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BİRİNCİ CELSE 

Bedi Müzakerat; Saat: 1,55 

REÎS — Reisvekili Refet Bey 

KÂTİPLER: Avni Bey (Bozok), Halat Bey (Kângm) 

REİS — Efendim! Celseyi açıyorum. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

REİS — Zaptı sabık hulâsası okunacak. 

EHiyedinci İçtima 

16 Şubat 1341 Pazartesi 

Birinci Celse 
Kâzım Paşanın tahtı riyasetlerinde bilinikat zaptı 

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

Merakibi bahriyeden alınacak rüsuma ve yayla
lardan mütekabilen istifade için Tiflis'te akdedilen 
Mukabelenameye dair kanun lâyihaları hakkında Ha
riciye Encümeni mazbataları kıraat ve kabul olundu. 

Badehu Dahiliye Vekâleti bütçesine geçildi ve bir 
müddet müzakereden sonra berayı teneffüs celse tatil 
olundu. 

İkinci Celse 
Kâzım Paşa tarafından kuşat edilerek Dahiliye 

Vekâleti bütçesinin bir müddet daha müzakeresine de
vam olunduktan sonra Salı günü içtima edilmek üze
re celseye hitam verildi. 

REİS — Efendim! Zaptı sabık hulâsası hakkında 
söz isteyen var mı? Zaptı sabık hulâsası aynen kabul 
edildi. 

2. — EVRAKI VARİDE 

Takrirler 
/. — Muvazenei Maliye Encümeninin; bütçenin 

malî sene başından evvel çıkarılabilmeesini teminen 
haftanın beş gününün bütçe müzakeratına tahsisi hak
kında isfeği ve Menteeşe Mebusu Esat Efendinin; büt
çe müzakeratına devam edebilmek üzere sabah celse
leri akdi hakkında takriri. 

FERİT BEY (Çorum) — Efendim! Muvazenei Ma
liye Encümeninin Heyeti Umumiyeden bir istifhamı 

var. Malumu âliniz bugün .Şubatın onyedisidir. Büt
çelerin henüz üçte biri ikmal edilebildi, Geride onbir 
gününüz kalıyor. Bu seneyi muvakkat bütçesiz ge-
çirebilirsek Meclisi Âli için bir şeref tarihi olacaktır. 
Onun için Heyeti Celileden ricamız şudur ki haftanın 
beş gününü bütçe müzakeratına hasredelim. (Hepsini 
sesleri.) 

TALÂT BEY (Ardahan) — Pek münasip. 
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HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Gece de çalışa
biliriz. 

FERİT BEY (Devamla) — Her gün bütçe müza
keresi olursa daha iyi olur. Sabahları da içtima ede
lim. On gün için Heyeti Celile bir zahmet ihtiyar eder
se muvakkat bütçesiz çıkar bunu istirham ediyoruz. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Encümen
ler muvakkaten tatil eder, sabahları da içtima ederiz. 

SABRI BEY (Saruhan) — Encümen Reisi beye
fendinin bahsettiği pek mühim bir meseledir. Efendim! 
En mühim vazife bu bütçeyi vaktiyle ikmal etmektir. 
Heyeti muhtereme tensip buyurursa beş gün munta
zaman devam edelim. Fakat zannederim bu da gay-
rikâfidir. Hatta diğer milletlerin meclisleri düşünüle
cek olursa, bu mesai az bile görülür. Bilirsiniz ki 
Fransa Meclisi Mebusanı gece ta sabahın altısına ka
dar çalışmak suretiyle bütçesini çıkarmıştır. Tensip 
buyurulursa haftanın iki veya üç günü için bir de sa
bah celsesi yapalım. 

Zannedersem ekseriyet bulunacaktır. Bendeniz de 
sabah celsesini teklif edeceğim. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Bendeniz de sabah 
celsesi teklif edeecektim, Arkadaşım teklif etmiştir. 
Sabah celsesi çok muvafıktır. 

REÎS — Efendim! Muvazenei Maliye Encümeninin 
teklifi iki kısımdır, birisi haftanın beş günü bütçeye 
tahsis edelim, diğeri de sabah celseleri yapalım diyor
lar. Evvel emirde haftanın beş gününün bütçeye tah
sisini reyinize arz ediyorum. Kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. Şu halde Pazar günlerini kavanini sai-
reye hasrederiz. Eyyamı saireyi bütçeye tahsis ederiz. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Sabah celsesi 
ne oluyor? 

REÎS — Sabah celsesi hakkında da bir takrir var, 
okuyalım. 

Riyasete 
Bütçe müzakeratına devam etmek ve Mart iptida

sına kadar hitama erdirmek üzere sabah celsesi akdini 
teklif ederim. 

Menteşe Mebusu 
Esat 

REÎS — Efendim! Bu takriri kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

Şu halde efendim! Sabahları da saat on buçuğu 
münasip görürseniz (on sesleri) pek âlâ onda. topla
nınız. 

Teklifler 
1. — Saruhan Mebusu Mustafa Fevzi Efendi ve 

oniki refikinin; yanık yerlerin imarı için bir banka 
teşkiline dair teklifi kanunisi (2/451). 

REİS — Lâyiha Encümenine havale edilmiştir. 
2. — İdare Heyetinin; Türkiye Büyük Millet Mec

lisinin 1340 bütçesinin ikinci harcırah faslından bin 
dörtyüz yetmişbeş lira kırk üç kuruşun beşinci müte-
ferrika faslına münakalesi hakkında teklifi kanunisi. 
(2/452) 

REÎS — Muvazenei Maliye Encümenine havale 
edilmiştir. 

Mazbatalar 
/. — Tütün muamelâtının sureti idaresi hakkında 

kanun lâyihası (1/502) ile tütün ve sigara kâğıdının 
'nhisar tahtında idaresi hakkında olup evvelce tak
dim kılınan kanun lâyihasında icra kılman tadilâta 
dair kanun lâyihası (1/584) ve tütün Encümeni mah
susu mazbatası. 

REÎS — Efendim! Encümen tarafından müstace
liyet teklif ediliyor, (hangisi? Sesleri) dikkat ediniz ri
ca ederim, Encümen müstaceliyet teklif ediyor. Ka-: 
bul edenler lütfen el kaldırsın... (neyi? Sesleri) 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim! 
Bu kanun varidata mütealliktir. Reye koymaya bile 
hacet yoktur. Nizamname mucibince varidata müte-: 
allık olan hususat.bir defa müzakere edilir. Müstace-i 
liyet kaydına lüzum yoktur, thtimalki, Encümenin 
maksadı tercihtir. 

RElS — Efendim! Kabul edenler lütfen el kal
dırsın... (Neyi sesleri) 

REÎS — Efendim! Tekrar ediyorum, (tekrar et
ti) Efendim! Encümeni mahsus bunun müstaceliyetle 
müzakeresini teklif ediyor. Reye vazediyorum, ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lüt
fen el kaldırsın... Müstaceliyet teklifi kabul edilmiştir. 

Takrirler 
2. — Denizli Mebusu Mazhar Müfit ve Kırklareli 

Mebusu Doktor Fuat Beylerin ;İstanbul Mebusu 
Hamdullah Suphi Bey tarafından 16 . 2 .1341 tari
hinde münakit elliyedinci içtimada irat olunan nutuk 
metninin neşir ve tamimi hakkında takrirleri. 

REİS — Zabıt neşredilmediği için dün reye vaz-
edilememişti. Şimdi okunup reye vazedilecektir. 

Riyaseti Celileye 
Hamdullah Suphi Beyin nutukunun Anadolu Ajan^ 

sı tarafından her tarafa neşir ve tebliğini teklif ede
rim. 

Denizli Mebusu 
Mazhar Müfit 
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Riyaseti Celileye 
Hamdullah Suphi Beyin çok kıymetli ve hakikat 

miriyle meşbu olan hitabesinin teksir edilerek vatanın 
her tarafında neşrini teklif eylerim. 

Kırklareli Mebusu 
Fuat 

REİS — Her ikisi aynı maaldedir. Reye vazediyo
rum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etme
yenler lütfen el kaldırsın... Neşir ve tamimi kabul 
edilmiştir. 

Evrakı Saire 
1. — Merhum Halit Paşa hakkında validesi Fatma 

hanım ile Erzurum Mebusu Rüştü Paşa ve rüfekasın-
dan mevrut telgraflar ve Afganistan Sefaretiyle Sos
yalist Sovyet Cumhuriyeti mümessilliğinden gelen ta-
ziyeti mutazammın tezkereler. 

RElS — Okunacak : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine. 
Oğlum Halit Paşanın vefatı sebebiyle alâmma iş

tirak suretiyle ibraz buyurulan hissiyatı nccibaneden 
mütevellit şükranlarımı zati âlileriyle Heyeti Celi
leye arz ve sevgili milletimizin ilelebet yaşaması 
duasını tekrar eylermi. 

Validesi 
Fatma 

(Allah sabır ihsan eylesin sesleri.) 
Ankara'da Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesi

ne. 
Merhum Halit Paşa arkadaşımızın naşiyle bir

likte bugün ikiye çeyrek kalarak Haydarpaşaya mu
vasalat olundu, tsmet Paşa Hazretleriyle İstanbul'da 
mezun mebus arkadaşlarımızın kâffesi, kumandan, 
vali, şehremini, berrî ve bahrî kıtaatı askeriye, po
lis ve jandarma zabıtai belediye ve pek çok ahalli 
taraflarından ihtiramatı lâzime ile karşılandığımız 
ve Haliç vapurlarından biriyle naaş ve mütaeddit 
istimbotlarla müstakbilin Eyyüp iskelesine nak'onul-
duları, Haliçten geçerken sefaini harbiyemiz tara
fından ihtiramatı askeriye icra kılındığı ve Eyyübe 
muvasaletimizde aynı istikbal fevkalade bir suret-

1. — Dersim Mebusu Feridun Fikri Beyin; Elâ
ziz intihabatı hakkında Dahiliye Vekâletinden suali. 

REİS — Vekil Bey bütçe müzakeresi esnasında 
umumî cevapları sırasında buna da cevap verecek
lerdir efendim. 

le tekrar olunduğu ve Eyyüp camiinde namazı eda 
edildikten ve aynı ihtiramat ile hanesi civarında bu» 
lunan medfene defin kılındıktan sonra hanesine gi
dilerek tarafımızdan Meclis ve Şehremini Bey ta
rafından ve Vali Bey tarafından Hükümet namları
na taziye ve tesliye kılındığını ve validesi hanım 
bundan mütahassıs olarak Meclisimiz Heyeti Umu-
miyesine arzı teşekkür ve minnettarı ettiğinin tebli
ğini rica eylediği maruzdur. 

Hilmi Rüştü Hakkı Sinasi 

Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti Celilesine 

Gerek Harbi Umumî esnasında ve harakâtı mil-
liyede ve gerek İstiklâl Muharebelerinde hidematı 
vatanperverane ve faaliyeti kahramananesiyle her
kesin kalbinde büyük bir mevkii ihtiram kazanan 
rüfekayı mesainizden Ardahan Mebusu Halit Pa
şa hazretlerinin ziyaı ebedisinden dolayı Hükümeti 
metbuam ve kendimiz namına zati samii Riyaset-
penahileriyle azayı kiram hazaratını taziye ve mer
humun ailei kederdidelerine sabrı cemil temenni ve 
bu vesileyle samimi ihtiramlarını takdim ederim efen
dim. 

Efganistan Sefiri 
Sultan Ahmet 

REİS — Paşa Hazretleri; 
Muhterem Mebus Halit Paşa Hazretlerinin ve

fatı dolayısıyle pek derin taziyetlerimin kabulünü 
rica etmekle kesbi şeref ederim. Kahraman dostu
muz büyük Türk milletinin istihlâsı uğruna kanını 
akıtmış olan bu cesur kumandanın vefatı mülâbese-
siyle hissettiğim samimi teessürata itimat buyurma
nızı da temenni ederim. Hissiyatı tazimkâranemi lüt
fen kabul buyurunuz Reis Paşa Hazretleri. 

Sosyalis Sovyetler Cumhuriyeti 
Mümessili 

Soliç 

REİS — Efendim! Divanı Riyaset münasip su
rette cevaplar verecektir efendim. 

2. — Elâziz Mebusu Hüseyin Beyin; Elâziz de 
metruk duran ipek fabrikası hakkında Ticaret Ve
kâletinden suali vardır. 

ZİRAAT VEKİLİ HASAN FEHMİ BEY (Gü
müşhane) — Daha cevabı gelmedi. 

3. — SUALLER - CEVAPLAR 

— 66 — 
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3. — Elâziz Mebusu Hüseyin Beyin; Elâzizde 
hali atalette kalan artezyen makinesinin ikmali neva-
kısına dair Ziraat Vekâletinden suali. 

(Sahibi yok sesleri) 

4. — İzmir Mebusu Kâmil Beyin; Osmanlı Ban
kasının tecdidi imtiyazı hususunda ne gibi bir gaye 
istihdaf olunduğuna dair suali ve Maliye Vekili Mus
tafa Abdülhalik Beyin şifahi cevabı var. (Bütçede 
sesleri) 

ZAMİR BEY (Adana) — Bütçede cevap verilsin 
efendim. Vaktimizi zayi etmeyelim. 

REİS — Müsaade buyurun efendim. 

SABRÎ BEY (Saruhan) — Reis Bey müsaade bu
yurur musunuz? Zannederim bütçenin müzakeresi 
esnasında her türlü münakaşat cereyan edecektir. 
Tensip buyurursanız suallerini ait oldukları bütçe
lere tali kbuyursunlar. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Onu söy
ledik, kabul buyurmadılar. 

KÂMİL BEY (tzmir) — Müsaade buyurursanız 
birkaç söz söylemek istiyorum. 

REİS — Kâmil Bey İsrar ediyorlar efendim. Tak
riri okuyoruz. 

Riyaseti Celileye 
Maliye Vekâletiyle Osmanlı Bankası arasında 

tecdidi imtiyaz mukavelenamesinin müzakeresine baş
landığı gazetelerde görülmüştür. Bankanın Hükü
mete göstereceği menafiden katı nazar, Türk tücca
rına ne gibi menafii iktisadiye temin edeceğini ve 
Hükümetimizce bu hususta ne gibi bir gaye istihdaf 
olunduğunu, tarafeynin muvafakatinden evvel öğ
renmek faydalı olacağından, bu ciheti Maliye Ve
kili Beyefendinin sual zımmında işbu takrir takdim 
olundu. 

İzmir Mebusu 
Kâmil 

tığı muamelât çok mahdut ve memlekete gayrı nafi-
dir. Millî müessesatı iktisadiyemiz, millî sermayeli 
bankalarımız memleketimizin her tarafında bulunan 
tüccarın ihtiyacına yetişememektedir. Fakat zaman 
gelecektir ki, bunlar yetişecektir. Fakat o zamana 
kadar beklemek izaayı vakit olacaktır. Ticaretimi
zin, memleketimizin ve milletimizin istidadiyle mü-
tenas'p ^ekilde terakki ve inkişaf edememesine başlı
ca fniil; kredi bulmak hususundaki müşkülâttır. 

Şimdi Osmanlı Bankasıyle müzakere edilmekte 
iken bu cihete ehemmiyet verilmesi lâzımdır. Malû
mu âlileridir ki, harici ticaretimizde bir iki usul var
dır. Bu usullerden birisi, tüccar malını ya Avrupa' 
da veyahut başka bir merkezde bir komisyoncuya 
gönderir. Ve o malın satılmasını bekler. 

Bu suretle yapılan satışlara «Konsinyasyon» ta
bir olunur ve konsinyasyon tabiriyle gönderilen ma
lın ve emteanın bedelini alma kiçin satılmasını bek
lemek elzemdir. Bunu beklememek isteyen tüccarın 
herhalde krediye ihtiyacı olur. Kezalik peşin satış
larda da hal böyledir. Meselâ tüccar malını telgraf
la pazarlık ederek bilfarz Avrupa'ya veya Ameri
ka'ya gidecektir. Alıcı tüccar bu malın bedelini ver
me kiçin malın tahmil edildiği vapurun o limanlara 
gelmesini şart koymuştur. Bu sebeple bir hafta, on 
beş gün, bazen bir aydan fazla bekleyecektir. Hal
buki sipariş almıştır. Bu siparişi de yapmak ister. 

Bunun için krediye şiddetle ihtiyaç vardır. Bu se
beple tüccara piyasada mevkii nispetinde ve müsait 
vadelere krediler verilmelidir. İşte esnayı müzakere
de bunlar nazarı itibare alınmalıdır. Malûmu ihsa
nınız faiz yüzde dokuzdur. Bu yüzden dokuzdan 
maada yüzde üç komisyon vardır. Kabilse bu komis
yondan tenzilât yapılmalıdır. Komisyondan maada 
(acyo) gibi birtakım namlarla para alınmaktadır, ve 
bunların miktarı yüzde on beşi geçmektedir efen
dim. Tüccarının, rençberinin, erbabı sanayinin ve 
amelesinin krediye şiddetle ihtiyacı vardır. 

Bendeniz şu kadarını arzu ederim ki, Türkiye 
dahilinde ticaret yapmakta olan ecnebi tüccariyle 
Türk tüccarı hiç olmazsa aynı derecede muameleye 
mazhar olsun. Bu cihetin teminini Maliye Vekili muh
teremi Beyefendi hazretlerinden rica ederim. 

5. — Bolu Mebusu Vasfı Efendinin; Yavuz zırhlısı
nın tamirinden sarfı nazar edildiğine dair gazeteler
de görülen neşriyat hakkında suali ve Bahriye Vekili 
İhsan Beyin şifahî cevabı. 

REİS — Okuyoruz efendim : 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — Efendim! Müzakere hala bitme
miştir. Devam ediyor. Neticesi Heyeti Celilenize arz 
olunacaktır. O zaman arzu buyurdukları gibi tetkik 
ederler. Noksan görürlerse bildirirler. Henüz elimi
ze yeni tespit edilmiş bir şey yoktur. Tespit edil
dikten sonra arz edeceğim. (Münasip sesleri) 

KÂMlL BEY (İzmir) — Bendeniz krediler hak
kında sormuştum. Malûmu âlileridir ki, iktisadiya
tla ruhunu teşkil eden kredi meselesidir. Kredisi ol
mayan tüccarlar âdeta susuz değirmen gibidir. İtiba
ri maliye malik olmayan müessesei ticariyenin yap-
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Riyaseti Celileye 
Bugünkü evrakı havadiste Yavuz zırhlısının tami

rinden sarfı nazar edildiği görülmektedir. Bu neşriyat 
doğru mudur? Bahriye Vekili muhtereminin bu bap-
da şifahen cevap vermesini arz ve teklif eylerim. 

Bolu Mebusu 
Mehmet Vasfi 

BAHRİYE VEKİLİ İHSAN BEY (Cebelibere
ket) — Efendim! Vasfi Beyefendi iki gün evvelki yev
mi gazetelerde Yavuz zırhlısının tamirinden sarfı na
zar edildiğine tasadüf etmişler ve bu havadisin doğru 
olup olmadığını Vekâleti âciziden şifahen sual buyu
ruyorlar. Cevabım pek muhtasar olacaktır. Yavuz 
zırhlısının tamirinden sarfı nazar edilmemiştir. Vakti 
merhunu geldiğinde Yavuz zırhlısı tamir edilecektir. 
(Bravo, kâfi sesleri). 

YUSUF ZİYA BEY (Zonguldak) — Vakti mer
hunu çabuk gelsin. 

MEHMET VASFİ EFENDİ (Bolu) — Muhterem 
arkadaşlar! Bahriye Vekili muhteremi İhsan Beyefen
dinin pek muhtasar cevabı. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Muhtasar 
ama müfit. 

MEHMET VASFİ EFENDİ (Devamla) — Pek 
müfit olmakla beraber elimizde mevcut vesaika naza
ran yine bir takım seneleri imha edecektir. Rica ede
rim en müellim zamanları yaşadığımız düveli itilâfiye 
işgali anında Averof zırhlısı boğazdan geçmiş Kara
deniz ve sonra Akdeniz sahillerinde birtakım sahilleri 
tahrip etmiştir. Bu tahrip milyonlara mal olmuştur. O 
vakit bu vakaya şahit olan heyeti muhteremenizin 
kalbinde bıraktığı iz itibariyle 1340 bütçesinin bir 
milyon lirası da bu maksat için tahsis edilmiştir. İşte 
bu paranın bir kuruşu bile sarf edilmeksizin eylevm 
yine bu vait gibi vakti geldiği zaman tamir edilecek 
suretinde talik edilmektedir. Çok rica ediyorum. Bu 
gün düşünelim. Yunanistanın iki günde bir bize mey
dan okuyuşu elinde bulunan bir Averof zırlısının bü
tün donanmamıza tefevvuk edeceğini bildiğindendir. 

KILIÇ ALİ BEY (Gaziantep) — Bafrada.. 
MEHMET VASFİ EFENDİ (Devamla) — O baş

ka mesele. Denizde yediğimiz darbelerin acısını hâlâ 
çekiyoruz. 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) — Darbe yeme
dik. 

MEHMET VASFt EFENDİ (Devamla) — Yedik 
efendim; bunu ikrar edelim. Ona göre çare düşüne
lim. Hiç bir zaman hasmi ufak görmek doğru değil
dir. Hasme göre karınca bile olsa merdane döğüşmek 

I lâzımdır. Bütçe müsaddaktır. Aynen okuyacağım. 
Deniliyor ki: «318 nci faslı mahsus olarak Yavuzun 
tamiri için 1340 senesinde verilecek ilk taksitle yeni
den mubayaa edilecek tahtelbahir bedeli olarak teklif 
edilen iki milyon liranın kabulüne Encümenimiz mü
temayil ise de, bu tahsisatın tasdiki siyaseti bahriye
mizin tespitine ve bu hususta Heyeti Celileçe ittihaz 
olunacak kararın tasdikine muallak bulunmuştur. «Bu 
suretle Heyeti Umumiye iki milyon lirayı kabul et
miştir. Lâkin bu iki milyon liradan iki para bile Ya
vuzun tamirine sarfedilmemiştir. Hatta bir sabih havuz 
getirilmesi günden güne ehemmiyetini artırıyor. Çünkü 
yaptığım tahkikata nazaran bu gemi altından peyder
pey su alıyor ve aldığı su ile günün birinde batmak 
ihtimali varken sabih havuz bile getirilememiştir. îşte 
Heyeti Celilenizin nazarı dikkatini celbederim ki, sabih 
havuz getirerek gemi atiyen melhuz olan tehlikeden 
kurtarılsın ve bu gemi biran evvel tamir edilerek biraz 
meydan okuyabilecek bir hale getirilsin. Heyeti Celiîe-
den istirhamım bundan ibarettir. 

BAHRİYE VEKİLİ İHSAN BEY (Cebelibere
ket) — Efendim! Bahriye Vekâleti, memleketin bah-
ren esbabı müdafaasını tehiye zımnında Erkânı Har-
biyeyi Umumiye ile yaptığı devamlı, uzun münakaşat 
ve müzakerat üzerine bir Bahriye programı vücude 

- getirmiştir. O programın icabatı tatbik edildiği za
man; Yavuzun tamiri için vakti merhunun geleceği 
zaman da gelmiş olacaktır. Bu hususda fazla izahat 
vermekliğime hiç şüphe etmem ki, Heyeti Vekileniz de 
razı olmaz. (Hayır sesleri) Yalnız Mehmet Vasfi Bey 
biraderimizin şüphelerini izale için söyleceğim ki.. 

MEHMET VASFİ EFENDİ (Bolu) — Teşekkür 
ederim. 

BAHRİYE VEKİLİ İHSAN BEY (Devamla) — 
Yavuz zırhlısı ,sabih havuzdan sarfı nazar, yalnız ta
miri için üç buçuk milyon liraya ihtiyaç gösteren bir 
zırhlıdır. Yavuzla başka bir gemi için 1341 bütçesin
de iki milyon mevzu olduğundan bahsettiler. Doğru
dur. Fakat Efendiler! Heyeti Celileniz pek iyi bilir ki 
milyon lira ile Yavuzun tamiri mümkün olsa bile bir 
sene zarfında Yavuzu tamir dilemiyeceği cihetle - on 
üç aydan evvel Yavuzun tamiri mümkün olmadığını 
ve bu müddet zarfında tamirini fabrikalar bize tek
lif ediyorlar. - Bir sene zarfında Yavuzun tamiri 
mümkün olmadığı cihetle iki milyon lira ile bir muka
vele akdetmemiz imkânı aklisi yoktur. Çünkü teslimi 
1341 senesine devredilen taahhütle mukavele imkânı 
yoktur. Onun için endişe buyurmasınlar. Batması teh-

| likesine karşı tedabir alınıyor ve bahrî programımız 
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tatbik edildiği zaman ki, fevkalâde bütçe kanunu 
ruznamededir. O kabul edilir ve onun icabından olan 
levazım alındıktan sonra sıra Yavuzun tamirine ge

lirse yine Heyeti Celilenizin nazarı tasvibine arz ede
rim. 

MEHMET VASFİ EFENDİ (Bolu) — Teşekkür 
ederiz. 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

1. — Aşağın ilgasiyle yerine ikame olunacak ver
gi hakkında (1/505) numaralı Kanun Lâyihası ve Ka-
vanini Maliye ve Muvazenei Maliye ve Ziraat Encü
menleri Mazbataları: 

REİS — Efendim! Evvelâ ruznamemizin sekizinci 
maddesindeki meseleyi müzakere için hafi celseye ge
çeceğiz. (Aşar bitsin ondan sonra sesleri). 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim! Memleketin 
asırlardan beri beklediği bir kanunun yarısına geldik, 
neden şu veya bu sebeple tehir etmek istiyoruz, 
üç beş kişi için. Akşam da, yarın da karar veririz. 
Bir gün daha tehir edelim. Aylardan, senelerden beri 
duran bu şeyi bu gün müzakeredense, memleketin 
istediği bu Aşar Kanununu çıkaralım. Niçin bunu 
orta yerde bırakıpta başkasına geçiyoruz? Bugün Aşar 
Kanununa devam edilmesini istirham ediyorum. 

REİS — Efendim! Meclisi âli bunun diğer me-
vada tercihan müzakeresini kabul buyurmuştur. 

VEHBİ BEY (Karesi) — O, dün için. 

REİS — Mamafih Meclisi âli ruznamesine ha
kimdir. Bu teklifi de reye arzederim. Bu teklif de 
kabul edildiği taktirde Aşar Kanununun müzakere
sine geçeriz. Efendim: Şimdi reyi âlilerine arzedi-
yorum. 

HAMDİ BEY (Ordu) Reye konamaz efendim. 
Zaten sıradır. 

REİS — Efendim! Madem ki bu suretle teklif ve 
İsrar eden arkadaşlar vardır. Reye arzedeceğim. 
Ruznamenin sekizinci maddesine tercihan aşar mese
lesinin müzakeresini kabul edenler lütfen el kaldır
sın.. Aksini reye koyuyorum. Kabul etmeyenler lüt
fen el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. Şu halde Aşar 
Kanununun müzakeresine geçiyoruz. 

Madde 3. 
Kuru üzüm 
Kuru incir 
Fındık 
Afyon 
İpek 
Tütün 

Piyasa ve borsa mahallerindeki rayiç 
Piyasa ve borsa mahallerindeki rayiç 
Mahallinde iskele rayici 
Mizan mahallerindeki rayiç 
Mizan mahallerindeki rayiç 
Hini furuhtunda 

Pamuk 

Palamut 
Zeytinyağı 
Pirinç 
Kuşyeml 
Susam 

Fabrika veya çırçır mahallerinde pa
muk ve balya haline geldikten son
raki rayiç 
Mahalleri rayicinden 
Fabrika ve masaralarda 
İskele ve istasyonlardan hini şevkinde 
İskele ve istasyonlardan hini şevkinde 
İskele ve istasyonlardan hini şevkinde 

Balâda muharrer mahsulâtı arziye hizalarında 
gösterilen yüzde sekiz resme tabidir. 

ALİ ŞUURİ BEY (Karesi) — Efendim! Bende-
niz üçüncü maddenin (Zeytinyağı fabrika ve ma
saralarda alınır) diye olan fıkrası hakkında beyanı 
mütalâa edeceğim. Aşarı kaldırdık. Zürraımızın, 
rençberin teşebbüsatının semaratına mani oluyor de
dik, kaldırdık. Maksadımız mutlaka rençberin elin
deki bu kağnıyı değiştirmek değildir. Zincir, zincir 
olduktan sonra bunun altından olmasiyle demirden 
olmasında fark yoktur. Fakat aşar asırdide bir der
dimiz olduğu için bu yükü atmaktan müJ»veUit bir 
sürurla ikinci maddeyi de endişeler içinde binbir 
çarei hal bulmak suretiyle kabul ettik. Madem ki 
iptidaî bir vergiden mütekâmil bir vergiye doğru, gi
diyoruz. Bu tabiata da cidden muhaliftir. İptidaîlik
ten _ birden bire mütekâmile geçmenin imkânı yok
tur. Fakat bu tedrici tahavvül devresinde ihtimalki 
tatbikatta bu kabul ettiğimiz ve edeceğimin madde
lerin birçok hatalarına rasgeleceğiz. Bunlar diğer at
tığımız yüklerin yanında zayıf şeylerdir. İkinci mad
dede kabul edildiği içhı söz söylemeyeceğim. Yanlız 
bazı bariz hatalar veyahut müsavatsızlıklar vanfarki, 
bilhassa zeytin meselesinde ehemmiyetle varittir. Bu
nun hakkında Heyeti Celilenizin nazarı dikkatini 
celbetmek istiyorum. Evvelce malûmuâliniz zeytin
lerden masaralarda tane olarak % 12,5 aşar alınırdı. 
Karesinin zeytin mahsulü zeytinyağı hakkındaki 
ehemmiyeti, arazisinin zeytin eşcarına müsait oldu
ğunu arz etmek malûmu ilâm kabilindendir. Bunun
la zeytinyağcıhğa değil bilâkis arazinin tamamiyle 
boş kalmasına hemen hemen sebep olmuş olacağız. 
Onun için maruzatımı ehemmiyetle telâkki etmenizi 
rica edeceğim. İzmir'deki, bir bağcı veya incirci yaş 
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meyvesinden istediği kadar yiyecek, içecektir. Kuru
duktan sonra hanesine getirecek ve orada da yiye
cektir. îcabederse hiç satmayacaktır, kamilen yiye
cektir. Onun için bir şey yoktur. Fakat zeytinin yaşı 
yenmez. Vakıa Taşlıca tarafından getrdiğimiz muha
cirler ondan hoşaf yapmaya kalktılar ama iş on ok
kayı tecavüz edinre onun yaş olarak yemlenmeyeceğini 
anladılar. (Handeler) Binaenaleyh zeytinin yaşından isti
fade edilmeyecektir. Sonra yağ yapılacak zeytin bek
lemez. Efendiler! Tuzlandıktan sonra bunun yağı 
çıkmaz. Binaenaleyh yağ yapıldıktan sonra masarava 
varacaktır. Evvelâ orada masara masrafı olarak yüzde 
on iki buçuk veriyor. Sonra bizde yüzde on veren de 
vardır, tki buçuğun yerine ekmek verirler. Bu % 12 
buçuk eder, evvelâ yaşından istifade edemiyorlar. 
Efendim! Sonra masara masrafı giriyor işin içine. 
Sonra bir madde de kabul ettik, mahsulâtı arziye, 
halbuki bu da mamul bir şey gibi geliyor: Bu da 
münafi olacak. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Pamuk 
da aynı değil mi? 

ALÎ ŞUURÎ BEY (Devamla) — Müşterek bir 
takririmiz var. Onu nazarı itibare alınmasını çok 
rica ederim. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Arkadaşlar! Aşa
rın ilgasının memleket teşkilâtına büyük tesiri olmasın 
diye tedricen ilgasını ve bunun zürraın hepsine sey
yanen teşmili, geçen celsede rica etmiş idim. Fakat 
mazharı kabul olmadı. Lâkin yine o maruzat esası 
üzerinde yeniden bazı maruzatta bulunacağım. Ma
lum ya bizim zürra fukaradır. Bazısı ekmeğini bizzat 
istihsal eder, yani buğday eker, ondan da ekmeğini 
yapar. Bazısı da başka yapar ve mahsulünü satar, 
onunla ekmek alır. Şimdi meseleyi uzatmamak için 
bizim sahil ahalisinin mahsulâtım tetkik edeceğim. 
Meselâ Samsun ve Trabzon'da tütün ve fındık mah
sulü vardır. Bunlar doğrudan doğruya yenmez. 
Zürra bunlardan istihsal ettiği para ile ekmeğini iş
tirak eder. 

Şimdiki yaptığımız kanunla doğrudan doğruya 
ekmeğini istihsal eden zürra bilâ vergi ekmeğini yi
yecek istihsal ettiği mahsulâtı arziyesini satıpta on
dan ekmek alacak olan zürra bu kanunla kendi istih-
salâtından yüz de sekiz vergi verecek ve ekmek için 
de vergi vermiş olacak, nazarı dikkatinizi celbederim. 

"Bu kanun mucibince bu suretle iki defa vergi veri
yor. Evvelâ mahsulü için vergi verecek, sonra o para 
ile de vergiye tabi olan yani vergili buğdaydan iştira 
edecek ve ekmeğini o veçhile yiyecektir. Burada hiç 

I adalet yoktur. Bunun istihsalâtınm da vergiye tabi 
olmamasını bendeniz teklif edemem. Çünkü Devlet 
dolabı da dönecektir. Onun için istirham ediyorum. 
Bu yüzden de sekiz resim istihsalâtı tütün ve fındık 

I vesaire olan ve onun parasiyle ekmek satınalmaya 
i muhtaç olan ahaliye nispeten ağır gelir. Onun için 

bunların istihsalâtı vergisinin de % 5'e tenzil edilme-
I sini rica edeceğim. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Usulü mü
zakereye dair müsaade buyurun. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Karacüm-
leden bahsetmemek şartiyle. 

ISMAlL KEMAL BEY (Çorum) — Efendim! 
Muhtar Beyefendi bütçenin varidatım nazarı dikka
te alarak, aşarın ipkasını ve memleketin harabisini 
ihtizam ediyordu. Çünkü bütçenin varidatı az olur, 
binaenaleyh aşan affetmeyelim, demişti. Halbuki bu 
günkü ifadelerinde: Bütçeyi nazarı itibare almayarak 

I % 8 öşür yerine fındıklardan yüz de beş alalım, di
yorlar. Demekki üç derece daha noksanım alalım di-

I yor. Elvelce Aşarını affım arzu etmeyen bugün ise hiç 
bütçeyi nazarı itibare almayarak fındıktan vesaire-

I den noksan, resim alınmasını söylüyorlar ki bu, kara-
cümle bilmediğine şahittir. (Handeler) Hatta kara-

I cümle bilmediği sununla da sabittirki - zabıtta da 
yanlış olmuş - şimendiferi millileştirelim, şimendiferi 

I millet malı, hükümet malı edelim dediğimiz halde 
I kendisi muvafakat etmeyerek millet ve Meclisin ar-
I zusuna rağmen kumpanya tarafını ihtizam ederek 

Kabineden sukutunu mucip oldu. Demekki bütün 
I bütün karacümle bilmediği bununla da sabittir. (Han-
I deler) Mekâtibi âliyeden mezun olan bir zata kara-
I cümle bilmiyor sözünü tamamiyle kendisine reddeder 
I ve hatayı bahsolduğunu arz ederim. 

MUHTAR BEY (Trabzon)-:— Reis Beyefendi! 
I Şahsım mevzu bahis olmuştur. Söz isterim. 

I Arkadaşlar! Meseleyle hiç münasebeti olmadığı 
j halde muhterem arkadaşım ismail Kemal Bey diğer 
I bir meseleden bahsettiler. Hakikaten benim karacüm-
I le bilmediğim tahakkuk etmiştir. Çünkü geçen sene, 

ben Heyeti Celiyeye arz ettim ki; «Anadolu hattmın-
iştirası nakden zarar muciptir. Yanlız tamiri için on 

I milyondan ziyade para lâzım olacak. 
ISMAlL KEMAL BEY (Çorum) — Millet sağ 

olsun, milletin malı olsunda on milyon lira da veri
riz. 

MUHTAR BEY (Devamla) — Mesele milletin 
I sağ olmasını istemek istememek değildir. Benim ka-
I racümle bilmemekliğimdedir. Heyeti Umumiyede 
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okunan mazbatada; «Muhtar Bey hata ediyor, üç 
buçuk milyonla tamir olunur» dendi, ve olveçhile 
Heyeti Umumiyenin tezahüratı üzerine ben kabine
den çekildim. Lâkin iki ay sonra bu mazbatayı 
yazan da dahil olduğu halde bu hat için on beş 
milyon lira lâzımdır, denildi. Heyeti Celileniz de 
bunu kabul etmiştirki; hakikaten karacümle bilmi-
yormuşum. Çünkü eksik hesap yapmışım. İsmail Ke
mal Bey onu anlamamıştır. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Şimendiferin 
millileşmesinden memnundur. Yoksa millet Kum
panyaya geçsin demedi. 

REİS — Kemal Beyefendi! Müsaade buyurunuz 
Efendim! kifayeti müzakere takriri vardır. Bunu 
i ey e koyacağım. 

MALİYE VEKÎLÎ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — Müsaade buyurunuz. Efendim! 
Rüfekadan bazıları zeytin öşrünün tenzili ve Muh
tar Beyefendi de fındık öşrünün tenzili hakkında 
beyanatta bulundular. 

Zeytin öşrünün tenzilini teklif eden arkadaşları
mız bu öşür ile (Zeytinciliği tamamen mahfedeceğiz, 
bundan sonra hiç zeytincilik olmayacaktır) diyorlar. 
Biz böyle bir şey görmüyoruz. Hesap buyurulsun 
bugün aldığımızdan yüzde otuz sekiz tenzilât yapıyo
ruz. Beyler buyurdular ki; (Fabrikalarda alındığı za
man fabrika masrafı biniyor). Efendiler! Üzümde 
de nakliye masrafı biniyor. O dahil olduğu halde 
yine lâakal yüx de otuz tenzilâtımız vardır. Bunu 
birdenbire kaldırdık iddiasında bulunmadık ve böyle 
bir iddia dermeyan etmedik. Yanlız tahfif ettik 
dedik ve sureti tahfifini de arzettik.. Sonra yine muh
telif kayıtlar tamamen kaldırılmıştır, bu suretle bir 
çok suhuletler bahşedilmiştir. Hem tenzil ettik, 
hem de tahsilinde bir çok suhuletlerde bulunduk. Ev
velce her köyde memurlarımız vesaire varken onlar 
da kalkmıştır. Onun için bu miktarın tenziline im
kân yok, Tezyidi lâzım gelir, zira, sonra bütçemiz 
açık kalır. 

AHMET REMZİ BEY (Gaziantep) — Efendim 
Fıkaranın yiyeceği zeytinden yine vergi, resim alına
cak mı? 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — Zeytin mevzubahis değildir. Hu
bubat gibidir. Ne vakit yağı çıkarsa ozaman alına
caktır. Halkın yediğinden birşey alramıyacaktır. 

AHMET REMZİ BEY (Gaziayıntap) — Amele
ler zeytini alır mataraya götürür, zeytinyağı çıkara-, 
onu da evine götürür. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY ^Kângırı) — Lvet alacaği7., zeytinyağından 
alacağız, zeytinden almayacağız. 

AHMET REMZİ BEY (Gaziayıntap) — Adilâne 
değildir. 

MEHMET BEY (Biga) — Ziraat Encümeni aza
sından, bu maddeye muhalifim, esbabı muhalefetimi 
izah etmek isterim. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — Efendim! Mehmet Beyefendi % 
12 ye muhalefet etmişlerdi. Yüz de sekize indi, pek 
âJâ muvafakat buyurmuşlardır. Yani orada uzun 
uzadıya müzakere ve hesap ettik. Şimdi diğerlerin
den fazla tenzilât yapılmıştır. Bunu ayrı tenzilâta tabi 
tutmak dorğu değildir. 

ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Efendim! Malumu âliniz 
aşarın lağvına dair olan bu kanun adeta şimendifer
lerde ayak bastı parası haline gelmiştir. Sivas ve 
Corumdaki maldan vergi alınamayacaktır. Oralarda 
şimendifere binmek ihtimali yoktur. Istanbula gi
denlerden alınacaktır. Çünkü mahsulâtı şimendiferle
re gitmek betbahtlığsna uğrayacaktır. Sonra yemlik 
ve yemeklik olarak sarf edilen miktar öşre tabi tu
tulmuyor. Zeytinyağında da bu nazarı itibare alın
madığı gibi ihracaat emtiamızı himaye etmek ev hem 
de tevzii adalete az çok tevf ik edilmek için ancak yüz
de beş alınması icab eder. Buna ait mütalâanız nedir? 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — Efendim! Şükrü Beyefendi ayrı 
bir meseleye temas etti. Sivastaki hububattan almı
yorsunuz Sahil veya şimendifer kenarında bulunan 
mahsulâttan şimendifere tahmil edilirken alıyor
sunuz, buyurdular. Rica ederim Şükrü Bey, Sivas-
ta bulunan bir köylü ile, İzmirde, ödemişte bir 
köylü ile, İzmirde, Ödemişte bulunan bir köylü bir 
midir? Ödemişte bir köye gittiğiniz zaman karyola
da yatarsınız ve orada köylü karyolada yatar. Be
ride köylünün daha altına serecek hasırı bile yoktur. 

(ftravo sesleri) Biz burada her yerden tamamen bir 
alacağız demedik. Demin de arz ettiğim gibi; böyle 
bir iddia da dermeyan etmedik. Nispet gözettik. 
Fakat hiç olmazsa şimendiferi olmayan ve sahilde 
bulunmayan köylerle şimendifer üzerinde ve sahiller
de bulunan ahali arasındaki farkı nazarı itibare al
mak lâzımdır. 

ABDULLAH BEY (Trabzon) — Efendim. Bu 
madde de tütünün hizasına (hini füruhtunda) denil
miş. 
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MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALÎK 
BEY (Devamla) — Zürra tarafından tacire ve Hü
kümete füruht edildiği vakitte, dedik, ilk defa da 
alınacak. 

ABDULLAH BEY (Trabzon) — Malumu âli
niz bir kısmı alınmadan satılır, tüccar namına gider 

MALİYE VEKÎLÎ MUSTAFA ABDÜLHALÎK 
BEY (Devamla) — Arz ettim efendim. Zürraın sa
tışından, tacirden bahis yoktur. 

ABDULLAH BEY (Trabzon) — O halde tarla
da... 

MALÎYE VEKÎLÎ MUSTAFA ABDÜLHALÎK 
BEY (Devamla) — Tarlada değil efendim, ambarda 
Zürra ambara bırakıyor, tacire sattığı zamanda 
öşrünü alacağız. 

NÎYAZÎ BEY (Mersin) — Efendim! Şükrü Bey 
arkadaşımızın ikinci fıkrasına cevap vermediler. Bu
nun ihracat üzerine tesiri ne olacak, ne derecede
dir? 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALÎK 
BEY (Deramia) — Efendim! % 38 tenzil ediyoruz. 
İhracat üzerinden bu gün sekizde bir alırken bunu 
yüz de sekize indiriyoruz, tesiri odur. 

NİYAZİ BEY (Mersin) — Hayır efendim! Ara
zi vergisine aynı miktarda zammiyat yapılıyor. 

MALÎYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALÎK 
BEY (Devamla) — Arazi vergisine bugünkü kıyme
tinden binde altıdan fazla birşey istemiyoruz, bu 
günkü kıymetinin binde altısı kâfirdir. Elde mevcut 
kanun bunu tatmin eder. 

REŞİT AGA C Malatya) — Hini füruhta denili
yor. Pamuk, yün füruhtu gibi şeyler vardırki 10,20, 
50 yük harice gönderiliyor, bir de vardır ki köylü 
getirir, kasabada satar. 50, 100, 200 okka mahallinde 
kasabada satar. Sattığı yerde mi, götürdüğü yeıde 
mi alınacak? 

MALÎYE VEKÎLÎ MUSTAFA ABDÜLHALÎK 
BEY (Kângırı) — Kuru üzümden bahsediyorsu
nuz değil mi efendim? Kuru üzüm yalnız piyasa 
mahallinde alınır dedik. Malatya'da çıkan kuru 
üzümden hiç bir şey almayacağız, onu arz edeyim 
efendim? Ta ki şimendifer ne vakit Malatyaya gi
der mal şimendiferle ihraç edilirse o zaman alaca
ğız. Hayvanla, araba ile naklettiği üzümden birşey 
almıyoruz. 

REÎS — Efendim! Müzakerenin kifayetine dair 
takrir vardır, okunacaktır. 

Riyaseti Celileye 
müzakere kâfidir maddenin reye konulmasını teklif 
ederim. 

Adana 
Zamir 

EMİN BEY (Eskişehir) — Efendim : Müzake
renin ademi kifayeti hakkında söz istiyorum. Mü
zakere gayrı kâfidir. 

MEHMET BEY (Biga) — Efendim! Bendeniz 
Encümende ekkalliyette kaldım. Söz söylemek için 
söz vermeniz lâzım. 

REİS — Efendim! Lehinde, aleyhinde söylenmiş
tir. Müzakerenin kifayeti hakkındaki takriri reye 
koymak mecburiyetindeyim. 

EMİN BEY (Eskişehir) — Bendeniz müzakereyi 
gayrı kâfi görüyorum. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Başka bir noktaı na
zar var. Bu hiç bahsedilmemiştir. 

REİS — Rica ederim efendim. Riyaset, verilen 
takriri reye koymak mecburiyetindedir. 

EMİN BEY (Eskişehir) — Bendeniz müzakereyi 
gayri kâfi addediyorum. Esbabı ise, Hükümet bun
ca fedakârlık etmesine rağmen bu kanun bendenizi 
tatmin edememiştir. (Gürültüler.) Öyle mühim bir 
kanun yapıyoruz ki Devletin hayatiyle alâkadardır. 
İstirham ederim, merhamet buyurunuz. 

REŞAT BEY (Saruhan) — Reis Beyefendi! İşi
tilmiyor. 

REİS — Efendim! Arkadaşlar sükûnetle dinlerse 
işitebilir. 

EMİN BEY (Devamla) — Devlet varidatının üç
te birini teşkil eden aşarın ilgası hakkındaki kanun 
böyle asabiyetle, dinlenmeksizin çıkarılamaz. Gele
cek sene geri gelirse % 12 buçuk değil % 32 ile ge
lir. Bendeniz şahsen bu kanundan üç bin liradan daha 
ziyade fayda görüyorum. Böyle olduğu halde her 
noktaı nazardan beni tatmin etmemiştir. Bendeniz 
Ziraat Encümeninde Ziraat Vekili muhteremenin 
noktaı nazarını, gayet makul ve arzularıma mutabık 
mütalaalarını hürmetle dinledim. Fakat ne olmuş? 
Yine geri dönmüş, istihsalâttan vergi alınmaya gidil
miştir. Rica ederim efendiler, hangi kitapta, hangi 
memlekette ihracattan vergi alınır? Toptan istihsal 
mesaisi tevkif ediliyor. Bunu ne İktisat kanunları ya
zar ne de akıl ve mantık yazar.. (Gürültüler.) 

REİS —- Efendim! Rica ederim, sükûnetle dinle
yelim. 

EMİN BEY (Devamla) — İstirham ederim, efen
dim. Gevezelik yapıyorsam ineyim. Zannedersem bu 
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çok mühim, memleketin hayatına taalluk eden bir 
meseledir. Geçen sene bir Orman Kanunu çıkardık, 
fakat odunun okkasını da on beş kuruşa çıkardık. 
Bu suretle aşarı da yüzde yirmi beşe çıkarırız. Ben
deniz aşar deyince kendi muhitimi görüyorum. Biz 
de mültezim halka tabidir. Burada mültezim varmış, 
kim varmış? (kifayet aleyhinde mi? sesleri.) Evet, ki
fayet aleyhindedir. Ben vazifeyi vataniyemi yapıyo
rum. Gelecek sene mesul kimdir, kim değildir, belli 
olacaktır. 

Efendiler! Bunlardan sarfı nazar herhalde aşar 
böyle olsun ve bu şekilde olsun dersek bir adalet gö
zeteceğiz, mevzuu müzakere olan madde de görüyo
rum ki kuru üzüm, incir, fındık, afyon yüzde sekiz 
resme tabi olduğu halde, insanların hayatını temin 
eden ve masarifi istihsaliyesi yüzde doksana baliğ 
olan ve Türkiye nüfusunu yüzde yetmişini alâkadar 
eden buğday ve arpa gibi mahsulâttan % 10 alınıyor. 
Üzüm, incir ve pamuk memlekette olmasa olabilir. 
Fakat hayatımızın idamesi buğday ve arpa ile olur. 

REİS — Rica ederim Emin Bey kifayeti müza
kere aleyhinde söyleyiniz. 

ZAMİR BEY (Adana) — Ben de söyleyeceğim. 
Reis Bey, Emin Beyin söylediklerini cerhedeçek su
rette bizim de kuvvetli delailimiz var. 

EMİN BEY (Devamla) — Efendim: Üzüm, in
cir, fıstık vesairenin sermayei sabitesi vardır. Belki 
beylerin bunlara hizmeti sebkat etmiştir. Fakat bun
lar dedelerinden ve belki de Hazreti Âdem'den kal
madır. Biz ise her sene buğday, arpa ekiyoruz. 

Ey arkadaşlar: Konya, Eskişehir, Ankara, Sivas 
mebusları: (Handeler) istirham ederim, vebalde kala
caksınız. Vazifenizi mutlaka yapmamış olacaksınız. 

Evet arkadaşlar: Adana, İzmir zengin olan mem-
leketlerimizdendir. İftihar ederiz. Maşallah çok açık 
gözlerdir. Buradan da istifadeye kalkışıyorlar. Çok 
rica ederim hakkımızı istihsal edelim. 

ZAMİR BEY (Adana) — Gelecek sene gümrü
ğü kaldıracağız. 

EMİN BEY (Devamla) — Encümeni âlinin yap
mış olduğu doğru değildir. Zarurî ve müsbet bir ra
kam arıyorsak bunu hatalı, savaplı, dönüm üzerine 
yapmalı idi. Bu, mesaiyi tevkif «der... Hiçbir santim 
toprağa girmez. Devlet bir taraftan istihsalâtı artıra
cağız diye hepimizin göğsümüzü kabartıyor. Bir ta
raftan da çok çalışarak toprağı kazana ceza verece
ğim diyor. Bü ne mantıktır? İstirham ederim, bu ka
nun doğrıi değildir. 

ZAMİR BEY (Adana) — Öyle ise reddedelim. 
(Âdemi kifayeti hakkında mı sesleri). 

EMİN BEY (Devamla) — Sopa yerim yine kür-: 
süden inmem. Bu yapılan şey memleketin zararına-. 
dır. Evet, şahsen ben de taraftar değilim. Veçhe fe
nadır, zihniyet fenadır. Halkı tecziye etmiş gibi ol
mayalım. Bulacaksak' verelim, razıyız. Bu memleketi, 
bu devleti yaşatacağız. Sakarya muharebesinde yüzde 
kırk, yüzde altmışla verdik. Makul, müsavi bir şe
kilde verelim ki mesaiyi teşvik etsin. Ben bunları 
Hükümet zihniyeti ile kabili telif bulmuyorum. Çıldı
racağım (Handeler), (aman başladıysa kaçalım ses
leri) Şimendifere altmış kilometre mesafede olan. (O 
geçmiştir sesleri) İstirham ederim, heyeti umumiyesi 
hatalıdır. Bilhassa bu muhitte buğday, arpa ile alâ
kadar olan arkadaşlar! Hepimiz bu kanunu reddede
lim. Yahut nispet yüzde sekiz olsun. 

REÎS — Efendim! Kiyafeti müzakere takrirleri 
okunacak. 

(Zamir Beyin takriri tekrar okundu.) 

Riyaseti Celileye 
Madem ki Hükümetin, Muvazenei Maliye ve Ka-

vanini Maliye Encümenlerinden geçen ikinci maddesi 
kabul edilmemiştir. Bu yüzden de bütçede hâsıl olan 
açığa henüz çare bulunmamışken bir de üçüncü mad
dede tadilât icrası dolayısiyle bu açığı daha ziyade 
teşdit muvafık olamıyacağından müzakerenin kifa-
yetiyle maddenin aynen reye vazmı teklif ederim. 

Bozok 
Süleyman Sırrı 

REİS — Efendim! Kifayeti müzakereyi reye arz 
ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini 
reye koyuyorum. Kabul etmeyenler lütfen el kaldır
sın... Kifayeti müzakere kabul edilmiştir. Takrirler 
okunacaktır. 

ZAMİR BEY (Adana) — Çok rica ederim, Reis 
Bey, fikirler bazen bir, iki kısma ayrılıyor. Ayrı ayrı 
reye koymaktansa takrirleri tasnif etmeli ve yekdiğe
rine benzeyen fikirleri bir reye koymalı. 

REİS — Takrirler tasnif edilmiştir efendim. 

Riyaseti Celileye 
Üçüncü maddedeki zeytinyazı hizasına fabrika ve 

masaralarda fıkrası kenarına mutarıza içinde (tasir 
masrafı badettenzil) fıkrasının ilâvesini teklif eyle
riz. 

15 Şubat 1341 
Karesi Karesi 

Ali Şuuri Mehmet Vehbi 

- 7 3 — 
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Karesi 
Osman Niyazı 

Karesi 
Haydar Adil 

Karesi 
Ahmet Süreyya 

Karesi 
Mehmet Cavit 

Riyaseti Celiîeye 
Karadeniz sahilinde fındık yetiştiren ahalinin mu

tasarrıf oldukları arazi hububat yetiştirmeye esasen 
müsait olmadığı gibi miktar itibariyle de pek cüzî 
olup ahali yetiştirdikleri fındığı satarak bedeli ile mı
sır almakta ve bununla ancak kifafınefs etmektedir
ler. Buna o sahil vilâyetlerinin nüfusça en kesif ol
ması ve ahalisinin kısmı azaminin gurbetçilik ederek 
şurada burada en müşkül işlerde çalışmakta olmala
rı müşahettir. Halbuki kanunun hedefi ahalinin ye
meklik, tohumluk, yemlik miktarını vergiden istisna 
etmek ve bundan fazlasını bile mutedil bir vergiye 
tabi tutmaktır. Trabzon ve civarı vilâyetler dahi bu 
madeletten mahrum bırakılmış olmamak ve kaidei 
müsavata riayet edilmiş olmak üzere fındıktan alı
nacak resmin yüzde sekiz değil hiç olmazsa yüzde 
beşe tabi olmasını teklif ve üçüncü maddeye fıkrai 
atiyenin ilâvesini arz ve rica eyleriz efendim. 

Trabzon Mebusları 
Abdullah Ahmet Muhtar 

Rahmi Süleyman Sırrı 
...Tabidir. Ancak fındık mahsulünden yüzde be§ re
sim alınır. 

Riyaseti Celiîeye 
Üçüncü maddede muharrer mahsulât meyanma 

kesretle harice ihraç olunan ceviz, badem, kestane, el
ma, armut, kayısı mahsulâtının da iskele ve istasyon
larda mahallî rayiçleri üzerinden yüzde sekiz alınmak 
üzere cetvele ithalini teklif ederiz. 

Kastamonu Kastamonu 
Hasan Fehmi Ali Rıza 

Bolu Amasya 
Mehmet Vasfi Esat 

Rize Kastamonu 
Ali Necmettin 

Kastamonu 
Mahir 

HASAN FEHMÎ EFENRÎ (Kastamonu) — Tak
ririmi izah edeceğim Reis Bey! 

Riyaseti Celiîeye 
Üçüncü maddeye Gaziantep ve civarına' mahsus 

Şamfıstığı demekle maruf fıstığın derci ile maddede 
kabul olunduğu üzere mahallindeki rayiçten resim 
alınmasını teklif ederim, 

Gaziaymtap 
Şahin 

Riyaseti Celüeye 
Üçüncü maddede muharrer (zeytinyağı) cümle

sinden sonra (haşhaş ve susam yağları ve tahin) keli
melerinin ilâvesini teklif ederim. 

17 Şubat 1341 
İsparta 

Mükerrem 
Riyaseti Celiîeye 

Hububattan mamul makarna vesairenizin de üçün
cü madde meyanma ithalini teklif ederim. 

Erzurum 
Câzim 

Riyaseti Celiîeye 
Üçüncü maddenin son fıkrasının (Balâ'da mu

harrer mahsulatı arziye iskele ve istasyon veya güm
rüklerden hini şevklerinde hizalarında gösterilen ma
haller rayici üzerinden yüzde sekiz resme tabidir) 
şeklinde tadilini teklif eylerim. 

Ordu 
Hamdi 

Riyaseti Celiîeye 
Üçüncü maddeye susam kelimesinden sonra pata

tesin dahi ilâvesini teklif eyleriz. 
17 Şubat 1341 

Bolu îzmit 
Şükrü İbrahim Süreyya 

İzmit 
İbrahim 

Riyaseti Celiîeye 
Üçüncü maddede ihracat mahsulâtının yüzde se

kiz vergiye tabi olduğu gösteriliyor. Armut, elma, 
ceviz, kestane, badem dahi başlıca ihracat emtiasın-
dandır. Bunların da bu maddeye dercini iskele ve 
istasyonlardan hini şevkinde yüzde sekiz vergiye tabi 
olmasının tasrihini teklif ediyorum. 

Kastamonu Mebusu 
M. Fuat 

Riyaseti Celiîeye 
Mahsulâtı arziyeden harice ihraç olunan bilûmum 

mahsulâttan ikinci madde mucibince vergi alınma
sını ve istisnayı ref için üçüncü maddenin tayyını 
teklif ederim. 

Kastamonu 
Ali Rıza 

Riyaseti Celüeye 
Üçüncü maddenin fabrika ve masaralarda cüm

lesinden sonra mutanza içinde «masarifi tahsiliyenin 
tenziliyle» cümlesinin ilâvesini teklif eylerim. 

Çanakkale 
Mehmet 
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Riyaseti Celileye 
Havayici iptidaiyeden olduğu halde yüzde on ola* 

rak kabul edilen mevadda karşı 3 ncü maddedeki 
mevaddan yüzde sekiz alınması nispetsiz ve müsa
vatsızdır. 3 ncü maddedeki mevaddan dahi yüzde ön 
alınmak üzere tasrihini teklif ederim. 

Konya 
Fuat 

Riyaseti Celileye 
Üçüncü maddenin tütün hakkındaki fırkasının ber-

veçhiatı tadilini teklif ederim. 
(Tütün; mahallinde iskele rayici) 

Trabzon 
Rahmi 

Riyaseti Celileye 
Buğday, arpa, mısır, patatesin de yüzde sekiz mi

sil meyanına ithalim teklif eylerim. 
17 . 2 . 1341 

Eskişehir 
Emin 

Riyaseti Celileye 
Üçüncü maddedeki mahsulâtı arziyeden yüzde 

on vergi alınmasını teklif ederim. 
Konya 
Naim 

REÎS — En ziyade tadilâtı havi olan takriri ev
velâ reye arz edeceğim. 

(Kastamonu Mebusu Ali Rıza Beyin takriri tek
rar okundu) (ret sesleri) (kabul sesleri) 

Efendim! Ali Rıza Beyin takririni nazarı dikka
te alanlar lütfen el kaldırsın... Aksini rey ekoyuyo-
rum. Nazarı dikkate almayanlar lütfen el kaldırsın... 
Nazarı dikkate alınmamıştır. 

(Karesi Mebusu Ali Şuuri Bey ve rüfekasınm tak
riri tekrar okundu) 

(Çanakkale Mebusu Mehmet Beyin takriri tek
rar okundu) 

REÎS — Efendim! Bu takrirlerin ikisi de aynı ma-
haldedir. Nazarı dikkate alanlar lütfen el kaldırsın... 
Aksini reye koyuyorum. Nazarı dikkate almayanlar 
lütfen el kaldırsın... Nazarı dikkate alınmamıştır. 
(Kastamonu Mebusu Hasan Fehmi Efendi ve rüfe
kasınm takriri tekrar okundu) (ret sesleri) 

(Kastamonu Mebusu Mehmet Fuat Beyin tak
riri tekrar okundu) 

HASAN FEHMİ EFENDİ (Kastamonu) — Efen
dim! Heyeti âliyeniz arasına hakimdir. Eğer müta-

— 7S 

lâat ve izahatımın heyeti âliyeniz üzerinde sahh* bir 
tesir icra edeceğini bilseydim başka suretle hareket 
ederdim. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Hoca 
Efendi! Takririniz gayet vazıhtır. 

HASAN FEHMİ EFENDİ (Devamla) — Kanu
nunu tanzim ve Heyeti âliyenize sevk ve bu bapta 
mesaisi sebkeden zevatı, dünya durdukça bütün zür
ra alkışlayacaktır. Yalnız şu 3 ncü maddeye ithali 
lâzım olan mevat ve mahsulâtı arziye vardır, (yok* 
tur sesleri) (vardır sesleri) istirham ederim, clup ol
madığını Heyeti âliyenize acizane arza çalışacağım. 
Evet bu tadat olunan 12 kalem eşyanın büyük ye
kûnu, adeta yüzde doksanı iskele, istasyon vasıta-
sıyle harice sevkolunan mahsulâttan olması itiba
riyle yüzde sekiz aşar istifasını bendeniz çok muva
fık bulduğum gibi adalete de yaklaşıyor. Yalnız ay
nı bu mahsulâtı arziye mahiyetinde meselâ : İzmir* 
in çam fıstığı vardır. Yani bir nahiye ahalisi, bir çok 
köylü buğdayını dahi o Çam fıstıktan hâsıl olan te
mettüden temin eder. Buraya o ithal edilmemiştir. 
Misal olarak arz ediyorum. İnebolu, senede yedi bin 
sandık yani yüz bin okka elma ihraç eder. Bunun 
büyük bir yekûnu İskenderiye'ye gider, eğer bu me
vat meyanına ithal etmiyecek olursak ihracat mah
sulü olduğuna nazaran bu şey olmayacak. Meselâ : 
Kastane, ceviz, portakal gibi şeyler harice satılır. 
Onun bahası ile ekmek, buğday alınır. Eşyayı ticari-
yedendir. Burada, mahsulâtı arziyeden olduğu halde 
bal da zikredilmemiştir. (almayacağız sesleri) alma
yacaksınız pek âlâ! Binaenaleyh, şu arz ettiğim es
babı mucibeye nazaran kuş yemini şey ediyoruz. Son
ra fıstığı, harice gidecek elmayı, böyle on iki kalem
le yanyana getirmemenin adalet teşkil etmiyeceğine 
kaniim. Artık, hakim olan ârâyı âlinizdir. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALÎK 
BEY (Kângırı) — Efendim! Hasan Fehmi Efendi 
hazretlerinin beyan buyurduğu mevadın ekserisi da
hilde sarfolunuyor. Belki İnebolu'nun elmaları ha
rice gider. Fakat yalnız İnebolu elma yetiştirmiyor. 
Onun için umumî yaptığımız vakitte muafiyet göre
cektir. İhtimal ki İnebolu daha az menfaat görecek
tir. Çünkü daha azı dahilde sarfolunup fazlası hari
ce gidiyor. Fakat diğer yerlerin elmalarının hepsi da
hilde sarfolunuyor. 

Bergama'nın fıstığından bahsettiler. Fakat bu çam 
fıstığı İstanbul'da ve İzmir'de sarf olunur. Harice 
gitmez. Burada zikrolunan mevaddın ekserisi harice 
çıkarılan mevattan ibarettir. Dahilde sarfedilenleri 
koymadık. 
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HASAN FEHMÎ EFENDİ (Kastamonu) — El
manın yüzde doksanı İskenderiye'ye gider. 

AHMET REMZİ BEY (Gaziantep) — Çam fıs
tığı ile fındığın farkı var mıdır? 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — Vardır efendim. 

AHMET REMZİ BEY (Gaziantep) — Ne farkı 
vardır? 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) —--Çünkü çam fıstığının ekserisi da
hilde sarfolunur. Halbuki fındık harice sevkolunu-
yor, 

(Kastamonu Mebusu Mehmet Fuat Beyin takriri 
tekrar okundu) 

REİS — Efendim! Hasan Fehmi Efendinin takri
ri ile her ikisi aynı mealdedir. Bu daha şümullü ol
duğu için evvelâ bunu reyi âlinize arz ediyorum. 
Nazarı dikkate alanlar lütfen el kaldırsın... Nazarı 
dikkate almayanlar el kaldırsın... Nazarı dikkate alın
mamıştır efendim. 

(Eskişehir Mebusu Emin Beyin takriri tekrar 
okundu) 

REİS — Efendim! Bu ikinci maddeye müteallik 
olduğu için reye arz edemiyeceğim. 

ZAMİR BEY (Adana) — Geçmiştir, olamaz. 
(Konya Mebusu Naim Hazım Efendinin takriri 

tekrar okundu) 
(Reddedilmiştir sesleri) 
(Konya Mebusu Fuat Beyin takriri tekrar okun

du) 
(Ret sesleri) (reddedilmiştir sesleri) 
REİS — Bu da ona iblağı hakkındadır. 

ZAMİR BEY (Adana) — Ali Rıza Beyin takriri 
de aynı mahiyette idi. Reddedildi. Binaenaleyh; reye 
konamaz. (Aynı şeydir sesleri) 

REİS — Efendim! Nazarı, dikkate alanlar el kal
dırsın... Nazarı dikkate almayanlar el kaldırsın... Na
zarı dikkate alınmamıştır. 

EMİN BEY (Eskişehir) — Anlaşılmamıştır efen
dim. Çok rica ederim, tekrar okunsun, sonra reye 
koyunuz. Beş kişi ayağa kalkıp tekrar reye konma
sını teklif ediyoruz. 

REİS— Efendim! Yüzde on alınması hakkındaki 
takriri tekrar reye arz ediyorum, (nasıl olur sesleri) 
(reye konamaz sesleri) 

Efendim! Beş kişi ayağa kalktı. Tekrar reye koy
mak mecburiyetindeyim, takriri nazarı dikkate alan
lar ayağa kalksın. Nazarı dikkate almayanlar aya
ğa kalksın... Nazarı dikkate alınmamıştır. (Alkışlar) 

(Trabzon Mebusu Abdullah Bey ve rüfekasının 
takriri tekrar okundu) 

REİS — Efendim! Bu takriri nazarı dikkate alan
lar el kaldırsın... Nazarı dikkate almayanlar el kal
dırsın... Nazarı dikkate alınmamıştır. 

(Trabzon Mebusu Rahmi Beyin takriri tekrar 
okundu) 

RAHMİ BEY (Trabzon) — Reis Bey! Müsaade 
buyurunuz takririmi izah edeyim. Gayet ehemmiyet
lidir. 

REİS — Buyurun: 

RAHMİ BEY (Trabzon) — Efendim! Üçüncü 
madde de bu kadar mevat içinde yalnız tütün istis
na edilmiştir. Hini füruhtunda vergiye tabidir, deni
yor bu gayet müphemdir. İleride birçok yanlışlığa 
mucip olacaktır. Malumu âliniz tütün; yalnız mahal
lî istihsalinde füruht edilmez. Ya İstanbul piyasasına 
sevkedilir ve orada füruht edilir. Yahut Avrupa pi
yasasına şevkediler ve orada zürra hesabına füruht 
edilir. Maliye Vekili Beyefendinin verdiği izahat ben
denizi tatmin edememiştir. Bunun da diğerleri gibi 
hini ihracında mahallî iskelelerinde rayici üzerinden 
alınması icap eder. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — Buna maliyenin aleyhinde olarak 
cevap vereceğim. Hini şevkinde demek, tütünün ih
racında ve hini rüruhtunda yani kıymeti tezayüt 
ettikten sonra demektir. Nasıl nakliye tezkeresi al
dıktan sonra füruht yaparsak biz de bugün rejinin al
dığı gibi almak istiyoruz. Beyefendinin teklifi Maliye
nin lehindedir. Fakat doğru değildir. Çünkü: Tütün 
işlendikten sonra hini füruhtunda demek üzerine yüz
de elli yüzde altmış fiyat bindikten sonra demektir ve 
o zaman, o fiyat üzerine resim alacağız demek olur. 

RAHMİ BEY (Trabzon) — Zürra hesabına, Av
rupa ve İstanbul'a sevkedilenler hakkında, ne oiacak2 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — Efendim: Rahmi Beyefendi, yal
nız polathaneden ihraç edilen yarım milyon tütünü 
düşünüyor ve zürraın lehine olarak yalnız bu ra
kamı gösteriyor. Onun için de yalnız yüzde on zürra 
ve tacir vardır. Memleketin daha başka mahsulâtı 
doğrudan doğruya tüccarlar vasıtasiyle harice gidi
yor. Binaenaleyh, ellibeş, altmış milyon yekûnu bıra
kalım da onların zararına beşyüz bin kilo için ayrı bir 
madde koyalım, bu doğru değildir. Mamafih Heyeti 
Celile. böyle bir maddeyi arzu ediyorsa Maliye Vekili 
sıfatiyle kabul ederim. 

76 -
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REÎS — Efendim: Bu takriri nazarı dikkatinize 
arz ediyorum. Nazarı dikkate alanlar el kaldırsın... 
Nazarı dikkate almayanlar el kaldırsın... Nazarı dik
kate alınmamıştır. 

(Ordu Mebusu Hamdi Beyin takriri tekrar okun
du.) 

HAMDI BEY (Ordu) — Efendim: Müsaade bu
yurursanız takririmi izah edeyim. 

REİS — Buyurun efendim. 
HAMDİ BEY (Ordu) — Efendim: Bu üçüncü 

madde de bu mahsulâttan verginin nerede alınaca
ğına dair sarahat yoktur. 

MALÎYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHÂLİK 
BEY (Kângırı) — Karşısında vardır efendim. 

HAMDİ BEY (Devamla) — Yoktur efendim. 
Borsa mahallerindeki rayice göre alınacak. Fakat ne 
zaman alınacak? Sonra fındıktan, mahallinde iskele 
rayici üzerinden alınacak, fakat ne zaman alınacak? 
Mağazadamı alınacak? Pazar yerindemi alınacak? Hi
ni ihracındamı alınacak? Mademki hini ihracında alı
nacak, bu tâbiri o şekilde tadil etmek lâzımdır. 

ZAMİR BEY (Adana) — Hini ihracında, zürram 
hesabına zararlıdır. 

REİS — Encümen tavzih edecektir. Çünkü iyice 
anlaşılamamıştır. 

ZİRAAT ENCÜMENİ MAZBATA MU
HARRİRİ RAHMİ BEY (İzmir) — Efendim: Mah
sulâtın bir kısmı imal olunduktan sonra sevkolunur. 
Ham halı ile, yani işlenmemiş halı ile, işlenmiş halı 
arasında yüzde elli, yüzde ikiyüz fark olur. Hini ih
racında diyecek olursak incir, üzüm gibi mahsulâttan 
alınacak resim, şimdikinin üç dört misli olur ve bu 
da zürraın aleyhine olur. Bendenizce bunun, satış ma
hallerinin piyasası üzerinden alınması doğrudur ve 
o şekilde ipkası taraftarıyım. 

HAMDI BEY (Ordu) — Efendim: Köylü, beş 
okka, on okka fındık getiriyor ve pazar mahallinde 
tüccara satıyor ve bunu tüccar alıyor. 

RAHMt BEY (izmir) — işte orada iskele mahal
lindeki piyasa ve rayici üzerinden alınacak demek. 

HAMDI BEY (Ordu) — Kim tahsil edecek? 
RAHMt BEY (İzmir) — Hükümet tahsil edecek. 
HAMDI BEY (Ordu) — Ne vakit ve nasıl? 
RAHMİ BEY (izmir) — Piyasada fındığın fiya

tı malumdur. Binaenaleyh o fiyat üzerinden alınacak. 
HAMDI BEY (Ordu) — Köylüden mi alınacak, 

tüccardan mı alınacak? 
RAHMt BEY (izmir) — Efendim! Bunlar tabiî 

burada tafsilen zikrolunamaz. Bunların ne suretle ve 

ne şekilde alınacağı vesairesi talimatnamelerinde tav
zih edilecektir. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Sual sor
mak istiyorum. 

REÎS — Efendim! Sual sorulmaz. Takrir sahibi 
izah eder. Encümen cevap verir. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Tenevvür 
edecek noktalar kalıyor. 

ZİRAAT VEKİLİ HASAN FEHMÎ BEY (Gü
müşhane) — Efendim! Bu maddenin fıkrai hükmi-
yesine teklif edilen kelime ilâve edilirse hepsine şamil 
olur ve o vakit Encümen Mazbata Muharriri Beyin 
beyan buyurdukları mahzur temamen vücut bulur. 
Her maddenin karşısında zikredilen cümleler müm
kün olduğu kadar masarifi imtiyeyi istiana edecek 
bir vaziyet düşünülerek yazılmamıştır. Binaenaleyh 
yalnız fındığın karşısına (hini ihracında) denilebilir. 
Fakat maddenin içerisine dercedemeyiz. Yalnız fın
dığın karşısına, mahallindeki iskele rayici üzerinden 
hini ihracında diyoruz. Zaten Maliye de böyle alıyor 
ve bu şekilde tatbiki elbette faydalıdır ve bunu zik-
retmesek bile yapılacak olan talimatnamede zikredi
lecektir. 

Fakat hini ihracında dersek o vakit bütün imaliye 
masraflarını tamamiyle vergiye tabi tutmuş oluruz ki 
bu; müstahsillerin aleyhine olur. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Her biri 
için hizalarında ayrı ayrı zikretmek lâzımdır. 

ZİRAAT VEKİLÎ HASAN FEHMÎ BEY (Gü
müşhane) — Beyefendi maksat zaten odur. Kuru 
üzüm diyoruz. Piyasa ve borsa fiyatları üzerinden 
alınacağını da karşısında zikrediyoruz. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Nerede? 
ZÎRAAT VEKÎLÎ HASAN FEHMİ BEY (Gü

müşhane) — Borsa mahalli, piyasa mahalli her muhite 
göre muayyendir. Borsa mahalli neresidir. Piyasa ma
halli neresidir. Bu muayyendir. 

Ve şimdi elde tatbik edilen nizamat ve usul var
dır. Bu gün Borsa mahalli, piyasa mahalli îzmirdir 
fakat yarın Manisa da bir borsa mahalli, bir piyasa 
mahalli açılırsa orada da. aynen tatbik edilebilir. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Plamut 
hakkında da lütfen... 

ZİRAAT VEKİLÎ HASAN FEHMÎ BEY (De
vamla) —• Palamut mahallindeki rayice göre alınacak. 
Çünkü palamut, nakliye masrafına mütehammil olma
yan bir maddedir. Eğer palamutu da hini ihracında 
alacağız derseniz - esasen kıymetiyle nakliyesi yekdi
ğerine yaklaşan "bir maddedir - o vakit palamut ihra-
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cı sureti katiyede durur. Bunlar, düşünülerek, hesap I 
edilerek ayrı ayrı her maddeye tahammülü nispetinde 
şehr verilmiştir. Bendenizce hiç bir mahzur yoktur. 
Hamdi Beyin mütalâaları talimat ile temin edilir. Bu
rada iskele rayici demek, iskeleden çıkarken almak
tır. Talimat da bu esasa göre yazılacaktır ve bu söz
lerinizde zabta geçmiştir. Maddeye bir kelime ilâve 
ederek diğer mevad ile iltibasa mahal vermeyiniz. 

HAMDI BEY (Ordu) — Kuru üzümden piyasa 
ve borsa mahallerinde iskele rayici üzerinden, keza I 
fındıktan mahallinde rayici üzerinden vergi alına
caktır. Karşılarında yazılmış olanlar bunları ne su
rette ve tarzda vergilerinin alınacağını izah ediyor. 
Fakat bunlar hini ihracında alınacaktır. Binaenaleyh 
hini ihracında kaydı buna mani olmazki. I 

ZİRAAT VEKİLİ HASAN FEHMİ BEY (De
vamla) — Olur efendim. Zaten iltibas vücude getiri
yor. Zaten satı§ mahalleri için böyle gümrük kapı- I 
sı gibi tatbikatta fevkalâde suhulet ifade eden bir 
muamele varken Maliyenin böyle geniş bir teşkilât 
yapıpta her nerede satılırsa onlardan münferiden ver
gi alması imkânını tasavvur buyurur musunuz? Bu 
gün ne şekilde oluyor? Bu günkü şekil, hini ihracında 
almaktır. Fakat bu maddenin umumuna şamil olmak I 
üzere bir kelime ilâvesi doğru değildir ve böyle bir 
kelime dercedemeyiz. 

REİS — Hamdi Beyin takririni tekrar okuyo
ruz : 

(Ordu Mebusu Hamdi Beyin takriri tekrar okun
du.) 

REİS — Bu takriri reye arz ediyorum. Nazarı dik
kate alanlar lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyu
yorum, Nazarı dikkate almayanlar lütfen el kaldır
sın... Nazarı dikkate alınmamıştır. Mükerrem Beyin 
takririni okuyoruz : 

(İsparta Mebusu Mükerrem Beyin takriri tekrar 
okundu.) 

MÜKERREM BEY (İsparta) — Hükümet ve 
Encümen kabul ediyor efendim. 

REİS — Nazarı dikkate alanlar lütfen el kaldır
sın... Aksini reye koyuyorum. Kabul etmeyenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul edilmemiştir. 

MÜKERREM BEY (İsparta) — Reis Beyefendi! 
Anlaşılmadı. 

REİS — Bolu .Mebusu Şükrü Beyle arkadaşları
nın takririni okuyoruz : 

(Okundu.) 
ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Yalnız patatesin ilâvesi 

efendim. Meselâ Bolu, Adapazarı gibi mahaller yirmi | 

milyona yakın patates çıkarıyor ve bunlar ziraatlerini 
tamamiyle buna tahsis etmişlerdir. Buğday, Arpa, fi
lân ekmezler. Şimdi bu patates, ziraatinin tamim edil
mesi ve daha ziyade tezyidine hizmet edilmesi lâzım 
gelen bir mahsuldür. Bundan asla istifade edilmiyor. 
Binaenaleyh bununda ilâvesini teklif ederim. Çünkü 
bunun kısmı küllisi Sırbistana, Yunanistana ihraç edil
mektedir. Halk çok mağdur olacaktır. Adapazarı aha-
lisi buğday ekmez. Patates, soğan, sarımsak yetiştirir. 

REİS — Şükrü Beyin takririni tekrar okuyoruz. 
(Okundu.) Reyi âlinize arz edeceğim. Bu takriri ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyuyo
rum. Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Cazim Efendinin takririni tekrar okuyoruz : 
(Tekrar okundu.) 
REİS — Bu takriri reyi âlinize arz edeceğim. Ka

bul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyuyo
rum. Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Nazarı 
dikkate alınmamıştır. 

Gaziantap Mebusu Şahin efendinin takririni tek
rar okuyoruz : (Okundu.) 

ŞAHİN EFENDİ (Gaziantap) — Reis Bey! tak
ririmi izah edeceğim. 

REİS — Buyurun! 
ŞAHİN EFENDİ (Gaziantap) — Efendim! Bu 

Şam fıstığı Gaziantap ve civarına mahsustur ve çok 
nazlı bir meyvadır. Cenabı Hak fukara köylüye bir 
sene hasılat verirse bir iki sene olmaz. Sonra gayet 
pahalı olduğu için havayici zaruriyeden de değildir. 
Eşyayı ticariyedendir. Satılmak için Avrupaya gi
der. Fındık ile fıstığın çok farkı yoktur. Encümeni 
âli de bunu unutmuştur zannederim. Bunun da üçün
cü fıkraya dercini rica ederim. 

REİS — Şahin Efendinin takririni tekrar okuyo
ruz : (Okundu.) 

REİS — Bu takriri nazarı dikkate alanlar lütfen 
el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. Nazarı dikkate 
almayanlar... 

Efendim! Iştibah hasıl olmuştur. Nazarı dikkate 
alanlar lütfen ayağa kalksın... Nazarı dikkate almayan
lar ayağa kalksın... Nazarı dikkate alınmamıştır. 

Çanakkale Mebusu Mehmet Beyin takririni oku
yoruz : 

Riyaseti Celileye 
Üçüncü maddenin nihayetindeki (resme) tabirinin 

(vergiye) tarzında yazılmasını teklif ederim. 
Çanakkale 
Mehmet 

~ 7 8 — 
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REİS — Efendim! Evvelki madde gibi bu mad
deyi de bu tarzda tashih edeceğiz. Şükrü Beyin tak
ririni okuyoruz : 

Riyaseti Celileye 
Üçüncü maddenin fıkrai ahiresinin bervechiati 

tadilini teklif eylerim : 
Balâda muharrer mahsulâtı arziye mahalli istihsal-

lerindeki rayiç üzerinden yüzde sekiz resme tabidir. 
(Ret sesleri.) 

Çanakkale 
Şükrü 

REİS — Efendim! Maddeyi aynen reye koyuyo
rum. Yalnız nihayetindeki (resim) tabirini «vergiye» 
tahvil ediyoruz. Maddeyi bu suretle kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. Kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın... Madde bu suretle ka
bul edilmiştir. (Alkışlar.) 

REİS — Dördüncü maddeyi okuyoruz : 
Madde 4. — Öşre tabi arazinin kıymeti üzerinden 

maazam bin de altı nispetinde istifa olunan arazi 
vergisi sekiz misline iblâğ olunmuştur. îşbu vergi
nin sekiz de üçü menafi ve iane hisseleri olup ha
zine hissesiyle birlikte tahsil ve rübu Ziraat Banka
sına ve dörtte üçü İdarei Hususiyelere tevdi olunur. 

' RAHMİ BEY (İzmir) — Efendim! Kavanin ve 
Muvazenei Maliye Encümenlerinin dördüncü mad
desi Ziraat Encümeninde sehven buraya dercedilme-
miştir. O, buraya derci lâzım olan ayrı bir maddedir. 
Yani bu gibi eşyanın müruruna ait, sevkiyat zama
nında resmi verdiğine dair elinde naktiye tezkeresi
nin bulunmasına ait olan maddedir. Buraya dercini ri
ca ediyorum. Kavanin ve Muvazenei Maliye Encüme
ninin dördüncü maddesinin buraya dördüncü madde 
olarak ilâvesi lâzımdır. Nakliye tezkeresinin lüzumuna 
dairdir. 

Okuyorum : 
«Madde 4. — Demiryolu veya merakibi bahriye 

ile naklonulacak mahsulâtı arziye için hini şevklerinde 
tahmil istasyon veya iskelelerinden nakliye tezkeresi 
almak mecburî ve nakliye tezkeresi olmayan mahsu
lâtı arziyenin nakli memnudur.» 

Efendim! Bu memnuiyete ait bir maddedir. Bu
raya dercini rica ediyorum. Böyle memnuiyete ait 
bir maddenin kanuna derci lâzım olduğundan Maliye 
Vekili Beyefendi de bu noktayı arz ettiler. Bendeniz 
de Encümen namına arz ediyorum. 

REİS — Efendim! Encümenin teklifini nazarı 
dikkate alanlar lütfen el kaldırsın... Nazarı dikkate 
almayanlar lütfen el kaldırsın... Nazarı dikkate alın

mıştır. Şimdi nazarı dikkate alınan bu maddenin dör
düncü madde olarak kabul edilmesi hakkında söz is
teyen yoksa bu maddeyi reye koyacağım. Okunan 
maddeyi dördüncü madde olarak kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. Kabul et
meyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Şimdi beşinci maddeye geçiyoruz ki Ziraat En
cümeninin dördüncü maddesidir. 

Madde 5. — Öşre tabi arazinin kıymeti üzerinden 
maazam binde altı nispetinde istifa olunan arazi ver
gisi sekiz misline iblâğ olunmuştur. İşbu verginin se
kizde üçü menafi ve iane hisseleri olup hazine hissesiy
le birlikte tahsil ve rübu Ziraat Bankasına ve dörtte 
üçü idarei hususiyelere tevzi olunur. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — Efen
dim: Madde, mevcut arazi vergisinin sekiz misline ib
lâğına dairdir. Bunu tafsil ve tarif ederken (öşre tabi 
arazi ) denmiştir. Malumu âlileridir ki bedeli öşre 
tabi arazi de vardır. Burada iltibası ref için (mahsu
lâtı öşre tabi) şeklinde teklif edeceğim. Yani bazı ara
zi vardır ki: Mera için tefrik olunur. Bu gibi arazi be
deli öşre raptolunur. Yani kaç kuruşluk öşür verecek
se bedeli öşre raptederler. Mahsulü öşre tabi araziden 
başka bir de bedeli öşürü veren vardır. Binaenaleyh bu 
arazi ile bedeli öşre tabi arazi arasında iltibas ol
mamak için mahsulâtı öşre tabi olan arazi diyelim. 
Çünki bedeli öşre tabi olan arazi vardır, çalılıktır, 
meradır. Arazi vergisinden başka bedeli öşür namiyle 
bir öşür verir. Binaenaleyh bu arazi ile iltibas hasıl 
olmamak için, çünki bedeli öşre tabi olan arazinin 
vergisi sekiz misle iblâğ edilecek olursa o arazinin 
hiç uhdesinden gelinmez. Esasen o arazi ekilip bi
çildiğinden dolayı bedeli öşre tabi tutulmuştur. O 

da onun öşrünü veriyor. Yalnız vergisi tezyit edilmek 
lâzım gelirse tezyit edilecek. Binaenaleyh mahsulâtı 
öşre tabi olan arazi denilmek lâzım gelir. Yani bede
li öşre tabi arazi ile iltibas hasıl olmamak için (mah
sulâtı öşre tabi olan arazi) "demek lâzım gelir. Bu suret
le tashihini teklif ediyorum. Bunun için bir de takrir 
takdim ediyorum. (Nasıl sesleri.) Şimdi arz edemediği
mi anlıyorum. Bir arazi var ki ekilip biçilmez. Mera 
olmak üzere terkedilir. Koyun ağılı olmak üzere terke-
dilir. Bir çok şeyler için terk edilir. Fakat bunun için 
tapu, vergi memurları gider. Orayı bedeli öşre rapte
derler. Derler ki vergiden başka şu kadar bedeli öşür 
versin derler. Zaten bu' bedeli öşre tabidir. Binaenaleyh 
bu madde de.(öşre tabi arazi) denilince iltibas vardır. 
Bedeli öşre tabi arazi midir; yoksa mahsulâtı öşre tabi 
olan arazi midir? Mahsûl olan mahsulâtı öşre tabi 
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olan arazidir. Maksat budur. Maksat bu olunca (mah
sulâtı öşre tabi arazi) demek lâzımdır. Sonra efen
dim! Bununla öşürden açık kalacak olan boşluğun te
lâfisi sekiz misle iblâğ suretiyle telâfi edilmek iste
niyor. Bu büyük bir yekûn teşkil etmemekle beraber 
bütün aceze üzerine yüklenecektir. Bu vergi tamimiyle 
aceze üzerine yüklenecektir. Meselâ ölmüş, itamına, 
kadınlara arazi kalmış, bunlar işleyemiyorlar. Vergi 
bunlar üzerine yüklenecektir. Binaenaleyh verginin se
kiz misle iblâğında büyük bir fark yoktur. Bu, ıslâhı 
üzerinde büyük bir tesir yapacaktır. Sekiz mislin de al
tı misil olmasını teklif ediyorum. Sekiz misil ağırdır. 

NİYAZİ BEY (Mersin) — Muhterem arkadaşlar! 
Yol kanununu kabul etmekle İdarei Hususiyelerin 
mühim bir varidatını sekte ve tehlikeye düşürdük. Ay
nı zamanda bu maddeyi kabul etmekle İdareî Husu
siyelerin diğer mühim bir membaı varidatını da teh
likeye düşüreceğiz. Çünkü şimdiye kadar bir çok yer
lerde İdarei Hususiyelerin başlıca membaı varidatı 
aşardan aldıkları hissedir. 

MÜKERREM BEY (İsparta) — O halde ipka 
edelim. 

NİYAZİ BEY (Devamla) — Biz evvelki madde 
ile aşarın miktarını tespit ettik ve bunu yalnız Maliye
ye verecek olursak İdarei Hususiyeler ne alacaktır? 
Arazı vergisinden istihsal edeceği miktar İdarei Hu
susiyelerin deruhte ettiği vazifenin ifasına kâfi midir? 
Bendeniz bunun kâfi olmadığı kanaatindeyim ve ica
bında izahat arzına hazırım. Yalnız herşeyden evvel 
Maliye Vekilinin bu bapta izahat vermesine muntazı-
rım. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — Zannederim ki teklifi kanunî doğ
rudan doğruya İdarei Hususiyelerin lehinde bir tek
liftir. Çünkü biz bütün aşarı reffettik. Kırk vilâ
yetten hiç bir şey alınmayacaktır. Benim aşar alma
dığım yerde hissei iane de yoktur. Buna meydan ver
memek için bilhassa bu teklifle elli vilâyet bu gün 
aldığından fazla alıyor. İki misil vergi ile hissei iane
den aldıklarından bu gün fazla almaktadırlar. Üç 
misil olduktan sonra çok çok fazladır. Erkam ile 
bunu arz etmek imkânı vardır, şimdi arz ederim. 

REŞAT BEY (Saruhan) — Efendim! Bendeniz bu 
madde de. Menafi ve Maarif hisseleri olarak ve Zi
raat Bankasına ve idarei hususiyelere tefrik olunan 
paraların nispeti hakkında maruzatta bulunacağım. 
Muvazenei Maliye Encümeninin teklifi sülüs ve sülü
san nispetinde idi. Yani sekizde ikinin sülüsanı Maa
rif hissesi olarak idarei hususiyelere, sülüsü de Menafi 

hissesi olarak Ziraat Bankasına ait idi. Ziraat Encü
meninin teklifinde ise bunun rub'u Ziraat Bankasına 
üç rub'u Maarife veriliyor. Ziraat Bankasına tefrik 
edilmekte olan sekizde üçün bir rub'u azdır. 1329 
senesine gelinceye kadar Menafi ve Maarif namiyle 
aşardan tefrik olunan paranın sülüsanı Menafi hisse
si namiyle Ziraat Bankalarına ve sülüsü Maarif hissesi 
olarak ciheti Maarife veriliyordu. 1329 yahut 1330 se
nesinde bu nispet tağyir edildi. Sülüsü Ziraat Banka
sına ve sülüsanı Maarif idaresine verildi. Şimdi bir 
derece daha tenkis olunuyor. Ziraat Bankasına tefrik 
edilen bu hisse yani sekizde üçün rub'u cidden azdır. 
Arkadaşlar! Memleketimiz de yüzbinlerce dönüm eki
lecek ve imar edilecek arazi vardır ve memleketimiz-
dezürraaa yardım edecek Ziraat Bankasından maada 
hiç bir müessese yoktur. Eğer zürra himaye edilip Zi
raat bankasının yardımı temin edilmezse zürra yine 
ağır vergi altında kalacak ve bu aşarın ilgasından cid
dî surette istifade edemeyecektir. Zürra Ziraat Ban
kasından başka hiç bir taraftan himaye ve muavenet 
görmemektedir. Arkadaşlar! Geçen sene Ziraat Ban
kası bütçesiyle bir kanun kabul buyurdunuz. Bu ka
nunda Ziraat Bankasının sermayesi otuz milyon lira
ya iblâğ edilecektir, denildi. Şimdi Ziraat Bankasına 
tefrik olunan bu hisse ile kırk, elli senede otuz mil
yona iblâğ edilemez. Binaenaleyh bendeniz mevzu 
bahis sekiz de üç verginin Muvazenei Maliye Encü
meninin teklifi veçhile sülüs ve sülüsan nispetinde 
tevziini rica edeceğim. Yani sekiz de üçün sülüsü Zi
raat Bankasına, sülüsanı da Maarif hissesi olarak İda
rei Hususiyelere tevdi edilmelidir. Ricam budur. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim: Bendeniz de 
Reşat Beyin hilâfında beyanatta bulunacağım. Reşat 
Bey biraderimiz Ziraat Bankasının kırk, elli seneye 
kadar otuz milyon sermaye bulamayacağını, Binae
naleyh Ziraat Bankasına sermaye bulmak için İdarei 
mahlliyelerin biraz daha ezilerek buradaki, hisseleri
nin tezyit edilmesini teklif ettiler. Bunun bir kere esas 
itibariyle varit olmadığını arz edeceğim. Çiftçi ve çift
çilik noktaı nazarından Ziraat Encümeninin şayanı 
takdir olan şu teklifinin daha nafi olacağını da arz 
edeceğim ve misallerini de arz ederek teyit edeceğim. 

REŞAT BEY (Saruhan) — Encümen onda mütte
hit değildir. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Encümenin ittihadın
dan ziyade buraya gelen, ekseriyetin kararına bakı
lır. Burada deniliyorki, arazi vergisi sekiz misle iblâğ 
edilecek, bu münasebetle Maliye Vekili Beyefendiden 
teyiden rica edeceğim. Bu tahriri biran evvel yaptır-
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sınlar ve bu vergiyi hem kendileri çok alsınlar, hem 
de bu millet bu gürültüden kurtulsun ve bu şaheseri
ni şu Heyeti Vekile bu suretlede itmam etmiş olsun
lar. Sekiz de üçü Menafi ve Maarif hissesi olarak 
tespit edilecek. Bunun rub'u Ziraat Bankasına ve 
dörtte üçü de Idarei Hususiyelere verilecek. Bugün
kü arazi vergisi ellerimize tevdi ettikleri cetvellerde 
de var. Bir milyon üç .yüz bin liradır. Bugünkü ta-
hakkukat, tahsilatı 950 bin, bir milyon liradır. Yu
varlak hesap olarak bir milyon lira kabul edecek olur
sak, bu seneden sonra arazi vergisine himmetlerini 
daha ziyade atfettireceklerdir. Çünkü tali derecede 
varidat iken ulâ derecede olacaktır. Onun için bir mil
yonu esas olarak kabul edelim ve ona göre hesabatı 
yürütelim. Bir milyonun sekiz misli, sekiz milyon li
radır. Sekiz milyonun üç milyonunun rub'u Zi
raat Bankası hissesi olarak kalacak ve bundan yedi 
yüz elli bin lira Ziraat Bankasına verilecek, bugün
kü Ziraat Bankasının almakta olduğu varidat da 
yedi yüz elli bin liradır. Binaenaleyh bugünkü vari-
datiyle bir noksanı yok. 

Çiftçiye gelelim. Bugünkü vaziyetiyle Ziraat Ban
kasını daha çok hizmet ediyor, yoksa tdarei mahal-
liyeler mi? (1 570 000) lira yalnız hububat aşarı, bir 
milyon lira, tütün palamut, üzüm, zeytin aşarı ile iki 
buçuk milyonu geçecek bir varidatı olan bir vilâyette 
Ziraat Bankasına ancak bir traktör aldırabildik. Ben
deniz daima ve daima her vesileyle Ziraat Bankasının 
hukukunu müdafaa edenledenim. Fakat idarei husu
siye on tane tarktör almıştır. Ziraat Bankası kuyut ve 
şurut tahtında vasi arazi sahiplerinin istihdaf etmek 
mecburiyetindedir. Çünkü rehin almak mecburiyetin
dedir. Halbuki İdarei Hususiyeler az arazi işleyebile
cek köylere, civarındaki arazi sahiplerine, bilhassa 
bizim vilâyetimiz gibi arazisi parçalanmış olan yer
lerde, Garbî Anadoluda, Vasati Anadoluda, Şarkî 
Anadoluda bir kısım arazi bu vaziyettedir, ahallisi 
kesif olan yerler de hep öyledir, tdarei mahalliye; 
daha hafif şeraitle ne komisyonculuğu ne şura, 
ne bura masrafları dahil olmaksızın daha ucuz ve 
en son sistemde on tane almış ve vermiştir. Ziraat 
Bankası bir tane vermiştir. Binaenaleyh idarei Husu-
siyeleri ne kadar ikdar edersek ve onlara bilhassa böy
le umumî varidat verecek olursak onlar da mahalli 
zürraın inkişafına daha çok ve Ziraat Bankasından 
evvel daha az kuyut ile hizmet edeceklerdir. Nitekim 
Ziraat Bankası bütçesi geldiği zaman - gelmeyecek 
ya - Ziraat Vekâleti bütçesi geldiği zaman Ziraat Ban
kasının bu sene hizmetleri dolayısıyle hadis olan bir 
çok müşkülâtın izalesini rica edeceğim. Onun için Zi

raat Encümeninin, hem tdarei mahalliyelere ve hem 
de çiftçiye daha nafi olan şu şeklinin aynen kabulü
nü bendeniz istirham ediyorum. 

NİYAZI BEY (Mersin) — Gayri kâfidir. 
SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim! 

Meclisi Âlinin dünkü büyük lütfuna karşı milletin ne 
kadar memnun ve müteşekkir olduğunu bugünkü 
(Hâkimiyet) te gördünüz. Ezcümle dairei intihabiyem-
den bu hususta teşekkürü mutazammın telgraflar gel
miş ve neşredilmiştir. 

Arazi vergisine zam meselesine gelince : Evvelce 
Maliye Vekâleti tarafından tanzim edilip hepimize 
tevzi edilen şu cetvelde 3 288 000 küsur arazi vergisiy
le mükellef var. Bunun 613 bini beş kuruş arazi vergisi 
veriyor. 627 bini - küsurları var, okumuyorum - on, 
738 bini yirmi beş, 597 bini elli, 417 bini yüz, 294 bini 
yüz kuruştan fazla arazi vergisi veriyor. Şu halde ara
zi vergisi şu zamla beraber öyle istiksar edilecek bir 
dereceyi bulmuyor. Geçen akşam - şahidim İsparta 
Mebusu Hüseyin Hüsnü Hocadır - bir yerde oturuyo
ruz. Bir rençber diyor ki : Bizzat işliyorum, beş yüz 
dönüme yakın arazim var, kırk sekiz kuruş vergi veri
yorum. Verirken çok muazzep oluyorum. Meclis bunu 
tezyit etmekle beni azabı vicdaniden kurtarmış olacak
tır. Meclise teşekkür ederiz. Ve bunu köylü söylüyor
du. 

Sonra Efendim! Abdullah Azmi Efendi hazretleri 
maddenin evveline mahsulü öşre tabi olan arazi di
ye bir kayıt koyalım dediler. Bendenizce bu kayda 
lüzum yoktur. Çünkü bedeli öşre tabiî olan arazi 
zaten malumdur. Eğer mahsulü öşre tabi olan der 
ve buraya mahsul kelimesini korsak, malumu âliniz 
eski Aşar Nizamnamesinde bazı mahsuller vardır ki 
öşre tabi değildir. Meselâ semiz otu, salata, daha sala
murası yapılmayan bazı mahsul... Şimdi ben bir arazi
ye eski kanun mucibince öşre tabi olmayan semizotu 
ekerim. Bu defa derimki, bu mahsul öşre tabi değil
dir. Binaenaleyh zamma da tabi olamaz. Bu kayıt iti
bariyle o vergiden kurtulmak icap eder. Binaenaleyh 
bu kayda lüzum yoktur. Sonra «bu zam, arazisini zer-
etmeyen acezeye fazla tesir eder, zeriyat yapanların le-
hindedir» buyuruldu. Bendenizce herhalde ufak te
fek bir parça arazisi olan adam kamilen muttal bı
rakmaz. Cüzî, küllî eker. Ekdiği halde mademki öş
rünü vermiyor. Şu halde zammedilecek arazi vergi
sinin bedelini çok tecavüz eden miktarda imtifa et
miş olur. Binaenaleyh bendeniz bu maddenin aynen 
kabulünü teklif ediyorum. 

FAİK BEY (Tekfurdağı) — Efendim! Bendeniz 
bu maddeyi - Affınıza mağruren - bir salgın mahiye-
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tinde görüyorum. Eskiden köylere bir salgın yapar
lardı ve o suretle vergi ve tekâlif toplarlardı. Bu mad-
deyide bendeniz maalesef aynı mahiyette görüyorum. 
Filhakika bizim memlekette arazi kıymetleri umu
miyet itibariyle çok dûn yazılmıştır. Fakat öyle ol
makla beraber vergi defterlerinde kıymeti hakikiye 
siyle veyahut ona yakın kıymetle yazılmış arazi yok
tur denilebilir. Aynı kıymeti haiz arazi aynı miktarda 
olmak şartiyle bir diğerinin elinde bulunmakta iken 
bir kuruş yazılmışken bir diğerinin elinde aynı kıy
metteki arazinin bin kuruşu kadar kaydedildiği bizim 
memleketimizin bir çok yerinde vakidir. Şimdiye ka
dar bu bir misil olarak tediye edildiği için mikdar o 
kadar çok değildir ve haksızlıkda o kadar tebarüz et
miyordu. Fakat bunu sekiz misline iblâğ ettiğiniz 
zaman haksızlıkda sekiz misli büyüyecektir ve bu da 
bittabii vergi veren adamlara dokunacaktır. 

Sonra bu maddeden mutazarrır olacak büyük 
çiftçilerdir. Bilhassa o büyük çiftçiler ikinci madde 
mucibince mahsulünün mühim bir kısmından yüzde 
on vergi vermekle mükelleftir. Ö adamları bir de 
arazi vergisine daha fazla zam suretiyle zarara soku
yoruz gibi geliyor bana. Bundan istihsalâtın mütees
sir olacağını ve binnetice iktisadiyatın da müteessir 
olacağını ve kambiyomuzun tenezzül edeceğini zanne
diyorum ve korkuyorum. Mamafih itiraf edeyim ki, 
Meclisi Âlideki haleti ruhuyeyi bu maddenin tadiline 
müsait görmediğim için Hükümetten çok rica ediyo
rum, tahriri tesri buyursunlar ve bu haksızlığında 
önüne biran evvel geçmek için çare bulsunlar. 

REİS — Efendim. Kifayet takriri vardır. 
Riyaseti Celileye 

Müzakere kâfidir. Maddenin aynen reye vazını 
arz ve teklif eylerim. 

Yozgat Mebusu 
Ahmet Hamdi 

HALİS TURGUT BEY (Sivas) — Kifayet aley
hinde söyleyeceğim. Efendim! Müzakere gayri kâfi
dir. Bu maddede tenevvür edecek bazı noktalar var
dır. Bilhassa idarei hususiyelerin vaziyeti çok şayanı 
dikkattir. Dün de buradan Heyeti Âliyenize hitap et
tiğim vakit bu hususa nazarı dikkati âlilerini celbet-
miştim. Bir de diğer bir hususu arz edeceğim. O da 
Ziraat Bankalarına verilen hissedir. Maateessüf ben
deniz Vehbi ve Reşat Beylerin mütalâaları hilâfına 
olarak bu hissenin ilgası taraftarıyım. Ziraat Banka
ları Anonim bir şirket oldu. On dört milyon lira ser
mayesi vardır. Vergi ile onları daima takviye etmek 
- gerçi Ziraat Bankaları erbabı ziraate muavenet ya

pıyorlar, şayanı şükrandır - fakat böyle vergi topla
yarak mütemadiyen bankaya vermek onu kendi mesai
sinde, kendi semeresiyle yaşamayacak ve mütemadi
yen böyle muavenete ihtiyaç gösterecek bir hale getir
mek demektirki doğru birşey değildir. Artık Anonim 
bir şirkettir ve on dört milyon lira sermayesi vardır. 
Bununla mütemadiyen yaşayabilmesi ve Ziraatede 
o suretle muavenet etmesi ve başka yerden muavenet 
görmediğini bilmesi lâzımdır. Bu hisseleri idarei huşu-
siy elere devretmek lâzımdır. Bunların vaziyetleri pek 
elimdir. 

NEClP BEY (Mardin) — Ziraat Bankasının iti
bari sermayesi otuz milyondur. On dört milyon değil. 

HALİS TURGUT BEY (Devamla) — İtibarisi 
ve Hükümetteki alacağı hesap edilirse on dört mil
yondur zannederim, bu hissenin artık Ziraat Banka
larına verilmesini arz ve teklif ediyorum. (Muvafık 
sesleri.) 

REİS — Kifayeti müzakereyi reyinize arz ediyo
rum. Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul 
etmeyenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

Riyaseti Celileye 
Maddenin başındaki öşre tabi lafzı bir mana ifade 

etmediği gibi vergi tahakkukatında nizaı da müed-
didir. Esas ve maksat tapuya merbut araziye vergi 
koymak ve bu araziden istifade edenlerin mesarifi 
hükümete teşvik etmektir. Diğer taraftan vergi; uhdei 
tasarrufunda bulunanları arazilerini işletmeye de saik-
tir. Binaenaleyh (öşre tabi) lafzı fazladır. Lağv ile 
maddenin (arazinin kıymeti üzerinden ... ilâ) şeklinde 
kabulünü teklif eylerim efendim. 

Konya 
Tevfik Fikret 

REİS — Nazarı dikkate alanlar lütfen ellerini kal
dırsın... Nazarı dikkate almayanlar lütfen ellerini kal
dırsın.... Nazarı dikkate alınmamıştır. 

Riyaseti Celileye 
Beşinci maddenin (öşre tabi arazinin) fıkrasının 

(mahsulâtı öşre tabi) suretinde tadilini teklif ederim. 
Eskişehir 

Abdullah Azmi 

REİS — Nazari dikkate alanlar lütfen ellerini kal
dırsın... Nazarı dikkate almayanlar lütfen ellerini kal
dırsın... Nazari dikkate alınmamıştır. 

Riyaseti Celileye 
Beşinci maddeye şu fıkranın ilâvesini teklif ve ri

ca ederim. 
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«Mazbata Meclisi Umumiler farkı münhasıran 
kendilerine ait olmak ve bütçe açıklarına karşılık tu
tulmak üzere bu madde ile sekiz misline iblâğ edilen 
vergiyi on misline kadar iblâğ edebilirler.» 

Giresun 
Hakkı Tank 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Müsaade eder
seniz takririmi izah edeceğim. 

Riyaseti Celileye 
Beşinci maddenin birinci fıkrasının berveçhiati 

tadilini teklif ederiz: 
Madde 5. — Öşre tabi arazinin kıymeti üzerin

den muazzam bin de altı nispetinde istiyfa olunan 
arazi Vergisi altı misline iblâğ edilmiştir. 

Kastamonu Urfa 
M. Fuat Ali Fuat 
Van Dersim 

îbrahim Ahmet Şükrü 
Mardin Siverek 

Abdülrezzak Mahmut 
Malatya 

Hacı Bedir 

Riyaseti Celileye 
Beşinci maddenin berveçhiati kabulünü teklif ede

rim : 
Madde 5. — Öşre tabi arazinin kıymeti üzerin

den maazzam binde altı nispetinde istiyfa olunan 
Arazi Vergisi sekiz misline iblâğ olunmuştur. îşbu 
verginin sekiz de üçü Menafi ve Maarif hisseleri olup 
sülüsü Ziraat Bankasına ve sülüsani Idarei Hususi
yelere tevdi olunur. ; 

Saruhan 
Reşat 

(Hayır sesleri) 
Riyasete 

Ziraat bankalarına verilecek rübu hisselerin Mu-
hasebei Hususiyelere terkini teklif eylerim. 

Sivas 
Halis Turgut 

Riyaseti Celileye 
Beşinci maddenin berveçhiati tadilen kabulü

nü teklif eylerim. 
Konya 

Mustafa Fevzi 

Madde 5. — Öşre tabi arazinin kıymeti üzerinden 
maazam bin de altı nispetinde istiyfa olunan Arazi Ver
gisi sekiz misline iblâğ olunmuştur. İşbu verginin sekiz 
de üçü menafi hisseleri olup Hazine hissesi ile bir-
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likte tahsil olunur. Bundan dörtte biri Ziraat Banka
sına ve üçü idari hususiyelere teslim olunur. 

(Maddenin aynıdır sesleri) 
REÎS — Hakkı Tarik Bey buyurun! Takririnizi 

izah edecektiniz. 
HAKKI TARİK BEY (Giresun) — Efendim! Ida

rei Hususiyelerin bütçe açıkları malûmuâlinizdir. 
Şimdiye kadar aşardan büyük bir miktar değilse bile, 
herhalde mühim bir miktarda yardım görüyorlar
dı. Aşarın ilgası dolayısiyle Idarei Hususiyelerin va
ziyeti büsbütün müşkül bir şekil almıştır. Şimdi be
şinci madde mucibince Maarife ait olmak üzere ka
bul ettiğimiz miktar bugün açılan mekteplerin bir 
çoklarım kapatmaya katiyen mâni olamayacaktır, 
Kapatacaktır desek daha caizdir. Bendeniz teklif edi
yorum. Idarei Hususiyelere bir salâhiyet verelim, 
eğer ellerindeki para tamamiyle kendi bütçelerinin 
açığını kapatacak bir miktarda ise pekâlâ, o aldıkla
rı miktarla idare edebilirler. Fakat böyle değilse büt
çeleri açık kalıyorsa, kendileri bu sekiz misli on mis
le kadar iblâğ etmek için salâhiyettar olsunlar ve 
bu iki misil tamamiyle kendilerine ait olsun. Taki 
kapanmaya mahkûm olan mektepler kurtulsun. Her 
vilâyet kendi bütçesinin vaziyetine göre alacaktır. 
Teklifim budur efendim. 

(Giresun Mebusu Hakkı Tarik Beyin takriri tek
rar okundu) (ret sesleri) 

REİS — Nazarı dikkate alanlar lütfen ellerini kal
dırsın... Nazarı dikkate almayanlar lütfen ellerini 
kaldırsın... Nazarı dikkate alınmamıştır. 

(Kastamonu Mebusu Mehmet Fuat Bey ve rüfe-
kasının takriri tekrar okundu) 

(Ret sesleri) 

REİS — Efendim! Nazarı dikkate alanlar lütfen 
ellerini kaldırsın... Nazarı dikkate almayanlar lüt
fen ellerini kaldırsın... Nazarı dikkate alınmamış
tır. 

(Saruhan Mebusu Reşat Beyin takriri tekrar 
okundu) 

REŞAT BEY (Saruhan) — Reis Beyefendi! Mü
saade buyurulursa bir noktayı hatırlatmak isterim. 
Geçen sene Heyeti Celile bir kanunla Ziraat Ban
kası sermayesini otuz milyon liraya iblâğ edece
ğini kabul ve tasdik etmiştir. Halbuki bugün Ziraat 
Bankasının menafi hissesi bu kanunla yarı yarıya 
tenezzül etmiştir. (Yarı yarıya değil sesleri) yarı ya
rıya tenezzül etmiştir. 

NECİP BEY (Mardin) — Tenezzül eden yedi 
yüz elli bin liradır. 
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REİS — Efendim! Reye arz ediyorum. Nazarı 
dikkate alanlar lütfen ellerini kaldırsın... Nazarı dik
kate almayanlar lütfen eleirni kaldırsın... Nazarı dik
kate alınmamıştır. 

(Sivas Mebusu Halis Turgut Beyin takriri tekrar 
okundu) 

REŞAT BEY (Saruhan) — Bunun hakkında ka
nun vardır. Rica ederim kanunları ayak altına alm&v 
yalım. Dünkü yaptığımız kanununu bugün bozu
yoruz. 

REİS — Nazarı dikkate alanlar lütfen ellerini 
kaldırsın... Nazarı dikkate almayanlar lütfen ellerini 
kaldırsın... Nazarı dikkate alınmadı efendim. 

(Konya Mebusu Mustafa Fevzi Efendinin takri
ri tekrar okundu) 

REİS — Efendim! İbare tashihinden ibarettir. 
(Madde kâfi sesleri) reye koyalım mı efendim? 

MUSTAFA FEVZİ EFENDİ (Konya) — Efen
dim! Bendenizin teklifi mana itibariyle maddenin 
aynen. Yalnız ibareyi selis bir hale getirmek için 
iki kelime tashih ettim. Madde de diyorki «İşbu ver
ginin sekiz de üçü Menafi ve Hazine hisseleri olup 
Hazine hissesi ile birlikte tahsil ve rubu Ziraat Ban-

REİS — Celseyi açıyorum, altıncı madde okuna
cak : 

Madde 6. — Vergi istifasında 1331 senesindeki 
kıymeti mükayyedesi esastır. Tarihi mezkûrdan son
ra ferağ, ifraz ve tadilâtı hususiye dolayısiyle artan 
kıymetlere bakılmaz. Ancak hususatı âtiye müstes
nadır. 

A) Tadilât görmüş olan arazinin kıymeti hazıraı 
mükayyedesi 1331 senesindeki kıymeti mukayye-
des'inin sekiz mislinden fazla ise vergi, kıymeti hazı
ra üzerinden bin de altı olarak istiyfa edilir. 

kasına ve dörtte üçü İdarei Hususiyelere tevdi olu
nurdu». Böyle denmektense «İşbu verginin sekiz de 
üçü Menafi ve İane hisseleri olup Hazine hissesi ile 
birlikte tahsil olunur. Bundan dörtte biri Ziraat Ban
kasına ve üçü de idarei hususiyelere teslim olunur» 
demek daha muvafıktır. Bendenizin tashihmf bun
dan ibarettir. 

REİS — Efendim! Takriri Encümen kabul edi
yor mu? 

RAHMİ BEY (İzmir) — Lüzumu yoktur, efen
dim, madde kâfi derecede sarihtir. 

Madde 5. — Öşre tabi arazinin kıymeti üzerin
den maazam bin de altı nispetinde istiyf a olunan ara
zi Vergisi sekiz misline iblâğ olunmuştur. İşbu ver
ginin sekizde üçü menafi ve iane hisseleri olup Hazi
ne hissesiyle birlikte tahsil ve rubu Ziraat Banka
sına ve dörtte üçü idarei hususiyelere tevdi olunur. 

(Kabul sesleri) 
REİS — Efendim! Maddeyi kabul buyuranlar 

lütfen ellerini kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el
lerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. On dakika tenef
füs için Celseyi tatil ediyorum: 

Hitamı Celse, saat : 4,00 

B) Kıymeti mukayyedei sabıkası bulunmayan 
arazinin vergisi, kezalik kıymeti hazıra üzerinden 
bin de altı olarak istiyf a edilir. 

Bu iki halde alınacak verginin sekiz de üçü Me
nafi ve İane hisselerine aidolup dördüncü madde 
mucibince tevzi olunur. 

C) Mektum arazinin senei sabıka vergisi aidol-
duğu senelerdeki ahkâma tabidir. 

ZİRAAT ENCÜMENİ MAZBATA MUHARRİ
Rİ RAHMİ BEY (İzmir) — Bir ibare tashihi var
dır. (Kabul sesleri) dördüncü madde mucibince tev
zi olunur diyor. Halbuki kanuna yukarda bir mad-

H — • • • I I 

İKİNCİ CELSE 

Bedi Müzakerat; saat : 4,20 

REİS : Refet Bey 

KATİPLER : Avni Bey (Bozok), Hakkı Bey (Van) 
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de ilâve edilmiştir. Binaenaleyh beşinci madde mu
cibince tevzi olunur demek lâzım gelir. (Doğru ses
leri)) 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Bir sualim 
vardır, efendim, (C) fıkrasında mektûm arazinin se-
nei sabıka vergisi aidolduğu seneler ahkâmına ta
bidir kaydı vardır. Mektum değilde terakküm etmiş 
vergi vardır. Meselâ birisinin beş senelik vergisi var. 
Bu nasıl olacak? 

Rahm'i Bey Mektum Arazi Vergisi olsun, vergi
de mukayyet bulunsun, tabiî aynı şekilde vergiye 
tabidir. (Reye, reye sesleri) 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Zabta geç
sin. 

M. RAHMİ BEY (İzmir) — Pekâlâ zapta geç
sin. 

(Reye efendim sesleri) 
ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — Ta

dilât dolayısıyla artan kıymetlere bakılmaz, denil
dikten sonra istisna edilen hususattan tadilât gör
müş olan arazinin kıymeti hazirayı mukayyedesi 
1331 senesindeki arazinin kıymeti mukayyedesinin 
sekiz mislinden fazla ise vergi kıymeti hazıra üze
rinden alınır, deniyor. Buradaki tadilât başka mı
dır? Yoksa yukardaki tadilâtın aynı mıdır, bilmem 
arz edebildim mi? 

M. RAHMİ BEY (İzmir) — Esas itibariyle (A, B) 
fıkraları tadilât görmüş istisnai ahkâmı zikrediyor. 
Esasa bakılmaz, fakat; kıymetleri fazla ise yani bin
de sekiz mislinden fazla ise onlar hakkında ahkâm 
de sekiz mislinden fazla ise onlar hakkında ahkâmı 
ihtiva ediyor. Esas şu şekilde olursa bu esasa tabi 
olacaktır demek istiyor.. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — O 
halde tadilât görmüş arazi için son fıkra şu suretle 
tadil olunur denmek lâzımdır. Yani hükmen nefye-
dildiği halde aşağıda istisna ediliyor. 

RAHMİ BEY (Devamla) — Ahkâmı umum'iye-
nin istisnaları tabiî olabilir. Bunun için bir tadil 
takriri verirseniz daha iyi bir suretle tadil olunur, 
efendim. Fakat zannederimki, maksat sarih olarak 
bellidir. 

AHMET REMZİ BEY (Gaziayıntap) — Efen
dim! Madde de kıymeti mukayyedeleri bilâhara ta
dilât görerek artırılanlar için ahkâm vazolunmuş-
tur. Fakat kıymeti mukayyedeleri hali hazır kıymeti
ne nazaran noksan olanlar veyahut binde altıya gö
re nispeti daha fazla kaydedilmiş bulunacaklar mad
dede sarahaten mezkûr değildir. Filvaki maddenin 

metninde «Artan» tabiriyle bu maksat kısmen te
min edilmiş olmaktadır. Encümen esbabı mücibesin-
de, bu ciheti söyleyerek kıymeti noksan olan ara
zi sahiplerinin tadil için Hükümete müracaat ede
bileceklerini dahi zikretmektedir. 

FAİK BEY (Edirne) — Kıymeti noksan olan de
ğil. 

AHMET REMZİ BEY (Devamla) — Yalnız 1331 
senesi kıymeti muharreresi, bilâhara zamanımızda, 
tenakus etmiş olanlar için sarih bir hüküm bulun
ması herhalde faydalıdır. Onun İçin bendeniz bir 
takrirle bir fıkra ilâvesini teklif ediyorum. Kabulü
nü rica ederim. Bir de Vekil Beyefendi izah buyur
sunlar, 1331 senesi kıymeti mukayyedesi neden esas 
ittihaz olunmuştur. Bendenizce 1330 senesi daha mu
vafıktı. 

MALİYE VEKİLİ ABDÜLHALİK BEY (Kân-
gırı) — Efendim! 1331 senesiyle 1330 senesi arasında 
bir fark yoktur. Esasen evrakı nakdiye ile altın ara
sındaki fark 1332 sesesinden sonra başlamıştır. Onun 
için Encümen ve Hükümet 1331 senesini esas ittihaz 
etmiştir. 

HALİS TURGUT BEY (Sivas) — Efendim! Al
tıncı maddeye merbut olan (A) fıkrası yeni bir hük
mü ihtiva ediyor. Yukarda kabul etmiş olduğumuz 
esas kıymetlere 1331 senesindeki kıymeti esas itti
haz edeceğizde onu sekiz misle iblâğ edeceğiz. Fa-
"kat aşağıda bir istisnaî vaziyet kabul ediyoruz. Ora
da deniliyor ki: Kıymeti hazırası, 1331 senesindeki 
kıymeti mukayyedesinin sekiz mislinden fazla ise 
o haliyle kalır ve bundan binde altı alınır diyor. Şim
di noksan olduğu zaman sekize iblâğ ediyoruz da 
fazla olduğu zaman neden tenkis etmiyoruz. Çok 
tefavüt vardır. Esasen vergi kayıtları, arazi kıymet
leri çok muhaliftir. Bir de bu suretle vaziyet ihdas 
etmiş olursak gayri adilâne bir şekil koyacağız. 
(A) fıkrasının tayyedilmesini teklif ediyorum. Ka
bul, âdemi kabul Heyeti Celileye aittir. 

REİS — Efendim! Takrirleri okuyacağız: 

Riyaseti Celileye 
Altıncı maddeye (D) fıkrası olarak ilâvesini tek

lif ederim. 
Kıymeti hazıralarının binde altısı 1331 senesin

deki kıymeti mukayyedelerinin binde sekizinden 
noksan olan arazinin vergisi kıymeti hazıraları üze
rinden binde altı olarak istiyfa edilir. 

Gaziayıntap Mebusu 
Ahmet Remzi 
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AHMET REMZİ BEY (Gaziayıntap) — Hükü
met kabul ediyor. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — Bendeniz kabul ediyorum. Maksa
dımız budur. Kıymeti hazıra üzerinden binde altından 
fazla vergi istemiyoruz. 

REİS — Efendim! Reye arz ediyorum. Nazarı 
dikkate alanlar el kaldırsın... Nazarı dikkate alma
yanlar el kadirsin... Nazarı dikkate alınmıştır. 

HALİS TURGUT BEY (Sivas) — Efendim! Tay 
teklifim vardır. Takririm geliyor. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim! Bu binde al
tıyı, kıymeti hazırayı Encümen de tespit etmiştir. 
Kıymeti h azı radan kasitleri nedir? Yani vergi kay
dı mıdır, yoksa tapu kaydı mıdır? Yoksa tahmin 
midir? 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — Encümende şu mevzu bahis olmuştur. 
1331 senesindeki kıymetin sekiz misli bugün tahmin edi
lirse o tarlanın kıymeti ya dünundadır veyahut be-
raberindedir. Biz sekiz misline razı olduk. Çünkü 
hiçbir vakitte fevkine çıkmayacaktır. Eğer fevkine 
çikacak olursa Remzi Beyin verdiği takrire razıyız, 
tahmin edilsin ve bugünkü kıymetin binde altısını 
geçmesin. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Tahmine kim gide
cek? 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı)— Tabiî bugün tahrir yapacağız. Yapa
cağımız tahriri tahmini olarak yapacağız. Tahririmizde 
nasıl tahmin yapacaksak burada da öyle yapacağız. 
Bu miktar zammedildiği halde bugünkü kıymetin 
binde altısından fazlasını istemiyoruz. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Demek itiraz vukuunda 
olacak bir muamele. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — Tabiî. 

REİS — Efendim! (A) fıkrasının tayyı hakkında 
bir takrir vardır. 

Riyaseti Celileye 
Altıncı maddedeki (A) fıkrasının tayyını teklif 

ediyorum. 
Sivas 

Halis Turgut 

REİS — Nazarı dikkate alanlar el kaldırsın... Na-
zan dikkate almayanlar el kaldırsın... Nazarı dikka
te alınmadı efendim. Şimdi maddeyi yeni şekliyle tek
rar okuyacağız. 

Madde 6. — Vergi istif yasında arazinin 1331 se
nesinde kıymeti mukayyedeleri esastır. Tarihi mez
kûrdan sonra ferağ, ifraz ve tadilâtı hususiye dola-
yısiyle artan kıymetlere bakılmaz. Ancak hususatı 
atiye müstesnadır : 

A) Tadilât görmüş olan arazinin kıymeti hazırai 
mukayyedesi 1331 senesindeki kıymeti mukayyede-
sinin sekiz mislinden fazla ise vergi kıymeti hazıra 
üzerinden binde altı olarak istiyfa edilir. 

B) Kıymeti mukayyedei sabıkası bulunmayan 
arazinin vergisi, kezalik kıymeti hazıra üzerinden 
binde altı olarak istiyfa edilir. 

Bu iki halde de alınacak verginin sekizde üçü 
Menafi ve İane hisselerine ait olup beşinci madde 
mucibince tevzi olunur. 

C) Mektum arazinin sinini sabıka vergisi ait ol
duğu senelerdeki aksama tabidir. 

D) Kıymeti hatıralarının binde altısı 1331 sene
sindeki kıymeti mukayyedelerinin binde sekizinden 
noksan olan arazinin vergisi kıymeti hazıraları üze
rinden binde altı olarak istiyfa edilir. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — Efendim! Bu şekil maksadı ifade 
etmiyor. 1331 senesinde mukayyet olan arazinin 
sekiz misli bugünkü kıymetinin binde altısından faz
la olursa binde altısına tenzil olunur. Mesele budur. 

AHMET REMZİ BEY (Gaziayıntap) — Aynı me
seledir efendim. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — Yanlış oluyor efendim. Böyle de
ğildir. 

MÜKERREM BEY (İsparta) — Yanlış oldu, hü
küm ifade etmiyor. 

REİS — Lütfen Encümende tespit buyurulur mu 
efendim? (Yedinci maddeye geçelim sesleri). Efen
dim! Yedinci maddeye geçiyoruz. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Diğer madde tadil tak
rirlerine göre tasrih edilsin. 

REİS — Efendim! Encümen şeklini hazırlıyor. 
Biz diğer maddenin, müzakeresine devam ediyo
ruz. 

Madde 7. — Esasen tapuda arazi olarak mukay
yet iken elyevm çalılık veya su altında kalmak su
retiyle bataklık halini almış olan arazi vergisi tez
yit edilmez. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — Dör
düncü maddenin müzakeresi dolayısiyle bedeli öş
re tabi olmuş olan araziden bahsetmiş ve demiş-
timki; öşre tabi arazi demekle iltibas hâsıl olur. 

86 — 
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Mahsulâtı öşre tabi arazi demek lâzım gelir. Bu mad
de geçti. Şimdi bedeli öşre tabi olan arazi vergi ve
riyor, onun bu maddeye tezyil edilmesi lâzım gelir. 
Fakat evvel emirde bedeli öşre tabi olan arazi nedir? 
Bunu anlamak iktiza eder. Malûmuâlileridir ki ara
zinin mutasarrıfları müstecir hükmündedir. Mev
cut olan ahkâma göre böyledir. Onu mülk hükmün
de kullanmak için meselâ değirmen yapacak, ağıl 
yapacak, ev yapacak velhasıl bir şey yapacaktır. 
Arazii Milliye üzerinde bir şey; yapmak istediği tak
dirde onun yeri bedeli öşre raptolunur. Zaten orası 
esasen öşür veriyordu. Öşürden mahrum kaldığı için 
ayrıca bir bedeli öşre tabi olur. İşte buna bedeli öşür 
derlerki seneden seneye bu öşrü bir vergi hükmün
de tesviye eder. Mademki, aşar usulü ilga ediliyor. 
Bu suretle bedeli öşre raptolunan arazi vergileri ba
ki kalır. Bununla beraber bedeli öşür vergisinden 
maada arazi vergisi namiyle bir vergi var. Bir de ara
zinin ayrıca vergisi vardır. Yani bedeli öşür vergi
sinden maada arazi vergisi namiyle bir vergi vardır. 
O da istiyfa olunur ki bu arazi mütasmflan katiyen 
tasarruf edemeyecek bir hale geleceklerdir. Binaen
aleyh şimdiye kadar bedeli öşre raptolunan arazi
nin öşür bedelleri verilmez, suretinde bir kayıt ilâ
vesini rica edeceğim. (Kabul sesleri) Bu maddenin ni
hayetine şu suretle, «Ve bedeli öşür olarak evvelce 
bittakdir alınmakta olan vergiler badema alınmaz.» 
fıkrası ilâve olunsun. 

ZİRAAT VEKİLİ HASAN FEHMİ BEY (Gü
müşhane) — Müsaade buyururmusunuz efendim? Aşa
ğıdaki madde bu maksadı tamamen ifade ediyor. 
«24 Şevval 1306 tarihli Aşar Nizamnarnesiyle işbu ka
nuna mugayir bilcümle ahkâm mülgadır.» diyoruz. 
Şu halde, öşür kalmıyorki bedeli öşür kalsın. Maksa
dımız bu idi. Ama, sarahaten tasrih etmek lâzım ge
liyor diyorsunuz. Bizce bu maddede tamamen tasrih 
edilmiştir. Aşar usulü mülgadır. Bu madde ile bilcüm
le ahkâm mülgadır, dedikten sonra tabiatiyle sarih
tir. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — 
Efendim! Esasen vergi kayıtlarında mukayyettir. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Tasrih edil
mek daha iyidir. 

REİS — Efendim! Abdullah Azmi Efendinin tak
rirlerini reye arz edeceğim. 

Riyaseti Ceîileye 
7 nci maddenin sonuna fıkrayı atiyenin ilâvesini 

teklif ederim. (Ve bedeli öşür olarak evvelce bittak
dir alınmakta olan vergiler badema alınmaz.) 

Eskişehir 
Abdullah Azmi 

REİS — Efendim! Bu takriri nazarı dikkate alan
lar lütfen ellerini kaldırsın... Nazarı dikkate alma
yanlar lütfen ellerini kaldırsın... Nazarı dikkate alın
dı efendim. 

Madde 7. — Esasen tapuda arazi olarak mukay
yet iken elyevm çalılık veya su altında kalmak su
retiyle bataklık halini almış olan arazi vergisi tez
yit edilmez ve bedeli öşür olarak evvelce bittakdir 
alınmakta olan vergiler badema alınmaz. 

REİS — Efendim!! Maddeyi bu suretle kabul bu
yuranlar lütfen ellerini kaldırsın... Kabul buyurma-
yanlar lütfen ellerini kaldırsın... Yedinci madde ka
bul edildi efendim. 

Efendim! Altıncı maddenin (D) fıkrası Encümen
den gelmiştir, madde tekmil olunacaktır. 

Madde 6. — Vergi istiyfasında arazinin 1331 se
nesindeki kıymeti mukayyedeleri esastır. Tarihi 
mezkûrdan sonra ferağ, ifraz ve tadilâtı hususiye do-
layısiyle artan kıymetlere bakılmaz. Ancak hususa-
tı atiye müstesnadır. 

A) Tadilâtı görmüş olan arazinin kıymeti ha-
zırayı mukayyedesi 1331 senesindeki kıymeti mukay-
yedesinin sekiz mislinden fazla ise vergi kıymeti ha
zıra üzerinden binde altı olarak istiyfa edilir. 

B) Kıymeti mukayyedei sabıkası bulunmayan 
arazinin vergisi kezalik kıymeti hazıra üzerinden bin
de altı olarak istiyfa edilir. 

Bu iki halde de alınacak verginin sekizde üçü me
nafi ve iane hisselerine ait olup beşinci madde mu
cibince tevzi olunur. 

C) Mektum, arazinin sinini sabıka vergisi ait 
olduğu senelerdeki ahkâma tabidir. 

D) 1331 senesindeki Arazi Vergisinin sekiz mis
li, halihazır kıymetinin binde altısından fazla ise faz
lası tenzil edilir. 

REİS — Efendim! Maddeyi bu muaddel şekilde 
kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul etme
yenler lütfen elerini kaldırsın... Altıncı madde ay
nen kabul edildi efendim. 
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Madde 8. — Müsakkafat Kanununun üçüncü 
maddesinde zikrolunan havlu ve bahçe fazlaları ver
gisi zamma tabi olmayıp tahakkuku aslileri üzerin: 

den istiyfa olunur. 
NAİM HAZIM EFENDİ (Konya) — Reis Beye

fendi! Bendenizin de yedinci madde hakkında bir 
takririm vardı. Reye koymadınız. Encümen de kabul 
ediyor, gayet mühimdir. 

REİS — Efendim! Yedinci madde kabul edil
miştir. Heyeti Celile arzu ederse bir kere okuyalım. 
(Okunsun sesleri) 

Riyaseti Celileye 
Maddede ki «Bataklık halini almış...» cümlesin

den sonra «Veya gayri kabili ziraat bir hale gelmiş» 
ibaresinin ilâvesini teklif ederim. 

Konya 
Naim Hazım 

(Hayır, hayır, ret sesleri) 
FAlK BEY (Edirne) — Tekrar müzakere açıl

maz. «Çalılık» onu ifade eder. 
REİS — Efendim!! Madde kabul edildiği için re

ye koyamayız, başka bir madde olarak teklif buyu
rursunuz. 

RASİH EFENDİ (Antalya) — Hayır, hayır, her 
şey madde olmaz böyle!.. 

REİS — Efendimî Sekizinci madde hakkında 
söz isteyen yoktur. Bir takrir vardır okuyoruz. 

Riyaseti Celileye 
(8) nci maddeye şu fıkranın ilâvesini teklif ede

riz, 
(Bağ, incir, fındık, palamut, zeytin gibi münha

sıran ağaçlarından intifa edilip zemininden ziraatçe 
istifade edilmeyen arazinin vergisi tahakkuku asli
lerine yalnız menafi ve maarif hisseleri olarak üç 
misil zammiyle istifa edilir. 

Saruhan Saruhan 
Kemal Ethem 
Menteşe " Giresun 
Esad Ali Şevket 

Saruhan 
Reşat 

REİS — Efendim! Bu takriri nazarı dikkate alan
lar lütfen ellerini kaldırsın... Nazarı dikkate alma
yanlar lütfen ellerini kaldırsın... Nazarı dikkate alın
madı efendim. 

Şu hade, maddeyi aynen reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul et
meyenler lütfen -elerini kaldırsın... Kabul edilmiş
tir efendim. 

Madde 9. — İşbu kanun ahkâmına tevfiki mua
mele edilmeyen ahvalde istiyfası lâzım gelen ver
gi cezaen üç kat olarak tahsili emval Kanununa tev
fikan tahsil olunur. 

(Fazladır sesleri) (Kabul sesleri) 

REİS — Efendim! Madde hakkında söz isteyen 
yoktur. Maddeyi kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsın... Kabul etmeyenler lütfen ellerini kaldırsın... 
Dokuzuncu madde kabul edildi efendim. 

Madde 10. — İşbu kanunun suveri tatbikiyesi-
ni mübeyyin bir talimatname tanzimine İcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

HAKKI TARİK BEY (Giresun) — Bu madde 
zayittir efendim. (Lâzım sesleri) 

RAHMİ BEY (İzmir) — Müsaade buyurur mu
sun efendim? Talimatnameleri Vekâletler neşreder
ler. Nizamnameler Heyeti Vekileden geçen. Kanunu 
Esaside bu esas dercedilmiştir. Şimdi burada bir 
kanun ile bu talimatnamenin Heyeti Vekileden geç
mesi tensip ediliyor. Bilmiyorum, bu husustaki vazi
yeti hukukiye atiyen bir suiistimal olabilirini? Sani
yen bu gibi kanunun sureti tatbyesine ait olan ta
limatnameleri yapmak esasen vekâletlerin vazifei 
asliyesidir. Bunun tasrihine ihtiyaç yoktur, tabiî 
yaparlar. Meclisten mezuniyet almaya ihtiyaçları 
yoktur. Bunun için bu madde tayyolursa muvafık 
olur mu? Veyahut tayyolunmazsa bile talimatname 
Maliye Vekâleti tarafından tanzim olunur demeli
dir. 

REŞİT AĞA (Malatya) — Talimatname yapıla
cak olursa taşrada olan memurlar talimatname ah-
kâmınamı riayet edecektir, kanun ahkâmınamı ria
yet edecektir? 

RAHMİ BEY (İzmir) — Tabiî, hem kanuna, hem 
de talimatnameye riayet edecektir. 

REŞİT AĞA (Malatya) — Onlar, Maliye Vekâ
letinden gelen talimatnameye riayete mecburdur
lar. Binaenaleyh kanun amkâmı tatbik edilmeye
cektir. 

ZİRAAT VEKİLİ HASAN FEHMİ BEY (Gü
müşhane) — Vekâlet kanuna muhalif talimatname 
yapmazki... 

REŞİT AĞA (Devamla) — Bu talimatname ah
kâmına muhalefet edemeyeceklerdir. 

AHMET SAKİ BEY (Antalya) — Sual soraca
ğım Reis Bey!! 

REİS — Efendim! Daha evvel sual için söz alan
lar var. 
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ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehri) — 
Efendim! Maddeyi kanuniye iki hükmü ifade edi
yor. Bunlardan bir fıkrası da böyle bir talimatna
meye lüzum olduğudur. Bendenizce Heyeti Vekile-
den geçmesi hakkındaki fıkraya lüzum yoktur. (Bu 
kanunun suveri tatbikiyesi bir talimatname ile tev-
zih olunur) demelidir. Çünkü kanun mutlaktır. Hü
kümeti bir talimatname yapmaya mecbur etmek lâ
zım gelir. Hükümet talimat yapmakta muhtardır. 
İsterse yapar, isterse yapmaz, muhtardır. Fakat birde 
icbar vardır. Eğer icbar etmek istiyorsak tavzihen 
(bir talimatname yapılır) diye tespit etmek lâzım
dır. 

AHMET SAKİ BEY (Antalya) — Beyefendi! Her 
Vekâlet talimatname tanzimine salâhiyettar ve mezun
dur. Acaba bu talimatname tanzimini İcra Vekille
rine vermekte bir maksat mı var, bir fayda mı var? 

RAHMİ BEY (İzmir) — Efendim! Tabiî bu mü
him bir kanundur. Bütün vekâletleri memleketin ik-
tisadiyatıyle, varidatiyle hakikaten son derece alâ
kadar eden mühim bir kanundur. Bu itibarla Heyeti 
Vekileden geçmesinde menfaat olduğu şüphesizdir. 
Talimatnamenin kanunun bütün esasına, ruhuna ve 
gayesine muvafık olması için bir heyet tarafından 
tetkik olunarak yapılmasında bir menfaat vardır. 
Bendeniz yalnız şekil itibariyle bazı maruzatta bu
lundum. 

AHMET SAKİ BEY (Antalya) — O halde tali
matname ile nizamname arasında bir fark var mı
dır? 

RAHMİ BEY (İzmir) — Nizamname olursa He
yeti Vekileden geçmek zarureti vardır. Talimatname 
olursa yalnız Vekâleti aidesl tarafından neşrolunur. 
Heyeti Vekileden geçmeye lüzum yoktur. Burada 
yeni bir şekil ittihaz olunuyor ve talimatname de 
olsa Heyeti Vekileden çıksın deniyor. Heyeti Celile 
nasıl tasvip ederse öyle olur. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Teşkilâtı Esa-
siyede nizamname vardır. Talimatname yoktur!.. 

ZİRAT VEKİLİ HASAN FEHMİ BEY (Gümüş
hane) — Bu kanununun tatbikini temin edecek ni
zamnamedir. Bu mevzu, talimat mevzuu değildir. 
Fakat niçin talimatname dendide nizamname den
medi... Bunu izah edeceğim. Çünkü bu kanun, nak
liye itibariyle Nafıa Vekâletini alâkadar eder, Tica
ret Vekâletini alâkadar eder, Ziraat Vekâletini alâka
dar eder, Maliye Vekâletini alâkadar eder. Bu kanu
nun tatbikini mübeyyin olan nizamnamenin Heyeti 
Vekileden geçmesi gayet tabiidir ve bu mevzu da 

nizamname mevzuudur. Malûmuâlileri Teşkilâtı Esa
siye Kanunu, nizamnamelerin Şûrayı Devletçe gö
rüldükten sonra Heyeti Vekile kararı ile mevkii meriye
te vazını amirdir. Halen Şûrayı Devlet mevcut değil
dir. Kanun ise 1341 senesi Martından itibaren mev
kii tatbike konacaktır. Binaenaleyh nizamname dene
medi. Çünkü Taşkilâtı Esasiyenin o maddesi muci
bince Şûrayı Devlet tarafından görülmesi lâzımdır. 
Bunun için talimatname denildi. Şimdiye kadar olan 
örf ve usule tevfikan Heyeti Vekileden geçmesi zaru
rî kılındı. 

AHMET SAKİ BEY (Antalya) — Teshilen lilmas-
lâha. 

ZİRAAT VEKİLİ HASAN FEHMİ BEY (De
vamla) — Bütün vekâletleri alâkadar eden bir mev
zudur. Mahiyeti mesele budur. Ama, Heyeti Cel'ile-
niz buraya nizamname diye tasrih buyurursanız 
(olamaz sesleri) O sizin takdirinize ait bir mesele
dir. 

Tasvip buyurursanız Heyeti Vekile nizamname 
unvanım verir, şayet tasvip buyurmazsanız talimat
name şeklinde kalması zarurî olur. Yalnız bir Ve
kâleti alâkadar eden bir mesele olsaydı tabiî bu 
hiç zikredilmezdi. Nafıa vardır. Ticareti umumiye 
üzerinde müessirdir ve nihayet nizamnamelerin 
mevcut kanunun tatbikini ifade edecek mahiyette 
olması asıldır. Teşkilâtı Esasiye Kanunu mucibin
ce bunun hiçbir fıkrası hiçbir cümlesi kanunu ta
dil eder bir mahiyette olamaz. Hükümet böyle bir 
nizamname zaten neşredemez. O vakit derhal sual 
ve itiraz yaparsanız, Teşkilâtı Esasiye Kanunu bu
nu halletmiştir. Talimatın mahiyeti de budur, arz et
tim (Reye sesleri) 

HALİS TURGUT BEY (Sivas) — (İşbu kanu
nun süveri tatbikiyesini mübeyyin bir talimatname 
tanzimine İcra Vekilleri Heyeti memurdur) diyorlar. 
Geçen sene Heyeti Ceülenizden çıkmış bir kanun 
vardır. O kanunda (İcra Vekilleri Heyeti talimatna
me yapmaya memurdur.) diyor. Bir sene geçti kimse 
alâkadar olmadı, bir sene sonra bir talimatname ya
pılabildi. O talimatnamenin de netice itibariyle ka
biliyeti tatkikiyesi olmadığı için tekrar Meclise gel
di. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Harikzedeler hakkın
da... 

HALİS TURGUT BEY (Sivas) — Evet efendim! 
Onun için bendenizce nizamname ve talimatname 
meselesini Teşkilâtı Esasiye halletmiştir. Bendeniz 
ondan bahsedecek değilim. Fakat, Hasan Beyefendi-

— 89 — 
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nin buyurdukları noktai nazara göre bu, birçok ve
kâletleri alâkadar ediyormuş, burada biz bir vekâ
leti memur ederiz, talimatname; bir vekâlet tarafın
dan ihzar edildikten sonra Heyeti Vekileye sevke-
dilsin ve Heyeti Vekileden geçsin. Buna Maliye Ve
kâleti memur olsun. 

ZİRAAT VEKİLİ HASAN FEHMİ BEY — 
Tatbikatı odur, tabiî öyle olacaktır. 

HALİS TURGUT BEY (Devamla) — Geçen se
ne olmamıştır, aksi hâsıl olmuştur. Demin arz et
tim, bir senede yapılmamıştır. Nafıa demiştirki, ben 
yapacağım, filân demiştir ki ben yapacağım, kimse 
alâkadar olmamıştır. Maliye Vekâletinin bu talimat
nameyi yapması esastır. Fakat bir kere Heyeti Veki
leden geçsin, bendeniz o fikirdeyim (Kâfi reye ses
leri) 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Bendeniz 
Teşkilâtı Esasiye Kanununun elliikinci maddesini oku
yacağım : 

(Madde 52. — İcra Vekilleri Heyeti, kanunların 
suveri tatbikiyesini irae veyahut kanunun emrettiği hu-
susatı tespit için ahkâmı cedideyi muhtevi olmamak 
ve Şûrayı Devletin nazarı tetkikinden geçirilmek şar-
tıyle nizamnameler tedvin eder. Nizamnameler Rei
sicumhuru imza ve ilânıyle mamulünbih olur. 

Nizamnamelerin kavanine mugayereti iddia olun
dukta bunun mercii halli Türkiye Büyük Millet Mec
lisidir.) Şûrayı Devlet yoktur, Şûrayı Devletin bu gibi 
vazaifini ifaya memur bir heyet vardır. Hükümet 
yapar, o heyet tetkik eder, Reisicumhur da tasdik eder 
nizamname olur. 

MÜKERREM BEY (İsparta) — Kim o heyet ya
hu?... 

AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) — Efendiler! 
Temas ettiğimiz mesele, geçen gün Kanunu Esasi En
cümeninize mevzuu müzakere bir meselenin müzake
resi esnasında ehemmiyetle nazarı dikkate alınmış ve 
aşarın lağvını istihdaf eden kanunu hazırın müzakeresi 
esnasında Kanunu Esasi Encümeni namına bu husus
taki noktai nazarın Meclisi Âliye arzı da tensip edil
miştir. Bu karara binaendirki, Kanunu Esasi Encüme
ni namına bu husustaki mütalâatımı arz ediyorum. 
Evvelce memleketimiz sahai hukukiyesinde kanun ni
zamname ve talimatname diye üç kelime vardı. Bun
lardan kanunun ne olduğu daima muayyendir. Hiç 
aykırı bir telâkkiye uğramaz. Fakat talimatnameler ile 
nizamnameler, daima yekdiğerine karıştırılır. İcra Ve
killeri Heyeti mahiyetinde bulunan eski hükümetlerin 
ve şimdiki İcra Vekillerimizin talimatname ve nizam

name yapabilmek salâhiyetleri daima mavazı lehinde 
istimal edilmedi. Bu sebepledir ki eskiden nizamna
meler yapmak salâhiyetini haiz olan, kuvvei icraiyeyi 
temsil eden heyetlerin nizamname namı altında yaptık
ları şeyler bazan kanun derecesine çıktı. Teklifi hazırla 
lağvını istihdaf ettiğimiz Aşar Nizamnamesi, işte bu 
kabil nizamnamedendir, kanun hüküm ve mahiyetin
dedir. Bunlar memleket hayatı adlî hukukisinde fena 
tedahüller vücude getirir. Teşkilâtı Esasiye Kanununa 
geçen sene Kanunu Esasi Encümenini vücut verirken 
ve Heyeti Celileniz bunu tasvip ederken bu esaslar mü
temadiyen hatırı nişanınız olacağı veçhile zikir ve tas
rih edilmiştir. Teşkilâtı Esasiye Kanunumuz, icra sa
lâhiyetini istimal eden heyete ancak nizamnameleri 
yapmak salâhiyetini bahsetmiştir. Bu suretle Türkiye 
Cumhuriyetinde tanınabilen iki şey vardır. Kanun ve 
nizam. Heyeti teşriiyemiz tarafından kabul edilmiş ah
kâmın heyeti umumiyesine kanun diyoruz. İster bir 
madde, ister ahkâmı müteaddide olsun. Nizamname 
şimdi Süleyman Sırrı Bey biraderimizin kıraat buyur
dukları gibi yani Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun 52 
nci maddesinde tasrih edildiği veçhile, heyeti aliyeniz 
tarafından vaz ve kabul edilmiş ve lâzımülittiba ahkâ
mı ihtiva eden kavaninin suveri tatbikiyesini irae, tabi
ri âharle kanunun emrettiği hususatı tespit için ahkâ
mı cedideyi ihtiva etmemek ve kanunun ihtiva ettiği 
ahkâmdan birini hükümden iskat edecek bir dereceye 
düşürmemek ve iptal etmemek şartıyle sırf suveri tat-
bikiyeyi göstermek için yapılan tavzihatı ihtiva eden 
şeylere denir. Bunu yapmak salâhiyetini de - eskiden 
olduğu gibi - icra salâhiyetini Heyeti Celilenize izafet
le niyabeten istimal eden bir Vekile vermiyoruz. Bir 
Vekâletin münferiden tatbikine mezun olduğu bir ka
nun olsa dahi, nizamnamesini bütün Heyeti Vekile-
nin mesuliyeti müşterekesi altında yapması gayesini is
tihdaf ediyoruz. 

Bu suretle yapılacak olan nizamname Şûrayı Dev
lete girecek, Şûrayı Devlet İcra Vekilleri Heyetince 
vücut verilen ve madde madde tespit edilen nizamna
menin şeraiti asliyeye münafi olup olmadığını, yani 
nizamname ile suveri tatbikiyesi, tespit ve irae edil
mek istenilen kanunun ahkâmı umumiyesinden birini 
hükümden iskat etmediğini, bu ahkâm haricinde bir 
hükmü ihtiva etmediğini görüp anladıktan sonra Reisi
cumhurun tasdikine iktiram edecektir. Çünkü İcra Ve
killeri Heyeti, Reisicumhurun riyaseti tabiîyesi altında 
olduğundan bu suretle tekâmül edecek ve ondan son
ra nizam haline gelecektir. 

Kanunların suveri tatbikiyesini irae eden şeyin is
mi ister nizamname olsun, ister talimatname olsun, ta-
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limatname kelimeesiyle kastedilen neticeyi, gayeyi te
min ediyorsa ve ona Teşkilâtı Esasiye Kanunumuz ni
zamname demişse artık o nizamnamedir. Talimatna
me yoktur. Çünkü arz ettiğim gibi mazideki tedahülâ-
tı ve bu suretle kanun ve nizamın yekdiğerinden tefrik 
edilmemesi gibi iğlâğatı hukukiye ve kanuniyeyi orta
dan kaldırmak kasdı vardır. Şu halde Hükümetin 
Aşar Kanununu, yani Aşarın lağviyle onun yerine ika
me edilen mahsulâtı arz iye ve araziden alınacak vergi 
kanununun ahkâmı mündericesinin suveri tatbikiyesini 
izahen yapacağı şeyin ismi şu halde Nizamname ola
caktır ve bunu tcra Vekilleri Heyetinizin heyeti umu-
miyesi tanzim edecektir ve yine Teşkilâtı Esasiye Ka
nununun 52 nci maddesinin tarifatı ve tespit ettiği şe
rait dairesinde kanununun ahkâmı haricinde bir şekli, 
bir hükmü ihtiva etmeyen bir tarzda tanzim olundu
ğunu görüp tasdik edilmesi lâzım gelir Şûrayı Devlet 
yoktur, buyuruluyor. Evet; Şûrayı Devletin vücudu
nu, Teşkilâtı Esasiye Kanunu kabul etmiştir ve buna 
vücut verecek maddeten teşkilât yotkur. Fakat Şûra
yı Devletin vazifesini görmekle muvazzaf olan bir 
Heyeti Aliye vardır Nitekim Şûrayı Devlet muamelâ
tı durmamaktadır 

HASAN BEY (Trabzon) — Hepsi değil, bir kısmı 
duruyor. 

AHMET SÜREYYA BEY (Devamla) — Fakat 
bizim yapacağımız, yani kanunen teşkil edeceğimiz 
Şûrayı Devlete, yeni baştan vereceğimiz vazaif bugün 
meçhuldür. Eski Şûrayı Devlete münderiç imparator
luğun verdiği salâhiyetin hepsini ya veririz, veyahut 
fazlasını veririz. Binaenaleyh bugün eski Şûrayı Dev
let makamında çalışan müessese onu görmekte bulun
duğu vazifenin Şûrayı Devlet vazifesinin bir kısmını 
görüyor ya tamamını görüyor, hükmü doğru olamaz. 
Zira Şûrayı Devlete verilecek vazife şunlardır diye, 
iptida ve intihası tayin edilmiş bir hüküm yoktur. Bu
günkü Şûrayı Devletin, görmekte bulunduğu işleri ni
yet ve temşit salâhiyetini haiz bir müessesedir. Şûrayı 
Devlet mahiyetindedir. Binaenaleyh mademki eski 
imparatorluk zamanındaki Şûrayı Devlet makamına 
kaim, fakat onun gördüğü vazifenin bir kısmını veya
hut velevki hepsini görmüş olsun, bir tesir ika etmez. 
Onun için bir müessese vardır ve bugünün Şûrayı Dev
letidir. Asıl Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun hükmü 
mucibince teşkiline mecbur olduğumuz, Şûrayı Dev
lete vücut verilinceye kadar, bunu Şûrayı Devlet te
lâkki edeceğiz ve 52 nci maddenin tahmil ettiği vazife 
ve mecburiyeti orada ifa ve ikmal ettireceğiz. 

Binaenaleyh eldeki kanun, birçok arkadaşların isa
bet buyurdukları gibi talimatname ile değil nizamname 

ile tayin ve tespit olunur. Bu Teşkilâtı Esasiye Kanu
numuzun hükmü sarihi muktezasındandır. ifademi 
noksan bırakmamak için şu ciheti arzetmeyi lüzumlu 
addediyorum, icra Vekilleri Heyeti Umumiyesi ni
zamname yapar, kanunların suveri tatbikiyesini irae 
eder. Bunun haricinde icra Vekillerine dahil olan bir 
Vekâlet arz ettiğim şeraitten inhiraf etmemek şartıyle 
talimatname yapamaz mı? Efendiler! Tarifat ve tasni-
fatı hukukiyei kanuniyemiz içerisinde kanun, tali
matname, nizamname gibi üç şey tanımıyoruz. Kanun 
vardır, nizam vardır, kanun malumdur. Heyeti Teşrii-
yenin vücut verdiğf ahkâmdır. Nizamname malum
dur, Teşkilâtı Esasiye Kanununun 52 nci maddesinin 
tespit ve tasrih ettiği şeydir ,bunun haricinde başka 
bir şey yoktur. Fakat kanunu Heyeti Teşriiye yapar. 
Hükümete tatbiki mecburiyeti tahmil eder. Tatbikini 
tekeffül ettiği ve tatbike mecbur olduğu için hüsnü tat
biki için, suveri tattbikiyesini nizamname ile yapar. 
Onun da kifayet etmediğini, muamelâtın cereyanı es
nasında görürse, memurlarına başka bir şey söylemez 
mi? Meselâ bir tamim yazar. 

MÜKERREM BEY (İsparta) — İşte o talimattır. 
AHMET SÜREYYA BEY (Devamla) — Meselâ 

bir tamim yazar, nizamnamenin bir ibaresinden bir 
sayfasından bahseder. Bunun adına siz talimatname 
dersiniz, beriki tavzihname der, öbürü bilmem ne der. 
Fakat biz tasnifat ve tahriratı hukukiye ve kanuniye
miz içinde ve Teşkilâtı Esasiye Kanunu ahkâmı umu
miyesi muvacehesinde (talimatname) diye muayyen ve 
müspet birşey kabul etmiyoruz. Onun içindirki bu ka
nuna giremez. (Tay, tay sesleri.) 

REİS — Takrirleri okuyoruz. 
Riyaseti Celileye 

Onuncu maddenin tayyını teklif ederiz. 
Mersin Saruhan 
Niyazi Reşat 

Riyaseti Celileye 

Maddenin tayyını teklif ederim. 
Karesi 

Mehmet Vehbi 

Riyaseti Celileye 
Hükümet lüzum görürse talimatname tanzimine 

esasen mezun olduğundan bunun maddei mahsusa ile 
tespit edilmesine lüzum yoktur. Maddenin tayyını tek
lif eyleriz. 

Gaziayıntap Ergani 
Şahin Kâzım Vehbi 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Tayyını Encü
men kabul ediyor. 
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VEHBÎ BEY (Karesi) — Efendim! Bendeniz tayyı-
m şu suretle teklif ediyorum. Bunun tayyı nizamname 
yapılmasına mani değildir. Çünkü Teşkilâtı Esasiye 
Kanunu nizamname yapmakta Hükümeti muhayyer 
bırakmıştır. Onun şeraiti mevcuttur, değildir, bu ayrı 
bir meseledir. Bu madde buradan tayyedilir, nizam
nameyi Hükümet yapar. Talimatname desin, tavzihna-
me desin. O da musarrahtır, hakkı vardır. (Reye ses
leri.) 

KÂZIM VEHBÎ BEY (Ergani) — Efendim! Zaten 
Şûrayı Devlet teşekkül ediyor, Hükümet lüzum görür
se nizamname yapar. Binaenaleyh böyle bir madde ted
vinine lüzum yoktur. Tay edilmelidir. 

REÎS — Tay tekliflerini reye arz ediyorum efen
dim. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Etmeyenler 
lütfen el kaldırsın... Maddenin tayyı kabul edilmiştir. 
VEHBÎ BEY (Karesi) — Yalnız Vekil beyefendiden 

rica ederimki, bu talimatnameyi biran evvel tanzim et
sinler, geçen seneki gibi olmasın. 

Madde 10. — 24 Şevval 1306 tarihli Aşar Nizam -
namesiyle işbu kanuna mugayir bilcümle ahkâm mül
gadır. 
REŞAT BEY (Saruhan) — Aşar Nizamnamesinin ta

rihi 1323 veyahut 1321 olacak. 
MÜKERREM BEY (İsparta) — îşbu kanuna mu

gayir olan ahkâm mülgadır. 
REÎS — Efendim! Nizamnamenin tarihinde Encü

men ve Hükümetçe iştibah var mıdır? 
SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim! 

Kavanini Maliye Encümeninde maddeyi tanzim eder
ken elde bulunan bir Aşar Nizamnamesinin tarihine 
baktım 1306'dır. 

RAHMÎ BEY (îzmir) — Tarihi tayyedin. 
Madde 10. — Aşar Nizamnamesiyle işbu kanuna 

mugayir bilcümle ahkâm mülgadır. 

HİLMÎ BEY (Ardahan) — Efendim! Vilâyatı selâ-
sede Aşar yoktur. Vilâyatı selâse bu kanundan istifade 
edemiyor. Çünkü; Ruslar vaktiyle biraz arazi tefrik 
ederek bağdan, tarladan, çayırdan ne alınacaksa bunu 
bir vergi halinde halka yüklemişlerdir. Yani bir halka 
ne kadar yük vereceklerse yüklemişlerdir. Şimdi biz 
bunu eski Rubleyi on misli yükselttik, 75 kuruş yap
tık. Sonra ağnam parası aldık. - Ruslar almazken - bir
çok vergi yükledik. Şimdi ben zannediyorumki, Ma
liye Vekili Beyefendi hiç olmazsa burada tahrir neti
cesine kadar Aşar kısmını ayırsın. Bizim vaktiyle alıp-
ta Aşar diye koyduğumuzu ayırsın! Çünkü Artvin Vi
lâyeti tütün zerriyatı yapıyor ve ihracat yapıyor. Tütün 
Hopa'da tutulacaktır. Gayet müşkül bir vaziyete düşe-

• çekler. Rica ederim bu cihetleri Maliye Vekili Bey 
I izah buyursunlar. 

MALÎYE VEKİLÎ MUSTAFA ABDÜLHALÎK 
I BEY (Kângırı) — Tahrir yapmadan beyefendinin bu-
I yurduğu işi yapmak imkânı yoktur. Tahrir olmadıkça 
I ne kadarı arazi vergisidir, bilmek imkânı yoktur. Tah-
I rir heyetleri oradadır. Kıymeti anlaşılmadan. Aşar no 
I kadardır, kâr mı edeceklerdir? Ne kadarı Aşardan gel-
I mistir ,bu anlaşılmalıdır. Zannediyorlar mı ki kâr 
I edeceklerdir. Bütün Elviyei selâsenin Aşar ve Arazi 

Vergisi (150) bin liradır. Bütçe elimizdedir. Üç vilâ-
I yetin bütün hasılatının Hükümete verdiği hisse bütçe-
I nizde yazılıdır. Bundan bir kâr ve zarar olacağını hiç 
I ümit etmiyorum. Çünkü ayırmak imkânı yoktur. Evve-
I lâ arazinin kıymetini bilmeliyimki ayırdedebileyim ve 

ayrı bir kanunu vardır. Tahrir neticesine kadar o 
I kanun devam edecektir. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Öyle ise tasrih edilmeli-
I dir. 

TALÂT BEY (Ardahan) — Bu ciheti tasrih etmek 
I lâzımdır. Yani maktu vergi usulü baki kalacak mıdır, 

kalmayacak mıdır? Sonra bu tefsire gelecek bir mese
ledir. «Bilcümle ahkâm mülgadır.» deniyor. Elviyei 

I selâseden alman maktu vergiler, köylerde Aşar ve 
I araziden alman vergidir. Yani üç vergiye muadil ol

mak üzere maktu vergi alınıyor. Bu kanun mucibin
ce her yerden aşar usulü kalktığı, mahsulâtı arziye 

I müstesna olmak üzere herkes vergiden kurtulduğu hal
de Elviyei selâseden alınan maktu vergiden aşar his
sesi tenzil olunmayacak mıdır? Üç vilâyette acaba kaç 
nüfus vardır söyletmeyiniz! (Söyle yahu sesleri.) Maa-

I teessüf oralarda kimse kalmamıştır. Çünkü tahammül 
olunmayacak bir şerait altında yaşıyorlar. Oralar yol 
olmayan yerlerdir... (Nerede yol var sesleri.) Hiç ver
gi almasam*: daha iyi yaparsınız. 

MALÎYE VEKÎLÎ MUSTAFA ABDÜLHALÎK 
BEY (Kângırı) — Efendim! Evvelce Heyeti Celilenin 
kabul buyurduğu bir kanun mucibince tahrir bitince
ye kadar o vergiyi almakta devam edeceğiz. Başka 
suretle yapmak imkânı yoktur. (Mesele yoktur, reye 
sesleri.) 

HÎLMÎ BEY (Artvin) — Beyefendi! Vilâyatı selâ
senin vaziyeti şudur: Boğazı sıkılmış bir tuluma ben
ziyor, mahreçleri yoktur. (Açarız sesleri) Açılsın, yol 

I yapılsın, ondan sonra herşey olur. Oralarda kimse 
yok. Herkes hicret etmiştir. Artvin ahalisi kamilen hic
ret etmiştir. Evvelce bir nahiyenin otuzbin nüfusu var
dı. Bugün sekiz bin nüfusa inmiştir. Ardanuç nahiye-

J sinde sekiz bin nüfus kalmıştır. Evvelce otuziki bin 
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nüfusu vardı. Rus tebaası oldukları halde bizim için 
bizim memlekete geldi ve öldüler. 

HASAN BEY (Trabzon) — Başka memleketlerde 
ölmediler mi? 
. HİLMİ BEY (Devamla) — Arz ettiğim gibi ora
larda yol yoktur. Onlara ne veriyoruzki, ne alalım? 
Sonra tahrirden bahis buyurdular. Beyefendiler! Ora
da altı ay evvel teşekkül eden tahrir heyeti henüz.mer-
kez köyünün tahririni bitirmemiştir. Kim bilir kaç 
sene devam edecekte bu tahrir bitecek... 

MALİYE VEKtLÎ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — Efendim! Artvin Mebusu muhtere
mi zannediyorlarmı ki tahrir yaparsak kâr edecekler
dir? Elviyei selâsenin tekmil vergisi yüzyetmiş bin li
radır. Tahrir olursa bu kadar az vergi almanın acaba 
imkânı kalır mı? Tahrir olursa bugünkü kıymetine 
nazaran yalnız Arazi Vergisi beşyüz bin lira olacaktır. 
Bundan emin olsunlar!... Çünkü bugünkü kıymetin altı 
mislini alacağız ki herhalde yüzyetmiş bin liradan 
çok fazla tutacaktır. Onun için bugün oranın bu hal
de kalması onların lehinedir!.. 

HİLMİ BEY (Artvin) — Değildir efendim! Değil... 
TAHSİN BEY (Aydın) — Vekil Beyefendiden bir 

sual soracağım. Efendim! Bu vilâyatı selâsenin idaresi 
için Hükümetin ihtiyar ettiği masarifi umumiyenin 
miktarını da izah buyurur musunuz? Söyleyiniz de, be
yefendi mukayese etsinler. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — Onu Heyeti Celileniz bilir efendim! 

HİLMİ BEY (Artvin) — Efendim! Artvin vilâyeti 
tütün ihraç edecektir. Bu tütün iskeleye geldiği vakit 
ondan bu sefer aşar alınacaktır. Hem oradan aşar na-
mıyle maktu vergi alınacak, hem tütün iskeleye geldi
ği zaman aşar alınacak, bu ne vaziyete gelecektir? Son-
re zeytin ve daha birçok şeyler naklolunuyor bunlar 
da aşara tabi olacaktır. Bu nasıl olur?.. 

REİS — Efendim! Ardahan Mebusu Talât Beyin 
takriri okunacaktır: 

Riyaseti Celileye 
İşbu kanun mucibince Vilâyatı selâsede cari olan 

maktu vergiden de aşar hissesinin tenzili icap ettiğin
den bu hususun bir maddei müzeyyele ile tasrihini tek
lif eylerim. (4/248) 

Ardahan 
Talât 

TALÂT BEY (Ardahan) — Efendim! İcap ederse 
takririmi izah edeyim. Bu mesele pek mühimdir. İyi
ce anlaşılsın. 

I REİS — Efendim! Münakaşa edildi ve izahat ver
diniz. 

TALÂT BEY (Ardahan) — Fıkara Elviyei selâse, 
müstefit olmayacaktır. Demektir ki, Meclisi Âli buna 

I razı olamaz. 
REİS — Efendim! Takriri reye arzediyorum. Ka

bul edenler lütfen el kaldırsın... (Anlaşılmadı sesleri.) 
Efendim! Bir defa okunacaktır. (Ardahan Mebusu Ta
lât Beyin takriri tekrar okundu.) 

REİS — Efendim! Takriri nazarı dikkate alanlar 
lütfen el kaldırsın... (Mesele anlaşılmadı, takriri izah 

I etsin sesleri.) 
REİS — Efendim! Takriri bir daha okutacağım. 

Ondan sonra ayağa kalkmak suretiyle reye koymak 
mecburiyetindeyim. 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Efendim! Me
sele mühimdir. Sahibi takrir, takririni izah etsin. 

REİS — İzah ettiler ve Maliye Vekili Beyefendi 
de cevap verdiler. 

TALÂT BEY (Ardahan) — İstirham ederim! Mü-
I saade buyurunuz, takririmi izah edeyim. 

I Efendiler! Elviyei selâse demek, fakri sefalet lev
hası demektir. Hiç bakılmamış mühmel bırakılmış 
bir yerdir. Birbuçuk seneden beri uğraşıyoruz bir yol 
yaptıralım diye hâlâ yaptıramadık. Yolsuz bir yerdir. 
Bugün elviyei selâsenin her birisi yekdiğerine benze
mez. Artvin'de biraz mahsulâtı arziye vardır, fakat 
Ardahan'da hayvandan başka bir şey yetişmez. (Şid
detli handeler) Ora ahalisi yalnız mahsulâtı hayvaniye 
ile geçinirler. Kars da keza mahsulâtı arziye yetişmez. 
Onlarda mahsulâtı hayvaniye ile geçinirler Şimdi 
maktu vergi üç esas üzerine almıyor. Kasabalardaki 
müsakkafat vergisiyle köylerde arazi, aşar hissesidir 
ki orada ot bitmez. Yalnız bazı yerlerde arpa mah
sulü yetişir. O da üç dört senede bir yetişir. 

I Üşüdü, derler. Nitekim bu sene yine müracaat ettik. 
İane ile geçinen bir yerden bu vergiyi almak doğru 
olamayacaktır. Her yerden aşar kalktığı halde elvi
yei selâseden alınan maktu verginin içinde aşar nasıl 
kalır. 

RAGIP BEY (Kütahya) — Kalkmış diyorlar. 

TALÂT BEY (Devamla) — Aşar namiyle alınır. 
Ufak tefek, hayvanat için ot vardır. Ot başka yere 
ihraç edilmez. Yalnız mahallinde istihlâk edilir. Bi
naenaleyh yalnız ota muadil olmak üzere kiyah üşrü 
diyerek maktu bir öşür konmuştur. Allah rızası için 

I bunu kabul edin ve biraz da elviyei selâse ile meşgul 
I olun, rica ederim!. 
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HASAN BEY (Trabzon) — Dediğinizi hiç anla
madık efendim. 

ZİRAAT VEKİLİ HASAN FEHMİ BEY (Gü
müşhane) — Efendiler! Müsaadenizle Talât Bey ar
kadaşımızın bir sözünü tashih etmek mecburiyetinde
yim. Elviyei selâseye bakılmamıştır. Elviyei selâse 
mühimdir, fakri sefalet içerisindedir, diyorlar. Hiç 
böyle değildir. Efendiler. Türkiye idaresine intikal 
ettiği günden beri elviyei selâseden öşür alınmadı, 
müsakkafat vergisi alınmadı, elviyei selâseden iki se
neden beri aşar, müsakkafat vergisine mukabil olmak 
üzere gayet cüzi ve maktu bir vergi alındı ve buna 
mukabil elviyei selâseye diğer vilâyetlerden ziyade, 
onlara takdim en ve terci han mümkün olduğu kadar 
- demiyorum ki bütün ihtiyaçlarına yetişildi - gerek 
Meclisi Âliniz gerek Hükümetiniz atfı nazar etti. 
Muhtelif namlar altında ve muhtelif tarihlerde tah
sisat verildi. Fakat bu demek değildir ki elviyei selâ
seye başka bir şey yapmayalım. Hiç düşünülmez ki 
elviyei selâseden başka bir vergi alalım. Bu esası kay
dettikten sonra elviyei selâsenin bugünkü vaziyeti 
nedir? Bunu arz edeyim. Bugün elviyei selâseden öşre, 
müsakkafat vergisine mukabil maktu bir vergi alın
maktadır. Aşar usulü ilga edilmiş olmasaydı elviyei 
selâsede müstahsillerin vaziyeti ne ise, bu kanuna tat
bik edildiği zamanda da aynı olacaktır. Fakat ihra
cata mahsus olan bazı mevat yetişiyor. Meselâ Art
vin'de tütün yetişir. Dahilde yetişen bazı mevat de
miryolu ile naklolunurlar veya dahilde istihlâk olunur. 
Aynı zamanda gerek müsakkafat, gerek arazide maktu 
vergi usulünün tatbikinde zaruret vardır. Eğer bunda 
tadilât lâzım ise, bunun haricinde başka bir şey tek
lif etmek istiyorlarsa bendeniz zannediyorum ki, onun 
mevzuu bu kanun değil, maktu vergiler hakkındaki 
kanuna bir zeyildir. Eğer Meclisi Âliniz tasvip buyu-
rursa Talât Bey arkadaşımızın bu takririni şayanı 
müzakere görerek Kavanini Maliye Encümenine ve
rir. Encümen bir maddei münferide halinde Heyeti 
Celilenize arz eder. Yoksa elviyei selâseye bakılmadı, 
mühmel kaldı gibi bir söz söylemek doğru değildir. 
Bu fikirlerine hiçbir zaman iştirak edemem. 

TALÂT BEY (Ardahan) — Yalnız efendim! Mü
saade buyurursanız arz edeyim. Kendilerine çok te
şekkür ederim. Maksat bu nispette bir tenziyât yap
maktır. Maktu vergi meyanından tenzil edilmesini ri
cadır. Yalnız Hasan Beyefendiden ve bilizafe bütün 
Heyeti Vekileden rica ederim ki elviyei selâseye bir 
defa uğrasınlar ve görsünler. 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Her yer öyle. 
Selâsesi de erbaası da öyle. 

TALÂT BEY (Ardahan) — Orada şimendifer 
yoktur. 

REİS — Takriri reye arz ediyorum efendim. 
(Ardahan Mebusu Talât Beyin takriri tekrar okun
du) 

(Kavanini Maliye Encümenine sesleri ) 
REİS — Efendim! Encümene gitmesini istiyor 

musunuz? 
TALÂT BEY (Ardahan) — Peki, istiyorum efen

dim. 
REİS — O halde takriri Kavanini Maliye En

cümenine havale ediyoruz. Efendim! Onuncu mad
deyi reyi âlinize arz ediyorum. 

Madde 10 — Aşar nizamnamesiyle işbu kanuna 
mugayir bilcümle ahkâm mülgadır. 

REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kal
dırsın... Aksini reye koyuyorum. Kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 11 — İşbu kanun, 1 Mart 1341 tarihin
den itibaren meriyülicradır. 

REİS — Onbirinci maddeyi kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. Kabul et
meyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 12 — İşbu kanunun icrayı ahkâmına Ma
liye Vekili memurdur. 

REİS —: Onikinci maddeyi kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Aksini reye koyacağım. Kabul etme
yenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Maddei Muvakkate vardır. Okunacak : 
Maddei Muvakkate — İşbu kanunun mevkii me

riyete vazı esnasında ûşrü verilmiş olarak mevcut 
mahsulâtı arziyeden tekrar vergi alınmaz. 

REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ak
sini reye koyuyorum. Kabul etmeyenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. (Sürekli alkışlar) 

MEHMET FUAT BEY (Kastamonu) — Reis 
Beyefendi! Çiftçiye yeniden hayat bahşeden şu ka
nunu kabulünden dolayı umum çiftçiler namına He
yeti Celileye şükranlarımı arz eylerim. Yaşasın Bü
yük Millet Meclisi yaşasın onun Cumhuriyeti (Al
kışlar) 

REİS — Efendim! Kanunun ismi hakkında bir 
takrir vardır. Okunacaktır. 

Riyaseti Celileye 
Senelerden beri milletin başına kâbusu belâ gibi 

çullanan Aşar beliyesinin ilgasından dolayı Meclisi 
Âli ne kadar şükran ve minnete lâyıksa bu beriye-
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den kurtulan halk da o derece şeyestei tebriktir. Şu 
halde bu kanunun serlevhasına Aşarın ilgası Hak
kında Kanun demekten ziyade «Rençberin Bayramı 
Kanunu» diye advermek daha muvafıktır. Binaen
aleyh bu feyizli kanunun çıktığı bu mukaddes gü
nün rençberin bayram günü olmak üzere kabulünü 
teklif eyleriz. 

17 Şubat 1341 
Yozgat Mebusu Kastamonu Mebusu 

Çiftçi 
Süleyman Sırrı Fuat 

REÎS — Bu takriri nazarı dikkate alanlar lütfen 
el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. Nazarı itiba-
re almayanlar el kaldırsın... Nazarı itibare alın
mamıştır. Efendim. Kanunu, tayini esami ile reyi
nize arz ediyorum. Lütfen reylerinizi istimal buyu
runuz. 

Efendim! Reylerini istimal etmeyen zevat varsa 
lütfen istimal buyursun... İstihsali ârâ hitam bul
muştur. 

Neticei ârâyı arz ediyorum. Ârâya iştirak eden 
azanın adedi (152) dir. Bir redde karşı kanun (151) 
rey ile kabul edilmiştir. (Alkışlar) 

FERİT BEY (Kütahya) — Efendim! Müzakere
si nihayet bulmamış celsei hafiye mabadine yarın 
öğleden sonraki celsenin tahsis edilmesini rica ede
rim. 

REİS — Efendim! Bu teklifi reye arz ediyorum. 
(Ekseriyet yok sesleri). 

FERİT BEY (Kütahya) — Saat dörtten sonra da 
akdedilse olur. 

REİS — Ferit Beyin teklifini reye arz ediyorum. 
Kabul buyuranlar... (Ekseriyet yok sesleri) 

Efendim! Ekseriyet olmadığı iddia ediliyor. Ya
rın saat onda içtima edilmek üzere celseyi tatil edi
yorum. 

Hitamı MUzakerat; Saat : 5,55 

— 95 — 



İ : 58 17 . 2 . 1341 C : 2 

Aşarın ilgasiyle yerine ikâme edilecek vergi hakkındaki kanunun 

ADANA 
İsmail Sefa B. 
Zamir B. 

AKSARAY 
Neşet B. 

AMASYA 
Ali Rıza Ef. 
Esad B. 
Nafiz B. 

ANKARA 
Ali Fuad Paşa 
İhsan B. 

Şakir B. 
ANTALYA 

Ahmed Saki B. 
Rasih Ef. 

ARDAHAN 
Talât B. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
Dr. Mazhar B. 
Dr. Reşid Galib B. 
Tahsin B. 

XBİGA 
Mehmed B. 

BOLU 
Cevad Abbas B. 
Falih Rıfkı B. 
Mehmed Vasfj B. 
Şükrü B. 

BOZOK 
Ahmed Hamdi B. 
Avni B. 
Salih B. 
Süleyman Sırrı B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 

Reye iştirak edenler : 

Kabul edenler : 

Reddedenler : 

Müstenkifler : 

neticei ârâsı 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

152 

151 

1 

— 

(Kabul edenler) 

CANİK 
Süleyman Necmi B. 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa 
İhsan B. 

ÇORUM 
Ferit B. 
İsmail Kemal B. 
Münir B. 

DENİZLİ 
Mazhar Müfid B. 
Necip Ali B. 

DERSİM 
Ahmed Şükrü B. 
Reridun Fikri B. 

DİYARIBEKİR 
Cavid B. 
Feyzi B. 

EDİRNE 
Faik B. 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Muhidin B. 
Mustafa B. 
Naci B. 

ERGANİ 
İhsan B. 
Kâzım Vehbi B. 

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet B. 
Halil B. 

ERZURUM 
Câzim Ef. 
Halet B. 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi B. 
Arif B. 

1 Emin B. 

GAZİAYINTAP 
Ahmed Remzi B. 
Hafız Şahin B. 
Kılıç Ali B. 

GİRESUN 
Hacim Muhiddin B. 
Kâzım B. 

GÜMÜŞHANE 
Hasan Fehmi B. 

HAKKÂRİ 
Nazmi B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü Ef. 
Mükerrem B. • 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 
Emin Ef. 

İSTANBUL 
Ali Fethi B. 
Ali Rıza B. 
Hamdullah Suphi B. 
Hüseyin Rauf B. 
Kâzım Karabekir Paşa 
Süleyman Sırrı B. 
Yusuf Akçura B. 

İZMİR 
Dr. Tevfik Rüştü B. 
Kâmil B. 
Mahmud Esad B. 
Mustafa Rahmi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

İZMİT 
İbrahim B. 

KÂNGIRI 
Mustafa Abdülhâlik B. 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

KARAHİSARI SAHİP 
İzzet Ulvi B. 
Musa Kâzım B. 

KARESİ 
Ahmed Süreyya B. 
Ali Şuuri B. 
Haydar Adil B. 
Mehmed Cavid B. 
Mehmed Vehbi B. 
Osman Niyazi B. 

KASTAMONU 
Ahmet Mahir Ef. 
Ali Rıza B. 
Halid B. 
Hasan Fehmi Ef. 
Mehmed Fuad B. 

KAYSERİ 
Dr. Halid B. 
Sabit B. 

KIRŞEHİR 
Lûtfi Müfit B. 

KONYA 
Eyüp Sabri Ef. 
Fuad B. 
Mustafa B. 
Mustafa Feyzi Ef. 
Naim Hazım EL 
Tevfik Fikret B. 

KOZAN 
Ali Sahip B. 
Ali Sadi B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Nuri B. 
Rağıp B. 

MALATYA 
Mahmud Nedim B, 

MARAŞ 
Abdülkadir B. 
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Mithat B. 
Tahsin B. 

MARDİN 
Abdülgani B. 
Abdülrrezak B. 
Necip B. 

MENTEŞE 
Esad Ef. 

MERSİN 
Besim B. 
Niyazi B. 

MUŞ 
Osman Kadri B. 

NİĞDE 
Ata B. 

ORDU 
Faik B. 
Hamdi B. 
İsmail B. 

RİZE 
Ali B. 
Fuad B. 
Rauf B. 

SARUHAN 
Hacı Ekrem B. 
Mehmed Sabri B. 
Mustafa Fevzi B. 
Reşat B. 

SİİRD 
Halil Hulki Ef. 

SİVAS 
Dr. Ömer Şevki B. 
Halis Turgut B. 
Rahmi B. 
Rasim B. 
Ziyaettin B. 

TOKAD 
Mustafa Vasfi B. 

TRABZON 
Abdullah B. 
Ahmed Muhtar B. 

(Reddedenler) 

BİGA 
Şükrü 1 8. 

Hasan B. 
Rahmi B, 
Süleyman Sırrı B, 

URFA 
Refet B. 
Saffet Ef. 
Yahya Kemal B. 

VAN 
Hakkı B. 
İbrahim B. 
Münib B. 

ZONGULDAK 
Halil B. 
Ragıp B. 

— 97 — 




