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lâsede tatlbik edilmemesi 'hakkında kanun 
te'Mifi ve Lâyiha Encümeni mazbatası 
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f ekasının, Çıldır namiyle bir kaza teşkiline 
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5. — Lâzistan Meibusu Esad Beyim, Bazı 
ınülhim nevahide tapu daireleri ihdası hak
kında kanun teklifi ve Lâyiha Encümeni 
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6. — Ferağ ve İntikal harçlarının tadi
lini mutazamımın kararnamedeki muayyen 
müJcMetin İbir 'sene daha temdidi hakkınJda-
ki kanun lâyihası ve Kavanini Maliye ve 
Defteri Hakanı encümenleri mazbataları 127: 

, 129 

REİS — Efendim, ekseriyet var. Celseyi kü-
şadedryoram. Zaptı sabık okunacaktır. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci celse 

Birinci Reisvekili Musa Kâzını Efendinin 
tahtı Riyasetlerinde bilinikat zaptı sabık hulâ
sası kıraat ve aynen kabul olundu. Heyeti Veki-
leden mevrut İmalâtı Harbiye Müdiriyeti teşki
lâtına dair lâyihai kanuniye Müdafaai Milliye 
Encümenine, Lâzistan Mebusu Necati Beyin, 
Atine kazasında iki karye aşarının teciline dair 
tekâlifi Lâyiha Encümenine havale edildi. Maraş 
istirdadının ikinci senei devriyesi münasebe
tiyle Mutasarrıflıktan mevrut telgraf kıraat 
olundu. 

• 

Katil maddesinden dolayı küreğe mahkûm 
Bolulu Hasan bini Mustafa'nın bakıyei müddeti 
eezaiyesinin affı hakkındaki lâyihai kanuniye 
ikinci defa müzakere edilerek aynen kabul olun
du. Süleyman Sırrı Beyin, Memurin Muhakematı 
Encümeni âzalarının sureti intihabına dair tek
lifi kanunisi Adliye Encümeni mazbatası muci
bince reddolundu. Bafralı Talât Efendinin ba
kıyei müddeti eezaiyesinin affı hakkındaki tek
lifi kanuninin Adliye Vekâletine havalesi kabul 
edildi. Peke Müddeiumumisi Sâıni Efendinin 
evrakı hükmiyesiniıı mercii kanuniyesine iadesi 
karargir oldu. 

Büyük Millet Meclisi azasının mütaahhitlik 
yapmamalarına dair Kayseri Mebusu Abdülgafur 
Efendinin takriri müzakere edilerek tarihi ka
rardan muteber olmak üzere kabul edildi. Er-

BÎRÎNCÎ CELSE 
Açılma saajti : 1,30 sonra 

BEİS — Bilinci Reisvekili Muşa Kâzım Efendi Hazretleri 

KÂTİPLER : Ziya Hurşid Bey (Lâzistan), Atıf Bey (Kayseri) 
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gani Mebusu Emin Beyin mezuniyetine dair Di
vanı Riyaset kararı tâyini esami ile ikinci defa 
reye konularak teneffüs için celse tatil olundu.. 
Birinci Reisvekili Kâtip Kâtip 

Musa Kâzım Ziya Hurşid Atıf 

REÎS — Zaptı sabık hakkında söz istiyen var 
mı efendim? (Kabul sesleri) Zaptı sabık aynen 
kabul edilmiştir. 

2. — ÂZAYÎ KÎRAM MUAMELÂTI 

1. — Ergani Mebusu Emin Beyin mezuniye
tine mütaallik Divanı Riyaset kararı 

EMlN B. (Ergani) — Efendim, bendenizin 
bir takririm üzerine, Divanı Riyasetten üç ay 
tebdilihava olmak üzere münasip bir yere, abü 
havası lâtif olan bir yere gitmek üzere mezuni
yet vermişler ve tahsisat için de Meclise teklif 
edilmiş. El'an bir netice hâsıl olmamıştır. Bende
niz tahsisat istemiyorum. Beş ay mezuniyetime 
müsaade buyurun. (Kabul sesleri) 

SALİH Ef. (Erzurum) — Usulü müzakere 
hakkında söyliyeceğim. Size bir şey anlatmak is
tiyorum ki, bu zat memleketle alâkadardır ve 
hastadır. Neden şimdiye kadar bu işi sürünceme
de bıraktık? Neden bu tahsisat meselesinden uzun 
uzadıya bahsediliyor? 

REÎS — Efendim, tahsisat reye vaz'edilmiş
ti. Neticei arayı arz ediyorum. Tam tahsisat, nok
san tahsisat meselesi yoktur. îki defa tahsisat 
meselesi reye konmuştu. İkinci defa (39) kabule 
karşı (79) reyle reddedilmiştir. Bilâtahsisat 
alelade beş ay mezuniyeti istiyor. Tahsisatla 
mezuniyeti reddedildi. Şimdi bilâtahsisat mezuni
yet istiyor. Beş aylık alelade mezuniyetini kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın... Beş ay mezuni
yeti kabul edilmiştir. 

3. — LÂYİHALAR 

1. — Muhacirin Müdiriyetinin 1337 senesi 
bütçesine tahsisat ilâvesine dair kanun lâyihası 

REÎS — Muhacirin Müdiriyeti 1337 bütçesi
ne tahsisat ilâvesine dair Heyeti Vekileden mev
rut tezkere vardır. Muvazenei Maliye Encümeni
ne havale ediyoruz. 

2. — Kocakafaoğlu İbrahim'in affına dair ka
nun lâyihası 
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REÎS — Kocakafaoğlu İbrahim'in affına da

ir Heyeti Vekileden mevrut lâyihai kanuniye 
vardır. Adliye Encümenine havale ediyoruz. 

3. — Emrazoğlu Hasan'm affına dair kanun 
lâyihası, 

4. — Alikirpioğlu Ali'nin affına dair kanun 
lâyihası, 

5. — Dimitri kızı Timya'nın affına dair ka
nun lâyihası, 

6. — Kuluhan Ağanın affına dair kanun lâ
yihası. 

REİS — Emrazoğlu Hasan'm, Alioğlu Ali'
nin, Dimitri kızı Timya'nın, Kuluhan Aağanm ve 
rüfekasmm aflarma dair Heyeti Vekileden mev
rut dört kıta lâyihai kanuniye vardır. Adliye 
Encümenine havale ediyoruz. 

5. — TEZKERELER 
1. -— T ay inat ve Yem Kanununun tefsirine 

dair Heyeti Vekileden mevrut tezkere 

REİS — Tayınat ve Yem Kanununun tefsi
ri hakkında Heyeti Vekile Riyaseti tezkeresi var. 
Müdafaai Milliye Encümenine havale ediyoruz. 

7. — MAZBATALA& 

1. — Karahisarı Sahib Mebusu Mustafa Hu
lusi Efendinin, İstiklâl Mahkemesince mahkûm 
edilmiş olan Konya eşrafından Ba§ara'lı Musta
fa Efendinin affına dair kanun teklifi ve Lâyi
ha Encümeni mazbatası (2/431). 

REİS — Konya'h - Başaralı Mustafa Efen
dinin affı hakkındaki teklifin şayanı müzakere 
olduğuna dair Lâyiha Encümeni mazbatası var. 
Adliye Encümenine havale ediyoruz. 

2. — Ardahan Mebusu Server Beyle rüfeka-
• sının, Araş Mutasarrıflığı namı ile bir teşkilât 
kurulmasına dair kanun teklifi ve Lâyiha Encü
meni mazbatam (2/453) 

REİS — Araş livası teşkili hakkındaki tekli
fin şayanı müzakere olduğuna dair Lâyiha En
cümeni mazbatası var. Dahiliye ve Muvazenei 
Maliye encümenlerine gönderiyoruz. 

3. — Ardahan Mebusu Server Beyle rüfeka-
sının, Baltalık Kanununun Evliyei Selâse'de tat-
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bik edilmemesi hakkında kanun teklifi ve Lâyiha 
Encümeni mazbatası (2/452). 

REÎS — Baltalık Kanununun tadiline dair 
teklifin şayanı müzakere olduğuna dair Lâyiha 
Encümeni mazbatası var. İktisat Encümenine 
gönderiyoruz. 

4, — Ardahan Mebusu Scrver Beyle rüfeka-
smın, Çıldır namiyle bir kaza teşkiline dair ka
nun teklifi ve Lâyiha Encümeni mazbatası 
(2/455). 

REÎS — Çıldır namiyle bir kaza teşkili hak
kındaki teklifin şayanı müzakere olduğuna dair 
Lâyiha Encümeni mazbatası var. Dahiliye ve 
Kavanini Maliye Encümenlerine havale ediyoruz. 

5. — Lâzistan Mebusu Esad Beyin, Bâzı mü
him nevahide tapu daireleri İhdası hakkında ka
nun teklifi ve Lâyiha Encümeni mazbatası 
(2/457) 

REÎS — Bâzı nevahide tapu teşkilâtı hak
kındaki teklifin şayanı müzakere olduğuna dair 
Lâyiha Encümeni mazbatası var. Kavanini Ma
liye ve Defteri Hakani encümenlerine gönderi
yoruz. 

4. — TEKLİFLER 

1. —• Kütahya Mebusu Cemil Beyin, Nizam
namei Dahilînin 8 ve 12 nci maddelerinin tadili 
hakkında kanun teklifi (2/471) 

2. — Kütahya Mebusu Cemil Beyin, Ruzna-
mei müzakeratın tesbiti hakkında kanun teklifi 
(2/472) 

REÎS — Nizamnamei Dahilînin tadili ve 
ruznamenin tanzimi hakkında Kütahya Mebusu 
Cemil Beyin, iki kıta teklifi var. Lâyiha Encü-. 
menine gönderiyoruz. 

3. — Kütahya Mebusu Ragıb Beyin, Nevahi 
Kanununun şimdilik berayı tecrübe iki livada 
tatbik edilmesine dair kanun teklifi (2/470) 

REÎS — Nevahi Kanununun şimdiden iki li
vada tatbiki hakkında Kütahya Mebusu Ragıb 
Beyin teklifi var, Lâyiha Encümenine gönderi
yoruz. 

6. — TAKRİRLER 

1, — Konya Mebusu Kâzım Hüsnü Beyin, 
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i Konya Vilâyetine merbut EreğU kazasına kinin 

gönderilmesine dair temenni takriri 

\ REÎS — Konya Vilâyetine muzaf Ereğli ka-
ı zasma kinin gönderilmesine dair Konya Mebusu 
I Kâzım Hüsnü Beyin, bir temenni takriri var, o, 
j okunacaktır. 

! Riyaseti Celileye 
| Hulâsa : Konya Vilâyetine mu-
| zaf Ereğli kazasına kinin gönde-
| rilmesine dairdir. 
i Konya Vilâyetine muzaf Ereğli kazasında 
j pek çok bataklık vardır. Bundan dolayı havası 
i muhteldir. Halkın hemen ekserisi sıtma ile ma

lûldür. Bugünlerde vâridolan telgrafniamelerde 
! fukarayı halkın kinin tedarik edememelerinden 
ı dolayı sıtmanın müstevli bir surette icrayı hük-
i metni ekte olduğu beyan ve şikâyet olunuyor. 
I Tahsisatı hitam bulduğu tahkik kılındı. Sıhhati 
j umumiyeye taallûk eden böyle bir meselenin 
! ihmali katiyen caiz olamayacağından indelhace 

Meclisi Âliden mezuniyet ve tahsisat alınarak 
; Ereğli kazası halkının muhafazai hayatlarına 
ı tevessül olunmasının ve bu bapta vekâletçe bir 
j çare düşünülmesinin Sıhhiye Vekâletine tebliği-
i ni teklif ve temenni eylerim. 25 Şubat 1338 
i . Konya Mebusu 
! Kâzım Hüsnü 

! REÎS - - Efendim, takriri Sıhhiye ve Muave-
j neti İçtimaiye Vekâletine havale ediyoruz. 

i 8. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

j 1. — Lâzistan Mebusu Esad Beyin, Karade
niz sahiline hariçten ithal edilecek hubhibat ve 

• dakikın muvakkaten Gümrük Resminden istisna-
| sına dair kanun teklifi (2/411) ve buğday, arpa, 
j mısır dakikten tarifedeki aslı üzerinden Güm-
| rük Resmi ahzedilmesine dair kanun lâyihası ve 
I İktisat ve Muvazenei Maliye encümenleri mazba

taları. 

REÎS — Efendim; zalhire hakkındaki kanun 
} vardı. Müzakeresi itmam edildi. Bâzı tadilna-
| meler var. Onları okuyacağız. Şimdi etendim 
I birer birer tadilnameleri okuyacağız : 

Riyaseti Celileye 
i Birinci maddenin berveçhiâti tadilini teklif 
! _ eylerim. 
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Karadeniz limanlarına yalnız mısır ve mısır 

unlarının ithaliyle iktifa olunmasın] teklif eyle
rim. 23 Şubat 1338 

Gümüşane 
Hasan Fehmi 

Riyaseti Celileye 
Meselenin derkâr olan hayati mahiyetinden 

dolayı müstaceliyetle müzakere ve kabulünü tek
lif ederiz. 

Kastamonu Bolu Bolu 
Dr. Suad Şükrü Tunalı Hilmi 

Eskişehir Erzurum Karahisarı Şarki 
Halil İbrahim Salih Mesud 

Siverek ' Kastamonu Kütahya 
. Lûtfi Besim Besim Atalay 

Bayezid Kângırı Gew 
Atıf Behçet Celâl 

Siird Bitlis Kayseri 
Halil Hulki Vehbi Sabit 

Kayseri Saruhan 
Atıf Reşad 

Riyaseti Celileye 
Dâhilde ve hattâ Ankara ile hemhudut bulu

nan Gerede kazasında yiyecek ve ekecek zahire
ye şiddetle ihtiyaçları bulunduğu makamatı res-
miyeye gelen evrakı muhabere ile müspettir. Bu
gün Gerede'de dört yüz kuruşa tereffü eden bir 
kile zahireyi tedarik ve mubayaaya imkân bula
nı ıyan elli bin nüfusun açlığa mahkûmiyeti ka*-
bul olunamaz. Bu sebeple Zonguldak limanına 
getirilecek ikinci ve hattâ üçüncü nevi dakikle
rin gümrüğünün resmi asliye tenzili lâzımdır, 
binaenaleyh yalnız ikinci, üçüncü nevi dakikle
rin resmi asliye tenzilini teklif eylerim. 

Bolu 
Şükrü 

B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 
Zahire rüsumunun tadili hakkındaki kanun 

lâyihasının metni Muvazenei Maliye Encümenin
ce tesbit edilmiş olup Heyeti Umumiyçye sevk 
edilmiş olan mezkûr lâyihanın diğerlerine takdi-
men müzakere ve kabulünü teklif ederiz. 

2 1 . I I . 1338 
Bolu Bolu Bolu 

Yusuf İzzet Nuri Tunalı Hilmi 
Trabzon Canik Trabzon 
Recai Mehmed Celâl 

.1338 0 : 
Lâzistan 
Osman 

Bolu 
Fııad 
Bolu 

Şükrü 
Erzurum 

Salih 
Bayezid 
Şevket 

Erzincan 
Hüseyin 
İstanbul 
Numan 
Çorum 
Perid 

Erzincan 
Emin 
Kozan 

Dr. Fikret 
Karahisarı Şarki 
Memduh Necdet 

1 
Lâzistan 
Esad 
Canik 

Şükrü 
Lâzistan 

Ziya Hıu'şid 
Oltu 

Orhan Yasin 
Canik 

Ahmed Nafiz 
Kastamonu 

Besim 
İzmir 
Enver 
Sinob 
Şevket 

Erzincan 
Ahmed Fevzi 

Sinob 
Hakkı Hami 

izmit 
Abdullah 

Siird Karahisarı Şarki 
Sabri 
Muş 

Abdülgani 
Gene 
Fikri 

Amasya 
Rıza 

Ali 
Sinob 

Ömer Lûtfi 
Sinob 

Mehmed Şerif 

Bolu 
Abdullah 
Trabzon 

Hafız Mehmed 
Diyarbekir 
Hacı Şükrü 
Kastamonu 
Dr. Suad 
Kayseri 

Atıf 
Ertuğrul 

Ahmed Hamdi 
Bursa 
Necati 
Sinob 

Abdullah 
Menteşe 

Dr. Tevfik Rüşdü 
Bolu 

Cevad Abbas 
Kütahya 

Cemil 
Mardin 
Midhat 

Muş 
Kasım 

Bayezid 
Atıf 

Trabzon 
Mehmed Şükrü 

Riyaseti Celileye 
Adana ve mülhakatının izam edildiği derece

de zahaire ihtiyacı yoktur. Civar mahallerden 
gönderilecek zahair ihtiyacatma kâfidir. Mer
sin'in tayyını teklif eylerim. 

Mersin , Gene 
Salâhaddin Celâl 

REÎS — Efendim, kanun müstaceliyetle mü
zakeresi teklifi ile encümenden buraya sevk edil
miş. Fakat reyi âlinize vaz'edilmemiştir. Müsta
celiyetle müzakeresini reye vaz'edeceğim. Müs
taceliyetle müzakeresini kabul edenler lütfen el
lerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

TUNALI HlLMl B. (Bolu) — Reis Bey, mü
saade buyurur musunuz? Evvelemirde Bolu 
Mebusu Şükrü Beyin takriri reye vaz'edilmek 
iktiza eder. Hasan Fehmi Beyinki umumidir. 
Halbuki Bolu Mebusu Şükrü Bey bu umumi kı-
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sim meyanında hususi bir talepte bulunuyor. Bi- J 
naenaleyh evvelemirde Ereğli Havzasına aidolan 
Şükrü Beyin teklifinin reye konmasını teklif ey- I 
lerim. I 

REİS — Müsaade buyurun, evvelâ Hasan 
Fehmi Beyin takririni reye vaz'ediyorum. Hasan 
Fehmi Bey, (iümrük Resminden istisnayı yalnız 
mısır ve mısır unlarına hasrediyor. (Kabul, sesle
ri) Bu takriri kabul edenler lütfen ellerini kaldır
sın. Kabul edilmiştir. 

ALÎ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Nasıl olur efen
dim1? Açlıkla oynamayın, rica ederim. Döne dö
ne kanun müzakere edilir mi? 

RElS — Takrir nazarı dikkate alındı, efen
dim. 

Efendim Mersin Mebusu Salâhaddin Beyle 
Genç Mebusu Celâl Beyin bir tadilnamesi vardır. 
Kanundan Mersin kelimesinin tâyyını teklif edi
yor. Kanundan Mersin kelimesinin tâyyını ka- i 
bul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edil
miştir. Şimdi efendim bir takrir daha vardır. Ha
san Fehmi Beyin takriri nazarı dikkate alınmış- i 
ti. Bolu Mebusu Şükrü Bey, Ereğli Havzasına ! 
ithal edilecek ikinci ve üçüncü nevi unlardan alı
nan resmin Gümrük Resmi aslisine tenzilini tek- i 
lif ediyor. i 

TUNALI HÎLMI B. (Bolu) — îki kelime mü- | 
saade buyuran, efendim. Arkadaşlar Zonguldak i 
Havzası karşınızda ilmen, fennen karar verilmek j 
itibariyle bütün vicdanınıza iltica ediyor. Bugün | 
bu havzada çalışan, işliyen kardeşlerimiz alelade i 
bildiğimiz çiftçiler ve saire gibi değildir. Yer I 
altında çalışan bu adamlar, güneşten, havadan j 
mahrum çalışıyorlar. Alyanak giden o delikanlı- ! 
l an üç beş gün sonra ocaklardan avdet ederler- j 
ken görürsünüz ki, tamamiyle solgun benizle- ! 
riyle köylerine dönmektedirler. Bir kere dikkat ! 
buyurunuz, istirham ederim. Köyünde, belki 
minelkadim ecdadiyle beraber mısır unu ile gc- \ 
çinmekte olan o amele mutlak surette ocaklarda j 
buğday ekmeği yerler. Çünkü mısır ununun kuv- ! 
vei gıdaiyesi az olmakla kalmıyor. Mısır unu- ! 
nun bir de kabliyeti hazmiyesi vardır ki, gayet 
güçtür. Binaenaleyh amelenin zayıf midesi mısır ; 
ununu yemekten âcizdir. Vücudu ona muta- I 
haramil değildir. Binaenaleyh amele katî suret- I 
te buğday ekmeği yemeye mecburdur. Arkadaş- j 
lar, istirham ederim. Şükrü Beyin Zonguldak ! 
Havzasını istisna eden bu takririne lütfen hepi- i 
niz el kaldırınız. 
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REİS — Bu takrirde birinci nevi unlar hak

kında tenzilât teklif edilmiyor. İkinci ve üçün
cü nevi unların resmi asliye tenzili teklif edili
yor. Takriri tekrar okutuyorum, efendim. 

(Bolu Mebusu Şükrü Beyin takriri tekrar 
okundu.) 

REİS — Bu takriri kabul edenler lütfen 
ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir, efendim. 
(Evvelki takrir ne oldu? sesleri) 
' Mersin kelimesi tayyedildi. Hasan Fehmi Be
yin takriri de kabul edildi. 

HACI AHMED HAMDİ Ef. (Muş) — Reis 
Bey nasıl olur? Kabul olundu mu? Olunmadı 
mı? Üç el kalktı. 

ALİ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Anlaşılmadı, 
efendim. Nasıl olur, kabul olunur, efendim? 
Açlıkla oynamıyalım. Rica ederim. 

NEBİL Ef. (Karahisarı Sahib) — İktisat 
Encümeninin bir lâyihai kanuniyesi vardır. O, 
meseleyi halleder. Okunsun, efendim. 

REİS — Efendim, nazarı d ik i t t e alınan 
takrirlerle Hasan Fehmi Beyin takririni encü
mene gönderiyoruz. 

HAKKI HAMİ B. (Sinob) — Efendim, Ha
san Fehmi Beyin takriri nazarı dikkate alındı. 
Fakat maddei asliye ile teklif arasında teba-
yi'm vardır. Tabii 'encümence tanzimi lâzmıge-
lir. .Fakat çok geç kalır. İstirham ederim. Beis 
yoktur. Beş dakika vakit kaybedeceğiz. Şunu 
burada tanzim edelim. Emin olunuz, encümene 
giderse on günde gelmeyecektir. Martta bütün 
encümenler değişecektir. Riyaset, Divanı Ri
yaset intihabiyle iştigal olunacak ve o zamana 
kadar aç olanlar ölecektir. Rica ederim, nazarı 
dikkate alınan bu takrirler mucibin w madde 
burada tashih edilsin, efendim. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Nazarı 
dikkate alınan takrirler mucibince madde şim
di tashih edilebilir, efendim. 

REİS — Tashih yapılsın, efendim. 
YUSUF ZİYA B. (Bitlis) — Efendim, mak

sadı ifade eden İktisat Encümeninin mazbata
sı vardır. Benim de teklif ettiğim bir maddei 
kanuniye var. Okutturan. Rica ederim. 

REİS — İktisat Encümeninin mazbatası 
mevzuu 'müzakere değildi. Muvazenei Maliye 
Encümenininki mevzuu müzakere idi. Hasan 
Fehmi Beyin takriri kabul edilince o esas de
ğişti. Maddenin şekli musahhihini ikinci celse
de reyi âlinize arz ederim, efendim, 
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HASAN FE.HMÎ B. (Gümüşane) — Baş-

ka evraka geçilsin. Onu Maliye Encümeninden 
iki arkadaş yapar, efendim. 

6. — Ferağ ve İntikal harçlarının tadilini 
mutazammın Kararnamedeki muayyen müdde
tin bir sene daha temdidi hakkında kanun 
lâyihası ve Kavanini Maliye ve Deften Hakanı 
encümenleri mazbataları. 

BEİS — Ferağ ve İntikal harçlarına dair 
Kanunun müddeti bugün veya yarın bitiyor. 
Onun için bir iki maddelik bir kanun gelmiş
tir. Bunu müzakere edelim. 

Ankara 25 . I . 1338 
T. B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 

Ferağ ve intikal haçlarının tadilini muta
zammın 27 Şubat 1329 tarihli Kanunu mu
vakkate müzeyyel 21 Teşrinievvel 1335 tarih
li Kararnamede muayyen müddetin inkiza-
smdan itibaren bir sene daha temdidi hak
kında tanzim kılınıp İcra Vekilleri Heyeti
nin 25 . I . 1338 tarihli içtimamda kabul edi
len Kanun ve esbabı mucibe lâyihaları rapten 
takdim kılınmıştır. İfayı muktafasiyle neticesi
nin işarına müsaade buyurulmasmı istirham 
eylerim, efendim. 

İcra Vekilleri Heyeti 
Reisi ve Erkânı 

Harbiyei Umumiye 
Vekili 
Fevzi 

Ecbabı mucibe mazbatası 
Emvali gayrimenkulenin alım satım bedel

leri evrakı nakdiye tedavülü icarat ve mah
sulatı arziye fiyatının yüksekliği gibi esbab-
dan naşi pek ziyade terakki edip tahrir def
terlerinde mukayyet kıymeti tahririyeleri ise 
bittabi bu terakkiyi takiben tashih edilememiş 
olduğundan beyi ve hibe ve vasiyet ve müba
dele ve bedel mukabilinde veya meccanen fe
rağ muamelâtında alınması lâzımgelen harç
ların emvali mezkûrenin kıymeti haziralariy-
le bir dereceye kadar mütenasibolması ilti
zam kılınmış ve ona binaen Müsakkafat veya 
Emlâk Vergisine tâbi olan evmali gayrimenku
lenin üç yüz otuz iki ve üç seneleri zarfında 
tadil görmemiş ve görmüş olmalarına nazaran alım 
satım kıymetleri kıymeti tahririyelerinm üç ve 
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iki buçuk ve iki misline ve alım satım bede-
lâtmda görülen terakkinin gayrimüsakkafattan 
daha az olması nazarı dikkate alınarak ara
zinin yalnız üç yüz otuz üç senei maliyesi zar
fında kıymeti tahririyelerinm tadil görmemiş ve 
görmüş olmalarına göre alım satım kıymetleri 
kıymeti tahririyelerinin iki ve bir buçuk misline 
baliğ olmuş ad ve şu suretle emvali gayrimenku
lenin esbabı muhtelifeden dolayı tevarihi muh-
telifede görmüş olduğu tadilâtın dahi onların 
kıymeti tahririyelerini bir dereceye kadar hali
hazır kıymetlerine takribeylemiş olduğu kabul 
edilerek suveri mepsuta dairesinde dereeat üze
rine yine harca tâbi tutulmak ve üç yüz yedi se
nei maliyesi Şubatı nihayetine kadar mer'i ol
mak üzere 23 Teşrinievvel 1335 tarihli bir kıta 
kararname tanzim kılınmış ise de mezkûr bede-
lâtın terakki etmesine bais olan esbabın henüz 
zail olmamasına binaen hükmü kararnamenin 
müddeti muayyenesinin inkızasmdan itibaren 
bir sene daha temdidi münasip görülmüş ve bu 
bapta tanzim kılman kanun lâyihası merbuten 
arz ve takdim kılınmıştır. 

Kanun lâyihası 
Ferağ- ve intikal harçlarının tadilini mutazam
mın 27 Şubat 1329 tarjhli Kanunu muvakkate 
müzeyyel 21 Teşrinievvel 1335 tarihli Kararna
mede muayyen müddetin inkızasından itibaren 

bir sene daha temdidi hakkında Kanun 

MADDE 1. — Ferağ ve intikal harçlarının 
tadilini mutazammın 27 Şubat 1329 tarihli Ka
nunu muvakkate müzeyyel ve hükmü bin üç yüz 
otuz yedi senei maliyesi Şubatı nihayetine ka
dar mer'i 21 Teşrinievvel 1335 tarihli Kararna
menin müddeti bin üç yüz otuz sekiz senei mali
yesi Şubatı nihayetine kadar temdit kılınmıştır. 

MADDE 2. — İşbu kanun bin üç yüz otuz 
sekiz senei maliyesi Martının birinci gününden 
itibaren muteberdir. 

MADDE 3. — İşbu kanunun icrasına Maliye 
Vekili memurdur. 

25 Kânunusani 1338 
İcra Vekilleri Heyeti Reisi ve Şer'iye Vekili 

Erkânı Harbiyei Umumiye Vekili Fehmi 
Fevzi 

Müdaf aai Milliye Vekili Adliye Vekili 
Kâzım Refik Şevket 
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Dahiliye Vekili 
Fethi 

Maliye Vekili 
Hasan Hüsnü 
Nafıa Vekili 

Feyzi 
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Hariciye Vekili 
Yusuf Kemal 
Maarif Vekili 

Mehmed Vehbi 
İktisat Vekili 

Sırrı 
Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye 

, Vekili 
(Henüz Ankara'ya muvasalat etmemiştir.) 

Defteri Hakani Encümeni mazbatası 
İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti Celilesinin 

25 . 1 . 1338 tarih ve 6/147 numaralı tezkeresine 
merbut Maliye Vekâletinin teklifi kanunisi ve 
esbabı mucibe mazbatası -encümenimizde tetkik 
olundu. Ferağ ve İntikal harçlarının tadilini 
mutazammm 27 Şubat ,1329 tarihli Kanunu mu
vakkate müzeyyel kararname hükmü 1338 se-
nei maliyesi Şubatı nihayetine kadar temdit 
kılınmıştır diye İcra Vekilleri canibinden tek
lif olunan kanunun birinci maddesinde temdi-
den tecdidolunmuş olan müddetin muayyen bu
lunmasına ve çünkü olbaptaki kararname hük
münün zaten Şubat 1337 gayesine değin mer'i 
ve muteber olduğu delaletiyle anlaşılmasına na
zaran artık işbu kanunun bin üç yüz otuz sekiz 
senesi Martının iptidasından muteberdir cümlesi
ni ihtiva eden ikinci maddeye lüzum kalmamış 
demek olacağından üçüncü maddenin ikinci 
madde olarak kabulü ile temdidi müddet key
fiyetinin bihasbelmaslaha musip görüldüğü ve 
birinci maddenin nihayetindeki kılınmıştır keli
mesinin (olunmuştur) kelimesine tahvili muva
fık bulunduğu cihetle Kavanini Maliye Encü
menine tevdi kılındı. 
Defteri Hakani 
Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

— ... Mehmed Şevket 
Kâtip Âza Âza Âza 

Ömer Lûtfi Haşim Ahmed Hamdi İzmit 
Abdullah 

Defteri Hakani Encümeninin teklifi 

MADDE 1. — Ferağ ve İntikal harçlarının 
tadilini mutazammm 27 Şubat 1329 tarihli Ka
nunu muvakkate müzeyyel ve hükmü 1337 senei 
maliyesi Şubatı nihayetine kadar mer'i 21 Teş
rinievvel 1337 tarihli Kararnamanin müddeti 
1338 senei maliyesi Şubat nihayetine kadar 
temdidolunmuştur. 
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MADDE 2. — İşbu kanunun icrasına Maliye 

Vekili memurdur. 

Kavanini Maliye Encümeni mazbatası 
Ferağ ve İntikal harçlarının tadilini muta

zammm. olan Kanunu muvakkate müzeyyel 
21 Teşrinievvel 1335 tarihli kararnamede muay
yen müddetin inkızasmdan itibaren bir sene 
daha temdidi hakkında Heyeti Vekileden tanzim 
kılman lâyihai kanuniye ve esbabı mucibe maz
batası ve Defteri Hakani Encümeni mazbatası 
kıraat ve tetkik olunmuştur. 

Encümenimize^ do varit görülen esbaptan 
dolayı lâyiha aynen kabul edilmiş ve müddetin 
hitamına pek az zaman kalmış olduğundan müs-
tacelen müzakeresi rieasiyle Heyeti Umumiyeye 
arz olunur. 

Kavanini Maliye Encümeni Reisi 
Erzurum 

Hüseyin Avni 
Mazbata Muharriri namına Kâtip 

Antalya Muş 
Ali Vefa Ahmed Hamdi 

Aza Âza Âza 
Biga Karahisarı Şarki 

Mehmed Mustafa 
(İzahat versinler sesleri) 
MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — 

Efendim, mesele vazıhtır. Bendeniz izahata lü
zum görmüyorum. Ahvali harbiye icabından 
1337 senesi nihayetine kadar ferağ ve intikal mu
amelâtını meccanen yürütebilmek hakkındaki 
Kanunun müddeti 1337 de bitiyor. Rica ediyo
ruz. Bunun ahkâmını 1338 senesi nihayetine 
kadar temdit buyurun, istediğimiz budur efen
dim. Bunda itiraz edecek bir şey de yoktur. 
Ahaliye teshilât olmak üzere verilmiş bir mua
fiyettir. Bunu alkışlarla kabul etmemiz lâzımdır. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Efendim, 
bu kanun halkm nef'ine bir müsaade ve muafi
yettir. Bunu alkışlarla kabul etmemiz lâzımdır. 
Ferağ değil, yamız İntikal harçlarına ait bir 
muafiyeti tazammun eder. Bunu kemali memnu
niyetle kabul etmemiz lâzımdır. Lütfen bunun 
müstaceliyetini de kabul edelim. Çünkü sene 
hitam buluyor. Bu muafiyet temadi ededur-
sun. Evvelâ müstaceliyeti reye koyunuz Reis 
Bey. 

REİS — Efendim, müzakereyi kâfi görenler 
ellerini kaldırsınlar. Müzakere kâfi görüldü. Müs-
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taceliyetr kabul edenler ellerini kaldırsın. Kabul 
edildi. 

Ferağ ve intikal harçlarının tadilini mutazam-
mın 27 Şubat 1329 tarihli Kanunu muvakkate 
müzeyyel 21 Teşrinievvel 1335 tarihli Kararna
mede muayyen müddetin inkızasından itibaren 

bir sene daha temdidi hakkında Kanun 

MADDE 1. — Ferağ ve intikal harçlarının 
tadilini mutazammm 27 Şubat 1329 tarihli Ka
nunu muvakkate müzeyyel ve hükmü 1338 senei 
maliyesi Şubatı nihayetine kadar mer'i 21 Teş
rinievvel 1335 tarihli Kararnamenin müddeti 
1338 senei maliy&si Şubatı nihayetine kadar tem-
didedilmiştir. 

BEİS — Efendim, maddeyi aynen kabul 
edenler ellerini kaldırsınlar. Madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — îşbu kanunun icrasına Maliye 
Vekili memurdur. 

REİS — İkinci maddeyi kabul edenler elle
rini kaldırsınlar. Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini kabul edenler 
ellerini kaldırsınlar. Heyeti umumiyesi de kabul 
edilmiştir, efendim. 

7. —> Koçgiri Heyeti Tahkikıyesi Reisi Bolu 
Mebusu Yusuf tzzet Paşanın, Koçgiri hâdisesin
de duçarı sefalet olanlara tohumluk ve yemeklik 
verilmesi hakkında tezkeresi ve Muvazenei Mali
ye Encümeni mazbatası 

HAKKI HAMİ B. (Sinob) — Efendim, Koç
giri hâdisesinden, dolayısiyle müteessir ve haki
katen muhtacı muavenet olanlar hakkında, Mec
lisi Âlinizin göndermiş olduğu heyet, Ümraniye'
den Meclisi Âlinize maruzatta bulunmuştur. 
Muvazenei Maliye Encümeni de bu maruzatı 
muvafık bulmuş ve Heyeti Celilenize göndermiş
tir ve bu teklif, iaşeye ve memlekette zeriyat ic 
rasına şiddetle taallûku olan bir meseledir. Bir 
maddeden ibarettir. Hemen diğer mevadda ter-
cihan müzakeresini istirham ederim. Zaten ruz-
namededir. Tercihan müzakere edilsin ve şu ha
le bir muavenet tarzında nihayet verilsin. 

REİS — Efendim, bu kanun esasen nız-
namemizdedir. Tensibederseniz müzakere ede
lim. (Hay hay sesleri) 
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Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Koçgiri hadisesi münasebetiyle muhtelif ma-

natıkta iki bine yakm mebani harabolmuş ve bu 
harab binalarla hâdisenin cereyan ettiği mahaller
de birçok halk emval ve eşyasız ve yiyeceksiz 
kalmıştır. 

Avam ili her ne olursa olsun ahaliyi hayat ve 
binnetice mesai ve faaliyetten mahrum etmemek 
ve yurtlarımızın camiasına ait bu yarayı daha 
ziyade sızlatmadan sarmak vazifei içtimaiyesi 
karşısında bulunduğunu bihakkin takdirden 
Tahkik Heyeti nikatı âtiyeyi bir kısım tedabir 
olarak Heyeti Celileye arz eder : 

1. — Mâruzu sefalet olan bu zavallıların hiç-
olmazsa yardımla altı ay idamei hayat edebil
melerini teminen kendilerine Muaveneti İçtima
iye tertibinden şimdilik 25 bin lira tahsisi. 

2. Sürati itasını veya buna mukabil ordu
nun iaşe vaziyetine halel gelmiyecekse felâket
zede mıntaka muhitinde ve kısmen dâhilinde bu
lunan tekâlifi miMye ambarlarında mevcudiye
ti bilmuhabere öğrenilen takriben iki milyon 
kilodan fazla zahairden icabı miktarının derhal 
tevziine mütaaillik kararın memurini aidesine 
tebliğini ehemmiyetle rica ederiz. Ve gelecek se
ne ihtiyacın kendileri tarafından temin edilebil
mesi için de muktazi çift hayvanatiyle tohumlu
ğun dahi şimdiden tesbit ve tevzii için ifayı ica
bının Heyeti Umumiyece tezekkür ve temin Du
yurulmasını arz ve teklif eyleriz. 

Koçgiri Tahkik ve Dersim 
Tetkik Heyeti namına 

Bolu Mebusu 
Yusuf İzzet 

Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 

Koçgiri hâdisesi yüzünden elyevm sefaletze-
de olan halkın muavenetine şitabolunması hak
kındaki müracaatı vakıa ledelmüzakere esasen 
keyfiyet tasvibedilmiş ise de senei haliye bütçe
sinde Muaveneti İçtimaiye faslında tahsisat 
mevcudolmadığmdan ve elyevm tevzin edi'lemi-
yen hususatı maliyemizdeki müzayaka da âzadei 
beyan olduğundan Heyeti Tahkikiye işarının 
fıkrai ahiresi mucibince ordunun iaşe vaziyeti
ne halel gelmiyecek ise mmtakai mezkûre tekâ
lifi milliye ambarlarında mevcudiyeti bildirilen 
iki milyon küsur kile zahairden rubu miktarını 
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tecavüz etmiyecek surette mevzuubahis nıuhta-
cine tohumluk ve iaşeye medar olmak üzere, ha
ne başına yüz yirmişer kıyye zahirenin sürati 
tevzii muvafık olacağı cihetle bunun baliğ ola
cağı tahmin edilen kırk bin lira esmanmm Ma
liye bütçesinin (D 99) ncu (Koçgiri hâdisesinde 
duçarı sefalet olanlara verilecek tohumluk ve 
yemekli bedeli) faslına vaz'ı karargir olmakla 
keyfiyet Heyeti Umumiyeye arz olunur efendim. 

Reis Mazbata Muharriri 
Saruhan Menteşe 
Reşad Dr. Tevfik Rüşdii 
Kâtip Âza 

Ertuğrul Niğde 
Mustafa Kemal Hakkı 

Aza Âza 
Konya Antalya 

Kâzım Hüsnü Ali Vefa 
Âza Âza 
Muş Yozgad 

Ahed Hamdi Süleyman Sırrı 

Koçgiri hâdisesinde duçarı sefalet olanlara 
verilecek tohnumluk ve yemeklik haklandı 

Kanun 

MADDE 1. — Koçgiri hâdisesinde duçarı 
sefalet olanlara ciheti askeriyeye ait zahairden 
verilecek tohumluk ve yemeklik bedeli olmak 
üzere Mali ye bütçesinde yeniden açılacak (D 99) 
faslına kırk bin lira tahsisat ita kılınmıştır. 

MADDE 2. — İşbu tahsisatın 1337 seneı 
maliyesi nihayetine kadar sarf edilemiyen kısmı 
devren 1338 senesi zarfında da sarf edilecektir. 

MADDE 3. 
muteberdir. 

İşbu Kanun neşri tarihinden 

MADDE 1. — İşbu kanunun icrasına Maliye 
ve Müdafaai Milliye Vekilleri memurdur. 

NEBİL Ef. (Karahisarı Sahib) — Ziya Hur-
şid Bey, mazbatada okuduğunuz kilo mudur? 
Kile midir? 

KÂTİP ZİYA HURŞİD B. (Lâzistan) — 
Kiledir. 

REİS — Maksat paradır. Kile değildir. Bina
enaleyh kilo, kile arasında fark yoktur. 

TAHSİN B. (Aydın) — Müstaceliyetle mü
zakeresini teklif ederim. 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — 
JSfendim esbabı her ne olursa olsun, orada icra 
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edilen harekâtı askeriyeden müteessir olarak du
çarı sefalet olan halka muavenet maksadiyle; 
Heyeti Celilenizin tasvip buyuracağı tahsisata 
Maliye Vekilinizin itirazı yoktur. Diğerleri me 
yanında bu tahsisatın da çıkarılması ihtimali 
vardır. Yalnız bu muavenetin suveri icraiyesini 
mübeyyin bir nizamname yapmak mecburiyeti 
mevcuttur. Suveri icraiyesini mübeyyin bir mad
denin buraya lütfen ilâvesi lâzımdır. Bu hâdi
seden müteessir olan kimdir ve kim değildir? 
Bunu fiiliyatta seçebilmek için bir madde ilâ
ve ediniz. 

HAKKI HAMİ B. (Sinob) — Bundan bir 
iki dakika evvel de Heyeti Celilenize arz etmiş
tim. Bu zavallıların, muhtacolarak Meclisi Âli
nize arz edilenlerin haddizatında her şeyleri, 
zahireleri, koşum hayvanatı vardı. Fakat mat-
teessüf harekât esnasında zahireleri de alınmış, 
hayvanları da yağma edilmiştir. (Kim almıştır 
sadaları) (Hani rapor sadaları) Rica ederim şim
di meseleyi raporu karşıtırmaymız. Gönderdiği
niz heyet, mahiyeti meseleyle safahatı ve 
tedibat esnasında yapılan bütün harekât hakkın
da her halde Heyeti Cclilenizi tenvir edecektir. 
Heyetin şimdiye kadar Heyeti Celilenize bir ra
por vermemesi, henüz gelmemiş olan arkadaşla
rın muvasalatına intizardan mütevellittir. Bu 
mesele başka, o mesele başkadır. Onun için her 
halde müstaceliyet karariyle bu maddenin kabu
lünü ve bugüne kadar şayanı merhamet bir va
ziyette kalmış olan bu zavallıların ihtiyacı fevka
lâdelerine bn suretle nihayet verilmesini istir
ham ederim. Bizim takdim edeceğimiz rapor, 
bu zavallılara zahire verecek değildir. Bizim ra
por Meclisi Âliye gelip ve bir encümene gidip 
de tetkik edilinceye kadar bir, iki ay geçer ve o 
vakte kadar' binlerce adam ölür. 

ŞEVKET B. (Bayezid) — Hiç olmazsa mü
sebbipleri tazmin ederler. 

HAKKİ HAMİ B. (Devamla) — Tazmin 
meselesi de düşünülecektir. Fakat efendiler, bu 
tazmin meselesi bir gün, iki gün, on gün içeri
sinde hallolunacak meselelerden değildir. Bu ka
nunun kabilliyle muhtacı muavenet olanların bu
günden itibaren bu suretle ihtiyaçlarına nihayet 
verilmesini rica ederiz. 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında başka 
söz alan yok. Evvelâ müstaceliyeti reyinize vaz'-
edeyim. 
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HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Müsa

ade buyurulur mu? Reis Bey efendim, malûmu-
âliniz, tahsisat lâyihaları bir defa müzakere edi
lir ve tâyini esamiyle reye vaz 'olunur. Onun 
için müstaceliyete lüzum yoktur zannederim. 

RE IS — Maddelere geçilmesini tensibeden-
ler ellerini kaldırsınlar. Maddelere geçilmiştir. 

Koçgiri hâdisesinde duçarı sefalet olanlara ve
rilecek tohumluk ve yemeklik hakkında Kanun 

MADDE I. — Koçgiri hâdisesinde duçarı 
sefalet olanlara ciheti askeriyeye ait zahairden 
verilecek tohumluk ve yemeklik bedeli olmak 
üzere Maliye bütçesinde yeniden açılacak (D 99) 
faslına kırk bin lira tahsisat ita olunmuştur. 

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

MADDE 2. — İşbu tahsisatın 1337 senei ma
liyesi nihayetine kadar sarf edilemiyen kısmı 
devren 1338 senesi zarfında da sarf edilebile
cektir. 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — 
1337 senesi nihayetine kadar mı efendim? 

REÎS — Evet! 
Madde hakkında söz istiyen var mı? Şevket 

Bey söz istiyor musunuz? 
ŞEVKET B. (Bayezid) — Vazgeçtim. 
REİS — ikinci maddeyi kabul edenler elle

rini kaldırsınlar. Kabul edilmiştir. 
Efendim, şimdi bir teklif aldım. Süleyman 

Sırrı Bey bir maddei kanuniye teklif ediyor. 
(İşbu kırk bin lira ile tedarik edilecek zahairin 
sureti tevzi ve itasını mübeyyin Heyeti Vekilece 
bir nizamname kaleme alınacaktır.) 

ALI SÜRURİ Ef. (Karahisan Şarki) — Bir 
kere nizamname tâbiri muvafık değildir. Gün
kü prensibimizce, yani bizim şekli idaremize 
göre Heyeti Vekile nizamname değil, ancak bir 
talimatname yapabilir. Onun için nizamname 
yerine talimatname demeli. «Heyeti Vekilece» 
deniyor. Onun yerine de İcra Vekilleri Heyeti 
demek lâzımdır. (Muvafık sesleri) 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Muva
fakat ederim. 

REİS — Efendim; bu tashihata teklif sahi
bi de muvafakat ediyorlar. Teklif edilen mad
dei kanuniyedeki nizamname yerine talimatna
me ve Heyeti Vekile yerine İcra Vekilleri Heye
ti tarzında tashih yapılacaktır. 

S.1338 0 : 1 * 
M ALI YE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — 

Bendeniz esas meseleye girişip müzakere etmek 
istiyorum. Fakat nizamnameleri Heyeti Celile-
niz mi yapacak? Yoksa kabul buyurduğunuz ka : 

ııunların suveri tatbikiyesini ifaya memur bu
yurduğunuz İcra Vekilleri Heyetiniz mi yapa
cak? Bu ayrı bir mesele ve hukuku esasiye mü-
nakaşasıdır. Meseleyi bu şekle koymamak için 
bir talimatname yapın, nizamname olmasın. 
Nizamname tanzimi salâhiyeti kimdedir? Bu me
seleyi şimdi a'çmıyalım. 

RE IS — Efendim, Süleyman Sırrı Beyin 
teklifi madde olarak şöyle oluyor : 

MADDE 3. — işbu kırk bin lira ile tedarik 
edilecek zahairin sureti tevzi ve itasını mübeyyin 
İcra Vekilleri Heyetince bir talimatname tan
zim olunacaktır. 

REİS — Efendim; şekli musannan veçhile 
bu maddei kanuniyeyi kabul edenler lütfen elle
rini kaldırsınlar. Kabul edilmiştir efendim. Bu 
3 ncü madde oluyor. Eski 3 ncü madde 4 ncü 
ve dördüncü madde de 5 ne i oluyor. 

MADDE 4. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler ellerini kal
dırsınlar. Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — İşbu kanunini icrasına Maliye 
ve Müdafaai Milliye vekilleri memurdur. 

ŞÜKRÜ B (Bolu) --- Heyeti Vekile memur
dur, demeli. 

REİS — Efendim, Müdafaai Milliye Veki
liyle Maliye Vekili memurdur, diyorlar. 

i ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Talimatnameyi Dalıi-
| Üye Vekâleti tanzim eder. O ti a ilâve edilsin. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Müda
faai Milliye Vekiline ne taallûku var? Bunu Ma
liye Vekili yapar, para işidir. 

REİS — Efendim, tahsisat itibariyle Maliye 
Vekili, zahair, askeri zahair olduğu için Müdafaai 
Millive Vekili memurdur, denilivor. (Dahiliye 

I de sesleri). 
I Efnedim, maddeye Dahiliye Vekilinin de ilâ-
I "vesini teklif ediyorlar. KabuJ^ edenler ellerini 
J kaldırsınlar. Kabul edilmiştir. O halde madde 
I şöyle oluyor: 
i 
j MADDE 5. — İşbu kanunun icrasına Maliye, 
1 Dahiliye ve Müdafaai Milliye vekilleri memurdur, 
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REİS — Maddeyi bu şekliyle kabul edenler 

ellerini kaldırsınlar. Kabul edilmiştir. 
Kanunun heyeti umumiyesini tâyini esamiyle 

reyinize vaz'ediyorum. Reylerinizi istimal bu
yurun. 

Efendim, Zahire Kanununun birinci maddesi 
tadilât veçhile tashih edildi. O okunacak, dinle
yiniz : 

Zahire ithalâtından alınmakta olan Gümrük 
Resmi hakkında Kanun 

MADDE 1. — İzmit ve Zonguldak limanla
rına ithal olunacak ikinci ve üçüncü nevi buğ
day unlarından alınmakta olan Gümrük Resmi 
28 Temmuz 1336 tarihli Kanun mucibince isti
fası icabeden miktara tenzil edilmiştir. 

RElS — Birinci maddeyi kabul edenler el 
kaldıranı. Kabul edilmiştir. 

MLADDE 2. — Karadeniz limanlarına ithal 
olunacak mısır ve mısır unlarından alınmakta 
olan Gümrük Resmi tarifedeki resmi asliye tenzil 
edilmiştir. 

NEBÎL Ef. (Karahisarı Sahib) — Resmi as
liden maksat bir resim midir, yoksa beş misli 
midir? 

REİS — Bir resimdir. 
Efendim 2 nei maddeyi kalbui gidenler ellerini 

IkallIdiTSinlar. Kabul edillmîştir. 

. 1338 C : 1 
MADDE 3. — I^bu kanun tatfilhi neşrinden 

itibaren Haziran 1338 gayesine (kadar ımer'idir. 
REİS — Söz istiyen yok 3 neü maddeyi ka

lbui edenler ellerini kaldırsınlar. Madde kaibul 
ddiltmiştftr. 

MADDP] 4. — İşbu kanunun icrasına Maliye 
Vekili memurdur. 

REİS — 4 ncü maddeyi kabul edenler elle
rini (kaldırsınlar. Kabul edilmiştir efendim. 

Bu kanunun heyeti umumiyetini ide tâyini 
esamiyle reyi âlinize vaz 'ediyorum. Reylerinizi 
istimal buyurun. 

NUSRET Ef. (Erzurum) — İran 'dan Baye-
zid'e serıbe&t un ithalini Meclis kabul etmişti. 
Şimdi nasıl 'oluyor da kaibul edilmiyor? Bir ke
re kabul ikinci defa reddolmaz. Evvelsi gün 
Meelis kalbui ekmişti. Şimdi de reddediyor. 

REİS — (Efendim, ibu kanun Zonguldak ve 
Karadenize aitîtâr. Onun için de ibir *beklif yapar
sınız. 

ALİ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Evvelce kabul 
olunan 'kanunu def ai saniyede ibaışka ıbir şekle 
(koydunuz, (bu nasıl loılur? Biz de Ibunun hak
kında lâzıangelen teşelbfbüsaitı yapacağız. 

REİS — Efendim, ara tasnifi edilinceye ka
dar teneffüs. 

(2,15 sonrada birinci Celseye nihayet verildi) 



ÎKÎNCÎ CELSE 
Açılma saati : 2,40 sonra 

REÎS — Birinci Reisvekili Musa Kâzım Efendi Hazretleri 
KÂTİP : Ziya Hurşid Bey (Lâzistanl) 

REİS — Efendim, celseyi küşadeıdİyöruim. 
Köçgdri hâdisesinde duçarı «sefalet olıanlara 

verilecek tohumluk ve yemeklik ihaklkındalki ka
nun lâyihasının ıtâyini esamiyle reye vaz'ı neti-
cesind'e, 125 ızat reye iştirak eltmiş, 1 müsten
kif, 18 ret, 106 fealbul var, fakat nisabı ımüza-
'kere yok, muamele natamam. 

ZaJhire iltıhalâtınıdan alınmakta olan Gümrük 
Resmi (hakkındaki kanunun tâyini elsaımlylıe reye 
vaz'ı neticesinde, 122 zat reye iştirak etmiş, 5 

REÎS — Efendim celseyi küşadediyorum. 

2. — 1337 senesi Muvazenei Umumiye kanu
nu lâyihası ve Muvazenei Maliye Encümeni maz
batası 

REÎS — 1337 senesi Muvazenei Umumiye 
Kanununun beşinci maddesine gelmiştik. 

MADDE 5. — 1335 senei maliyesi hitamına 
kadar güzeran olan müddete ait rüsum ve tekâ-

ret, 1 müstenkif, 116 kabul var. Muamele nata
mam. Binaenaleyh içtimai âtide her ikisini de 
tekrar reye vaz'edeceğiz. 

Efendim arkadaşlarımızdan 15 zat tarafın
dan verilen bir takrirle bir mesele hakkında 
bir celsei hafiye akdi teklif ediliyor. Bu teklifi 
reyinize vaz'edeceğim. Samiin salonu tahliye 
etsiler... 

(2,45 de ikinci aleni celseye nihayet verildi.) 

• 

İ liften ve gerek ukuttan mütevellidolarak Hazi-
! nenin eşhası âdiye ve hükmiye zimmetinde ta

hakkuk etmiş olan bilûmum tekâlifi harbiye ve 
vesaiti naliyei berriye ve bahriye bedelâtı ve 
iaşe matlûbatı dahi dâhil olduğu halde 1337 se
nei maliyesi gayesine kadar müracaat eden aynı 
eşhas ve efradın şahıslariyle lakrabalarma aid-
olup düyunu gayrimuntazamaya dâhil bulun-
mıyan kâffei düyunu Hazine ile takas ve mah-
subolunacaktır. Aynı karye ahalisinden olanla-

(Üçüncü oelse hafidir.) 

D Ö R D Ü N C Ü G E L S E 
Açılma saati : 5 sonra 

REÎS — Birinci Reisvekili Musa Kâzım Efendi Hazretleri 
KÂTÎP : Feyyaz Âli Bey (Yozgad) 
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ü n karabetlerine bakılmaksızın alelıtlak fakat 
birrıza aynı karye ahalisinden* olanların Hazi
neye olan düyununun mıahsubu caizdir. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Efendim Emlâk ve 
Temettü vergileriyle Ağnam Resminin müsta
celdi tahsili Kanunu müzakere edilirken vuku
bulan teklif üzerine.. (İşitmiyoruz sadaları) 
Efendim Ağnam, Emlâk ve Temettü vergileri
nin müstacelen -tahsili Kanunu müzakere edilir
ken vukubulan bir teklif üzerine aleyhine itiraz 
edilip de henüz kanunen iktisabı katiyet etmi-
yen ve bu sebeple halen Hazinenin matlubatı 
mütahakkikasmdan madut buiunmryan harb 
Kazançları Vergisinin dahi mütahakkak addiy-
le müstacelen tahsili. (O geçti, sadaları) Mü
saade buyurun efendim, ben sözümü bitire
yim de siz de söylersiniz. Mütahakkak addiyle 
müstacelen tahsili hakkında kabul buyurulan 
maddei kanuniyeye alâkadar olmak itibariyle 
işbu beşinci maddenin tadili lüzumunu Heyeti 
Celilelerinin nazarı ıttılaına arz etmek istiyo
rum. 1335 senei maliyesi hitamına kadar Ha
zinenin rüsum ve tekâliften olan matlubunun 
1337 senesi hitamına kadar.. 

Dr. ADNAN B. (İstanbul) - M 3 3 8 ola
cak. Yanlıştır. 

ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Neyse efendim. 
Hitamına kadar eşhasın bilûmum matlubatı 
tekâlifi harbiye, vesaiti nakliye ile mahsubu 
icra kalınacağı gösterilmiştir. Halbuki 1335 
senesi gayesine kadar Hazinenin ahaliden mat
lubu hemen, hemen hiç yok gibidir. Harb Ka
zançları Vergisinin mühim bir kısmı 1336 se
nesinde septi defter edilmiş ve Hazine matlu
bu itirazatmm ademitetkikme ve tetkikinin te
ciline rağmen, bu sene mütahakkak addolun
muş olmasına göre, bu vergi 1336 senesinde 
tahakkuk ettiği için, eşhasın Hazineden olan 
matlubatı ile mahsubunu kabul etmemek hiç
bir suretle adalete muvafık olamryaeajktır. Ez
cümle bir şahsa Harb Kazancı Vergisinin tar
hını istilzam eden esbab, meselâ; Hükümet 
hesabına icra ettiği nakliyattan ve iaşe mat-
lubatmdan, tekâlifi harbiyecîen münbais Ka
zanç, Harb Kazancı denilen bu verginin tar
hım müstelzem olan para ve kazanç da elyevm 
Hazineden matlup bulunursa, henüz mütaahhit 
ve âkıdm eline bile geçmiyen kazançtan mü
tevellit verginin, 1336 senesinde tahakkuk et
miş olması vesilesiyle, muameleı mahsubeye 
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mâni oiamıyaeagını kabul etmek doğru bir mua
mele olamaz. Binaenaleyh henüz Mecliste ye
ni müzakere edilen ve 1337 senesinin hitamı
na iki gün kalmakla imkânı tatbiki olmıyan 
beşinci maddedeki, 1335 senesi nihayetine ka
dar Hazinenin bilûmum rüsum ve tekâlifiyle, 
1336 senesi nihayetine kadar, Harb Kazancı 
Vergisinin tarhını müstelzim olan ukut ve mua
melâttan mütevellit Hazinenin eşhası âdiye ve 
hükmiye zimmetinde olan matlubu ile ve bu
nun mahsubu icra olunmak lâzımgelir. Yoksa 
bunda adalet bulunamaz. 

Çünkü : Harb Kazançları Kanununun 69 
ııcu maddesi bu ciheti pek açık ve vaızıh bir 
surette göstermekte ve müzakere ettiğimiz ka
nunun 6 ncı maddesi de işbu 69 ncu maddeye 
istinaden ve sarahaten, Harb Kazançları Ver
gisinin düyunu ahaliyle bilâkaydüşart mahsubu 
icra olunacağını dahi işbu mahsubatm miktarı 
Müdafaai Milliyenin stenei mezkûre bütçesine 
bir kalem olarak ilâve edileceğini tâyin eyle
mekte olmasına göre mezkûr beşinci maddenin 
ona göre tadili' li/zumu anlaşılmaktadır. Bina
enaleyh buna dair bir de takrir veriyorum. Sö
züm bundan ibarettir. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşan<e) — Efen
dim, bendeniz de 1337 senesinin 1338 olmasını 
teklif edecektim. Maliye VeMli Bey tashih et
tiler. Onun için sözümden sarfınazar ediyorum. 
Zaten lâyiha tashih edilmiş olduğundan artık 
başka sözüm yoktur. 

TAHSİN B. (Aydın) — Efendim, Maliye 
Vekili Bey 1334 - 1335 senelerinde vukubulan 
bir harb temettüünden dolayı 1336 senesinde 
Harb Kazançları Vergisini kabul ettiği cihetle, 
1334 senesinde iaşe için, yahut sevkıyatı aske
riye için alınmış olan bir zahirenin bedeli tes
viye edilmiş olmayıp da o seneye ait Harb Ka
zancı Vergisi 1336 senesinde yapılmış olduğun
dan dolayı 1336 senesinde tahakkuk etmiştir, 
denerek, »eğer o adamın Hazinede olan matlu
bundan Harb Kazancı Vergisi tesviye edilmez
se zannederim, iyi bir muamele dlmaz. Madde
nin bu yolda tadilini teklif ederim. 

HACI MUSTAFA Ef. (Ankara) — Bir su
alim var, Maliye Vekili Beydten sual edeceğim: 
1335 senesine kadar Hükümetin matlubatı, 1338 
senesine kadar olan ahalinin matlubiyle takas 
edilecektir. Şu Harb Kazançları Vergisinin ta-
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hakkukımu nasıl itibar ediyorsunuz.' Unu aıı-
lıyahm. Tahakkuku 34 nıü, 35 nü, 36 mı?... Ta
hakkuku, öteki Ilarb Kazancı Kararnamesine, 
yahut Harb Kazançları Vergisi Kanununa göre 
midir? Onun nesriyle ise, 1335 ten evvel tahak
kuk etmiş demektir. Yok. bizim burada çıkar
dığımız bir madde mucibince ise 1335 ten son
radır. Yani burayı tâyin etmenizi isterim. 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) 
Harb Kazançları Vergisinde mevzu, yani mükel
lefiyet tâbi tuttuğumuz kazanç, ınalûmuâliniz 
olduğu üzere 1332. 1333, 1334 harb senelerin
de harbin ieabatı neticesi olarak muamelâtı ti-
cariyede. ahzii itada vücuda gelen birtakım fa
hiş kârlar üzerinde mevzudur. Fakat Harb Ka-
zançları Vergisini tesis eden kanun geçen se
ne yapılmıştır. 

HACI MUSTAFA Ef. (Ankara) - - Yalnız 
tahsili... 

MALÎYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) 
— Hayır efendim. Müsaade buyurun; kazancın 
mazide bulunması, yani hangi sene kazandı ise 
vergisinin o sene varidatına ithal edilmesini is
tilzam etmez. Kanun üç. senelik harb muamelâ
tından hâsıl olan kazancı hususi ve istisnai ve 
fevkalâde bir bütçeye tâbi tutmak istemiş ve İm 
kanun 1336 da yapılmıştır. Mükellefiyet, vergi 
hangi senede tahakkuk etmişse o senenin bütçesi
ne maldır. 1334'senesinin harb kazancını 1335 se
nesine, 1333 ün 1334 senesine mal etmek imkânı 
yoktur. « 

HACI MUSTAFA Ef. (Ankara) — Canım 
öyle iddia etmiyoram. Maksadım, efendim sizin 
otuz beş senesi gayesine kadar ne kadar matlu
bunuz varsa onu şey edeceksiniz, Şu Harb Ka
zançları Vergisi istanbul'da yapılan Kanun mu? 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) 
— Hayır burada yapılan Kanun. 

HACI MUSTAFA Ef. (Ankara) — Burada 
o kanunun tahsiline dair bir madde çıkarılmış
tır. O madde midir? Yoksa meclisi idarelerde ta
hakkuk ettirdikleri zaman mı? Hangi zamanı iti
bar ediyorsunuz? Bunu soruyorum. 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) 
— Efendim Harb Kazançları Vergisi Kanunu 
Büyük Millet Meclisince geçen sene yapılmış bir 
kanundur. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Vekil 
Bey, yanlış telâkki buyuruluyor. O Harb Ka
zançları Vergisi İstanbul Hükümetince tan-
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zim edilmiştir. Üç yüz otuz altı senesinde 
Cephe Zam Kanunu burada müzakere olunur
ken selefi âliniz Ferid Bey; «Eğer siz bu Harb 
Kazançları Vergisi Kanununu kabul ederseniz 
ben de şu şeyi kabul ederim.» dedi. Unun üze
rine bir madde ile o kanunun meriye tine karar 
verildi. Yani İstanbul'da yapılan Harb Kazanç
ları Kanununu burada bir madde ile mer'i kıl
dık. 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) 
— O lâyihayı geçen sene burada bir madde ile 
mevkii tatbika koydunuz. Yani o kanun kanu-
niyetini, geçen sene Büyük Millet Meclisinin ne
şir buyurduğu bir maddeden almıştır. Kvvelce 
bunun vücudu kanunisi yoktu, bir proje halin
deydi. Geçen sene malûm olan mesele üzerine 
müzakere cereyan ettiği vakitte harb kazançla
rının tahsiline mütaallik olan maddeyi kabul 
buyurdunuz. Başka bir şey yapmadınız. Vaziye
ti hukukiyesi katiyen değişmiş değildir. Bina
enaleyh harb kazançları 1335 senesine kadar 
olan şeyi şâmil değildir. 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — 1336 dan 
itibaren değil mi? 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) 
—- Evet efendim. 

REİS — Madde hakkında başka, söz alan 
yoktur. Müzakereyi kâfi görüyor musunuz? He
nüz bir tadilnanıc de almadım... 

•ŞÜKRÜ B: (Bolu) — Geliyor efendim. 
HASAN FEHMİ B. (Gümü§ane) — Reis 

Beyefendi 1337 senesi yanlıştır, 1338 senesi di
ye tashih,buyuruldu mu? 

REİS — O suretle tashih ettik. Efendim bir 
1 adilname vardır. 

Riyaseti Celileye 
MADDE 5. — 1336 senei maliyesi hitamına 

kadar güzeran olan bilûmum ınatlubatı tekâlifi 
harbiye ve vesaiti nakliyci berriye ve harbiye be
del âtı ve iaşe matluba ti dahi dâhil olduğu hal
de 1338 senei maliyesi gayesine kadar müracaat 
eden aynı eşhas ve efradın şahıslariyle akraba
larına ilâahirihi mahsubu caizdir. 23 Şubat 1338 

Bolu 
Şükrü 

s 
REİS — Efendim tadiln ameyi reyi âlinize 

vaz'ediyorum. Kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsın... Kabul edilmedi. 
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Efendim beşinci maddeyi kabul edenler lût- , 

fen ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
i 

MADDE 6. — Gerek bâlâdeki madde muci
bince düyunu Hazine ile mahsubu lâzımgelen. 
gerekse Harb Kazançları Kanununun mevaddı 
mahsusasma tevfikan vergiden olan borçlarına 
mukabil icrayı mahsubu iktiza eden tekâlifi har
biye ve vesaiti nakliye bedelâtından 1337 senei 
maliyesi nihayetine kadar yapılan mahsuba t 
miktarı Müdafaa! Milliyenitı senei mezkûre büt
çesine bir kaJlem olarak zam ve ilâve olunacak
tır. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Kei« Ffendi Hazretle
ri bir şey arz edeyim efendim.. (1337, }338 ola
cak, seslen.) 

TEVFİK RÜŞDÜ B. (Menteşe) — 1337, 1338 
olarak tashih olunuyor. Halbuki bu 1337 nin İA-
yihasıdır. 1338 senesininki ayrıca gelecektir, 
Bâzı maddeleri, o sene içindir. 

Geçen gün Heyeti üelilenin verdiği karar j 
üzerine 1338 senesinin lâyihası belki Pazartesi 1 
günü derdesti takdimdir. Halbuki bu; 1337 mu
amelâtını tâyin için yapılan bütçe lâyihasıdır. 
Onun için tebdil edilmesin. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) 
1338 senesi muvazeııei maliyesine koymaktan 
müstağni oluruz. 

TEVFİK RÜŞDÜ B .(Menteşe) — Reis Be
yefendi Hazretleri, her senenin lâyihasını o se
neye ait diye okursak birbirine karıştırmamış 
oluruz ve daha isabetli karar alırız. Aynen kabul 
edilsin. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Şimdi efendim altıncı 
maddeyi mütalâa ederseniz, benim deminki mü-
talâatımm isabetini görmüş olursunuz. Harb Ka
zançları Kanununun mevaddı mahsusasma tevfi
kan vergiden olan borçlanılın mahsubuna muka
bil tekâlifi harbiye ve vesaiti nakliye ve gerek 

\ balâdaki madde mucibince diyor. Şimdi efendim 
balâdaki madde mucibince 1335 senesi nihayeti
ne kadar mütahakkak oları Hazine matlubu ile 
mahsubu icra edilecek. Halbuki şimdi Maliye 
Vekili Hasan Beyin buradaki beyanatiyle buyur
dular ki : 1336 senesiyle kesbi kanımiyet etmiş- { 
tir. Şu halde burada balâdaki madde yerine 1337 j 
senesinde kesbi kanuniyet eden Harb Kazançları i 
Kanunu mucibince denilmek lâzımgelecek. Şu j 
halde Harb Kazançları Kanununun bahsolunan j 
mevaddı mahsusasında bu meseleye mütedair ! 
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olan 69 ncu maddesi aynen şudur : Harb Ka
zançları borçlarına mahsubu caiz olan Matlubat 
Vergisinin miadı tahsilinin tahakkuk etmiş olup 
Dersaadet'te ita emrine iktiran etmiş ve taşra
da da tediye olunabilecek hale gelmiş iken ka
nuni veya idari esbabı ınütenevviadan dolayı 
tesviye edilemiyen düyunu emiriyedir. Ancak 
müruru zamana ıığrıyan veyahut düyunu gayri-
muntazamaya tâbi olan matlubat bunlardan 
müstesnadır. Bunların vergiye mahsubu caiz 
değildir, diye muharrerdir. îşte efendim mad
de gayet sarihtir. Bu mahsubatm yapılması lâ
zım gel ir. Sözüm bundan ibarettir. Ve bu Mali
yeye bir1 kalem olarak Müdafaai Milliye bütçe
sine zam ve ilâve olunacaktır, diye kabul edil
mişti]'. Binaenaleyh balâdaki madde mucibince 
değil; 1336 senesinde kesbi kanuniyet eden Harb 
Kazançları Kanunu mucibince verir. (Hayır 
sesleri) Evet efendim, siz gelir verirsiniz. Lâzım 
değilse, lâzım değil, derler. 1336 senesinde kesbi 
kanuniyet ettiğini itiraf ettiniz. 

HACI MUSTAFA Ef. (Ankara) — Şimdi 
efendim mesele malûmya, 1335 gayesine kadar 
Hükümetin ne kadar matlubatı varsa yukarıda
ki kanun.... 

MALÎYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — 
O' umumidir, bu hususidir. 

HACI MUSTAFA Ef. (Ankara) — 1337 ya
hut 1338 e kadar ahalinin Hükümetteki matlu-
batiyle takas mahsubu icra edecek, diyor. Biz 
onu Vekil Beyden sual ettik ki, Harb Kazançla
rı Vergisi Hükümet matlubu ne vakit oldu? 

MALÎYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — 
1335 den sonra. 

HACİ MUSTAFA Ef. (Ankara) — Pekâlâ 
1335 den sonra, öyle olunca onun takas mahsu
bu icra olunmaz. Şu kanun mucibince; ama on
lar mutazarrır oluyor, müteneffi oluyor, <» bah
si ahar. Oradan memleket için mazarrat oldu
ğunu da yakînerı biliyorum. Yani öyle vergiler" 
verecekler ki, bu tetkik olunmadan tahsil olu
nacak olursa, yani Sultan Mahmııd zamanından 
daha evveldeki müsadere usulü, belki bundan 
daha ehven olur. O kadar müteezzi olacak şey
ler var. Şimdi geldik beriki cihetlere; gerek al
tıncı madde mucibince ve gerek balâdaki mad
dede düyunu Hazine ile mahsubu lâzımgelen, 
gerekse Harb Kazançları Kanununun mevaddı 
mahsusasma tevfikan vergiden olan borçlarına 
mukabil pekâlâ onu borç olarak tahakkuk etti. 
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diye demediniz ki. Burada bunu niçin yazdınız"? 
Burayı anlıyamadım. 

MALÎYE VEKÎLt HASAN B. (Trabzon) — 
Anlarsınız, efendim. 

HACI MUSTAFA Ef. (Ankara) — Onu ta
hakkuk etmedi, dediniz. Şimdide tahakkuk etti, 
yaptınız. 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN B. (Trabzon) — 
Şimdi efendim maddeler birbirine tedahül edi
yor gibi görünüyor. Onlar, ayrı ayrı şeylerdir. 
Bir kere sureti umumiyede 1335 senesi nihayeti
ne kadar olan Hazine matlubatiyle umum düyu
nu Devletin envai tadadedilmiş ve umumunun 
mahsubunu kabul ediyoruz. 

m HACI MUSTAFA Ef. (Ankara) — Yok ki... 
MALİYE VEKÎLÎ HASAN B. (Devamla) — 

Sonra, Harb Kazancı Kanunu mucibince Hazi
neye zimmeti, deyni tahakkuk edenlerin matlu-
batından hangi nevi düyunu Devletin mahsubu
nu kabul ediyorsak onu tahsis etmişiz. Bu, kai-
dei umumiyedir. Tahsis, ânımı takyideder, baş
ka bir şey yapmaz. Harb Kazancı Vergisi, 1337 
senesinden sonra Devletin tahakkuk eden bir 
alacağı olduğuna nazaran, bununla mahsubu ka
bil olacak madde de ancak, tekâlifi harbiye ve 
vesaiti nakliyeden mütevellit düyunu Devlettir. 
(Bunu kabul ediyor musunuz? sadaları) Arz 
edebiliyor muyum? Bu madde, tekâlifi harbiye 
ve vesaiti nakliyeye ait düyunu Devletin; 1335 
ten sonra Devlet alacağı olarak kanunu mahsu
suna tevfikan tahakkuk eden Harb Kazançları 
vergisiyle mahsubunu kabul eden bir maddedir. 

HACI MUSTAFA Ef. (Ankara) — İaşeden 
deyni olursa onu kabul etmiyecek misiniz? 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN B. (Devamla) 
— Hulâsası budur. Tekâlifi harbiye paraları
nın malûmuâli olduğu veçhile kanunu mahsusu
na tevfikan hali harbi takibeden sene bütçesine 
konacak olan bütçe tahsisatından verilmesi lâ-
zımgelir. Hali harb tevali ettiği için biz yine 
bu maddei kanuniye ile bir suhulet olsun diye 
hali harbin hitamını beklemeksizin dahi caizil-
mahsup yapmak istiyoruz. Ve bu da bir suhu
lettir. Ahalinin nef'i için konmuş bir maddedir. 
Yoksa tekâlifi harbiye mazbatalarının bedeli ka
nunu mahsusuna tevfikan ancak hali harb hi-
tam bulduktan sonra gelecek olan senenin Müda-
faai Milliye bütçesine konulması lâzımgelirken; 
biz hali harbin temadisine binaen ve Harb Ka-
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zançları Vergisinin sureti tesviyesini tehvin mak-
sadiyle bunu da kabul etmiş bulunuyoruz ki, 
ahali lehinedir. Bunun hadi harbi mütaakıp ge
lecek olan senenin Müdafaai Milliye bütçesine 
konacak tahsisattan mahsubu iktiza edecek de
ğil miydi? Bu yolda mahsubu icra edilecek olan 
miktarı düyunatm matlubatla mahsubunu icra 
edebilmek için, onu Müdafaai Milliyenin büt
çesine aynen tahsisat olarak koymamız icabede-
cektir. Binaenaleyh madde, bunu temin eder 
şekilde yazılıdır. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Şu halde noktai na
zarlar birleşti. 

ÎSMET B. (Çorum) — Efendim; bu madde
nin uzun uzadıya münakaşa götürecek kadar 
faydası yoktur. Çünkü «1337 senei maliyesi ni-
heyetine kadar» diyor ki, bunun bitmesine de 
üç ay kalmıştır. Eğer Maliye Vekâleti, tekâlifi 
harbiye ve vesaiti nakliye bedelâtmdan bu cins 
mahsubatı yapmış da bu mahsubatmı ikmal et
mek için bu maddeyi teklif ediyorsa pekâlâ; et
miyorsa, üç gün içinde hiç yapılacak bir şey 
yoktur. (Gürültüler) Müsaade buyurunuz efen
dim, bir kere k a h edeyim de ondası sonra söy
leyiniz. 13Ş8 senesi nihayetine kadar diye 
(1337) yi (1338) e tashih edecek olursak, b va
kit Harb Kazançları Kanununun en mühim mad
desini tadil etmiş oluruz. (Gürültüler) izah ede
rim. Dinleyiniz de ondan sonra söyleyiniz. Harb 
Kazançları Kanununun mevaddı mahsusasmda -
ki, o maddeye atfediyorlar - Harb Kazançlarını 
mahsubu lâzımgelen matlübat, Harb Kazançla
rını miadı tahsilinde tahakkuk etmiş, ita emrine 
iktiran etmiş bilûmum düyunu Hazinedir. Bu 
düyunu Hazine içerisinden yalnız bu madde te
kâlifi harbiye ve vesaiti nakliyeyi almış, tahsi-
san bunun mahsubu cihetine gideceğini söylüyor 
ve zımnen de Maliye Vekili bundan maadasını 
da mahsubetmem, diyor. Şu halde 1337 tarihini 
1338 e uzatıverir misiniz? Yani maddei kanuni-
yeyi defaten tadil esasını kabul eder misiniz ? 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Tabiî... Bugün kaç gün 
kalmıştır? 

ÎSMET B. (Devamla) — Rica ederim şimdi 
bu maddede (1337) senei maliyesi nihayetine 
kadar denilecekse o müddetten üç gün kalmıştır. 
Maddenin tayyı lâzımdır. 1338 bütçe lâyihasın
da bu maddeyi münakaşa etmek icabeder. 
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MALİYE VEKİLÎ HASAN B. (Trabzon) — 

Kabul ederim. 1338 lâyihasına konmak üzere 
1337 lâyihasından çıkarılabilir efendim. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Efendim bu Harb Ka
zançları Vergisinin 1338 senesinde tahsilini ka
bul ettik. İhtimal ki, 1338 senesi Muvazenei 
Umumiye lâyihası Martta değil belki Nisanda 
çıkarılamıyacaktır. Şimdi bu 1338 senesinde - de
minden Hasan Beyin de buyurduğa* gibi - 1338 
senesi nihayetine kadar mahsubu icra kılınacağı 
meselesinin tasrih edilmesine lüzum vardır. Çün
kü bugün 26 Şubatta bulunuyoruz. Yarın yirmi 
yedi, öbürsügün yirmi sekiz. Hangi gün, ne va
kit bu kanun çıkacak? Ne vakit mahsup yapı
lacak? Buna imkân yok. 

TEVFÎK RÜŞDÜ B. (Menteşe) — Arkadaş
lar biz bu maddeyi koyduğumuz vakit daha se
neden birçok aylar vardı. Gerek icra Vekilleri 
bıyııaddeyi teklif ettiği've gerek bizim matbaa
ya verdiğimiz zamandan beri birçok aylar geçti. 
1338 senesi bütçe lâyihai kanuniyesi ise kuvvet
le iimidediyorum ki ; Pazartesi, Salı günü Heyeti 
Oelilenize takdim edilmiş olacaktır. Binaenaleyh 
isterseniz maddeyi bırakınız. Fakat tayymda hiçbir 
mahzur yoktur. Çünkü aynı madde 1338 bütçe
sinde tekrar gelecektir. Yalnız çok rica ettiğim 
mesele, 1337 lâyihası konuşulurken 1338 e ait 
hususatı nazarı itibara alırsak karıştırırız, için
den çıkamayız. Eğer bu maddeyi (1338) e de 
teşmil etmek istiyorsanız bu lâyihadan tayyını 
kabul ediyoruz. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Efendim 
bendeniz bu madde hakkında izahat verecektim. 
Maliye Vekili tayyına muvafakat, ettiği için 
fazla izahata lüzum görmüyorum. Eğer mahsubu 
icra edilmiş, takas yapılmış olanlar varsa, zaten 
Usulü Muhasebe Kanunu onu temin etmiştir. 
Beş sene zarfında tediyatı yapabilir. Tahsisatı 
mevcudoldukça... Reş seneden evvel bizim mua
melemiz varit değil ki şey edilmiş olsun. İkinci 
fıkrası ki; Müdafaai Milliye bütçesine açık bir 
tahsisat ilâvesini temin ediyor, son verdiğimiz 
on milyonluk avans da maaziyadetin bunu te
min etmiştir. İkinci bir açık kapıya da lüzum 
yoktur. Bu maddenin tayyı lâzımdır. (Reye-
sadaları). 

REİS — Mesele tenevvür etti zannederim. 
Müzakerenin kifayetini kabul edenler lütfen. 
ellerini kaldırsın. Efendim müzakere kâfi gö
rülmüştür. 
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Şimdi efendim Hasan Fehmi Bey altıncı 

maddenin tayyını teklif ediyor. Muvazenei Ma
liye Encümeni ve Maliye Vekili de bu teklife 
muvafakat ediyorlar. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Benim bir tadil tek
lifim vardır. 

HBÎS — Evvelâ tayyı teklifini reye koyaca
ğız. Kabul edilmezse tadilnameyi reye vaz'-
ederiz. 

Efendim altıncı maddenin, teklif veçhile, 
tayyını; kabili edenler lütfen ellerini kaldırsın. 
Kabul edilmiştir efendim. Altıncı madde tay-
yedilmiştir. Eski yedinci madde, altıncı madde 
oluyor. 

MADDE 6. — 1337 senei maliyesi zarfında 
ciheti askeriyece işgal edilecek emlâki emir iye 
bedeli icarlariyle kıtaatı askeriye tarafından Ma
liyeye ait veya müdevver eşya ve ayniyatta a 
alınacak olan bilûmum mevaddm kıymeti rayi-
eeleri Müdafaai Milliyenin 1337 tahsisatından 
tesviye olunacaktır. 

ALİ ŞÜKRÜ Ef. (Karahisarı Şarki) — İşgal 
edilecek yanlıştır, işgal edilen olmalıdır. 

HASAN BASRİ B (Karasi) — Efendim 
bu maddede ciheti askeriyece işgal edilecek em
lâki emiriye bedellerinden bahsediliyor. Zanne
derim ki yalnız emlâki umumiyei emiriye değil, 
bu meyanda emlâki hususiyei emiriye de mev-
cudolmak lâzımgelir. Bir kere arkadaşlarımız
dan birinin buyurduğu veçhile bugün Şubatın 
26 sidir. Şimdiye kadar işgal edilmesi lâzımgelen 
veyahut caiz olmıyan birçok mebani işgal altı
na alınmıştır. Onun için işgal edilecek diyece
ğimize işgal olunan dersek daha doğru söylemiş 
oluruz. Saniyen, demin de işaret ettiğim veçhile, 
emlâki emiriye Maliye Vekâletinde meveudol-
duğu gibi idarei hususiye müessesatında da 
mevcuttur. Efendiler şimdiye kadar devairi hu-
susiyeye aidolan bir hayli müessesat, bir hayli 
mebani ciheti askeriyece tahtı işgale alınmıştır. 
Hattâ bu hususta o derece ileri gidilmiştir ki, 
bugün cephelerde kumandanlar hiçbir mektebin 
işgale ram olmadıkları halde; cephe gerisinde 
bulunan memleketlerde mekteplerden mühim bir 
kısmı, işgal altına, alınmıştır. Mesele hakiki bir 
ihtiyaç ve zaruret meselesi olmak lâzımgelseydi 
cephede bulunan mektepler işgal olunmak icabe-
derdi. Cephede bulunan yerler nahiye ve kaza
lardan ibarettir. Mebani daha azdır. Fakat bu-
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na rağmen cephe kumandanları hiçbir mektebin 
işgaline müsaade etmemişlerdir. Halbuki dâhilde 
bulunan darülmuallhn inler, darülmuallimatlar, 
sultaniler ve saircler tamamen işgal altına* ahn-
iiıış, bugün evlâdı memleket sokaklara dökülmüş
tür, Efendiler, istihbaratımıza nazaran Keçiören 
mevkii denilen bir yerde darülmuallimin binası 
zaptedilmiş, İdarei Hususiyeye verilememiştir. 
Bu bina bugün dairei resmiye de değildir. Dairei 
hususiyedir. 

MUSTAFA KEMAL B, (Ertuğrul) — Şalısın 
malıdır, Hükümetin değildir, 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Darülmualli
min ittihaz olunan bina bugün bir dairei resmiye 
halinde olsa- bir dereceye kadar tevil götürürdü. 
Fakat bir dairei hususiye şeklindedir. Böyle 
>!'luğu halde bu bina Hükümete verilmemiştir ve 

verilmemekte ısrar edilmektedir. 
REFET Pş. (îzmir) — Efendim, orası evdir, 

ev darülmuallimin tarafından tahliye edilmiş, 
darülmuallin başka yere nakledilmiştir. Orası 
doğrudan doğruya, evdir. Hükümetin, Maarifin, 
kimsenin değildir. Doğrudan doğruya bir evdir. 
Ye Refet Pasa orada lirayla oturuyor. 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Ben oranın 
ev olduğunu bilmiyorum. Fakat dariilmııallimi-
ne tahsis olunduğuna işittim. Bilmem doğru 
mudur, değil midir! 

REFET Pş. (îzmir) — Mademki bilmiyor
sun, bu kürsüde kalkıp söyleme. Ev işgal etmiş 
diye kürsüde lâf söyleme. 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Ben Refet 
Paşadan bahsetmedim. Ne oluyorsunuz' 

TEVFÎK RÜŞDÜ B. (Menteşe) — Reis 
Efendi, usulü müzakere hakkında söyliyeceğim. 
Müsaade buyurur musunuz Arkadaşlar, konu
şulan madde muvazene lâyihasında işgal edi
len emlâki emiriye icar bedellerinin Müdafaai 
Milliye tahsisatından mahsubu meselesidir. Bu, 
diğer bir meseledir ki, arkadaşımız ayrıca bir 
takrirle mevzuubahsedebilir. Emlâki şahsiye 
hakkında icar tahsisatı vardır. Müdafaai Mil
liye bütçesinde, çok istirham ederim, müzakere
yi çığırından çıkarmıyalım. 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Efendiler, 
emlâki emiriyei umumiye bedeli icar almak su
retiyle müstefidolurken, işgal altına alınan ida
rei hususiye mebanisi bundan mahram kalırsa, 
muvafıkı adalet olmaz. Ben bu noktaya itiraz 
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i ediyorum. Ben itiraf ederim ki demin mevkiini 
I söyl'ediğim binayı ben darülmuallimin binası 
: biliyorum. (Değil, sadaları) Mademki, darül-
! muallimin binası değildir, benim ifadem ona 
j şâmil olamaz. Ben bilmiyorum. Sonra efendiler 
j ben bu maddeyi kabul edebilmek için evvele-
| mirde emlâki emiriye meyanma emlâki husu-
j siye bedelâtı icariyesinin de ithal edilmesini is

tiyorum. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — 
O müemmendir zaten. 

HASAN BASRÎ B. (Karesi) — Saniyen cep
he gerilerinde işgal olunan mekteplerin derhal 
tahliye olunacağının va'dolunmasmı istiyorum 
ve bir daha da mekâtibin işgal edilmiyeceğinin 
teminini istiyorum. (Zaruret.. Sadaları) Sonra 
efendiler, işgali mebani hakkında birtakım me-
vat mevcudolduğu halde, birtakım, usul mevcud-
olduğu halde bu usulün fevkine çıkılmak sure
tiyle mebanii hususiyenin de işgal olunduğu vâ-
kıclır. Birtakım dindaşlarımızın hususi evleri, 
bağları işgal altına alınmıştır. Acaba Maliye 
Vekâleti, acaba Hükümet, kendi cinsinden olan 
bir dairenin işgal ettiği emlâki emiriye için be
deli icar ararsa idarei hususiye mebanisi ve me
banii hususiyei şahsiye için bedeli icar aranma
mak ve bedeli icar vermemek muvafıkı hak ve 
adalet midir? Yalnız işgal olunsa ben buna da 
bir dereceye kadar, kendi hesabıma, razı olu
rum. Fakat tahrip de olunuyor. Rica ederim 
muntazam, medeni bir Hükümetiz. Artık bu gi
bi ahvale meydan verilmesin, bu gibi ahvalin 
önüne geçilsin. Maksadım bunu temenni etmek
ten iba-rettir. Bu hususta hilafı kanun vukubu-
lan işgallerin tekerrür etmiyeceği hakkında bu
rada söz verilmesini istiyorum, öyle olmadık
ça bu maddei kanuniyeyi burada kabul etmek
te mazurum. 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN B. (Trab
zon) — Basri Bey refikimiz yerden göğe ka
dar, haklıdır. Yalnız burada emlâki emiri-
yenin bedeli icarı konulduğu halde emlâki 
hususiyenin bedeli icarının konumlamasından 
meselenin unutulduğuna zahiboluyorlar. Hal
buki böyle değildir efendiler. Müdafaai Milliye 
Vekâletinin elinde bir kanun vardır. îhtiyacatı 
askeriye için lüzum gördüğü mebaniyi işgal ede
bilir. işgal edilen mebani gerek idarei hususiye-
lerin, gerek eşhası hükmiyenin olsun ve gerek 
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efradı ahaliden birinin bulunsun, Müdafaai Mil
liye Vekâleti o kanuna tevfikan bunların bedeli 
icarını bütçesindeki tahsisattan vermek mec
buriyetindedir. O ahkâmı kanuniye Basri Bey 
biraderimizin noktai nazarlarını temin etmiştir. 
Binaenaleyh burada konulmaması, idarei husu
si yelere veyahut efrada ve eşhası hükmiyeye 
aidolup ciheti askeriyece işgal olunan mebani-
nin bedeli icarının verilmemesini istilzam etmez. 
Zaten ayrı bir maddei kanuniyeyle bunlar tahtı 
temine alındığı için buraya konması artık fuzu-
lidir. 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Efendim ef
rada, mucir ve mütecire aidolan bir binayı işgal 
etmek kanuni midir, değil midir? Bunu soruyo
rum. 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — 
Anlıyamadım. 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Muciri veya 
nıüstcciri bulunan bir binayı işgale hakkınız 
var mıdır, yok mudur? 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — 
O hak kanunen verilmiştir, efendim. 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Hayır böyle 
bir şey yoktur. 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — 
Efendim ihtiyacatı askeriye için lüzum görülen 
nıebaniyi bedeli icarı verilmek şartiyle; işgal 
etmek hakkını o kanun Müdafaai Milliyeye ver
miştir. Bu kanunun tatbikatını muzır görüyor
sanız bunu mevkii meriyetten kaldırırsınız. 
Onunla müemmen olduğu için buraya koymuyo-
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ruz. Burada yalnız emlâki emiriyenin bedeli ica
rını kurtarmak maksadiyledir. İşgal edilen em
lâki emiriye müsmir, yani bedeli icar getiren 
emlâki emiriyeden olmak itibariyle bunların be
deli icarlarının alınmasını temin maksadiyle bu 
maddei kanuniye konmuştur. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrıü) — Efen
dim... (Müzakere kâfi sadaları) Efendim, Keçi
ören'deki Paşa Hazretlerinin evini söyleyecek
tim. (Müzakere kâfidir sesleri) 

REİS — Efendim müzakereyi kâfi görenler 
ellerini kaldırsın... Müzakere kâfi görüldü. 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Reis Efendi. 
mektepler hakkında izahat versinler.. 

REİS — Efendim, tadilnamede yoktur. 
ALİ SÜRÜRİ Ef. (Karahisarı Şarki) — (İş

gal edilecek) tâbiri her halde bir sehiv neticesi 
olarak konmuştur. Tashihi lâzımdır. (İşgal edi
len) olacaktır. Tashih edilsin. Keza daha aşağı
da (Alınacak olan) denmiş, (Ayniyattan alınan) 
olacaktır. 

MAZBATA MUHARRİRİ TEVEİK RÜŞDÜ 
B. (Menteşe) — Pekâlâ, pekâlâ kabul ediyoruz. 

REİS — Efendim badettashib altıncı madde
yi kabul edenler lütfen el kaldırsın... Madde ka
bul. edilmiştir. 

Efendim .yedinci maddeyi; yani kablettas-
sih sekizinci maddeyi müzakere edeceğiz. Arka
daşlardan bâzıları hafi celse teklif ediyorlar. 
(Muvafık sesleri) Celsenin hafi olmasını kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Saat : 5,30 

(Beşinci celse hafidir.) 
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Ergani Mebusu Emin Beyin mezun bulunduğu müddet zarfında tahsisatının tam olarak veril

mesi hakkındaki Divanı Riyaset kararına dair reylerin neticesi 

(Kabul edenler) 

Hamdi Namık B. (İzmit), Feyzi B. (Diyar-
bekir), Ali Ulvi B. (Burdur), Mustafa B. (Der
sim), Kadri B. (Siird), Zülfü B. (Diyarbekir), 
Hasan Fehmi B. (Gümüşane), Ali Haydar B. 
(Gene), Musa Kâzim Ef. (Konya), Midhat B. 
(Mardin), Osman Kadri B. (Muş), Kasım B. 
(Muş), Mehmed Salih Ef. (Erzurum), Ali Rıza 
B. (Kars), Resul Ef. (Bitlis), Hakkı B. (Erga
ni), Süleyman Sırrı B. (Yozgad), Yusuf Ziya B. 
(Bitlis), Rıza B. (Muş). Hacı Şükrü B. (Diyar

bekir), Celâl B. (Gene), Lûtfi B. (Malatya), 
Rccai B. (Trabzon), İbrahim Süreyya B. (Saru-
han), Tevfik B. (Van), Mustafa Kemal B. (Er-
tu'ğrul), Abdülgani B. (Muş), Suad B. (Kasta
monu), Sıdkı B. (Malatya), Emir Pş. (Sivas), 
Emin B. (Ergani), Vehbi B. (Bitlis), Derviş B. 
(Mardin). Hacı Feyzi B. (Elâziz), Hamdi Ef. 
(Diyarbekir), Mahmud Said B. (Muş), Ahmed'B. 
(Yozgad), Tevfik B. (Dersim). 

(Reddedenler) 

Nebi'l Ef. (Karahisarı Sahib), Abdullah Ef. 
(İzmit), Vâsıf B. (Sivas), Said B. (Kângırı), 
Seyfi Ef. (Kütahya), Atıf Ef. (Ankara), Cemil 
B. (Kütahya), Hacı Süleyman Ef. (İzmir), İh
san B. (Cebelibereket), Besim B. (Kastamonu), 
Hacı Mustafa Ef. (Ankara), Rifat B. (Tokad), 
Mustafa Taki Ef. (Sivas), İsmail B,. (Erzurum), 
Salâhaddin B. (Mersin), Beşlim Atalay B. (Kü
tahya), Abdurrahman Lâmi Ef. (Gazianteb), Ya
sin B. (Oltu), Mehmed Şükrü B. (Gümüşane), 
Hüseyin Avni B. (Kozan), Şükrü B. (Canik), 
Behçet B. (Kângırı), Akif Ef. (Batnm), Arslan 
B. (Maraş), İbrahim B. (Karesi), Hafız İbrahim 
Ef. (İsparta), Ahmed Fevzi Ef. (Battım), Şevki 
B. (İçel), Fahreddin B. (Kars), Tahsin B. (Ma
raş), Abdullah Ef. (Bolu), Sadık B. (Kırşehir), 
Rüstem B. (Ankara), Ali Sadb B,. (Urfa), Tunalı 
Hilmi B. (Bolu), Seyid Hüseyin B. (Erzincan), 
Ragıb B. (Kütahya), Hâmid B. (Biga), Mehmed 
Ruşen B. (Gümüşane), Ali B. (Karahisarı Sa

hib), Halil İbrahim Ef. (Eskişehir), Ömer Lûtfi 
B. (Amasya), Nuri B. (Siird), Abdullah Ef. 
(Sinob), Rifat Ef. (Konya), Rasim B. (Elâziz), 
İzzet B. (Tokad), Ömer Vasfi B. (Karahisarı 
Şarki), Arif B. (İstanbul), Hüseyin Hüsnü Ef. 
(İsparta), Sidik B. (Çorum), Şeyh Servet Ef. 
(Bursa), Sabit B. (Kayseri), Remzi Ef. (İspar
ta), Asım B. (Erzurum), Halil Hulki Ef. 
(Siird), Celâl B,. (Trabzon), Necib B. (Ertuğ-
rul), Emin Ef. (Aydm), Nuri B. (Bolu), Osman 
Nuri B. (Bursa), Ragıb B. (Gazianteb), Şem-
seddin Ef. (Ankara), Hacı Garib Ağa (Malatya), 
Hasan Ef. (Denizli), Ali Rıza Ef. (Amasya), 
Neşet B. (İstanbul), Tahsin B. (Aydm), Mazlum 
Baba Ef. (Denizli), Hulusi B. (Kastamonu), En
ver B. (İzmir), Sabri B. (Kastamonu), Kadri B. 
(Siird), Hasan Basri B. (Karesi), Mahmud B. 
(Ergani), Necmeddin B. (Siird), Şlerif B. (Si-
nab). 

(Müstenkifler) 

Ali Vâsıf B. (Gene), Memduh B. (Karahisarı 
Şarki). 
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