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BÎRÎNCÎ CELSE 
Açılma saati : 2,40 sonra 

REİS — Reisisani Doktor Adnan Beyefendi 
KÂTİPLER : Mahmud Said Bey <İM«§), Ragıb Bey (Kütahya) 

REÎS — Celseyi açıyorum, efendim. Zaptı 
sabık hulâsası okunacak. 

(Kâtip Mahmud Said Bey, zaptı sabık hulâ
sasını okudu.) 

1. — ZAPTI SABIK HÜLÂSASI 

Birinci Celse 

Adnan Beyefendinin tahtı riyasetlerinde kü-
şadeclilerek zaptı sabık hulâsası kıraatle aynen 
kabul olundu. 

/ Palu kazasından Fâris Ağanın bakıyei müd
deti cezaiyesinin affı hakkında Heyeti Vekile-' 
den mevrut lâyihai kanuniye Adliye Encüme
nine, Batlım Mebusu Edib Beyle rüfekasmm 
Artvin ve Ardahan ve Kars livaları dâhilinde 
âşarm tarzı cibayetine ve Batımı meralarından 
mezkûr livalar dâhiline ithal edilecek mevaşi-
nin ithalât resminden istisna edilmelerine dair 
teklifleri Lâyiha Encümenine, Abdülhalim Çe
lebi Efendinin, Muhtekirlerin tecziye edilmele
rine dair teklifi Adliye ve iktisat encümenlerine 
havale olundu. 

Erzurum Mebusu Nusret Efendi ile rüfeka
smm Meclisten bir şûrayı evkaf teşkil olunma
sına dair teklifi müstaceliyet karariyle Lâyiha 
Encümenine havale olundu. Bayezid Mebusu 
Süleyman Sudi Beyin muhacirinin şevklerine 
dair sual takririne Sıhhiye Vekâletinden mev
rut tezkerei eevabiye kıraat olundu. Hiyaneti 
Vataniye Kanununun tefsirine dair Adliye En
cümeni mazbatasının kanunun bir maddesinin 
tadiline dair lâyihai kanuniyenin müzakeresine 
kadar tehiri kabul edildi. 

Bilâhara vilâyatı müstevliye İle harb sahnesi 
olan mahallerde Aşarın tarzı cibayetine dair olan 
lâyih a i kanuniyenin diğer m evadda tercihan 
müstaceliyetle müzakeresi kabul olunarak naza
rı dikkate alman takrirler mucibince tadil edil

mek üzere encümene iade ve teneffüs için celse 
tatil kılındı. 

İkinci celse ^ 

Adnan Beyefendinin tahtı Riyasetinde küşad-
edilecek Hâkimi Münferit lâyihai kanuniyesi mü
zakere edilip birinci maddeyi tay ve aynen diğer 
mevaddı ile heyeti umumiyesi kabul olundu. 

Bilâhara Darülharbe sevk olunan mücriminin 
bakıyei müddeti cezaiyelerinin affı hakkındaki lâ
yihai kanununiyenin müstaceliyetle müzakeresi 
tensibolunarak maddeleri ve heyeti umumiyesi 
aynen kabul olunup Cumartesi günü içtima edil
mek üzere saat 6,5 da celseye nihayet verildi. 

Reisisani Kâtip 
Dr. Adnan Mahmud Said 

(Kabul, sesleri) 
REİS — Zaptı sabık kabul olundu, efendim. 

3. TEKLİFLER 

1. —Bolu Mebusu Şükrü Beyin, İdarei Vmu-
miyei Vüâyat Kanununun 67 nci maddesinin son 
fikrasiyle 68 nci maddesinde gösterilen mukarre-
r atiyi Memurin Muhakemat Encümeni tarafından 
rüyet edilmesine dair kanun teklifi (2/341) 

REİS — Bolu Mebusu Şükrü Beyin, idarei 
Umumiyei Vüâyat Kanununun 67 nci maddesi
nin tadiline dair teklifi kanunisi var. Lâyiha En
cümenine havale ediyoruz. 

2. — AZAYI KlRAM MUAMELATI 

/. — Bola Mebusu Yusuf İzzet Pasa ile arka
daşlarının, Meclisteki asker mebuslara, cephede 
çalışmak üzere mezuniyet verilmesine dair takri
ri, . 

RE İS; -T— Efendim, Meçlisi, Âlinizdeki erkân 
ve ümera ve zâbitan arkadaşlarımızdan,. Bolu 
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.Mebusu Yusuf İzzet Paşa, .Mersin Mebusu Salû-
haddin Bey ve diğer birçok "arkadaşlarımızın 
müştereken verdikleri bir takrirleri var, okuna
cak efendim. 

f#l 
Riyaseti Üelileye 

Millet ve memleketin girdiği hayat ve memat 
mücahedesinde bugünkü safhai tarihiyenin 
ehemmiyeti müstağnii arz ve izahtır. En büyü
ğünden en küçüğüne kadar bütün evlâtlarının 
fiilen, fikren, kalben alâkadar oldukları bu 
mücadelei azîmede zirde vâzıülimza olan asker 
arkadaşlarınız, Müdafaai Milliye Vekâletinin 
göstereceği her hangi 'bir lüzum ve hizmete der-
<hal şitaban olmak ve alâlkaderiristitaa çalış
mak üzere Heyeti üeîilelerindeıı müsaade ve 
mezuniyet itasını arz ve rica eyler. 

14/7/İÖ37 
Bolu Mebusu Mersin Mebusu 
Yusuf izzet Salâhaddin 

Cebelibereket Mebusu Mersin Mebusu 
Rasim Yusuf Ziya 

Cebelibereket Mebusu Karahisarı Sahip 
İhsan .. Hulusi 

Gazianteb Karahisarı Sahi]) 
Kılıç. Ali Ömer Lûtfi 

İsparta Mebusu Diyarbekir 
Tahir Kadri 

Eskişehir Urfa 
Hüsrev Sami Ali Saib 

Dersim Ergani 
Mustafa Hakkı 

Kozan Genç Mebusu 
Dr. Mustafa Ali Vâsıf 

Erzurum Diyarbekir 
İsmail Hacı Şülkrü 
Dersim Dersim 

' Ramiz II. Hayri 

(Var olsunlar, Allah razı olsun sada'ları) 
REİS — Reyinize müracaat edeceğim tabiî 

efendim. Kabul buyuranlar lütfen ellerini kal
dırsınlar. (Bilittifak sesleri) Kabul olunmuştur, 
efendim. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Müsaade buyurun, 
Reis Bey. 

REİS — Efendim, rica ederim bu. mezuni
yet için bir takrirdir, başka bir şey değildir. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Efendim, bunların 
mezuniyeti kabul-olunmakla beraber hoca efen-
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diler hazeratının da cephede bulunmasını tek
lif ederim. (Bravo sadaları) 

NUSRET Ef. (Erzurum) — Şer'iye Vekâle
tinin riyaseti altında gidecek bir heyette her an 
cepheye gitmeye kendi hesabıma amadeyim. 

MEMDUH B. (Karahisarı Şarki) — Reis 
Beyefendi, »bendeniz de o mezuniyet takririm» 
dâhil olmak istiyorum, reye koyunuz. 

REİS — Efendim, Karahisarı Şarki Mebusu 
Memduh Beyin de mezuniyetini kabul buyuran
lar lütfen ellerini kaldırsınlar. Kabul olunmuş
tur, efendim. 

4. — TEZKERELER 

1. — Hıyaneti vataniyeden mahkûm değir
menci Apostol ile zevcesi hakkındaki evrakı hük-
miyenin gönderildiğine dair Adliye Vekâleti 
tezkeresi 

2. — Hıyaneti vataniyeden mahkûm Koçarlı 
nahiyesinin Geduşlu kuryesinden De§tebani Ha
lil hakkındaki evrakı hükmiyenin gönderildiğine 
dair Adliye Vekâleti tezkeresi 

REİS — Hiyaneti vataniye ile mahkûm 
Apostol ile Halil hakkında evrakı hükmiye var. 
Adliye Encümenine gönderiyoruz. 

Bugünkü ruznamemizde dördüncü numara 
olarak, Nüfus vukuatının cezadan affı hakkın
daki lâyihai kanuniyenin ikinci müzakeresi var, 
efendim. Birinci müzakeresini bitirmiştik. İkin
ci müzakeresini yapacağız. 

HAKKI HAMİ B. (Sinob) — Reis Bey, bir 
şey arz edeceğim. Hiyaneti vataniyeden dolayı 
mahkûm olup da Meclisi Âliden ve Encümeni 
Adliyeden geçmiş kırka yakın evrakı hükmiye 
vardır ki, bunların içerisinde ihtimal ki, hüküm
leri ref 'edilecekler de vardır. Ve ihtimal ki, 
bunlar içerisinde derhal infazı lâzımge'leııler 
vardır. Bunlar on beş gündür Meclise tevdi 
edildiği halde okunmamıştır. Bunlar diğer me-
vadda nazaran müstacel ve mühimdir, diğer 
mevada tercihan okunsun ve bir netice hâsıl 
olsun. Bendeniz bunu rica edeceğim. 

REİS — Pekâlâ efendim. Şimdi bu ikinci 
müzakereyi yaparız,, sonra ötekileri mevkii mü
zakereye vaz'ederiz, efendim. 

Usulü müzakereye dair bir şey arz edece
ğim : 
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Efendim, Hamdi Beyin bir teklifi var : Me

murin Muhakematı Encümeninin azalarını in-
tihabedelim, diyor. Meclisi Âlice kabul edilen 
-kanun mucibince iki heyet teşekkül edecekti. 
Biri dokuz kişilik biri de on beş kişilik, bunları 
da celse nihayetinde yaparız, efendim. 

7. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1. — Nüfus vukuatının iki ay müddetle ce
zayı nakdîden muafiyetine dair kanun lâyihası 
ve Muvazenei Umumiye ve Dahiliye encümenleri 
mazbataları, (i) 

REİS — Şimdi nüfus vukuatının altı ay müd
detle cezadan affı hakkındaki lâyihanın ikinci 
müzakeresine başlıyoruz. Birinci madde okuna
cak. 

Nüfus- vukuatının altı ay müddetle cezayı nak
dîden mâfüviyetine dair Kanun 

BİRİNCİ MADDE — Her vilâyet ve müs
takil livada resmî ve hususi gazetelerle ve ga
zete bulunmıyan mahallerde mûtat veçhile vıı-
kubulacak ilân tarihinden itibaren altı ay zar
fında ihbar olunacak nüfus vukuatından cezayı 
nakdi almmıyacaktır. Bakayada kalmış olan ce
zayı nakdiler de mâfüvdür. 

RElS — Efendim, bu maddeye dair tadilna-
me de yok. Binaenaleyh reyinize arz ediyorum. 
Birinci maddeyi kabul buyuranlar ellerini kal
dırsınlar. Birinci madde kabul edilmiştir. 

İKİNCİ MADDE — Bu altı ay zarfında her 
mahalle ve karyenin imam ve muhtarı bu karye 
dâhilinde vukua gelip de henüz tescil olunmamış 
tevellüdat, vefiyat, münakehat ve talâk vukua
tına ait ilmühaberlerini bittakip tanzim ettirip 
nüfus idarelerine vermeye mecburdurlar. 

REÎS — Madde hakkında söz alan yok, ta-
dilname de yok, binaenaleyh reyi âlinize vaz'-
ediyorum : Maddeyi kabul buyuranlar ellerini 
kaldırsınlar. Madde kabul edilmiştir. 

Üçüncü madde tayyedilmiştir. Üçüncü mad
de yerine kaim olan dördüncü madde okunacak. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — işbu kanunun ahkâ
mına Dahiliye ve Adliye Vekilleri memurdur. 

(1) Birinci müzakeresi 46 ncı İçtima zaptın-
dadır. 
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REÎS — Maddeyi kabul buyuranlar lütfen 

ellerini kaldırsınlar. Madde kabul edilmiştir 
efendim. 

Kanunim heyeti umumiyesini kabul edenler 
ellerini kaldırsınlar. Kanun kabul edilmişti]-. 

(Tâyini esami lâzım sesleri) 
Affedersiniz efendim. Zühul vâki oldu. Tâ

yini esami ile reyi âlinize vaz'edeceğim. Affını zı 
rica ederim. Reylerinizi istimal buyurunuz efen
dim. 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) •— 
Efendim, bugünkü ruznamedo iki tane malî lâ
yiha var : Birisi Rüsumu Sıhhiye hakkında bir 
teklif, öteki de cümlenizce malûm olan Esnam 
askeriyeye dâhil anâsırı gayri müslimeden alın
makta ola.ı bedeli nakdi lâyihai kanuuiyesidir. 
Tensip buyurursanız bunlardan daha mühim me-
vad yoktur. Bunların müzakeresini takdim buyu
runuz. 

6. — MAZBATALAR 

1. — Hudut Sıhhiye idaresiyle Tekaüt San
dığına ait rüsumun tezyidi hakkındaki 28 Teşri
nisani 1336 tarihli Kanunu muaddil kanun lâyi
hası ve Kav anini Maliye ve Muvazenei Maliye en
cümenleri mazbataları 

RElS — Efendim, Rüsumu Sıhhiyeye dair 
Kanunun takdimen müzakeresini kabul buyu
ranlar lütfen ellerini kaldırsınlar. Kabul edil
miştir, efendim. O halde şimdi onun müzakere
sine başlıyoruz. 

27 . IX . 1337 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesiae 

Hudut Sıhhiye idaresiyle Tekaüt Sandığına 
ait rüsumun tezyidi hakkındaki 28 Teşrinisani 
1336 tarihli Kanunu muaddil tanzim kılınıp İc
ra Vekilleri Heyetinin 26 . VI . 1337 tarihindeki 
içtimain da kabul edilen lâyihai kanuniye sureti 
musaddakasiyle esbabı mucibe lâyihası rapten 
takdim kılınmıştır, ifayı muktazasiyle neticesi
nin işarına müsaade buyurulmasını rica ederim 
efendim. 

icra Vekilleri Heyeti Reisi ve 
Müdafaai Milliye Vekili 

Fevzi 

^ 2 8 0 
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ESBABI MUCİBE 

Hudut Sıhhiye Müdüriyetinin hini tesisin
de başlıca âmil ecnebiler olduğundan ve alelû-
nıum ecanibe karşı vaz'olunan rüsumda kapitü
lâsyonlar nazarı dikkate alındığından Hudut 
Sıhhiye Dairesinin vaz'ettiği rüsumda da ecne
bilerin menfaati nazarı dikkate alınmış ve hal
buki Hudut Sıhhiye masarifatmı kapamak za
rureti başgösterdiğinden yerli sefain ve islâm 
yolcularına âzami resim vaz'olunarak milletin 
şimdiye kadar beyhude yere birçok zararını mu-
cibolmuştur. 

16 Rebiyülevvel 1338 ve 27 Teşrinisani 1336 
tarihli Büyük Millet Meclisi tarafından tadil en 
kabul edilen Rüsumu Sıhhiye Kanunu dahi ta-
mamiyle maksadı temin edememiştir. Bundan 
maada ahiren vaz'olunan resim miktarının son 
zamanda İstanbul Hükümeti tarafından vaz'olu
nan rüsum ile düveli ecnebiye tarafından kendi 
memleketleri hakkında vaz'olunan resme nis
petle pek noksan olduğu da bittahkik anlaşıl
mıştır. Elyevm Türkiye Büyük Millet Meclisi 
havzai hükümeti dâhilinde bulunan karantina 
devairi masarifine mukabil kanunu âhir muci
bince istihsal olunan resmin tamamiyle tekabül 
edememekte olması elyevm mer'i olan Hudut 
Sıhhiye Resminin tezyidini istilzam ettirmekte
dir. Binaenaleyh İstanbul Hükümeti ve Fransa 
Hükümeti tarafından Hudut Sıhhiye Resmi hak
kında mevzu mekadir ile milletin menfaati ec
nebi menfaatine takdim edilmek sureti nazarı 
dikkate alınarak tanzim olunan kanun lâyihası 
leffen takdim kılınmıştır. -

Hudut Sıhhiye İdaresiyle, Tekaüt Sandığına 
ait Rüsumun tezyidi hakkındaki 28 Teşrinisani 
1336 tarihli Kanunu muaddil lâyihai kanuniye 

sureti 

No : 955 Karar 

MADDE 1. — Osmanlı Bayrağını hâmil se-
fainden tonilâto başına iki kuruş ve ecnebi bay
rağını hâmil sefainden tonilâto başına beş ku
ruş resim istifa olunur. İşbu resim sefinenin ilk 
hareket ettiği Türkiye limanında alınır. 

MADDE 2. — Her sefineye senede bir defa 
«Mücellet patante» lerden bir nüsha verilir. Ve 
bunun için de bir tonilâtodan yirmi beş tonilâ
toya kadar olan sefainden yüz ve yirmi beş to-
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nilâtodan yüz tonilâtoya kadar olan sefainden 
iki yüz, yüz tonilâtodan fazla olan sefainden de 
beher yüz ve küsuratı için iki yüz kuruş resim 
istifa olunur. 

MADDE 3. — «Şahadetname» bedeli yüz ku
ruştur. 

MADDE 4. — Nizamatı sıhhiyei mevcudeye 
mugayir harekâtta bulunan sefain kaptanların
dan; bir tonilâtodan elli tonilâtoya kadar olan 
sefainden (on beş), elli tonilâtodan iki yüz to
nilâtoya kadar sefainden (yirmi beş), ve iki yüz
den fazla sefainden (yüz) lira ve alelûmum va
purlardan (elli) ve motorlardan (yirmi) lira 
cezayı nakdî ahzolunur. 

MADDE 5. *— Ecnebi limanlardan gelen be
her yolcudan yirmi kuruş alınır. Bu resim yol
cunun çıktığı iskelede sefine kaptanından tah
sil olunur. (12) yaşından aşağı çocuklar işbu 
resimden muaftır. 

MADDE 6. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren meriyül icradır. 

MADDE 7. — İşbu kanunun icrasına Maliye 
ve Sıhhiye Vekilleri memurdur. 

Î9 Şevval 1339 ve 26 Haziran 1337 
lera Vekilleri Heyeti Reisi Seriye Vekili 
ve Müdafaai Milliye Vekili Fehmi 

Fevzi 
Adliye Vekili Dahiliye Vekili N. 
Refik Şevket Refik Şevket 

Hariciye Vekili Maliye Vekili 
Yusuf Kemal Hasan Hüsnü 
Maarif Vekili Nafıa Vekili 

Hamdullah Subhi Ömer Lûtfi 
İktisat Vekili Sıhhiye ve Muaveneti 
Mahmud Celâl İçtimaiye Vekili 

Dr. Refik 
Erkânı Harbiyei Umumiye Vekâleti V. 

Fevzi 

Kavanini Maliye Encümeni mazbatası 

Hudut sıhhiye idaresiyle Tekaüt Sandığına 
ait rüsumun tezyidi hakkındaki 28 Teşrinisani 
1336 tarihli Kanunu muaddil olarak İcra Vekil
leri Heyetinden tanzim ve Heyeti Umumiyeden 
encümenimize havale olunan kanun lâyihası tet
kik ve müzakere olundu. 

Verilen izahata nazaran rüsumu mezburenin 
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Reis 
Hakkâri 

Mazhar Müfid 
Kâtip 
Mardin 

Hükümetin teklifi veçhi
le 5 nci maddenin aynen 

kabulü reyindeyim 
Necib 

Âza Âza 
Yozgad Antalya 
Ahmed Hasan Tahsin 

Âza Âza 
Antalya Kozan 
Ali Vefa Dr. Mustafa 

Mazbata Muhariri 
Saruhan 

Mustafa Necati 
Âza 

Niğde 
Ahmed Hakkı 

Âza 
Karesi 

Hacim Muhiddin 

Aza 
Mersin 

Yusuf Ziya 
Âza 

Kütahya 
Teklifin aynen' 
kabulü tarafta

rıyım 
Besim A ta lav 
Âza 

Kângırı 
Neşet Nâzım 

1:51 16.7. 
tezyidi muvafık görülerek mevaddı mezbure ay
nen kabul edilmiş ve lieclittetkik Muvazenei Ma
liye Encümenine tevdii tensibolunmuştur. 

2 Temmuz 1337 
Reis Kâtip 

Erzurum Mardin Antalya 
Hüseyin Avni Necib Ali Vefa' 

Biga Karahisarı Şarki İçel 
Mehmed Mustafa Haydar Lûti'i 
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Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 

Hudut sıhhiye idaresiyle Tekaüt Sandığına 
ait rüsumun tezyidi hakkındaki 28 Teşrinisani 
1336 tarihli Kanunu muaddil olarak İcra Vekil
leri Heyetinden tanzim ve Heyeti Umumiyeden 
encümenimize muhavvel kanun lâyihası tetkik ve 
müzakere edildi. 

Verilen izahata göre kanunun 1, 2, 3, 4,. 6, 
7 nci maddeleri aynen kabul edilmiş ve beşinci 
maddesi ecnebi limanlarından gelen bclier yol
cudan 20 kuruş resim alınır, diye muharrer ise 
de bu resmin ahzü istifası yolcuların mağduriyeti
ni mucip görüldüğünden mezkûr madde encü
mence kabul edilmiyerek tayyolunmuş olduğun
dan tetkik buyurulmak üzere Heyeti Umumiyeye 
takdim kılındı. 7 Temmuz 1337 

1337 0 : 1 
Âza Âza 

îznıit İsparta 
(okunamadı) Hüseyin Hüsnü 

REİS — Efendim heyeti umumiyesi hakkın
da mütalâa var mit 

HASAN BASKİ B. (Karesi) — Reis Bey, Ma
liye Vekili Beyefendi bu kanunun heyeti umu
miyesi hakkında izahat versin. 

DEVAİRİ MERKEZİYE MUHASEBEMÜ-
DİRİ UMUMİSİ TAHSİN B. — Meclisi Âliniz 
bundan evvel bu kanunu tadilen kabul etmişti. Esa
sı da; karantina idarehanelerine aidolarak tah
sil olunan rüsumu hâvi bulunuyordu; evvelce 
malûmuâliniz karantina idarehaneleri beynelmi
lel bir idareye tâbi idi. Hükümeti milliyenin te
şekkülünden sonra. Hükümeti milliye dâhilinde 
bulunan karantina idarehaneleri Sıhhiye Vekâ
letine raptedildi ve 1336 senesi zarfında alın
makta olan resim senevi dört bin lira kadar bir 
hasılata baliğ oluyordu. Halbuki bunların me
murlarına verilen mebaliğ, senevi yirmi beş bin 
lira tutuyordu. Bunun üzerine Sıhhiye Vekâle
ti Maliye Vekâletiyle bilmüzakere bu resmin tez
yidini esas itibariyle kabul etti ve Meclisi Âli
nize tanzim etmiş olduğu kanunu takdim eyledi. 
Geçen sene Meclisi Âlinizce kabul edilen kanun 
mucibince bu hâsılat otuz bin liraya kadar re
şide oldu ve memurin maaşatını kapamajM baş
ladı. Ancak gerek İstanbul Hükümetinin, gerek 
Fransa Hükümetinin kabul etmiş olduğu kanun 
mucibince evvelce alman resim beş misli tezyid-
edildiğinden; bu resmin de evvelki hesaba na-
•zaran beş misli tezyidi esas itibariyle kabul edi
lerek tanzim edilen lâyihai kanuniye Meclisi 
Âliye takdim edildi, Kavanini Maliye ve Muva
zene! Maliye encümenlerince de kabul edilerek 
Heyeti Celilenize arz edilmiştir. Maddeler hak
kında da lüzum görürse lâzımgelen izahatı arz 
edeceğim. 

REİS — Efendim, heyeti umumiyesi hakkın
da söz istiyen yok, o halde maddelere geçilmiştir 
efendim. 

Hudut Sıhhiye İdaresiyle Tekaüt Sandığına ait 
rüsumun tezyidi hakkındaki 28 Teşrinisani 1336 

tarihli Kanunu muaddil Kanun 
MADDE 1. — Osmanlı Bayrağını hâmil sefa-

ınden tonilâto başına iki kuruş ve ecnebi bayrağı
nı hâmil sefainden tonilâto başına beş kuruş Re
sim istifa olunur. İşbu Resim sefinenin ilk hare-
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ket ettiği Türkiye limanında alınır. 
REİS .-.— Madde hakkında söz iştiyeıı yok; ta-

dilname de yok. Maddeyi reyinize arz ediyorum. 
Maddeyi kabul edenler ellerini kaldırsınlar. Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. — Her sefineye senede bir defa 
(Mücellet patenta) lardan bir nüsha verilir ve bu
nun için de bir tonilâtodan yermi beş tonilâtoya 
kadar olan sefainden yüz ve yirmi beş tonilâto
dan yüz tonilâtoya kadar olan sefainden iki yüz 
ve yüz tonilâtodan fazla olan sefainden de beher 
yüz ve küsuratı için iki yüz* kuruş Resim istifa 
olunur. 

REÎS — Efendim, madde hakkında söz isti-
yen yok, tadilname de yok. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Şim
diki erkam eski resmin beş misli değil mi? 

DE VAlRÎ MERKEZÎYE MUHASEBE MÜ-
DÎRÎ UMUMİSÎ TAHSÎN B. — Evet efendim. 

REÎS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. Ka
bul buyuranlar ellerini kaldırsınlar... Kabul 
olunmuştur. 

MADDE 3. — «Şahadetname» bedeli yüz ku
ruştur. 

REÎS — Bu maddeyi kabul edenler ellerini 
Saldırsınlar... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Nizamatı sıhhiyei nıevcudiye 
mugayir harekâtta bulunan sefain kaptanından, 
bir tonilâtodan elli tonilâtoya kadar olan sefain
den (15) ve elli tonilâtodan iki yüz tonilâtoya 
kadar sefainden (25) ve iki yüzden fazla sefain
den (100) lira ve alelûmum vapurlardan (50) ve 
motorlardan (20) lira cezayı nakdî ahzoiunur. 

REÎS — Madde hakkında söz iştiyeıı yok, ta
dilname de yok. Maddeyi kabul edenler lütfen 
ellerini kaldırsınlar... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Ecnebi limanlarından gelen 
beher yolcudan yirmi kuruş alınır. Bu resim yol
cunun çıktığı iskelede sefine kaptanından tahsil 
olunur. (12) yaşından aşağı çocuklar işbu resim
den muaftır. 

REÎS —• Efendim, beşinci maddeyi malûmâ-
liniz, Muvazenei Maliye Encümeniniz tayyetti. 
Onun için Mazhar Beyefendi izahat verecekler. 

MAZHAR MÜFÎD B. (Hakkâri) — Efen
dim, Muvazenei Maliye Encümeniniz bu beşinci 
maddeyi kabul etmiyor. Esbabı da şu: Beşinci 
maddede diyor ki: Ecnebi limanlarından gelen 
yolcudan yirmi kuruş Resim alınacak... Bu Re
sim yolcunun çıktığı iskelede sefine kaptamndan 
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tahsil edilecek... Kaptandan tahsil edilecek, de
mek değil, kaptan ya bilete zammedecek veya
hut da tahsil edecek. Binaenaleyh kaptandan 
para tahsil olunmuyor... 

Sonra iskelelere yalnız ecnebiler değil, tebaaî 
Osmaniyeden birçok yolcular da gelecek. Encü
men düşündü ki.: Zaten vesaiti nakliye fiyatla
rının şu sırada fevkalâde pahalı olması dolayı-
siyle; toprakbastı diyerek bir de kaptanlardan 
bir şey almaktan birkaç misli zammiyle nakliye üe-
retini tezyidetmektense bunu tayyetmeyi muva
fık buldu. Zaten çok bir para da tutmuyordu. 
Encümenin noktâi nazarı budur. Heyeti Âliye-
niz ne yaparsa ona diyecek yok... 

VEHBÎ B. (Karesi) — Diğer ecnebi limanla
rında bizden para almıyor mu, alınmıyor mu, 
tetkik edilmedi mi?.. 

MAZHAR MÜFÎD B. (Devamla) — Müsa
ade buyurun, İtalya'ya giden bir arkadaşımız, 
encümende böyle bir para alındığından bahsetti. 
Fakat bu para ne parası?... Vapur parası mıdır, 
gümrük salon parası mıdır? Sureti kafiyede bir 
şey söylemedi. Yalnız para almıyor, dedi. Bina
enaleyh zannetmiyorum ve başka yerde alındığı
nı bilemiyorum. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Bu 
hususta encümen tetkikatta bulunmadı mı?... 

MAZHAR MÜFÎD B. (Devamla) — Îşte 
etti diyoruz. Bir arkadaşımız almıyor diyor 
fakat niçin bilmiyor. 

MUHASEBE MÜDÎRÎ UMUMÎSİ TAH
SİN B. — Efendim, bu resim haddizatında pek 

}\. bjiyük bir resim değildir. Manzuru âliniz 
olduğu üzere bil' yolcudan yirmi kuruş alı
nacaktır. Sureti tahsilde büyük müşkülâta 
uğramamak üzere bunun kaptanlardan tahsili 
usulünü de muvafık bulduk. Ve Meclisi Âlinize 
arz ettik.. Eğer kabul ederse Hazine için 
az - çok varidat olmuş olur. 

MAZHAR MÜFÎD B. (Hakkâri) — Os
manlı tebasmdan olan bir zat Memailiki Os-
maniyeye ayak bastığı zaman toprakbastı di
ye bir para alınır mı? Nedir bu toprakbas
tı parası?... 

DEVAÎRİ MERKEZÎYE MUHASEBE MÜ
DÎRÎ UMUMÎSİ TAHSÎN B. (Devamla) 
— Efendim, bu bir nevi vergidir, toprakbastı 
değildir. Evvelce Meclisi Âlinizden geçtiği va
kit biz esasen beş misli olarak teklif etmiştik. 
O zamanki, Muvazenei Maliye Encümeni muh-
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teremeniz de bunu yüzde elliye indirmişti ve 
beş altı ay sonra Meclisi Âlinize bir daha 
müracaat etmek mecburiyetinde kalınacak.. 
Binaenaleyh... 

HASİB B. (Maraş) — Bunları tahsil için 
memur istihdam edilecek mi?.. 

TAHSÎN B. (Devamla) — Esasen karanti
na memurları var, efendim.. 

„ HAKKI HAMI B. (Sinob) — Yolcu bir 
mecidiye veriyor ve buna karşı Hükümet ne 
is yapıyor ki?... 

TAHSİN B. (Devamla) — Efendim, va
purda muayenei sıhhiye icra edilir, vapurda 
hastalık var mı, yok mu? Bu tetkik edilir, 
emrazı sâriye olup olmadığı muayene olunu-

MAZHAR MÜFlD B. (Hakkâri) — Osman
lı limanlarından gelenlere bu resim yok mu, 
beyefendi? 

TAHSİN B. (Devamla) — isterseniz ona 
da koyalım. 

MUSTAFA NECATI B. (Saruhan) — Efen-
dim, encümenin bu hususta düşündüğü esas şu
dur : 20 kuruş gibi pek cüzi bir parayı ve va
ridat hâsıl etmiyecek bir parayı almayı Devletin 
şahsiyeti mâneviyesiyle mütenasip bulmuyor en
cümen, Büyük Millet.Meclisi Hükümetinin bir 
şahıstan toprakbastı parası diye yirmi kuruş al
masını muvafık görmemiştir. 

Efendim, bâzı memleketlerde vardır, meselâ, 
rıhtım yapılmıştır, bunun için bir resim konur 
ve alınır. Başka hiçbir memlekette böyle top
rakbastı parası alınmaz. . Encümen bunu, Dev
letin şahsiyeti mâneviyesiyle mütenasip bulunma 
dığmdan reddetmiştir. 

ZAMlR B. (Adana) — Kaptan, elli yocu ye
rine yirmi beş: yolcunun bedelini verecek olursa 
Hükümet bunu ne suretle anlıyacak? 

BESÎM ATALAY B. (Kütahya) — Bendeniz 
bu kanunun müzakeresinden sonra muhalifim 
diye imza attım. Malûdur ki, harbden çıkan Hü
kümetler birçok yükler altında ezilirler ve bu 
yükleri tahfif için de birçok vergiler tarhına 
mecburdurlar. Ecnebi limanlarından, limanları
mıza gelecek yolcular ki - Ekserisi tüccardır -
Bunlardan para almak, öteberi vergi tarhetmek 
doğrudur ve buna mukabil biz onlara bir muaye
nei sıhhiye yapıyoruz; yani bir hizmet yapıyo
ruz.. Gazetelerde okursunuz zannederim, Bulca-
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stan'da o kadar saçılacak vergiler icadediyorlaı 

ki, yerde sürünen etekten vergi alıyorlar... 
Bir gün gelecek ki, biz de bunları tarha mec

bur kalacağız, efendiler... Bunu bir an evvel tarh
etmek muvafıktır... Eğer az görülüyorsa ve mem
leket yirmi kuruş vergi alıyormuş deniliyorsa 
bunu çoğaltalım; bir liraya çıkaralım.. Hususiyle 
bu köylüden alınacak değil... 

Dr. MAZHAR B. (Aydın) — Efendim, Mec
lisi Aliniz daima tenkisi masarif ve tezyidi vari
dat için meşgul iken ve bunu bir vazife olarak 
telâkki eylemişken; bilhassa kendi memleketimi
zin ahalisinden olmayıp hariçten bulunan aha
liden tahsil edilecek her hangi bir verginin 
aleyhinde bulunmayı zıt ve tuhaf bulduğumdan 
bu kürsiye çıktım. Memleketin dâhilinde renç
perlerden alman Tuz Vergisini alkışlarla kabul 
eden Meclisi Âli; ecnebi imanlarından semeratı 
mesaimizi toplamaya gelen ecnebilerden bir me
cidiye almayı münakaşa ediyor. 

MAZHAR MÜFlD B. (Hakkâri) — Ecnebi
lerden değil... 

Dr. MAZHAR B. (Devamla) — Velev ki, ec
nebilerden olmasın, ecnebi limanlarından gelecek 
Osmanlılar dahi bir mecidiye değil, daha birçok 
para vermekten çekinmezler ve vermek vaziyet 
ve mevkiindedirler.. 

Sonra ikide bir toprakbastı parası deniyor... 
Lütfen memuru mahsus bunu izah etsin. Yoksa 
her söz söyliyen buna böyle bir isim takacak 
olursa o başka.. Toprakbastı parası ve saire diye 
adlar takıyoruz, bunlar doğru değildir. 

Hükümtein haysiyet ve şahsiyeti mâneviyesi 
meselesine gelince; vergi, vergidir... Her şeyin 
cinsiyle, kıymetiyle nispet olunur. Binaenaleyh 
bir mecidiye Hükümet tarafından tensibedilmiş 
ve konmuş... Bu hiçbir zaman mucibi münakaşa 
olamaz. Belki çoktur veyahut daha çok koymak 
için münakaşayı kabul edebiliriz. Fakat Hükü
metin haysiyet ve şerefiyle katiyen alâkası yok
tur.. On paralık, yirmi paralık bandrol yapıştı
rırken... Ya bendenizde mantık kalmadı veyahut 
bu meselede, bu münakaşada mâna kalmadı.. (Bir 
lira olsun, sadaları) 

TAHSİN B. (Aydın) — Efendim, bu parayı 
ecnebi memleketlerinde pekâlâ alıyorlar.. Ben
deniz bir tarihte Mısır'a gittiğim zaman, benden 
de aldılar. Bahriâmerden Mısır'a girerken kap
tanlar yarımşar lira aldılar ve acenteler bunu 
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bilete ilâve ettiler ve tabiî ben de kaptana verdim. 
Ve sonra onlar da bunu Mısır Hazinesine tediye 
ettiler. Hariçten bir adam memleketimize ti
caret için, intifa için geliyor, ihtimal ki, bir has
talığı da getiriyor ve buna mukabil biz birçok 
vazaif ifa ediyoruz... Binaenaleyh bu hem onun 
sıhhatini ve hem de bizim sılhhatimizi kurtaran 
bir muameledir. 

Bu bir vergidir ve memaliki ecnebiyede de 
caridir ve alıyorlar. Bize gelince almak neden 
ayıp olsun? Binaenaleyh maddenin aynen ka
bulünü rica ederim. 

ALÎ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Bendeniz de 
denizde gezdim, böyle bir varidat aldıklarını 
görmedim. Alman resimler mahallî varidattır. 
Nitekim Samsun'a gidersiniz orada da alırlar 
ve bu belediyenin Resmidir. 

Sonra bir kanun içinde iki türlü resim al
mak, bu da muvafık değildir. Zaten alınırsa 
bunu biraz tezyidedersiniz. Başka yerde böyle 
bir resim yoktur. Esasen memurini sihhiyenin 
yani karantina için kullanılan memurinin masa
rif atına mukabil Karantina Resmi alınıyor. Ve 
bu resim ton başına geminin büyüklüğü nispe
tinde alınır, kayıklardan alınmaz. Ecnebi mem
leketlerinden esas itibariyle bu büyük gemiler 
gelir, küçük gemiler gelmez. Gelecek olan bir
kaç bin kişiden alınacak resim, esas itibariyle 
az görülürse biraz tezyidedersiniz. Meselâ on 
para artırsanız, bundan temin edeceğiniz vari
datı on misli, yüz misli artırmış olursunuz. Muh
telif varidat olmasın rica ederim. 

REİS — Müzakerenin kifayetine dair İspar
ta Mebusu Tahir Efendinin takriri var, müza
kereyi kâfi görenler ellerini kaldırsınlar. Mü
zakere kâfi görülmüştür. 

HAMDİ NAMIK B. (İzmit) — Reis Bey res
min yüz kuruşa iblâğını teklif ederim. 

REİS — Efendim, Ertuğrul Mebusu Musta
fa Kemal, İzmit Mebusu Hamdi Namık, Kütah
ya Mebusu Besim Atalay, Malatya Mebusu Lût-
fi, İzmit Mebusu Abdullah, Denizli Mebusu Yu
suf beylerin takrirleri var, onlar bu maddede
ki bir mecidiyenin bir liraya iblâğım teklif edi
yorlar. (Muvafık sesleri) 

İsparta Mebusu Nadir Beyle Yozgad Mebu
su Süleyman Sırrı beyler de elli kuruşa iblâğını 
teklif ediyorlar. (Ret sesleri) 

Efendim teklifleri ayrı ayrı reyinize arz ede-
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ceğim: Elli kuruşa iblâğını kabul edenler elle
rini kaldırsınlar... Kabul edilmemiştir. 

Bir mecidiye resmin bir liraya iblâğını ka
bul edenler ellerini kaldırsınlar... Kabul edil
miştir efendim. 

O halde efendim Muvazene Encümeninin 
tay teklifini reye koymaya Üıaeet yok. 

Efendim maddeyi tadilen okuyoruz : 

MADDE 5. — Ecnebi limanlarından gelen 
beher yolcudan yüz kuruş alınır. Bu resini yol
cunun çıktığı iskelede sefine kaptanından tah
sil olunur. (12) yaşından aşağı çocuklar işbu 
resimden muaftır. 

REİS — Maddeyi reyi âlinize vaz'ediyorum. 
Maddeyi bu şekilde kabul buyuranlar ellerini 
kaldırsınlar... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — İşbu kamın tarihi neşrinden 
itibaren meriülicradır. 

REİS — Altıncı maddeyi kabul edenler el
lerini kaldırsınlar... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — İşbu kanunun icrasına Mali
ye ve Sihhiye Vekilleri memurdur. 

REİS — Kabul buyuranlar ellerini kaldır-
. smlar. Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini tâyini esamiy
le reyinize vaz'ediyorum. Reylerinizi istimal 
buyurunuz. 

Efendim nüfus vukuatının altı ay müddetle 
eezayi nakdiden mafüviyetine dair kanunun ne-
ticei arasını arz ediyorum: 

Reye iştirak eden 178, 169 zat kabul, 4 zat 
ret, beş zat müstenkif. Binaenaleyh dört redde 
karşı kanun 169 reyle kabul edilmiştir. 

2. — Muafiyeti Askeriye Vergisi hakkında 
kanun lâyihası ve Kavamni Maliye, Muvazenei 
Maliifc encümenleri mazbataları 

REİS — Efendim, Bed-eli nakdî Kanununun 
müzakeresine başlıyoruz. Heyeti Umumiyesi 
hakkında müzakere olunacak. 

16. V , 1337 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti 

Oelilesine 

Muafiyeti Askeriye Vergisi hakkında tan
zim kılınıp İcra Vekilleri Heyetinin 15 . V . 1337 
tarihindeki içtimaında kabul edilen lâyihai ka-
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nuniye sureti musaddakasiyle esbabı mucibe lâ
yihası rapten takdim kılınmıştır. İfayı mukta-
zasiyle neticesinin işarına müsade Duyurulma
sı rica olunur, efendim. 

îcra Vekilleri Heyeti Reisi ve 
Müdafaai Milliye Vekili 

Fevzi 

Esbabı mucibe lâyihası 

Esnan dâhilinde olup silâh altına celp ve 
davet olunan gayrimüslimlerden hizmeti aske
riyeleri için bedeli nakdî ahzı hakkında tanzim 
kılman lâyihai kanuniye leffen takdim kılın
mıştır. Bu suretle hemtevellütlerine nazaran 
sanat ve ticaretlerinin icrasında istihsali ser
besti ve temini menfaat edecek olanların tahtı 
silâhta geçirecekleri beher sene için altı yüz li
ra raddesinde bir vergi ifasiyle mükellefiyet
leri her halde ağır telâkki olunamaz. Alelhusus 
hizmeti fiiliye erbabı için bunun nısfı peşin ve 
nısfı diğeri de doksan gün zarfında olmak üzere 
iki taksitte tediyesi kabul edilmiş ve sunufu 
ihtiyatiyeden olanlar için dört ay fasıla ile ve 
ikişer yüz liralık taksitle bir sene zarfında tes
viyesi kabul olunmuştur. Sunufu ihtiyatiyeden 
olanların hemtevellütleri iki taksit arasında 
terhis olunurlarsa takasiti mütebakiye ahzolun-
mıyacaktır. Davete icabet veya bedeli nakdî 
tesviye etmiyenlerin kendi malları varsa anın 
ve yoksa ailelerinin emvalinin Tahsili Emval 
Kanununa tevfikan haciz ve füruhtü suretiyle 
işbu bedeli nakdî akçelerinin tahsili esbabı te
min olunmuştur. 

Bir de bâzı «sbab dolâyısiyle tahtı silâha 
davetleri teehhür etmiş olan gayrimüslimlerin 
hemtevellütleri derecesinde mükellefiyeti as
keriyeye tâbiiyetleri derkâr olduğundan tahtı 
silâha davet için vâki olan teehhür derecesinde 
emsallerinin teçlıisinden sonra tahtı silâhta tu
tulmaları tabiî olmakla kanuna o yalda bir ka
yıt ilâve edilmiştir. îşbu kanunun tasdik ve tat
biki halinde Muvazenei Umumiyeye beş milyon 
lira raddesinde bir varidat temin edeceği ümid-
olunduğundan leffen mütekaddim kanunun bir 
an evvel müzakere ve tasdiki muktazi görül
mektedir. 

Kanun İâyihası 

MADDE 1. — Esnan dahilindeki gayrimüs-
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limlerin silâh altına davet olunan sınıflarından 
beher sene için altı yüz lira bedeli nakdî alı
nır. 

MADDE 2. — Hizmeti fiiliye erbabından 
olan gayrimüslimlerden işbu bedeli nakdî akçe
sinin nısfı davet vukuunda peşinen ve nısfı di
ğeri birinci taksitin tediyesinden itibaren dok
san gün zarfında lâzimüttediyedir. 

MADDE 3. — Sunufu ihtiyatiyeden olan 
gayrimüslimlerden alınacak bedeli nakdî her 
dört ayda ikişer yüz lira olmak üzere üç tak
sitte istîfa olunabilir. Bu halde her hangi bir 
taksitin tediyesinden sonra hemtevellüdü ter
his olunanlardan takasiti mütebakiye aranılmı-
yacaktır. 

MADDE 4. — Davete icabet etmiyerek fi
rar edenlerin kendilerinin ve olmadığı surette 
ailelerinin menkul ve gayrimenkul mallarının 
Tahsili Emval Kanununa tevfikan haciz ve fii-
rııhtu suretiyle işbu bedeli nakdî akçesi tahsil 
olunacaktır. 

MADDE 5. — Gayrimüslimlerin silâh altı
na celbinde hemtevellütl'erine nazaran vâki ola
cak teehhürü telâfi için eyyamı müteehhire 
müddetince emsallerinin terhisinden sonra silâh 
altında tutulmaları caizdir. 

MADDE 6. — îşbu kanun üç yüz otuz yedi 
senesi iptidasından muteberdir. 

MADDE 7. — İşbu kanunun icrasına Mü
dafaai Milliye ve Maliye Vekilleri memurdur. 

15. V . 1337 

İcra Vekilleri Heyeti 
Reisi ve Müdafaai 

Milliye Vekili 
Fevzi 

Adliye Vekâleti Vekili 
Mehmed 

Maliye Vekili 
Ferid 

Nafıa Vekili 
Ömet Lûtfi 

Seriye Vekili 
Fehmi 

Hariciye Vekâleti 
Vekili 
Fevzi 

Maarif Vekili 
Hamdullah Subhi 

İktisat Vekili 
Mahmud Celâl 

Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekili 
Dr. Refik 

Erkânı Harbiyei Umumiye Vekâleti Vekili 
Fevzi 
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Kavanini Maliye Encümeninin teklifi I 

MADDE 1. — Hemtevellütleri silâh altına | 
celp ve davet olunan gayrimüslimlerden bir se
nelik muafiyeti askeriyeye mukabil dört taksitte 
dört yüz lira bedeli nakdî alınır, ilk taksit davet 
vukuunda, takasiti saire doksanar gün fasıla ile 
tediye olunur. Ancak, her hangi bir taksidin te
diyesinden sonra hemtevellütleri terhis olunan 
sunufu ihtiyatiyeden takasiti mütebakiye alın
maz. 

MADDE 2. — Davete icabet etmiyerek firar 
edenlerin bedeli nakdîleri Tahsili Emval Kanu
nuna tevfikan emvali menkule ve gayrimenkule-
1 erine bilmüracaa istifa olunur. 

MADDE 3. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren meriyülieradır. 

MADDE 4. — işbu kanunun icrasına Mü-
dafaai Milliye ve Maliye Vekilleri memurdur. 

4 Haziran 1337 

Gayrimüslimlerin bir seneli muafiyeti aske- 1 
riyelerine mukabil bedeli nakdî alınması hakkın
da Heyeti Vekilece tanzim ve Heyeti Umumiye-
den 28 Mayıs 1337 tarihinde encümenimize tevdi 
olunan lâyihai kanuniye mütalâa ve tetkik olun
muştur. Teklifi vâki esas itibariyle münasip gö
rülmüş yalnız hizmeti fiilive erbabından iki tak-
sitte sunufu ihtiyatiyeden üç taksitte altı yüz 
lira bedeli nakdî alınması esbabı mucibe noktai 
nazarından dört taksitte muvafık bulunmamış ı 
olduğundan miktarı bedel dört yüz lira olarak 
bilkabul birinci, ikinci, üçüncü maddeler tevhi-
den, dördüncü madde şeklen tadil edilmiş olmak
la olveçhile tanzim olunan lâyihai mezkûre mer-
butan Heyeti Umumiyeye arz ve takdim kılın
mıştır. . 18 Haziran 1337 
Kavanini Maliye Encümeni 

Reisi Mazbata Muharriri 
Hüseyin Avni | 

: — : s* 
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Kâtip Âza 
Mardin Karahisarı Şarki 
Necib Mustafa 

Âza Âza Âza 
Erzurum 

ismet Salih 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — 
Efendim, kanunun sebebi vaz'ı hakkında uzun 
uzadıya izahat arz etmiyeceğim. Çünkü, Heyeti 
Celilenizce malûmdur. Yalnız Hükümetin tek
lifinde gösterilen miktar dört yüz lira değil, 
altı yüz liradır. Biz, dört yüz lirayı az gördük. 
Encümen, dört yüz liraya indirilirse kabiliyeti 
tahsiliyesi daha kolay olur, fikrine zahiboldu. 
Halbuki bendeniz de altı yüz lira olarak kabulü 
taraftarıyım. (Altı yüz muvafıktır, sadaları) 
Heyeti umumiyesi hakkında izahat isterseniz 
arz edeyim, efendim. 

SELÂHADDÎN B. (Mersin) — Usulü mü
zakere hakkında bir iki kelime arz edeyim; bu 
mesele hakkında Müclafaai Milliye Encümeni 
Reisi Paşa Hazretleri ile müştereken çalışarak 
teklif Muvazenei Maliye Encümenine verilmiş
tir, ve şimdi .Muvazene Encümenindedir. Şimdi 
okunan Kavanini Maliye Encümeninin teklifi
dir ve biraz nakıstır. Ötekinde tafsilâtı kâfiye 
mevcuttur ve orada altı yüz liradır ve iki kıs
ma taksim olunmuştu. Arzu buyurursanız mü
zakereyi biraz tehir buyurunuz, celse arasında 
Muvazenei Maliye Encümeninin teklifini bula
rak beraber müzakere edelim. (Muvafık sada
ları) 

RElS — O halde eefndim, yarım saat tenef
füs etmek üzere Celseyi tatil ediyorum. 

Kapanma saati : 3,30 sonra 



ÎKÎNCÎ CELSE 
Açılma saati : 4,20 sonra 

REÎS — Reisisani Dr. Adnan Beyefendi 

KÂTÎPLER : Haydar Bey (Kütahya), Mahmud Said Bey (Muş) 

REİS — Efendim, celseyi açıyorum. 

5. — İNTİHAPLAR 

1. — Memurin Muhakemat Encümeni ve He
yetinin intihabı. 

REİS — Memurin Muhakemat Encümeniyle, 
muhakemat heyeti için iki intihap yapacağız, 
Malûmu âliniz kabul olunan kanun mucibince 
bir encümen bir de heyet intihabedilecektir. En
cümene dokuz zat, heyete on beş zat intihabedi-
lecek. Evvelâ dokuz kişilik encümenin intihabı
nı yapalım efendim. 

VEHBİ B. (Karesi) — Reyleri ayrı ayrı se
petlere atalım, ikisini birden intihabedelim. Da
ha kolaylık olur efendim. 

REİS — O halde iki sepet koyacağız efendim 
(muvafık sesleri) sağdakine dokuz kişilik encü
men için, soldakine de on beş kişilik heyet için 
reylerinizi atarsınız efendim. 

(Esami okunarak rey puslaları sepetlere 
atıldı.) 

REİS — Efendim arayı tasnif için kura çe
kiyoruz. 

(Abdullah Efendi (Bolu), Ömer Mümtaz Bey 
(Ankara), Necib Bey (Ertuğrul) bâkur'a en
cümenin reylerini tasnife memur edildiler.) 

(Mustafa Hilmi Efendi (Niğde), Arif Bey 
(Konya), Neşet Bey (Kângırı), Heyetin reyle
rini tasnife memur edildiler.) 

REİS — Efendim, Hudut Sıhhiye İdaresiyle 
Tekaüt Sandığına ait rüsumun tezyidi hakkın
daki Kanunu reye vaz'etmiştik. (184) zat reye 
iştirak etmiştir. Bunlardan (175) i kabul, (9) u 
rettir, binaenaleyh kanun dokuz redde karşı 
(175) reyle kabul edilmiştir efendim. 

2. — Garp Cephesinde bilfiil harakâtı askeri
ye sahası olan mevakie münhasır olmak üzere 
Asarın sureti cibayetine dair kanun lâyihası ve 

Kavanin ve Muvazenei Maliye encümenleri maz
bataları. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — 
Efendim, harekâtı askeriye sahası olan yerler
de âşarm tahmin usulüne tevfikan icrası için 
bir maddei kanuniye takdim edilmiş ve Per
şembe günü müzakere edilmişti. Kanunda el-
viyei selâse ibaresi mündericolduğu için bu hu
susta birçok münakaşat cereyan etmiş ve rü-
fekayı kiramdan bâzıları tarafından verilen 
bir takriri Heyeti Celileniz nazarı itibara al
dığından kanun Muvazenei Maliye Encümeni
ne iade edilmişti. Muvazenei Maliye Encüme
ninde bu maddeyi müzakere ederek elviyei se
lâse hakkında Heyeti Celilenin noktai nazarı
na göre bir şey hazırlamak üzere o kısım tehir 
edilmiş ve müstaceliyetine binaen yalnız Garp 
Cephesine aidolan madde diğer takrirlerin mü-
eddası dahi nazarı dikkate alınarak tadilen gel
miştir ve orada ifası arzu edilen mesele için 
ayrıca Muvazenei Maliye Encümeninde bir 
maddei kanuniye hazırlanmaktadır. İstirham 
ederim, vaziyet müstaceldir, hattâ bir iki ka
zada müstacelen tatbiki lâzım ve zaruri olmuş
tur. Binaenaleyh yalnız Garp Cephesine mah
sus olmak üzere tesbit edilen maddei kanuni-
yenin bir an evvel müzakere ve kabul edilerek 
Heyeti Vekileye tebliğini istirham ederim, efen
dim. 

ABDÜLKADİR KEMALİ B. (Kastamonu) 
Elviyei selâseye ait kanun tehir edildiği tak
dirde bu sene Aşar Nizamnamesine tevfikı mu
amele buyuracak mısınız? 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — 
Hayır efendim, madde halledilinceye kadar 
bekliyeceğiz. 

REİS — Şimdi efendim, aşar hakkındaki 
lâyihanın müzakeresini muvafık buluyor mu
sunuz? (Muvafık sesleri) O halde efendim, oku-
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yalım da maddeyi yazınız. Malûmuâliniz ge
çen gün 2 - 3 tadil takriri kabul edilmişti. O 
tadil takrirleri üzerine Muvazenei Maliye En
cümeninin tertibettiği madde şudur : 

Garp Cephesinde bilfiil harekâtı askeriye 
sahası olan mevakie münhasır olmak üzere aşa
rın sureti cibayetine dair Kanun. 

MADDE 1. — Garp Cephesinde bilfiil ha
rekâtı askeriye sahası olan mevakie münhasır 
olmak üzere nısfı mahallî mecalisi idaresince 
ve nısfı diğeri karye heyeti idaresince münte-
hap dört zattan mürekkep heyet marifetiyle 
tarla veyahut harmanlarda mahsulât mikta
rı ittifak veya ekseriyeti ara ile bittahmin 
üşrü aynen veya sahibinin muvafakatiyle bede- ' 
len istifaya Hükümet mezundur. 

TUNALI HÎLMl B. (Bolu) — Rica ederim, 
mahsulât mı? Mahsulât miktarı mı? 

REÎS — Mahsulât miktarı. 

MADDE 2. — tşbu kanun 1337 senesine mah
sustur. 

MADDE 3. — îşbu kanunun ahkâmının icra
sına Maliye Vekili memurdur. 

REÎS — Şimdi efendim malûmuâliniz bu ka
nunun heyeti umumiyesi hakkında müzakere 
kâfi görülüp maddelere geçilmişti. Maddede tadi
lât yapılması için takrirler verilmiş ve madde 
tadil için Muvazenei Maliye Encümenine gitmiş
ti, Muvazenei Maliye Encümeni.tekrar bir mad
de ile geliyor. Şimdi bu maddeye dair söz isti-
yen var mı efendim. 

HACI MUSTAFA Ef. (Ankara) — Malûmu-
âlileri heyeti umumiyesine dair geçen içtimada 
söz söylendi, ben heyeti umumiyesi hakkında söy-
liyeeek değilim. 

Şimdi ekseriyet yahut ittifakla karar verili
yor deniliyor. Pekâlâ teşavii âra vâki olacak olur
sa ne olacaktır? Dainizce bu maddenin tatbi
kinde müşkilât olacaktır. Çünkü ekseriya vâki 
olacak tesavii aradır. Köylüler diyecek şu mik
tar, hükümetten gelecekler de şu miktar diyecek- I 
ler, âra müsavi olduğu için bir şey yapılamıya- I 
cak, burada ne yapılacak? Madde buna dair bir 
şey yazmıyor. Buna dair encümen bir şey söyle- I 
memiş, maksadım onu sual etmekdir. Eğer lehin
de aleyhinde söylenmek icabederse bana kalırsa I 
bu kanun kabili tatbik değildir. Şimdi o geç^ I 
tiği rçin söylemedim. I 
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VEHBÎ Ef. (Konya) — Efendim, kanunlar 

selâmet bir zamanda tatbik olunmak lâzımgelir-
ken bu kanunu Hükümet alelacele, hemen sel 
önünden kütük kapmak gibi bir zaruretle tatbik 
edecek bir zamanda bize getiriyor. Binaenaleyh 
harman kalkacak, rençber sürecek, Hükümet mat-
lubatmı alacaksa buna ne ihtiyaç var? Esasen 
Hükümetin kanunu meydânda; yok eğer maazal-
lahıtaâlâ başka bir korku varda ahali harmanını 
sürüp zahireyi kaldıramıyacaksa bu tahminin ne 
faydası olacak? Geçende Karahisarı Sahip'de 
ağnam sayıldı. Sonra düşman geldi, miktarını 
tabiî tâyin edemem. Bolvadin'den yalnız on iki 
bin koyun götürdüğünü söylüyorlar. Karahisar 
havalesinden de tabiî bu nispette götürdü. Bu 
kötlüklerin ağnam borçlarını Hükümet aldı mı, 
almadı mı? Alıyor efendiler, tahakkuk etmiştir, 
zimmetindir diyor; cayır cayır, sille, tokat alıyor 
efendim. 

REÎS — Vehbi Efendi, rica ederim maddeye 
dair söyleyiniz. 

VEHBÎ Ef. (Devamla) — Efendim, madde
ye geliyorum, maddeye gelindiğinde Hacı Mus
tafa Efendinin söylediği nokta pek mühimdir ve 
doğrudur. İki bir taraftan, iki bir taraftan, tesa
vii âra vukubuldu, ne olacak? Hükümet tarafı mı 
tercih olunacak? Ahali tarafının mı iddiası ter
cih olunacak, ne olacak? Bu müşküldür ve tatbi
ki gayrikabildir, işte madde için söyliyeceğim 
budur. 

MUSTAFA TAKÎ Ef. (Sivas.) — Efendim, 
bendeniz de Hoca Vehbi Efendinin dediği gibi 
dört kişi ile ekseriyetin temini mümkün olmayın
ca, Hükümetten gönderilen bir taraf, ahaliden 
gönderilen bir taraf nasıl karar verileceği meç
hul. Onun için efendim, bendeniz teklif ediyo
rum ki, nahiye müdürü de bu heyete iştirak et
sin, beş kişi olsun. Bu bapta bir de tadilname 
veriyorum. 

RAGIB B. (Amasya) — Efendim, bendeniz 
bu maddenin şu fıkrasına ilişiyorum, ekseriyeti 
âra ile, muhamminler hakkında arkadaşlarım 
söylediler. Tabiî o cihet hallolacak. Maddede; 
(Bittahmin üşrü aynen veya sahibinin muvafa
katiyle bedden istifaya Hükümet mezundur.) 
deniliyor. Bu harman olunmuş yerlerde mi, yok
sa tarlalarda mı tahmin olunacak? Eğer har
man olunmuş yerlerde tahmin edilecekse üşrü-
îîü hemen Hükümet alacak mıdır? Almıyacak 
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inidir'! Sonra bedelini tahsil etmek için bilâhara I 
mazallah bu zahire elden çıkacak olursa yine • 
köylüden aranacak, halbuki aramamak için de 
zürraı mahkemelere müracaata mecbur etmek 
lâzım. Mahkemelerden ilânı alınacak ve bu ilânı 
Temyizden tasdik olunacak, ondan sonra deyni 
tenzil edilleeektir. Binaenaleyh bendeniz bu 
maddenin reddi taraftarıyım. 

REİS — Muvazene Encümeni izaha i verecek 
mi efendim? Bir noktaya ilişiliyor. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — 
Efendim, Muvazenei Maliye Encümeninin yap
tığı dört kişinin mutlaka ikisi bir tarafa, ikisi 
bir tarafa ayrılacağı düşünülmemiş gibi görünü
yorsa da yapılacak şey içlerinden birisini reis 
intihabederler, reisin tarafı tercih edilir ve
ya iki taraf ayrı ayrı (sürarpr) hakem tâyin 
ederler. O hakemin reyi hangi tarafı iltizam 
ederse o olur. İsterseniz bunu kanuna korsu
nuz, isterseniz tatbiki hakkında bir talimatname 
yapar ve o talimatname ile tâvin ederiz. Hin mâ
kul] cihet tarafeynin bilitifak hakem olarak 
bir adam tâyin ve întihabetmesindodir. Tara
feyn bir hakem tâyin edecek ve ha kentin reyi 
kabul edilecektir. 

Bir'de derhal tahsil meselesi mevzuubahsolu-
yor. Eğer köylü aynen verecek ve Hükümet de 
aynen üşür miktarım almaya ihtiyacı varsa tabiî 
derhal alır. Onun tarzı tahsili Hükümete kal
mıştır. Ahali zimmetini kabul edip de sonra 
tahsil meselesi mevzuubahsoluyor. Ve bir zıya 
ihtimali karşısında Hükümet ne yapacaktır1? 
Mahkemelere mi verecektir';' Deniliyor. Hayır 
hiçbir şey yapacak değildir. Nitekim bâzı şey
lerin affı hakkında bâzı esbap dolayısiyle tek
lif vardır. Heyeti Çekileniz icabında derhal, bir 
maddei kanuniye ile bunları af eder. Elverir ki, 
bütçe tasdik edilsin, efendim. 

BİR MEBUS BEY — Bedelen istifa ediliyor 
deniyor. 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Devamla) -
Sahibinin muvafakati olursa bedelen. 

LÜTFÎ B. (Malatya) — Bedel ne suretle tak
dir edilecek 1 

MALÎYE VEKİLİ HASAN B. (Devamla) — 
Rayici mahallî ile. Bunlar talimatname ile ya
pılacaktır ve Muvazenei Maliye Encümeniniz 
her türlü şeylerin bu kanunun metnine girme
sine zannederim taraftar değildir. Böyle umu
mi olarak kanuna her kelime girmez, bunlar t«# 
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limatnamede gösterilir. 

LÛTFÎ B. (Malatya) — Rayici mahallîye 
tâbidir, demeli. (Hacet yok, sesleri) 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Devamla) — 
Bunların kanunun ibaresine girmesine lüzum 
yoktur, girse de böyle olacaktır. 

HAMDİ B. (Amasya) — Mahsul tarlada ve
yahut harmanda tahmin olunur. Rençber bunu 
ambara nakledinceye kadar ya bu tarla mahvo-
Oursa Hükümet bunu zimmet kaydedip de sonra 
ziyan karşısında bunu tekrar bilâhara köylüden 
alacak mı? Şimdiye kadar; dolu ve sair afatı 
semaviye gibi birçok fevkalâde ahvalde ne ya
pılırsa bunun hakkında o usul tatbik edilmeli
dir. 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Devamla) — 
Aşar Nizmnamesinde mahsulâtı zayi olan mahal
ler hakkında bütün tafsilâtiyle ve teferruatı ile 
ahkâmı umumiye vardır. Aynı şeyi bunlar hak
kında da. tatbik edeceğiz. Eğer Allah göster
mesin düşman eline geçmek, yanmak gibi fev
kalâde şeylere tesadüf edilecek olursa bittabi 
yeni bir madde tesbit edilecek ve affı için He
yeti A üyenize bir maddei kanuniye tevdi edi
lecektir. Aynı ihtimalât memleketin her tarafı 
için varittir. Ve Aşar Nizamnamesi onlar için 
böyle tatbik ediliyor. Şu üç, beş yer için yani 
mahsulâtın tâbi olduğu esbabı ziyadan maada 
bâzı îhususi sebepler varsa ahkâmı umumiyeden 
iıiaricolarak daha ziyade suhuleti mucip tadi
lâta muhlaeolduğunu takdir buyurursanız ona 
dair de ayrıca bir madde ilâve ediniz. Bende
niz buna muarız değilim. Hali harb dolayısiy
le perişan olan mahallerin afları için bile He
yeti Oelilenize kanunlar teklif edilmiştir efen
dim. Maliye Vekâleti nafi olsun, muzır olsun 
vergi cibayet etmek hevesinde değildir. 

MUSTAFA B. (Karahisarı Şarki) - - Hoca 
Vehbi Efendi buyurdular ki, Bolvadin'de ta
dadı ağnam olduktan sonra düşman koyunları 
götürdü. 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Devamla) 
Düşman girip çıktıktan sonra yazdılar. 

RAGIB B. (Kütahya) — Orada düşman gi
rip, çıktıktan sonra memurlar koyunların res
mini tahsil ettiler. Bu sefer de aynı hal olursa 
ne olacak? 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Devamla) , 
Efendi hazretlerinin ifadesinden anladığıma gö
re bu kanun alelacele bir şey olsun, diye teklif 
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ediliyor zannolunur. Halbuki kanunun tarihi- j 
ne bakınız, Hükümet bir ihtimal derpiş ederek I 
bir ay evvel bunu buraya göndermiştir ve hat
tâ gecen celsede arz ettim, ben idarei maslaha
ta da imkân aramış, fakat maddei kanuniye-
nin müstacelen müzakere ve* kabulünden başka 
eşlem bi? tarik görmediğim, için geçen Ihafta da 
müstacelen müzakeresi için müracaat etmişim
dir. Yani teklif yeni değildir. Tarihi eskidir. 

Tahsil meselesine gelince, esbabı saireden 
dolayı olmayıp da diğer mahallerde olduğu gi
bi bir zıyaı fevkalâde vukua gelecek olursa 
Aşar Nizamnamesinde aynı ahkâma bunların j 
da tâbi olması lâzımdır. Fakat zıya tehlikele
rine karşı şeraiti kanuniyeden geçmeksizin da
ha seri bir tarik ile aflarma veya tadiline dair 
bir teminat arzu buyurursa Heyeti Celileniz ı 
onun için de ayrıca bir madde ilâve buyurunuz. 

MUSA KÂZIM Ef. (Konya) — Sahai harb 
olması memul olan yerlerde tatbik edilmek için 
bir kanun yapılıyor, taarruzun ba^lajıiış olma
sına nazaran bu kanunun vaz'mdaki hikmeti an-
lıyamadım. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN B. (Devamla-) 
— Müsaade buyurunuz, bendeniz bu hususa dair 
beyanı mütalâa etmeye salâhiyettar değilim. 
Arz ettiğim şeyi ordu kumandanları bilmüzakere 
lüzum gördüğü yerlerde tatbik edeceklerdir. 
Ef(endim harekâtı harbiyenin ieabatmı bilmiyo
ruz, daha birkaç kazada bunun tatbikine lüzum 
hâsıl olacak mıdır, olmıyacak mıdır? Bu doğru
dan doğruya harekâtı askeriye ile alâkadar bir 
meseledir. Bendeniz bunu takdir edemem. 

HAKKI HAMÎ B. (Sinob) — Efendim, ben
deniz maddedeki dört kişilik heyetin üç kişi tar
zında tadilini muvafık buluyorum. Dört kişi he
yet yerine mahallî meclisi idaresince bir ve karye 
heyeti ihtiyariyesince iki kişi, mecmuu üç kişi- ı 
lik bir heyet olursa ekseriyet meselesi de muva
fık olur ve bunda bir tasarruf ciheti de vardır, 
zannederim. Meclisi idareden intihabedilip de 
gönderilecek zevat meccanen gitmiyecekler.. Ta
biî harcırah, yevmiye alacaklardır. Bunlara 
yevmiye vermektense heyeti ihtiyariyeden iki ki
şi intihabetmek daha muvafıktır. Gerçi heyeti 
ihtiyariyelerin intihabedecekleri iki kişiden do- i 
layı ekseriyet onlarda olacaksa da ve bunda bel
ki hükümetin tahminlerinden dun bir tahmin 
vukua gelecekse de haddizatında mal bu millet
te5 kalacaktır. Millette kalan hükümetin demek- I 
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tir. Fazla memur kullanıp millete fazla bir mas
raf tahmil etmektense her halde meclisi idare
den intihabedilecek azanın bir ve heyeti ihtiya
riye tarafından intihabedilecek âzanm iki kimse 
olması daha muvafık olur zannederim. Ve mad
denin bu yolda tadilini teklif ediyorum ve bir de 
takrir veriyorum. 

REŞÎD AĞA (Malatya) — Rüfekayi kiram 
tarafından düşman istilâsına mâruz kalırsa hü
kümet bunu tahsil etmiyeeekmiş denildi. Evet 
hükümet bunu yine tahsil edecek değildir. Efen
dim malûmu devletleri bu kanun mevcuttur. Ge
rek afatı semaviye ve gerek düşman tarafından 
istilâ olunan taraflarda hükümet tahkikat yapa
cak, tenzilât yapacaktır. Ama hükümet fevkalâ
de mugayiri kanun olarak istipdat yaparak pa
ra almış, bu mevzuubahsolamaz. Eğer böyle hil
âfet vukua gelirse bir takrir verilir. Ve o kanun 
tahdit ve tadil edilebilir efendim. Encümen 
mazbatasının aynen kabulünü teklif ediyorum. 

TAHSİN B. (Aydın) — Efendim, Garp Cep
hesinde bilfiil harekâtı askeriye sahası olan me-
vakie münhasır olarak bu maddenin müzakere
sinde evvelâ Garp Cephesinin harekâtı askeriye 
sahası olan mahalleri şu anda göz önüne getirir
sek bir noktai nazardan inşallah bu kanunun 
tatbikine lüzum kalmıyaeaktır. Belki bugün bel
ki yarın inşallah Yunan defolur giderse hare
kâtı askeriye sahası olan yerlerde zaten hali ta
biîye mahsur kalan Aşar Kanununun tatbikinde 
hiçbir mahzur yoktur. Yok maazallah icâbatı 
askeriyeye mebni harb sahaları olan yerlerde 
birkaç köy bırakmak veyahut birkaç nahiye da
ha geriye çekilmek icabederse bir kere o zavallı 
ahalinin vaziyetini düşünelim. Bir kere o saha
da bulunan ahali henüz tarladaki mahsulâtını 
değil; ancak yükte hafif, kıymette ağır eşyasını, 
canını, ırzını kurtarmak gailesiyle uğraşacak. 
Binaenaleyh o sahada bulunan mahsulât hattâ 
tarlalarda tahmin edip de halkın üzerine zim
met kaydetmek muvafıkı hak ve adalet değil
dir. Hattâ o ahali mahsulâtı tarladan harman 
yerine dahi getirmemiştir. Hakikaten böyle bir 
ahali hakkında bu kanunu tatbik etmek muva
fık olmaz, Hoca Vehbi Efendinin buyurdukları 
gibi Bolvadin kazasında ahalinin koyunlarından 
12 bin tanesini Yunanlılar götürdükleri halde 
Ağnam parasını Hükümetin adamları almışlar
dır. Bu da ona benzer. Binaenaleyh bu kanunun 
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tatbikine lüzum yoktur ve mahal de kalmıya-
caktır, bendenize kalırsa reddini teklif ediyo
rum. 

EESUL B. (Bitlis) — Bendeniz efendim, 
Tahsin Beyefendi biraderimizin beyanatına işti-
raken diyorum ki; mademki meclisi idareden 
memur tâyin edilecektir; bunlara harcırah ve
riliyor, gönderiliyor, şu halde Aşar Nizamna
mesi zaten âşarm sureti ihale ve idaresini ikiye 
taksim etmiştir. Birincisi ihale, ikincisi emaneten 
idaredir. O memurlara verilecek harcırah; Hü
kümet idare memurlarına verilip memurlar ora
da bulunup tekyil edilse daha muvafık olur, zan
nederim. Cephe cihetinde aşarın tekyil edilmesi
ni teklif ederim. 

HAFIZ ABDULLAH Ef. (izmit) — Efen
dim, bu kanunun bir kıymeti kalmamıştır. Eğer 
bu kanun Hükümetin teklif ettiği zamanda de-
rekap kabul edilmiş olsaydı, mesela Bursa'nm 
falan yerinden falan yere gelesiye kadar olan 
yerlerin ahalisine hükümet muavenet edecekti. 
Kendi malını alıp kaçıracak ve köylünün malına 
da muavenet edilecekti. Fakat geldi, geçti ve in-
allah bu da birkaç güne kadar tamamiyle zail 
olur fikrindeyim. 

İkinci bir mesele kalıyor ki, arkadaşlarımdan 
bâzıları diyorlar ki, Meclisi idareden iki kişi köy
lülerden iki kişi intibabedilirse bundan tesavii 
âra olur, bu iyi birşey olmaz, diyorlar. Arka
daşlar, iyi düşününüz ki, Meclisi idare azaları 
kasaba ahalisinden intihabolunur. Fakat meclisi 
idare azalarını ekseriyet üzere köylüler inti
habeder ve encümenler de düşünmüştür ki, mec
lisi idare azaları da köylüler taraftarıdır. îşte 
bunu encümen her halde düşünmüştür ve her 
dört kişi de ahali taraftarı demiştir. Hattâ Hü
kümetin ilk teklifinde Hükümet tarafından me
mur konmak istenmiştir. Fakat encümen bunu 
kabul etmemiştir. Bunda telâşa mahal göremiyo
rum. Her halde bunun bu suretle kabulünü tek
lif ediyorum. 

HAŞÎM B. (Çorum) — Efendim, mazbata 
muharriri sıfatiyle mi söylüyor? 

REİS — Hayır efendim, kendi namına söy
lüyor. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Efendim, 
bendeniz iki kelime söyliyeceğim. Arkadaşlar, 
zanediyorlar ki, meclisi idareler kendi âzası me-
yanından intihabedecektir. Hayır efendim, nere-
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den isterlerse intihabedebilirler. Hattâ köyün 
muhtarını da intihabederler. Veyahut o köye 
civar olan diğer köyden intihabederek göndere
bilirler. 

VEHBİ B. (Karesi) — Bir şey sorabilir mi
yim? Eskiden emanet usulü vardı, bunu böyle 
muğlâk ve müphem usuller katederek tahmin et
mektense yine eski usul ile köylüler üzerine bıra
kıp heyeti ihtiyariyelerce tahmin etmek daha 
iyi değil mi! 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — 
Bendeniz kabul ederim. Fakat arz edeyim ki, 
Hükümetin lehine olur. Çünkü tahmini emanet 
memurları yapacaktır o zaman aynı şekil olacak 
gibi görüyorum. 

TAKİ Ef. (Sivas) — Efendim, şimdi arkada
şımız buyurdu ki, köylüler intihabeder meclisi 
idareyi. Kim intihabederse etsin mesele taraftar
lıkta değildir efendim. Yani mesele bir taraf 
halk, bir taraf hükümet, mesele encümeni teşkil 
eden âzanm adedi dört olmaması, çift olmaması
dır. Tek olmalıdır. Sonra ekseriyet temini müşkül 
olur onun için her mahkemede bir reis ve dört 
âza olur. Heyetler hep tektir. Çift olursa ekseri
yet olamaz, maksat budur, efendim. (Müzakere 
kâfi sesleri). 

REİS — Efendim, zaten söz istiyen yok mad
deyi reye koymadan evvel... 

SALİH Ef. (Erzurum) — Söz isterim Reis 
Bey. Arkadaşlarım namına müzakerenin kifaye
tini teklif edeceğim, çünkü aldığım malûmatı 
mevsukaya göre bu mesele yapılmış ve tatbik 
edilmiştir, bir emrivakidir. Bunu burada şimdi 
tekrar bahis mevzuu etmiyelim, müzakereye lü
zum yoktur. Hükümetin teklifini kabul edelim, 
mesele kapansın. 

REİS — Zaten müzakerenin kifayetine dair 
takrirler vardır. Takrir Lâzistan Mebusu Abidin 
Beyindir. Müzakerenin kifayetini kabul buyu
ranlar, lütfen ellerini kaldırsınlar. Müzakere kâ
fi görüldü. 

Tadil tekliflerini okuyoruz, efendim. 

Riyaseti Celileye 

Harekâtı askeriye sahası olan mahallerdeki 
mahsulât malı gayrimektumdur. Çünkü mahsu
lâtı mezküreyi çiftçi hanesine nakledinceye ka
dar mâruz kalacağı mehalikten gayrimasundur. 

m-
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Binaenaleyh ahalinin mağduriyetini mueibolan 
şu maddenin tayymı teklif eyleriz. 

Gazianteb Amasya 
Ragıb Hamdi 

Gazianteb Amasya 
Abdurrahman Lâmi Mehmed Ragıb 

Riyaseti Celileye 

Bir meselede ekseriyet hâsıl olabilmesi için 
adedi mürettebin tek olması iktiza eder. Dört 
zattan terekkübeden bir heyette ekseriyet husulü 
mümkün olamaz. İkisi meclisi idareden, üçü köy 
heyeti ihtiyariyesinden olmak üzere beş kişiden 
terekkübetmesini teklif eylerim. 

Ertuğrul 
Mustafa Kemal 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN B. (Trabzon) — 
İtirazım yok efendim. İsterse beşi de köylüden 
olsun. 

Riyaseti Celileye 

Dört zat ile ekseriyetin temini mümkün ola-
mıyacağmdan nahiye müdürünün teşrikiyle beş 
zata iblâğı ve maddenin berveçhi âti tadilini ta
lep ve teklif eylerim. (İkisi mahallî meclisi idare
cinden ve ikisi karyenin heyeti ihtiyariyesinden 
intihap ve nahiye müdürü dahi iştirak etmek 
üzere beş zattan mürekkep.) 

Sivas 
Mustafa Tâki 

Riyaseti Celileye 

Maddedeki dört kişi yerine mahallî meclisi 
idaresinden müntehap bir ve karye heyeti ihti-
yariyelerince müntehap iki kişi olmak üzere he
yeti muhamminenin üç kişiden mürekkebolma 
sini teklif eylerim. 

Sinöb 
Hakkı Hami 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — 
Şayet aldedi tek yapmak için âza ilâvesi mevzuu-
bahsolacaksa, bendeniz rica ederim, birini mec
lisi idare, iki kişiyi köylü intihabetsin, daha 
muvafık olur. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Ben 
de Hakin Hami Beyin teklifine iştirak ediyo
rum. 
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(Sinob Mebusu Hakkı Hami Beyin takriri 

tekrar okundu.) 
MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) — Encü

men bu taikriri kabul ediyor, efendim. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Her harmanın üşrü, mahsul tarladan har
man yerine gider, dövüldükten sonra savrulur. 
Ondan sonra üşrü görülür. Binaenaleyh böyle 
tehlikeli zamanlarda 'gayet ağır olan harman iş
lerini görmek mümkün değildir. Zürraın üzeri
ne keşif ve tahmin edildikten sonra zürraın mah
sulü elden gider ve Hükümet ise tahmin edilen 
ayniyat veyahut bedelâtı tailebeder ise, zürraın 
mevkii ne olacağı tâyin edilmemiş, şu halde 
böyle bir maddei kanuniyenin vaz'ı ve neşrine 
lüzum olmadığından şimdiye kadar cereyan 
eden usul ve kaide dairesinde bu kabil mahal
lerde muamele yapılmak üzere kanunun heyeti 
umumiyesinin reddini teklif eylerim. 

Denizli 
Yusuf 

REİS — Malatya Mebusu Reşid Ağa, aynen 
kabulünü teklif ediyor. 

Efendim, tadil tekliflerini birer birer reyi 
âlinize vaz'ediyorum. 

TAHSİN B. (Aydın) — Tay teklifini evvelâ 
reye koyunuz. 

REİS — Bu usul hanıgi nizamnamede vardır, 
beyefendi*? 

TAHSİN "B. (Aydın) — Tay teklifi varken, 
tadil teklifini reye vaz'ediyorsunuz. 

REİS — Efendim, Nizamnamei Dahilîde 
böyle bir kayıt yoktur ve geçen gün bu nizam
namenin esnayı tertibinde büyük 'hizmetleri 
sebk etmiş arkadaşlarımızla uğraştık. İmkânı 
y'Ok, bu mânayı; maddeden ıçıkaramadık. Madde 
sarihtir, efendim. İlk önce tadilname'ler okuna
cak. 

Efendim, Sivas Mebusu Mustafa Tafei Efen
dinin takririni reyinize vaz'ediyorum. 

MUSTAFA TAKİ E l (Sivas) — Geri alıyo
rum, Reis Bey. Bendeniz de Hakkı Hami Beyin 
fikrine iştirak ediyorum. 

REİS — Hakkı Hami Beyin teklifi kalıyor. 
MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Ben

deniz de üç kişiden mürekkebolmak üzere ka
bul ediyorum. 
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OSinob Mebusu Hakkı Hami Beyin takriri 

teıkrar okundu.) 
REİS — Hakkı Hami Beyin takririni nazar) 

itibara alanlar lütfen ellerini kaldırsınlar. Na
zarı itibara alınmıştır, efendim. O halde madde
nin ayneıl kabu'lüne dair Reşid Ağanın takririni 
reye koymuyorum:. 

Sonra iki ret teklifi vardır, birisi Denizli 
Mebusu Yusuf Beyin, diğeri Gazianteb Mebusu 
Abdürrahman Lâmi Efendi ile rüfekasınındır, 
Bu takrirleri nazarı itibara alanlar lütfen elleri
ni kaldırsınlar. Nazarı itibara alınmadı. 

O halde efendim, maddenin tadili lâzımdır. 
Eğer muvafık görüyorsanız encümene gitme
den maddenin tadilâtını burada yapalım. Mü
saade buyuruyormusunuz, efendim? (Burada 
yapalım sesleri, muvafık sesleri) 

Maddenin muaddel peklini okuyorum, efen
dim. 

MADDE 1. Garb Cephesinde bilfiil ha
rekâtı askeriye sahası olan mevakîa münhasır 
olmak üzere ve mahallî meclisi idaresince mün-
tehap bir ve karye veya mahalle heyeti ih-
tiyariyesince müntehap iki zattan mürekkep 
heyet marifetiyle tarla veyahut harmanlarda 
mahsulât miktarı ittifak veya ekseriyeti âra 
ile bittahmin üşrü aynen veya sahibinin mu
vafakatiyle bedelen istifaya Hükümet mezun
dur. 

REİS — Birinci maddeyi kabul buyuran
lar, lütfen ellerini kaldırsınlar. Birinci mad
de kabul olunmuştur. 

MADDE 2. — işbu kanun 1337 senesine 
mahsustur. 

VEHBÎ B. (Karesi.) — Efendim, 1337 se-
nei maliyesine mahsustur, diye tashih edilsin. 

REİS — Senei maliyesine diye tadilini teklif 
ediyorlar, kabul edenler lütfen, ellerini kaldır
sın. Kabul edilmiştir. 

Şimdi maddenin aldığı şekil şudur : İşbu ka
nun 1337 senei maliyesine mahsustur. 

Efendim, maddeyi tashih veçhile kabul 
edenler lütfen, ellerini kaldırsın. Kabul edil-
ıniştii'. 

MADDE 3. — İşbu kanun ahkâmının ic
rasına Maliye Vekili memurdur. 

REİS •— Üçüncü maddeyi kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir, 
efendim. 
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Efendim, şimdi kanunun heyeti umumiyesi-

n\ reye koyacağım. ^(Tâyini esami ile sesleri) 
Efendim bu kanun ne tezyidi varidatı ve ne 
tenkisi varidatı mucip bir şey değildir. Bina
enaleyh varidata taallûk etmez. Onun için tâ
yini esamiye ihtiyaç yoktur. (Gürültüler) 

NEBİL Ef. (Karahisarı Sahip) — Efen
dim, ekseriyet yoktur. Yoklama yapmaya mec
bursunuz. 

REİS — Usulü müzakereye dair söz söyli-
yecek iseniz buyurunuz kürsüde söyleyiniz .,., 

NEBİL Ef. (Karahisarı Sahib) — Umuru 
maliyeye mütaallik her hangi bir kanunda tâ
yini esami şarttır. Bir kere, Mecliste kanunu 
reye koymak için ekseriyet yoktur. Yoklama 
icrasını teklif ediyorum. Bu, Nizanınamei Da
hilîde musarrahtır. 

MAZILAR MÜPİD B. (Hakkâri) — Efendim, 
şu maddeyi lütfen gösterir misiniz. Biz de an-
lıyalım. Beyanatınızda bu kanunda sarahat 
varken taamüle bakılmaz, diyorsunuz. 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — 
Efendim, istirham ederim, kanunda ne yeni bir 
vergi vaz'ı ve ne ele buna mümasil bir şey yok
tur. Yalnız istisnai olarak tehlikeli vaziyette 
bulunan yerler hakkında Aşar Nizamnamesin
den daha suhuletli bir şey bulmaktır. Esas iti
bariyle teklif edilejı kanun Aşar Nizamname
sinin yani mevcut verginin sureti tatbikine ve 
cibayetine ait- bir meseledir. Binaenaleyh bun
da tâyini esamiyi istilzam edecek bir şey yoktur. 

BİR MEBUS BEY — Efendim, ne tezyidi 
varidatı mucip ve ne de tenkisi varidatı mu
ciptir. Binaenaleyh reyi işari kâfidir. 

ABDÜLKADİR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— Efendim, arkadaşlardan birisi bunun bir em
rivaki olduğunu söyledi. Ben kendi hesabıma 
bu kanunu reddediyorum efendiler, "çünkü em
rivaki karşısında kaldık. Ekserij^et var, yok 
meselesini tetkik ettikten sonra rey atılmak 
taraftarı idim. Şimdi ise rey alınmak, dolayı-
siyle emrivaki yapıldığı için kanunun reddini 
istiyorum. Aynı zamanda Maliye Vekili, Salih 
Efendiye cevap vermedi. Şimdi Salih Efendiye 
bu hususta cevap verecektir. Binaenaleyh yeni
den müzakere edilmelidir. 

REİS — Abdûlkadir Kemali Bey, usulü mü
zakereye dair söyliyecektiniz, zatıâliniz başka 
şeylerden bahsediyorsunuz, efendim. 
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ABDÜLKADİR KEMALİ B. (Devamla) — j 

Efendim, kanun mevzuu müzakere olduğu za- i 
man arkadaşlardan birisi çıkarak, bu kanunun \ 
Meclisten çıkmadan evvel tatbikatının yapıl-
dığmı söyledi. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Reis Bey, pro- | 
pagandayı tekrar yapıyor. | 

ABDÜLKADİR KEMALİ B. (Devamla) — I 
Şimdi, zannediyorum ki biz... I 

REİS — Usulü müzakereye dair söyleyiniz. 
ABDÜLKADİR KEMALİ B. (Devamla) — 

• Müsaade buyurunuz efendim. Ben de onu arz edi
yorum. 

Biz tâyini esami istemekle bunu kasdediyor- I 
duk. Maksadımız budur. Maddede sarahat var
dır, yoktur, o ayrı bir meseledir. Biz reyin tâ
yini esami ile olmasını arzu eden arkadaşlarla 
istiyorduk ki bu kanun tâyini esami ile reddolun-
sun ve bu kanunu rededelinı. Maksadımız'da 
bundan ibarettir. 

MAZHAR MÜFİD B. ^ Hakkâri) — Reis Be
yefendi, Abdülkadir Kemali Beye bir şey söyle
dim. Reyi aleni hakkında gayet sarih bir sureti J 
hal vardır. Kanun eğer reye konulmazdan evvel i 
Makamı Riyasete tâyini esami yapılması için i 
on beş imzalı bir takrir takdim edilmiş olsaydı, 
o zaman Makamı Riyaset, kanun ister tezyidi 
varidatı mueibolsun ve isterse tenkisi varidatı i 
mucibolsun bunu yapmaya mecburdu. Fakat ka
nun reye konulduktan sonra tâyini esami talebe-
dilemez. Çünkü madde sarihtir, İste buyurun 
(36) neı sayfayı okuyoruz. 

'YASİN B. (Gazianteb) — Efendim, harekâtı | 
askeriye dolayısiyle tahliye edilen yerlerde zai'ar ve ! 
ziyana, uğrıyan zürram zarar ve ziyanı tazmin edi
lecek midir? Bunu Maliye Vekili Bey su kürsü- ! 
den bir kere daha söylerlerse daha iyi olur. 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzor.) | 
Bir defa değil beş defa söyledim efendim. Rü-
fekayı muhteremede tahassül eden yanlış bir ı 
zehabın tashihine lüzum görüyorum 

REİS — Efendim usulü müzakereden bahse
derken kanunun esasına nakli kelâm ederek söv- j 
lenmiş bir sözdür. 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Devamla) — 
Efendim Heyeti Aliye üzerinde hâsıl olan zeha- | 
bm tashihine lüzum görüyorum. Her kim bu id-, i 
diada bulunmuş ise geçen defa da kanun müza
kere edilirken arz etmiştim ki böyle vaziyeti j 
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sıkı bir hale gelen mahallerde âşarm tahmin us.u-
liyle muamelâtı tâşiriyesi yapılması için çare 
aradık. Taharri ettik. Hattâ Heyeti Vekileye mü
racaat ettim. Bu mesele orada da mevzuubahs-
oldu. Müzakere edildi. Binnetiee bu şekilde ida-
rei muamele yapılması imkânını görmediğimiz 
için, evvelce verilmiş olan maddei kanuniyenin 
tatbik edilerek bir an evvel meriyülicra olabil
mesi esbabının istikmalini zaruri gördük ve ke
mali katiyetle söyliyebilirim ki şimdiye kadar 
bu kanunun müeddası mucibince memur veya
hut heyeti tahminiye teşkili suretiyle hiçbir 
yerde muamele yapılmamıştır. Kanun ancak, 
Heyeti Oelilenizce bilkabul meriyülicra olduğu 
zamandan itibaren tatbik edilecektir. Hiçbir 
yerde böyle bir muamele yapılmamıştır, efen
dim. 

SALİH Ef. (Erzurum) --- Reis Bey bende
niz usul hakkında söz söyliyeeeğim. 

KEİS — Müsaade ediniz, Salih Efendi. 
SALİH Ef. (Erzurum) — Efendim, Nizam -

namei Dahilî usulü müzakere hakkında bir me
busa söz söylemek salâhiyetini veriyor. Alenen 
aşar muamelâtına başlanmıştır, efendim. 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — 
Efendim, talimatnamesine, nizamnamesine tev
fikan bu yerlerde ikmali muamele edilemiyecek-
tir. Farklı bir muamele ifası için Heyeti C.eli-
leııizden salâhiyet istiyoruz. Hiçbir yerde ka
nun haricinde muamele yapmış değiliz. 

TAHSİN B. (Aydın) — Efendim, bu kanun 
ahalinin menfaatine yapılmış bir kanundur. 
Yani bu kanun ahalinin vaziyeti ve menfaati 
nazarı dikkate alınarak yapılmış bir kanun ol
duğundan ve birisi meclisi idare tarafından 
ikisi köylü tarafından intihabolunaeak bir he
yet tarafından tahmin edileceğinden bundan 
icienat'ii hazine mutazarrır olduğu cihetle bu 
kanunun bu noktai nazardan tâyini esami ile 
v^ye vaz'mı teklif ediyorum. Malûmuâliniz or
tada bir aşar kanunu vardır. O da harmanlarda 
usul ve kanun dairesinde tahnıinatı muntazanıa 
yapılarak tahakkuk ettirilir. Ve köylünün tâ
yin ettiği muhammin vardır. Fakat bu kanun 
ahvali hazıra .münasebetiyle o ahalinin hali 
elimi nazarı dikkate alınarak yapılıyor. Madem
ki, bu kanun menafii hazineyi izrar ediyor, bu
nun tâyini esami ile reye konulması iktiza eder 
ve teklif ediyorum. 
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HAŞÎM B. (Çorum) — Tâyini esami ile me

seleyi uzatıyoruz. 
SALİH Ef. (Erzurum) — Efendim, bu me

selede tâyini esâmiye lüzum var mıdır? Yok mu
dur? O başka bir mesele. Şimdi mademki, biz 
yeni bir vergi koymuyoruz veya yeniden bir 
şey masraf etmiyoruz. Yalnız mevcut bir malın 
sureti cibayeti hakkında bir teklifattır. Bu tek
lifin tâyini esami ile reye konulmasına hiç lü
zum yoktur. Çünkü, yeni bir şey yapmıyoruz... 

NEBÎL Ef. (Karahisan Sahİb) — Ekseriyet 
yoktur, Reis Bey. 

REÎS — Müsaade buyurun, rica ederim. Bu 
hususta 99 ncu madde gayet sarihtir, okuyo
rum : 

Nizamnamei Dahilî 

Madde 99. — Muvazenei Umumiye kanun 
lâyihası ile vergi ihdas ve ilgasına veya tezyit 
ve tenkisine ve muahedata mütaallik kanun lâ
yihaları hakkında doğrudan doğruya reyi ale
niye müracaat zaruridir. Reyi işariye müracaat 
zaruri olmıyan sair bilcümle hususat hakkında 
reyi aleni icrası talebe mütevakkıftır. 

Reyi aleni meselenin ilk reye vaz'mdan tah
riren veyahut Riyaset ve kâtiplerce iştibah hâ
sıl olduktan sonra şifahen talebolunabilir. An
cak, bu talep on beş âza tarafından teyidedil-
mek lâzımdır. Meselenin reye vaz'mdan evvel 
vukubulacak reyi aleni talebi lâakal on beş aza
nın imzasını muhtevi olarak Reise ita edilmek 
muktazidir. Reyi aleniyi talebedenlerin isimleri 
Hükümetin resmî ceridesine dere ile ilân olunur. 

REÎS — Bu kanunda Divanı Riyaset tezyit 
veya tenkisi varidat cihetlerini görmüyor. Ma
mafih bunun tâyini esami ile reye konması arzu 
edilirse yani usul mucibince on beş imza ile tak
rir veren olursa elbette tâyini esami ile reye 
koruz. Makamı Riyasetin takdiri; bunun tezyit 
veya tenkisi varidat olmadığı fikrindedir. 

NEBÎL Ef. (Karahisan Sahib) — Reis Bey 
ekseriyet yoktur. Nisabı müzakere yoktur. Ben
deniz yoklama teklif ediyorum. 

REÎS — Efendim, o bendenize aittir. *Ve 
bunun tâyini esami ile reye konulması hakkın
da bir takrir de Makamı Riyasete verilmemiş
tir. Binaenaleyh, kanunun heyeti umumiyesini 
reye vaz'ediyorum. Kanunun heyeti umumiye
sini kabul edenler, lütfen ellerini kaldırsınlar. 
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Efendim, kanunun heyeti umumiyesi ekseriyet
le kabul edilmiştir. 

Efendim, intihabatm neticesi henüz taayyün 
etmedi. İsterseniz o taayyün edinceye kadar on 
dakikalık bir teneffüs verelim. (Pazartesiye ses
leri) 

\ ABDULLAH AZMÎ Ef. (Eskişehir) — Reis 
Bey müzakere edilecek başka bir kanun yok 
mudur, efendim? 

MAZHAR MÜFİD B . (Hakkâri) — Reis 
Beyefendi; Bedeli Nakdî Kanunu vardır. 

| REİS — O halde Bedeli Nakdî Kanununu 
müzakere edelim. 

NEBÎL Ef. (Karahisari Sahip) — Ekseriyet 
yoktur efendim. 

REİS — Bir defa ihtar ediyorum. 
NEBİL Ef. (Karahisari Sahip) — İsterse

niz üç defa ihtar ediniz. 
REİS — Üç defa ihtar ediyorum. 
NEBİL Ef. (Karahisari Sahip) — Başüstü-

n e kabul ediyorum. 
REİS — Efendim demin malûmâliniz Bedeli 

Nakdî Kanununun müzakeresinde Müdafaai 
Milliye Encümeni namına Mazbata Muharriri 
Salâhaddin Beyefendi böyle bir kanunun Mü
dafaai Milliye Encümeninden Muvazenei Mali
ye Encümenine gittiğini söylemişti. Onun üze
rine o kanun lâyihasiyle birleştirelim demişti. 
Bu kanun Muvazenei Maliye Encümeninde tet
kik edilmiş ve bir şekil verilerek Heyeti Âliye-
nize sevk edilmişti. Sonra Hükümet de bu tek
lifi kanuniyi kendi teklifi kanunisi yerine ka
bul ediyor. 

Maliye Vekili Beyefendi kabul ediyormu-
sunuz ? 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — 
J Evet efendim kabul ediyorum. 

REÎS — O halde bunu muvafık görürseniz 
bu bedeli nakdî kanun lâyihasını okuyalım efen
dim. (Tabı ve tevzi edilmek lâzım sesleri) 

Efendim tabı ve tevzi edilmesini istiyorlar. 
(Hayır sesleri) 

VEHBİ B. (Karesi) — Tabı ve tevzi elil-
memek nizamnameye mugayirdir. Fakat esasen 
bu kanun tabı ve tevzi edilmiştir. Bu tadil ma
hiyetindedir. 

REİS — Efendim maddeler okunacak. 

MADDE 1. — Hemtevellütlüleri hizmeti as-
keriveve alınan anasırı gayrimüslimeden bede-
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li nakdî itasına talibolanlar âmâli milliyenin 
husulüne kadar mücerret bir müsaadai mahsu-
sa olmak üzere bervechiâti derecatı şerait ile 
bedeli nakdî kabul olunmuştur. Bedeli nakdî 
itasına tâlibolanlarm Hükümetçe aşar ve ağnam ı 
ve arazi, temettü ve ticaret kuyudu veya em
sali ahval ile mütehakkik istitaati maliyesine 
göre üç dereceden ibarettir. Birinci, derece bin, ı 
ikinci derece altıyüz, üçüncü derece üç yüz li
radır. Derecatı mezkûre her şahıs için mahal
li mecalisi idaresi ve ticaret ve ziraat odaları 
ve ticaret odası olmıyan yerlerde Belediye mec
lisleri tarafından tâyin ve mal sandıklarınca is
tifa olunur. 

REtS — Efendim birinci madde bitti. 
HAKKI HAMİ B. (Sinob) — Buna dair söz 

istiyorum. Fakat bu birinci madde hakkında 
beyanı mütalâa edebilmek için diğer maddelerin 
de okunması lâzımdır. 

REtS — Peki okunsun efendim. 

MADDE 2. — Maliye Vekâleti bedelâtı mez-
kûreyi beş senelik sınıfı muvazzaf için iki, 
diğerleri için dört taksitte olmak üzere tâyin 
edeceği tertip dairesinde istifaya mezundur. 

MADDE 3. — Bedel itasını mütaahhidolup 
da bilâhara firar edenlerin birinci madde muci
bince bedeli nakdîleri menkul ve gayrimenkul 
emvalinden ve kâfi gelmediği takdirde kâtibi-
adilden musaddak kefilinden Tahsili Emval 
Kanunununa tevfikan istîfa olunur. 

MADDE 4. — Hidematı müsalleha ve gay-
rimüsellahaya ayrılan efrattan hiçbir sebep ve 
bahane ile mütemekkin bulunduğu mevki ve ma
halde istihdam olunamaz. 

MADDE- 5. — Bu kanun tarihi neşrinden iti
baren meriyülicradır. 

MADDE 6. — Bu kanunun icrasına Müdafaai 
Milliye ve Maliye Vekilleri memurdur. 

REÎS — Efendim, heyeti umumiyesine dair 
müzakere cereyan edecektir. 

HAKKI HAMÎ B. (Sinob) — Maddeler hak
kında bendeniz söz isterim. 

REtS — Efendim, heyeti umumiyesine dair 
söz istiyen var mı? O halde, maddelere geçilme
sini kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Mad
delere geçilmiştir. 

HAKKI HAMI B. (Sinob) — Efendim, birin- | 
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ci maddenin birinci ve ikinci fıkrası esbabı mu
cibe şeklinde yazılmış mamafih metni tahdidedil-
miştir Orada bedel üç dereceye taksim ediliyor. 
Ve bu dereceler sırayı maliyelerine göre icra 
edilecek tahkikata göre tâyin edilecek ve 
bunlardan birinci sınıfa bin, ikinci sınıfa altı 
yüz, üçüncü sınıfa üç yüz lira olmak üzere be
deli nakdî takdir edilir. 

Şimdi bu cihetin; yani sınıfların tâyin ve 
tesbiti de meclisi idare, Ziraat ve Ticaret oda
ları müteşekkil olan yerlerde onlar tarafından, 
olmıyan yerlerde mahallî meclisi beledisi tara
fından takdir edilecek ve maliye tarafından is
tîfa edilecek deniliyor. Bir defa bendeniz sınıf
lara taksimini muvafık görmekle beraber bu 
tarzda bin lira yani birinci sınıf bulunanlara 
bin lira ve üçüncü sınıf bulunanlara üç yüz li
ra takdirinde isabet olmadığını zannediyorum. 
Bir defa yapılacak kanunun kabiliyeti tatbikı-
yesini düşünmek lâzımdır. Eğer kanun tatbik 
edilmek için yapılıyorsa o kanun tatbik edile
bilecek bir şekilde olmalıdır. Yok maksat ka
nunu tatbik etmemek ise bendenizce mileli gay-
rimüslüme hakkında Bedeli Nakdî Kanunu diye 
ortaya bir kanun koymaktansa şimdiye kadar 
Meclisi Âlinin kabul ettiği bir şekilde, efradın 
bir kısmı yolda, diğer kısmı da sanayide çalış
sın. Fakat bendeniz bunun da mümkün ve mu
vafık olmadığı zannmdaymı. Bu cihetin müm
kün olmadığını Meclisi Âliniz düşünmüş, her 
halde mileli gayrimüslümeyi böyle muattal bir 
halde bırakmak ve böylece bütçeye bir şey yiik-
letmektense hem onları çalıştıralım ve hem de 
çalıştırmadığımız takdirde mademki onlar da. 
bu memleketin evlâdıdır, memleketin hizmetine 
bu suretle iştirak ettirelim, denildi. Ve bedeli 
nakdînin kabulü lüzumu hissedildi. Fakat bu 
kanuna göre bendeniz Hükümetin bedeli nakdî 
almasını muvafık görmüyorum. Çünkü bir de
fa emin olunuz beyefendiler üç sınıfı bir kere 
bulamıyacaksmız. Üçüncü sınıftan üç yüz lira
yı zor alırsınız. 

MUSTAFA B. (Tokad) .— Var, var. 

HAKKI HAMI B. (Sinob) — Rica ederim 
memleketi bugün takdir etmek lâzımdır. Tica
ret Vergisi, bilmem ne vergisi ve sairesi ve sa-
iresi tadadediliyor, rica ederim. Bunlar nazarı 
dikkate alınacak deniyor. Muamelâtı iktisadi-
yemizi nazarı dikkate alalını• AöKftnt'flin if;e 
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risinde bin lira verebilecek kaç tane tüccar var
dır : Bin lira verecekler asker değildirler. As
ker olanlardan alacaksınız. Asker olmıyanlar-
dan almıyacaksınız. Bu kanun mucibince mü
kellefiyeti askeriye dâhilinde bin lira verecek 
hiç kimse yoktur.- Sizin bulacağınız birtakım 
baldırı çıplaklardır. Onun için bendeniz bin 
lirayı çok görüyorum .ve sonra dereeat üç de
ğil, ikidir efendim. Bunu ikiye indirmek mu
vafıktır. Bizde üç derece yoktur, iki derece 
vardır, birinci derece yüksek tabaka diye ben
deniz bir şey göremiyorum, onun için iki sınıfa 
tefrik etmelidir, birinci . sınıfa beş yüz, ikinci 
sınıfa iki yüz elli lira tahmil etmelidir. (Gürül
tüler) Yani maksat almak ise böyle olmalıdır, 
yok almamak ise bu kanun çok iyidir. Bu şekil
de kalsın. Almak ise iki sınıfa tefrik etmeli, bi
rinci sınıfa beş yüz, ikinci sınıfa iki yüz elli lira 
demeli ve bu suretle madde tadil edilmelidir. 
Binaenaleyh bu tarzda bir tadil teklifi verece
ğim. 

HAMDİ NAMIK B. (İzmit) — Efendim bu
rada amali milliyenin husulüne kadar kaydı 
vaz'edilmiştir. Binaenaleyh bu bir senelik değil, 
gayrimuayyen bir meseledir. Bendeniz bu şekli 
muvafık görmüyorum. Malûmuâliniz Bedeli 
Nakdî Kanunu bir sene için muteberdir. Yani 
bir sene sonra ikinci bir bedel vermesi yahut. 
harbe gitmesi lâzımdır. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Bir sene var? 
HAMDİ NAMIK B. (İzmit) — Yok efen

dim. Amali milliyenin husulüne kadar diyor 
Beyefendi. (Hayır sesleri) Yani bir sene için mi 
efendim? (Evet sesleri) Şu halde yazarken ben
deniz dikkat etmemişim. (Müzakere kâfi ses
leri.) 

REİS — Salâhattin Bey, buyurun. Müdafaa! 
Milliye Encümeni namına izahat verecek. 

MÜDAFAA! MİLLİYE ENCÜMENİ MAZ
BATA MUHARRİRİ SALÂHADDİN B. (Mer
sin) — Arkadaşlardan Kütahya Mebusu Cemil 
Beyin teklifi üzerine Müdafaai Milliye Encüme
ni bu lâyihai kanuniyeyi Martta hazırlamıştı. 
Şimdiye kadar Muvazene Encümeninde idi. Ba
dehu tevhidedildi geldi. Burada bedeli nakdi 
itasına talibolanlar için takdir edilmiştir. Olmı-
yanlara değil. Talibolanlar için istitaatı maliye 
noktai nazarından üç derece üzerine takdir edil
miştir. Bilirsiniz ki, memleketimizde iktisadiyat 
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noktai nazarından mileli gajriınüslüıne pek faik 
bir haldedirler. Binaenaleyh bu miktar mileli 
gayrimüslümeyi yıkmaz. Bilâkis muhik ve meş
ru bir şeydir. Çünkü memleketimizde malûmu 
ihsanınız herkesin istitaati maliyesi alelusul 
meclisi idarece takdir olunacaktır. Binaenaleyh 
bu bedeli istiyen verir, istemiyen gelir, asker 
olur. Bedelin az veya çok olmasında birtakım 
fevait vardır. Lâkin umumunun siyyanen mü
savi olması doğru değildir. Malûmu ihsanınız 
şeraiti içtimaiye, şeraiti iktisadiye, şeraiti mali
ye, maişet itibariyle kesbikâr itibariyle müsavi 
değildir, çok kazanan hizmeti askeriye için çok 
vermelidir. Ve bunu da bir müsaadei mahsusa 
olmak üzere yapıyoruz ki, maksadımız amali 
milliyenin husulüne kadar, yani sulhun akdiyle 
memlekette yeni bir vaziyette bu gibi kararları 
esaslı bir şekle raptetmektir. Yoksa biz esas iti
bariyle böyle bedeli nakdî kabul etmek arzu
sunda değiliz. Fakat bugünkü vaziyet itibariyle 
bu lâzımdır. Bunu böyle yapmak memleket için 
bugün nâfidir. Binaenaleyh bu suretle kabulünü 
teklif ediyorum. 

Para meselesine gelince : Bin, altı yüz, üç 
yüz olmak üzere kabul edilmiştir. Efendim, bun
lardan daha fazla vermek için talip vardır, bun
lardan almak da lüzumu menfaat vardır. Şu esa
sa göre üç derece olarak takdir edilmiştir. Pu 
husus da artık Heyeti Aliyenizin takdirine kal
mıştır. 

KAVANİNİ MALİYE ENCÜMENİ REİSİ 
HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Efendim bu 
kanun encümenimizde uzun uzadıya müzakere 
edilmişti. Zannedersem tecrübesi de yapılmıştır. 
Şimdiye kadar efradı gayrimüslümedeh altı ya/ 
lira alınmakta imiş. 

Mamafih pekeok olduğu için verilemiyor, 
daha ziyade suhulet gösteriliyorsa fazla verile
ceği memul bulunuyor, binaenaleyh memleketi
mizin şeraiti hayatiyesini gözümüzün önüne ge
tirirsek yalnız zengin halk değil, herkes müsa
vi suretle verirse bizim için daha ziyade müfit 
olacaktı r. Şimdiye .kadar mutasavver olan mik
tarın pek cüzisi elde edilebilmiştir. Dört b^ş 
milyon tasavvur edilirken maalesef ellide biri 
yoktur. Böyle olursa belki ümidedilen.faide. hâ
sıl olacaktır. Onun • için. bu. ciheti nazarı dikka
te almalı, öyle bin lira verirebilecek. bir kısım 
belki vardır. Fakat diğer bir kısım daha var ki, 
veremiyecektir. Ondan mahrum kalacağız. Ve 
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bir de birçok sanatkâr adamlar yetiştireceğiz. 
Zannediyorum ki, ihtiyacımız nispetinde hiz
met edecek askerimiz vardır. Bunlardan bu su
retle istifade et inekliğimizi daha muvafık gö
rüyorum ve encümenimiz de bu hususta karar 
vermiştir. Her halde vasati olarak bunu kabul 
edelim. Böyle derece üzerine kabul edersek 
emin olunuz efendiler suiistimale karşı kapu aç
mış oluruz. Binaenaleyh derece üzerinden bedel 
almak katiyen doğru değildir. Bu suretle kabu
lünü teklif ediyorum. 

BEHÇET B. (Kângırı) — Efendim, Hıristi-
yanlardan bedeli nakdî alınmak fikri ile vaz'-
edilmekte olan şu kanım taayyün ediyor ki, 
hayatı meşrutiyetimizden şimdiye kadar bunun 
misli mesbuk değildir. Çok defa bu hususa ait 
müzakere cereyan etmiştir. Bedeli nakdî (500) 
lira olsun, (1 000) lira olsun, (2 000) lira olsun 
denilmişti. Salâhattin Beyefendi Hazretleri demin 
fturada buyurdular ki ; Herkesin sıai maliyesi 
nispetinde (300) liradan (600) liraya kadar, 
(600) liradan (1 000) liraya kadar bedeli nak
dî takdiri muvafıktır. Hayat karşılığının para 
ile tekabül etmesi ihtimali var ınıdırf Fukaranın 
hayatı (300) lira, ortancanın (600), zenginin 
(1 000) liradır. Bu şimdiye kadar işidilmiş bir 
mesele midir? (Gürültüler) Bunun bu derece 
şayanı kabul olması katiyen doğru değildir. Bi
naenaleyh burada vahdet lâzımdır. Madem ki, 
bin lira vermeye iktidarı olmıyan var, binaen
aleyh bunların mecmuundan da b'edel almak 
memul müdür? Evet arzu ederiz, fakat bu ar
zuyu tervicetmek için türlü türlü mikyaslar 
vaz'etmek bu hayat meselesinde aklımın erdiği 
bir mantık değildir. Bunun için bir mikyas ka
bul edelim. Mademki, bin lira, altı yüz lira ve
ren adam. yok, şu halde biz adaletten niçin ay
rılıyoruz» Bunların Hıristiyan olmak dolayı
siyle bütün varlıklarını almak mı iktiza eder? 
Binaenaleyh efendiler, hak ve âdil ne ise onun 
dairesinde hareket edelim. 

SALÂHADDİN B. (Mersin) — Fitre ve ze
kâtı şerifimiz bile herkesin istitaati derecesine 
göre bir esas ittihaz etmiştir. Hurma üzerinden 
fitre verirler. Buğday, arpa üzerinden fitre ve
rirler. Efendiler, şunu demek istiyorum ki, şeri-
atnniz da ona göredir.;, -

. TUNALI HİLMİ B. (Bottu) — Arkadaşlar, 
burada iki/noktaya ilişmek mecburiyetindeyim. 
Birincili adaleJtsfeKk. İkincisi suiistimaJ kapısı-

7.1337 C : 2 
nın açık bıüımdurulmasıdır. Evvelâ ikincisin
den bahsedelim. Suiistimal meselesini vazife 
kendilerine tevdi edilmiş olan meclisler yapa
caklardır. Her meclis suiistimal yapar mı yap
maz mı, artık orasını bilemem. Fakat her hal
de meclisler insandır, meclis insan değilse de 
meclis insanlardan teşekkül etmiştir. Binaena
leyh insanlar suiistimale daima münhemiktir-
ler. 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Halkçı bir 
mebusun ağzından böyle bir söz çıkması doğru 
değildir. Binaenaleyh sözlerini geriye alsın. (Pa
tırtılar, gürültüler) 

BESÎM AT ALAY B. (Kütahya) — Halkçı
lıktan istifa etsin. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Ben halkçı 
değilim. (Gürültüler) 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Reis Bey, sö
zünü geri alsın. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Hayır almam. 
(Şiddetli gürültüler, alsın, sadaları) Pekâlâ al
dım. Bey arkadaşımızdan istirham ediyorum, 
benim bu sözümde mündemiç olan acı mâna ne
dir! Lütfen burada izah buyursunlar. Efendim, 
birinci dereceyi nasıl tâyin edeceğim. (Gürültü-

-ler) 
REİS — Devam ediniz. 
TUNALI HİLMİ B. (Devamla) — Artık sö

zü kendime hasredeyim. İkinci dereceyi nasıl 
tâyin edeceğim? Üçüncü dereceyi nasıl 1 Acaba 
bana burada bir menfaat temin edilirse gerek 
akrabalığım dolayısiyle ve gerek muhibbim ol
mak dolayısiyle insanlık zaafını burada göster
mez mi? (Şiddetli gürültüler), (Sözünü geri al, 
sesleri) Sözümü geri aldım. Evvelkini de geri 
aldım. Elhâsıl efendiler, bu cihet suiistimale 
katiyen kapı açar. 

Adaletsizlik meselesine gelince: Basri Bey bi-
| raderimiz bilhassa iyi dinlesinler, senet noktai 
i nazarından insanları feri, fert tartarını. Biiıa-
I enaleyh hulâs'aten şunu demek isterim ki, müte-

zayit vergi usulü bu devletçe bir kere kabul edil
melidir. Hiç olmazsa bu kanunla biz o temele sa
rılmalıyız. 

MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) — B u . k a 
nun tam fikrinizi teyidediyor. , . : . . . 

TUNALI HİLMİ B. (Devamla) — Vakıa 
bin, üç yüz, altı yüz lira denilmiştir. Üç yüz li
ra verecek, ol an ye .nasıl ise onu elde çtmesi, mıdiT 
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temel bulunan hamal Kirkor veya Ayranı ile, bin 
lira verecek milyoner arasında dağlar kadar fark 
vardır. Şu halde arkadaşlar bu maddenin esası
nı reddediyorum ve teklifim şu esasça (250) lira 
temel taşı gibi kabul edilecektir. Geçen sene Ta
libin devlete verilmiş olduğu paranın yekûnu ne
dir? Yüz kuruştan fazla olanlar itibariyle bir zam 
yapılacaktır. 'Yani yüz kuruş veren talip için 
(250) liranın üzerine zam yapılmıyaeaktır. O 
yalnız iki yüz elli lira verecek. Fakat yüz kuruş 
verdi mi bir esaslı mikyas ele alacağız. 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Biınıı ta
hakkuk ettirmek kolay bir şey değildir. 

TUNA.LI HİLMİ B. (Devamla) — Bu sözü 
bir maliye mütehassısı söylerse teessüf ederim. 
Ramazan olsaydı anlamadınız, derdim. Efendim, 
diyelim ki, verdiği vergi senevi yüz bir kuruştur, 
diğeri (201) kuruştur. Birisine bir lira zam ede
ceksek diğerine iki buçuk lira zam edeceğiz. Bir 
noktaya kadar çıkacağız ki, vergi farzedelim ki, 
(2 500) kuruş ise, ınütezayit vergilerin esası ek
seriya bu veçhile (2 500) den sonra on bin kuru
şa kadar tezayüt miktarı azaltılır, fakat her hal
de diğerlerinden fazla olur. 

BÎR MEBUS BEY — Ya hiç. vergisi olmıyaıı-
lar da (250) lira vereceklerdir. 

REÎS — Rica ederim efendim, hatibin sözü
nü kesmi yelim. 

TUNALI HİLMÎ B. (Devamla) — Nitekim 
arz ettim ki, yüz kuruşa kadar vergisi olanlara 
da zam yapılacak arkadaşlar. Geçen sene kanu
nun müzakeresi vesilesiyle bu esasa mütaallik 
tanzim ettiğim basit bir cetvele göre.. 

MAZHAR MÜPtD (Hakkâri) — O cetveli 
oku, basit değil logaritma. 

TUNALI HİLMÎ B. (Devamla) — Altı bin 
liraya kadar bir gayrimüslimin bedeli nakdî 
vermesi ihtimali vardır. Bu fevkalâde bir şey
dir ve istisnai bir misaldir. Fakat her halde va
sati olarak bin, bin beş yüz arasında bedel ve
recek pekçok adanı vardır. Tahkikatıma göre 
bizim gayrimüslim halkın verdiği vergilerin 
mecmuu göz önüne getirildiği takdirde beş yüz 
ile bin arasında bedeli nakdî verebileceklerin 
miktarı ve ne kadar bedeli nakdî alınabileceği 
tahakkuk eder. Burada iki esas vardır. Birin
cisi servet nispetinde bir miktar takdir edili
yor. Bunda adalet temi» edilmiş oluyor, ikin
cisi; Hazinenin varidatı tezyidedilmiş oluyor. 
Binaqnalüvl> âcizane şu teklifimin kabulünü istir-
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hanı ederim. Vereceğim takrir esasmca kanun 
encümene iade edilerek encümenden bir mikyas 
cetveli tanzim edilir ki, bir iki saatlik bir mese
ledir. Yahya Galib Beyin tasavvuru ve hele 
Muvazenei Maliye Encümeni Mazbata Muhar
ririnin iddiaları veçhile katiyen uzun bir şey de
ğildir. Hattâ yarım saatlik bir meseledir. Çün
kü beş kuruş, on beş kuruş değil, yüzlere çıka
cağız. Yüzlerden, binler, binlerden on bine at
ladık mı biter, gider. Günkü bizde on bin lira
lık vergi veren adamlar yoktur. Teklifim bun
dan .ibarettir. Binaenaleyh bu kanunda bu esa
sın. kabulünü teklif ederim, efendim. 

MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) — Encü
men namına kanunu müdafaa etsinler. 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Beyim, 
bu kanun mukaddema Kavanini Maliye Encü
meninde müzakere edilmiş ve Müdafaai Mil üye
ye âo havale edilmiş. 

REİS — Efendim, o zaman zatıâliniz yoktu
nuz, Heyeti Umumiye müzakere etti ve kabul 
etti. 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — 
Efendim, bu bedeli nakdî meselesinde maliye 
noktai nazarından bir meselenin tavzihi için 
söz aklım. O da rüfekayi muhterenıeden Behçet 
Beyefendi buyurdular ki, bu, kan borcu tahmil 
eden bir mükellefiyettir. Binaenaleyh bu, hayat 
bedeli olan bu kanun herkes için müsavi olma
lıdır. Bunun derecesi olmaz, dediler. Zanne
derin), kendilerinin noktai nazarı şimdiye ka
dar bedeli şahsi gibi şahsından, adam başına, 
insan başına alınan verginin evsafı müeyyide
sini nazarı dikkate alarak mütalâa yürüttüler. 
Fakat maliyece bu usulün, bu verginin en zi
yade kusur noktaları da burasıdır. Öteden be
ri Kafa Yergisi namı ile yâd edilen ve elsinei 
eenebiyede tercümeleri de tamamen buna teva
fuk eden vergiler herkesi vaziyeti maliyesine, 
siai hâliyesine bakmaksızın seyyanen mükellef 
eden vergidir. Bunlar eski usuller, eski sistem
ler üzerine olup Hükümetin tekâlifi maliyesi 
nıeyanmda mevcuttur. Bizim, maalesef eskiden 
beri cari olan Tarik Bedeli Nakdîsi ile son za
manlarda, gayrimüslimlere aidolmak üzere, tat
bikine teşebbüs edilen Mükellefiyeti Askeriye 
Vergisi şimdiye kadar bu şekilde idi. Fakat 
tamamen nazariyatı maliyeye tevafuk eden şe
kil her hangi bir sebeple mükellef ç4U<?tt eş-
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hasın daima vaziyeti maliyelerini nazarı itiba
ra alacak şekildir. Bilhassa varidat noktai 
nazarından aynı sebebi mükellefiyeti haiz olan 
mükellefinin siai haline nispetle sınıflara tak
sim edilebilmesi o verginin yekûn hasılatı nok
tai nazarından da haizi ehemmiyettir. Bu bedeli 
nakdî için vasati olarak bidayeten altı yüz lira 
kabul edilmişti. Ve bendeniz Müdafaai Milliye 
Encümeni mazbatasına bunun için taraftar ol
dum. Yani mükellefin sınıflara tefrik edilecek 
olursa verginin yekûn hasılatını nazarı itibara 
alıp bir vergi dairesinde mükellefiyet miktarı 
üzerinde elde edilecek olan hasılatın fazla ola
cağını yine nazariyatı iktisadiye ve maliyeye 
göre ümidettiğim için taraftar oldum. Görülüyor 
ki, evvelki teklifte vasati olarak kabul edilen 
beş yüz veyahut altı yüz lira ne ise; bir miktar 
kabul edilecek olursa, bunun fevkinde mükelle
fiyet de olsa bundan siai maliyeleri bu gibi mü
kellefiyetleri tediyeye müsaidolaıı sınıflar ta
mamen müstefidolaeak ve suhuletle verebilecek
lerdir. Fakat siai maliyeleri beş yüz liraya ta
hammülü o'lmıyan ve bedel vermeye talibolan'lar 
tamamen mükellefiyet sınıfından ihracedilmiş 
olacaklardır. Hattâ mümkün olsa da bir sınıf 
tâyin edilse ve haddi asgari olmak üzere üç yüz 
lira üzerinden takdir edilse iyi olur. Çünkü hak
kı hıyar vardır. İsterse bedeli nakdîyi verir. İs
temezse şahsan ifayı vazife etmek üzere orduya 
alınır. Binaenaleyh derecei maliyesi beş yüz li
ra, üç yüz liraya baliğ olmıyanlar hiç şüphesiz 
zaruri olarak mükellefiyeti bedeniyeyi tercih 
edecekler ve bunların nakden mükellef tutul
ması imkânı kalmıyaeaktır. Derecata ayırmak, 
nazariyatı maliyeye muvafık olacağı gibi, ver
ginin yekûn hasılatı itibariyle ve tezyidi vari
data hâkim olmakla, .bu cihetten tamamen Mü
dafaa! Milliye Encümenin teklifine mutabık 
kalmış ve o teklife iltihak etmiş idim. Binaen
aleyh derecata münkasem olmakla bedeli nakdî
nin alınmasında maliyenin faydası olduğu gibi 
mükellefin birtakım.... 

HAMDİ NAMIK B. (İzmit) — Hangi tarih 
ten itibaren istifa edilecek, efendim! 

MALÎYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — 
Onu da arz edeyim. Malûmuâliniz bu lâyiha ve
rilir verilmez, bilhassa Müdafaai Milliye Vekili 
Paşa Hazretlerinin izahatı veçhile bu verginin 
vasati miktar üzerinden emaneten eîbayetine 
başlanmış olmak itibariyle her halde kamumu 
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tarihi olan 1337 senesi iptidasından itibaren mu
teber olması lâzımgelir ki, evvelce tesbit edilen 
miktarın yeni nispet dairesinde tadili ve ema
neten alınmış olan ve eşhas hesabına ve namına 
emanete mukayyet olanların tamamen vergi ola
rak kaydı lâzımgelecek efendim. 

HAMDİ NAMIK B. (İzmit) — Bu doğru 
değildir. Malûmuâliniz bunlar son zamanlarda 
silâh altına alınmıştır. Müslüman olan emsalle
rinin silâh altına alındıkları tarihten itibaren is
tifa edilmesi lâzımgelir, efendim. 

CEMİL B. (Kütahya) — Efendiler, bendeniz ' 
esasen takrir sahibi olduğum için söz aldım. 
Biz bu anasırı gayrimüslümden bedeli nakdî ah-
zi meselesini çok geciktirdik, 1336 senesini bey
hude yere kaybettik, bunda daha ziyade teeh
hür etmiyelim. Lâkin bendeniz sınıfların, yani 
derecelrin beş dereceye iblâğı, işi daha ziyade 
teshil edecek zannediyorum. (Olmaz sesleri) 
Binaenaleyh bu yolda bir takrir verdim. Bu 
takrir okunsun. Münasip ise o yolda kabul edil
sin, efendim. (Müzakere kâfi sesleri) 

HAMDİ NAMIK B. (İzmit) — Reis Bey, bir 
noktayı izah edeceğim, gayet mühimdir. (Olmaz 
sesledi) 

REİS — Müzakerenin kifayetine dair üç tane 
takrir vardır, efendim. 

HAMDİ NAMIK B. (İzmit) — Efendim tari
hi istifa konmamıştır. Hangi tarihten itibaren 
alınacak diye bir tarih yoktur. Rica ederim, 
öyle ezbere gidilmez efendim. Bunların emsali 
1336 da silâh altına alınmış ise bunlardan 1337 
senesinden itibaren bedeli nakdî almak muvafı-
kı madelet değildir. 1336 dan itibaren almak lâ
zımdır. Efendim, bu suretle muvafıkı muadelet 
olur. 

REİS — Müzakereyi kâfi görenler lütfen» 
el kaldırsın. Müzakere kâfi görülmüştür. 

Riyaseti Oelileye 
250 lira miktarı temel taşı olmak üzere kabul 

edilerek buna talibin bir sene evvel. Devlete ver
diği vergiler yekûnu mütezayit bir nispetle zam-
medildiği takdirde hem Hazinenin menafimi tez
yit hem de âdilâne hareket edilmiş olacağından 
bu esası tesbit eder bir cetvelin tanzimi zımnın
da kanunun Kavanini Maliye Encümenine hava
lesini teklif ederim.. 

Bolu 
T un a lı Fiilini 
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(Ret, ret sesleri) 

Riyaseti Celileye 

Birinci maddede 2 sınıfın kabulünü ve birin
ci sınıftan beş yüz ve ikinci sınıftan iki yüz elli 
lira alınır. 

Tarzında madlenin tadilini teklif eylerim. 
Sinob 

Hakkı Hami 
• ç ' .,• - ' " , ' « •; î ' ' ' *'• •' ' . . , . . . ' ; * ' 'i * s 

Riyaseti Celileye 

Derdesti müzakere bulunan kanundaki dere-
eatm berveçhizir tadilini teklif eyleriz.. 

Tokad Kırşehir 
Hamdi Yahya Galib 

Birinci derece 500 
İkinci derece 300 
Üçüncü derece 200 

Riyaseti Celileye 

Kanun müsavidir. Üçe tefrik etmekte isabet 
yoktur. Yalnız bir siyak üzerine canı istiyen be
deli nakdî verenlerden beher sene için altı yüz 
lira vermeleri iktiza eder, kanaatinde bulundu
ğumdan ol veçhile tadilini teklif eylerim. 

Siird 
Hacı Nuri 

Riyaseti Celileye 

İşbu birinci maddenin berveçhiâti tadilini 
teki il eylerim. 

Madde 1. — Hem tevellütlüleri hizmeti aske
riyeye alman anasırı gayrimüslimden bedeli nak-

# d î itasına tâlibolanlara berveçhiâti derecatta be
deli nakdî takdir olunmuştur. (llâhiri) 

Muş 
Âbdülgani 

Riyaseti Celileye 

Mükellefiyet; mükellefiyeti şahsiye olup mü
kellefiyeti maliye olmadığından maddenin dere-
cat taksimine dair olan fıkrasının tayyı ile mü-
tesaviyen senede beş yüz lira alınmak suretiyle 
tadilini teklif eylerim. 

Sivas 
Mustafa Taki 
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Riyaseti Celileye-. 

Anasırı gayrimüslime bedeli nakdilerinin beş 
dereceye tefrikiyle birinci derece için bin, ikinci 
için sekiz yüz, üçüncü için altı yüz. dördüncü 
için dört yüz, beşinci için üç,yüz liradan alınma
sını ve birinci maddenin bu yolda, tadilini teklif 
ediyorum. 16 Temmuz 1337 

Kütahya 
Cemil 

Riyaseti Celileye 

Birinci maddeye (işbu bedeller; emsalleri 
olan efradı müsliminin silâh altına alındıkları 
tarihten itibaren istifa kılınır) kaydının ilâvesi
ni teklif ederim. 

İzmit 
Hamdi Namık 

Riyaseti Celileye 

Dereeat üzerine kanun yapılması muvafık ol
madığından derdesti * müzakere edilen birinci 
maddesinin berveçhiâti tadilini teklif eylerim. 
Silâh altına davet olunup bedeli nakdî vermeye 
tâlibolan gayrimüslim efrattan bir sene için-beş 
yüz lira bedeli nakdî alınmasını teklif eylerim. 

Malatya 
Reşid 

Riyaseti Celileye 

Üçüncü derecedekilerden alınacak bedeli nak
dînin dört yüz lira olarak kabulünü teklif ederim. 

Trabzon 
Nebi zade Hamdi 

REİS — Efendim, Tunalı Hilmi Beyin tadil 
teklifini tekrar okuyorum. 

(Tekrar okundu.) 
REİS — Bu takriri kabul edenler lütfen el 

kaldırsın /Nazarı itibara alınmadı. 
(Hakkı Hami Beyin takriri tekrar okundu.) 
REİS — Bu takriri nazarı itibara alanlar 

lütfen el kaldırsın. Nazarı itibara alınmadı 
efendim. 

(Kırşehir Mebusu Yahya Galip ve Tokad Me
busu Hamdi beylerin takriri tekrar okundu). 

REİS — Bu takriri nazarı itibara alanlar 
lütfen el kaldırsın. Nazarı itibara alınmadı. 

('Siird Mebusu Nuri Beyin takriri tekrar 
okundu.) 

302 
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EEÎS — Bu takriri nazarı itibara alanlar 

lütfen el kaldırsın. Nazarı itibara alınmadı. 
(Muş Mebusu Abdülgani Beyin takriri tekrar 

okundu). 
REİS — Bu takriri nazarı itibara alanlar 

lütfen el.kaldırsın. Nazarı itibara alınmadı. 
Sivas Mebusu Taki Efendinin takririni ka

bul edenler lütfen el kaldırsın. Nazarı itibara 
alınmamıştır. 

(Kütahya Mebusu Cemil Beyin takriri tekrar 
okundu.) 

REİS — Bu takriri nazarı itibara alanlar lüt
fen el kaldırısn. Nazarı itibara alınmamıştır. 

(İzmit Mebusu Hamdi Namık Beyin takriri 
tekrar okundu.) 

HAMDİ NAMIK B. (İzmit) — Efendim Ma-
lûmuâliniz sekiz ay evvel bu mesele Meclisi Âli
nizde müzakere edilmişti. Bâzı sebep dolâyisiylö 
şimdiye kadar kaldı ve şimdiye kadar da intac-
edilemedi. Bu kabahat da bize aittir. 

Şimdi bendeniz demek istiyorum ki bir bu
çuk seneden beri hayatını müslümanlar feda et
tikleri halde ne için hiristiyanlardari bu kanu
nun tarihi neşrinden itibaren bedeli nakdî alınsın; 
bu muvafık mıdır! Binaenaleyh teklif ediyorum 
ve diyorum ki: Kendi emsalleri olan müslüman 
efradın silâh altına alındığı tarihten itibaren is
tifa olunsun. (Doğru sesleri). „ 

SALÂHADDİN B. (Mersin) — Efendim, 
müsaadenizle bir maruzatta bulunmak istiyo
rum. Heyeti Âliyeniz, her şeyden evvel bir he
yeti âdiledir. 

HAMDİ NAMIK B. (İzmit) ^ - Bu da ada
lettir, Beyefendi. Heyeti Celile bunu kabul eder. 

SALÂHADDİN B. (Devamla) — Rica ede
rim, Heyeti Celile kabul eder, diye söz söyle
meye hakkınız yoktur. 

Efendim, encümenin noktai nazarı zanne
dersem pek doğrudur. Ben elimi vicdanıma ko
yarak söyleyebilirim. Beyefendi bu kanunun 
hükmü askere celbolunduğundan itibaren cari
dir. 1337 senesinde davet ettiğimiz adamdan ne 
için 1336 dan bedel almak istenilmelidir. 

BİR MEBUS Bey — Emsali olan müslüman
lar 1336 dan itibaren celbolunduğu halde gay
rimüslimler askerlik etti mi? 

SALÂHADDİN B. (Devamla) — Onu Hü
kümetten sorunuz! Silâh altına davet etmediği
niz ve silâh altında istihdam etmediğiniz adam
lardan sene geçtikten sonra para istemek doğ-
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ru değildir. Mademki, davet olunmamıştır, para 
alamazsınız. Bu sene davet ediniz. Bedeli nakdî
sini alınız. Hak budur. Herkesin istitaati mali
yesine göre muayyen bir para almak lâzımdır. 
Ve l)iı temin edilmiştir. Kanun bir derece de
ğildir. Mükellefiyeti maliye kanununda konan 
şart ne çok para alabilmek ve ne de sair cihet
ten yani malî ve askerî cihetinde Hükümetin 
zararını mucibolmamaktır. Her noktai nazara 
göre. Üç derecei taksim bulunması hem malî ve 
hem askerî Hükümetin metalibini temin edecek
tir. Ve bu kâfidir. 1336 senesine bu kanunun 
şümulü olamaz, bu kanunun meriyeti 1337 se
nesinde cari olabilir. Hükümetin teklifi veçhile 
kabulünü teklif ederim. 

HAMDİ NAMIK B. (İzmit) — Reis Bey ce
vap vereyim. (Gürültüler.) 

REİS — İzmit Mebusu Hamdi Namık Beyin 
takririni nazarı itibara alanlar lütfen el kaldır
sın. Nazarı itibara alınmamıştır. 

Malatya Mebusu Reşid Ağanın takririni ka
bul edenler, el kaldırsın. Nazarı itibara alın
madı. 

Nebizade Hamdi Beyin takririni tekrar oku
yunuz. 

(Okundu.) 
Nazarı itibara alanlar el kaldırsın. Nazari 

itibara alınmadı. 
O halde maddeyi aynen reye koyacağını, bir 

kere maddeyi tekrar okuyalım : 

Muafiyeti Askeriye Vergisi 
hakkında Kanun 

MADDE 1. — Hemtevellütlüleri hizmeti aske
riyeye alman anasırı gayrimüslimeden bedeli 
nakdî itasına talib olanlara amali milliyenin hu
sulüne kadar mücerret bir müsaadei mahsusa 
olmak üzere berveçhi âti derecat ve şeraitle be
deli nakdî kabul olunmuştur. 

Bedeli nakdî itasına talibolanların Hükü
metçe aşar ve ağnam ve emlâk ve arazi ve te
mettü ve ticaret kuyudu veya emsali ahval ile 
mütahakkık istitaati maliyesine göre üç dere
ceden ibarettir. 

Senevi birinci derece bin, ikinci derece altı 
yüz, üçüncü derece üç yüz liradır. Derecatı mez-
kûre her şahıs için mahallî mecalisi idaresi ve 
ticaret ve ziraat odaları ve ticaret odası olmı-
yan yerlerde belediye meclisi taraflarından tâ-
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yin ve malsandıklarmea istifa olunur. (Hemte-
vellütleri olacak, sesleri) 

RElS — Efendim, maddeyi kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Madde ekseriyetle kabul 
edilmiştir. 

TAHSİN B. (Aydın) — Yanlış kelime ile 
dolu bir kanun Meclisten çıkmamalı. 

REİS — ikinci maddeyi okuyoruz : 

MADDE 2. — Maliye Vekâleti bedelâtı mez-
kûreyi beş senelik sınıfı muvazzaf için iki, di
ğerleri için dört taksitte olmak üzere tâyin ede
ceği tertip dairesinde istifaya mezundur. 

SALÂHADDÎN B. (Mersin) — Efendim, 
burada (Maliye Vekâleti bedelâtı mezkûreyi beş 
senelik sınıfı muvazzaf için iki) diyor. Buna lü
zum yoktur. Silâh altma celbolunan sınıflar 
için iki taksitte olarak bu sene alıyoruz. Bun
ları iki taksitte olarak 1316 lılardan alacağız. 

İhtiyat sınıflarından olanlar için - elyevm or
duda müstahdemdir - onlardan dört taksitte alı
nacak, beş seneye lüzum yoktur, silâh altma 
alman sınıflar tâbirini teklif ediyorum. 

REİS — O halde maddenin şekli musahha-
hını bir kere daha okuyalım : 

MADDE 2.,— Maliye Vekâleti bedelâtı mez
kûreyi her sene hizmeti muvazzaf ay a alman sı
nıf için iki, diğerleri için dört taksitte olmak 
üzere tâyin edeceği tertip dairesinde istifaya me
zundur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler, el kaldır
sın. Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bedel itasını mütaahhit olup 
da bilâhara firar- edenlerin birinci madde mu
cibince bedeli nakdîleri menkul ve gayrimenkul 
emvalinden ve kâfi gelmediği takdirde kâtibi 
âdilden musaddak kefilinden Tahsili Emval Ka
nununa tevfikan istifa olunur. 

REİS — Bu maddeyi kabul edenler el kal
dırsın. Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Hidematı müsellâha ve gayri-
müsellâhaya ayrılan efrattan hiç kimse hiçbir 
sebep ve bahane ile mütemekkin bulunduğu 
mevki ve mahalde istihdam olunamaz. 

REİS — Söz istiyen yok. Tadilname de yok. 
Maddeyi kabul edenler el kaldırsın. Madde ka-
bul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanun tarihi neşrinden 
itibaren mer'iyülicradır. 
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MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — 

I 1337 senesi bidayetinden itibaren mer'idir, efen
dim. 

SALÂHADDÎN B. (Mersin) — 1337 sene
sinden itibaren muteberdir, 

MADDE 5. — Bu kanun 1337 senesinden 
itibaren muteberdir. 

REİS — Maddeyi tashih veçhile kabul eden
ler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Bu kanunun icrasına Müda-
faai Milliye ve Maliye Vekilleri memurdur. 

REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Kabul edilmiştir. Heyeti umumiyesini tâyini 
esami ile reye koyuyorum. 

8. — BEYANAT 

7. — Dahiliye Vekili Refet Paşanın, Dördün
cü Fırka Kumandanı Kaymakam Nâzım Beyin 
cephede .şehit düştüğüne ve cenazesinin Ankara'
ya getirileceğine ve rütbesinin miralaylığa' terfi 
ettirilmesine dair beyanatı 

DAHİLİYE VEKİLİ" REFET Pş. (İzmir) 
— Efendiler bir saat sonra pek muhteşem ve 
pek millî bir vazife için Heyeti Aliyenizi birkaç 
kelime ile rahatsız etmek isterim. Sevgili arka
daşlarımın hemen hepsinin tanıdığını zannetti
ğim, Dördüncü Fırkanın cesur Kumandanı Kay
makam Nâzım Bey son kavgaların birinde şe-
hidolmuştur. (Allah rahmet etsin sadaları) 

Kendisini çok eskiden tanıdığım ve bilhassa 
iki seneden beri en tehlikeli vazifelerde de teşri
ki mesai ettiğim bu kıymetli arkadaşımın, bu 
kıymetli cesur askerin ruhunu Cenabı Hak sa
detsin (Âmin sesleri) 

Orada çarpışan kahramanlardan bir tanesi 
düştü, Allah'ına kavuştu, mübarek cenazesi bu
gün geliyor. Bir saat sonra burada bulunacak
tır. İlk evvel Heyeti Aliyenize teklif edeceğim 
şey - mümkün olduğu kadar - çok miktarda bu 
cenazeye iştirakiniz (Hepimiz sesleri) hissetti
ğim büyük tessürler beni fazla söylemekten 
men ediyor. Fakat bu teessür bir sevgili arka
daşımın gaybubeti, zıyaı ve şahadetidir ki; bu 
büyük milletin Nâzım Bey ve onun gibi birçok 
şehitleri oldukça onların mukaddes kaniyle bu 
misakı millî elde edilecektir. Onun için ordu
muzdan bu kadar kıymetli bir kahramanın düş-
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tüğünü görmekle ordu namına teessürümü arz 
ediyorum. Cenazesi zannediyorum bu akşam is
tasyondan hastaneye naklolunacaktır. Yamuû 
vazifemizi Divanı Riyaset tâyin etsin. Bu mem
leketin tarihinde namını ancak kaniyle kazanan 
bu şehidin hakikaten garibolduğunu anlatma
mak için onu hastaneye yalnız olarak götürmi-
yelim. (Hepimiz başımızda taşırız sesleri) bil
mem daha bir istirhamım var. Söylesem kabul 
edilir mi acaba ? Nâzım Bey iki seneden beri tek
mil hizmetleri ile ordunun tarihlerinde fedakâr
lıklar gösterdi ve bu millî mücahede tarihimiz
de kendisine mahsus müstesna bir yer yapmış
tır. Kaymakam Nâzım Bey, bugün acaba bu kah
raman miralay olur mu? Kanunun kendisine 
bahşettiği bir hak vardır. Ve esasen doğrudan 
doğruya âdi ve basit bir muamele şeklinde cere
yan edecektir. -* 

BÎR MEBUS BEY — Reis Bey bilâmüzakere 
kabul edelim. 

REİS — Kabul edeceğinizden eminim (Ka
bul sesleri) 

HAMDİ NAMİK B. (İzmit) — Derhal Mü
dafaai Milliyeye emir vermelidir. 

REPET Pş. (Devamla) — Doğrudan doğ
ruya bu noktada vaziyete hâkim olan Heyeti 
Aliyenizdir. (Reye sesleri) Rütbesi henüz bir 
kaymakam derecesindedir. Miralay rütbesine 
îlâsı hakikaten bir nişanei takdir olur. 

DOKTOR FUAD B. (Bolu) — Reis Bey ri
ca ederim, bunu bilâmüzakere kabul edelim. 

REİS — Şehidi muhterem Kaymakam Nâ
zım Beyin rütbesinin miralaylığa terfiini kaimi 
edenler lütfen el kaldırsın. Bilittifak kabul edil
miştir. Hükümete şimdi tebliğ ederiz. Muamelei 
lâzimesi yapılır. 

REFET Pş. (İzmir) — Şehidin ruhu da
ha mesrur olacaktır. 

SALÂHADDİN B. (Mersin) — Arkadaşlar
dan Abdülkadir Kemali Bey bu sabah bir arzu
da bulunmuştu. Pek kiymettar şey olduğu için 
bu vesile arz etmek isterim. 
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REFET Pş. (îzmir) — Onu da istirham 

edeceğim. Gerek ailesinin taltifi ve gerek cena
ze merasiminin tertibini Divanı Riyaset ayrıca 
düşünsün ve bunun için de ayrıca görüşelim. 
Cenaze geliyor veya gelmek üzeredir. Şehidi 
muhteremi Meclisin hatîresine defnedelim. Baş
ka yere defnolsa bile tekrar buraya, defnolun-
mak kabildir. Hiç olmazsa bunu yapalım, lüt
fen bu akşam cenazeyi nakledelim ve ilk 
karşıladığımız zaman hakikaten kendisine lâ-
zımgelen hürmeti' tamamiylo göstermiş olalım. 
Yarınki merasim pek parlak olsun, onu Divanı 
Riyasetten istirham ediyorum. 

REİS — Divanı Riyaset yalnız Meclisi Ali 
azasının sureti iştirakini tâyin ve takdir eder. 
Asıl cenaze merasimi Müdafaai Milliye Vekâ
letince yapılacaktır. 

REFET Pş. (İzmir) — Benim buradaki 
mâruzâtım, doğrudan doğruya Heyeti Âliyeni-
zin oradaki tarzı temsilidir. Ayrıca Müdafaai 
Milliye Vekâletinden rica ederiz. 

REİS — Bendeniz Divanı Riyaset namına 
Divanı Riyaseti toplayıp arkadaşlarımın itima
dına emin olarak rica edeceğim. Tâyin oluna
cak saat gazete ile bittabi ilân edilecektir. Mu
ayyen olan saatte cenazenin kalkacağı sırada 
müçtemian ve kamilen Heyetimizle gitmemizi 
münasip görüyorum. Yarın cenaze merasimine 
yine gidilecektir. 

O halde efendim, 'en iyisi öğle namazından 
evvel burada toplanalım nereye gitmek lâzım-
gelirse, oraya gideriz... 

Şimdi efendim, böyle vakayide Meclisi tatil 
etmek hürmeten pek lâzımdır. Tâyini esamiyle 
olan reyler de bitmiştir. Diğer intihap meselesi 
neticesini de mühürlü olarak gelecek içtimaa 
talik edelim. Pazartesi günü tebliğ 'ederiz. 0-
nun için müzakereye, hürmeten devam etmiye-
lim. 

Pazartesi günü içtima etmek üzere Celseyi 
tatil ediyorum. 
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tarihli Kanunu muaddil Kanuna verilen reylerin neticesi 
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Arif B. (Bitlis), Resul B. (Bitlis), Lfitti B. 
(Malatya), Abdülgafur Ef. (Karesi), Hacı Fey
zi B. (Elaziz), Hüseyin Hüsnü Ef. (İstanbul), 
Vehbi B. (Bitlis), Reşid Ağa (Malatya), Sani 
B. (İçel), Hasib Ef. (Maraş), Hüseyin Avni B. 
(Kozan), Abdullah Azmi Ef. (Eskişehir), Arş
tan B. (Maraş), Mahmud Celal B. (Saruhan)-, 
Rasim B. (Blâziz), Mustafa B. (Kozan), Emin 
B. (Aydın), Ali Vefa B. (Antalya), Fuad B. 
(Çorum), Nebizade Hamdı B. (Trabzon), Rifat 
B. (Tokad), Yusuf B. (Denizli), Ahmed Hilmi 
B. (Kayseri), Şeyh Hacı Fevzi Ef. (Erzincan),' 
Nuri B. (Bolu), Mustafa B. (Tokad), Neeib B. 
(Mardin), Ömer Mümtaz B. (Ankara), Fevzi 
Ef. (Batum), Neşet B. (Kângırı), Musa Kâzım 
Ef. (Konya), Hüseyin B. (Elâziz), Naim Ef. 
(içel),-" Hacı Tahir Ef. (İsparta), Mustafa B. 
(Karahisarı Şarki), Hafız Şahin Ef. (Anteb), 
Osman Nuri B. (Bursa), Rifat B. (Kayseri), 
Vehbi B. (Karesi), Ali Haydar B. (Gene), İs
mail B. (Erzurum), Mehmed B. (Biga), Esad 
Ef. (Aydın), Esad B. (Mardin), Hakkı Pş. 
(Niğde), Tahir Ef. (Kângırı), Abdullah Ef. 
(Sinob), Hacim Muhiddin B. (Karesi), Mus
tafa Taki Ef. (Sivas), Mazhar Müfid B. (Hak
kâri), Ali Saib B. (Urfa), İbrahim Süreyya B. 
(Saruhan), Rüşdü B. (Maraş), Hamdi B. (Gene), 
Yusuf İzzet Ps, (Bolu), Necib B. (Ertuğrul), 
Halil B. (Ertuğrul), Ramiz B. (Dersim), Arif 
B. (Konya), Rıza Vamık B. (Sinob), Yahya 
Galip B. (Kırşehir), Hüsnü B. (Bitlis), Ahmed 
Nuri Ef. (Batum), Halil İbrahim Ef. (İzmit), 
Doktor Fikret B. (Kozan), Durak B. (Erzu
rum), Hakkı B. (Van), Hacı Mehmed B. (Ba-
yezid), Ali Ulvi B. (Burdur), Mehmed Akif B. 
(Burdur), Besim B. (Kastamonu), Şükrü B. 
(Bolu), Mehmed Nadir B. (İsparta), Abdullah 

Et. (İzmit) Naci B. (Elâziz), Hacı Hayalî Ef. 
(Urfa), Şevket B. (Sinob), Hasan B. (Trabzon), 
Cemil H. (Kütahya), Refet Ef, (Maraş), Pozau 
B. (Urfa), Salih Ef. (Siird), Husrev Sami B. 
(Eskişehir), Resad B. (Saruhan), Mustafa Ke
mal B. (förtuğrul), Hüseyin Hüsnü Ef. (İspar
ta), Mahmud B. (Ergani), Besim Atalay B. 
(Kütahya), Hakkı B. (Ergani), Ali Süruri Ef. 
(Karahisarı Şarki), Ragıb B. (Kütahya), Ab-
dulgani B. (Muş), Şeyh Servet Ef. (Bursa), 
İzzet B. (Tokad), Rasim B. (Cebelibereket), 
Abdullah Ef. (Bolu), Derviş B. (Mardin), Ab-
dulhalim Çelebi Ef. (Konya), Said B. (Kângırı), 
Eşref B. (Adana), Halil İbrahim. B. (Antalya), 
H. Tahsin B. (Mardin), Şemseddin Ef. (An
kara), Tevfik B. (Van), Sıdkı B. (Malatya), 
Şevket B. (Bayezid), Bahrî B. (Yozgad), Sü
leyman Sırrı B. (Yozgad), Ahmed Mazhar B. 
(İstanbul), Hacı Atıf Ef. (Ankara), Hamdi Na
mık B. (İzmit), Mustafa B. (Dersim), Ali Vasıf 
B. (Genç), Doktor Abidin B. (Lâzistan), Meh
med Vasfi B. (Karahisarı Şarki), Ziya B. (Kân
gırı), Ali Şükrü B. (Trabzon), Necati B. (Bur
sa), Şeref B. (Edirne), Mahmud Said B. (Muş), 
Sabit B. (Kayseri), Hacı Mustafa Ef. (Anka
ra), Ziya B. (Sivas), Celâl B. (Genç), Opera
tör Emin B. (Bursa), Hamdi B. (Tokad), Sa-
lâhaddin B. (Mersin), Hulusi Ef. (Kastamonu), 
Yasin B. (Gazianteb), Hamdi B. (Canik), Kad
ri B. (Siird), Haydar Lûtfi B. (İçel), İsmail 
Remzi B. (İsparta), Hüseyin Avni B. (Erzu
rum), Haşini B. (Çorum), Ragıb B. (Gazian
teb), Şakir B. (Ankara), Refik B. (Konya), Za
mir B. (Adana), Mitat B. (Mardin), Süleyman 
Sudi B. (Bayezid), Necmeddin B. (Siird), Mus
tafa B. (Antalya), İbrahim B. (Karesi). 
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Mustafa Necati B. (Saruhan), Yusuf Ziya 
B. (Mersin), Hacı Süleyman Ef. (izmir), Mus
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leyman B. (Canik), Hakkı Hami B. (Sinob), Ha
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(Müstenkifler) 
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(Nüfus vukuatının altı ay müddetle cezayi nakdîden muafiyttine dair Kanuna verilen reylerin 
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(Kabul edenler) 

Osman Zeki B. (Kayseri), İbrahim B. (Ka
resi), Hüseyin Hüsnü Ef. (İsparta), Rıza Vamık 
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Şeyh Hacı Fevzi Ef. (Erzincan), Muhiddin Ba
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zan), Ahmed Nuri Ef. (Batımı), Ali Haydar B. 
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