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BÎRİNCİ CELSE 

Bed'i müzakerat; Saat: 1,40 

REİS : Kâzım Paşa 

KÂTİPLER : Avni Bey (Bozı k), Ragsp Bey (Zonguldak) 

REİS — Efendim! Celseyi açıyorum. 

1. — ZAPTI SALIK HULASASI 

REİS — Zaptı sabık hulâsası okunacaktır: 

Ellibirinci İçtima 

! 9 Şubat 1341 Pazartesi 

! Birinci Celse 
| Kâzım Paşanın tahtı Riyasetlerinde bilinikat zaptı 

sabık hulâsası kıraat ve aynen kabul edildi. Evrakı 
varide ait oldukları mahallere havale olundu.. 

Röntgen Mütehassısı Doktor İbrahim Vasıf Beye 
hjidematı vataniye tertibinden maaş tahsisi hakkındaki 
Kanun lâyihasının müstacelen müzakeresine dair Ay
dım Mebusu Doktor Reşit Galip Beyin takriri kıra
at ve kabul edildi. Badehu Divanı Muhasebat Büt
çesine geçilerek Encümenden tadilen gelen onyedinci 
fasıl müzakere ve kabul olundu. 21 nci fasıl ise mez
kûr 17 nci fasıldaki tadilâta göre tashihen kabul ve 
bjerayı teneffüs celse tatil edildi. 

İkinci Celse 
i Refet Bey tarafından kuşat edilerek Başvekâlet büt

çesinin müzakeresine başlandı ve bir müddet müzake
reden sonra fasıllara geçilmesi kabul ve teneffüs için 
celse tatil olundu. 

Üçüncü Celse 

Refet Bey tarafından kuşat olunarak Başvekâlet 
bütçesinin müzakeresine devam ve 26 ncı fasılla 27 nci 
fasıl tadilen ve diğer fasıllar aynen kabul edildi ve 
müteakiben Salı günü toplanmak üzere içtimaa niha
yet verildi. 

REİS — Efendim! Zaptı sabık hakkında söz iste
yen var mı? 

REŞAT BEY (Saruhan) — Paşam! Dün Meclis 
koridorlarında Meclisin beş, on dakikasını işgal eden 
bir hâdise oldu ve burada mevzuubahis oldu. Niçin 
zaptı sabıkta münderiç değil? 

REİS — Efendim! Matbu ruznamede işaret edil
memiş. Fakat suallere geçilmeden evvel bu bapta Di
vanı Riyasetin bir tezkeresi var, okunacak. Efendim! 
Zaptı sabık hakkında söz isteyen yok. Zaptı sabık ka
bul edilmiştir. 

REŞAT BEY (Saruhan) — Söz istiyorum. 

REİS — Neye dair efendim? 
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REŞAT BEY (Saıuhan) — Meclisin zapt ve raptı-
na dair. 

REİS — Efendim! Evrakı varideyi okuyalım da 
ondan sonra. 

Mazbatalar 
/ . — Hükümet ile Fenerler İdaresi arasında mü-

nakit 11 Temmuz 1339 tarihli İtilâf namenin Tasdi
ki hakkında (1/594) numaralı Kanun lâyihası ve Tica
ret ve Muvazenei Maliye encümenleri mazbatası. 

REÎS — Ruznameye alındı. 

2. — İstanbul Limanının umuru idare ve inzibatı ( 

hakkında (1/306) numaralı Kanun lâyihası ve Mü-
dafaai Milliye ve Adliye ve Ticaret encümenleri maz
bataları. 

REİS — Ruznameye alındı. Encümen tarafından 
müstaceliyet teklif ediyorlar. Müstaceliyeti reyinize 
vazediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmiyenler lütfen el kaldırsın... Müstaceliyet ka
bul edilmemiştir. 

3. — Urfa Mebusu Şeyh Saffet Efendinin; İstan
bul'da Harikzedegân apartmanları hakkında (2/370) 
numaralı teklifi kanunisi ve Dahiliye Encümeni maz
batası. 

REİS — Ruznameye alındı. 
4. — Hükümet namına vukubulacak müzayede ve 

münakaşa ve ihalelerin sureti icraiyesi hakkında 
(1/556) kanun lâyihası ve Kavanini Maliye ve Mu
vazenei Maliye encümenleri mazbatası. 

REİS — Ruznameye alındı efendim! Malum bu
nun müstaceliyet kararı vardı. Müstacel ruznameye 
alıyoruz. 

Azayı Kiram Muamelâtı 
/. •— Gümüşhane Mebusluğuna intihap edilen Ce

mal Hüsnü Bey hakkında Beşinci Şube mazbatası var, 
okunacaktır : 

Beşinci Şube Mazbatası 
Şubemizin 4 . 2 . 1341 tarihli içtimaında Gümüş

hane Mebusluğuna intihap edilen Cemal Hüsnü Be
yin; Heyeti Umumiyeden Encümenimize muhavvel 
mazbatai intihabiyesi mütalâa ve tezekkür olundu. 

Nizamnarrrei Dahilînin 27 nci maddesi mefadına 
tevfikan Şubece tefrik edilen beş zattan mürekkep en
cümence ledettetkik mazbatai intihabiyenin intihabı 
Mebusan Kanununda münderiç şerait ve eşkâli ka-
nuniyeyi ihtiva ettiği beyan olunmuş ve keyfiyet Şu-
bemizce de muvafık görülmüş olduğundan Heyeti 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Evrakı va
ride kamilen bittikten sonra ve müzakere başlamaz
dan evvel bu gibi sözler söylenir. 

REİS — Öyledir efendim. 

Umumiyenin tasvibine lieclil arz Riyaseti Celileye tak
dim kılındı. 

Beşinci Şube Reisi Kâtip 
Canik Giresun 

Cavit 
Aza Aza 

Yozgat Giresun 
Süleyman Sırrı Hakkı Tarık 

Aza 
Urfa 
Refet 

REİS — Efendim! Şubenin mazbatasını reyinize 
arz ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Şubenin mazbatası 
kabul edilmiştir. 

Tezkereler 
1. — Ardahan Mebusu Hal i t Paşa ile Karahisarı 

Sahip Mebusu Ali Bey arasındaki hâdiseye dair Bü
yük Millet Meclisi Riyaseti tezkeresi. 

REİS — Okunacaktır. 

Heyeti Umumiyeye 
10 . 2 . 1341 Şehri halin dokuzuncu Pazartesi günü 

tahminen saat beşbuçuk raddelerinde Heyeti Umumi
ye hâıi inikatta iken, koridorda üç, dört el silâh se
dası işitilmesi üzerine keyfiyetin tahkikine tevessül 
edildikte Ardahan Mebusu Halit Paşa ile Elâziz Me
busu Hüseyin Bey arasında zuhur eden ihtilâf üzeri
ne telifi beyn için çalışan Afyon Karahisar Mebusu 
Ali ve Gaziantep Mebusu Kılıç Ali beylerle diğer ba
zı rüfekanm Halit Paşa ile Meclis methaline muva
salatlarında hâdisenin tekevvün ettiği binnetice Halit 
Paşanın kalbinin altından ağır ve Ali Beyin yüzünden 
ve gözünün altından hafif bir surette yaralandıkları 
anlaşılmış ve hâdisenin cürmü meşrut kabilinden bir 
vak'ayı cinaiye olması hasabiyle, Müddeiumumilik ha
berdar ve Meclise davet edilerek ciheti adliyeye me
seleye vazıyet ettirilmiş ve Divanı Riyaset Heyetince 
tanzim kılınan zabıt varakası ve mahalli hâdisede bu
lunan zevatın rüvelverleri Müddeiumumiliğe tevdi 
edilmiş olduğu berayı malûmat arz olunur. 

Büyük Millet Meclisi Reisi 
Kâzım 

2. — EVRAKI VARİDE 
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REŞAT BEY (Saruhan) — Efendiler! Bir zaman
dan1 beri bu Meclisin muhitinde bir derebeyliğin hava
sı ^stişmam edilmektedir. Birçok rüfekayı muhtereme 
yakınen biliyorum ve hissediyorumki kanaatlerini iz
har] edemiyorlar. Efendiler! Burası Millet Meclisidir. 
Herkes burada en samimî bir surette bütün kanaatle
rini efkârı umumiyeye arz edebilir. Dünkü hâdise bu 
mâruzâtıma şahidi âdildir. 

ZİRAAT VEKİLİ HASAN FEHMİ BEY (Gü
müşhane) — Hiç çekindiğimiz yok. 

REŞAT BEY (Devamla) — Nizamnamei Da-
hilîmizde «Meclisi Möbusana müsellâhan girilemez» 
diye bir madde vardır. Bu madde hiçbir zaman tat
bik) edilmedi. Divanı Riyasetten, bilhassa Reis Pa
şa Hazretlerinden istirham ediyorum. Bu madde şe-
diden ve bilâ istisna tatbik edilmelidir, veya ilgası hak
kında bugün bir karar verilmelidir. Buna dair bir 
de takrir veriyorum. 

REİS — Efendim! Mesele bir münakaşa zemini 
değildir. Onun için bu hususta söz isteyen arkadaş
lara 

(RAGIP BEY (Kütahya) — Paşam! Derebeyliğin 
meselesi halledilmelidir. (Gürültüler) 

ALİ ŞUURİ BEY (Karesi) — Derebeylik filân 
yoktur. Ben şimdiye kadar ne söylemek istedimse ke
mâli serbestiyle söyledim. 

i REİS — Efendim! Reşat Beyin; «Mecliste herkes 
seıfbest SJZ söyleyemez» diye vaki olan ifâdesini şa
yanı kabul göremiyorum. Bütün âza kemali serbesti ile 
idirei kelâma salâhiyattardır. Bu hususta Divanın; 
Meclisi Âlice bahşedilmiş olan salâhiyetini tamamen 
ve! bihakkin istimal edeceğine emin olsunlar. Binaena
leyh bu tarzdaki ifadelerinin lütfen tashih buyurulma-
sııjı rica ediyorum. 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) — Bu Meclise 
sükilen lekeyi kabul etmeyiz. Biz de söylemek isti-
ycjruz. Ben böyle bir şey görmedim. Aciz olan kim
miş? Kim gördü ise söylesinler. (Derebeyliğin havası 
yoktur sesleri.), (Gürültüler.) 

; REİS — Efendim! Müsaade buyurunuz. Mütalâa
nı̂  arz ettim ve zannederim ki Meclisi Âliden hiçbir 
mebus ve hiçbir fert şimdiye kadar hürriyeti kelâmı
na sahip olmadığını hissetmemiştir. Bundan dolayı 
R£şat Beyin ifadesini tekrar tashih buyurmasını rica 
ecjiyorum. 

I AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) — Şu halde 
scjz veriniz. 

KILIÇ ALİ BEY (Gaziantep) — Paşam! İtham 
ağırdır. 

REİS — Müsaade buyurursanız bu hususta mü
zakere açmayı kabul ediyor musunuz? Usul hakkında 
Süreyya Bey söz söyleyecektir. Zemin müzakere ola
cak bir şey yoktur. 

KILIÇ ALİ BEY (Gaziantep) — Paşam! Meclisi 
Âli ittiham altında bırakacak mısınız, buna müsaade 
buyurur musunuz? 

AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) — Efendim! 
Dün Meclis koridorunda Heyeti Umumiye hâli içti-
mada iken vukubulan birkaç tabanca infilâkini hepi
miz işittik. Bunun nasıl bir vak'aya, nasıl bir hâdi
seye müstenit ve neden mütevellit olduğunu Divanı 
Riyaset Anadolu Ajansı marifetiyle bütün efkârı 
cihana resmen ilân ettirdiği gibi şimdi de Divanı Ri
yasetin resmen kıraat edilen müzakeresi mefadıyle me
sele tavazzuh etmiştir. Hususi malûmatımızda he
men tezkere mealinden ibarettir. Başka şekil ve mahi
yette, Meclisi Âlinizi herhangi cihetten müteessir kı
labilecek bir mahiyete muttali olmuş bir tek arkada
şınız yoktur. Reşat Bey kardeşimizin Nizamnamei 
Dahilide musarrah herhangi bir maddei nizamiye ve 
kanuniye hükmünün tamamii tatbiki talebini Heyeti 
Celiienizden arzu etmeyen yoktur. Bunu hepimiz ar
zu ederiz.. Bir heyeti teşriiyenin kendi mahsulü olan 
ahkâmı kanuniyeyi her cihetten tatbik etmesi hakkı
dır. En yüksek ve en intihai bir vazifesidir. Bu noktai 
nazardan taleplerinin o cihetine tamamen iştirak ede
rim. Ancak «Yakinen biliyorum ki, birçok arkadaşlar 
kanaatlerini'ishar edemiyor.»! sözlerine iştirak edeme
yiz. Çünkü Meclisi Ali güya bir tesir altmdaymış, 
birçok arkadaşlar kanaatlerini ishar edemiyormuş. Me
saili vataniye ve milliyede kemali kanaat ve ciddiyetle 
buraya gelmiştir. 

MUSTAFA BEY (Tokat) — Acizdir o adam. Ma
dem korkuyormuş ta memleketten buraya neye gel
miş? 

AHMET SÜREYYA BEY (Devamla) — Vatanı 
hürriyet olan bu kürsüden bütün insaniyetin hürmet et
tiği eşhası âliye hakkında kemali tecellütle söz söyle
miş olan bir arkadaş sıfatıyle bu kelimeyi Meclisi 
Âli kürsüsünden Meclisi Âli namına reddederim. (Bra
vo sesleri.) 

ALİ SAİP BEY (Kozan) — Reşat Beyin yüzüne 
reddetmelidir. 

REİS — Müsaade ediniz Saip Bey. 
AHMET SÜREYYA BEY (Devamla) — Efendi

ler! Meclisi Âlinize mensup herhangi bir şahıs veya
hut herhangi bir kuvvei münferide hiçbir veçhile tesir 
altına alınamaz. Bu kürsü yeşil kubbenin altında en 
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esir addedilecek insanların irtikaya kesbi mazhariyet j 
ettiği günden beri en büyük hürriyetle begâm olmuş 
bir makamı âlidir. Binaenaleyh Meclisi Âli Heyeti 
Umumiyesiyle eşhası münkaridesiyle her fikir ve kana
ati her vadide ve her sahada kemali serbesti ile söy
lemiştir, söyleyecektir ve söylemesi bütün milletin I 
zimamı kaviyesi ve emniyeti altındadır. (Müzakere kâ
fi sesleri.) I 

KILIÇ ALİ BEY (Gaziantep) — Reşat Bey sözü
nü geri almadılar, bizzat tashih etmelidir. 

YAKUP KADRİ BEY (Mardin) — Reis Paşa! 
Sözünü geri almadıkça burada ya o oturamaz, ya biz 
oturamayız. 

REİS — Efendim! İfadenizi tashih buyurmanızı 
rica ederim. 

REŞAT BEY (Saruhan) — Paşam! Maksadım bu 
hâdiseler tekerrür etmesin. 

KILIÇ ALİ BEY (Gaziantep) — Kaçıncı defa olu
yor paşam? j 

REİS — Elendim! Suallere geçiyoruz. 

/. — Muş Mebusu İlyas Sami Beyin; Büyük Mil
let Meclisi Azayı Kiramını tezyif eder mahiyette neş
riyatta bulunan Sodayı Hak Gazetesi hakkında şedi-
den muamelei kanuniyenin icrası hususunun esbabı 
tetkikine dair Adliye ve Dahiliye Vekâletlerinden 
suali. 

REİS — Sahibi sual ikinci defa olarak burada bu
lunmuyor. Binaenaleyh sual sakıt olmuştur. 

2. — Bozok Mebusu Ahmet Hamdi Beyin; Meş-
riki Âzam Nam Farmason Cemiyeti hakkında Daiıi-
liye Vekâletinden suali. 

REİS — Sual sahibi sualini geri almıştır. 

3. — Denizli Mebusu Haydar Rüştü Beyin; Baş
papaz Kostin'in mübadeleye tabi tutulması üzerine 
Yunan ahvaline vesaireye dair Hariciye Vekâletinden 
suali ve Hariciye Vekili Şükrü Kaya Beyin şifahi ce
vabı. 

REİS — Başpapaz Kostin'in mübadeleye tabi tu
tulması üzerine Yunanistan ahvaline vesaireye dair 
Denizli Mebusu Haydar Rüştü Beyin Hariciye Vekâ
letinden suali vardır. Vekil Bey cevap verecekler mi 
efendim? 

REŞAT BEY (Devamla) — Bendeniz bu hususta 
Nizamnamenin harfiyen ve bilaistisna tatbikini temen
ni ediyorum. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Artık kâfi
dir. 

FALİH RIFKI BEY (Bolu) — Paşam! Derebey
lik var mıdır, yok mudur? Bunu ifade etsinler. 

REİS — Reşat Bey ifadesini tashih ve sözünü geri 
almıştır. Mesele yoktur. 

KILIÇ ALİ BEY (Gaziantep) — Mecliste dere
beylik yoktur paşam. 

REİS — İfadesini tashih etmiş ve sözünü geri al
mıştır, binaenaleyh Nizamnamei Dahilinin tamamîi 
tatbikine zaten öteden beri mecbur olan Divanı Riya-
ret tatbik edecektir. Reşat Beyin bu mesele hakkında 
bir takriri var, bu takrir Nizamnamei Dahilinin bir 
maddesinin ilgası mahiyetinde olduğu için tabiî mev
zuu müzakere olamaz. Yalnız Meclise müsellehan 
arkadaşların gelmemesi hakkında bir kayıt vardır. Fa
kat Nizamnamei Dahili de sarihtir. Bunu da arka
daşlardan rica ederim.. Nizamnamenin maddei mahsu-
sasını harfiyen tatbik etsinler. 

HARİCİYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA BEY (Men
teşe) — Evet efendim. 

Riyaseti Celileye 
Başpapaz Kostin'in mübadeleye tabi tutulması üze

rine Yunan gazeteleri müheyyiç neşriyatta bulunu
yorlar. Aynı zamanda Yunan Meclisinde milletimiz ve 
Hükümetimiz hakkında aleyhtarane bazı beyanatta 
bulunulduğu gibi bazı Yunan ricali mesulesi tarafın
dan «kat'ı münasebat», «Harp ve zarp» gibi kelima-
tın da tufû'e edildiğini matbuatta görmekteyiz. Bina
enaleyh : 

1. Hariciye Vekâletimiz Yunanistan'dan vesair 
devletlerden bu meseleye dair bazı teklifata mâruz kal
mış mıdır? 

2. Yunanın tedabiri askeriyeye tevessül eylediği 
ve istihzaratta bulunduğu haberleri doğru mudur? 
Bu suallere ehemmiyetlerine binaen acilen ve şifa
hen cevap itasını Hariciye Vekili Beyefendiden rica 
ederim. 

Denizli Mebusu 
Haydar Rüştü 

HARİCİYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA BEY (Men
teşe) — Efendiler! Denizli Mebusu Muhteremi Hay
dar Rüştü Beyefendi; bu suali sorduktan sonra Baş-

3. — SUALLER, CEVAPLAR 
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vekil Fethi Beyefendi bu meseleye dair Meclisi Âli
mime mufassal beyanatta bulunmuşlardır. Meclisi 
Âlinin bugünkü ruznamesine ithal edilen bu sualden 
bilistifade müsaade buyurulursa bendeniz de mesele
nin safahatı âtiyesi hakkında bazı mâruzâtta bulun
mak istiyorum. 

Efendiler! Kostantin Arapoğlu Efendinin; Yuna
nistan'a gitmesi; doğrudan doğruya Lozan Muahede
sine merbut mubadelei ahali mukavelenamesi ahkâ
mına müstenit bir hükmü icradan ibarettir. Türkler, 
tarjihte vermiş olduğu sözleri sadıkhane tutmak ve 
on ı̂n ahkâmını ifa etmekle şöhret şiar olmuş bir mil
lettir. Bugünkü Türkiye Cumhuriyeti dahi aktetmiş ol
duğu muahedatın bütün ahkâmını kemali sedakatle ifa 
etmeye azmetmiştir ve edecektir. (Bravo sesleri) Fakat 
efendiler, biz bir taraftan muhedatın ahkâmını ifa 
ederken mukabil tarafın da aynı ahkâmı ifa etmesini 
bejclemekte çok haklıyız. Mevcut muahedatın ahkâmı
nı | tağyir ederek, tebdil ederek muahedatın yanında 
bakka ahkâm vücuda gelmesine müsaade edemeyiz 
efendiler. Mesele gayet basitti. Lozan muahedesine 
merbut bir müzadelei ahali mukavelenamesinin ahkâ
mını tatbikten ibaretti. Fakat başka gayeleri, hususi 
maksatları takip etmek için olacaktır ki Yunan Hü
kümeti bu basit meseleyi ilâk etmiştir ve bu basit ha
diseyi Patrikhane ile, akalliyetler ile karıştırarak bizi 
efkârı cihanda haksız göstermek ve görmek istemişti 
ve! buna mütedair bir nota da vermiştir. Cevabi no
tamızda hakkımızı lâzım gelen kuvvet ve delâil ile is
pat ederek teşrih ettik. Bunun cevabını henüz alma
dık. Biz de hakkımızı ve haklılığımızı vesaiti husu
siye ve vesaiti umumiye ile cihana ilân ettik. Şu veya 
bu mahafil, şu veya bu gazeteler bir maksadı mahsus 
tahtında bu hakkımızı tanımamış olabilirler. Fakat şu 
ve^a bu mahalifin veya gazetenin bu hakkı tanıma
ması, zatı hakkı ihlâl etmez. Hak daima haktır ve 
bizfim kanaatimizce daima taali eder. Yunanistan'a 
vedliğimiz cevabi notada; meseleye haiz olduğu ehem
miyetten fazla kıymet verilmemesi ve sulhu alemi teh-
hit edecek teşebbüsata girişmemesini söylemiştik. 
Hqnüz cevabını alamadık. Fakat Yunanistan'dan gelen 
gazetelerden harp avazelerinin yükseldiğini istiyo
rum. Efendiler! Bu yaygaralara verilecek en iyi cevabi 
Meclisi Âliniz vermiştir. Günün zabıtnamesinde «Han
deler» diye mukayyet bulunan bu tarihi cevap; ki, 
buhun Yunan Gazetecilerinin kulağında uzun müddet 
ak^i endaz olmasının sulhu alem namına temenni et-
mejk bizim gibi sulh aşıkları için bir vazifedir. 

Efendiler! Evvelce de arz etmiştim. Türkiye hal
kı sulha aşıktır. Sulhperverdir. Hükümetinizin ve emi

niz ki Meclisi Âlinizin mefkuresi, faaliyeti bu gayeye 
istihdafa matuftur. Fakat efendiler. Her şeyin bir hu
dudu olduğu gibi Türkün Sulh Perverliğinin de bir 
haddi vardır. Bu hat ve gaye tecavüz edildiği gün 
tarihte de emsaliyle görüldüğü üzere Türk Milleti 
Çelikten mamul bir kitle tesanüdüyle derhal kıyam 
eder ve hudutlarında hakkını muhafaza eder. (Bravo 
sesleri, alkışlar) O hadise Meclisi Âlide mevzubah-
solurken, Meclisi Âlinin gösterdiği ulvî vahdet, matbu
atımızın irae ettiği müttehit ve metin manzara ve 
milletimizin mutadı olduğu üzere gösterdiği merdane 
sekinet ve vekâr bu söylediğim sözlerin en celî bir 
delilidir. (Ona şüphe yok sesleri). 

Efendiler! Yunanistan'ın, ne gibi teşebbüsatı diplo-
masiyede bulunduğu hakkında aldığımız malûmatı 
hususiyeye gelince: Yunanlılar bizim bu gayet muhik 
ve Lozan Muahedesini tatbik etmekten ibaret olan bu 
hakkımızı, bu icraatımızı güya ekalliyetler hukuku
na bir tecavüz diye göstererek devletler nezdinde te-
şebbüsatta bulunmaktan ibarettir. 

Efendiler! Şurada ve burada teraşşuh eden riva
yetlere nazaran Türkiye Cumhuriyeti şimdiye kadar 
bu mesele hakkında hiç bir devletten ne müştemi ve 
ne de münferit bir teşebbüse muhatap olmuş değil
dir. (Bravo sesleri) Ve zaten bunu bekliyemezdik de. 
Türkiyenin doğrudan doğruya umuru dahiliyesinden 
ibare tolan bir meselesine - velev dostane bile olsa -
müdahaleyi Türkiye Cumhuriyeti gayridostane telâk
ki etmekte mecbur idi. (Alkışlar). (Şüphesiz sesleri). 
Efendiler! Yunanistan Hükümeti eğer Yunan nota
sında gösterilen yolu takipetmiyecek olursak cemiyeti 
akvamın 11 nci maddesi mucibince meseleyi Cemiyeti 
Akvama götüreceğini edeceğini söylemiştir. Gazeteler
de görülen havadislere nazaran böyle bir teşebbüsata 
müracaat edeceği de anlaşılıyor. Malûmuâlirfiz Ce
miyeti Akvamın 11 nci maddesi: «Bir tehlikei harp 
vukuunda herhangi bir devletin Cemiyeti Akvama mü
racaat ederek; Cemiyeti Akvam Cihazını harekete ge
tirmekten ibarettir.» Bu meselede bir tehlikei harp ol
duğunu görebilmek için hak ve hakikatten haylıca 
uzaklaşmak lâzımdır. Efendiler! Bir defa bu mesele, 
meseleyi dahili yemizdendir. Saniyen tehlikei harp ol
madığını Yunan Gazetelerinde gördüğümüz veçhile 
Yunanistan Hükümeti kendi beyanatiyle ispat eylemiş
tir. Sâlisen: Cemiyeti Akvam Heyeti, eğer her devletin 
umuru dahiliyesinden olan bir meseleyi diğer dev
letin tehlikei harp addederek müzakere etmesini ka
bul edecek olursa, yanlış bir yol tutmuş olur. (Doğru 
sesleri). Çünkü, yarın singapur meselesinin Japonya 
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için, öbürsü gün Tunus'da geçen bir vak'anın İtalya 
için bir tehlikei harp teşkil etmiyeceğini kimse temin 
edemez. Devletler beyninde sulhu temin için çalışan 
o heyeti muhterem şüphesiz ki sulhu ihlâl için bir 
vasıta olamaz. Zaten Cemiyeti Akvam bu kiyaseti, 
bu siyaseti kendisine şiar edinmiştir. Ve bu kabilden 
vaki olan teşebbüsleri nazarı itibare almamıştır. 

Efendiler! Sözlerime nihayet vermezden evvel tek
rar arz etmek isterim ve zannederim ki bunu arz et
mekle Meclisi Âlinin bütün milletin, muvacehei cihan: 

da tercümanı hissiyatı olacağım. Türkiye hakikaten 
sulhperverdir. Düşündüğü şey, hududu dahilinde 
medeniyet, saadet ve refah çarelerini aramak ve te
min etmektir. Takipettiği siyaset prensibi hudut ve 
hukukunun, muhafazasıdır. Fakat o kadar. Hudut ve 
hukukuna tecavüz edildiği gün; deminde arz ettiğim 
üzere Türk Milleti çelikten mamul bir kütle gibi der
hal hududunda bir heykeli siyanet gibi dikilir. (Al
kışlar). 

REİS — Haydar Rüştü Bey kâfi görüyor musu
nuz? 

HAYDAR RÜŞTÜ BEY (Denizli) — Kâfi efen
dim! Teşekkür ederim. 

4. — Sivas Mebusu Halis Turgut Beyin; Belediye 
Kanununun 4 ve 36 ncı maddeleri ahkâmının telifine 
dair olan Mart 1316 tarihli Şûrayı Devlet Tefsirinin 
tatbik edilip edilmediği hakkında Dahiliye Vekâletin
den suali ve Dahiliye Vekili Cemil Beyin şifahi cevabı. 

REİS — Okunacaktır. 

Riyaseti Celileye 
Belediye Heyetlerinden gerek kura ile gerekse ik

mali müddet ederek ayrılması icabeden azaların o sene 
intihabında tekrar intihap olunup olunmayacakları 
hakkındaki Belediye Kanununun yekdiğeriyle müte-
arız olan dört ve otuzaltıncı maddeleri ahkâmının 
telifine dair olan Mart 1316 tarihli Şûrayı Devlet tef
sirinin şu sıra her tarafta icra edilmekte bulunan 
Belediye intihabatında tatbik edilip edilmediğini ve bu 
bapta vekâlete vaki olan müracaatlara ne yolda cevap 
verilmiş olduğunu Dahiliye Vekilinden soruyorum. 

Şifahen ve müstacelen cevap itası esbabının te
min buyurulmasını rica eylerim efendim. 7 . 2 . 1341 

Sivas Mebusu 
Halis Turgut 

DAHİLİYE VEKİLİ CEMİL BEY (Tekfurdağı) 
— Efendim! Vilâyatı Belediye Kanununun dördüncü 
maddesinde Belediye Meclisi Azasının müddeti dört 
senedir diye kati ve alelıtlak bir ifade vardır. Otuzal

tıncı maddede iki sene meclisi belediyede müddeti 
muayyeneyi ikmal edenlerin tekrar intihap hakkı, bu 
da tasrih edilmiştir, sarahaten mevcuttur. Yani ge
rek kur'a suretiyle, gerek ikmali müddet etmek sure
tiyle Meclisi belediyeden çıkanların bir daha intehap 
edilmemelerine dair hiç bir manii kanunî metin kanun
da yoktur. Binaenaleyh her iki surette de ikmali müd
det edenlerin veya kur'a ile çıkanların tekrar intihap 
edilmesi, esası, şimdiye kadar Dahiliye Vekâletince ka
bul edilmiş usuldü. Ancak 1316 senesinde Şurayı Dev-
iet Tanzimat Dairesinin bir kararı vardır. Bu karar 
tla diyor ki; müddeti muayyenesi bitenler Meclisi Be
lediyede bulundukları için sahibi nüfuz olmuşlardır, 
müessir olmuşlardır. Tekrar intihapları caiz değildir, 
hiç olmazsa bir devre zarfında intihap edilmesinler 
diye bir karar, Şurayı Devlet Tanzimat Dairesinden 
çıkmıştır. Şurayı Devlet Heyeti Umumiyesinin kararı 
olmadığı için Dahiliye Vekâleti bunu bir kuvvei tef-
siriyeyi haiz bir vesika addetmemiştir. (Çok doğru 
sesleri) Binaenaleyh Sivas Vilâyetinden de sorulmuş; 
bu sene kur'a ile çıkarılanların tekrar intihabı caiz mi
dir? Dahiliye Vekâleti de Tanzimat Dairesi kararını 
mahiyeti tefsiriyeyi haiz görmediği içindir ki; kanun 
sarihtir. Binaenaleyh hakkı intihabı ve hukuku siyasi-
yeyi tahdit edemeyiz. Herkes intihap edilebilir cevabı 
verilmiştir. (Çok doğru sesleri). 

HALİS TURGUT BEY (Sivas) — Efendim! Ge
çenlerde Vehbi Bey arkadaşımızın buyurdukları gibi 
Belediye Kanunumuz muhtelif ruhları taşıyan bir 
koleksiyondur. Bir tarafı Aristokrasi, öbür tarafı de
mokrasi ve öbür tarafında şu ve bu. Ben de kendi 
arzularına iştiraken Dahiliye Vekâletinden bu mesele
nin biran evvel hallini rica edeceğim. Fakat efendiler. 
mevcut olan kanun Dahiliye Vekili Beyefendinin te
lâkki buyurdukları tarzda değildir. Belediye Kanunu
nun dördüncü maddesini aynen okuyacağım: «Belediye 
Meclisi ondokuzuncu maddede gösterildiği veçhile 
mahallince eshabı emlâkten ve tab'ayı osmaniyeden 
olmak üzere - ki sonra bu değişmiştir - mahallinin 
cesametine ve nüfusunun kesretine göre ahali tarafın
dan dörtsene için müntenap altıdan onikiye kadar 
azadan terkip olunur ve Belediye Muhassesatından 
muvazzaf olmak üzere azayı müntehibeden biri dev
letçe Belediye Riyasetine nasp ve tayin kılınır.» Bu 
fıkra bilâhare tebdil olunmuştur. Aşağıda arz edece
ğim. «Belediye Azası her iki senede nısfı tebdil olunur.» 

Sonra efendiler! Otuzaltıncı maddede «Mecalisi 
Belediyede müddeti muayyenesini ikmal edenlerin 
tekrar intihabı caizdir.» diye de bir madde vardır. 

— 275 — 



t : 52 10 . 2 . 1341 C : 1 

Şijmdi bu dördüncü maddedeki «tebdil olunur» kay-
diyle otuzaltıncı maddedeki» «Müddeti hitam bulan
ların tekrar intihabı caizdir» kaydı arasında tearuz 
vaki ve bu tearuzu nazarı itibare alarak vaktiyle bir 
müracaat vaki olmuştur; Şurayı Devletin Tanzimat 
Dairesi bir kararı tefsiri ittihaz etmiştir. Bu kararı 
tefsiri 300 tarihinde vaki olmuş, bilâhare bununla 
ahkâmı kanuniye ile hangisinin tercih olunacağına 
dair ikinci bir karar ittihaz edilmiştir. Onu da mü
saadenizle okuyacağım: 

«Mecalisi Belediye azasından her iki senede teb
dili lâzım gelen nısfının gene o sene için intihaba dahil 
olmamaları Şurayı Devlet Tanzimat Dairesinin tami-
men tebliğ kılındığı kararı iktizasından ise de vilâyeti 
belediye kanununun otuzaltıncı maddesinde Mecalisi 
Belediyede müddeti bakiyesini ikmal edenlerin tekrar 
intihabı caiz olacağı muharrer bulunduğuna binaen 
kararı mezkûre mi, yoksa maddei mezkûre hükmü
ne mi tevfiki muamele edileceği istifsarını mutazam-
mın Edirne Vilâyeti Vekâleti Celilesinden mephus 
tahrirat üzerine keyfiyet huzuru samii vekâlet pena-
hiye arz ve inba kılınmıştı. Salifüzzikir tanzimat daire
sinin bu kerre buyruldu; âli ile tebliğ buyurulan maz
bata suretinde maddei mezkûrede belediye azasının 
tekrar intihabı denilmesine karşı dördüncü maddede 
bölediye azasının her sene nısfı tebdil olunur denil
miştir ki; tebdil değiştirmekten başka bir manaya mü
sait değil iken henüz iç içinde bulunan azanın tekrar 
intihaba arzıyle tebdil edilmiş addolunması hem ka
nuna, hem de kaideye tevafuk etmeyip hele otuzseki-
zinci madde hükmünce henüz müddetini ikmal etme
den istifa veya vefat eyleyen azanın yerine esbabı ek
seriyetten alınacak birinin müddeti eski azanın bakı-
yei müddetine münhasır kalınca emri tebdilin fiilen 
icrası lüzumunda hiç şüphe kalmamış ve şu hale göre 
otuzaltıncı maddedeki tekrar intehap cevazının ikinci 
intihap ile tefsiri takdirinde iki maddenin hüküm
leri telif edilmiş olacağından kararı sabık kanunun ah
kâmı umumiyesiyle beraber icabı maslahata da mu
vafık bulunduğuna mebni kararı mezkûr üzerine Ba-
bıâliden verilmiş olan emir veçhile meclisi belediye 
azasından her iki senede alelûsul çıkarılacakları ihraç 
olundukları senelerde intihaba arz edilmemeleri lâ
zım geleceği gösterildiği tesrii muamelât ve İslâhat 
komisyonu ifadesiyle beyana iptidar kılındı» diyor. 
Bu, 16 Eylül 1316 tarihli ve 133 numaralı karardır. 
Bu kararın bir çok yerlerde tatbikatı ve misalleri var
dır. Ondan başka bir noktaya daha nazarı dikkatinizi 
celpedeceğim. 

Son Belediye Reisleri hakkında demin okuduğum 
maddeler vardır ki, orada «tebdil» yerine «tecdit» 
ile kastolunan mânâ arasında fark olduğunu bu mad
de dahi göstermiştir. 

Birinci Madde — Belediye İntihabatında vergi kay
dı mülgadır - ki demokrasi esasına gitmiştir.. 

İkinci Madde — Müntehiplerin, 20, azaların 25 
yaşından dûn olmamaları ve Reisin okuyup yazma 
bilmesi şarttır. Sonra Belediye Reislerinin sureti inti
habı hakkında kabul edilen madde, belediye heyetle
ri, reislerini kendi aralarından reyi hafi ile ve ek
seriyetle intihap eyer ve bu suretle müntehap reis
lerin hizmeti askeriyeleri tecil olunur. Kanunun ta
rihi neşrinde reis bulunan zat müstafi addedilerek 
yeniden reis intihap olunur. 

Nazarı dikkatiniz celbederim, ikinci maddeyi oku
yorum: Belediye Reisleri intihabı her iki senede bir 
tecdit olunur. Evvelki reisin tekrar intihabı caizdir. 
Tecdit ile tebdil arasında farkı azim vardır. Şurayı 
Devlet Kararı; Eski bir karardır. Tabi bizim kabul 
ettiğimiz tarihten çok evveldir ve elyevm mer'idir. 
Muvafık mıdır, değil midir, o ayrı bir meseledir. 

Efendiler! Esasen Belediye Kanunu - demin arz 
ettiğim gibi - hiç bir ruhu tamamiyle taşımayan ve 
garip bir şekilde olan ve bir çok ihtilâfata sebebiyet 
veren bir kanundur. Kanunun bir tarafında demokrasi, 
diğer tarafında da aristokrasi hâkimdir, İşte bunlar 
ıslah edilecektir. Fakat bunlar ıslah edilinceye kadar 
ahkâmı tağyir edilmeyen ve hiç bir karar ve madde 
bulunmayan herhangi maddei kanuniye ve onu salâ
hiyetle tefsire hakkı olan tanzimat dairesi ki, Dahiliye 
Vekili Beyefendi zannederim burada da yanlış telâk
ki buyurdular, tanzimat dairesi, hakkı tefsiri olan 
dairedir. Heyeti Umumiyeden geçmeye lüzum yoktur. 
Onun için bu tefsir bakidir. Ahkâmının icrasını temen
ni ederim. 

5. — Dersim Mebusu Feridun Fikri Beyin; Elûziz 
intlhabatı hakında Dahiliye Vekâletinden suali. 

REİS — Elâziz İntihabatı hakkında Dersim Me
busu Feridun Fikri Beyin; Dahiliye Vekâletinden su
ali vardır. 

DAHİLİYE VEKİLİ CEMİL BEY (Tekfurdağı) 
— Cevabı henüz hazır değildir. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim! 
Sözüm vardır. Bu hususta müteaddit telgraflar aldım. 
Müracaat üzerine intihabata daha fazla tesir yapıldığı 
anlaşılıyor. İntihabat neticelendikten sonra Dahiliye 
Vekili sualime cevap vermiş bundan hiç bir şey çık
maz. Onun için her halde bugün cevap versinler! Pa-
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zara kadar kaldıktan sonra burada bir dua okumuş 
oluruz. 

DAHİLİYE VEKİLİ CEMİL BEY (Tekfurdağı) 
— Paşam! Vekâlet sorulan sualin-cevabını hazırlama
dan mutlaka cevap vermek mecburiyetinde midir? 
İntihabat için yazılan şeylerin henüz cevabı gelme
miştir. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Elimde se
kiz tane telgraf vardır. İşin müstaceliyeti vardır, müb-
remiyeti vardır. İntihabat bittikten sonra bu neye 
yarar? 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Usulsüz 
ise intihap fesh olunur. 

REİS — Efendim! Kendilerinden rica ediyoruz. 
Suale biran evvel cevap versinler. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Müdahale 
yapılmaması hakkında tebligat yapsın efendim. Çün-

1. — Aşarın ilgasiyle yerine ikame olunacak ver
gi hakkında (1/505) numaralı kanun lâyihası ve Kava-
nini Maliye ve Muvazenei Maliye Encümenleri maz
bataları. (1) 

REİS — Efendim! Aşar Kanununun müzakere
sine geçiyoruz. 

Oniki zat söz almıştır. Tensip buyurursanız lehte 
ve aleyhte söz alanları tefrik edelim. (Muvafık ses
leri.) 

Vehbi Bey aleyhinde, Vasfi Bey (Bolu) aleyhinde1, 
Muhtar Bey, aleyhinde, Arif Bey, Abdullah Bey aley
hinde, Mehmet Fuat Bey (Kastamonu) hakkında, Ab
dullah Azmi Efendi hakkında, Besim Atalay Bey 
lehinde, Faik Bey hakkında, Vehbi Bey (Aksaray) 
hakkında, Zamir Bey hakkında, Rasih Efendim hak
kında, Ahmet Hamdi Bey lâyihanın lehinde, Hasan 
Fehmi Efendi, Ahmet Remzi Bey lehinde, Halis Tur
gut Bey hakkında, İsmail Sefa Bey hakkında, Hü
seyin Hüsnü Efendi hakkında. Şu halde efendim! 
Dört zat lehinde, beş zat aleyhinde, dokuz zat da 
hakkında söz almıştır. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim! Aşar gibi yer 
yüzünde ancak Anadolu Türkleri üzerinde kalmış 
olan bir beliyenin reffine dair bir lâyihanın bugün 
burada müzakere edilmesini; halk hükümetinin ve 
Cumhuriyetinin tecelliyatmdan olarak telâkki ediyo-

(1) Lâyiha zaptın sonuna ilâve edilmiştir. 

kü halk tarafından müteaddit telgraflar alıyoruz. 
Palo'dan (153) müntehibi saniden ancak bir kısmı in
tihaba iştirak etmiş, türlü türlü haller vaki olmuştur 
ve sandıkta da türlü türlü vaziyetler hâsıl olmuştur. 
Buna dair cevap versinler! 

HALİS TURGUT BEY (Sivas) — Efendim! Da
hiliye Vekilinin cevabıma karşı noktai nazarı nedir? 

REİS — Efendim! Sualiniz hakkında söylediniz. 

HALİS TURGUT BEY (Sivas) ~- Gayri kâfi gö
rüyorum efendim. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Dahiliye 
Vekili mutlaka cevap vermek mecburiyeti vicdaniye-
sindedir. Kanuniyeti bırakınız, vicdanen mecburdur. 

REİS — Efendim! Nizamnamei dahili mucibin
ce henüz müddeti vardır. Bugün cevap vermesi için, 
cebir edemeyiz. Kendilerinden rica ediyoruz, biran 
evvel cevap versinler! 

rum. Vaktiyle millet kürsüsünden - o zamana gö
re - bir Maliye Nazırına «Türkiye'de aşar vergisini 
kaldıran zat ancak Maliye Nazındır» dediğim zaman 
cevaben «bunu ben değil, benden sonrakiler ve da
ha sonrakiler kaldıramıyacaktır» demişti. Görülüyor-
ki onların kabil görmediği birçok şeyler nasıl müm
kün olmuş ise, bugün de aşarın himmeti âlileriyle 
kalkması mümkün olduğu anlaşılmıştır. (Brova ses
leri) Ve kalkacaktır. Aşardan bahsedildiği zaman; 
ekseri zevat aşarın devlet bütçesinde varidat itibariy
le hâkim olduğu vaziyeti nazarı itibare alarak artık 
aşarın mazarratı hakkında uzun uzadıya tetkike ken
disinde imkân bulamıyorum. Bu itibarladır ki, aşar, 
hatta beş seneden beri ilga edilmesi lâzım gelen bir 
vergi olduğu halde bugüne kadar da kalmıştır. Deni-
liyorki aşar varidatımızın hemen hemen üçte birini 
teşkil ediyor. Binaenaleyh her hangi bir Meclis, He-. 
yeti Hükümet ve Maliye Vekili bu işe teşebbüs etme
den evvel buna mukabil üçte bir varidat bulabilecek 
herhangi bir vergi veya karşılık bulmak* mecburiyetin
dedir. 

Bendeniz böyle düşünmüyorum. Bendeniz diyo-
rumki, Türkiye Devletinin Anadoluda yaşayan Türk 
Milletinin masraf yekûnu (169) milyon liradır. Bu, 
(169) milyon lirayı bütün Anadoluda sakin olan Türk
ler kendi kudreti maliye ve bedeniyeleri nispetinde 
ödiyeceklerdir. Bunu bulmak yolları vardır. Bu iti
barla tüccarın temettüünün kaçtasını alırsak çiftçinin 
de temettünü kaçtasını almak lâzımdır. Yoksa man* 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD. 
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za bütçe açığını kapatacağız diye memleketin her yü
künü çekmekte olan ve en ağır yükleri daima sırtın
da taşıyan çiftçinin aşar da sırtında ilelebet kalacak
tır. Bu varidat değildir. Aşar Vergisinin varidatını 
düşünmekten ziyade memleket vergilerinin tarzı tan
zim ve İslahını düşünmek ve bu meyanda aşar vari
datının yerine konacak vergiyi düşünmek lâzımdır. 
Bu, aşardan ağır olabilir ve aşardan çok hafif olabi
lir. Hiçbir zaman ağır olması varit değildir ya! Fa
kat farzımuhal olarak tacirlerin temettüünün yüzde 
doksanını alacağız. Çiftçinin temettüünün de yüzde 
doksanını alacağız. Fakat bugünkü şekilde olamaz. 

Bu bütçe mülâhazasını böyle attıktan sonra bi-
nefsihi aşar hakkında tetkikatta bulunalım. Aşarın bi 
nefsihi bugünkü tarzı cibayeti şekli, mahzı zülm veya 
zulmü mahztır. Ve demektirki, bu tarzda memlekette 
her kim ziraatin terekkiyatına mâni olursa o adam 
hükümetçe mahkûmdur. Hükümet onu mücrüm ad
detmektedir ve tecziye etmektedir. Şöyleki, yekdiğe
riyle komşu iki adam tasavvur ediniz. Birinin on, di
ğerinin de on dönüm tarlası vardır. Birinin tarlası bi
rinci derecede ve diğerininki ikinci derecede kuvvei 
imbatiyeyi haizdir. - Hesaplarınız daima yuvarlak ve 
k ı̂tî olmak için faraziyatı da ona göre yürüteceğiz ve 
hakikaten yakin olarak yürüyeceğiz - Birincisi on 
dönüm tarlasından bire on almaktadır. Şöyleki; eğer 
bir şinikten on alırsa on dönüm yere birer şinik atar, 
sene başında yüz şinik alır. Ve sene başında hesabı
nı, bilançosunu yapar, on şinik tohumdur, aşar ol
mak itibariyle yüzde on hükümetindir. On şinik de 
masrafıdır ki, otuz şinik olur. Yetmiş şinik kendisi
ne kalır. Şu halde vergisi sekizde bir olmuştur. Aşa
rı, onda bir olduğuna göre hesap ediyorsunuz da bir 
vçrgi vermiştir. Yanı başındaki komşusunun ikinci 
nevi arazide on dönüm yeri vardır. Bir şinik tohum 
atmakla bu miktar meydana gelmez, biraz fazlaca at
mak mecburiyetindedir. Deminkinde on şinik masraf, 
on şinik tohum, on şinik de öşür kabul ettik. Bunda 
on şinik kâfi gelemez. Otunu yolduracak, suyunu çe
kecek veyahut gübre attıracak, yardıracak, hulâsa boş 
rrjasrafları vardır. Yekûn hesabiyle bire on almak is
tiyoruz. Bunun için bu fedakârlıkları yaparız. 

i Binaenaleyh tohumu ve masrafı bittabi birinci 
nevi arazide daha fazladır. Fakat sene başı gelince o 
da yüz şinik kaldıracaktır. Hükümet bunun da onda 
birini almak hakkıdır. On şinik alacaktır. Binaenaleyh, 
ötekine nispeten bu nevi arazide yuvarlak hesapla ge
rek tohum gerek masarifi istihsaliyesini hesap ede-
litrı. Yirmi şinik evvelkinin tohumu ile masrafı idi. 

Bunun ise otuz şiniktir. On şinik öşürdür. Sene ba
şında cem'an kırk şinik verecektir. Sene başında ken
disine kalacak safi varidat altmış şiniktir. Binaena
leyh, deminkinin sekizde biri vergisi olduğu halde bu
nun yedide birdir. Çünkü bu arazinin İslah ve imarı
na çalışmış ve fazla surette masraf etmiştir. İkinci ve 
üçüncü derecelere geçecek olursanız bu cevaz, dörtte 
bire, beşte bire veya karşı karşıya gelebilir ve bazan 
da hükümet hesabına çalışmış olabilir. Bu itibarla hü
kümet, aşar usulünü idame etmek suretiyle bu mem
lekette ziraat terakkiyatına çalışmak memnudur, 

esasını vaz etmiştir. (Doğru sedaları) İkincisi aşar 
malûmu âliniz aynen alınıyor. Binaenaleyh sermaye
dir. Memleketin sermayesinden aynen almak demek
tir ve malûmu âlileridir ki vergilerin sermaye üzerin
den konması ve sermaye üzerinden alınması zarardır, 
kârdan alınmalıdır. Bilhassa böyle serveti elden al
mak hükümet için çok zarardır. Üçüncüsü; buğdayı 
hükümet kendisi ya aynen alır veyahut ihale .eder. 
Kendisi aldığı zaman emaneten idare eder. Bende
niz zannediyommki emaneten idarenin mazarratını 
görmeyen arkadaşımız yoktur ve bunun seyyiatının 
fusûl ve ebzabını hepimiz hayatımızda okumuşuz-
dur. Harbi umumi esnasında yapılan emanet aşarı 
hepimizin gözü önünde cereyan etmiştir. Bu halkı 
kendi maliyle hırsız etmek ve gerekse memurlarımızı 
suiistimale böyle bile bile sevketmek için bir yoldur 
ki hükümet için doğru bir şey değildir. Böyle milletin 
serveti gayri menkulesini hükümet memurları vasıta-
siyle almaya kalkışmak çok yanlış bir şeydir. 

İkinci kısım ilzama gelince: İlzam ettiğimiz suret
te iltizam eden zat elbette bir kâr edecektir ve bu kâ
rı hükümet kesesinden edecektir. Eğer zarar ederse o 
da memleket kesesinden, serveti rnahalliyeden zarar 
edilecektir. Binaenaleyh şu itibarla iş bir kumar vazi
yetine geçiyor, ya kendisi kâr edecek veyahut karşı
sındaki zarar edecektir. Kendisi zarar ettiği surette 
memlekette birkaç ticarethane, birkaç müessese mah
volacaktır ve bu seneki vaziyet hepinizi burada gün
lerce müzakereye sevketmiştir. 

İkincisi: Hükümet kendisinin edeceği kâra, kendi
sinin cibayet edeceği bir vergiyi başkasına cibayet 
ettirir. Aynı halktan birisini tevkil eder. O adam ta
biî kendi kârını düşünmek itibariyle halk üzerinde 
birçok işlere tevessül eder bunun envaını düşününüz. 
Sonra cibayeti dolayısiyle zarurî olarak mal sahibini 
hakkı tasarruftan men eder. Vilâyet veyahut Meclisi 
idarei kaza ilân eder. «Biz henüz ilân etmedik kim
se tarlasının başına yaklaşmasın, kim sarfiyat yapa-. 
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cak olursa kaçak addedilecektir. Şöyle kanuna karşı 
gelecek, şöyle ceza görecek» der. Nitekim bu sene 
vâki olduğu gibi o aralık bir sel gelir, fıkranın malı
nı alır, götürür. Bu ilâ nve ihale meselesi için bir 
hafta on gün geçerki bu müddet zarfında o zavallı 
boş duracağına harmanını yapmış ve evceğizine koy
muş olsa idi felâketten kurtulmuş olurdu. Men edil
diğinden dolayı o mahsulü yağmur alır, götürür o za
vallının eli böğründe kalır, kimseyi dava edemez ki
mi kime edecektir? Karşısında bu zararı telâfi ede
cek kimdir? Halbuki çiftçilik başka ticarethane gibi 
değildir. Bugün malını satar işini görür halbuki baş
ka ticarethaneler zararına satsa bile yerine başka 
mal kor. Çiftçi böyle değildir. Oniki ay mütemadi
yen böyle yere serer, göğe bakar. Sonra da ne mah
sulü kalkmışsa onu ambarına veya cebine indirme
ye muvaffak olur. Eğer aksi zuhur ederse zavallının 
bütün emekleri heder olur gider. Bütün zararlar bi
çareye yüklenir. Bu itibarla aşar halkı tasarruftan da 
men eder, bir taraftan teşkilâtı esasiye kanunu ile 
millete hakkını, hürriyetini istimale salâhiyet verdiği
mi zhalde diğer taraftan bu suretle hakkı tasarruftan 
men ederiz. Sonra üçüncü bir şekli de yani üçüncü 
şekli değil, dördüncü, beşinci zararı da bu aşar usu
lünde ayniyat almak Maliye Vekillerini - Mustafa 
Abdülhalik Beyin şahsı âlilerini tenzih ediyorum - fa
kat beşeriyet itibariyle memleketin felâketinden âde
ta memnun eder. Malûmu Âlileri buğday ihtiyacatı 
beşeriyedendir. Bunun on noksanı ile fiyatında yüzde 
üçyüz, dörtyüz, beşyüz tereffü vukua gelir. Bina
enaleyh o ayniyat alacağı için fiyat ne kadar yükse
lirse, kıtlık asarı görülürse o vakit Maliye Vekili şa
yanı şükrandırki bu sene bütçeyi kapatacağız, çünkü 
memlekette buğday azdır, fiyat fırlayacaktır. Ben de 
aşar bedelinden istifade edeceğim, şeklinde bir şeyi 
tahattur ederler. Bu itibarla da ayrıca bir zararı var
dır. Şimdiki şekline nazaran bir taraftan bir feciası 
da bugünkü aşarın aynen öşür alınmasındadır. Bu
nun ne vergisi olduğu sorulursa arazi verg isidir de
nilir.. O halde bütçenin diğer kısmındaki arazi vergisi 
nedir? Türkçe darbımeseldir. Bir koyundan bir deri 
çıkar. Siz çiftçinin sırtından iki üç deri çıkarmaya 
çalışıyorsunuz, bu, büsbütün yanlıştır. Bir taraftan 
arazi vergisi, diğer taraftan da öşür almak yanlış 
bir harekettir. 

Bunları gören hükümet şayanı şükrandırki birin
ci maddeyi teklif etmiş aşar mülgadır demiş. Fakat 
bu mazarratı, bu fecayii kabul ettikten sonra tekrar 
aşara rücu etmek ve bu memlekette ilelebet namı hür

metle yadedilecek ve belki abidesi rekzediİmekİe ebe
diyet kazanacak olan Maliye Vekilinin, aşar mülga
dır dedikten sonra ikinci, üç, dört, beşinci maddeler
de filândan şunu alacağız, filândan bunu alacağız gi
bi mantıksızlığa aklım ermiyor ve arz ettiğim gibi 
bütçeyi karşılaştırmak lâzım gelirse vergiye, temettüe 
şu kadnr zam yapılabilir veyahut" filân vergi biraz 
daha İslah edilir, buna aklım erer. Fakat hiçbir za
man hem aşar ilga ve hem de gene vergi şu kadar 
misildir demek doğru değildir. Bu itibarla bu lâyiha
nın heyeti umumiyesinin aleyhinde bulunuyorum. 
Yalnız birinci maddenin kabulünü rica ediyorum. 
(Handeler) Aşar mülgadır. Diğer bususatta vergi 
8 - 1 0 mislidir. O kadar. Diğer kısımları yoktur. Yal
nız aşarın mukabili hidematı devlet mukabilinde ne 
almak lâzım geliyorsa, onu mutlaka çiftçi vermelidir, 
demek ^ doğru değildir. Bütçeyi mutlaka çiftçinin ka
patmaya mecburiyeti yoktur. Bunu idia ediyorum. 
Şu noktanın anlaşılmasını bilhassa rica ederim. Son
ra vergiyi nasıl alabiliriz? Efendiler! Bizi asıl kuş
kulandıran ve vaktiyle Rumelide tatbik edilen teslis, 
tahmis usulleridir ve hakikaten bunlar memleekt için 
felâkettir. Harbi umumide bunları gördük, tahmisi 
de gördük, teslisi de gördük, tahmini de. Bunların 
da taraftarı değiliz. Öşür olduktan, yani öşür bedeli 
olduktan sonra her ne nam ile olursa olsun, madem
ki aslı zulümdür, onun doğuracağı şey de zulümdür. 
Onun için bu aşarı teslis, tahmis, hatta taşir veyahut 
tahmin suretiyle köylüye, çiftçiye ve halka zimmet 
kaydetmek doğru değildir. Bendeniz zannediyorum 
ki: Eğer tahriri basit yapılırsa - kadastro demiyo
rum - vekil beyefendi geçen defa kadastroyu yapaca
ğız demişlerdi. Bendeniz oğluma vasiyet edeceğim oğ
lum da torunlarına vasiyet etsin. Son zamanında 
vekil beyin torunlarını tebrik etsinler. Çünkü kadast
ro şimdiden bitecek bir şey değildir. Çünkü onu biz 
de ne vasaiti, ne de memuru vardır. Gerçi başlan
mıştır. Başlanmış şey bitmiş demektir ama ne vakit 
bitecektir, o da başka. Şimdi tahriri basit yapılırsa 
şayanı şükrandır. Yapılması mümkün olan bir şey 
vardır. Tahriri basit, tahriri adi. Fakat bu tahriri de 
Ankara'da yapılan tahrir gibi yapmayın. Efendiler! 
Memlekette tahriri adi yapılmaktadır. Ankara'da ya
pılıyor. Fakat kıymeti itibariyle ihtilâfatı muciptir. 
Tahsildar efendi benden vergi ister. Nerenin vergisi 
diye sorunuz. Filân yerde tarlanız vardır der. Benim 
öyle tarlam yoktur diye tahkikat yaparsınız. Dede
nizin tarlası varmış, vergileri sizin üzerinize kalmış. 
Halbuki dedemiz o tarlayı satmış tapusu başkasının 
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üzerine gitmiş. Şimdi tarlayı başkası ekiyor. Tarlanın 
içinde Hüseyin Efendi bulunuyor. Tapusu da Meh
met Efendinin, bu memleketteki hakkı tasarrufun mâ
nası da budur. Şimdi tahrir yapmak için memurlar ge
liyor. Bu tarla kimin? Mehmet oğlu Hüseyin'in, ve
resesi alâkadarı var mı? Sormuyor. Yalnız ben ver
giyi düşünürüm diyor, demek beni o malın sahibi ta
nıyor ve benden vergi istiyor. Binaenaleyh o malın 
sahibi diye beni tevsik et. Ondan sonra vergiyi iste. 
Bu itibarla tahriri adi yapılmalıdır. Fakat muhammi-
leri, messahları, naipleri beraber bulunmalıdır. Böyle 
muntazam bir surette ve 3 - 5 sene zarfında memle
ketin her tarafı tahriri adi ile tahrir edilir zannediyo
rum ve bunun getireceği varidat, aşarın getireceği va
ridattan fazla olur. Fakat bunda muarızlarımız bulu
nacaktır ve denilecektirki: Ekilmeyen tarlalar için de 
vergi isteyecekler mi? Bilhassa cesim arazi sahipleri 
bu hususta patırtı yapacaklardır ve diyeceklerdirki 
bu arazinin vergisini biz ödeyemeyiz. Neden derseniz, 
ekemedik de ondan derler. Bunun en büyük fevaidin-
den biri de memleketteki araziyi işletmeye sahipleri
ni sevketmektir. Mademki sen işletmiyorsun, işleyecek 
adamın uhdesine terk edersin veyahut işlettirirsin. 

Benimdir diye tefahür ederken, bu benimdir de
dirten kuvvetin masarif ihtiyar etmesi zarureti var
dır. Bu itibarla belki itiraza uğrayacaktır. Bendeniz 
bu itirazları ve buna şamil olarak vaktiyle Rumelide 
yapılan tahminin, teslisin ve bilhassa aşar alınmaya
rak böyle vergi alınmanın birçok arazi sahiplerini 
mahva sebebiyet vereceğini dermeyan edenler de bel
ki bulunacak. Fakat bendeniz onlara oradaki vazi
yetin lehilhamt Anadoluda olmadığını söylerim. Ora
daki vaziyet burada yoktur. Orada Bulgar çiftçile
rinin maiyyetinde olanlar grev yaptılar, çalışmadılar 
ve o suretle oldu. Fakat burada herkes çalışacaktır. 
Ekecektir ve karnını doyurmaya mecburdur. Çiftlik 
sahipleri de ataletten, benlikten kurtulmuş olacaktır. 
Onun için bendeniz bu lâyihanın bu şekiller dairesin
de tadili için tekâlif yani aşar tamamen ilga edilerek 
vergi kısmı ipka edilmek üzere, daha ziyade salâhi-
yattar olan Ziraat Encümenine bir kere uğrayıp gel
mesini rica edeceğim. Ve inşallah birinci Büyük Mil
let Meclisi Yunan Ordusunu Türkiye arazisinden na
sıl tart etti ise, ikinci Büyük Millet Meclisi de mem-
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lekette bu aşar beliğyesini inşallah tart eder. (İnşal
lah sesleri.) 

HALET BEY (Erzurum) — Ziraat Encümenine 
gitmesi hakkında teklif vardır. Evvelâ o teklifi reye 
koyunuz. 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkındaki müzakere 
bittikten sonra Vehbi Beyin teklifini reye koyacağım. 
Usule dair söz söylemediler. Esasa girdiler. 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Efendim! 
Aşarın usulü cibayetinin Anadoluda bir zulüm oldu
ğunu tasdik etmedik, gözleriyle görmedik kimse yok
tur, zannederim. Aşar usulü asırlardan beri gelen ve 
bilhassa köylülerin üzerinde tekasüf eden bir zulüm
dür. Şimdiki aşar usulünü; varidatımızın tenkisine 
badi olduğundan dolayı ipka etmek fikrini Heyeti Ce-
lilenizden hiçbiri terviç etmez. Çünkü zulmü intaç 
eden şeye kimse razı olmaz. Bahusus aşarın göveri-
ye taallûk eden kısmı Anadoluda bağlarımızı, bahçe
lerimizi söktürmüş ve yarıdan fazlası tarla haline gel
miştir. 

Bunlar malûmdur. Sonra bizim kabul ettiğimiz 
umdelerden birisi de aşarın usulü cibayetini ıslah et
mekti. İki - üç seneden beri bunu tatbik edemedik 
ve geç kaldık. Bu usulü kaldırdığımız gün köylü in
kılâbımızı hissedecektir. Şimdiye kadar köylü bu hu
susta bir şey hissetmemiş ve fiilen bir şey görmemiş
tir. Bu aşarın usulü cibayeti o kadar sakimdirki, şim
diye kadar istibdat Anadoluda bundan büyük bir zu
lüm yapmamıştır kanaatindeyim, 

Sonra Vehbi Beyefendi Hazretleri bu usulü ciba-
yetin hakikaten sakametine ve. bir zulüm olduğuna 
kanii olduktan sonra bu lâyihai kanuniyenin encü
mene iadesiyle tekrar tetkikini talep ettiler. Bu lâyi-
hayi tekrar encümene gönderir isek, elimizdeki büt
çe çıktıktan sonra bu lâyiha bu sene kalmak ve usu
lü cibayetinin bu sene de devam etmek ihtimali var
dır. Bu caiz değildir. Mademki usulü cibayetin sa-
kametini umumen kabul ediyoruz maddelere geçeriz. 
Maddelerde şayanı ıslah ve tadil noktalar varsa ıs
lah ve tadil ederiz. Binaenaleyh maddelere geçilme
sini teklif eiyorum. 

REİS — O dakika tenefüs edilmek üzere celseyi 
tatil ediyorum. 

Hitamı Celse; Saat : 3,00 
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İKİNCİ CELSE 

. Bed'i Müzakerat; Saat : 3,45 

REİS : KÂZIM PAŞA 

KÂTİPLER : Ragıp Bey (Zonguldak), Talât Bey (Kângın) 

REİS — Celseyi açıyorum. 
Aşar hakkındaki lâyihai kanuniyenin müzakeresi

ne devam ediyoruz. 
ABDULLAH AZMÎ EFENDİ (Eskişehir) — Söz

ler lehte, aleyhte, hakkında tasnif edilmelidir. 

Arkadaşlar! Cumhuriyetin iktisadi sahada atılmış 
ve atılacak olan feyizli adımlarından birisi şüphesiz 
aşar vergisinin kaldırılmasıdır. Arkadaşlar! İzahat 
verirken, bilhassa Vehbi Beyefendi, aşar vergisinin 
halk üzerinde ne gibi tazzikat yaptığını, ne yolda ada
letsizliklere badi olduğunu, hulâsa biran evvel bu
nun ilgasının musip olacağını beyan buyurdular. Bil
hassa verginin kaldırılmasını tasvip etmekle beraber, 
yerine konulacak olan verginin doğru olmadiğını ve 
bunun için yeniden tetkikat yapılmasını ve bina
enaleyh bunun için encümene havale edilmesini tek
lif ettiler. Arkadaşların bu beliyenin reffi için gös
terdiği tehakülü aynen bende hissetmekteyim fakat 
netice bu değildir. 

Arkadaşlar! Bu verginin biran evvel kaldırılması 
herhalde ilk maksadımız ve esaslı maksadımızdır. Bu
nunla beraber birinci maddenin kabulü, aşarın ilga
sı, diğer maddelerin de vakti ahara taliki birçok cihet
ten mahzurludur. Ziraat Encümeni mülâhazatını he
yeti umumiyede durudiraz söyliye bilecektir. Lâyiha
nın bilhassa bütçenin kabulünden evvel çıkması, aşar 
sikleti altında ezilenlerin bu seneden itibaren bir par
ça ferahlanması, hepimizin hassatan temenni ettiği
miz ehemmiyetli bir iştir. 

Vehbi Beyefendi aşar vergisinin mezahirinden bah
settikten sonra bunun yeni şeklinin de köylü için mu
zır olduğunu ve diğer vergilere, temettüğ gibi vesair 
vergilere, zam yapılmak veyahut diğer bir çare bu
lunmak gibi yapılacak olan tekliflerin tetkike tabi tu
tulmasını teklif ettiler. Bunun makamına kaim olacak 
şey, şüphesiz temettüğ vergisine zammiyat yapılma
sı ile elde edilecek varidat değildir. Çünkü temettüğ 
vergisi şehirlerde kazanç sahiplerinde nalınır. Mah
sulât ayrıca bir vergiye tabi tutulacak olursa ve bil
hassa şekli cibayeti iyi bir usûl üzerinde tespit edile
cek olursa bunun mahzuru pek az kalacaktır. Yeni
den bir vergi esasını bulmak, arkadaşlar, zanneder
sem senelere mütevakkıftır. Hamdi Beyin dediği gibi 
bir senede bu yeni verginin, yeni şeklin bulunması 
imkânı yoktur. Arazi vergisini tezyit edemeyiz. Çün
kü o esasen çok eski zamanda kaydolunmuş, gayri 
müsavi kıymetlerin, gayri müsavi miktarların bu defa 
tezyidinden daha fazla mahzurlar ve daha fazla ve 
daha başka adaletsizlikler vücuda getirebilir. Diğer 
vergilere zammedemeyiz. Çünkü diğer vergilerin ken
dilerine göre bir mikyası tetkiki, kendilerine göre 
bir mikyası vaz'ı vardır. Eğer aşarın biran evvel kal
dırılmasın ıarzu ediyorsanız bu kanunun Heyeti umu-
miyesini kabul edelim. Maddelere geçtikten sonra 
mahzurlu cihetleri teemmül olunabilir. 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Çok muva
fık. 

AHMET REMZİ BEY (Devamla) — Arkadaş
lar! Verginin aleyhinde idarei kelâm eden arkadaş
larımız onu meçhul bir zaman için talik etmekle, 
köylünün üzerinde bir senelik barın devamına razı 

MEHMET FUAT BEY (Kastamonu) — Arka
daşlar! Şu lâyihai kanuniye, aşarın ilgasından dolayı 
Türk çiftçilerinin kutsiyetle karşılayacağı bir kanun
dur. Arkadaşlar! Bu kanunu tetkik eden hükümete ve 
Maliye Vekiline birinci maddesi dolayısıyle azim te
şekkürler ederim. Fakat diğer maddelerine gelince: 
Yeninden kesilerek yakasına yapıştırılmış yama ya
pılmaktan ibarettir. İdama mahkûm bir adama son 
söz bahsedildiği halde, zürra için yapılan bu kanu
nun mütehassıs Ziraat Encümenine gitmemesindeki 
sebep nedir? Arkadaşlar! Ben oraya gitmesini ve da
ha salim usuller bulunması için oraya havalesini rica 
ederim. Böyle usulsüzdür. Buna dair bir de takrir 
takdim ediyorum. 

REİS — Buyurun Ahmet Remzi Bey! 
AHMET REMZİ BEY (Gaziantep) — Efendi

ler! Aşar vergisinin ilgası aleyhinde söz alan arka
daşlar, verginin mahzı zulüm olduğundan ve biran ev
vel def ve ref'i icabettiğinden esaslı surette bahsetti
ler. Bendeniz her şeyden evvel çoktan beri devam eden 
bu zulmün başımızdan kaldırılmasına - vesile olan 
hükümetimizi bilhassa Maliye Vekilimizi tebrik ey
lemeyi bir vazife bilirim. 
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oluyorlar, demektir. Ve deniyor ki bir taraftan kesi-
lön parça diğer taraflarına yamalanmaktadır. Hal-
(b|uki lâyihai kanuniyeyi okudum, esbabı mucibeyi 
de okudum. Onda köylülerin lehine bir çok tadilât 
vardır. Bir defa nispet değişiyor. Sonra şekli ciba-
yet değişiyor ve nihayet köylülerin lehine, köylüle
rin masarifi istihsaliyesinden vergi alınmayarak, ne
vama varidatı safiyesinden vergi alınmak şıkkı ihti
yar olunuyor. Şu takdirde eski kanun ile bugünkü 
teklif arasında zürraın lehine bu kadar fevait var 
ifeen, biz bu teklifi tehir ederek ikinci seneye atma
mız herhalde köylülerin aleyhine bir temennidir. 

Arkadaşlar! Âşâr vergisinin kaldırılması için şim
diye kadar esaslı adım atılmamasının sebebi, bunun 
mühim bir varidat olduğu, eski Maliye Nazırlarımı
zın bunu kaldırmakta pek korku hissettikleri mev-
zuübahis oldu. Bendeniz bu mütalâata şunu ilâve ede
ceğim ki, âşâr vergisinin kaldırılmamasının bir sebe
bi bu olmakla beraber esaslı sebebi, hükümetin ver
gilerin ahali üzerinde yaptığı tesiratla alâkadar ol
maması idi. Âşâr vergisinin tesiratı bilfiil gözlerimiz
le görülmektedir. Âşârın tedennisinin yegâne sebebi-
n araştırırsak herhalde bu sahada bulacağız. Gerek 
verginin sıkleti ve gerekse muhtelif adaletsizliği hak
kında Vehbi Beyefendinin saydıkları mahazire ben
deniz şu ciheti ilâve edeceğim : Âşâr vergisinin şe'kli 
tatbikinden mütevellit idarî, ahlâkî, içtimaî sahada 
olan bir çok mahazırdır. Âşâr vergisi sahai iktisa
diyatta bilhassa zürraımız üzerinde ne kadar muhrip 
bir tesir yapıyorsa, sahai içtimaimiz üzerinde de o 
kadar muhrip bir tesir yapmaktadır. Mültezim na-
mıyle zuhura gelen bir kısım halkın, tamamen fuzulî 
bir geçim yolu. tufeyli bir ticaret yolu bulmakla bir 
taraftan hükümeti aldatmak, diğer taraftan halkı taz
yik etmek, daha açıkça hükümetin yanıbaşında ayrı
ca bir hükümet, ayrıca taha'kkûm ve cebir yapmak
la içtimai sahada kabul edilemeyecek bir şekle gel
diğini hepimiz biliyoruz; Şekli cibayeti itibariyle bir 
an dahi heyeti âliyenizin ipkasına cevaz veremeyece
ği bu verginin herhangi bir sebeple olursa olsun teah-
bürü, başka bir tetkike tabi tutulması ne köylünün, 
nıe de verginin yüzünden mutazarrır olanların menfa
ati noktai nazarından doğru değildir. Onun için arka
daşlar, çok rica ederim maddelerde mahzurlu cihet
ler arkadaşlarca serdedilebilir. Teklifi kanuniyi şu 
veyahut bu encümene tevdi etmeyelim, maddelere 
geçelim. Orada herkes kendi mütalâasını ifade buyur
sun. (Doğru sesleri.) 

AHMET SÜREYYA BEY (Karasi) — Efendi
ler! Remzi Bey arkadaşımız kurunu vüstaî bir ma

hiyet gösteren âşâr vergisinin ref ve ihalesi esasına 
kuvvetle bastılar ve hatta o derece ileriye gittiler ki, 
bu lâyihai kanuni yenin herhangi bir maksadı tet
kikle çlsun bir gün dahi tehiri caiz değildir, madde
lere geçilsin, maddelerinin müzakeresi esnasında ne-
vakısı ikmal olunur, buyurdular. Bendeniz, âşâr ver
gisinin sureti katiyede lâğv edilmesini, daha doğrusu 
memleketten tard ve tebit edilmesini şiddetle ve ehem
miyetle istirham ederim. Ancak,. 

ZAMİR BEY (Adana) — Usul hakkında mı? 
AHMET SÜREYYA BEY (Devamla) — Evet 

usul hakkında söylüyorum. Yalnız zatıâliniz gibi ih
tisar etmesini bilmiyorum affedersiniz. 

ZAMİR BEY (Adana) — Estağfurullah. Çünkü 
bizim de söyleyeceklerimiz vardır. 

AHMET SÜREYYA BEY (Devamla) — Yalnız 
öteden beri bilmünasebe kerraren Heyeti Âliyenizin 
huzurunda İsrar ettiğim bir nokta vardır. Memleket
te böyle derin, içtimaî, sınaî, ziraî., her ne ise inkilâ-
bata vücut verecek kanunlar yapılırken çok dikkatli ve 
basiret olmaklığımız ve kanunların hayatı içtimaiye 
ve ahkâmı mevcudei kanuniye üzerine ika ettiği tesi
ratı çok hassas ölçülerle ölçmemiz lâzımdır. Esasa 
girmemek mecburiyetinde bulunduğum için, elimiz
de mevcut bulunan lâyihai kanuniyenin metni ile es
babı mucibe mazbatalarında ifade edilen ruhun ne 
kadar gayrı kâfi bir sarahatle ifade edilebildiğini teş
rih edemeyeceğim. Gerek bu nevakısın ikmali, gerek 
nizamnamei dahilimiz iktizasınca bir lâyihai kanu
niye Heyeti Âliyenize tevdi ve takdim edildiği za
man o lâyihanın ihtiva ettiği, taallûk ettiği, istinat 
ettiği İhtisas Encümenlerine havalesi ve onların tara
fından tetkiki zaruretine binaen ve iş zürraa, ziraate 
taallûk eden âşâr vergisinin lağvı ile onun yerine zür
ra üzerine tarh ve tahmil edilen verginin istifası ci
hetinden ibaret bulunduğundan dolayı, lâyihai kanu
niyenin Kavanini Maliye ve Muvazenei Maliye En
cümeni kadar ve belki onlardan daha mühim ve ak-
tem olarak Ziraat Encümenine gitmesi lâzımdır. Ni
zamnamei dahili hükmü sarihtir. Bu sarahat usulü 
olan şu mütalâayı sert ve Heyeti Âliyenizden nizam
namenin şu mevadma ittibağ etmiş olmak için lâyi
hai kanuniyenin 2 - 3 gün zarfında tetkiki için İhti
sas Encümenine havalesine karar verilsin; bunu istir
ham ediyorum. 

REİS — Efendim! Bu mealde,üç takrir vardır. 
VEHBİ BEY (Karesi) — Reis Bey! Bendenizin 

de buna dair bir takririm vardır. 
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REİS *— Heyeti Celile arzu ederse müzakereye 
devam edelim. Eğer takrir sahipleri İsrar ediyorlarsa 
reye arz edelim. 

HASAN FEHMİ EFENDİ (Kastamonu) — Zi
raat Encümeni azası buradadırlar. Mütalâatını ser-
dedebilirîer. 

AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) — Efendim! 
Elde mevcut lâyihai kanuniyenin usulümüzü tespit 
eden nizamnamei dahilinin sarahatine binaen gitme
miş bulunduğu ihtisas encümenlerine gitmesi lâzım
dır. Maruzatım sarihtir. Herhangi bir lâyihai kamı-. 
niyenin nizamnamei dahilî ahkâmı mucibince ihtisas 
encümenine gitmesi lâzım gelse ve fakat o encümene 
gitmezse Heyeti Umumiye müzakeresine iptidar ede
cek midir? Bu, üç encümene gitmesi lâzım olan bir 
lâyihai kanuniyenin encümenlerden birine gitmeyerek 
Heyeti Umumiyeye sevkedilmesi mahiyetindedir. Bi
naenaleyh iptüdardan takriri acizinin reye vaz edil
mesini rica ederim. 

Çiftçiler hakktnda en ağır vergi olan âşâr hak
kında karar verirken İhtisas Encümeninin mütalâası 
alınmamak doğru değildir. İhtisas Encümenine git
mesi, nizamnamei dahilî iktizasındandır. Binaenaleyh 
İhtisas Encümenine gitmesi zaruridir. Mahaza Heyeti 
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Celile arzu ederse burada müzakere edebilir. Fakat 
usulen Ziraat Encümenine gitmesi lâzımdır. 

BESİM ATALAY BEY (Aksaray) — İlk Büyük 
Millet Meclisinde pek nifi bir kanun vardır. 

Yerli mensucat giymek hakkında idi. Herhangi 
bir mütalâa üzerine Encümenlerden birisine gitsin 
dendi. Gitti uyudu, uyudu hâlâ da uyuyor. Şu ka
nun ki millî inkılâbın iktisat sistemini gösterir bir 
kanundur. Her iki inkılâbın; idarî, iktisadî ve malî bir 
sistemi vardır. Bu da bizim malî bir sistemimiz ola
caktır. Bunun tehiri caiz değildir. Bunu Encümene 
göndermek, gene askıya almak demöktir. Zaten En
cümen, bunu kabul etmiş, muvafık görmüş. Söz alan 
arkadaşların sözleri ikmal edilmeyince, mütalâa din
lenmeyince, gidecekse gitmemelidir. 

REİS — Usûl hakkında icabı kadar söz söylen
miştir. Bu bapta takrirler vardır. Reye arz edece
ğim. Heyeti Celile arzusunu izhar etmiş olur. 

Riyaseti Celiyeye 
Bir lâyihai kanuniyenin ihtiva ettiği ahkâmı umıı-

miyenin taallûk ettiği İhtisas Encümenlerince tetkiki 
nizamnamei dahili hükmü iktizasından iken, zür-
raa ve ziraate taallûku derkâr olan işbu lâyihai ka
nuniyenin Ziraat Encümenimizce tetkik edilmediği 
lâyihai mezkûrenin mütalâasından anlaşılmaktadır. 
Binaenaleyh lâyihanın usulen Ziraat Encümenine ha
vale edilmesini teklif ederim efendim. 10.2 .1341 

Karesi 
Ahmet Süreyya 

(Ret sesleri, kabul sesleri.) 
MUFITAR BEY (Trabzon) — Takririn reye vaz'ı 

hakkında maruzatta bulunacağım. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — Bir 
çok arkadaşlar, bunun Ziraat Encümenine gitmesi ta
raftarıdır. Fakat arzu edilen şey bir parça tenevvür 
etmektir. Şimdi, ta'kriri reye konur da ret edifirse en
cümene gitmemek lâzımdır. Kabul olunursa müzake
reyi kesmek lâzımdır. Onun için bu, bir meseleyi müs-
tehiredir. Söz alanlar, sözlerini söylesinler. Müzakere 
cereyan etsin, ne suretle intibağ hâsıl olursa o su-* 
retle müzakere eder. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Bendeniz de bu
nu söyleyecektim. Encümene gitmesine taraftar olan
lar, ekseriyeti teşkil etmektedir. Encümene gitmesine 
karar verecek olursanız müzakere ortadan kesilecek
tir. Vehbi Bey, istediği kadar söz söyledikten sonra 
şimdi lâyihanın Encümene gitmesi lâzımdır diyor. 
Vehbi Bey, bizi de düşünsünler ki biz de söz söyle-

10 . 2 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim! 
Ziraat Encümeni sureti hususiyede içtima etti. İki 
Encümenden çıkan lâyihai kanuniyeyi tetkik buyur
dular. Neticede muvafık kaldılar. Ziraat Encümeni
ne gitmesini arzu etselerdi Mazbata Muharriri Bey 
talep ederlerdi. 

ZAMİR BEY (Adana) — Muhterem arkadaşlar! 
Bu kanun çok mühimdir. Bendeniz bunun müzakere 
edilmesini çök faydalı buluyorum. Arkadaşlarımız
dan daha güzel fikir, daha güzel mütalâa dermeyan 
edecek vardır. 

Binaenaleyh burada biraz müzakere edilecek olur
sa içimizdeki bir çok arkadaşlarımız kanaatlerini söy
lerler, fikirlerini söylerler, tenevvür ederiz. Ziraat En
cümenine gitmek lâzım geliyorsa oraya da gider ve 
Ziraat Encümeni o istikâmette yürür. Bendeniz mü
zakerenin devamını teklif ediyorum. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Reis Beyefendi! Şûrayı 
Devlet lâyihası Dahiliye Encümeninden buraya gel
dikten sonra heyeti umumiyesinin müzakeresine baş
landığı sırada arkadaşlarımızdan Süreyya Bey, aidi
yeti cihetiyle ve ahkâmı kazaiyeyi ihtiva etmes'i do-
layısıyle tetkik edilmek üzere Adliye Encümenine git- • 
meşini talep ettiler. Adliye Encümenine gitti. I 
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yşceğiz. Ben de söyleyeyim. Ondan sonra Encümene 
gitsin. Encümen bütün fikirleri görsün ve ol veçhile 
tetkik ederse daha iyi çıkar. 

REÎS — Efendim! Müsaade buyurunuz. Usulü 
müzakere hakkında cereyan eden münakaşattan an
laşılıyor ki rüfekayı kiramın bazıları Encümene git
mesine taraftardır ve bazıları da müzakerenin deva
mına taraftarlar. Ekseriyetin hangi tarafta tezahür 
edeceği, ancak takrirlerin reye vaz edilmesi ile belli 
olacaktır. 

: (Karesi Mebusu Ahmet Süreyya Beyin takriri 
tekrar okundu.) 

REİS — Efendim! Bu mealde Kastamonu Me
busu Mehmet Fuat Beyin de bir takriri vardır. Bi
naenaleyh ikisi de aynı gayeyi istihdaf ediyor. Onun 
için reye arz ediyorum. Ziraat Encümenine havale
sini kabul buyuranlar el kaldırsın... Kabul buyurma-
yanlar el kaldırsın... Ziraat Encümenine havale edil
mesi kabul edilmiştir efendim. 

(Zamanla mukayyet olsun sesleri.) 
! Efendim! Zamanla mukayyet olmasına dair bir 

takrir vardır. Okunacak. 

Riyaseti Celileye 
Âşâr Kanunu Heyeti Umumiye kararıyle Ziraat 

Encümenine gönderildiği takdirde üç gün zarfında 
tejtkik ve Heyeti Umumiyeye iadesini teklif eylerim. 

Giresun Mebusu 
Kâzım 

REİS — Efendim! Bu takriri tasvip buyuranlar 
el kaldırsın... Tasvip buyurmâyanlar el kaldırsın... 
Tasvip buyurulmuştur efendim. (Üç gün zarfında ge
lecek sesleri.) 

! ZBKt BEY (Gümüşhane) — Ziraat Encümeninden 
ç<f>k rica ederiz. Bu meseleyi üç gün zarfında tetkik 
edip göndersin. 

• \ 2. — Şurayı Askerinin teşkilât ve vazaifi hakkmda 
(1/557) numaralı kanun lâyihası ve Müdafaai Milliye 
Encümeni mazbatası: (1) 

REİS — Efendim! Şurayı Askerî hakkındaki Ka
nunun müzakeresine devam ediyoruz. Birinci madde 
okunacaktır. 

Madde 1. — Yalnız vakti hazarda icrayı faaliyet 
etmek ve merkezi hükümette bulunmak üzere âli Şû
rayı Askerî ihdas olunmuştur. 

(1) Evveliyatı 12 nci cildin 40 ve 41 nci içtima za-
bulantıdadır. 

Şûrayı Askerinin vazifesi berveçhiâtidir : 
(A) - Berrî, bahrî ve havaî kuvvetlerden mürekkep 

Cumhuriyet Ordusunda terfi ve taltif esasatını Kava-
nini mahsusa ahkâmı dairesinde tespit ve lüzum gör
düğü halde bu esasat hakkında tadilât teklif eder. Fır
ka ve Kolordu Kumandanları ile muadillerinin tayin, 
tebdil, tekaüt gibi muamelâtı zatiyesi hakkında karar 
ittihaz eder. Bu kararlar makamatı aidesince icra olu
nur. 

Atideki (>B) fıkrası hakkında âli Şûrayı Askerinin 
mütalâası alınır. 

(B) - Müdafaai Milliye ve Bahriye Vekâletleri büt
çeleri, hazari ve seferi teşkilâtı askeriye, 

Hazari vazülceyş, 
Mühim tesisatı askeriye ve fabrikaların inşaat ve 

tesbihat sefaini cedidei harbi yenin evsafı esasiye ve 
kadrodan çıkarılacak sefaini harbiyenin feshi, 

Talim ve terbiye esasatı, 
Kavanini Askeriye, 
Memleketin Müdafaa âliyesi noktai nazarından 

beni, bahrî, hava» esasatı, 
Nevakii müstahteme ve üssü bahrilerin ihdası ve 

tarzı inşaası ile ilgası, Cumhuriyet Ordusunda kıyafet 
ve teçhizatı askeriyenin tespiti, 

Turuku sevkülceyşiyenin nerelerde yapılması iktiza 
edeceği, 

Orduya henüz daihil olmayan efradı memleketle 
muvazzaf hizmetini bitirmiş olan evlâdı vatanın mü
dafaai memleket noktai nazarından kabiliyetlerinin 
tezyidi, 

Müdafaai Milliye ve Bahriye Vekaletleriyle Erkâ
nı Harbiyei Umumiye Riyaseti lüzum gösterdiği tak
dirde atideki (C) fıkrası hakkında Şûrayı Askerî mü
zakere ve müdavelei efkâr eder. 

(C) - Seferberlik esasatına ve ihzarı icrasına müte
allik mevad, 

Erkânı Hafbiyenin lüzum gördüğü derecede ta
haşşüt planları, 

REİS — Efendim! Birinci madde hakkmda söz 
isteyen var mı? (Hayır sesleri) Maddeyi reye arz edi
yorum. Kabul edenler el kaldırsın... 

ARİF BEY -(Eskişehir) — Hangi madde? 
REİS — Birinci madde. 
ARİF BEY (Eskişehir) — Ayrı ayrı fıkraları var

dır efendim. Ayrı ayrı müzakere edilmesi ve ayrı 
ayrı reye konması lâzımdır. 

REİS — Efendim! Heyeti Celile o suretle arzu 
buyurursa o yolda müzakere ederiz. Fakat söz alan 
olmadığı için bendeniz de o suretle reye vaz ettim. 
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ARİF BEY (Eskişehir) — Efendim! Bir inci mad
denin birinci fıkrası böyle başlar : «Yalnız vakti ha
zarda icrayı faaliyet etmek ve merkezî hükümette bu
lunmak üzere Âli Şûrayı Askeri ihdas olunmuştur.» 

Diğer fıkralar da vazaifine aittir. Bunlar hakkın
da... 

REİS — Arif Beyefendi! Söz istiyor musunuz? 
Söz isteyen olmadığı için maddeyi reye koymak mec
buriyetindeyim. 

ARİF BEY (Eskişehir) — Efendim! Hepsi birden 
reye konmaz. 

REİS — Söz isteyen olsaydı hakkınız vardı 
Arif Beyefendi! Fakat söz isteyen olmadığı için mad
denin hepsini birden reye koydum. Heyeti Cdile na
sıl tasvip buyurursa o yolda yaparız. Şimdi zatı âliniz 
söz istiyor musunuz? 

ARİF BEY (Eskişehir) — Müsaade buyurulursa 
birinci madde bir çok hususatı ihtiva etmektedir. Her 
birerleri ayrı ayrı fasıldır. Bir çok fıkraları bir çek 
mevadı vardır. Eğer yalnız birinci fıkra reye konursa 
o vakit olamaz. Heyeti Celilenizin içinde kabul edece
ği edemeyeceği kısım vardır. Onun için bendeniz her 
bir fıkranın ayrı ayrı reye vazmı teklif ediyorum. 
Heyeti Celileniz bu suretle müzakereye karar veısin. 

HASAN FEHMİ EFENDİ (Kastamonu) — Zatı 
Âlinizce hangi' fıkra mahzurlu ise o fıkrayı izah eder
siniz. 

REİS — Müsaade buyurunuz, Arif Beyin mütalâ
aları nizamnarnei dahiliye muvafıktır, tasvip buyurur
sanız müzakere edelim. (Hayır sesleri) kabul buyu
rursanız reye koyacağım. Kabul edenler el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. Bu 
suretle müzakere edilecektir. Okunan birinci fıkra 
hakkında söz isteyen var mı? 

ARİF BEY (Eskişehir) — Hangi fıkra? Nereye 
kadar efendim? 

REİS — (A) fıkrası. 
ARİF BEY (Eskişehir) — (A) değildir. Evvelâ 

birinci maddenin ilk fıkrası, sonra (A) fıkrası. 

REİS — Efendim! Birinci madde (A) fıkrasına 
kadar okunacaktır. 

Şûrayı Askerî Kanunu 
Madde 1. — Yalnız vakti hazarda icrayı faaliyet 

ve merkezî hükümette bulunmak üzere âli Şûrayı As
kerî ihdas olunmuştur. 

REİS — Efendim! Birinci maddenin birinci fıkra
sını kabul edenler el kaldırsın... Etmeyenler el kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

Şûrayı Abkerinin vazifesi berveçhiatidir : 
(A) - Berrî, bahrî ve havaî kuvvetlerden mürekkep 

Cumhuriyet Ordusunda terfi ve taltif esasatrnı Kava-
nini mahsusa ahkâmı dairesinde tespit ve.lüzum gör
düğü halde bu esasat hakkında tadilât teklif eder. 
Fırka ve Kolordu Kumandanlarıyle muadillerinin ta
yin, tebdil, tekaüt gibi muamelâtı zatiyesi hakkında 
karar ittihaz eder. Bu kararlar makamatı aidesince 
icra olunur. 

KESEYİN RIFKI BEY (Edirne) — Efendim! 
Terfi, taltiften bahsedilmiş. Bunun bir de mukabil 
tarafı vardır. Meselâ: Tecziye, o da Şurayı Askerinin 
vazifesi meyanına ithâl edilmelidir. Sonra zapturap, 
Kavanini dahiliye bunları hakkında da Şurayı As
kerinin vazifesi şamildir. Sonra bir noktada bende-
nizce mucibi tavzihtir O da (muadillerinin) deniyor. 
Bu cihet tavzih edilmek lâzımdır. İlerde dedi kodu-
yu mucip olabilir. Fırka Kumandanlarının muadil
leri zannediyorum, bunların muadilleri ancak bah
riye sınıfında araştırılacaktır. Her ne ise şimdiden 
tespit edilip buraya yazdırılmalı ve bu kelime bura^ 
dan kaldırılmalıdır. 

REİS — Arif Bey buyurun! 
ARİF BEY (Eskişehir) — Geçen müzakerelerde 

Şurayı Askerî hakkında verilen izahattan Heyeti Ce-
lilenizi kâfi derecede tenevvür ettiğini zannediyo
rum. Geçen müzakereyi telhis edecek olursak şöyle 
bir neLice çıkıyor: İki şura vardır. Biri Âli Şura, di
ğeri Askerî Şuradır. Kâzım Karabekir Paşa Hazret-: 
lerinin bertafsil izah buyurdukları veçhile âli şura: 
Memleketin müdafaa ve taaiisine muadil olan huku
ku esasiyeyi tespit eder. Vazifesi askeri olmaktan 
ziyade siyasî, idarî, malî ve iktisadidir. Şurayı As
keriye gelince: Bu Şurayı Askerî, sırf askerî olan 
mesaili mühümmeyi tetkik ve bu husustaki mütalâ
alarını arz eder. Binaenaleyh gerek vazife ve gerek
se salâhiyet ve gerekse mahiyet itibariyle yekdiğerin-
den büsbütün ayrı olan bu şuraların tevhidi muva
fık olamıyacağı kanaatindeyim. Şurayı Askerinin 
teşkili memleket için çok nafi ve lüzumlu bir teşki
lattır. Katiyen ihmal edilemiyecek teşkilâtı askeriye-
mizdendir. Binaenaleyh bu teşkilâta tamamen taraf
tarım. Fakat Encümenin böyle getirmiş olduğu karı
şık bir şuraya sureti katiyede muhalifim. 

Bu mütalâatımı arz ettikten sonra gerek hükü
met tarafından, gerekse encümen tarafından hemen 
aynı mealde tespit edilmiş ve heyeti ceîilenize tak
dim olunmuş bu âli şura hakkında mütalâamı arz 
edeceğim. 
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ALÎ BEY (Rize) — Geçen seneden beri çok din
lemiştik. 

ARİF BEY (Devamla) — Efendiler! Onbeş gün
den beri geçen yani Şurayı Askeriye taallûk eden 
mjüzakeratın zabıt ceridesi henüz tab ve tevzi edil
memiştir. Bu noktai nazardan bittabi hatırımda ka-
lah hususatı arz edeceğim. \ 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Fıkra hak
kında söz söyliyeceklerdi, kanunun heyeti umumiye-
si hakkında söz söylüyor. 

MÜFİT BEY (Kırşehir) — Her madde ayrı ayrı 
müzakere ediiecok ve cevap verilecektir, bu zaittir. 

ARİF BEY (Devamla) — Fethi Beyefendinin ge
çen defa vaki olan beyanatında Şurayı Askerinin is
ticar i mahiyette olduğunu ve fakat kumanda ma-
k^matı âliyesinin böyle hükümet tebeddülü ve siyasî 
cöryanlar ile müteessir olmamasını temin için bu şu-
rajya; terfi esasatıyle, bilhassa Fıkra ve Kolordu Ku-
mjandanları gibi büyük makamlar işğâl eden büyük 
kı)ımandanların azli, tebdili salahiyeti verilmiş oldu
ğunu ifade buyurmuşlardı zannederim. 

BAŞVEKİL VE MÜDAFAAt MİLLİYE VE
KİLİ ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — Evet. 

; ARİF BEY (Devamla) — Ayni zamanda gene 
hatırımda kaldı ise, Rauf Beyin bir sualine karşı Fet
hi Beyefendinin vermiş oklukları cevapda, hükümetin 
arzu ettiği zaman Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi
nin tebdili salâhiyetini de haiz olduğunu ifade bu
yurmuşlardı. 

ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — Tabiî. 
i ARİF BEY (Devamla) — Şimdi efendiler! (A) 

fıkrasına göre, Fıkra ve Kolordu Kumandanrariyle 
miuadillerinin tayin, tebdil, tekaüt hakkı yalnız şura
ya verilmiştir. Ordu Müfettişlerine verilmemiştir. 
Uzun müddet devamı faaliyetlerini arzu ettiğimiz 
Fethi Bey hükümeti, farzedelim diğer bir hükümet 
tajrafmdan istihlaf edilmiş olsun. 

: Hükümet istediği zaman Erkânı Harbiyei Umu
miye Reisini tebdil edecek. Şu kanun mucibince yani 
bı̂  lâyiha aynen kabul edildiği takdirde ordu mü
fettişlerinin tayin ve tebdili Erkânı Harbiyei Umu
miye Riyasetine verilmiştir. Şu halde Erkânı Har
biyei Umumiye Reisi Ordu müfettişlerini tebdil ede
bilecektir. - Eder, etmez o başka bir meseledir - Fa
kat; kanun buna müsaittir. Şu halde efendiler! Erkânı 
Hİarbiyei Umumiye Reisi ve başta Ordu Müfettişleri 
oltnak üzere dört, bir de Müdafaa! Milliye Vekili 
bşş Bahriye Vekili altı, Şurayı Askeride ekseriyeti 
teinin ederler. Şurayı Askerî (11) kişiden mürek

keptir. Bu kanun mucibince altısı hükümetten arzu 
edildiği gibi nasıp ve tayin edilecek bir şekilde temin 
edileesktir. Şu halde Hükümet her zaman Şurayı As
kerîde ekseriyeti temin edebilir. Bu ekseriyeti temin 
ettikten sonra Kolordu ve Fıkra Kumandanları için 
de icap eden tadilât yapmakta muhtardır. Şu halde 
görülüyorki kanunun bu şekli, bu lâyihanın bu su
rette kabulü halinde Hükümet arzu ettiği gibi Ordu 
Müfettişlerini, Kolordu Kumandanlarını, Fırka Ku
mandanlarını azil, tebdil ve tayin edebilir. Şu hal
de Fethi Beyefendinin buyurdukları gibi bu salâhi
yetin verilmesindeki maksat tamamıyle temin edil
memiştir. Halbuki bundan daha evvel yapılmış olan 
Şurayı Askerî Lâyihaları gözden geçirilecek olursa 
orada kayıt şöyledir: Fırka Kumandanları ve daha 
büyük makamatı âîiyeye tayin kılınacak zevat, ya
ni bundan maksat Ordu Müfettişleri de Şurayı Aske
rinin salâhiyeti dahiline verilmiştir. Onların azil ve 
nasbi, eğer buraya Ordu Müfettişleri kaydını ilâve 
edecek olursak o zaman Ordu Müfettişleri üzerine 
müessir olarmyacağı için azil ve tebdillerinde, yalnız 
Müdafaai Milliye Vekilinin veya Bahriye Vekilinin 
reyinin inzimam etmesiyle hiç bir şurayı askerî ekse
riyeti temin edemez. Şu halde Şurayı Askerîde Hü
kümetin veyahut Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi
nin arzu ettiği şekilde tadilât yaptırmağa imkân ha
sıl olur. Binaenaleyh Orduyu bu gibi temevvücatı si-
yasiyeden masun bulundunnak arzu ediyorsak bu 
fıkraya behemahâl Ordu Müfettişleri kaydının ilâ
vesi lâzımdır. Encümende bu Şurayı Askerî Kanunu
nun müzakeresinde maatteessüf bulunamadım. Son 
zamanlarında yetişebildim. Orada bunu mevzuiba-
his ettiğim zaman bazı arkadaşlarımız itiraz olarak 
şu mütalâayı dermeyan ettiler ve dedilerki, Şurayı 
Askerî azalarının bir kısmı Kolordu Kumandanları
dır. Kolordu Kumandanlarının Ordu Müfettişleri 
hakkında beyanı mütalâa etmeleri, rey vermeleri 
doğru olamaz. Bunu noktai nazardan Ordu Müfet
tişlerini çıkardık dediler. Efendiler! Gene Encümen 
takdir buyururki, Şurayı Askeriye tayin buyurula-
cak Kolordu Kumandanları, behemahâl Ordu Mü
fettişliğine namzet olan müntehap zevattır ve bunlar 
hiç şüphesizki generaldir. Belki bu şurada, Ordu 
Müfettişlerinin azli deşil en ziyade bir yere tayini 
mevzuibahis olur. Bir Ordu Müfettişini durup du
rurken bilâsebep azil etmek, tebdil etmek gibi-- ka
rar, o kadar kolay verilecek bir karar değildir, çok 
mühim sebepler lâzımdır. Bir münhal vaki olur, o 
münhalin yerini ikmal etmek için ise, zaten bu şu
rayı Askeride aza bulunan Kolordu Kumandanları 
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için bir karar ittihaz edilecek demektirki, Kolordu 
Kumandanlarının, kendi arkadaşları hakkında böyle 
bir karar vermesinde hiç bir mahzur yoktur. Efen
diler! Farzımuhal olarak ufak bir mahzur mutasav
ver olsa bile - ki bendeniz de hiç bir mahzur yok
tur - Âli Şuraya Aza olmuş bir generalin artık rüt
besi Mirliva ve Ferik imiş bu, mevzuibahis olamaz, 
bunlar aynı hukuka ve aynı salâhiyete malik olması 
iktiza eder. Aksi takdirde müzakerelerde de bunla
rın müessir olması icapeder. İcabında bir ferik, bir 
bir müşirin dermeyan ettiği mütalâayı red ve cerh 
edecektir. Eğer esas itibariyle düşünülecek olursa 
bu da münasiptir. Şurayı Askeride uzun uzun tet-
kikat yapabilmek için bu zevatın hepsini aynı hu
kuk veaynı salâhiyette talakki etmek iktiza eder. Bu 
noktai nazardan bendeniz büyük bir mahzur görmü
yorum. Farzımuhal olarak biraz mahzur olduğunu 
farz edersek bile, bunden evvel bahsetmiş okluğum 
mahzur çok mühimdir. 

Yani Hükümetin arzu ettiği zaman müessir ola
bilmesi vaziyeti vardır ki, bu kolay kolay kabili iza
le ve kabili tefsir değildir. Bu noktai nazardan be-
hemahâl buraya ordu müfettişleri kaydının ilâve
sini elzem ve zaruri görmekteyim ve bunun için bir 
takrir takdim ediyorum. Efendileri Yine bu lâyihai 
kanuniyede ordunun teçhizat ve kıyafeti askeriye
sinin tespiti hakkı da Şûrayı Askeriye verilmiştir. 
Bittabi buna Hükümet muvafakat ettikten sonra 
Müdafaai Milliye Encümeninin de muvafakat et
mesi lâzım gelirken bilmiyorum ne mülâhaza üze
rine Encümen bunu çıkarmıştır. Efendiler: Teçhizat 
ve kıyafetin çok ehemmiyeti vardır. Vücuda uy
mayan bir kıyafet, bir elbise, zaman ve ihtiyaca 
göre ne yol yürütebilir ve ne de yürüyüş yaptırabilir. 
Binaenaleyh bunlar, âriz ve amik tetkik edilecek 
hususattandır ve Hükümet çok iyi düşünmüştür ve bu 
teçhizat ve kıyafeti Şûrayı Askerinin vazifesi me-
yanına ithal etmiştir. Binaenaleyh bendeniz de bu 
fikirdeyim bunun da maddeye ilâvesi lâzımdır. 

AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) — Var efen
dim. 

ÂRÎF BEY (Devamla) — Hayır yoktur. Vazife
si meyanında yoktur. O Hükümetin teklifindedir. 
Encümeninkinde yoktur. 

AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) — Müda
faai Milliye Encümeninin mazbatasında ve altın
da kabul ettiği fıkrada altıncı sayfada, efendim. 

ARİF BEY (Devamla) — Efendim! B fıkrasında-
dır. Daha oraya gelmedik. Vazife ve salâhiyeti
ne aidolan A fıkrasından bahsediyoruz. 

AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) — Başta var. 
ÂRÎF BEY .Devamla) — Bu teçhizat ve kıyafe

ti askeriyeye taallûk eden hususun dahi (A) fıkra
sına ilâvesini arz ve teklif ediyorum. 

Esliha ve cephane meselesi hakkında Heyeti 
Celikriize fazla söz söylemeye hiç hacet görmü
yorum. Müdafaai Milliyeye taallûk eden esliha ve 
cephane meselesi, hem milyonlara arzı iftikâr eder 
ve hem de memleketin müdafaasına taallûk eder. 
Eğer bu esliha, bu cephane iyi düşünülerek alın
mayacak olursa, hem milyonlarımız heder olur, 
hem de memleketin müdafaası tehlikeye düşer. Bu 
hususta bazı fena misallerde vardır. Binaenaleyh 
bu esliha ve cephane kısmı mutlaka mütehassıs 
ve ilmî bir heyet tarafından tetkik edilerek ihtiya-
catı asliyeye göre tayin edilmesi lâzımdır. Silâhlar 
ne gibi havasa malik olmalıdır, cephanesi ne tarz
da olmalıdır. Bunlar hakkında karar verebilmek 
için mutlaka 'bir Encümeni ilmînin ihtisasına ve ka
rarına mütevakkıftır. Bunu lâalettayin Müdafaai 

Milliye Vekâleti üzerine bırakmak bendenizce doğ
ru değildir. Sonra efendiler; Teşkilâtı Askeriye 
meselesi hakkında - bilhassa heyeti âliyenizi pek zi
yade alâkadar edeceği için - bu bapta biraz malû
mat arz edeceğim. Yalnız çok tafsilât itasına ne vak
timiz ve ne de zemin müsaittir. Yalnız kısaca arzı 
malûmat edeceğim ki bunun Şûrayı Askerinin vazi
fe ve salâhiyeti meyanına ithali lâzım ve zaruridir. 
Efendiler! Teşkilâtı Askeriye bir içtihat meselesi
dir. Bazı kumandan böyle düşünür, bazı kumandan 
şöyle düşünür, bazı Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi 
şöyle düşünür. Bu, ancak ilmî ve ihtisasî bir En
cümenin vereceği bir kararla taayyün eder, Mem
leketin, arazinin ahvali, askerimizin ve zabitleri
mizin kudret ve kabiliyeti nazarı dikkate alınarak 
teşkilâtı askeriyeyi tespit etmek lâzımdır. Ufak bir 
misâl arz edeceğim:. 

Yunanlıların karşımızda üç kolordusu, takriben 
8 - fırka idi. Bizim ordumuz altı kolordu ki takri
ben 19 -. 20 fırka idi. Fakat ateş kuvveti itibariyle 
hesap ederseniz top, tüfek, makineli tüfek vesaire 
itibariyle Yunanlılar bizim birbuçuk mislimiz idi. 
Bizim 1 9 - 2 0 fırkamız olduğu halde Yunanlıların 
ateş kuvvetleri bizim birbuçuk mislimiz idi. Bu, teş
kilâtı askeriyeye taallûk eden hususattandır. Bir fır
ka (3 000) mevcudunda olur, ( 5000) mevcudunda 
olur. (10 000) mevcudunda olur. Geçenlerde bilmü-
nasebe arz etmiştim; Müdafaai Milliye bütçesinden 
iktisat yapılabilir mi? Evet yapılabilir. Bendeniz me-
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sunyetini deruhte edebilirim. Beş milyon lira iktisat 
edeceğim ve yapacağımız teşkilât memleket için da
ha nafi olacaktır. 

ALİ SAİP BEY (Kozan) — Öyle ise seni Müda-
faai Milliye Vekili yapalım! 

HÜSEYİN HÜSNÜ EFENDİ (İsparta) — Öyle 
ise Müdafaai Milliye Vekâletine namzetsiniz! 

;ÂRİF BEY (Eskişehir) — Efendiler! Mevcudu 
çok olmak üzere, cüz'ü tamlar adedini tenkis et
mek usulü hemen ekseri ordularda kabul edilmiş 
bir prensiptir. Çanakkale'de yaptığımız muhabere
lerde fırkalarımızın mevcudu onbin, onbeşbin idi. 
Halbuki İstiklâl Harbinde fırkalarımızın adedi, 
•3 000, 3 500, 4 000 idi. Bundan ne çıkar? Evet bun
dan çok şey çıkar. 18 fırka yerine 10 fırka kabul 
ettiğimiz zaman sekiz fırkanın karargâhı bir kere 
ortadan kalkacak. Levazsmatı, teferruatı ortadan 
kalkacak, vasaiti de o nisbette ortadan kalkacak. 
Bir1 kere sekiz fırka kumandanına vereceğiniz se
kiz otomobilden kurtulacaksınız (Handeler) bittabi 
on fırka olunca onun bir iki kolordusu tabi orta
dan kalkacak ki üçer otomobilden altı otomobil de 
ortja.dan kalkacak. Binaenaleyh efendiler, gerek büt-
çerjıizden iktisat ve gerek çüz'ü tamlarımızı daha 
ziyade takviye ve tarsin etmek noktai nazarından 
teşkilâtı askeriyede tadilât yapılabilir. Bu noktai 
nazardan arz etmek isterim ki teşkilâtın askeriye 
çok mühim bir meselede uzun tetkik ve tetebbua 
ihtiyaç messeder, uzun münakaşalara değer bir zemin
dir. Onun için behemahal Şûrayı Askerinin salâ
hiyeti meyanmda bulunması lâzımdır. Binaenaleyh 
bu ı mâruzâtımı bir takrirle heyeti celilenize arz 
ediyorum.. 

(A) Fıkrasına atideki cümlelerin ilâvesini ve 
ayr» ayrı reye vaz'ını teklif ederim. Bir, kıyafet ve 
teçhizatı askeriyenin tespiti. İki, ordu namına mu
bayaa olunacak esîiha ve cephane ve malzemei har-
biyenin evsaf ve şeraithıin tespiti. Efendiler! Şu ka
dar silâh, şu kadar cephane alınsın diyecek değildir. 
Heyeti Cclilenizin tensip buyuracağı para ile ne 
cinjs ve ne evsafta silâh ve cephane alınacağını tes
pitken ibarettir. Maksat budur: Geçende bir zatı 
muhterem buyurduki, Şûrayı Askerî 100 milyon li-
raîjk bir şey teklif ederse? Hayır hayır, teklif ede
cek değildir. Alınması lâzım geten esîiha ve cepha
nenin evsaf ve şeraitini tayin ve tespit edecektir. 
Yoksa başka bir vazifesi yoktur. 

Üçüncüsü de: Hazari ve seferi teşkilâtı askeri
yedir, bunun da kabulünü teklif ederim. 
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' AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) — Bir sual ' 
soracağsm. 

ÂPdF BEY (Eskişehir) — Ben mazbata muhar-
| riri değilim. 
[ AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) — Öyle ise 
! söz istiyorum. 
! MAZBATA MUFIARRİRİ EKREM BEY (Rize) 

— Heyeti Celiknizi en kısa yoldan tenvir edcbil-
I msk için evvelâ şunu söylemek mecburiyetinde ka-
i lıyorum. Burada bir (A) bir de (B) fıkrası vardır. 
! Arif Beyefendinin uzun uzadıya söylemiş oldukîa-
i rı sözlerin neticesi, şu (B) fıkrasında olan birkaç şe-
j yin (A) fıkrasına geçmesini temin içindir. 

Efendiler! Buradan nazarı dikkati âlinizi Hü-
I kümetin yapmış olduğu teklife sevketmek istiyorum 
i ki orada (A) fıkrası hakkında şunu söylüyor. (İşbu 

hususat hakkında, işbu (A) hususatı hakkında Âlî 
j Şûrayı Askeride ekseriyeti ârâ ile karar ittihaz olu-
j nur.) Bendeniz Encümende bu noktada arkadaşlar

dan biraz ayrı kaldım. Şimdi bendeniz bu noktai 
I doğru bulmuyorum. Sebebi: (İşbu hususat hakkın

da Âlî Şûrayı Askeride ekseriyeti ârâ ile karar it-
| ti ha?: olunur) diyor. YaÜmız işbu hususat hakkında 
I değil, her türlü hususat hakkında elbetteki ekseri

yeti ârâ ile karar verilir. 
ÂRÎF BEY (Eskişehir) — İstişare ile... 

EKREM' BEY (Devamla) — Müsaade buyurun! 
Bir Mecliste karar verebilmek çin en fazla rey veri
len nokta muteber olur. B,u pek tabiî bir mesele
dir. Herkes ayrı ayrı kararını verirse bu nasıl olur? 
O zaman Şûrayı toplamaya lüzum yoktur. Birinci 
Ordu Müfettişinin mütalâasını isteriz, İkinci Or
du Müfettişinin mütalâasını isteriz, üçününkini is
teriz, hepsini isteriz, Bundan ne çıkar? Şûrayı Aske
rî demek, bir Meclis teşkil ediyoruz; bu meclis her
hangi bir mesele hakkında karar verebilmek için be
hemahal ekseriyeti ârâya bakacaktır. O halde (İş
bu hususat) demeye lüzum yoktur. Bütün mevad 

i hakkında Şûrayı Askerî ekseriyeti ârâ ile karar itti
haz eder ve bunu da söylemeye lüzum yoktur. Bi
naenaleyh Encümen bunu âdeta mecburiyülicra bir 
şekli o'arak ifade edebilmek için şu cümlei sarf et
ti: (Bu kararlar ınakamatı aidesince icra olunur) 
bu cümleye bendeniz iştirak edemed'm. Sebebini 
Heyeti Umumiye müzakeresinde uzun uzadıya He
yeti Celilenize arz ettim ve dedikki Şûrayı Askerinin 
kararı ancak iştişari bir karar olabilir. Mecburiyül-

I 'icra olamaz. Bir Vekil, mesul olmayan bîr ' heyetin 
I verdiği kararı nasıl icra edebilir ve bunun dünya-
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nın hiçbir tarafında ve hiçbir Şûrayı Askeride ol
madığını arz ettim. Fakat Şûrayı Askerî gibi, bü
yük kumandanlardan, mütehassıs zevattan müteşek
kil bir heyetin vermiş olduğu kararı elbette vekili 
mesulü reddetmez, herhalde icra eder. Fakat şek
len, vekil behemahâl Şûrayı Askerinin verdiği ka
rarı icra edecektir, dersek bu, garip bir şey olur. 
Geçenlerde Heyeti Celilenize arz ettim. O zaman 
Heyeti Vekileniz bir kanun lâyihası getirecek ve 
diyecekki ben buna iştirak etmiyorum. Şûrayı As
kerî buna karar verdi veyahut Heyeti Celileniz bir 
şey soracaksınız. Ben bilmiyorum diyecek. Şûrayı 
Askerî böyle karar verdi diyecek. Onu çağırıp soru
nuz bu da olamaz. Binaenaleyh kaideten, şeklen Şû
rayı Askerinin kararı istişari mahiyettedir. 

Fakat Vekili aidi ekseriyeti ârâ ile verilmiş bu 
kararları tatbik eder. Binaenaleyh (A) fıkrasının böy
le (B)'den ayrılarak meeburiyülicra olmasına lü
zum yoktur. Bu da keza (B) fıkrası dâhiline girer. 
Şûrayı Askerinin verecekleri kararın hepsi istişari 
mahiyettedir, mütalâdır ve bu da kâfidir. Geçen se
fer uzun uzadıya bahsettim. Fransa'da Şûrayı Aske
rî hakkında Harbiye Nazırı serbesttir; istediği şekli, 
istediği herhangi bir meseleyi oraya gönderir, biz 
burada doğrudan doğruya şu şu şu mevadı behema-
hal Şûrayı Askeriye gönderecektir. Diyoruzki, bu 
az bir şey değildir. 

Bu mesail hakkında behemahâl mütalâası alı
nacaktır diyoruz bu kâfidir. Bundan daha hafifini 
diğer memleketler yapmışlardır. Onlar istedike-
rini gönderiyorlar. Yani şu şu diye tayin edilmiş 
bir şey yoktur. Harbiye nazırı hangisini isterse onu 
gönderir, hangisini 'istemezse göndermez. Onun için 
(A) fıkrasının (B) fıkrasına girmesine lüzum var
dır ve bu şekilde de (Bu kararlar makamatı aidesin-
ce icra olunur.) Cümlesi tabiatiyle kalkar. Bu, (A) fık
rasını Heyeti Celilenize kısaca arz edeyim. Bu 
(A) fıkrası nedir? Biliyorsunuz ki Encümende bir 
Terfi Kanunu vardır. Zabıtan nasıl terfi edebilir? 
Meselâ bu kanun çıktı ve Şûrayı Askerî bu kanunun 
bir maddesinin tadiline lüzum görür ve bunun hak
kında bir karar verirse, Vekili aidi mecburi ola
rak bunu yapacaktır. Efendiler! Oradan geçmeye 
lüzum yoktur. Bu tadil teklifini mebus arkadaşlar
dan herhangi birisi yapabilir. Ondan başka böyle 
bir tadil teklifi gelse bile Encümene gelecek son
ra Heyeti Celilenize gelecektir. Yani şunu arz et
mek isterimki lâzımülicra olması lâzım gelen şu fık
radaki mevad bile fevkalâde mühim mevad değil
dir. Terfi Kanununun bir, maddesinin tadili hak

kında Şûrayı Askerî bir karar verirse, vekili aidi 
bunu behemahâl yapacaktır. Yani mühim bir şey
dir. Onun için doğrudan doğruya (A) fıkrasının 
(B) fıkrası dâhiline girmesini münaseip görüyorum-
ki doğrusu budur. Bunu arz ettikten sonra Arif Be
yefendinin (Müfettişler ne için Şûrayı Askerinin sa
lâhiyeti dâhiline girmiyor) hakkındaki söylemiş ol
duğu sözlere cevap vereceğim. Efendiler! Müfettiş
ler Hükümetin teklif ettiği maddeye dikkat buyuru-
lacak olursa orada da yoktur. Erkânı Harbiyei Umu
miye ile beraber Müdafaa! Milliye Vekâleti aym fikir
le bunu koymamışlardır. Encümende bu müzakere 
edildi ve bu kanaat izhar edildi. Sebebi, şimdi Şû
rayı Askerî müfettişlerinden terekküp ediyor. Zaten 
başlıca azalar onlardır. Şimdi Arif Beyin de buyur
duğu veçhile bir müfettiş tekaüt edilecektir veya
hut Şûrayı Askerî bir müfettiş hakkında tekaüt ka
rarı verecek. Müfettiş hakkında Arif Beyefendinin 
fikrini kabul ediyoruz. Bir karar vereceğiz. İyi ama, 
o zat orada iken yani kendisinin karşısında, seni 
tekaüde çıkaracağız denildiği zaman bilmem bu 
hareket nasıl olur? Heyeti Ceîilenin malûmudur ki 
sicil keyfiyeti son derece mahremdir. Bilhassa böy
le zevat hakkındaki sicilleri ancak Erkânı Harbi
yei Umumiye Reisi bilir. Binaenaleyh, nasıl olurda 
bir müfettiş hakkında böyle bir karar verilebilir? 
Şûrayı Askeriyi onbir kişiden mürekkep olarak 
teşkil ediyoruz ve fakat bunlar hasbelicap hali ha
zarda kolordu kumandanı da olabilecektir.. Şimdi 
efendifer! Bu heyette bulunan kolordu kuman
danı kendi mafevki hakkında nasıl karar verebile
cektir? İşte bu sebepledirki, Erkânı Harbiyei Umu
miye ve Müdafaa! Milliye Vekâletinden mada kim
seyi koymamışlardır. Yani, müfettişleri Şûrayı As
kerinin salâhiyeti dâhiline koymamıştır. Encümen de 
tamamiyle bunu doğru bulmuş ve aynı kanaati iz
har etmiştir. Binaenaleyh elbisenin vesair meva-
dın (A) fıkrasına girmesi hususunda Arif Beyin söy
lemiş oldukları noktai nazara şu suretle cevap ver
miş oluyorum. Tekrar ediyorum ki (A) fıkrası esa
sen yoktur. Yani Şûrayı Askerî Kanununda mec
buriyülicra bir fıkra olamaz. Hepsi mütalâa halin
dedir. Binaenaleyh (A) fıkrası da (B) fıkrası dâhi
line girdikten sonra hepsi orada, vardır. Bu husus
ta bir takrir de takdim ediyorum. 

ÂRÎF BEY (Eskişehir) — Bir sualim var efen
dim! Bir müfettişi tekaüt ederken sizi tekaüt ede
ceğiz diye nasıl söylenir, diyorsunuz. Âza bulunan 
bir kolordu kumandanına sizi tekaüt edeceğiz di-
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ye nasıl denecektir? İkincisi Hükümet kıyafet ve 
teçhizatı askeriyeyi kabul ettiği halde ve Şûrayı As
kerinin salâhiyeti dâhiline verdiği halde Encümen 
bunu niçin çıkarmıştır? Esbabım lütfen izah buyu
runuz! 

EKREM BEY (Rize) — Efendim! Birinci sor
muş olduğunuz suale cevap vermek için burada 
bulunan üçüncü maddeden bahsetmek mecburiye
tindeyim. Orada deniliyorki: (Âli Şûrayı Askerinin 
âzası Müdafaai Milliye Vekili Bahriye Vekili, Er
kânı Harbiyei Umumiye Reisi, bilfiil Ordu Müfet
tişleriyle, filfiii Donanma Kumandanı, hazar ve se
ferde bilfiil Ordu Kumandanlıklarını muvaffaki
yetle ifa etmiş muvazzaf Erkânı Askeriye meyanın-
dan veyahut evsafı mezkûreyi iktisap eylemiş mu-
vajzzaf ve bir derece madun kumanda da bilfiil 
bulunan zevat meyanından daha dört âza intihap 
olunmak üzere ceman onbir zattan ibarettir.) Ev
velâ Ordu Müfettişleri, Müdafaai Milliye Vekili, 
Donanma Kumandanı - yani bilfiil Ordu Müfet
tişleri ? Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi ve Kolor
du Kumandanlarıdır. Bundan sonra olabilir ki Ko
lordu Kumandanlığı yapmış zevat da vardır. Fa
kat o zaman için Kolordu Kumandanı değil de açık
ta: bulunuyor, oda azadandır. Fakat Ordu Müfettiş
leri öyle değildir. Şu mâruzâtıma şunu da ilâve et
mek isterimki, Kolordu Kumandanlarına hiç lüzum 
kalmaz. Fakat yine arz ettiğim Ordu Müfettişleri 
böyle değildir. Onlar, tamamiyle Şûrayı Askerinin 
azasını teşkil edeceklerdir. 

ARİF BEY (Eskişehir) — Şu halde buyurduğu
nuz mahzur zayi olmuştur. Bunların hepsi ordu mü
fettişi olur ve bir şey hakkında karar veremez. 

EKREM BEY (Rize) — Nasıl olur efendim?.. Ya
ni iki ordu müfettişi hakkında karar verebilir. İki 
ordu müfettişinin tebdili mevzuubahsoluyor. O za
man bunlara denilecekki, sizin hakkınızda karar ve
receğiz, dışarıya çıkınız. Bu, nasıl olur? Bu kadar 
âdemi itimada sebep nedir efendiler?.. Tekrar arz 
ediyorum ki bu, mecburiyülicra değildir, mütalâa
dır-. Yani Şûrayı Askerî böyle bir karar verdikten 
so,nra, Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi ve Müdafaai 
Milliye Vekili behemahâl bunu icra etmeyecektir. 
Bunun aksi. olamaz, çünkü Heyeti Celileniz karşı
sında mesuldür. 

ARİF BEY (Eskişehir) — Bu kararlar makama-
ti I âliyesince icra olunur. Bu kararlar katidir. İster
se) yapar, isterse yapmaz denilemez. Öyle bir şey yok-
tuh 

EKREM BEY (Devamla) — Kati olduğunu ne
den anlıyorsunuz? Hayır!.. Encümende ben bu fikre 
iştirak etmemiştim. Binaenaleyh tekrar arz ediyo
rum, Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi.. 

ÂR.İF BEY (Eskişehir) — Encümen namına söy
lüyorsunuz, şahsınız nâmına değil!.. 

EKREM BEY (Devamla) — Tekrar arz ediyorum 
ki efendiler! Müdafaai Milliye Vekili - ki Heyeti Ce-
lilenize karşı Müdafaai Milliye Vekili Müdafaa et
meye mecburdur - Yalnız Şûrayı Askerinin müta
lâasını alacaktır. Ve Şûrayı Askerinin vermiş oldu
ğu kararı behemahâl icra edecek değildir. Binaen
aleyh mütalaâadan ibaret kalacaktır. Hükümetin 
teklifini de arz etmiştim. Orada karar ittihaz eder de
niliyor. Bu, mecburiyülicra kaydı yoktur. Yalnız ka
rar ittihaz eder deniliyor. Deniliyor ama, bu kararı 
müdafaai Milliye Vekili yapar mı? Hükümetin tek
lifinde yoktur. Yalnız Encümende bazı arkadaşlar 
bu noktaya sapmışlardır. Fakat şunu da arz ede-
yimki, ekseriyetle değildir. Binaenaleyh müfettiş
lerin hakikaten Şûrayı Askerî Azaları içerisinde - ki 
dâhildirler - ve bunlar hakkında aynı .Şûrayı Aske
ride, - velev mütalâa olarak - fikir dermeyan etme
leri doğru değildir. 

ARİF BEY (Eskişehir) — Efendim! Kıyafeti as
keriye meselesi hakkında bir sualim daha var idi. 

EKREM BEY (Devamla) — Onu arz ettim efen
dim. Bu husus (B) fıkrasında vardır. 

ARİF BEY (Eskişehir) — Hükümet bunu (A) fık
rasında göndermiştir. (Ne çıkar sesleri). 

EKREM BEY (Rize) — Efendim! Bendeniz Heyeti 
Celilenizi en az yormak ve en az kürsüyü işgal et
mek fikrinde olan bir arkadaşınızım. Arif Beyefen
dinin sormakta olduğu sualler aynı şeylerdir. 

Yani aynı şeyi tekrar etmektedirler. Ben de mü
temadiyen suallerine aynı şeylerle cevap vereceğim. 
Ve böylece mütemadiyen devam ederiz. Fakat zan
nederim ki Heyeti Celileniz kâfi miktarda tenevvür 
etmiştir. (Kâfi, kâfi sesleri). 

AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) — Efendim! 
Arif Beyefendi, birinci maddenin birinci fıkrasını 
teşkil ettiğinden kabul edilmesi lâzım gelen «Â» fık
rası dahilinde ve haricinde bir çok mütalâat serdet-
tiler ve bir cümle dahi ifade ettiler. Dedilerki; Mec
lisi Âliyi Askerinin idarî, siyasî, iktisadî vazaifi var
dır. Ben elimdeki lâyihai kanuniye içinde herhangi 
bir Meclisi Âli Askerinin; Devlet ve milletin umumî 
idaresine, umumî siyasetine, umumi iktisadiyatına 
ait vazaifîe muvafzaf olduğunu, mükellef olduğunu 
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görmedim ve bu olaînaz. Nitekim lâyihai kanuniye 
içerisine böyle bir ruh girmemiştir. 

ARİF BEY (Eskişehir) — Okumamışsınız efen
dim. 

AHMET SÜREYYA BEY (Devamla) — Oku
dum efendim. Hatta bunu bir sual olarak zatıâlini-
ze sormak istiyordum ve sizde kabul edebilirdiniz, 
etmediniz. Binaenaleyh kürsüden ifadeye mecbur ol
dum. Askerî bir Şura Askerî sahada belki iktisadî, 
belki siyasî, ve idarî, deselerdi düşünecektim. Fakat 
şimdi, kafamı yormak mecburiyetindeyim. Bütün 
memleketin siyasiyatına ait, idari umumiyesiyle, 
umumî iktisadiyatıyle alâkadar olan ve hakim olan 
bir vaziyet almış değildir, almayacaktır ve lâyihai 
kanuniyede buna dair bir şey yoktur. Bunu, kayıt 
ve işareti çok ehemmiyetli görüyorum. 

lenize arz ettiğim gibi, Şurayı Askerinin mukarrera-
tı her devlette olduğu gibi ancak istişarî mahiyette 
olabilir. Çünkü Heyeti Celilenizin herhangi bir va-
zifei icraiyeyi ifa etmek için tevkil buyurduğu bir 
vekil, o vazifenin ifasından mütevellit bilcümle he-
sabatı Heyeti Celilenize vermesi mecburidir. Ve Teş
kilâtı Esasiyemiz bu merkezdedir. Heyeti Celilenizin 
huzurunda bu suretle mesul bir mevkide olan veki
lin mesuliyetini takyit etmek veya ona bir kısım 
işlerden mesul addetmemek ne kadar caizdir ve 
mümkündür. Bunu tayinde mütereddidim. Bendeniz 
zannederim ki bir vekilin mesuliyetini takyit edecek 
surette mevzuatı kanuniye koymak demek, bilnetice 
Heyeti Celilenizin hakkı murakabesini tahdit ede
cek mevzuatı kanuniye koymak demektir. 

Çünkü bir vekilin mesul olmadığı bir işten do
layı kendisini isticevap etmek, istizah etmek gayri 
varit olacağı gibi bu gibi işler hakkında da Heyeti 
Celileniz hakkı murakabesini ifa edemeyecektir, de
mektir. Bunu Heyeti Celilenizin kabul edeceğine bir 
türlü akıl erdiremiyorum. Hükümetin yani Müda
faai Milliye Vekili ve Bahriye Vekilinin ve Ordu 
Müfettişi ile Erkânı Harbiyei Umumiye Reisinin ve 
Donanma Kumandanının ekseriyeti teşkil ettiğini; 
binaenaleyh bu gibi Kolordu ve Fırka kumandanla
rına ait tayin, tekaüt ve tebdil gibi muamelâtta, tal
tif ve terfi gibi esasatı tespit etmek gibi hususatta 
hükümetin, daima reyinin nafiz olacağını bir mah
zur olarak ileri sürdüler ve bundan tevakki etmek 
lâzım geleceğini söylediler. 

Arif Beyefendi! Bendeniz bunu bir mahzur ad
detmiyorum. Hükümetimiz Meclis huzurunda mesul 
olan bir hükümettir. Herhangi icraatında yanlış bir 
karar verdiği sabit olursa onu derhâl tahtı isticeva-
ba almak ve derhâl iskat ederek yerine başka bir 
hükümet getirmek kabildir. Bu itibarla bunu mah
zur addetmiyorum. Fakat, bunu bir mahzur addede
rek bu mahzuru izale etmek için radikal bir çare 
vardır. O da, Müdafaai Milliye Vekili ile Bahriye 
Vekilini Şurayı Askeriden ihraç etmekten ibarettir. 
Binnetice eğer teklifiniz kabul edilecek olursa, bu 
olabilir mi, bu mümkün müdür efendim? 

ARİF BEY (Eskişehir) — Böyle bir teklifim 
yoktur. 

BAŞVEKİL VE MÜDAFAAİ MİLLİYE VE
KİLİ ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — O zaman bu
yurduğunuz mahzur tamamen mündefi olur, hükü
metin reyi olmaz, fikri olmaz, mütalâası olmaz ve 
o vakit hükümetin fikir ve mütalâası haricinde ka-

İkinci nokta; buyurdularki Müdafaai Milliye büt
çesinden beş milyon liralık tasarruf etmek mümkün
dür ve ben mesuliyetini deruhte eder ve yaparım. 
Efendiler! Bu söz, çok yüksek, çok mühim bir söz 
olduğu için bu hususta söz almak mecburiyetinde 
idim. Arif Beyefendi Eskişehir Mebusudur. Eğer 
Müdafaai Milliye bütçesinden beş milyon gibi çok 
mühim bir tasarruf yapmaya imkân varsa ve Arif 
Beyefendi mesul bir makama gelerek bunu yapmayı 
deruhte ediyorlarsa ve bunu temine kendilerinin ik
tidar ve kudretleri varsa ve bunu kendi iktidarları 
dahilinde telâkki ediyorlarsa, mademki buna imkân 
vardır, kendileri de mebus olmak itibariyle bu vazife
yi deruhte etmiş bulunuyorlar ve ben kendilerini 
mesul ediyorum. Kendileri manen mesuldürler eğer 
bunu iddia ediyorlarsa lütfen bir lâyiha yapsınlar. 
Müdafaai Milliye Vekâletinin bütçesi henüz tetkik 
edilmemiştir. Bunu bize delaili müknüa ve mantıka 
ile isbat ederler ve sabit olduktan sonra, Arif Bey 
inkâr buyurmazlarki; bu isbattan sonra bu gayeden 
kaçınacak ne bir hükümet vardır, ne de böyle bir 
Meclisi Âli vardır. İsbat edemezlerse, bu sözün kıy
meti yoktur. (Bravo sesleri). 

ALİ SAİP BEY (Kozan) — Ama belki Müdafaai 
Milliye Vekili olduktan sonra yapar. 

BAŞVEKİL VE MÜDAFAAİ MİLLİYE VE
KİLİ ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — Muhterem 
arkadaşlar! Arif Beyin temas ettiği noktalar kanu
nun heyeti jumumiyesi müzakere olduğu zaman, bir 
çok defalar, münakaşa edilmiş nıkattan ibarettir. O 
da: Şurayı Askerî mukarreratı, mecburiyülicra mı 
olacaktır. Yoksa istişarî mahiyette mi kalacaktır? 
Noktasına inhisar ediyor. Evvelce de Heyeti Celi-
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Âliye beşmîlyon lira tasarrufunun mümkün olduğuna 
dair beyanatta bulundu iseniz; herhalde pek büyük 
bir hatada bulunmuş oldunuz. Efendim, bu beşmil-
yon lira tasarrufun nasıl kabil olacağına dair Müda-
faai Milliye bütçesi müzakere edilirken, daha esaslı 
ve ciddî mütalâatmıza büyük bir sabırsızlıkla şimdi
den intizar etmekteyim. 

rarlar ittihaz olunabilir ve zatıâlinizde memnun kal
mış olursunuz. Bilmem memnun kalır mısınız? Çün
kü o zaman zatıâliniz gibi Müdafaai Milliye Vekâ
letinin işlerini tetkik ve takip eden ve sık sık bu hu
sustaki hakkı murakabesini istimal eden bir muh
terem mebus, o zaman böyle hakkı murakabesini is
timal etmek için, pek az fırsatlara nail olur. Bina
enaleyh malûmatınızdan Meclisi Âli de müstefit 
olamaz. 

Efendiler! Şurayı Askerinin istişarî mahiyetindeki 
mukarreratı arasında bulunacak olan, esliha ve teç
hizat ile, teşkilâtı askeriye maddelerinin behemahal 
mecburiyülicra olmak üzere (A) fıkrası meyanına 
ithalini tavsiye buyurdular. Arif Beyefendi! Evvelce 
de arz ettiğim veçhile bunlar, bütçeye taallûk eden 
hususattır. Teşkilâtı Askeriye, şu şekilde veya bu 
şekilde olabilir. Buyurduğunuz gibi, zatıâliniz gibi, 
pek ziyade tasarrufa riyetkâr olan bir zat, olabilir-
ki, Teşkilâtı Askeriyeyi tasarruf noktai nazarından, 
başka bir şekle ifrak edebilir. Fakat belki tasarruf 
noktasına pek riayet etmeyecek bir Şurayı Askerî, 
büyük bir masrafı mucip olacak bir teşkilâtı aske
riyeyi tasavvur buyurabilir. 

Bunlar mecburiyülicra olursa, bu gibi bütçeler
den mesul olan vekilin, Heyeti Âliniz huzurundaki 
mevkii gayet müşkül olur ve hatta diyebilirim ki, 
gayri kanunî bir vaziyet hâsıl olur. Teşkilâtı Askeri
yenin güzel bir tertip dairesinde tadil ve İslahından 
büyük faydalar memul olduğu, beş milyon tasarru
fun mümkün bulunduğu hakkındaki nıkatı nazar
dan sizi temin ederim ki efendiler, en ziyade mah
sus olan, Meclisi Âliniz meyanında Müdafaai Mil
liye Vekiliniz sıfatiyle bendeniz olurum. Fakat bu 
hususta yapacağı tasarruf attan dolayı mahzuziyetim, 
vermiş oldukları bazı izahat üzerine, bir dereceye 
kadar zail oldu. Çünkü yapacağı tasarrufatı, şu fık
ra kumandanının otomobiline şu Kolordu bu Kol
ordu otomobillerine inhisar ettirdiler. 

ARİF BEY (Eskişehir) — Misal olarak arz et
tim. 

BAŞVEKİL VE MÜDAFAAİ MİLLİYE VE
KİLİ ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — Evet misal 
olmak üzere yani tasarrufatın misali olmak üzere 
bendeniz de arz ediyorum. Şu fıkra kumandanı veya 
bu fıkra kumandanı ve kaç kumandan olursa olsun, 
bundan mütevellit masrafları hazf edebilirsiniz. 

Bunların otomobillerinin ve fırka karargâhlarının 
hazfından vukua gelecek tasarrufm milyonlara baliğ 
olacağım takdir ediyorsanız ve bunun üzerine Meclisi 

AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) — Müdafaai 
vatan emri mukaddesinde tehlikeye düşmemek şar
tıyla. 

BAŞVEKİL VE MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİ
Lİ ALÎ FETHİ BEY (İstanbul) — Hulasaten efen
diler, esas dava budur. Bendeniz diyorum ki, bu gibi 
hususatta vekilin mes'uliyetini takyit etmek veya ve
kilin üzerindeki barı mesuliyetin bir kısmını üzerinden 
alarak, herhangi gayri mes'ul bir heyetin üzerine tah
mil etmek katiyen caiz değildir ve bu binnetice He
yeti Celilenizin gayri mahdut olan hakkı murakabe
sini mahdut bir şekle ifrağ etmiş olur ki, katiyen şa
yanı kabul olamaz. Bu itibarladır ki hükümetiniz tek
lifi kanunisinde birinci maddede «Bu kararlar, ma-
karnatı aidesince icra olunur» fıkrasını teklif etme
miştir. Bu, bilâhare Encümen tarafından ilâve edil
miştir. Binaenaleyh «Bu kararlar makamatı aidesince 
icra olunur.» Kayıdının da tayyını rica ederim. Çün
kü makamatı aidesince icra olunur denildikten sonra, 
icra vazifesi vekilden başka bir mevkie bahşedilmiş 
olur. Halbuki vazifei icraiye, bilcümle müdafaai mil
liye ve vatan iyeye müteallik vazifeden olduğundan, 
müdafaai memlekete müteallik bilcümle hususatta 
mes'uliyet yalnız vekile teveccüh eder. 

Efendiler! Bittabi ordunun takviyesine, müdafaai 
memleketin temine masruf olacak her türlü kararları 
vicdanen, manen, maddeten mesul olan bir vekil icra 
etmekle mükelleftir. Aksi takdirde kendisi üzerine bin 
türlü mesuliyetleri ve tenkidatı celbedebilir ve celbet-
meye de müstahak olur. 

Fakat kendisinin bihakkın müstelzimi mes'uliyet 
ve tevbihini mucip olacağı herhangi bir kararı da ic
ra etmemekte haklıdır. Bunun hesabını da Heyeti Ce-
lilenize vermekle mükelleftir. Kendisinin fikir ve ka
naati hilâfında olarak, herhangi bir kararı behema
hal icra etmesi vazifesini, bir vekile nasıl tevdi buyu-
rabiiirsiniz? Bu doğru dtğiidir. Binaenaleyh bu karar
lar «Makamatı aidesince icra olunur.» suretinde bi
lâhare Encümence bu maddeye dercedilmiş olan fık
ranın, esasatırmza muhalif olduğu için hazfını Heyeti 
Celilenizden rica ederim. 
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ARİF BEY (Eskişehir) — Hükümetin teklifinde; J 
«Beni orduda Fırka Kumandanları, Bahrî ve Havaî ı 
orduda muadilleri ile Kolordu Kumandanları ve mu
adillerinin tayin tebdil, tekaüt gibi muamelâtı zatiye-
nin kararlaştırılması, Cumhuriyet ordusunda kıyafet 
ve teçhizatı askeriyenin tespiti, işbu hususat hakkında 
Âli Şurayı Askeride ekseriyeti ârâ ile karar ittihaz 
olunur» diyor. Şu halde hükümet Şurayı Askeriye bu 
hakkı bahsetmemiş mi? 

BAŞVEKİL VE MÜDAFAA! MİLLİYE VEKİ
Lİ ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — Tabiî karar itti
haz edecektir. 

ARİF BEY (Devamla) — Şu halde bu iki hak 
verilmiştir. Neden diğer bir iki hakkın daha verilme
sinde mahzur vardır? 

BAŞVEKİL VE MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİ
Lİ ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — Efendim! Rize 
Mebusu Ekrem Beyin huzuru âlinizde verdiği izahat 
veçhile, yalnız bu hususat hakkında değil, diğer hu
susat hakkında da Şurayı Askerî karar verecektir. 
Esliha ve teçhizatı askeriye vesaire gibi fıkralar hak
kında karar veremeyecek manasını nereden istihraç 
buyurdunuz? Bilcümle hususat hakkında karar vere
cektir. Fakat bu kararlar istişarî mahiyettedir. Her 
hususta, gerek esliha meselesinde, gerek teçhizat me
selesinde ve gerek teşkilâtı askeriye meselesinde Şu
rayı Askerinin mütalâası alınacaktır. Fikir ve müta
lâasından istifade olunacaktır ve karar verecektir. 

Bu kararları mecburiyülicra şekle sokmak de
mek Müdafaai Milliye Vekâletini - ki mes'uliyet onun 
üzerindedir. Meclis haricinde gayrı mesul bir heyete 
tevdi etmekle müsavi olacaktır. Bu nasıl olur? Ve 
zatı âliniz bunu nasıl teklif ediyorsunuz? Buna ak- ı 
lım ermiyor. Prensip itibariyle Heyeti Celilenize kar
şı mesul olan ve müteallik olan hususat hakkında He
yeti Celileniz huzurunda daima cevap vermesi lâzım 
gelen ve cevap verecek olan adamın da bu işlerde 
fikir ve mütalâası ve kanaati olmalıdır. Kendisinin 
fikir ve kanaati olmayan her hangi bir iş hakkında 
Heyeti Gelilenizin huzurunda mesul olmasını ta- -
savvur edemiyorum. Bilcümle hususat istişarî mahi
yettedir. (Müzakere kâfi sesleri.), (Reye sesleri.) 

KÂZIM KARABEKİR PAŞA (İstanbul) — Şu
rayı Askeriden verilmiş gayet mühim ve ilmî her han
gi bir kararı Müdafaai Milliye Vekâleti yapmazsa, 
Meclisi Âli bunu ne tarzda haber alacaktır? Şurayı 
Askerî azası, Meclisi Âli ile temas edip böyle karar 
verdik, yapılmıyor mu diyecek? Yoksa Müdafaai 
Milliye Vekili gelip Meclisi Âliye veyahut Müdafaai | 
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Milliye Encümenine, böyle bir karar verildi, fakat 
ben bu fikirde değilim, bunu yapmıyorum mu? diye
cek? Yani buna Meclisi Âli nasıl muttali olacak? 

BAŞVEKİL VE MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİ
Lİ ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — Paşa Hazretleri, 
her hangi mühim bir mesele hakkında verilmiş olan 
bir kararı icra etmemekten dolayı Meclisi Âh nasıl 
haberdar olacaktır? Sualini irat buyuruyorlar. 

Efendiler! Umuru hariciyeye müteallik her hangi 
mühim bir meselenin ademi icrasından dolayı, umu
ru dahiliyeye, müteallik her hangi mühim bir mesele
nin ademi icrasından dolayı veyahut Maarif umuru
nun, Nafıa umurunun veya diğer umuru devletin ade
mi icrasından Meclisi Âliniz nasıl haberdar olacak 
ve nasıl vekilleri tahtı isticvaba çekecek ise, bu gibi 
hususat hakkında da aynı veçhile haberdar olacak
tır. 

KÂZIM KARABEKİR PAŞA (İstanbul) — Mü
saade buyurun, sualimi bitirmedim. O halde şu neti
ce çıkıyorki: Diğer vekâletlerin bütün dedikoduları 
matbuata inikas ediyor ve Meclisi Âli en ziyade ma
lûmatı matbuattan alıyor. Yahut ahalinin telgrafla-
riyle, mektuplarıyle haber alıyor. O halde Şurayı As
kerî de bu suretle Meclisi Âh ile temas mı edecek
tir. 

BAŞVEKİL VE MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİ
Lİ ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — Şurayı Askerî ile 
Meclisi Âli arasına bir duvar çekilecek değildir. Meç
lisi Âliniz arasında bir çok aza Şurayı Askerî ile 
konuşabilir ve görüşebilir ve onlarla vazifelerine mü
teallik hususatta da görüşebilirler. Bu hususta ya
pılması muhtemel olan ve mutasavver olan ıslâhatı 
askeriye hususunda Meclisi Âliniz zannederim ki Şu
rayı Askerî kadar müteyakkızdır. Müdafaai Milliye 
Encümeniniz vardır. Her hususta daima Müdafaai 
Milliye Vekilinden her hangi bir meseleyi sorabilir.: 
Şûrayı Askerî ne kadar verdi diyebilirsiniz ve bu kara
rı icra ettiniz mi diyebilirsiniz. Daima mümkün olan 
bir şeydir. Bunun hakkında bir karar itthaz etmek 
icap ederse şu halde o zaman diğer mühim mesaili 
devletten de Meclisi ÂH ne suretle haberdar olacak? 
Bunun hakkında da diğer bir karar vermek lâzım ola
caktır. 

KÂZIM KARABEKİR PAŞA (İstanbul) — Ya
ni bu bendenizin ikinci sualime cevap olmadı. Ben
deniz diyorum ki: Müdafaai Milliye Vekili, Meclisi 
Âliye veyahut Müdafaai Milliye Encümenine gelip 
bu kararı söylemesi, yani Şurayı Askerinin vermiş 
olduğu şu kararı bendeniz yapmıyorum demesi -ki 
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tajbiî kendisi mesuldür - bu mu daha ameldir? Yok
sa Şurayı askerî ile Heyeti Mebusenin temas edip 
böyle askerî mevzuatı dedi koduya koyması mı da-
h4 muvafıktır? 

j BAŞVEKİL VE MÜDAFAAl MİLLİYE VEKİ-
L | ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — Efendim dediko
du meselesi yoktur. Paşa Hazretleri bundan evvel de 
aynı suali tevcih etmişlerdi ve bendeniz arz etmiştim-
kij bir vekil, bir çok hususat hakkında bir çok teklifat 
alabilir. Bunların bir kısmını gerek Meclisi Âlinin 
tejmayülâtı derecesinde ve gerekse bütçe mevzuatı 
dairesinde kabili icra görür ve icra eder. Bir kısmını 
di kabili icra görmez ve icra etmez. İcra etmediği 
şeyler hakkında her gün burada her iş için huzuru 
âlinizde şu işi yapmadım ve şu teklifi aldım, fakat 
yapamadım diyecek olursa pek kıymettar olan Mec
lisi Âlinin vakti bu gibi menfi icranın izahatiyle geç
miş olacaktır ki, bu hiç bir zaman kabili tatbik de
ğildir. (Muvafık sesleri.) (Müzakere kâfi sesleri.) 

| REİS — Efendim! Kifayeti müzakere hakkında 
tajkrir vardır. 

I RÜŞTÜ PAŞA (Erzurum) — Usul hakkında söy
leyeceğim efendim. 

I FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim! 
Bendeniz kifayet aleyhinde söyleyeceğim. 

RÜŞTÜ PAŞA (Erzurum) — Arkadaşlar! Bu 
kfnun mühim bir askerî kanundur. Meclisin iki üç 
gününü işgal etti. Encümende olduğu için kanunun 
lehinde veya aleyhinde fazla söz söylemeyeceğim. 
Yalnız mazbatanın zirine bakarsanız Encümende bu 
mazbatayı dört kişi imza etmiştir. Bu beş azadan bi-
rijsi de muhalif kalmıştır. Bununla beraber mazbata-
nin en esaslı noktasına mazbata muharriri dahi mu
halif kalmış ve muhalefetini buraya kaydetmiştir. 
Bfırada da aleyhinde bulundular. Bu lâyiha Encü
mende müzakere edilirken Müdafaai Milliye Vekâleti 
namına orada hazır bulunan Müdafaai Milliye Müs-
tejşarı ile Erkânı Harbiye Umumiye Reisi Sanisi Kâ-
zim Paşanın aralarında dahi ittihadı efkâr olmadığını 
anlamıştım. Hatta ilk günü mazbatayı geri aldılar. 
B)ir iki gün aralarında yaptıkları müzakereden ve bir 
tadilden sonra tekrar encümene getirdiler. Şimdi çok 
rica ederim. Bir çok arkadaşlar bunun hakkında söz 
söylediler. 

j Kanun mühimdir. Bu kanunu tekrar Encümene 
veriniz, bir hafta zarfında tekrar toplanalım. Onun 
ülserinde tekrar tekrar münakaşa, müzakere edelim. 
Ondan sonra Heyeti Celileye bir hafta sonra tekrar 
afz ederiz, Bu müzakere esnasında Erkânı Harbiyei 

Umumiye Reisi Sanisi ile Müdafaai Milliye Vekili ve 
daha diğer mütehassıs arkadaşlarda bulunur ve o va
kit zannederimki, bu kanun daha esaslı çıkar ve Mec
lisi Âlinize tekrar geldiğinde Heyeti Celileyi fazlaca 
meşgul etmez ve daha nafi bir kanun olarak çıkmış 
olur. Hatta Vekil Beyefendi bile orada kabul eyledi
ği bir şeyi şimdi burada kabul etmyorlar. Yani (A) 
fıkrasındaki son kaydın kalkmasını arzu ettiler. Hu-
lâsai maruzatım şudur ki fikirlerde mübayenet var
dır. Arz ettiğim gibi bunu tekrar encümene havale 
buyurun. Zaten bütçe müzakeresi devam ediyor. Da
ha çabuk karar verir ve müzakeresi daha fazla uza-
maz. 

BAŞVEKİL VE MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİ
Lİ ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — Reis Paşa! Mü
saade buyurulur mu? Efendim! Karar verilecek me
sele şudur : Bu gibi mukarrerat vekili mesulü tara
fından mecburiyülicra olacak mı, olmayacak mıdır? 
Buna karar verildikten sonra hususatı sairede hiç bir 
ihtilâf kalmamıştır. Bütün ihtilâf Hukuku Esasiye 
noktai nazarından vaki olan ihtilâftır. Başka bir ih
tilâf yoktur. 

RÜŞTÜ PAŞA (Erzurum) — Efendim! Başku
mandan Makamında bulunan zat bilhassa Birinci 
maddeye dokunmuştur. 

BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — Do
kunabilir efendim. Bendeniz de Başvekil ve Müda
faai Milliye Vekili sıfatiyle Heyeti Âliyenize arz edi
yorum ki, behemahal verilecek olan kararların mec
buriyülicra olduğu vaziyetine sokmayınız. 

RÜŞTÜ PAŞA (Erzurum) — Arz ettiğim gibi 
Erkânı Harbiye Reisi Sanisi buna muhalif kalmıştır, 
Yani bu fıkrayı ka'bul etmiştir, 

BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — Ben
denizin malumatım haricinde kabul etmiştir. Yoksa 
bunu bendeniz ka'bul edemem. Hukuku Esasiyeye 
münafidir, Paşa Hazretleri! Arz ediyorum ki Hu
kuku Esasiyeye münafi olan bir şeyi Meclisi Âliniz 
kabul edemez ve etmemelidr. Bu olamaz efendiler. 

Makamı icradan mesul olan vekiller, mesuliyet
lerini şu zatin veya bu zatın üzerine yükletmemeli-
dirler. Ona sizde müsaade etmemelisiniz mesele bu
dur. 

RÜŞTÜ PAŞA (Erzurum) — Erkânı Harbiyei 
Umumiye Reisi Sanisi başka mütalâada bulunuyor 
ve diyorki : Büyük Kumandanlar meselesinde, fi
lân zat terf etti, filân zat etmedi diye vaki olacak bir 
çok dedikodulardan Erkânı Harbiye hariç kalmak is
tiyor, onun için bu şura lâyihai kanuniyesinin tekrar 
encümenden geçmesi lâzımdır. 
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BAŞVEKİL ALÎ FETHİ BEY (İstanbul) — Efen
dim! Gene aynı meseleye rücu ediyorsunuz. Bendeniz 
mesul bir Başvekil sıfatiyle ve gene mesul olan bir 
Müdafaai Milliye Vekili sıf atiyle Heyeti Celilenize 
arz ediyorum. Siz ise, Erkânı Harbiye Reisi Sanisin-
den veya Erkânı Harbiye Reisi Umumisinden bahse
diyorsunuz. Şu halde Müdafaai Milliye ile Erkânı 
Harbiye arasında ihtilâf vardır. Erkânı Harbiyei Umu
miye ile Müdafaai Milliye arasında ihtilâf olursa He
yeti Celileniz hangisinin muvafık olduğuna karar vere
cektir? Bunun içindir ki bu gibi şeyler kabul olunma
sın, diyorum. (Reye, kâfi sesleri.) 

REİS— Feridun Fikri Bey müzakerenin kifaye
ti aleyhinde söyleyecektir. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim! 
Mühim ve esaslı bir kanun mevzubahis oluyor. Baş
vekil Beyefendi Hazretleri beyanatı âlilerinde, mec
buriyüliçra değildir, buyurdular. Heyeti Vekileden ge
len lâyihanın birinci maddesinde bendeniz Askerî me
seleye karışmayacağım, ihtisasım dahilinde değildir. 
Sırf bir meselei kanuniyeyi arz edeceğim. Esas hak
kında bir kelime söylecek değilim, salâhiyetim yok
tur. Yalnız Başvekil Beyefendi Hazretleri buyurdu-
larki mecburiyüliçra değildir. Evvelâ birinci nokta 
hükümetten gelen ve Fethi Beyefendinin imza bu
yurdukları teklifin birinci maddesinde «Âli Şurayı 
Askerinin vazifeleri berveçhi atidir : A - berrî, bahrî 
ve havaî kuvvetlerden mürekkep Cumhuriyet ordu
sunda terfi ve taltif esasatında lüzum ve ihtiyacı halde 
tadilât teklifi» mesele yok. (Berrî orduda Fırka Ku
mandanları, Bahrî ve Havaî orduda muadilleri ile 
Kolordu Kumandanları ve muadillerinin tayin, teb
dil, tekaüt gibi muamelâtı zatiyenin .kararlaştırılması
nı) «İşbu hususat hakkında âli şurayı askerde ekseri
yeti ârâ ile karar ittihaz olunur.» Şimdi burada is-
tişarî manası katiyen yoktur. Şimdi bu, ne gibi dir? 
Adlî hususatta encümeni adliyenin intihabattaki va
ziyeti gibidir. «Karar ittihaz eder» diyor. İttihazı 
karar etmek, istişarî mahiyette demek olmadığını 
ikinci (B) fıkrası da tekit ediyor. «Bu hususat hak
kında Âli Şurayı Askerinin mütalâası alınır» diyor. 
Rica ederim ve Heyeti Celileye hitap ediyorum. Mü
talâa ile kararın mahiyeti hukukiyeleri ve neticei ic-
raiyeleri tesiratı bir midir? 

, ÂĞAOĞLU AHMET BEY (Kars) — Kanunu 
Esasimizin ruhu vardır. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Müsaa
de buyurunuz! Bendeniz ne o ruhtan ve ne de başka 
ruhtan bahsediyorum. (Gürültüler.) 

BAŞVEKİL VE MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİ
Lİ ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — O ruhtan bahset-
mek lâzımdır. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — O ruha 
cevap vereceğim. Bendeniz söylemeden müdahale bu
yuruyorsunuz, söyleyemiyorum. Müsaade buyurun 
arz edeyim. Şimdi kararlaştırılması.... 

ALİ SAİP BEY (Kozan) — Gene maddeyi kabul 
edeceğiz. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Efendim! 
İstediğin gibi kabul et. Yalnız tenevvür etsin ve ma
nası anlaşılsın. Fethi beyefendi bakınız... (A) fık
rasında (ve bu kararlar makamatı aidesince icra olu
nur) a itiraz buyurdunuz. Bu, kâfi mi beyefendi? 

BAŞVEKİL VE MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİ
Lİ ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — Kâfi. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Bakınız 
«Fırka ve Kolordu kumandanları ile muadillerinin 
tayin, tebdil, tekaüt gibi muamelâtı zatiyesi hakkında 
karar ittihaz eder» diyor. 

BAŞVEKİL VE MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİ
Lİ ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — Tabiî karar ittihaz 
eder. Yalnız kahve, sigara içmekle meşgul olacak de
ğil ya!... 

FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Rica ede
rim! Karar ittihaz eder tadili mecburiyeti tazammun 
ettikten sonra, kararın ne mahiyeti kalır ve manası 
nedir? Rica ederim. 

BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — Ne 
yapacak? 

FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Allah rı
zası için söyleyin, bunun başka ne manası var? Fet
hi Beyefendinin mütalâalarının, tekliflerine tevafuk 
etmediğini arz ediyorum. Şimdi, bu tefsire gelse, her 
hangi heyeti kanuniye huzuruna gelse, o heyeti tef-
siriye «karar ittihaz eder» fıkrasını gördü mü, bu ka
rar lâzımülicradır kararına gider. Binaennaleyh eğer 
istişarî mahiyette ise, ve fikir bu ise, bu fikri tazam
mun etmiyor. Sonra öyle bir vaziyet olacakki; Mec
listen bir kanun çıkmış... (Esasa giriyorsunuz sesleri.) 
Bendeniz esasa girmiyorum, esas hakkında hakkı ke
lâmımı da nezediyorum. Yalnız «karar ittihaz eder» 
tabiriyle istişarilikten çıkıyor, mecburiyüliçra oluyor. 
Binaenaleyh Fethi Beyefendi de, kendi teklifi ka
nunilerinde kararlaştırılmasını dercetmişlerdir. Sonra 
Heyeti Celilenin nazarı dikkatini bir noktaya daha 
celbederim. Bu nokta hakkında malumat almak lâ
zım geldimi; esbabı mucibe mazbatasını açıyoruz, iki 
satırlık bir esbabı mucibe mazbatası.» Halbuki ka-
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farlar mütalâa arasında büyük bir fark vardır. Diğer 
ftukuk Esasiye hakkındaki mütalâalarına gelince : 
Böyle bir heyetin bu suretle ittihazı karar etmek hak
ikiyle, Hukuku Esasiye arasında münasepet yoktur. 
İkicin? Çünkü hâkimleri Adliye Vekili mi intihap 
^tmek hakkını haiz olacaktır? Yani Fethi Beyefendi
min imzasiyle teklif edilen bir lâyihai kanuniyede... 

ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — Öyle ya!... 
FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Öyle mi

dir? Hâkimler nasıl intihap edilecektir? Mahkemei 
temyizimiz de dahil olduğu halde bir heyet ittihazı 
l^arar edecektir. 
; Zatı Âlinizin zamanınızda vaki olan teklif attır. 
Onları doğrudan doğruya Adliye Vekili mi tayin edi
yor? 

BAŞVEKİL VE MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİ
Lİ ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — Tabiî Adliye Ve
kili tayin eder. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Hayır efen
dim, bir heyeti mahsusa... Hükâm hakkındaki lâyihai 
kanuniyede sarahat vardır. Binaenaleyh bir karar it-
tjihaz edebilmek hakkı sizin mesuliyetinize münafi 
tyir vaziyet teşkil etmez. Encümenlerin vaziyetleri 
yardır. Yani işi bu noktai nazardan mütalâa buyuru
nuz. Kaldıki zatı âliniz; kararlaştırılmasını teklif et
mişsiniz.. 

BAŞVEKİL VE MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİ-
t l ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — Gene onu teklif 
^diyoruz. 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 

| Kalem Mahsus Müdüriyeti 
Adet : 6/3534 

5 20 . 10 . 1340 
Aşarın ilgasıyle yerine ikâme edilecek vergi hak

kında Başvekâletten mevrut (1/505) numaralı kanun 
lâyihası ve Kavanini Maliye ve Muvazenei Maliye 
Encümenleri mazbataları. 
| Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
! Aşarın ilgasıyle yerine ikâme edilecek vergi hak

kında Maliye Vekâleti Celilesince tanzim kılınıp, İc-
r̂L Vekilleri Heyetinin 19 . 10 . 1340 tarihli içtimaın-
da ledettezekkür Meclisi Âliye arzı takarrür eden 
liyihai kanuniye ile esbabı mucibe sureti lef fen tak-

FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Efendim! 
Kararlaştıracaktır diyor. İstişarî midir, değil midir? 
Bendeniz bu hususta maruzatta bulunuyorum. (Mü
zakere kâfi, reye koyunuz sesleri.) 

AVNİ BEY (Cebelibereket) — Efendim! Encü
menler de karar verir. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — O halde be
yefendiler, Huzmâ safa da'mâ keder. (Handeler.) 

REİS — Efendim! Müzakerenin kifayetine dair 
takrir vardır. Okunacakütır : 

Riyaseti Celileye 
Birinci fıkraya ait müzakerenin kifâyetiyle reye 

vazmı teklif ederim. 10 Şubat 1341 
Çorum 

Ferit Recai 
REİS — Efendim! Müzakereyi kâfi görenler lüt

fen el kaldırsın... (Ekseriyet yok sesleri.) 
RÜŞTÜ PAŞA (Erzurum) — Ekseriyet yoktur, 

yoklama yapınız efendim. 
AVNİ BEY (Cebelibereket) — Reye konulmuş

tur, saymaya hacet yoktur efendim. 
MUSTAFA BEY (Tokot) — Efendim! Meclisi

miz ekseriyetle açılmıştır. 
REİS — Efendim! Müzakereyi kâfi görmeyen

ler lütfen el kaldırsın... Müzakere kâfi görülmüştür 
efendim. 

Efendim! Ekseriyetimiz kalmamıştır. Yarın saat 
bir buçukta içtima etmek üzere celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı Müzakerat; Saat : 5,35 

dim kılınmıştır. Muktezasının ifasına müsaadei riya
set penaîıilerini arz ve istirham eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı Mucibe Lâyihası 
Usulü cibayeti pek eski esaslara iptina eden aşa

rın halen işbu şekli atiki ile devamı cereyanı halk için 
gayrı kabili tahammül ve müz'iç bir mükellefiyet ha
line gelmiş ve gerek zürra tarafından vaki olan şikâ-
yatm temadisine ve gerek bu bapta Meclisi Millice 
izhar olunan arzuya binaen bunun yerine ikâme edi
lecek usulü cibayet hakkında tetkikatı lâzime biiifa 
yeniden bir kanun lâyihası tanzim olunmuştur. 

İşbu lâyihada takip olunan maksat mahsulâtı ar-
ziyenin hasılatı safiyesinin tahtı teklife alınması esa-
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sına ve aşar usulünün serbestii ziraati takyit eden 
esasatının ref'i ile ihtiyacatı naşı tazzik etmeyecek bir 
şekilde cibayetine matuf bulunmaktadır. Bu mak
sadın usulü züraam istihlâkâtı zatiyesine mahsus olan 
aksamını mükellefiyet haricinde bırakmak suretiyle 
mümkün görülmüştür. Filhakika şehir ve kasabalar ile 
nihayet belediyesi olan nahiye merakizinde sarfolunan 
mahsulât müstesna olmak üzere köylerde istihlâk edi
len mahsulât umumiyet itibariyle onu istihsal eden
lere ait bulunmuş olmasına binaen verginin yalnız iş
bu şehir ve kasaba ve nahiye merkezinde satılmak 
üzere getirilenler ile kezalik pazarı ticarete sevk olun
mak üzere istasyon ve iskelelere getirilenlerinden 
istiyfasma müstenit bir usulü cibayet tayin edilmiş ve 
şu suretle mahsulâtı mephusenin tesis olunan mükel
lefiyeti zürraın ihtiyacatı zatiyelerinden ve mukim bu
lundukları yerlerdeki istihlâkâtı mahalliyeden fazla
sına istinat ettirilmiştir. 

Verginin nispetine gelince : Yüzde onikibuçuk 
olarak istiyfa olunan öşrün iki buçuğu bilâhare Maarif 
Menafi hisseleri ve zammı cedit namı tahtında ilâve 
edilmiş nispetlerden ibaret olup, miktarı aslisi onda 
birden ibaret bulunmasına ve bu nispet bir taraftan 
verginin usulü hesabiyesini basit bir şekle irca etmek 
diğer taraftan mükellefiyeti tahfif eylemek üzere nis
peti mephusenin yüzde on olarak tayyini münasip gö
rülmüştür. 

Mahsulâtın mesrudatı ânife veçhile tahtı teklife alı
nacak kısmı yalnız şimendüfer ve merakibi bahriye 
ile sevkoluhanlara ve bir de salifüzzikir mahallerde
ki pazarlara getirilen aksama inhisat etmesine binaen 
aksamı mephusenin mazbut bir usul tahtında temini 
mükellefiyeti için bunların satış muamelâtım şehir, 
kasaba ve belediyesi olan nahiyelerin muayyen yer
lerine, hasr ve tahsis etmekte zarurî ve bu bapta vaz 
edilen ahkâmın kuvvei teyidesi olmak üzere lâyihaya 
bazı ahkâmı cezaiye derci tabiî bulunmuş ve lâyiha
nın birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü maddeleri iş
bu mütalâata müsteniden tanzim kılınmıştır. 

Mahsulâtı mephusenin vergilerini aynen değil, 
kıymet ve fiyatları üzerinden istiyfa tabiidir. Bun
ların pazar yerlerine ve gerek şimendüfer ve liman ve 
iskcîelerdeki tahmil mevkiine vürudunda vergiye 
matrah olacak fiyatlarının da bu mahaldeki beledi
yelerin tayin edeceği rayice teb'an tayini ve beledi
yesi olmayan yerlerde de o mahallin mensup olduğu 
kaza rayici olartak kabulü münasip görülerek be
şinci maddeye ona göre ahkâm vaz olunmuştur. 

Öşrü öteden beri hususi bazı talimatnamelere tev
fikan ve zaten fiyatları üzerinden alınmakta bulu
nan ve lâyihanın 6 ncı maddesinde zikir olunan mah
sulâtın mükellefiyeti hakkında ötedenberi müesses 
bulunan usûl bu kerre vaz olunan şekli cibayete pek 
karip esasatı ihtiva etmek itibariyle bunların yalnız 
vergi nispetleri diğerleri gibi yüzde onikibuçuktan ona 
tenzil olunmakla iktifa edilmiş ve bilâhare mahsulâ
tın her birinin usulü tesirine mütedair bulunan muh
telif talimatnamelerin de bir araya cem ve telfiki ve 
ahkâmı muhtacı tadil bulunanların da tetkik ve ta
dili tensip olunarak keyfiyet maddei mephusaya dereo-
lunmuştur. 

Bir de mahsulâtı mephusenin mahallî husulinden 
mahallî istiyfaya nakli keyfiyeti salifülarz talimatna
meler mucibince zürra veya tüccar tarafından tesviye 
olunduğu cihetle öşrün esnayı hesap ve istiyfasında 
masarifi nakliyeyi mephuse zürra lehine olmak üze
re tenzil edilegelmiş iken, ahiren neşrolunan 21 Ni
san 1340 tarihli ve 498 numaralı kanun öşür meya-
nmda masarifi nakliyeye tekabül eden kısmın öşrün 
esnayı cibayetinde tenzil olunmaksızın istiyfasını ve 
şu kadar ki, işbu masarifi nakliye mukabilinin Zi
raat Birliklerinde açılacak krediye karşılık olmak üze
re Ziraat Bankalarına tevdiini tazammün etmekte 
bulunmuş ise de masarifi nakliye karşılığı olmak üze
re tenzil olunan miktar varidat cümlesine ithal olu
nabilecek kemiyetlerden madud olmayıp, doğrudan 
doğruya erbabı istihsalin mahsulü nakil hususunda 
sarfedecekleri mesainin bedeli mukabili olmak itiba
riyle bu miktarın mükellefiyet şeklinde istiyfası mu
vafık görülememiş ve bu gibi mahsulâtın mahallî 
husulü ile mahallî istiyfa arasındaki mesafeye göre 
masarifi nakliyenin bilhesap tenzil edilmesi aynı mad
dede zikir ve tasrif olunmuştur. 

Mahsulâtı arzıyeden istiyfa edilecek olan bu vergi 
yalnız pazarı füruhta naklolunan aksamdan istiyfa 
edileceğine binaen aşar usulüyle cibayet olunan mik
tara tamamiyle tekabül edemiyeceği pek tabiîdir. 
Bütçede bu sebeple hâsıl olacak tenakus miktarı oniki 
milyon raddesinde tahmin olunur. İşbu miktarın da 
tarzı atide kısmen telâfisi teemmül edilmektedir. (Ara
zi vergisinden hasıl olacak zamaimden mütehassil 
varidat) 

Filhakika arazi vergisi elyevm her mahalde tahrir 
kaidesinin tatbikine mübaşeret olunan 1277 tarihinden 
1320 tarihlerine kadar devam eden zaman zarfında 
tayin olunan kıymetlere iptina etmektedir. Elyevm iş-
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bu araziden binde dört vergii asli ve binde iki bütçe 
ajçığı ki cem'an binde altı nispetinde istiyfa olunan 

I 

njıiktar alım- ve satım muamelâtı dolayısıyle kıymet
leri tezyit olunanlar müstesna olmak üzere pek eski 
zamanımızda tayin olunan kıymetler üzerinden hesap 
ve istiyfa edilmekte olmasına nazaran nispeti mü-
kelleifyetin kıymetlerin 1331 senesinden sonra fev
kalâde olarak maruz kaldığı teferruatı takiben tezyi-
4i keyfiyeti arazinin kıymet' hakikiyesinin fevkinde 
Bir mükellefiyet mahiyetinde olamayacağı tabi bu
lunmuştur. Bundan mada binde altı nispetinde olmak 
üzere tesis olunan mükellefiyetin her birinin mikta
rının mükellefin üzerine sureti tevezzü hakkında ic
ra kılman tetkikat neticesinde arazi vergisi mükelle
fiyeti adedinin 3 298 568'den ibaret olduğu ve bu 
ıtıiktardan iki milyona karip mükellefin beş kuruş ile 
yjrmibeş kuruş gibi cüz'i mekadir arasında ve bir 
rtailyonunun elli ilâ yüz kuruş raddesinde mükellef 
bulunduğu ve yüz kuruştan yukarı mükellefiyete tabi 
tyulunanîarın yalnız (294 789) mükelleften ibaret kal
dığı tebeyyün etmekte olmasına binaen verginin bin-
desi mesrudatı ânife dairesinde tezyit olunduğu tak
dirde tezayüdü vakiin icra edeceği tesirat lâşey mesa
besinde kalacağı bedihi görülmüş ve buna binaendir 
ki, mezkûr vergi nispeti altı defa tezyit olunarak bin
de otuzaltıya iblâğ olunmuştur. Bundan başka mü
kellefiyette tesisi müsavat için kıymetleri 1331 sene
sinden sonraki alım ve satım bedelâtı üzerinden tez
yit olunan arazinin de kıymeti hazıraları üzerinden 
(jleğil diğerleri gibi kıymeti sabıkai mukayyedeleri 
üzerinden vergiye tebaiyetleri esası kabul olunarak 
7 nci maddeye ona göre ahkâm dercolunmuştur. 

Arazi vergisinin şu suretle altı misle tereffüu key
fiyeti bir cihetten mahsulâtın ekserisinin istihlâkatı 
ıjnahalliyeye terkolunarak tahtı teklife alınamamasma 
ve bu suretle öşürden tenakus edecek miktarı telâfi 
ıinaksadma müstenit olmasına ve halbuki şehir ve ka
labalar derununda bulunan hanelerin bir dönümden 
fazla bulunan ve öteden beri binde altt nispetinde 
4razi vergisine tabi bulunan bahçeleri de esas itiba
riyle sahiplerine Ziraat veya sair sebepler ile hasılat 
l[emin eder. Arazi envaından bulunmamasına ve ziraat 
^dilenlerin de ekseriyetle hane sahibinin ihtiyacatı 
^atiyesine tahsis edilmek üzere zer edilmiş bulunma
sına binaen bu gibi araziyi de mahsulâtı pazarı fü-
iuhta çıkarılan araziye mukis addetmek muvafık gö
rülemeyeceğinden işbu avlu fazlalarından alman ver
gi altı misle terfi edilerek binde altı nispetinde alm-

j ması tensip olunmuş ve 8 nci maddeye ona göre ah-
I kâr dercolunmuştur. 

Bir de yüzde onikibuçuk miktarında istiyfa edilmek
te olan öşrün maarif ve menafii hisselerine mukabil 
idarei hususiyelere yeni varidat tedariki iktiza etmek-

I te olmasına ve arazinin zaten kıymeti hakikilerine nis-
I petle pek dûn bir derecede terfi edilmiş olan vergiden 

idarei hususiyeler namına da ayrıca vergiyi aslinin iki 
\ misli raddesinde zamaim ilâve kılınarak keyfiyet 10 

ncu maddeye dercolunmuştur. 

I Kavanini Maliye Encümeni Mazbatası 
Usulü cibayeti pek eski esaslara iptina eden aşarın 

I şekli hazınyle devamı ceryanı halk için müz'iç ve 
I gayrı kabili tahammül bir mükellefiyet haline gelme-
I sine, gerek zürra tarafından vaki olan şikâyatm te-
I madisine ve gerek Meclisi Âlice bu hususta iz'har 

buyurulan arzuya binaen usulü müzakerenin ilgasıyle 
yerine tetkikatta müstenit bir şeklin ikâme edildiğine 
dair heyeti vekilece tanzim ve Riyaseti Celileye tak
dim olunaraş. Encümenimize havale buyurulan lâyihai 
kanuniye mütalâa ve tetkik olundu. 

Esbabı mucibesinde dahi zikrolunduğu lâyihai 
J mezkûrenin tanziminden gaye serbestii ziraati takyit 

eden esasatın ref'i ile aşarın ihtiyacı naşı tazyik etme
yecek bir şekilde cibayetini temin ve şimdiye kadar 
züraaın ekmekte olduğu tohumuyle hayvanlarına ye-

I dirdiği yemden ve hatta evlâdü iyalinin nafakasından 
I dahi vergi alınmak suretiyle zürraı dilgir eden taham

mülsüz teklifin yerine zürraın vilâyet ve kaza merkez
leriyle belediyesi bulunan nahiye merkezlerine getirip 
satacakları mahsulâta münhasır kalmak ve hattı za
tında cüz'i olan arazi vergisine dahi iki misli, idarei 

I hususiyelere ait olmak üzere sekiz misli zamaim icra 
ve bu suretle aşarın kısmen telâfsiyle beraber zürraın 
terfih ve ziraatin tevsiine hizmet etmekten ibaret ol-

I duğu anlaşılmış ve lâyihai mezkûre Encümenimizce 
şayanı takdir ve memnuniyet görülmüş olmakla ih-

I tiva ettiği mevadm Maliye Vekili Beyin huzuruyle tet-
I kik ve müzakeresine iptidar edilerek birinci madde 

berveçhi âti tadil edilmiştir". Şöyle ki : 

Kanunun nihayetinde aşar nizamnamesinin ve 
î aşarın sureti cibayetine müteallik bilcümle ahkâmın 

ilga edildiğine dair madde ilâvesi lâzımeden bulun
duğu cihetle birinci maddenin ilk satırındaki (Aşar 
mülgadır) tabiri zait görülerek tayyedilmiş ve (mah
sulâtı arzıye) tabiri dahi şamil ve kabili tefsir bir isim 
olup, esnayı tatbikatta müşkilât ve suiistimalâtt badi 

I olacağı mütalâasına binaen tabiî mükellefiyet olan 
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mahsulât envai tespit ve bircetvele dercolunarak ka
nunun nihayetine rapt ve birinci madde ona göre ta-
dilen kabul olunmuştur. 

İkinci maddede (satılacak olan) tabiri cibayet me
murlarınca yanlış telâkki olunarak pazar mahallerine 
getirilmiş olan mahsûlden satılmaksızın dahi vergi iste
nilmek gibi zürraı iz'aç edecek vaziyet ihdası varit 
görüldüğü cihetle (satılacak) yerine (satılan kelimesi 
yazılmış ve pazar yerlerinin gayri mahalden satınalı-
narak şehir ve kasabalara ithal edilecek mahsulâtın 
vergiye tabi olmasından bilistifade şehir ve kasaba 
halkının bütün ihtiyaçlarını köylerden tedarike kal
kışarak pazar yerlerine mahsulâtın gelmemesine ve" 
bu suretle varidatı hazinenin ziyama sebebiyet vermiş 
olacağına binaen maddei mezkûreye (hariçten satınah-
narak mezkûr mahallere ithal edilen) kaydının ilâve
sine zaruret görülmüş ve ikinci madde ol veçhile 
tadilen tedvin ve yüzde on vergi nisbeti aynen kabul 
edilmiştir. Şehir ve kasaba halkının kendi ziraatlerin-
den istihsal ve hanelerde veyahut diğer yerlerde id-
har ettikleri mahsulâtı toptan veyahut kısmen satmak 
istedikleri takdirde pazar yerlerine nakil keyfiye
tini bir takım külfet ve müşkülâtı badi olacağı ve bu 
müşkülâtın itmam edilmemesi yüzünden mahsulün el
den satılması gibi zararı hazinei müeddi ahvale mey
dan verilmiş olacağı cihetle bu mahzuru izale için 
maddeye memurini aidesine malûmat verilmek şartiy-
le bu gibi mahsulâtın pazar yerlerine nakline hacet 
kalmaksızın bulundukları yerlerde satılmasını ve bin-
netice halka suhulet ve hazineye menfaat temin ede
cek bir fıkra ilâvesiyle madde tavzih olunmuştur. 

Demiryolu veya merakibi bahriyeye tahmil oluna
cak mahsulât her zaman kaza merkezlerinden tahmil 
olunmayıp bazen civarındaki köylerden dahi berayı 
tahmil doğruca mezkûr iskelelere gönderilebileceği ci
hetle maddeden (merkezi kaza) tabiri kaldırılarak ye
rine (mahalleri) kelimesi yazılmış ve mahsulün istas
yona getirildiği halde ve bilâhare demiryolu ile naklin
den sarfı nazar olunarak vasaiti saire ile ve meselâ de
ve ile nakledilmesinin varit olduğundan «vasaiti mez-
kûre ile» tabiri maddeden tayyedilmiştir. 

Beşinci madde demiryolu katarlarına tabiri mera-
kizi bahriye tabirinden evvel yazıldıktan sonra aynen 
kabul edilmiştir. 

Altıncı madde mulâk ve gayri vazıh yazılmış ol
duğu cihetle (6 - 7) iki maddeye tefrik edilmiş ve 
mezkûr maddede mevzubahis nakliye ücretlerinin me
safenin tayin ve ücreti nakliyenin miktarını takdir
de suiistimalâtı mucip olacağından ücreti nakliye ita

sından sarfınazar olunarak buna mukabil envai mez
kûr maddede tadat ve tasrih olunan mahsulât fiyat
larından yüzde sekiz nisbetinde vergi ahzı esası kabul 
ve ona göre yedinci madde tadilen tanzim edilmiştir. 

Yedinci maddenin daha ziyade tavzihen tedvini 
muvafık olacağına binaen (8 - 9) maddede ifade edil
miş ve yalnız lâyihanın onuncu maddesinde idarei 
hususiyeler namına tahakkuk ettirilecek vergiyi aslının, 
iki misli zammın eibayeti için ayrıca memuru mah
sus istihdamı hazine ve halka bir takım zait masraf ve 
külfet tahminini badi olacağı cihetle mezkûr iki misil 
zam hazineye ait altı misil ile birleştirilerek maddede 
ol veçhile yazılmış ve bunun sekizde ikisinin idarei 
hususiyelere aidiyeti sekizinci maddede tasrih olun
muş ve yapılan zamaim yekûnunun altı misli tecavüz 
etmemesi hakkındaki rüfekadan Saruhan Mebusu Ke
mal ve Çanakkale Mebusu Mehmet Beylerin teklifleri
nin ekseriyetle reddedilerek sekiz misil zam esası ka
bul edilmiştir. 

Hattı zatında arazide mukayyet ve vergiye merbut 
olduğu halde kabili zer olmamasından dolayı intifa 
edilmeyen ve halen gayri mezru bir halde bulunan 
arazinin işbu zamaimle mükellefiyeti eshabının muci
bi mağduriyeti olacağına binaen ayrıca bir madde 
tedvin ve onuncu madde olarak lâyihaya ilâve edil
miştir. 

Dokuzuncu maddedeki (altı misle iblâğ edilmeyip) 
tabiri yerine (zamma tabi olmayıp) ibaresinni yazıl
ması tensip olunarak maddeye ilâve edilmiş ve mez
kûr madde encümen lâyihasına onbirinci madde ola
rak yazılmıştır. # 

Sekizinci maddenin has'beltertip onikinci madde 
olarak kanuna .ilâvesi muvafık görülmüş ve ancak 
ahkâmı kanuniyeye tevfiki muamele ve hareket et
meyenlerden alınacak üç misli cezanın sureti icrası 
tasrih edilmemiş olduğundan matlubatı devletin emri 
cinayetinde ma!bihittatbik olan Tahsili Emval Kanu
nunun bunda da tatbiki Hazinenin menfaat ve mua
melenin sürati noktasından muvafık görülerek mez
kûr sekizinci madde kanuna onikinci madde olarak 
tadilen dercedilmiştir. 

Nispeti teklifiyeye taallûk etmemek şartıyle al
tıncı maddede ve vekâlete itası talep olunan talimat
name tanzimi salâhiyeti muvafık görülmüş ve ona 
göre de onüçüncü madde tanzim olunmuştur. 

İşbu kanuna takaddüm eden ve âşârın usulü ciba-
yetine mütedair olan bilcümle ahkâmın fesih ve ilga 
edildiğine dair bir maddenin tedvini zaruri ve ka
nunun tatbiki ahkâmına Maliye Vekâletinin memu-
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riyfeti 1341 senesi martının birinden itibaren meriyül-
icıfa olduğunun kanuna derç ve ilâvesi tabiî olduğun
dan ona göre ondört, onbeş, onaltıncı maddeler tan-
ziıjn edilmiş ve işbu kanunun neşrinde elde mevcut 
olup, evvelce âşârı istiyfa edilen ve fakat aynen 1341 
senesine devrolunan mahsulden yeni baştan vergi is
tidasına mahal kalmamak üzere de bir maddei mu-
vajkkatenin tedvini muvafık görülerek kanuna ilâve 
olunmuş ve encümenimizce tespit edilen işbu lâyihai 
kajnuniyenin müstacelen heyeti umumiyeye arz olun-
mkk üzere Riyaseti Celileye takdimine karar veril
miştir. 

Kavanini Maliye 
Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Bayezit Yozgat 
Şefik Süleyman Sırrı 

| Kâtip Aza 
Karahisarısahip Saruhan 

îzzet Ulvi Kemal 
Az?. Aza 

Denizli Van 
Münip 

Aza Aza 
Ankara Biga 

| Mehmet 
Aza Aza 

I Giresun Elâziz 
| Mustafa 

Aza 
Karahisarışarki 

İsmail 
Mazbata 

j Âşârm ilgasıyle yerine ikâme edilecek vergi hak
kında İcra Vekilleri Heyeti Riyasetinden varit olup, 
İvedisi Âlinin 20 Teşrinievvel 1340 tarihli içtimaın-
da Kavanin ve Müvazenei Maliye Encümenlerine ha
vale buyurulmuş olan mahsulâtı arziye vergisi ka
ntin lâyihası hükümetçe tanzim kılınan esbabı mucibe 
lâjyihası ve Kavanini Maliye Encümeni mazbatası ile 
'birlikte ahiren Encümenimize tevdi olunmakla Ma
lice Vekili Bey de hazır olduğu halde tetkik ve mü
zakere edildi. 

| Mahiyeti itibariyle hasılat vergilerinden olan âşâr 
rrienabii varidatımızın en mühimîerindendir. Nispeti
nin ağırlığı ve şekli cibayetindeki fenalık ötedenberi 
pjek çok şikâyete sebep olmuş ve bu vergide ıslâhat 
icrası lüzumu umumen teslim edilerek zaman zaman 
b^tzî tecmbelere de tevessül kılınmış olmakla beraber 
bloyle mühim bir men'baı varidata ilişmemek endişe
siyle şimdiye kadar esaslı ıslâhata cesaret edilememiş

ti. Nihayet geçen sene Meclisi Âlice izhar buyurulan 
arzuya tebean hükümet âşârın ilgasıyle yerine mah
sulâtı arziye vergisinin ikamesini katî bir sureti hâl 
olmak üzere teemmül ederek bu lâyihai kanuniyeyi 
tanzi,m ve takdim eylemiştir. 

Âşârm memleketimizde ziraatin inkişafına ne de
rece suitesir icra ettiği ve hasılatı gayrı safiyeden ve 
binnetice sermayeden her sene bir kısım servetin 
öşür namı altında alınmak suretiyle zürraın ezilmesi
ne ve tedricen fakirleşmesine sebebiyet verdiği dü
şünülünce lâyihayı memnuniyetle telâkki etmemek ka
bil değildir. Vakıa 1340 senesindeki âşâr tahakkuka-
tıyle yeni lâyihai kanuniyeye göre elde edilebileceği 
tahmin olunan miktarı varidat arasında on, onbeş 
milyon liralık azim bir fark vardır ve bütçemizin hali 
hâzırında böyle bir fark kolayca telâfi edilemez. An
cak memleketimizin en büyük bir istihsal sınıfını asır
lardan beri insafsızca ezmekte olan bir vergiyi daha 
âdil ve kabili tahammül bir şekle ifrağ gibi halkçı bir 
memleketin umdesi olan ulvi bir maksat namına en
cümenimiz böyle bir fedakârlığın da cesaretle iktiha-
rm vücübuna kail bulunmaktadır. 

Teklif edilen lâyihai kanuniye başlıca iki esası 
havidir. 

Birincisi : Dahilde yetişen ve şimdiye kadar öşre 
tabi bulunan bilumum mahsulâtı arzıyeden pazar yer
lerinde satılan veya demiryolu ve deniz vasaiti ile 
ahar mahallere nakledilen aksamını rayici mahalliye 
göre usulen tayin edecek fiyat üzerinden % 10 mah
sulâtı arziye vergisine tabi tutmak ve bu verginin te
mini cibayeti için mahsulâtı arziye alım satımını şe
hir ve kasabalarla belediyesi mevcut olan nahiye mer
kezlerindeki pazar yerlerine hasrederek buralarda bu
lundurulacak memurini mahsusa marifetiyle alım sa
tım üzerinden vergiyi istiyfa ile beraber demiryolu 
veya deniz vasaiti ile vaki olacak nakliyatı da nak
liye tezkeresi ile icra ettirerek mahallerinde vergisi 
verilmeksizin bu suretle nakledilecek mahsulâtı arzı
yeden kezalik fiyatlarının % 10'u iskele ve istasyon
larda bulundurulacak memurin marifetiyle cibayet ey
lemek. 

İkincisi : Müstahsillerin tohumluk, yemeklik ve 
yenilik gibi ihtiyaçları için satmayıp, muhafaza ede
cekleri veya şehir ve kasabalarla belediyesi olan na
hiye merkezleri haricinde köylerde ve belediyesi ol
mayan nahiye merkezlerinde satış yapmak dolayısıy-
le vergi vermeyecekleri mahsulâtı arzıyeye mukabil 
arazi vergisinin altısı hazineye, ikisi idarei hususiyele-
re ait olmak üzere sekiz misle iblâğ etmekten ibaret 
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olup, lâyihai kanuniye bu esasların tatfeikine müteda
ir bazı teferruat ile ikmal edilmektedir. Şimdiye ka
dar en mühim ihracat mevadımızdan olan kuru üzüm, 
kuru incir, fındık, palamut ve pamuk âşârı zaten hini 
ihraçta iskelelerde cibayet edildiği gibi öteden beri 
İzmir'de güveri âşârı şehir dahilinde hanlarda alın
mak müteamil olup, 1340 senesinde Ordu, Samsun, 
Trabzon ve Menteşe güveri aşarının da hallerde ve
ya hini ihraçta cibayetine başlanmış ve senelerden 
beri izmir, Sanman, Aydın, Denizli ve Menteşe vilâ
yetleri hububat âşârı emaneten idare edildiği cihetle 
buralarda köylere varıncaya kadar ikame olunan da
imî veya muvakkat âşâr memurları marifetiyle hu
bubat nakliyeti de kontröla tabi tutulmuştur. Yeni 
lâyihai kanuniyede mevzubahis olan Mahsulâtı Ar-
ziye vergisi kısmen muhtelif yerlerdeki âşâr tüccarı
na, kısmen de memleketin en büyük istihlâk mena-
tıkını teşkil eden İstanbul ve tzmir havalisiyle Kara
deniz sahillerine vaki olan hububat vesair mahsulâtı 
arzıye nakliyatının esasen demiryolu ve deniz vasaiti 
'ile icra edilmekte olması hesabına müstenittir. 

Tecrübelerden hâsıl olan netayiç hini ihraçta is
kelelerde âşâr cibayeti usulünün sabıkına nispetle 
daha fazla menfaati maliye temin etmekle beraber 
halkı da memnun bıraktığını ve satış ve nakliyat kon
trolünün kafeili temin bulunduğunu göstermek itiba
riyle cesaretbahş olmuştur. Vakıa Türkiye'de elyevm 
şehir ve kasabalarla belediyesi mevcut nahiye meraki-
zi adedi 501 iskeleler 198 büyük küçük bilumum de
miryolu istasyonları da 312 olup, pazar yerlerindeki 
satrşm ve demiryolu veya deniz vasaiti ile vaki ola
cak nakliyatı dahiliye ve ihracatın kontrolü ve vergi
nin cibayeti için buralarda yeniden bazı teşkilât vü
cuda getirmek lâzım gelecektir, 

iskelelerimizde esasen rüsumat teşkilâtı mevcut 
olduğundan bu hususta ondan istifade edilmek üzere 
yalnız şehir ve kasabalarla belediyesi olan nahiye 
merkezlerinde ye istasyonlarda ehemmiyetlerine göre 
nihayet beşer memur istihdam edilmiş olsa yeni teş
kilât gene beş bin memura ihtiyaç messettirecek de
mektir. Kezalik nakliyatın kontrolü ve kaçakçılığa 
meydan bırakılmaksızm verginin tahsili imkânı her
halde ticareti müteessir etmeyecek bir surette temin 
edilmek ve istasyonlarda ve pazar yerlerinde tahak
kuk ve tahsil işlerini müştereken idare edecek bazı 
küçük memurinin suiistimalâtına müsait bir vaziyet 
husule getirilmemek pek mühimdir. 

Bu mülahazatı nazan dikkate alan Encümenimiz 
Maliye Vekili Beyefendinin de izahatını dinliyerek 

tetkikatı lâzımede bulunmuş ve yeni teşkilât için is
tihdamına lüzum görülecek memurin adedinin elyevm 
izmir ve civarı dört vilâyette hububat aşarının ema
neten idaresinde ve Adana ile Karadeniz sahillerinde 
pamuk ve fındık ihracatında müstahdem 4 996 me
murdan fazla olmayacağına ve nakliyatı bahriyede 
öteden beri zaten ticareti dahiliye beyannamesi veril
mek usulden olup, mahsulâtı arzıyenin bahren veya 
demiryoluyle nakli halinde nakliye tezkeresi itasının 
bundan farklı bir muamele teşkil etmeyeceğine ve ta
hakkuk ve tahsil işlerinin mümkün mertebe ayrı me
murlara gördürülmesi ve gayet ciddî ve mütemadi 
teftişat icrası suretiyle suiistimalâta karşı tedabir itti
hazı kabil olacağına itimadı muhik görmüştür. ^ 

Mamafih mahsulâtı arzıye vergisinden ümit edi
len neticenin tahakkukunda hakikaten pek mühim ol
makla bunların tatbikatında bazı mertebe suiistimale 
müsait veya serbestii ticareti,haleldar etmeye müstait 
hiç bir mahiyet almaması için kanunun suveri tatbi-
kiyesine dair icra Vekilleri Heyetince tanzim edile
cek talimatnamede etraflı bir surette nazarı dikkate 
alınmasını encümenimiz şayanı tavsiye addetmekten 
feragat eylememektedir. 

Mahsulâtı arziye vergisinin hazineye temin edece
ği varidata gelince : 

Kuru üzüm, kuru incir, fındık, pamuk, palamut 
gibi ihracat mevadından 1340 senesinde iskelelerimiz
de hini ihraçta alınan aşar 6 000 000 liraya tekarrüp 
etmiştir. Fiyatların tereffüü ve mahsulün tezayüdü 
kuvvetle memul olduğundan yeni vergi nisbetinde 
aşara nazaran beşte bir tenakus olmakla beraber bun
dan sonra da mevadı mezkûreden aynı miktar vergi 
cibayet edileceği tahmin olunabilir. 

Hububat vesair mahsulâtı arzıyeden alınacak yer
ginin hesabı için elde esaslı malûmat yoksa da Tür
kiye'nin müstehlik menatık ve şehirleri nüfusuna ve 
buralarda yemeklik ve yemlik olarak sarf ve istihlâk 
edilmekte olan hububat vesaire mekadirine nazaran 
alınacak verginin 10 000 000 liraya baliğ olacağı şa
yanı istiksar addedilmemiştir. 

Bu suretle mecmuu 16 000 000 tahmin olunan 
mahsulâtı arzıye vergisinin 1340 senesindeki aşar ta
hakkukunun nısfından dûn olmak itibariyle hazine 
için büyük bir eksiklik vücuda getireceği muhakkak
tır. Fakat bilmukabele zürraıda vergi nisbetinin beşte 
bir tahaffüfü, pazar yerlerinde satılmayan veya de
miryolu ve deniz vesaiti ile naklolunmuyan mahsu
lâtın vergiden istisnası, aşar ve mültezim kayıt ve be
lâsından kurtarması dolayısıyle memnun ve müstefit 
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edeceğinde ve bilhassa bu sene bazı taraflarda olduğu 
gibi tohumunu bile çıkaramayan mahsulâttan öşür 
istiyfası tarzında haksızlıklara nihayet vereceğinde 
şüphe yoktur. 

Lâyihai kanuniyenin ikinci esasını teşkil eden ara
zi vergisinin tezyidi lüzumu da bir taraftan öşür ye
rime kaim olan salifülarz mahsulâtı arziye vergisi nis-
betinin azalması ve mükellefiyetin yalnız müstahsilin 
ihtiyacından fazla olup, satılan mahsule hasrı, diğer 
taraftan da mahsulâtı arziye vergisinin hazineye te
min ettiği varidatın ihtiyacı malîye nisbetle noksan 
ve esasen arazi vergisi nisbeti hazırasının da cüz'i bu
lunması mütalâatına istinat ettirilmiştir. 

Filhakika bizde arazi kıymetleri elli altmış sene 
evjvel yapılan ilk yoklamada takdir ve vaz edilmiş 
ölüp, o zaman bile bu kıymetlerin ne derece hakiki 
olduğu cayi şüphe iken para farkları ve inkişaf atı ik
tisadiye dolayısıyle kıymetlerde husule gelen tedrici 
tereffular ifraz, ferağ veya yeni tahrir icrası gibi bazı 
istisnalar hariç olarak hemen hiç takip edilememiş ve 
bugün ilk yoklamalarda mevzu kıymetler ile arazinin 
kıymeti hakikiyesi arasında vasati onbeş yirmi misil bir 
fark husule gelmiştir. Halbuki arazi vergisinin esası 
gefne kıymeti mukayyedeler olduğundan 13 Ağustos 
1330 tarihindeki yüzde elli zammıyle beraber nisbeti 
kıymeti mukayyedenin bin de altısına baliğ olmuş bu
lunan öşre tabi arazi vergisinin nisbeti hakikiyesini el-
yevm binde birden de dûn itibar etmek hata değil
dir. 

Binaenaleyh arazi vergisinin sekiz misil tezyidi 
mükellefine yeni bir bâr tahmil etmek şöyle dursun, 
h^tta kıymeti hakikiyeye nisbetle bin de altıyı da te
ndin etmemek vardır. Bu vaziyetten mülhem olarak. 
encümenimiz kıymeti sabıkası mevcut olmayan ara
ziden alınacak vergi nisbetini kıymeti hazırası üzerin
den bin de altı olarak kabulde tereddüt etmediği gibi 
ta,hrir ameliyatı ilerledikçe tahriri hitam bulan mena-
tıkda arazi vergisini sekiz misil tezyitten sarfınazarla 
kıymeti hazıra üzerinden kemafıssabık bin de altı nis-
b^tinde istiyfa muvafık olacağını şimdiden Heyeti Ce-
lijeye arzı vazifeden addetmiştir. 

Arazi vergisinin sekiz misle iblâğından ümit edi-
ldn varidat 6 000 000 lirası hazineye, 2 000 000 lirası 
i4arei hususiyelerle Ziraat Bankasına ait olmak üzere 
8j 000 000 liradan ibarettir. Aşar ve mahsulâtı arziye 
vergisi arasındaki % 2,5 nisbet farkı 6 500 000 lira 
olmasına nazaran arazi vergisinden alınabilecek hazi
ni hissesi bu miktarı bulamayacağı gibi idarei husu
siyelerle Ziraat Bankası hissesini teşkil eden mezkûr 

6 500 000 liraya mukabil arazi vergisinden tefriki dü
şünülen 2 000 000 liralık hissenin de pek kifayetsiz 
olduğunda şüphe yoktur. 

Encümenimiz arazi vergisi nisbetini fazla artırmış 
olmamak için lâyihai kanuniyede bu maksatla tadilât 
icrasını muvafık görmemiştir. Mamafih idarei husu
siyelerle Ziraat Bankasını mühim surette müteessir 
edeceği derkâr olan böyle bir halin Meclisi Âlinin 
hakikaten nazarı dikkatini celbe lâyık mesailden ol
duğuna kanidir. 

Lâyihai kanuniyenin heyeti umumiyesi hakkındaki 
mütalâatımız bunlardan ibaret olup, maddelerde icra
sını muvafık gördüğümüz tadilâtta berveçhi âti arz 
olunur : 

1. — Birinci maddedeki (Aşar mülgadır) tabiri Ka-
vanini Maliye Encümeninin mütalâası veçhile zait ve 
işbu kanun mucibince tabiî mükellefiyet olacak mah
sulâtı arzıyenin bazı kuyut ile tavzih ve ikmali fayda
lı görülmüştür. Ancak, Kavanini Maliye Encümenin
ce tespit edilen cetvelde bazı noksan ve tekrarlar mev
cut olduğu gibi bütün mahsulâtı arziye envaını mem
leketimizin her tarafında müstamel isimleriyle tespit 
edecek bir cetvel de daima bu kabil hatalar vukuu 
muhtemel bulunduğundan encümenimiz «dahili mem
lekette yetişen ve her ne şekilde olursa olsun şimdiye 
kadar öşre tabi bulunan bilûmum mahsulâtı arziye» 
kaydıyle bu maksadın daha iyi temin edileceği müta-
lâasıyle birinci maddeyi o suretle tadil etmiştir. 

2. — ikinci maddede yalnız bazı ibare tashihatı 
yapılmıştır. 

3. — Üçüncü madde ile hükümet vergi cibayetinin 
temini için mahsulâtı arziye alım satımının muayyen 
pazar yerlerine hasrı ile bir kontrol icrası. imkânını 
derpiş etmiş ise de şekli ifade Kavanini Maliye En
cümeninin mütalâası veçhile satılacak mahsulün tama
mının pazar yerlerine getirilmiş olmasını icapettirecek 
bir müphemiyeti havi idi. Halbuki böyle bir tarz, kül
feti dai olmakla beraber zamanımızda ekseri alım sa
tımların numune üzerine ceryan etmesi yolundaki su
huletten de ticareti mahrum edebileceği cihetle mad
dede ona göre bazı tavzihat icrası ve pazar yerlerin
deki alım satım üzerinden alınacak vergiye esas teş
kil edecek olan mahsul fiyatının ne suretle tayin edi
leceği beşinci maddede mezkûr ise de aralarındaki ir
tibat dolayısıyle bu hükmün de oradan tefriki ile 
üçüncü maddeye bir fıkra halinde ilâvesi muvafık gö
rülerek madde ona göre tanzim kılınmıştır. 
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4. — Lâyihai kanuniyede dördüncü madde bilhas
sa demiryolu veya deniz vasaiti ile nakledilecek mah
sulâtı arziye için tahmil iskele veya istasyonlarından 
nakliye tezkeresi olmadıkça mahsulâtı arzıyenin de-
miryol veya deniz vasaiti ile nakli memnuiyetini vaz 
etmek maksadını istihdaf ediyor. 

Bu kabil demiryolu veya deniz vasaiti ile nakil 
edilecek mahsulâttan mahallerinde vergisi verilmemiş 
olanların tabi olacakları muamele ayrı bir hüküm teş
kil ettiği cihetle hükmü mezkûrun bu maddeden bit-
tefrik beşinci maddeye derci daha muvafık görülmüş
tür. 

5. — îşbu madde verginin matrahı olacak mahsul 
fiyatının sureti tayinine mütedairdir. Maddenin şehir 
ve kasabalarla belediyesi olan nahiye merkezlerindeki 
muayyen pazar yerlerinde satılan mahsulâtı arziyeye 
müteallik birinci fıkrası bittefrik üçüncü maddeye 
nakledilmek daha muvafık görülmüş ve bilmukabele 
iskele ve istasyonlara getirilen mahsulâttan vergi ahzı 
mahallerinde daha evvel vergi vermemeleri ile mukay
yet olduğundan dördüncü maddeden buna ait hüküm 
de beşinci maddeye nakil, maksadı daha iyi ifade 
edecek bazı tadilât icrasıyle madde kabul edilmiştir. 

6. — Lâyihanın altıncı maddesi öşrü ötedenberi 
bazı hususi talimatnamelere tevfikan ve fiyat üzerin
den istiyfa edilmekte olan kuru üzüm, kuru incir, 
fındık, afyon, haşhaş, ipek, tütün, pamuk, susam, pa
lamut, meyan kökü, zeytin ve zeytin yağının fiyatları 
ne suretle tayin edileceğine ve mahsulâtı mezkûre ver
gilerinden mahallî istiyfa ile mahallî istihsâl arasında
ki mesafeye göre taayyün edecek masarifi nakliyenin 
bilhesap tenzil olunacağına ve nisbeti teklifiyeye taal
lûk etmemek şartıyle mahsulâtı mezkûre vergilerinin 
usulü cibayetlerinde lüzum görülecek tadilâtın icrası
na Maliye Vekâletinin mezun bulunacağına dairdir. 
Kavanini Maliye Encümeni maddeyi gayri vazıh bu
larak iki maddeye tefrik etmeyi muvafık görmüş ve 
altıncı maddede sayılan envai mahsulât meyanına pi
rinci ithal ve zeytini ihraç etmek ve ücuratı nakliye
nin tenzili suiistimalâta badi olacağı mütalâasıyle 
maddenin ikinci ve Maliye Vekâletine sureti cibayet 
hakkında lüzumuna göre tadilât icrası salâhiyetini 
bahşeden üçüncü fıkralarını kezalik tayyeylemek su-
retleriyle bazı tadilât icra ettiği gibi envai altıncı mad
dede tadil olunan mahsulâttan alınacak vergi nisbeti-
ni yüzde sekize tenzil maksadıyle yedinci maddeyi 
tanzim ve lâyihaya ilâve etmiştir. 

Kavanini Maliye Encümeninin pirincin ithaliyle 
zeytinin ihracı hakkındaki noktai nazarına encümeni
mizde iştirak etmektedir. 

Ancak öşrün ücuratı nakliyesi meselesi geçen sene 
kabul Duyurulan 21 Nisan 1340 tarihli ve 498 numa
ralı itibarı ziraî birliği kanununun onuncu maddesiy
le Ziraat Bankasına verilmiş ve Meclisi Âlinin bun
dan maksadı itibarı Ziraî Birliklerini takviyeye ma
tuf bulunmuş olmak itibariyle Encümenimiz bu yar
dımın diriğ edilmesini muvafık görmediği gibi altıncı 
maddede tadat olunan envai mahsulât vergilerinin su
ret, mahal ve zamanı cibayetleri emrinde kemakâm 
ahkâmı hususiye tatbiki faydalı olacağına kani olup, 
yalnız bu noktai nazarın onikinci maddeye ilâvesini 
tercih ve altıncı maddeyi ona göre tadil eylemiştir. 

Kavanini Maliye Encümeninin tanzim ettiği ye
dinci maddeye gelince; Encümenimiz kuru üzüm, ku
ru incir, fındık, pamuk, ipek, tütün ve susam gibi esa
sen mütekâsif ziraate ait olan envai mahsulâtı onlara 
nisbetle aynı derecede ve belki daha fazla mesai sar
fını müstelzim olan ve daha az kazanç temin eden 
hububat vesaireden dûn bir vergiye tabi tutmayı mu-
vafıkı adalet görmemekte ve vergi nisbetinde umu-
men yapılacak % 2,5 tenzilden üzüm, incir, fındık, 
tütün, ipek vesaire müstahsillerinin hububat müstah
sillerine nazaran daha fazla müstefit olacaklarını ve 
bu farkın arazi vergisi emsali tezyidinden üç beş de
fa ziyade olacağını nazarı dikkate almaktadır. 

Vakıa zürraın istihlâkatı zatiyesine ait mahsulâtı
nı vergiden istisna yolundaki müsaadeden tütün, pa
muk, üzüm, incir, fındık müstahsillerinin tamamen is
tifade edemeyecekleri dermeyan olunabilirse de kuş 
yemi, patates, süpürge, soğan, keten, alelumum seb
zevat gibi mahsulât yetiştirenler de kendi ihtiyaçları 
için bunlardan pek az istifade edebildikleri veya hiç 
istifade edemeyecekleri halde bu mahsulât yüz de on 
vergiye tabi tutulmakta olduğu gibi meselâ buğday 
yetiştiren bir çok zürraın kendi ihtiyaçlarını mısır, 
çavdar ile temin ederek buğdayı hemen umumiyetle 
sattıkları ve binaenaleyh yüzde on vergi verecekleri 
de düşünülmek lâzımdır. Bir kısım mahsulâtın vergisi 
yüzde on istiyfa edilirken mahiyeten farkı olmayan 
diğer bir kısım mahsulattan yüzde sekiz vergi ahzı 
muvafık olamayacağına ve bütçe vaziyetine nazaran 
yüzde sekiz vergiye tabi tutulan mahsulât miktarını 
artırmağa da imkân görülemiyeceğine vergi nisbetin
de bir tefrik yapmayı encümenimiz şayanı terviç gör
memiştir. 

7. — Hükümetin teklifindeki yedinci maddenin iki 
maddeye tefriki ve onuncu maddenin de yedinci mad
de ile tevhidi hakkında Kavanini Maliye Encümeninin 
noktai nazarına encümenimiz de iştirak etmekte olup, 
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yalnız menafi hisseleri Ziraat Bankasına ait olduğu 
cihetle maddeye bu bapta bir kayıt ilâve edilmiştir. 

8. — Yedinci maddenin «1332 senesinden sonra 
kıymeti sabıkaları ferağ, ifraz ve tadilâtı hususiye do-
layısıyle tezyit edilmiş olan arazinin verginin kıymeti 
sabıkai mukayyedeleri üzerinden tahakkuk ettirilerek 
altı misline iblâğ bulunacağı» hakkındaki ikinci fık
rası tefrik edilerek bu madde tedvin olunmuştur. An
cak, hükümetin teklifinde 1332 senesi kıymeti mukay
yedeleri esas addedildiği halde altın ve evrakı nakdi
ye arasında 1332 senesinde bazı mertebe farklar mev
cut olduğu cihetle 1331 senesinin esas ittihazı daha 
salim ve doğru olacağı düşünülmüş ve tadilât görmüş 
olan arazinin kıymeti hazırai mukayyedesi 1331 sene
sindeki kıymeti mukayyedesinin sekiz mislinden fazla 
olarak veya bazı arazinin kıymeti sabıkası hiç bulu
namamak misillû ahvali istisnaiye nazarı dikkati cel-
pettiğinden bu gibi ahvalde verginin kıymeti hazıra 
üzerinden bin de altı olarak istiyfası muvafık görül
müş ve madde ona göre tadil ve ikmal kılınmıştır. 

9. — Kavanini Maliye Encümeninin tanzim ettiği 
onuncu madde cüz'i bazı tadilât ile kabul olunmuş
tur. 

10. — Hükümetin teklifindeki dokuzuncu ve Ka
vanini Maliye Encümeni Lâyihasının onbirinci mad
deleri olup, aynen kabul edilmiştir. 

11. — Hükümetin teklifindeki sekizinci maddesi 
olup, Kavanini Maliye Encümeni lâyihasının onikin-
ci maddesindeki tadilât ile kabul olunmuştur. 

12. — Hükümetin teklifindeki onbirinci ve Kava
nini Maliye Encümeni Lâyihasının onüçüncü madde
leri olup, altıncı maddede envai tadat olunan mahsu
lâtın suret, zaman ve mahallî cibayetlerini tayin ede
cek hususî talimatnameler tanzimi de muktazi olmak
la madde bu noktai nazara göre tadilen kabul edil
miştir. 

13. — Kavanini Maliye Encümenince tanzim kı
lman ondördüncü madde olup, ifadede bazı tadilât 
icrası ile kabul olunmuştur. 

14. — Kavanini Maliye Encümeninin onbeşinci 
maddesi mukabili olarak aynen kabul olunmuştur. 

15. — Hükümetin teklifindeki onikinci, Kavanini 
Maliye Encümeni lâyihasının onaltıncı maddesi olup, 
aynen kabul olunmuştur. 

Muvakkat madde : Yani kanunun hini neşrinde 
evvelce aşarı verilmiş bir kısım mahsulâtı arzıyeden 
yeniden vergi istiyfasına kalkışılmamak üzere Kava
nini Maliye Encümenince tanzim kılınan bu muvak
kat maddeyi Encümenimizde aynen kabul etmekte
dir. 

Mütalâatı ânife dairesinde encümenimizce tertip 
edilen lâyihai kanuniye aşarın ilgası ve yerine ikame
si teklif olunan mahsulâtı arziye vergisi ile arazi ver
gisi emsali tezyidinin varidat bütçemizi pek ziyade 
alâkadar edeceği tabiî bulunduğundan müstaceliyetle 
müzakere buyurulmak temennisiyle Heyeti Celileye 
arz olunur. 

Muvazenei Maliye 
Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Çorum Çatalca 
Ferit Recai Şakir 

Kâtip 
Konya 
Fuat 

Aza 
İsparta 

Mükerrem 

Aza 
Niğde 

Galip 

Arazi 
line 

Aza 
Zonguldak 

Ragıp 

Aza 
Kırşehir 

Yahya Galip 

Aza 
Vergisinin altı mis 

iblâğına taraftarım. 
Ertuğrul 

Doktor Fikret 

Aza Aza 
Arazi Vergisinin azamî al- Arazi Vergisinin sekiz mis
ti misline iblâğının daha line iblâğına aleyhtarım. 
ziyade muvafıkı hakkani- Bunun ancak altı misle ib-
yet olacağı fikrindeyim. lağına taraftarım. 

Diyarbekir Giresun 
Şeref Mehmet Kâzım 

Kavanini Maliye Encümeni Tadilâtı 

Mahsulât! Arziye Vergisi Kanunu 
Madde 1. — 1341 senei maliyesi iptidasından iti

baren merbut cetvelde muharrir mahsulâtı arziye işbu 
kanun tayin ettiği mükellefiyete tabidir. 

Madde 2. — Vilâyet ve kaza merkezleriyle bele
diyesi olan nahiye merkezlerinde satılan veya hariç
ten vergisi verilmiyerek satınalınıp mezkûr mahallere 
ithal edilen mahsulâtı arziye, fiyatlarının yüzde onu 
nispetinde vergiye tabidir. 

Madde 3 .— Maddei sabıkada zikrolunan şuhur 
ve kasabata getirilen mahsulâtı arziye yalnız pazar yer
lerinde satılır. Ancak şehir ve kasaba dahilinde bu
lunup da pazar yerlerine nakli külfet ve masrafı mu
cip olacak mahsulât, mahalli malmemurlarına malû-
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mat verilmek şartıyle bulundukları yerlerde dahi satı-
labilir. 

Madde 4. — Demiryolu veya merakibi bahriye ile 
nakil olunacak hububatın ikinci maddede zikrolunan 
vergilerin mahallerinde tesviye olunmadığı takdirde 
iskele ve istasyonda tesviye olunarak nakliye tezkere
si almak mecburi ve nakliye tezkeresi olmayan mah
sulâtın nakli memnudur. 

Madde 5. — Gerek pazar yerlerinnde satılan ve 
gerek demiryolu katarlarına veya rnerakibi bahriyeye 
tahmil edilen mahsulâtın fiyatı, belediyesi olan yer
lerde mahal rayici ve belediyesi olmayan yerlerde 
dahi kaza rayici üzerinden tayin olunur. 

Madde 6. — Kuru üzüm, kuru incir, fındık, af
yon, haşhaş, ipek, tütün, pamuk, susam, pirinç, pala
mut, meyankökü, zeytinyağının fiyatı her birinin 
nevine göre sek olunduğu istsayon, iskele mizan ma
hallerinde, değirmen fabrika ve maserelerde tayin 
olunur. 

Madde 7. — Maddei sabıkada tadat olunan mah
sulâttan ikinci madde mucibince alınacak vergi mik
tarı yüzde sekizdir. 

Madde 8. — Arazinin kıymeti üzerinden maazam 
binde altı nispetinde istiyfa olunan Arazi Vergisi sekiz 
misline iblâğ olunmuştur. 

işbu verginin sekizde ikisi menafi ve iane hissele
ri olarak Hazine Vergisi ile birlikte tahsil ve idarei 
hususiyelere tevdi olunur. 

Madde 9. — Sekizinci madde mucibince arazi 
kıymeti üzerinden istiyfa olunacak vergi 1332 sene
sinden sonra kıymeti sabıkaları ferağ, ifraz ve tadilâtı 
hususiye dolayısıyle tezyit edilmiş olsa dahi 1332 se
nesindeki kıymeti üzerinden tahakkuk ettirilir. 

Madde 10. — Esasen tapuda arazi olarak mukay
yet olduğu halde çalılık veya su altında kalmak su
retiyle bataklık halini alan arazi işbu zamdan müs
tesnadır. 

Madde 11. — Müsakkafat Kanununun üçüncü 
maddesinde zikrolunan avlu ve bahçe fazlaları vergi
si zamma tabi olmayıp tahakkuku aslileri üzerinden 
istiyfa olunur. 

Madde 12. — İşbu kanun ahkâmına tevfiki mua
mele edilmeyen ahvalde istiyfası lâzım gelen vergi ce-
zaen üç kat olarak Tahsili Emval Kanununa tevfikan 
tahsil olunur. 

Madde 15. — İşbu kanunun suveri tatbikiyesini 
mübeyyin bir talimatname tanzimine İcra Vekilleri 
Heyeti memurdur. 

Madde 14. — 24 Şevval 1306 tarihli Aşar Nizam
namesi ile işbu kanuna mugayir bilcümle ahkâm mül
gadır. 

Madde 15. — İşbu kanun 1 Mart 1341 tarihinden 
itibaren meriyülicradır. 

Madde 16.: — İşbu kanunun icrai ahkâmına Ma
liye Vekili memurdur. 

Muvakkat Madde — İşbu kanunun mevkii meri
yete vaz'ından mukaddem mevcut hasılatı arziyeden 
tekrar vergi alınmaz. 

Muvazenei Maliye Encümeni Tadilâtı 
Mahsulâtı Arziye Vergisi Kanun Lâyihası 

Birinci madde: Dahili memlekette yetişen ve her 
ne şekilde olursa olsun şimdiye kadar Öşre tabi bu
lunan bilûmum mahsulâtı arziye 1341 senei maliyesi 
Martı iptidasından itibaren işbu kanunun tayin ettiği 
mükellefiyete tabidir. 

İkinci madde : Vilâyet ve kaza merkezleriyle 
belediyesi olan nahiye merkezlerinde satılan veya ha
riçten vergisi verilmeyerek satın alınıp, mezkûr mahal
lere ithal edilen mahsulâtı arziyeden fiyatlarının yüzde 
onu nispetinde vergi istifa olunur. 

Üçüncü madde: Maddei sabıkada zikrolunan şe
hir ve kasabalarla nahiye merkezlerine getirilen mah
sulâtı arziye alım satımı münhasıran pazar yerlerin
de icra ve mahsulâtın vergiye esas olacak fiyatları 
mahalli rayice göre hesap olunur. 

Dördüncü madde : Demiryolu veya merakibi bah
riye ile naklolunacak mahsulâtı arziye için hini şevk
lerinde tahmil istasyon veya iskelelerinden nakliye 
tezkeresi almak mecburi ve nakliye tezkeresi olmayan 
mahsulâtı arzıyenin nakli memnudur. 

Beşinci madde : İskele veya istasyonlara getiril
miş olup, vergileri daha evvel mahallerinde verilme
miş bulunan mahsulâtı arziyede mezkûr iskele veya 
istasyonlarda belediye mevcut ise mahalli rayicine, be
lediye mevcut değilse o iskele veya istasyonların tabi 
bulundukları kaza rayicine göre taayyün edecek fiyat 
üzerinden vergilerinin istiyfasından sonra nakliye tez
keresi verilir. 

Altıncı madde : Mahsulâtı arziyeden kuru üzüm, 
kuru incir, fındık, afyon, haşhaş, ipek, tütün, pamuk, 
susam, pirinç, palamut, meyankökü ve, zeytinyağının 
vergiye esas olacak fiyatları her birinin nev'ine göre 
sevk olundukları iskele, istasyon, mizan mahalleri, fab
rika, değirmen ve maserelerde tayin olunur. Mahal
li istihsalleriyle vergilerinin istiyfa edildikleri yerler 
arasındaki mesafeye nazaran işbu mahsulâtın vergi
lerinden hesap ve tenzili lâzım gelen masarifi nakliye 
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21 Nisan 1340 tarihli ve 498 numaralı İtibarı Zirai 
Birliği Kanunu ahkâmına tabidir. 

Yedinci madde : Öşre tabi arazinin kıymeti üze
rinden maazam binde altı nispetinde istiyfa olunan 
A^azi Vergisi sekiz misline iblâğ olunmuştur. İşbu 
verginin sekizde ikisi menafi ve iane hisseleri olup, 
Hjazine hissesi ile birlikte tahsil ve ait oldukları idarei 
hıjısusiyelerle Ziraat Bankalarına tevdi olunur. 

Sekizinci madde: Vergi istiyfasında arazinin 1331 
senesindeki kıymeti mukayyedeleri esastır. Tarihi 
mezkûrdan sonra ferağ, ifraz ve tadilâtı hususiye do-
layısıyle artan kıymetlere bakılmaz. Ancak hususatı 
atjiye müstesnadır : 

. 
' A) Tadilât görmüş olan arazinin kıymeti hâzırai 

mjukayyedesi 1331 senesindeki kıymeti mukayyedesinin 
sefkiz mislinden fazla ise vergi kıymeti hazıra üzerin
den binde altı olarak tahakkuk ettirilir. 

B) Kıymeti mukayyedei sabıkası bulunmayan ara
zilin vergisi kezalik kıymeti hazıra üzerinden binde 
aljtı olarak istiyfa edilir. 

| Bu iki halde alınacak verginin rub'u menafii ve 
iajne hisselerine aittir. 

Dokuzuncu madde : Esasen tapuda arazi olarak 
rriukayyet iken, elyevm çalılık veyahut su altında kal
mak suretiyle bataklık halini almış olan arazi vergisi 
tezyit edilmez. 

; Onuncu madde : Müsakkafat Kanununun üçüncü 
maddesinde zikrolurıan avlu ve bahçe fazlaları ver-
gjsi kezalik tezyit edilmeyip, tahakkuku aslileri üze
rimden istiyfa olunur. 

I Onbirinci madde : İşbu kanun ahkâmına tev-
fiki muamele edilmeyen ahvalde istiyfası muktazi 
virgi cezaen üç kat olarak Tarh ve Tahsili Envai Ka
nununa tevfikan tahsil olunur. 

Onikinci madde : İşbu kanunun suveri tatbikiye-
si; ve altıncı maddede tadat olunan envai mahsulâtın 
sı̂ ret, zaman ve mahalli cibayetleri hakkında talimat
nameler tanzimine İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Onüçüncü madde : Aşara ait olup, işbu kanuna 
njugayir bulunan bilcümle ahkâm mülgadır. 

Ondördüncü madde : İşbu kanun 1 Mart 1341 ta
rihinden itibaren meriyülicradır. 

Onbeşinci madde : İşbu kanunun icrayı ahkâmına 
Maliye Vekili memurdur. 

| Muvakkat madde : İşbu kanunun mevkii mer'i-
y^te vaz'ı esnasında mevcut mahsulâtı arziyeden tek
rar vergi alınmaz. 

Hükümetin Teklifi 
Madde 1. — Aşar mülgadır. 1341 senei maliyesi 

iptidasından itibaren mahsulâtı arziye işbu kanunun 
tayin ettiği mükellefiyete tabidir . 

Madde 2. — Vilâyet ve kaza merkezleri ile bele
diye olan nahiye merkezlerindeki pazar yerlerinde 
satılacak olan hububat ve mahsulâtı arzıyei saire fi
yatlarının yüzde onu nispetinde vergiye tabidir. 

Madde 3. — Maddei sabıkada zikrolunan şuhur 
ve kasabata getirilen hububat vesair mahsulâtı arzi
ye pazar yerlerinden gayrı mahallerde satılamaz. 

Madde 4. — Demiryolu veya merakibi bahriye ile 
nakil olunacak hububatın ikinci maddede zikrolunan 
vergileri merkezi kazada tesviye olunmadığı takdirde 
iskele ve istasyonda tesviye olunarak nakliye tezkere
si almak mecburi ve nakliye tezkeresi olmayan hu
bubatın vesaiti mezkûre ile nakli memnudur. 

Madde 5. — Gerek pazar mahallerinde satılan ve 
gerek merakibi bahriye, demiryolu katarlarına tah
mil edilen mahsulâtın fiyatı, belediyesi olan nahiye
lerde mahalli rayici ve belediye olmayan yerlerde 
de kaza rayici üzerinden tayin olunur. 

Madde 6. — Elhaletihazihi talimatı mahsusaları 
ahkâmına tevfikan hini ihracında veyahut mahal ve 
zamanı mahsusalarında öşrü istiyfa edilmekte olan 
üzüm, incir, fındık, afyon, haşhaş, ipek, tütün, pamuk, 
susam, palamut, meyankökü, zeytin ve zeytinyağının 
fiyatı her birinin nev'ine göre sevkolunduğu istasyon, 
iskele, mizan mahallerinde ve fabrika ve maserelerde 
tayin olunur. Bu fiyata göre hesap ve istiyfa oluna
cak vergiden mahalli istihsal ile mahalli istiyfa arasın
daki mesafeye göre taayyün eyliyen masarifi nakliye 
bilhesap tenzil olunur. Mahsulâtı mezkûrenin usulü 
cibayetini tayin eyliyen talimatnameler ahkâmında 
nispeti teklifiyeye taallûk etmemek şartıyle lüzum gö
rülecek tadilâtın icrasına Maliye Vekâleti mezundur. 

Madde 7. — Arazinin kıymeti üzerinden maazam 
binde altı nispetinde istiyfa olunan arazi vergisi altı 
misle iblâğ edilmiştir. 1332 senesinden sonra kıymeti 
sabıkaları ferağ, ifraz ve tadilâtı hususiye dolayısıyle 
tezyit edilmiş olan arazinin vergisi kıymeti sabıkai mu
kayyedeleri üzerinden tahakkuk ettirilerek kezalik 
altı misle iblâğ olunur. 

Madde 8. — İşbu kanun ahkâmına tevfiki muame
le edilmeyen ahvalde istiyfası lâzım gelen vergi ceza
en üç kat olarak alınır. 

Madde 9. — Müsakkafat Kanununun üçüncü 
maddesinde zikrolunan avlu ve bahçe fazlaları vergi
leri altı misle iblâğ edilmeyip, tahakkuku asliyeleri 
üzerinden istiyfa olunur. 

/ 
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Madde 10. — Arazi vergisi aslisinin iki misli me
nafi ve iane hisseleri olarak idarei hususiyeler namı
na ayrıca tahakkuk ettirilerek istiyfa olunur. 

Madde 11. — İşbu kanunun suveri tatbikiyesini 
mübeyyin olmak üzere bir talimatname tanzimine ic
ra Vekilleri Heyeti mezundur. 

Madde 12. — tşbu kanunun icrasına Maliye Ve
kâleti memurdur. 

19 Teşrinievvel 1340 
Başvekil ve Hariciye Vekili Müdafaai Milliye Vekili 

tsmet Kâzım 

Adliye Vekili 
Mustafa Necati 
Maliye Vekili 

Mustafa Abdülhalik 
Nafia Vekili 

Süleyman Sırrı 
Ticaret Vekili 
Hasan Hüsnü 

Dahiliye Vekili 
Recep 

Maarif Vekili 
Vasıf 

Ziraat Vekili 
Şükrü Kaya 

Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye 
Vekili 

Doktor Refik 
Mübadele, İmar ve İskân Vekili 

Refet 

Öşre Tabi Mahsulâtı arzıyeyi gösterir cetveldir. 

Keten 
Kendir 
Afyon 
Haşhaş 
Salep 
Cehrİ 
Buğday 
Nohut 
Mercimek 
Mısır 
Arpa 
Bal 
Üzüm 
Kavun 
Karpuz 
Elma 
Armut 
Fasulye 
Sarımsak 
Soğan 
Bamye 
Domates 
Patates 
Lahana 
Yulaf 
Sünter (Bir nevi yu
muşak buğday) 
Çavdar 
Karıklık 
Burçak 
Fiğ 
Pamuk 
Kara bakla 
Tütün 
Harir 
Kumdan 

Patlıcan 
Kestane 
Ayva 
Nar 
Ot 
Mahlep (Kenevir ne
vinden) 

Melez (Arpa, buğday, 
çavdarın mahlutuna tâ
bir olunur.) 
Çir 
Tunik 
Karakabak 
Zeyrek 
Darı 
Pamuk 
Erik 
Kiraz 
Zerdali 
Şeftali 
Ceviz 
Badem 
Kuşyemi 
Vişne 
Üvez 
Biber 
Balmumu 
Börülce 
Yonca 
Şalgam 
Çemen 
Izgın 
Havuç 
Kırmızı Pancar 
Susam 

__ 

İncir 
Zeytin 
Harlup 
Kereste 
Kanı Acur 
Türmüz (Acı bakla) 
Mandalin 
Limon 
Portakal 
Taş Bademi 
Hilye 
Çin otu 
Patlıcan 
Helvacı kabağı 
Makuz 
Freng İnciri 
Turunç 
Gülgül 
Küşne 
Çılban 
Balkabağı 
Bamye 
Enginar 
Kaplıca 
Kerenek 
Melez 
Sintercis (Arpaya mü
şabih kuş yemi) 
Bezelye 
Karaviz 
Baba inciri 
Kuş otu 
Kumdan 
Akdarı 
Gezun 
Alıç 
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Kamış 
Cebel 
Kezmekan 
Pete 
Kırmızı darı 
Dehliz otu 
Kimyon 
Çılban * 
Kene gerçek 
Meyan kökü 
Palamut 
Beyaz nohut 
Karaçörek otu 
Gökboya 
Sahat yaprağı 
Porik 
Şakallur 
Muşki Mazı nevinden 
Futuf 
încas (Bir nevi erik) 
Bütüm (Bir nevi fıstık) 
Çarşur 
Germak. 
Palak (Ot şiltelere 
kullanılır) 
Kelur 
Şife 
Lâtir 
Kızılcık 
Çükündür 
Fındık 

Muz 
Ihlamur 
Helde 
Kuş konmaz 



G(rah (Mercimek ne
vinden) 
Hardal 
Mürdük 
Melez susam 
Kitre 
Siyah 
^hlat 
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Safran 
Gezik 
Seçem otu 
Yeni dünya (Bir nevi 
erik) 
Kebbat 

Şeker Kamışı 
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Sille (Hayvanata yedi-
rilir) 

Siyah misket 
Karlı bahar 
Somak 
Kereviz 
Tömbeki 

Mahluç 

Halfe (Hüdaynabit 
olup avrupaya sevk 
olunur) 
Hınnak 
Cidari 
Kakule 
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