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BİRİNCİ CELSE 

Bedi müzakcrat: 2.15 

RGÎ3 : Kâzım Paşa 

KÂTİPLER : Ruşen Eşref Bey (Karahîsarısahip), Hakkı Bey (Van) 

REİS Efendim; celseyi açıyorum. 

1. ZAPTI SABIK HÜLASASI 

REİS — Zaptı sabık hülâsası okunacak. 

ONALTINCI İÇTİMA 

4 Kânunuevvel 1340 Perşembe 

Birinci Celse 

Kâzım Paşanın tahtı riyasetlerinde bilinikat zaptı 
sabık hulâsası kıraat ve aynen kabul edildikten ve ev-
raki varide aidolduklan mahallere havale olunduktan 
sonra İstiklâl Madalyasıyle taltif Kanununa müzeyyel 
Kanunun ikinci müzakeresine geçildi ve cereyan eden 
müzakere neticesinde mevadı kanuniye aynen ve ka
nunun heyeti umumiyesi ekseriyetle kabul edildi. 

Badehu Mustafa Paşa kazasının lağvına ve Resül-
ayn kazasının müceddeden teşkiline mütedair kanun 
lâyihasının müzakeresine iptidar olundu. Heyeti umu
miyesi hakkında cereyan eden müzakere kâfi görül
dükten sonra maddelere geçilerek birinci, üçüncü ve 
dördüncü maddeler aynen ve ikinci madde tadilen 

kabul edildi. Bu meyanda Kırkkilise isminin «Kırk
lareli» namına tahvili hakkında verilen takrir Encü
mene tevdi olundu ve badehu berayi teneffüs celse 
tatil edildi. 

Ekseriyet olmadığından ikinci celse kuşat edile
memiştir. 

REİS — Zabtı sabık hakkında mütalâa var mı 
efendim? 

VEHBİ BEY (Karesi) — İstiklâl Madalyası Ka
nununun ikinci müzakeresine geçildi diye yazılıyor. 
Halbuki ikinci müzakeresine geçilmemiştir. Dahiliye 
Encümeninden gelen maddeler müzakere edildi o su
retle tashih olunsun. 

REİS — O suretle tashih edildikten sonra zabtı 
sabık hulâsasını kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edildi. 

2. — SUALLER VE CEVAPLAR 

1. — Karesi Mebusu Vehbi Beyin; Büyük Millet 
Meclisi müzakeratının Resmi Ceridede neşredilip 

edilmediğine ve mezkûr ceridenin hangi makamlara 
gönderildiğine dair şifahi sual takriri. 

REİS — Hariciye Vekâletine havale olunmuştur. 

3. — EVRAKI VARİDE 

Lâyihalar 
1. — Ankara'da inşa edilecek sefarethane binala

rı için memaliki ecnebiyeden celp ve ithal olunacak 
malzemei inşaiyenin Gümrük Resminden istisnası 
hakkında kanun lâyihası (1/545) 

REİS — Kavanin ve Muvazenei Maliye encümen
lerine havale olunmuştur. 

2. — Tapu müfettiş ve muavinlerine dahi mülki
ye harcırah Kararnamesinin mevadı muvakkate fas
lını muaddil 10 Teeşrinisani 1335 tarihli Kararname
nin birinci maddesinde tadat olunan müfettişler meya-
nına ithali hakkında kanun lâyihası (1/546) 

REİS — Kavanin ve Muvazenei Maliye encü
menlerine havale olunmuştur, 
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Teklif 
1. — Kırkkilise Mebusu Doktor Fuat Bey ve 

doksanaltı refikinin; Ankara'da Şengül hamacı cad
desinde emlâki milliyeden olan beşbin metre murab-
baı arsanın Himayei Etfal Cemiyetine terk edilmesi
ne dair teklifi kanunisi (2/391) 

REİS — Lâyiha Encümenine havale olunmuştur. 

Mazbatalar 
1. — Şûrayı Devlet Teşkilâtı hakkında (1/27) nu

maralı kanun lâyihası ve Dahiliye ve Muvazenei Ma
liye encümenleri mazbataları. 

REİS — Bu mazbataların müstacelen müzakeresi 
Encümen tarafından teklif edilmiştir. Müstaceliyetle 
müzakeresini kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Müstaceliyetle mü
zakere edilmek üzere ruznameye alınmıştır. 

2. — Senei haliye Evkaf bütçesinin altıncı faslının 
üçüncü maddesiyle faslı mahsusuna zamaim icrasına 
dair (1/535) numaralı kanun lâyihası ve Muvazenei 
Maliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 

3. — Kozan Mebusu Ali Saik Beyin; Matbuat Ka
nununa bazı mevat tezyiline dair (2/377) numaralı 
teklifi kanunisi ve sayanı müzakere olduğuna dair 
Lâyiha Encümeni mazbatası. 

REİS — Adliye ve Dahiliye encümenlerine veriyo
ruz. 

Tezkereler 
/. — Nüfus sicillâiı mevcut kazalarda yoklama 

icrası suretiyle sicillatın ıslâhı ve nüfus sicillatı zayi 
veya mühterik olan mahallerde nüfus sicillatı tesisi
ne dair olan kanun lâyihasının tekrar tetkik olunmak 
üzere iadesi hakkında Başvekâletten mevrut tezkere. 

REİS — Suallere geçiyoruz. 

2. — Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi Beyin; İs
tanbul'da tersane fabrikalarında çalışan amelenin yev
miyelerine ve müessesei mezkûrede sanat mektebi 
açılmasına dair Müdafaai Milliye Vekâletinden sua
li ve Başvekil ve Müdafaai Milliye Vekili Fethi Bey in 
şifahi cevabı. 

REİS — Okunacaktır: 

REİS — Okuyoruz. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Nüfus sicillatı mevcut kazalarda yoklama icrası su
retiyle sicillatın ıslahı ve nüfus sicillatı zayi veya 
mühterik olan mahallerde nüfus sicillatı tesisine dair 
olup 8 . 9 . 1339 tarih ve 6/2609 numaralı tezkere 
ile takdim kılınan 2663 numaralı lâyihai kanuniyenin 
tekrar tetkik olunmak üzere istirdadı Dahiliye Vekâ
leti celilesince talep edilmekte bulunduğundan mukte-
zasının ifasına müsaadei Riyaset Penahilerini arz ve 
istirham eylerim efendim. 

Başvekil 
Ali Fethi 

REİS — Alelusul iade ediyoruz. 

Takrirler 

1. — Tekfurdağı Mebusu Cemil Bey ve yüz t e-
fikinin; Meclis memurinine birer maaş nispetinde ik
ramiye itası hakkında takriri (4/223) 

REİS — Muvazenei Maliye Encümenince ve İda
re Heyetine tevdi edildi. 

2. — Trabzon Mebusu Ahmet Muhtar Bey ve 
rüfekasının; 3 Nisan 1340 tarihui Mahsubu Umumî 
Kanununun birinci maddesinin tefsirine dair takriri 
(4/222) 

REİS — Kavanin ve Muvazenei Maliye encümen
lerine tevdi edildi. 

3. — Çanakkale Mebusu Mehmet Beyin; Gümrük
lerde tüccarın maruz kaldığı suiistimal ve ızdırabatın 
Hükümetçe nazarı dikkate alınması temenniyatına da
ir takriri (4/98), 

REİS — Başvekâlete havale edilmiştir. 

Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
İstanbul'da ziyaret ettiğim tersane fabrikalarında 

kimi sanaat, son nefesindedir, zira: Zabit, sivil, kimi 
usta tektir. Gelen çıraklar biraz yetiştiler mi biraz 
fazla gündelik buldukları işyerlerine çekiliveriyorîar. 
Buna karşı alınacak tedbir, pek feyizli olacaktır: 
Tersanede vatkiyle mekteplik etmesinden (haddehane) 
denilir bir bina vardır. Bomboştur, beşyüz kişilik bu 
binaya (çocuk istidadı) nı anlar zatlardan teşkil edi

le — SUALLER, CEVAPLAR 
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lecek bir heyet marifetiyle darüleytamlardan beşyüz 
öksüz seçilir de gönderilirse, tersanede sırf öksüzlere 
mahsus bir (Tersane Sanat Mektebi) açılırsa, hem 
tersanenin hem de öksüzlerin atileri kurtarılmış olur. 
Öyle ki: Mektep idarece, tedrisçe maarif memurları
nın, sanatça tersane ustalarının elleri altında bulunur, 
iki taraflı bir tasarrufla canlı cansız kazançlar temin 
olunur. Bu düşünüşü kabule mazhar kılarak tatbik 
edeceklerine emin olmak istediğim Müdafaai Milliye 
ile Maarif Vekâletlerinden neticeyi sorar şifahen ce
vap vermelerini rica ederim. 

Zonguldak Mebusu 
Tunalı Hilmi 

BAŞVEKİL VE MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİ
Lİ FETHİ BEY (İstanbul) — Efendim; arkadaşımız 
olan haddehanenin yetimlere sanat öğretecek veçhiyle 
bir mektep ve bir müessese haline ifrağına dair müta-
lâaatı havidir. Hakikaten tersanede haddehane na-
mıyle bir bina vardır. Bu bina darüleytam olabilmek 
için Maarif Vekâletince iskân ve ibateye elverişli bir 
hale ifrağ edilmek lâzımdır. Yani masraf ihtiyar edil
mek ve mektep haline sokulmak lâzım gelir, ve ya
pıldığı takdirde oraya beşyüz öksüzün gelmesi temin 
edilmiş olacaktır. Bu hususta Bahriye her türlü tes-
hilâtı yapmaya amadedir ve bahriye buraya sanat bi
len ustalardan ve zabitlerden muallim tefrik etmekte
dir. Binaenaleyh bahriye bu hizmeti ifaya amade 
olduğu gibi zannederimki, Mdüafaai Milliye Vekâle
ti Maarif Vekâletiyle muhabere edecektir. Bu hadde
hanenin yetimlere sanat öğretmek üzere darüleytam 
haline ifrağını temin etmeye çalışacağız. Yalnız bir 
masraf meselesi vardır. Bunlar sanat öğrenmek için 
fabrikalarda çalışmaya mecburdurlar. Fakat fabrika
larda bu acemi çocukların çalıştıkları zamanda âlât 
ve edevatı kırmaları dolayısıyle Bahriye bütçesine bir 
miktar ilâve edilmek lâzım gelecek. Bütün bu husu-
satı temin etmek üzere Müdafaai Milliye Vekâleti 
Maarif Vekâletiyle muhabere edecek ve tahsisat bu
lunduğu takdirde bu müessesenin tesisine gayret olu
nacaktır. Malumu âlileri tersane ve Bahriye usta ve 
sanatkâr yetiştirmek için çalışmıştır. Vaktiyle çırak 
mektepleri vardı. Sübyan mektepleri vardı. Bu suret
le bahriyenin memlekete sanatkâr yetiştirmek husu
sunda büyük hizmetleri sebkat etmiştir. Bahriye bu 
hizmetlere devam edebilmek için tekrar amadedir ve 
çalışacaktır. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Bilhassa 
çok minnetlerimi arz ederim. (Kürsüye sesleri) Efen
dim, Hükümetimize cidden derin teşekkürlerimi arz 

etmeyi borç bilirim. Bu borcumu eda ederken diğer 
bir borcumu da Hükümete ödemek isterim. O da İs
tanbul'da resmî ve gayri resmî müesseseleri gezdim, 
Tersane amelesi kadar iyi yevmiye alan hiç bir mües
seseye tesadüf edemedim. Bundan dolayı da Hükü
mete çok teşekkür ederim. 

REİS — Efendim; diğer bir sual takriri vardır. 

3. — Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi Beyin; İs
tanbul'da Darülfünun ve yüksek metkepler talebesiy-
le Tramvay Şirketi arasında mütekevvin (Yarım üc
ret) meselesine dair Maarif, Nafia ve Dahiliye Ve
kâletlerinden suali. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Mesele ka
panmıştır. Ümit ederimki, Türk gençliği bundan son
ra atacağı adımı heyecanla atsın, fakat teenni ile ha
reket etmeyi de öğrensin. 

REİS — Sualinizi geri mi alıyorsunuz? 

TUNALI HİLMİ BEY (Devamla) — Evet geri 
alıyorum. 

4. — Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi Beyin; An
kara - Sivas demiryolundaki işçilerden Bozöyük'ün 
Feke mahallesinden Salimoğlu Mehmet hakkında Na
fia ve Ticaret vekâletlerinden suali ve Nafia Vekili 
Feyzi Beyin şifahî cevabı. 

Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
Ankara - Sivas demiryolundaki işçilerden (Bozö-

yük) de Feke mahallesinden Salimoğlu Mehmet, iki 
gözüyle sağ bacağını kaybetmiş, memleketine bile 
gönderilmiyerek sadece zavallının aldırılması lüzumu 
bildirilmiştir. Soruyorum; bu fecieye nasıl sebebiyet 
verilmiştir? Kurban giden işçi ile ailesi, çocukları hak
larında tazminat itibariyle olsun bir vazife ifa edilmiş 
midir? Nafia ile Ticaret vekâletlerince şifahen ce
vap verilmesini teklif ederim. 

Zonguldak 
Tunah Hilmi 

NAFİA VEKİLİ FEYZİ BEY (Diyarbekir) — 
Efendim; Heyeti Celilenin malumudur ki, Ankara -
Sivas hattının Kızılırmak boyunda, ondört numaralı 
tünelde, müteahhidin idaresinde çalışan Salimoğlu 
Mehmet ile refiki Haydaroğlu Mehmet 8 Ağustosta 
bir kaza neticesinde yararlanmışlardır. Maalesef Sa
limoğlu Mehmet gözlerini kaybetmiştir. Bunlar o va
kit Yahşihan'daki hastaneye gönderilmiş ve tedavi 
edilmiş ve kardeşi gelerek Salimoğlu Mehmet'i alıp 
köyüne götürmüştür. 

KADRİ BEY (Siverek) — Müteahhit kim? 
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NAFİA VEKİLİ FEYZİ BEY (Devamla) — Mü
teahhit Behiç Bey isminde bir zat alelade tünel müte
ahhididir. Üç dört yerde müteahhitler vardır. O 
zat da o vakit buna birkaç elbise ile elli lira vermiş
tir. Bizim aldığımız malumat bundan ibarettir. Malu-. 
muâlinizdir ki mesai Kanunu geçen sene Heyeti Âli-
yenize takdim olunmuştur. Bu kazada müteahhidin ve 
başka bir kimsenin bir kastı yoktur. Eğer Mesai Ka
nununu biran evvel çıkarırsanız biz de bu gibi husu-
satta onu tatbik etmeye tamamen çalışırız. 

TALÂT BEY (Ardahan) — Bu adama da biraz 
yardım etseniz olmaz mı? İki gözünü kaybetmiştir. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Zannım-
ca evvelemirde iğneyi kendimize batırmak badehu 
çuvaldızı başkasına batırmak icap eder. Şimdi arka
daşlar vicdanınıza müracaat ederek binlerce amele-

1. — Türkiye'de mevcut bilûmum ormanların fen
ni usulü idaresi ve isletilmelerine mütedair 22 Ni
san 1340 tarihli Kanuna tezyil edilmek üzere (1/518) 
numaralı kanun lâyihası ve Ziraat Encümeni mazba
tası (1) ' 

REİS — Mazbata okunacak. 

Riyaseti Celileye 
Berayi tadil Encümenimize tevdi buyrulan Orman 

Kanununa ait maddei müzeyyele takrirlerle birlikte 
tetkik olunarak berveçhiâti şekilde kabul edilmiş ol
makla Heyeti Umumiyeye takdim kılındı. 

Madde 1. — Katî ve muvakkat işletme plânları 
tanzim edilmemiş bulunan devlet ormanlarından köy
lülerle senevi (500) metre mikâbına kadar kat'iyatta 
bulunacak müstahsillerin ve eşhas ormanlarıyle köy 
bataklıklarından alâkadaranın intifaı için işletme ra
porlarına müsteniden dahi kat'iyat icrası caizdir. 

Madde 2. — Devlet ormanlarına ittisali bulunma
yan ve sahası beş hektardan dûn olan ve eşhasın ta
pulu ve işlenmiş arazisi dahilinde yetişen ağaçlatın 
kat'ı için işletme plân raporuna ihtiyaç yoktur. 

Ziraat Encümeni 
Reisvekili Mazbata Muharriri 

Sivas İzmir 
Ömer Şevki Mustafa Rahmi 

(1) Evveliyatı 10 ncu ciltte 14 ve 15 nci içtima-
lar zabıt ceridesindedir. 

nin âtisi, hayatı namına sizden istirham ediyorum. 
Hakikaten biran evvel bu Mesai Kanununu çıkarmak 
lâzımdır. Tasavvur edinizki, arkadaşlar bir ana bir
kaç çocuğu ile beraber karşısında bugün gözlerini kay
betmiş bacaklarını kaybetmiş bir koca görüyor. O ana 
bugün nasıl işleyecek, bu kadar işsizlik karşısında na
sıl iş bulacak da o çocuklarını ve o kocasını doyura
cak da besleyecek? İstirham ederim arkadaşlar iki 
göze mukabil, bir bacağa mukabil elli lira, yani elli 
kâğıt bu kadar.. 

RUŞEN EŞREF BEY (Karahisarısahip) — Bir ne
ticeye bağla. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Ne neti
ce, söyleyecek halim yoktur. 

RUŞEN EŞREF BEY (Karahisarısahip) — Mü
dafaa ediniz. 

Aza Aza 
Zonguldak Çorum 

Yusuf Ziyaettin İsmail Kemal 

Aza 
Siverek 

Abdülgani 

REİS —• Efendim; birinci maddenin müzakeresi
ne başlıyoruz. 

MUSTAFA RAHMİ BEY (İzmir) — Efendim, 
Meclisi Âliden Encümenimize havale olunan takrir
ler tekrar müzakere olundu. Bu takrir üç esas ihti
va ediyordu. 

Birincisi Ziraat Vekâletiyle Ziraat Encümeninin ev
velce tespit ettiği esas, 

İkincisi Bolu Mebusu Şükrü Bey tarafından der-
meyan olunan esas, 

Üçüncüsü de sahil vilâyetlerimizden olan bilhassa 
Trabzon, Rize vilâyetleri gibi sahil mebusları tarafın
dan dermeyan olunup esasen kanunda mevcut olma
yan ve ikinci madde olarak kabulü teklif olunan esas
tır. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Yalnız Trab
zon'a münhasır değildir. 

MUSTAFA RAHMİ BEY (İzmir) — Hayır efen
dim; umuma münhasır olduğunu arz ediyorum. Birin
ci esas maddeden okuyorum. 

(Katî ve muvakkat işletme plânları tanzim edil
memiş bulunan Devlet ormanlarından köylülerin se
nevi (500) metre mikâbına kadar kat'iyatta buluna
cak müstahsillerin) ki bu, ikinci fıkra Şükrü Beyin 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAT 

6 — 



İ : 17 6 . 12 . 1340 C: 1 

umumî mahiyette vukubulan teklifini takyit eder ve 
kendisinin de kabul ettiği bir şekildir. Meclisi Âli 
geçen sene kabul ettiği tntifa Kanunu ve ormanların 
fennî usulü idare ile işletilmesi Kanunuyle şimdiye 
kadar devam eden gayri fennî kat'iyata nihayet ver
mek istemiştir. Fakat kanunun tatbikatında icap eden 
teşkilâtın ve memurini fenniyenin azlığı dolayısiyle 
noksanı sabit oldu ve Hükümet onu muaddil bir mad-
dei kanuniye teklif etti, fakat teklifinde kati ve mu
vakkat işletme plânları tanzim edilmemiş olan ma
hallerin tayini hususunun Hükümetin takdirine terk 
edilmesi teklif ediliyordu. Bu esası Encümenimiz de 
kabul etmiştir. Yalnız takdir Hükümete bırakılmı
yor, doğrudan doğruya tasrihi kabul ediliyor. Zaten 
tasrihattan maksat, ormanlardan plânla kat'iyat icrası 
idi. Bunun imkânı olmayan yerlerde tabiî Hükümet 
sahaları tahdit etmeye mecburdur. Biz de bu saha
ları tahdit ediyoruz. Bu gibi imkân olmayan yerler
de Hükümet, umumiyetle rapor esasına istinaden mü
saade versin diyoruz. Aramızda yalnız cümle farkın
dan başka bir şey yok gibidir. Nihayet Hükümet 
plânla kat'iyat icrası mümkün olmayan yerlerde ra
porla kat'iyat icrasına müsaade etmeye mecbur ola
caktır. Biz de bunları sarih olarak söylüyoruz. Fa
kat bazı yerlerde vasi ormanlar vardır. Orada ufak 
sermaye sahiplerinin ve köylülerin ihtarına hacet 
yoktur. Orada ufak sermaye sahiplerinin ve köylüle
rin ihtarına hacet yoktur. Oradaki halkın memleke
tin iktisadiyatına darbe vurulmamıştır. Bu gibi vasi 
sahalarda da Hükümetin müsaade etmesi ihtimali 
mevcuttur. Biz bunun önüne geçmek istiyoruz ve di
yoruz ki «beşyüz metre mikâbı tecavüz eden sahalar
da mutlaka plânla katiyat icra olunması zaruridir.» 
biz diyoruzki eğer kanuna bu maddeyi ilâve etmez
sek geçen sene kabul ettiğimiz kanunun ruhunu kay
betmiş olacağız ve tabiîdir ki hedefimiz beşyüz met
re mikâbına kadar olan sahalardaki ufak müstahsiller
dir, bunları müzayikaya duçar ve-memleketin kereste
ye olan ihtiyacını teşdit etmemek için raporla saha 
tayin esasını kabul ettik. Şükrü Bey arkadaşımız da 
bu noktai nazara iştirak etmişlerdir. Binaenaleyh ara
mızda bir ihtilâf kalmamıştır. 

Üçüncü mesele Trabzon mebuslarından Muhtar 
ve Abdullah ve Giresun Mebusu Tahir beylerin tek
lifidir. Esasen bu teklif Orman Kanununa ait bir 
maddei mühimmedir. Eşhasın kendi arazisi dahilinde 
yetiştirdiği ormanlardan katiyat icrası için rapor ve
yahut filâna ihtiyaç olmadığını Ziraat Vekili Bey He
yeti Celilenizin huzurunda ifade buyurmuşlarsa da 
şimdiye kadar olan teamül bunun hilâfına olarak bu 

maddenin talimat değil, kanun olarak tedvini sure
tiyle olmasını ahalinin orman memurlarının tazyika-
tından kurtulması için Encümen kabul etti. İkinci 
maddeyi bu şekilde tedvin etti. Binaenaleyh Encüme
ne havale olunan takrirlerin her üçündeki esasat iki 
madde şeklinde kabul edilerek Heyeti Âliyenize tak
dim edilmiştir. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Yalnız Trab
zon'a ait olmadığını tasrih ediniz. 

MUSTAFA RAHMİ BEY (Devamla) — Efen
dim; yalnız Trabzon'a ait olmadığını arz ettim. Eşhas 
ormanları denince bizim hatırımıza gelen Bolu vesa-
ir yerlerde vasi ormanların katiyatıdır. Geçen sene 
kanun yapılırken bu gibi ormanlar hakkında Hükü
mete plân tertip etmek için erbabı fennî bulmak mec
buriyetini tahmil etmiştik. Halbuki bu madde bu şe
kilde varidi hatır olmamıştır. Yani bir kimsenin mez
ru ve tapulu arazisi içindeki 1 0 - 1 2 ağacının Hükü
met memurlarının müsaadesiyle damgalanarak kat 
edilmesi hiçbir vakit hatır ve hayale gelmemiştir. Sa
hibi arazisine beş, on ağaç diker, bunu istediği zaman 
kat eder. Ancak Hükümet ormanlarında vukubulan 
katiyatla eşhas ormanları katiyatı arasındaki kaçak
çılığı izale etmek için bunların satıldığı yerde Hükü
metin ruhsatı var zannediyorduk. Halbuki böyle kal
mamış. Hatta bunlar için de plân istenmiştir. Vakıa 
Vekil Bey bir tamim ile izale edildiğini söylemek is
temiş ise de biz daha sarih olsun diye böyle kabul 
ettik. (Muvafık sesleri.) 

ABDULLAH BEY (Trabzon) — Efendim, ahali
ye gösterilen suhuletten dolayı teşekkür ederiz. Bizim 
istediğimiz mutlak idi. Birincisi «Devlet ormanı ile 
ittisali olmayan» deniyor. Bir de sahası beş hektara 
münhasır kalıyor. Sonra tapulu arazisi deniliyor ki, 
doğrudur. Yalnız burada (işlenmiş arazi) tabiri vardır. 
Bundan ne murat olunuyor? 

MUSTAFA RAHMİ BEY (Devamla) — Efen
dim ;bundan maksadımız sahibi orasını tarla yapmış, 
sonra orasını işletmiş tekrar orman yapmış. Fakat 
bir müddet sonra yine tarla yapmış. Yani köylüle
rin ziraat suretiyle, orman suretiyle istifade ettikleri 
küçük baltalıklar demektir. 

ABDULLAH BEY (Trabzon) — Şu halde işlen
memiş arazide ufacık bir koru bundan müstesnadır 
demek olacaktır. Bu büyük bîr müşkülâttır, bunun 
kaldırılmasını rica ediyorum. Bu ahaliyi daha ziya
de teklifle meşgul edecektir. Ahali ister işlenmemiş 
arazide, ister işlenmiş arazide koru tesis eder. Bu ka
yıt hiçbir faydayı mucip değildir. Kaldırılması muva
fıktır. 
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MUSTAFA RAHMİ BEY (Devamla) — Heyeti 
Celile nasıl taktir ederse öyle olur. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Efendim; birinci madde 
müzakere edilmektedir. Şimdi görüşülen mevzu ikin
ci maddeye taallûk ediyor. Birinci maddenin müza
keresi bittikten sonra ikinci maddede münakaşa ede
riz. 

REİS — Efendim; birinci madde hakkında başka 
söz isteyen yoktur. Müzakereyi kâfi görenler lütfen 
el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. Kabul etme
yenler lütfen el kaldırsın... Birinci maddenin müza
keresi kâfi görülmüştür. 

Efendim; tadil teklifleri vardır. Okunacaktır. 

Riyaseti Celileye 
Maddedeki işletme kelimesi yerine (kemafissabik 

keşif raporu) denilmesini teklif ederim. 
Konya 

Mustafa Feyzi 

Riyaseti Celileye 
Maddei kanuniyedeki beşyüz metre mikâbının bin 

metre mikâbına iblâğını teklif ederim. 
6 Kânunuevvel 1340 

Kastamonu 
Halit 

REİS — Efendim; Halit Beyin teklifini reye arz 
ediyorum, (500) metre mikâbının bin metre mikâbına 
iblâğını kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini re
ye koyuyorum. Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

(Konya Mebusu Mustafa Feyzi Efendinin takri
ri tekrar okundu.) 

REİS — Bu teklifi kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Aksini reye koyuyorum. Kabul etmeyenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Efendim; madde kabul olunan tadile göre okuna
caktır. 

22 Nisan 1340 tarihli ve 504 numaralı (Türkiye'de 
mevcut bilûmum ormanların fennî usulü idare ve 

işletmeleri hakkında) ki Kanuna müzeyyel Kanun 

Madde 1..— Katî ve muvakkat işletme plânları 
tanzim edilmemiş bulunan Devlet ormanlarından köy
lüler ile senevi bin metre mikâbına kadar kati yatta 
bulunacak müstahsillerin ve eşhas ormanlarıyle köy 
baltalıklarından alâkadaranın, intifaı için kemafissa
bik keşif raporlarına müsteniden dahi katiyat icrası 
caizdir, 

REİS — Efendim; maddeyi bu suretle reyinize arz 
ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksi
ni reye koyuyorum. Kabul etmeyenler lütfen el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Devlet ormanlarına ittisali bulunma
yan ve sahası beş hektardan dûn olan ve eşhasın ta
pulu ve işlenmiş arazisi dahilinde yetişen ağaçların 
katı için işletme plân ve raporuna ihtiyaç yoktur. 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? 
İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — (İşlenmiş) 

kelimesinin tayyını teklif ederim. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — (Kemafissabik) tabiri faz
ladır. Kaldırılmasını teklif ediyorum. 

REİS — Ona ait tadil teklifi evvelce kabul edil
miştir. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Şekle aittir efendim. 
SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Bu mad

dede Devlet ormanlarına ittisali bulunmayan eşhas 
beş hektardan aşağı tapulu ormanlarından rapor ol
maksızın katiyat yapabilir. Fakat beş hektardan nok-
son olan köy ormanlarından katiyat yapılması için de 
rapora ihtiyaç var mıdır? Maddeden ihtiyaç vardır 
manası çıkıyor. 

MUSTAFA RAHMİ BEY (İzmir) — Efendim; 
ittisali bulunmayandan maksat tabiî Devlet ormanla
rından katiyat icra ediliyor ve kaçakçılığa meydan ve
riliyor, hudut tahdit edilmediği için kaçakçılık olu
yor. Zaten bu kabil ormanların ekserisi Trabzon sa
hillerinde müteferrik surette eşhasın tahtı tasarruf
larında bulunan ufak ormanlardır. Kastamonu or
manları gibi vasi sahaya malik köylülerin baltalık
ları, eşhas ve devlet ormanlarına muttasıldır. Bunlar 
da takyuüdatı fenniyeye ihtiyaç vardır. Bunlar baş
ka sistemde ormanlardır. Trabzon, Rize ormanları 
gibi ormanlar başkadır. Bunlar hep eşhas ormanla
rıdır. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Yani Dev
let ormanlarına muttasıl olmayan köy ormanlarından 
katiyat icrası için rapora ihtiyaç var mıdır? Bunu an
lamak istiyorum. Zapta geçtiği için yarın tefsir isti-
yecekler. 

MUSTAFA RAHMİ BEY (İzmir) — Hayır! 

AHMET MUHTAR BEY (Trabzon) — İşletme 
raporuna ihtiyaç yoktur. Lâkin mezuniyete de lüzum 
yoktur. Yani bir adam keyfemayeşa kesebilir. Keşif 
raporuna ihtiyaç yoktur. İşletme raporu, o ağacın 
katı için münasip bir sene geldiğine aittir. Lâkin Hü
kümet memurları işletme raporuna ihtiyaç yoksa da 
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yalnız kesmek için izin almaya lüzum vardır gibi 
bir müşkilât çıkarmasınlar. 

MUSTAFA RAHMİ BEY (tzmir) — Hayır, yal
nız satış mahallerinde iltibasa mahal kalmamak ve ka
çakçılığa meydan vermemek için Hükümet böyle bir 
şeye tevessül edebilir. 

AHMET MUHTAR BEY (Trabzon) — Bir mem-
baı müşkülât olmasın. 

ABDULLAH BEY (Trabzon) — (Ruhsat istihsa
line mahal yoktur.) Kaydının zapta geçmesini biz kâ
fi görüyoruz. 

MUSTAFA RAHMİ BEY (İzmir) — Bizim fikri
miz de budur. Orman Kanunu yapılırken bu madde
ler daha ziyade açık olarak yapılıp tatbik olunacak
tır. Meclisi Âlide izhar olunan arzu üzerine bu ikinci 
madde tedvin olunmuştur. 

REİS — Efendim; ikinci madde hakkında söz is
teyen var mı? (Hayır sesleri.) İkinci maddenin müza
keresini kâfi görenler lütfen ellerini kaldırsın... Aksi
ni reye koyuyorum. Kabul etmeyenler lütfen el kal
dırsın... Müzakere kâfi görülmüştür. 

Tadil teklifi var. 

Riyaseti Celileye 
İkinci maddeden (işlenmiş) kaydının tayyını teklif 

ederim. 
Trabzon 

Ahmet Muhtar 

REİS — Efendim, Muhtar Beyin tadil teklifini 
reye koyuyorum. İkincimaddede «ve işlenmiş» keli
mesinin tayyını teklif ediyor. Kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. Kabul etmeyen
ler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. Şu halde 
madde şu şekli alıyor : 

Madde 2. — Devlet ormanlarına ittisali bulunma
yan ve sahası beş hektardan dûn olan ve eşhasın ta
pulu arazisi dahilinde yetişen ağaçların kat'ı için işlet
me plân ve raporlarına ihtiyaç yoktur. 

REİS — Efendim, bu maddeyi bu suretle kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. 
Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

Eyüp Sabri Efendinin takriri var : 

Riyaseti Celileye 
Halkın ihtiyacatı bir an evvel temin edilmiş ol

mak için işbu kanunun derhal mevkii meriyete vazı 
icap ettiği halde tarihi meriyeti gösterilmemiş ve neş
ri kavanin nizamnamesinde tarihi meriyeti meskutu-

anh bırakılan kanunlar altmış gün sonra mer'i ola
cağı müsarrah bulunmuş olduğundan kanuna âtideki 
maddenin ilâvesini teklif ederim. 

Madde 3. — İşbu kanun tarihi neşrinden itibaren 
mer'iyülicradır. 

Konya 
Eyüp Sabri 

REİS — Efendim, bu teklifi reye koyuyorum. -
Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyu
yorum. Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

MUSTAFA RAHMİ BEY (İzmir) — Maddei 
müzeyyeledir. 

REİS — Efendim, kanunun Heyeti Umumiyesini 
reye koyuyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Aksini reye koyuyorum. Kabul etmeyenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

2. — Karahisarısahip Mebusu İzzet Ulvi Beyin; ar
pa ve buğday hasılatından hastalık zuhur eden mahal
ler mültezimlerinin üçer ay tecili tekasitine dair (2/348) 
ve Sinop Mebusu Yusuf Kemal Bey ve rüfekasınm, 
Boyabat kasabasında vukua gelen yangından zarar gö
ren mültezimlerin aşara olan borçlarının tecili hakkın
da (2/367) numaralı teklifi kanunileri ve Kavanini 
Maliye ve Muvazenei Maliye encümenleri mazbata
ları. 

REİS — Teklif ve mazbataları okuyoruz. 

Riyaseti Celileye 
Vilâyetlerin bazı aksamında 1340 senesi hububat 

hasılatının (sam ve kınacık) denilen hastalıklar dola-
yısiyle noksan zuhur ettiği malumdur. Neşvünemada
ki mükemmeliyeti nazarı dikkate alarak aşar iltizam 
eden mültezimlerden pek çoğu yanlış tahmin sebebiy
le başka senelerle kabili kıyas olmayacak derecede 
külli zarara duçar olduğu cümlei tetkikattandır. Buğ
day piyasası dörtyüz - dörtyüzotuz kuruş arasında 
iken 600 kuruşa beher kilesi kendisine mal olan mül
tezimlerin mevcudiyeti temin olunmaktadır. 

Aşar iltizam usulünün zürraa olduğu gibi bazan 
da bu suretle mültezimlere vahim vaziyetler ihdas et
tiği bir defa daha anlaşılmış demektir. Bu sebepten 
naşi hububat hastalığı zuhur etmiş olan mahallerin 
mültezimleri birinci ve ikinciden sonraki taksitleri an
cak emlâk ve arazisini elden çıkarmak suretiyle te
diye edebileceklerinden birçok hanüman ve ailelerin 
vaziyeti iktisadiyeleri esasından muhtel ve harap ola
caktır ki bunların muvazenei iktisadiyesini kaybederek 
gayri faal uzuvlar haline gelmesi memleket için şüp
hesiz zararlıdır. Binaenaleyh hastalık sebebiyle kül-
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li zarara duçar olan mahaller mültezimlerine Hükü
metimizce teshilât iraesi suretiyle himayelerinin mem
lekete nafi olacağı kanaatindeyim. Aşar Nizamname-
sindeki taksit müddetlerinin - bu seneye mahsus ol
mak ve hastalık zuhur etmiş olan yerlere münhasır bu
lunmak üzere - üçer ay müddetle bilâfaiz tecili hak
kındaki âtide muharrer teklifi kanunumu Meclisi Âli
ye arz eylerim efendim. 

23 Teşrinievvel 1340 
Afyonkarahisar Mebusu 

izzet Ulvi 

Teklifi Kanunî 
Madde 1. — 1340 senesi buğday ve arpa hâsıla

tında hastalık zuhur eden ve bu sebeple aşar mülte
zimlerinin külli zarara duçar olduğu mahalli meclis 
idarelerinin kararı üzerine Maliye Vekâletinin tetki-
katiyle taayyün eyleyen mahallerdeki aşar taksitleri, 
aşar nizamnamesindeki müddetlerine nazaran bu sene
ye münhasır olmak üzere bilâfaiz üçer ay tecil olun
muştur. 

Madde 2. — îşbu kanunun icrayı ahkâmına Ma
liye Vekili memurdur. 

Madde 3. — işbu kanun tarihi neşrinden mute
berdir. 

Lâyiha Encümeni 
3 

36 
Lâyiha Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celileye 
Arpa, Buğday hâsılatında hastalık zuhur eden ma

haller mültezimlerinin üçer ay tecili tekasitine dair 
Karahisarı Sahip Mebusu izzet Ulvi Beyin teklifi 
kanunisi Encümenimizce leddettekkik esas itibariyle 
şayanı müzakere görülmekle Heyeti Umumiyeye arz 
ve takdimine karar verildi. 

Lâyiha Encümeni Mazbata Muharriri 
Reisi Yozgat 

Hazım Ahmet Hamdi 

Kâtip 

Aza 
Cevdet 

Aza 
Esat 

Aza 
Okunamadı 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Merbuten takdim edilen telgraf name muhteviya

tından anlaşılacağı veçhiyle Sinop vilâyeti muzafa-
tmdan Boyabat kazasının merkez kasabasının çarşısı 

bundan yirmi gün kadar evvel hemen kamilen yan
mış, tüccar ve esnafın mağaza ve ticaretgâhlarında 
mevcut ve müddehhar manifatura, emtia ve eşyayı 
saire ile pirinç ve zehairi mütenevvia da tamamen 
mübeddilirimat olarak bir çoğu aşar iltizam etmiş 
bulunan halkın servet ve sermayesi mahvolmuştur. 
Şu gayri muntazır felâketin iras ettiği zararların bir 
dereceye kadar tehvinine hadim olmak ve senei ha-
liye aşarını geçen seneye nisbetle hemen bir misli faz-
lasıyle iltizam ederek Hazinei Devlete hizmet etmiş 
bulunan mültezimlere cidden muhtaç ve muzdar bu
lundukları bir anda teshilât ve muavenette bulunmak 
üzere mevadı atiyenin müzakere ve kabulünü arz ve 
teklif eyleriz: 

Madde 1. — 1340 senesi teşrinievelinin yirmi 
üçüncü Boyabat kazasında vukua gelen harifcten za
rar gören mültezimlerin senei mezkûre aşarından 
olan borçlarının her taksiti altı ay müddetle tecil 
olunmuştur. 

Madde2. — işbu kanun 1340 senesi teşrinisanisi
nin iptidasından muteberdir. 

Madde 3. — işbu kanunun icrayi ahkâmına Mali
ye Vekili memurudur. 

Sinop Mebusu Sinop Mebusu 
Yusuf Kemal Doktor Rıza Nur 

Kastamonu Mebusu Bolu 
Hasan Fehmi Şükrü 

Konya Çorum 
Refik Münir 
Karesi Konya 

Mehmet Cavit Mustafa 
Aydın Zonguldak 
Tahsin Yusuf Ziya 

Trabzon Konya 
Süleyman Sırrı Mustafa Feyzi 

Muş Bolu 
Osman Kadri Mehmet Vasfi 

Canik Kayseri 
Cavit Halit 

Konya Maraş 
Tevfik Fikret Abdülgani 
Cebelibereket Amasya 

ihsan Okunamadı 
Konya Kastamonu 

Mustafa Halit 
Yozgat Niğde 

Süleyman Sırrı Halit 

10 — 
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Sivas 
Halis Turgut 

Erzurum 
Okunamadı 

âyiha Encümeni 
14 Karar 

Karahisar 
Ruşen Eşref 

Kozan 
Ali Saip 

Kângırı 
Ziya 

% 

Lâyiha Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celileye 
Boyabat kasabasında vukua gelen yangından za

rar gören mültezimlerin aşara olan borçlarının tecili 
hakkında Sinop Mebusu Yusuf Kemal Bey ve rüfe-
kaşının teklifi kanunisi Encümenimizce ledettetkik 
esas itibariyle şayanı müzakere görülmekle Heyeti 
Umumiyeye arz olunur. 

Lâyiha Encümeni Reisi 
Tokat 
Emin 

Kâtip 
Kângırı 

Yusuf Ziya 

Aza 
Karesi 

Ali Haydar 

Aza 
Antalya 

Rasih 

Mazbata Muh 

Aza 
Kütahya 
Cevdet 

Aza 
Konya 

Mustafa 

Karar 
6 

Kavanini Maliye Encümeni Mazbatası 

Heyeti Umumiyeye 
1340 Senesinde yağmurun kesreti nüzul ve mah

sulün idraki sıralarında samyeli esmesi yüzünden mez-
ruat nisbetinde hububat istihsal edilemediği ve mez* 
ruatın gelişine aldanan mültezimler aşarı sabıkına 
nisbetle'bir kaç misli fazlasiyle iltizam ve bu suretle 
hazine namına bihaylı hizmet ettikleri halde salifüz-
zikr avarizi tabiiye dolayısıyle külli zarara duçar ol
duklarından her mahalde mecalisi idarece icra oluna
cak tahkikata göre aşar tekasitinin üçer ay müddetle 
tecili ve bu suretle mültezimlerin zarardan vikayesi 
lüzumuna dair Afyonkarahisar Mebusu îzzet Ulvi 

Beyle ahiren Boyabatta zuhur eden harikten aşar 
ambarları yanmak suretiyle mutazarrır olan mülte
zimler borçlarının altı ay teciline dair Sinop Mebu
su Yusuf Kemal Beyin teklifi kanunileri bittevhit 
mütalâa olundu. İcabı ledelmüzakere bu sene mah
sulâta arız olan kınacık ve çalgın hastalığı mevzii ol
maktan ziyade umumidir. Mahaza hasılat gerçi mez-
ruat nisbetinde değilse bile her halde sabıkından nok
san olmamakla beraber piyasanın yüksekliği hase
biyle mültezimlerin duçarı zarar olması hakkında 
mumaileyh îzzet Ulvi Beyin mütalâaları gayrıvarit 
ve alel husus devletin menabii varidatının ehemmi 
olan aşar bedeline istinaden tedvir edilen muame
latı umumiyesinin sektedar olmasını da müeddi ola
cağından teklifi mezkûr mütefikan reddedilmiştir ve 
ancak Boyabat harikinden mutazarrır olan mülte
zimlerin taksitlerinin emri tedarikinde ibrazı suhu
let muvafıkı muadelet olacağı tabii olduğundan sırf 
mezkûr yangında kasaba ambarları yanan mültezim
lere munhsır olmak şartiyle beher taksitin üçer ay fa
sıla ile istiyfası muvafık görülerek ona göre berveç-
hiati kanun lâyihasının tanzimine ve Heyeti Celileye 
arzına karar verilmiştir. 

Kavanini Maliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
Namına Bayzıt 

Şefik 

Kâtip 
Karahisarısahip 

Aza 
Karahisarişarki 

îsmail 

Yozgat 
Süleyman Sırrı 

Aza 
Bayzıt 

Süleyman Sudi 

Aza 
Kemal 

Kavanini Maliye Encümeninin Teklifi 
Madde 1. — 1340 senesi teşrievvelinde Boyabat 

yangınından mutazarrır olan mültezimlerin aşar te-
kasitine olan borçlan üçer ay fasıla ile istiyfa olunur. 

Madde 2. — işbu kanun teşrisani 1340 tarihinden 
itibaren mer'iyülicradır.' 

Madde 3. — işbu kanunun icrayi ahkâmına Mali
ye Vekili memurdur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Muvazenei Maliye Encümeni 

Adet 
5 29 . 11 . 1340 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 
Zeriyat hastalığı zuhur eden mahallerde aşar 

tekasitinin üçer ay müddetle tecili hakkında Afyon
karahisar Mebusu izzet Ulvi Beyle Boyabatta zuhur 
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eden harik sebebiyle mutazarrır olan mültezimler 
borçlarının altı ay teciline dair Sinop Mebusu Yu
suf Kemal Beyin teklifi kanunileri Kavanini Maliye 
Encümeninin tanzim ettiği lâyihai kanuniye ve esbabı 
mucibe mazbatalarıyle birlikte tetkik ve müzakere 
olundu. 

Kavanini Maliye Encümeninin noktai nazarla
rına Encümenimiz de iştirak ettiğinden yalnız Boya
bat harikinde mutazarrır olan mültezimlerin aşar te-
kasitine olan borçlarının üç ay tecil olunması hakkın
daki lâyihai kanuniye birinci maddesinde bazı tadilât 
ile kabul ve berayi tastik Heyeti Celileye arz olun
muştur. 

Muvazenei Maliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Çorum 
Ferit Recai 

Aza 
Konya 
Fuat 

Aza, 
Diyarbakır 

Şeref 

Aza 
İsparta 

Mükerrem 

Aza 
Sivas 

Hâlis Turgut 

Çatalca 
Şakir 

Aza 
Trabzon 

Şefik 

Aza 
Hakkâri 

Asaf 

Aza 
Bursa 

Osman Nuri 

Aza 
Karahısar'ın tecil edilme
mesini Boyabat'a nisbetle 
muvafıkı adalet görmeye
rek mukayyeden izma 

ettim. 

Ali 

Aşarın ihalesinden sonra ve tam başakların imti-
lâsı sırasında havaların sıcak gitmesi ve sam rüzgâ
rının esmesi yüzünden Karesi vilâyeti hububatı şaya
nı teessül bir raddeye tenezzül etmiş ve hatta birçok1 

menatıkta zer edilen tohumların bile elde edilememe
sini intaç eylemiş olduğundan vilâyatı mezkûre mül-
tezimlerince elyevm tesviye edilmeyen iki taksitin 
üç mah müddetle tecilini teklif ve balâdaki madde
nin müphem olduğunu işaret eylerim. 

Aza 
Karesi 

Ali Şuuri 

Lâyiha Kanuniye 
Birinci madde - 1340 senesi teşrinievvelinde vuku 

bulan Boyabat yangınından mutazarrır olan mülte
zimlerin aşar taksitine olan borçları üçer ay tecil olu
nur. 

tkinci madde - tşbu kanun teşrinisani 1340 tari
hinden itibaren mer'iyülicradır. 

Üçüncü madde — işbu kanunun icrayı ahkâmına 
Maliye Vekili memurdur. 

İZZET ULVÎ BEY (Karahisarısahip) — Söz isti
yorum efendim: 

REŞİT AĞA (Malatya) — Usulü müzakere hak
kında söz istiyorum. 

REİS — Buyurun Reşit Ağa, usulü müzakere hak
kında söz söyleyecekler. 

KAVANİNİ MALİYE ENCÜMENİ MAZBATA 
MUHARRİRİ SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) 
— Encümen namına izahat vereyim. 

REŞİT AĞA (Malatya) — Efendim; birinci mad
dede 1340 senesi Teşrinievvelinde vukubulan Boya
bat yangınından mutazarrır olanlar diyor. Eğer efen
diler, yangın zuhur etmeden evvel cibayet edilme
miş ise, harmanlara sirayet etmişse afatı semaviye 
gibi, yangın gibi olanlar için zaten kanun mevcut
tur. Bu kanuna hacet yoktur. Müracaat edecektir, 
keşfiyat yapılacaktır. Hüküm alınacaktır, bairadei 
milliye tenzil olunacaktır. Evvelce bairadei seniye 
idi, şimdi bairadei milliyedir. 

Gelelim kanuna : Ambar yanmıştır deniyor. Bi
naenaleyh ambar yanmıştır deniyorsa ben de ambar 
sahibiyim. Efendiler, ambarda buğday yanmaz, am
bara ateş düşse iki parmak sirayet eder. Yani iki par
mak derinliğinde yanar. Bundan dolayı neden te
cil edilmelidir Hazineyi mutazarrır eder. Beyhude 
mültezimlerin menafii nokta'i nazarından teklif edil
miştir. Bu zayittir. Binaenaleyh bendeniz bunun red
dini teklif ediyorum. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim; 
bu kanunun esbabı mucibesinde de malûmuâüleri ol
duğu üzere İzzet Ulvi Bey biraderimiz bir teklifi ka-
nunude bulundular. Bu teklifte bu sene yağmurlar faz
la yağmasından ve samyeli gibi birtakım tesisatı 
havaiyeden mezruat müteessir olmuştur ve mezrua-
tın gelişine aldananlar da senei sabıkaya nazaran kat 
kat aldanmışlar ve ağır fiyatla aşar iltizam etmiş
lerdir. Hazineye hizmet eden mültezimlerin bir tek
lifi vâki olmuştur. Bir derece zarardan vikayeleri 
için taksiti tecil edelim diye teklif vukubuldu. Bu 
teklif her taraftan vâki olmuştur. Hatta bizim dai-

- 1 2 -
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rei intihab'iyemizden de müteaddit defalar müracaat 
etmişlerdir. Fakat Devletin bütün muamelâtı tabiî 
varidatla tedvic edileceği cihetle bilhassa varidatın 
en mühimi olan aşarın tecili devletin muamelâtı 
idaresini sektedar edeceği mütalâasıyle Encümen biz-
zarur bu ciheti reddetmiştir. 

Boyabat harikine gelince : Maddede görüldüğü 
üzere (Boyabat yangınından mutazarrır olan mül
tezimler) kaydı vardır. Malûmuâliniz gerçi mül
tezimin ambarı yanmak şart değildir. Fakat bütün 
emlâki yanmış, emval ve eşyası yanmış bir mül
tezimin elinde medarı maişet olacak bir şey kal
madığı halde aşar taksitinin tesviyesinde müşkülâ
ta mâruz kalacağını nazarı dikkate alarak, zaten 
geçen gün Meclisi Âlinizde (50) bin lira vermek su
retiyle o kazaya karşı ibrazı lütf ettiniz. Sırf bu yan
gına münhasır olmak şartıyle aşar taksitlerini tediye 
edemeyenlerin taksitlerinin üçer ay fasıla ile tesvi
yesi şeklinde tanzim ettiği lâyihayi Encümen huzu
ru âlinize takdim etmiştir. Binaenaleyh kabul ve
yahut ademi kabul reyi âtinize muhavveldir. 

İHSAN BEY (Cebelibereket) — Efendim, bu teci
lin imkân ve derecesini Maliye Vekâletinden Encü
meniniz sordu mu? 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Vekil Be
yefendi, Encümende hazırdı. Muvafakat ettiler bun
da muvafakatîarı munzamdır. 

İZZET ULVİ BEY (Karahisarısahip) — Biz söy
leyelim, sonra Vekil Beyefendi söylerler. 

REŞİT AĞA (Malatya) — Bu mültezimlerin ma
ğazaları yanmıştır birçok şeyleri yanmıştır demek 
ki bu maddei kanuniyeyi kitaba uydurmak sure
tiyle yapmışlardır. Esasen hanesi yanmıştır. Mağa
zası yanmıştır. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim; 
buyurduğunuz doğrudur. Aşar Kanununda vardır. 
harp zuhur ederse, âfet zuhur ederse tecil vardır. 
Mahkemeye müracaatla aşarı tayin ettirir. Fakat on
da aşarı terkin yok, tecil var. Aşar yine alınacaktır. 
Hatta faizini de verecektir. Ancak müeccelen vere
cektir. (Faiz yok sesleri) (Maliye Vekilini dinleye
lim sesleri) 

İZZET ULVİ BEY (Karahisarısahip) — Efen
dim; bendeniz sahibi teklifim. Söz söyleyeceğim. 
Diğer arkadaşlar da söylesinler. Maliye Vekili Bey 
sonra hepimize cevap verirse daha muvafık olur 
zannederim. Nasıl arzu ederlerse. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — Efendim, aşar tekasitinin üç ay 

tecili için vâki teklifler yalnız Afyonkarahisar Me
busu İzzet Ulvi Beyin teklifi kanunisi değildir. He
men bütün vilâyetlerden, Trakya vilâyatının kâf-
fesinden, Karesiden, Eskişehir vesaireden her yerden 
telgraflar gelmektedir. Başvekâlete ve Maliye Vekâ
letine ve Mebusanı Kirama. Aşar taksitleri malûmu
âliniz bir kısmı Ağustosta ve bir kısmı Eylülde baş
layarak beş taksitte istiyfa edilir. Her taksitin VÜ
CUDU tediyesi ertesi ayın birinci gününe kadar 
bilâfaizdir. Faiz ertesi ayın birinci günü başlar. O 
halde üç ay tecil edilmesi lâzım gelen tekasitin, Ka
nunuevvel, Kanunusani taksitleri olmak lâzım ge
lir. Bu aydan itibaren yani Kannunuevvelin birinci 
gününden itibaren faizler vaöibüttediyedirler. Bu tak
sitler Martta, Nisanda ve Mayısta tediye oluna
caklardır. Vasat ve bilhassa Garp vilâyatından bu 
takasitin tecili talep ediliyor. Bir taksit beş milyon, 
üç taksit onbeş milyon lira eder. Bu senenin onbeş 
milyon liralık varidatı gelecek seneye yani 1341 
senesinde atılmak icap ediyor. Buna mukabil me-
sarifattan hiçbir şey tehir olunmuyor. Böyle bir 
mesele karşısında Hükümetin ne vaziyet alacağını ve 
masarifi umumiyeyi ne suretle temin edeceğini Mec
lisi Âli takdir eder. Varidattan 15 milyon lira tecil 
etsin. Fakat masarifatı umumiyeden hiçbir şey te
cil etmesin... Bu çok kablili icra bir şeydir. Yani 
Hükümetin elini, kolunu bağlamak demektir. Hiçbir 
para almayacaksın ve aynı zamanda masarifi umu-
miyeyi yapacaksın. Eğer masarifde kabili tecil ise 
pekiyi.. Hükümet tabi herkese yardım vazifesiyle 
mükelleftir. Fakat masarif at kabili tecil değildir. j 
Aşar Nizamnamesinde tekasitin, aşar bedelâtının su
reti tesviyesi tamamıyle tasrih edilmiştir. Eğer böy
le bir hal varsa mahkeme kapıları açıktır. Terkin 
edilir, Hükümet de bir şey demez. Böyle üç taksit 
birden onbeş milyonluk varidat tecil edildiği za
man - ki vacibüttediyedir, bu suretle Hükümetin 
bütün umurunu ifa etmesi imkânı yoktur - Heyeti 
Âliyeniz takdir buyurursunuz. 

YUSUF KEMAL BEY (Sinop) — Boyabatta yan
gından mutazarrır olan mültezimler hakkındaki mü
talâanız nedir? 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — Boyabatta yangın olmuştur. Ma
hallî bir zarardır. Geçenlerde Meclisi Âli burada 
muavenet lütf ettiler. Bunun da yekûnu âzami kırk, 
elli bin lira tutuyor, bu madde malı, mülkü yan
mış mültezimlere aittir. Yoksa Boyabat'ın bütün mül
tezimlerine aidiyeti yoktur. Zaten yangın Boya-
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bat kasabasına münhasırdır. Köy mültezimlerine, ya
ni köylerde bulunan mültezimlere bunun şümulü yok
tur. Kasaba dâhilinde hanesi, ambarı yanan mülte
zimlere aittir. O mahalline maksur bir şeydir. Ve ufak 
bir miktardır ve tesiri de bittabi azdır. 

REİS — Muvazenei Maliye Encümeni Namına 
siz mi söz istemiştiniz Ali Bey? 

ALİ BEY (Afyonkarahisar) — Hayır efendim, 
itirazım vardı. 

İZZET ULVİ BEY (Afyonkarahisar) — Muhte
rem arkadaşlar; Meclisin ne fikirde olduğu tezahü
rattan anlaşılıyor. Binaenaleyh müsaadeleriyle bazı 
mâruzâtta bulunacağım. 

Bendeniz hastalığı vesile ittihaz ederek her yer
deki mültezimlerin taksitlerinin tecilini teklif et
medim. Külli zarara uğrayan mahaller mültezim
lerini kast ettim. Esbabı mucibeyi havi olan tekli
fim de izah edildiği veçhile Karahisar ve Kara-
hisara benzeyen bazı yerlerde mültezimler pek 
çok zarara uğramışlardır. Efendiler, son zamanlar
da aşarı ilgaya çalışıyoruz. Evet aşar çok fena şey
dir. Fakat aşar yalnız zürra için değil mültezimler 
için de çok fenadır. Şimdiye kadar mültezimler bu 
yüzden birçok emlâk ve arazilerini kaybetmişler
dir. Elan da böyle vaziyete düşenler vardır. Cüm
lenizi temin ederim ki 7 - 8 liraya bir kile öşür buğ
dayını mal edenler mevcuttur. Binaenaleyh bu cihe
tin takdiri Heyeti Âlinize kalmıştır. Aşar ilga olu
nurken mültezimler ki, bunlarda memleketin çalı
şan evlâdıdır. Bunların da vaziyetini düşünmek lâ
zımdır. Hepimiz Hazinei milleti düşünürüz ve fa
kat Hazinei Maliyenin membaı da millettir. Hazinei 
milletin membaı millet olduğu, mültezimler oldu
ğu, halk olduğu malûmunuzdur. Külli zarara du
çar olanlar dedim ve bu noktai nazarı arz ettim. Yok
sa umuma şâmil bir teklifte bulunmadım. Bu küllî 
zararın vâki olduğu yerlerde mahallî meclisi idare
leri zararın miktarını mazbata ile arz eylesin, Ma
liye Vekâleti tahkik etsin ve kanaat hâsıl olursa 
tecil olunsun dedim. 

Bundan başka biliyorsunuz ki son günlerde 
Karahisar vilâyetinde hareketi arz da vukubulmuş-
tur. Bu hareketi arzdan halkın ve mültezimlerin za
rarları fazladır. Boyabatlılara nasıl muavenet bu-
yurulacaksa, Boyabatlılar nasıl muhtacı muave
net ise, Boyabatlılar nasıl müsaadeye mazhar ola
caksa Afyonkarahisar da hareketi arzdan hasare 
uğrayan mültezimlerde bundan istifade etmelidir
ler. Eğer böyle olursa müsavata riayet edilmiş olur 

zannındayım. Mültezimlerden Bolvadinl'i Cılık Zade 
İbrahim Efendi tarafından gelen bir telgraf var
dır. Müsaade ederseniz bazı aksamını okuyayım:. 

«20 Teşrinisani nısfıleylıde vukubulan dehşetli 
hareketi arzdan iki çiftçilik binaları ve içerisindeki 
tohum, hayvanat, ilki ve bütün malzemem münhe-
dim ve mahvolmuş ve toprakların altında kalmış
tır. Mesaibi vakına beni muhtacı muavenet bir 
hale getirmiştir. Mağduriyetim Hükümeti mahal-
liyece de müspettir. Bu fevkalâde hal tediyesi ta-
karüp eden aşar taksitlerimin edasına minkülbilvü-
cuh mânidir.» Diyor ve istirhamda bulunuyor. Bu 
adam mültezimdir. Mültezimler, daima şöyle akla 
gelir ki, taksiti vermemek için bir bahane icat eder
ler. Bu öyle değildir. Bolvadin Belediye reisi bir tel
graf çekiyor ve bu telgrafta hareketi arzdan vâki 
olan zararın miktarını izah ettikten sonra demin 
telgrafını okuduğum Cılık zade İbrahim Efendinin 
ne derece zarara duçar olduğunu bildiriyor. Müsaa
de buyurursanız Bolvadin Belediye Reisinin telgra
fının buraya ait kısmını da okuyayım. 

«... Yenikadı karyeleri haşaratı yüz bin lirayı, 
Cılık Zadeler haşaratı kırk bin lirayı mütecavizdir...» 

'• Belediye Reisi 
Halil 

Arkadaşlar; neticeten şunu istirham ediyorum-
ki, Boyabatta harikten mutazarrır olan mültezimle
rin aşar taksiti ne suretle tecil edilecekse, bu, Ka
rahisar vilâyetine de teşmil buyurulsun. (Müzake
re kâfi sesleri) 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Sungurlu'dan 
da her yerden de telgraflar alıyoruz. Çorum'dan da 
alıyoruz. Eğer yapacaksak her yere teşmil edelim. 

MUSA KÂZİM EFENDİ (Konya) — Efendim, 
aşarın teciline imkânı malî olmadığını Maliye Ve
kili Bey kati bir lisanla söyledi. Acaba hukuken de 
buna imkân var mı? Hukuken de imkân yoktur ar
kadaşlar. Hükümet bayi, mültezimler müşteridir. Ba-
delkabz müşterinin yedindeki mal zayi olmuş, ambar
da ve her nerede olursa olsun, bunun zararı mülte
zime yani müşteriye aittir. 

ALİ RIZA BEY (İstanbul) — Sigortaya koyaydı. 
MUSA KÂZIM EFENDİ (Devamla) — Hükü

metle mültezimler arasında bir taahhüt, bir muka
vele, bir nizamname yoktur, sen ne kadar zarar ve
rirsen ben de bu zararı temin ve telâfi edeceğim di
ye de bir kayıt yoktur. Bir mukavelei zımniye de 
yoktur. Ancak aşar Nizamnamesi mucibince afatı 
semaviye vukubulursa yani kablelkabz harman ma-
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hallinde telef olan aşarın bedeli bittahkik bedeli sa
bıktan tenzil olunur. Şimdi külli zarara duçar olan, 
cüzi zarara duçar olan gibi miktarı meçhul bir me
seleyi, Meclisi idare mukarreratına havale ederse
niz hiç kimse taksit vermez. Herkes külli zarar iddia 
eder, külli midir, cüzi midir? Belli olmaz. Sizi temin 
ederim ki hiç zararı olmayanlar mazbata getirir 
ve borcunu tenzil ettirir. Zararı muhakkaka duçar 
olanların eli böğründe kalır. Kanunlar dürüst ve ivi-
caçtan muarra olarak sarih yapılırsa adalet de daha 
mutlak olur. Daha seri olur ve halkda mutlâkiyet-
de yürümüş olur. Aşar iltizam eden tekasitini yevmi 
muayyenesinde verecek, aksi takdirde her türlü taz-
yikatı kanuniyeye duçar olacak. Mültezimlerin bunu 
böyle bilmeleri lâzımdır. Bunu böyle bimedikleri 
için her gün her yerden müracaatlar vardır. Üç ay
dan beri de teehhür eder. Karahisardan telgraf çe
kilmiştir. Her taraf da harekete gelir. Aşar mülte
zimlerinin borçları tecil ediliyormuş denir ve kâr 
edenler dahi aşar taksitini vermezler. 

Ne hakla efendim? Bayii ile müşteri arasında bir 
mal alınmış, satılmış. Kâr edeceğine zarar etmiş, 
külli veya cüzi.. Veyahut kâr etmiş. Acaba beşyüz bin 
lira kâr etmiş olsaydı on parasını Hazineye terk 
edecek miydi? (Doğru sesleri) Ö halde harikten mu
tazarrır olmuş ise - mültezim diye değil - oraya bir 
iane yapılır. Her kes muavenet ve yardım eder. Mu-
savaten muamele görür. Harikten zarar görenler, 
harikten dolayı zarar gördüklerini iddia ederler. Mül
tezim ve gayrimültezim oraya alelusul bir muavenet 
yapabilir. Harikten mültezimler zarardide olmuş diye 
taksitlerini tecil ederken diğer esnafın da bankalara 
düyünatı vardır. Onları da bedelini tecil ettirecek mi
yiz? Veya herhangi bir yere borcu var. Bunları da üç 
ay tecil edecek miyiz? Yoksa niçin mültezim üç ay te
cilden istifade etsin? Doğru bir şey değildir. Bina
enaleyh herhalde bunu reddedelim. Kıymeti hukuki
ye ve akliyesi de yoktur. Tatbikatı da müşküldür. 
Muameleyi bir senede ikmal edemeyiz. Mahsup Ka
nununu daha bitirmedik. (Müzakere kâfi sesleri) 

REİS — Efendim; kifayeti müzakere hakkında 
takrirler vardır okuyacağız. 

ALÎ ŞUURİ BEY (Karesi) — Kifayet aleyhinde 
söyleyeceğim. 

YUSUF KEMAL BEY (Sinop) — Teklif sahi
biyim. Müsaade ederseniz ben de söyleyeyim. 

REİS — Efendim kifayet hakında üç tane takrir 
vardır; 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Muvazene Encümeni mazba

tasını reye vazını teklif ederim. 
İstanbul 

Ali Rıza 
Riyaseti Celileye 

Müzakere kâfidir. Derdesti müzakere maddenin 
tayyını teklif eylerim. 

Malatya 
Reşit 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir Boyabat yangınından mutazar

rır olanların aşar taksitlerinin üç ay teciline dair 
teklifin birinci maddesine geçilmesini teklif ede
rim. 

Antep 
Şahin 

ALÎ ŞUURÎ BEY (Karesi) — Efendim, mültezim
leri müdafaa etmekle ne usulü iltizamı ve nede aşa
rı müdafaa ediyorum. Zanında bulunulmasın, Heyeti 
Âliyeniz... Aşara karşı bu kurunuvusta yadigârına 
karşı benim husumetim galiptir. Hatta Heyeti Ve-
vekile beyannamesinde bu husustaki nokta zayif 
olduğundan gazabım müşdettir. 

Musa Kâzım Efendi Hazretlerine cevaben şunu 
arz edeyim ki; bu mesele bayii ile müşteri mesele
si değildir. Fakat ben mesaili hukukiyede racil ol
madığım için bu hususu izah etmeyeceğim. Devlet 
namına mültezimler idare ediyor demektir. Yoksa bir 
adam devlet kuvvetiyle aşarı cibayet edemez. Re
şit Ağa da buyurdular ki, mültezimler himaye edi
liyor. Efendiler; mültezimler kimdir ve bir devle
tin teşkilatındaki hedef nedir? Bugünkü en fakir 
bir ferdimizi yine bugün en zengin bir ferdin mer
tebesine isal etmektir. Âdeta servete karşı husumet 
his olunuyor gibi olur. Halbuki bütün faaliyetimiz 
hepimizin zengin olması hakkındadır. (Müzakerenin 
âdemi kifayeti hakkında söyleyiniz sesleri) 

Karesiye gelince : Kavanini Maliye Encümeni mah
sulâtta geçen seneye nispetle noksan yoktur di
yor. «Lesel haberü kelâyan» biz dairei imtihabiye-
mizdeki köylerde yata yata gezmek suretiyle do
laştık. Heyeti Âliyenizi temin ederim. Değil böyle 
sabıka nispetle ona müsavi hasılat elde etmek, zer 
ettiği tohumu alamamış yerlerimiz çoktur. Bunun 
için Boyabat hakkındaki teklifimi vermiştim. Ha
rikten mutazarrır olan Boyabat mültezimlerinin is
tifade etmelerine bir şey demiyorum. Fakat bunlar 
kadar harap bir Karesi vilâyeti vardır ki.. O, bu 
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ana kadar böyle bir istimdat ref etmemiştir ve muz- | 
dar kalmadıkça da ref etmez. Bununla beraber Vehbi 
beyle müşterek bir teklifimiz vardır. Memleketin He
yeti Umumiyesi hakkındadır. Okunsun ve zanediyo-
rumki, Hükümet de bunu muvafık görecek ve kabul I 
edecektir. (Müzakere kâfi sesleri) 

REİS — Efendim, müzakerenin kifayetini reyini
ze arz edeceğim. I 

YUSUF KEMAL BEY (Sinop) — Teklif sahibi
yim ben de müzakerenin kâfi olmadığım söyleye- j 
ceğim. 

REİS — Efendim; kifayet aleyhinde bir kişi söy
ler. Müzakereyi kâfi görenler lütfen ellerini kal
dırsın... Kâfi görmeyenler lütfen ellerini kaldrısın,.. 
Müzakere kâfi görülmüştür. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Kanunun 
reddi hakkında Reşit Ağanın teklifi vardır. Onu re
ye koyunuz efendim. 

REİS — Efendim; kanunun heyeti umumiyesi-
rün tadil teklifleriyle beraber Encümene iadesini tek- I 
lif eden bir takrir vardır. (Ret sesleri) 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Reşit Ağa-
nm teklifi kanunun heyeti umumiyesinin reddine dair
dir. Ret teklifi ret olursa o vakit diğer takrirler mev-
zuubahis olur. 

REİS — Efendim; müzakere kâfi görüldü. Mad
delere geçilmesini kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
(Gürültüler) I 

REŞİT AĞA (Malatya) — Maddenin tayyı hak
kında teklifim vardır. Evvelâ onu nazarı dikkate 
alınması lâzımdır. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — Mü
saade buyurursanız usul hakkında söz söyleyece
ğim. Efendim; Kavanini Maliye Encümeni İzzet Ulvi 
Bey teklifini ret etmişlerdir. Halbuki burada mü
zakere olundukta ret ile beraber maddei kanuniye- I 
de müzakere olunuyor. Şimdi o reddin kabulü hak
kında teklif vardır. Binaenaleyh o müzakereden son
ra o maddenin kabulüne dair teklifleri bir kere re
ye konmak lâzım gelir ki ondan sonra maddeye ge
çilsin. Bir kere Encümen bir kısmını reddetmiştir. 
Bir kısmını kabul etmiştir. Reddolunan kısım ki, ah
vali havaiyeden mutazarrır olan yerlerdir, İzzet 
Ulvi Beyin verdiği takrir reddolunan kısımdadır. 
Reddolunan lâyihanın kabulü hakkında takrirler 
vardır. Bir kere o takrirler reye konulurda ret ve
ya kabul edildiği anlaşılır. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim; verilen tak
rirler reddolunmaz, evveiâ takrirler okunur, sonra 
reye konur, nizamnamei dâhili sarihtir. i 
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Riyaseti Ceiileye 
Madde 1. — 1340 senesi buğday ve arpa hasıla

tından hastalık zuhur eden ve bu sebeple aşar mül
tezimlerinin yüzde kırk zarara duçar olduğu ma
halli meclis idarelerinin mazbataları üzerine Mali
ye Vekâletinin tetkikatiyle taayyün eyleyen mül
tezimlerin aşar taksitleri aşar nizamnamesindeki 
müddetlerine nazaran bu seneye münhasır olmak üze
re ikişer ay tecil olunmuştur. 

Birinci maddenin berveçhibalâ tadilini teklif ey
leriz. 

K aresi Karesi 
Haydar Adil Ali Şuur i 

Karesi 
Mehmet Vehbi 

VEHBİ BEY (Karesi) — Reis Paşa Hazretleri; 
takririmi izah edeceğim. 

REİS — Bilâhare izah edersiniz. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim; okunurken 
izah etmek lâzımdır. Yoksa vakti geçer ve reye ko
nur. 

Riyaseti Ceiileye 

1340 senesi Eylülünde Burdur'da müthiş bir yan
gın vukua gelmiş ve külli zararı mucip olmuştur. 
Boyabat yangınında mutazarrır olan mültezimler 
hakkındaki derdesti müzakere bulunan kanunun 
birinci maddesine (1340 senesi Eylülünde Burdur' 
da ve Teşrinievvelinde Boyabatta vuku bulan yan
gında) cümlelerinin ilâvesiyle Burdur'un da teşmi
lini Heyeti Celileden istirham eylerim. 

Burdur 
Hüseyin Baki 

Riyaseti Ceiileye 
Birinci maddenin berveçhizir tadilini teklif ey

lerim. 
Birinci madde — 1340 senesi Teşrinievvelinde vu

ku bulan Boyabat yangınında iltizam ettikleri aşar 
mahsulâtı muhterik olan mültezimlerin aşar teka-
sitine olan borçları üçer ay tecil olunur. 

Karesi 
Ali Şuuri 

Riyaseti Ceiileye 
Müzakere kâfidir. Muvazene Encümeni mazba

tasının reye vazunı teklif ederim. 
İstanbul 

Ali Rıza 
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Riyaseti Celileye 
Tesiraü havaiye neticesi oljarak mahsulâtı du

çarı hasar olan mıntıkalar mültezimlerinin 1340 se
nesi son taksitlerinin tecili nazarı dikkate alınmak 
üzere mazbatanın Kavanin ve Muvazenei Maliye En
cümenlerine iadesini teklif ederiz. 

Eskişehir Eskişehir 
Mehmet Arif Abdullah Azmi 

Riyaseti Celileye 
Aşar taksitlerinin kamilen tecili mümkün olama

yınca hiçolmazsa nısıflarının üçer ay tecilini ve bi
naenaleyh maddenin altıncı satırındaki (aşar taksit
leri) ibaresinin (aşar taksitlerinin nısıfları) şeklinde 
tadilini teklif ederiz. 

Edirne Tekfurdağı 
Hüseyin Rıfkı Faik 

Riyaseti Celileye 
Mültezimlerin zarar ve ziyanlarını Hükümet taz

min ve tahkiken mecbur olmadığından Kavanini Ma
liye mazbatasının reddini teklif eylerim. 

Konya 
Musa Kâzım 

Riyaseti Celileye 
Bu sene aşarın vaktinden evvel satılması ve ba

zı avarızı havaiye dolayısiyle mahsulâtın her taraf
ta yüzde kırk nispetinde dûn olmasından mültezim
ler zar ar dide olmuşlardır. 

Binaenaleyh Kavanin ve Muvazene Enlümenleri 
mazbatalarının reddiyle umum mültezimlere şâmil ol
mak üzere borçlarının üç ay tedli muvafıkı muade
let olacağından kabulünü arz ve teklif eyleriz. 

İsparta İsparta 
İbrahim Hüseyin Hüsnü 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Paşa Haz
retleri; bu takrirler maddelere aittir. Şimdi ne reye 
konacak; ne de kabul olunacaktır. 

AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) —Reis Paşa; 
reye konmadan evvel bendenize bir söz veriniz. Mü
saade buyurulursa buradan arz edeyim. Müzakere 
teklifi kanuninin heyeti umumiyesi hakkında cere
yan etmiştir. Arkadaşlarımız birçok takrirler ver
mişlerdir ve bu takrirlerden bazısı mevzuu müzake
re olan kanunların bir maddesinin tâdiline ve bazı
ları diğerlerinin reddine dairdir. Bunların müzakere
sine lüzum varsa o zaman takrirler nazarı dikkate 
alınır. Henüz kanunun maddeleri müzakeratına ge

çilmemiştir. Makamı Riyaset Heyeti Umumiye ta
rafından müzakeresinden sonra maddelere geçilip ge- ' 
çilmemesi hususu reye konur. Lüzum görünürse re
ye konur. Geçilmesine lüzum varsa o zaman bunla
rın nazarı itibara alınması lâzım gelir. Maddeler ge
çilip geçilmemesine dair teklifin reye konulmasını 
istirham ederim. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — Reis 
Bey; buna dair söz söyleyeceğim. Mütalâalarının 
doğru olmadığını arz edeceğim. 

REİS — Buyurun efendim. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — Efen
dim; Süreyya Beyin mütalâaları : Teklifi Kanuni 
bir mevzua müteallik olur. O mevzuun heyeti umu
miyesi hakkında müzakerat cereyan ettikten sonra 
o mevzuun maddelerine geçilir. Mevzuu müzakere 
ikidir. Birisi İzzet Ulvi Bey tarafından verilen tek
lifi kanuni mevzuudur ki, ahvali havaiye dolayısiy
le tecili hakkındaki mevzudur. Diğeri de Boyabatta 
yangın dolayısiyle vaki olan tekliftir ki maddei ka
nuniye onun için yapılmıştır. 

Birinci lâyihai kanuniye Kavanin ve Muvazenei 
Maliye Encümenleri tarafından reddedilmiştir. Bi
naenaleyh bu ret burada müzakere edilmiştir. Bu 
redde müteallik olan takrirler bir kere tasnif edile
rek ayrılmalı. Reye konulmalı. Bu cihet tayin edil
dikten sonra onlar reye konmaldır. O ret, kabul mu 
olunacak, yoksa hakikaten ret mi edilecek? Bu ci
het taayyün ettikten sonra yalnız Boyat meselesine 
taallûk eden meselededir ki mevaddı kanuniyeye ge
çilmek lâzım gelir. (Hayır sesleri) ve o vakit madde
lere geçilmesi reye konur. 

İHSAN BEY (Cebelibereket) — Hayır; Süreyya 
Beyin dediği doğrudur. ; 

REİS — Efendim; Muvazenei Maliye Encümeni 
mazbatasının kabulüne dair takrirler vardır. Velhasıl 
muhtelif takrirler vardır. Bir kısmı Boyabat mesele
sini, bir kısmı umuma şâmil olmak üzere Heyeti Umu-
miyeyi ihtiva ediyor. Bunların ayrı ayrı reye ko
nulması ve ret olunup olunmaması birçok karışıklı
ğı mucip olur. Binaenaleyh nizamnamei dâhili mu
cibince mazbatalar okunmuştur ve heyeti umumiyesi 
hakkında müzakere kâfi görülmüştür. Binaenaleyh 
Heyet maddelere geçilmesini tensip ederse noktai 
nazarlar o vakit tespit edilmiş olur. Herkes bir tak
rir vermiştir ve takrirlerinin reye vazını, kabulünü is- ' 
ter. (Reye sesleri) Efendim; maddelere geçilmesini 
kabul edenler lütfen el kaldırsın; 
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ÂLİ ŞUUR t BEY (Karesi) — Madde kanun ma-
kanundadır. 

REİS — Efendim; müsaade buyurunuz; böyle her 
takririn ayrı ayrı reye konmasına imkân yoktur. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim; lâyihanın he
yeti umumiyesi iki kısımdır. Bir Boyabat meselesi 
vardır, bir de heyeti umumiye vardır. Bu heyeti umu
miye reddedilmiştir. Bu ret asıldır. Redde mukabil 
vuku bulan teklifler evvelâ reye konulur. Ondan son
ra maddelere geçilmesini reye korsunuz. 

. . . > . . . 

REİS — Tadil teklifi yaparsınız. Biz burada re
ye koruz. Maddelere geçilmesini kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Maddelere geçilmesini kabul et
meyenler el kaldırsın... Kabul edilmemiştir efendim. 
(Bitti sesleri) 

Efendim, on dakika istirahat etmek üzere celseyi 
tatil ediyorum. 

Hitamı Celse Saat : 4.00 

(Ekseriyet olmadığından ikinci Celse açılmamış
tır.) 

. . «< . . . \>G<( 
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