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B Î R Î N C İ C E L S E 
Bed'i müzakerat: Saat . 10, dakika : 20 

REÎS — Birinci Reisvekili Hasan Fehmi Beyefendi 
KÂTİPLER : Ziya Hurşid Bey (Lâzistan), Mahmud Said Bey (Muş) 

REÎS — Meclis küşadedildi. Zaptı sabık 
hulâsası okunacak : 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci Celse 
Birinci Reisvekili Hasan Fehmi Beyefendi

nin tahtı Riyasetlerinde bilinikat zaptı sabık 
hulâsası kıraat ve aynen kabul olundu. Kay-
seri'de hasta bulunan Kütahya Mebusu Hay
dar Beyin kesbi afiyet edinceye kadar tam tah
sisatla mezun addolunmasına karar verildi. 
Bolü Mebusu Yusuf İzzet Paşa Hazretlerinin 
vefatları tebliğ edilerek ruhuna fatihalar- ithaf 
ve celse beş dakika tatil olundu. 

İkinci Celse 
Hasan Fehmi Beyefendinin tahtı Riyasetle

rinde inikadederek idama mahkûm Mustafaoğ-
lu Halil, Alioğiu Veli, Mustafaoğlu Ali'nin af-
larma dair İcra Vekilleri Riyasetinden mevrut 
üç kıta lâyihai kanuniye Adliye Encümenine, 
Denizli Mebusu Mazlum Baba'nm Hacıbektaş 
nahiyesinin kaza haline ifrağı hakkındaki tek
lifiyle, Kütahya Mebusu Cemil Beyin, cürmii 
âdi mahkûmları cezalarının cezayı nakdîye tah
viline ve Maraş Mebusu Tahsin Beyle refikle
rinin, vatanın müdafaasını temin zımnında ev
velce alınmış olan nukut ve emvale mütaallik 
deaviye dair teklifleri Lâyiha Encümenine, 
malûl ini guzatm sureti terfihleri hakkında Mü-
dafaai Milliye Encümenince teklif edilen lâyi
hai kanuniye Muvazenei Maliye Encümenine, 
28 Şubat 1338 tarihli Avans Kanununun tefsiri 
lüzumuna dair İcra Vekilleri Riyaseti tezkeresi 
Kavanini Maliye Encümenine, İdarei Umumiyei 
Vilâyat Kanununun 140 ncı maddei muaddele-
sinin tefsiri lüzumuna dair İcra Vekilleri Rrya-
seti tezkeresi Dahiliye Encümenine havale olun
du, Mösyö Piyer Loti'den cevaben vürudeden 

mektup kıraat olundu. Mütareke teklifi müna
sebetiyle mülhakattan mevrut telgraflara cevap 
yazılması tensibedildi. Rrgani Mebusu Sırrı 
Beyin mazeretine binaen kıstelyevmden affı 
ve Bitlis Mebusu Resul Beyin mezuniyeti ka
bul edildi. Muvazenei Maliye Encümeninden 
istifa eden Elâziz Mebusu Feyzi Beyin yerine 
diğer bir zatın intihabı için istifaname,- men-
sn bokluğu İkinci Şubeye havale edildi. Kütah
ya Mebusu Cemil Beyin, Osmanlı altınına fazla 
fiyat takdiri hakkındaki takriri reddolundu. 
Mezunen memleketine gideceğine binaen Şiird 
Mebusu Kadri Beyin Memurin Muhakemat He
yetinden istifa ettiğine dair takriri okunup 
münasip bir zamanda yerine başka bir zatın 
intihap kılınacağı tebliğ olundu. Bilâhara ts-
tihlâk Resmi Kanununun müzakeresine geçile
rek birinci madde tadil en, ikinci madde aynen 
kabul ve üçüncü madde nazarı dikkate alınan 
takrirler mucibince tedvin edilmek üzere encü
mene havale edilerek teneffüs için celse tatil 
olnndn. 

Üçüncü Celse 
Hasan Fehmi Beyefendinin tahtı Kiyasetle

rinde bilinikat, Cezayı Nakdîlerin beş misline % 
iblâğı hakkındaki lâyihai kanuniye berayi ta
dil Adliye Encümenine havale olundu. Kibrit 
ve sigara kâğıdı inhisarına dair lâyihai kanu
niye ret ve Kibrit İstihlâk Resminin tezyidi 
hakkındaki lâyihai kanuniye müzakere edile-
'rek birinci maddesi kabul ve diğe# nıevacklı 
tadil edilmek üzere Muvazenei Maliye Encü
menine havale edildi. İstihlâk Resminin encü
menden gelen üçüncü maddesiyle 5 ve 6 ncı 
maddeleri aynen ve Ali Süruri Efendinin tak
riri dördüncü madde olarak kabul olundu ve 
heyeti umıımiyesi tâyini esamiyle reye vaz'edi
lip âra tasnif edilinceye kadar celse tatil olun
du. 
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I : 28 16 . 
Dördüncü Celse 

Hasan Ketimi Beyefendinin tahtı Riyasetle
rinde bilinikat İstihlâk Resmi Kanununun 12 
ret ve 8 müstenkife karşı 144 reyle kabul edil
diği tebliğ' olundu. Sigara kâğıdı ve Kibrit İs
tihlâk Resmi Kanununa müzeyyel lâyihai kanıı-
niyenin maddeleri aynen ve heyeti unıumiyesi 
ekseriyetle kabul olundu. Merakibi bahriyeden 
alınacak rüsum hakkındaki Kanunun müzake
resi icra edilerek mevaddı kanuniyeyle tarife 
ve cezalar hakkındaki aksam aynen, muafiyet 
kısmı tadilen kabul, ınürııriye kısmı yeniden tetkik 
edilmek üzere Hariciye Encümenine havale 
ulundu ve heyeti umumiyesi 4 ret ve T ıııiis-
lenkife karşı 158 reyle kabul edildi. 

Zabıtai Saydiye Nizamnamesinin tadiline ve 
Şelibenderhaneler Rüsumunun tezyidine dair lâ
yihai kanuniyenin maddeleri dahi aynen kabul 
edilip heyeti •\imumiyelermin tâyini esamiyle re
ye vaz'ında nisabı ekseriyet hâsıl olamadığından 
içtimai âtide tekrar reye konulacakları bittebliğ 
Pazar günü toplanılmak üzere celseye nihayet 
verildi. 

Birinci Reisvekili Kâtip 
Hasan Fehmi Mus 

Mahmud Said 
Kâtip 

Lâzistan 
Ziya ffursûl 

REİS — Zaptı sabık hakkında mütalâa var 
mı? (Hayır sesleri) Zaptı sabık hulâsası aynen 
kabul edildi. 

2. — TEKLİFLER 

/. -— Kütahya Mebusu Besim Atalay Beyin, 
Hariçten ithal edilecek pirincin İstihlâk Res
minin tezyidine dair kanun teklifi (2/514 mü
kerrer) 

REİS — Kütahya Mebusu Besim Atalay Be
yin, Pirinç İstihlâk Resminin tezyidine dair 
teklifi kanunisi var. Tensip buyurursanız Güm
rük Tarife Kanunu ruznariıemizde mevcuttur. 
Onunla tevhidedelim, beraber müzakere ederiz. 

3. — MUHTELİF EVRAK 

/. — Mütareke teklifi münasebetiyle muhte
lif yerlerden gelen telgraflar 
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I REİS - - Mütareke teklifi münasebetiyle 
I mülhakattan mevrut telgraflar var. Emsali 
i veçhile cevap yazarız. 

Sarayköy kazası Belediye Reisi Halil Bey ve 
i rüfekası tarafından, 

j Sürüç kazası Müdafaai Hukuk Reisi (ialib 
j Bey ve rüfekası tarafından, 
I 
| (felendere kazası Müdafaai Hukuk ve Beie-
| diye Reisi Hacı Çerviş Bey ve rüfekası tarafın-
| dan, 

Karaağaç kazası Belediye Reisi Ahmed Bey 
ve rüfekası tarafından, 

Ulukışla. Miting Heyeti tarafından ve Reis 
Hasan Hilmi Bey ve rüfekası tarafından, 

Milas Miting Heyeti Reisi Fehmi Bey.ve rü
fekası tarafından. 

i Mut Miting Heyeti tarafından ve Reis Nafiz 
Bey ve Belediye Reisi Mehmed Hamdi Bey ve 
rüfekası tarafından. 

4. — SUALLER 
i 
f 

j /. - - Kastamonu Mebusu Doktor Suud Be 
\ yin, Harb Kazançları Vergisinin sureti tahsilini 
| dair Maliyi Vekâletinden sueıli. 
i 

2. •-- Dersim Mebusu -Hasan Hayri Beyi». 
Dersim Muhasebecisine r< sair e ye dair Maliyi 
Vekâletinden suali. 

| 
i REts - Harb Kazançları Vergisine dair 

Kastamonu Mebusu Doktor Sııad. Beyin ve Ueı-
I sim Muhasebecisi hakkında Dersim Mebusu 
i Masan Hayri Deyin sual takrirlerini. Maliye Ve-
j kâletine havale ediyoruz. Uevap geldiğinde 
ı 
| takrirle beraber cevabı okuruz. 
I 
j 

7. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
/; - - Kibrit istihlâk Resminin tezyidi hak

kında kanun lâyihası v< Kavanini Maliye re 
Murazenei Maliye encümenleri mazbataları 

REİS — Ruznamei müzakerata geçiyoruz: 
Ivibrjt İstihlâk Resmi Kanununun ikinci mad
desi nazarı dikkate alman takrirlerle encüme-

! ne gönderilmişti. -Encümen iade ediyor, oku-
I nacak. Kibrit hakkında. 
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1:18 16.4 
Kibrit İstihlâk Besmi Hakkındaki Kanunun 
i dııci maddesi makamına kaim olmak üzere 
M ıvazenei Maliye Encümenince tanzim kılınan 

Maddei Kanuniye 

MADDE 2. — işbu kanunun tarihi meri
yetinden itibaren on beş gün nihayetine kadar 
bilûmum kibrit âmil ve tacir ve bayileri yedle-
rindeki kibrit kutularının miktarını 30 Eylül 
1336 tarihli Kanun mucibince beyannameyle 
memurini maliyeye ihbara ve farkı resmini ifa
ya mecburdurlar. Bu müddet hitamında mek-
tum tutulduğu anlaşılan kibrit kutularının be
herinden iki kat Resim cezaen istifa olunur. 

BEİS — Efendim; encümenden gelen ikin
ci maddenin yeni şekli hakkında söz istiyen 
var mı?.. 

ALI ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Efendim 
bendeniz encümenin bu teklifinin tamamiyle 
reddi taraftarıyım, yani uıaddenıin tayyını tek-
tif edeceğim ve bu husus için de bir takrir ihzar 
ettim. Malûmuâliniz malûm bir kaziyedir ki; 
bir kanunun makabline şümulü olamaz. Şim
diden sonra memlekete dthal edilecek olan kib
ritlerden bu munzam olan Resim diğer resim
lerle alınacak; bu bedihi.. Fakat evvelce mev-
cudolan kibritlerden, yani evvelki resim nazarı iti
bara alınarak getirilmiş olan kibritlerden tekrar 
Resim alınması bendenizce caiz değildir Zaten bun
dan müspet bir netice hâsıl olmaz. Maliye Vekili 
Beyefendi de bu ciheti teklif etmedi. Bu, bendeniz
ce külfettir ve bundan müspet bir netice hâsıl ol-
mıyacaktır. Yalnız bendenizce bundan hâsıl olacak 
menfi netice; memlekette iş görmek istiyenler-
de iş görmek hususunda tereddüt husulüdür. 
Çünkü hattâ geçen sene Samsun'da bir Ame
rikalı ile -görüşüldüğü zaman mutasarrıfın ya
nında denişti ki: «Siz daimî surette kanun 
yapıyorsunuz ve makabline teşmil ediyorsunuz. 
Binaenaleyh biz getirmiş olduğumuz emvali 
muhtelifenin neye uğrıyacağmı bildiğimiz için 
sermayeyi memlekete getiremiyoruz.» Bu ga
yet doğrudur. Bu itibarla zaten Maliye Vekili 
Beyefendi tarafından da söylendiği veçhile, bu 
tarzda kabiliyeti tatbikıyesi olmıyan bir şekli 
üzerine koymakla, siyaseti maliye itibariyle fe
na bir tesir Ihusule getirmiş olmıyalım. Bende
niz bununla katiyen kaaniim ki bir iş görüle-
miyecektir. Meselâ; ziynet eşyasının men'i du
hulüne ait Kanun hakkında da birtakım ku-
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yudat vardı. Şimdiye kadar ne oldu bu husus
ta? Hiçbir şey.. Ne sorulmuştur, ne de bir şey 
yapılmıştır ve yapılmıyaeaktır. Çünkü bu, ga
yet, esaslı teşkilât ister. Bizdeyse o teşkilât 
mevcut değildir. Yalnız bundan bilhassa halk 
üzerinde bir buhran hâsıl olacak, Hazineye ise 
hiçbir menfaat, hiçbir istifade temin edilmiye-
cektir. Yalnız siyaseti maliye itibariyle halk 
üzerinde veyahut bâzı kısım tüccaran üzerin
de fena bir tesir bırakacaktır. Bunun için ver
miş olduğum takririn nazarı dikkate alınması
nı rica ederim. 

İSMAİL ŞÜKRÜ Ef. (Karahisarı Sahib) — 
Bu kanun; sarfiyatı dahiliyeden resim almak 
için yapılmış bir kanundur. Gerek Ihariçten it-

j hal olunacak ve gerek dâhilde depolarda mev-
cudolan eşyalardan Resim almak muvafıktır. 
Kanunun makabline şümulü noktai nazarından 
Ali Şükrü Beyefendinin iddiası gayrivârittir. 
Fakat kabiliyeti tatbukıyesine gelince; bende
niz ciheti tatbikıyesinin olmadığı kanaatinde 
değilim, yalnız tatbik edilmek istenmiyor. Ziy
net eşyası hakkında çıkan Kanun tatbik edildi 
mi ? 

Tüccarların mağazaları kaçak eşya ile dolu 
olduğu halde Hükümet bir gün yoklamaya te
nezzül etmemiştir ve vazifesini yapmamıştır. Hü
kümet vazifesini yapmadığı için bu iş olmuyor. 
Yoksa imkânsız olduğundan değildir. Kanun 
tatbik edilmediğindendir. Hükümet böyle uluor
ta kanun teklif edeceğine, çıkan kanunların hüs-
nütatbikme sây etseydi daha iyi olurdu. Bende
niz bunun kabuliyle beraber diğer taraftan da 
Hükümetin vazifesine davet edilmesi taraftarı
yım. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Efen
dim, hakikaten bu kanun tanzim edildiğinde 
makabline şümulü yoktu. Fakat tanzim edilen 
bu kanun kavanini cedide"* idadmdan değildir. 
Bu kanun, evvelden mevcudolan rüsumu istilı-
lâkiyenin tezyidine dair bir kanun olması itiba
riyle bunun makabline şümulü vardır ve mev-

i cut mallardan resim alınması muvafıktır. Yal-
, nız Ali Şükrü Beyin buyurduğu gibi biri muva

fık değildir. 
ÖMER LÛTFİ B. (Amasya) — Efendim 

memlekette elyevm kibrit stokları mevcudolsa 
ve o mevcut malûm olsa veyahut gümrük kuyu
datından, yani gümrük kayıtlarına müsteniden 
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Maliye Vekâleti bize bunların miktarı hakkında 
bir şey verebilse, bu meselede belki Ali Şükrü 
Beyin fikirlerini kabul ederdim ve kanunu ma
kabline teşmil etmezdik. Fakat bugün bizim 
memlekette, eğer memleketi bir sene veyahut al
tı ay idare edecek kibrit mevcutsa, biz bunlar
dan beyanname ve munzam vergi almıyacak 
olursak, bu halde memleket birçok varidattan 
mahrum kalır. Çünkü yeni mal gelmez. Halbuki 
bugün burada bu kanundan dolayı tüccar elle
rinde bulunan kibrit fiyatına derhal zammetmiş-
lerdir. Hattâ, dikkat buyurduysanız, bu sabah 
bize çay getiren çaycı içtiğimiz çaylardan şeke
rin bir tanesini tenzil ederek getirmiştir. Bina
enaleyh kanunu makabiline teşmil etmemek de
mek, mevcut kibritlerden para almamak ve ba
yilere para kazandırmak demektir, başka bir şey 
değildir. Hükümet kendisini varidattan mahrum 
etmiş olı̂ r ve nizamatın ve kavaninin makabline 
şümulü olması meselesi, Ali Şükrü Beyefendinin 
Amerikalılarla görüştüğü mesele bu mesele de
ğildir. Mühim sermayeler memlekete geldiği za
man tâbi olmadığı vergilere tâbiiyet meselesi
dir ki, bu mesele bundan hariçtir. Binaenaleyh 
bendenize kalırsa, eski mallardan da vergi alın
ması fikrindeyim. Hükümet tabiî beyanname 
mucibince alacaktır. 

HASAN BASRÎ B. (Karesi) — Efendim 
bendeniz de Ali Şükrü Beyefendinin mütalâası
na iştirak ediyorum. Biz kanunun makabline şâ
mil olmayacağı kaidesini birkaç misalle şimdiye 
kadar bozduk. Fakat bu bozmamız muamelât 
üzerinde iyi değil; pek çok fena tesirler yaptı. 
Bugün bir tacir bir mal alırken mevcudolan 
kavanine göre ifayı muamele etmeye mecburdur. 
Fakat aldığı mal üzerine o tüccarın hatırına 
gelmiyen birtakım vesilelerle aynca aleyhinde 
kanunlar tanzimine kalkışılırsa zannederim ki, 
büyük haksızlıklar edilmiş olur. Acaba tüccar 
veyahut her hangi bir fert bugün gayrimemnu 
olan bir şeyin yarın memnu olacağını ve bugün 
memnu olan bir şeyin yarın da memnu olacağı
nı düşünürse muamelâta girişmeye cesaret ede
bilir mi? Ömer Lûtfi Beyefendinin buyurduk
ları zam meselesi hakikaten vâkıdır. Dün şeke
re, pirince ve saireye yapmak istediğimiz zam
lar derhal piyasada tesirini icra etmiş ve hattâ 
malların hepsine fazla, fazla zamm,iyat yapılmış
tır. Fakat tüccar böyle malların fiyatlarını yük-
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seltiyor diye biz de kanunla daha fazla zam için 
müsabakaya kalkışacak olursak memleketi batı
mız efendiler, ihtikâr meselesi, fiyatlara fazla 
zam yapmak meselesi hakikaten bir meselei mü-
himmedir. Başlıbaşma bir meseledir. Hükümet 
bu işle iştigale meebur tutulmalıdır: Fakat tüc
car haksız yere ihtikâr yapıyor. Zam yapıyor 
diye biz de mütemadiyen o ihtikârlara, zamla
ra; bakmaksızın bu ihtikârların tezyidine medar 
olacak olan kanunlar çıkaracak olursak, doğru 
iş yapmış olmayız. Ticarette serbesti ve emniye
tin hâkim olması şarttır. Bugün memnu 
olan bir şeyi yarın mubah yapmak doğru 
değildir. Bu usul, ticareti, iflâs yollarına 
sevk eder. Eğer kibritlerden resim alacaksak 
alalım, fakat kanunun neşri tarihinden itibaren 
alalım. Sonra dünkü kanunda biz yalnız stok 
mallarını nazarı itibara aldığımız halde bugün 
perakende mallara bile elimizi uzatıyoruz. Bu 
da doğru değildir. Dünkü yaptığımız kanunla 
bugünkü yaptığımız kanunun ruhunda bile bir 
tezat vardır. Büyük Millet Meclisinden çıkan ka
nunlar daha fazla muttaridolmak lâzımdır. Onun 
için bendeniz bu maddenin hem gayrikabili tat
bik olduğunu hem de haksız olduğunu iddia edi
yorum. Yani kanunun tarihi neşrinden itibaren 
meriyülicra olmasını, hiç olmazsa bu maddenin 
münhasıran dünkü madde şeklinde tedvin olun
masını teklif ediyorum. 

ŞÜKRÜ B. (Canik) — Efendim dün de arz 
etmiştim. Dünyanın her tarafına şâmil bir kai-
dei umumiye vardır. Bir eşya üzerine bir resim, 
bir zam yapılacağı vakitte her halde muayyen' 
bir zamanda tamim yapılmak lâzımgelir. Hal
buki bizim zamanımı* bir defa buna mânidir. 
Sonra stoklar üzerine teşmil etmek, buna mad
deten imkân yoktur. Bâzı tecrübelerle sabit ol
muştur; halk emniyetsizlik içerisinde kalıyor. 
Binaenaleyh bu, ahlâk üzerine de tesir bırakır. 
Memlekette stoklar denince ne zannediliyor 
acaba? Yani vaktiyle hali tabiîde bulunduğu 
zamanda mühim sermayelerle tutulan stoklara 
mı kıyas ediliyor? Hiçbir kimse üç ay elinde 
kalacak mala para yatırmak istemez ve istemi
yor ve yatırmıyor. Çünkü cesaret edemiyor. 
Zaman onu icabettiriyor. Fiyatlar gayet galidir. 
Bu hepinizce malûmdur. Bir tüccar öyle binler
ce lirasını kibrit, kâğıt gibi şeylere yatırıp mu
hafaza edemez. Buna imkân yoktur. Sahilleri-
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utize uğrıyan her vapurdan hiçbir kimse iddia 
edemez ki, yüz sandık kibrit birden çıkmıştır. 
Hayır. Hev vapurdan on, yirmi sandık ancak 
çıkıyor ve bu mal böyle geliyor ve öylece tevzi 
olunuyor. Yani bütün memlekette küçük dük-
kân]ardaki kibrit mevcudunu anlamaya madde
ten imkân olmadığını ben söylüyorum. Stok
ların miktarını anlam aksa pek kolaydır. Sahille
rimize bir telgraf çekerek depolarda, tüccar 
elinde bozulmamış sandıklarla kaç sandık kib
rit mevcudolduğu anlaşılabilir ve bunu derhal 
kaydetmek mümkündür. Onun için dün de arz 
ettiğim gibi bendenizce bu maddenin lüzumu 
yoktur, tayyı lâzımdır. 

Dr. FİKRET B. (Kozan) — Efendim bâzı 
arkadaşlar dediler ki ; kanunun makabline şü
mulü olamaz. Zaten burada «Kanun tarihi 
neşrinden itibaren rner'i olacaktır.» deniyor. 
Yani bu resim satılmış kibritten alın-
mıyacak, satılacaktan alınacaktır. Yani 
stok mallardan alınacaktır. Bendeniz bun
da bir mahzur görmüyorum. Eğer Hükümet 
tüccarın elindeki malı tes bit edebilse ve haki
katen muvaffak olabilse, ben ona razıyım, yani 
Harbi Umumide olduğu gibi bu para yine biz
den alınacaktır. Hiç olmazsa bunda Hüküme
tin kesesine ne kadar girerse o kadar kârdır. 
Binaenaleyh bu maddenin aynen kabulü taraf
tarıyım. 

MUSA •KÂZİM..El'. . (Konya) — Efendim, 
benim de, söyiiyeceklerim hemen hemen arka
daşlarımın söylediklerine muvafıktır. Bilhassa 
•Basıl Beyefendi ile Ali Şükrü Beyefendinin fi
kirlerine tamamiyle iştirak ediyorum. Çünkü 
muhaffifi ceza olafr kanunlar makabline tekmil 
edilir. Müşeddidi ceza olan kanunlar makabline 
sureti katîyede teşmil edilmez. Tüccarın, esna
fın vaktiyle mükellef olmadığı bir vergi ile 
şimdi mükellef olması nevama bir cezadır. Dik
kat buyuruyor musunuz? İstihlâk Resmi güm
rükte yeniden gelecek emvalden alınacak. Ka 
ıranda altı ay, bir sene evvel gelmiş olan bir 
inaldan Resim almak gibi bir şey mevzuubahis 
bile değildir. İnsanların harekâtı şüphesiz kavaid\ 
mevzuai Devletle mukayyettir. Fakat insan ne 
gibi harekâtında hür ve serbest olduğunu ve ne 
gibi harekâtının memnu olduğunu malî, bedenî 
cezayı mucip ahvali bilmesi lâzımgeleceği gibi. 
ne gibi kavanini maliyei Deyletle mükellef ol-
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duğunu ve ne vereceğini vaktiyle bilmesi, ve 
ona göre ihzaratta bulunması lâzımdır. Bu ye
niden gelecek emvalin Resmi ne kadar ağır 
olursa; olsun halk onu verir ve hiçbir müşkülâta 
mâruz kalmaz., Çünkü sermayeyi de ona gör?1 

hesabeder. Ona göre borcunu tesviye eder. 
Fakat bugün dükkânlardaiki. mevcut eşya için 
ashabına 1.00 - 200 - 500 lira Resim vereceksin 
dersek onu bulmak çok güçtür. Bu, esasen 
Müslüman hukukuna da mugayyirdir. Ona mu 
gayir olan akliselime de mugayirdir. Binaena
leyh ferdin emvalinden Resim alacağız diye 
tekmil millete bu kadar külfet tahmil etmeye 
ve halkı gayriahlâki bir hale sevk etmeye lüzum 
yoktur. Bu maddenin tayymı teklif ediyorum. 

FEYZİ Ef. (Malatya) — Esnaf bundan son
ra. on paraya satacağı kibriti 30 paraya sata
caktır. Niçin biz ondan Resim almıyalım? Bu 
fiyat bugün bizim aldığımız kibrit fiyatların
dan on. para fazla olacaktır. Niçin biz bu pa
rayı almıyalım? Her halde Hoca Efendi liazrel-
1 eıinin mütalâaları gayrivâıittir. Çünkü biz bu 
malın ithalini meuetmiyoruz, yalnız zammedi
yoruz. Kanunun gerçi makabline şümulü olmaz. 
'Lâkin istihlâk de değil; istihlâk de, kanun neş
rolunduğu günden itibaren maliye memurları ta
rafından mevcut mal tadadedilir ve üzerinden 
on para fazla hesabedilerek bir gün evvel o 
para tahsil edilir. 

LÜTFİ B. (Malatya) - Efendim, bu mese
lede kaıınnun makabline şümulü ve ademişü-
mulü meselesinden bahsediliyor. Biz kendi mem
leketimizde satılacak kibritlere ^yirmişer para 
yahut onar- para zammedeceğiz. Şimdi hariçten 
geleceklere - zaten hepsi hariçten geliyor ya -
yani bundan sonra geleceklerle daha evvel gel
miş ve tüccarın elinde bulunmuş mal arasında 
bir fark yoktur. Çünkü esnaf her ikisini de av
ın suretle satacaktır. Yani birisini üç kuruşa 
diğerini yüz paraya satacak değildir. Eğer öyle 
farz edeceksek onda kabiliyeti tatbikiye olamaz. 
Eğer hakikaten elde bulunan mala tamamen 
İstihlâk Resmi vaz'etmek lâzımgelmezse, bu ka
nunu eski mallara teşmil etmiyeceksek bugün el

deki kanunu neşre lüzum yoktur. Bugünden iti
baren gelecek olan eşyayı tüccar meydanı reva
ca. koyacak ve yeni piyasaya göre satacaktır. Es
ki malını da şimdiki fiyattan satacaktır. Sattığı 
zaman tabiatiyle bu farkı alacaktır. Biri yüz pa 
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raya satsın, bir kısmı üç kuruşa satsın, meseleyi 
bu suretle işkâl etmek doğru değildir. Maddeyi' 
aynen kabul etmekliğimiz lâzımdır. 

BEHÇET B. (Kângırı) — Bendenizden ev
vel söz söyliyen rüfekayı kiram kanunun makab
line şümulü olamaz diye bir düstûr iradettiler. 
Bu düstûr varittir. Fakat bu düstur, kanunu 
tatbika memur olanlar için bir düsturdur. Bu 
salâhiyet dairesinde bir Hükümet her zaman 
tanzim edeceği kavanini makabline teşmil ede
bilir mi; edemez mi? Asıl cay i bahsolan mesele 
budur. Her hangi şekilde zuhur eden bir Hükü
met tanzim edeceği kavanini makabline teşmil 
etmek isterse, sair devletler meyanında onun 
muamelâtı üzerine emniyet cari olamaz. Binaen
aleyh her Hükümet tanzim edeceği kavanini 
makabline teşmil etmek suretiyle kendisinden 
selbi emniyete delâlet edecek mesaile tevessül et
memelidir. Binaenaleyh bizim dünden beri tan
zim etmekte olduğumuz kanunların kâffesini 
HTazinei Devlete beş on kuruş varidat getirebil
mek için makabline teşmil etmek suretiyle mua
melâtı nâsı ve muamelâtı nâsm ecaniple olan 
menafini ihlâle teşebbüs edişimiz menfaati Ha
zineyi temin edemez zannederim. Şu ciheti tas
hih etmek için söz almıştım. Mevzımbahsolan ka
nunu makabline teşmil etmek suretiyle Hazinei 
Devlete faide olamıyacak, bundan istifade ede-
eekler, ancak ellerinde stok veyahut perakende 
suretiyle mal bulunan tüccardır. Eğer şimdiye 
kadar yapılan kavanin bihakkiıı tatbik edilmiş 
olsaydı veyahut şimdi yapılacak kanunlar bihak
kiıı tatbik edilecek olursa daha ziyade tezyidi 
rüsuma medar olacak diğer bir kanunun 
vaz'ma Maliye Vekili teşebbüs etmezdi, 
zannederim. Maliye kanunlarının tatbikimi 
riayet edilmediğinden ve dikkat edilmediğin-
dendir ki bugün zarureti maliye böyle yolsuz 
kanunların, tekliflerin tatbikimi vesile oluyor. 
Kibrit Resmine zammedilecek on parayla zarar 
edecek olan kimlerdir? Bugün kibriti almakta 
tereddüdedeeek olan fukarayı nâstır, o fukarayı 
nâs ki, ekseriyeti içtimaiyeyi teşkil ediyor. Aca
ba bunların hukuku üzerinde fununu maliye ile 
tevaggul etmez misiniz? Bunun içindir ki, bu 
kajıunun zammolunan rüsumunun makabline şü
mulünü tervicetmek, fukarayı nâsm bugünden 
itibaren görüldüğü gibi sokakta, pazarda, çarşı -
1 ardaki teşebbüsattna bakılırsa halkın büyük za
rarlara duçar olmasına sebebiyet vermekti^. Bi-
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naenaleyh Ali Şükrü Beyefendinin mütalâasına 
bendeniz de iştirak ediyorum. 

REÎS — Efendim, müzakerenin kifavetine 
dair takrirler var. Daha söz alan beş arkadaşı
mız var... Müzakereyi kâfi görenler lütfen elle
rini kaldırsın. Müzakere kâfi görüldü. 

Mevcut altı takrirden ikisi maddenin tayye-
dilmesini, dördü ikinci maddenin encümenden 
geldiği şekilde reye vaz'ını teklif ediyor. Tay 
teklif eden takrirler; Trabzon Mebusu Ali Şükrü 
Beyle Karesi Mebusu Basri Beyin. Kabul tek
lif eden takrirler Yozgad. Mebusu Sırrı Beyle 
Tokad Mebusu Mustafa Beyin, Karesi Mebusu 
Abdülgafur Efendi ve arkadaşının, Bitlis Mebu
su Vehbi Beyin. 

Evvelâ maddenin tayymı reye vaz'ediyorum. 
İkinci maddenin tayymı kabul edenler 'lütfen 
ellerini kaldırsın. Ekseriyet olmadı efendim. 
Maddeyi reyinize arz etmeden evvel bir daha 
okutturuyorum. Çün^ü; kabul edilen kanunla 
•bu kanun arasında bir fark vardır ki; evvelkin
de, yalnız âmil, tacir diyordu. Buraya (~Te ba
yileri) kelimesi fazla olarak ilâve edilmiştir. Bu
nu arz ediyorum. 

Madde 2. — tşbu kanunun tarihi meriyetin
den itibaren on beş gün nihayetine kadar bilû
mum kibrit âmil ve tacir ve bayileri yedlerin-
deki kibrit kutularının miktarını 30 eylül 
1336 tarihli Kanun mucibince beyannameyle 
memurini maliyeye ihbara ve farkı resmi ifaya 
mecburdurlar. Bu müddet hitamında mektum 
tutulduğu anlaşılan kibrit kutularının beherin
den iki kat resim cezaen istifa olunur. 

RE IS — Muvazenei Maliye Encümeninden 
gelen şekil veçhile maddeyi kabul edenler lütfen 
el kaldırsın. Kabul eedilmiştir efendini. 

MADDE 3. — 14 Mart 1334 ve 30 Eylül 1330 
tarihli kanunların işbu ınevaddı kanuniyeye mu
halif olmıyan ahkâmı bakidir. 

REÎS — Üçüncü maddeyi kabul edenler lüt
fen el kaldırsın. Üçüncü madde kabul edildi. 

Efendim Sigara Kâğıdı İstihlâk Resminin 
tezyidine dair- Muvazene Eneümninden gelmiş 
iki maddelik bir kanun vardır. Bu kanun da 
aynı mealdedir. Ayrı lâyiha halinde çıkarmak-
tansa inhisar reddedildiği için tevhidetmiş olu
yoruz. Biz de tevhiden müzakere ederiz. 

LÛTFÎ B. (Malatya) — Efendim bu ayrı 
kanundur, ayrıca müzakere edelim. 

190 
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REİS — Peki efendim öyleyse ötekine devanı 

edelim. 

MADDE 4. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren meriyülieradır. 

REİS — Kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsınlar. Kabul dilmistir. 

İ 
MADDE 5. — işbu kanunun icrayı ahkâmı

na Maliye Vekili memurdur. 
REÎS — Beşinci maddeyi kabul edenler lüt

fen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 
Efendim heyeti umumiyesini tâyini esamiyle 

reyinize vazediyorum. 
NEBÎL Ef. (Karahisarı Sahib) — Reis Bey 

müsaade buyurulur mu istihlâk Resminde (Kav) 
vardı. Halbuki bu kanunda (Kav) meskûttur. 

REİS —- Kabul olunan şekil veçhile kanu
nun heyeti umumiyesini reyinize arz ediyorum. 
Lütfen reylerinizi istimal buyurunuz. Kabul 
'edenler beyaz, kabul etmry enler kırmızı rey ve
recektir. 

ALÎ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — 
Reis Bey! Ahkâmı cezaiye varsa Adliye Vekili
nin de memur olması lâzımdır. 

2. — Sigara kâğıdı İstihlâk Resminin tezyi
dine dair kanun lâyihası ve Kavanini Maliye 
ve Muvazenei Maliye encümenleri mazbataları 

REÎS — Efendim, âra tasnif edilinceye 
kadar Sigara Kâğıdı İstihlâk Resminin tez
yidine dair iki maddelik Kanun vardır. Onu 
okuyalım. (Hay hay sesleri.) 

Sigara Kâğıdı İstihlâk Resminin tezyidine dair 
kanun lâyihası 

MADDE 1. — Âzami dokuz santimetre tul 
ye azami beş santimetre arzında elli varakı 
havi bir sigara kâğıdı defteri için 30 Ey
lül 1336 tarihli Kanım mucibince alınmakta 
olan yirmi para İstihlâk Resmi kırk paraya 
iblâğ edilmiştir. 

MADDE 2. — İşbu kanunun tarihi meri
yetinden itibaren on beş gün nihayetine ka
dar bilûmum sigara kâğıdı âmil ve tacir ve ba
yileri sigara kâğıdı defetrlerinin miktarını 30 
Eylül 1336 tarihli Kanun mucibince beyan
nameyle memurini maliyeye ihbara ve resim 
farkını itaya mecburdurlar. Bu müddet hita- , 
mında mektum tutulduğu anlaşılan sigara kâ- | 
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ğıt defterlerinin beherinden iki kat resini ce-
zaen istifa olunur. 

MADDE 3. — 12 Mart 1334 ve 30 Eylül 
1336 tarihli kanunların işbu kanuna muhalif 
olmıyan ahkâmı bakidir. 

MADDE 4. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren meriyülieradır. 

MADDE 5. —• İşbu kauunun icrayı ah
kâmına Maliye Vekili memurdur. 

REÎS — Heyeti umumiyesi hakkında söz 
istiyen var mı? (Hayır sesleri.) Maddelere ge
çilmesini kabul edenler lütfen ellerini kaldır
sınlar. Maddelere geçildi. ! 

Sigara kâğıdının İstihlâk Resminin tezyidine 
dair Kanun 

MADDE 1. — Âzami dokuz santimetre tül 
ve âzami beş santimetre arzında elli varakı 
havi bir sigara kâğıdı defteri için 30 Eylül 
1336 tarihli Kanun mucibince, alınmakta olan 
yirmi para İstihlâk Resmi kırk paraya, iblâğ 
edilmiştir. 

FEYZİ Ef. (Malatya) — Sigara kâğıdın
dan santimetre aranmaz. Bâzısı uzun olur, 
bâzısı da kısa olur. Meselâ buradaki köylüler 
on iki santimetre yapar. (Handeler) Santimet
reye lüzum yoktur. 

• SALİH Ef. (Erzurum) — Arkadaşlar dün 
istirham etmiştim ki, sigara kâğıdı ile tütü
nün fevkalâde münasebeti vardır. Ve arz et
miştim ki, birçok hükümetlerde sigara kâğıtları 
tütün paketleri içerisine konarak satılıyor-. 
Tabiî bu kibrit ve sigara kâğıtlarının inhisa
rının kabulünü ben de birçok arkadaşlarımla 
beraber istirham ederim. Heyeti Umumiye ka- -
bul eylesin. Fakat şunu şu veçhile kabul eder
sek, yani tütün rejisine inhisarını devredersek 
sureti kafiyede Hükümet istifade edecektir. Ak
si halinde bunlar için ayıracağı harcede-
ceği parayı eıkaramıyacaktır. Dün bizden ay
rılan küçük Bulgar Hükümeti sattığı tütün 
paketi içerisine sigara kâğıdı koyuyor. Bir pa
ket tütünden kaç sigara yapılırsa hasebetmiş, 
o kadar sigara kâğıdı koymuştur. Bunun bir 
faydası daha vardır. Bâzı yerde kaçak tütün 
istimal ediliyor, bunun kaçakçılığa da tesiri 
vardır. Çünkü hariçte sigara kâğıdı bulaını-
yacak ki, kaçak tütünü alıp istimal etsin. 
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OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — lüleler I 

sağ olsun... 
SALİH Bf. (Erzurum) — İyi hatırlattınız 

bunu, teşekkür ederim. Çubuk meselesi de çı
karsa Tahsin Bey arkadaşımızın kuşandığı 
(Pipo) tâbir ettikleri şeye de Resim vaz'edeceğiz 
ki; mutlaka bu mükeyyafatı istimal eden adamlar
dan para alacağız. Bendenizin bu hususta bir 
takririm vardır. Takrirde rejiye devrini tale-
bediyorum. 

REİS — Başka söz alan yok, tadilname de 
yok. Birinci maddeyi reyinize arz ediyorum. 
Birinci maddeyi Muvazenei Maliye Encüme
ninin teklif ettiği veçhile kabul edenler lütfen 
ellerini kaldırsınlar. Birinci madde kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — İşbu kanunun tarihi meri
yetinden itibaren on beş gün nihayetine ka
dar bilûmum; sigara kâğıdı âmil ve tacir ve 
bayileri yedlerindeki sigara kâğıdı defterle- . 
rinin miktarını 30 Eylül 1336 tarihli Kanun 
mucibince beyannameyle memurini maliyeye 
ihbara ve Resim farkını ifaya mecburdurlar. Bu 
müddet hitamında mektum tutulduğu anlaşılan 
sigara kâğıdı defterlerinin beherinden iki kat 
Resim cezaen istifa olunur. 

RJEÎS — İkinci madde hakkında söz istiyen 
var mı? (Yok sesleri) Tadilname de yok. Mad
deyi kabul edenler lütfen ellerini kaldırsınlar. 
İkinci madde 'kabul- edilmiştir. . 

MADDE 3. — 12 Mart 1334 ve 30 Eylül 1336 
tarihli kanunların işbu kanuna muhalif olmıyan 
ahkâmı bakidir. 

REİS — Üçüncü madde hakkında söz isti
yen var mı ? Tadilname de yok. Üçüncü madde
yi kabul edenler lütfen ellerini kaldırsınlar. 
Üçüncü madde kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren meriyülicradır. . 
| REİS — Kabul edenler lütfen ellerini kaldır
sınlar. Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — î§fbu kanunun icrayı ahkânn-
jıa Maliye Vekili memurdur. | 
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REİS — Kabul edenler lütfen ellerimi kal

dırsınlar. Kabul edilmiştir. Heyeti ıımumiyesini 
tâyini esamiyle reyinize arz ediyorum. Reyleri
nizi istimal buyurun. 

Kibrit İstihlâk Resminin tezyidi hakkındaki 
Kanunun neticei müzakeresinde tâyini esamiyle 
reye vaz'anda reye iştirak eden zevatın adedi 
(162); muamele tamam. (11) müstenkif ve (18) 
redde karşı kanun (133) r^yle kabul edilmiştir. 

5. — ÎKÎNCÎ DEPA EEYE KONULAN 
KANUNLAR 

1. — Zabıtai Say diye Nizamnamesinin tadili 
hakkında Kanun. 

REİS — Zabıtai Saydiye Nizamnamesinin ta
dili hakkındaki lâyihai kanuniye dün reyinize 
arz edilmişti. Muamele tamam olmadığı için 
ikinci defa olarak reyinize vaz'ediyorum. Ka
bul edenler beyaz, etmiyenler kırmızı pusla ve
recek, reylerinizi istimal buyurunuz. 

Sigara Kâğıdı İstihlâk Resminin tezyidi hak
kındaki »Kanunun neticei müzakeresinde reye 
iştirak eden (162); muamele tamam, (10) müs
tenkif, (10) redde karşı kanun (142) reyle ka
bul edilmiştir. 

Zabıtai Saydiye Nizamnamesini muaddil 
Kanununun ikinci defa reye vaz'mda iştirak 
eden zevatın adedi (134), mükerrer olduğuna 
göre muamele tamam, (3) redde ve (11) müs
tenkife karşı kanun (120) reyle kabul edil
miştir. 

Hafi celse akdetmek mecburiyetindeyiz. Sa-
miin lütfen salonu tahliye etsinler. s 

ü 
2. — Şehbenderhaneler Rüsumunun tezyidi 

hakkında Kanun. 
REİS — Şehbenderhaneler Rüsumunun tez

yidi hakkındaki Kanunun 'birinci defa reye 
vaz'mda nisabı ekseriyet hâsıl olamadığı için 
ikinci defa olarak reye ^az'ediyorum. Bir taraf
tan reylerinizi istimal edersiniz. Bir taraftan da 
hafi celseye devam ederiz. 

OBilâhara 'hafi celseye devam edilmiştir.) 
(Hitamı celse; saat : 11, dakika : 10) 



İKİNCİ CELSE 
Bed'i müzakerat Saat : 11, dakika : 30 

REÎS — Birinci Eeisvekili Hasan Eehmi Beyefendi 
KÂTÎP : Ziya Hurşid Bey (Lâzistan) 

REİS — Aleni <&lseye geçilmesini 'kabul 
(belenler ellerini kaldırsınlar. Ka'bul edilmiştir. 

Celseyi aleni olarak küşadediyoruım. 

Efendim ; 'Muvazene! 'Maliye Encümeninden 
müstaceliyet karariyle gelmiş Tosa, iki madde
lik. bir ikanun vardır. 'Matbaaya göndermemek 
için şimdi okuyalım^ arzu buyuranlar yazsınlar. 
öğleden 'Sonra ruznamemizde sıra gelirse mü
zakere ederiz. 

6. — MAZBATALAR 

/. — Akaarat Vergisinin tezyidi hakkında, ka
nun lâyiham ve Muvazenei Maliye Encümeni 
mazbatam. 

Esbabı, mucibe lâyihası 
Âlelûmum akaarat bedelâtı iearosdnde birkaç 

seneden beri vu'kubulan tezayüt malûm olup fbu 
yüksek ibedelâttan istifade için bâzı hususi ha
nelerin de kıs'men icara verildiği ve !bir kısmı
nın da pansiyon tarzında istimal edilerek asha
bına külli menfaat temin 'ettiği müsellem bulun-
ınasına 'binaen bu fazlal intifadan 'Muvazenei 
Omumiyenın de müstefidolması pek ımühik ve 
ruusip 'görülerek bu 'bapta tanzim .kılınan lâyi-
hai 'kanuniye leffen talkdim kılınmış ve 'bu yüz
den Hazinei Devletin yarım milyon lira radde
sinde ibir varidat istihsal edeceği kaıviyyen mel
huz bulunmuş olduğundan müstacelen müza'kere 
ve tasdiki muktazi Iralunduğu mâruzdur. 

Mevaddı kanuniye 

MADDE I. — Âlelûmum akaarat ve pansi
yonlarla kısmen icara verilen hususi haneler 
Müsakkafat Vergisinden mâada bir senelik be
delâtı icarelerinin yüzde onu nispetinde ayrıca 
İcar Vergisine tabidirler. 

MADDE 2. — İşbu kanun bin üç yüz otuz 
vedi »senesinden muteberdir. 

MADDE 3. — İşbu kanunun icrasına Maliye 
Vekili memurdur. 

8 . XI . 1337 
İcra Vekilleri Heyeti Reisi ve Şer'iye Vekili 

Erkânı Harbiyei Umumiye Vekili F'ehmi 
Eevzi 

Müdafaa! Milliye Vekili 
Refet 

Dahiliye Vekili' 
Fethi 

Maliye Vekili 
Hasan Hüsnü 
Nafıa Vekili 
Ömer Lûtfi 

Adliye Vekili 
Refik Şevket 

Hariciye Vekili 
Yusuf Kemal 
Maarif Vekili 

Hamdullah Subhi 
İktisat Vekili 
Mahmud Celâl 

Sıhhiye ve 
Muaveneti İçtimaiye 

Vekili 
Dr. Refik 

Kavanini Maliye Encümeni mazbatası 
Akaarattan bedelâtı icarei seneviyeleriniu 

yüzde onu nispetinde vergi ahzine dair tanzim 
kılınıp İcra Vekilleri Heyetinin 8 . XI . 1337 ta
rih ve 1173 numaralı Heyeti Umumiyeden mu
hayyel teklifi kanunisi encümenimizee tetkik 
've mütalâa olundu. 

Mezkûr kanunun esbabı mucibe ve mevaddı 
aynen muvafık görülmekle Heyeti Umumiyeye 
arz ve teklif olunur. 
Kavanini Maliye Encümeni 

Reisi Mazbata Muharriri 
Erzurum Mebusu 

Hüseyin Avni 
Kâtip 
Muş 

Ahıned Ham d i 
Âza 

v Antalya 
Ali Vefa 

Âza 
Kütahya 

Cemil 

Karahisarı Sahib 
Mehmed Şükrü 

Âza 
Biga 

Mehmed 
Âza 

Kastamonu 
Sabri 

Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 
Akaarat bedelâtı icarei seneviyelerinin yüz-
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de onu nispetinde vergi ahzine dair İcra Vekil
leri Heyeti Riyasetinin Heyeti Gmumiyeden 
muhavvel 8 Teşrinisani 1387 tarihli lâyihai ka-
ııııniyesi ile Kavanini Maliye Encümeninin maz
batası tetkik olunmuştur. 

Arazi ve Müsakkafat vergilerinin tahakku-
katı asliyesinin tezyidine ve Müsakkafat Kanu
nu mucibince tahrir görmiyen emlâk ve arazi 
kıymetlerinin beş misline iblâğına ve teferrua
tına dair encümenimizle Kavanini Maliye En-
eümeninde •bulunan mütaaddit lâyihaların ehem
miyetli tetkikat neticesine taliki zaruri görül
düğü cihetle Kavanini Maliyenin tasvibettiği 
esas dairesinde işbu lâyiha tadilâtı I azim e ile 
yeniden tanzim ve müstacelen müzakere ve ka
bulü için Heyeti Dmumiyeye arz ve takdim kı
lınmıştır. 
.YFuvazenei Maliye Küçümeni 

Reisi Kâtij) 
(jorunı 
İsmet 

Âza 
Karesi 
Vehbi 

Âza 
Maraş 
Tahsin 

Mevaddi kanuniye 

MADDE 1. ••— Alelûmum akaarat ve pansi
yonlarla kısmen icara verilen hususi haneler 
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Müsakkafat Vergisinden maada bir senelik be
del âtı icarelerinin yüzde onu nispetinde ayrıca 
İcar Vergisine tabidirler. 

MADDE 2. — İşbu İcar Vergisi birinci mad
dede mezkûr aka aratın icara verildikleri müddet 
ve miktarı icarın yekûnuna göre tâyin olunur. 

Saruhan 
Reşad 

Âza 
Mersin 

Salâhaddin 
Âza 

Erzurum 
Hü^yin Avni 

Âza 
Udinn 

Faik 

MADDE o. — Her mucir akaarınıu bedeli ica
rını her altı ayda bir defa babeyanname mal Me
murlarına bildirmeye mecburdurlar. 

MADDE 4. — İşbu kanunun her mahalde 
tarihi neşrinden itibaren on beş gün zarfında 
beyanname vermiyenler veya bedeli icarı nok
san gösterenlerden icar Vergisinin beş misli 
ı-ezaen istifa olunur. 

MADDE 5. - İşbu kanun 1 Mart IH38 tari
hinden itibaren meriyülicradır. 

MADDE (>. — İşbu kanunun icrayı ahkâmı
na Maliye Vekili memurdur. 

REİS — Efendini; Şehbenderhaneler Küsu-
munun tezyidi hakkındaki Kanunun ikinci defa 
reye vaz'ında reye iştirak eden (134), muamele 
tamam. (5) müstenkif ve (2) redde karşı (127) 
reyle kanun kabul edilmiştir. 

RA(TT1> I>. (Amasya) — Muamele nasıl ta
mam '! 

REİS Efendim ikinci defa reye konmuş
tur. Öğleden sonra saat ikide içtima etmek üzere 
celseyi tatil ediyorum. 

# 
* (Hitamı celse; saat : 11, dakika 40) 
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ÜÇÜNCÜ CELSE 
Bed'i müzakerat; saat : 2,20 

REİS — Birinci ReisveMli Hasan Fehmi Beyefendi 
KÂTİP : Ziya Hurşid B. (Lâzistan) 

REİS — Celse küşadedildi. 
Akaarattan* icarlar nispetinde vergi ahzedil-

mesine dair olup ikinci celsede okunan lâyihai 
kanuniyeyi müzakere edeceğiz. Muvazenei Ma
liye Encümenimiz mazbatasında müstaceliyet 
teklif ediyor. Evvelâ müstaceliyeti reyi âlini
ze vaz'ediyorum. Kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın. Müstaceliyet kabul edilmiştir. 

HACI TEVFİK Ef. (Kângırı) — Biz zanne-
diyoruzki, bu akaarattan vergiler almak ve sa-
ireye vergi zammetmek bizim bütçemizi muva
zene ettirecek. Halbuki bu bilâkis birçok ikti
sadi mazarratlar tevlidediyor. Esasen bedeli 
icari haddi âzamiyi bulmuş olan akaaratm vari
datından yüzde on nispetinde bir vergi almaya 
teşebbüs edersek bunu yine müstecirler verecek, 
icara tutanlar verecek, kiracılar verecek. Bu
gün bir esnaf bir dükkânın aylığına yüz elli lira 
veriyor da yüzde on nispetinde beş lira daha 
verecek olursa 155 lira verecek, bu icar nispe
tinde yine Temettü Vergisi verecek, nihayet 
altından kalkamaz bir hale gelecek, bu icarı ve 
temettüü ve saireyi mal üzerine zammedecek; 
birtakım memurin ve saire bundan mutazarrır 
olacaktır. Bizim maliye memurları her halde 
halka zarar vermiyecek ve halkın hissetmeyece
ği varidat keşfine çalışsın. Yoksa böyle müf
lis bakkalın yaptığı gibi zamaimle memleket de 
idare olunmaz, Maliye de idare olunmaz. Ben 
bu kanaatteyim. 

ŞEVKİ B. (İçel) — Arkadaşlar, şüun ve 
hâdisat bir taraftan bünyei milleti kemirirken 
diğer taraftan da biz tekâlif vergileri inzimam 
ettirdikçe altından kalkılmaz bir kesif yükün 
altında millet zebun olup gidiyor. Şimdi Mü
sakkafat Vergisinden maada alelûmum akarat-
la pansiyonlara ve kısmen icara verilen hususi 
hanelere bir senelik bedeli icarın yüzde onu nis
petinde bir vergi daha tarh ediliyor. Halbuki 
evvelce yüzde beş nispetinde akarata zammı-

yat yapılmıştır. Bundan dolayı alelade bir dük
kâna iki yüz lira icar veriyor. Bu bakkal o dük
kânı tuttuğu zaman yüz lira temettü veriyor. 
Sermayesi üç yüz lira olan bir bakkal bir sene
de imha ediliyor. Geçen sene Konya'dan gelir
ken gördüm, yüz seksen tane küçük bakkal es
nafı vergilerin ağırlığından dükkânlarım ka
patmışlardı. 

HACI TEVFİK Ef. (Kângırı) — Konya'da 
ne kadar miralay var? Onu söyle. 

ŞEVKİ,B. (Devamla) — On sekiz tane mi
ralay var. Belki cephede bile o kadar yoktur. 
Evvelemirde teşkilâtımızı yıkalım, bunlar kal-
dırılmazsa yapılan masariften tenkisat yapıl
mazsa böyle vergilerin kabil değil altından kal
kılmaz. Riea ederim, bunu reddediniz.. 

m SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Efen
dim akarattan, pansiyonlarla kısmenv. icara ve
rilen hususi hanelerden, akaratm ^bedeli icarı
nın yüzde onu nispetinde bir İcar Vergisi alı
nacaktır. Tabiî gelecek sene bu vergiyi nazarı 
dikkate alarak sahibi mülk bedeli icarı yük
seltecek ve o yüksek bedelle akaar isticar eden 
müstecirler bedeli icar nispetinde temettü ve
recek; şu halde bu vergi akaarm icarım yük
seltmekle beraber senei âtiyede temettüü de 
yükseltecek, ziyadeleştirecek, demektir. Bina
enaleyh, bendeniz bunun aleyhinde değil, lehin-
deyim. Yalnız şurasını anlamak istiyorum ki, 
maddelerin birisinde kısmen ica^a verilen hu
susi hane, diyor. Şu halde icara verilmiyen 
hususi haneler bundan müstesna olacak mıdır? 
Maddenin birisinde de Hükümete beyanna
meyle bildirilecek, deniyor. Arkadaşlarımızdan 
hepsinin memleketimizde evleri var, bunları 
icara verdik, geldik. Meselâ, orada beş yüze 
verdik. Burada beş bine tuttuk. Beyanname ne 
suretle verilecek? Mademki, vermiyenler için 

. beş misli ceza alınacak; şu halde kendisi taş-
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rada bulunup da memleketinde bulunan süknasmı 
kısmen olsun icara vermişse onun beyanname
sini kim verecek? Bu hususun encümen tara
fından tenviri lâzımdır. 

RAGIB B. (Kütahya) — İcarım kim alı
yorsa onun vermesi lâzımgelir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — icarını 
kim alıyor, haberim yok. 

. ALI SÜRURt Ef. (Karahisarı Şarki) — 
Şimdi yalnız şu kadarcık arz edeyim ki, elimiz
de Sükna kanunu lâyihası var. O lâyiha müs
taceliyetle ruznameye de geçmiş, bu kanunun 
onunla alâkası vardır. Binaenaleyh, meskenle
rin bedeli icarı hakkındaki o lâyiha müzakere 
edilip de bedeli icar hakkındaki usul takarrür 
etmeden bu lâyihayı müzakere etmek doğru 
olmaz. (Doğru, doğru, sesleri) 

HÜSEYİN' AVNl B. (Erzurum) — Efen
dim, bu meselenin esbabı mucibesinde de arz 
edildiği üzere Müsakkafat Vergisine zamaim 
icrası için Hükümetin bir teklifi var. Tahrir 
görmüşlerden yüzde üç ; görmemişlerden de 
yüzde beş zam istiyorlardı. Yani eski şeyin bi
risine üç misli, diğerine de beş misli zam isti
yorlar. Halbuki; tahrir yapılmıyan cihetleri 
Hükümetten sual ettik. Hükümet encümeni 
hiçbir suretle ikna edemedi. Ne kadar emlâk 
tahrir görmüştür? Sonra, para farkı dolay ı-
siyle, ne kadar ve bilâhara ne kadar zam yapıl
mıştır? Bugünkü kıymetinin tereffüünden son
ra diğer vergilere zamaim icra edildiği halde 
Müsakkafat Vergisine zamaim icra edileme
mişti. Bilâhara zamaim için bir kanun geldi. 
O kanun çıkıncaya kadar bu; onun makamına 
kaim olacaktır. Daha doğrusu bu onun yerine 
zarureten encümence kabul edildi. (Zamaim 
alındı, sesleri) Fakat, Müsakkafat Vergisinden 
her yerde zamaim almmiyacaktır. Çünkü, ta
mamen müsakkafat tahrir görmemiştir. Ve 
Hükümet de bizi o hususta ikna edememiştir. 
Binaenaleyh, mucirlerin yüzde on vermesi zaru
reti encümenimizce kabul edilmiştir. Yalnız 
arkadaşlarımın birisine de şuradan arz edeyim 
ki, tabiî dert büyük; daha doğrusu ve tâbiri 
âmiyanesiyle delik büyük, yama küçük. Biz de
liği küçültmeye çalışalım. Masrafı küçültelim, 
bu vazifei esasiyemizdir. Bu bapta bendeniz bir 
takrir vermiştim ve Muvazenei Maliyenin <le 
bir teklifi vardır. 
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Bu kanunların arkasından onu. yetiştirmez

sek böyle yüz lâyiha daha olsa boştur. Yalnız 
müsaade buyurursanız bu ba,pta bir ay evvel 
takdim ettiğim takrir de tab'olunmuştur. Onu 

j ruznameye alır, o husustaki tadilâtınızı yapar
sınız efendim. 

NEClB B. (Ertuğrul) — Hanlara, hamam
lara, otellere diyeceğim yok. Fakat meskenlere 
gelince; bu yüzde on vergi, bedeli ica.Va yüzde 
elli zamma vesile olacaktır. Bu da zavallı me^ 
murların ve ashabı maaşın sırtına binecektir. 
Zaten biz bütün kanunlarımızla, irat ve kazanç 
sahiplerinden on para almış değiliz ve almamak- « 
tayız. Bütün yük fukaraya ve köylüye yükle 
ııiyor. Bendeniz de arkadaşların fikrine işti
rak ediyorum. Evvelâ bu İcar ve isticar Ka
nunu* çıkmalıdır. Müstecirlerin hukuku temin 
edilmelidir. Sonra bu kanun kabul edilmeli
dir. Yoksa, yüzde on tezyit yerine yüzde elli 
zamma vesile olacağız. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Ne en
cümen var, ne Maliye Vekili var. Sual sorduk. 
cevap veren yok... 

HÜSEYİN AVNl B. (Erzurum) — Efendim, 
müsaade buyurunuz bir nokta kalmıştır. Arb
edeyim. 

REİS — Müsaade ediniz. Sonra söylersiniz. 
- HACI MUSTAFA Ef. (Ankara) — Bu ka- , 

nunun birinci maddesi «Alelûmum akarat» di
yor. Demek ki, burada meskenler yoktur. Yal
nız hususi meskenmiş de kısmen icara verilmiş. 
Yine kendisi de mucirle beraber 'oturuyor. 
Bunlar dâhil. Heyeti umumiyesi itibariyle 'di
ğerlerine nispeten bu kanunda istiksar oluna
cak bir şey görülmez. Fakat diğer bâzı nokta
lar var ki, onları da buraya zammedecek olur
sak, pek büyük bir bâr teşkil edecektir. Meselâ 
şimdi kimse evinde tadilât yaptıramaz. Eğe;-
]AY kere bir halıede tadilât olacak olursa, en 
aşağı yüz lira lâzım. Görüyorsunuz ki, Anka
ra'da herkes ev yaptıramıyacak ^ bir hale gel
miştir. Bugün bir, ev yaptırınca beş misli bir 
zamla bu üç bin, dört bin liraya varıyor. Bura
da bilmem ne kadar meblâğ vergi verecektir? 
Bir de o adam evini iki yüz lira icara veriyor
sa yüz lirasını da Hükümete Akaar Vergisi ola
rak vermek lâzımgelecektir. Belki o adamın da 
idaresi ona münhasırdır. 

Sonra efendiler, pekâlâ bilirsiniz ki, fevkal
âde bi?' zamandayız. Evet. mevcudiyetimizi mu-
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halaza için üç senedir uğraşıyoruz ve müdafaa 
ediyoruz. Icabettiği kadar da hepimiz ahdettik.. 
Pekâlâ efendim. Bununla beraber şimdi vaki .'t 
burada Lir münasebeti yoksa da söyliyeceğim. 
Meselâ ahali Tedrisatı İptidaiye Vergisi veriyor. 
Tabiî verecek (Sadet sadet sesleri) Sadet de
ğil ya fakat vergilerin zamaiminden dolayı soy 
jiyorum. Bir adamın on lira vergisi varsa otuz 
lira Tedrisatı İptidaiye Vergisi var, pekâlâ.. 
Sonra bunun da tadilât görmesi itibariyle o nis
pette tatbiki müşkül oluyor. Efendiler otuz 
vilâyetin yükünü dörl vilâyet (»ekmez. Uiderken 

" çöker. Bunlar olamaz, rica ederim bunu çökdür-
memeytc çalışalım. Yalnız bu dört vilâyet ahr,-
1 isine, ver ha, ver ha, ver ha. olamaz. Bunlar 
böyle gidemez. Bundan bir sene evvel burada 
arz etmiştim ki. bizim'gittiğimiz yol gayet mü 
beccel, gayet meşrudur. Binaenaleyh bugün yol 
yaptırmak veya mektep açtırmak doğru değildir. 
Hâşa, bunu böyle söylemekle ben yol yapmanın, 
mektep açmanın aleyhindeyim gibi şeyler hatı
ra gelmesin rica ederim. Fakat şimdi bir taraf
tan bütün mân asiyle düşmanla muharebe ede
lim, düşmanımıza karşi memleketi müdafaa ede-
3im, hukukumuzu müdafaa edelim. O nispette d" 
devairimizi faaliyete getirelim. Fakat efendile^ 
faaliyet neyle olur? Şimdi efendiler aman mek
tep kapanmasın. Mektep kapanır mı' Evet ka
panmaz efendim. Fakat köylerde mektep yok. 
Maarif Vergisi alınmasın diye ısrar ettim. 

REİS —- Rica ederim sadetten çıkmayım/. 
lâyihai kanun iyeden bahsediniz. 

HACI MUSTAFA Bf. (Devamla) Şimdi 
bir iki köy, muallimleri tamamen kovmaya mec
bur oldular. Neden? Çünkü vergi ağırdır efen
dim. Binaenaleyh benim bilhassa arz edeceğim 
nokta, tadilât gören haneler için bir şey düşü
nülmesidir, .sonra heyeti umumiyesi itibarimle 
bunların icarından bir aylık verenler var. altı 
aylığını veren var, bir seneliğini veren var, bun
lar ne yolda tasrih olunacaksa bunu maddelerde 
tesbit edelim. Binaenaleyh netice itibariyle bu 
vergi pek ağır gelir. Bendeniz bu maddenin red
dini teklif ederim. 

SALİH Ef. (Erzurum) •— Efendiler Mec
lis^ Âliye iltihak ettiğim günden bugüne kadar 
bu gibi tekliflerin aleyhinde bulunduğum halde 
bunun aleyhinde bulunmıyaeağım. Hay, Allah 
razı olsun! Gayet mükemmel bir düşünceyle şu 
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| Akaar ve Müsakkafata böyle bir vergi teklif et » 

miş'lerdiı- diyorum. Malûmuâlileri kırık bir ka-
< yıkla gezen, ağzı kırılmış bir baltayla işi iyen, di 

siyle tırnağiyle çalışarak kazanan ve rençper
lik yapan bir köylünün hasılatının sekizde bi
rini alırken Akaar ve Müsakkafat sahipleri 
hakkında himayetkâra ne bir şey söylemek işime 
gelmiyor. Benini sırtımdan çıksa dahi ben bu 

I işe çok memnun olurum. Çünkü (meskenhane) 
için bir teklif yok. 

| SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) Vardır 
var; hususi hane kaydı. 

SALÎH Ef. (Devamla) — Müsaade buyur. 
Meskenhane için bir teklif yo'k. Ticarctgahi için 

J akaar sahibi bir mağaza yaptırmış. İçinde tiea-
j retle meşguldür. Ona bir şey yok. 'Fakat her ne 

olursa olsun, vaziyetimizi düşünelim. Bu akaar 
| sahibi zataı âli acaba sekenei arzın mümtaz kıs

mından mıdır? Akıl ve dirayeti ile mi bu para
yı kazanmıştır? Bugün yer yüzünde müştereken 
yaşıyan insanların bir kısmı mesken bulamadığı 
halde bir kısmı da muntazam kâşaneler, ticaret
haneler, hanlar, bilmem neler ve sairde r sahibi
dirler. Vaziyeti hâzırayı görüyoruz. Bir şahsın 

I akaar* hanesinde iskân eden ve hali malîsi mü-
saidolmıyan .fakir bir adamdan en aşağı on lira 
icar alıyorlar. Sonra S - 10 - 20 - 30 mağazaya 
dükkâna malik olan akaar sahibi ve pek ırııın-
tazam bir mağazasını kendi nefsi için alıkoymuş 
ticaret yapıyor, emlâkinin bakiyesini deZeydV, 
Amr'e kiraya veriyor, gayet fazla bedeli icar 
alıyor. Yalnız demin arkadaşlarımızdan bir tane 
sinin söylediği veçhile; bu kanunun bir yerini 
ıslah etmek icabeder. Çünkü biz tuhaf bir usul
de Temettü Vergisi yapmışız ve tarh etmişiz. 
Diyoruz ki:'Tahtı icarda bulunan dükkânın ica
rı nispetinde bu adamdan vergi alalım, bu usu
lün o cihetini tashih edersek hakikaten gayet 
sağlam ve doğru bir tekliftir ve bunu yüzde ona 
değil, yüzde otuza çıkarmak lâzımdır. Madem, 
ki. bir köylü hasılatının sekizde birini Hüküme
te, birini çobana, birini korucuya ve saire. 
ve saireye veriyor, minhayselmecmu kendisine 
onda beş kalıyor. Bu halde bu zatlar da hanıi-
yeten köylüyü kurtarmak için bunları vermele
ri lâzımdır. Mesken kanunlarında ayrıca bu ci
heti düşünürüz. 

YAHYA GALÎB B. (Kırşehir) — Efendim. 
I bizde tekâlifi emiriye esasen fena bir şekilde.ce-
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reyan etmektedir. Tekâlifi E midyenin en yükse
ğini, en müthişini zavallı köylüler çeker. Arazi 
Vergisi diye bir vergi verir. Ağnam diye bir 
vergi verir. Halbuki bir tüccarın bin lira bir 
sermayesi varsa bu sermayesine mukabil verdiği 
vergi, ticaretine ve sermayesine nispetle yüzde 
onu bile tecavüz etmez. Bazan yüzde ona çıkar, 
yirmiye çıkar. Fakat efendiler çiftçüıin serma-
yei asliyesi yüz kile buğdaydır. Bunun sezikde 
birini o sene verir, ertesi sene verir. Elhasıl se
kiz sene zarfında bunun sermayei asliyesi hiçe 
iner. Çünkü tohumunu hariçte bırakmazlar. Üsrii-
nü tohumiyle beraber alırlar. Bunun bu suretle 
sermayei aslisi bütün, bütün mahvolur. 

Emlâk Vergisine gelince: Malûmuâlileri bu 
ik«i kısımdır. Bir tanesi mesken, bir tanesi aka-
rat. Hattâ bunlahın vergileri yekdiğerinden fark
lıdır. Mesken; bir adam çoluğunu, çocuğunu ba
rındırmak için bir ev yaptırmış, kendisi oturu
yor. Bundan fa id e. istihsal etmez. Bilâkis zarar 
eder. Çünkü daima tamirine para verir. Şuna 
para verir. Buna para verir. Fa'kat efendiler 
akaara gelince; evvelleri bir akaar sahibi akaarı-
nın icarından belki nısıf derecede müstefidolu-
yordu. Şimdi akaarın icarından yüzde doksan 
derecede müstefidoluyor. Size bir misal olarak 
Rejinin oturduğu daireyi göstereyim. Reji Dai
resinin oturduğu binanın kıymeti muhammenesi 
iki bin beş yüz liradır. Bunun maazzamaim beş 
yüz kuruş vergisi vardı. Bugün bin beş yüz lira
ya belki de daha ziyadeye kiraya veriliyor. Bu
nun yüzde onunu almak asıl mal sahibi için za
rar değildir. FalAt efendiler bizde tuhaf zihni
yet vardır, istihlâk Kesinine zammetmek için dü
şünüyoruz. Biz bu Resmi koyar koymaz tüccar 
bundan istifade edecek diyoruz. Demek oluyor ki. 
vergilerimizin ekserisi Hazinenin menfaatine de
ğil, birtakım vatansızların menfaatine yapılmış 
oluyor. Halbuki vatanperver bir tüccar- elinde 
yüz kutu kibrit bulunsa bunun yirmi para İstih
lâk Resmi vardır. Mademki on para zammedildi. 
(lideyim Hazineye haber vereyim der ve gelip 
Hazineye haber verir. 

Sonra Temettü Vergisi icarla alâkadar. İşte 
bizim en fena muamelâtımız vergilerin böyle bir
biriyle alâkadar olmasıdır. Herifin oturduğu evin 
kirasiyle tuttuğu dükkânın kirasmdaki ticaret 
farkı nedir? Bunda azîm, azîm farklar vardır. On 
kuruşluk, yüz kuruşluk yerde oturur. On bin li-
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ra kazanır. Bin liralık yerde oturur. Yüz lira ka
zanamaz. Şimdi biz diyoruz ki: «Eğer buna zam
medersek onlar da müstecirlere zammederler.» 
Ettirmemeli. Evvelâ Temettü Kanununun bu 
icarla olan alâkasını katetmeli. Sonra mucirlere 
bir had tâyin etmeli. O haddi mucir tecavüz ede
memeli. Binaenaleyh Hazine de hakkını almalı. 

Bana öyle geliyor ki, buralarda ta'hriri^umu-
* 

mi belki kırk, elli seneden beri yapılmamıştır. 
Sonra beş senede bir ıtadilâl da vardır. Fakat 
bunun için 'her hangi bir emir de verilmemiş, 
tadilât da yapılmamıştır. Herifin emlâkinin kıy
meti beş yüz kuruşken beş bin kuruşa çıkmıştır. 
Bunları nazarı dikkate almalı. Zavallı zürram 
vermiş olduğu paranın »mukabilini o da Hazine
ye vermelidir. Çünkü menfaatte müşterektir. 
Binaenaleyh 'bu kanunun şimdilik vaz'ına bir 
şey diyemem. Usulü tadil etmeli. Buna güzel bir 
çığır vermeli, yoksa böyle icarlardan on kuruş 
alınacaktır, yirmi kuruş alınacaktır, bu doğru 
bir mesele değildir. Bu sene için İm verginin 
tatbikimi bendeniz taraftar oluyorum. Fakat 
gelecek sene gelmezden evvel bu İmsusta 'Mali
ye Vekili Muhteremi Beyefendi düşünmeli, .mü
sakkafat için. hususiyle akaarat için mâkul bi
rer kıymet bulmalı. Tahrir yapmak imkânı yok
sa onun vergilerini şimdiki fiyat üzerine tanzim 
etmeli. Bilmiyorum, Maliye Vekili Beyin bu hu
susta düşündükleri nedir? 

ALÎ SÜRURÎ Ef. (Karahisarı Şarki) — 
Reis Beyefendi! Takririm usule mütaalliktir. 
Malûmuâliniz, takririm evvelemirde reye kon
mak tâzımgelir. Eğer 'kabul olunmazsa müzake
re devam eder. 

REÎS —Müsaade buyurun, efendim. 
ALÎ SÜRURÎ Ef. (Levamla) - Usule ait. 

ama efendim... 
Dr. ÂBÎDÎN']>. (Lâzistau) — Muhterem ar

kadaşlar! Bendeniz bunu biraz okudum, tetkik 
ettim. Fakat 'görüyorum ki; sırf bir rençpere, 
yani köylüye bir şey tahmil edilmek istenildiği 
vakitte biraz gürültüler oluyor, fakat sonradan 
kaibul ediyoruz. Biraz zengine ve tüccara do'ku-
nulma'k istendi mi, herkes bir kıyamettir koparı
yor. Arkadaşlar, bu dâvayı biz güdeceğiz. Bu 
dâvanın 'husulüne hepimiz çalışacağız. Benim 
belki akaarat]m yok, hicibn* şeyim de hakikaten 
yok. Birisi diyebilir k i ; senin neyin var? Hiç-
'bir şeyim yoktur. Evet bunu bendeniz de kabul 
etmek taraftarıyım. Fakat kabul etmekle bora-
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ber gayet bariz görülen birtakım teşkilâtı 
tayyetmek taraftarıyım. (Bravo sadaları) Mü
saade 'buyurun. Meselâ, Mersin'de, Konya'da, 
ötede beıide 80 bin türlü kumandanlıklar var. 
Azizim, bunları tamamen tayyetmek taraftarı
yım ve ona göre de Müsakkafat Vergisi de her 
şeyi de koymalıyız ve 'bu dâvayı gütmeliyiz. 
Zira, ancak kendi yağımızla kendimiz kavrul
mak zamanındayız. Fakat hu olabilir ki, milletin 
üzerine büsbütün 'bâr kalır, tabiî millet yine 
gözünü açar ve bunu tayyeder. Biz nasıl koyu
yorsak, onlar da tayyeder. Yalnız şunu zikret
mek isterim ki; birisi bir yerde 'dükkân açıyor. 
Gidin görün neler kazanıyor demeyin efendim. 
Kapanmış da 'bilmem ne olmuş filân, filân., öy
le değildir arkadaşlar. Katiyeu kazanıyor, alı
nan da alınır, pekâlâ da Hazine bundan istifade 
eder. Ben bu, kanunu kabul taraftarıyım. 

ADÎ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Efendim, ka
nun hakkında söz söylemezden evvel Maliye Ve
kilinden bir şey anlamak istiyorum. Bu kanu
nun kabuliyle tahmin ettiği varidat neden iba
rettir! Bunu anlamak istiyorum. 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN B. -(Trabzon) _ 
İki yüz bin lira. 

ALÎ ŞÜKRÜ B. ('Devamla) — Şimdi efen
dim bu gibi kanunların taaddüdünde her halde 
fayda yerine mazarrat vardır. 

'MALÎYE VEKÎLÎ HASAN >B. (Trabzon) — 
Hiçbir şey yoktur. 

ALÎ ŞÜKRÜ B. (Devamla) _ Bunu bir 
köylü hesabına söylerseniz kabul ederim. Vari
dat bulmak lâzımıgeliyor. Bunu ka'bul ederim. 
Fakat varidat bulacağız diye halkı ızrar etmek 
doğru değildir. Bu varidatı Maliye Vekili iki 
yüz bin lira tahmin ediyor. Bendeniz o kadar 
tahmin etmiyorum. Velevki iki yüz bin lira bile 
olsa, 'bu tarzda ve höyle hir kanun yapılmasına 
bendeniz taraftar değilim. Burada arkadaşları
mın birtakım teklifleri var, bu teklifler bir ne
neye mahsus olmak üzeredir. Fakat biz iki se
nelik Müdafaai Vatan Vergisi namı altında bu 
tarzda umumi ve 'şümullü bir vergi yapacak 
olursak birçok gürültüyü ve suiistimali mucibo-
lacak ve halkı ezecek ufak tefek, iğneleme şek
lindeki vergileri kabul etmemiş oluruz. Ve halk 
için' daha iyi olur. Şimdi zannediyorum ki, bu 
vergi yapılırken Ankara'daki icarların yüksek
liği nazarı dikkate alınıyor ve öyle yapılıyor. 
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Fakat düşünelim ki, Ankara'dan maada memle
ketin her tarafında icarlar bu şekilde değildir. 
(Doğru sadaları) Ankara ve bâzı mahdut me-
vakide belki biraz yüksek icarlar vardır. Fakat 
memleketin diğer 'bütün aksamındaki icarlar he
men hemen haddi tabiîsine yakındır. Ali Sürür i 
Efendi kardeşimizin hir teklifi var. Bendenizce 
bu teklif ^ayet musiptir. Bu vergi vaz'olu
nurken o akaar sahibinden vergi, resim alacağız 
diye düşünülüyor. Halbuki Mesken İcarları Ka
nunu yapılmazsa hakikatte akaar sahiplerinden 
hiçbir şey alamıyacağız. Yine biçare halktan ala
cağız. Meselâ akaar, mesken şeklindeyse memu
rin verecek. Zaten vermekten âciz kaldığı bu 
icara biraz daha zammederek vermeye mecbur 
olacaktır. Eğer bu akaar dükkânsa, bütün köy
lü ve şehirli, fukara mutazarrır olacaktır. Yine 
bunu köylü ve şehirli ve fukarayı halk verecek
tir. Çünkü, esnaf şekere de zammedecek, gaza 
da zammedecek, hepsine de zammedecek, demin 
arkadaşımın birisi diyordu ki, köylüye ne doku
nur? Köylü ihtiyacatı zaruriyesini şehirden ge
lir alır. Eğer dükkân sahibi, akaar sahibi sizin 
zammettiğiniz vergiyi bedeli icara zammederse 
tabiîdir ki, onun içerisinde bulunan müstecir de 
fiyatlara zammedecek. Edince bu para kimden 
çıkacak? Tabiî zavallı fukarayı halk ve müsteh
likten çıkacak. Müstehlik de kimdir? Şudur, bu
dur, köylüdür. Eğer köylünün ve sair sunui'u 
halkın, şu dâvayı millînin muvaffakiyetle tetev-
vücündeki fedakârlıkları nispetinde ashabı akaar 
fedakârlık yapmıyor ve onlardan da bunu ala
cağız dersek bunu mâkul bir şekle ifrağ etmek 
lâzımdır. Yani bizim alacak olduğumuz şu ver
giyi bu akaar sahiplerinin icar bedellerine zam
metmemesine çare bulunmak lâzımdır. Bunun 
da esası zannederim ki, Sükna Kanunu mudur, 
nedir? Bu çıkmazsa olmaz. Üçüncüsü; halkın 
menfaatine müteallik olan kanun mu, yoksa Hü
kümetin menfaatine aidolan mı, buradan çıkar? 
Yani, böyle mi, olmalı? Rica ederim bu kanun 
daha dün geldi. Belki bugün çıkaracağız. Fakat 
altı aydır encümende uyuyan kanunu çıkaramı-
yacağız. Ne demektir? Binaenaleyh, bunun mü
zakeresini o kanunun müzakeresine talik edelim. 
(Tevhidedelim, sesleri) Evet mümkünse tevhi-
dedelim. Bendeniz böyle ufak tefek mütaaddit 
vergilerle halkı izacetmektense ve bu zaruret his-
sedilirse, başka bir yerden başka bir irat bul
mak mümkün olmıyorsa, bira?; daha lüzumlu 
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veçhile halkın bu mücadeleye iştirak etmeleri lâ-
zımgeliyorsa bir şekil bulmak icabeder. Bu da 
öteki kanunun kabuliyle belki husul bulabilir. 
Yoksa bu şekilde çıkardık mı, işte dün olduğu 
gibi beş kuruş şekere zammettiniz bugün yüz 
kuruşa çıkmıştır. Bunu da fukarası, öteki, beriki 
alıyor. Bunu Hükümete soruyorum. Bunun hak
kında ne gibi tedabir düşünmüştür? Hiç. O an
cak alacağı parayı düşünüyor. Fakat zannedi
yorum ki, Hükümetin en mühim vazifesi, esasen 
en mühim gayesi, maksadı vücudu, halkın refa
hını, intizamını temin etmektir. Dün biz bâzı eş
yaya beş kuruş zammetmiştik, bugün o beş ku
ruşun tesirini gördünüz. Daha dün şekere esnai' 
tarafından yirmi kuruş zammedilmiştir. Ben 
kendim sordum, bugün yüze çıkmış. Hükümet 
buna ait bir şey düşünmüş müdür? Binaenaleyh 
biz bu kanunu kabul edecek olursak şekere yap
tıkları gibi dükkân sahipleri icara zammedecek-
lerdir ve bunu fukarayı halk Ve memurin vere
cektir. Günahtır, rica ederim öteki kanun buraya 
gelsin. Evvelâ onu çıkaralım. Hiç olmazsa akaar 
sahiplerinin yapması muhtemel olan suiistimal
lerin önüne bir set çekelim. Sonra bu kanunu 
kabul edelim, efendiler. Binaenaleyh, şimdi bu 
kanunun tehirini talebediyorum. (Bu kanunu 

s tehir edelim, sadalan) 
REÎS — Şekli müzakereye yani mesken icar

ları hakkındaki kanuna talikan bu kanunun mü
zakeresinin tehirine dair bir takrir aldım. Bu 
bir meselei mutekaddimedir. Bu mesele hakkın
da Maliye Vekilinin sözü varsa ,dinliyelim. On
dan sonra bir karar verelim. 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN B. (Trabzon) 
-—. Efendim, kanunun esas müdafaasına geçmi
yorum. Yalnız, meselei müteehhire hakkında 
söyliyeceğim. 

Ali Şükrü Bey refikimiz bu kanunun sükna 
kanunu lâyihasiyle müzakere edilmesini veyahut 
evvel beevvel sükna kanununun müzakere edil
mesini teklif buyurdular. Bu kanunun doğru
dan doğruya istihdaf ettiği bedeli icar, akaratm 
bedeli icarıdır. Yani, kanunun mükellefiyete tâ
bi tuttuğu bedeli -icarın yüzde sekseni sükna ile 
alâkadar değildir. Her an sükna, akaar halini ik-
tisabedebilir. O da kiraya verilebilir. Pansiyon 
şeklinde kiraya verildiği vâkıdir. 

ALÎ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — O akaârdır. 
HASAN B. (Devamla) — O akaar ahkâmını 

jktisabeder. Fakat bu kısım, arz ediyorum ki, aka-
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arın doğrudan doğruya yüzde yirmisidir. Yüzde 
sekseni dükkân, han ve saire gibi doğrudan doğ
ruya icrayı sanat ve ticaret için istimal editea 
müsakkafata aittir. Binaenaleyh bendeniz bu ka
nunun müzakeresinin Sükna Kanununun müza
keresine talikinin lüzumu olmadığına kaaniim. 
Eğer müsaade buyurursanız doğrudan doğruya 
vergi hakkındaki mütalâatımı arz edeyim. Ve
yahut diğer arkadaşlarım sözlerini söyledikten 
sonra hepsine cevap vereyim. 

TEVFÎK RÜŞDÜ B. (Menteşe) — Efendim 
meselei mütekaddime cidden varittir. Çünkü 
her hangi bir vergi kanunu berayı tetkik elimi
ze verildiği vakit bakacağımız cihet o verginin 
iptida kimlerden çıkacağı ve memleketin hayatı 
iktisadiyesinde ne gibi tesirler yapacağı ve en 
sonra takibetmekte olduğumuz esasatı maliye 
ve iktisadiye ile de mutabık olup olmadığıdır. 

MAZHAR MÜFÎD B. (Hakkâri) — Hiçbir 
şey yapacağınız yok... 

TEVFÎK RÜŞDÜ B. (Devamla) — Zatıâli-
niz takibetmiyorsanız Meclis ediyor. Meclise 
iftira etmeyiniz. 

MAZHAR MÜFÎD B. (Hakkâri) — Bir şey 
t akibetmiyorsunuz. 

TEVFÎK RÜŞDÜ B. (Devamla) — Meclis 
ediyor. Evet efendim. Muvazenei Maliye En
cümeninin yazmış olduğu mazbatayı lütfen tek
rar okumanızı rica ediyorum. 

MAZHAR MÜFÎD B. (Hakkâri) — Hiçbir 
şey. yaptığınız yok. Lâftır bu, lâf... 

TEVFÎK RÜŞDÜ B. (Devamla) — Binaen
aleyh hiç şüphe yok ki biz de bilhassa irat üze
rinden vergi alınmasına taraftar olanlardanız. Ve 
hiç şüphe yok ki herkesin kazancı nispetinde 
vergi vermesini istiyenlerdeniz. Fakat bu ka
nun tatbik edildiği vakit bu vergiyi kimler ödi-
yecek? Hiç şüphe yok ki Ali Şükrü Beyle' bu 
noktada ayrılacağım. Köylü değil, fakat şehir
lerde oturup da ev sahibi olamıyan memurlar, 
aylıklı adamlar, dükkânını kira ile tutan esnaf -
tir. Bilhassa o noktada ısrar edeceğim. Yersiz, 
yurtsuz, şurada, burada» han köşelerinde, oda 
köşelerinde yatan ameledir. (Şüheda ailesi de 
var sadası) îlâve edebilirsiniz. Binaenaleyh bir 
mesken sahibi olamamış olan ve aylıkla ve sayı 
mukabili geçinenlerdir. Hayat ucuzluğunda hiç 
şüphe yok ki ekmek fiyatının tesirinden sonra 
mesken icarının ve dükkân kirasının tesiri uz-

209 
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ması vardır. Bu itibarla yarın iear ve isticar I 
mukavelelerini tâyin ve tahdidedecek bir ka- I 
mm çıkmazdan evvel bu kanun çıkarsa, korka
rım ki mal sahipleri mucirlerin aleyhine suâis- I 
timal edebilirler. Şüphe yoktur ki böyle ka- I 
nuıılar yalnız nıüstecire değil, mucire de zarar I 
verebilir. Fakat o hususta Devlet lâzımgelen me- I 
yaddı kanuniye ile tedabiri ihtiyatiyyeye müra
caat etmemiş olursa hepsini müsteeire yükkt- I 
mek için o kendi vasıtasına müracaat etmekte I 
kecikmez. Bu itibarla ve aynı zamanda yine 
meselei mütekaddime vardır. Görüyoruz İd ka
nunda müsakkafat vergisinden maada deniyor. 
Bir sermaye vergisinden maada irat üzerinden I 
de vergi alınmakta devanı olunuyor. Rica ede- I 
rim ya bu veyahut ); niçin telif edilip de bir | 
Akaarat Vergisi getirilmemiş bize? Eğer böy- I 
le olsaydı hiç şüphesiz kanunun muharrirle- I 
riııe, mürettiplerine teşekkür edecektim. Fakat I 
şu kanundaki ruhun ne olduğunu anlamak is- I 
tiyorum. Sermaye üzerinden mi vergi almak J 
istiyorlar, yoksa varidat üzerinden mi? Alelâ- I 
eele bir kanun yapmak maksut ise, zannediyo- I 
roura, az müddette bunu telif etmek kabil ola- I 
bilir. Eğem Maliye Vekili daha müstacel bir I 
vaziyette bulunuyorsa hiç olmazsa, bu, yalnız I 
1338 senesinde mer'i olacaktır, 1339 senesi için I 
tevhidi nazarı dikkate alacağız, demeleri icabe- I 
derdi. Binaenaleyh muhtelif nukatı nazardan I 
meselei mütakaddimenin ehemmiyeti vardır. I 
Bunun müzakeresinden evvel onun halli taraf- I 
tarıyım. Yoksa tekrar ediyorum. Herkesin ka- I 
zaneından bilhassa irat üzerinden olmasında I 
isabeti mahız vardır. I 

MAZHAE MÜFÎD B. (Hakkâri) — Siz 
Muvazenei Maliyede bulunmadınız mı Beye- ! 
fendi? 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Efendim, 
Ali Süruri Efendi biraderimizin takrirlerini 1 
«Sükna Kanununda müstecirler ne miktar be
deli icar verecek ki biz mucirlerden ne derece 
de alalını» mahiyetinde telâkki ediyorum. Şim
di Sükna Kanunu icar bedelini tahdit mahiye
tinde olacaktır. Yani memlekette bunun bir I 
hududu yoktur. Nerelerde mesken buhranı var
sa, Ankara'da elli liralık bir evin senede 150 li- I 
ra icarı vardır. Bunu bir haddimâkule indir
mek lâzımdır. Bunu bir thaddimâkule indirmez-
don evvel icarı tezyidedeee'k böyle bir esasa te- | 
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vessülü daiha muzır addediyorlar. Şimdi bu
nun mahiyetine nüfuz edilecek olursa bugün 
icar her ne olursa olsun bedeli icardan yüzde 
onu mucirden almak mahiyetindedir. Fakat 
arkadaşlarımın da buyurdukları gibi her kül
fet işliyen kollara müncer olur. Yani bütün 
külfeti köylüler çeker, çünkü işliyen kol onun
dur, her hususta külfet gider köylünün boy
nunda nihayet bulur. Efendim bu katiyen bir* 
düstûrdur. Çünkü işliyen odur. O kol kuvve
tiyle yiyip içiyoruz. Her şeyimizi ona med
yunuz. O işliyen kollar köylerde vardır. Şehir
lerde pek azdır. Biz de hiç istemeyiz efendiler. 
Encümeni âliniz de sizin gibi düşünmüştür. Zam 
taraftan değildir. Fakat bir taraftan da za
rureti görmek ıztırarında kaldık. Yalnız müza
kerenin mahiyeti şudur: (Bedeli icarın tahdi-
dedilmemiş olması veyahut da bedeli icara 
fazla zamaim olması dolayısiyle bunun Sükna 
Kanununa temas edip etmiyeceği noktasında
dır. Bendeniz diyorum ki : Bedeli icar her ne 
olursa olsun, ister sükna darlığı dolayısiyle 
bedeli icar tezayüdetsin, isterse sükna bolluğu 
dolayısiyle bâzı memleketlerde bedeli iear te
nakus etsin, yani bunda, Iher alınan bedeli icar
dan yüzde on alınması arasında münasebeti bi
raz, az buluyorum. Biraz beni tenvir buyurur
sanız teşekkür ederim... 

ALİ SÜRURÎ Ef. (Karahisarı Şarki) — 
— Efendim; mütalâamın gayri varit olduğuna, 
zatıâliniz yüzde 10 nispeti gelir tutarak beyan 
buyuruyorsunuz. Bir kere sükna bedeli icara-
tmm miktarı taayyün etmiş değildir. Yani as
habı emlâk ne nispette emlâkinden icar ala
cak, ne derecede müstefidolacaktır. 

Bir kere esas olan bu nispet taayyün et
miş değildir. Bu nispet taayyün etmeyince 
şimdi bu kanuna vaz'edilmek istenilen nis
petin (Yüzde on) olması mı lâzımdır? Yoksa 
meselâ (Yüzde beş) olması mı daha muvafık
t ı r ! Bu nispet taayyün edemez. Bendenizin 
noktai itirazım bu nispetin tâyinidir. Bu 
(Yüzde on nispet), nassıkatî olsaydı bu
yurduğunuz doğru' idi. İşte 'bendeniz ruhu 
kanunu teşkil eden şu nispetin isabetle tâyini 
imkânının arz ettiğim gibi sükna bedelâtı ka 
resinin evvelemirde tayiniyle mucirlerin vere
ceği verginin dereeei intifalarına muallâk ol-
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duğuna kaaniim. Çünkü verginin derecesi, in- j 
tifam derecesiyle nıütenasibolmahdır. 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Efen
di hazretlerinin "hulasaten buyurdukları mese
leyi ki, bedeli icarın aslı taayyün etmeli bu
yuruyorlar. Biz de bunu nassıkatî gibi telâk
ki etmiyoruz. Efendiler bu bir takdirdir. Be
deli icardan elli lira alırsa vergi beş lira verir, 
on lira alırsa bir lira verir. Bu nispetler ken
dilerinin buyurdukları gibi esasen verilecek 
vergi üzerinden alınacaktır. Evinin kıymeti
nin kaç misli üzerinden alacaktır? Bunu Heye
ti Celile tâyin etsin, etmesin mesele orada de
ğildir. Zannediyorum ki efendim fikri alileri
ni şerhedebiliyorum ve aramızda hulâsanıza 
göre bir fark göremiyorum. 

ALÎ SÜRURÎ Ef. (Karahisari Şarki) — 
Fark vardır. 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Yani 
Sükna Kanunu alınacak bedeli icarı göster
mektedir. Fakat bu kanun alınacak bedeli icar
dan Hükümet için tefriki lâzımgelen miktarı 
gösterecek. 

ALÎ SÜRURÎ Ef., (Karahisari Şarki) — 
Malûmuâliniz bedeli icar meselâ mecurun esas 
vergisinin on misli olarak tahdidolunması baş
kadır, on beş misli olarak tahdidolunması baş
kadır. Meclisi Âli bedeli icarı ne şekilde ka
bul edeceğini ve ne nispette tahdidedeceğini 
henüz tesbit etmiş değildir. Binaenaleyh bu lâ
yihadaki vergi nispeti de derecei intifam yani 
bedeli icar miktarının tezayüt veya tenakusuna 
göre tâyin edilmek lâzınıgeliyor. 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Efen
dim, bendeniz mâruzâtımı tekrar edeceğim. 
Çünkü ondan başka bir şey anlamadım. Sonra 
Süleyman Sırrı Beyin «bir teklifi vardır. Bu
yuruyorlar ki; istenilen bedeli icardan sükna 
istisna edilmektedir. Yani bir adamın on evi 
varken dokuzunu akaar telâkki ederek birisin
de ikamet etmesi lâzımgelirken onunu on li
raya kiraya verer3k kendisi de başka bir mem
lekette yirmi liraya bir ev icar etse şimdi ken
disine bir sükna verilmesi lâzımgelir mi? Gelmez 
mi? Her halde kendisine bir sükna verilmesi 
lâzımgelirken bundaki mahrum edildiği hu
susudur. Bu hususu encümen dahi düşünmüş
tür. Madem ki, vergi icar üzerine, bedeli icar 
üzerine, o halde icara verdiği hanelerin bu ver-
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giye tâbi tutulması zaruridir. Sonra, Ali Şük
rü Bey buyurdular ki; meselâ altı ayda bir 
beyanname verecek, bir ay kiracı oturur da çı
karsa evi beş ay boş kalacak. On lirada bir lira 
verilir ve mesele hallolunur. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) 
— Efendim, bu kanunun Sükna Kanunu ile olan 
alâkasından başlıyalım. Bendeniz Ali Süruri 
Beyden soruyorum. Hükümetçe, Heyeti Celileniz-
ce Sükna Kanunu yapılarak şimdiye kadar mu
cirle müstecir arasında rızayi tarafeyn ile tâ
yin edilmekte olan bedeli icarın bir kanun ile 
tesbitini icabettiren esbap ve mülâhazatı içti
maiye nedir? Derhatır buyurulur ki : Sükna 
kanunu fikri ve İstanbul'da yapılan sükna ka
nunları ; ahvali harbiye dolayısiyle sükna bedeli 
icarlarında husule gelen fahiş tereffülere karşı 
mesken buhranına karşı vüs'u maişet ashabın
dan olmıyan erbabı maaş ve sair sunufu içtimai-
yeyi muhafaza etmek, müdafaa etmek maksa
dına matuftu. Şükna Kanununun tatbikına lü
zum olması gösterir ki, bedeli icar namı altında 
bir memlekette veyahut bir memleketin bâzı ma
hallerinde fevkalâde istifadeler ve temettüler 
vardır, ve bunun da esbabı iktisadiyesi arana
cak olursa daima arz ve talep kanununun tahtı 
tesirinde olarak her zaman gerek müsakkafatta 
olsun, gerek eşyayı menkulede olsun, miktarı 
mahdudolduğu halde talebi mütezayidolan eşya
da ; fiyatı tanzim eden talebin, eşyanın miktarı 
mevcuduna nispeti nazariyesidir. Miktarı mah-
dudolan eşya insanların ihtiyacatı mübremesine 
taallûk ederse o eşya fiyatının veyahut bedeli 
icarın bir haddi muayyeni yoktur. Vakayii tari
hiye olarak işitiriz : Harb zamanlarında, mahsu-
riyet zamanlarında evvelce okkası kırk paraya 
satılan tuzun (400) kuruşa kadar çıktığını ata
larımız bize hikâye ederlerdi. Her hangi nevi 
eşya olursa olsun miktarı ihtiyaca nispetle mah-
dudoldu mu artık o eşya sahibinin o ihtiyacın 
derecei mübremiyetinden temin edeceği istifa
denin had ve pâyanı yoktur. Ve bir memlekette 
sükna kanunu yapılması ihtiyacının hâsıl olma
sı - muayyen mevkilerde olsa bile - süknanm 
ihtiyaca nispetle mahdudiyetinden dolayı bedeli 
icarların hakikaten ihtikâr mahiyetini iktisab-
etmesinden doğmuştur. Bu sebebi izale edince 
orta yerde sükna kanunu namiyle bir kanun ya
parak tarafeynin rızasiyle tâyin olunan bedeli 
icarın mecburi bir surette kanunla tâyin edilme-
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sinin esbabı hikmeti orta yerden kalkar. Demek 
ki mahdudolan erbabı emlâkin fevkalâde bedeli 
icar talebetmeleridir ki, sükna kanunu yapmaya 
lüzum göstermektesiniz. Eğer o zaruret o ihti
kâr yoksa sükna kanununun sebebi vücudu ken
di kendisine zail olur. 

ALÎ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Yani daha 
fazla artsın mı? 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN B. (Devamla) — 
Sonra vergiyi kimlerin vereceği meselesine ge
çelim. îlmi malîde verginin inikâsatı hangi nevi 
vergileri kim verir? Vergi netice itibariyle ki
min sırtında kalır? Bunun mükellef tuttuğu 
adam tamamını verir mi? Verirse ne mikta
rını verir? Bunun hakkında uzun nazariyat ve 
meb ahisi ilmiye vardır. Fakat şurası muhak
kaktır ki vergi ne mahiyette olursa olsun, ister 
bilâvasıta olsun, ister bilvasıta olsun netice 
itibariyle erbabı ihtiyacın sırtından çıkar. Bir 
vergi tarh edersiniz, gümrük resmi yaparsınız, 
istihlâkât resmi yaparsınız, muamelât vergisi 
yaparsınız, hepsi, üzerine resim vaz'ettiğiniz 
eşyanın müstehliklerinin cebinden çıkar. Fakat 
birtakım vergiler de, bu vergiler aidolduğu eş
yanın arz ile talep nispetine göre, kısmen veya 
tamamen kanunun mükellef tuttuğu adamla
rın sırtında kalır. Meselâ talebin tamamen beP-
edemediği, binaenaleyh müstehliklere devrine 
imkân hâsıl olamadığı vakit o fşyanm vergisi 
doğrudan doğruya kanunun mükellef ettiği , 
adamların sırtında kalır. îşte bilâvasıta cari 
teklifin bu şarait altında olan aksamı muhteli-
fesinde daima mükellefiyetin doğrudan doğruya 
kanunun mükellef tanıdığı adamın sırtında kal
madığı vâkıdir. Fakat arz ettiğim gibi vergi
ye tâbi olan eşya veyahut emvali gayrimenku-
lenin talebi pek şedit olursa ancak talebin şid
detinden bilistifade doğrudan doğruya mü
kellef olan mal sahipleri vergi yükünü de ta
liplere devretmek imkânını hâsıl ^ edebilirler. 
Hulâsa verginin inikâsatmı idare eden kanunu 
iktisadi yine ilmi iktisadın kabul ettiği arz ve 
talep kaidesidir. Hükümet bittabi fevkalâde 
ihtiyaçlarımızın karşılığına medar olmak mak-
sadiyle akaarattan bedeli icarının yüzde onu 
nispetinde bir vergi almayı düşünmüş ve bu 
kanunu yapmıştır. Yani arz ediyorum ki, bu 
kanunun maksadı sevkı birinci derecede ihti
yacı malîdir. Alelûmum müsakkafatın kıymeti ., 
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üzerinden müsakkafat vergisi namiyle bir ver
gi alınmakta olduğunu biliyoruz. Türkiye Hü
kümeti havzası dâhilinde bu verginin yekûnu 
miktarı bir milyon liraya baliğ olmaktadır. Ve 
nispetleri de Heyeti Celilelerinin malûmu dev
letleridir. Kıymet üzerinden süknaya nazaran 
yüzde dört, akaara nazaran yüzde sekiz, üç mis
li zam yapılmak itibariyle ehemmiyetli bir ver
gi gözükür. Fakat bu verginin şimdiki bedeli 
icarlarla, müsakkafattan ashabı emlâkin temin 
ettiği istifadelerle, temettülerle mütenasibolup 
olmadığını misal ile arz etmek isterim. Fakat 
cetvel maalesef yanımda yok. Yalnız bir, iki 
misal arz edeyim; Meselâ Kayseri gibi Ana-
dolunun merkezinde mühim bir mahalli ticaret 
olan ve akaaratı fevkalâde işlek bulunan ve on; 
altı bin hane müsakkafatı havi olan bir şehir
de mahiyeten ağır gördüğünüz müsakkafat ver
gisinin yekûnu 24 bin liradır (Yalnız buraya mı 
mahsustur? Sesleri) Hayır... Müsaade buyurunuz. 
Samsun gibi ehemmiyeti iktisadiye ve ticariyesi 
Heyeti Celilelerinin malûmu olan bir şehirde 
emlâk vergisi, Müsakkafat vergisi namiyle Hü
kümetin aldığı vergi 30 000 lirayı geçmez. 
Umum Ankara'nın emlâk vergisi, Ankara'da 
yalnız memurinin bedeli icar olarak verdiği pa
ranın nısfı derecesinde bile değildir. Bu me
sele, zannediyorum, vazıh bir surette göste
riyor ki, ashabı emlâkin müsakkafattan temin 
ettiği istifadeler büyüktür. Bunlar köylü gibi 
aşar,, ağnam gibi vergilere tâbi olan sunufu iç
timaiye ile mukayese edilecek olursa, her hal
de insaf etsinler, memleketin şu fevkalâde za
manında masarifi umumiyeye bu sunuftan daha 
fazla bir surette iştirak etmek kabiliyetinde bir 
membâı varidata maliktirler. Tevfik Rüşdtt 
Beyin bir fikrine iştirak ediyorum. Emlâk ve 
müsakkafat vergilerinin sureti umumiyede ta
dili lâzımdır. Bendeniz de bu kanaatteyim ve 
bu hususta kendileriyle Muvazenei Maliye En
cümeninde de biraz müzakere ve münakaşa et
tik. Kendileri de fikirlerimi bilirler. îşi kıy
met esasından bedeli icara çevirmek, ıslah et
mek lâzımdır. Ve bu, mutasavverdir. Fakat 
hep takdir buyurursunuz k i ; senelerce devam 
eden bir şeyi, böyle fevkalâde bir zamanda, lâ-
zımgelen vesaikten mahrum bulunduğumuz bir 
sırada yapmak imkânı da yoktur. Bunu ilk fır
satta yapmak emelindeyim. Çünkü; memaliki 
mütemeddinede emlâk ve müsakkafat vergile-
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rinde kıymet esasından rüeu edilerek daima ira- I 
di senevi esasına gidilmiştir. Bilirsiniz ki, meselâ 
Mısır'da bir senelik bedeli icarın bir aylığı alınır. 
Son zamanlarda iki aylığı alınmıştır. Bütün 
Avrupa'da mesarifi umumiyenin fevkalâde te-
zayüdünden dolayı vergiler fevkalâde artmış
tır. Şunu arz ederim ki, ingiltere gibi servet 
ve sâmaniyle, ahvali maliyesiyle meşhur olan 
bir memlekette bugün gümrük resmini yüzde 
37 ye çıkarmıştır ve bunların hepsi tabiî ihti
yacı malî karşısında yapılmıştır. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Biz ise 
onlardan geri mi kalacağız ?... 

MALÎYE VEKİLİ HASAN B. (Devamla) 
— Biz ise bir hayat mücadelesindeyiz ve bu 
hayat mücadelesinin arzu ettiğimiz neticeyi 
vermesi evvel beevvel buna mütevakkıftır I 
İhtimal ki bu zaruretten mümbais olan bâzı 
tekâlifimi/ ağırdır. Fakat muvakkat bir zaman 
için bu ağırlığı tecviz etmek zaruretinde oldu
ğumuza kaaniim ve bendeniz bunu şimdilik; 
Akaar Vergisini iyi bir şekî,e irca edinceye ka- I 
dar, Emlâk Vergisinin tatbikatındaki hiçliği 
telâfi etmek üzere kabul ediyorum. Eğer Mü
sakkafat Vergisinin verdiği salâhiyet mucibin
ce tahriri emlâk imkânı olsa, şimdiye kadar I 
mukayyet olan kıymetlerin kıymeti hazıraya I 
iblâğı imkânı hâsıl olsa, bittabiî bu kanuna I 
lüzum kalmazdı ve o zaman vergi kendi ken- I 
dine üç dört misli artardı. Fakat takdir buyu- I 
rursunuz ki, bu tahriri emlâk kemiyetini, ada- I 
let ve hakkaniyeti temin, için tedricen yapama I 
yız. Bir yerde yapınca diğer yerd% de yapma
lıyız ki, adalet, müsavat husule gelsin. Fakat I 
bugün memleketin her tarafında birden tahriri 1 
emlâk yapmaya vaziyet gayrimüsaittir. Mil- I 
yonlarca masraf ister, binlerce memur ister. I 
Tahriri emlâkin imkânı icrası şu sırada; müm- I 
kün olmadığındandır ki, akaarattan yeni bir I 
vergi almak suretiyle telâfi etmek istiyoruz. Bu I 
kanunun buraya sebebi şevki budur. Ve arz I 
ettiğim gibi alınmakta olan Emlâk Vergisi. I 
Müsakkafat Vergisi hakikaten mükellefinin I 
vermesi lâzımgelen vergi ile, derecei mükelle- I 
fiyet ile katiyen mütenasip değildir. Çünkü en I 
yeni tahriri emlâk 1302 tarihindedir. Ve o da 
bir iki mahalde olmak üzeredir. Bugün öyle I 
yerler vardır ki, bir mülkün mukayyat olduğu I 
kıymet bir senelik bedeli icarının beşte biri- I 
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dir, emlâk tezeyüdünü temin için; zaten mah
dut bulunan nakit halindeki servetin ümranı 
memleket uğrunda masruf olmasını ve mü
him mebaninin meydana gelmesini hepimiz arzu 
ederiz. Bunun da Emlâk Vergisini daha ziya
de hafif leştirerek ashabı emlâki himaye ve 
bârra tahfifi ile husule geleceğine kaaniim. 
Fakat bugünkü vaziyet buna müsait değildir. 
Biz her nevi menabiden kabiliyeti tahammüü-
yesi derecesinde ayrı ayrı varidat koparmak 
mecburiyetindeyiz. 

Lûtfi Beyin bir noktai nazarı var, akar boş 
kalırsa diyorlar. Kanunun mevaddı tetkik edil
diği zaman görülecek ki; boş kaldığı zamanlar 
için bir senelik bedeli icar fa ikiyle yüzde on 
istiyecek değiliz. Olabilir ki, bâzı dükkân, bâzı 
emlâk senetlin bir müddetinde boş kalır. O boş 
kaldığı müddetlerin vergiden tenzili esasini 
kahul ediyoruz. Binaenaleyh hendeniz verginin 
esas itibariyle arz ettiğim gfbi kabili tatbik ol
duğunu ve ağırlık tevlidetse bile bu vergi ile 

i asıl memleketin yükünü çeken fukarayı halkın, 
zürraın vereceği mükellefiyet ile mukayese edi
lirse bu onun yanında solda sıfır kalır. Ve ben-
denizce şu zamanda istifade edilecek menabii va
ridatın birisi budur. Pek istirham ederim. Bu 
kanunu lâyık olduğu derecede tetkik huyurun. 

ALİ SÜRIJRİ Ef. {Karahisarı Şarki) — Ben
denize tevcih buyurduğunuz sualin cevabını da 
siz verdiniz. 

I MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Devamla) 
— Hayır bir cevap 'vermedim, zatıâlinizden ce
vabını bekliyorum. 

I ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — İza
hatınız cevabı dahi mutazammın olduğundan o 
cevabınıza icazet vermekle hera'ber müsaade bu
yurursanız bir kelime ile bendeniz cevap -vere
yim. Sükna bedelâtı icaresinin tadil ve tahdidi 
emrinde âmil olan sebebi yegâne usulü fıkıh li-
saniyle «maslahat» dır. Maslahatın ne büyük 
bir memba ve bir Hükümeti İslâmiye için vaz'ı 
kavanin hususunda ne âli bir esas, ve ne sar
sılmaz bir düstur olduğunu teşrih için Meclisi 
Âlinin kıymettar dakikaları müsait değildir. 
Eğer zatıâliniz arzu buyurursanız bu bapta bir 
iki sütunluk malûmat arz edehilirim. 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — 
İstifade ederiz. 
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ALÎ SÜRURÎ Ef. (Karahisari Şarki) — Biz 

maslahat tâbirini,, daha 'başka bâzı kelimeler 
gibi, bu kelimeyi de o kadar suiistimal etmişiz 
ki, onun 'kuvvet ve kıymeti bizim nazarımızda 
•kaybolmuştur. îşte maslahat budur. Ve o masla
hat da pek büyüktür. 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN B. (Trabzon) — 
Kabul ettim efendim. Fakat bendeniz, Sükna 
Kanununun yapılmasını icabeden, usulü fıkıh 
tabiriyle, maslattıatm bu varidat kanunlarını 
Heyeti Celilenıze sevka mueibolan maslalhatlar-
dan daha büyük olduğuna kaani değilim. 

ALİ SüRURÎ Ef. (Karahisari Şarki) — Hal
buki zatıâlinizin derdesti müzakere daha birçok 
teklifleriniz vardır 'beyefendi. Onları takdim ve 
tercih edelim. (Müzakere kâfi sesleri) 

ALÎ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Ben söz söy
lerken akaar sahiplerinin diğerlerine nispeten 
kâfi derecede nazarı itibara alınmadığını söy
lemiştim. Ve siz de bunu söylüyorsunuz. Halk 
ve köylünün şu mücadeleye 'gerek bedenen ve 
gerek malen iştiraki itibari ile tabiî bunların 
geri kalması olmaz. Bunların da ananatını mu
hafaza etmek lâzımgeliyor. Ve bunun için bu 
kanun buraya geliyor. Şimdi bendeniz soruyo
rum, bu kanun, akaar sahiplerini bu vergiyi 
doğrudan doğruya vermeye icbar edecek midir? 
îcbar edecektir. Fakat, asıl maksadım bu para 
akaar sahiplerinden mi çıkacaktır, yoksa me
murinden, furakayı halktan ve köylüden mi çı
kacaktır? Şüphesiz bunlardan çıkacaktır. Peki 
bu vecihle adalet temin olunacak mı? 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN B. (Trabzon) — 
Bendeniz buna de cevap verdim. 

ALÎ ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Buna cevap 
verdim, diyorsunuz, verdiğiniz cevabı söylüyo
rum. îşte biz bu vergiyi akaar sahiplerine tah
mil etmek istediğimiz için bu parayı onların 
verebilmesini temin için bu kanun çıktıktan 
sonra onlar icar fiyatlarını artıramamaları için 
bedeli icar olarak kanuna bir miktar konulsun 
bundan dolayı biz kanun yapalım, diyorsunuz. 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN B. (Trabzon) — 
Efendim, bendeniz Sükna Kanununun çıkma
ması talebinde bulunmadım. Zaten Sükna Ka
nunu Heyeti Celilenizin ruznamesindedir. Müza
kere edip çıkarabilirsiniz ve o kanunun aley
hinde değilim. Fakat her halde vergiler birta
kım avamili iktisadiyeye, şeraiti iktisadiyeye 
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tâbidir, Ankara'da kolay devredilebilir. Fakat; 
Kayseri'de hiç devredilemez, yani müsavi su
rette gitmez. Bunu arz etmek istiyorum. 

LÛTFİ B. (Malatya) — Şimdi efendim, 
akarat kıymetinden vergi alıyoruz. Bir de be
deli icarattan da vergi alacağız. Bedeli icar, 
mecur muattal kaldığı zamanlar tenzil oluna
cak. Bu esasen sene iptidasında tesbit edileme
diği gibi sene nihayetine kadar da tesbit edi
lemez. Sonra bu akâaratın hangisi 'icarda
dır, hangisi icardan hâli kalmıştır. Bunları da 
tesbit etmek için ayrıca vâsi miktarda memur
lar istihdam etmek lâzımdır. 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN B. (Trabzon) — 
Hayır, hiçbir memur istihdam edilmiyecektir. 
Kanunda kuvvei ieyidiye vardır. Verginin ta-
hakkukatı ashabı akaarın vereceği beyanname
ler üzerine müessestir. Hükümetin burada ya
pacağı şey bu beyannamelerin hakikati hale te
tabukunu vesaiti münasebe ile tetkik etmekten 
ibarettir. Ve konacak olan fıkrai teyidiyenin 
derecesi beyannamelerin mümkün mertebede 
hakikata muvafık olmasını da temin etmek lâ
zımdır. Bendeniz zannediyorum ki, göz önün
de bulunan ve bedeli icarı müstecirden ve piya
sadan kabili tahkik olan şeyler de beyanname
lerin hakikattan uzak olmasına imkân yoktur. 
Binaenaleyh, bu suretle bendeniz kabiliyeti tat-
bikıyesini görüyorum. (Müzakere kâfi, sesleri) 

EMÎR Pş. (Sivas) — Hasan Beyefendi aka
rat iearatmdan vergi almak istediği zaman An
kara, Konya ve Samsun'u misal gösterdiler. 

MALÎYjE VEKÎLÎ HASAN B. (Trabzon) — 
Ben misal olarak göstermedim. 

EMÎR Pş. (Devamla) — Fakat bu vergiyi 
bu temettü vergisinin çoğalmasından dolayı 
boş bırakılan dükkânlardan edeceğimiz ziyanla 
hiç kıyas edebildiniz mi? Eğer bu fazla ise 
bunu kabul ederim. Ashabı emlâki de ziyan et
tirecek isek o başka!... 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN B. (Trabzon) — 
Efendim, Temettü Kanunu ruznamemizdedir. 

EMÎR Pş. (Devamla) — Ashabı emlâk bun
dan ziyan eder, doğru değildir, efendim. 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN B. (Trabzon) — 
Temettü Vergisinin tadili de ruznamenizdedir. 
Bendeniz bunun, yani Temettü Vergisinin şeklî 
tahakkukunu tasvibedenlerden değilim, (Sistem 
endisyer) dedikleri ve Temettü Vergisinden zi* 
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yade (Patanta) namını taşıyan.bu kanun her 1 
halde muhtacı tadildir. Onu da müzakere ede
ceğiz. Heyeti Celilenizin göreceği şekilde tadil 
edilecektir, mesele budur.. (Gürültüler) 

REÎS — Efendim, kifayeti müzakere hak
kında takrirler var. Müzakereyi kâfi görenler 
lütfen-el kaldırsın. Müzakere kâfi görüldü. 

Efendim, Karahisarı Şarki Mebusu Ali Sü-
ruri Efendi takririyle; bu kânunun müzakeresi
nin sükna icarları kanunundan sonraya tehirini 
teklif ediyorlar. 

Kars Mebusu Cavid Beyle rüfekası bu ka
nuna bir maddei kanuniye ilâvesini teklif edi
yorlar, yani; tadilname mahiyetindedir. 

Riyaseti Celileye 
Mucirlerin bedeli icarları tezyid etmelerine 

mâni olmak için işbu kanuna bervöçhi zir mad
denin ayrıca bir madde olarak ilâveten vaz'mı 
arz ve teklif eyleriz. 

Madde 
Elyevm hali icarda bulunan akar ve mesa-

kinin bedeli icarı sulhun akdi senesinin hita
mına kadar tezyid edilemez. ~~ 

Kars Erzurum Erzurum 
Cavid Nusrat ^Âsım 

REÎS — Erzurum Mebusu Salih Efendi de 
yine maddelerde tadilât yapılmasını teklif edi
yorlar. Karahisarı Şarki Mebusu Ali Süruri 
Efendinin tekliflerinin aksi olmak üzere Van Meb
usu Hakkı Bey takrirlerinde; J)u kanunla Sük
na Kanununun münasebeti yoktur; bu kanun 
müzakere edilsin, o da ruznamemizdedir. Ay
rıca müzakere ederiz diyor. Kırşehir Mebusu 
Yahya Galib Beyin takriri de birtakım teminatı 
ihtiva ediyor. 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Re'sendir, 
buna taallûk etmiyor efendim. 

REÎS — Efendim; evvelâ müzakerenin tehiri 
hakkında Ali Süruri Efendinin takririni reyinize 
arz edeceğim. 

Müzakerenin Sükna Kanunundan sonraya 
tehirini kabul edenler lütfen el kaldırsın. (Ka
bul, ret sesleri) Efendim, aksini reyinize vaz'-
edeceğim; müzakerenin devamını kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Müzakerenin tehiri kabul 
edildi. 

YAHYA GALÎB (Kırşehir) — Reis Bey be-
nim takririmi okuyunuz. 
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2. —- Düşman istilâsından kurtulan mahal

lerde ashabının firarına mebni sahipsiz kalan 
emvali menkule ve mezruat hakkında,' haneleri 
hedim ve tahribolunan vilâyatı müstahlasa aha
lisine-emvali metrukeden verilmiş olan haneler 
hakkında kanun lâyihaları üe Aydın' Mebusu 
Dr. Mazhar Beyin, tahtı işgalde bulunan me-
malikten hicret eden Müslümanların emvali 
metrukeden meccanen istifade ettirilmesi hak
kında kanun teklifi (2/328) ve Muvazenei Mali
ye ve Kavanini Maliye ve Adliye encümenleri 
mazbataları (1) 

REÎS — Emvali metruketıin sureti idaresine 
dair olan Kanunun müzakeresine başlıyoruz. 

Adliye Encümeni mazbatası 
Memaliki müstahlasadan firar veya gaybubet 

eden ahalinin emvali menkule ve gayrimenku-
lelerinin idaresi hakkındaki 2 Eylül 1336 tarihli 
l&yihai kanuniye encümenimizce dahi Maliye 
Vekili huzuriyle tetkik ve mütalâa olundu. 

Düşman istilâsından kurtulan mahallerde 
ashabının fiirar veya gaybubetine mebni sahipsiz 
kalan emvali menkule ve gayrimenkule ile mez-
ruatın alâhalihi terki eyadii gaasibine geçerek 
tahrip ve imhalarına ve sahiplerinin ızrarına se
bebiyet vereceği ve eanibi Hükümetten idare-
resiyle avdet edeceklere iadesi mahaziri mezkû-
reyi defe kâfi bulunduğu cihetle birinci mad
de münderecatı musip görülmüş, ancak muame
lâta dair ve birinci maddenin mütemmimi bulu
nan ikinci maddenin ayrıca tesbitinden ise birin
ci maddede zikir ve kaydı daha münasip bulun
muş olmakla her iki madde bittevhit birinci mad
de bu dairede tashihan kabul olunmuştur. 

Emvali mezkûrenin mukaddema tanzim 'kı
lman veya bundan sonra tanzim kılınacak vekâ
letnamelere istisnaden sahibi namına tarafı ahar
dan muhafaza ve idare edilmek istenileceği ve 
artık bu gibi ahvalin devamı matlubolan inti
zam ve fevaidi ihlâl edici tabiî ve tebea üzerin
de tasarruf maslahata manut bulunmasına bina
en kanunun tarihi meriyetine kadar tanzim edil
miş olan vekâlatnamalere istinaden vekiller ta
rafından vukubulan ukudun nazarı itibara alın
ması, fakat bundan sonra hukuk akdiyle vaza-
ifi vekâletin Hükümete intikal eylemesi ve ka

fi,) BvveMyatı cüt 9 da, 7 nci. tçtimada vs, 
eilt 12 de 77 nci îçtvmadadır. 
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nunun tarihi meriyetinden sonra bu gibi vekâ- I 
letnamelerift ve bunlara müstenit ukudatm mu
teber olmaması hususlarını temin maksadiyle 
ikinci madde kaleme alınmıştır. Ba senet tasar
ruf olunan emvali gayrimenkuleye fuzuli ola
rak müdahale eden kesattın idareten men'i veya 
kanunu cezaya tevfikan tecziyeleri için canibi 
Hükümetten vukubulan müracaatin sahipleri 
tarafından ikame edilen dâvalar tarzında kabul 
ve istimaına teminen lâyihai kanuniyenin ikinci 
maddesi bittashih üçüncü madde olarak kabul 
edilmiştir. 

Firar ve gaybubet, ahvali harbiye veya si- * 
yasiye ilcasiyle istilâ görmiyen mahaller de mev-
eudolduğu nazarı dikkate alınarak bu gibilerin 
işbu kanundan istifade etmelerine bir mâni bu
lunmadığı cihetle kanun ahkâmı bunlara teşmil 
edilmek istenilmiş ve bu maksatla dördüncü mad-

- de ilâve olunmuştur. 

Muvafık görülen dördüncü ve üçüncü mad
deler, 5, 6 rakamlariyle aynen kabul edilmiştir. 
Binaenaleyh tesbit edilen maddeler birveçhi âti
dir: 
MADDE 1. — Düşman istilâsından kurtulan 

mahallerde esbabının firar ve gaybubetine meb-
ni sahipsiz kalmış olan emvali menkule Hükü
metçe Usulü dairesinde bilmüzayede füruht ve 
emvali gayrimenkule ile mezruat keza Hükümet
çe idare edilerek esman ve bedeli icar ve hâsılatı 
sairesi mesarifi vakıa bâdettenzil emanet hesabı
na kaydedilmek üzere mal sandıklarına tevdi olu
nur. Ancak Şunlardan avdet edenlerin emvali 
gayrimenkttlleriyle emaneten mal sandığına tes
lim edilmiş olan mebâliğ kendilerine iade olu
nur. 

MADDE 2. — İşbu kânunun tarihi meriye
tinden mukaddem tanzim kılınan vekâletname
lere jgttiatfâfen tüfiîl ve taMâulü deresinde vâki 
olan ukut muteber olup kanunun tarihi meri
yetinden itibaren ukudu mezfcureden mütevellit 
hukuk ile bu ukuda istinaden vazaifi vekâlet 
Hükümete intikal etmiştir. 

MADDE 3. — Sahipsiz emval ve metrûkât 
ve mezruata fuzuli müdahale edenler idareten 
meni ve haklarında takibatı kanuniye ifa olu
nur. 

MADDE 4. — îgbu kanun ahkâmı , ahvali 
harbiye veya siyasiye üeasiyle sair mahallerde fi-
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rar veya gaybubet edenlerin emvali menkule ve 
gayrimenkule ve mezruatlan hakkında dahi ca
ridir. 

MADDE 5. — îşbu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. 

MADDE 6. — işbu kanunun icrayı ahkâmı
na Maliye ve Dahiliye ve Adliye vekilleri me
murdur. 

Reis Mazbata Muharriri Kâtip 
Eskişehir Sinob Kângın 

AbduMahAzmi Mfehmed Şevket- Neşet 
Âza Âza Âza 

Niğde Bursa Sinob 
Mustafa Hilmi Hakkı Hcirni 

Âza 
f Konya 

Refik 

REİS — Efendim, söz istiyen var mı?.. 
FAHREDDÎN B. (Kars) — Efendiler, bu 

meselenin elviyei ^elâseye taallûku olduğu için 
bendeniz birkaç söz söyliyeceğim. Mezruat husu
sunda şimdi burada yazılıyor ki. emvali menku
le; memleketimiz düşman elinden kurtulduktan 
sonra tabiî alman alındı, satılan satıldı. Bu hu-

! susa dair bir şey söylemiyeceğjm. Çünkü bu 
emvali menkuledir. Yalnız binalar kalmıştır ki, 
•Hükümet bunları kiraya veriyor. İcarını alıyor. 
Emvali gayrimenkulen de bizde (250.) pare kar
ye var. Bunlarda Ruslar, Ermeniler, Rumlar sa
kin idi. Rumlar zaten hicret etmişler, gitmişler. 
Tesalya kıtasına. Ermeniler de komşularını kat
letmişler ve gitmişler, Revandaki kuvvetlerine 
iltihak etmişlerdi. Şimdi o taraftaki olan islâm
lar hicret ederek geliyorlar ve bu köylerde sa
kin oluyorlar. Bizim elviyei selâsede bulunan 
arazi mülk değil, bunlar Hazinenin malıdır. 
(93) te elviyei selâse terhin olunarak kaldığı va
kitte hicret eden islamların arazisini Ruslar al
mış, parasını vermiş ve yine Türkiye'den giden 
Rumlara, Ermenilere taksim etmiş bunlar da bu 
araziyi terk edip çıkıp gitmişlerdir. Bizim ara
zide alım satım yoktur. Ama Revan tarafından 
(300) pare karyenin ahalisi Hicret ederek gel
miş ve bu kuraya yerleşmişlerdir. Onların ara-

I zileri kıymetli araziler, Ruslar onları başka su-
T retle idare ediyorlardı. Çünkü îranilerden alın-
I mış, Ruslar kendi taraflarına ilhak etmişler, 
I orayı başka kanunla idare ediyorlardı. Elviyei 
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selâse emanet olduğu için yalnız koçanlarını eli- i 
ne vermek suretiyle vergilerini vererek Hazine
ye mal etmişler. Zira bu terhin olarak bırakılan 
arazinin müddeti ikmal edilip Osmanlı Hükü
meti bunu geriye istediği vakit işte halkın ye 
dinden aldığı koçanları ile mülklerini satmışlar, 
Hazineye de mal olmuştur diye bunu bir vesika 
olmak üzere tutmuştur. Şimdi bu arazi bu taraf
ta kaldı. O taraftan hicret eden ahali iskân edi
liyor. Şimdi o tarafta onların kalan arazilerinde 
Ermeniler oturmuşlar, bunların buradaki kalan 
arazisine Hükümet, emvali metruke, emvali 
gayrimenkule diye Vaziyed eder. Hükümet de 
bunu kira ile verirse doğru olamaz. Çünkü bun
lardan da bedeli icar alınırsa mucibi gadirdir. 
Her halde bendeniz rica ediyorum ki, bu kanun 
elviyei selâse halkına teşmil edilmesin. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Reis 
Bey usulü müzakere hakkında. 

Efendim bu meseleyi Muvazenei Maliye ve 
Adliye encümenleri müştereken müzakere edip 
bir karar versin ve ondan sonra o kararla tevhi-
den müzakere edilsin. 

NUSRAT Ef. (Erzurum) — Efendim! Evvel
ce bu mesele bundan yedi sekiz ay evvel Meclisi 
Âlide mevzuubahsolmuştu. Bu mesele; gayet 
mühim bir meseledir. Şer'iye Encümenine taal
lûk eder ciheti vardır. Adliye Encümenine de 
taallûk eden ciheti vardır. Şer'iye Encümeni bu 
bapta mütalâasını söylemiştir. Çünkü vilâyatı 
müstahlasada bulunan gerek emlâk, gerek arazi 
yani Ermenilere aidolan kısım kamilen Hazine
nindir. Yani onda efradın hakkı kalmamıştır. 
Çünkü bunlar zimmetten huruç etmiştir. Bir he
yeti müçtemia halinde Türkiye Hükümetine ale
nen ilânı harb etmişlerdir ve bu ilânı harbeden 
adamlar el'ân Revan'da bulunuyorlar. Binaen
aleyh bu yapılan madde Kars Muahedesine de 
mugayirdir. Çünkü geçenlerde 23 Teşrinievvel
de : Kars'da yapılan muahede mucibince Erme
nilere aîtı ay müddet mühlet verilmiş idi. Altı 
ay sonra artık bunlar majlarma sahibolamıya-
caklardır. Binaenaleyh bu maddede «firar veya 
gaybubiyetine mebni sahipsiz kalmış olan em
vali menkule» cümlesi mânâsız kalır. Bunlar, ne 
firaridir, ne de gaybubet etmiştir. Bunlar bi
zimle muharebe etti. Doğrudan doğruya Ermeni 
ordularına Ermeni kıtaatına iltihak ettiler. Şim
di o taraftaki, İslâmlar bu tarafa geliyorlar. Er-
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meniler; bizim zimmetimizden çıktılar. Bunlar 
bizim tabaamız değildir. Ermenistan'a iltihak 
etmişlerdir. Binaenaleyh hukuku esasiye, huku
ku beyned düvel kaidesine tevfikan bunlar ara
zilerinden, emval ve akaarlanndan sarfınazar 
edilmiş addedilirler. Nitekim Balkan'da bulunan 
düveli sagire Balkan hükümetleri bize aynen bu 
muameleyi tatbik etmişlerdir. Biz de mukabele 
bilmisil olmak üzere yapacağız ve yapmıya mec
buruz. 

REÎS — Efendim Muvazenei Maliye Encü
meninin bir mazbatası var-. 

Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 
Tevarihi muhtelifede encümenimize tevdi du

yurulan berveçhizir levayihi kanuniye mütalâa 
ve tetkik olundu. 

Birincisi : Düşman istilâsından kurtulan ma
hallerde eshabınm firar veya gaybubiyetine 
mebni sahipsiz kalmış olan emvali menkule ve 
gayrimenkule ile mezruat hakkında Heyeti Ve-
kilenin Kavanini Maliye ve Adliye encümenle
rince de bittetkik kabul olunan lâyihai kanuni-
vesi. 

İkincisi : Harbi Umumi esnasında haneleri 
hedim ve tahribedilmiş olan memaliki müs-
tahlasa ahalisine emvali metrukeden verilmiş 
olan hanelerin bilâbedel kendilerine4 icar veya 
tefviz edilmesi hakkında keza Heyeti Vekileden 
mevdu lâyihai kanuniye. 

Üçüncüsü: Tahtı işgalde bulunan memalikten 
hicret edelenrin kendi emlâk ve arazilerinden 
serbestçe istifade edinceye kadar bulundukları 
mahallerdeki emvali metrukeden meccanen istifa
de ettirilmesi hakkında Aydın Mebusu Dr. Maz-
har Beyin Lâyiha ve Dahiliye encümenlerinden 
mevdu, teklifi kanunisi. 

Encümenimize tevhiden müzakere ve tetkik 
olunmak kaydiyle tevdi buyurulmuş olan bu lâ
yihalardan her üçü de aynı hal ve mahiyette 
bulunan emvali metrukenin sureti idare ve ta
sarrufu hakkında muhtelif ahkâmı muhtevi olup 
bunlardan Adliye Encümenince de tetkik ve tas-
vibedilmi,ş olan birinci lâyihada yani ashabının 
firar ve gaybubetine mebni sahipsiz kalmış olan 
emvali menkule ve gayrimenkule ile mezruat hak
kındaki lâyihai kanuniyede bu kabîl emvalin; 
sahipleri nam ve hesabına olarak hükümetçe 
idare ettirilmesi ve esman ve bedeli icar ile ha
sılatı sairenin emaneten mal sandıklarına tevdii 
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ile bu hasılatın avdetlerinde gayrıez masraf ken- j 
dilerine iadesi hususu esas olarak kabul edilmiş I 
olduğu halde diğer lâyihalarda bervechi mâruz 
ayni suret ve mahiyette bulunan metruk bu kabîl l 
emvalden bâzılarının bâzı yerlerde bilâbedel 
ahara icar veya tefviz edilerek sahibi asliye ait 
bir hakkın nez ve iskatma gidilmesi yekdiğeriyle 
kabili telif olmıyacak ahkâmı mütezaddeyi muhte
vi görüldüğünden ve emvali metrukenin bilâbedel I 
âhara icar veya tefviz tekliflerini ihtiva eden 
ikinci ve üçüncü lâyihalarda bir kısım ahalii 
mağduremiz için muhik birtakım esbabı terfih 
ve ikdarı kasdeden ve encümenimizce de nazarı 
ehemmiyet ve itibare alınması vecibeden görü
len ahkâmı mahsusai mühimme hakkında heyeti 
umumiyenin tensip ve havalesi mucibince Şer'iye 
Encümeninde ifası ieabeden tetkikat dahi he
nüz ifa edilmemiş olduğundan bu bapta daha 
esaslı ve etraflı bir sureti tesviye teemmül ve I 
ihzar edilmek üzere mezkûr lâyihaların her üçü
nün de Şer'iye, Adliye ve Muvazene encümenle
rince müçtemian tetkikiyle tadiline encümenimiz
ce karar verilmiştir. Binaenaleyh keyfiyet bu 
dairede arz olunur. 
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Muvazenei Maliye Encümeni Reisi 

Saruhan 
Reşad I 

REİS — Muvazenei Maliye Encümeni esbabı 
mucibeli kanunu münasip görerek bu kanunun I 
müzakeresini teklif ediyorlar. Binaenaleyh Ad- f 
üye Encümeninin tanzim ettiği esbabı muci
beli kanun mevzuu müzakeredir ve söz Bolu I 
Mebusu Şükrü Beyindir. ^ I 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Efendim bu kanun 
bundan takriben üç ay mukaddem Şer'iye ve I 
Adliye encümenlerinin müştereken müzakere- I 
sinden geçti ve orada çok uzun mübahasattan I 
sonra bunun Şer'iye Encümenindeki içtihat I 
ve kanaata tevfikan gaip ve mafkudlar hak- I 
kındaki ahkâma tevfikan hallolunmasına: karar I 
verildi. Binaenaleyh bu kanunu kabul etmedi. I 
Şimdi yeniden bu esbabı kaldırarak teklif edi- I 
yor. Bendeniz diyorum ki, evvelki muameleyi I 
yeniden buraya getirmek lâzımgelir. I 

LÜTFÎ B. (Malatya) —. Efendim, emvali 
g&yrimenkulenin bedeli icariyle birtakım mez- I 
ma t bedelâtından bahsediliyor. Mezruat bedeli I 
bugünden elde olmadığı gibi meydanda hiçbir I 
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şey yok, bundan bahsetmekte mâna yok, son
ra bunlar bizim aleyhimize bir delil teşkil 
edecektir. Biz buradan gaybubet eden ana
sırı sairenin hangi harmanlarına vaziyed edi
yoruz ki, bunları tesbit edip de sahiplerine iade 
edeceğimizi bununla tesbit edelim; bu bir ke
re yanlış... 

Sonra amvali gayrimenkulenin bedeli icarı 
meselesine gelince; bunlar zaten ciheti şer'iyece 
vekilleriyle gelip müdafaa edip hakları olan
lara' zaten hakları şimdiye kadar verilmişti. 
Bugün bunların umumunu toplıyacak olur
sak, bundan bir semere husule getirecek ma
hiyette bir sev yoktur. Bu bir kere Hariciye 
Encümenine de gitmeli, oranın mütalâası alındık
tan sonra bu kanun müzakere edilmelidir. 

SÜLEYMAN SIIRRI B. (Yozgad) — Eten
din} malûmuâüniz geçen sene emvali metrıı-
keden birçok eyler, bağlar icara verildi ve şu 
suretle o bedeli icardan istifade edildi. Şu ka
nun Meclisi Aliden çıkmadığı için Hükümet 
geçen sene bu gibi emvali gayrimenkuleye ka
rışmadı. Bunlara Hükümetin müdahale etme
diğini görenler de meselâ bendeniz bir bağ 
isticar etmiş isem, yanında emvali metruke-
den bir bağ varsa; ondan da istifade çtmek 
için; burasını ben isticar ettim diyerek bir
çok fuzuli tasarruflar ihdas ediyorlar. Binaen
aleyh bunun Şer'iye Encümenine veyahut .Ha
riciye Encümenine gitmesi lâzımdır diyerek, 
tam istical edilecek bir zamanda, bendenizce 
bunun tehiri doğru değildir. Hükümet emva
li metrukeden istifade etmiyor. Birtakım fu
zuli müstecirler bundan istifade ediyor. Bo
yuna hedmediyorlar. 

EMİR Pş. (Sivas) — Efendim, bu emvali 
metrukeden Hükümet şimdiye kadar istifade 
edememiştir, Hükümet istifade edemediği gibi 
ahali de istifade edemiyor. Bu emval pejmürde 
bir halde kalıyor, bunun böyle olması doğru de
ğildir. Buna bendeniz de iştirak ediyorum. Fa
kat bunları meşru ve siyaseti lıazıramıza yakı
şır bir surette idare etmeliyiz ve aynı zamanda 
diğer vilâyatı meşgulede îslâmlara tatbik olu
nan birtakım muameleler vardır, tekmil onların 
emlâki, emvali, arazisi her şeyi mahvedilmek de
recesine gelmiştir. «Biz başka yerlerdeki müslü-
manların hukukunun zîyaa uğradığını görürken 
bunları 'bu halde bıratfemamız doğru.- bir şey de-
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ğildir. Bu emlâkin böyle pejmürde bırakılması 
da doğru değil, diğer malûm hükümetler bu em
lâkin tasarruf edilmesi için birçok mezalim yap
tıkları gibi, Hükümetin eline geçeceği vakte ka
dar şöyle olacak, böyle olacak diye hattâ em
lâklerinin tasarrufuna mâni olmuşlardır. Bu da 
cümlenizin malûmudur. Şurada bendenizin ak
lıma gelen bir şey varsa onu da Lûtfi Bey bira
derimiz söyledi. İBu kanunu müzakere etmeden 
evvel Hariciye Encümenince de bir kere müta
lâa edilsin ve onların da mütalâası alındıktan 
sonra gelsin diye bendeniz de beyanı mütalâa 
edeceğim. O suretle müzakere edilsin ve bu ci
het de nazarı dikkate alınsın. [Bendeniz bunun 
reddi taraftarı olmadığım gibi, bundan istifa
de edilmiyerek böyle pejmürde kalmasında da 
hiçbir menfaat mutasavvar değildir. Fakat diğer 
birçok Müslüman kardeşlerimizin emval ve em
lâki hakkındaki (muameleye mukabele etmemek 
ise bu da insanın kalbine dokunuyor, çok tees
sür hâsıl ediyor. Şu halde gerek şer'i, gerek hu
kuki kavanini nazarı itibara almakla beraber, 
haricî ve siyasi noktai (nazardan da Hariciye 
Encümeninden beyanı mütalâa edilsin, ondan 
sonra Meclisi Âlinizce bu hususta bir karar itti
haz edilsin. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Çok doğrudur, efen
dim. Bendeniz bunun reddi taraftarı değilim, 
her halü kârda bunun Hariciye Encümenine git
mesi taraftarıyım. 

OSMAN FEVZİ Ef. (Erzincan) — Emir Pa
şanın beyanatı veçhile evvelâ bendeniz de bu 
fikirdeyim ki, bu kanunun Hariciye Encümenin
ce siyaseten bir mahzuru olup olmadığı ciheti 
tetkik edilmelidir. ^Şer'iye cihetinden ise mese
lede birkaç şekil var, maddede deniyor ki: «Fi
rar veya gaybubeti» bu mutlak bir tâbirdir. 
Ermeniler ve saire bu gibiler «firar ve gaybu
bet» tâbirinin umumi şekliyle ifade olunamaz. 
Bunun hususi tâbiri şer'an (hurucu alelimam), 
(hurucu anıttaa) dır. Bunların ise malları Bey-
tülmale raptolunabilir ve Beytülmal bunu fü-
ruht edebilir. Yalnız gaip» hali malûm değil. 
Gaip, mefkud bunların hükmü şer'an başkadır. 
Bu cümlenizin malûmudur. Onlann malı bizim 
zımanımız tahtmdadır. Hâkimüşşeri onu mu
hafaza eder, yedi emniyetinde hıfzeder. Firari 
veya gaibin malının hasılatı alınır. O gaibin 
hesabına olarak... Halbuki bu hmta bahsetmek 
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istediğimiz bu kabîl değildir. Belki ona kinaye 
olan bâzı şeyler vardır. Lâkin bunun esası taat-
tan huruceden ve imam üzerine - imam ki o va
zife şimdi Meclisi Âlinizde temerküz etmiş
tir - buranın aleyhine hurucettikleri için, taat-
tan çıktıkları için bunların malı satılabilir ve 
Beytülmale esmanı verilebilir. Evvelâ bir kere 
siyaseti hariciyece tesiri olup olmaması tetkik 
edildikten sonra Seriye Encümenine havale 
olunmasını teklif ediyorum. 

CAVÎD B. (Kars) — Efendim, mahzuru si
yasi hakkında söyliyeceğim : Bizim memleketi
mizde bir şey yapacağımız zaman bir âdet var; 
acaba ecnebiler ne der? Acaba ecnebilere doku
nur mu? Gibi birtakım şeyler daima düşünü
rüz ve bu düşünmekle yapacağımız işten çekini
riz, halbuki bizim düşmanlarımız memleketimi
zi işgal ettiler, Anadolu'muzun bir kısmını, 
Trakya'mızı işgal ettiler, hiç böyle bir şey dü
şünmediler. Bugün benim Edirne'deki evim 
emvali metruke olarak idare olunuyor. Bana 
on para vermedikleri gibi benim vekilime de 
vermiyorlar- Aydın ve İzmir havalisinin ne 
halde olduğu malûm. Eskiden Ermeni Hüküme
tinin elinde kalan arazi ve emlâk de malûm. 
Düşmanlarımız bunların hakkında hiçbir şey dü
şündükleri yok. Bizim hakkımızda mahzuru si
yasi var mı, yok mu diye düşünmüyorlar. Eğer 
arkadaşlar, bu meselede mahzuru hukuki, adlî 
vardır demiş olsalardı arkadaşlar onu o za
man düşünürdük. Fakat kanun bunu da izale 
etmiştir. Emvali menkule olursa satılır, çünkü 
durmaz, çürür, mahvolur. Emvali gayrimenkule 
olursa muhafaza edilir. Sonra eahabı gelince 
iade edilir. Bunun için bendeniz mahzuru si
yasiyi gayrivârit addediyorum ve bu suretle 
düşünmemenizi rica ediyorum. 

ABDÜLHAK +EVFÎK B. (Dersim) — Efen
dim bendeniz de hakikaten Cavid Beyefendinin 
mütalâasına iştirak ediyorum. Mesele açıktır 
ve aynı zamanda uzun münakaşaya değmez. 
(İşitemiyoruz sesleri) Binaenaleyh bendeniz 
şunu da ilâve etmek isliyorum; Hükümetin 
şimdiye kadar ileriye sürdüğü Tekalifi Kanu
niye içinde bundan daha mühim daha mükem
mel bir teklif olamaz. Çünkü malûmu âliniz 
halkın hukukunu vikaye ediyor. Hem öyle bir 
vikaye ki efendim düşman istilâsı dolayısiyle 
şuraya buraya mecburi olarak gitmiş, açıkta 
kalmış kimselerin hukukunu muhafaza etmek 
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için Hükümet bu teklifi kanuniyi Meclise 
sevkediyorr Bu teklif halkın hukukunu muha
faza ve siyanet etmek noktai nazarından en 
muvafık bir tekliftir. 

MUSTAFA TAKİ Ef. (Sivas) — Efendim, 
Nusrat Efendi tarafından beyan olunduğu 
üzere Türkiye'de ikamet eden Rum, Ermeni 
alhali bunlar Türkiye'nin itaatinden huruç et
mişler, gerçi bizim kitabımızda, filanımızda 
«Ahkamı zdmmi» namiyle bir ahkâm var ise de 
fakat bu ahkâm bunlar hakkında" şimdi icra 
olunamaz bir hale gelmiştir. Çünkü onlar bü
tün kavanini şeriyeye itaati taahhütle memali-
ki Islâmiyede oturur! arsa şer'i Isla mm onla
ra verdiği hukuktan istifadeye hakları var
dır. Fakat bunlar itaatten huruç etmişlerdir, 
bilisti'klâl yaşamak istemişlerdir. Avrupa'ya 
gitmişlerdir. Türklerden ayrılmak için siyasi 
teşebbüslerde bulunmuşlardır, hattâ Ermenis
tan bile teşkil etmişlerdir. Hattâ bugünkü Yu
nanistan bile bizden o suretle ayrılan bir heyet
ten ibarettir. Onun için bunları zimmi addere-
rek şöyle böyle demek zannedersem bendenizoe 
zaittir, yalnız bir mahzur vardır M "Rumlar, 
Ermeniler bizim içimizde oturdukları halde 
haklarında ne muamele olacaktır? Ecnebi mua
melesi mi olacak? Bu, ileride beynelmilel bir 
sullh olursa «Ekalliyetlerin hukuku» namiyle 
ortaya çıkar. İşte o zaman bu taayyün edecek
tir. Ve bize de kabul ettirebilecekleri surette 
taayyün edecektir. O vakte kadar bunların em
vali muhafaza edilmelidir. Yani bütün bütün 
Hazineye maledilemez. Çünkü ne olacağı belli 
değildir. Bunların vaziyeti siyasiyeleri malûm 
değildir. Nasıl olacak? Bunlar hakkında ne ya
pılacak? İşte ancak bunlar mahzur olabilir.» Es
ki «Zimmi» gibi muamele olunacağını zannet
miyorum. 

MEHMED B. (Biga) — Fazla hukuk mev-
zuubahs değil. 

••• MUSTAFA TAKİ Ef. (Devamla) — Mev-
znubahs değil ama emaneten hıfzedilsin! Yok
sa doğrudan doğruya Hükümete mi maledil-
sin? Emaneten olması doğrudur. Emaneten bu 
emvali menkuleyi ise tabiî ziyadan muhafaza 
için fürüht etmek doğrudur. Ashabının hesabı
na olarak Hazineye emanet kaydedilmek şar-
tiyle emvali menkuleyi satmalı ve emvali gayri-
menkuleyi de icar suretiiyle tasarruf etmelidir. 
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Kanunun kabulünü teklif eylerim. Yalnız fık-
rai ahiresi ancak, avdet edenlerin... 

REİS — Maddelerde söylersiniz onları efen 
dini. 

LÜTFİ 0. (Malatya) —• Efendim, bu kanım 
zaittir, bilüzumdur. Zira elimizde bulunan ah
kâmı kanuniye mucibince bir şahsın vesayeti 
umumiyesi itibariyle hükümet, emvaline vazi-
yed etmek salâhiyetini haizdir, i ler şey için 
ayrıca kanun vaz'etmek bizim için bir şiar mı
dır? Bunun iğin zaten kanun mevcuttur. Hükü
met vesayeti umumiyesi itibariyle onları fürııht 
etmek hakkım haizdir. Bunları satıp bedelini 
müemmen bir mahalde hıfzetmek caizdir. O da 
beytülmali müslimindir. Emvali gayrimenku-
leyi icara verip bedeli icar almak Hükümetin 
vesayeti umumiyesi icabındandır. Bunlar için 
ayrı ayrı kanunlar yapıp da onlara birtakım 
vesaiki siyasiye vermek doğru değildir. Bina
enaleyh bu kanunun reddini teklif ediyorum, 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğru]) — Adli
ye Encümeni kendi noktai nazarına göre bir 
kanun tanzim etmiş ve buraya getirmiş. Bu me
sele geçen gün de arz ettiğim veçhile, geçenler
de Muvazenei Maliye Encümeninde Şer'iye ve 
Adliye encümenleriyle beraber uzun uzadıya 
müzakere olunmuş, neticede ahkâmı fıkhiye 
dairesinde ifayi muamele olunmasına karar ve
rilmiştir. Eğer müzakere edilecek ise her iki 
encümenin ittihaz ettiği karar ,mevzuu müza
kere olsun. Bunu teklif ediyorum. 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — 
Efendim; o zamanki Adliye Encümeni azaları 
değişmiş olmak itibariyle lâyihaya kimse sahi)) 
çıkmadı. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — O ka
rarda benim de imzam vardır. 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) - - ' 
E emval i metrukenin sureti idaresine dair Ad
liye Encümeninde kabul edilip Heyeti Celilc-
nize sevk edilen lâyihanın Muvazenei Maliye 
Encümenine havalesi şöyle olmuştur. Bu lâyiha 
Heyeti Umumiyeee ruznameye alınmış ve mü
zakeresine başlanmış idi; rüfekayi muhtereme-
den birisi emvali, metrukeden muhacirlere tev
ziat icrasına dair bir teklifi kanuni verdi. Bu 
nun üzerine bu teklifinin o teklifle birleştirilip 
müzakere edilmesi lâzımdır dendi. O lâyihayı 
arattık. Kavanin kaleminden izini takip ettik 

m 
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nihayet, o lâyihanın eski Muvazenei Maliye En
cümeninde olduğunu anladık ve teklifin o lâyi
ha ile birleştirilmesi heyeti celile kararı iktiza
sından olduğundan Muvazenei Maliye Encüme
nine vermiş idik. Eski Muvazenei Maliye Encü
meninde; «Bu malî mesele mühimdir. Adliye, 
Şer'iye, Muvazenei Maliye encümenleri birleş
sin de bir karar ittihaz «dilsin dendi. Bendeni;: 
vakayii anlatayım. Ondan sonra esası anlatırım. 
Bu üç encümen Müi'id Efendi hazretlerinin tahtı 
riyasetlerinde şurada içtima etmişti. Birçok mü
zakereden sonra denil diki: «Gaip ve mef kutlar 
hakkındaki ahkâmı ımmmiyeye göre bunlar hak
kında da idareten muamele edilirse böyle bir 
kanunun şevkine lüzum kalmaz» verilen karar 
budur. 

LÛTFİ B. (Malatya) — Pek doğru bir ka
rardır. 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Devamla) 
— Kararın doğruluğuna bir şey demiyeceğim. 
Bendeniz muamelâtta bunun ademikifayetine fi
ilen kaani oldum. Sahibi her ne suretle tegyyüp 
etmiş olursa olsun, bu tegayyüp edenlerin içeri
sinde hiyaneti vataniye cürmiyle tahtı maznımi 
yette bulunanlar da vardır. Bunların emvali or
tada duruyor. Emvalin bir kısmına zilyedler de 
vardır. Bunların vâziülyed olmaktan başka hiç
bir sıfatı hukukiyeleri yoktur. Sonra memleke
tin hayatı aleyhinde fesad tertibatından sonra 
fürceyabı firar olmuş, memaliki eenebiyeye git
miş adamlar vardır. Bunlar bulundukları ma
hallerdeki şehbenderlikten o memalik kâtibi adil-
j iğinden musaddak bir vekâletname ile her hangi 
bir adamı tevkil ediyorlar. Emval ve emlâkinin 
füruhtuna salâhiyet ve vekâlet veriyorlar, mah
kemeye müracaat ediyorlar, mevzuatı kanuniye-
ıniz mucibince mahkemeler bu vekâleti kanuni-
yeyi kabul etmek mecburiyetinde kalıyor. Dâva 
edip hakkını füruht ve feragat ediyor. Bir iki 
ay sonra belki İstiklâl mahkemesince veya malı-
kemei aidesinee mahkûm olacak adamlar, müc
rimler bu tarik ile işlerini birer birer görüyorlar. 
Hükümet bunlara kanunen bir şey yapmaktan 
âcizdir. Vaktiyle emvali metrûkeye ait bir kanun 
vardı. O kanun bir kararname ile mevkii meriyet
ten kaldırıldı. Onun yerinede yeniden bir maddei 
kanuniye ikame edilmemiştir. Mahkemelere mü 
racaat ediyoruz. Mahkemeler «biz bu hususta 
hükümetin vekâleti âmmesini tanımıyoruz» di-
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yorlar ve bize mahkemeler «nasıl gasıp ve fu
zuli oturuyorsun, sen necisin ?» Diyorlar. 
Mahkemeler bizim kanunlarımızla hüküm 
vermek mecburi'yetinde olan mahkemeler 
dir. Bunların emvali şunun bunun elinde kalı
yor. Buna karşı mesuliyet Hükümete teveccüh 
eder. Yani beytüjmale teveccüh eder. Orta yer
de kalan mallardan dolayı yine bir kısım tebaa
nın hukukunu beytülmalden tazmin etmek mec
buriyetinden kurtulmak esbabını istikmal ıstı-
rarmdayım. Yani bilâhara tazmin mecburiyetin
de olduğumuz adamların emlâk ve emvalin', ida
reye salâhiyetim olmalı ki, kendi mahkememe 
derdimi anlatabileyim. İşte bu kanun bu zaru
retten doğmuştur. Binaenaleyh. Muvazene Encü
meninde diğer encümenlerle birleştiğimizde itti
haz ettiğimiz kararı mahkemeye tebliğ ettik. 
Buna karşı mahkeme vekâletname mucibince di
yor ki: ortada tasarrufa salâhiyettar olan b*r şa
hıs vardır. O ne gaiptir ve ne mefkuttur. Kanu
na muvafık bir vekâletnamesi vardır*. Binaena
leyh bu dâvası doğrudur. Hakkı tasarruf sabit
tir. Sonra Vekile de; «Sat al parasını gönder, 
efendiye», diyor. İşte şu vaziyet karşısında sa
hipsiz kalan emval hakkında vekâlet ve salâhi
yeti kanuniyesi olanlara karşı Hükümet kendi
sinde kanunen muamele yapmak imkânını bula
mıyor. îdareten dahi muamele yapmak isteme
diği içindir ki, böyle bir lâyihayı kanuniye tan
zim ettik ve Adliye Encümeniyle burada uzun 
uzadıya müzakere ettik. Aramızda esasatı huku
kiye itibariyle hiçbir fark yok, siyasi noktâi na
zardan dahi milletin hiçbir şaibe altında kalması 
için bir şey de yoktur'. Binaenaleyh kanunun is-
tinadettiği esas gerek fuzuli olan zilliyetlere 
karşı Ve gerek yine tebaamızdan olan ve belki 
mahkûm bulunan birtakım adamlara karşı bey-
tülmalin hukukunu muhafaza noktai nazarından 
bir salâhiyeti kanuniye temini maksadıdır. Ben
deniz bu kanunun kabulünü musip ve hattâ za
ruri görüyorum ve tecviz buyuruyorsanız bir
takım adamların malı kapanın elinde kalsın, yağ
ma edilsin muhafaza edilmesin. Benim diyeceğim 
yok. 

NUSRAT Ef .(Erzurum) — Vekil Beyefen
di, buyurduğunuz şeylerle ahkâmı tedahül ettir
diniz, memaliki müstahlasada cari olan ahkâm 
başka bu başka. Oralarda tedvin edilecek ahkâm; 
ahkâmı esasiyedir. Buraları bilmeni. Fakat ora
lar için sağlam bir esasa raptetmek lâzımdır. 

221 
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MALÎYE VEKlLÎ HASAN B. (Trabzon) 

Kanunun bir maddesi de memaliki muhtahlasa-
dan başka yerlerde aynı ahkâmın cari olmasından 
ibarettir. O maddelere geçildiği zaman görüle
cektir hoca efendi hazretleri. 

NUSRAT Ef. (Erzurum) — Okudum efen
dim, biliyorum. Burada cari olan ahkâm orada 
da cari olamaz. 

MUSTAFA SABRÎ Ef. (Siird) — Efendim 
ahkâm zamanla mukadyyettir. Şimdi böyle bir 
kanun yapılmıyacak olursa zararlar dehşetli bir 
yekûna baliğ olur. ilerde bu mutazarrır olanlar 
sizden tazminat istiyecekler ve bunlar ödenil-
miyecek bir hale getirilecektir. Bin liralık bir 
malı olan yüz bin lira malım vardır diye müba
lâğakârane müddeiyatı kâzibede bulunacak. Bu 
gibi tezviratm önüne set çekmek için bu kanun 
elzem ve ehemdir. Hattâ bu kanundan evvel 
1330 senesinde buna mümasil bir kanun 
yapılmıştır. Böyle mübalâğakârane müddeiyata 
meydan vermemek zaten Hükümetin vazaifi as-
liyei kazaiyesindendir. Mefkudların hukukunu 
sıyaneten hasbelvelaye, hasbelvesaye böyle yap-
mıya mecburdur. Yalnız bâzı "rüfeka bu kanu
nun bir noktasına itiraz ediyorlar. Diyorlar ki. 
vekâletnameler mer'i olmıyacak, bu,kanunun ta
rihi neşrinden itibaren tabiî mer'i olmıyacaktır. 
Çünkü mer'i olacak olursa hiçbir emvali menkule 
veya gayrimeııkulenin idaresini ele alamazsınız. 
Binaenaleyh bu kanunun kabulü taraftarıyım. 

ALÎ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Efendim bu 
kanun zannediyorum ki, taamüle muvafık bir 
kanundur* Yunanlılar böyle yapıyor, her taraf
ta böyle yapılıyor. Binaenaleyh bu kanunun ka
bulü lâzımgelir. Kanunu esas itibariyle kabul 
ediyorum. Yalnız bir hâtıra olmak üzere bir şey 
söylemek istiyorum, acaba bu mahzur varit mi
dir? Yunan istilâsı altında bulunan araziyi bu
gün onlar idare ediyorlar. Bizim bunu yapmak 
hakkımızdır ve zaten taamüldür demiştim. Fa
kat biz bunu yapacak olursak elyevm Yunan iş
gali altında bulunan îzmir, Bursa, Balıkesir ve 
memaliki saire var. Acaba bu adamlar oradaki 
kardeşlerimize başka türlü mezalime kıyam et
mezler mi? (Zaten ediyorlar sadaları) emlâk iti
bariyle diyorum rica ederim. Ben bunu bir hâtı
ra olmak üzere söylüyorum. Böyle bir mahzur 
varit ise elyevm Yunan elinde arazisini bırakıp 
buraya kaçmış vatandaşlarımız içimizde yani 
memleket dahilindedir. Bunlar mutazarrır olur. 
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OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — Zaten be

nim bir şeyim kalmadı... 

ALI ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Müsaade bu
yurun efendini kalmadı değil, ben biliyorum ki. 
el'an oradaki arazisinden icar alan ve teneffu 
eden adamlar var. Benim tanıdığım bir zat Ma-
nisa'daki çiftliğinden icar alıyor. Fakat sonra 
alamaz. Binaenaleyh kanunun aleyhinde olma
dığımı söyledim. Taamül de böyledir. Bunu da 
söyledim. Bu âdeta gaybubet edenlerin, firar 
edenlerin hukukunu muhafazadan ibarettir. Fa
kat bunun meşru olduğunu nazarı itibara almı-
yacak derecede kahbe bir düşman vardır, kar
şımızda. Bu düşman bize daha fazlasını yapar 
ise ben bundan korkuyorum. Günkü arada mü
tareke vardır; bilmem ne vardır. Biraz daha 
tehir edelim. Benim düşüncem budur. Yani 
esas itibariyle bendeniz buna taraftarım şu nok
tayı teemmül buyurun, benim hatırıma ge
len şey varit değilse o zaman kabul ediniz. Va
rit ise şimdilik kabul edilmesin. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Efendi
ler ; burada nazarı dikkate alınacak bir şey var
dır. Bir kere gaipler hakkında bizim ahkâmı şer'-
iyemiz bu hususu mütekeffildir. Yani Hükü
met böyle gaip olanların emvalini sıyanet ve 
vikaye ile mükelleftir. Diğer cihetten efendi
ler; bizim memleketimizden firar edenler han
gi hissin saikı ile firar ediyorlar? Nusrat Efen
di Hazretleri demin buyurdular ki ; vilâyatı 
Şarkiyede memleketine avdet edecek eli kansız 
cinayetsiz hiçbir fert yok. Bunlar böyle met-
buuna ihanet etmiş, komşusunu kesmiş kimseler
dir. Kesmemişler varsa gelsin efendiler, ba
şımız üzerinde yeri var ve bütün emlâkini ve
relim. Biz kimsenin emvalini gasbetmek iste
miyoruz, kimseye gadretmemek istiyoruz. Bu 
kanunun mahiyeti yanlıştır. Efendiler memle
kete hiyanet yapmış, komşusuna, vatan kar
deşine hiyanet etmiş, Devletin bünyesini sar
sacak ihanette bulunmuş kimselerin bu memle
kette yeri yoktur. Binaenaleyh bu kanun «Em
vali doğrudan doğruya Hazineye varidat kay
dolunur» mahiyetinde gelse idi - ki bunda ah
kâmı kanuniye mevcuttur - bunun noksanı var 
ise temenni ederdik ki bunu ifa etsinler. Fakat 
diğer taraftan her ne suretle gaybubet etmiş, 
şer'an hiyanet etmemiş olan kimselerin hukuku-
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nu kimse zayi edemez. Onu muhafaza etmekle 
mükellefiz efendiler. 

Vekâletin şekline gelince; bizim memleke
timizden ayrılmış bir kimse nerden vekâletna
me gönderecektir? İstanbul'da ki makamattan 
verilecek kararnameleri keenlemyekün addet
tikten sonra bunları neden edemiyeceğiz ? işte 
efendiler vereceğiniz kararlar bu olacaktır. 
Memleketimize hiyanet etmiş olan bir kimsenin 
buradaki emvalinin böyle gayrimeşru vekiller 
tarafından idare •edilmesi katiyen kabul edile
mez. Fakat limazeretin 'gaybubet edenler bizce 
makbuldür. Ticaret için, bilmem ne için gaybu
bet edenler ta'biatiyle mazurdur. (Bunların ah
kâmı karışıyor efendiler. Bu karışıklık muhalifi 
seridir, muhalifi kanundur. Bu noksandır. Son
ra; kanun ile maksat arasında lazîm fark var
dır. Zannederim ki, vekilimiz bu 'hususta Heye
ti Celileııin müsaade etmiyeeeğinden tereddüt 
ediyor. Yani bir 'gaibin emvaline bugün vela
yeti âmmesi dolayısiyle Hükümet vaziyed etmiş
tir. Fakat benim bu yaptığım hareket muvafıkı 
kanun mu, muvafıkı şer'i midir? diye tereddüde 
düşüyorsa, Heyeti Celile zannediyorum ki, yer
den göğe kadar beytülmali v^ onların hukuku
nu muhafaza ve vikaye için Hükümete müsaade 
eder. Bunun için bir kamına lüzum yoktur. Ma-. 
lûmuâlileridir ki ; mahkemei şer'iyelerin de bu 
hususta salâhiyetleri vaı-dır. Ha beytülmal, ha 
şer'iye veznesi, hepsinin mercii birdir, müsavi
dir, bu bir fetva meselesidir. Yoksa Hazinenin 
ikisi de birdir. Şimdiye kadar fakidlerin, gaip
lerin, mücrimlerin, sabilerin, ma'tunların, mec
nunların emvali, emlâki beytüîmalde hıfzedilir-
di. İşte o .ahkâm yine bakidir. Beytülmali müs-
limin emanetlerini hotbe hot alır, muhafaza eder. 
Bizim memleketimizden ayrılıp da bilâhara ge
lecek plan kimselerin bu memlekette ne emvali 
ve ne de vatandaşlık hakkı olmadığından bu 
emval üzerinde ne hakkı tasarrufu olabilir? Ka
nun bu mahiyette doğru değildir. Azîm fark 
vardır, adaletsizlik olur efendiler. 

HASAN BASRt B. (Karesi) — Efendim, bu 
lâyiha Heyeti Celileye geldiği zaman bunun en 
çok taraftarı olmak üzere lehinde 'bendeniz bâ
zı müdafaatta bulunmuştum. Bilâhara diğer bir 
lâyiha ile tevhidine karar verildi ve bu Heyeti 
Umumiyeden encümene sevk edildi. Esas itiba
riyle böyle, bir şeyin lüzumuna ben de kaaniim 
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I ve evvelki kanaatimde sabitim. Hattâ Hüseyin 

Avni Beyefendinin buyurdukları veçhile, daha 
umumi ve daha şâmil bir surette yapılmasına 
dahi taraftarım. Yalnız Ali Şükrü 'Beyefendinin 
buyurdukları mahzur bu hususta bizi biraz te
reddüde sevk etti. Esasen evvelce c'Jz istemiş
tim. Sırf bu tereddütten dolayı sözden vaz geç
miştim. Tekrar bu kanaati arzı bir vecibe bil
diğim için buraya çıktım. Bu lâyihanın bir mad
desinde memaliki mustahlasa haricinde bulu
nan yerlerde dahi aynı muamelenin tatbik olu
nacağı yazılıyor. Bu tatbikata başlanır başlan* 
maz zaten Yunanlıların mezalimi altında inli-
yen memleketimizde pek meşru olarafk tevessül 
ettiğimiz bu muameleden dolayı daha ziyade me
zalim icra edilmesi ihtimali galiptir. (Bendeniz 
esas itibariyle buna taraftar olmakla beraber 
eğer her halde Meclisten böyle bir kanun çık
masına lüzum ve ihtiyacı hakiki varsa bir ka -
rari idari ile veyahut Hüseyin Avni Beyefen
dinin buyurdukları talikle bu meselenin te
mini mümkün olamıyacaksa o halde şu lâyi
hanın biraz daha tehir olunarak memaliki 
meşgulemizin istirdadı zamanına talik edil
mesini bendeniz daha muvafık görüyorum. 

i Yine arz ediyorum ki; dün olduğu kadar 
bugün de buna şiddetle taraftarım. Fakat efen
diler, memaliki meşguleden hicret etmemiş 
birçok kardeşlerimiz var, birçok dindaşlarımız 
var. Bunlar hakkında esasen birtakım gayri-
kaııuni, gayriinsani muamelât tatbik olunuyor. 
Hattâ ailelerine tecavüz edilmek suretiyle bir
çok hakarat ve mezalim yapılıyor. Bu vesi
leyle de daha başka vadide Yunanlıların daha 
fazla mezalim yapmak ihtimali galiptir. Bunu 
bu kadar söylüyorum. Bir celsei aleniyede ol
duğu için fazla söyliyenıem. Binaenaleyh ben
deniz bu lâyihai kanuniyenin tehiri .müzakere
sini teklif ediyorum. 

SALİH E. (Erzurum) — Arkadaşlar be
ni iyi dinlemenizi rica ederim. Vilâyatı müs-
tahlasanm hini işgalinde firar edenlerin em
vali menkule ve gayrimenkuleleri için teklif 
edilen şu kanun üzerinde bir şey arz etmek 
istiyorum. Vilâyatı müstahlasadan Erzurum, 
Van, Bitlis hattâ kısmen Trabzon'da bulu
nan bâzı vatandaş Hiristiyanlar Harbi Umu
mi iptidasında şehirlerin istilâsı dolayısiyle 

j memleketimize sokularak birçok kan döktük-



ten sonra insaniyet gördüğü, efendilik gör
düğü Müslüman kardeşlerinin evlerini, emva
lini yaktılar. Şehirlerin istirdatları dolayı-
siyle kaçtılar. Hattâ Erzurum merkezi dâhi
linde Hüseyin Avni Beyin söyledikleri veç
hile hiristiyanlar mütaaddit evlerde insanlar 
yakmıştırlar. Ve sıbyanı âdeta duvara mıhlan
mış oldukları halde ordumuz gidip kurtarmış
tır. 

NUSRAT Ef. (Erzurum) — Bu suretle 
şdhidedilen on beş bin kişidir. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Hükümet o va
kit bu ciheti nazarı tetkika alıp hemen Erzu
rum'un sureti kafiyede üçte ikisi Ermeniler 
tarafında olduğu için bir hükmü şer'î 
ve kanunla, mezalim yapan, Müslümanların 
emvalini ihrak ederek onları katleden eşhasın 
hanelerini ahaliye taksim etmelidir diye em
rederek taksim etmişlerdir ve hariçte satıla
cak hiçbir şey kalmamıştır. Bu adamlar teslim 
aldıkları tarlaları nadas ve haneleri imar ede
rek içerisine sokulduktan sonra, tekrar İstan
bul'un ve Meclisi Âlinin vermiş olduğu bir ka
rarla, bu haneler tekrar istirdadedilerek icara 
raptolunmuştur. Erzurum'da mesele böyle ol
makla beraber... 

İSMAİL B. (Erzurum) — Hattâ tamirata 
aidolan bedeli de vermediler. 

SALİH Ef. (Devamla) — O hanenin bedeli
nin bir mislini de tamire sarf ettiği halde o 
adamların ellerinden aldılar ve bugün elîm bir 
vaziyettedirler. Erzurum böyle olmakla beraber 
bütün Osmanlı tarihinin ve Rus tarihinin şaha
deti veçhile Van vilâyetinde kamilen Ermeniler 
Müslüman mahallâtmı yaktılar ve harabettiler. 
Hattâ bütün dünya bunu bilir. Ruslar bunun 
üzerine tarihî harblerinde bunu yazmışlar ve 
Ermeniler Van'da, Erzurum'da şöyle şöyle me
zalim yaptılar, demişlerdir. 

REİS — Maddelere girmiyelim. Esas üze
rinde söyleyin. 

HAKKI B. (Van) — Van'da da tek Müs
lüman evi kalmamıştır. 

SALİH Ef. (Devamla) — Hükümet bu gaip
lerin hukukunu muhafazaten bu emvalin muha
fazasını talebediyor. Başka bir fikir düşünmü
yor ve bu suretle Hükümet bu teklifi veriyor. 
Tabiî Hükümet bundan başka maksat takibetmi-
yor. Bundan en ziyade mutazarrır olan, evleri, 
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malları yanan, yakılan o fukara halktır. Çün
kü o haneler esasen başka bir vaziyette harap 
bırakıldığı halde bilâhara bunları zarardidele-
re verdikleri halde ve bunlar da o haneler üze
rinde büyük tamirat yaptıktan sonra tekrar 
alınmak isteniliyor. İkinci cihete gelince : Bu
nu açıkça kabul edelim ki, bu mühim bir mesele
dir. Bilâtefrikı cins ve mezhep Hükümet şekli 
altında yaşıyan her Hükümet ve her millet için 
hukuku tasarrufiye en büyük bir meseledir. 
Yani bunu bir derece}^ kadar ince düşünmek 
lâzımdır. Sonra Trakya'da ve sairede arkadaş
larımızın bildirdikleri gibi birçok Müslümanlar 
vardır. Onlar mezalim gördükleri için oradan 
gaybubet, edip buraya gelmişlerdir. Memaliki 
meşgulede sahipsiz birçok aileler kalmıştır. Şim
di hfa sulhun neticesindeki hükme ve şeraiti sul-
hiyeye dâhil olması lâzımgelen bu mesele üze
rinde suratta bir karar verirsek, bu emlâkleri 
hükmen diğerlerine ita edersek, bunları her han
gi bir ferde devredersek ve hattâ o adam bedeli 
mukabilinde alsa dahi yine o adamın ikinci bir 
mazarrata giriftar olacağı muhakkaktır efendim. 

REİS — Maddede bunlar yoktur efendim. 
Olmıyan şeyler üzerine söz söylemeyin. . 

SALİH Ef (Devamla) — Sonra efendim, bu 
mesele gaibin emvali hakkında ne gibi muamele 
yapılması icabederse bu evvelemirde Şer'iye ve 
Adliye encümenime gidip biKhassa Şer'iye En
cümenince buna ne gibi bir fetva ve ne gibi 
hükmü şer'î vermek icabederse ona tatbiki mu
amele edilsin. Bir kere oraya gitsin ve tet'kikat 
fora edilsin. 

REİS — Ömer Vehbi Efendi buyurun. 
ÖMER VEHBÎ Ef. (Konya) — Dainiz de 

Şer'iye Encümenine havalesi lâzımgelir diyecek
tim Salih Efendi biraderimiz buyurdular efendim. 

HAMİD B. (Biga) — Malûmuâlileri olduğu 
üzere bu kabîl emvali metrukenin keyfiyeti 
idaresi hakkında evvelce tanzim edilmiş bdr ka
nun vardır. Fakat o kanun Hükümete hakkı 
tasarruf ve hakki dâva bahşetmemekte oldu
ğundan emvali metrukeye karşı Hükemetin ve
layeti âmmesi dolayısiyle vukubulacak müda-
heleden dolayı dâva mahakim tarafından red
dediliyor. Tatbikatta böyledir. Adliye Encü
meninden teklif edilen bu maddei kanunîye 
bundan neşet etmiştir. Binaenaleyh füruhtu 
hakkında bir kaydı kanuni yoktur. Gaip ve 
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mefkut hakkındaki ahkâmı şer'iyeden bahis 
buyuruyorlar. Malûmuâliniz gaip ve mef-
kudun hükmü, vefatına veyahut doksan | 
yaşını ikmal edeceği zamana kadar Ihukuku 
müktesebesinin devamından ibarettir.. Halbuki 
emvali gayrimenkule daima duçarı tahavvü- I 
lât olduğundan ve ashabı da geyrimevcut bu
lunduğundan velayeti âmme hasebiyle Hükü- | 
met tarafından bunlara hakkı tasarruf temini 
zaruridir. Binaenaleyh bu kanunun ne siyaseti 
düveliyeye şümulü ve ne de ahkâmı şer'iyeye 
mugayereti vardır. Binaenaleyh bu kanunun 
kabulünü teklif ederim. (Müzakere kâfi ses
leri) 

REÎS — Efendim kifayeti müzakere hak
kında mütaaddit takrir aldım. Müzakereyi kâ- ' 
fi görenler lütfen ellerini kaldırsın. Müzakere 
kâ | i görüldü. 

Karesi Mebusu Abdulgafur Efendi ile rü-
fekası bu kanunun tehiri müzakeresini teklif 
ediyor. Bundan başka diğer takrirler de var, 
okunacaktır. 

Riyaseti Celileye 
16 . IV . 1338 

Zirdeki maddenin ayrıca bir madde olarak 
işbu kanuna ilâvesini teklif eyleriz. 

Kars Kars Kars 
Cavid Fahreddin A. Rıza 

Ardahan Bayezid Van 
Hilmi Şevket Tevfik 

Madde 3. — Hudut haricinden veya düş-
man işgalinde kalan araziden gelen muhaciri- I 
nin sakin bulunduğu veya bulunacağı bu nevi j 
emlâk ve arazi için kendilerinden hiçbir bedel 
talebedikniyecektir. 

REÎS — Bu takrir maddelere taallûk eder. 

Riyaseti Celileye 
16 . IV . 1338 

Madde 2. — (Harbi Umumi esnamnda hane
leri hedim ve tahribedilmiş olan mahaller aha
lisine emvali metrukeden ita edilmiş bulunan ı 
haneler için tahakkuk etmiş ve edecek bede-
lâtı icare aranılmıyacaktır.) 

ikinci madde olarak tedvin olunması zaruri. 
bulunan berveçhi balâ teklifin kabulünü arz , 
eylerim. 

Van 
Hakkı i 
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RElS — İsparta Mebusu Hüseyin Hüsnü 

Efendinin takriri var. 
HÜSEYİN HÜSNÜ Ef. (İsparta) — Ben.m 

ki vekâletlere aittir. 
REİS — O halde maddelere aittir. Kalsın. 

Riyaseti Celileye 
İşbu kanunun Sıyaseten bâzı mahzuru dahi 

bulunduğu cihetle şimdilik tehirini talep ve 
teklif eylerim. 

Bayezid 
Şevket 

Riyaseti Celileye 
Bu kanunun reddiyle ahiren Adliye Encü

meninin Şer'iye Encümeniyle birlikte yaptığı 
esbabı mucibeli kanunun müzakeresini teklif 
eylerim. 

Erzurum 
Nusrat 

REİS — Mevzuu müzakeremiz de bu esas 
üzerindedir. Şer'iye Encümeininden gelmiş 
bir şekil yoktur. Adliye Encümeninin bir şekli 
var. Evvelâ tehir hakkındaki Karesi Mebusu 
Basri Beyle rüfekasmın takririni reyinize ko
yuyorum. 

İSMAİL ŞÜKRÜ Ef. (Karahisarı Sahib) — 
Efendim, Şer'iye Encümenine evvelce verdik
ten sonra tekrar Muvazene Encümenine gönde
rilmiştir. (Gürültüler). 

REİS — Tehiri müzakere takririni kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmedi. O 
halde müzakere kâfi görüldüğüne nazaran mad
delere geçilmesini reyinize arz edeceğim. Lûtfi 
Beyefendinin takriri maddelere geçilmezse tabi-
atiyle hâsıl olur. Maddelere geçilmesini kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. (Ekseriyet yok ses
leri) 

İSMAİL ŞÜKRÜ Ef. (Karahinarı Sahib) — 
Karar iktizasındandır. Şer'iye Encümenine git
mesi lâzımdır. 

REİS — Efendim, maddelere geçilmesini 
kabul edenler lütfen el kaldırsın. Maddelere 
geçilmesi kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okuyalım. 
İSMAİL ŞÜKRÜ. Ef. (Karahinarı Sahib) — 

Reis Bey, usule dair bir mesele arz edeyim. 
REİS — Buyurun. 
İSMAİL ŞÜKRÜ Ef. (Karahinarı Sahib) — 

Bu "kanunun heyeti umumiyesi Muvazenei Ma-
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liye ve Şer'iye ve Adliye encümenlerine havale 
edilmişti Muvazenei Maliye; emvali Devlete 
taallûk etmediğinden salâhiyetimiz dâhilinde 
değildir, demiş. Fakat böyle bir şey Şer'iye 
Encümenine gelmemiş. Binaenaleyh tekrar Şer'-
iye Encümenine havalesi lâzımgelir. Biz tekrar 
bu kararımızın aleyhinde yürüyenleyiz. 

REİS — Heyeti Umumiye ne suretle tasvi-
bederse onu takibedeceğiz. 

İSMAİL ŞÜKRÜ Bf. (Karahisan Sahib) — 
Rica ederim evvelki kararımızı bozmıyalım. 

Madde 1. — Düşman istilâsından kurtulan 
mahallerde ashabının firar veya gaybubetine 
mebni sahipsiz kalmış olan emvali menkule Hü
kümetçe usulü dairesinde bilmüzayede füruht 
ve emvali gayriraenkule ile mezruat keza Hü
kümetçe idare edilerek esman ve bedeli icar 
ve hâsılatı sairesi masarifi vakıa badetteıızil 
emanet hesabına kaydedilmek üzere mal san
dıklarına tevdi olunur. Ancak bunlardan avdet 
edenlerin emvali gayrimenkuleleriyle emaneten 
malsandığma teslim edilmiş olan mebaiiğ ken
dilerine iade olunur. 

LÛTFl B. (Malatya) — Hükümetten sual 
ediyorum. Şimdiye kadar bunların emvali met
ruke ve menkuleleri hakkında ne muamele yapmış
tır? Ve bunu hangi salâhiyetine istinadettir-
miş? Eğer salâhiyeti kanuniyeye istinadetmişse 
o halde bu kanuna ne lüzum vardır? Yok eğer 
bir salâhiyeti kanuniyeye istinadetınemişse ne
ye istinadetmiş ? Şimdi onu soruyorum. Onu 
meydana koysun. Söylesin. Teklif ediyorum. 
(Pek doğru sesleri) 

MALİYE VEKÂLETİ MÜSTEŞARI ZE
KÂ! B. — Müdahale sebk etmiyenler hakkın
da hükümet velayeti âmmesi suretiyle muame
le yapmıştır. Müdahale sebk ettiği zamanda, 
mahkemeye müracaat ettiğimiz zamanda mah
keme, bizim velayeti âmmemizi tanımamıştır. 
Bunlar şurada, burada kalinistir. 

LÛTFl B. (Malatya) — Efendim bir sual 
soracağım. Bu velayeti âmmeyi size tevdi eden 
kimdir? 

MÜSTEŞAR ZEKÂ! B. — Ahkâmı şer'iye-
dir. 

LÜTFİ B. (Malatya) — Evet ahkâmı şer'-
iyedir. O ahkâmı şer'iyeyi tanımıyan mahkeme 
varsa onu yıkmalıdır. 

MÜSTEŞAR ZEKÂ! B. — Mahkemei niza
miyedir. 
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LÛTFl B. (Malatya) — Mahkemei nizamiyye 

şer'iyeye merbuttur. 
MUSTAFA TAKİ Ef. (Sivas) — Efendim 

ahkâmı şer'iye bu salâhiyeti kuzata vermişti <• 
ve onun için bunu mal memurlarına vermemiş
tir. Mal memurları müşkülâtta kalıyor ve ka- v 
lıriar. Mahkeme huzuruna varınca onun bir-
mevkii ve sandalyası yoktur. Ne müddei, ne 
müddea aleyhtir. Meğer ki şahsı salis sıfatiyle bir 
alâka, göstere. Onun için bendenizin buna bir 
çare olarak hatırıma geliyor ki; bu, velayeti 
âmme salâhiyetini, ki bıı hükümete aittir, mu
kaddema da kadılara verilmiştir. Bu salâhiyeti 
Maliye Vekiline versek, o sıfatla Maliye vekilleri 
mahkemeye dühui edebilse, ne söyliyecekse, 
meselâ o ,şahıs lıakkında hiyaneten veya ihneten 
firari olduğunu veyahut gaib olduğunu mah
kemede dermeyan etse ve onların emlâkini mü
sadereye bir salâhiyet versek acaba nasıl olur? 
Bunda bir mahzur var mıdır? Bu bapta ülemayi 
kiram arkadaşlarım lütfen söz söylesinler. 

Bir de «fendim, mademki maddelere geçil-, 
mistir. Maddenin bir fıkrai istisnaiyesi vardır 
ki aşağıda «Ancak bunlardan avdet edenlerin 
emvaligayrimenkuleleriyle emaneten mal san
dığına teslim edilmiş olan mebaiiğ kendilerine 
iade olunur.» diyor. Bunları vâdetmiyelim. Şim
diden ellerine senet olmasın. Sonra memleketi
mize ne sıfatla avdet ediyorlarsa beyneddüvel 
ittihaz olunacak veyahut bizim vereceğimiz 
şekli hukukiye nazaran haklarında bir muame
le yapılır. Onun için şimdiden bunlara vâdet
miyelim. Bu esbaptan dolayı maddenin bu fık
rasının tayymı teklif ederim. 

HAMİD B. (Biga) — Fıkranın o kısmı 
meşruiyeti teminden ibarettir. Düşmanlarmıız 
bu kaydı görsünler. 

EMİR Pş. (Sivas) — Efendim; maddei 
kanuniye aynen kabul edilemez. Çünkü Taki 
Efendi Hocanın dediği gibi burada bir vait 
var. Avdetlerinde kendilerine verilecek diye. 
Halbuki Hükümet şimdiye kadar vazifesini yap
mış değildir. Eğer yapmış olsaydı müşkülâta 
düşmiyeeekti. Şimdi bu kanun anasırı saireden 
firar edenlerin hepsine şâmildir. Binaenaleyh 
kanun muzırdır. Hükümet şimdiye kadar 
düşünüp bu,gibiler hakkında iki, üç &y için 
bir müddet tâyin ederek bir kanun ilân et
miş olsaydı esasen maksat hâsıl olacaktı. Bi
naenaleyh bu kanun kabul edilecek olursa, ha-
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kikaten menfaatten ziyade mazarrat tevlidede-
cektir. Şimdi Hükümet evvelemirde bu maddei ka-
nuniyeyi getirmezden evvel iyi düşünerek di
ğer bir maddei kanuniye getirmeliydi ki, (Bun
lardan şu kadar müddet zarfında bizzat gel-
miyenlerin malına sahip eıkmıy anların vekâ
leti kabul edilmez.) Hükümet bunlar hakkında 
iyice tahkikat yapabilirdi. Şimdi bu mesele 
teşmil edilmiş, aynı zamanda kendilerine av
detlerinde vermek vadediliyor. Bu maddei ka
nuniye doğru değildir. Hükümet vazifesini ta-
mamiyle yapmamıştır. Binaenaleyh Hüküme
tin vazifesini ikmal etmesi lâzımdır. 

REİS — Başka söz" alan yok. Müzakereyi 
kâfi görenler lütfen el kaldırsın. Müzakere kâfi 
görüldü. Tadilnameler var. 

HASAN BASRÎ B. (Karesi) — Reis Bey, 
bir şey arz edeceğim, efendim. Bu kanun ka
bul edilecekse büyük bir ekseriyet ister. Bu 
kanunu bir encümen istiyor. Bunu vermek ka
nunidir. 

REÎS — Basri Bey, rica ederim müzakere 
kâfi görüldü. 
* HASAN BASRİ B. (Karesi) — Rica ede

rim, bunu Mecliste ekseriyet olduğımdaı reye 
koyalım. 

OSMAN FEVZİ Ef. (Erzincan) — Reis Bey 
söz isterim. 

REÎS — Nasıl müsaade edeyim'? Meclis 
müzakereyi kâfi gördü. 

Riyaseti Celileye 
Kanunun heyeti umumiyesi hakkındaki mü

zakere kâfidir. Maddelere geçilmesinin reye 
vaz'ını teklif eylerim. 

•Tokad 
Rifat 

Riyaseti Celileye 
Mademki emvali menkulenin esmanı ve em

vali gayrimenkuldun bedeli icarı salhibi namı
na emaneten kaydolacağı maddede musarrah-
tır. Emanet bir paranın ise sahibinin talep ve 
müracatında iadesi Hükümetin vazifesidir. Şu 
halde birinci maddenin nihayetindeki «Ancak 
bunlardan avdet edenlerin emvali gayrimen-
kuleleriyle emaneten malsandığma teslim edil
miş olan mebaliğ kendilerine iade olunur.» fık-
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| rasımn tayymı teklif ederim. 

Yozgad 
S. Sırrı 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddenin ahkâmı şer'iyeye taallû

ku itibariyle Şer'iye Encümenine havalesini 
teklif eylerim. 

16 Nisan 1838 
Karahisarı Sahih 

î. Şükrü 

REİS — Rifat Beyin takririni reyinize arz 
ediyorum. 

ALİ SÜRURl Ef. (KaraMsarı Şarki) — En
cümene gönderilsin diye olan teklifin diğerle
rine takdimen reye vaz'ı. lâzımgelmez mi- efen
dim? • 

REİS — Birinci maddenin Şer'iye Encüme
nine havalesini teklif ediyorlar. Kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Lütfen ellerinizi indiriniz. 
Aksini reye vaz'edeceğim. 

Efendim, birinci maddenin encümene Sade
sini kabul etmiyenler lütfen ellerini kaldırsın. 

J Efendim birinci maddeyi Şer'iye Encümenine 
I göndereceğiz. 

MUSTAFA SABRI Ef. (Siird) — Müstace
liyetle. 

REİS — Efendim kanunun aslında zaten 
müstaceliyet vardır. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — O hal
de diğer mevaddının da tehiri zaruridir. Birin
ci madde gelsin de diğer mevad ile müzakere 

i edilsin. 
REİS —: Efendim Meclis birinci maddenin 

encümene havalesini kabul etti, ikinci madde
yi encümen talebederse ondan sonra onu da ve
ririz. 

İSMAİL ŞÜKRÜ Ef. (Karahisarı Sahib) — 
Kanunun Şer'iye Encümenine ihavaJesi Meclise 
teklif edilmedi. 

REİS — Efendim tehiri müzakereyi reye 
koyduk. Kabul edilmedi. Birinci maddeyi en
cümene gönderiyoruz. 

Yarın tensip buyurursanız öğleden sonra 
saat bir buçukta içtima edelim. Gerçi kararı 
evvelinizle tearuz teşkil ediyorsa da sabahları ekse
riyet hâsıl olmuyor. Saat bir buçukta içtima et-

I m'ek üzere müzakereyi tatil ediyorum. 

!• •• 
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Şehbenderhaneler Rüsumunun tezyidi hakkındaki Kanuna verilen reylerin neticesi 

(Kabul edenler) 

Musa Kâzım Ef. (Konya), Ahmed Hilmi B. 
(Kayseri), Mahmud Celâl B. (Saruhan), Rıza 
B. (Yozgad), Bahrî B. (Yozgad), Mehmed Akif 
B. (Burdur), Ali B. (Karahisarı Sahih), Mu-
hiddin Baha B. (Bursa), Mustafa Hilmi Ef. (Niğ* 
de), Hüsrev Sami B. (Eskişehir), Rüşdü B. 
(Maraş), Hamdi B. (Ertuğrul), Osman B. 
(Kayseri), Rauf B. (Sivas), Hamdi B. (To
kad), Dr. Mustafa B. (Kozan), Necati .Ef. (Lâ-
zistan), Şahin Ef. (Gazianteb), Halil İbrahim 
B. (Antalya), Hacı Mustafa Ef. (Ankara), 
İbrahim B. (Karesi), Mustafa B. (Karahisarı 
Şarki), Seyfi Ef. (Kütahya), Şemseddin Ef. 
(Ankara), Fahreddin B. (Kars), Ali Rıza"Ef. 
(Amasya), Mustafa B. (Gümüşane), Hasan 
Fehmi B. (Gümüşane), Atıf B. (Kayseri), is
mail Remzi Ef. (İsparta), Sadeddin B. (Men
teşe),. Neci'b B. (Ertuğrul), Celâl B. (Gene), 
Akif B. (Batum), Mustafa Lûtfi B. (Siverek), 
Hakkı B. (Van), Ali Rıza B. (istanbul), Ta-
hir Ef. (Kângırı), Rifat B. (Kayseri), Ahmed 
Mazhar B. (istanbul), Vâsıf B. (Gene), Dr. 
Fuad B. (Bolu), Şükrü B. (Bolu), Eyüb Sab-
ri B. (Eskişehir), Süleyman B. (Canik), Ra-
sim B. (Cebelibereket), Hamdi Ef. (Diyarbekir), 
Rifat B. (Tokad), Abdullah Azmi Ef. (Eski
şehir), Enver B. (izmir), Ruşen B. (Gümüşa
ne), Mehmed Vasfi B. (Karahisarı Şarki), Yu
suf Ziya B. (Mersin), Mahmud Said B. (Muş), 
Halil ibrahim Ef. (Eskişehir), Ahmed Nri Ef. 
(Batum), Ahmed B. (Yozgad), Dr. Eşref B. 
(Adana), Ömer Vehbi Ef. (Konya), Emir Pş. 
(Sivas), Sıddık B. (Çorum), Hamid B. (Biga), 

Dr. Fikret B. (Kozan), Hilmi B. (Ardahan), 
Said B. (Kângırı), Mehmed B. (Biga), ismail 
Subhi B. (Burdur), Feyyaz Âli B. (Yozgad), 
Mustafa Kemal B. (Ertuğrul), Rüstem B. (Ol
tu) , Yusuf Kemal B. (Kastamonu), Ömer Lût
fi B. (Saruhan), Kadri B. (Diyarbekir), Hüse
yin B. (Kozan), Tufan B. (Hakkâri), Feyzi 
Ef. (Malatya), Vâsıf B. (Sivas), Cavid B. 
(Kars), Hüsnü B. (Bitlis), Ragıb B. (Amas
ya), Ali Vefa B. (Antalya), Halil B. (Ertuğ
rul), Şeyh Fikri Ef.. (Gene), Osman B. (Lâ-
zistan), Ziya Hurşid B. (Lâzistan), Vehbi B. 
(Bitlis), Şükrü B. (Canik), Hacı Atıf Ef. (An
kara), Ragıb B. (Kütahya), Ömer , Mümtaz 
B. (Ankara), Halil ibrahim Ef. (izmit), Ri
fat Ef. (Konya), Dr. Asım B. (Amasya), Zi-
yaeddin B. (Sivas), Mesud B. (Karahisarı Şar
ki), Hüseyin Hüsnü Ef. (istanbul), Ragıb B. 
Gazianteb), Ali B. (Amasya), Ali Rıza Ef. 
(Batum), Recai B. (Trabzon), Hilmi B. (An
kara), Hacı Arif B. (istanbul), Necati B. 
(Bursa), Abdülgafur Ef. (Karesi), Hasan Tah
sin B. (Antalya), Mazlum Baba Ef. (Denizli), 
ismail B. (Erzurum), Sadık B. (Krşehir), Yah
ya Galib B. (Kırşehir), Rıza Vamık B. (Si-
nob), Şeyh Hacı Fevzi Ef. (Erzincan), Ne-
bil Ef. (Karahisarı Sahih), İzzet B. (Tokad), 
Celâl B. (Trabzon), Hacı Şükrü B. (Diyarbe
kir), Mustafa Vasvi B. (Tokad), Ömer Lût
fi B. (Amasya), Tuıialı Hilmi B. (Bolu), Ope
ratör Emin B. (Bursa), Nuri B. (Bolu), Ziya 
B. (Kângırı), Süleyman Sırrı B. (Yozgad), Şa-
kir B. (Ankara). 

(Reddedenler) 

ibrahim Hakkı B. (Efgani), Lûtfi B. (Ma
latya). 

(Müstenkifler) 

Cemal Pş. (İsparta), Mustafa Taki Ef. (Si
vas), Ali Süruri Ef. (Karahisarı Şarki), Os
man Fevzi Ef. (Erzincan), Rasim B. (Elâziz), 
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Sigara kâğıdı İstihlâk Resminin tezyidi hakkındaki Kanuna verilen reylerin neticesi 

(Kabul- edenler) 

Riza B. (Yozgad), Vâsıf B. (Sivas), Ahmed 
Nuri Ef. (Batum), Hakkı B. (Van), Ali B. 
(Karahisan Sahih), Tevfik B. (Van), Besim 
B. (Kastamonu), Tahsin B. (Maraş), Salâhad-
din B. (Mersin), Reşad B. (Sarahan), Vehbi 
B. (Niğde), Refik Şevket B. (Sanman), Rasim 
B. (Sivas), Faik B. (Edirne), Hasan B. (Trab
zon), Halil İbrahim Ef. (Eskişehir), Mehmed 
Nadir B. (İsparta), Ahmed Hilmi B. (Kayseri), 
Mustafa Fehmi Ef. (Bursa), Refet Ef. (Maraş), 

t Kadri B. (Diyarbekir), Bahrî B. (Yozgad), İs
met B. (Çorum), Cavid B. (Kars), Derviş B. 
(Mardin), Hüseyin Hüsnü Ef. (İstanbul), Ha
lil B. (Ertuğrul), Feyzi Ef. (Malatya), Hafız 
Şahin Ef. (Gazianteb), Edib Ef. (Batum), 
Abdülhak Tevfik B. (Dersim), Ziya B. (Kân
gırı), Midhat B. (Mardin), Osman B. (Kayseri), 
Atıf B. (Kayseri), Fevzi Ef. (Batum), Ziya-
Hurşid B. (Lâzistan), Süleyman Sırrı B. (Yoz
gad), Mazlum Baha Ef. (Denizli), Cevdet B. 
(Kırşehir), İsmail B. fprzurum), Osman B. 
(Lâzistan), Yusuf Ziya B. (Mersin), Sadeddin 
B. (Menteşe), Hüseyin Avni B. (Erzurum), 
Abdülgafur Ef. (Karasi), Rüşdü B. (Maraş), 
Mustafa B. (Karahisan Şarki), Rasim B. (Ce
belibereket), Seyfi Ef. (Kütahya), Şeyh Hacı 
Fevzi Ef. (Erzincan), Ömer Vehbi Ef. (Kon
ya), Rıza Vamık B. (Sinob), Said B. (Kângırı), 
Şükrü B. (Canik), Rifat Ef. (Konya), Esacl 
B. (Lâzistan), Dr. Mustafa B. (Kozan), Şem-
seddin Ef. (Ankara), Hüseyin Hüsnü Ef. (İs
parta), Tahir Ef. (Kângırı), Hacı Atıf Ef. 
(Ankara), Hilmi B. (Ardaha^ , Operatör Emin 
B. (Bursa), Eyüb Sabri B. (Eskişehir), İbra
him Hakkı B. (Ergani), Numan Usta (İstanbul), 
Mustafa Kemal B. (Ertuğrul), Recai B. (Trab
zon), Ömer Mümtaz B. (Ankara), Akif B. 
(Batum), Yusuf Kemal B. (Kastamonu), Tah

sin B. (Aydın), Ali Vefa B. (Antalya), Yunus 
Nadi B. (İzmir), Şükrü B. (Bolu), Mustafa B. 
(Antalya), Halil İbrahim Ef. (İzmit), Abidin 
B. (Lâzistan), Rıza B. (İstanbul), Ömer Lûtfi 
B. (Amasya), Ali Rıza Ef. (Batum), Şeyh Fik
ri Ef. (Gene), Mustafa Vasfi B. (Tokad), İsmail 
Remzi B. (İsparta), Dr. Fuad B. (Bolu), Nuri 
B. (Bolu), Sadık B. (Kırşehir), Hamdi B. (To
kad), Dr. Fikret B. (Kozan), Mahmud Celâl B. 
(Saruhan), Mehmed B. (Biga), Necati B. (Bur
sa), Ruşen B. (Gümuşane), Emin B. (Eskişe
hir), Sıddık B. (Çorum), Ragıb B. (Kütahya), 
Osman Fevzi Ef. (Erzincan), Şakir B. (An
kara), Hasan Tahsin B. (Antalya), Salih Ef. 
(Erzurum), Mustafa B. (Gümuşane), Müstafi 
Sabri Ef. (Siird), Yahya Galib B. (Kırşehir), Sü
leyman B. (Canik), Hacı Şükrü B. (Diyarbekir), 
Ragıb B. (Gazianteb), Hamdi B. (Ertuğ
rul), İsmail Subhi B. (Burdur), Mahmud 
Said B. (Muş), İbrahim B. (Karesi), Hasan 
Fehmi B. (Gümuşane), Necib B. (Ertuğrul), 
Cemal Pş. (İsparta), Lûtfi B. (Malatya) 
Süleyman Sudi B. (Bayezid), Besim Atalay 
B. (Kütahya), Tufan B. (Hakkâri), Mus
tafa Lûtfi B. (Siverek), Feyyaz Âli B. (Yoz
gad), Hüseyin B. (Kozan), Rifat B. (To
kad), Vehbi B. (Bitlis), Ali Vâsıf B. (Gene), 
Yasin B. (Oltu), Hacı Ahmed Hamdi Ef. 
(Muş), Arslan B. (Maraş), İzzet B. (Tokad), 
Mehmed Akif B. (Burdur), Hamdi E t (Di
yarbekir), Mustafa1 Hilmi Ef. (Niğde), Mu-
hiddin Baha B. (Bursa), Hüsnü B. (Bitlis), 
Hacı Mustafa Ef. (Ankara), Enver B. (İz
mir), Ahmed Mazhar "B. (İstanbul), Âli Şük
rü B. (Trabzon), Rauf B. (Sivas), Hacı Arif 
B. (İstanbul), Mehmed Vasfi B. (Karahişari 
Şarki), İsmail Şükrü B. (KarahisaTi Sahib), 
Mesud B. (Karahisan Şarki); 

(Reddedenler) 

Nebil Ef. (Karahisan Sahib), Ali Rıza 
Ef. (Amasya), Fahreddin B. (Kars), Emir 
Pş. (Sivas), Şevki B. (İçel), Hasan Basri 

B. (Karesi), Celâd B. (Genç), Mehmed Ragıb 
B. (Amasya), Ahmed B. (Yozgad), Behçet 
B. (Kângırı), 

(Müstenkifler) 

Musa Kâzım Ef. (Konya), Ömer Lûtfi 
B. (Saruhan), Ali Süruri Ef. (Karahisan 
Şarki), Rasim B. (Elâziz), İsmail Remzi Ef. 

(İsparta), Rifat B. 
tu ) ; 

[Kayseri), Rüstem B. (Ol-
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îübrit istihlâk Resminin tezyidi hakkındaki Kanuna verilen reylerin neticesi 

(Kabul edenler) 

Refet Bf. (Maraş), Tufan B. (Hakkâri), 
Faik B. (Edirne), Hasan B. (Trabzon), İb
rahim B. (Karesi), Hacı Atıf Ef. (Ankara), 
Şakir B. (Ankara), Emin B. (Eskişehir), 
Tahir Ef. (Kângırı), Mehmed Nadir B. (İs
parta), Yasin B. (Oltu), Mustafa Vasfi B. 
(Tokad), Ali Vâsıf B. (Genç), Edib B. (Ba
ttım), Hüsnü B. (Bitlis), Ali B. (Karahi
san Sahib), Abdullah Aani Ef. (Eskişehir), 
Tahsin B. (Maraş), Dr. Asım B. (Amasya), Ha
san Tahsin B. (Antalya), Hüseyin Hüsnü Ef. 
(İstanbul), Cavid B. (Kars), Tevfik B. (Van), 
Hüseyin Avni B. (Erzurum), İsmail B. (Er
zurum), Devriş B. (Mardin), 'Numan Usta (İs
tanbul), Hâmid B. (Biga), Feyyaz Ali B. (Yoz
gat!), Şükrü B. (Canik), Rifat B. (Kayseri), 
Yahya Galib B. (Kırşehir), Ragıb B. (Gazian-
teb), Yusuf Kemal B. (Kastamonu), Nebil Ef. 
(Karahisan Sahib), Ahmed Nuri Ef. (Battım), 
Mazlum Baba Ef. (Denizli), Hamdi B. (Erttığ-
rul) , Tahsin B. (Aydın), Rasim B. (Sivas), Rı
za Vamık B. (Sinob), Recai B. (Trabzon), Mu-
lıiddin Baha B. (Bursa), Rauf B. (Sivas), Ab-
dülhak ' Tevfik B. (Dersim), İsmail Subhi R. 
(Burdur), Mahmud Celâl B. (Saruhan), Hacı 
Arif B. (İstanbul), Esad B. (Lâzistan), Necib 
B. (Ertuğrul), Ruşen B. (Gümüşane), Mehmed 
B. (Biga), Osman B. (Lâzistan), Bahri B. 
(Yozgad), Said B. (Kângırı), Mustafa B. (An
talya), Rıza B. (Yozgad), Abdülgafıır Ef. (Ka
resi), Hasan Fehmi B. (Gümüşane), Fevzi Ef.' 
(Battım), Hilmi B. (Ardahan), Mehmet Akif 
B. (Burdur), Hakkı 13. (Van), Ali Vefa B. 
(Antalya), Dr. Mustafa B. (Kozan), Rıza B. 
(İstanbul), Sıddık B. (Çorum), Ömer Bûtfi B. 
(Saruhan), Eyüp Sabri B. (Eskişehir), Fııad 

B. (Bolu), Enver B. (İzmir), Mustafa Kemal 
B. (Ertuğrul), Ragıb B. (Kütahya), Hüseyin 
Hüsnü Ef. (İsparta), Atıf B. (Kayseri), Dr. 
Fikret B. (Kozan), Rüşdii B. (Maraş), Necati 
B. (Bursa), Vehbi B. (Bitlis), Hafız Şahin Ef. 
(Gazianteb), Cemal Pş. (İsparta), Lûtfi B. (Ma
latya), Kadri B. (Diyarbekir), Hüsrev Sami 
B. (Esk&ehir), Hamdi Ef. (Diyarbekir), Yu
nus Nadi B. (İzmir), Seyfi Ef. (Kütahya), 
Ömer Mümtaz B. (Ankara), Mustafa Sabri Ef. 
(Siird), Mustafa Liıtfi B. (Siverek), Ahmed 
Hilmi B. (Kayseri), Mustafa B. (Karahisan 
Şarki), Abidin B. (Lâzistan), Feyzi Ef. (Ma
latya), Ömer Ltitfi B. (Amasya), İbrahim 
Hakkı B. (Ergani), Hafız İbrahim Ef. (İspar
ta) , Arslan B. (Maraş), İzzet B. (Tokad), Sü
leyman Sudi B. (Bayezid), Nuri B. (Bolu), 
Sadık B. (Kırşehir), Rifat B. (Tokad), Reşad 
B, (Saruhan), Rasim B. (Cebelibereket), Veh
bi B. (Niğde), Halil B. (Ertuğrul), İsmail 
Şükrü B. (Karahisan Sahib), Hasan Ef. (De
nizli), Mustafa B. (Gümüşane), Operatör Emin 
B. (Bursa), Şeyh Hacı Fevzi Ef. (Erzincan), 
Salâhaddin B. (Mersin), Ali Şükrü B. (Trab
zon), Hüseyin B. (Kozan), Midhat B. (Mar
din), Hamdi B. (Gene), Akif B. (Battım), .Sü
leyman B. (Canik), İsmet B. (Çorum), Süley
man Sırrı B. (Yozgad), Rifat Ef. (Konya), Ki
ne Ali B. J(iGazianteb), Sadeddin B. (Menteşe), 
Mahmud Said B. (Muş), Rasim B. (Elâziz), 
Ahmed Mazhar B. '(İstanbul), Mesud B. (Ka
rahisan Şarki), rlüstem B. (Oltu), Hacı Mus
tafa Ef. (Ankara), Besim Atalay B. (Kütahya), 
Şemseddin Ef. (Ankara), Şeyh Fikri Ef. 
(Gene). 

(Reddedenler) 

Ali Rıza Ef. (Amasya), Basri B. (Karesi), 
Mehmed Vasfi B. (Karahisan Şarki), Şükrü B. 
(Bolu), Şevket B. (Bayezid), Ziya Hurşid B. 
(Lâzistan), Behçet B. (Kanığın), Celâl B. 
(Gene), Şevki B. (İçel), Fahreddin B. (Kars), 

Dursun B, (Çorum), Emir Pş. (Sivas), Be
sim B. (Kastamonu), Yusuf Ziya B. (Mersin), 
Ziya B. (Sivas), Ömer Vehbi Ef. (Konya), Mu
sa Kâzım Ef. (Konya), Mehmed Ragıb B, 
(Amasya) 
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Mustafa Halmi Ef. (Niğde), Hilmi B. (An
kara), îsmail Remzi Ef. (İsparta), Hacı Ah-
med Hamdi Ef. (Muş), Ahmed B. (Yozgad), 
Aid B. (Amasya), Ali Süruri Ef. (Karahisa-

(Kabul 
Recai B. (Trabzon), Tunalı Hilmi B. (Bolu), 

Rifat B. (Kayseri), Süleyman Sırrı B. (Yoz
gad), Hacı Mustafa Ef. (Ankara), Halil ib
rahim Ef. (îzmit), Ali Vefa B. (Antalya), Dr. 
Fuad B. (Bolu), Mustafa B. (Gümüşane), Rı
za B. (istanbul), Asım B. (Erzurum), Rıza 
Vamık B. (Sinob), Yusuf Ziya B. (Mersin), 
Seyfi Ef. (Kütahya), Ali Vasıf B. (Gene), Sa
kil* B. (Ankara), ibrahim Hakkı B. (Egani), 
Şeyh Hacı Fevzi Ef. (Erzincan), Hakkı B. 
(Van), Operatör Emin B. (Bursa), Ömer Müm
taz B. (Ankara), Hasan Tahsin B. (Antalya), 
Yunus Nadi B. (izmir), Bahrî B. (Yozgad), 
Nusrat Ef. (Erzurum), Mehmed ÂMf B. (Bur
dur), Osman Fevzi Ef. (Erzincan), Ömer Lût-
fi B. (Amasya), Halil ibrahim B. (Antalya), 
Dursun B. (Çorum), Osman B. (Lâzistan), 
Besdm Atalay B. (Kütahya), Mustafa Vasfi B. 
(Tokad), Şeyh Fikri Ef. (Genç), Hamdi Ef. 
(DiyarbeMr), EsadB. (Lâzistan), Said B. (Kâm-
gırı), Abdullhak Tevfik B. (Dersim), Ali B. 
(Amasya), Hamdi B. (Tokad), Muhiddin Ba
ha B. (Bursa), Atıf B. (Kayseri), Hacı Şükrü 
B. (Diyarbe'kir), Hacı Arif B. (istanbul), Ne-
eib B. (Ertuğrul), Rauf B. (Sivas), ibrahim 
B. (Karesi), Edib B. (Batum), Feyyaz Âli B. 
(Yozgad), Ahmed Mazhar B. (istanbul), Yu
suf Kemal B. (Kastamonu), Süleyman Sudi B. 
(Bayezid), Eyub Sabri B. (Eskişehir), Ruşen 
B. (Gümüşane), Ahmed Nuri Ef. (Batum), Ha
lil B. (Ertuğrul), Rasim B. (Cebelibereket), 
Halil ibrahim Ef. (Eskişehir), Mustafa Sabri 
Ef. (Siird), Rifat Ef. (Konya), Mehmed B. 

ıı Şarki), Osman Fevzi Ef. (Erzincan), Zi
ya B. (Kângın), Mehmed Salih Ef. (Erzurum), 
Ali Rıza B. (Kars). 

Edenler) 

I (Biga), Rüşdü B. (Maraş), ismail Şükrü Ef. 
(Karahisan Sahib), Dr, Fikret B. (Kozan), 
Şemseddin Ef. (Ankara), Hamdi B. (Ertuğ
rul), Rifat B. (Tokad), îsmail Sübhi B. (Bur* 
dur), Arslan B. (Maraş), Celâl B. (Gene)* 
Mahmud Celâl B. (Saruhan), Şükrü B. (Ca-
nik), Hüseyin Hüsnü Ef. (İsparta), Mehmed 
Vasfi B. (Karahisan Şarki), Hacı Atıf Ef, 
(Ankara), Hacı Ahmed Hamdi Ef. (Muş), Der» 
vig B. (Mardin), Ahmed B. (Yozgad), AbdüU 
gafur Ef. (Karesi), Tufan B. (Hakkâri), Ah-
med Hilmi B. (Kayseri), Mesud B. (Karahisan 
Şarki), Dr. Âsim B. (Amasya), Celâl B. (Trab
zon), Süleyman B. (Canik), Yasin B. (Oltu), 
Hüseyin Hüsnü Ef. (istanbul), Musa Kâzım 
Ef. (Konya), Hüseyin B. (Kozan), Hasan Feh
mi B. (Gümüşane), Tevfik B. (Van), Mustafa 
B. (Antalya), Mazlum Baba Ef. (Denizli), Ziya 
B. (Kângın), Nuri B. (Bolu), Vehbi ^ (Bit-

| lis), Osman B. (Kayseri), Mahmud $aid B. 
I (Muş), Abidin B. (Lâzistan), Nebil' Ef. (Ka

rahisan Sahib)» Ali B. (ftaraftıisan Sahib), Be
sim B. (Kastamonu), Ziya Hurşid B. (Lâzis
tan), Emin B. (Eskişehir), Mustafa Lûtfi B. 
(Siverek), Mustafa Kemal B. (Ertuğrul), Kad
ri B. (Diyarbekir), Sıddık B. (Çorum), izzet 
B. (Tokad), Ömer Lûtfi B. (Saruhan), Şevket 
B. (Bayezid), Tahir Ef. (Kângın), Cavid B. 
(Kars), Hafız Şahin Ef. (Gazianteb), Cevdet 

| B. (Kırşehir), Enver B. (izmir), ismail B. 
(Erzurum), tSadik B. (Kırşehir), Vâsıf -B. 
(Sivas), Mustafa Hilmi Ef. (Niğde), Mustafa 

I B. (Karahisan Şarki). 
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Şevki B. (içel), 
Lûtfi B. (Malatya). 

Ömer Vehbi Ef. (Konya), 

(Müstenkifler) 

Hacı Mustafa Ef. (Ankara), Cemal Pş. (İs
parta), Sadeddin B. (Menteşe), Rıza B. (Yoz-
gad), Fahreddin B. (Kars), Mehmed Nadir B. 
(İsparta), Mehmed Ragıb B. (Amasya), Akif 
B. (Batum), Ali Süruri Ef. (Karahisarı Şarki), 
Rasim B. (Elâziz). 

içtimai Âti Ruznamesi 

1. — Sabık zabıt hulâsası 
2. — Evrakı varide 

i 

3.. — Tekâlifi kanuniye: 
1. Kars Mebusu Cavid Beyin, Varidat ka

nunlarının muvakkat olması hakkındaki teklifi 
kanunisi 

4. —• Tezkereler: 
1. Posta ve Telgraf Müdüriyeti Umumiyesi 

bütçesine 2 500 lira ilâvesine dair Dahiliye Ve
kâleti tezkeresi -

5. — Evrakı mütef erria: 
1. Kâzım Karabekir Paşadan mevrut Kan

dil tebriki 
6. — Mütareke teklifi münasebetiyle mevrut 

telgraflar: 

1. Kırşehir Mebusu Yahya Galib Beyin, is
tihlâk Resminden dolayı ihtikâra meydan veril
memesine dair takriri 

2. Dersim Mebusu Abdülhak Tevfik Beyin, 
Dahiliye Vekâletinden sual takriri. 

7. — Müzakere edilecek mevat : 
1. Sultansuyu Çiftliğinin füruhtu hakkın

daki lâyihai kanuniye 
2. Harb Kazançları Komisyonu hakkındaki 

lâyihai kanuniye 
3. Emvali metrukenin füruhtu hakkındaki 

lâyihai kanuniye 
4. Vesaiti nakliye mükellefiyeti hakkındaki 

lâyihai kanuniye 
5. Cezayi nakdîlerin beş misline iblâğı hak

kındaki lâyihai kanuniye 

T. B. M. M. Matbaası 


