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B I R I N C I C E L S E 
Bed'i müzakerat; saat: 2,00 

REÎS — Reisisani Rauf Beyefendi 

KATİPLER : Mahmud Said B. (Muş) Ziya Hurşid B. (Lâaist^n) 

REİS — Elendim, Celse küşadedildi. 
saldık hulâsası okunacaktır. 

1. — ZAPTI SABIK HULASASI 

Zaptı 

Birinci celse 
Reisisani Rauf Beyefendinin tahtı Riyaset

lerinde bilinikat zaptı sabık hulâsası kıraat ve 
aynen kabul olundu. Malatya Mebusu Lûtfi 
Beyin azanın harcırahlarına dair teklifi Lâyiha 
Encümenine, İsparta Mebusu Nâdir Beyin, sual 
takriri Nafıa Vekâletine, Kütahya Mebusu Ce-' 
mil Beyin, ashabı Mecliste hazır bulunmıyan 
tekliflerin tehiri müzakerelerine dair takriri 
Nizamnamei Dahilî Encümenine havale edildi. 
Yirmi üç Nisan münasebetiyle mevrut tebrik 
telgraflarına cevap yazılması tensibedildi. 
Himayeietfal Cemiyetinin tezyidi varidatına 
mütaallik kanunların tesrii müzakeresine dair 
Himayeietfal Encümeninin takriri kıraat oluna
rak mezkûr levayihi kanuniyenin müstaceliyet 
karariyle ruznameye alınması karargir oldu. 
Mâlûlini guzatın terfihlerine dair olan Kanunun 
tacili müzakeresine dair Kütahya Mebusu Cemil. 
Beyin takriri kıraat olunarak Muvazenei Maliye 
Encümeninde bulunan mezkûr kanunun encü
menden vürudunda nazarı dikkate alınması mu
vafık görüldü. Badehu Müecceliyet ve îstisnai-
yeti askeriye Vergisinin müzakeresine geçilerek 
birinci ve ikinci maddeler aynen kabul ve üçün
cü madde nazarı dikkate alman takrirlerle en
cümene iade olundu. Saruhan Mebusu Süreyya 

Şeyin Ukrayna'ya gidecek olan heyetten istifa
sına dair takriri kıraat edildi. Malatya. Mebusu 
Lûtfi Beyin ittihat ve Terakki Cemiyetinin em
val ve emlâkine dair takriri havale edilerek Salı 
günü içtima olunmak üzere celseye nihayet ve
rildi. 

Reisisani Kâtip Kâtip 
Rauf Muş Lâzistan 

Mahmud Said Ziya Hurşid 

REİS — Zaptı sabık hulâsası hakkında soz 
istiyen var mı? 

İSMET B. (Çorum) — İstisnaiyeti askeriye 
Vergisi şeklinde yazılmış, Müeceeliyeti askeriye 
Vergisi olarak tashih edilecektir. 

REİS — Başka söz istiyen var mı? (Hayır 
sesleri) Zaptı sabık hulâsası tadilen kabul 
olundu. 

2. — LAYİHALAR 

1. — Aşar hissei ianesi ve küsuratı munmm-
ma hakkında kanun lâyihası 

REİS — Efendim Aşar hissei ianesi ve küsu
ratı munzamması hakkında Heyeti Vekileden 
mevrut lâyihai kanuniye vardır. Münasip görür
seniz Kavanini Maliye Encümenine gönderelim. 

3. — TEKLİFLER 

1. — Kastamonu Mebusu Doktor Suad Beyin, 
Rusya ve Kırım'dan gelecek çocuklar için ashabı 
maaş tahsisatından birer yevmiye kesilmesine 
dair kanun teklifi (2/524) 

REİS — Kastamonu Mebusu Doktor Suad Be 
yin, Rusya'dan gelecek çocuklar için vergi ahzına 
dair teklifi kanunisi vardır. Lâyiha Encümenine 
gönderiyoruz. 

4. — SUALLER 

1. — İzmit Mebusu Sırrı Beyin, Söke'nin Hal-
yanlar tarafından tahliyesine dair Hariciye Ve-
kâletinden sual takriri 

REİS — İzmit Mebusu Sırrı Beyin, italyan
ların tahliye ettikleri yerlere dair Hariciye Vekâ
letinden bir sual takriri var. Hariciye Vekâletine 
gönderiyoruz. 

İM 
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5. — MÜZAKERE EDÎLEN MADDELER 

i. — Muafiyeti Askeriye Vergisi ve Müdafaai 
Milliye ve Muvazenei Maliye encümenleri mazba
taları 

BEİS — Berayı müzakere ruznamede mev
cut lâyihai kanuniyelerden dün müzakere ettiği
miz ve bugün müzakeresine devam edeceğimiz 
Müecceliyeti Askeriye Kanunu vardır. Malûmu-
âlileri üçüncü maddesine dair verilen takrirler
den nazarı dikkate alınanları Muvazenei Maliye 
Encümenine havale edilmişti. Muvazenei Maliye 
Encümeni bu takrirleri nazarı dikkate alarak 
üçüncü maddeyi tadilen Heyeti Aliyenize arz 
etmiştir. Heyeti Aliyenizde okunacaktır. Lütfen 
bu maddeyi ona göre tashih edersiniz. Bilâhara 
reye koyacağım. 

MADDE 3. — (B) fıkrasındaki müecceller 
vergi itibariyle üç dereceye tefrik olunur : 

Birinci derece : 
Askerî erzak ve levazım mütaahhitleri 

Ziraat erbabı 
Mevaşi ve hayvanat ashabı 
Aşar ve rüsumu belediye mültezimlerinden 

muayyen depozito verenler 
Vesaiti nakliye ve posta mütaahhitleri 
Şirketlerin müdür, muhasebeci ve fen memur

ları ve emsali 
Iknci derece : 
İhtiyacı memlekete binaen bırakılan değir

menciler ve fırıncılar ve sanatkârlar 
Vesaiti nakliye ve posta sürücüleri ve nak

liye kolları efradı müeccelesi 
Ücretle Hükümete nakliyatta bulunan veseiti 

bahriye ashabı 
Orak ve harman makinistleri 
Umumi ve hususi hastanelerle Hilâliahmer ve 

şimendifer müstahdemini ve fabrika ustaları 
Üçüncü derece : 
Büyük Millet Meclisi aklâmı ketebesi ve 

matbaa müstahdemini ve matbuat mensubini ile 
mürettip ve makinistler, 

Mektep ve medrese mualimleri, 
Sıhhiye müfettişi ve memleket tabibi ve ecza

cısı ve baytarı ve belediye mimarı, 
Birinci ve ikinci sınıf ihtiyat zâbitanmdan 

veya memurini askeriyeden ademiihtiyaca meb-
ni mezun bırakılanlar, 

. im o ı 
Küçük sıhhiye memurlariyle belediye âşı me

murları, 
Jandarma suretiyle müeccel rüsumat ve dü

yunu' umumiye ve memleha kolcuları ve muha
faza memurları, 

Liman çavuşlariyie fener gardiyanları, 
Orman muhafaza memurları ve kır bekçileri, 
Bunlardan birinci ve ikinci derecede bulu

nanlar mahalleri mecalisi idaresince hakiki ser-
vet ve istitaatlerine göre berveçhi âti tâyin oluna
cak vergii seneviye tâbi olup üç ay zarfında ve 
üç müsavi taksitle istifa olunur. Tekasitin müd
deti tediyesi kanunun tarihi ilânından itibaren 
her ayın ilk on beşinci gününe kadardır. 

Birinci derece : 300, 400, 600 lira. 
İkinci derece : 50, 100, 150 lira. 
Üçüncü derece : îstisnaiyet erbabı gibi maaş 

veya yevmiye veya ücret veyahut aidat ve mu-
hassasat olarak aldıkları mebaliğin şehrî yüz ku
ruşta bir kuruşu. 

RElS — Efendim, encümenin tadili veçhile 
üçüncü maddeyi kabul edenler lûtfçn ellerini 
kaldırsın. Üçüncü madde encümenin tadili veç
hile ekseriyetle kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — (C) fıkrasında muharrer ef
radı mezune mahalleri mecalisi idaresince hakiki 
servet ve istitaatlerine göre tâyin olunacak de-
recat üzerine vergiye tâbidir. Derecat ile âzami 
ve asgari vergileri berveçhi âti olup dört taksit
te istifa olunur. 

Köylerde : 
Bizzat ve bilvasıta ziraat erbabı ile hayvan 

ashabı : Senevi 10 liradan 100 liraya kadar. 
Münhasıran keresteci, kömürcü ve oduncu 

olanlar : Senevi 5 liradan 50 liraya kadar, 
Ziraat amelesi : Senevi 1 liradan 5 liraya ka

dar, 
Şehir ve kasabalarda : 
Perakende ve toptancı tüccar ve komisyon

cular : Senevi 50 liradan 250 liraya kadar, 
i Emlâk ve arazi ve ziraat sahipleri : Senevi 

25 liradan 125 liraya kadar, 
| Sanatkâr ve perakendeci ve dükkâncı esnaf: 
[ Senevi 10 liradan 100 liraya kadar, 

j Şehir amelesi : (Kömür, şimendifer, fabri-
j kalar amelesi, duvarcı, arabacı, kayıkçı, hamal 
| ve emsali) Senevi 2 liradan 10 liraya kadar. 
I Efradı mezuneden bulunan memurin iştis-
i naiyet erbabı gibi vergiye tâbidir. 
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REİS — Dördüncü madde hakkında söz is-

tiyen var mı? 
ÎSMET B. (Çorum) — Efendim, üçüncü 

maddeye taksit için ilâve ettiğimiz fıkraları bu
raya dahi ilâve etmekliğimiz lâzımgeliyor. Bi
naenaleyh, (Dört taksitte istifa olunur.) ibare
sinden sonra (Tekasitin müddeti tediyesi keza
lik kanunun tarihi ilânından itibaren her üç 
ayın ilk on beşinci gününe kadardır.) (Yazalım, 
sesleri) 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Bunu ilâveye lüzum 
yoktur. 

İSMET B. (Çorum) — Efendim, dört tak
sitte istifa olunur, deyince tekasitin müddeti 
tediyesi mezkûr değildir. Bunun için bu fıkrayı 
ilâve ediyoruz. Ve bunu bu suretle bu nokta 
müphem kalmamak için tavzih ediyoruz. Bu 
fıkra kanunidir ve lâzımdır. 

LÛTFÎ B. (Malatya) — Efendim; efradı 
mezune hanelerinde müheyya bir askerdir. Bun
ları mademki, bir vergiyle mükellef tutuyoruz. 
Hiç olmazsa bu vergiye mukabil kendilerinin 
hizmeti askeriyesinden bir miktarını tenzil et
mekliğimiz lâzımdır. Bunun için... 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Mahsubetmek lâzım-. 
gelir. 

LÛTFÎ B. (Devamla) — Bir takrir vermi
şimdir. Lütfen nazarı dikkate alınmasını teklif 
ederim. 

RİFAT B. (Tokad) — Müddet yok zaten. ; 

LÛTFÎ B. (Malatya) — Hizmeti askeriye
sine mahsuben diyelim. Hizmeti askeriyesinin 
sınıfı nizami ve ihtiyatisi yok mudur efendim'? 
Bittabi bunların bir sınıfı nizami ve ihtiyatisi 
vardır. İşte efendim; bendenizin takririm bu. 
Madem ki, efradı mezuneden bu vergiyi alıyo
ruz? Böylelikle her ferdin verdiği vergiye muka
bil hizmeti nizamiyei askeriyesinden hiç olmazsa 
altı ay tenzili lâzımdır. Adalet bunu iktiza eder. 
Yoksa bunlardan vergi alınmaması lâzımgelir. 
Bugün bu vergiyi Devletçe görülen lüzum üzeri
ne alıyoruz, fakat kaç ay için aldığımızı bilmiyo
ruz. Faraza bunlardan bugün bu vergiyi aldık. 
Fakat bunlar yarın silâh altına davet ediliyor. Bi
naenaleyh bunların kaç gün sonra silâh altına 
davet edileceğini bilmediğimiz için bari bu aldı
ğımız yergiye mukabil hizmeti askeriyesinden altı 
ay tenzjl edelim. 

REÎS — Müdafaai Milliye Encümeni namına 
söz istiyen var mı? Rıza Bey söz istiyor muşunuz? 
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ALÎ RIZA B. (İstanbul) — Hayır. 
REİS — Bu madde hakkında söz istiyen var 

mı? 
SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Efen

dim, Lûtfi Beyefendi efradı mezuneden alınacak 
vergiye mukabil hizmeti askeriyelerinden bir mik
tarının mahsubunu teklif ettiler. Halbuki bu ver
gi esasen Mükellefiyeti Askeriye Kanununun 96 
ncı maddesinin fıkaratiyle kabul edilmiştir. 
Yani bu. vergi ihdas edilmemiş, olsa bile zaten 
Mükellefiyeti Askeriye Kanunu mucibince kur'a 
numarası sırasiyle bırakılanlar adedi matluptan 
fazla olarak mezunen hanelerinde bırakılanlardır. 
Bunlar bir vergiyle mükelleftir. Bunu hizmeti 
askeriyeden mahsubetmek demek, Mükellefiyeti 
Askeriye Kanununu tadil etmek demektir. Halbu
ki mevzuu müzakere bu kanundur. Mükellefiyeti 
Askeriye Kanununu şimdi tadile lüzum yoktur 
ve Lûtfi Beyin mütalâası gayrivârittir. 

TUNALI HÎLMÎ B. (Bolu) — Efendim, yu
karda ziraat amelesinden alınacak vergi bir lira
dan oıi. beş liraya kadardır. Halbuki en aşağı
da bulunan duvarcı, arabacı, kayıkçı, ve hamal^ 
dan alınacak iki liradan on liraya kadar. îki tara
fın kazancı yekdiğeriyle mukayese edildiği tak
dirde kayıkçı ve arabacı takımından belki on li
radan elli liraya kadar alınmak iktiza eder..Bina
enaleyh ya ziraat amelesinden alınmamalı veya
hut diğerlerininki tezyidedilmelidir. 

REİS — Efendim, dördüncü madde hakkın
da başka söz istiyen yok, iki tadil teklifi vardır. 
Heyeti Âliyenize arz edeceğim. Birisi Muvazenei 
Maliye Encümeninin dördüncü maddeye ilâvesini 
teklif ettiği fıkradır. Fıkrayı okuyorum: 

(Dördüncü maddeye) eneümenin ilâvesini 
teklif ettiği fıkra (Dört taksitte istifa olunur.) 
dan sonra «Tekasitin müddeti tediyesi kezalik 
kanunun tarihi ilânından itibaren her üç ayın 
ilk on beşinci gününe kadardır.» Dört taksitte 
istifa olunur cümlesinden sonra bu fıkranın ilâ
vesini Muvazenei Maliye Encümeni teklif edîyor. 
Bu teklifi kabul edenler lütfen el kaldırsın. 

Efendim anlaşılmadı, tekrar ediyorum. Mu
vazenei Maliye Encümeninin şimdi huzurunuz
da okunan teklifini kabul edenler lütfen el kal
dırsın, ekseriyeti azîmeyle kabul edilmiştir. 

Riyaseti Celileye 
Efradı mezune hakkındaki dördüncü madde

nin (C) fıkrasına ait ibarenin- (İstifa olunur.) 
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cümlesinden sonra zirdeki fıkranın ilâvesini tek
lif eylerim: 

Efradı mezunenin verdikleri vergi taksitleri 
müddeti hizmeti mükellef elerinden mahsubu! ıı-
nur. 

Malatya 
Lûtfi 

ÎSMET B. (Çorum) — Efendim bu teklif 
şöylece varidi hatır olursa da hakikatte efradı 
mezunenin me;vnn bulunduklar! müddet, müddeti 
mükellefiyetlerinden kanunen mahsubedilİT. 
Lûtfi Beyefendinin teklifleri bir tavzih mahi
yetinde olacak zannederim. Eğer Heyeti Âliye-
niz kabul buyuracak olursa bu tadil teklifinin 
şu suretle son fıkraya ilâve edilmesi lâzımgelir. 

SÜLEYMAN SUDİ B. (Bayezid) — Mu
vazene Encümeni bunu kabul ediyor mu? 

İSMET B. (Çorum) — Esasen Mükellefiyeti 
Askeriye Kanunu mezun efradın müddeti me
zuniyetleri müddeti mükellefiyetlerinden nıah-
subedilij (diyor. E£er Lûtfi Beyin tekliflerini 
Heyeti Cemileniz kabul ederse tavzihan burada 
dercederiz. 

SÜLEYMAN SUDİ B. (Bayezid) — tstitaab 
maliye mazbatalarînı noksan verenler hakkında 
bir ceza tertibine dair maddeye bir fıkra ilâv-
edilse daha iyi olmaz mı efendim. 

ÎSMET B. (Çorum) — Onu meclisi idare 
takdür edecektir. Meclisi idare; hilafı kanun 
verdikleri karardan dolayı kavanini umumiyey-
le zaten mesuldürler. Kavanini umum iyede mev
cut ahkâmı eczaiyenm buraya ilâvesine lüzum 
yoktur. 

SÜLEYMAN SUDİ B. (Bcyezid) — Buraya 
ilâvesi lâzımıdır efendim. 

REİS — Efendim Muvazcnei Maliye Encü
meninin izahatını istima buyurdunuz Lûtfi. Beyin 
teklifini tekrar ediyorum. Dördüncü maddenin. 
«Taksitle ifa olunur.» Cümlesinden sonra «Ef
radı mezunenin verdikleri vergi taksitleri 'müd
deti hizmeti mükellefelerinden mahsubolunur.» 
fıkrasının ilâvesini teklif ediyorlar. Bunu kabul 
edenler lütfen el 'kaldırsın. Kahul edilmemiştir. 

Bayezid Mebusu Süleyman Sudi Beyin bir 
teklifi var. 

Riyaseti Celileye 
İstitaatı maliye mazbatalarını yanlış ve nok

san veren memurlar tard ve şiddetle tecziye 
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olunurlar. Bu fıkranın ilâvesini teklif eylerim. 

Bayezid 
Süleyman Sudi 

İSMET B. (Çorum) — Demin Heyeti Aliye-
ye arz ettim. Mecalisi idare zaten hilafı kanun 
kararlardan mesuldür. Böyle bir kayıt koymaya 
hacet yoktur. 

REİS — Bayezid Mebusu Süleyman Sudi 
Beyin teklifini /kabul edenler lütfen el kaldır
sın. Kabul 'edilmemiştir. 

Kütahya Mebusu Cemil Beyin teklifi var. 

Riyaseti Celileye 
Dördüncü maddenin (C) fıkrasındaki keres

tecilerin üçüncü maddesini birinci derecesind'e-
kiler mcya'nına naklini teklif 'eylerim. 

Kütahya 
Cemil 

REİS -— Malûmualiniz üçüncü madde kabul 
'edilmiştir. Kabul 'edilen madde hakkında tek
rar müzakere -açıp diğer maddeye nakil imkân
sızlığı zannederim Heyeti Aliyenizce malûmdur. 
Buna nazaran 'bu teklifi kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. Kabul edilmemiştir. 

Efendim, dördüncü maddenin, Muvazenei 
Maliye Encümeninin teklifi ve Heyeti Umumi-
yenin kanaati veçhile hâsıl olan şekli muaddeli 
okunacaktır. Lütfen istima buyurunuz efendim. 

' MADDE 4. — (C) fıkrasında muharrer ef
radı mezune mahalleri mecalisi idaresince, ha
kiki servet ve istitaatlerine 'göre tâyin oluna
cak derecat üzerine vergiye tâbidir. Derecatla 
âzami ve asgari vergileri berveehiâti olup dört 
taksitte istifa olunur. Tekasitin müddeti tediye
si kezalik kanunun tarihi ilânından itibaren her 
üç ayın «n beşinci gününe kadardır. 

Köylerde :' 
Bizzat ve bilvasıta ziraat 'erbabdyle hayva

nat ashabı : Senevi 1.0 liradan 100 liraya kadar. 
'Münhasıran keresteci, kömürcü ve oduncu 

olanlar : Senevi 5 liradan 50 liraya kadar. 
Ziraat amelesi : Senevi 1 liradan 5 liraya 

kadar. 

Şehir ve kasabalarda : .... 
Perakende ve toptancı tüccar ve Ikomüsyon-

cular : Senevi 50 liradan 250 liraya, kadar. 
Emlâk ve arazi ve ziraat sahipleri: Senevi 25 

liradan 125 liraya kadar, 
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Sanatkâr ve perakendeci ve dükkâncı es- i 

naf : Senevi 10 liradan 100 liraya kadar. 
Şehir amelesi : (Kömür, şimendifer, fabrika

lar ameleleri, duvarcı, arabacı, kayıkçı, hamal 
ve emsali) senevi 2 liradan 10 liraya kadar. 

Efradı nıezuneden bulunan memurin, istis-
naiyet erbabı gibi vergiye tlâfoidir. 

REİS — Dördüncü maddeyi şekli muaddeli 
mucibince kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Dördüncü madde şekli muaddeli mucibince ek
seriyetle kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — (D) fıkrası; Mükellefiyeti As
keriye Kanununun €9 racu maddesi mucibince 
ahvali bedeniyesinden dolayı fiilen hizmeti as-
keriyeyei ifa edemıyeceği taayyün ederek mü
kellefiyeti askeriyeden ihracedilenler emsalleri 
silâh altında bulunduğu müddetçe ye neşvüne
mayı bedenîlerinin ademimüsaadesinden nâşi m-
nei âtiye muayenesine terk olunanlar da hiz
meti askeriyeye alınıncaya kadar dördüncü 
maddedeki efradı mezune hakkında musarrah 
tertip ve nispet dairesinde ve fakat asgari me-
kâdirinde ^vergiye tabidirler. 

Mükellefiyeti Askeriye Kanununun 71 nci 
maddesine tevfikan istisna edilenler bu vergi
den muaftır. 

REİS —-Beşinci madde hakkında söz istiyen 
var mı efendini? 

SALİH Ef. (Erzurum) — 'Beyefendiler, be
şinci maddede malûmuâlileri şöyle bir kayıt 
vardır. «Mükellefiyeti Askeriye Kanununun 69 
ncu maddesi mucibince ahvali bedeniyesinden 
dolayı fiilen hizmeti askeriyeyi ifa edeımiyeceği 
taayyün ederek 'mükellefiyeti askeriyeden îh-
racedilenler» malûmuâlileri zayıf, nahif ve nâ-
tuvan olduklarından dolayı askere aiıramıyan 
insanların, velevki hali malîleri müsaidolsa 
dahi, kendi arazi ve emlâk ve sairelerini âharm 
eliyle ektirip biçtirip nafakasını temin efcmekte-
dirWr. Çünkü bir hasta adam ne mağazasından, 
ne tarlasından, ne bahçesinden hiçbir surette is-
tifade edemez. Ücretle adam tedarik etmeye 
mecburdur, feağını, bahçesini, Ikendıi nefsini ve 
ailesini iaşe için adam kullanacak. Çünkü, zayıf 
ve nahiftir. O halde hasta olan bir adam hem 
kendi nafakasını temin için, arazi ve emlâkinin 
imar ve muhafazası için istihdam edeceği adam
lara para versin ve hem de hizmeti askeriyeden 
kanunen tecil edilmiş olduğundan dolayı askere j 
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para versin. Binaenaleyh bu adam iki suretle 
zarar görecek ve perişan olacaktır. Şu madde 
fazladır. Zaittir. Bunun tayyını teklif ediyorum. 

ALÎ RIZA B. (İstanbul) — Efendim, kanu
nun birinci maddesinde (D) fıkrası müzakere 
edilirken zaten bu esas kabul edilmiştir. Yalnız 
bendeı-iz öyle zannediyorum ki, bu fıkrayı lâyi-
kiyle izah edemedik. (D) fıkrasındaki; «Silki 
askerîden ihraeedilmiş olan ef rad Mükellefiyeti 
Askeriye Kanununun 69 ncu maddesi, mucibince 
vergûyi askeriye tâbidir.» kaydını ' koyarken 
bu kanunu yapanlar, yani vâzn kanun şu suret
le düşünmüştür ki; bedenen ifayı hizmet edemi-
yen, vazifei vataniyesini ifa edemiyen efrat ver
gûyi askerî namı altında bir para vermek sure
tiyle vazifei vataniyeye iştirak edecektir. Bu esa 
sı Mükellefiyeti Askeriye Kanunu esasen kabul 
ettiği için bunun haricinde ihracedilenleri kanun
dan çıkarmak ve bunları bu Müecceliyeti Aske
riye Vergisine tâbi tutmamak doğru değildir. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Müsaade buyuru
nuz. Encümen namına bir şey sual edeceğim. 
Bendeniz hastayım ve asker olduğum halde ba-
delıiıuayene beni evime bıraktınız, yatıyorum. 
Ben yattığım halde kendi dükkânımı, bağımı iş 
letmiye iktidarım olmadığı halde hem aharın ia
nesine muhtacolayım, hem de âhara muavenet 
edeyim bu bir kaziyei külliyedir. (Tabibün yü-
davil marid ve hüvelmarîd) Kendisi hasta olan 
bir kimse aharını tedaviye kıyam eder. Kendisi 
malûl bundan nasıl para alınacaktır, kendisi aç 
olduğu halde aharını nasıl doyurur? 

ALÎ RIZA B. (istanbul) — Müsâade buyu
runuz efendim. (D) fıkrasında maluliyeti dola-
yısiyle ihracedilmiş olanların heyeti umumiyesi 
Müecceliyeti Askeriye Vergisine tâbi değildir. 
En son fıkrasını okuyacak olursanız görürsünüz 
ki, bunlardan Mükellefiyeti Askeriye Kanununun 
71 nci maddesine tevfikan icabedenler istisna 
edilir. Salih Efendi arkadaşımızın beyan ettik
leri hususat 71 nci maddede dâhildir. Bundan 
dolayı onlar esasen vergi vermiyecektir. Bu is 
tisnaiyet de kabul edilmiştir. Yalnız malulen ih-
racedilip de yine ticaretle meşgul olan insanlar
dan biz bu vergiyi alacağız. 

SALlH Ef. (Erzurum) — Madde musarrah-
tır, Rıza Beyefendi. 

İSMET B. (Çorum) — Bu fıkra alınacak 
verginin müddetini tâyinden ve istisnaları tav
zihten ibarettir. Binaenaleyh artık maluliyet ve 
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saire mevzuubahsolamaz. Çünkü, (D) fıkrası ka
bul edilmiştir. Yalnız bu vergi, emsalleri silâh 
altında bulunduğu müddetçe alınacaktır. Bu 
madde verginin müddeti istifasını gösteren bir 
maddedir. Başka şey mevzuubahsolamaz ve tak
rirleri de reye konamaz. 

SALİH Bf. (Erzurum) — Madem ki, (D) 
fıkrasında böyle bir şey vardır. O halde bu mad
deyi ihraç mı ediyorsunuz? (D) fıkrasında böy- ı 
le bir şey kabul edilmişse bu beşinci maddeyi 
encümen namına geri mi alıyorsunuz?... 

İSMET B. (Çorum) — Anlıyamadım, efen
dim. 

SALÎH Ef. (Devamla) — Madem ki, bu bir 
tavzihten ibarettir. (D) fıkrasında bu madde 
tasrih edilmiştir. O halde bu beşinci maddeyi ge
riye mi alıyorsunuz?.. 

İSMET B. (Çorum) — Efendim, (D) fık
rasında: Hizmeti askeriyeye ademikabiliyeti do-
layısiyle ihracolunanlarla zafiyeti bedeniy eleri
ne mebni senei âtiyeye terk olunanlardan bu ver
ginin alınması kabul edilmiştir ve emsalleri silâh 
altında kaldıkça bunların 71 nci madde muci
bince istisnaları da vardır. 71 nci madde muci
bince; kanunen, bedenen ifayı hizmet edcmiye-
cek olanlar veya ifayı hizmet esnasında malûl 
olanlar ve nafakalarını temine muktedir olamı-
yanlar müstesnadır. Yani istisna fıkrası kanuna 
istinadediyor. Bu madde alınacak verginin müd
detini tavzih ediyor; yoksa esa^a ait değildir. 

SALÎH Ef. (Erzurum) — Allaha sığınmışım-
Gide gide cenazelerden de vergi alacaksınız. 

Dr. SUAD B. (Kastamonu) — Efendim; 
vaziyetleri kendilerini hizmeti askeriyeden 
istisnayı icabettirecek surette birtakım mükelle
fiyet sahipleri vardır ki, onlar da bu maddeye 
dâhil olmak suretiyle istisna edilirler. Fakat 
bunların maluliyetleri maluliyeti hakikiyye de
ğildir. Yani vergiden muaf olamazlar. Çünkü : 
Elleri, kollan, vücutları sağlamdır. Bilâkis bâzı 
mükellefiyet sahipleri de vardır ki, malûldür, fa
kat serveti zatiyeleri vardır ve bu servetleri, bu 
vergiden istisnalarını mucibolamaz. Onun için 
zannediyorum ki, maddeye bir fıkra ilâvesi lâ
zımdır. Bendeniz bunu teklif ediyorum. «An
cak başkasının muavenetine muhtacolacak de
recede malûl olanlar ve serveti zatiyeden mah
rum bulunanlar bundan müstesnadır.» Fıkrası
nın ilâvesini teklif ediyorum. 
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ABDÜLHAK TEVFÎK B. (Dersim) — 

Hakikaten bendeniz şaşıyorum. Malûmuâliniz 
sıhhati yerinde olmıyan insanlar tekâliften 
müstesnadır. Böyle ahvali bedeniyelerinin mü-
saadesizliğinden dolayı askerlikten istisna edi
lenlere pöyle tekrar bir vergi tarh etmek de bil
mem ne dereceye kadar doğrudur. Bendeniz 
anlıyamıyorum. Eğer bu gibiler kudreti mali
yeleri dolayısiyle bu vergiye tâbi tutulmak is-

I 

teniyorsa maddeyi tavzih etmek lâzımdır. 
ÎSMET B. (Çorum) — Tevfik Bey bira

derimizin madde vazıh değildir demesi; istis
naları; Mükellefiyeti Askeriye Kanununun 71 
nci maddesine istinadettirmemesindedir. Bu mad
de okununca sarahat meydana çıkar. (D) fık
rası mucibince ihracolunanlardan bu vergiye 
tâbi olanlar yalnız erbabı yesardır. Hizmeti 
askeriyeden ihracolunabilirler, fakat erbabı ye-
sardandır ve böyleler bu vergiden muaf ola
maz. Erbabı yesardan olmıyanlar tabiî başka... 
Onlardan alınmaz. Yalnız 71 nci madde diyor ki: 

Altmış dokuzuncu madde mucibince ver-
gûyi askeriye tâbi olanlardan evvelen te-
şekkülâtı bedeniye ve ahvali sıhhiye ya
hut kuvvei akliyesi gayrimüsaidolmak hase
biyle bizzat kâr ve kisbe muktedir olmamakla 
beraber kazaları dahilindeki rayici mahalliye 
göre nafakalarına kâfi miktardan fazla varidatı 
seneviyeye malik olmıyanlar. 

Saniyen - hizmeti askeriyede iken ifayı hiz
meti askeriyeye gayrimuktedir hale gelenler. * 

Salisen - kâr ve kisbe muktedir olup.meksıı-
batı kazaları dahilindeki rayici mahalliye göre 
nafakalarına kâfi miktardan fazla olmamakla 
beraber verginin ifasını da temin edecek dere
cede varidatı olmıyanlar mezkûr vergiden muaf
tırlar. 

Bu maddeler gayet güzel ve amelî yazılmış. 
Bundan dolayı ayrıca tavzih etmedik. 71 nci 
maddedeki istisnalardan istifade ettirdik Er
babı yesardan alıyoruz. Erbabı yesar askerlik
ten ihracolunmakla hiçbir vakit vergiden muaf 
değildir1. 

SALAHADDÎN B. (Mersin) — Efendim. 
beşinci maddenin adalet noktasından muvafık 
olup olmadığı meselesi bâzı arkadaşlarımızın 
zihnini meşgul ediyor. Meselenin heyeti umumi-
yesi ve esasen kanunun birinci maddesini tetkik 
ettiğimiz zaman da bu bapta izahatı kâfiye ve-
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rildiğini görürüz. Esas kabul edilmiş olmakla I 
beraber zihinlerde yanlış bir nokta kalmasın, 
diye tekrar tavzih -* etmek mecburiyetindeyim. 
ihraçlardan alınacak vergi; nafakasını istihsale 
muktedir olamıyan alil olanlar ve saireler hak
kında katiyen cari değildir. Çünkü, o istisna
lar meyanmdadır. îsmet Bey biraderimiz Ahzi 
Asker Kanununun o meseleye mütaallik madde
sini okudu. Vücutça za'fı dolayısiyle askerlik
ten ihracedilmiş olanlar tabiî milletin efradı 
sairesi gibi vergiye tâbidir. Binaenaleyh, eğer 
biz burada beşinci maddeyi yazmamış olsaydık, 
bunlardan belki mallarına nazaran daha fazla 
vergi alınabilirdi. Fakat bunları asgari miktar
da bir vergiye tâbi tutmakla haklarında bir 
adalet göstermiş olduk. Bu şekil Heyeti Aliye-
nizin daha ziyade arzu ettiği bir şekildir. Yal
nız burada bir şekil kalıyor ki, ihraçlardan 
acaba vergi alınacak -mı? Almmıyacak mı? | 
Efendiler, bundan kimse muaf değildir. Bina
enaleyh, zannederim ki> izahat kâfidir. Kanun 
maksadı temin ve efkârı tatmin edecek derece- i 
dedir. Yalnız mâlûlinden alınır gibi geldiği için I 
tereddüdü muciboluyor. Fakat hakikatte böyle 
değildir. 

HALÎL İBRAHİM B. (Antalya) — Efen- i 
dim, encümenin bu kadar mufassalan izahatına i 
rağmen daha bendeniz bu kanunu iyice kavrı-
yamadım. Dün sormuştum ki ; bu mükellefiyeti 
Askeriye Vergisine tâbi olanlar vergisini ver
mek istemeyip de, ben vermiyeceğim, askere 
gideceğim, diyebilir mi? Encümen cevaben de
miştir k i ; (Evet, ister vergiyi verir, ister aske- ( 
re gider.) Böyle olursa ihracedilen malûller jj 
hakkında ne yolda muamele edilecektir? f 

İSMET B. (Çorum) — istisnalar okundu, I 
efendim. j ! 

HALİL İBRAHİM B. (Devamla) — Zaten \ 
bu kanunun esbabı mucibesinde, öyle anlıyorum •• 
ki, bâzı kimseler şubelerde veya şurada burada jj 
geride kaldıklarından dolayı onlar için yapıl- \ 
mış bir kanundur. Fakat diğerlerinin ne kaba- \ 
hati vardır? Yani kurunun yanında yaş da ya- jj 
nacaktır. Mademki, bâzı kimseler geride kalı
yor, bu bir cürümdür, demektir. Bu cürmü para 
ile mi yaptıracağız? Geride kalan cürüm işliyor 
demektir. BUj ne bedeli nakdîye benziyor ve ne 
de vergiye benziyor. Bu anlaşılmaz bir şeydir. 
Peki vermiyecek olursa? I 

1338 C : 1 
ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Tahsili Emval Kânu

nu var. 
HALÎL İBRAHİM B. (Devamla) — Tahsili 

Emval Kanunu mucibince mi alacağız? 
SALÂHADDlN B. (Mersin) .— Efendim, 

Halil ibrahim Bey biraderimiz kanunun heyeti 
umumiyesinin aleyhinde bulunuyorlar, dördün
cü maddenin aleyhinde değil. Esas itibariyle 
bu bir vergidir. Bu vergi fiilen ifayı hizmet 
edenlere bittabi şâmil olamaz. Bu vergi fiilen 
ifayı hizmet edemeyip de geride bulunanlara 
bir mükellefiyeti maliye tahmilinden ibarettir. 
Maksat cepheye kuvvet cemetmektir. Malûmu-
ihsamnız kuvvetler yalnız fiilî kuvvet değildir. 
Malî, iktisadi kuvvetler cephe gerisinde bilû
mum insanlara şâmildir. Her hangi bir adam 
kendisine ait her hangi bir vergiyi vermezse 
hakkında ne yapılacaktır? Bunun kanunu var
dır. Tahsili Emval Kanunu mucibince o para 
kendisinden alınır. Çünkü, istitaatı maliye nok
tasının takdiri mahallî mecalisi marifetiyle tâ
yin edilir. Onlar itiraz ve saire suretiyle hakla
rını aramayı bilirler. Hakkı istinaf, temyiz, 
Devletçe mevzu usuller dairesinde ifa edilir. 
Bu da malî kanundur. Diğerleri hakkında ne 
yapılırsa bunun hakkında da o yapılır. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Bu parayı vermek 
mecburi midir? Yani mutlaka para vermiyece
ğim, gideceğim, diyor. Gidemez mi? 

SALÂHADDlN B. (Mersin) — Devlet ge
ride bıraktığı efradına istitaatleri derecesinde 
bir vergi takdir ediyor, bunu Tahsili Emval 
Kanunu mucibince yapar. Şayet bu kanunun 
icrası müteassir görülürse, Maliye, ben ne ya
pacağım, müşkülât karşısında kalıyorum, derse 
o zaman Hükümet bunu halleder. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Onu şimdi halletsin, 
müstakbele bırakmasın. 

SALÂHADDlN B. (Mersin) — Şimdiden 
halli için sebep yok. Çünkü, Devletin bu bapta 
mevcut malî kanunu var. 

RElS — Efendim müzakerenin kifayetini ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... Müzakere kâfi 
görülmüştür. Takrirler vardır. Heyeti Aliyenize 
arz edeceğim. 

(B) fıkrası evvelce kabul edilmişti. Bu fıkra
nın tayyı ve lağvı hakkında verilecek takrir mu
teber olamıyacaktır. Onun için Erzurum Mebu
su Salih Efendinin takriri bu mealdedir. Reye 
vaz'edemiyeceğim. 
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Riyaseti Celileye 

Beşinci maddenin nihayetine : 
(Ancak başkasının muavenetine muhtacolacak 

derecede malûl ve serveti -• zatiyeden mahrum 
olanlar bundan müstesnadır.) Fıkrasının ilâvesi
ni teklif ederim. 

Kastamonu 
Suad 

İSMET B. (Çorum) — Ahzi Asker Kanunun
da bulunan istisna hakkındaki maddeler bundan 
daha vazıhtır. Onun için bunun-ilâvesine lüzum 
yoktur. 

REÎS — Encümen; Ahzi Asker Kanununun 
maddei mahsusasmda bu meseleye dair sarahat 
vardır ve maksadı kâfidir diyor. Binaenaleyh bu 
malûmata binaen Suad Beyin takririni Heyeti 
Aliyenizin reyine vaz 'ediyorum. Kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul edilmemiştir. 

Beşinci maddeyi, reyi âlinize arz edeceğim. 
Rica ederim dikkat buyurunuz. 

MADDE 5. — (D) fıkrası Mükellefiyeti As
keriye Kanununun 69 ncu maddesi mucibince 
ahvali bedeniyesinden dolayı fiilen hizmeti aske
riyeyi ifa edemiyeceği taayyün ederek mükellefi
yeti askeriyeden ihracedilenler emsalleri silâh al
tında bulunduğu müddetçe ve neşvü nemayı be
denîlerinin ademimüsaadesinden nâşi senei âtiye 
muayenesine terk olunanlar da hizmeti askeriye
ye alınıncaya kadar dördüncü maddedeki efradı 
mezuLe hakkında musarrah tertip ve nispet dai
resinde ve fakat asgari mekadirinde vergiye ta
bidirler. 

Mükellefiyeti Askeriye Kanununun 71 nci 
maddesine tevfikan istisna edilenler bu vergiden 
muaftır. 

REÎS — Beşinci maddeyi kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Beşinci madde ekseriyetle kabul 
edilmiştir. 

Altıncı madde hakkında söz istiyen var mı? 

MADDE 6. — (H) fıkrasında zikrolunanlar 
berveçhi âti vergiye tâbi tutulurlar. 

Birinci derece : Ticaretle meşgul olanlar; se
nevi 300, 400, 600 lira. 

İkinci derece : Sanatla veya keddiyeminiyle 
temini maişet edenler; 50, 100, 150 lira. 

Derecat ve nispetleri mahalleri mecalisi ida
resince tâyin ve ilân edilecek olan işbu vergileri 
iki ay zarfında tediye etmiyenlerin mahallerin-
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j deki emvali menkule ve gayrimenkulelerine mü-
j racaatle Tahsili Emval Kanununa tevfikan istifa 
i olunur. Mahallerinde emval ve emlâki bulunmı-
j yanlar .ele geçtiklerinde vergileri iki kat alın

makla beraber emsalinin silâh altında bulun
duğu müddetin iki misli istihdam olunurlar. 

DURSUN B. (Çorum) — Efendim, altıncı 
i maddede mükellefiyet iki dereceye ayrılıyor. 
! Sanatı dolayısiyle, bir de maaş, ücret ve 
j saire dolayısiyle ticaretle meşgul olanlar asgari 
i (300) liradan âzami (600) liraya kadar vergi 
| verecek. Halbuki sunufu ticariye bu üç dere-
j ceye inhisar edemez. Samsun gibi, istanbul 
! gibi ve daha bunun emsali yerlerde öyle tüc-
| carlar vardır ki, bin lira bile azdır. Sonra yine 
! ufak yerlerde öyle tüccarlar, vardır ki, bu pa-
j ra çoktur. Binaenaleyh herkesin servet, sanat, 

ticaret ve kudreti maliyesini ve mahallî ticare
tinin kabiliyetinin nazarı itibara alarak bunu on, 
on iki dereceye çıkarmalıdır. Binaenaleyh böyle üç 
dereceye hasretmek haksızlığı mucibolur. Bunun 

j tadili lâzımdır. Meselâ, Öylelerini biliyoruz ki, 
j bir partide, bir kontratta 8 - 10 bin lira para 
I alıyor. O da verecek üç yüz lira. Senevi altı 
| yüz lira kazanmıyan da verecek üç yüz lira, al-
j ti yüz lira bunda öyle bir celi ve açık bir hak-
j sizlik vardır ki, bunu encümenin nazarı dik-
| katine arz ederim. Bu haksızlığı izale etsinler. 
| Bu tüccaram muhtelif sınıf ve derecelere ayır

sınlar. ikinci dereceye gelince, sanat veya 
keddi yeminiyle temini maişet edenler deniliyor. 
Bu gayet müphemdir. Halbuki (C) fıkrasın
da sanatkârlar, ziraat amelesi, makinistler, şun
lar bunlar orada musarrahtı. Fakat bu fık
radaki sanatkârlar acaba ne gibi sanatta olanlar-

I dır? Bu bilinemiyor. Binaenaleyh bununla 
onun arasında tezat vardır. Bu derecat arasın
da tedahül vardır. Bunun tayyına dair bir tak
rir veriyorum. 

SALÂHADDlN B. (Mersin) — Efendim. 
Dursun Bey biraderimizin mevzuubahsettiği iki 
nokta vardır. Birisi aslen Büyük Millet Meclisi 
Hükümetinin dairei işgalinde bulunan manatık-
ta olup da fiilen bu mmtakanm haricinde bulu
nanların ticaretle meşgul olanlarına verilen de
rece azdır ve bunu servete göre 10 - 12 derece
ye ayırmak lâzımdır diyorlar. Kendilerine şu
nu arz etmek isterim ki, burada biz Ticaret 
Vergisi veya sermaye üzerine vergi almayı dü-

| şünmedik. Bizim düşündüğümüz bir Müecceli-
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yet Vergisidir. Ve bihakkin temini istifade 
olunmak için bunun mütenasiben alınması da 
meşruttur. Çünkü bunun ifratına gidildiği va
kit hiçbir şey alınmaması da muhtemeldir, bu 
teklif mâkuldür. Çünkü İstanbul ve mehâlli 
sairede icrayı ticaret ve iktisabı servet eden er
babı ticaretin vasaiti servetlerini ve derecele
rini mahallî meclisi idareleri pek iyi bilirler. 
Binaenaleyh bunlara takdir olunan vergi mik
tarı bize mâkul gibi gelmiştir ve alelade efradı 
ınüecceleye verilen miktar gibidir. Onun için 
zannederim ki, Heyeti Celileniz de muvafık bu
lurlar. Bu hususta daha başka birtakım tarik 
vardır. Fakat meselenin ve derecenin tevsiine 
gitmemek için bu şekli ihtiyar ettik. 

İkinci nokta, sanatla veyahut bizzat mesaii 
zatiyesiyle geçinenler hakkındadır. Efendim, 
Büyük Millet Meclisi dairei Hükümetinin fiilen 
bulunduğu mahallerin haricinde olanlar hakkın-' 
daki tahkikatı tevsi edecek uzun eşkâle girme
dik. (C) veya (D) fıkrasında olduğu gibi bun
ları muhtelif derecata ayırmadık. Çünkü bun
lar memleketlerinde değildirler. Bunları mas-
katıreislerinde bulunanlar ancak tüccar ve
ya mesaii zatiye ashabı olarak bilebilirler ve 
bunların vergileri ancak memleketlerindeki irat
larına nazaran - vasati - az veya çok dereceye 
göre takdir edilir. Onun için datha fazla derecat 
takdir etmiyerek iki derece ile iktifa etmek 
daha iyidir. Eğer bunun haricinde daha fakir 
adam varsa ya parayı verir veya vermezse bil
fiil ifayı hizmet eyler. Zaten böylelerin de me
saii bedeniyesinden istifade olunabilecektir. 

MUSTAFA B. (Kozan) — Onun haricinde 
üçüncü bir kısım daha vardır ki onlar da ashabı 
servettir. Mükellefinden değillerdir ve yalnız 
irat ve akaar ile geçinirler. Bunlara takdir olu
nan derece az değil midir? Artırmak mümkün 
olmaz mı? 

SALÂHADDİN B. (Devamla) — Efendim 
Heyeti Celile kabul buyurursa miktarın tezyi
dine bendeniz muarız olmam. Fakat bize bu va
sati bir, şey gibi geldi. Birkaç zengin müstesna 
olarak bulunabilir ki, bunlar da pek cüzidir. Şa
yet Heyeti Celile derece miktarının biraz daha 
tevsiini arzu buyurursa 300 liradan 1 000 liraya 
kadar tevsi edebilirler. Bir zarar teşkil etmez. 

MUSTAFA B. (Kozan) — Bendeniz tezyidin 
taraftarı değilim. Yalnız ticaretle iştigal eden
lerle sanat veya keddiyeminiyle iştigal eden-
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leri ayırmışsınız. Halbuki bunların haricinde sırf 
aldığı varidatla geçinenler vardır. Bunlar hak
kında ne muamele yapılacaktır? 

SALÂHADDİN B. (Mersin) — Beyefendi 
buyurduğunuz fıkra pek doğrudur. Maddeye 
«Ashabı servet ve emlâkten bulunanlar» tâbirini 
ilâve edersek kâfi olur ve bu da iyidir, encümen 
de buna muarız değildir, teklifiniz varittir. 

SÜLEYMAN SUDİ B. (Bayezid) — Efen
dim birinci derecede Ticaret Vergisi verenlerin 
derecat ve nispetleri mahallî meclisi idaresince 
tâyin edilecek diyor. Bu takdiri meclisi idareler 
istedikleri surette yaparlar. Bu noktayı gayet 
sarih bir surette yazmalıdır ki; aradan vukuu 
muhtemel olan suiistimal kalksın. Taşranın ah
valini bilirsiniz. Bulunduğumuz yerlerde ve hat
tâ birçok mahallerde birçok kimselere; hattâ 
berberlere varıncaya kadar, erbabı ziraattendir 
diye mazbata veriyorlar. Sonra birçok kimsele
rin hiçbir ağnamı olmadığı halde ağnam sahibi
dir diye kayıtları yapılıyor ve onun üzerine as
kerlikten tecil olunuyor. Bu gibi suiistimalâta 
meydan kalmamak üzere maddeyi gayet sarih 
yapmalıdır. 

SALÂHADDİN B. (Mersin) — Efendim mü
talâa! âliyeleri gayet varittir. Zatıâlileri buyu
ruyorlar ki; takdir keyfiyetini mahalleri ıneea-
lisi idaresine bırakmak birçok suiistimali mııcib-
olacağı için o takdiri tahdidediniz diyorsunuz. 
Bir memleketin bütün efradına şâmil olan bir 
kanunun emri tatbiki ne kadar elâstiki olacağı 
malûmdur. Bunu hudutlarla tâyin etmek çok 
karışık ve çok uzundur. Ancak Temettü Vergi
sinde böyle mâkul esasat dâhilinde servetin mik« 
tarım tâyin etmek uzun müddet tahkika ve zama
na muhtaçtır. Tetkika muhtaçtır. Binaenaleyh 
böyle hâdisat, verginin kabiliyeti umumiyesini 
kaybettirir. Bendenizce bu havali halkından olup 
da İstanbul'a veyahut sair mahallere ticaret için, 
çalışmak için giden adamlar ya erbabı servettir, 
veya ashabı emlâktir. Huzur veistirahatini biraz 
daha temin için veya ticaretini tevsi için oraya 
gider. Yahut alelade memleketinde geçinemez. Ya 
çalışmak veya tahsili ilim etmek veya mükteseba-
tından daha fazla kazanmak için oraya gider. Pa
ralılar için mikyas budur. Parasızlar için mikyas 
da; bunların servetlerinin derecatını tâyin ve o 
adamın memleketinde malûm olan kıymeti maliye
sini takdir etmek lâzımdır. Bittabi mukim olduk-
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lan mahalde bu cihetler tahkik olunamaz. Bina
enaleyh takrirde bu esas gözetilmiştir. Daha fazla 
derecat için memlekette emsal olamıyacağmdan, 
yani memlekette emsal bulamadığımızdan, bu ka
dar zikrettik, zatıâliniz bunu daha ziyade tavzih 
edecek bir şekil bulursanız encümen maalmemnu
niye kabul eder efendim. (Tasrih etmeli efendim, 
sesleri) 

RElS — Madde hakkında başka söz istiyen 
var mı! 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Bende
niz derecat hakkında mâruzâtta bulummyacağım. 
Yalnız maddenin aşağıdaki satırlarını okuduktan 
sonra mâruzâtımı arz edeceğim. «Derecat ve nis
petleri mahalleri mecalisi idaresince tâyin ve ilân 
edilecek olan işbu vergileri iki ay zarfında tediye 
etmiyenlerin mahallerindeki emvali menkule ve 
gayrimenkulelerine müracaatle Tahsili Emval 
Kanununa tevfikan istifa olunur. Mahallerinde 
emval ve emlâki bulunmıyanlar ele geçtiklerinde 
vergileri iki kat alınmakla beraber emsalinin si
lâh altında bulunduğu müddetin iki misli istih
dam olunurlar.» Mahallerinde emval ve emlâki 
bulunmıyanlar ele geçtiklerinde acaba emval ve 
emlâk sahibi mi olacaklar? Binaenaleyh bunlar
dan hiçbir vakit bu vergi iki kat olarak alınmaz. 
Olsa olsa tahtı silâha sevk edilir. Sonra «Tahsili 
Emval Kanununa tevfikan iki ay zarfında» deni
yor. Halbuki yukarda tekasit müddeti kabul edil
di. «Tekasit müddeti zarfında» denilmeli. Meselâ 
müecceliyetten dolayı üç yüz lira vergi ile mükel
lef olan bir adam bu parayı vermezse ve müecce
liyetten sarfınazar eder, askerlik yapmak isterse 
«Sen illâ müeccel kalacaksın ve bu vergiyi de sen
den Tahsili Emval Kanuniyle alacağız.» diye ıs
rar etmek manasızdır. Bendenize kalırsa madde
nin o derecat fıkrasından aşağıdaki fıkaratının 
§u suretle tadili münasiptir. «Derecat ve nispet
leri mahalleri mecalisi idaresince tâyin ve tesbit 
edilecek olan işbu vergileri tekasiti muayyene 
zarfında tediye etmiyenlerin istisna ve müecceli-
yetleri ref'olunarak tahtı silâha sevk ve tarihi 
şevklerine kadar emvaline müracaat edilmek lâ-
zımgelir.» Maddenin bu şekilde tadilini teklif 
ediyorum. Ve bir takrir takdim ediyorum. 

REÎS — 6 ncı maddenin müzakeresini kâfi 
görenler lütfen el kaldırsın... Müzakere kâfi gö
rülmüştür. Bu bapta Muvazene! Maliye Encüme-
niyle diğer rüfekamn takrirleri vardır: 

.1338 C : 1 
| Riyaseti Celileye 

Altıncı maddenin ikinci- satırında birinci de^ 
rece: Ticaretle meşgul olanlar fıkrasından sonra 
«ile ashabı akaardan» cümlesinin ilâvesini teklif 
eylerim. Kozan 

Dr. Mustafa 

Riyaseti Celileye 
Altıncı maddenin ikinci satırının berveçhi âti 

tadilen kabulünü teklif eyleriz : 

Birinci derece: Ticaretle meşgul olanlar ve
ya ashabı emlâk ve servetten bulunanlar. 

Muvazenei Maliye Encümeni 

Riyaseti Celileye 
Altıncı maddedeki ikinci derece ashabının 

•tayymı teklif ederim. 
Çorum 

Dursıuu 

Riyaseti Celileye 
Esbabı mucibesini şifahen arz ettim. Binaen

aleyh altıncı maddenin berveçhi âti tadilini tek
lif eylerini. 

Yozgad 
Süleyman Sırrı 

Madde 1. — (H) fıkrasında zikrolunanlar 
berveçhi âti vergiye tâbi tutulurlar : 

Birinci derece: Ticaretle meşgul olanlar; se
nevi 300, 400, 600 lira. 

ikinci derece: Sanat veya keddiy emmiyle 
temini maişet edenler; senevi 100, 150, 250 lira 
derecat ve nispetleri mahalleri mecalisi idare
since tâyin ve ilân edilecek olan işbu vergileri 
tekasiti muayyenesi zarfında tediye etmiyenlerin 
istisna ve müecceliyetleri ref'olunarak tahtı si
lâha sevk ve tarihi şevklerine kadar geçen müd-

| det fazla istihdam olunurlar. Şu kadar ki, kud
reti bedeniyeleri fiilen hizmete müsaidolmıyan-

1 lardan işbu vergileri Tahsili Emval Kanunu mu
cibince alınır. 

Riyaseti Celileye 
Altıncı maddenin (H) fıkrasındaki birinci 

derece ticaretle meşgul olanlar memleketin en 
zengin aksamından olup; «300 liranın 500», «400 
liranın 700», «600 liranın 1 000» liraya iblâğı 
haddi itidalde olduğundan olveçhile tezyidini 
teklif eylerim. Bayezid 

Süleyman Sudi 
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REÎS — Efendim, Çorum Mebusu Dursun 

Beyin tay teklifi varf evvelâ onu reye koyaca
ğım. 

(Çorum Mebusu Dursun Beyin takriri tek
rar okundu.) 

İSMET B. (Çorum, Mnvazenei Maliye 
Encümeni Mazbata Muharriri) — Efendim, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti memaliki 
dâhilinde bulunmayıp da hariçte bulunanlar, ya 
İstanbul'da ticaretle iştigal ederler veyahut 
akaar sahibidirler veyahut da bir sanatla ve me-
saii zatiyesiyle idamei hayat ederler. Yoksa on
ların orada işleri yoktur. Binaenaleyh bu noktai 
nazardan biz tasnif ettik ve bu tasnifler arasın

daki dereeat ancak âzami ve asgari miktarlarla 
tâyin edilir. Âzami ve asgari miktarlarla hakkı 
takdiri mecalisi idareye verdikçe ve asgari meka-
dir de taayyün ettikçe başka türlü düşünmek ih
timali yoktur. Binaenaleyh Dursun Bey birade
rimizin takririni encümeni âliniz kabul edemez. 
Bu suretle birisinden alırız. Diğerinden alama
yız. Tüccarından alırız, sanatkârından alamayız, 
bu doğru olamaz. 

REİS — Altıncı maddeden ikinci derece as
habının tayyı hakkındaki takriri kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul edilmedi. 

(Kozan Mebusu Mustafa Beyin takriri tekrar 
okundu.) 

(Encümenin bu baptaki teklifi tekrar okun
du.) 

REİS — Efendim, Mustafa Bey de aynı 
noktai nazarı kabul ediyorlar. Binaenaleyh Mu-
vazenei Maliye Encümeninin teklifi veçhile bi
rinci derecenin; «Ticaretle meşgul olanlar veya 
ashabı emlâk ve servetten bulunanlar» tarzında 
tadilini kabul edenler lütfen el kaldırsın. Ekse
riyetle kabul edilmiştir. 

(Yozgad Mebusu Süleyman Sırrı Beyin tak
riri tekrar okundu.) 

İSMET B. (Çorum) — Efendim; (B) fık
rasının kabuliyle mükellef tutulanlar, yani Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti ahalisinden 
olup da hariçte bulunanların bu vergiye tâbi tu
tulmaları, birtakım şeraiti hususiyeyi ihtiva et
mektedir. Yani onlar; Hükümeti Milliyenin mü-
dafaai vatan mükellefiyetini ya malen veyahut 
bedenen veyahut milletin menafi i iktisadiye ve 
hidematı umumiyesiyle alâkadar olarak gören
lere makîys değildir. Onlara benzemez, Hükümet 
kısmen ve umumen seferberlik ilân ettiği gün-
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den itibaren onlar bulundukları mahallerde tica-
retleriyle meşguldürler ve bilerek buraya gelmi
yorlar. Orada serbest serbest dolaşıyorlar, kaza
nıyorlar. Hükümete hiçbir malî yardımda bulun-
mıyorlar. Bundan dolayı bunlar ele geçtiklerin
de zecre tabidirler. Bunun kuvvei müeyyidesi 
dördüncü fıkradır. Binaenaleyh emvali menkule 
ve gayrimenkulelerinin Tahsili Emval Kanunu 
mucibince satılmasına dair olan şeyler kavanin 
ve nizamatm tecviz ettiği şeylerdir. Bundan do
layı emvali menkule ve gayrimenkulelerinin sa
tılıp satılmaması meselesi mevzuubahsolamaz. On
lar ahkâmı umumiye ve kanuni^ eye tâbidir. Bi
naenaleyh encümen bu maddenin aynen kabulü
nü teklif ediyor. Bu madde tağyir kabul etmez. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Tahsili Emval Kanunu 
yalnız altıncı maddeye mi, aittir?. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Efen
dim, bu tadilimi, bu kanunun heyeti umumiye-
sine bir kuvvei müeyyide olmak üzere teklif et
miştim. Zatıâlinizin beyanatından anladığıma na 
zaran ceza yalnız bu maddeye münhasır kalıyor. 
Meselâ iki yüz dönüm arazi zer'etmesinden do
layı askerlikten istisna ettiğimiz bir adamdan 
şimdi üç yüz lira istiyoruz. Bu adam, ziraatle 
mükellef olmakla Hükümete hizmet etmiş olu
yor. Ve buna mükâfaaten bunu hizmet etmiş ad
detmiş iken, şimdi bir de üç yüz lira ıalma!k; bu 
adam şimdi hesabedecek. İhtimal İki, netice! ze-
riyatmdan istifade edemiyeeeğini düşünecek ve 
diyecek ki : «Ben istemiyorum. Beni asker 
edin.» «Yok, isen illâ zeriyatla tecil edildin, üç 
yüz lirayı vereceksin» diye ısrar etmek doğru 
mudur? Yoksa bazan da arz ettiğim 'gibi, bu ka
dar zaman 'geçti, bundan sonra da vergiyi ver
mekten listin'kâf eder. Bunun hakkında kanuna 
bir şey konacak mı? 

İSMET 'B. (Çorum) — Efendim, Müecceli-
yeti Askeriye Vergisinin taallûk' «ttiği esaslar 
müzakere edilirken bunlar ariz ve ami'k tetkik 
edildi. Yani Müecoeliyet Vergisi neden dolayı 
yüksek derecelerden çok vergi alındı. Aşağı de
recelerden az vergi alındı. Binaenaleyh bu müec-
celiyetlerin memleketin ımenafii iktisadiyesiyle 
ve memlekette hidematı devletle derece! alâka
ları gösterildi. Süleyman iSırrı (Beyin 'buyurduk
ları gibi iki yüz dönüm zeriyat yapanlar mena- * 
fii iktisadiyei memlekete hizmet ederler. Fakat 
onların iıstihsalâtı tamamen menafii hassalarına 

- 494.— 



1 : 38 2 . i 
aittir. Rica ederim madde şayanı münakaşa de
ğildir. Yalnız verginin sureti istifası meselesi 
mevzuubahistir. Sureti istifa haddizatında bir 
kuvvei müeyyidedir. Zaten aşağıdaki bir mad
deyle bu kanunun suıveri tatbikıyesinin; Müd% 
faai Milliye ve Maliye vekâletlerince bir tali
matnameyle tavzih edilmesini ayrıca teklif et
tik. Kanunlarda ahkâmı umumiye vardır. ıBu 
adam Müecceliyet Vergisini 'vermediği takdir-
de hakkında ne yapılması lâzımgeıleeeğini Mü-
dafaai Milliye Vekâleti, Maliye Vekâleti pekâlâ 
bilir. Tahsili Emval Kanunu nasıl tatbik edili
yor? Bu da böyledir. 

MUSTAFA B. (Kozan) — Kendi üzerinde 
emlâk ve akaarı almadığı faalde büyük bir tüc-
carm evlâdı İstanbul'da duruyor. Bundan ver
gi alamıyacak mısınız? 

İSMET B. (Çorum) — Hükümetin yediic-
rası nereye kadar giderse ikanunun da hükmü 
oraya kadar caridir. Yedihükümetin vâsıl olma
dığı şey mevzuubahsolamaz. Hariçte bulunp da 
memlekette emlâk ve emvali bulunmıyanlar ha
riçte bulundukları müddetçe nasıl onları hide-
matı vataniyeye celbedemiyorsak bunda da ya
pacağımız "bir şey yoktur. Yalnız onlar bu mem
lekete dâhil oldukları zaman hizmeti askeriye
sinden kaçanlar ve mükellefiyeti askeriyesini ifa 
etmiyenler misillû ceza ıgörürler. Bunlar hak
kında ahkâmı kanuniye mevcuttur. Onlar zec
ren kullanılacaktır. Binaenaleyh bunlar hakkın
da başka türlü düşünmeye lüzum yoktur. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Yine 
misal olarak ziraatçiyi ele alarak «Vaktiyle sen 
iki yüz dönüm zeriyat yapacaksın, üç yüz lira da 
para verip ve araziyi de ekeceksin» denseydi o 
zaman ben bunu yapamam der ve askere gider
di. Binaenaleyh sen onu müeccel tutunca 200 
dönüm ziraat yapmak şartiyle tecil ettin, şimdi 
de «Üç yüz lira vereceksin» diyorsun. «Ben bu
nu veremiyeceğim, vazgeçtim» derse ne cevap 
vereceksin? 

İSMET B. (Çorum) — Süleyman Sırrı Be
yin mütalâaları mevzuubahsolamaz. Çünkü 'ka
nunun heyeti umumiyesi kabul edilmiştir. Ka
nun askerlik hizmetinden, zaruretinden doğmuş
tur. Binaenaleyh zaruretler mahzuratı mubah 
kılar. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) —Tahsi l i Emval Kanu
nu yalnız Büyük Millet Meclisi Hükümeti hu-
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dudu haricinde bulunanlar hakkında tatbik edi
lebilir. Burada bulunanlar hakkında nasıl tatbik 
edebilirsiniz? 

İSMET B. (Devamla) — Efendim bunlar 
için de cephe hazırdır. Hizmet bedeniye isteriz. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Müphemdir, tasrih 
edin. 

İSMET B. (Devamla) — Efendim, kanunun 
esbabı mueibesinde tasrih ettik ki, bu bedenen 
ve malen para sveremiyenler oraya (gideceklerdir. 
Verenler kalacaklardır. Mesele bitti. 

ŞÜKRÜ B. (iRolu) — Esas budur, deyip de 
geçmek olmaz. 

REİS — Efendim, Süleyman ıSırrı Beyin 
takriri üzerine encümenin izahatı istima buyu-
ruldu. Yozıgad Mebusu 'Süleyman (Sırrı Beyin 
takririni kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın.. 
Kabul edilmedi. 

(Kozan Mebusu Mustafa Beyin talkriri tek
rar okundu.) 

MUSTAFA B. (Kozan) — Yedinci madde 
olarak teklif ettim. 

Riyaseti Celileye 
Altıncı maddenin ikinci satırındaki «sekizin

ci derece ticaretle meşgul olanlar» fıkrasından 
sonra «ile ashabı akaardan» cümlesinin ilâvesini 
teklif ederim. 

Kozan 
Dr. Mustafa 

Riyaseti Oelileye 
Altıncı maddenin sanat veya keddiyeminiyle 

temini maişet edenlerin vergilerinin haddi as
gari olarak '20 liradan başlamasını teklif ede
rim. 

Amasya 
Ömer Lûtfi 

ÖMER LÛTFİ B. (Amasya) — Efendim 
malûmuâliniz bâzı mıntakalarımız vardır ki, 
ziraati ve sanatı o kadar olmadığı için bunlar 
öteden beri İstanbul'a ve sair yerlere giderler. 
Para kazanırlar, kazandıkları pek cüzi parayla 
hem kendileri, hem aileleri temini maişet eder
ler. Ezcümle Eğin, Arapkir ve saire gibi ma-
natıkta bulunan birçok insanlar İstanbul'a gi
derler. Küfecilikle, odacılıkla, apartmanlarda 
kapıcılıkla meşgul olurlar. Bunların kazançları 
mahduttur. Bunlara haddi asgari olarak elli 
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lira vergi koyacak olursak olmaz. Geldikleri 
zaman bunu zı'fını isteyeceğiz ,büsbütün uâ-
tahsil kalacaktır. Binaenaleyh bunları daha vâsi 
sunufa ayırabilmek için haddi asgari olarak 
20 liradan başlanmasını teklif ediyorum. Yine 
içlerinde götürebilenler elli verir. 

, İSMET B. (Çorum) — Efendim, demin 
de arz ettim. Memleketin hizmeti askeriyesine 
iştirak etmeyip de hariçte para kazananlar 
için haddi asgariye tenzil etmek katiyen doğru 
değildir. 

REÎS — Efendim, Amasya Mebusu Ömer 
Lûtfi Beyin takriri okundu,, encümenin nok-
tai nazarı anlaşıldı. Ömer Lûtfi Beyin takri
rini kabul edenler ellerini kaldırsın. Kabul 
edilmemiştir. 

Riyaseti Celileye 
Altnıcı maddenin ikinci derecesinde yazı

lan (Reddiyemin) ibaresi modadan düşmüş 
pek eski ve gayrimüstamel sırasına geçmiştir. 
Onun tayyı ile yerine - mesaiizatiye - ibaresinin 
dercini arz ve teklif eylerim, efendim. 

Dersim 
Abdülhak Tevfik 

REİS — Efendim, Dersim Mebusu Tevfik 
Bey «Keddiyemin» yerine mesaiizatiye tâbi
rinin ikamesini teklif ediyorlar. Kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilmedi efen
dim. 

Efendim burada Meclisi Âlinize arz edilmek 
istenilen takrirler gürültüden işitilmiyor. 

(Süleyman Sudi Beyin takriri tekrar okun
du.) 

REİS — Efendim, bu teklifi kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilmedi. 

(Doktor Mustafa Beyin takriri tekrar okun
du.) 

Dr. MUSTAFA B. (Kozan) — Firar eden
ler veyahut bir suretle tebidedilenler ve saire-
ler ki, bunları askere getirmek için kendi aile
leri bile tazyik ediliyor. NazaTi dikkatinizi cel-
bederim. Bir aile vardır ki, kendisi ve pederi 
zengin, ashabı servettendir. Bu adam istanbul'a 
gidiyor. Şimdi bundan bir şey almıyalım mı? 
(Almıyalım sadaiarı.) Niçin almıyalım? Gelsin. 
Hükümete hizmet etsin. 

REİS —Efendim Kozan Mebusu Doktor 
Mustafa Beyin takririni kabul edenler lütfen 
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ellerini kaldırsın. Kabul edilmedi efendim. Al
tıncı maddenin şekli muaddeli okunacak. 

MADDE 6. — (H) fıkrasında zikrohmon-
lar berveçhi âti vergiye tâbi tutulurlar : 

Birinci derece : Ticaretle meşgul olanlar ve
ya ashabı emlâk ve servetten bulunanlar se
nevi 300, 400, 600 lira, 

ikinci derece : Sanatla veya keddi yemi
niyle temini maişet edenler : Senevi 50, 100, 
150 lira; 

Derecat ve nispetleri mahalleri meclisi ida
resince tâyin ve ilân edilecek olan işbu vergi
leri iki ay zarfında tediye etmiyenlerin ma-
haflerindeki emvali menkule ve gayrimenkule-
lerine müracaatle Tahsili Emval Kanununa tev
fikan istifa olunur. Mahallerinde emval ve em
lâki bulunmıy anlar ele geçtiklerinde vergileri 
iki kat alınmakla beraber emsalinin silâh al
tında bulunduğu müddetin iki misli istihdam 
olunurlar. 

REİS — Efendim şekli muaddeli ile altıncı 
maddeyi kabul edenler lütfen ellerini kaldır
sın. Ekseriyetle kabul edilmiştir. 

ÖMER LÜTFÎ B. (Amasya) — Reis Bey 
o maddeden sonra yeni bir madde ilâvesini tek
lif ediyorum. 

Riyaseti Oelileye 
Madde 7. — işbu kanunda tasrih edilen 

şerait ve evsaftan birden ziyadesini nefsinde 
cemeden eşhasın Müecceliyeti Askeriye Vergi
sinin takdirinde haiz olduğu sınıflardan yal
nız en yüksek derecesi nazarı itibara alınır. 
Tarzında bir madde ilâvesiyle bundan aşağıki 
mevad numaralarının ona göre tebdili hususu
nu arz ve teklif ederim. 

.Amasya Mebusu 
Ömer Lûtfi 

REİS — Efendim, Muvazenei Maliye Eneü-
meniyle, Müdafaai Milliye Encümeninin bu tek
lif hakkında noktai nazarları nedir? 

İSMET B. (Çorum) — Efendim, verginin 
derecatı nispîlerini tâyin eden fıkralarda Aergiyi 
verecek kimseler hem ziraat ashabından ve hem 
ashabı maaştan olabilir. Binaenaleyh bunun en 
yüksek servetine göre tâyinini bir madde ola
rak kanuna koymaya lüzum yoktur. Bir şah
sın birkaç derecelik serveti ve mesaisi olsa, mü
kellefiyet, mutlaka en yükseğine tâbi olur. Bu-
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nun suveri tatbikıyesine aidolan talimatnameye I 
bunun derci kâfidir. Binaenaleyh başka şeye { 
lüzum yoktur. 

NEBlL Ef. (Karahisan Sahib) — Meselâ, 
ağnam sahibi imiş, ziraatçiymiş, bunu en yük
sek servetinden kat'etmek doğrudur. Fakat me
mur olup da kendisi ashabı emlâk ve akaardan 
olursa; bu adam memurlar gibi yalnız maaşı 
nispetinde vergi verecektir. Bu gibilere ne yap
mak lâzımgelir? Bunu talimatnameyle temin 
edemezsiniz. Çünkü ashabı emlâk ve akaar sa
hibi olur, lâkin memurdur. Serveti olup da as
habı maaş olması dolayısiyle servetinden para 
vermemek; bu, adalete muvafık değildir. 

ÎSMBT B. (Çorum) — İstisna fıkrasında 
katiyen bütçe meselesi mevzuubahis değildir. 
Ancak müecceliyet fıkrasında âzami derece ka
bul ediliyor, tstisnaiyet meselesinde bu kabul 
edilemez, tstisnaiyet fıkrasında sırf maaşı nis
petinde alınacaktır. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Bende-
nizce bu teklif adalete makrun değildir. Meselâ 
ziraat yaptığından dolayı tecil edilmiş bir adam 
bankerlik de yapıyorsa... ] 

RE IS — ismet Beyden sual mi soruyorsu
nuz? 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Hayır, 
efendim. 

ALÎ RIZA Ef. (Amasya) — Hükümetçe te
cil mütaaddit cihetten mi olur? Bir cihetten mi 
olur? Her hangi cihetten tecil edilmişse o ci
hetten tatbik olunur. 

İSMET B. (Çorum) — Suveri tatbikıyesi 
hangi nokta ise o noktaya göre olması gayet 
doğrudur. Encümenin de noktai nazarı aynıdır. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Efen
dim, Ömer Lûtfi Beyin takriri bendenizce doğ
ru değildir. Meselâ burada şu kanunda Müec-
eeliyeti askeriye Vergisiyle mükellef olanlar 
muayyendir. Ziraaltle mükellef olan bir adama 
sen toptan üç yüz lira vereceksin, ötekininki 
altı yüz liradır. Sen altı yüz lira vereceksin. 
Çünkü toptancılık yapıyorsun. Ziraat Vergisi 
üç yüz liradır demek doğru olamaz. Mademki 
o adam ziraatten dolayı müecceldir. Müeccel I 
olduğu şey üzerinden vergi alınmamalıdır. Bi
naenaleyh bu, buraya giremez. Kanun dahi za
ruri bir muameleye göre yapılır. (Doğru, doğ
ru sesleri) Ziraatten dolayı tecil olunanlardan 
o suretle vergi alınmalıdır. | 
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1 ÖMER LÛTFÎ B. (Amasya) — Efendim, te-
i cil, muhtelif suretlerle oluyor. Ziraat dolayı

siyle tecil edilenler bittabi ziraate karşı bura
da konmuş olan vergiyle mükellef olurlar ve o 
sırada geliri takdir olunur. Buna diyecek yok.. 
Fakat; emsalleri silâh altında olup da bir kıs
mı tecil edilen toptancı da var, ziraatçi de var, 
kır bekçileri de var, tecil edilen ve mezun bıra
kılan üç yüz on tevellütlü as'ker de var, memur 
da var. Bunların üzerine hangisini tarh edece
ğiz? Sureti tecil muayyen değil ki.. Faraza 
alalım Sivas'ı... Sivas'ta silâh altına alman as
kerlerin bir kısmı tecil edilmiş olmadığı için, 
bizim memleketimizde köylümüzün tecil edilen
leri çok değildir. Orada bulunan bir adaim, za
ten bizim memleketimizde meslekler tamamiyle 
ayrılmış olmadığı için, köylülerimiz de aynı 
zamanda, biraz tüccardır, biraz zürradır ve 
biraz da bilmem ikomüsyoncudur. Muhtelif sı
fatlar aynı adam üzerinde temerküz eder. Bun
ların hangisiyle vergi verecektir? Bence; han
gisi âzami dereceye giriyorsa onu verir, diğe
rini vermesi doğru değildir. Elbette birisiyle 

I hükmohınaçaktır. Bendenizin teklifim bundan 
ibarettir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Reis 
Bey, esbafoı mucibesiyle madde zikri muvafık 
değil... Hiç olmazsa orada (C) fıkrası diyeydi. 

ÖMER LÜTFÎ B. (Amasya) — Efendim, 
evsafı adidesinden birisinin tercihi iealbeder. 
Âzamisiyle verecek deniliyor. Mademki bunla
rın derecei servetlerinin tâyinini mahallerine 
verdik. Asgarisini versin diye bu suretle tesbit 
edilmesi doğru değildir. Bu vergi onun istitaatı 
maliyesi itibariyle tarh edilecektir. Şu sıfat ve
ya bu sıfat onun istitaatı maliyesini tesbite me
dar olamaz. Asgari versin diye buradan tâyin 
etmek doğru değildir. 

REİS — Efendim bu baptaki müzakereyi 
kâfi görenler lütfen el kaldırsın. Müzakere kâfi 
görüldü. 

HALİL İBRAHİM B. (Antalya) — Reis Bey 
yedinci madde için ayrıca bir takririmiz vardır. 

REİS — Efendim Amasya Mebusu Ömer 
I Lûtfi Beyin takririni reyinize vaz'edeceğim. 
I (Ömer Lûtfi Beyin takriri tekrar okundu.) 

REİS — Bu takriri kabul edenler lütfen el 
I kaldırsın. Teklif kabul edilmedi. 

(Kozan Mebusu Doktor Mustafa Beyin tak-
I riri tekrar okundu.) 

— 497 — 
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REÎS — Bu teklifi kabul edenler lütfen el 

kaldırsın. Kabul edilmemiştir. 

Riyaseti Celileye 
«İkinci sunufu ihtiyatiye zâbitanının mezu

niyet ve müecceliyet suretiyle vergi ita edenler
den taksit müddetlerine göre hizmeti askeriye
lerinden mahsubedilir.» 

Balâdaki fıkranın yedinci madde olarak ka
mına ilâvesini teklif eyleriz. 

Erzurum Antalya Oltu 
Hüseyin Avni Halil İbrahim Yasin 

ÎSMET B. (Çorum) — Efendim esas itiba
riyle bu mevzuubahis değildir. Rica ederim bu 
kabul edilemez. Para verilmek suretiyle böyle 
bir hakkı müktesep için böyle bir teklif yapıla
maz. 

HALÎL İBRAHİM B. (Antalya) — Efendim 
gerçi ufak bir para mukabilinde... Bundan mak
sat, evvelâ şunu arz edeyim ki, kanunen onla
rın şeyleri devam ediyor. B j vergi zâbitanm as
kerliklerinden mahsubedilsin. Bendeniz ihtiyat 
zabiti denilince; biraz düşünmeniz lâzımgeldi-
ğini arz ederim. Çünkü Harbi Umumi esnasında, 
pekâlâ biliyorsunuz ki, ihtiyat. zâbitanmdan ta
kım kumandanlığı, bölük kumandanlığı, hattâ 
tabur kumandanlığı bile yapanlar vardı. Rütbe
leri de mülâzimisani idi. Halbuki haddizatında 
bölük kumandanı bile yüzbaşıdan olur. Nerede 
kaldı ki, tabur kumandanlığı... Demek ki, ihti
yat zâbitanı nefsi için çalışmıyor, her şeyi yapa
bildiği halde... Bendeniz temeddüh için söylemi
yorum. Harbi Umumice Ayastefanos'ta zâbitve-
kiliykeri yüzbaşılara muallimlik yaptım. Zaten 
bu askerlikte pek de yok gibi bir şey değildir. 
Mâlûmuâliniz askerlik iki kısım, iki sınıftan iba
rettir. Birisi piyade ve saire sınıfı, diğeri de er-
kânıharb... Erkâmharbler, yekten, çabuk çabuk 
terfi ettikleri halde ihtiyat zabitleri bu hizmeti 
ifa ederlerken bunlar vergilerini verdiği müd
detçe niçin mahsubedilmesin? Bunun için Mü-
dafaai Milliye Encümeninin bu suretle maddeyi 
tesbit etmesi lâzımdır. 

. 1338 O : 1 
REİS — Efendim bu baptaki müzakereyi 

kâfi görenler lütfen el kaldırsın. Müzakere kâ
fi görülmüştür efendim. Hüseyin Avni Bey ve 
rüfekasmm takrirleri ve Halil İbrahim Beye
fendi tarafından da izah edildiği veçhile madde
nin tadilini kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Kabul edilmemiştir. 

Efendim yedinci maddenin müzakeresine baş
lıyoruz. Söz istiyen var mı? Söz istiyen yok, ta
dil teklifi de yoktur. Şu halde maddeyi okuyo
ruz : 

MADDE 7. — İşbu kanun mucibince tarh 
edilen vergiler tam bir senei maliyeye mahsus 
olup suveri tatbikıyesi Müdafaai Milliye ve Ma
liye vekâletlerine? müştereken yapılacak bir ta
limatla tâyin olunur. 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Efendim bir 
«Talimat» olmaz, bir «Talimatname» olur. 

REİS — Efendim Basri Bey bir talimat ye
rine bir talimatname olmasını teklif ediyorlar. 
Yedinci maddeyi yalnız (Talimat) yerine (Tali
matname) yazılması suretiyle tadilen kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Ekseriyetle ve tadi
len yedinci madde kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — İşbu kanun 1 Mart 1338 tari
hinden itibaren ordunun hali hazara ircama ka
dar meriyülicradır. 

REİS — Efendim sekizinci maddeyi aynen 
kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 9. — İşbu kanunun icrayı ahkâ
mına Müdafaai Milliye ve Maliye vekilleri me
murdur. 

REİS — Dokuzuncu maddeyi kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Dokuzuncu madde aynen 
kabul edilmiştir. Kanunun heyeti umumiyesini 

'tâyini esamiyle reye vaz'ediyorum. Lütfen 
reylerinizi istimal buyurun. (İstihsali araya baş
landı.)1 On dakika teneffüs için Meclisi tatil 
ediyorum. 

(Hitamı celse; saat : 4,00) 

Ifci »« 



İKİNCİ CELSE 
Bed'i müzakerat; saat : 4,25 

RElS — Reisisani Eauf Beyefendi 

KÂTÎP : Mahmud Said B. (Muş) 

RElS — Efendim, celse küşadedildi. Müec-
celiyeti Askeriye Vergisi Kanununa iştirak eden 
zevat (164), muamele tamamdır. 20 müstenkif, 
26 reyi muhalife karşı (118) reyle kanun kabul 
edilmiştir. 

2. — Yirmi milyon lira avans itasına dair 
kanun lâyihası ve Muvazenei Maliye Encümeni 
mazbatası 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (Gü-
müşane) — Muvazenei Maliye Encümeninden 
avans hakkında gönderilen iki maddelik lâyihai 
kaımniyenin müstacelen şimdi müzakeresini rica 
edeceğim. Malûmuâliniz bu sene için Müda
faai Milliye de dâhil olduğu halde yedi milyon 
olmak üzere bir avans ita Duyurulmuştu. Şu
batta Heyeti Vekileden teklif edilen Avans Ka
nuniyle talebedilen yirmi milyon lira bütçenin 
bir an evvel Heyeti Aliyenizce ikmali ümidedi-
lerek Muvazenei Maliye Encümenince yedi mil
yona tenzil edilmişti. Halbuki alman avans 
Mart ayı ile Nisanın on beşine kadar tamamen 
sarf edilmiştir. Ordunun mühim ihtiyacatı ve 
Ramazanı Şerif münasebetiyle memurine birer 
aylık maaş tevzii zarureti vardır. Bugün sarf 
edilecek on para , tahsisatımız yoktur. Onun 
için çok rica ederim. Avans Kanununu bir an 
evvel müzakere buyurun ve ondan sonra da her 
halde bütçemizin ikmaline himmet buyurursu
nuz efendim. 

REİS — Efendim, Maliye Vekilinin teklif 
ettiği Avans Kanununun şimdi müzakerenini 
kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Müttefi-
kan müzakeresi kabul edildi. (Ekseriyet yok 
sesleri.) 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (Gü-
müşane) — Neticesi tâyini esami olduğu için 
ehemmiyeti yoktur. 

30 . III . 1338 
T. B. M. M. Riyaseti Celilesine 

Devairü mülkiye ve askeriyenin tahakkuk 
edecek hidemat ve masarif atma aidolmak üze
re daha yirmi milyon lira tahsisat itasına dair 
İcra Vekilleri Heyetinin 30 Mart 1338 tarihli 
içtimaında kabul edilen kanun ve esababı mu
cibe lâyihaları raptan takdim kılınmıştır. îfayı 
muktazasiyle neticesinin işarına müsaade bu-
yurulmasım istirham eylerim efendim. 

İcra Vekilleri Heyeti Reisi 
'. . ve 
Erkânı Harbiyei Umumiye Vekili 

Fevzi 

Esbabı mucibe mazbatası 
Umumi bütçenin tasdikına değin Müdafaai 

Milliye ve devairi mülkiyenin Ihidematı umu-
miyesi için, 28 Şubat 1338 tarihli Avans Kanunu
nun birinci maddesiyle avans olarak yedi milyon 
liranın sarfına mezuniyet verilmişse de umu
mi bütçenin daha birkaç ay zarfında tasdika 
iktiran edemiyeceğli melhuz bulunması hase
biyle devairi Devletçe tahakkuk edecek askerî 
ve mülki hidemat ve masarifatı umumiyesi için 
daha yirmi milyon liranın avans olarak sarfı
na mezuniyet itasını mutazâmmm tanzim kı
lman mevaddı kanuniye raptan takdim edil
miştir. 

Lâyihai kanuniye 

MADDE 1. — 28 Şubat 1338 tarih ve 198 
numaralı Avans Kanununun birinci maddesiy
le verilen yedi milyon liralık tahsisata ilâve
ten Müdafaai Milliye için on dört ve devairi 
mülkiye için altı miyon ki ceman yirmi milyon 
liranın daha sarfına mezuniyet yerilmiştir. 

MADDE 2. — işbu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. 

— #99 — 
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MADDE 3. —- işbu kanunun icrasına icra 

Vekilleri Heyeti memurdur. 
30 . UT . 1338 

icra Vekilleri Heyeti Reisi Şer'iye Vekili 
ve Fehmi 

Erkânı Harbiyei Umumiye V. 
Fevzi 

Müdafaai Milliye Vekili Adliye Vekili 
Kâzım Refik Şevket 

Dahiliye Vekili Hariciye Vekâleti Vekili 
Fethi Mahmud Celâl 

Maliye Vekili Maarif Vekili 
Hasan Hüsnü Mehmed Vehbi 
Nafıa Vekili İktisat Vekili 

Feyzi 
Sıhhiye ve Muaveneti içtimaiye Vekili 

Dr. Rıza Nur 

Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 

28 Şubat 1338 tarihli Avans Kanuniyle veri
len yedi milyon liralık tahsisat kısmen Mart ve 
kısmen Nisan içinde sarf edilerek Nisanın bakı-
yei tahakkukatmı sar-f imkânı kalmadığı 
ve umumi bütçenin cüzi bir müddet zar
fında tasdiki kabil olamıyaeağı cihetle yir
mi milyon lira daha tahsisat itasına dair 
Heyeti Vekileden tanzim ve encümenimize 
tevdi kılınan lâyihai kanuniye mütalâa ve tet
kik edilerek teklifi vâki muvafıkı maslahat gö
rülmüş olup ancak, bütçede tahmin edilen ma
sarif yekûnuna ve badema yapılacak tetkikat 
neticesinde tasarruf icrası teemmül edilmekte 
olmasına göre talebedilen miktar fazla görül
düğünden Haziran gayesine kadar bilûmum 
sarfiyata tekabül etmek üzere Müdafaai Milli
yeye ön ve devairi saireye beş ki, ceman on beş 
milyon lira tahsisat itası tensibedilerek lâyihai 
mezkûrenin birinci maddesi olveçhile tashih ve 
tertibedilmiştir. 1337 senesinde, muaddel Ahvali 
Muhasebei Umumiye Kanunu muvakkatinin 21 
nci maddesinin yanlış tefsiri yüzünden Müda
faai Milliye bütçesinin füsul ve mevaddı yekdi
ğerine karıştırılarak sarfiyat icra edildiği 
ledettetkik anlaşıldığından bu^gibi bir karışık
lığa mahal kalmamak üzere işbu avanstan 1338 
senesi için*encümenimizce kabul edilen füsul ve 
mevadda tatbikan sarfiyat icrasını temin için 
ikinci madde tertibedilmiştir. Tadilâtı mezkûre 
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dairesinde lâyihanın kabulünü teklif eyleriz. 

Reis 
Saruhan 

İteşad 
Kâtip 
Çorum 
ismet 

Aza 
Mersin 

Salâhaddin 

Mazbata Muharriri 
Gazianteb 
Ali Oenani 

Âza 
Erzurum 

Hüseyin Avni 
Âza Âza 

Diyarbekir Sivas 
Hacı Şükrü Rasim 

1338 senesi ikinci Avans Kanunu 

MADDE 1. — 28 Şubat 1338 tarihli Avans 
Kanunu ile verilen yedi milyon liralık tahsisata 
ilâveten Müdafaai Milliye için on ve devairi 
saire için beş ki, ceman on beş milyon liranın 
daha avans olarak sarfına mezuniyet verilmiş
tir. 

MADDE 2. — Dahiliye sarfiyatı Heyeti 
Umumiyece, Bahriye, Müdafaai Milliye ve As
kerî Fabrikalar sarfiyatı da Muvazenei Maliye 
Encümenince (1338) için kabul edilen füsul ve 
mevadda tevfik olunacaktır. 

MADDE 3. — işbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren meriyülicradır. 

MADDE 4. — işbu kanunun icrayı ahkâmı
na İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

RElS — Heyeti umumiyesi hakkında söz is-
tiyen var mil 

SALİH Ef. (Erzurum) — Arkadaşlar; ta
lebedilen bu para tabiî memurin maaşatma, or
dunun ve sairenin iaşesine sarf edilmek icab-
ediyor. Biz de bunu seve seve veriyoruz. Heyeti 
umumiyeniz namına teklif ediyorum ki : Maliye 
Vekili Beyefendi Müdafaai Milliyeye vereceği 
bu on milyon liradan bir miktarını nakliyei as
keriyeye hassaten tahsis buyursun. Çünkü, ar
kadaşlar, hep gözünüzle görüyorsunuz ki, bu 
Heyeti Vekileyi bir an evvel dağıtmak bize 
borçtur veyahut çıkardığınız kanunu tatbik et
mek borçtur. Allah vardır. Gözümüzle görüyo
ruz. Dün altmış yaşında bir ihtiyarın sırtında 
kırk iki okkalık bir cephane sandığını götür
düğünü gördüm. Kadın, çoluk çocuk cephane 
taşıyorlar. O köylülerin bir kısmı Kângırı'dan-
dı. Hatta mebusları da mesuldür. Bir kısmı da 
Kalecik'ten geliyorlardı. 
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TEVFİK Ef. (Kângırı) — Onlar maalmem

nuniye yapar, efendim. (Gürültüler) 
SALİH Ef. (Devamla) — Katiyen doğru 

değildir, efendim. Peki bunu kabul edelim. Fa
kat kadını...? Beyefendiler, şuna yemin ediyorum 
ki, vallahi kadının çocuğu koltuğunda, eşek de 
önünde. Efendiler, eşek gitmiyor, kadın sızla
nıyor. Çırılçıplak ağlıyarak gidiyor. Hâlâ da
yak, tekmeyle bu mezalim devam etmektedir. 
Bundan birkaç gün evvel bir kanun çıkardınız, 
angaryayı lâğvettiniz. Angarya değil. Bunu bi
liniz ki, bunun sonu fena bir vaziyet, tuhaf bir 
şekil alacak. îndallah mesul olacağız. Maliye 
Vekili Bey bu paradan nakliyei askeriye için 
bir miktarını tefrik etsin ve kabul edelim. Ye 
illâ tefrik olunmaksızın kabul edersek günah
tır. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (Gü-
müşane) — Efendim, istenilen para bütçenin 
füsul ve mevaddına göre tefrik ve tevzi edile
cektir. Nakliye ücreti Müdafaai Milliye büt
çesinde bir faslı mahsus olarak mevcuttur. 
Hattâ Müdafaai Milliyenin tahakkuk eden 
borçları ita emrine raptedildiği dakikadan iti
baren her türlü masarif ve muamelâta terci-
han Maliye bunları haftalık tertipler veçhile 
tesviye etmektedir. Nakliye için Avans Kanu
nuna madde ilâvesine, miktar tefrikine lüzum 
yoktur. Zaten nakliye ücretinin dört aylığı ne 
hesabedilirso Heyeti Vekilece o tahakkuk ve 
tefrik ettirilecektir-, tahakkuk ettikten sonra 
tediyat da ınaaşata ve diğer masarifata terci-
han mübrem masarif meyanında tesviye edil
mektedir, nakliyecilerden ita emrini eline alıp, 
Maliyeye müracaat edip de istihkakı ita edil
memiş kimse yoktur, yalnız tahakkuk edip 
ita. emrini alıncaya kadar geçecek zamanda 
da tabiî Maliye bir şey yapamaz. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Müsaade buyu-
rur musunuz? 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ P>. 
(Gümüşane) — Buyurun. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Bu sözünüzü se
net ittifhaz etmek ieabederse... 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ I i. 
(Gümüşane) — Edebilirsiniz. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Müsaade buyu
runuz... Bir sözünüz çürüktür... Diyorsunuz ki: 
Nakliyelerden alacaklı yoktur. Yarın sana bir 
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kısmını dayayacağım; bununla beraber bir kıs
mının ellerinde senet, dolaşmaktadırlar. Sonra 
benim arz ettiğim bir şey daha varsa sopadır. 
Diğer meseleye gelince; bunlara para verilmi
yor efendim. Bilâücret jandarmalar ve kuman
danlar sopalarla döverek gönderiyorlar. (Gürül
tüler) 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. 
(Gümüşane) — Efendim nakliye ücretinden 
matlubu olanlardan zamanı âeizide Maliye Ve
kâletine müracaat edip parasını almamış yok
tur, yine tekrar ediyorum, en mübrem masarif 
meyanında, yani ordu ihtiyacı kadar ve masa
rifi iaşe derecesinde nakliye paralan da tes
viye edilüyor, diğer hususat buna tâbi tutulmaz. 

ALİ RIZA B. (İstanbul) — Efendim nak
liyat meselesi hakikaten şayanı ehemmiyet bir 
meseledir. Çünkü Meclisi Âlice on beş gün ev
vel tasdik edilen Mükellefiyeti Nakliye Kanu
nunda meccanen nakliyat sureti kafiyede 
menedilmişti. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Berki 
kanun daha neşredilmedi. 

ALI RIZA B. (istanbul) — Bendeniz de
mek istiyorum ki Müdafaai Milliye Vekili 
Paşa Hazretleri o kanunun neşrinden itibaren 
meccanen nakliyat yaptırıyorlar mı? Yaptırmı
yorlar mı? Bu husus hakkında 'bendenize cevap 
versinler. 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ KÂZIM 
Pş. (Karesi) — Efendim, ikamın yapıldığından 
beri meccanen nakliyatı menettdk. (Herkes ne 
naiklederse ücretini 'alacaktır. Buraya nakliyat 
yapanlara ne alacağı varsa ©İlerine ita emri ve
riliyor ve maliyeden alacağını alıyor, ıhariçte 
parasını aUıeak olanlara Maliye havalesini veri
yor ve paralarını alıyorlar. Bunların arasında 
vakit ve zamaniyle parasını almamış olanlar var 
mıdır? Yok mudur? Tabiî b\\ şimdi malûm ola
maz. Aneatk şimdi nakliyatı yapıp da talacağı ta
hakkuk edince tediye emirleri veriliyor ve bun
lar Maliyeye müracaat ediyorlar. Burada şimdi
ye 'kadar paramı alamadım diye müracaat eden
ler olmadı. 

BAGIB B. (Amasya) — Salih Efendinin 
şimdi 'burada söyledikleri şey vâki olmuş mu
dur? Olmamış mıdır? Böyle meccanen nakliyat 
yapılmış mıdır? Yapılmamış mıdır? Bunun hak
kında zatıâlilerinin malûmatı var mıdır? Yofc 
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mudur? Ve ıbundan sonra bu yolda muamele j 
yapılacak mı? Yapıknıyacak mı? Çünkü o Ve- ! 
saiti Nakliye Kanununda ilk evvel nalkliyata 
mahsus olan vesaitten başlanacaktı. Ve onlarla 
nakliyat yapılacaktı. Şu muameleye cüret eden
ler hakkında tatbikatı cezaiyenin yaıpılmasım 
rica ederim. 

MÜDAFAAÎ MÎLLÎYE VEKÎLÎ KÂZIM 
P§. ((Karesi) — Şimdi bugünlerde Müdafaai 
Milliye Vekâletine igelip de bizi cehren alıp sev
kıyat yaptırdılar diye şikâyet vâki olmamıştır. 
(Şikâyet 'edemezler »adaları) (Gürültüler) Ka
pıda bunları meneden, ıgelme diyen yoktur. Her 
•gelen ashabı müracaate kapılar açılktır. 'Kendi
leri gelmek istemiyorlar. 'Bir tkimse gelmiştir 
diyenden de haberim yoktur, kendilerinin mü
racaat ettikleri yoktur. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Mecea-
nen ve angarya suretiyle nakliyat devam edi
yor, vesaiti nakliye hakkında Meclisi Âliden 
bÂr Kanun çıktı. Ahzi asker devairine tebliğ 
edildi mi? Edilmedi mi? 

MÜDAFAAÎ MÎLLÎYE VEKÎLÎ KÂZIM 
Pş. (Karesi) — Kanun mahallerine tebliğ edil
miştir, fakat kanunun imünderecatı belki bâzı 
yerlere vâsıl olmamıştır. Çünkü yenidir. Sureti 
umumiyede vesaiti nakliyeyi meccanen istihdam 
•etmeyiniz diye emir -verilmiştir, efendim. 

SALÎH Ef. (Erzurum) — Paşa Hazretleri! 
Siz meseleyi şahsınızın üzerine alıyorsunuz. Ha
riçte menziller ıbu işi yapıyorlar ve fukaralar şi-
Ikâyete gelemiyorlar. Çünkü siz bir memur tâ
yin edip de onların karşısına koymadığınız 'gibi 
koyamazsınız da. Ahaliyi jandarmalar sopayla 
dövüyorlar. Kayıt huyurunuz, ısize künye veri
yorum. Kalecikin Gölköy karyesinden kadınlar, 
ihtiyarlar «140» küsur merkeple dün değil ev
velki gün cephane ve mermi getirdiler. Kayıt 
buyurunuz ve tahkikat yapınız. Zatıâlinizin 
bundan haberi yoktur. 

MÜDAFAAÎ MÎLLÎYE VEKÎLÎ KÂZIM 
Pş. (Karesi) — Efendim; şimdi vesaiti nakli
yenin sureti tedariki malûmuâlinizdir. Bunu 
doğrudan doğruya askerler gidip köyden almı
yorlar. Hükümet jandarma vası't asiyle «bunları 
topluyor. Menzile teslim ediyor. Mesele bu su
retle cereyan ediyor ve hunlar hu suretle nak
liyatı yapıp parasını alıyorlar. Orada cebren 
Talkı olan muamelât haber alınınca tabiîdir iki, 
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haklarında kanunen lâzımgelen muamele icra 
edilir. 

BEHÇET B. (Kângırı) — Cephane 'getiren-
ler burada mevcudolduğu için ve dairei intiha-
biyeme aidolduğundan yarın, para almıyanları, 
bu cihetten mağdur olan kimseleri bu akşam 
tahkik • ederek neşrolunan kanunun haklarında 
tamamı ile tatbikini talebedeceğim. 

RÎFAT B. (Tokad) — Naikliyat meselesi va
lilere, mutasarrıflara, 'kaymakamlara ait bir 
meseledir. Malûmuâliniz asker için ine getirile
cekse mülkiye memurlarından istiyorlar. Onlar 
da polisi, jandarmayı gönderiyor. Sopayla, si
lâhla toplattırıyor. Aısker hunu 'bilmez iki. Ev
velâ bunu Dahiliye Vekili Beyden soralım. Ge
çenlerde ıbendeniz bu münasebetle arz etmiştim 
ki, bu para bankaya yatsın ve mutasarrıflar 
sarf etsinler. Meclis kahul etmedi. Ne yapayım? 
Her halde Dahiliyeye ait hir meseledir. 

ÖMER LÛTFÎ B. (Karahisarı Sahib) — Ar
kadaşlar Antalya'dan Ankara'ya avdetimde ordu
nun içersinden geçtim. En büyük kumandanla
rından en küçük neferine varıncaya kadar görüş
tüm. Bu hususta fevkalâde bir ihtisas ve malûma
tım var. Bu baptaki ihtısasatımı ne vakit Meclisi 
Âli arzu buyurursa hafi bir celsede arz edeceğim 
ki, bu ayrı bir mesele... Aziziye'de bulunuyordum, 
belediye dairesinde kaymakam bey yanımda 
idi. Bir zabit, geldi, dedi ki: Zahirelerimiz var. 
Değirmene götürüp üğüttüreceğiz. Dağdan odun 
kestireceğiz. Asker için kazan kaynattıracağız. Fa
kat vesaitimiz yoktur. Ahaliden vesait toplayın 
da bunları getirtiniz. Kaymakam Bey dedi ki; 
benim elimde emir var, bu emrin hilâfında ben 
nasıl hareket ederim? Ahaliden almamıyacak. Ba
husus ordu burada kütle halinde bulunuyor. Fır
kanın vesaiti nakliyesi, kolordunun vesaiti nakli
yesi var, karargâhların var. Bunlar mevcut iken 
nasıl olur da ben ahaliden vesaiti nakliye istiye-
bilirim? Zabit dedi ki; ben böyle emir aldım, bu
nu yapacaksın. Kaymakam son derecede fena bir 
vaziyete geldi. Mecbur oldu ve peki, dedi. Jandar
ma kumandanlığına emir verdi, artık jandarmalar 
çıktılar, her tarafa gönderildiler. Bundan son de
rece müteessir oldum. Zabit çıktıktan sonra kay
makama söyledim. Kaymakam Bey dedim, rica 
ederim; elde bir kanun olduğu halde, bahusus Bü
yük Millet Meclisinin vermiş olduğu bir kanuna 
niçin tebaiyet etmiyorsunuz da bir zabitin bovle 
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gayrikanuni sözlerine ehemmiyet veriyorsunuz? 
Dedi ki, ben burada bir kaymakamım. Burada 
Ordu Kumandanı var, Kolordu Kumandanı var. 
Ben onların emrini ifa etmiyecek olursam Büyük 
Millet Meclisi beni mevkiimde tutturabilir mi? 
(Tutturamaz, sadaları) Katiyen tutturamaz, de
di. 

BÎR MEBUS Bey — Ortada hâil var. Meclis 
bilmez... 

SALÎH Ef. (Erzurum) — Ordu milletin ise 
tutar, şahısların ise tutamaz. 

REÎS — Salih Efendi, sizi sözden menediyo-
rum. 

ÖMER LÜTFÎ B. (Devamla) — Arkadaşlar, 
Büyük Millet Meclisinin tertibettiği kanunların 
orduda lâyikıyle icra olunduğunu arzu ediyorsa
nız yalnız onları o mahallin mutasarrıf ve kayma
kamlarına bırakmayınız. Çünkü onlar küçük bir va-
zi}~ette bulunuyorlar, sözlerini tutturamıyorlar. 
Eğer Meclis arkadaşlarından dişli olanları ve sö
zü geçecek olanları intihabedip ordu içerisine gön
derecek olursanız, daima ahali ile ordu arasında 
irtibatı tesis eder ve hiçbir suretle böyle kanun
suz muamelâta meydan bırakmaz, öyle bir şey 
olunca derakap Meclise haber verir ve derhal 
yaptırır... 

ÎSMET B. (Çorum) — Kanunların ademitat-
bikmden zaman zaman şikâyetler vukubuluyor. 
Bilhassa vesaiti nakliye tedarikinden, vesaiti nak
liye ücretinden, vesaiti nakliyenin meccanen ça
lıştırılmasından şikâyet ediliyor. Mükellefiyeti 
Nakliyei Askeriye Kanununun neşriyle bittabi 
meccanen nakliyat menedilmiş ve mükellefiyeti 
nakliye kaldırılmış olduğuna göre yapılacak şikâ
yetler bu kanunun ademitatbikmden tevellüdede-
eektir. Binaenaleyh her vesile ile kanunsuzluktan 
bahsetmekten ve neticesini müspet bir şeye rap-
tedemeden böyle söyleşip bırakmak doğru değil
dir. Binaenaleyh kanunların ademitatbikı halin
de Büyük Millet Meclisinin yapacağı murakabe
nin katiyeti şöyle kabildir. Ancak, o da hangi ka
nunu hangi memur takibetmiyorsa, hangi daire, 
hangi kanunun aleyhinde muamele yapmış ise 
madde tâyin ederek şikâyetnamesi verilir. Ve o 
şikâyetname üzerine müzakere cereyan eder. Em
ri, onun âmiri mesulü vermiş ise neticesi Vekile 
ademiitimattır, mesulü Vekil değil ise o memurun 
tecziyesi emredilir. Vekil yapmazsa yine ademiiti-
mat verilir ve Vekil ıskat edilir. Yoksa böyle söz 
söylemekle, senelerden beri söylenen sözlerle ka-
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nunlarm tatbiki, murakabesini maalesef Meclis 
yapamamıştır. Binaenaleyh bundan sonra salâhi
yeti teşriîyemizi kendi hututu muayyenemiz dâ
hilinde takibedelim. Salih Efendi biraderimize 
diyorum ki; eğer bu kanunun tarihi neşrinden 
itibaren bu kanun aleyhinde hareket etmiş bir me
mur varsa şikâyetnamesini Makamı Riyasete der
hal vermelidir. Onun üzerine müzakere cereyan 
etmelidir. ' 

HAMDI B. (Biga) — Hangi memur verebi-
. lir? 

ÎSMET B. (Devamla) — Bugün mevzuubah-
solan şey budur. Rica ederim. Müsaade buyuru
nuz. Eğer yine eskisi gibi müspet bir netice vaz'-
etmezsek, yalnız duyduğumuzu söyliyerek ortaya 
mâkul bir şey koymazsak kanunları tatbik ettire
meyiz. Vazifemizi yapacağız. Mutlaka madde tâ
yin edeceğiz. Mutlaka şahidini toplıyacağız. Bunu 
yaptıracağız. Şahsım namına söylemiyorum. 
Efendim bendeniz diyorum ki; Büyük Millet 
Meclisi vazaifi murakabesini kanunun tâyin etti
ği hutut dairesinde yaparsa müspettir. Yapmazsa 
menfidir. 

SALÎH Ef. (Erzurum) — îsmet Beyefendi
nin dermeyan buyurmuş olduğu mütalâa varittir. 
Çünkü diyorlar k i ; salâhiyeti teşriîyemizi kul
lanarak murakabe edeceğiz. Yalnız kendisine 
tavsiye ederim. Bunun içciğezine salâhiyeti ic-
raiyeyi de takıverirsin, zaten meselenin ruhu bu
radadır. Beyefendi halâ anlamamış ve îstanbul 
zihniyeti güdüyor. Madde meselesine gelince • 

ÎSMET B. (Çorum) — Moda meselesi... 
SALÎH Ef. (Erzurum) — Ben sana anlatı

yorum. 
ÎSMET B. (Çorum) — Benim ihtiyacım yok

tur. Başkasına anlat... 

SALÎH Ef. (Devamla) — Sana anlatıyorum. 
îcra ve teşri salâhiyetini haiz olan her bir ?za 
Mustafa Kemal Paşadır. 

Sonra efendim maddeye gelince : Beyefendi
ler size arz ediyorum. Madde nasıl olur bu dün
yada. Kalecik'in Gölköyü karyesinden kadınlar, 
çocuk kucağında olduğu halde cephane getiri
yorlar. (Maddeye dair söyleyiniz sesleri) Ne de
mek istiyorsunuz? Şimdi ben bunları yanıma 
alıp Meclisi Âlinin kürsüsüne mi çıkarayım? 
Yoksa onların fotoğrafını mı aldırayım? Sonra 
Kângırı Mebusu Behçet Beyefendi, bir kere ben 
tahkik edeyim diyor. Kendi dairei intihabiyesin-
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den zorla getirilmiş adamlar var. Sonra biz ka
nunu murakabe edelim deniyor. Efendi benim 
kanunum her hangi bir vekili tutarsam, her han
gi bir memuru tutarsam icraya sevk etmektir ve 
zaten o, eğer bu Meclisin icra kuvvetini tanımı
yorsa o namussuzluk ediyor. Onu atıp gitmeli. 
Tanıyorsa şeref hem bize, hem ona aittir. Ve 
eğ'er gayrimeşra addediyorsa buradan ayrılması 
icabeder. Ve tanıyorsa itaat etmesi icabeder. 
Efendiler Meclisi küçük görenler küçük adam
lardır. Bu kanunun adaleti vardır. Bu böyledir 
efendiler. 

HULUSİ B. (Karahisarı Sahib) — Doğru 
söz, bu madde böyledir, hakikattir. 

ABDULLAH Ef. (İzmit) — Arkadaşlar;, Ma
liye Vekili Hasan Fehmi Beyefendi Avans Ka
nununu teklif ettiler. Arkadaşlarımızdan birisi 
bu Avans Kanununun içinden bir miktar para 
çıkar da filân meseleye ver dedi. Bu gayrivârit 
bir sözdür. Binaenaleyh iş çığırından çıktı gitti 
başka bir yola, Şimdi biz Avans Kanunu mu mü
zakere edeceğiz? Yoksa Vesaiti Nakliye Kanu
nunu mu müzakere edeceğiz? Rica ederim bura
sını anlıyalım. (Siz burasını anlıyamadmız ses
leri) Avans Kanunu başka, Vesaiti Nakliye Ka
nunu başka. 

REÎS — Efendim, Heyeti Vekile, millet
vekillerinden avans olarak para istiyor. Millet
vekilleri de noktai nazarlarını serd ediyorlar. 
Bu, doğrudan doğruya Meclisin hakkıdır, efen
dim. (Alkışlar) 

TAHSİN B. (Aydın) — Avans Kanunu mü
zakeresi bir bütçe kanunu müzakeresi mahiye
tindedir. Binaenaleyh tahsisat talebeden vekâ
letin sureti sarf hakkındaki muamelesini tenkid 
etmek her âzanm hakkıdır. Buna binaen, bu 
noktada söylenilen sözler mevzuu haricinde ad
dedilemez. Ömer Lûtfi Bey biraderimizin be
yanatından pekâlâ anlaşıldığı veçhile bizim Mü
kellefiyeti nakliyei askeriye Kanununu kabul et
memizden sonra dahi cebren, meccanen nakli
yatı askeriyeyi angarye suretiyle ahaliye icra et
tirmek vâki olmaktadır. Sonra Ömer Lûtfi Bey 
biraderimizin arz ettiği veçhile Hükümeti milli-
yenin memurinini müşkül bir mevkide bırakmak 
suretiyle bu angarye vukubulmuş, vukubulmak-
tadır. Şu halde Dahiliye Vekili Beyefendi bu 
muameleye karşı o kaymakamın hukukunu mu
hafaza etmek için ne gibi bir tedbirde bulundu? 
Müdafaai Milliye Vekili Paşa Hazretleri, birta-
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kim zâbitam, memurini mülkiyenin başına mu
sallat ederek cebren emrini veren kumandanlar 
hakkında ne gibi muamelede bulunmuşlardır? 
İzah etmelidir. Eğer bunları yapmadılarsa va
zifelerini ifa etmediklerinden dolayı kendileri
nin ıskatı lâzımgelir. Ortada tâyin edilmiş bir 
madde vardır. İşte bir mebusu muhterem de 
burada şahadet ediyor, reyülâyn görerek bunu 
söylüyorlar. Binaenaleyh Dahiliye ve Müdafaai 
Milliye vekilleri vazifelerini ifa ettilerse ispat 
etsinler. Etmedilerse demek ki, vazifelerini yap
madılar. Şu halde biz burada kanunları bey
hude çıkarıyoruz. Abesle iştigal ediyoruz, bir 
mel'abe halinde gidiyoruz. Binaenaleyh bizim 
Heyeti Vekile hakkında bir itimadımız kalmadı, 
haysiyetimizi muhafaza için vekiller buraya gel
sinler, cevap versinler. İfayı vazife ettiklerini 
ispat etsinler ve mesullerini tecziye ettiklerini 
burada söylesinler. 

ÖMER LÛTFİ B. (Karahisarı Sahib) — 
Efendim, müsaade buyurulursa bu Nakliyatı 
Askeriye Kanunu dolayısiyle yapılan daha bâzı 
şeyleri ifadatıma ilâve edeceğim. Bolvadin'e gel
dim. Bendenizi tanıyan bütün ahali neman et
rafımı sardılar. Bizim burada müşkülâtımızı 
hallettirmedikçe bir adım ileriye attırmayız de
diler. Mademki sen bu milletin, bu memle
ketin mebususun, bizim başımızda bulunan Re
isi Hükümetimizin halletmediği şeyi siz hallede
bilirsiniz dediler. Müşkül vaziyette kaldım. Ha
kikaten bu müşkülâtı iktihama çalıştım. Bakınız 
neler oluyor efendiler? Ahali kime şikâyet ede
cek? Reisi Hükümete değil mi efendim? Ma
hallî reisi Hükümete geliyorlar, istida veriyor
lar, şifahi müracaat ediyorlar, toplu olarak ge
lip söylüyorlar. Reisi Hükümet ne yapacak? 
Tabiî bunu en büyük âmirine bildirecek. Hiç. 
katiyen ve katibeten tesiri olmuyor efendim. 

OSMAN B. (Kayseri) — İstiklâl mahkemesi 
yok mu? 

ÖMER LÛTFİ B. (Karahisarı Sahib) — 
İstidayı (havale edecek kaymakam değil midir'! 
Veremiyor, o kudreti kendisinde bulamıyor. 
Ben orada iki gün bulunmak suretiyle ahalinin 
her türlü arzularını tatmin edebildim. Fakat ne 
suretle? P3üyük Millet Meclisinin âzası olmak 
sıfatiyle .gördüğüm müşkülâtı hallettim. Rica 
edermı arkadaşlar; biz hem teşriî aynı zamanda 
icııai kuvveti haiziz. Bunu bütün millet ve memle
ket böyle biliyor. Biz ordu ile ahali arasındaki 
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irtibat ve nıünasebatı tessie mecburuz. Eğer et-
miyeeek olursak vazifemizi ifa etmemiş oluruz. 
Rica ederim. İşi yalnız kaymakamlara, muta
sarrıflara, nahiye müdürlerine bırakmıyalmı. 
İçimizden lüzumu olan arkadaşlar hiç olmazsa 
münavebe suretiyle gidip bu vazifeyi görsünler. 
Yani ordu ile ahali arasındaki teması temine ve 
aralarındaki muhalefeti izaleye çalışsınlar efen
dim. Çünkü böyle olmıyacak olursa gayrika-
nuni muameleler tevali edecek ve ahali son de
recede vahim hallere giriftar olacaktır ve öyle 
zannediyorum ki Meclis hakkında olan itimat
ları da bu suretle yavaş yavaş tezelzül etmeye 
bağlıyacaktır. 

MAARİF VEKİLİ VEHBİ B. (Karesi) — 
Efendim, zannediyorımı ki, aııgaryenin lehdan 
olacak arkadaşların içinde kimse yoktur. Rüfe-
kayı muhteremeden kimse buna taraftar ola
maz. Fülen yapılan mesail vardır. Bunun da 
herkes aleyhindedir. Burada, şurada yapılıyor. 
Netice kim yapmış ve nerede yapılmış'? Bunlar 
bir madde ile tesbit edilir tabiî hepimiz aleyh
tarız. Bunları birbirimize dinletmekte bir fayda 
yok. Madde taayyün ederek, filân yerde filân, 
Salih Efendi söylüyordu, filân kadını gördüm 
diye. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Kadın değil bir 
zavallı adamı gördüm. 

VEHBİ B. (Devamla) — Hangi gün görürse 
not eder. Tesbit eder, ertesi müzakerede de 
aidolduğu Vekilden sorar. Böyle olmazsa... 

TAHSİN B. (Aydın) — Vehbi Beyefendi, 
Meclis azaları polis memuru değildir. Vesait Hü
kümetin emrindedir. 

VEHBİ B. (Devamla) — Bu itibarla hepi
miz bu milletin polis memuruyuz. Ve vazifei 
murakabeyi ancak, bu suretle yapabiliriz. Her 
gördüğümüz fenalığı not etmek suretiyle önüne 
geçebiliriz. Binaenaleyh, bendenizin asıl arz ede
ceğim bir mesele varsa o da, kanun çıkmış, onu 
tatbika Heyeti Vekile memurdur. Vekili aidi 
mecburdur. Binaenaleyh, yapacağımız cihet, 
madde tasrih ederek eğer o kanun haricine çı
kılmış ise vekili aidinin nazarı dikkatini celb-
edip tecziyelerini talebetmek, değilse elde nıev-
cudolan Avans Kanununu kabul etmekten baş
ka çare yoktur. 

TUNALİ HİLMİ B. (Bolu) — Efendim. 
Ömer Lûtfi Bey arkadaşımıza son derece teşek
kür ederim. Aziziye Kaymakamının gayrika-
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I ııuni hareketini şurada ortaya koymakla zanne

denin evvelemirde mülkiye memurlarına pek 
büyük hizmet etmiş olacaktır. 

NEBÎL Ef. (Karahisarı Sahib) — Tashih et, 
o gayrikanuni değil. 

ÖMER LÛTFİ B. (Karahisarı Sahib) — 
Kanuni muamele yapmasını istediği halde emir 
böyledir, diyor. Mecburiyet tahtmdadır, diyor, 
efendim. ^ 

TUNALİ HİLMİ B. (Devamla) — Aziziye 
Kaymakamı bir emri mücbir karşısında bulun
sun, bulunmasın arkadaşlar, gayrikanuni hare
kette bulunmuştur. (Gürültüler) Onun gayri
kanuni hareketini biz ele alırsak bütün mülkiye 
memurlarını biz îlâ edeceğiz. Eğer biz mülki
ye memurlarını îlâ etmek istiyorsak, yani dai
ma tekrar edildiği veçhile bu devirde hüküm
ran olan bir hükümeti askeriye ise ve o hükü
meti askeriyenin nüfuzu kırılmak isteniyorsa 
mülkiye memurlarının makam ve mevki ve kuv
vetleri îlâ edilmelidir. Mülkiye memurlarının 
kuvvetini îlâ edebilmek için icabeden memur 

i tecziye edilir. Arkadaşlar; Aziziye Kaymakamı
nın ne kadar namuslu, ne kadar afif olduğuna ! 

belki benim kalbim de şahittir. Mutmaindir. Lâ
kin arkadaşlar, Aziziye Kaymakamının istic
vabı, istintakı, Aziziye Kaymakamının muhake
mesi dolayısiyle, gayrikanuni emirlerle bilvası
ta gayrikanuni teşebbüslerde bulunan askerî 
âmirin burnu kırılacaktır. (Nerede, sadaları) 
Nerede kırılacaktır? Demiyeceksiniz, bu suali 
cevapsız bırakmak istemiyeçeksiniz. Bırakma
mak borcumuzdur. Binaenaleyh, arkadaşlar 
takdir de veriyorum. Aziziye Kaymakamı tahtı 
muhakemeye alınmalıdır. Ve inşaallah beraetini 
görürüz. 

REİS -7- Efendim, müzakerenin kifayetine 
dair Süleyman Sırrı Bey ve Ali Vefa Bey ve 
Malatya Mebusu Feyzi Efendinin takrirleri var. 
.Müzakereyi kâfi görenler lütfen el kaldırsın. 
Müzakerenin kifayeti ekseriyetle kabul edildi. 

MÜDAFAA! MİLLİYE VEKİLİ KÂZIM 
Pş. (Karesi) — Efendim, arkadaşların sözle
rinden birkaç noktayı nazarı dikkate alarak 
mâruzâtta, bulunacağım. Bâzı arkadaşlarımız 
bâzılarının kanuna muhalif hareket ettiklerini 

j buyurdular. Tabiî bu kanuna muhalif hareket 
edenler kimler ise bunlar hakkında takibatı ka
nuniye yapar ve bunları şüphesiz tecziye ede-

I riz. Şikâyet vukubıılursa bize havale ediniz. Or-
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dumuzun kâfi derecede mevaddı iaşesi ve iaşe 
menabii vardır. Ve mevcuttur. Heyeti Celilenizi 
temin ederim. 

HASÎB B. (Maraş) — Paşa Hazretleri, be
deli nakdî Kanununda gayrimüslimler hakkın
daki ahkâm ne dereceye kadar tatbik ediliyor? 
İkinci bir sualim, geçenlerde bütçede tevazün 
hakkında Meclisi Âlinin tasarruf icrasına dair 
tezahüratına karşı ne yapılmıştır? 

MÜDAFAA! MÎLLÎYE VEKÎLÎ KÂZIM 
Pş. (Karesi) — Gayrimüslimlerin bedeli nakdî 
meselesi kanun dairesinde takibolunuyor. Ta
sarruf hakkındaki cihet dairei aidesince nazarı 
dikkate alınmıştır. Ben vekâlete geldiğim gün
den beri şimdiye kadar yapılan tasarruf atın 
miktarını tesbit ettim, şimdi yine ayrıca Muva-
zenei Maliye ve Müdafaai Milliye Encümenin
den rica ettim. Oradaki mütehassıs arkadaşla
rımızla her gece nısfılleyle kadar Müdafaai Mil
liye dairesinde toplanıp tasarrufatm âzamisini 
tesbit ediyoruz. Bunu da az zamanda ikmal 
ederek tasarrufatm miktarını Heyeti Celileye 
arz edeceğimi ümidediyorum. 

REİS — Kanunun heyeti umumiyesini ka
bul edip de maddelere geçilmesini reye koyu
yorum. Maddelere geçilmesini kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Kanunun, heyeti umumiyesi 
kabul edilerek maddelere geçildi. 

1338 senesi ikinci Avans Kanunu 

MADDE 1. — 28 Şubat 1338 tarihli Avans Ka
nuniyle verilen yedi milyon liralık tahsisata ilâve
ten Müdafaai Milliye için on ve devairi saire 
için beş ki, ceman on beş milyon liranın daha 
avans olarak sarfına mezuniyet verilmiştir. 

REÎS — Birinci madde hakkında söz istiyen 
var mı? (Hayır, sesleri) Birinci maddeyi kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Birinci madde ek
seriyetle kabul edilmiştir. 
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MADDE 2. — Dahiliye sarfiyatı Heyeti 

Umumiyece; Bahriye, Müdafaa Milliye ve As
kerî Fabrikalar sarfiyatı da Muvazenei Maliye 
Encümenince 1338 için kabul edilen füsul ve 
mevadda tevfik olunacaktır. 

REÎS — İkinci madde hakkında söz istiyen 
var mı? (Hayır, sesleri) İkinci maddeyi kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. İkinci madde ekse
riyetle kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren meriyülicradır. 

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

MADDE 4. — İşbu kanunun icrayı ahkâ
mına İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Dördüncü maddeyi kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Dördüncü madde kabul 
edildi. 

Efendim, heyeti umumiyesini tâyini esami 
ile reye vaz'etmeden evvel Bolu Mebusu Tunalı 
Hilmi Beyin Aziziye Kaymakamının tahtı mu
hakemeye alınması hakkırda bir takriri vardır. 
Bu takriri kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
(Ret, sadabrı) Kabul edilmemiştir. 

Efendim, kanunun heyeti umumiyesini tâ
yini esami ile reye vaz'ediyorum. Lütfen reyle
rinizi istimal buyurunuz. Beyazlar kabul, kır
mızılar ret, yeşiller müstenkiftir. Lütfen rey
lerinizi istimal buyurun. (Reyler toplandı.) 

Efendim, reylerini istimal etmemiş zevat 
varsa lütfen reylerini istimal buyursunlar. Tas
nife başlıyacağız. 

Efendim; âranm tasnifi neticesinde Mecliste 
ekseriyet olmadığı anlaşılıyor. Perşembe günü 
öğleden sonra saat bir buçukta içtima edilmek 
üzere Celseye hitam veriyorum. 

i Hitamı müzakerat : Saat 5,20 

^ • M ı ıı ı 



î : 38 2.5.1338 C : 2 
Müecceliyeti askeriye Vergisi Kanununa verilen reylerin neticesi 

(Kabul edenler) 
Tevfik B. ("Erzincan), İsmail B. (Erzurum), 

Tahsin B. (Maraş), Mehmed Vasfi B. (Kara-
hisarı Şarki), Dr. Adnan B. (İstanbul), Lût
fi B. (Malatya), îsmail Remzi B. (İsparta), 
Ahmed Mazhar B. (İstanbul), Hakkı B. (Van), 
Abdülhak Tevfik B. (Dersim), Hüseyin Hüsnü 
E l (İstanbul), Ruşen B. (Gümüşane), Hafız 
Mehmed B. (Trabzon), Şeyh Servet Ef. (Bur
sa), Hacı Feyzi B. (Elâziz), Halil İbrahim B. 
(İzmit), Mustafa B. (Derdim), Hacı Tahir B. 
(İsparta), Necib B. (Ertuğrul), Eyüb Sabri 
B. (Eskişehir), Mustafa Lûtfi B. (Siverek), 
Mustafa Sabri Ef. (Siird), Şevket B. (Baye-
zld), Raglb B. (Kütahya), Hacı Arif B. (İs
tanbul), Hüsrev B. (Trabzon), Şeyh Seyfi Ef. 
(Kütahya), Hamdi Ef. (Diyarbekir), Hamdi 
B. (Gene), Hakkı B. (Ergani), Nuri B. (Bo
lu), Rüşdü B. (Maraş), Ali B. (Karahisarı Sa-
hib), Rıza Vamık B. (Sinob), Ali Cenani B. 
(Gazianteb), Süreyya B. (Saruhan), Mustafa 
Kemal Pş. (Ankara), Cevdet B. (Kırşehir), 
Feyzi Ef. (Malatya), Halil B. (Ertuğrul), Tah
sin B. (Aydın), Dr. Asım B. (Amasya), Fevzi 
Pş. (Kozan), Ali Vâsıf B. (Gene), Mithat B. 
(Mardin), Rıza B. (Kırşehir), Ysuf Kemal B. 
(Kastamonu), Mazlum Baba Ef. (Denizli), 
Derviş B. (Mardin), Besim Atalay B. (Kütah
ya), Hasan Tahsin B. (Antalj»), Tahsin B. 
(İzmir), Dr. Ali Haydar B. (Gene), Musa 
Kâzım Ef. (Konya), Şeref B. (Edirne), İsmet 
B. (Çorum), Sadık B. (Kırşehir), Yunus Nadi 
B. (İzmir), Ali Vefa B. (Antalya), Mehmed 

Şükrü B. (Gümüşane), Mustafa B. (Gümüşa
ne), Cemil B. (Kütahya), Hafız Hamdi B. 
(Biga), Bahri B. (Yozgad), Hasan Fehmi B. 
(Gümüşane), Şükrü B. (Canik), Ali Rıza B. 
(İstanbul), Hulusi B. (Karahisarı Sahib), Ha
san Ef. (Denizli), Necati B. (Bursa), Dr. Re
fik B. (Bayezid), Hacı Atıf Ef. (Ankara), 
Hüsnü B. (Bitlis), Hamid B. (Biga), İzzet B. 
(Tokad), Edib B. (Batum), Atıf B. (Kayseri), 
Akif B. (Batum), Tufan B. (Hakkâri), Sa-
lâhaddin B. (Mersin), Mahmud Said B. (Muş), 
Mustafa Hilmi Ef. (Niğde), Vehbi B. (Niğde), 
Tevfik Ef. (Kângırı), İbrahim B. (Karesi), 
Vehbi B. (Karesi), Kâzım Pş. (Karesi), Os
man Nuri B. (Bursa), Besim B. (Kastamonu), 
Reşad B. (Saruhan), Ömer Lûtfi B. (Saruhan), 
Mahmud Celâl B. (Saruhan), Feyyaz Âli B. 
(Yozgad), Dr. Mustafa B. (Kozan), Rauf B. 
(Sivas), Ömer Lûtfi B. (Amasya), Ömer 
Mümtaz B. (Ankara), Faik B. (Edirne), Os-
manzade Hamdi B. (Ertuğrul), Nusret Ef. 
(Erzurum), Dr. Fuad B. (Bolu), Hafız Ab
dullah E l (İzmit), Mustafa Kemal B. (Ertuğ
rul), Tunalı Hilmi B. ,(Bohı), Mustafa B. 
(Karahisarı Şarki), Hüsrev Sami B. (Eskişe
hir), Asım B. (Erzurum), Mahmud Esad B. 
(İzmir), Cemal Pş. "(İsparta), Hacı Mustafa 
Ef. (Ankara), Operatör Emin B. (Bursa), 
Şeyh Hacı Fevzi Ef. (Erzincan), Şeyh Fikri Ef. 
(Gene), ArslanB. (Maraş), Dr. Suad B. (Kas
tamonu). 

(Reddedenler) 
Mehmed Şükrü B. (Karahisarı Sahib), Meh

med Salih Ef. (Erzurum), Rasim B. (Cebelibe
reket), Ziya B. (Kângırı), Yusuf Ziya B.. (Mer
sin), Nebil Ef. (Karahisarı Sahib), Hasib B. 
(Maraş), Şevki B. (İçel), Fahreddin B. (Kars), 
Ömer Vehbi Ef. (Konya), Şükrü B. (Bolu), 
Tahir Ef, (Kângırı), Mehmed B. (Biga), Rifat 

B. (Tokad), Emin B. (Canik), Cavid B. (Kars), 
Ali Rıza Ef. (Amasya), Ziyaeddin B. (Sivas), 
Rıza B. (Yozgad), Abdulhalim Çelebi Ef. (Kon
ya), Mustafa Taki Ef. (Sivas), Ziya Hu'rşid B. 
(Lâzistan), Behçet B. (Kângırı), Nüzhet B. (Er
gani), Mehmed Ragıb B. (Amasya), Sadettin 
B. (Menteşe). 

(Müstenkifler) 
Ali B. (Amasya), Süleyman Sırrı B. (Yoz 

gad), Ahmed B. (Yozgad), Veli B. (Burdur), 
Mehmed Akif B. (Burdur), Hâşim B. (Çorum), 
Hasan Basri B. (Karesi), Abdülgafur Ef. (Ka
resi), Mustafa Hulusi Ef. (Karahisarı Sahib), 
Rifat B. (Kayseri) Osman Feyzi Ef. (Erzincan), 

Refet Ef. (Maraş), Ali Süruri Ef. (Karahisarı 
Şarki), Ahmed Fevzi Ef. (Batum), Hacı Ah
med Hamdi Ef. (Muş), Süleyman B. (Canik), 
Hüseyin Hüsnü Ef. (İsparta), Osman B. (Kay
seri), Yasin B. (Oltu), Mustafa B. (Antalya). 
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îçtimaı âti ruznamesi 

1. — Zaptı sabık hulâsası 
2. — Evrakı varide 
a) Levayih ve Tekâlifi Kanuniye: 
1. Elviyei Şelâse'de vergilerin sureti cibaye-

tine dair Heyeti Vekileden mevrut lâyihai kanu
niye 

2. Tedavülden kaldırılacak meskukâtı mağ-
şuse hakkında Heyeti Vekileden mevrut lâyihai 
kanuniye 

3. Hazine pulları ve kıymetli evrakın üç 
misil olarak istifası hakkında Heyeti Vekileden 
mevrut lâyihai kanuniye 

4. Başkumandanlık müddetinin üç malı da
ha temdidine dair Çorum Mebusu Ferid Bey ile 
rüfekâsınm teklifi kanunisi 

5. Erbabı ceraimden bâzılarının bakıyei 
müddeti eezaiyelerinin affı hakkında Kırşehir 
Mebusu Sadık Beyin teklifi kanunisi 

6. 1337 senesi nihayetine kadar borçlarını 
tediye edemiyen mültezimlerin güzeşteden afları 
hakkında Malatya Mebusu Feyzi Efendinin tek
lifi kanunisi. 

b) Tezkereler : 
1. Reji Bütçesinin gönderildiğine dair tez

kere. 
2. Memurini mülkiye harcırah kararna-

mesisinin yirmi sekizinci maddesinin tefsiri 
lüzumuna dair Maliye Vekâleti tezkeresi. 

3. Hiyaneti vataniye cürmünden dolayı 
maznunualeyhim Habil ve Talib çavuş ve 
Eyüp hakkındaki evrakı hükmiyenin gönde
rildiğine dair Adliye Vekâleti tezkeresi. 

c) Mevaddı müteferrika : 
1. Ramazanı Şerif, 23 Nisan ve mütareke 

teklifi münasebetiyle mevrut tebrik telgrafları. 

H) Cevabı vürudeden sual takrirleri : 
2. Ayatı celile ve Ehadüsi Nebeviyenin 

yevmî gazetelere dercedilmemesi hakkında Gene 
Mebusu Vâsıf Beyin takriri. 

d) Encümenlerden mevrut mazbatalar .-
' 1. Malatya Mebusu Lfttfi Beyin âza lıar-

cırahları- hakkındaki teklifinin şayanı müza
kere görüldüğüne dair Lâyiha Encümeni maz
batası. 

2. Belediye Kanununun tadili hakkında 
Amasya Mebusu Rıza Beyin teklifinin reddine 
dair Lâyiha Encümeni mazbatası. 

3. 28 Şubat 1338 tarihli Avans Kanunu
nun tefsirine dair Kav anini Maliye Encümeni 
mazbatası. 

4. Tahsisat kabilinden kurayı mevkufe 
aşarı hakkında Mustafa Efendinin teklifine 
dair Şer'iye ve Evkaf Encümeni mazbatası. 

5. Ruhsatı Resmiye ile gidip avdetlerinde 
eşkıya tarafından şehidedÜlenler hakkında maz
bata. 

C. Memaliki meşgule memurini (husıısiyesi 
ile muallimlere verilecek harcırahlar hakkında 
mazbata. 

7. Matbuat Kanununun tadili hakkındaki 
teklifin reddine dair Adliye Encümeni mazba
tası. 

8. Mahkeıfcei Temyiz kadrosu hakkındaki 
teklifin reddine dair Adliye Encümeni mazba
tası. 

9. Adana Defterihakani kuyudatındaki 
gayrikammi muamelenin tashihi hakkında Def
terihakani Encümeni mazbatası. 

10. Ziynet Eşyası Kanununun tadili hak
kında lâyihai kanuniye 

No Sahibi sual Sual olunan Vekâlet Sualin hulâsası 

1495 Siird Mustafa Sabri Ef. iktisat 

1905 Tunalı Hilmi Bey » 

1557 Erzurum Salih Ef. Maarif 

Memleketin hayati iktisadiyesinin teşev
vüşüne dair. 
Ereğli civarındaki Manganez madenine ve 
saireye dair. 
Kars Maarif Müdürü Cavid Beyin sebebi 
azli hakkında. 

424 Canik Nafiz B. Heyeti Vekile Riyaseti Teşkilâtı Esasiye Kanununun ademitatbikı 
• hakkında. 
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No Sahibi sual Sual olunan Vekâlet Sualin hulâsası 

2007 Tunalı Hilmi B. 
1743 Tunalı Hilmi. B. 
1546 Erzurum Salih Ef. 

İktisat 
İktisat 
Maliye 

1551 Gelibolu Celâl Nuri B. İktisat 

1588 Tokad Rifat B. 
1787 Aydın Tahsin B. 

1382 İstanbul Ali Rıza B. 
1780 Tokad Rifat B. 
1990 İstanbul Ali Rıza B. 
1549 Diyarbekir Kadri B. 
1559 Ertuğrul Mustafa Ke

mal B. 

.__.> Diyarbekir Kadri B. 1554 V 

1548 İzmit Hamdi Namık B. 
1125 Kütahya Cemil B. 
1297 Diyarbekir Zülfü B. 
1568 İzmit Hamdi Namık B. 
252 Kırşehir Sadık B. 

1772 Tokad Rifat B. 
1791 Yozgad Süleyman Sırrı B 

lö8o \ 

1881 İçel Şevki B. 

1941 Konya Kâzım Hüsnü B. 

42 Edirne Şeref B. 
41 Edirne Şeref B. 

45) .A İstanbul Ali Rıza B. 4b \ 

85 Ankara Mustafa Ef. 
122 Kütahya Ragıb B. 
124 Siverek Lûtfi B. 
221 Tokad Rifat B. 
267 Ergani Hakkı B. 

350 Bitlis Vehbi B. 

198 Karesi Basri B, 

Müdafaai Milliye 
Müdafaai Milliye 

İktisat 
Müdafaai Milliye 
Nafıa 
Sıhhiye 

Müdafaai Milliye 

Müdafaai Milliye 
ve Maliye 

Sıhhiye 
Heyeti Vekile Riyaseti 
İktisat 
Heyeti Vekile Riyaseti 
Dahiliye 
Dahiliye 

. Dahiliye 

Dahiliye ve Sıhhiye 

Dahiliye 

Dahiliye 

Şer'iye 
İktisat 

Maliye ve Nafıa 

Müdafaai Milliye 
Maliye 
Nafıa 
Müdafaai Milliye 
İktisat 

Müdafaai Milliye 

Müdafaai Milliye 

Ereğli Kömür havzası hakkında. 
Ereğli Kömür havzası hakkında. 
Kayseri Muhasebecisinin ihtilası hak
kında. 
Amerikan ve İngiliz ve Ereğli maden kö
mürlerine dair. 
Amele taburları hakkında. 
Şehiden vefat eden Mülâzinı Ferid Efen
dinin maaşı hakkında. 
Adana ve civarındaki fabrikalara dair. 
Gâvur Ali Namı şahsın ipekleri hakkında. 
Bir kısım fabrika alât ve edevatına dair. 
Ankara Sıhhiye Müdüriyeti hakkında. 

İhtiyat zâbitanma makam maaşı verilme
mesi hakkında. 
Sakarya Harbinde fedakârlık gösteren zâ-
bitana istiklâl madalyası verilmemesi se
bebine dair. 
Çiçek hastalığı hakkında. 
öğle tatilleri hakkında. < 
Ahvali ziraiyei memlekete dair. 
İstanbul'dan gelen memurin hakkında. 
Postalarda vukua gelen teehhürata dair. 
Keskin - madeni Rumları hakkında. 
Ayaş'ta çiçek hastalığı hakkında, 

Van'da kuduran eşhas hakkında. ' 

Harcırah sarfiyatındaki yolsuzluğa ve sai-
reye dair. 
Tekâlifi Millîyeye ait küruşlu mazbatalar 
hakkında. 
On iki maddeden bahis. 
Sekiz maddeden bahis. 

İstanbul Maliye Nezaretince satılmasına 
teşebbüs edilen eşya ve mevaddı muhtelife 
hakkında. 
Vesaiti nakliye hakkında. 
Ziynet eşyası Kanunu hakkında. 
Vesaiti nakliye hakkında. 
Tokad Ahzi Asker Şubesi hakkında. 
Ziraat müdürlerine verilen harcıraha ve 
mevaddı saireye dair. 
Malûl gazilerden yalnız bir zata istisnaen 
mükâfat i ta edilmesi sebebine dair. 
Ankara bağlarının tahribatı hakkında. 
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v) Tekrar reye vaz'edilecek kanunlar : 
1. Avans Kanunu 
z) İcra edilecek intihabat : 
1. iktisat Vekâleti intihabı 
2. Muhakemat Heyeti intihabatı 
1. — Gayet\ müstacel ruzname : 
1. Harb Kazançları Vergisi hakkında lâyi-

hai kanuniye 
2. — Müstacel ruzname : 
1. Hüseyin Avni Beyin teklifi 
2. Sükna Kanunu ve akaarattan bedeli ica

rının yüzde onu nispetinde vergi ahzi hakkında 
Kanun. 

3. Muinsiz efrat maaşatı hakkındaki lâyihai 
kanuniye 

"4. Divanı Temyizi Askerî lâyihai kanuniye-
si (Encümende) 

5. Vilâyatı Şarkiye muhacirinine verilecek 
keresteye dair lâyihai kanuniye. 

6. Resne'li Niyazi Beyin ailesiyle Atıf Beye 
muhassas maaşatın devamı tesviyesi hakkındaki 
teklif. 

7. Sinob Harikzedegânı keresteleri hakkın
daki teklifle Heyeti Umumiyece tevhiden müza
keresi kabul edilmiş olan lâyiha ve tekâlifi ka
nuniye. 

8. Belediyeler tarafından celbedileeek eczai 
tıbbiyenin Gümrük Resminden istisnasına dair 
teklif. 

9. Himayeietfal Cemiyetinden posta ve tel
graf ücreti alınmamasına dair teklif. 

3. — Ruzname : 
1. 1338 senesi Dahiliye bütçesine mülhak 

bütçeler; 
2. Nevahi Kanunu (Salı günleri tahsis edil

miştir.) 
3. Ruznamei müzakerat hakkında; müzakere; 
4. Hükümeti Milliyenin teşekkülünden ev

vel alman mebaliğ hakkında Maraş Mebusu 
Tahsin Beyle, rüfekasınm teklifinin reddine 
dair Lâyiha Encümeni mazbatası. 

5. Cünha ile hapis cezasının cezai nakdîye 
tahvili hakkında Cemil Beyin teklifinin red
dine dair Lâyiha Encümeni mazbatası. 

6. Çay ve kahveyi fazla fiyatla satanlardan 
Temettü Vergisi ahzi hakkındaki teklifin reddi
ne dair Lâyiha Encümeni mazbatası. 

7. 65 yaşını tecavüz eden mahpusin hak-
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kındaki teklifin reddine dair Lâyiha Encümeni 
mazbatası. 

8. Mesken icarlarından iki aylığının Harb 
Vergisi olarak ahzi hakkındaki teklifin reddine 
dair Lâyiha Encümeni mazbaıtası. 

9. Malatya Mebusu Sıdkı Beyin, firariler 
hakkındaki teklifinin şayanı müzakere olmadığı
na dair Lâyiha Encümeni mazbatası. 

10. Hutamışlı Halil ve rüfekası hakkında 
Adliye Encümeni mazbatası. 

11. Kırşehir mevkufjni hakkında Adliye 
Encümeni mazbatası. 

12. Zabit vekili Melımed Ali Efendi hak
kında Adliye Encümeni mazbatası. 

13. Taşçı Yorgi hakkında Adliye Encümeni 
mazbatası 

14. Mardinli Süleyman hakkında Adliye 
Encümeni mazbatası. 

15. Haıliloğlu Abdullah ve rüfekası hakkın
da Adliye Encümeni mazbatası. 

16. Men'i Müskirat Kanununa tevfikan 
mahkûm edilenler hakkında Adliye Encümeni 
mazbatası. 

17. Kanunu Cezamın mevaddı mahsusası-
nın tadili hakkındaki lâyihaya dair Adliye En
cümeni mazbatası. 

18. Bozkır'dan Mustafaoğlu Ali'nin affı 
hakkında Adliye Encümeni mazbatası. 

20. Hiyaneti vataniye mücrimininden bir 
kısmının affı hakkındaki kanunun tefsirine dair 
Adliye Encümeni mazbatası. 

21. Antalya ve sair mahallerdeki teşkilâtı 
mülkiye hakkındaki tekliflerin Dahiliye Vekâ
letine tevdii hakkında Dahiliye Encümeni maz
batası. Hı 

22. Belediye ettibbasınm • belediye .meclis
lerine azayı tabiîye olarak devamları hakkın
daki .lâyihai kanuniyenin reddine dair Dahiliye 
Encümeni mazbatası. 

23. Sinob'da tersane mahallindeki bina hak
kında Dahiliye ve Kavanini Maliye encümen
leri mazbataları. 

24. Memurin muhakematmm tadiline dair 
tekliflerin reddi hakkında Adliye, Dahiliye en
cümenleri mazbataları. 

25. Muvazene Encümeni müdürü maaşının 
bütçeye ilâvesi hakkında Muvazenei Maliye 
Encümeni mazbatası, 
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26. Meclis aklanımda tahtı silâha alınan
ların maaşatı hakkında Muvazenei Maliye En
cümeni mazbatası. 

27. Murakabe ve Muvazenei Maliye encü
menlerinin murakabeye dair teklifleri. 

28. Takdirname ile taltif Kanununun tef
siri hakkında Müdafaai Milliye Encümeni maz
batası. 

29. Ferid Efendinin taltifinin tehiri hak
kında Müdafaai Milliye Encümeni mazbatası. 
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30. Yem ve tayınat hakkında. 
31. Kanuni Esasi" Encümeni mazbatası. 
32. Ankara bağlarındaki tahribata dair 

istidalar üzerine İstida Encümeni mazbatası. 

33. Ankara Evkaf Müdürü Ali Rıza Efen
dinin sureti azline dair İstida Encümeni mazba
tası. 

34. Osmaaıoğlu Ali hakkında Adliye Encü
meni mazbatası. 

. . . .>. . >e< 
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