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muaddil 10 Teşrinisani 1335 tarihM kararname
nin birinci madesi ahkâmının Posta ve Telgraf 
ve Telefon müfettişlerine de teşmili hakkında 
Başvekâletten gelen (1/807) numaralı kanun lâ
yihası ve Kavanin ve Muvazenei Maliye Encü
meni mazbataları. 49 

4. — Artvin Mebusu Hilmi Beyin; Askerî 
Tekaüt ve İstifa Kanununa bazı mevad tezyili 
hakkında (2/541) numaralı teklifi kanunisi ve 
şayanı müzakere olduğuna dair Lâyiha Encii-
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Ahmet Mahir Efendi ailesine hidematı vataniye 
tertibinden maaş tahsisi hakkında (1/551) nu
maralı teklifi kanunisi ve şayanı müzakere ol
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maralı kanun lâyihası ve Muvazenei Maliye En* 
cümeııi mazbatası. 50:58,62:64 

» » • < > ! • « 

BİRİNCİ CELSE 

Bed'i Müzakerat; Saat : 14,15 

REİS : Ali Sururi Bey 

KÂTİPLER : Hakkı Bey (Van), Talât Bey (Çankırı) 

REİS — Celseyi açıyorum efendim. 

1. ZAPTI SABIK HULASASI 

REİS — Zaptı sabık hülâsası okunacaktır : 

Altmış Beşinci İçtima 

3 Mart 1926 Çarşamba 

Birinci Celse 
AH Sururi Beyin tahtı riyasetlerinde inikat ede

rek, zaptı sabık hülâsası kıraat ve aynen kabul ve ev
rakı varide ait oldukları mehallere havale olunmuş
tur. Biranın inhisara alınması hakkındaki teklife mü
teallik mazbata kıraat ve kabul edildi. 

Badehu Ankara Şehremanetine ikraz olunacak 
mebaliğ hakkındaki kanun lâyihası müzakere ve bi

rinci, Üçüncü maddeleri aynen kabul olundu. Dördün
cü madde olarak ilâveten teklif edilen madde dahi 
EncUmene tevdi ve berayı tenefüs celse tatil olundu. 

İkinci Celse 
Ali Sururi Bey tarafından kuşat edilerek Evkaf 

Müdüriyeti. Umumiyesinin üç aylık muvakkat bütçe
sine müteallik lâyihai kanuniye müzakere ve aynen 
kabul ve heyeti umumiyesi tayini esami ile reye vaz
olundu. Hâkimler kanunu lâyihasının encümenden 
gelen maddeleri müzakere ve aynen kabul edildi. 

Türk Kodeks Kanunu Lâyihası ile İdarei Umu-
miyei Vilâyat Kanununun 15 nci maddesini muaddel 
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kanun lâyihasının ikinci müzakereleri icra ve her ikisi 
de tadilen kabul edildi. 

Müteakiben tayini esami ile reye vazedilen kanu
na ait ârâ da nisap olmadığı bittebliğ perşembe günü 
içtima edilmek üzere celse tatil edildi. 

REİS — Zaptı sabık hakkında mütalaa var mı? 
(Hayır seslen). Şu halde tabiatiyle kabul edilmiştir. 

Efendim! Ruznamenin tertibinden sonra hükümet
ten iki lâyiha gelmiştir, onları arz edeceğim. 

2. — EVRAKI VARİDE 

Lâyihalar 
/ . — Öksüz Yurtları Müdüriyeti Umumiyesi 1926 

bütçesinin tasdikine kadar ifa olunacak hidemat hak
kında kanun lâyihası. (1/882) 

REİS — Muvazenei Maliye encümenine havale 
edilmiştir. 

2. — Darülfünun Emanetinin 1926 bütçesinin ka
bul ve tasdikine kadar ifa olunacak hidemat hakkın
da kanun lâyihası. (1/883) 

REİS — Muvazenei Maliye encümenine havale 
edilmiştir. 

Mazbatalar 
1. — İzmir Mebusu Münür Beyin; İdarei Umu-

miyei Vilâyet Kanunu muvakkatinin 73 ncü madde
sinin tadili hakkında (2/499) numaralı teklifi kanuni
si ve Dahiliye encümeni mazbatası. 

REÎS — Ruznameye alındı. 
2. — Köy imamlarının sureti intihap ve tayinleri 

hakkında (1/272) numaralı kanun lâyihası ve tayini 
muameleye mahal olmadığına dair Dahiliye encüme
ni mazbatası. 

RElS — Okunacak : 
Riyaseti Celileye 

Köy imamlarının sureti intihap ve tayinlerine dair 
6 . 7 1337 tarih ve 6/890 numaralı tezkere ile icra 
Vekilleri Heyeti Riyasetinden irsal olunan lâyihai ka
nuniye encümenimize havale buyurulmakla tetkik ve 
müzakere edildi. 

Köy imamlarının sureti intihap ve tayinleri hak
kında 8 Mart 1340 tarihli Köy Kanununun dokuzun
cu faslının muhtevi bulunduğu mevad bu bapta sara
hati kâfiyeyi haiz bulunduğundan işbu lâyihai kanu
niye hakkında tayini muameleye hacet görülememiş
tir. Heyeti Celileye arz ve takdim olunur. 
Dahiliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Niğde tzmir 
Atâ Ahmet Münür 

Kâtip Aza 
tzmir Çorum 

Kâmil İsmail Kemal 
Aza 

Yozgat 
Süleyman Sırrı 

REİS — Efendim, mazbatayı reyi âlinize arz edi
yorum. Kabul buyuranlar... Kabul etmeyenler... Maz
bata kabul edilmiştir. 

3. — 15 Mayıs 1335 tarihli Mülkiye Harcırah Ka
rarnamesinin mevadı muvakkate faslını muaddel 
10 teşrinisani 1335 tarihli kararnamenin birinci mad
desi ahkâmının Posta ve Telgraf ve Telefon müfet
tişlerine de teşmili hakkında (1/807). numaralı kanun 
lâyihası ve Kavanin ve Muvazenei Maliye Encümen
leri mazbataları. 

REİS — Ruznameye alındı. 
4. — Artvin Mebusu Hilmi Beyin, Askeri Tekaüt 

ve İstifa Kanununa bazı mevad tezyili hakkında 
(2/541) numaralı teklifi kanunisi ve şayanı müzakere 
olduğuna dair Lâyiha Encümeni mazbatası. 

REİS — Müdafaai Milliye ve Muvazenei Maliye 
encümenlerine havale edilmiştir. 

5. — Ankara Mebusu İhsan Beyin; İdarei Umu-
miyei Vilâyat Kanununun 110 ncu maddesine bazı 
mevad tezyili hakkında (2/542) numaralı teklifi kanu
nisi ve şayanı müzakere olduğuna dair Lâyiha Encü
meni mazbatası. 

REİS — Dahiliye encümenine havale edilmiştir. 

6. — Canik Mebusu Cavit Paşanın; Yol Mükelle
fiyeti Kanununun beşinci maddesinin tadili hakkında 
(2/543) numaralı teklifi kanunisi ve sayam müzakere 
olduğuna dair Lâyiha encümeni mazbatası. 

REİS — Dahiliye encümenine havale edilmiştir. 
7. — Cebelibereket Mebusu Avni Paşa ve rüfeka-

sının, Rize Mebusu Merhum Rauf Beyin, ailesine hi-
dematı vataniye tertibinden maaş, tahsisi hakkında 
(2/545) numaralı teklifi kanunisi ve şayanı müzakere 
olduğuna dair Lâyiha encümeni mazbatası. 

REÎS — Muvazenei Maliye encümenine havale 
edilmiştir. 

8. — Denizli Mebusu Yusuf Bey ve iki refikinin; 
Denizli vilâyeti dahilinde bulunan Şamlı Çiftliği be
deli- icarının affına dair (2/546) numaralı teklifi ka
nunisi ve şayanı müzakere olduğuna dair Lâyiha en
cümeni mazbatası. 
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REİS — Muvazenei Maliye encümenine havale 
edilmiştir. 

9. — Kastamonu Mebusu Mehmet Fuat Bey ve 
rüfekasınm; Kastamonu Mebusu merhum Ahmet Ma
hir Efendi ailesine hidematı vataniye tertibinden maaş 
tahsisi hakkında (2/551) numaralı teklifi kanunisi ve 
şayanı müzakere olduğuna dair Lâyiha encümeni 
mazbatası. 

REİS — Muvazenei Maliye encümenine havale 
edilmiştir. 

10. — Mardin Mebusu Abdülgani Bey ve rüfeka
sınm; Mardin Mebusu merhum Derviş Beyin ailesine 
hidematı vataniye tertibinden maaş tahsisi hakkında 

3. — 

/. — Ankara Şehremanetine 1 750 000 lira ikrazı 
hakkında Başvekâletten gelen (1/862) numaralı kanun 
Lâyihası ve Muvazenei Maliye encümeni mazbatası. 

REİS — Bu kanuna bir madde ilâvesi teklif edil
mişti. Dün Encümene götürüldü, bugün Encümenden 
gelmiştir, onu müzakere edeceğiz. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Hangi encü
men? 

REİS — Esasen teklifi kanunî Muvazeneden gel
diği için Muvazeneye göndermiştik. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Muvazenei 
Maliye Encümeni ile alâkası yoktur. Dahiliye Encü
menine gitmesi lâzımdır. Muvazenei Maliye Encüme
ni belediye varidatını kontrol etmek salâhiyetini haiz 
değildir. Bu, sırf Dahiliye Encümenine aittir. 

REİS — Filhakika talep vardır. Fakat dün böyle 
bir talep de bulunulmadı ve arkadaşlardan da teklif 
eden olmadı. İsterseniz bunu reyi âlinize arz edeyim. 
(Lüzumu yok sesleri). 

Efendim, yeni gelen maddeyi arkadaşlar yazmak 
isterlerse ağır okunsun, yazılırsa daha iyi olur. 

Madde : 4. — Ankara Şehremaneti hududu dahi
linde olup, 23 Nisan 1336 tarihinden mukaddem inşa 
edilmiş olan müsakkafata 1926 senei maliyesinden iti
baren beş sene müddetle tahakkuk edecek vergileri
nin bir misli ve hududu mezkûre dahilinde olup, 1929 
senei maliyesi iptidasına kadar üzerinde bina inşa edil
meksizin kalan arsalara da tarihî mezkûrden itibaren 
tahakkuk edecek vergilerinin iki misli zammedilir. 
İşbu zamaim Ankara Şehremanetine aittir ve ema
netçe Tahsili Emval Kanununa tevfikan tahsil olunur. 
Ancak 26 Şubat 1340 tarihli Belediye Vergi ve Re-

(2/544) numaralı teklifi kanunisi ve şayanı müzakere 
olduğuna dair Lâyiha encümeni mazbatası. 

REİS — Muvazenei Maliye encümenine havale 
ediyoruz. 

Rey İstihsali 
1. — Evkaf Müdüriyeti Umumiyesine ait üç ay

lık tahsisatı munzamma kanununun mevkii meriyete 
vatına kadar ifa olunacak'hidemat hakkındaki kanu
nun ikinci defa reye vaz'ı. 

REİS — Efendim, dün nisap bulunmayan kanun 
vardır. İkinci defa reye arz edilecektir. Fakat Tayini 
esamiyi mucip bir mesele daha hadis olacaktır. Bilâ-
hara ikisini birden reye vazederiz. (Muvafık sesleri). 

sînılcri Kanununun 39 ncu maddesi mucibince şere
fiyeye tabi tutulmuş olan müsakkafat ve arsalardan 
bu zamaim alınmaz. 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Lehte, alayhte 
söylüyecekler, tasnif edilsin Reis Bey! 

İSMET BEY (Çorum) — Usul hakkında söz söy-
liyeceğim. Efendim! Heyeti Celilerin nazarı mütalaa
ya aldığı takrirdeki esas, 1340 senesine kadar inşa 
edilmiş ve evvelden mevcut olan müsakkafatın vergi
lerinden bir kısmının emanet namına cibayet edilme
si şeklinde idi. Heyeti Celilenin nazarı mütalaaya al
dığı takririn esası budur. Şimdi okunan şekli muad
del ve bu esasda, 1340 senesi 1336 senesine irca edil
miş. İııtifaı olmayan arsalara belki mebani inşa edil
sin diye bir teşvik şekli verilmekle beraber, menfaati 
olmayan arsalardan bu vergi tarhedilmek istenilmiş 
ve bu arsalara inşaat yapamayanlar için satılması da
hi teşvik edilmiş. Binaenaleyh fıkralar arasındaki hü
kümler birbirlerini kademe kademe nakzetmektedir. 
Encümen, nazarı dikkate alınan bir esası, neden böy
le - menfaatleri olmayan arsaları ithal etmek sure
tiyle = tevsi etmiştir. 

REİS — Söz alanları arz ediyorum ki ismi yazıl
mayan varsa yazalım. 

TALÂT BEY (Ardahan) — Hakkında-, 
ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Aleyhinde-
MEHMET BEY (Kastamonu) — Aleyhinde-
İHSAN BEY (Ankara) — Aleyhinde-
MUSTAFA FEYZİ BEY (Konya) — Aleyhinde-
MUHTAR BEY (Trabzon) — Lehinde-. 
RASİH BEY (Antalya) — Aleyhinde-
AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Aleyhinde-
Efendim, bir tane lehinde, bir tane hakkında, di

ğerleri aleyhindedir. Evvelâ Talât Bey söz almıştır. 

Dîl MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 
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TALÂT BEY (Ardahan) — Efendim! Aleyhinde 
söylemek istemiyorum. Ankaralıyım, alâkadarım. 

AĞA OĞLU AHMET BEY (Kars) — Hepimiz 
alâkadarız. 

TALÂT BEY (Ardahan) — Bu sırf yerlilere ait 
bir şey olduğu için ondan dolayı söylüyorum. (Öyle 
bir şey yok sesleri, gürültüler.) 

REİS — Bu hal ile müzakere edilemez efendim. 

TALÂT BEY (Ardahan) — 1340 senesinden ev
vel burada bina yaptırmış olanlar içinde ekseriyeti 
yerliler teşkil ediyor. Bu, rüsum mudur, cezayı nakdî 
midir, nedir? Netice itibariyle alınacak bir şeydir. Bu
nun lehinde, aleyhinde bir şey söylemeyeceğim. Yal
nız mecrası doğru olmadığım arz ediyorum. Evvel 
emirde Şehremanetine faizle bir para veriliyor. Mem
leketin iman, merkezi cumhuriyetin inkişafı için bu 
lâzımdı, veriliyor. Memleket imar olundukça Şehre-
manetinin varidatı dâ artacağı pek tabiîdir. Henüz 
biz o yolda iken, yani memlekete imar için muavenet 
etmek vaziyetinde iken ve o kanun da kabul olunmak 
üzere İken, - müsaadei âlileriyle - bu teklif ile, sıcak 
aşa soğuk su katılır gibi bir şey oldu. Eğer Şehrema
netine varidat kanunî yapılır. O, lâyiha encümenin
den, Kavanini Maliye Encümeninden - fakat katiyen 
Muvazenei Maliyeden geçmemek şarhyle - Dahiliye 
Encümeninden de geçer. Şimdi evvel emirde bu ka
nunla bu teklifin münasebeti olup olmadığını uzun 
uzadıya söylemeyeceğim. 

İkincisi; Muvazenei Maliye Encümeni bunu, Mu
vazenei Umumiyeye tabi olmadığını bilerek, Meclis
ten havale edilmiştir diye tetkik etmiştir. Yalnız neti
cede Reis Beyefendi dün encümene havale buyurdu
lar, 

Encümene deniince tabiî hepimiz Dahiliye En
cümenini anlamıştık. Şimdi bu hata yahut zühulün 
tashihi lâzımdır. Bu tashih edilmelidir. Hatta bendeniz 
okunan maddeyi yazmadım. Nasıl olsa bu, mecarayı 
kanunisinden geçecektir. Arkadaşları fuzulî şeyleri 
yazmaktan ve fuzulî sözleri dinlemekten tenzih için, 
rica ederim, mecerayı kanunisine irca olunsun ancak 
o suretle, on misli daha verilmek lâzım gelirse memle
ketimizin îman için her şeye razıyız. (Bravo sesleri.) 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Arkadaşlar! Bende
niz Muvazenei Maliye Encümenine gitmesi doğru 
değildir meselesini mevzubahis etmeyeceğim. Çünkü, 
dün verdiğimiz karardır. Muvazenei Maliye Encüme
nine gönderdik, hiç sesimizi çıkarmadık. 

Muvazenei Maliye Encümeni de dün kabul et
tiğimiz takriri buraya bazı tashihat ile getirdi. O mad

deyi müzakere ediyoruz. Lâkin dün bir hata yapmış 
isek Heyeti Umumiye yapmıştır. 

Şimdi İsmet Beyefendi arkadaşımız, Muvazenei 
Maliye Encümeni maddeyi ağırlaştırdı buyurdular. 
Halbuki bendeniz aksini iddia edeceğim. 

Hasan Fehmi Beyin kabul edilen teklifi kanunisi 
1340 senesinden evvel inşa olunan mebaniye ait ver
giyi kastediyordu. Halbuki Muvazeneli Maliye Encü
meni o kadar yeniye gitmedi. Encümen, 1336 senesin
den evvel inşa olunanlara yani, tekliften daha eskiye 
giderek : 

Ankara'nın gerek merkez ittihaz edilmesinden, ge
rek galayı es'ârından ve fiyatın yükselmesinden çok 
evvel ve bina inşa ederken böyle bir vergiyi hatır ve 
hayaline getirmeyerek bina yapan adamların, hiç sun'u 
taksiri olmayarak ve kendi himmeti neticesinde değil, 
kendi kendine tezayüt eden fiyatlardan dolayı küçük 
bir vergi vermeleri meselesini mevzubahis etti. 

1340 senesinde denilebilirki, Ankara'nın merkezi 
hükümet olacağı kararlaştırılmıştır. Daha 1339 da da 
bu fikir vardı. Binaenaleyh o vakit de bir galayı es'ârın 
tesiri vardı. Onun için encümen belki bunu nazan 
dikkate almıştır. Ta 1336'ya kadar yani Ankara'nın es
ki halinde inşa edilmiş olan binalara taallûk ettirilmiş
tir ki, bu, mükellefin lehine büyük bir farktır. Encü
men bu tadili yapmıştır. Bendenizin nazarı dikkatimi 
celp eden budur. 

Şimdi 1336 senesinden evvel inşa olunan binalar 
farz edelimki bir ev o zaman yüz lira ile çıkmış idi. 

O vakit de o evin kirası mahiye 6 - 7 lira idi. Emin 
olunuzki bu 6 -7 lira o vakit hatırı sayılır bir evin 
icarı idi. Bugün bu ev 80 - 90 -100 lira icara çıktı. 

HİLMİ BEY (Ankara) — Muhtar Bey! Her ev 
icara veriliyor mu? 

MUHTAR BEY (Trabzon) (Devamla) — Lütfedi
niz, orasını da izah edeceğim. Mülk sahibinin hiç tesi
ri olmayarak, mahza hadisat ve inkılâbımızın doğurdu
ğu bir şekilden dolayı pek mahdut olan bir servet kat 
kat, on kat, yirmi kat yükselmiştir ve bu yükselmek
ten dolayı memleket bütçeden 3 - 4 milyon lira verir
ken, mahza gene o mülk sahibinin istifadesine sarfo-
lunacak para için bir vergi yermesini istib'at etmek 
bilmem ne dereceye kadar doğru olabilir. Bir çok ar
kadaşların itiraz ettikleri bir nokta vardır: Her ev 
kiralık değildir - bu meseleyi nazarı dikkate alalım -
Sonra Talât Bey biraderimizin dediği gibi, bu mesele 
Ankara'lılar meselesi değildir. Ev sahipleri meselesi
dir. Bizim arkadaşlardan bir çoğu bu kanunla mütees
sir olacak vaziyettedirler. Ev almışlardır, onlar da 
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doğrudan doğruya bu kanunla vergi vereceklerdir. 
Hatta ben zannederim ki kanunu teklif eden arkadaşı
mızın da bundan müteessir olacak evi vardır. Onun 
için hatırımıza geliyorki, bu Ankara için bir kanun
dur. Şimdi arkadaşlardan biri 1336 senesinden evvel 
yapılan bir evi satın almıştır. O vakit ev satın alma
yan bir arkadaş da yirmi lira kira ile diğer bir evde 
oturuyordu. 

MEHMET FUAT BEY (Kastamonu) — Vakıf 
değilsin! 

MUHTAR BEY (Devamla) — Arkadaşın biri kira 
vermeyi zararı gördü bir ev aldı, diğeri kira vermesini 
tercih etti, vakti de müsait idi, bir ev aldı. Daha fay
dalı gördü. Şimdi o vakit ev alırken ikisinin vaziyeti 
birdi. İki sene. sonra bu ev alındıktan sonra öyle bir 
hale geldiki, ben yirmi liraya otururken altmış lira 
vermeye mecbur oldum. Emlâkin kıymeti arttı, ev 
alanın da serveti arttı. Yani iki bin liraya aldı ise 
şimdi on bin lira oldu. Binaenaleyh isterse evinde otur
sun, isterse kiraya' versin, hiç farkı yoktur. Çünkü 
onun sun'u taksiri olmayarak, inkılâbın tesiriyle An
kara'nın vaziyeti hususiyetinden dolayı o büyük bir 
surette müstefit olmuştur. Bu alınacak para yine onun 
evinin önünde yapılacak lâğım için, evinin önünde ya
pılacak tenvirat için, evinin sokağına gelecek çeşme 
için, suyu için sarfolunacaktır ve buna hükümetin 
muavenetinin kâfi olmadığı görülüyor. Ankara'nın ima
rını daha çok süratle temin içirt emlâk sahibinin böy
le bir vergiyi vermesi lâzım gelir. 

Encümen yalnız dün kabul ettiğimiz şekilden faz
la olarak maddeye bir arsa meselesi ilâve etmiştir. 
Şimdiye kadar mevzubahis ettiğim Encümenin tadilâtı, 
dün Heyeti Umumiyenizde kabul edilen şeklin sureti 
muhaffefidir. Yani mükellefin lehinde bir tadilâttır. 
Yalnız arsaları da nazarı dikkate almıştır. Bunu da 
acele mülâhaza ettim. Hakikaten bunda da bir hik
met vardır. Evvelki arsaların fiyatı şimdi on misli, 
yüz misli artmıştır. Hatta bazı arsaların metre mürab-
baı sekiz yüz liraya satıldığı rivayet olunuyor. Demek 
ki encümen bu nisbette kıymetli arsaların ilelebet, 
uzun müddet imardan mahrum kalmasını tecviz etme
di, yani eshabı o arsaları binaya yapabileceklere sat
sın veyahut kendisi bina yapsın diye teşvik için arsa
lara bir vergi konmuştur ki bendenizce de muhiktir. 
Zaten dün kabul ettiğimiz takrir Ankara'nm Ichinde-
dir. Uzun uzadıya müzakeresine lüzum görmüyorum, 
kabulünü rica ediyorum. 

ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Hakikaten muhterem ar
kadaşlar! Hayırlı bir iş mevzubahis iken, muhterem 

bir arkadaşımızın ortaya attığı bir teklif üzerine bu 
hayırlı işin biran evvel vücude gelmesi lâzım iken, 
iki günden beri teahhüre mahkûm oldu. Bilumum ka
nunların vaz'ında olduğu gibi, bilhassa vergi, hususatı 
maliyeyi mutazammm olan kanunlarda histen tecer-
rüt etmek lâzımdır. Hisle yapılan kanunlar her halü
kârda mahkûmu zevaldir veyahut büyük bir adalet
sizlik olmak dölayısıyle halk kitlesi arasında bir uk
deyi muciptir. Böyle yapmış olduğumuzdan kanunla
rın bir sene sonra tatbikatında bir çok garabetlerini 
gördüğümüz için ertesi sene tadiliyle onda isabet et
tiğimizi reyülayın gördük. Meselâ mahsulâtı arziye 
vergisi gibi orman amenejmanı hakkında yaptığımız 
kanunlar gibi, bunlar bir sene umuru resmiyeyi muat
tal bırakmıştır. Ertesi sene biz onu tadile mecbur kal
mışızdır. 

Arz ettiğim gibi mesele, Belediyeye ait yeni bir ver
gi vaz'ıdır. Fakat esaslı bir prensip meselesi ortaya 
çıkmıştır. Hasan Fehmi Beyefendinin ilk teklifi ile baş
layan bu iş ne idi? Ruhu teklif şu idi: Ankara'nın 
iman lâzımdır. Çünkü Ankara makam hükümet ol
muştur. Burasının tezyini, Türk Cumhuriyeti için bir 
abide haline getirilmesi bir borçtur, bir lüzumdur. An
kara'da makam hükümet teessüs ettiğinden beri gay
rı tabiî bir vaziyet hasıl olmuştur ki, bu, Ankaralıla
rın lehinedir. Nüfus artmıştır, işler çok kesbi vüs'at 
etmiştir. Bittabi memleketin vüs'at ve kudretinin fev
kinde bir ihtiyaç karşısında kalınca evlerin kiralan 
yükselmiştir, birtakım eşya pahalılaşmıştır, bundan 
da yerli ahali müstefit olmuştur ve çok para kazan
maya başlamıştır. Üçüncü bir fikir olarak teklifin 
ruhundan anlaşıldığına göre, mademki, umumî büt
çeden Ankara şehrine bir hisse ifraz ediyoruz -ki bu, 
efradı milletin Vermiş olduğu vergilerden mütehassıl-
dır- bu verildikten sonra Ankara'hlar, böyle kendi 
sun'u taksirlerinin haricinde fazla bir kazanca malik 
olmalarından dolayı niçin fazla olarak Ankara'nın ima
rına iştirak etmemiş olsunlar. Hülasa bu idi. Bendeniz 
evvel emirde bu teklifin ruhunu sureti katiyede kabul 
etmediğim için onu tenkit etmeyeceğim. 

Bir defa Ankara'nın imarı lâzımdır. Fakat bu 
Ankara şehirlisine ait bir mesele değildir, bu devlet 
meselesidir. Biz burasını makarn hükümet ittihaz et
tiğimiz zaman Ankara şehrini, Ankara'hlar makam 
hükümet halinde, büyük bir şehir halinde imar ve 
tezyin edecek bir vaziyettedir demedik ve bu malum
dur. Hatta İstanbul bile, yani binlerce senelik bir 
tarihe malik olan İstanbul bile kendi kendisini payi
taht yapmamıştır. Oradaki tezyinatın, a'bidatm, bir ço-
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ğu memleket ahalisinden alınan vergilerin padişahla
rın iradesiyle sarfından tevellüt etmiş bir şeydir ve 
bütün payitahtlar böyledir. Bir makam hükümet bir 
milletin başı demektir. Millet, dimağını siyanet için, 
yüzünün güzelliğini temin için her suretle çalışmakla 
mükelleftir. Almanlar da, Fransızlar da, Amerikalı
lar da payitahtlarına fazla ihtimam gösterirler. Yal
nız o şehrin payitahtı vücude getirmesi kaibil değil
dir. Çünkü payitahtların levazımı, şeraiti şüphesizki 
'büyük büyük masrafları fedakârlıkları istilzam eder. 
Bu şüphesiz şehir meselesi değildir, bir devlet mese
lesidir ve zaruridir. Bunun ne Ankara Şehremaneti, ne 
de Ankara'lılar yapabilir. Hatta bu verginin 'beş mis
lini de buradan talep edip alsanız ve Ankara'lıları bu
radan'çıkarsanız, yerli emlâk gene bütün manasiyle 
bir payitaht vücude getirmek kudretine malik değil
dir. Bunu devletin taahhüt etmesi lâzımdır ve hatta 
şimdiye kadar taahhüt etmediğinden dolayı bence 
muateptir. Daha fazla para verip biz yapmalı idik. Bu 
doğrudan doğruya Ankara'nın tezyini demek değil
dir. Yeni doğan Türk Cumhuriyetinin kendisine lâ
yık 'bir payitaht, bir abide vücude getirmesi demektir. 
Binaenaleyh biz bunu devlet noktai nazarından dü
şünmekle mükellefiz. 

Sonra Ankara zenginleşmiştir, şüphesiz efendiler ve 
kendisinin dahli olmadan zenginleşmiştir. Fakat efen
diler, bu faraziyeyi kabul edecek olursak acaba Mer
sin aynı vaziyette değil midir? Elhamdülillah, ben 
bunu iftiharla söylüyorum. Mersin'in de ahvali iktisa-
diyesinde Ankara'ya mümasil bir inkişaf olmuştur. İs
kenderun elimizden çıktıktan sonra Mersin gayet bü
yük bir ehemmiyeti iktisadiye kesbetmiştir. 

Sonra Samsun'da sâyıamel, emlâk kıymeti bun
dan daha az mı inkişaf etmiştir? Samsun'da yüzde 
otuzdan fazladır. İzmir'de yüzde yüzdür. Oralar ka
zanç itibariyle daha az mı inkişaf etmiştir? Orası da 
aynı vaziyettedir. Bunu hamdederek söylüyorum. Mem
leketin bütün şehirlerinin bu hale yemesi şâyânı ar
zudur. Gözüm olduğundan dolayı değil, fakat hak 
itibariyle bu faraziye belki şimdiki ihtiyaçlar karşı
sında kalbul olunabilir. Lâkin aksini de kabul etmek 
lâzımdır. Faraza bir yerden bir şimendüfer geçirirsi
niz, orada bulunan bir çiftlik beş misli kıymet ikti
sap eder. Bunun ancak kanunun kadrosu dahilinde 
kıymetine göre fiyatı tadil edilirse, müsakkafat ver
gisi o nispette tezayüt eder. Nasıl ki Ankara'da da 
öyle olmuştur. Geçen sene tahrir yapılmıştır. Ma
liye Vekili Beyefendi gelecek sene de tahrir yapaca
ğım diyorlar. Yani bu böyle olursa her şeyin hak

kında tatbik olunacak bir kanun var demektir. Emlâk 
fiyatları artıyorsa ona göre vergi alınır. Eğer bunu 
nazarı itibare almayıp ta, bir adamın kendi sun'u 
taksiri olmaksızın emlâkinin herhangi bir itibarla 
kıymetinin artması üzerinden bir vergi ahnacaksa şe
kil başkadır. Bunu almak bir dereceye kadar hak ol
duğu gibi, bu ahvalden mutazarrır olanlara da taz
minat vermek lâzımdır. Ankara'da vaziyet inkişaf et
miştir. istanbul'da da sukut etmiştir. İstanbul'daki ta
cirlerin yarısı başka tarafa gitmiştir. Kazançları yarı 
yarıya inmiştir. Onlara tazminat verecek miyiz? Bu-
radakilerden alırsak onlara da tazminat vermek me
selesi çıkar. Bu öyledir. Bu (PIüvaM) kaidesidir. Bu 
nazariye üzerine kitaplar yazılmıştır. Bunu henüz bir 
çok devletler kabul etmemiştir. Ben bunu işkembeden 
atmıyorum, vergi nazariyatı üzerinde kitaplar vardır. 
Okunur, tetkik edilirse görülür. (Vergi değil sesleri). 
Bu bir adamın sun'u taksiri olmayarak elindeki mül
kün fazla kıymet bulmasından fazla vergi almak de
mektir. Binaenaleyh 'bunu kabul ettiğiniz gibi, sun'u 
taksiri olmayarak meselâ İstanbul'un iki milyon nü
fûsu varken, bir milyona inmesi d olay isiyle tüccarın 
vaki olan zarar ve ziyanı, oradaki adamların emlâki
nin ̂ kıymetlerinin tenezzülünden hâsıl olan zararlarını 
da tazmin etmek icabeder. Yani bundan böyle bir 
faraziyede çıkabilir. Bir kısmı sbit, hakka müpteni olu
yor da, öteki neden hakka müpteni olmasın. Bunu 
ben kitaptan söylüyorum, kendimden icat etmiyo
rum. 

Sonra hariçten para verilmek meselesine gelelim; 
efendim, bu parayı vermek mecburidir. Bu arz etti
ğim gibi, devlet meselesidir. Sonra verilen para, fa
izle ikrazdır ve bundan Ankara'lı istifade ettiği ka
dar etm'iştir. Hepimiz de istifade ediyoruz. Ankara 
Şehremaneti ev yapıyor, faizini- koyuyor satıyor. Ken
disine tekrar sermaye ediniyor ve müddeti muayye-
nesinde hükümete iade edecektir. Bu, başa kakılacak 
lütuf ve ihsan değildir. Bedava da bir şey yapılmış 
değildir. 

Sonra Ankara'lıiarın iştiraki meselesine gelince : 
Hakikaten his itibariyle, mantık itibariyle bu doğru
dur. Eğer iane suretiyle ve kendi arzularıyle iştirak 
ederlerse çok büyüklükler etmiş olurlar ve şüphesiz 
şâyânı kabuldür. Fakat yapmazlarsa kanunen bir na
zariyeyi maliyeye muvafık bir vergi ihdas edilmiş ok 
maz. 

Gelelim bunun neticei iktisadiyesine : Dün de arz 
ettiğim gibi, tasdi etmezsem gene tekrar ederim ki, 
her vergi yekdiğerine az çok ciro edilir. Ciro edüe-! 
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ımeyen vergiler, cirosuna imkân görülemeyen şeyler
dir. Halbuki bir yerdeki arz çok değildir, talep fazla
dır. Yani talep çok fazladır. Orada böyle bir vergiden 
müthiş bir surette müteessir olacaklar kimlerdir? İlk 
safta memurlardır, saniyen bir çok ırcejbus arkadaşlar... 
Ama Maliye Vekili Beyefendi ben Sükııa Kanuniyle 
buna bir fren vazedeceğim dediler. Dün arz ettim, 
Sükna Kanunu yüzde yirmi derecede belki bir tesir 
yapabilir. Fakat yüzde seksen kabiliyeti tatbik'iyesi ol
madığını İstanbul'da şiddetli zamanlarda ve Harbi 
Umumî zamanında tatbik edilmek istenildiği halde ve 
bütün arzuya rağmen tatbik edilemediği ile sabit
tir. Onun için bu da kâfi bir tedbir değil. 

Arz ettiğim gibi, gerek iktisadî neticesi ve gerek 
hak noktai nazarından böyle bir istisnaî vergi tah
mil etmek, herhangi bir şehir ahalisine tatbik etmek, 
hiç muvafık değildir. Bendeniz teklifin, bilhassa daha 
fena bir şekilde muvazene tarafından gönderilen şek
lin reddi taraftarıyım. Çünkü Muvazene Encümeni fa-
razen 1336 senesi inşaatını almış, niçin 1337'yi alma
mış? Bu tezayüt 1336'dan itibaren mi başlamıştır? 
Hayır, 1336 - 1337'de yoktu. 1339'dan itibaren baş
lamıştır. 1338 ve 1339'da öyle evler satılmıştır kj, bu 
bugün iki bin dört yüz liraya kiraya verildiği halde o 
vakit iki bin iki yüz liraya elini öpüpte satmak ta
raftarı idi. Bu, sırf vaziyetin icabıdır ve bu adamla
rın hakkıdır. NasıJ ki bir adama piyango isabet eder, 
hak noktai nazarından bu da onîarm hakkıdır. Rica 
ederim; reddini kabul buyurunuz! 

HAKKI BEY (Van) — Efendim, bendeniz zan
nediyorum ki Muvazenei Maliye Encümeni maddede 
bir ciheti unutmuş veyahutta nasılsa müzakeresi na
zarı dikkate alınmamış... Efendim, 1336'dan evvel in
şa edilmiş, fakat İstiklâl Harbinde, Harbi Umumide 
harap edilmiş fakat Maliyece tadilât icra edilmemiş 
gibi muamele yapılmış bir çok binalar vardır. Biliyor
sunuz ki 1336'dan sonra gayet gali fiyatlarla tadilât 
yapılmıştır. Yeniden inşa edilircesine inşa edilmiştir. 
Bunlar kanunun hangi hükmüne girecek, 1336'dan ev
vel yapılmış evler gibi mi muamele görecek? Filhaki
ka bazı evler vardır. Dört tane tahta, iki çivi çakılmış 
buna tamirat namı verilmiş; bu tamirat sayılmaz. 
Fakat hükümetçe büsbütün harap olmuş olduğu na
zarı dikkate alınmayarak, mevcut gibi nazarı dikkate 
a'ınanlar var. Tadilât yapılmamış olanlar vardır. Bun
ların nazarı dikkate alınmasını rica ederim. (Çok doğ
ru sesleri) 

MEHMET FUAT BEY (Kastamonu) — Bende
nizin de sözüm var. 

REİS — Fuat Bey, telâş etmeyin. Şimdi Riyasete 
kifayet takriri gelince lehte, aleyhte söz söylendikten 
sonra onu reye vazetmek mecburiyeti vardır. Ka
bul edip etmemek Heyeti Celileye aittir. 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Müzakere kâ
fi değildir. Bir kere bu kanun Şehremaneti rüsumuna 
alt Belediye Kanununa taallûk eden bir kanundur ki 
İkraz Kanunuyle katiyen alâkadar değildir. Bu ka
nunun sonunda bu kanunu icraya Maliye Vekili me
mur mudur denecek, denirse olur mu? Dahiliye Ve
kilinin de memur olması lâzım geliyor. Dahiliye Ve
kilinin memur olduğu 'bir kanun Dahiliye Encüme
ninden geçmezse nasıl müzakere edilir? Bir kere bu 
yarihştır, bunu doğru yola irca etmek lâzımdır. 

YUSUF BEY (Denizli) — O bir merasimden iba
rettir. 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Sonra esas 
hakkında müzakere kâfi değildir. Çünkü 1336 sene
sinden evvelki binalar için de 30 - 40 - 50 belki ikiyüz 
senelik binalar vardır. Bunların yüzde altmışı dul ka--
dınların, sahipsiz yetim çocuklarındır. Bunlar esasen 
âkâr olarak değil, mesken olarak yapılmıştır. Fakat 
gaiayı es'ârın ve ihtiyacın şevkiyle alt katta bir mah
zene g'irmiş, diğer odalarını icara vermiş ve ondan al
dığı icarla geçiniyor. Bu cihet tetkik edilmemiştir. 
Müzakere kâfi değildir. Bu evlerin kimin olduğu tet
kik edilmemiştir. Bu evler kimindir, belli değildir. 
Sonra bu evlerde oturanlar 30, 40, 50 lira maaşlı me
murlardır. Bu memurlar maaşlarının nısfından fazla
sını ev icarına veriyorlar. Vergi bir iki kat olunca icar 
da iki kat olacaktır. Bunun hiç bir kanunla önüne 
geçemeyeceksiniz. Maaşının tamamını da verse bir 
oda bulupta oturamayacaklardır. Bu cihet düşünülme
miştir; bu cihet tetkik olunmak lâzım gelir. Memurla
rın hali tetkik olunmak lâzım gelir. Sonra Ankara' 
da taJbiatıyîe emlâk fiyatı tezayüt etmiştir. Bu kabili 
inkâr değildir. Fakat masrafları da tezayüt etmiştir. 
Ankara'da bir ev evvelce senede yüz Ura masrafla 
kurtulabilirken, şimdi 'bin lira masrafla kurtulmuyor. 
Bunu da nazarı dikkate almak lâzım gelir, bu cihet
ler tetkik edilmemiştir. 

Sonra Ankara'nın merkezî hükümet olmasından 
dolayı iki kat vergi vermesi tecviz olunursa, İstanbul' 
dan da merkezin alınması sebebiyle emlâk fiyatı tenez
zül ettiğinden orada da vergilerin tenkisi lâzım gelir. 
Bu cihet tetkik olunmamıştır, adaletsizliktir, müzake
re kâfi değildir. 

EMİN BEY (Eskişehir) — Efendim! Acaba hepi
mizin meşgul olduğu bu vergi ne kadardır, kaç ku
ruş alıyoruz? 
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KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Usul hakkında 
söyleyecektiniz. 

(REİS — Bendeniz ihtar ederim. Telâş etmeyiniz 
Kâzım Bey. • , 

EMÎN BEY (Eskişehir) — Bendeniz diyorumki, 
İki gündür Meclisi Âliniz bununla meşgul oluyor. 
Evvelen meşgul olduğumuz şey nedir? Böyle bir sınıf 
ayırarak Ankara Şehremanerinin yaptığı masrafların, 
o enkaz halinde olan Ankaralıların eski evlerine biç 
faydası olmadığı halde onlara bir Ankara cezası veri
yoruz, yani buna Ankara cezası demek yakışır. Acaba 
bunun miktarı nedir? Evvelâ bunun bilinmesi lâzım 
gelecektir. 

REİS — Usulü müzakere hakkında söylenecekti. 
REFİK BEY (Konya) — Reis Bey! Usul hak

kında ibir takririm vardır. Lütfen okunsun. Reye ko
nulduğu zaman mesele hallolunacaktır. 

MEHMET FUAT BEY (Kastamonu) — Arka
daşlar! Bu maddenin müzakeresinde arkadaşlardan bîr 
kısmı dediler ki usulsüzdür, bu kanun Dahiliye Veki
linin icra edeceği bir iştir. Binaenaleyh bu maddemin 
Dahiliye Encümeninden geçmesi lâzımdır. Bu, Dahili
ye 'Encümeninden geçmemiştir. Esasen bu cihetten 
usulsüzdür. 

ALİ ŞUURİ BEY (Karesi) — Merasime müteal
lik işi Meclis halletmiştir. 

MHMET FUAT BEY (Devamla) — Çok rica 
ederim arkadaşlar, arada bir hakikat kayboluyor. Aklı 
kasıranemce bu hakikati izah edeceğim : 

Düşünüldüğü gibi, Ankara'nın Emlâk Vergisi art
tığından dolayı... 

ALI RIZA BEY (istanbul) — Usul hakkında ola
caktı efendim. (Gürültüler) 

MEHMET FUAT BEY (Devamla) — Bir hak ve 
hakikati izharı da Meclis reddettikten sonra başka 
bir söze mana kalmıyor. (Gürültüler) 

Rica ederim! Anlaşılmayan bir mesele vardır. Şim
di Defterdarlıktan geliyorum. Elimde vesika vardır. 
Bunu bir dinlemek - âdi bir muhbir dahi olsa - Mecli
si Âlinin vazifesidir. 

Arkadaşlar! Merhamet buyurunuz... (Başka vakit 
söyle sesleri, devam sesleri) Eski vergi nizamnamesi 
mucibince meskenlerden yüzde beş, akarattan yüzde 
on alınırdı. Bu vergi alınırken Ankara Vilâyeti yirmi 
yedi bin lira veriyordu. Bunlara çiftçi vergisi de da-. 
bildi. Şimdi, 14 Haziran 1336 tarihli yeni Müsakka
fat Vergisi Kanunu tatbik ediliyor. Maliye Vekili 
Muhteremi Bey de bunu biliyorlar. Bu tetkik edil
miştir. Marttan itibaren başlanmıştır. Bu kanunlar 

mucibince Ankara emlâki yüz on bin lira vergi ile 
mükellef tutuluyor. Yüzde yirmi beş nispetinde Şehre-
ınanetinln alacağı vergi de on beş bin lira tutuyor. 
Yirmi beş bin lira da temettüden alması icabediyor. 
Kırk bin lira da o, eder yüz elli bin lira. Bu yüz elli 
'bin lira üzerine verginin bir mislini daha aceze, kim
sesiz kadınların meskenlerinden almak Şehremane-
tini ihya etmek midir, yoksa yüz tane aile yıkmak mı
dır? 

ALİ ŞUURİ BEY ^Karesi) — Galiba sen kirada 
oturmuyorsun! 

REİS — Usulü müzakere hakkında söyleyeceksi
niz. 

MEHMET FUAT BEY (Devamla) — Usul hak
kında söylüyorum. (Gürültüler, ayak ; patırtıları) Bu 
da teveccühünüzdür, yani Ankara'ya ve Ankara aha
lisine gösterdiğiniz 'bir teveccühtür. 

ALİ ŞUURl BEY (Karesi) — Usu* haricinde söy
lediğiniz için. Yoksa sizin hakkı kelâmınızı gaspet-
mek istemiyoruz. 

REİS — Kifayet meselesini reyi âlinize arz etmez-. 
den evvel bazı takrirler vardır, onla» okuyacağım. 

Riyaseti Celifeye 
Teklif edilen maddenin Muvazene! Maliye Encü

meni ile katiyen alâkası yoktur. Hini iktizada Belediye 
bütçelerinin murakabesi Dahiliyeye aittir. Bu madde
nin evvelemirde Dahiliye Encümenine havalesini teki 
lif ederim. 

sporum 
Kemal 

REŞİT BEY (Malatya) — Bu takririn aleyhinde 
söyleyeceğim. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Vergi tar. 
lu hakkındaki kanunların Kavanini Maliye Encüme
nine uğraması usulen lâzımdır. Ben dej Kavanini Ma
liye Encümeni Mazbata Muharriri srfatıyle bu mad
denin Kavanini Maliye Encümenine havalesini teklif 
ederim. 

ALİ ŞÛURİ BEY (Karesi) — Meclis bunu dün
kü karanyle hal ve f asletmiştir. Artık bunlarla uğraş
mayalım. 

YUSUF BEY (Denizli) — Vaziyete^ Meclis hâkim^ 
dir. isterse gönderir, isterse göndermez. 

Riyasete i 
GörüMiyorki bu maddenin müzakeresi uzayacak

tır. Bir arkadaşımızın da teklif ettiği veçhile Dahiliye 
Encümenince de tetkikine ihtiyaç vardır. Binaenaleyh 
Şehrentanetine yapılacak İkraz kanunundan bittefrik 
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teklifin Dahiliye Encümenine lıavuüesini ve diğer ka
nunun intacını teklif ederim. 

Konyn 
(Refik 

Riyaseti Celileye 
Dördüncü Madde; Şehremanetine varidat temini 

maksadıyle teklif edilmiş bir maddedir. Muvazene! 
Maliye Encümeniyle bir gûna alâkası yoktur. Doğru
dan doğruya Dahiliye Encümenince tetkiki lâzım ge
len bir maddenin mezkûr encümene havalesini zarurî 
addederek teklif ediyorum* 

Ankara 
İhsan 

Riyaseti Celileye 
Ankara'da emlâk ve akardan mütevellit fazla! 

temettüden dolayı Şehremanetine bir şey verilmek 
lâzım geliyorsa, bunun esas itibariyle kabulüyle buna 
müteallik teklifi kanuninin ihzarı hususunun Dahi
liye Encümenine havalesini teklif ederim. 

Kocaeli 
İbrahim 

Riyaseti Celileye 
Vergi tarhı hakkındaki teklifin Kavanini Maliye 

Encümenine uğraması zaruridir. Mezkûr encümene 
havalesini teklif ederim. 

Yozgat 
Süleyman Sırrı 

RASİH BEY (Antalya) — Memleketin ahvali umu-
ıriiyesi ile alâkadardır, Kavanini Maliye Encümenine 
gitmesi lâzımdır. 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Hasan Fehmi Beyefendinin tek

lif ettikleri madde çok esaslıdır. Bu hususta salâhi-
yettar encümenler meseleyi etraflıca tetkik etmeden 
bir neticeye varmak muvafık değildir. Binaenaleyh 
teklif edilen maddenin evvelâ Dahiliye, badehu Ti
caret Encümenlerine havalesini ve hükümetçe teklif 
olunan lâylhai kanuniyenin müstakillen reye vaz'ını 
teklif eylerim efendim. 

Malatya 
Mahmut Nedim 

Riyaseti Celileye 
1336'dan sonra külli sarfiyatla tamir edilmiş ha

neler hakkında yeniden yapılmış evler gibi muamele 
olunur, kaydının maddeye ilâvesini teklif ederim. 

Van 
Hakkı 

REİS — Efendim, bu tekliflerin hülâsasından şu 
anlaşılabilir. Birisi, bu lâyihadan bu maddenin tefri

ki, ikincisi, tetkik olunmak üzere ait olduğu encüme
ne tevdiidir. Bunları ayrı ayrı reye vazedeceğim. 

ALİ ŞUURİ BEY (Karesi) — Usul hakkında söy
leyeceğim efendim. Bazı ufak zararlar olur ki ihti
yar edilir. Dün Meclisi Âli usul ve merasim hakkın
daki teklifleri birer birer reddetti. Sonra bu teklif 
encümene gitti, bu cihetle meselenin esası kabul edil
miş oldu. Tefrik meselesi kabul edilmedi. Muhte
rem Konya Mebusu Refik Beyefendi takririnde eğer 
tefrik meselesini mevzubahis etmemiş olsalardı, belki 
dünkü müzakeratımızın nakizi bir neticeye varmamış 
olurdu. Bu maddenin bazı ilâvat ve tahrifat dolayı-
siyle reddi ihtimali olmadığı için söylüyorum. Reddi 
teklif edileydi belki mümkün olurdu. Şimdi bunun 
olduğu gibi reye vaz'ından başka çare yoktur. Mec
lisi Âli kararını dün vermiştir. Kerraren Heyeti Celi
leye arz etmesi lâzımdır. 

TALÂT BEY (Ardahan) — Bu ağır bir vergi
dir. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Hükümetten 
gelen teklif ayrıdır. Bununla alâkası yoktur. O son
radan gelmiştir. Esas lâyihada bu teklif yoktur. 

REİS — Efendim, müsaade buyurursanız bir 
noktanın tavazzuhu lâzımdır. Bendeniz zannediyo
rum ki bu teklifleri reye arz etmek tezat teşkil et
mez. Heyeti Celilenin tezahüratından anladığıma gö
re eğer bunları tekrar reye arz edersek maksadı âli 
daha iyi ve* vuzuh ile tecelli edecektir. (Hayır, evet 
sesleri.) Mahzur yoktur. Onun için tekrar reye koy
mak daha ihtiyatlıdır. 

İHSAN HÂMİT BEY (Ergani) — Kanundan 
ayrı olarak mı reye koyacaksınız? 

REİS — Hayır efendim, ondan sonra ayrıca.... 
İHSAN HÂMİT BEY (Ergani) — Tefrik kabul 

edilmedi ki... 
REİS — Dün reye arz ettiğim doğrudan doğruya 

mutlak teklif değildir. Hasan Fehmi Bey tarafından 
ayrıca bir teklifi kanunî yapılması hakkındaki reyi 
arz ettim. Şimdi o başkadır, bu başkadır. 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Dün teklif 
edildi, Meclisi Âli kabul etmedi. 

REİS — Bazı arkadaşlar, kifayetin reye konma
sını teklif ediyorlar. Zannediyorum ki, bu doğru ol
maz. Ihtimalki Heyeti Celile bunu Dahiliye Encü
menine havale edecektir. Kifayetten sonra encümene 
gitmesinde bir mana kalır mı? Ondan sonra daha 
müzakere açılabilir mi? Onun için surete taallûk eden 
takrirleri halledelim, ondan sonra kifayeti reye arz 
ederiz. 
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ZÜLFÜ BEY (Diyarbekir) — Reis Beyefendi! Ma
demki kifayeti müzakere reye konmadı, bana söz ve
rin... 

MUSA KÂZIM BEY (Konya) — Efendim! Ha
san Fehmi Bey tarafından teklif edilen teklifi kanu
nî, nazarı dikkate alınarak Muvazenei Maliye Encü
menine gönderilmiştir. Encümen, varidata taallûk ve 
salâhiyeti dahilinde bulunmak itibariyle bir maddei 
kanuniye tespit etmiş ve Meclisi Âliye takdim etmiş
tir. 

Şimdi, ceryanı müzakereden, Belediyeye taallûk 
etmek ve şehremanetine de müteallik bulunmak iti
bariyle Dahiliye Encümeninin de bu lâyihai kanuni
ye üzerinde bir noktai nazar dermeyan etmesi zaru
rî olduğu tezahür ediyor. Bu da doğru ve haklı bir 
taleptir. 

Ancak, nazarı itibare alınmış ve hakkında karar 
verilmiş bir maddei kanuniyenin ahiren vâki olan bir 
teklif neticesinde encümene havalesi caiz olur mu? 
(Elcevap sesleri) Ye dünkü kararla bugünkü karar 
arasında bu cihetten tenakus olur mu? Bu noktalar 
üzerinde teceddüt ediliyor. Halbuki mucibi tereddüt 
bir şey yoktur. Çünkü maddei kanuniye kabul edil
miş değil, ihzar ve Meclisi Âlinin müzakeresine va
zedilmek üzere encümene verilmiş ve encümen de 
ihzar ettiği lâyihai kanuniyeyi Meclisin nazarı müna
kaşasına arz etmiştir. Yani takrir, kabulü kati ile ka
bul edilmiş değildir ki bugün Dahiliye Encümenine 
sevk karan ile bir tenakus ve tezat teşkil etsin. Şu 
halde maddei kanuniyenin esas itibariyle işlenebile
cek ve şehremaneti için muvazenei umumiyeden para 
tefrik ederken şu veya bu menabü maliyeden de mun
zam bir şekilde muavenet etmek imkânı varsa ve bu 
da Ankara âkaratınm vaziyeti ile mütenasip ise, Öyle 
zannederim ki Dahiliye Encümeni de tamamiyle ret 
edilmeyecek olan bu kanunu kabul edilebilecek bir 
şekilde gönderecektir. Dahiliye Encümenine gönder
mekte prensip itibariyle hiç bir mahzur ve hiç bir te
zat yoktur. Dahiliye Encümeninde görüşüldükten son
ra gelirse, çok esaslı bir surette müzakere edilir ve 
mesele bir neticeye erer. Bunun için Dahiliye Encü
menine gitsin. (Doğru sesleri.) _ * 

REİS — Daha ziyade tafsilâta lüzum yoktur. Re
ye müracaat ediyorum. Bu teklifin derdesti müzakere 
olan lâyihadan tefrikini kabul edenler... Etmeyenler... 
Tefriki kabul olunmuştur. Teklifin Dahiliye Encü
menine havalesini arz ediyorum. Teklifin Dahiliye 
Encümenine havalesini kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmişti]'. Dahiliye Encümenine havale ediyo
ruz. 

MAHMUT NEDİM BEY (Malatya) — Tekli
fimi geri alıyorum efendim. 

REİS — Süleyman Sırrı Bey arkadaşımız Kava-
nini Maliye Encümenine de havalesini teklif ediyor
lar. Bunu arz ediyorum. 

RAGIP BEY (Kütahya) — Kavanini Maliye En
cümeni namına mazbata muharriri istiyor, reye kon
maz, doğrudan doğruya Kavanini Maliye Encümeni
ne gider. 

ŞEFİK BEY (Bayezıt) — Kavanini Maliye En
cümeni Reisi namına istiyorum, taallûku vardır. 

İHSAN HÂMİT BEY (Ergani) -4 Encümen ne 
vakit toplanmıştır da karar vermiştir?. 

REFİK BEY (Konya) — Efendim] Encümen ta
lep ediyor. Anladık, Encümen Reisi, j Mazbata Mu
harriri isteyebilir. Fakat Encümenlerinden geçen lâ
yihai isteyebilirler. Bu kanun henüz Encümenlerine 

* hiç uğramamıştır ki istemeye haklan olsun. Herhalde 
reye konmak zaruridir. 

HÜSEYİN BAKİ BEY (Burdur) 4 Efendim, be
nim kifayeti müzakere hakkındaki takririm ne oldu? 
(Handeler.) 

REİS — Efendim, reye konamaz.: Encümene gi
diyor. Kifayeti müzakere kabul olunduktan sonra 
encümene gitmez, sonra bîr daha müzakere açama-
yız. 

Teklifi Kavanini Maliye Encümeni de istiyor, tev
dii zaruridir. 

REFİK BEY (Konya) — Niçin zarurî olsun? Usu
le muhaliftir. Encümenden geçmemiş bir kanunu en
cümen ne salâhiyetle ister? Bu usule muvafık değil
dir. Heyeti Umumiyeye arz edilmiş bir tekliftir. Bi
naenaleyh Heyeti Umumiyenin karariyle gidebilir. 

MUSA KÂZIM BEY (Konya) — j Efendim, ben 
usulden bahsedeceğim. Herhangi encümenden gelen 
teklifi kanuninin esnayı müzakeresinde o teklifi en
cümen alabilir ve verilir. Fakat bu doğrudan doğru
ya bir arkadaşımız tarafından verilen j bir teklifi ka
nunidir. Kavanini Maliye Encümeninden gelmiş bir 
teklifi kanunî değildir. Kavanini Maliye Encümenini 
alâkadar etmemiş ve oradan gelmemiştir. Şimdi bu
nu kavanini Maliye Encümenine de i gönderilmesini 
kabul edersek, yann ben de Adliye Encümeni namı
na isterim, öbürü de Ziraat Encümeni namına is
ter, her isteyene verilecek midir? Burnun .için herhan
gi bir kanunun verilip verilmeyeceğinin münakaşası 
lâzımdır. Herhangi bir arkadaşımız, bejn encümen na
mına istiyorum derse verilemez. Verilirse oradan çık^ 
mayabiür. (Doğru sesleri.) 
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REİS — Efendim, Kavanini Maliye Encümenine 
havale edilip edilmemesini reye arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul olunmamıştır. Dahili
ye Encümenine havalesini kabul buyurdunuz. Yan 
Mebusu Hakkı Beyin de bir teklifi vardır. Onu da 
beraberce Encümene göndereceğiz. 

Şehremanetine yapılacak ikraz hakkındaki lâyi
hanın yalnız iki maddesi kalmıştır. Okunacaktı : 

Madde 4, — Bu kanun neşri tarihinden muteber
dir. 

RElS — Maddeyi kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Bu kanunun ahkâmım icraya Da
hiliye ve Maliye Vekilleri memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul olunmuştur. 

Efendim, Evkaf Müdiriyeti Umumiyesine ait olan 
lâyihai ikinci defa ve bu lâyihayı da birinci defa 
olarak reye vazediyorum. Eskişehir dairet intihabiye-

sinden rey toplamaya başlayacağız. (Reyler top
landı.) 

Efendim, henüz reyini istimal etmeyen arkadaş 
varsa lütfen istimal buyursun! İstihsali âra hitam bul
muştur. Neticeyi arayı arz ediyorum: 

Evkaf Müdiriyeti Umumiyesine ait üç aylık Tah
sisatı Munzamına Kanununun mevkii meriyete vazına 
kadar ifa olunacak hidemat hakkındaki kanunun ikin
ci defa reye vazında reye iştirak eden azanın adedi 
(128) dir. İkinci defa reye konulduğundan dolayı 
muamele tamamdır. Kanun (128) rey ile kabul edil
miştir. 

Ankara Şehremanetine 2 milyon lira ikraz hak
kındaki kanuna rey veren azanın adedi (135) tir. Ni
sap yoktur. İkinci defa reye vazedilecektir. 

Ekseriyetimiz olmadığı cihetle Cumartesi günü 
saat on dörtte içtima edilmek üzere celseye nihayet 
veriyorum. 

Hitamı Müzakerat; Saat : 15,45 

«> 
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Evkaf Müdürliyeti Umumiyesine ait Üç Aylık Tahsisatı Munzamma Kanununun Mevkii Meriyete Yazına 
Kadar İfa Olunacak Hidemat Hakkındaki Kanunun İkinci Defa Reye Yazı Neticesi 

(Kanun Kabul edilmiştir.) 
Âza adedi : 2 
] 

87 
Heye iştirak edenler : 128 
Kabul edenler : 128 
] 
] 
] 

Reddedenler : 
Müstenkifler : 
Münhaller : 

— 
K 

2 
Reye iştirak etmeyenler : 157 

' 

ADANA 
îsmadl Safa B, 
Kemal B, 

AFYONKARAHİSAR 
îzzet Ulvi B. 
Kâmil B. 
Musa Kâzım B. 
Ruşen Eşref B. 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 

AMASYAN 
Ali Rıza B. 
Esat B. 

ANKARA 
Ali B.
Ali Fuat Paşa 
İhsan B. 
Şakir B. 

ANTALYA 
Rasih B. 

ARDAHAN 
Talât B. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
Dr. Mazhar B. 

BAYEZİD 
Şefik B. 

BİGA 
Mehmet B. 
Şükrü B. 

BİTLİS 
Muhittin Nâmi B. 

BOLU 
Dr. Emin Cemal B. 

BÖZOK 
Ahmet Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 

[Kabul Edenler] 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 
Nurettin Paşa 

BURSA 
Mustafa Fahri B. 
Nurettin Paşa 

CANİK 
Süleyman Necmi B. 

ÇANKIRI 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
İsmail Kemal B. 
İsmet B. 
Ziya B. 

DENİZLİ 
Yusuf B. 

DERSİM 
Ahmet Şükrü B. 

DİYÂRBEKİR 
Cavit B. 
Feyzi B. 
İbrahim Tâli B. 
Zülfi B. 

EDİRNE 
.Faik B. 
Hüseyin Rıfkı B. 

. ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Muhittin B. 
Mustafa B. 
Naci B. 

ERGANİ 
İhsan B. 
İhsan Hâmit B. 
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Kâzım Vehbi B. 
ERTUĞRUL 

Halil B, 
ERZURUM 

Câzim B. 
Münir Hüsrev B. 
Raif B. 
Ziyaettin B. 

ESKİŞEHİR 
Emin B. 

GAZİANTEP 
Ferit B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GİRESUN 
Kâzım B. 

GÜMÜŞHANE 
Hasan Fehmi B. 

HAKKÂRİ 
Nazmi B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. 
Mükerrem B. 

İSTANBUL 
Akçoraoğlu Yusuf B. 
Ali Rıza.B. 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Edip Servet B. 
Kâzım Karabekir Paşa 

İZMİR 
Kâmil B. 
Münir B. 

KARESİ fc 

Hulusi B. 
KASTAMONU 

Ali Nazmi B. 
Ali Rıza B. 
Halit B. 

) — 

| 

Hasan Fehmi B. 
Mehmet Fuat B. 

KAfSERt 
Ahmet Hilnii B. 
Dr. Halit Bl 
Zeki B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuat B; 
Şevket B. ; 

KOCAELİ 
İbrahim B. 
İbrahim Sürjeyya B. 
Mustafa B. 

KONYA 
Eyüp Sabrı B. 
Fuat B. 
Musa Kâzımı B. 
Mustafa B.; 

Mustafa Fejyzi B. 
Naim Hâzırı B. 
Refik B. ; 

KÜTAHYA 
Faik B. 
Rağıp B. 

MALATYA 
Dr. Hilmi Ş.
Mahmut Nfedim B. 
Reşit B. 

M^\RAŞ 
Abdülkadir B. 
Mehmet BJ 
Mithat B. 

MARDİN 
Abdülgani 
Abdülrezza 

MI 
Esat B. 

B. 
k B. 
İNTEŞE 

Yunus Na4i B. 

li 
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MERSÎN 
Besim B. 

MUŞ 
Osman Kadri B. 

NİĞDE 
Ata B. 

ORDU 
Hamdi B, 
İsmail B. 
Recai B. 

ADANA 
Zamir B. 

AFYONKARAHİSAR 
Ali B. (Ankara İstiklâl 
Mah. Reisi.) 
Sadık B. (M.) 

AKSARAY 
Mustafa Vehbi B. 
Neşet B. 

AMASYA 
Nafiz B. 

ANKARA 
Gazi Mustafa Kemal 
Paşa (Reisicumhur) 
Hilmi B. 

ANTALYA 
Ahmet Saki B. 
Hasan Sıtkı B. (M.) 
Murat B. 

ARDAHAN 
Tahsin B. 

AYDIN 
Dr. Reşit Galib B. (An
kara İstiklâl Mah. Âzası) 
Mithat B. 
Tahsin B. (M.) , 

BAYEZİD 
Süleyman Sudi B. (M.) 

BİGA 
Samih Rifat B. 

BOLU 
Cevat Abbas B. 
Falih Rıfkı B. 
Mehmet Vasfi B. 
Şükrü B. 

BOZOK 
Avni B. (Şark İstiklâl 
Mah. Âzası) 

RİZE 
Esat B. 
Fuat B. 
Hasan Cavit B. 

SARUHAN 
Ethem B. 
Kemal B. 
Yaşar B. 

SİVAS 
Dr. Ömer Şevki B. 

(Reye İştirak 

Salih B. 
BURDUR 

Mustafa Şeref B. (M.) 

BURSA 
Necati B. 
Osman Nuri B. (M.) 
Refet B. 

CANİK 
Cavit Paşa 
Talât Avni B. 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa 
İhsan B. (V.) 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdülhalik B. 
(M.) 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. (M.) 
Münir B. 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. (M.) 
Necip Ali B. (Ankara İs
tiklâl Mah. M. U.) 

DERSİM 
Feridun Fikri B. (M.) 

DİYARBEKİR 
Şeref B. 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 

ELÂZİZ 
Süleyman B. (M.) 

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet B. 
Dr. Fikret B. 

SİVEREK 
Halil Fahri B. 
Mahmut B. 

ŞARKİ KARAHÎSAR 
Âli Sururi B. 

TEKİRDAĞ 
Cemil B. 

TOKAD 
Emin B. 

Etmeyenler) 

İbrahim B. 
Rasim B. (M.) 

ERZİNCAN 
Abdülhak B. 
Sabit B. (M.) 

ERZURUM 
Halet B. 
Rüştü Paşa 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azrni B. 
Arif B. 

GAZİANTEP 
Ahmet Remzi B. (M.) 
Ali Cenanî B. 
Kılıç Ali B.. (Ankara İs
tiklâl Mah. Âzası) 
Şahin B. (M.) 

GENÇ 
Muhittin B. 

GİRESUN 
Hacim Muhittin B. (Şark 
İstiklâl Mah. Reisi) 
Hakkı Tarık B. (M.) 
Şevket B. 
Tahir B. (M.) 

GÜMÜŞHANE 
Cemal Hüsnü B. (M.) 
Zeki B. (M.) 

HAKKÂRİ 
Asâf B. (İ. M.) 

İSPARTA 
İbrahim B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. (M.) 
Emin B. 

İSTANBUL 
Ahmet Muhtar B. 
Behiç B. (V.) 

TRABZON 
Abdullah B. 
Ahmet Muhtar B. 
Rahmi B. 
Süleyman Sırrı B. 

URFA 
Refet B. 

VAN 
Hakkı B. 
İbrahim B. 

Dr. Refik B. (V.) 
Hamdi B. 
Hamdullah Suphi B. 
Hüseyin Rauf B. 
İsmail Canbulat B. (M.) 
Refet Paşa 
Tevfik Kâmil B. 

İZMİR 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Mahmut Celâl B. 
Mahmut Esad B. (V.) 
Mustafa Necati B. (V.) 
Mustafa Rahmi B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

KARESİ 
Ahmet Süreyya B. (Şark 
İstiklâl Mah. M. U.) 
Ali Şuuri B„ 
Haydar Adil B. 
Kâzım Paşa 
Mehmet Cavit B. 
Mehmet Vehbi B. 
Osman Niyazi B. 

KARS 
Ağaoğlu Ahmet B. 
Ömer B. 

KASTAMONU 
Necmettin Molla B. (M.) 
Veled Çelebi B. 

KAYSERİ 
Sabit B. 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza B. 
Lûtfi Müfit B. (Şark İs
tiklâl Mah. Âzası) 
Yahya Galip B. (M.) 
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KOCAELİ 
Saffet B 
Şükrü B 

KONYA 
Bekir B, 
Kâzım Hüsnü B. (M.) 
Tevfik Fikret B. (M.) 

KOZAN 
Ali Sahip B. (Şark İstik
lâl Mah. Âzası) 
Ali Sadi B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Nuri B, 
Recep B. (V.) 
Rıza B. (M.) 

MALATYA 
Bedir B., 
İsmet Paşa (Başvekil) 

MARAŞ 
Tahsin B. 

MARDİN 
Ali Rıza B. 
Necip B. (M.) 
Yakup Kadri B. 

MENTEŞE 
Şükrü Kaya B. 

MERSİN 
Niyazi B* 

MUŞ 
İlyas Sami B. (M.) 
Rıza B. 

NİĞDE 
Ebubekir Hazım B. (M.) 
Galip B. (M.) 
Halit B. 

ORDU 
Faik B. 
Halil Sıtkı B. 

RİZE 
Ali B. 
Ekrem B. 

[Münf 

İstanbul 
Manisa 

SARUHAN 
Abidin B. 
Mehmet Sabri B. 
Mustafa Fevzi B. 

SİİRT 
Halil Hulki B. 
Mahmut B. 

SİNOP 
Dr. Rıza Nur B. 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. 

SİVAS 
Halis Turgut B. 
Muammer B. 
Rahmi B. 
Rasim B. 
Ziyaettin B. 

SİVEREK 
Kadri Ahmet B. 

ŞARKİ KARAHİSAR 
İsmail B. 
Mehmet Emin B. 

mller] 
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TEKİRDAĞ 
Faik B. 

TOKAD 
Bekir Sami B. 
Kâmil B. 
Mustafa Vaşfi B. 

TRABZON 
Hasan B. 
Nebizade Hamdi B. 
Şefik B. 

URFA 
, Ali B. 

Saffet B. 
Yahya .Kemal B. 

VAN 
Münip B< 

ZONGULDAK 
Halil B. 
Ragıp B. 
Tunalı Hilmi B. 
Yusuf Ziya B. 

Toplam 
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(Nisap, hasıl olmamıştır.) 
Âza adedi : 287 
Reye iştirak edenler : 135 
Kabul edenler : 123 
Reddedenler : 
Müstenkifler : 
Münhaller : 

9 
3 
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Reye iştirak etmeyenler : 150 

ADANA 1 
İsmail Safa B. 
Kemal B. 
AFYONKARAHİSAR 

Ali B. 
izzet Ulvi B. 
Kâmil B. 
Musaı Kâzım B. 
Ruşen Eşref B. 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 

AMASYA 
Ali Rıza B. 
Nafiz B. 

ANKARA 
Ali B. 
Âli Fuat Paşa 
ihsan B, 
Şakir B. i 

ANTALYA 
Rasih B. 

ARDAHAN 
Talât B. 

ARTVİN 
Hümi B. 

AYDIN 
Dr. Mazhar B. 
Dr. Reşit Galib B. 

BAYEZİD 
Şefik B. 

BİGA 
Mehmet B 
Şükrü B. 

BİTLİS 
Muhittin Nâmi B. 

BOLU 
Dr. Emin Cemal B. 

[Kabul Edenler] 

BOZOK 1 
. Ahmet Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 

CANİK 
Süleyman Necmi B. 

ÇANKIRI 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
İsmail Kemal B. 
İsmet B. ' 
Ziya B. 

DENİZLİ 
Necip Ali B. 

DERSİM 
Ahmet Şükrü B. 

DİYARBEKİR 
Cavit B. 
Feyzi B. 
İbrahim Tâli B. 
Şeref B. 
Zülfi Ö. 

EDİRNE 
Faik B. 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Muhittin B. 
Mustafa B. 
Naci B. 

I 

ERGANİ 
İhsan Hâmit B. 
Kâzım Vehbi B. 

ERTUĞRUL 
Halil B. 

ERZİNCAN 
Abdülhak B. 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi B. 
Emin B. 

GAZİANTEP 
Ferit B. 
Kılıç Ali B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GENÇ 
Muhittin B. 

GİRESUN 
Kâzım B. 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi B. 

HAKKÂRİ 
Nazmi B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. 

. Mükerrem B. 
İSTANBUL 

Akçoraoğlu Yusuf B. 
Ali Rıza B. 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Edip Servet B. 
Kâzım Karabekir Paşa 

İZMİR 
Kâmil B< 
Münir B. 

KASTAMONU 
Ali Nazmi B. 

I Ali Rıza B. 

Hasan Fehmi B. 
Mehmet Fuat B. 

KAYSERİ 
Ahmet Hilmi B. 
Dr. Halk B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuat B, 
Şevket B. 

KOCAELİ 
İbrahim B. 
İbrahim Süreyya B. 
Saffet B. 

KONYA 
Eyüp Sabri B. 
Fuat B. 
Musa Kâzım B. 
Mustafa B. 
Mustafa Feyzi B. 
Naim Hazım B. 
Refik B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 

i Faik B. 
Nuri B. 
Rağıp B, 

MALATYA 
Dr. Hilmi B. 
Mahmut Nedim. B. 
Reşit B. 

I MARAŞ 
Abdülkadir B. 
Mithat B. 

MARDİN 
1 Abdülgani B. 
1 Abdülrezzak B. 
| MENTEŞE 
!• Esat B. 
| Yunus Nadi B. 
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MUŞ 
Osman Kadi B. 

NİĞDE 
Ata B. 

ORDU 
Hamdi B. 
ismail B. 
Recai B. 

RtZE 
Esat B. 

BURSA 

Nurettin Paşa 

ERGANİ 

ihsan B. 

ADANA 
Zami B. 
AFYONKARAHİSAR 

Sadık B. 
AKSARAY 

Mustafa Vehbi B. 
Neşet B. 

AMASYA 
Esat B. 

ANKARA 
Gazi Mustafa Kemal 
Paşa (Reisicumhur) 
Hilmi B. 

ANTALYA 
Ahmet Saki B. 
Hasan Sıtkı B. 
Murat B. 

ARDAHAN 
Tahsin B. 
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Fuat B. 
Hasan Cavit B. 

SARUHAN 
Ethem B. 
Kemal B. 
Yaşar B. 

SİVAS 
Dr. Ömer Şevki B. 

. 1926 C : 1 

SİVEREK 

Halil Fahri B. 
Mahmut B. 

ŞARKİ KARAHİSAR 

A.1İ Sururi B. 

TEKİRDAĞ 
Cemil B. 

[Reddedenler] 

ERZURUM 

Ziyaettin B. 

KARESİ 

Hulusi B. 

KASTAMONU 
Halit B. 

KAYSERİ 
Zeki B. 

1 KOCAELİ 
Mustafa B. 

[Müstenkifler] 

ERZURUM 
Cazım B. 
Raif B. 

[Münl 

İstanbul 
Saruhan 

Toplam 

TRABZON 

Süleyman Sırrı B. 

laller] 

: 1 
: 1 

2 

]Reye İştirak Etmeyenler[ 

AYDIN j 
Mithat B. 
Tahsin B. 

BAYEZİD 
Süleyman Sudi B. 

BtGA 
Samih Rifat B. 

BOLU 
Cevat Abbas B. 
Falih Rıfkı B. 
Mehmet Vasfi B. 
Şükrü Bey 

BOZOK 
Avni B. 
Salih B. 

BURDUR 
Mustafa Şeref B. 

BURSA 
Necati B. 

Osman Nuri B. 
Refet B. 

CANİK 
Oa<vit Paşa 
Talât Avni B. 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa 
ihsan B. 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdülhalik B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
Münir B. 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 
Yusuf B. 

DERSİM 
Feridun Fikri B. 

TOKAD 
Emin B. 

TRABZON 
Ahmet Muhtar B. 

URFA 
Refet B. 

VAN 
Hakkı B. 
ibrahim B. 

MERSİN 

Besim B. 

TRABZON 

Rahmi B. 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 

ELÂZİZ 
Süleyman B. 

ERTUÖRUL 
Ahmet İffet B. 
Dr. Fikret B. 
ibrahim B. 
Rasim B. 

ERZİNCAN 
Sabit B. 

ERZURUM 
Halet B. 
Münir Hüsrev B. 
Rüştü Paşa 

ESKİŞEHİR 
Arif B. 

GAZİANTEP 
Ahmet Remzi B. 
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Ali Cenanı B 
Şahin B. 

GİRESUN 
Hacim Muhittin B. 
Hakkı Tarık B. 
Şevket B. 
Tahir B. 

GÜMÜŞANE 
Cemal Hüsnü B. 
Zeki B. 

HAKKÂRİ 
Âsâf B. 

İSPARTA 
ibrahim B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 
Emin B. 

İSTANBUL 
Ahmet Muhtar B. 
Behiç B. 
Dr, Refik B. 
Hamdi B. 
Hamdullah Suphi B. 
Hüseyin Rauf B. 
İsmail Canbulat B. 
Refet Paşa 
Tevfik Kâmil B. 

İZMİR 
Dr. Tevfik Rüştü B. 
Mahmut Celâl B. 
Mahmut Esad B. 
Mustafa Necati B. 
Mustafa Rahmi B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

KARESİ 
Ahmet Süreyya B, 
Ali Şüuri B. 
Haydar Adil B. 
Kâzım Paşa 
Mehmet Cavit B. 
Mehmet Vehbi B. 
Osman Niyazi B. 

KARS 
Ağaoğlu Ahmet B. 
Ömer B. 

KASTAMONU 
Necmettin Molla B. 
Veled Çelebi B. 

KAYSERİ 
Sabit B. 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza B. 
Lütfi Müfit B. 
Yahya Galip B. 

KOCAELİ 
Şükrü B. 

KONYA 
Bekir B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Tevfik Fikret B. 

KOZAN 
Ali Sahip B. 
Ali Sadi B. 

KÜTAHYA 
Recep B. 
Rızıa B. 

MALATYA 
Bedir B. 
İsmet Paşa 

MARAŞ 
Mehmet B. 
Tahsili B. 

MARDİN 
Ali Rıza B. 
Necip B. 
Yakup Kadri B. 

MENTEŞE 
Şükrü Kaya B. 

MERSİN 
Niyazi B. 

MUŞ 
Ilyas Sami B. 
Rıza B. 

NİĞDE 
Ebubekir Hazım B. 
Galip B. 
Halit B. 

ORDU 
Faik B. 
Halil Sıtkı B. 

RİZE 
Ali B. 
Ekrem B. 

SARUHAN 
Abidin B. 
Mehmet Sabri B. 
Mustafa Fevzi B. 

SİİRT 
Halil Hulki B. 
Mahmut B. 

SİNOP 
Dr. Rıza Nur B. 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. 

SİVAS 
Halis Tugut B. 
Muammer B. 
Rahmi B. 
Rasim B. 
Ziyaettin B. 

SİVEREK 
Kadri Ahmet B. 

ŞARKİ KARAHİSÂR 
ismail B. 
Mehmet Emin B. 

TEKİRDAĞ 
Faik B. 

TOKAD 
Bekir Sami B. 
Kâmil B. 
Mustafa Vasfi. B. 

TRABZON 
Abdullah B. 
Hasan B. 
Nebizade Hamdi B. 
Şefik B. 

URFA 
Ali B. 
Saffet B. 
Yahya Kemal B. 

VAN 
Münip B. 

ZONGULDAK 
Halil B. 
Ragıp B. 
Tunalı Hilmi B. 
Yusuf Ziya B. 
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