdevamdır. Bu himmetler her gün mütezayit bir su
rette tesirini göstermeye başladı. Her tarafta silâh ve 
paraca yapılan muavenetlerin yekûnu günden güne zi-
yadeleşiyior. Vali Bey bu saıbaıh Mustafa Kemal Paşa 
Hazretleriyle, size telgrafla kanaatini bildirdi. Sizde 
memnun olacaksınız, bizler vezaifi diniye ve vata-
niyemizi ifada hummalı bir faaliyetle çalışmaktan geri 
durmuyoruz ve durmayacağız. Yalnız cephelere gön
derilen kuvvetlerimiz hüsnü istihdam edilerek firarın 
önüne geçilse... • Bu noktaya bilhassa nazarı dikka
tinizi cellbederim - giden efrada mütemadiyen irşat 
ve nasihten geri durmuyoruz, Geri gelenleri de yap
tığımız teşkilatla yakalayarak, en şedit cezalar görmek. 
üzere Hükümete tevdiye çalışıyoruz. 

Bu telgrafı 19 Eylül 1336 tarihinde vermişlerdi, 
dün yine bir te%raıf veriyorlar «Bugün ilk kafilei ha
maset olarak beşyüz kadar efrat ve birçok hediye 
ve esliha ve otuz kadar eşraf ile maan cepheye azi
met ediyoruz. Konya vezaifi tarihiyesini fiilen İfaya 
başlamıştır. Bütün halkta vezaifi vatanperverane 
meşhuttur, bergün silâh ve efrat ve cephane 
itasında faaliyet artıyor, fartı meserretten ağlıyoruz. 
Cenabmak muinimiz olsun. Sevkİyat tevali ediyor» 

1. — İhracat rüsumu hakkında kanun lâyihası 
ve Muvazenei Maliye ve iktisat encümenleri mazba-
tatarı. 

REİS — Efendim ihracat resmini tezyit eden 
kanunun bu'kıyei müzakeratma -geçiyoruz. Dördündü 
maddede kalmıştık, dördüncü madde okunacak. 

MADDE 4. — İhracat resmine tabi ibütün me-
vaddan gümrüklerce berveçhi muharrer alınacak re
simden maada hiç bir idare ve hiç ibir kimse tarafın
dan her ne nam ile diğer bir resim alınamaz. 

REİS — Buna dair söz söyleyecek var mı? (Ka
bul sesleri) Kabul buyuruluyor mu? 

TAHSİN BEY (Aydın) — Reis Bey Söz isterim. 
REflS — Buyurun.. 

(Teşekkür ederiz sesleri), İşte efendiler, Konya ve 
Konyalılar vezaifi hamiyetini, vezaifi diniyesmi, ve
zaifi mecburei vataniyestmi, ifaya başlamış/tır. Her za
man olduğu gibi sizi (kemali itminanla temin ederim: 
Konya azami İstifadeyi, azami muaveneti ve hizmeti 
yapacaktır. Yetişir ki, her yere, Konya'ya gönderdi
ğimiz gibi, iyi idare adamı gönderelim, bu, 'kâfidir. 
(Teşekkür ederiz sesleri). 

HASİP BEY (Maraş) — Makamı Riyaset cevap 
versin... 

REİS — Efendim ihracat resmine ait kanunun 
dördüncü maddesinin müzakeresine geçiyoruz. 

HÂŞİM BEY (Çorum) — Efendim, münasipse 
Konyalıların gösterdiği şu hamaset ve (hamiyetten 
dolayı Medis namına bir teşekkür yazalım. 

REİS — Bu telgraf resmi değil... Bu telgraf arka
daştınız Kâzım Hüsnü, Musa Kâzım Efendi ve Vali 
Bey tarafından bize geliyor. Bizim şahsımıza aittir, 
Fakat Meclisi tenvir için Refik Bey olkudu ki, Mec-
'lİs haberdar olsun diye.. 

HÂŞİM BEY (Çorum) — Biz de Konya'nın şu 
gayretgüzarlığına karşı bir teşekkür yazalım.. 

REİS — Meclîs namına bir teşekkür yazılmasını 
tensip buyuruyor musunuz? {Hay, hay sesleri). O 
halde Divanı Riyasetten bir teşekkür yazılsın.. 

TAHSİN BEY (Aydın) — Efendim bu kanun 
mevkii tatbika konduktan sonra hiç bir kimse tara
fından, biç bir suretle hiç bir resim tahsil olunamaz 
diyor; demek bu kanunun neşrinden sonra hu madde 
tatbik olunacak. O halde bu bir madde! teyidiye ister. 
Çünkü elan görüyoruz ki mülhakatta birçok rüsum 
ve tekâlif, keyfi bir surette, tarhedilip, •tahsil- edili
yor. Binaenaleyh bunu tahsil edenler hakkında bir 
ceza tertip etmek lâzım gelir. Bunsuz bir kamın ol
maz. 'Bu maddenin -İlâvesi lazımdır, Yoksa bu keyfi 
icraat devam edip gidecektir. Bu ntadded •teyidiyenin 
bu kanuna ilâvesini teklif ederim. 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY (İstanbul) — 
'Efendim dördüncü maddede «gümrüklerce berveçhi 
muharrer alınacak resimden maada» deniliyor. Hal
buki gümrüklerce alınan, ithalât ve İhracat resimle-
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finden maada meselâ ardiye ve saire gibi birtakım 
resimler daha vardır. Binaenaleyh bendeniz teklif edi
yorum: «Gümrüklerce fcavamini mevzua dairesinde 
alınacak resimden maada» diyelim de bu suretle tas
rîh edHmiş otsun, 

TAHStN BEY (Aydın) — Oktruva resmi ne ola
cak? 

MALÎYE VBKİLÎ FBRÎT BEY (istanbul) — 
Müsaade buyurun etendim, ithalât resmini Heyeti 
ÂÜyeniz vazeddnceye 'kadar, ithalâttan ofctruıva resmi 
alıyorlardı. îthaılât resmini vazettikten sonra 'bunu 
almamaya başladılar. İhracat resmi de ayniyle ola
caktır. 

ihracat resmİrti 'vazettikten donra, bir metadan ilci 
kere İhracat resmi alınamayacağındaa dolayı hususi 
surette alınan bu resimler de alınmayacaktır. Buna 
katiyen emin oflunuz efendim, 

REFÎK ŞEVKET BEY (Sarahati) — Şimdi efen
dim Maliye Vekili Beyefendinin müteaddit mütalebatı 
meyanında, daima hedefi taarruzu olan bîr müessese 
varsa, o da 'Müdafaai hukuk cemiyetleridir. Daima 
hedefi taarruzu 'bir cihet varsa - para cihetinden -
münhasıran Müdafaai hukuk cemiyetleridir. Gerek 
celsei hafiyelerde, gerek celseî âleniyelerde münha
sıran bunu tekrar etmişlerdir, iBu böyle olmakla be
raber, İtendi .teklifi kanunilerine, bu encümenin ilâve 
«ittiği dördüncü maddeyi koymamışlardır. Yani en
cümen, Maliye Vekilinden daha ziyade gayret gös
termiştir. 'Ben kıraldan ziyade kıraj 'taraftarı olmaya 
katiyen razı değilim. Gelelim, Maliye Vekili Beye
fendi daima nakarat suretinde söylüyor ki; eğer is
teğimiz paraları verirseniz, eğer istediğimiz teklifatı 
yaparsanız, biz sizi gayrimeşru surette alınan para
lardan, bilmem ne suretle alınan paralardan kurtara
cağız. Yani bütün maksat ve hedefleri; bizi öyle bir 
vaziyete koyuyor ki; hepimiz müşteki ve hiç işimiz 
kalmamış da, bizi M'üdafaaı hukuk cemiyetlerinden 
kurtarmak, için, esbabı muvaffakiyetini tasrih etmek 
üzere hep paradan bahsediyor ve ancak bunu gös
teriyor. Eğer 'Maliye Vekili 'Beyefendi istanbul'dan 
5calk(p da doğrudan doğruya buraya gelmemiş olsa
lardı. 

RBİS — Refik Şevket Bey dördüncü madde hak
kında söyleyin.. 

REFİK ŞEVKET BEY (Devamla) — Kendileri 
İzahat vermişlerdir. Mazbata muharriri izahat vere
cekler... Eğer tstanbuldan kalkıp ta Ankaraya gel
memiş olsaydı.. Müdafaa» hukukların ta İzmirin işga-
lindenberi yapmış oldukları hizmetleri - demiyorum 

ki muntazamdır, mükemmeldir, yüzde altmış hata
lıdır, yüzde kırk hatalıdır - bunları bilmiş olsalardı, 
zannederim ki, bu kadar tarizde bulunmazlardır, 
onları yıkmak için, onların vesait ve menbalarını 
yıkmak için, devirmek için bu kadar hücum etmez
lerdi (Hücum yok sesleri). Müsaade buyurun. Müda
faai hukuk cemiyetlerini kaldırınca onların vazife
sini ben göreceğim, ben bakacağım askere denili
yor. Hazine, bu züğürtlüğiyle müdafaai hukuk va
zifesini yapamaz. Otuz lira maaş veremez. Kuvayi 
milliye askerlerine otuz, kırk, elli lira maaş verile
mezse efendiler, ne Bolu, ne Yozgat, ne Adapazarı 
muvaffakiyetleri olur, ne de cephelerdeki Demirci 
ve Kütahya muvaffakiyetleri olur. Rica ederim. On 
kuruş verdiğimiz askerlerin maaşını tezyit etmek İs
tiyoruz. 'Onu bile halâ teklif halinden çıkaramayan 
Maliye Vekili Beyefendi, kuvayi milliyenin mutlaka 
paralarını, belağan mabelağ vereceğim derse, bir şeyi 
vaktinden evvel vadetmekle, mesuliyet altına girmiş 
olur. Müdafaai hukukların en büyük muvaffakiyetle
ri; gidiniz görünüz, işte Afyon Karahisarı, Eskişehir, 
işte Bilecik havalisi... Mesele, kuvayi milliye namı 
altında çalışanlara para vermekten ziyade, eyyamı 
felakette onların ailelerine bakmaktır. 

•Efendiler sorarım, rica ederim o Maliye veki
linden; para almasınlar, kasalarını doldurmasınlar 
dediği Müdafaai hukuk cemiyetlerinin vezaifine ba
kabilecekler mi? Fukarayı muhacirine bakabilecek
ler mi? Onun için efendim bendeniz bilhassa rica 
ederim; Müdafaai hukuk cemiyetleri, gayri munta
zam olmakla ve mazbut bir şekilde müesses bîr heyet 
olmamakla beraber; her halde nafi ve bizim yürek
lerimizde, nefret değil, bilâkis muhabbet uyandırmış 
bir müessesedir. Onların ıslahı tarafını iltizam ede
lim, onlar tarafından hiç bir veçhile rüsum alınmı-
yacaktır demiyelim. Memleketlerini düşünen heyet
ler, kendi kendilerini idare edecek bk şekilde olsun... 
Fakat elverir ki aralarında makul ve meşru iane 
toplasınlar... Yoksa para toplamayın diye, vazife
lerine müdahale ettiğimiz, para toplamalarını kesti
ğimiz gün, vaziyetimiz kesbi ehemmiyet eder. Bu 
cemiyetlerin yanlış çalıştıklarını, iyi çalışamadıklarını 
itiraf ediyorum. Mamafih, müfit çalıştıklarına ka
niim. Müdafaai milliyenin vazifelerini, hizmetlerini 
inkâr etmek gibi, bizim vaziyetimize katiyen yakış
mayan bîr hale düşmüş olmıyalım.. Bendeniz bir 
defa daha diyorum ki - esasen Kanunu esaside mu
harrerdir. efendim - hiç bir kimsenin vergi tarhına 
hakkı yoktur. Dördüncü madde fazladır, 
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HAŞÎM BEY (Çorum) — Niçin alıyorlar? 
REFİK ŞEVKET BEY (Devamla) — Müsaade 

buyurun. Kanunda mevcut değil iken alanlar, acaba 
kanuna geçince almıyacaklar mı? Demek ki patırdı 
para etmiyor. Böyle madde. Kanunu esaside muhar
rerdir. Meclisi teşriinin kararı olmaksızın vergi ve re
sim alınamaz. Bütün dünyada fenalık olur. Binaen
aleyh kuvvei teyidiye bulalım... Zaten kanunda 
mevcut olan şeyleri yazmıyalım.., Kuvvei teyidİyeyi 
yazalım. Bendeniz, dördüncü madde olarak iktisat 
encümeni tarafından, bilâ lüzum ve gayretkeşlik neti
cesi olarak ve belki Ferit Beyin müteaddit nutuk
ları tesiri olarak... 

SOYSALLI ÎSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) — 
Affedersiniz. 

REFİK ŞEVKET BEY (Devamla) — Yazılan 
bu maddenin kaldırılmasını teklif ederim. Artık 
Müdafaa! hukuk cemiyetlerine; kendi kendilerine 
memleketlerine yardım etmek için, ordunun bu güne 
kadar levazım idareciliğini yapan ve elan yapmakta 
olan ve bize ananelik numunelerini gösteren ve bu 
gün bir tanesini gördüğümüz Hafız Hüseyin Efen
dileri yetiştiren cemiyetlere, rica ederim bu kadar 
taarruz etmiyelim. 

RÜŞTÜ BEY (Kastamonu) — Niçin böyle ni-
fakçuyane taarruz ediyorsunuz? 

REFİK ŞEVKET BEY (Devamla) — Nifak de
ğil, müdafaaya mecburum... Onun İçin, Müdafaai 
hukuk cemiyetleri vergi ve resim tarhetmesin demek 
manasızdır. Çünkü Kanunu esaside vardır. Yalnız 
Hükümet; İthalât ve ihracat resmi alınan hususta 
dair... Bir de tabir koymuşlar; buraya; hiç bir idare, 
hiç bir kimse, hiç bir resim almryacak diye... 

HAŞİM BEY (Çorum) — Efendim, bu, yalnız 
ihracat ve ithalât meselesine aittir. 
REFlK ŞEVKET BEY (Devamla) — Beyefendi, 

hiç kimse tarafından, her ne nam ile olursa olsun, 
bir resim alınamayacak diyor. Benim muhacir evlat
larıma kardeşlerime, bakan sen değilsin, Müdafaai 
Hukuk cemiyetleridir. Onun için bendeniz dördün
cü maddenin tayyini teklif ediyorum. 

HAŞÎM BEY (Çorum) — O bununla alâkadar 
değil. 

MALİYE VEKİLÎ FERİT BEY (istanbul) — 
Efendim, dördüncü maddenin buraya İthali hakkın
da bendenizin ne bir teklifim oldu, ne de bu husus
ta encümende fcir müzakere geçti. Geçti- ise söylesin
ler. Encümen bunu telhis ederek ve vaziyeti intizam 
haline sokmak İçin bu maddeyi buraya koymuşlar. 

Kuvvei teyidiyesi yoktur buyuruyorlar. Refik Şev
ket Beyin bu hususta fikirlerine iştirak ederim. Esa
sen bu, kanunda mevcuttur. Bu tarzda hareket eden
ler kalebent cezasiyle tecziye olunur. Bu suretle 
gayet şiddetli cezalar mevzudur. Fakat bu cezalar 
tatbik edilememektedir. Niçin? Bu da bir İhtiyaçtan 
tevellüt etmiştir. Yalnız şuna teessüf ederim ki; ne 
burada izhar edilmiş hissiyatı; hattâ İzhar edilmiş 
değil, ifnam edilmemiş bir fikri bendenize atfederek 
ifadatta bulunuyorlar. 

HAŞtM BEY (Çorum) — Suİ telâkki oldu. 
MALİYE VEKİLİ FERİT BEY (Devamla) Ka

tiyen bu güne kadar, heyeti aliyenizİ jşhat ederim. 
Müdafaai Milliye heyetlerine garaz, ivaz, taarruz... 
(Refik Şevket Beye hitaben). Daha ne buyurdunuz? 
(Handeler)... gibi hücum suretinde bendeniz katiyen 
bîr fikir takip etmedim. Daha bundan iki gün ev
velki ifadatımı Heyetf Aliyenize hatırlatmak isterim. 
Diyordum ki: Müdafaai hukuk cemiyetleri Memle
ketin ihtiyacatı vataniyesini temin etmek için te
vellüt etmiştir. 

İstanbul Hükümeti, memleketin müdafaai milliye-
sini gayet kudretsiz, cebin bir surette elinden bırak
tığı bir zamandan beri bu memleketin ihtiyacatı mil-
liyesini, münevveranın ihtiyacatı fikriyesini tatmin 
etmek için teşekkül etmiştir. Hizmetleri meşkûrdur. 
Kaç defa tekrar ettim. Rica ederim söyleyiniz. (Evet, 
Evet sesleri). Rica ederim, böyle söylenmedik bir sö
zü kimseye isnat etmeyiniz. Şimdi tekrar ediyorum; 
terettüp eden mesuliyetleri üzerime almaktan kork
mam, şimdi diyorum ki, evet, o teşkilât o zamanın 
ihtiyacından tevellüt etmiş bir mevcudiyettir. Fakat 
bu zamanın ihtiyaç, intizamında, Devletin şekM resmi
si içerisine girmesini icap eder. Bendeniz bu maksadı 
takip ederim. (Alkışlar). Bunlar için, hattâ o zaman 
heyeti aliyenize arzettim. Biz bunlar İçin, kendi bu
yurdukları gibi, katiyen ânİ hareket etmiyoruz. Ka
deme kademe hareket ediyoruz ve bunun için tek
rarını ahsen bulduğum halde böyle bir maddeyi tek
lif etmedim. Fakat yarın veya o bir gün hazırladığım 
bütçenizi tanzim etmek üzere kanun geldiği zaman, 
orada bundan şedit bir ceza talep edeceğim ve o za
man bütçemiz kapanmış, bütün ihtiyacatı m iz temin 
edilmiş olduğu için, alnım açık olarak buraya gele
ceğim. 

Hayır efendiler! Devlete çalışmak isteyenler, Dev
letin tayin ettiği kadro ve intizam dahilinde muave
net yaparlar. Fakat halkın üzerine üç taraftan resim 
vazedilemez. Bunlar İntizamsızlıktır. Bu, bizim takip 
ettiğimiz gayeyi, gayei mübecceleyi akamete sürük-
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liyecekür. Fakat bunu şimdi söylemiyorum ve şimdi 
istemiyorum. Onun için buraya çıkınca kuvveİ teidiye 
istemedim. Mademki encümen bunu talep etmiş, pek 
alâ olsun dedim. Fakat yine bunu tamamiyle takip 
edecek değilim. Bu gün ben vazifelen takip etmeli
yim. Bu suretle resim alanları, hususi resim alan fan 
takip etmiyorum... Ne İçin? arz ettiğim gft»İ, bunların 
ıbenüz ifa etmekte oldukları hidemat mevcuttur ve 
sonra dedim ki: Müdafaai hukuk cemiyetleri, milli 
vazifeler görmüşlerdir. Şimdiden sonra da görebilir
ler. Muhacirin için, irşat için çalışabilirler, bir takım 
ihtiyacatı ruhiye ve içtimaiye için çalışabilirler. Bun
lar için kanun vardır ve yine bu kavanini mevzua 
içinde çalışırlar. Tadil edecek isek tadil ederiz, hakla
rını tevzi ederiz. Fakat bir çerçeve dahiline koyarız. 
Öyle çerçevesiz hareket; muntazam bir Devlete ya
kışmaz ve muntazam bî<r Devlette kabul edilemez. 
Tekrar ediyorum. Efendim: Ben bunlara taariz su
retinde hiç bîr şey söylemedim. Son derece kahra
manlıkları vardır. Hatta; hikâye buyurdular: Beye
fendinin biraderleri de bir kıta kumandanı imiş Onun 
da hakikaten gayretli bir kumandan olduğunu işit
tim. Binaenaleyh, şayanı takdirdir. Vatanı İçin ölen, 
vatanı için çalışanlara değil hücum ve taarruz, hattâ 
istihfaf etmek, milliyet namına bir hakarettir. (Alkış
lar). Binaenaleyh, beyanatımın süi tefehhüm edilme
mesini rica ederim. Benim kanaatim; intizam olduğu 
zaman bu millet yaşayacak, başka türlü değil, (doğru 
sesleri). Evvelce de Heyeti Alİyenize arzetmiştim; 
tekrar ediyorum: Evvelce Müdafaai hukuk cemiyet
leri tarafından konulan şeyleri, biz peyderpey dairei 
intizam ve kanuna İrca ediyoruz. İthalât resmi alı
yorlardı, biz ithalât resmi koyduk ve alacağız... İhra
cat resmi alıyorlardı, biz ihracat resmi de koyacağız. 
Arkadaşlarımdan birisi ihtar etti, ben kırmızı rey ve
receğim; Çünkü ayni surette dahilde de oktrova res
mi alınıyor dedi. Evet hudutlarımızın içinde böyle 
bir şey almıyor ve daha bunun gibi başka şeyler de 
alınıyor. Onlarla ve bütçemi tevzin edinceye kadar 
sizinle uğraşacağım; bütçemi tevzin ettikten sonra, 
daireme çekilirim, o zaman dairemin intizamını, me
murlarımın suistimallerini ve maliyenin idaresizlikle
rini takip ederim. Şimdi takip etmeğe vaktim yok
tur. Heyeti Âliyenizden daima bunu İstiyorum. 
Eğer bunları kabul ederseniz tabii benim de tasdia-
tımdan kurtulmuş olacaksınız. Kabul etmedikçe tas-
diatım bakidir. 

REİS — Müzakerenin kifayetine dair bir takrir 
var efendim. (Gürültüler), (Olamaz sadaları)... Diğer 
taraftan (Devam, devam sesleri), (Gürültüler). 

SOYSALLI İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) — 
Söz isterim. Encümene tariz edildi. Cevap verece
ğim... (Gürültüler). Encümen namına söylemeğe mec
burum (Devam sesleri), 

Encümen, bîr nazırın tesiri altında kalmasını ka
bul edemez. Bir nazırın tazyikından encümen mü
teessir olamaz. O maddeyi menfaati memleket na
mına kendimiz düşündük ve kendimiz koyduk. Refik 
Ş»vket Beyin sözünü reddederim. 

Riyaseti Celİleye 
Mesele lâyikiyle tavazzuh ve tenevvür etti

ğinden müzafceren'İn kifayetine karar verilmesini tek
lif eylerim. 

Sfverek Mebusu 
Mustafa Lûtfi 

REÎ1S — Müzakerenin kifayetini kabul edenler 
ellerini kaldırsın. (Kabul olundu. 

Efendim, şimdi maddeyi reye koyacağım.. 
MALİYE VBKIİL'İ FERİT BEY (İstanbul) — 

«ÎKavanini mevzua dairesinde» suretinde tashih edil
mesini rica ederim. 

REİS — Maliye Nazırının bir teklrfi var, -«[Ka
vanini mevzua dairesinde» suretinde tashihini kabul 
edenler ellerini kaldırsın. (Kabul dundu efendim. 
Takrirler vardır, okunacak dinleyelim. 

Riyaseti Celİleye 
Dördüncü maddenin tayyini teklif ederim. 

Samban Mebusu 
Refiık Şevket 

REİiS — Bu takriri kabul edenler ellerini kaldır
sın. Kabul olunmadı, 

Riyaseti Celİleye 
Dördüncü maddenin berveçhı âti tadilini teklif 

eylerim: 
MADDE 4, — İhracata ait emvali ticariyeden ber-

veçhi muharrer gümrüklerce alınacak resimden maa
da, her ne nam İle olursa olsun, emvali mezkûre üze
rinden iaşe ve sair gûna resim alınmaz. 

Canrb Mebusu 
Şükrü 

iR'HİS — Bu takriri kabul edenler ellerini kaldir-
sın. Kabul olunmadı. 

Efendim, maddeyi Maliye (Nazırının tadili veçhi
le aynen reye koyuyorum. 

MAIDDE 4. — İhracat resmine tâbi bütün mevad-
dan 'gümrüklerce kavanini mevzua dairesinde alına
cak resimden maada biç bir idare ye hiç bîr kimse ta
rafından her ne nam 'ile diğer bîr resim alınamaz. 
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RBİS — Bunu kabul edenler ellerini kaldırsın. 
Kabul edildi. 

Beşinci maddeye geçiyoruz. 
MADDE 5, — işbu kanun her mahalde tarihî 

neşir ve ilânından muteberdir. 
REÎS — Bunu kabul edenler ellerini kaldırsın. 

Kabul ©dildi. 
Altıncı maddeye geçiyoruz, 
•MADDE 6. — işbu kanunun icrasına Maliye Ve-

kiÜ memurdur. 
IREİS — Bu maddeyi kabul edenler ellerini kal

dırsın. Kaıbul olundu efendim. Bu kanunun buraya 
tevdiinde müstaceliyet kararı kabul olunmuştu. Onun 
için ikinci bir müzakeresine lüzum yoktur. Şimdi ta
yini esami ile reye koyacağız. 

İHAMDI NAİMIK ıBEY ıfltzmit) — Heyeti umumî-
yesi hakkında bir kişinin söz söylemeğe hakkı vardır. 
Söz söyleyeceğim Reis Bey.. 

HAŞlİM BEY (Çorum) — Zahmet buyurmayınız. 
HAMDI NAMIK BEY (izmit) — Dünyanın me-

calisi teşriiyesinin hiç birinde görülmüş bir hadise 
değildir. Hükümet bizden on para isterken yirmi pa
ra verdik, Beş kuruş isterken on kuruş verdik. Bina
enaleyh bu Hükümetten ziyade Hükümet taraftan ol
mak, Meclisin ciddiyeti teşriiyesile gayri kabili teliftir. 
Zira m iiekkillerimiz bizi buraya hukuk ve menafimi 
müdafaa etmek için göndermişlerdir. (Para almak için 
sesleri). Bendeniz para almayalım demiyorum. Fakat 
millet bizi kendi hukuk ve menafiini müdafaa etmek 
için göndermiş. Yoksa Hükümetin, memleket için mu
z u olarak teklif 'edeceği kanunları alelamya kabul için 
göndermemiştir. 

Sonra 'Refik Şevket Beyin beyanatma bendeniz 
iştirak ederim. O gün Maliye Vekili Beyefendi bu
yurdular ki, müdafaai hukuk cemiyetlerinin artık mev
cudiyetlerine.. 

(RÜŞTÜ rBEY (Kastamonu) — O ciheti açmayın,. 
(Gürültüler). 

HAMDt NAMİK. «EY (Devamla) — Misal söy
leyeceğim. O zaman buyurmuşlardı ki.. 

RÜŞTÜ BEY ((Kastamonu) — Memlekete nifak 
tohumu ekiyorsunuz, günahtır {Gürültüler). 

HAMDİ NAMIK BEY ((Devamla) — Bu gibi İh-
tiyacatı askeriye ve milliyeyi Harinei maHye tesviye 
edecektir. Binaenaleyh bunların vücuduna lüzum kal
mamıştır dediler. Halbu ki, biz müdafaai hukuk ce
miyetlerinin ilgasına karar vermedik efendim. Temini 
intizamı için, memurini mülkiyenin idaresine verme
ğe karar verdik. Sonra geçen gün dairei intihabiyeme 
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ait müdafaai hukuk cemiyetinin yine İhtiyacatı aske
riye jçin verdikleri bir para İçin kendilerine müra
caat ettikleri zaman bu, Hazine! maliyeye ait bir şey 
değildir, bunu tediye edemeyiz dediler. Madamki, 
Hazinei maliye taahhüt ediyor, tesviye etmesi lazım
dır, Kezalik Bursa Valisi Hacim Beyin emrİle Kara-
mursal fabrikasından alınan iki milyon şu kadar ku
ruşluk kumaşların parası için diyorlar ki, Hacim Be
ye müracaat etsinler. 

tttÜŞTÜ BEY (Kastamonu) — Ne müzakere edi
yoruz? İhracat kanununu müzakere ediyoruz. Bunla
ra lüzum yok .(GürüMler). 

TÜKALI HflUMt «EY (Bolu) — Çünki bu mil
leti sahavete teşvik edeceğimize hasisliğe davet edi
yoruz. 

REİS — Hilmi Bey yerinize oturunuz. 
HAİMDİ MAİMIK BEY (Devamla) — Efendim, 

şahsiyetlerine hürmetkar olduğum Maliye vekilinin 
caztbedar nutuklarına mağlup olupta böyle memle
ketin menafüni.. 

IRIÜİŞTÜ IBBY (Kastamonu) — Reddederiz, âlem 
vicdanına hâkimdir. 

HAİSAN FEHMİ BEY (Gümüşane) — (Müsaade 
buyurun iki kelime arzedeyim efendim. Bir kanu
nun müzakeresi hitama eripte lehinde, aleyhinde söz 
söyleyenler Heyeti umumiyesi hakkında da söyleye
ceklerdir, Maddelere taallûk etmemek üzere şu veya 
şu cihetten memlekete nafi değildir Veya nafidir ve
ya nakıstır veya gayri nakıstır, kabul edelim, redde
delim şeklinde söylenebilir.. ((Gürültüler). 

REİS — Efendiler müzakereye ka-pu açmıyacak-
siniz.* , 

ÎMSAN BEY (Cebelibereket) — Efendiler, Mali
ye Vekâleti bize ihracat rüsmuna ait bir kanun veri
yor. Bütçede (20) milyon lira açık gösteriyor ve diyor 
ki, bu mukaddes davayi başa çıkarabilmek ve bu 
Hükümeti Hükümet suretinde yaşatabilmek için bu 
açığı doldurmağa mecburum. Bu kanunu kabul edi
niz diyor. Bendeniz bu itibarla Maliye Vekili Beye
fendinin şu faaliyetini takdir ederim. 

Paka* Beyefendi hazretleri yalnız belagatine fazla 
güvenerek buraya gelmişler ve kanunu tanzim eder
ken hiç bir tetkiki ilmi de bulunmamışlar (Gürültü
ler). Müsaade buyurun efendiler. Bütçe açığını dolt 
durmak için milletin bünyei mukavemetini ölüme 
mahkûm etmeyiniz. Toprak yapmayınız. <Çok doğru 
sesleri). Ahvali hazıra dolayısile ihracat yapılamıyor. 
Yeni, yeni ikinci İskelelere, dolambaçlı yollarla tüc
car bir çok masarif ve ücreti nakliye sarfederek ihra-
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cat yapabtfiyor ve eşya ihraç etmeğe uğraşıyor. Şu 
veçhile memleketin mahsulâtına fazla bir para tahmil 
edilmiş oluyor. Halbuki, bu mal Avropava gidiyor 
ve bu mevadüı iptidaiyeyi Avrupaya satan yalnız biz 
değiliz. Bizimle beraber bîr çok memleketler var ki, 
bu gibi mevaddı Avtupaya sevkedebiliyor ve Avrupa
ya satıyor. Şİmldi efendiler, ahvali hazıra dblayısile 
biz Almanlara, Avusturyalılara mal gönderemiyoruz. 
Fransızlar ve •ingilizler bu malı bizden alarak kendi
leri de intifa ettikten sonra, 'kendi ellerile Almanlara 
ve Avusturyalılara satıyorlar, bu da malın fiyatını 
yükseltiyor. Şimdi efendiler, acaba biz vesaiti nakliye 
tedarikindeki müşkilâtın icabettirdîği fazla masraflar, 
'ingilizler ve Fransızların intrfaı yüzünden edilen yi
ne o zam i yatla mevaddı uptidaiyerniz diğer müstah
sillerle rekabet edebilir mi? ıBunun hakkında Malîye 
Vekâleti bir tetkikatı ilmiyede bulundu mu ve. size 
arzetti mi? .Mesela deniliyor ki, Ümit burnunda tif
tik yetişiyor ve bu tiftik, cinsi cihetile biraz partak-
mış <ve kırımı da az mış. 

TUNALI HİLMİ BEY <Bolu) — Azizim kanuna 
giriniz. {Dinleyelim sesleri). 

İHSAN BEY (Cebelibereket) — Müsaade buyu
runuz efendiler. 'Ben söyleyeyim de siz bildiğinizi 
yapınız, 

iM'UOTAiHA (BEY (Gümüşane) — îcabeden feda
kârlığı yapmak. 

(İHSAN BEY (Devamla) — Hayır; :ica:beden feda
kârlık milleti Öldürmekle olmayacak, Hazineye vari
dat temini, ticaret carnını durdurmakla olmaz. Üç 
ay sonra memlekette iflâs göreceğiz ve Maliye Ve
kili on para alamıyacaktır, Si2e soruyorum efendiler, 
rica ederim dinleyiniz: Trabzon cihetinde fındık çı
kıyor, Almanyaya ve L'ondraya gönderiliyor. Avrupa 
bununla çikolata yapıyor. Fakat Avrupa başka bir 
madde ile de çikolata yapıyor. Halbuki fındık ile ucuz 
olduğu için çikolataya fındığı kabul ediyor, Efendi
ler; fındığı İngiliz ve Fransızlar vasrtasile Almanlar 
alıyorlar. Bilmem, buna vesaiti nakliye yoksulluğun
da bir de resim vazediyoruz. Acaba Almanlar ingi
lizlerden bunu alıpta bir daha fındıkla yaparlar mı 
çikolatayı? Ve bu fındığı o zaman nereye satacağız 
ve bu tüccarı ne yapacağız? Efendiler size soruyorum; 
tetkikatı ilmiyeye müstenit -olmayarak, sözlerin be-
lagatine güvenerek ve mantığımızı öldürerek kabul et
tiğimiz kanunlarla milletimizi Öldürüyoruz, şu kabul 
edilen şey de bir doğruluk var mı efendim? 

tZEKAÎ BEY (Adana) — Beyhude olarak söz 
söyleyeceğimi anlıyorum. Çünki reyler toplanmış ve 

ekseriyetle de kanunun lehinde rey verilmiş.. Bittabi 
pek beyhude olarak söz söyleyeceğim: Yalnız Mec
lisi âlinin bir nokta üzerine nazarı dikkatini celbet-
mek İsterim. 

Arzu buyururlursa bu kanunu tekrar encümene 
havale edelim, iade edelim. 

ALÎ ULVÎ BEY (Burdur) — Reyler sayılıyor. Pek 
geç kaldınız Zekâi Beyefendi.. 

ZEKÂ! BEY (Devamla) — Efendim, fakat mü
saade buyurun, ıMatiye Vekili Beyefendi bu vesile île 
Meclisi tenvir etsinler. İhracat rüsumu kanunu deni
yor. İhracat rüsumunun tezyidi talep ediliyor (İşitil
miyor sesleri) Esbabı mucibe mazoatasında da Ma
liye Vekâleti, ihracat rüsumunu tezyid ve bu kanunu 
kabul ettirmek için bir kaç sebep sayıyor. Bu sebep
ler hulâsa edilirse; bilhassa müzayakai maliye mese
lesi mevzubahs oluyor. İkincisi; bazı Avrupa dev
letleri misal olarak gösteritiyor, yani Avrupa devlet
lerinden bazılarının da ihracat rüsumunu tezyid et
tiklerini mevzubahs ediyor. Üçüncüsü de; memleket
te mevaddı iptîdiaiye ve gıdaiye fiyatlarının harice 
nisbetîe pek dun olmasından, Tüccarın fahiş bir nis-
bette İstifade ettiği ve bundan da Hükümetin menafii 
temin edileceği gösteritiyor. Görülüyor ki efendiler; 
esbabı mucibe yalnız ihracat rüsumunu tezyid etmek 
cihetine matuftur. Halbuki asıl mühim olan cihet; ih
racata müsaade edilip edilmemesi meselesMir. Evvelâ 
halli lâzım gelen şey budur; evvelâ, bu memleketten 
mevaddı iptidaiye ile m'evadöt gıdatyenin ihracına bi
zim müsaade ekmekliğimiz dbğru olup olmadığıdır. 

Esbabı mucîbenin dördüncüsünde; yani dördüncü şık 
olarak, Heyeti Vekilece ihracata müsaade edilmedi
ğinden bahsediliyor. Asıl tavzih edilmek lâzım gelen 
ve esbabı bildirilmek icap eden cihet budur. Heyeti 
Vekile ihracata neden müsaade etmiştir? Mevaddı 
iptidaiye ve gıdaiyenin; hali harpte bulunan bu mem
leketten ihracı doğru mudur, değil midir? Ondan son
ra resim almak meselesi gelir. Güya bu mesele bîr 
kaziye j mahkeme imiş gibi, güya bunu millet ve 
Meclis umumiyetle kabul etmiş ve güya bu, hakikaten 
mantıki imiş gibi ihracat resminin tezyidini talep 
ediyor. Rica ederim efendiler, bilhassa bu, çok mü
him bir meseledir. Rica ederim, bunun üzerinde bi
raz tevakkuf edelim ve biraz tevakkuf etmek icap 
eder zannederim. Çünkü bu, muhataralı bir mesele
dir. Malûmu âlileri,. (Gürültüler.. Devam sesleri) 
Müsaade buyurun, reyler verilmiş; mesele bitmiş za
ten efendim. 
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EMÎN BEY ^Erzincan) — Efendim söyleyin, hiç 
olmazsa aapta geçer.. 

REİS — Efendim, müsaade buyurun, zaman geç
tikten sonra sözün faydası olmaz. Evvelce gefaneli, 
söylemeli idiniz.. 

ZIBKAt BEY (Devamla) — Harp kaçağı olarak 
ilan edilen mevaddan resim alıyoruz efendim.. 

R<EtS — Efendim demin söyleyeydimz. Mesele 
bitimdir.. Ara toptandı. 

Efendim ihracat resminin tezyidine da'ir kanunun 
neticei ârasmı arzediyorum; reye iştirak eden, yüz 
yirmi iki, müstenkif bir, yirmi yedi redde karşı -dok
san dört reyi kabul ile kanun kabul olundu. 

2,! — Bolu Mebusu Tunalı Hilmi Beyin, Zongul-
dakta askerlik 'muafiyeti hakkında teklifi kanunisi ve 
Müdafaai Mitliye ve İktisat Encümenleri mazbatala
rı. (2/13) 

•R13tS — Efendin, Zonguldak madeninde işleyen 
amelenin askerlikten muafiyeti hakkında bir kanun 
teklifi var. ÇoktanbeHi gelip gidiyor. Münasipse bu
nu bugün müzakere edelim. 

(MALÎYE VElKifLÎ FEKJtT BEY istanbul) — 
Efendim bu amelenin askerlikleri tecil edilmiştir. As-

8. — MA 

1. — Kastamonu Mebusu Dr. Suat Beyin, Zon
guldak ve havalisinde hastahane küşadı hakkında 
teklifi kanunisi ve Lâyiha Encümeni Mazbatası. (2/83) 

iRıErtS — Suat Beyin takririne karsı Lâyiha Encü
meninin mazbatası var, .okunacak: 

Riyaseti Celileye 

Zonguldak havzai fahmiyesinde çalışan amelegâ-
tun muhafazai sıhhatleri için ellişer yataklı dört adet 
hastahane küşadı ve birer tabip İstihdamına vesaireye 
dair Kastamonu Mebusu Suat Beyin Heyeti Umumi-' 
yeden muhaWeI 30 Ağustos 1336 tarflıli dört madde
lik teklifi kanunisi Encümenim izce mütalea ve tetkik 
olundu. Memleketin iktisadiyat ve hayatı ticariyesine 
hizmet eden amelegânra muhafazaj sıhhat ve idamei 
hayatları noktasından fevkalâde haizi ehemmiyet 
olan ve Encümenimizce de her veçhile şayanı kabul 
görülen teklifi mezkûrun aidiyeti dokyısile Sıhhiye 

kertiklerinin alelûmum atffi isteniyorsa bu, diğer bîr 
meselei asliyedir. Müdafaai Milliye Vekili bulunma-
dtkça müzakere edilemez. Eğer askerliklerinin tecili 
İse, dediğim gibi, bugün oradaki askerler müeccel
dir ve bu bilfiil yapılmıştır. Binaenaleyh bu meseleyi 
Müdafaai Milliye Vekilinin huzuruna talikan müza
keresinin tehirini teklif ederim. 

'RıBf'S — Amelenin askerlikten muafiyeti hakkın
daki kanunun müzakeresinde, Müdafaai Milliye Ve
kili Paşanın bulunması 'kabul buyuruluyor mu? 

TUNALI HtLMIÎ BEY ı(Bolu) — Lâyiha benim, 
bendeniz teklif ediyorum bunu. 

RBtS — Sen teklif etmişsin, Riyasete vermişsin, 
o başka,. Talikini kabul buyuruyor musunuz? (Ka
bul sesleri) Kabul edildi. 

tSÜLEYlMAN SURtRI IBEY ıfYozgat) — Bu teklif 
Heyeti Vekileden gelmemiştir. Binaenaleyh evvele
mirde Lâyiha encümenine gitmesi lâzımdır. 

TUNALI HtLlMlt ıBEY <Bolu) — Her tarafa git
miş ve Heyeti umumiyeye gelmiştir. 

İSÜLEYIMAN SPRRI (BEY {Yozgat) — Bendeniz 
mazbata muharririyim, ne zaman geldiğini bilmiyo
rum. 

Encümenine havale ve tevdii zımnında Makamı Ce-
liliye Riyasete takdimi tezekkür kılındı. 

Lâyiha E, Reisi M. M. 
Müfit [Süleyman Sırrı 

Kâtip 
Ali Vefa 

REtS — Sıhhiye Encümenine havale ediyoruz. 

2, — Yozgat Mebusu Feyyaz Ali Beyin, 23 Nisan 
1356'dan evvel Divanı karplerce mahkûm olanların 
aflerine dair teklifi kanunisi ve Lâyiha ve Adliye En
cümenleri mazbatahart. (2/62) 

ıRiEÎS — Efendim, 23 Nisandan mukaddem irti
kâbı cürümden efrat ve küçük zabıtanın aflerine dair 
Adliye Encümeni mazbatası var. Müdafaai Mîllîye 
Encümenine havale ediyoruz. Münasip midir? {Hay 
hay sesleri), 

ALİ SÜRURJ BBENDtt ^Karahisarısarki) — Za
ten Heyeti Umumiyece Müdafaai MıÜliyeye havale 
olundu. 

İBATALAR 
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REİS — Doğru buraya gönderilmiş, buradan ora
ya gitsin. 

3., — Maraş Mebusu Taksin Beyin takriri ve Ev
kaf Encümeni mazbatası. 

REtS — Efendim, Maraş Mebusu Tahsin Beyin 
takririnin Seriye Encümenine gitmesine dair Evkaf 

9.— MÜZAKERE EDİLEN 

3. — Temettü Vergisine zam icrasına dair ka
nun lâyihası ve Muvazenei Maliye ve Kavanim Mali
ye Encümenleri mazbataları. 

KEltS — Efendim, temettü vergisinin tezyidine 
dair bir kanun var, müzakeresine bağlayacağız. 

19 . VHI. 1336 

Büyük Millet Meclisi ıRiyasetİ Celilesine 
Senei haliye temettü vergisine İcra kılınan zamaim 

hakkında Umuru Maliye Vekâleti Celİlesiroden ırnev-
du kanun lâyihası ve esbabı mucibe mazbatası He
yeti Vek'jlece ledettezekkür muvafık görülmüş ve be-
rayi tasdik Büyük Millet Meclisine tevdii takarrür et
miş olmakla :fayi muktazasını rica ederim. 

Büyük Millet Meclîsi Reisi 
M. Kemal 

Esbabı Mucibe Mazbatası 
30 Teşrinisani 1330 tarihli temettü kanunu muci

bince alınmakta olan vergi miktarı e&habı tekâlifin 
ihraz eyledikleri temettüata göre pek cüzi görülmek
te olduğundan kanunun tadili ile iştigal edilmekte ise 
de vaktin darlığı ve Hazinenin paraya olan ihtiyacı 
hasebile tahakkufcatı sabıkanın beş (B) cetvelinin ikin
ci kısmındaki makadirın on misline iblağı ve fakat 
bütçe açığı ve harp vergisi olarak alınmakta olan 
yüzde yirmi beş rüsumu munzammenin affı ve birin
ci taksitle birlikte alınmış olan miktarın da takasiti 
mütebaki yeden tenzilen mahsubu esasatı kabul edi
lerek vilâyet hissesrle belediye resminin yüzde on he-
sabile sabıkı misütlü istifasına devam edilmesi müna
sip görülmüştür. 

Salîfüzzikir temettü kanunu ikinci maddesinin fık-
rai ahİresinde nüfusu jki binden dun olan yerlerde 
temettü vergisinin ahzü istifa edilmiyeceğl gösteril
mesinden naşi mahza akar sulardan istifade etmek 
maksadile şuhur ve kasabattan baid mahallerde inşa 
ve tesis edilen fabrika ve değirmen vesair müessesatı 
sınaiyeden mezkûr kaydi kanuniye ittibaen vergi 
ahz edilmemekte idi. Halbuki nüfusun kalİI olduğu 
mahallerde ihtiyaca ti nâsi tazyik etmemek üzere ver-

Encümeni Mazbatası var, onu da Seriye Encümenine 
Havale edelim '(Pekâlâ sesleri). 

ADt SÜRURt EFBNOI flK'arahisarışarki) — İza
hat talep buyurulursa arzedeyim. {Hacet yok sesle
ri).. 

MADDELER (Devam) 

gi ahz in den sarfı nazar edilmesi nefsifemre de mu
vafık olduğu tabii ise de isttbl&k&tı umumiye İçin şe
hirler haricindeki sulardan veya amele gündeliğinin 
ehveni yetinden veya sair esbaptan istifade maksadî-
lemahati baİdede tesis ve inşa edilen müessasattan 
vergi ahz edil memesi gayri caiz 'görülmüş ve bunların 
temettü 'Vergisine tabi bulunması ve temettüattn da iki 
taksitte istifası tensip edilmiştir efendim. 

Heyeti Vekilenin Teklifi •: 

iMAODE 1. — 30 Teşrinisani sene 1B6 tarihli 
temettü kanunu mucibince istifa edilmekte olan te
mettü vergisi tahakkuku aslisi senei haliye için beş 
ve kanunu mezkûre merbut <B) cetvelinin İkinci kıs
mındaki makadir için on misline İblağ edilerek tahsil 
olunacaktır. 

MADDE 2 . - 5 lAğustos sene 1328 ve 1 Şubat 
sene 1BÖ9 tarihli mevaddı kanuniye mucibince yüzde 
25 hisabile alınmakta olan harp vergisi ve bütçe açı
ğı senei baliyede İstifa edil emi yecek tir. Harp vergisi 
ve bütçe açığına mahsuben bin îüçyüz otuz altı senesi 
temettü vergisinin birinci taksiti ile beraber alınmış 
olan mebal'İğ birinci madde mucibince zammı İcra 
kılınan mekadirden tenzil ve mahsup edilecektir. 

MIADDE 3. — Yüzde 10 tiesabile alınmakta olan 
vilâyet htssesİle belediye resmi sabıkı misüllü vergi
nin aslı üzerinden İstifa olunacaktır. 

MADDE 4. —• Birinci madde mucibince tahak
kuk eden mebaliğin elyevm tahsili lâzım gelen kıs
mı iki taksitte olarak Eylül 'sene tl'3136 ve kânunuevvel 
1G36 iptidasında istifa edilecektir. 

'MADDE 5. — Şühur ve kasabat civarında bulu
nan değirmen fabrika ve müessesatı sınaiye vesaire 
köylerde dahi bulunsalar senei hafiye -için temettü 
vergisi ile mükellef olacaklardır. Bu suretle tahakkuk 
eden temettü vergisi teşrinievvel sene 1336 ve kânu
nuevvel 133"6 iptidasında olmak üzere iki taksitte 
tahsil olunacaktır. 

MADDE 6, — (Beşinci madde mucibince icra 
kılınan tahakkuka t a mükellefin veya memurini Ma-
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üye tarafından bir hafta zarfında itiraz vukuunda 
bidayet komisyonlarınca iptidam ve kararı iptidaiye 
bir hafta zarfında itiraz olunduğu takdirde işbu fti-
razat •istinat komisyonlarınca istinafen tetkik ve ka
rara raptedilerek kararı vaki temyiz edilse bile neti
ceye intizar olunmaksızın istinafen taayyün eden 
miktar tahsil ve badettemyiz Kazla alınmış ise ret ve 
noksan tahsil kılınmış İse noksanı ahz ve istifa olu
nur. 

MAIDDE 7. — Temettü kanununun işbu kanuna 
muhalif olmayan ahkâmı kemakân bakidir. 

MAIDDE ı8, — îşbu kanun tarihi neşrinden mute
berdir. 

MAJ>I>E 9. — îşbu kanunun icrasına Umuru 
Maliye Veküti memurdur. 

B- M. M. Reisi 
Mustafa Kemal 

Ad. V. 
Ceîâleddm Arif 

Ha. V. 
Muhtar 
Na. V. 

ismail Fazıl 
Mal. V. 

Ferit 
Umuru Ik. V. 
Mahmut Celâl 

Umuru Seriye V. 
Mustafa Fehmi 

M. M. V. 
Feyzi 

Da. V. Na. 
Dr. Adnan 

»Mf. V. 
Mezun 

Sıhhiye V. 
Dr. Adnan 

'Erkânı H. U. Rs. 
îsmet 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 
Bj ıM. ^M. Riyaseti OMesine 

Seneİ hafiye temettü vergisine icra ketınan zamaim 
ha&knıda Umuru maliye Vekâletince tanzim ve He
yeti Vekile tarafından tasvip olunan kanun lâyihası 
Encümenimize havale buyuruîmakla mütalea ve tet
kik olundu. Kanunu mezkûr hakkında tanzim edilen 
esbabı mucibe lâyihasında dahi demteyan olunduğu 
veçhite elhaletühazihi mevkii tatbikta bulunan temet
tü kanunu ahkânwra tevfikanı İstifa edilmekte bulu
nan vergi miktarmm erbabı tekalifin istihsal eyledik
leri temettüata ve kanunun h'iyni vazmda esas (ittihaz 
edilen nıisbeti tam ve cibayete nazaran pek ziyade 
tenezzül etntts bulunması hasebite heyeti umumiyesi 
rtÜbarHe muhtacı ıtadH bir şetoil almış olan kanunu 
mezkûrun yeniden tetkikti» ihtiyacı hal ve zamana 
göre ıslahına müteallik muamelei lâzimeye tevessül 
ofunmak üzere şândilflc Hazinenin paraya olan .ihti
yacı aciline binaen tahakkukatı sabıkanın beş ve 
kanundaki (B) cetvelinin ikinci kısmındaki mekadirin 
on misline iblâğını ve şu kadar ki, bütçe açığı ve harp 

vergisi olarak ahnmakfta bulunan yüzde yirmi be? 
zammın affİ ve birinci taksitte birlikte alınmış olan 
miktarın da tafcasiti mütebakiyeden; tenzflen icrayı 
mahsubu ve vilâyet hdssesHe belediye resmiain de 
sabıkı misiMü yüzde on hesabile istifasına devam 
edilmesi ve kanunu mezkûrun İkinci maddesinin fık-
rai ahiresinde nüfusu iki binden dün olan yerlerde 
temettü vergüstnfo ahz ve istifa edüemiyeceği munde-
riç bulunmasından naşi şühur ve kasabattan hariç 
mahallerde işletilmekte olan fabrika ve degirmen-
•lerden vergi alınmaması muvafıfct nefsül'emir okum-
yacağından bu kabil müessesattn dahi temettü ver
gisine tâbi tutulması esasatı eocümenimtzce de kabul 
ohmarak bu nukatı nazara binaen Heyeti Veküece 
tanzim edilmiş; olan lâyiha! kanuniye mündericatı mu
vafık görülmüş olmakla keyfiyetin Heyeti Umumiyeye 
arzı tezekkür kHinmıştır. 

Muvazeni Mal. E, Rs. 
Ferit 
Kâ. 

Kozan 
Mustafa Lûtfi 

Aza 
Mardin 
İbrahim 

ıAza 
ıMardin 
Necip 

13 Eylül 1336 
M. M. 
Fuat 
Ast 

ElâziZ 
Feyzi 
Aza 

Erzincan 
Memed Emin 

Aza 
Çorum 
Stddık 

Kavanİnİ Maliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celiîeye 

âenei (taliye - temettü vergisine zam icrasına dair 
olan lâyihai kanuniye tetkik edildi. Lâyİhai fcanuni-
yenjı gerek mevaddı ve gerek esbabı mucibesi muva
fık görülmüş oluğundan aynen kabul edilerek Heyeti 
Umumiyeye arz ve taVdim olunur. 

13 eylül 1336 
Reis namına M. (M. 

Erzurum 
'Süleyman (Necati 

Aza 
Şarkfkarahisar 

'Mustafa 
Aza 

Gümüşane 

Aza 
Kütahya 

Cemil 

Kİ, 
Biga 

Hamid 
Aza 

Çorum 
'Stddık 

Aza 
Tokad 
Rjfat 
Aza 
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REÎS — İhracat resmi kanunları gibi nihayetine 
bırakmıyaltm «özü,.. Kanunun heyeti umumiyesi 
hakkında söz söyleyecekler İsimlerM yazdırsınlar. 
Sözü kanunun başında söyleyelim, reddediîecefcse o 
zaman reddedilsin. Kanun 'bittikten sonra sözün te
siri atmıyor, maîûmrya... 

ZEKÂ1 'BEY '(Adana) — Deminki kanunun ip
tidayı müzafcereslinde «öz 'istemiş ve teir takrirde ver
miştim. Makamı Riyaset yarısmı okudu, yansını 
okumadı. Bu hata Makamı Riyasete a!it... 

'REÎS — Madem hata olmuştur, affedersiniz... 
Şimdi söz isteyen var mı? Maddetere geçiyoruz 

efendim. Kanunun heveti umum'ıyesİ hakkında söz İs
teyen var mı? Efendim heyeti umumives'i hakkımda 
söz söylenmezse, maddelere geçmek üzere fca'buî olun
duğu atdaşthyor. Şimdi heyeti umumivesi hakktmfa 
söz istenmeyince, maddelerin müzakeresine geçilecek. 
Maddelerin müzakeresine geçmevi kabul edenler elle
rini kaldırsın... Maddelere geçilmesi kabul olundu. 

'Maddeler okunacak : 

BİRİNCİ -MADDE — 30 teşrinisani 1336 tarihli 
ıcıııettü kanunu mucibince istifa edilmekte olan & 
mettü vergisi tahakkuku aslıîsii senei hatiye 'rem beş 
v« kanunu ımezkûre merbut (B) cetvelinin ikinci kıs
mındaki mekad'tr 'için on misline iblağ edilerek 
Nıh'sil olunacaktır. 

iHFASAN BASRt BEY fKaresi) — Maliye Vekili 
Gevelendi bu hususta izahat versin. 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY (Istanbull — 
Efendim Heyetli âlİyenize takdim ettiğimiz bu kanun 
ile, temettü vergisini esasından tebdil etmi'voruz. Te
mettü vergisinin ıslahına müteallik avnca bîr lâyiha 
H^.ırladım. Fakat bu, ancak gelecek senenin temettü 
vergime şamM olacaktır. ark'adaslarnnızdan bazıları 
teklifi müterakki usulünün kabul edilmesini söyle
diler... 

ıBendeniz de tamamile kenditerile hemfikirim ve 
hazırladığını lâyihai kanuniyede bu teklifi müterakki1 

esasını da kabul ettim-, O kanun lâyihasını Heyeti AIi-
yenize bos bir zamanda takdim edeceğim. Şimdilik 
müstacefen istediğim mesele, temettü vergisinde bü
yük bir ıSlahat değildir. Malûmu âlîniz bu mesele za
ten tahakkuk etmJstir. O -tahakkukatı katiyen tebdil 
etmiyoruz, yeniden vergi de tarhetmiyoruz, Yalnız 
tahakkuk eden miktarın mislini tezyk ediyoruz. Me
selâ, iki yüz kuruş verenterden bm kuruş alacağız. 

L O T F İ BEY (İMaîaıtya) — Çok fazla ... 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY (Devamla) — 
Fazla değil efendiler, temettü kanunu ve temettü ka
nununun .istinat ettiği esasatm ne kadar mühim şeyler 
olduğunu, meselâ icarlar gibi ve sairei gibi ve eski za
mana ait bulunan kıymetler gibi; bir takım esasata 
müstenit olduğunu bilen âzayi kiram; fazla olmadığı
nı bikirler ve temettü vergisinin beş misline iblâğını' 
çok görmezler. Hattâ daha ziyadesine mütehammil
dir. 

Sonra efendim, deniyor ki, (B) cetvelindeki kin
ci kısım nedir? Bunu İzah edeyim efendim. 
(Gürültüler). 

REİS — Maliye Vekili söz söylüyor, rica ederim 
dinleyelim. 

MALÎYE VEKİLİ FERİT BEY (Devamla) — 
Bakınız: (B) cetvefiriîn ikinci kısmı nedir? Bunu 
okuyayım : 

Binek ve yük kira araba ve hayvanları' sahiplerin
den ve binek otomobillerinden îstanbulda yirmi; 
(2 - 3 ncü) derece şehirterde (15), 4 - 5 - 6 ncı derece 
şehirlerde on kuruş atasyormuş... Çift atlı veya es
terli yaylı binek arabalarından 150 kuruş; 2 nci derece 
şehirlerde yüz kuruş, 3 . 4 - 5 - 6 ncı derece şehir
lerde yetmiş beş, eUİ ve otuz kuruş alınırmış... Esa
sen bunlar şimdi hız de çok oîan bir şey değildir. 
İşleyen omrti'büs arab-ası için seneden (1*50) kuruş alı
nırmış, yük otomobillerinden (15) ve (10) kuruş alı
nırmış. Şimdi İse yüz elli ve yüz kuruş alacağız. Çift 
atlı veya esterli ve yaylı binek arabalarından, elli 
kuruş yerine, beş yüz kuruş alacağız. Bu tezyit ile 
beşinci ve altıncı sınıf şehirlerde üç yüz kuruş alaca
ğız. Tek atlı veya esterlflerden, ÜÇ yüz kuruş alaca
ğız, yahut iki yüz kuruş alacağız. Şehirlerde sınıfiara-
na göre.,, tek ath veya esterli arabadan yüz elli, iki 
yüz kuruş atacağız, İşte efendiler; on musline 'iblâğ 
ettfği'müz kısım ki, <B) cetVeh'-rvin mütehavvi] kısmıdır 
ve bundan ibarettir. Diğerleri hakkında tezyidat yal
nız beş mfelıM'ir. Esasen' temettü vergisinin ne kadar 
zaif olduğunu bilen âzayi kiram, her vergimizi tezyit 
ettiğimiz; bilhassa müsakkafatı, araziyi, emlâk ve 
saire vergilerini tezyit ettiğimiz bir zamanda, temet
tü vergisinin beş musline tezyidini katiyen zait gör
mezler zannederim. 

NEfBİL EFENDİ (Karalhisan Sahip) — Heyeti 
Vekrlenin teklif etmiş olduğu temettü vergisi lâyiha
sında görüyorum ki, 30 teşrinisani 1336 tarihli te
mettü kanunu diye bir tabir var. Bunun nasıl bir 
tabir olduğunu antııyamadtm. Lâyihanın tarihi gelme-
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ğe daha iki ay var. Mevhum bir kanun üzerine na
sıl müzakere Olacak bilmem ki.. 

REFİK ŞEVKET BEY (Sanman) — Yanlıştır. 
30 teşrinisani 1330 olacaktır. 

HASİM BEY (Çorum) — Matbaanın hatası ... 
(Sehiv olmuş sesleri). Tashih edilsin... 

NEBİL EFENDİ (Karahisan Sahip) — Bu mev
hum bir kanun olmak lâzımgeliyor 

MALÎYE VEKİLİ FER'İT BEY (istanbul) — 
30 teşrinisani sene 1330 dır, TashSı olunacak, 

NBBİL EFENDİ {Devamla) — Bir de o kanuna 
merbut <B) cetvelim' îküıtci kısmını da on misle iblâğ 
ediyoruz diyorlar. Bu nedir, bu miktar hangisidir? 

LÜTFt BEY (Malatya) — Cetveller tabeditaneli, 
görmeKyE.... 

NEBÎL EFENDİ (Devamla) — Evet buyurdukla
rı gibi, cetvelleri görmeliyiz. Temettü vergisinin bir 
sabit, bir mütehavvil, bir de 'bedeli icar nisbetinde 
tarh ve .tevzi olunanları vardır. (B) cetveli hangisini 
İhtiva ediyor? Bilemiyoruz. 

LÛTFİ BEY (Malatya) Bu kanun böyle müzake
re edilemez. 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Efendim, gerek 
Istanbuida Ve gerek burada en ziyade gözüme çarpan 
bir şey, bir hal var ise o da, vergi kanunları, maliye 
kanunları mevzubahs olduğu zaman datima Meclisçe 
garip bir surette gösterilen haleti ruhiyedir. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Demek 
haleti ruhiye imiş... 

TUNALI HİLMİ BEY (Devamla) — Ben kendi
mi bildiğim gundenberi zannederim; en1 ziyade köy
lünün, fakirlerin taraftan •kesilmiş bir adamım. 

HASİM BEY (Çorum) — Yani fukarayi kâsibe 
taraftan... 

TUNlALI HİLMİ BEY (Devamla) — Hal böyle 
iken vergi kanunlarında katiyen ağzımı açmıyorum. 
Açıyorsam da tezyidi suretinde açıyorum. 

'REFİK BEY (Konya) — Esbabı mucibesi... 
TUNALI HİLMİ BEY (Devamla) — Esbabı mu-

cibesine gerince : Refik Beyin garabetine gitmesin, 
bir vergidir. İkincisi, daima düşünecek bir nokta var
dır ki; o da memleketi, milleti kurtarmak meselesidir. 
Bunun için geçen gün firariler kânunu dolayısile bir 
söz «affolundu; Onu bütün kalbimle alkışladım. 
Denilmişti ki : 

Hatta milleti, memleketi kurtarmak İçin icap eder
se bes yüz bin kişiyi aşmalı, memleketi bu suretle 
kurtarmış oluruz. Can için böyle söylerken, nerede 
kati. ki, par» için böyle söyleyeceğiz? Beyler, bir 
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kaç dakika evvel benim kendi kanunumdan bahso-
lunurken onun tehiriyle müstacel olan Maliye ka
nunlarının müzakere edilmesini teklif ettim. Diğer 
ufacık, daha taze bir hat» a vardır ki, maatteessüf 
sırası gelmediği için söylememiştim. Fakat tam za
manında söylemiş oluyorum. 

İhracat resminin tezyidi hakkındaki kanunun le
hinde söyleyen arkadaşımıza, ben Meclisin haricinde 
demiştim ki; varsın, bin okka pamuk az satılsın, var
sın bin okka fındık az saıılsın, fakat bu dar zaman
da bu milletin Hazinesine bin lira fazla girsin. Bina
enaleyh, bunları hulasa ediyorum; efendiler, diyo
rum ki, istirham ederim, Maliyeye ait kanunları 
müzakere hususunda bol keseden davranalım. 

RAGIP BEY (Kütahya) — Reis Bey, madde hak
kında söylesin. 

TUNALI HİLMİ BEY (Devamla) — Efendim, 
heyeti umumiyesi hakkında söylüyorum. O halde 
efendim, madde üzerinds söylediğimi kabul buyuru
nuz, İsterseniz Heyeti umnmiyesi üzerinde kabul bu
yurunuz. İstirham ediyorum ve arz etmek istiyorum 
ki, mümkün olabildiği kadar bu kanunları bol kese
den kabul edelim. 

REFİK BEY (Konya) —> Eccut minelmevcut... 
SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Efendim, 

birinci maddede, 30 Teşrinisani 1330 tarihli temettü 
Kanunu mucibince istifa edilmekte olan temettü ver
gisi tahakkuku asliyesi, senei haliye için beş misline 
İblağ edilecektir deniyor. Binaenaleyh, biliyorsunuz 
ki, bu temettü tarhında esas, bedeli icardır. Yani da
hilinde icrayı sanat edilen dükkân, mağaza ve saire-
nin bedeli icarıdır. Bedeli icar ise gün begün tezayüt 
ediyor. Esasen temettü vergileri, bedeli icar hesap 
edilerek, Maliyece evvelce tarhedilmiştir. Mesela 20 
lira İcarı senevi ile bir dükkânda icrayı sanat eden 
bir dikici, senede yirmi Jira kazanamıyor... Binaena
leyh, müstahsalatı senevi yesi yirmi lira olmayan bir 
adamdan, temettuünü beş misli tezyit ederek almak, 
muvafıkı madelet değildir. Bu beş mislin her halde 
bir derece daha aşağı tenzil edilmesini bir takrirle 
arz ve teklif edeceğim. 

REİS — Beyefendi, bu hususta bir takrir var. 

Dr. TEVFÎK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) — Efen
dim, bendeniz birinci maddeye, ruhu itibariyle tama-
miyle muterizim. Çünkü matlup ulan gayeyi Maliye 
Vekili Beyefendi istihsal edemeyecektir. Sebebi de: 
bu kanun evvelce Maliye Nazın Cavit Bey zamanın
da yapılmıştı ve kabul edilen tasnif esasen memleke
te müfit olacak surette tanzim edilmemiş, yalnız ta 
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benüsrailden kalma, ancak sermayedarların iktisadi
yatı ve nıenafİi üzerine mübtenİ olmuştu. Eğer bize 
kısmen vadedildtği gibi, iyi bir tasnif yapılsaydı, me
sela etıbba sınıfı, halkın muhtaç olduğu ve halkın 
'kendi ödediği bir sınıftır ki, doğrudan doğruya onun 
vergisini tezyit etmek, ahaliye vizite parasını fazla 
veriniz demektir. Bendeniz İlmi söylüyorum ve bu 
isle biraz meşgul oldum. Şu esası arz edeyim ki; bu
güne kadar yer yüzüne gelen 'bütün maliyyun ve mü
tefekkirin bu teklif hususunda daima ikiye ayrılmış
lar, insanların refah ve saadetini isteyenler, bu grbİ 
vergilerin bu şeklînin daima aleyhinde bulunmuşlar, 
tâ Garp mütefekkirlerinden tutunuz da bütün Şark 
mütefekkirleri de dahil olduğu halde, cilt, cilt kitap
lar yazmışlar ve bendeniz de okudum. 

Sınıfları ve şekli ticareti tasnif etmeksizin yapı
lan ve mütesaviyen tevzi edilen vergiler, o cemiyeti 
beşeriyeyi daima müzayekaya duçar etmiş ve arzu 
edildiği kadar istifade dahi temin edilmemiş ve ümit 
edildiği kadar da para toplanamamıştır. Yalnız in
sanların gözüne pudra ekerek, güya tüccarlardan fazla. 
para alıyormuş gibi görünerek, büyük sermayeler hi
maye edilmiştir. Buna karşı gösterilen çarelere de, 
şimdi Ferit Beyefendinin buyurdukları gibi, vakit 
yoktur, çare yokltur jsltühzaıat yapüfamaidı. Acaba temet-
tüatt nasıl tayın edilir? Acaba sermaye sahipleri doğruyu 
söylerler mî? giMMrtaJumvalk!i;itiradarİa beşeriyeti bu
güne kadar aldatmaya çalışmışlardır. Binaenaleyh 
bu maddeyi reddediyorum ve Maliye Vekili Beye
fendiden rica ediyorum; şimdiye kadar teahhur eden 
bu kanun bir ikî hafta daha teahhur etsin. Fakat 
memlekette resme tabi tutulacak sınıflar tasnif edil
sin ve bunların doğrudan doğruya halka ait olanla
rına az, fakat ticaret getiren, temettü getiren ve yı-
ğınlarca para toplayan kısımlarına da mütezayit ver
gi tarhı esası kabul edilsin. Fakir halka da, zengin 
halka olduğu gibi, mütesavi ve maişeti müzayekaya 
uğratacak vergiler tarh edilmesin. Böyle düşünül-
mezse neticesi. Hükümete fayda vermeyeceği gibi 
mütevassıt ve fakir kısmı yeni, yeni müşkülata duçar 
eder ve asıl sermayeyi teşkil eden kısmı faali yeni 
mağlubiyetlere uğratır... (Doğrudur sesleri). 

REFİK BEY (Konya) — Efendim, bendeniz rü-
fekayı muhteremeden Tevfik Rüştü Beyefendinin 
mütalaatına kısmen iştirak edeceğim. Maliye Vekili 
Beyefendi, Hazinemizin malum olan ihtiyacatını te
min ve bütçemizi tevzin için bulabildiği menabii ma
liyeden istifade etmekte pek haklıdır. Yalnız Heyeti 
muhteremenize düşen bir vazife vardır ki, o da; dai

ma halkın ihtiyacatını, hukukunu müdafaa ve muha
faza etmekten ibarettir. Malumu alileri, dört harp 
senesinde memleketimizin iktisadiyatı, cümlemizi 
memnun edecek bir şekilde, yer yer terakki etmişti. 
Fakat mütarekeyi müteakip dört taraftan bizim İçin, 
bugün dahi düşman vaziyetinde bulunan düveli iti-
lafiye ve bilhassa İslam tüccarının, evvelce temin et
tikleri müsait zeminlerden mahrum etmek için, elle
rinden gelen muhalefeti yapmaktan hiç çekinmedi
ler. Hepimizce malum olduğu veçhile, düveli itila-
fiye, mütarekeyi müteakip memleketimize vaki olan 
ithalatı, rum, ermeni ve museviler vasıtasiyle yaptı
lar. Bu vasıta İle yapılan muameleden hâsıl olan te
mettüden islam tüccarlarını mahrum bıraktdar. İşte 
mütareke tarihinden itibaren memleketimiz dört ta
raftan iktisadi elim ve şedit bir muhasara altına girdi. 
Bu sebeple bizzat dairei intihabİyemdeki şühudatımı 
arz edeceğim: 

Orada harp senesi zarfında kendi kasasında on, 
yirmi, otuz bin lira para bulunduran bir tüccar, bu
gün kendi ihtiyacatını teminden âciz bulunuyor. Bu 
itibarla 1330 senesindeki temettü Kanununa tevfikan, 
bu sene tahakkuk ettirilmiş ulan temettü vergisinin 
de beş misline iblağı, mevcut buhranı etimi maliyi 
tezyit edecek ve binnetice bugün Maliye Vekili Bey 
tarafından müdafaa edilen iktisadi vaziyetimiz de, 
yine kendi arzuları hilafına, elim bîr devreye girecek
tir, Efendiler, biz de itiraf ederiz: Bugünkü vaziyet 
ancak para ile, ancak ordu ile kurtanlabilir. Maliye 
Vekili Beyefendinin bu hususta ibraz etmiş oldukla
rı mesaiden dolayı bilhassa teşekkür ederiz. Fakat 
bu gibi mesaili takip buyurdukları vakitte, tüccara-
nın, islam hukukunun, halkımızın menafii hakikiye-
sinin nazarı dikkate alınmasını da lütfen unutmasın
lar. Şimdi biz birinci maddenin, birinci fıkrasiyle 
teklif edilen şu kanunu kabul edecek olursak, kati
yen emin olmalı ki, kimseden para almaya imkân 
yoktur. Çünkü kalmamıştır. Binaenaleyh birinci mad
denin: «30 Teşrinisani 1336 tarihli Temettü Kanunu 
mucibince İstifa edilmekte olan temettü vergisi ta
hakkuku aslisi senei hali ye için beş misle...» Fıkra
sının tayyını teklif ediyorum. 'Bunun için de bir tak
rir takdim ediyorum, 

FERÎT BEY (Çorum) — Efendim Temettü Ka
nununun memleketimizde tamamiyle adalete mak-
run bir kanun olmadığını herkes müteriftir. Çünkü 
pek iyi biliyoruz ki; temettü kanunu en ziyade icar 
üzerine tesis edilmiş bir kanundur. Maliye Vekili Be
yefendi buyurdular ki; ben bu kanunun esasım şaya-

| nı kabul görmüyorum, tadil ediyorum. Binaenaleyh 
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zamana mütevakkıf olduğu için bunu sonraya talik 
İle şimdilik bu kanunu teklif ediyorum. Şimdi encü
men bu noktai nazardan bittabi tetkik etti ve mem
leketin istihlası için evvelemirde bütçemizi tevzin 
etmek ve ihtİyacatımıza karşılık İttihaz edilecek me-
baliği temin etmek aksayi emel olduğu için, bu ka
nunu kabule encümen bir medjuriyet ve zaruret his
setti, Şimdiye kadar rüfekayi kiramdan bir çokları 
söyledikleri zaman diyorlar ki; alınan temettüün beş 
misline iblağı fevkalade çoktur. Halbuki nazan dik
kate alınmak lazımgelir ki; buna mukabil, yani beş 
misline iblağ etmekle beraber, bir taraftan da harp 
vergisi namiyle alınmakta olan yüzde iki buçuk af
fediliyor ve çıkarılıyor. 

•MUSTAFA BEY (Gümüşane) — Amma yüzde 
dört yüz elli zammediliyor. 

FERİT BEY (Çorum) (Devamla) — Keza yüzde 
on hesabiyle alınmakta olan vilayet hissesini de al
mıyor ve küsuratı da, resmi aslisi üzerinden alıyor. 
Binaenaleyh vehlei ulada gördünüz beş misli ancak, 
belki Üç misline İniyor, 

REFİK. BEY (Konya) — Ona da mütehammil 
de|il. 

FERtT BEY (Çorum) (Devamla) — Ona müte
hammildir. Sonra bunu da düşünmelidir ki, efen
dim bu, temettü vergisidir, Temettü isminden anlaşı
lacağı veçhile, kisbü kâra mukabil alınan bir vergi
dir. İkinci bir yirmi lira kazanmıyor ki; kendinden 
temettü vergisi alalım deniliyor. Halbuki evvelce üç 
kuruşa yaptırılan bir yamayı... 

ABDULLAH EFENDİ (Bolu) — Oturduğu dük
kânın bedeli icarı 300 uradır. Onu da nazarı dikka
te almalıdır. 

FERİT BEY (Devamla) — Bir yamayı yüz elli 
kuruşa yaptıramıyoruz. 

HÂŞİM BEY {Çorum) — Üç yüz liralık bir dük
kân da en şerefli bir yerdir. 

FBRÎT BEY (Devamla) — Sonra bunda en ziya
de nazarı dikkate alınacak şey, malumu aliniz, bir 
kere madenî para ile evrakı nakdiye arasındaki fark... 

MUSTAFA BEY (Gümüşane) — Altın olarak 
verecekler, 1330 senesinin vergisine zammediniz... 

HAŞİM BEY (Çorum) — İtiraz edenlerin çoğu 
bugün ahzü ita ile meşgul olanlardır. 

FERİT BEY (Devamla) — Binaenaleyh yalnız 
Hükümetin yaptığı teklif, evrakı nakdiye ile made
ni akça arasındaki farka İnhisar ediyor demektir. 
Tasavvur ediniz ki, biz vaktiyle ihtiyacatımızdan olan 
bir malı 140 kuruşa alıyorduk. Eğer bu evrakı nak-

dlyeyi madeni paraya katbedecek olursak iki kuruş
luk bir şeyi on kuruşa almamız lazım gelirdi. 130 
kuruş kadar bir fazla hâsıl oluyor. Tabii külfet ni
mete göredir. Çok kazananlar çok vermelidir. 

REFİK. BEY (Konya) — Ferit Bey; yalnız kaza
nılmıyor. Efendim bugün mal tüccarın elinde duru
yor. Çürüyor. Buğday, deri, tiftik ve saire... 

FERİT BEY (Devamla) — Buğday temettü ver
gisine dahil değildir. Binaenaleyh bu şey nazarı dik
kate alınarak, yani Hükümet beş misli olmasını tek
lif ediyorsa da, diğer tenzilata nazaran o miktara 
baliğ olmaması nazarı dikkate alınarak bu madde
nin aynen kabulünü teklif ederim. 

TAHSİN BEY (Aydın) — Efendim, bendeniz 
bunun azlığı veya çokluğu hakkında bir şey söyle
meyeceğim. Çünkü bu esasen tetkikata, mesleğe ta
alluk eder, bir meseledir. Maliye Vekili Beyefendi
nin buyurdukları gibi, günde en az üç dört lira kaza
nan bir arabadan senede beş yüz kuruş alınması çok 
değildir. Çünkü bugün görüyoruz ki; bir araba ayda 
yüz lira çıkarıyor. Ayda yüz lira çıkaran bir araba 
senede 'beş yüz kuruş veriyorsa çok değildir. Fiyat
lar da bugün öyledir. Ticaret hakkında bir şey diye
mem. Demek on misli artmıştır. Tabii Meclisin de 
on misli artırması bir şey değildir. Yalnız bu vergi
leri tarh ederken acaba Hükümet bu tüccarın, bu es
nafın siyaneti 'hukuklarını nazarı dikkate almış mı
dır? Daha dün akşam üç 'beş konak yerden, bir çok 
kimseleri, kıyyesi üç kuruşa olmak üzere, Hükümet 
icbar etti. NavuUarı üç yüz liraya baliğ olan bir mik
tar buğdayı buraya naklettirdi ve onu bekletti. Ancak 
elli lirasını verdi. Bereket versin Meclisi Milliye mü
racaat ettiler. Bendeniz dün akşam bu Meclisten çık
tım. Askerin birisi arabacının hayvanlarına yapışmış 
(ulan gel seni angaryaya götüreceğim) diyor. Araba
cı ne yapsın? Yakasına yapışmışlar. Tüocaran da böy
le, bugün bir mebus gibi değil, fakat bugün bir tüc
car gibi, esnaf gibi şuradan bir vesika alınmaya kal
kışınız, bakın ne kadar müşkülat çekeceksiniz. İhra
cat için bundan İki ay evvel, malumu aliniz, bir ka
rarımız vardır. Hükümet Antalya'dan ve saireden 
ihracata müsaade etmişti. Halbuki Bursa'nın işgalin
den bir hafta evvel birtakım tüccarlar zahire naklet
tiler, Bİlecik'e varır varmaz Bursa sükût etti ve bu 
zahireler kaldı. Sonra arabacılar bunları kendi köy
lerine getirdiler. Esbabı mania haylûletiyle zahireyi 
götüremedikleri halde navlunlarını almak için zabı
ta memurlarına müracaat ettiler. Herifler birtakım 
namuslu tüccarları hapsettirmek suretiyle, vazifeden 
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müracaat edilmesi lazım gelen hakimlere, müdürlere, 
kaymakamlara söylemek si zİr. cebren tahsil ettiler. 

REFİK. BEY (Konya) — tüccar W tik bir halde
dir. 

TAHSİN BEY (Devamla) — Evet bitik bîr hal
dedir. Hükümet bir taraftan malın ihracına müsaade 
ettiği halde bir de bakarsın, orada bir zabıta memu
ru veya bir Müdafaai Milliye Reisi, kendi kendisine 
ona mümanaat ediyor ve tüccarlar perişan oluyorlar. 
Hükümet bunları müdafaa etmiyor. Maahaza Hükü
met bu tüccarların ve arabacıların da muhafazai hu
kukuna bakmalıdır. Bendeniz bu verginin zammı hu
susuna beyanı itiraz etmem. 

Şimdi efendim, bir mesele daha var ki; arabacı
lara; taalluk eder. Bu hafta içerisinde Eskişehir'de 
bir araba, çift hayvanı ve takımlariyle beraber sek
sen liraya satıldı. Bu araba altı yüz elli liradan aşa
ğı değil iken seksen liraya satıldı. Halbuki, aynı ara
ba, Antalya'da bir buçuk hafta evvel sekiz yüz elli 
lira müzayedede gezdiği halde alınamamıştı. Buna 
sebep nedir efendiler? Hükümet tarafından bu ara
ba sahipleri, vesaiti nakliyeye zaptalunacak diye 

. korkutulmuş ve kandınlmıs idi. Halbuki Hükümet 
vesaiti nakliye İçin alacağı arabanın parasını verecek 
olursa, 'herif yine seksen liraya satmazdı. Fakat pa
rasını kıyamete kadar alamayacak diye (850) lira 
eden bir arabayı (80) liraya sattı. Hükümet ahalinin 
muhafazai hukukuna riayet etmek şartiyle, bu vergi
lere bu suretle zam da hiç bir şey yoktur. Çünkü 
efendim, vaktiyle Kastamonu'ya beş liraya giden ara
ba şimdi seksen beş liraya gitmiyor. Demek ki, on 
misli tezayüt etmiştir. Yalnız tebaanın, milletin hu
kukunu müdafaa etmek § ar tiyle... 

BESİM ATALAY BEY (Kütahya) — Efendim, 
bizim pek eski bir darbı meselemiz var ; (Urun aba-
lıla). Bir garp müellifinin dediğine göre, bir darbı 
mesel, en az bir asırda tevekkül eder. Yani yüz se
nede. Bir çok hadiseler, bir çok dayaklar, bir çok 
vuruntular bu darbı meseli söyletmeye mecbur et
miş, biz şimdiye kadar vergiyi, ağnamı, aşarı hula
sa her türlü salgım köylünün omuzlarına yükletiyor
duk, parayı ondan alıyorduk, dayağı ona vuruyor
duk, hapse onu sokuyorduk, tüccarlar, sermayedar
lar hemen müstesna kalıyordu. Neden tüccarlar las
tikli arabalarda gezsinler de az versinler? 

SAĞDAN BİR MEBUS BEY — Hep şehirler
den alınıyor. Köylülerden "bir şey alınmıyor. 

BESİM ATALAY BEY (Devamla) — Gel de 
söyle, burada müdafaa et, bu hal sokakta konuşma

ya benzemez. Eğer bu memleketin menafimden tüc
carlar istifade ediyorlarsa, onların da memleket nıe-
nafiine iştirakleri lazımdır. Onların da vergilerini, as
kerlerini, borçlarını, rençberler kadar vermeleri icap 
ediyor. Yoksa onlar keselerini altınlar ile doldursun-
lar, Merih ve Kameri gezsinler, refah ve saadet için
de yüzsünler de, biz çıkarız köylülerden vergi ala
lım. Kendi kamımızı doyuralım. Tüccarı kurtarma
ya çalışalım; buna Allah razı olur mu? Bendeniz bir 
aralık ticaretle uğraştım. Bundan dört beş ay evvel 
idi... Emin olunuz ki, memuriyetin temin ettiği saa
det ve refahın yüzde yüz misli fazlasını ticaret temin 
ediyor. Şu zammettiğiniz vergi azdır. Memleketin bu 
felaketli zamanında ve paraya son derece ihtiyacı bu
lunduğu anda, bunları vikaye etmenin, zannederim 
ki, manası yoktur. Zaten bu maddenin (B) kısmı, bil
hassa arabaya, otomobile, ominibüse aittir. Teklif 
muvafık tır. Bir bağa gitmek için dört lira istiyorlar. 
Bundan bir müddet evvel Konya'da bulundum, Me-
ram'a gitmek İçin benden aynı parayı istiyorlardı. 
Biz üç sene evvel harp içerisinde bu kadar pahalılı
ğa maruz kalmamıştık. Bugün her şey yükseliyor. 
Her şeyin fiyatı artıyor. Eskişehir'de on kuruşa olan 
bir şeyi burada 20, 30, 40 kuruşa kadar satıyorlar. 
Her tarafta tüccarlar ihtikâıa, gayrimeşru surette cep
lerini doldurmaya çalıştıkları sırada, neden memle
ketin ihtiyaçlı zamanında para vermesinler? Bende
niz bunun aynîyle kabulü taraftarıyım. 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Efendim, mü
zakerenin kifayetine dair bir teklifim var. 

RAGIP BEY (Kütahya) — Bendenizin söyleye
ceklerini Refiki muhteremim Besim Atalay Bey da
ha güzel bir surette izah ettiler. Biraz da bendeniz 
izah edeyim: Bugün bin kile zahire kaldıran bir 
rençber, 125 kile zahire veriyor. İkişer liradan kilesi 
hesap edilirse 250 lira yapar. Çoluğu çocuğu ile mü
temadiyen uğraşıp senede iki bin lira kazanan bîr 
rençber 250 verirse, acaba senede seksen bin, yüz 
bin lira para kazanan bir tüccar ne kadar para veri
yor? Efendiler, hakkelinsaf düşünelim. Ne veriyor? 
Nihayet beş yüz kuruş veriyor. İki bin liralık bir 
rençberden senede 250 lira alırsak, seksen, yüz bin 
liralık bir tüccardan ne İçin beş yüz kuruş almakta 
devam edelim? Teessüf olunur ki, evet teessüfle söy
lüyorum ki, otorite sahibi zannettiğim refiki muhte
remim Refik Bey, tüccarları müdafaa ve himaye edi
yor. 

REFİK BEY (Konya) — Bendeniz cevap verece
ğim. 
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RAGİP BEY (Devamla) — Bu doğru değildir. 
Çünkü bu kanun şimdiye kadar her vergiyi retıçbere 
yüklettiğimiz halde, bu memleketin müdafaasına 
masruf olacak parayı verecek olan tüccara taalluk 
ettiğinden gürültü kopanyoruz. Bugün bu azdır bile. 
Emin olunuz, bugün tüccarlarımızın halini »bilen, 
tüccarlara tarhedilen temettü vergisinin nispetini tak
dir eden bir kimse, bugünkü Maliye Vekâletinin tek
lif ettiği nispeti az bulur. Binaenaleyh, burada bir 
mesele varsa, o da tüccarın himayesidir, ben bunun 
aleyhi ndeyi m. 

REFlK BEY {Konya) — Söz isterim Reis Beye
fendi. (Kâfi sesleri). Efendim, hakkımdır. Nizamna-
mei dahili sarihtir. Tariz'ediyor bana, hakkımı mü
dafaa edecek, cevap vereceğim efendim, iki refiki 
muhteremimin nazariyatına kalben ve samimane iş
tirak edenlerdenim. Bir noktada kendi noktai nazar
larından uzak!aşıyorlar, düşünmüyorlar ki, bu kür
süde müdafaa ettikleri reiiçberjn 'hukukunu, parlak 
sözleriyle yine kendileri iptal ediyorlar. Efendiler, 
Konya'da bugün tüccaranın yegâne menabii faaliye
ti zürraıtı mesaisine bağlıdır. Onlar deri vermezse, 
onlar buğday getirmezse, tüccar nereden kazanacak
tır? Bir misal ile arz edeyim. Konya'da 1336 senesi 
bidayetinde, bugünkü vaziyet layikiyle tebellür et
meden, Konya'da buğdayın kilesi yirmi ila iken, on 
liraya inmiştir. Zürradan vergi isterseniz, asker is
terseniz, tekâlifi omuzlarına yükletirseniz, ben de el
bette bundan müteessirim, fakat bu İstediğimiz ver
gileri zürradan almak için onun mahsulüne kıymet 
yemelisiniz, O mahsulatın kıymetli olması için tüc-
caranı da bugünkü mahsuriyette kurtaralım, 'buna 
çare var mıdır? Tüccarın zürraın mahsulatını harice 
ihraç edecek bir kuvvet var mı? Mersin, İstanbul, 
tzmir yollan, kapalı, zürra da, tüccar da, hepsi mu
tazarrırdır, Sözleriniz parlaktır, fakat hakikat ve fiili
yat sahasında değil emin olunuz kendi iddianızı, ken
di nazariyenizi yine kendiniz batırıyorsunuz. 

RAGIP BEY (Kütahya) — İhracat kanununa iti
raz etmeyenlerin bu kanuna itiraza hakları yoktur. 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY (İstanbul) — 
Efendiler; bir çok müzakeratta bulunduk, fakat bun
ların içerisinde hiç korkmadan söyleyebilirim ki; en 
ziyade katiyetle meşru olduğuna itimat ettiğim bir 
tezyit vergisi varsa, o da budur. Emin olunuz; bu 
tarzda yani temettü vergisinin tezyidi aleyhinde İda-
rei kelam etmek doğru olamaz günahtır. 

'MUSTAFA BEY (Oümüşane) — Tezyidi gayri 
adilane de... doğru değildir, 
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MALİYE VEKİLİ FERlT BEY (Devamla) — 
Gayri adilane değildir. Konya'dan bahsediyorlar. 
Ben de Ankara'dan bahsedeceğim. Ankara'da temet
tü vergisi verenler yirmi bine baliğ oluyor. Bunların 
İçerisinde sekiz bin tanesi yüz kuruştan aşağı, on iki 
bin tanesi (500) kuruştan aşağıdır. Yalnız dört bin 
tanesi beş yüz kuruştan yukarıdır. Şimdi düşünün, 
vasati olarak beş yüz kuruş veriyorlar. Beş yüz ku
ruşun zamaimî indirildikten sonra, bunun yerine yir
mi beş lira değil, senede yirmi lira tarhetmek istiyo
ruz Yani ayda iki Ura. Tasavvur buyurun. Bu çok 
mudur? Ben daha çok tezyit taraftarıyım. Daha zi
yade tezyit edeceğim. Heyeti aliyenize vadetmiş ol
duğum ve hazır bulunan kanunda daha fazla tezyit 
ettim, arzu edenlere yarın gösteririm. Müsaade buyu
run. Bu, yalnız bu seneye ait olmak üzere tahakkuk 
etmiş bulunan bir miktar üzerinden adeta götürü 
pazar alınacağından, daha ziyade tezyide elim var
madı. İhtimal ki, tetkrkat neticesinde bazısına biraz 
fazla zarar olur. Binaenaleyh... 

REFİK BEY (Konya) — İhracatı temin buyuru
nuz, 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY (Devamla) — 
İhracatı temin meselesinde ve izmir Mebusu muhte-
remenin de söylediği sözlerde gayet muhik yerler 
vardır. Fakat ihracatımız bugün kısmen serbest cere
yan ediyor ya, fakat kısmen cereyan ediyorsa bun
dan yalnız tüccar mı mutazarrırdır? 

REFİK BEY (Konya) — Zürra da mutazarrırdır. 
MALİYE VEKİLİ FERÎT BEY (Devamla) — 

O halde zürraa aynı suretle bugüne kadar hiç bir 
memlekette tatbik edümeyen, alınmayan bu kadar 
ağır vergiyi tahmil ettikten sonra, tüccardan alma
mak revayı hak mıdır? Bendeniz zannediyorum; ga
yet muhiktir, gayet mutedildir. Katiyen bu hususta 
tadilata lüzum yoktur. Heyeti alîyenizden yalnız bu 
seneye ait olmak üzere... gelecek sene daha fazla 
alacağım, bu senelik bu ktdar kâfi; bunun kabulünü 
istirham ederim. 

•Dr. TEVFİK RÜ§TÜ BEY (Menteşe) — Reis 
Bey; encümenden sualime cevap isterim efendim. 

REİS — Efendim müzakerenin kifayetine dair 
takrirler var, okunacak. 

Riyaseti Celileye 
1. — Mesele tavazzuh etti. Müzakere kâfidir. 
2. — Hükümetin teklifinin kabulünü teklif ede

rim. 
Karesi Mebusu 
Hacim Muhittin 
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REİS — Bu takriri kabul edenler ellerini kaldır
sın.., Bİriaei Ûkratfaü müzakerelerin kifayeti kabul 
edildi. Şimdi tadil teklifleri okunacak. 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddedeki (senei haliye için beş) fıkra

sının (senet baJİye için üç) ve (ikinci kısımdaki me-
kadir için on misline) fıkrasının (ikinci kısımdaki 
mekadir İçin beş) suretinde tadilini ve iki bin nüfus
tan dun nüfuslu mahallede köylerde değirmenlerin 
temettü vergisinden istisnaahı teklif ederim. 

Kastamonu Menusu 
Suad 

Rliyaseli Âtiyei Oelîfeye 
Temettü vergisine senei 'haliye İçin beş misli zam 

suretiyle istifası ve elyevm elde bulunan gayri adila
ne temettü vergisi kanunu mucibince cibayet edilme
si muvafıkı adalet değildir. Çünkü ticarethanelerin 
icarı on misli tezayüt etti. Bunun nazarı dikkate alın
ması lazımdır. 330 senesi temettü vergisine beş misli 
zam daha muvafık ise de bu hususta senei haliye 
vergisinden dun olacağı v^rit almakla hali hazırda 
fetüyüa edilmekte otaa «Atarda devamını teMf eyle
rim. 

Gümüsane Mebusu 
Mustafa 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesİne 
Temettü vergisi tarhına esasın birisi de, derunun-

da icrayı ticaret veya sanat edilen dükkân, mağaza 
vesalrenin bedeli icarıdır. Halbuki bu senelerde be
deli icarlar lüzumundan fazla tezayüt etmiştir. Yir
mi Ura, isticar ettiği bir dükkânda mesela eskicilik 
yapmakta olan bir adam, sene nihayetine kadar dük
kân kirasını kazanamadığı halde, bu adamdan ken
disine tarh edilmiş olan temettüün beş mislini almak 
muvafıkı madelet değildir. Binaenaleyh bu miktarın 
beş misli değil, üç misline İblağı ve maddenin ona 
göre tadili lüzumunu teklif eylerim, 

Yozgat Mebusu 
Süleyman Sırrı 

Büyük 'Millet Meclisi Riyaseti Celilesİne 
Ahval ve vaziyeti malumei rktisadiyemiz dolayı-

siyle birinci madde ile teklif edilen beş misli zam, 
buhranı hazırı tücccariyi büsbütün teşdit edeceğin
den birinci fıkranın tayyınt teklif ederim. 

Konya Mebusu 
Refik 

Riyaseti CeHleye» 
Temettü vergisinin tezyidi hakkındaki Jayihai ka-

nuniyenin birinci maddesinin berveçhi ati tadilini 
teklif ederim. 

Madde Ij; — Otuz Testfrafeafli 133Ö tarihli Temet
tü Kanunu mucibince istifa edilmekte olan temettü 
vergisi tahakkuku aslisi senei haliye için üç ve ka
nunu mezkûre merbut (B) cetvelinin ikinci kısmın
daki mekadir için on misline iblağ edilerek tahsil olu
nacaktır, 

Elâziz Mebusu 
Tinsin 

'Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesİne 
Birinci maddeye berveçhi ati zeylin ilavesini tek

lif ederim. - Etıbba işbu zamdan müstesnadır ve ha
nelerine talik ettikleri isim ve -ihtisaslarını müşir lev
halarından resim alınmaz. -

Menteşe Mebusu 
Tevfik Rüştü 

REtS — Şimdi takrirleri birer birer reye koya
cağım. 

Tevfjk Rüştü Beyin teklifini kabul edenler elle
rini kaldırsın... Kabul olunmadı. 

Dr. TEVFİK. RÜŞTÜ BEY (Menteşe) — Halk
çı «lan bir Meclis doğrudan doğruya halkı alakadar 
eden hizmetleri bu suretle reddetmez. Bu, vizitaya 
zammedin demektir. 

REÎS — Elâziz Mebusu Tahsin Beyin takririni 
kabul edenler ellerini kaldırsın... Kabul olunmadı. 

(Konya Mebusu Refik Beyin takririni kabul eden
ler ellerini kaldırsın... Kabul olunmadı. 

Yozgat Mebusu Süleyman Sırrı Beyin teklifini 
kabul edenler ellerini kaldırsın... Kabul olunmadı. 

Gümüsane Mebusu Mustafa Beyin takririni ka
bul edenler ellerini kaldırsın... Kabul olunmadı. 

Kastamonu Mebusu Suad Beyin takririni kabul 
edenler ellerini kaldırsın... Kabul olunmadı. 

Şimdi maddei kanuniyeyi okuyacağız. 

Temettü Kanunu 
MADDE 1. — 30 Teşrinisani 1330 tarihli Temet

tü Kanunu mucibince istifa edilmekte olan temettü 
vergisi tahakkuku aslisi senei haliye için beş ve ka
nunu mezkûre merbut <B) cetvelinin ikinci kısmın
daki mekadir için on misline İblağ edilerek tahsil 
olunur. 
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REİS — Maddeİ kanuni ye yi aynen kabul eden
ler ellerini kaldırsın... Kabul olundu. 

(Aksini reye koyun sesleri) (Ekseriyet yok sesle
ri). 

Dr. TEVFÎK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) — Reis 
Beyefendi; usulü müzakere hakkında arz edeceğim: 
Bendenizin teklifim tadil değil, sırf bir zeyildt. Bunu 

Hükümet ve encümen de kabul ediyor. Halkın fay
dası için; maddeden sonra mevzubahis olması lazım
dır. 

REİS — Beş dakika teneffüs edilmek üzere cel
seyi tatil ediyorum. 

(Saat (5) sonradan celseye nihayet veridi). 
(Ekseriyet hâsıl olmadığından üçüncü celse açıla

mamıştır). 

»>-•-« 
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ihracat Kanununu Kabul Edenlerin Esamisi 

İsmail Remzi Ef. (İsparta), İsmail B. (Erzurum), 
tzzet B. (Tokat), Ali Ulvi B. (Burdur), ismail Suphi 
B. (Burdur), Ragıp B. (Kütahya), Besim Atalay B. 
(Kütahya), Ahmet Ef. (Muş), Arif B. (Bitlis), Hacı 
Hayali B. (Urfa), Mahmut Sait B. (Muş), Ramiz B. 
(Dersim), Yusuf B. (Denizli), Hamit B. (Biga), Sü
leyman B. (Canik), Dr. Adnan B. (istanbul), Hasan 
Tahsin B. (Antalya), Hasan Fehmi B. (Gümüşane), 
Necip B. (Ertuğrul), Hafız Hamdi Ef. (Biga), Mesul 
B. (Karahisarışarki), Tahsin B. (Elâziz), Murat B. 
(Kastamonu), Hasip B. (Maraş), Ferit B. (Çorum), 
Haydar B. (Kütahya), Sabit Ef. (Kayseri), Mustafa 
Necati B. (Sarohan), Hüseyin Hüsnü B, (Mersin), 
Dursun B. (Çorum), Dr, Mustafa B. (Kozan), Ali 
Süruri Ef. (Karafrisansarki), Hüsrev B. (Trabzon), 
Fuat B. (Çorum), Tahsin B. (Aydın), Mahmut Esat 
B. (izmir), Mehmet Nadir B. (İsparta), Eteni Fehmi 
B. (Muğla), Halil ibrahim Ef. (İzmit), Ali Vefa B. 
(Antalya), Re$St Ağa (Malatya), RaSim B. (Sivas), 
Nuri B, (Sürt), Atıf Ef. (Ankara), Hamdullah Sup
hi B. (Antalya), Hamdi B. (izmit), Yusuf İzzet Pş. 
(Bolu), Halil B. (Ertuğrul), Rüştü B. (Kastamonu), 
Hulusi B. (Kastamonu), Mehmet Bf. (Biga), Necip 
B. (Mardin), Osman Kadri B. ('Muş), Ali Vasıf 
(Genç), Hakkı Behiç B. (Denizli), Hacı Süleyman Ef. 
(izmir), Haşim B. (Çorum), ibrahim Süreyya B. (Sa
ruhan), Mustafa B. (Gümüşane), Feyyaz Âli B. (Yoz
gat), Eyüp Sabri 'B. (Eskişehir), Necati B. (Bursa), 

Mustafa B. (Antalya), Tevfik B. (Dersim), Memduh 
B. (Karesi), Mehmet Vasfi B. (Karahİsarışarki), Re
fik B. (Kastamonu), Seyfi Ef. (Kütahya), Hamdi B, 
(Genç), Tunalı Hilmi B, (Bolu), Şerif B. (Sinop), 
Şükrü B. (Canik), Hamdi B. (Tokat), Mustafa B. 
{Karahisanşarki), Rüştü B. (Maraş), Ahmet Ferit B. 
(istanbul), Hüseyin Hüsnü Ef. (Üsküdar), Hüseyin 
Hüsnü Ef. (İsparta), Atıf B (Bayazıt), Ahmet Muh
tar B. (istanbul), Dr. Abidin B, (Lazistan), Cemil B. 
(Kütahya), Vehbi B. (Bitlis), Tevfik Ef. (Bitlis), Şeyh 
Fevzi Ef. (Erzincan), Ömer Mümtaz B. (Ankara), 
Tahİr Ef. (Kângın), Nuri B. (Bolu), Operatör Emin 
B. (Bursa), Süleyman Sırrı B. (Yozgat). 

İhracat Kanununu Kabul Etmeyenlerin Esamisi 

Salih Bf. (Sürt), AfedütgafUT Ef. (Karen), ihsan 
B. (Cebelibereket), Dr, Suat B. (Kastamonu), Ham 
di Namık B. (izmit), Basti B. (Karesi), Mehmet Hu 
lûsi Ef. (Yozgat), Hamdi B. (Canik), Nebil Ef. (Ka 
rahİsarısahtp), Emûı B. (Erzincan), Hacı Mustafa Ef. 
(Ankara), Mehmet Şükrü B. (Karabisansahip), Nec 
mettiri B. (Sürt), Emin B. (Canik), Kadri Ef. (Siirt) 
Hacı Tatar Ef. (İsparta), Vettbi Ef. (Siverek), Alim 
Ef. (Kayseri), Mustafa Hilmi B. (Niğde), Ali Şükrü 
B. (Trabzon), Refik Şevket B. (Sanman), Hasan Ef. 
(Siverek), Neşet B. (Kângın), Rİfat Ef. (Menteşe). 

Müstenkif 
Yasini iR. (0*u)< 
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