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BtRİNCÎ CELSE 

Açılma 'Saati : 3,20 fiad^szev^d 

REİS : Mustafa KemM Paşa Hazretleri 

iKÂTntPÜER : Haydar Bey (Kütahya), IFeyyatz Â l (Bey ((Yozgat) 

REİS PAŞA — Celseyi ajçıyorum efendim. Zapttı 
sabık hulâsası okunacak. (Zaptı sabık hulâsası kâtip 
Haydar Bey <Kültahya) tarafından okundu). 

1. — ZAPTI SABİK HULÂSASI 

'Birinci Celse 
Reisi Sam Celâlettin Arif Beyefendimin tahtı Ri

yasetlerinde birinci celse zevali saat üçte Mk'ajt ettü. 
Zaptı ısalbık IkıraaJt ediiîeerik aynen kalbul ölündü. Di-
yarbekk* MdbuSu Hamdi Beyin tetkıkatı temyiziyddıe 
harçların tenkisına, ve Sitint Mebustı Mustafa Sabri 
Beyin İstinaf mahkemderinin lâğvine ve sulh hâkim
leri kanununum ibiır maddesinin tadiline ve Trabzon 
'Mdbusu Ali Şükrü Beyin sui isitimalâtı men ve suıi is-
ıtimal ile iddihar edilmiş servetlerin istirdadına dair 
teklifi kanunileri Lâyiha Encümenine havale edildi. 
Demirci muzafferiyetti münasebetiyle oraya bir heyet 
izamına dair Karalsi mebuslarının takriri Refîs Paşa 
Hazretlerinin avddfclerine tehir edilmiş ve Kırşehir Me
busu Rıza Beyin beyanatı talhırliriyelsi okunmuştur. Van 
posta ve telgraf memurlarının ına'aJş alamadıkları es
babının Müdüriyeti umumiyeden sualine dair Bitlis 
mebuslarının takriri Dahiliye Vekâletine, Bayezit li
vasının müstakil olmasına dair Süleyman Südi ve Şev
ket Beylerde refiki tarafından verilip Lâyiha Encü
menine havale edilen (teklifi kanuninin nazarı diikka-
ta alınmaya şayan olduğunu natık encümen mazbata
sı Dahilîye EncÜmlenine ve rabalbeti adliye hakikınidia 
©ursa Mebusu Emlin Beyin teklifinin redidlihe dalir Lâ
yiha Encümeni mazbatası nazarı dikkate alınmayarak 
teklifi kanuni Adiliye ve 'Sıhhiye encümenlerine haiva--
le edildi. Mahallerinden gelmeyen mdbuslarıfo yerleri
ne düğerlerinin intihabına ve saireye dair Sivas Mdbu
su Mustafa Taiki Efendinin teklifi kanunisi üzerine 
tadifen nazarı dikkate alındığına dair Lâyiha Encü
meni mazbatası kıraat >ve Kanunu Esasi Encümenine 
havale edildi. Ahzı asker şubelerinin lâğVine dair İz
mit Mebusu Hamdi Beyin verdiği takrir üzerine ha
len ilgası hakkındaki teklifin gayri varit bulunduğu
na dair Lâyiha Encümeni mazbatası kıraat ve bu bap
taki müzakerattan sonra encümen mazbatası nazarı 

dikkate alınmayarak takrir Müdaf aai Milliye Encüme
nine havale edildi. Haymanada muhacirlerden1 dört 
şahsın kastedildiğine ve saireye dajr Bitlis Mebuisu 
Sadüllah Beyle üç refiki tarafından verilip Dahiliye 
Encümenine havale edilen takrir üzerine muhaclirin 
kısmı hakkındaki mutal'ealt diğer mazbatada, beyan 
edilmiş olduğundan katillerin derdesti Ih'akkındiaki tak-
ririn Dalhiliye Vekâletine tebliğine dalir encümen maz
batası kıraat ve kabul ve neticesinin inbası Dahiliye 
Vekâletine havale edildi. Konya'daki mulhacMbre dair 
'BMis Mebusu Resul Beyin takriri üzerine hanedan 
namıyle verilen maaşatın kemakân (tesviyesi hususu
nun Dalhiliye ve ihtilası bildirilen Akşehir malmüdü
rü hakkındaki tahkikatın teteri ve takibiyle neticeSinlin 
bildirilme'si Maliye Vekâleti cdilelerine havalesine 
dair Dahiilye Encümenli mazbatası 'kıraat ve kabul 
edlilidi. Mektepler hakkmldaki Sivas Mebusu Talki Efen
di tarafından verilen teklifin aidiyeti cihetiyle Maarif 
Encümenine havalesine dalir Dahiliye Encümeni maz-
baitası kıraat ve kabul olunduktan sonra, celsei hafiye 
alkit ve ön dakifcat teneffüs edilmek üzere celseye ni
hayet verilmiştir, 

İkinci Celse Hafidir 
"Üçünöü CeHse 

Reisi Slani Celâletttin Arif Beyefendinin tahtı Ri
yasetlerinde üçüncü celse zevali saat altıda inikat 
e!den heyet aızasından bazı zevatın beyanatı istilma 
edildikten sonra Reis Paşa Hazretleri tarafından yarın 
ayni saatte içtima edilmek üzere celse saat yedi bu
çukta taltül edlildi. ' 

Reis (Kâtip 
M. Kemal Feyyaz Âli 

Kâtip 
Haydan 

RÖİS PAŞA — Zabıt hakkında söz söylemek is
teyen var mı? 

— 166 
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(Kabul «esleri). Kalbini edenler lütfen ellerini kal
dırsınlar. (Eller kalkar). Pelki kalbul olundu efendim. 

REİS PAŞA — Heyeti Veöeden mevrut bazı 
evrak vardır ef endüm. Sıraisiyle okunacaik. 

4. — LÂYİHALAR 

1. — Ziraat {Bankasının 1336 senesi mayısından 
eylül nihayetine kadar beş aylık muhassasatı hakkın
da bütçe kanunu lâyihası. 

'(Ziraat Bankası bütçesine dair Heyeti Vekiiledlen 
gelen teskere 'kıraat olundu) : 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Ziraat Bankasının 1336 senesi mayısından itibaren 

eylül nihayetine kadar beş aylık mulhassasatı hakkın
da umuru Maliye Vekâletince tanzim kılıma kanım 
lâyihası ve eslbalbı mucibe mazbatası Heyeti VefcMedie 
dedettezdkkür taisvip edilerek berayi müzakere Bü
yük Millet Meclîsi Riyasetine irsali takarrür etmiş 
olmakla ifayı muktezasını rica ederim. 

REdS PAŞA — isterseniz Müvazenei Maliye en
cümenine gönderelim (Maliyeye sekleri). 

S. — TEZKERELER 

1. — Yunusoğlu Mustafanın bakiyei müddeti ce-
zaiyesinin affına dair Adliye Vekâleti tezkeresi. 

(Adiliye Vekâletinden mevrut tezkere okundu) : 
Büyük Millet Meclisi Riyalseti Celilesine 

Müstedi merkum Yunusoğlu Mustafanın bakiyei 
müddeti cezaiyesinin aıffı hususu teemmül buyurul-
mak üzere ta'kdim kılındı. 

REİS PAŞA — Adliye Encümenine havale ede
lim efendim. 

2. — Kara Alioğlu Durmuşun bakiyei müddeti 
cezaiyesinin affına dair Adliye Vekâleti tezkeresi. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Kız kaçırmaktan bir buçufk seneye mahkûm ve 

gayri 'kaibili tedavi marazla malûl olduğu merbut ev
rak münderecatından anlaşılan Kara Alüoğhı Durmuş 
hakkında muamele! muıktaziye ifa edilmek üzere arz 
ve takdim kılındı efendim.. 

REİS PAŞA — Bunu da Adliye Encümenine ha,-
vale edelim., 

3. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm Mehmetoğlu 
Yusuf hakkındaki evrakın gönderildiğine dair Adliye 
Vekâleti tezkeresi. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Mehmettoğılu Yusuf çavuşun hiyaneti vataniyeden 

naşi üç sene müddetle küreğe konulmasına dair Bün
yan bidayet mahkemesi ceza dairesinden sadır olan 
foük'üim ve ilâm Büyük Millet Meclisince tetkik ve tas
dik buyurulmak üzere evrakı müteferrikamı ile maan 
talkdîm kılındı., 

REİÎS PAŞA — Bunu da Adliye Encümenine 
£ önderelim. 

OPERATÖR 'fiMİN BEY ıtfBursa) ~ Ayni zaman
da Sıhhiyeye de gitsin. Efendim rapor Sıhhiye Encü
menine de uğrarsa iyi olur. Çünkü eskiden yakılan 
muamelâtta Talba'beti Adliye Encümenine uğramak 
âdetti. Ayni vazifeyi şimdi Sıhhiye Encümeni göre
bilir. Sıhhiye Encümenine de raporun tetkiki için ha
vale edilsin* 

RBÎS PAŞA — Son muamelede Sıhhiye Encüme
nine havalesi tensip ediliyor mu? Kabul edenler elle
rini kaldırsınlar. (EMer kalkar). 'Ekseriyet yoktur efen
dim. O halde yalnız Adliye Encümenine gönderiyo-. 

İCRA VEKİLLERİ MUAMELÂTI 

/. — Heyeti murahhasa azası olarak Moskova'da 
bulunmakta olan Hariciye Vekili Bekir Sami, İktisat 
Vekili Yusuf Kemal Beylerin avdetlerine kadar yerle
rine birer vekil intihabına dair Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti tezkeresi. 

REİS PAŞA — Efendim yine Heyeti Vekileden 
vürud ciden 'bir tezkere vardır. Bu tezkerede, malûmu 
âlileri, Umuru Hariciye ve Umuru iktisadiye vekille
riniz, bazı zevat ile beraber Heyeti vekilleriniz, bazı 

zevat ile beraiber Heyeti murahhasa, olarak (Moskova) 
da bulunuyorlar. Müddeti gaybubetleri epice zaman 
oldu. Avdetleri ihtimalki uzayacaktır. Şimdiye kadar 
Umuru Hariciye Vekâletini bendeniz ifa etmekte idim. 
Fa'kat umur ve muamelâttı Heyeti Vekile karariyle 
Muhtar Beyefendi deruhte buyurmuşlardır. Umuru 
iktisadiye Vekâletini de Maliye Vdkili deruhte bu
yurmuşlardı. Tecrübe gösteriyor ki Umuru* Matfiye ve 
fktjsat Vekâiefflerinıin bir zatte cemi bir az yorucu 
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oluyor. Her halde birisi az çok müsamehaya uğru
yor. Keza Umuru Hariciye ile de doğrudan doğruya* 
Heyetti âliyenizce de mösul bir zatın meşgul olması 
Heyeti Vdkilece tensip edilmiştir. Heyeti Vdfoilenin bu 
surette tdkffi, gerek Yusuf Kemal Bey gerek Bekir 
Sami Bey a'vdet edinceye 'kadar, muvakkaten bu iki 
vazifeyi mesul olaralk ifa etmek üzere Meclisi âîi-
nizce birer vdkilin irttihalbına dairdir. Bu mdsefeye 
dair bir taikrir var efendim, Camilk MdbuSu Ahimet 
Nafiz Beyindir. 

«HaıHiciye ve Umuru İktisadiye Vekâletlerinle rü-
fdkayi kiramıdan münasip 'birer zat intihap etmek üze
re intihabattın içtimai âtiye tehirini tekff ederim» di
yor. (Lüzumu ydk sesleri.) 

Müsaade ıbuyurursanız; bu 'takriri nazarı itîbare 
alıyor musunuz efendim? Nazarı ütîbare alanlar elle
rini kaldırsınlar. (Eller kalkar). Şu halde nazarı dik-
Ikate alınmadı. O haftfe Heyetli Vebilenin vükubulan 
teklifini tensip edenler lütfen dilerini Ikaldirsınlar. (El
ler 'kalkar). Kalbul edildi efendim. Falca! bu vekiller 
hakkında, arkadaşlar müdalvelei efkâr etmek üzere ten
sip buyurursanız in'tühaJbatı bundan sonraki celseye ta
lk edelim. ı(Pdk münasip sesleri). Bunu tensip eden
ler lütfen ellerini kalldırsınlar. ı(Eller kalkar). Peki efen
dim Celsei âtiyeye... Bundan sonra ki celseye talik olun
du. 

6. — MÜZAKÇERjE (EötLEN MADDELER 

/. — Aşarın teslise raptı hakkında kanun lâyihası 
ve Kavanini Malîye ve Muvazenei Malîye encümen
leri mazbataları. 

REÎS PAŞA — Ruznataeye geçiyoruz efendim. 
Aşarın teslise raptı hakkındaki lâyihai kanuniye-

nin müfrezesine başlanmı'ş ve birindi maddesi de ka
bul buyurulmuş'tur. Şimdi ikinci maddesi üzerinde 
müzakere cereyan edecek efendim. 

(Kâtip Haydar Bey İkinci maddeyi okur) : 
Madde 2, — Bedeli ihalenin tayininde teslis usu

lüne müracaat olunacaktır, tlşlbu teslise üç yüz yirmi 
dokuz ve üç yüz otuz senetleriyle ülç yüz otuz 'beş se
nesi bedslâ'tı ihalesi esas İttihaz edilecektir. 

NÂZIM BEY (Tokat) — Maliye nazırı yoktur efen* 
dim< 

KÂTİP HAYDAR BEY — Efendim Maliye Ve
kili tarafından gelen tezkerede lâyihai kanuniiyenin es-
nayi müzakeresinde Maliye Vdkâlieti namına idarei 
'kelâm etmek üzere Varidat müdürü umumM Enver 
Bey izam edilmiştir deniyor. 

RESUL BEY (BM'îs) — Malûmu âllerJdir kî efen
dim 'bu kanun umumi olajrak tanzim ediliyor. Viiâyatı 
Şarkiye ahalisi <1<3İQ9, 1330 senelerinde muhaceretle 
ötede beride bulundular. 1334, 1335 senelerinde kıs
men mıövalarına avdet etitiler. Şayet 13*2*9, 1330 sene
leri a'şarı teslis ite hesa'p ed'ilecdk olunsa o vakit yüiz 
elli hanelik köyde şimdi ancak 'beş ev vardır. Şu 'hal
de bu ahalinin mağduriyetini mucip olur. Viiâyatı 
nıoısJtaMasa ahalisinin istisnasını veyahut aşarlarının 
senet sabıka dairesinde istifasını tdkli'f ederim. 

ALÎ ŞÜKRÜ BEY (Tralbzon) — Bferidim, <ben-
denizden daha evvel s'öz söylenen arkadaşımın fikrini 
teyit etmek istiyorum. Yalnız 'bir noktada ayrıliyoruz. 

Birisi, geçen senekti bedeli öşrün kabulüdür ki ben
deniz buna taraftar değilim. Çünkü geçen sene ora
da zehairin kıymeti pdk fazla idi. Ekmeğin okkası alt
mış kuru'ştu. Binaenaleyh geçen sendki kıymet pek 
fazladır. Bu sene zannederim. 'Ekmeğin okkası on ku
ruştur. Her halde geçen sendkii de mu'vafık olamaz. Bu 
itibarla yapılacak en mühim şey, bu harp zamanın
da felâkete duçar olan viiâyatı mulstaihlasald'an bu aşarı 
affetmektir. Zaten evvelce İstanbul Meclisi MdbuSa-
nında, harp nihaydtinde fesho'Iunan İstanbul Melbu-
sanında, viiâyatı Şarkiye veya mustahlâsanın emlâk 
'vergisi de af edilmişti. Yalnız zannediyorulm ki o ara
lık askerlik münasdbdtîyle aşarı affetmemüşlerdi. Fakat 
asıl affe şayan aşar idi, şimdi bir lütufkârlık göstere
lim. Ellerinde çift ve çubuğu1 kalmamış olan ve haki
katen muhtacı mu'a'venet tbiır halde Ibullunan viiâyatı 
müstahflâsa ahalîsini bu bardan kurtaralım. Şayet riu 
fekayi muhtereme yine ayni esbap dolayısliyle bunu 
da kabul etmeyerek olursa. 

REİS PAŞA — Müsaade ibuyu'rmr musunuz? Usu
lü müzakereye ait s'öz söyleyecekler. 

İSMET BEY (Çorum) — Heyeti Umumiyesi mü
zakere edildi. Maddelere geçildi, maddelerde müza
kere cereyan ede'bilmdk için tadilname vermek lazım
dır. Tadilname verilmeksizin heyetli umumiyesi hak
kında müza'kerat devam ediyor. Eğer tadilname ve
rilmezse cereyan edemez her halde (Verilmiştir sa-
daları). 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Bu maddede 
efendim bakınız teslis var, ibendeniz teslisi muivafik gör
müyorum. Çünkü teslis yapmak için 13*29 - 1330 se
nesi bedeli ihalesini nazarı dikkate alacağız. Halbuki 
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biliyorsunuz ki bu 13'29 senedinde hesap edecek olur-
saık 1336 senesinde bu kadar mezruat olmadığı gibi 
ahalinin zaten bir kısmı da mevalerine avdet etme
miştir. Arkadaşımızın buyurduğu veçhile, yedli yüz 
hanelik mevcudu odan bir köy otuz haneye inmiştir. 

BİR MEBUS — İhtimal' ki on haneye inmiştir. 
REİS PAŞA — Müsaade 'buyurun, söz isteyen sı-

rasiyle siöz alsın söylesin. 
ALİ ŞÜKRÜ 'DEY ıpövalmla) — Vilâyatı şarki

ye halkı henüz muhacerete maruz kalmadığı bir sı
rada yapmış olduğu zeriyatın bedeli İhalesi üzenin
den bu gün aşar hesap edecek olursak gadir ölür. Ma
ruzatım budur efendim. Yalnız 'bu icbarla şunu arz-
etmek istiyorum ki; eğer Heyeti Umumiyeye evvelce 
arzettiğim esbap dblayisiyîe aşarı tamamıyle affet
meğe bile hiç olmazsa ihtiyacı olan kimseleri istisna 
etsin. Geçenlerde arz etmiş idüm; harpte üç evlâdını 
kaybetmiş ve onların dörderden on ilki ydtâmini besle
yen 'bir kaldından aşar aldılar. Haltta danasını satmak 
suretiyle, .gözümün önünde, aşarını aldılar, 'Binaenaleyh 
ıhîç olmazsa bu güb'i ihtiyatı olanların istisnasım rica 
ederim. 

FERİT BEY (Çorum) — Efendim bendenizden 
evvel çıkan rüfeka iki nokta dermeyan ediyorlar. Biri, 
teslis için esas tuttuğumuz üç yüz yirmi dokuz ve üç 
yüz otuz senelerinin madelete muvafık olmadığı me
selesidir. Diğeri de, ileride vilâyatı müsta'hilâsadaki 
ahalinin kısmen sonradan yerlerine gelmiş olmaları 
itibariyle, dvvelce yüz, yüz elli hane olması lâzımge-
îen bir köyün şimdi on (hane olması ve binaenaleyh 
bunlara verilecek telslls bedelinin muvafık olmaması 
mdrlkezlind'eidir. Birincisi gayri varittir. Adadetkârane 
yapılmıştır. 132Î9-T330 seneleri hâsılatı öşriyeleri, ma
lûmu âliniz, o vakit fiyalt ve esar gayet dun olduğu 
için, cüzi bir miktardadır. Mütarekeden sonra, malû
mu âliniz, (her yerde aşağı yukarı esar tenezzül etmiş
tir, 

î>r. ASIM BEY — Vilâyatı şarkîye müstesna. 
FERİT BEY ^Devamla) — Onu da arz edeceğim. 

Her yerde emsalline nazaran (bir az tenezzül etmiştir. 
Geçen içtîmada biImünaSebe arz etmiştim ki; bu üç 
senelik hâsılatın vasatisi, senei sabık hâsılatının nıs
fından çok aşağıdır. Hatta belki sülüısüne yakındır. 
Onun için bundan dalha aşağıya tenzü edilecek bir şey 
kabul etmek, bu seneki esardân çok aşağı kabul et
mek demektir. Onun içlin o adaletsizlik mevzubahis 
değildir, 

Vilâyatı müstahlasa meselesine gelince, vilâyatı 
müstaihlâsının bir çok yerlerinde ahali bittabi gitmiş
lerdi. Sonra gelmeleri itibariyle eski mahsulâtı ardi
ye kadar şimdi mahsulât yetiştirememesi meselesi var
dır. Halbuki zaten aşar kanununun bir maddei malı
ca mahalleri tahklikat icra eder ve bu tahkikatın neti
cesi mecal'isi idareye arz edilir ve meealisi idare, bu
nun noksan olması esbabını tetkik ve tespit eder ve o 
miktarı tayin eder. Ayrıca bir maddei kanuniye tek
lifine yahut maddei kanuniyedeki umumi esasları ta
dile maddei 'kanuniyedeki: umumi esasları tadile bir 
mecburiyet yoktu, bu esasen mevcuttu. Saniyen, bu 
gün vilâyatı müstablâsada aşarın belki satılmaması 
meselesi mevzubahis olmuştu. Yine hatırınıza getirmek 
isterim ki, geçen celsede Maliye Vekili Beyefendi Er
zurum aşarının satıldığını söyledi. Zaten bizim teslis 
yapacağımız şey, gerek aynen ve gerek nakten satıla
mayan aksamdır. Bu satılamayan aksaımld'a teslis 'bede
li olarak talip zuhur ederse talibine de vermektir. 
Onun için uzun uzadıya bunu müzakere etmek ben
den izce münasip değildir diyorum. Maddenin aynen 
kabulünü teklif ediyorum* 

RAGIP BEY (Kjütahya) — Efendim görülüyor ki 
kanunun ruhu; ikinci maddede toplanıyor. Şu kanu
nun bütün ehemmiyeti ikinci maddededir. Burada 
gösterilen teslis nispeti her hailde iyice tetkik edilme
lidir. Ulu orta geçilmemelidir. 1329-1330 seneleriyle 
1335 senesi bedeli aşarı, teslis için bir nisbet ittihaz 
ediliyor. Filhakika '13f29-ıl'33Ö senelerinde zahirenin) 
fiyatı addolunabilir. Çünkü; o zaman zahirenin fiyatı 
çok dündü, fakat mahsul de çoktu, ziraat şimdikinden 
bir iki miislİ fazla idi. Halbuki buraya 1335 senesi 
giriyor, yalnız: 1335 senesi teslis edilmek lazım gel
se, yine bu seneki zahire fiyatından daha fazla bir 
fiyat vardiır. Geçen sene, hatırımda kaldığına göre, 
meselâ Eskişehir'de zahire altı İra idi. (Yok. yok ses
leri). Evet zahirenin kilesi altı Era idi. Bunu bu sene 
teslis etsek iki lira etmesi lazımgelir. Bu sene görüyo
ruz ki Ankara'da okkası beş kuruştur, kilesi altı me
cidiyedir. Akı mecidiye ile iki lira arasında büyük 
bir fark vardır. Buna sinini sajbıka bedelini zammede
cek olursak yine nflsbetısizlik var. Onun için bendeniz 
diyorum ki; 1335 senesi fiyatı ne suretle teslise nisbet 
addolunuyor? Bu mesele üzerine Maliye Vekâletti ca
nibinden gönderilen zat izahat verirse tenevvür etmiş 
oluruz. 
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MAUİYE VEKALETİ VARİDAT MÜDÜRÜ 
UMUMİSÎ ENVER BEY — Efendim kanunini ikin
ci maddesinde, bedeli ihalenin tayininde teslis usulüne 
müracaat olunacaktır diyor. Bir defa bedel teslisi ala
bilmek için memleketin her taralfmda 1329-1330-1335 
'seneleri fiyatına müracaat edilmiştir. Miktarı taşirata 
şimdi 1329-1330-1335 senelerinin ibedelâtı ihalesi alı
nacak, çünkü bu malddeyli tekrar tavzih edici üçüncü 
madde var. 1329-1330-İ1335 senelerimde bir klöy kaç 
kuruşa ithale edilmiş îse ıbunların aıyrı ayrı fiyatı be
lediye ve idare meclislerinde tasdik edilecek, bu su
rece teslis edilecektir. Ondlan sonra :bu suretle bulunan 
miktarın umumu, bir köye kefaleti müteselsile ile zim
met kaydedilecek. Yapacağımız usul 'budur ve bu hu
susta imali erkam edilmiştir. Bulunduğumuz mahalde 
bir çok köylerin 1335 senesi bödelâtı ihalesi alınmış, 
hini tesliste 1335 senesinden daha çok noksan zuhur 
etmiştir ki bu surdüe büyük bir adalet takip edilmiş 
oluyor demekltir efendim. 

RAGIP BEY (Kütahya) — Bu erkamı anlayajmaz 
mıyız efendim? 

DÖRAIC BEY (Erzurum) — Efendiler; zannede
nim ki Ferit Bey kardeşimiz bir şey söylediler. Ona ce
vap vermek istiyorum. Dedi ki; teslis usulümde gerek 
1329-1330-1335 aşarım alır tesis edersek her halde 
adalet temin edilmiş ölür .buyurdular. Bendeniz bunu 
dbğnu görmüyorum. 

Çünkü 1329, 1330 senelerinde, bilhassa vilâyatı 
mütatahfâhadla meselâ buğdayı ele alırsak, buğdayın tki-
fîesi, (24), okkası 16-18-2)0 kuruş idi ve Zürra pek çok
tu. Adam çoktu, eken ve biçen çoktu. Halbuki 1335 
senesinde 24 kiye gelen buğdayın kulesi '16, 18 lira iildti. 

SİVEREK MEBUSU BEY — O da madeni lira 
idi. 

DURAK. BEY .(Dövaanla) — Blân da pahalılık var, 
'bir dereceye kadar tahajffuif etmiş ise de, taimaımiyle 
buraları gilbi, buğdayın kilesi 70-80 kuruşa inmiş de
ğildir. Efendim 'buğdayın kilesi yine orada 6 ilâ 8 li
radır. Bu kabili tatbik değildir. (Efendim bir de dün 
veya evvelki gün biimünasebe arz etmiştim ki oralar
da bu kabili tatbik değildir. Köyler harap olmuştur. 
Ekiser köyler yeriyle yoktur. Meselâ 'bir köyün yeri 
duruyor, tarlası duruyor. Fakat o köyün tarlasını bir 
köylü .alıyor, üç tarlasını diğer köylü ekiyor. Üç tar
lasını da bir şehirli ekliyor. Bu kimin üzerine yazıla
caktır? Bunu kim verecektir? Bunun imkânı yoktur. 
Teslis usulünde adalet tatbik ediemez. Bunun imikânı 
yoktur. Bunun için arz ediyorum ki vilâyatı müstahlâ-
sayı Heyeti muhtereme istıTsna 'buyursunlar. 

FER'ÎT BEY (Çorum) — Reis Paşa Hazretleri; en
cümen namına bir şey söyleyeceğim. 

MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) — Efendim bendeniz 
de ne teslis usulüne ve ne de diğer hususa dair söz söy
leyecek değilim. Ancak Ferilt Bey biraderimiz; afatı 
semaviye ve arziye ve harp gibi fevkalâde ahval zu
hur ettiğinde aşar tal'imajtı nazarı itibare alınmakla bu 
mesele halolunur buyurdular. Ona mukabil varit ha
tır olan bir meseleyi arz etmek isteyeceğim; aşar tali
matnamesinde, bunlar ihale edildiği esnada veya iha
le edilmeden eVvel böyle bir afatta duçar olmuşsa böy
le bir köyde mültezim tahkikat yapar ve o köyü kati
yen almaz. Eğer iltizam ettikten sonra fevkalâde bir 
hal zuhur etmiş, köy bir felakete maruz kalmış ise 
müracaat eder. Meclisi idareden mahkemeye mlüracaat 
ederek bedel tenzil olunur. Şimdi ahaliye zimmet kay
detmek istediğimiz şu meselede, ahalinin zimmetine 
terettüp eden meselede, afatı semaviyenin ve ahvali 
fevkalâdei harbiyemin nazarı itibare alınacağına dair 
bu maddede bir sarahat göremediğim için bendeniz 
zannediyorum ki köyde isterse afatı semaviye olsun, 
ister olmasın, bu üç senelik teslisin hâsıl ettiği parayı 
ahaliye vasati bir zimmet kaydettireceğiz. Meselâ 1329 
senesinde o köyün mahsulâtı kamilen mahvolmuşsa ve 
seylâptan dolayı kamilen mahv ve heder olmuşsa ona 
da bir bedel itibariyle teslis ettirip alacağız. Bu nok
tada köylünün hukuku zayi olacak. Bendeniz adaletsiz-. 
ligi bu noktada görüyorum. Binaenaleyh aşar talimat
namesinde mültezimler hakkında tatbik edilecek mese
leyi, köylüye zimmet kaydetildikten sonra da böyle 
bir afatı köylü için de kabul etmek esasını zaptımıza 
geçirmek 'suretiyle olursa-, bu madde adalete muvafık 
olur. Bendemiz bu noktadan arz ediyorum ki bu ci
het meskûtunanh kalmasın'. 

SAUtH EFENDİ (Erzurum) — Bu zaten kabul 
ödildı. 

FERİT BEY (Çorum) — Efendim Hükühıetin tek
lif ettiği kanun, aşar nizamnamesinin şimdiye kaldar 
cari olan ahkâmını ilga etmiyor ki, yalnız malûmu 
âlimiz, aşar kanurida, ya aynen veya n'akten veya ema
neten ihale edilir. Emaneten ihale etmek istemiyor, 
'bunu teslis ile ahaliye zimlmet kaydetmek istiyor. Bi
naenaleyh bu kanunun sebebi teklifi ile beraber diğer 
ahkâmı kanuniye tamamiyle mevcultitur. 

Af meselesine gelince; ikinci maddeye taallûk eder 
bir şey değildir. Kanuna bir madde ilâvesi teklifidir. 
İkinci madde hakkınd'a başka söz söylemek lâzım ise 
o cihet lütfen izah edilsin, değilse sözü uzatarak vakit 
kaybetmemek için maddenin tekrar aynen1 kabulünü 
teklif ediyorum. 
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MALİYE VEKÂLETİ VARİDAT MÜDÜRÜ 
UMUMIİ'Sİ ENVER BEY — Aşar kanununun mad-
dei mahsu'sasında, bir mahalde muharabe veya isyan 
veya bir hali fevkalâde zuhur ederse oranın bedeli 
ihalesi tenzil edilir deniyor. Müfit Efendi Hazretleri
nin buyurdukları gibi, fakat bunun hakkında da ba
za tetikikat ve tahkikat icra edilir. Vilâyatı müsltevleye-
ye gelince; biz orada ihaleye haşladık. Bir çok yerleri 
satttık. Bir çok yerleri de ciheti askeriyemin gösterdiği 
lüzum üzerine aynen ihale ettik. Satılamayan cihet
lerde böyle bir zarar ve ziyan varsa hitltalbi aşar n!i-< 
zattinamesinin mevaddı unıum)İyesi mucibince tahkikat 
icra edilir. Bedeli iltizamdan tenzil olunur. Madde
nin aynen kabulünü istirham ederim. 

REİS FAŞA — Müzakereyi kâfi görenler ellerini 
kaldırsınlar. Kâfi görülmüştür efendim. 

Efendim bu maddeye ait takrirleri okuyacağız : 
Riyaseti Celileye 

Tezyidi varidat ne kadar lâzıta ise ahalinin siyanet 
ve muhafaza! hukuku da o kadar elzemidir. Evvelce 
fevkalhad mamur üç yüz haneli bir klöy ahiren mu
harebe dolayıisiyîe harap ve üç, 'beş haneden ibaret 
kalmış bulunan bir karyenin aşarı (kıyas olarak) 1329 
senesinde elli bine ve 1330 senesinde altmış bine ihale 
olunmuş ve 1335 senesinde de on bin kuruşa satılmış
tır ve senei hâliyede ise mutlaka ticaret tahmin olun
mamasından dolayı talip zuhur etmediğinden tesis 
usulüne tabi tutulmakta bulunmuşltur. Şu halde on bin 
kuruşa talip zuhur etmeyen bir karye aşarı bir kaç 
mîsiinden ziyade yani kırk bin kuruş bedel ile ahaliye 
teıikediliyor ki hakikaten bu cihet gadri ve felâketi 
mucip olacaktır. Hiç olmazsa bir dereceye kadar adalet 
temin olunmak üzere «bu teslis miktarı hiç bir veçhile 
1335 Senesi aşar (bedelini teeaivüz etmeyecektir» yolun
da işbu ikinci maddeye bir fıkra ilâve edilmesini tek
lif eder ve Heyeti Celilen'in nazarı dikkatini celbede-
rim. 

IİO Ağustos 1336 
Bayazıt Mebusu 
Süleyman Sudu 

Riyaseti Cefileye 
Berveçhizir fıkranın ikinci maddeye ilâvesini tek

lif eylerim.. 
Muş Mebusu 

(Osman 

Yalnız vilâyatı ve elvi'yei rmilstakiillei müstahlâsa-
daki kura için 1335 senesi bedelâtı ibatesi ve 1335 se
nesinde zeriyat yapılmayıp 1336 (senesinde zeriyat ya
pıldığından dolayı aşara tabi tutulan kura aşan hak

kında da mahaieri mecallisi idarelerince takdir oluna
cak bedelât esas itibar olunacaktır. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşane) — Müsaa
de buyurulur mu Reis Paşa? Efendim teklifler bir 
ıtalkılm kuyudu ihtıiraziyeyi ülhtiva ediyor. Maddenin 
mutlak Olarak tadili teklif edilmiyor. Halbuki ka
nun bütün memâliki Osimaniyeye âm ve şamil bir ka-
nunlur. Vilâyatı müstahlâsaya ait bir kaydi ihtirazı 
teklif edeceklerse ayrıca madde şeklinde teklif etme
leri icabeder. ıRu teMiiflerin madde <le hiç bir müna
sebetini görmüyorum. Sonra takrirlerin birinde de
niyor ki (1335)' senesi bedeli ihalesini geçmemek 
üzere. Zaten buna imkân yok ki. Yapılan hesapta 
1335 senesi bedelinin de nısfından noksanına düşmüş 
oluyor. (1339 - 1330) senelerindeki buğdayın kilosu 
otuz para, bu föyatla 1335 senesi arasında fiyatın sü-< 
lüsü alınınca 1335 senesi fiyatını nasıl tecavüz eder? 
Buna nasıl imkân bulunuyor ki böyle bir teklif ya
pılıyor? 

SÜLEYMAN SUDİ BEY (Bayazıt) — Vilâyatı 
müstahlâsa kamilen böyledir. 

Büyük Millet Meclisli Riyaseti Celilesine 
1335 senesinde zahire fiyatı fevkalâde fahiş ol

duğundan senei mezkûre yerine 1332 senesi konul
mak suretiyle tadilini teklif eylerim. 

10 Ağustos 1336 
Karahisarı Şarkî 

Mustafa 

KÂTİP HAYDAR BEY (Kütahya) — Erzurum 
Mebusu Durak Bey, Aydın Mebusu Tahsin Bey, 
Ayıntap Mebusu Mehmet Şahin Bey, Ayintap Mebu
su Abdurrâhiman Beyin, istilâya maruz kalan mahal
lerin istisnasına dair takrirleri de vardır efendim. 

REİS — Efendim ilk takriri reye koyuyorum. 
'(Kâtip Haydar Bey (Kütahya) tekrar Süleyman 

Sudi Beyin (Bayazıt) takririni okudu) : 
REİS PAŞA — Bunu nazarı dikkate alanlar elj 

lerini kaldırsın, nazarı dikkate alınmadı. 
(Kâtip Haydar Bey tekrar Muş Mebusu Osman 

Beyin takririni okudu) : 
REİS PAŞA — Nazarı dikkate alanlar ellerini 

kaldırsın, nazarı dikkate alınmamıştır. 

KÂTİP HAYDAR BEY (Kütahya) — Efendim 
Erzurum Mebusu Durak Bey ve rülfekasının, Ayintap 
Mebusu Şahin Bey ile Ayintap Mebusu Abdurrah-
man Beyin, istüsna hakkında takrirleri vardır. 

HAFIZ MEHMET ŞAHİN EFENDİ (Ayintap) 
— İstisna diyorsun oküsana... 

Erzurum Mebusu Durak Beyin Takriri ; 
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Büyük' Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Seferberlik esnasında istilâya maruz kalıp da 

tahribata uğrayan vilâyatı şarkiiyedeki liva ve kaza
ların teklif edilen işbu kanundan istisna ve saibıkı mi-
sillü idare edilmelerini teklif ederim. 

Erzurum Mebusu 
Mustafa Durak 

REİS PAŞA — Bu takriri nazarı dikkate alanlar 
ellerini kaldırsın, nazarı dikkate alınmamıştır. 

DURAK BEY (Erzurum) — Bendeniz bütain 
aşardan değil, yalnız teslisten istisnasını rica edi
yorum. 

REİS PAŞA — Durak Beye hitaben : Müsaade 
buyurunuz efendim, takririniz heyetli umumiyesiyle 
okunmuş ve nazarı dikkate alınıp alınmaması reye 
konmuş ve nazarı dikkate alınmamıştır. (Kâtip Hay
dar Bey (Kütahya) ya hitapla) : Devam ediniz. 

KÂTİP HAYDAR BEY (Kütahya) — Aydın 
Mebusu Tahsin Beyin takriri : 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Aydın'ın üç kazasıyla Denizli'nin Sarayköy ve 

Buldan kazaları dahi Yunan cephesinin bulunması 
dolayısıyla harap oldukları ve yağma ve garata du
çar oldukları cihetle onların dahi istisnasını teklif 
ederim. 

Aydın 
Tahsin 

REİS PAŞA — Bunu nazarı dikkate alanlar el
lerini kaldırsınlar, nazarı dikkate alınmamıştır efen
dim. 

KÂTİP HAYDAR BEY (Kütahya)' — Ayintap 
Mebusu Hafız Mehmet Şahin Efendinin takrirti : 

Büyük Milleti Meclisi Riyaseti Celilesine 
Düşmanlarla mücahede medburiyetinde bulunan 

pek Çok tebaa 1336 senesinde hiç ziraat edemediği 
gilbi ziraat edenlerin de mahsulâtı düşman istilâsına 
maruz kalarak habbei vahide elde edememişlerdir. 
Bu gibi haddi zatında milletin muavenetine muhtaç 
olanlara yeniden sinini sabıkaya bakarak ayrıca be
deli teslis tarihi adalete muvafık olamayacağından bu 
kaibîl zürraın zarardan vikayelerini teminen işbu ka
nuna bertveçhî ati maddenin ilâvesini teklif ederim. 

Madde — Her ne sebebe mebni olursa olsun 
1336 senesinde mahsulâtı ziraiyesi olmayanlar iş/bu 
vergiden muaftırlar. 

7 Ağustos 1336 
Ayintap Mebusu 

Hafız Mehmelt! Şahin 

, 1336 C : 1 

I REİS PAŞA — Bunu nazarı dikkate alanlar el
lerini kaldırsın, nazarı dikkate alınmamıştır. 

KÂTİP HAYDAR BEY (Kütahya) — Ayinftap 
Mebusu Abdurrahman Efendinin takriri : 

Riyaseti: Celileye 
M araş ve Urfa sancaklarıyla Ayintap sancağı se

kiz mahltanberi Fransızların istilâsı altında bulun
duğundan bir çok kuranın mezruaitı düşman tarafın-

| dan imha edilmiş hatta bazı kuranın mevsimi ziraat-
[ te ahalisi bile dağılmış olduğundan senei haliyede 

bir suretle mahsulâtı ziraiye istihsal edilemeyen ku
ranın usulü teslisten istisnasını teklif eylerim. 

Ayintap Mebusu 
Abdurrahmaın 

REİS PAŞA — Bunu nazarı dikkate alanlar lüt-
; fen ellerini kaldırsın. (Eller kalkar) Nazarı dikkate 

alınmamıştır. 
KÂTİP HAYDAR BEY — Bitlis Mebusu Resul 

' Bey ve rüfekasının takriri : 

ı Riyaseti Celileye 
Vilâyatı Şarkiyeden Erzurum, Van, Bitlis vilâyet

leri düşman tarafından istilâ edilmiş ve ahalisi küllî 
! nüfus zayiatına maruz kalmış ve mütebaki ahalisi de 
I 'hicrete mecbur olarak dört sene felâket içinde dolaş

mıştır ve bu suretle de bir çok nüfuz zayi etmiş ve 
bir çok ahalisi de henüz hali muhacerette bulunmuş
tur. Yüz haneden ibaret olan bazı köylerimiz bu gün 
beş, on hane nispetindedir. Harpten evvel mamur ve 
yüz haneyi cami olan bir karye bedelâtınıra şu beş on 

I haneden aranması hiç bir veçhile adalete tevafuk 
edemez. Böyle istilâya uğrayan mahallerin nazarı 
dikkate alınarak kanundaki bu fıkranın tayyını tek
lif ederiz. 

! 16 Ağustos 1336 
Bitlis Bitlis 

Sadullah Resul 
Van 

Hakkı 
REİS PAŞA — Bu takriri nazarı dikkate alanlar 

lültfen ellerini kaldırsın, nazarı dikkate alınmamıştır 
efendim. 

KÂTİP HAYDAR BEY — Van Mebusu Hakkı 
Beyin takriri de aynı mealdedir. 

Riyaseti1 Celileye 
Vilâyatı Şarkiye haraptır. Mültezim bulunmaz. 

Ekseriyetle teslise tabi olacak, halbuki 1329 - 1330 
seneleri mahsulâtını nazarı dikkate alarak buralar-
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da teslis usulünü tatbik etmek o harap muhitin talih
siz ahalisini büsbütün perişan edeceğinden kanundaki 
o fıkranın reddini ve bunun yerine tahmin usulünün 
vazını teklif ederim. 

Van 
Hakkı 

REİS PAŞA — Aynı mealde olan bu takriri na
zarı dikkate alanlar lütfen ellerini kaldırsın, nazarı 
dikkate alınmamıştır efendim. 

KÂTİP HAYDAR BEY (Kütahya) — İkinci 
madde hakkındaki Konya Mebusu Refik Beyte Ka-
ralhûsarı Sahip Mebusu Şükrü Beyin takriri : 

Büyük Millet Meclisli Riyaseti Celülesine 
İkinci maddenin 1329, 1330, 1331 seneleri bede-

lâtı ihalesi esas ittihaz olunur suretinde tadilimi teklif 
ederiz. 

Karahisarısahip Konya 
Mehmet Şükrü Refik 

REİS PAŞA — Nazarı dikkate alanlar lütfen el
lerini kaldırsın, nazarı dikkate alınmamıştır . 

KÂTİP HAYDAR BEY (Kütahya) — Kırşehir 
Mebusu Müfit Efendinin takriri : 

Riyaseti Celileye 
(Vilâyatı müstahlâsada satılamayan aşarın ema

neten idareci) fıkrasının ikinci maddeye ilâvesini tek
lif eyleriz. 

Vilâyatı müstahlâsada satılamayan aşar emaneten 
idare olunacaktır. 

Çorum Kırşehir 
İsmet Müfit 

(Doğrudur sesleri). 
ENVER BEY (Maliye Varidat Müdürü Umu

misi) — Esasen bu teslise müracaatımız ne aynen, ne 
nakten ihale edilemeyenler içindtir. Zaten emaneti 
kalbul etmiyoruz. Emanet için ayrıca oraya memur 
bulmak icabeder. Buna binaen teslise müracaat edi
liyor. Emanet yapamıyoruz, yapsak sarahati kanuni
ye buna muhaliftir. Emanet caiz değildir. 

DR. TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) — Paşa 
Hazretleri, bir takrir takdim etmiştik. Lütfen izah 
buyursunlar, mesele hallolunur. 

REİS PAŞA — Bir şey arz etmek istiyorum. Ve
rilmiş olan takrirlerin hepslinii oküdük'tan sonra her 
birini reye vazetmeye başlıyorum. Halbuki onu mü
teakip rüfekayı kiram yine bir çok takrirler verdiler. 
Binaenaleyh yeniden verilmiş olan takrirlerin heyeti 
umumiyesinin muhteviyatına ıttıla hâsıl olduktan 
sonra tekrar birer birer reye koyacağım. Müsaade 
buyurursanız okunsun efendim. (Okunsun sadaları). 

. 1336 C : 1 

KÂTİP HAYDAR BEY (Kütahya) — Konya 
Mebusu Refik Beyle, Karahİsarısaihip Mebusu Meh
met Şükrü Beyin ve Kırşehir Mebusu Müfit Efendi-
'nii'n takrirlerini tekrar okuyorum. (Reddedildi sada
ları). 

REİS PAŞA — Müsaade buyurun, reddedilmedi 
efendim. Reye konunca reddedersiniz. 

Büyük Millet Meclisi! Riyaseti Celile'sine 
İkinci madde mucibince satılamayan köyler ber-

muci'bi tesüs birinci madde mucibince köy ahalisine 
nakten zimmet kaydedilmesi lâzım geliyor. 

Halbuki bir çok köylerin ahvali hazıra dolayısıy
la düşman taarruzundan masun kalmamakta olduğu 
gibi tarafeyn mevazu arasında bulunup zeriyat yapı
lamayan ve yapıldığı halde istifade edilememekte ol
duğu kabili inkâr değildir. 

Binaenaleyh berveçhizir bir maddenin ilâvesini 
teklif ederim. 

Madde — İhrak, sel, çekirge, dolu, düşman tara
fından tahrip, ateş halttı ilerisinde bulunup hasadına 
muvaffak olamayan köyler müstesnadır. 

İsparta Mebusu 
Tabir 

Riyaseti Celileye 
Vilâyatı müstahlâsa hakkında ayrıca bir madde 

vazı badehu müzakere edilmek üzere ikinci madde
nin Muvazenei Maliye Encümeninden teklif olunan 
suretinin reye vazını teklif ederim. 

10 Ağustos 1336 
Karahisarı Şarkî Mebusu 

Ali Süruri 

Hükümet ve encümen namına söz söyleyen ze
vat işbu maddei kanuniyenin adalete muvafık ol
duğunu halbuki buna itiraz eden mebuslar bu usu
lün halkımız için pek ağır geleceğini iddia ediyor
lar. İşbu meselenin halli memleketimizin muhtelif 
mıntıkalarına ait Maliye vekâletince yapılan hesa-
batın burada bahisle tenviri icabediyor. Adetlerin 
şehadeti beliğasi meseleyi halledecektir. Bir de bazı 
mahallerde 1329 ve 1330 senelerinde sebze öşrü hu
bubat aşariyle muhteliten ve nakten ihale edilmiştir. 
Şimdi bu cihet nasıl tefrik edilebilecektir? Bu cihe
tin de Maliye vekâleti memuru tarafından tenvirini 
rica ediyoruz. 

Diyarbekir mebusu Menteşe mebusu 
Kadri Dr. Tevfik Rüştü 

EMİN BEY (Erzincan) — Ayrıca maddei ka-
nuniyesi vardır. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
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Vilâyatı müstahlâsadan aşarı satılmayan kura 
aşarının emaneten idaresi lüzumunu teklif eylerim. 

10 Ağustos 1336 
Yozgat mebusu 

Süleyman 
Riyaseti Celileye 

Teslisten vilâyatı şarkiye ki Van, Erzurum, Bitlis, 
Diyarbekir, Mamuretülâziz vilâyetlerinin istisnası 
icabeder. Mamafih berveçhi ati maddei kanuniyeyi 
teklif eylerim. 

Elâziz 
Hüseyin 

Madde 1. — Van, Bitlis, Diyarbekir, Erzu
rum, Mamuretülâziz vilâyetleri aşarı tekliften müs
tesnadır. Bu vilâyetlerde ihale edilemiyen kura ta
rafı Hükümetten emaneten idare ve taşir edilecek
tir. 

Madde 2. — İşbu kanunun icrasına Maliye 
nezareti memurdur. 

REÎS PAŞA — Efendim başka takrir yoktur. 
Fakat takrirleri reye vazetmeden evvel Dr. Tevfik 
Rüştü Beyin arzu ettikleri izahatı verebiliriz. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşane) — Kavanini 
maliye encümeni namına söyleyeceğim. Tevfik Rüş
tü Bey biraderimizin almak istediği izahat, zanne
diyorum ki kanunun heyeti umumiyesi müzakere 
edilirken burada uzun uzadıya bahsedildi ve rüfe-
kadan ziraatle alâkadar olan pek çok zevat da bu 
kanun encümende müzakere edilirken, muhtelif 
memleketlerde muhtelif fiyatlar ve muhtelif rakam
lar üzerine muhtelif hesaplar yaptılar. Biz yaptı
ğımız gibi encümene 'dahil olmayan bir çok rüfeka 
da ayrı ayrı yaptılar. Hiç bir zaman herhangi bir 
köyün hesabını yaparsanız yapınız teslisden bulaca
ğınız miktar, (1335) senesi miktarının yüzde elli be
delini tecavüz etmiyor. îhale bedellerinin ıtehalüfüne 
göre elliye kadar iniyor. Fakat yüzde altmışa çıkan 
hiç bir köy yoktur. Azamî satılan köyler dahi senei 
sabıka aşarının yüzde altmışını buluyor. Bu itibarla 
kanunun heyeti umumiyesi Meclisi Âlinize kabul 
edildi. Esasen satılamayan ahali kuraya bilmecburi-
ye ve Hazinei Maliye hesabına köyleri çalıştırmak 
için kaleme aldığımız şu kanunun bir de zarar ci
heti melhuz olsa idi tabiî encümen bunu kabul et
mezdi. Bendeniz de harpte istilâ gören bir memle

ket ahalisinden ve ayni zamanda zürra ve çiftçiyim. 
Ne müvekkillerimin namına ve ne de kendi namı
ma zarar tevlit edecek bir kanunun götürü olarak 
kabulünü Heyeti Celileye teklif etmezdim. Madde 
gayet doğrudur. Bundan başka yalnız emaneten 
idare şekli vardır. Bundaki suiistimalin derecesini 
kanunun heyeti umumiyesi müzakere edilirken arz-
etmiştim. Rüfekadan bazı zevat diyor ki; 1329 - 1330 
senelerini teslis için esas itibar edelim. O halde aşar 
yok demektir. Eğer köylüden altın para alacaksak 
doğru, olabilir. Fakat düşünelim ki fiatların (iki) 
noksan senesinden (bir) fazla senesinden bir kıyas 
ittihaz ediyoruz. Yani aldığımız üç vahidi kıyasinin 
ikisi zürram nefine ve biri Hazinenin nefinedir ve 
bu üç yekûnun sülüsünü alıp zimmet kaydediyoruz. 
Bu kanun aşar kanununun mevaddı umumiyesini de 
iptal etmiş olmuyor, yalnız bu sene satılmayan aşa
rın ne suretle idare edileceğini tayin, etmiş oluyor. 
Afatı semaviye veya arziyeden veyahut ordunun 
met ve cezirinden vukua gelecek zararlar, aşar ka
nunundaki ahkâmı umumiyeye tâbidir. O baki ve 
meridir. Bununla koca bir Devletin aşarı idare edil
mez. Bu, yalnız satılmayan kuranın aşarı ahaliye 
nasıl ve ne suretle zimmet kaydolunacağına dair 
basit bir şeydir. Bu itibarla bendeniz maddenin ay
nen kabulünü teklif ediyorum. 

REÎS PAŞA —r Efendim müsaade buyurursa
nız diğer takrirleri okumağa devam edelim. 

(Kırşehir mebusu Müfit Efendinin takririni Kâ
tip Haydar Bey (Kütahya) okudu). 

REÎS PAŞA — Nazarı dikkate alanlar lütfen 
ellerini kaldırsın (Eller kalkar). Nazarı dikkate 
alınmamıştır. 

KÂTİP HAYDAR BEY (Kütahya) — Van, 
Bitlis, Elâziz, Konya mebusu beylerin takrirleri 
vardır. (Evvelce okundu sesleri). (Bunun üzerine kâ
tip, İsparta mebusu Tabir Beyin takririni tekrar 
okudu): 

REİS PAŞA — Nazarı dikkate alanlar ellerini 
kaldırsın (Eller kalkar). Nazarı dikkate alınmadı. 

Efendim maddenin aynen kabulüne dair Kara-
hisarı Şarkî mebusu Ali Sururi Beyin takriri var
dır. Maddeyi aynen kabul edenler ellerini kaldırsın 
(Eller kalkar). Madde aynen kabul olunmuştur 
efendim. On beş dakika istirahat. 
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İKİNCİ CELSE 

Açılma saati : Saaıt : 430 badezzeval 

REİS — Mustafa Kemal Paşa Hazretleri 

KÂTİPLER : Ha^ar Bey (Kütahya), Feyyaz Âli Bey (Yozgat). 

RElS PAŞA — Celseyi açıyorum efendim. 

İCRA VEKİLLERİ MUAMELÂTI (Devamı) 

2. — Hariciye ve İktisat vekâletleri vekilleri in
tihabı. 

REÎS PAŞA — Hariciye ve iktisat vekâletleri 
vekilleri intihabı keyfiyetini bu celseye bırakmıştık. 
Müsaade buyurulursa o intihabı yapalım. Yalnız, 
ayn ayrı mı, yoksa hep birden mi? (İkisi birden sa-
daları) 

Müsaade buyurunuz efendim, iki intihabı bir
den yapmağı tensip edenler ellerini kaldırsınlar. (El
ler kalkar), iki intihabı birden yapmağı tensip eden
ler kalkar), iki intihabın birden yapılması kabul 
olundu efendim. Yani puslaya iki isim yazılacaktır. 
Umuru Hariciye vekâleti, umuru iktisadiye vekâleti 
diye tasrih etmek lâzım gelir ki, âranm tasnifinde 
kolaylık olsun. (Anlaşılmadı Paşa Hazretleri sesleri). 

Efendim, müsaade buyurun, tekrar arzedeyim. 
Bir kâğıda iki isim yazacağız, Yalnız yanlışlığa ma
hal kalmak için, güzel izah edilerek, Umuru Hari
ciye vekili filân ve Umuru iktisadiye vekili filân 
diye tasrih edilecek olursa birbirinden tefrik edil
miş olur. Ara toplanmak için isimler okunacaktır. 

Kâtip Feyyaz Bey (Yozgat), esamiyi okur). 
Ahmet Mazhar B. Üsküdar (Mevcut), Fehmi B. 

Muğla (Mevcut), ibrahim Ef. Karesi (Namevcut), 
Hafız ibrahim Ef. İsparta (Namevcut), ibrahim 
B. Adana (Namevcut), ibrahim Ef. Mardin (Mev
cut), ibrahim Süreyya B. Saruhan (Mevcut), İbra
him Şevki B. Lâzistan (Mevcut). Ahmet Ef. Ay
dın (Mevcut), Ahmet Ef. Ertuğrul (Mezun), Ah
met Ef. Muş (Namevcut), Ahmet Ef. Yozgat (Mev
cut), Edip Ef. Batum (Mevcut), Esat Ef. Urfa (Mev
cut), Esat B. Lâzistan (Mevcut), Esat Ef. Mardin 
(Mevcut), ismail B. Erzurum (Mevcut), ismail Rem
zi Ef. İsparta (Mevcut), İsmail Hakkı B. Mersin 
(Mezun), ismail Fazıl Pş. Yozgat (Namevcut), Dr. 
Eşref B. Adana (Mezun), Emir Pş. Sivas (Namevcut), 
Emin B. Erzincan (Mevcut), Emin B. Eskişehir 
(Mevcut), Dr. Emin B. Bursa (Mevcut), Enver B. 

j izmir (Mevcut), Eyüp Sabri B. Eskişehir (Mevcut), 
ismail Suphi B. Burdur (Mevcut), Ahmet Ferit B. 
istanbul (Namevcut), Aslan B. Maraş (Mezun), Emin 
Ef. Aydın (Mevcut), Hacı Bedir Ağa Malatya (Na
mevcut), Besim B. Kastamonu (Mevcut), Besim Ata-
lay B. (Kütahya), (Mevcut), Bekir B. Kırşehir (Mev
cut), Bozan B. Urfa (Namevcut), Basri B. Karesi 
(Namevcut), Bahri B. Yozgat (Namevcut), Behçet 
B. Kângırı (Mevcut), Paşa Yakup Hamdi B. Ma
raş (Namevcut), Tahsin B. Aydın (Mevcut), Tahsin 
B. Elâziz (Namevcut), Tevfik B. Erzincan (Mevcut), 
Tevfik B. Adana (Namevcut), Tevfik B. Van (Na
mevcut), Tevfik B. Dersim (Mevcut), Tahsin B. 
Maraş (Mezun), Tevfik Rüştü B. Muğla (Mevcut), 
Tevfik Ef. Kângırı (Mevcut), Tahsin B. Aydın 
(Mevcut), Sabit Ef. Kayseri (Mevcut), Şeyh Servet 
Ef. Bursa (Namevcut), Cami B. Aydın (Namevcut), 
Cafer Tayyar B. Edirne (Namevcut), Celâl B. Sa
ruhan (Mevcut), Celâlettin Arif B. Erzurum (Na
mevcut), Şeyh Cemalettin Çelebi Ef. Kırşehir (Na
mevcut), Cemil B. Kütahya (Mevcut), Cevdet B. 
Kırşehir (Mevcut), Cevdet B. Kütahya (Mevcut), 
Celâl B. Genç (Mezun), Cevat Abbas B. Bolu (Na
mevcut), Celâl Nuri B. Gelibolu (Namevcut), Hüs
nü Ef. Bitlis (Mevcut), Hilmi B. Ankara (Mevcut), 
Hüseyin Hüsnü Ef. Üsküdar (Mevcut), Hasip B. 
Maraş (Mevcut), Hafiz Hamdi Ef. Biga (Mevcut), 
Hüseyin B. Elâziz (Mevcut), Hasan Fehmi B. Gü-
müşane (Mevcut), Hasan Ef. Denizli (Mevcut), Ha
san Ef. Mardin (Mevcut), Hasan B. Van (Namevcut), 
Hasan Tahsin B. Antalya (Namevcut), Hüseyin B. 
Erzincan (Namevcut), Hasan Hüsnü Ef. İsparta 
(Mezun), Hüseyin Avni B. Erzurum (Namevcut), 
Hakkı B. Van (Mevcut), Hakkı B. Ergani (Mevcut), 
Hakkı Pş. Niğde (Mezun), Hakkı Behiç B. Denizli 
(Namevcut), Hakkı Hami B. Sinop (Mevcut), Hil
mi B. Bolu (Mevcut), Hamdullah Suphi B. Antalya 
(Mevcut), Hamdi B. Amasya (Mezun), Hamdi B. 

175 — 



İ : 46 10 . 8 . 1336 C : 2 

Tokat (Mezun), Hamdi B. Diyarbekir (Mevcut), 
Hamdi Namık B. İzmit (Mevcut), Hamit B. Trab
zon (Mevcut), Haydar B. Kütahya (Namevcut), 
Haydar B. Van (Namevcut), Hamit B. Biga (Mev
cut), Hasan Hayri B. Dersim (Mevcut), Hasan 
Fehmi B. Bursa (Mevcut), Hasan Hüsnü B. Mersin 
(Mevcut), Hasan Fehmi B. Ganik (Mevcut), Hamdi 
B. Canik (Mevcut), Hüsrev B. (Trabzon (Mevcut), 
Hüsrev Sami B. Eskişehir (Mevcut), 

Hulusi B. Karabisiarısahip (Namevcut), Hulûsa 
B. Kastamonu (Mevcut), Hulûsıi B. Konya (Namev-
cut), Haiü Hulıki HuOki Ef. Süint (Mıevcut), Baıliül, B. 
Ertuğrol (Mevcut), Halil İbralhliım B. İzmit (Mevcut) 
Halil İbrahim B. Eskişehir (Mevcut), HaM İbrahim 
B. Antalya (Mevcut), HaUM Hüımi Ef. Karaihİsarısa-
hip (Mevcut), Hacı Hayalî B. Urfa (Mıevcuıt), Hay
li B. Sivas (Namevcut), Hamdi Ef. Genç (Mevcut), 
Derviş B. Bitllis (Namevcut), Derviş Ef. Maildin (Mev
cut), ıDıiyiap Ağa Dersim (Namevcut), Zihnii B. Erzu
rum (Namevcut), Zülfü B. Diyarbekir (Namevcut), 
Alli B. Karahisar (Namevcut), Necaltli B. Saırıuihain 
ı(Mevcut), Refet B. izmir (Namevcut), Rerfet Ef. 
Maraş (Mevcut), Rasih Ef. Antalya (Mevcut), Raisini 
B. Elâziz (Mevcut), Rasıiım B. Sivas (Mevcut), Ra-
gıp ıB. Kütahya (Mevcut), Rıeoai B. Trabzon (Mev
cut), Rüstem B. Oli (Mevcut), Resul; B. Bitlis (Mev
oult), iRüştü B. Kastaımonıu (Mevcut), Reşit B. Izımlirı 
(Mevcut), Reşit B. Saruhan (M^evcut), 

Rüştü B. Maraş (Mezun), Rıza B. Kıınşehir (Na» 
ımevcut), Rıza B. Gümıüşane (Mevcut), Rıza B. Muş 
(Mevcut), Rıza Nur B. Sinop (Mevcut), Rliza Vamık 
B. Sinop (Mevcut), Rifait Ef. Tokat (Mevcut), Rifalt 
Ef. Koruya (Hastta), Dr. Refik B. Bayazit (Mevcut), 
Refik B. Koruya (Mevcut), Refik Şevket B. Saıruhıaını 
(Mevcut), Remzi Ef. Kaıyseni (Mevcut), Raimiz B, 
Dersim (Mevcut), Rıaigıp B. Anıtep (Mevcut), Rüstan* 
B. Ankara (Namevcut), Reşit B. Matfalüya (Mevcut), 
Rıza Ef. Yozgat (Mevcut), Rıfat Ef. Mmteşe (Mev
cut), Rifat B. Kayserli (Mıevout), Süleyman B. Canilik 
(Mevcut), Saımi B. İgd. (Mevcult), Sırrı B. İzmit (Na
mevcut), Dr. Suat B. Kasitamonu (Mevcut), SadeOûiıri) 
B. Menteşe (Namevcut), Sait B. BMis (Namıevcut), 
Sait B. ıKânlgırı (Mevcut), Hacı Süleyman Ef. İzmir 
(Mıevout), Süleyman Sırrı B. Yozgat (Mıevcut), Sü-
îleyıman Sudi B. Bayazit (Mevcut), Seyfii Ef. Klülüahya 
(Mevcut), Şakir B. Ankara (Mıevcut), Şerif B. Sinop 
(Mevcut), Şükrü Ef. Bolıu (Namevcut), Hacı Şükrü 
Ef. Diyarbekir (Mıevcut), Şlüknü Ef. Karahfearoahip 
(Mezun), Şemisetitlkı Ef. Ankara (Mıevcut), Şevkli B. 

ıtçeil (Mevcut), Şevket B. Bayazit (Namevcut), Şev-
ket B. Sinop (Mevcut), Şevket B. Burdur (Hasta), 
Şahin Ef. Antep (Mevcut), Şükrü B. Camik (Mevcut), 
Saip B. Urfa (Namevcut), Sadık B. Aydın (Namev
cut), Sa!brji B. Kasitamonu (Namıevcut), Salliıh Ef. 'Er
zurum (Mevcut), Sıtkı B. Malatya (Mevcult), Sıddık 
B. Çorum (Mevcut), Sabahattin B. Merakı (Mıevout), 
Salih Ef. Siirt (Namevcut), Salıilh Ef. Brganli (Namev-> 
cut), iSabri B. Trabzon, (Namıevcut), Ziya B. Bitllis 
(Namıevcut), Ziya B. Sivas (Namevcut), Ziya B. Kanı
ğın (Mevcut), Ziya Hurşit B. Lazlistan (Namevcut), 

Zamir Ef. Adana (Namevcut), Hacı Talhıir Ef. 
İsparıta (Mevcut), TaMr Ef. Kângırı (Mıevcut), Du
rak B. Erzurum (Mevcut), -Dursun B. Çorum (Mıev
cut), Taihlir B. Adapazarı (Mevcut), Osman Nuri B. 
Bursa (Namevcut), Ata B. Niğde (Namevcut), Alili 
Haydar B. Genç (Namıevcut) Dr. Abidiın B. Lâzfo-
tan (Namevcut), Albidin Ef. Niğde (Mevcut), Ariif B. 
Konya (Mevcut), Arif B. Bitllis (Mevcult), Dr. Asım 
B. Amasya (Mezun), Asım B. Erzurum (Namevcut), 
Atıf B. Bayazit (Mevcut), Akif Ef. Baıîıum (Mievout), 
Âlıkn Ef. Kayserli (Mevcut), Abdüllhafım Çelidbd Ef. 
Hazretleri Konya (Mevcut), Abdülıgani Ef. Muş (Na-
ımevcult), Abdülkadir Kemalji B. Kasftalmıonıu (Mev
cut), Abdullah Ef. Adama (Namevcut), AbduÜillalh Ef. 
Bolu (Mevcut), Abdullah Ef. Sinop) (Mıevcut), Abdul
lah Azmi Ef. Eskişehir (Mevout), Osman B. Lâzisıtaını 
(Namevcut), Osmıan Ef. Kayseri (Mevcut), Osman 
Nuri Ef. Erzincan (Namıevcut), Dr. Adnan B. İsıtan-

Jbül (Mevcut), 

İzzet B. Tokaıt (Namevcut), İsmet B. Edime (Mıev
cut), Ali B. Amasya (Namevcut), Alıi Vefa B. Anltalt-
ya (Namevcut), Öımer Mümtaz B. Ankara (Mıevcut), 
İsmet B. Çorum (Mevcut), Hacı Alli Ef. İçel (Mıev
cut), Ali Haydar B. İçel (Mevcut), Alıi Rıza Ef. Amas
ya (Mevcut), Ali Surrurli Ef. Karahisarı Şarkî (Mev
cut), Ali Fuat Paşa Ankara (Namevcut), Ömer Lûtn 
fi B. Saruhan (Mevout), Ömer Lûtfi fi. Karabasan-1 

sahip (Mevcut), Abdülıgaffur Ef. Karesi (Mezun), 
Avmi B. Saruhan (Mezun), AM Vasıf B. Genç (Mev
cut), Osman Kadri B. Muş (Mevcult), Ömer Vehbi 
Ef. Konya (Mevcut), Hafız Abdullah Ef. İzmıilt (Mev
cut), Ali Şükrü B. Trabzon (Namevcut), Ömer Lûıtfli 
B. Amasya (Namevcut), 

Atıf Ef. Ankara (Mevcut), Abdurrahmıan Ef. 
Ayratap (Mevcut), Abdülgani B. Siverek (Namevcut), 
Alli Ulivi B. Burdur (Mevcut), Ali Ef. İçel (M>evoüt), 
Faik IB. Trabzon (Namevcut), Ferit B. Çorum (Mıev
cut), Miralay Fahreöt'kı B. Mersin (Namevcut), Dr. 
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Fuat B. Bölıu (Mevcut), Fuat B. Çorum (Mevcut), 
Şeyh Fevzi Ef. Erzincan (Mevcut), Fevzi Paşa Ko
zan (Namevcut) Fevzi Ef. Malatya (Namevcut), Fey-
ızi B. FJâ'ziz (Mevcut), Fevzi B. Batum (Mevcut), Fik
ri IB. Genç (Mievcut), Fuat B. İzmit (Mıevcut), Faik 
B. Edirne (Namevcut), Feyzi B. Diyarbekiır (Namev
cut), Kasam Ef. Muş (Namevcut), Kadri B. Diyarbe-
kir (Mevcut), Kılıç Alıi B. Ayımtap (Mıevcult), Garip 
Ef Malatya (Namevcut), 

Kıaıdrü B. Siirt (Namevcut), Kâzım B. Kaınesi (Na
mevcut), SaJJıih Ef. Siirt (Mevcut), Satâhattkı B. Üs
küdar (Mevcut), Kâmil Ef. Van (Namfevcut), Kâzım 
Hüsnü B. Konya (Mevcut), Lûtfi B. Malaıtya (Mev
cut), Mehmet Akif B. Burdur (Mevcut), Muhtar B. 
istaribul (Mevcut), Mustafa Ef. Sürt (Mevcut), Meh~ 
met Ef. Eskişehir (Mevcut), Mehmet Ef. Adana (Mev
cut), Muhittin B. Mamuretilâziz (Mevcut), Mustafa 
Ef. Mamuretilâzıiz (Mezun), Mehmet Ef. Biga (Mıev
cut), Hacı Mehmet Ef. Baıyazıt (M'övcuıt), Mehmet 
B. Gümüşanıe (Mıevcut), Mehmet Hulusi Ef. Yozgat 
(Mevcut), Mehmet Şükrü. B. Karahlisariisahip (Mev
cut), Mehmet Nadir Ef. İsparta (Hasta), Mehmet Vas-
fi Ef. Karahisarı Şarkî (Mevcut), Mahmut B. Erga-
gani (Namevcut), Ragıp Ef. Amasya '(Namevcut), 
Mahrruut Esat B. İzmir) (Namevcut)), Mahmut Sait 
B. Muş (Namevcut, Mühıittjiın Balha B. Bursa (Mev
cut), Mıuhitar B. Mersin (Namevcut), Murat !B. Kas
tamonu (Mevcut), Mesut B. Karahisarı Şarkî (Mev
cut), Müştak B. Kângırı (Mıevcut), Dr. Mustafa B. 
İzmliır (Namevcut), M.usltafa B. Antalya (Namevcut), 
Hacı Mustafa Ef. Ankara (Mevcut), Mustafa B. De-
truizflti (Mevcut), Mustafa B. ıDoıyanbekıir (Namevcut), 
Hacı Mustafa B. Kaırahisarı Şarkî (Mıevcut), Mustafa 
B. Gümüşane (Mevcut), Mustafa Taki Ef. Sivas 
(Mevcut), Mustafa Necaitli B. Saruhan (Mevcut), Mus
tafa Ef. Niğde (Namevcut), Mustafa Hümi B. Niğde 
(Mevcut), Mustafa Fehmıi B. Borsa (Mevcut), Hacı 
Mustafa Kâmil B. Urfa (Namevcut), Mustafa Ke
mal B. Ertuğrul (Mevcult), 

Mustafa Kemal 'Paşa Hazretleri Ankara (Mevcut), 
Mustafa Vaısfi B. Tokat (Mevcut), Dr. Maizhar B. 
•Aydın (Mevcut), Mazhar Müfit B. Hakkâri (Na
mevcut), Mazlum Baba Ef. Denizli (Namevcut), Şeyh 
Masum Ef. Van (Namevcut), Müfit Ef. Kırşehir 
(Mevcut), Memdulh B. Ergani (Namıevcut), Memıdıuh 
B. Karahisarı Şarkî (Mevcut), Musa Kâzım Ef. Kon
ya (Namevcut), Mustafa Ef. Dersim (Namevcut), 
Mehmet Sırrı Ef. Siverek (Hasta), Mustafa Lûtfi B. 
Siverek (Mevcut), Mithat B. Mardin (Mıevcut), Mıus

itafa Zeki B. Derslim (Mevcut), Mustafa B. Kozan! 
(Mevcut), Naci B. Blâziz (Namevcut), Nazım B. To^ 
kat (Mevcut), Nebil Ef. Karahıisarıısalhip (Mevcult), 
Necalti B. Erzurum (Mevcut), Necaltıi B. Bursa (Mıev-ı 
cut), Necati B. Lâzisltan (Namevcut), Necip B. Ertıuğ^ 
rul (Namevcut), Necip B. Denizi (Namevcut), Nıedip 
B. Mardin (Namevcut), Nüzhet B. Ergani (Mezun), 
Neşet B. Kanguru (Namevcut), Naim Ef. İçel (Na-ı 
mevcut), Nuri B. Bollu (Mevcut), Necmettin B. Siirt 
(Mevcut), Nuri B. Siirt (Mıevcut), Nafiz B. Canıifc 
(Mıevcut), Neşet fi. Üsküdar (Namevcut), Veli B, 
Burdur (Namevcut), Vehbi B. Niğde (Mevcut), Veh
bi B. Bitlis (Namıevcut), Vehbi B. Karesi (Namıev-> 
cut), Vehbi Ef. Konya (Mevcut), Hacım MuhJfceltiinı 
B. Karesi (Namıevcut), Haşim B. Çorum (Mevcut), 
Yasıin Ef. Aymıtap (Mıevcut), Yusuf IB. Denizlili (Na
mevcut), Yusuf Kemal B. Kastamonu (Namevcut), 
Yunus Nadi B. İzmir (Mevcut), Yasin B. Oliti (Mev-> 
cut), Yusuf İzzet Paşa Bokı (Mevcult). 

REİS PAŞA HAZRETLERİ — İsmaM Bsy Er
zurum, Süleyman Bey Camik, İbrahim Bey Saıruhan, 
Naıim Efendi İçel tasnifi araya nnamıur edilmiştik. 

HASAN BEY (Gümıüşane) — Arkadaışilar tas-1 

rtifi ârâ ile meşgul olurken müzakereye devam ede
lim. 

REİS PAŞA HAZRETLERİ — Efendim, ârâ 
tasnif olununcaya kadar bıraktığıımız maddeıi kanıunıi-
yenin müzakeresine devam edeceğiz üçüncü maddede 
ibulıunuyoruz. (Kâtip Haydar Bey üçüncü rnıaddeyü 
okur) : 

Maldde 3. — Mezkûr senelerde aıynıiyialtüa 'ihalıe ıoÎju-t 
nan karyeler aşarı bedelâtı ayniyesi emaneten idare 
odunmuş ise taşir defterlerindeki rnlikltarı taşlirat bu-' 
Ulunacak ve Sinimi merkumıedeki zehiaJiırin fiyatı Me-
calisi belediye ve ticaret odalarından iba mazbata alh-
nacak eylül rayici üzerimden hesap edüerek <o seneler-' 
ide ayrıca İhale edilmiş göğerti aşarı varsa bunilar da 
ait olduğu senelere zamm olunarak hâsılı bufaıiaicak-
tır. 

HAMDİ NAMIK BEY (İzmit) — Efendini 
üçüncü maddede deniyor ki «zahire fiyatlıarı Mıeca-< 
dlisi belediye ve ticaret odalarından iba mıazbalta ah-
niacak eylül rayici üzerinden hesap edffir.» Ma&ûmu 
âlliniz ticaret odaları bir çok yerlerde teşekkül, ©taıie-
rniştir. Teşekkül etmiş olan 'maha'ı'ısrde de piyasayı 
günü günlünıa takip eden hiç bir ticaırat odası bi'ımi-
yorum. Binaenaleyh, ticaret odaları kaydıının lağvı 
lâzımdır. Meoafei belediyeden almak kâfüidıir. Ticaret 
adaları o'ımayam mahaMierde bu vazifeyi ibeliediyeler 
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(ifa ediyor. İkincisi eylül rayici üzerinden hesap edft-
liyor diyor. Halbuki Beşinci maddede taksit smıebdıeli 
yine leylül mebdeinden bed ediyor. B y ö ibMayeünden 
kabul edilir. Buna .imkân yoktur. Ya ağustos fiyatı 
kabul edilsiin veyahut taksit mebdei teşrönlievveldeın 
fobibaır edEMn. Bu iki hususu teklif lediyoıruım. 

FERİT BEY (Çorum) — Efendim, Haımidi Na
mık iBey biraderimiz bir kerre 'ticaret odafliaınna ve 
ıbirde eylül rayicine itiraz ediyorlar. Ticaret odailıaın 
teşekkül etmiiyen mah alilerde tabüaıtiyle ticaret oda
sına uğrayaıoak değildir. Mecalisi idare iie mıecallisli 
belediyeden alunacak mazbatalar üzerime yapılacaktır. 
Meclisi idare belediyeden aldığı rayici liısıter kalbulı 
eder, listerse tetkiikatını lilerletip bunu tasdik veya tJa-
ddl hakkını haizdir. Binaenaleyh tıicaıret odalarımdan1 

rayiç almak halkım lehindedir. Çünkü tefaaîüf ederse, 
madllisİ lidare için tadile sebep ve düşünceye (esas ola
bilir. Onun 'için tasavvur edilen bir mahzur yoktur. 
Faydası vardır. Taksit ımebdei eylül' oıljmasım, doğru 
değildir diyorlar. Çünkü takasit eylülde başlıyor, 
onun için muvafık değil ağustos olmadı doyarlar. 23i-
raatlıe iştigal edan herkes bilir ki ağustos haırmaın za-
manıdır. Ağustos ekser Memalaki Osımamiiyede har
man ımevsıimıidir. 

Harman mevsiminde ihracat yapamazlar ki rayiç 
takdir edilebilsin. Bu da yine halkın lehinedir. Çünkü 
ağustos ve temmuzda konulacak rayiçler yüksektir. 
Çünkü yeni mahsul olmadığından eski mahsul ile ida-> 
re olunacağından eylül rayicinden daima yüksek fi
yatla idare edilir. Onun için eski mahsul ile idare edil
diği zaman rayiç daima yüksek olur. Binaenaleyh ey
lülde asıl rayiç başlar ki o zaman asıl rayici takdir et
mek zarureti vardır. Bu arz ettiğim gibi bu eylülde 
alınacak rayiç herhalde halkın lehinedir. 

HAMDİ NAMİK BEY (îzimit) — Takasiti teş
rinievvelde yapmak lâzımdır. 

FERİT BEY (Çorum) — Hayır hiç lüzum yok
tur. 

RJEÎS PAŞA HAZRETLERİ — Başka söz iste
yen yoktur efendini. 

TUNALI HÎUMÎ BEY (Bolu) — Efendim küçük 
bir hata vardır. Affınızı istirham ederim. (Bunlara 
ait olduğu senelere deniliyor. Halbuki birincisi cem, 
ikincisi mü'frettir. (Bunlara da ait oldukları) denilmek 
lâzımdır. 

REİS PAŞA — Müzakereyi kâfi görenler ellerini 
kaldırsın. (Eller kalkar) Kabul edildi efendim. Mü
zakere kâfi görülmüştür. Bir takrir var okunacak. 

(Kâtip Haydar Bey İzmit Mebusu Haindi Beyin 
tadil teklifi hakkındaki takririni okur) : 
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İBüyük Millet Meclisi Riyaseti Ceîilesine 
Teslisi aşar hakkındaki lâyihai kanuniyenin üçün

cü maddesinde «zehairin fiyatı meclisi belediye ve 
ticaret odalarından bamazbata alınacak eylül rayici 
üzerinden hesap im...» denilmiş ise de bir çok ma
hallerde ticaret odaları müteşekkil olmadığı ve mez
kûr odaların teşekkül etmediği mahallerde bu vazi
fe esasen belediyelerce ifa edilmekte olduğu ve meca
lisi belediye ile ticaret odalarından alınacak fiyatların 
tehalüfü halinde bunların tevhidi de da'ii müşkülât 
olacağı ve fiyatların eylül rayicine göre hesap edile
ceği tasrih edilmiş iken beşinci maddede mebdei taksit 
olarak yine eylül kabul edilmiş ve bu suretle tezat ve 
tenakuz mevcut bulunmuş olduğundan fiyat mazbata
larının yalnız mecalisi belediyeden ahzı ve bedeli tes
lisin ağustos rayicinden hesap edilmesi veyahut meb
dei taksitlerin teşrinievvelden itibar edilmesi hususa-
tının tasbihen kabulünü teklif ederim. 

111 Ağustos 1336 
İzmit Mebusu 

Hamdi 

IPERÎT BEY (Çorum) — Müsaade buyurursanız 
bu takrir hakkında bir kelime arz edeyim. Tenakuz 
var diyor ki, eylülde rayiç yapılacak ve eylülde tak
sit başlayacak, halbuki teslis için esas tutulacak rayiç, 
tahsilat senesinin eylülü değildir, onun tenakuz yok
tur. (Ret, ret sesleri) 

REFİK ŞEVKET BEY <Sa<ruhan) — Takrirde 
iki fıkra var. Ayrı, ayrı reye konulsun efendim. Biri 
mecalisi belediyenin karariyle iktifa edilmesi, diğeri 
teslis hakkındadır. Rayiç meselesi ayrı reye konsun 
efendim. 

REİS PAŞA — Takriri nazarı dikkate alanlar el
lerini kaldırsın. (Eller kalkar) Nazarı dikkate alınma
dı efendim... 

Üçüncü maddeyi reye koyuyorum. Maddeyi kabul 
edenler ellerini kaldırsın. (Eller kalkar) Madde aynen 
kabul edilmiştir efendim. Dördüncü maddeye geçiyo
rum. 

(Kâtip Haydar Bey tarafından dördüncü madde 
okundu) : 

IMadde 4. — Sinini merkumeye ait tayin olunan 
miktarı vasati temmuz sene 1336 tarihindeki zehair 
rayici vasatisinden dun olduğu takdirde her ikisi ara
sındaki farkı miktar bedeli teslise zammolunacaktır. 

İSMET BEY (Çorum) — Efendim bu maddede 
şekil ve maksat ve mana itibarîyle bir yanlışlık var. 
(Senei merkumeye) deniliyor. Tabiî bu (Sinini mer-
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küme) olacaktır. Sonra (senei merkumeye ait tayin 
olunan miktarı vasatı) deniliyor ki (Sinini merkume
ye ait miktarı vasati) yukarıki maddelere göre teslis 
bedelidir. Aşağıda da (temmuz sene 1336 tarihindeki 
zehair rayici vasatisinden dun olduğu) deniyor ki : 
Bu da kiîo itibariyle fiyat meselesidir ki arada bir mü
nasebet yoktur. Şu halde buradaki yanlışlık zannedi
yorum senei merkumeye ait tayin olunacak zehair 
rayici vasatisi temmuz 133(6 zehair rayici vasatisin
den deniliyor ki rayiç fiyatı üzerinden denilmek lâ
zım ki münasebet tahakkuk edebilsin. Orada bir nok
sanlık var. 

IBİR MEBUS — Maksat da odur zannederim. 
IİSMET BEY (Devamla) — Maksat bu değilse, ya

ni bir rayiç kelimesi yok ise teslis bedeli ile rayiç be
delinin arasında münasebet lâzımdır. O nasıl taayyün 
edecektir, onu nasıl tayin ediyorlar? İzah etsinler. 

IMIAUÎYE VEKÂLETİ VARİDAT SMÜDÜRİ 
UMUMİSİ ENVER BEY — Senei mekumeye ait ta
yin olunan miktarı vasatı, sinini merkumeye ait ola
caktır. Bunda zannederim bir sehiv vardır. Bu sinini 
merkumeye alt olacak. Çünkü üç seneye ait miktar 
vasatidir. 1329 senesinde buğdayın kilosu otuz para, 
1330'da kırk para, 1335'de de bilfarz on altı kuruş 
idi. Değil mi öfendim? Bunların üçünü topluyor ve 
zehairi mütenevvia hakkında bir miktarı vasati alı
yor, bu miktarı vasati alındıktan sonra, senei haliye 
temmuzunun miktarı vasatisi de alınır. Yani birinde 
ve besindeki fiyat vasatisi ticaret odalarından alınır: 
Bunlar mukayese ediliyor. Aralarında bir fark varsa 
- çünkü bu senenin zahiresini bedeli teslisle raptedi
yoruz - bu da bedeli teslisin umumuna zammedile-
cektir. 

İSMET BEY (Çorum) — O halde bu izahata dair 
söyleyeceğim. (Sinini merkumeye ait tayin olunan mik
tardan) maksat, zehair rayici demek oluyor. Madde
nin tashihi lâzımdır. «Tayin olunacak zehair miktarı 
vasatisi» demelidir. Bu yukarıki maddeye atfedilecek 
olursa teslis bedeli demek olacağından madde müp
hem olur, muvazzah olmaz. Onun için burada «sinini 
merkumeye ait tayin olunacak zehair miktarı vasati
si» denilmesi maddeyi tavzih ve tasrih eder. 

TAHSİN BEY (Aydın) — Bendenize kalırsa bu 
madde zaittir, zannediyorum. Hükümet lehine zürra 
aleyhine bir şey vardır. Deniliyor ki «senei merkume
ye ait tayin olunan miktarı vasati temmuz sene 1336 
tarihindeki zehair rayici vasatisinden dun olduğu tak
dirde her ikisi arasındaki farkı miktar bedeli teslise 
zammolunaeaktır». Şu halde bunu kabul ediyoruz. Bu 
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. sene zarfında zehairin kıymeti fazla olursa onu ka« 
bül etmiyoruz. Çünkü Hazinenin lehinedir ve zürraın 
aleyhine olduğu için bir dördüncü seneyi nazarı iti-

\ bare almış oluyoruz. Bu ise zürra aleyhine olduğu için 
J reddi lâzım gelir. Hiç bu maddeye lüzum yoktur. Bir 

kere bir seneyi esas zimmet kaydediyor. Sonra işimize 
gelmezse onu bozuyoruz. Her ikisi miktarının vasa
tisinden hâsıl olan farkı yine zammediyoruz. Bu 
doğru değildir. Yahut tenzil etmek lâzım geldiği ah
valde de teslisten de tenzil edilsin. Nasıl ki Hazine 
lehine zammı kabul ediyorsak aksi halde de, tenzil 
lâzım gelen ahvalde de, zürraın lehine tenzil iktiza 
eder. Binaenaleyh bu maddenin tayyedilmesini teklif 
ederim. 

İMAUİYE VEKÂLETİ VARİDAT MÜDÜRİ 
UMUMÎSİ ENVER BEY — Efendim, burada zeha
ir miktarı vasatisi var. Bu, sade buğday değildir. Ne 
kadar zehairi mütenevvia varsa bunların miktarı alı
nacaktır. Tabiî biz bu senenirikini satıyoruz. Bu su
retle zimmet kaydediyoruz. Bir noksanlık varsa bu 
miktarı vasati umumuna birden zammedilecektir. Esa
sen pek dundur. 

REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Bendenizin 
vakıa hesapla alâkam yok amma bir kerre encümen 
hesapla gösterse, eğer maksat meseleyi 1336 senesi
nin temmuzuna getirmek ise, hiç teslise lüzum yok. 
1336 senesi temmuzu densin kâfidir. Bize bunu bir 
ile izah etsinler. Mesele hallolunur. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Efendim, 
bu maddeye ait rüfekanın bir hesap isteyeceğini bil
seydik tabiî bir iki hesap yapar, esbabı mucibe maz
batasının zeylinde gösterirdik. Burada hesabı yapıp 
şudur demekle bütün rüfekaya anlatmış olmayız. Esa
sen aşarı teslis için iki vahidi kıyasî kabul ediyoruz. 
Biri 1329, 1330, 1335 senelerine ait ihale bedelidir. 
Fakat malûmu âlinizdir ki, bu ihale bedeli, iki ucuz, 
bir pahalı seneye ait olduğundan, bu teslisten hâsıl 
olan miktar, aşarın 1335 senesine nispeten yüzde kırk 
küsurunu ancak tutabilir. Halbuki, biz aşarı şimdi 
satıyoruz. Bu seneki temmuz miktarı vasatisini naza-

| rı dikkate ahmaklığımız icabediyor. Fakat bunu mut
lak olarak almıyoruz. 1329 senesinde buğdayın bir ki
losu Anadolunun muhtelif mahallerinde 35 ilâ 40 pa
ra, 1330 senesinde 2 veya 3 para aşağı, yukarı idi, 
1335 senesinde ise bu fark 8 kuruştan 12 kuruşa ka
dar muhtelif mahallerde tehalüf ediyordu. Bunun ye
kûnunu bu üç senenin yani; 30, 35 para ile 8 kuru
şun yekûnunu teslis ediyoruz. Fiyatın teslisinden; şim
di aşarı satacağımız senei haliye temmuzundaki ra-
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yiç - ki bunu da belediyeden alınacak fiyatlar Meclisi 
idarede ayrıca tevhit edilecek ve bir kararı katiyi an
cak Meclisi idare verecektir - , Meclisi idarenin tayin 
edeceği senei haliye fiyatiyle karşılattırdığımız vakit
te, eğer o üç senenin hesabı vasatisi ile bu sene'ki tem
muz fiyatı arasında büyük bir fark görürsek ki, - za
ten fark vardır - o farkı bedeli teslise zammetmiş oluj 

yoruz ve bunun da bir misalini arz edeyim. Bu kanu
nu müzakere ederken Afyon Karahisarı mebusların
dan ve ziraatle alâkadar olan Nebil Efendi arkadaşımız 
geldi ve izahat istedi. Bendeniz kendime ait bir takım 
hesaplar yapmış idim. Kendilerine dedim ki; şimdi he
sap istiyorsunuz. Bunun üzerine kendilerine 1329, 1330 
ve 1335 senelerinde memleketimizde ihale edilmiş her
hangi bir köyün miktarını söyleyiniz dedim. Miktar
larını katyülmetfat söylediler. Meselâ : 1329 senesine 
seksen beş bin ve 1335 senesine üç yüz elli küsur bin 
dediler. Bunu teslis ettik, çıkan miktarı, bir de fiyat 
meselesi ki, orası bir istasyondur. Fiyatlar sabittir. 
Fiyatlar ne idi dedim. Fiyatlar üzerine de biz teslis 
yaptık. Netice itibariyle teslisten bu fiyatı zammet
mek suretiyle bulduğumuz bedele ki - o köyler satıl
mış zaten - bu bedele daha yüzde yirmi zam ile ben 
mültezim olsam talip olabilirim dediler. Bendeniz de 
burada muvacehede söylüyorum. Sonra o teslisi zahi
renin üç seneye ait fiyatlariyle mukayese edilip de ara
daki farkı zammetmezsek, senei haliye aşarı 1335 se
nesine nispeten yüzde kırk küsuru tecavüz etmiyor. 
Fakat bu fiyatları zammettiğimiz takdirde yüzde elli 
yediyi tecavüz ediyor. Fakat altmışa baliğ olmuyor. 

!BÎR MiEBOS BEY — Nasıl olursa tenkis edece
ğiz? 

(HASAN FEHMİ BEY (Devamla) — Fazla olursa 
tabiî nazarı dikkate alacağız. 

(REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Bir şey arz 
edeceğim, Maliye Vekili bize buradan söz söylerken, 
bu kanunda adalet vardır dediler. Hattâ menfaat var
dır dediler. Halbuki, şimdi yüzde kırkı az görerek 
zammdCmek istiyorlar. Şu halde bunda tenakus var. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Efendim, 
ben bu kanunu izah ederken dedim ki, hiçbir vakit 
bu gibi işlerde adaleti mutlaka olmaz. Fakat adaleti 
•rfeb'iys vardır. Yüzcb kırk zürraın ncfkvadiır. 1335 se
nesi bedellerine nispeten ve o bedellerde yüzde kırk 
yine bu kanunla temin edilmiştir. Yani yüzde altmışı 
tecavüz etmeyen bu teslis usulünde yine zürraın lehi
ne yüzde 40 menfaat vardır. 1335 senesi bedeli iha-
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[ leşine nispeten yüzde kırk fark vardır. Ahaliye yüzde 
kırk bağışladık diye tabii bir söz söylenemez. 

REİS PAŞA — Müzakereni kifayetine dair bir 
takrir var. (Kâfi, kâfi sesleri) Dördüncü maddenin 
müzakeresini kâfi görenler ellerini kaldırsın... (Eller 
kalkar) Kâfi görülmüştür efendim. 

Takrirleri okuyoruz. 
(Kâtip Haydar Bey (Kütahya), Atideki takrirleri 

okur) : 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Dördüncü madde teslise muhalif olduğu için tay-
yını teklif ediyorum. 

10 Ağustos 1336 
I Saruhan 

Refik Şevket 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Aşarın teslise raptı hakkındaki layihai kanuniye-
nin dördüncü maddesinin tayyını teklif ederim. Çünkü 
yalnız Hazinenin lehindedir. 

10 Ağustos 1336 
Bolu Mebusu 

Nuri 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Aşarın teslise raptı hakkındaki layihai kanuniye-
j nin dördüncü maddesinin fıkrai ahiresindeki (Her 
I ikisi arasındaki farkı miktar bedeli teslise zammoluna-
I çaktır), kaydındaki (Farkı miktar) tarzının (Farkı 

miktarın nısfı bedeli teslise zammolunacaktır) şekline 
I ifrağını arz ve teklif ederim. 

10 Ağustos 1336 
1 Karahisarı Sahip 

Nebil 

ıBüyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
I Dördüncü maddenin nihayetine atıyüzzikir cüm-
J leşinin ilavesini teklif eylerim efendim. 

Cümle şudur : (Bedeli teslis Temmuz 1336 tari
hindeki rayiçten fazla olduğu surette bedeli teslis Tem
muz 1336 rayicine tenzil olunacaktır. 

Amasya 
Rıza 

Berveçhi ati mevaddın ayrıca bir madde şeklinde 
ilavesini teklif ederim. 

Eiviyei müstahlisa için ikinci maddede zikredilen 
teslisten dolayı hâsıl olan yekûndan yüzde kırk ıskon
to edilecektir. 

Dersim Mebusu 
Hasan Hayri 
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IBüyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Dördüncü maddede zürram aleyhine bir zam ka

bul etmek esası mevcut olduğuna nazaran bunun tay-
yını teklif ederim. 

Aydın Mebusu 
Tahsin 

' lardan daha az bir müsaadeye mazhar kılmayı mu-
vafıkı adalet görmedik, Onun için maddeyi şu su
retle tadil ettik. Kefaleti müteselsile ile kura ahalisine 
zimmet kaydedilip Aşar Kanunu mucibince beş tak
sitte istifa edilecektir. Fakat bu tadilatımız sehven 
tabedilirken gösterilmedi. Binaenaleyh bundan ev
velki mazbatada münderiçtir. Ellerinizdeki nushai 
matbuayı okuyayım. (Tashih ediniz de ondan sonra 
bendeniz Kavanini Maliye Encümeninin tadilinin 
reye konulması Makamı Riyasetten rica edeceğim. 
Biz daha fazla tadilini teklif ediyoruz ki mültezime 
yapılan müsaade ahalii kuraya da yapılmış olsun. 
Aşarın bu suretle zimmet kaydedilmesine sebep za
hirenin suhuletle nakde tahavvül edememesidir. Ma
dem ki bu, mültezim için varittir. Ahali için de va
rittir. İki ay zarfında bu zahire suhuletle nakde ta
havvül edilemez. Aşar Kanunu mucibince, kavaidi 
umumiye mucibince onlar da beş taksitte borçlarını 
versinler. Madde şu şekildedir : 

«İkinci, üçüncü, dördüncü maddeler ahkâmına 
tevfikan - dördüncü maddeyi tayyettiniz, o çıkıyor -
tayin edilen bedeli teslis kefaleti müteselsile ile kura 
ahalisine zimmet kaydolunup Aşar Kanunu mucibince 
beş taksitte istifa edilecektir. 

FERİT BEY (Çorum) — Efendim, Hasan Bey bi
raderimizin izah ettiği veçhile, Hükümet iki taksitte 
alınmasını teklif etmişti. Kavanini Maliye Encümeni 
de, Aşar Kanununa tevfikan beş taksitte alınmasını 
teklif ediyordu. Muvazenei Maliye Encümeni de, bu
nun ikisinin arası olmak üzere, üç taksitte alınmasını 
söylüyor. Yalnız arz etmek istediğim bir nokta var, 
Muvazenei Maliye Encümeni, köylünün haleti ruhi-
yesini nazarı dikkate alarak bu taksiti azaltmıştı. Çün
kü köylüler toptan satış yapmadıkları için ekseri za
hire tüccarlarına perakende suretiyle satıyorlar ve 
bu üç ay zarfında ellerinden tamamen çıkıyor., Kâ
nunuevvel ve kânunusani aylarında kendilerine yiye
cek olan zahireyi ayırdıktan sonra ellerinde zahire 
kalmıyor. Diyebilirsiniz ki; köylüler ellerine para ge
çince kendi ihtiyaçları için onu sarfediyorlar, basma 
idi, şu idi, bu idi, belki düğünlerini de yapıyorlar, 
ellerinde para kalmıyor. Sonra Memurini Maliye, tak
sitlerin hululünde, tediye edemeyince, tahsili emval 
Kanunu mucibince ellerindeki öküzlerine varıncaya 
kadar satıyorlar. Biz ellerinde para varken almak fik
ri ile bunu yaptık. Maahaza Heyeti Âliyeniz beş tak-
sidi kabul ederse Encümen bunda ısrar etmeyecek
tir. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Efendim, 
köylü ya emindir, ya değildir. Mademki emindir ve 

IBüyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine I 
Aşarın teslise raptı hakkındaki layihai kanuniye- I 

nin dördüncü maddesindeki farkı miktarın yani sinini j 
merkume zehair rayici vasatisiyle 1336 senesi zehair I 
rayici vasatisinin karşılaşmasında dûn veya efzun olan I 
farkı miktarın nazarı dikkate alınmasını ve «her ikisi I 
arasındaki farkı miktar bedeli teslise zammolunacak- I 
tır» fıkrasının tayyını teklif ederim. I 

Üsküdar I 
Ahmet Mazhar I 

IBüyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
İhalesi kabil olamayan kura aşarının teslis kaide- I 

sine tabi olacağına göre farkı fiyat aramak muvafı'kı 
adalet olamayacağından dördüncü maddenin tayyını I 
teklif ederim. I 

Canik Mebusu I 
Şükrü I 

REFİK ŞEVKET BEY (Sanman) — Evvela, tay 
teklifleri reye konsun, tadil teklifleri sonra konsun. 

REİS PAŞA — Dördüncü maddenin tayyedilme- I 
sini kabul edenler ellerini kaldırsın... (Eller kalkar) I 
Dördüncü madde tayyolundu efendim. I 

(Kâtip Haydar Bey, beşinci maddeyi okur) : J 
Madde 5. — İkinci, üçüncü ve dördüncü madde- I 

ler ahkâmına tevfikan tayin edilen bedeli teslis ke
faleti müteselsile ile kura ahalisine zimmet kaydedi
lip eylül, teşrinievvel ve teşrinisani olmak üzere üç I 
taksitte istifa edilecektir. I 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Efendim 
bu maddede Kavanini Maliye Encümeni ile Maliye 
Vekâletinin teklifi arasında bir ihtilaf vardır. Aynı I 
zamanda bu ihtilaf Muvazenei Maliye Encümeni ile 
de mevcuttur. Maliye Vekâleti teklifi kanunisinde, 
teslis suretiyle bedele raptolunan aşarın iki taksitte 
istifasını teklif ediyor. Encümenimiz bunu tetkik eder- I 
ken gördü ki, mültezimi talip olup, ticaret kasdiyle 
ihale edilen Aşar Kanunu mucibince beş taksitle istifa I 
olunurken talip zuhur etmeyip te lizzaruretin ahalii I 
kuraya teslis suretiyle zimmet kaydettiğimiz aşar be- I 
dela'tının kaidei umumiye haricinde iki taksitte iste- I 
mekle biraz fazla yük tahmil etmiş oluyoruz. Kaide I 
haricine çıktığımız gibi, yani ihtiyari hilafına teslis I 
suretiyle zimmet kaydettiğimiz halde, arzusuyla on- j 
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emin olmaklığımız da lazımdır. Emin olmazsak aşa
rı kefaleti müteselsile ile kendilerine zimmet kaydet
mezdik ve Hazineye ait olan şu malı satın getirin de
mezdik. Eğer bunu düğününe veya ihtiyacatına köy
lü müçtemian sarfedecekse iki ayda da eder. Beş 
aya gitmeye lüzum yoktur. Mesele, zahireyi iki ay
da nakde tahvil edemedikleri surette Aşar Kanunu 
cari olacaktır. Koyununu, sığırını haczedip sattıra
rak mı para alacağız? Mültezimler bu köyleri ilti
zam etselerdi bunlara parayı üç taksitte vereceksiniz 
demek hakkımız mı idi? Çünkü ortada bir Aşar Ka
nunu var. 

Mültezimlere ait olan müsaadattan köylüyü neden 
müstefit etmeyelim? 

REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Efendim, 
bendeniz yalnız bir noktayı nazarı âlinize arz edece
ğim. Burada bir kefaleti müteselsile kaydı vardır. Bi
rinci maddede kabul olundu diye itiraz etmeyiniz, 
çünkü birinci maddedeki kayıt ile bu beşinci madde
deki kayıt arasında farkı azim vardır. Kefalet, tabiri 
kanunisiyle, zimmeti zimmete zammetmek demektir. 
O da birriza olur. Hiçbir kimse diğerine kefil olmak 
için mecbur edilemez. Borcunu aynen zahire verir
ken veya bedelen ita ederken kendisinden kefil alın
mayan bir rençbere, bir zürraa, böyle teslise riayet 
için mutlaka Ahmedin borcu için Mehmedin de mü-
teselsilen borçlanması gayet haksızlıktır. (Gürültüler) 
Müsaade buyurun. Esasen burada mevzubahs olan, 
şahsın istihsalatına karşı borcudur. Zeydin borcundan 
amir mahkûm olamaz. Zaten yukarıda «ahali» tabiri 
kullanılmıştır. «Kefaleti müteselsile ile ahaliye» de
nilmiştir. Beşinci maddede «ahalii kuraya» denilmiş
tir. Halbuki «kura» tabiri bizim zehabımıza nazaran, 
kasaba ve şehirlerden ayrı yerdir. Bundan istisna gibi 
mana çıkarmak ihtimali de vardır. Bu tabir doğru 
değildir. Bir, saniyen : Esas meseleyi Ziraat Banka
larından müteselsilen alınan istikrazata teşmil etmek 
doğru değildir. Çünkü Ziraat Bankasından para alan
lar tarafından yegân yegân, vekâleti mutlakayı haiz 
olan zevat tarafından mühürlenmesi, imza edilmesi 
lazımdır. Burada imza da yoktur. Binaenaleyh en çok 
istediğimiz mesele, Ahmedin borcundan Mehmedi 
muahaza etmeyelim. Herkesin kendi borcundan me
sul olması taraftarıyım. Nasıl ki aynen borcunu verir
se bunu da öyle yapsın. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Efendim, 
«Kefaleti müteselsile» kaydı aşar Kanununda tama
men mevcuttur. O kanunun tadilini burada müzake
re etmiyoruz. Bu maddedeki teselsül kaidesi aşar ka

nunundan alınmıştır. Köylüye zimmet kaydetmesek, 
köylü kendi hesabına köyünü iltizama talip olsa, 
malumu âliniz, her karyenin heyeti ihtiyariye-
si, her köyün bir maneviyatı şahsiyesi vardır 
ve bunu temsil eden köyün heyeti ihtiyarisidir. 
Heyeti ihtiyariye, köy namına, köyümüzü iltizam 
edeceğiz dediği vakit te hiç teminat vermeksizin, 
teminatı veren mültezimlerin karşısına geçerler, on
ların teminatı arkalarındaki çiftçilerdir. İstedikleri 
miktarda zammederler ve köyü alırlar. Bunun heyeti 
umum iyesine gelince: hepimiz Anadolulu olmaklığı
mız hasebiyle pek iyi biliriz ki, köy namına iltizam 
eden veyahut Hükümet tarafından bu suretle, teslis 
suretiyle zimmet kaydedilen1 kura ahalisi heyeti ih
tiyariye ile anlaşırlar ve heyeti ihtiyariyeye köyü ta
şır et, zahireyi derambar et, sat. Hükümete olan 
borcu ver veyahut bedeli taksim et tahrir edelim der
ler. Bu kendilerine ait ananavî usûllerdir. Bu itibarla 
«Kefaleti müteselsile» kaydi yeni vazedilmiş bir ka
yıt değildir. Aşar kanununda mevcut ve meri bir 
kayittir. (Kâfi kâfi sesleri). 

REİS PAŞA HAZRETLERİ — Müzakereyi kâ
fi görenler ellerini kaldırsın (Eller kalkar) kâfi gö
rüldü efendim. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti' Celilesine 
Beşinci maddede bedeli teslisin üç taksitte istifa

mı ve ilk taksitin Eylülden itibaren zürraın mağdu
riyetini mucip olacağından bedeli teslisin nakden 
ihale olunan aşar bedeli gibi beş taksitte istifası su
retiyle maddenin 'tadilini teklif ederim. 

10 Ağustos '1336 
Ayıritap Mebusu 

Yasin 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) —. Encü
menin de böyle bir teklifi var.,, 

FERİT BEY (Çorum) — Bunu Muvazenei Mali
ye encümeni de kabul ediyor. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Taksit 
hakkında verilen takrirler, Kavanirii Maliye encüme
ninin niokta'i nazarına iştirak demektir. Azamî kaydi 
olduğu için tabiî encümenin teklifi reye konulmalı-
'dır., 

ıRiyasetî Celileye 
.Aşarın teslise raptına dair lâyihai kanuniyenin 

beşinci maddesinin berveçlhi ati tadilini 'teklif eylerim: 
Madde 5. — İkinci, üçüncü ve dördüncü mad-

ideler ahkâmına tevfikan tayin edilen bedeli teslis 
fefcâlet'i müteselsile ile kura ahalisine zimmet kay
dedilip teşrinievvel ve teşrinisani, kânunuevvel, kânu-
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nusani ve şubalt iptidaları olmak üzere beş taksitte 
istifa edilecektir. 

10 Ağustos 1336 
Antalya 

Rasih 
Huzuru Riyasetpenahiye 

Beşinci maddede gösterilen taksitin dörde iblâğı
nı 'teklif ederim. 

9 Ağustos 1336 
Çorum 
Haşim 

(Kavanini maliye encümeninin beşinci maddesi 
okundu): 

Madde 5. — İkinci, üçüncü maddeler ahkâmına 
tevfikan tayin eilen (bedeli teslis kefaleti müteselsile 
ile kura ahalisine zimmet kaydedilip aşar kanunu 
mucibince beş taksitte istifa edilecektir., 

REİS PAŞA — Bunu reye 'koyuyoruz. Kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın (Eller kalkar). Kabul 
edilmiştir efendim. 

(Kâtip Haydar Bey altıncı maddeyi okudu): 
Madde 6. — İşbu teslis muamelesi üç yüz otuz 

altı senesi aşarına mahsustur. 
REİS PAŞA HAZRETLERİ — Kabul edenler 

ellerini kaldırsın. 
HAŞİM BEY — Yanlışhik var efendim. 
MUSTAFA TAKİ EFENDİ (Sivas) — Birinci 

maddede senei haliye aşarı deniliyor. Onun için bu 
madde zait 'kalıyor zannederim. 

HAŞİM 'BEY (Çorum) — 1335 senesi olmak 
icabetmez, diğer sene daha ilâve edilmek lâzımgelir. 
Meselâ beş senelik hesap edildikten sonra üçe tak
sim suretiyle taksit miktarı anlaşılmaz (Gürültüler) 
Müsaade buyurun teslis olunca 1329, 1330, 1335 
olması icabetmez (Gürültüler, Handeler). 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Efen
dim altıncı maddeyi Muvazene encümeni ilâve etti, 
bendenizce olsa da olur, olmasa da olur. Çünkü bi
rinci 'maddedeki sarahat meseleyi hallediyor. Binaen
aleyh tayyed'il'se de hiç bir mahzur yoktur. «Senei 
haliye aşar Ibedelâtı» diye birinci maddede sarahati 
'kâfiye var. Altıncı madde kalsa da kalmasa da aynı
dır. 

TAHSİN BEY (Aydın) — Altıncı madde lâzım-
dır. Fakat noksandır. Çünkü işbu teslis maddesi 1336 
senesine mahsustur. Halbuki bu kanunun teklifindeki 
maksat ne idi? Emaneten 'idaresi veyahut ihalesi ka
bil olmayan 'kura aşarının teslis suretiyle tacirine mü
teallik idi (Altıncı madde kabul olundu sesleri), 

REİS PAŞA — Kabulüne dair bir işaret veril
medi. 

TAHSİN BEY (Aydın) (Devamla) — Hâlbuki 
burada mutlak olarak 1336 senesi' aşarına mahsustur. 
O halde Maliye nezareti veyahut aşar idaresi kalkar 
ve bütün karyelerin aşarını zimmet kaydederse (Gü
rültüler)... 

ALİ SÜRÜRİ EFENDİ (Karahisarı Şarki) — 
Efendim kanunda sarahat ve ayni zamanda mii-
nakkahiyet lâzımdır. Zait fıkralara lüzum yoktur. 
Bendenizin bir takririm var. Bu maddeye hiç lüzum 
yoktur. Bu madeyi birinci maddedeki «Senei haliye» 
tabiri temin ettiği gibi, başta da aşarın teslise rap
tı hakkında lâyihai kanuniye diyor. Bendeniz buna 
iki kelime ilâve ediyorum ve (1'336 senesi aşarının 
teslise raptı hakkında kanun diyorum). Şimdi bu iki 
kelime ile iki satırlık maddeyi kazanmış olacağız (Ne 
hacet sesleri). 

Efendim bu kanunu telgrafla tebliğ edeceğimiz
den telgraf memurlarını bile ne kadar işgal edeceğiz 
(Gürültüler).. 

REİS PAŞA — Müzakereyi kâfi görenler ellerini 
kaldırsın (Eller kalkar). Kâfi görüldü efendim. 

Makamı Riyasetpenahiye 
Miktarı teslisi tespit için evvelemirde tahmis usu

lünü nazarı dikkate almak lâzımdır. Meselâ beş se
nelik mahsulât fiyatı tevhiden bilhesap badehu üç 
adedine taksim olunarak teslis miktarının tayini icap-
eder. Yoksa üç senelik mahsulâtın fiyatı üzerinden 
vasatı nisbet aranılması usule muvafık değildir. 01-
s ur etle ıslahını teklif ederim. 

9 Ağustos 1336 
Çorum Mebusu 

Haşim 
•(Ret, ret sesleri) 
REİS PAŞA HAZRETLERİ — Kabul edenler 

ellerini kaldırsın (Eller kalkar). Kabul edilmedi efen
dim. 

Riyaseti Ceîileye 
İÂşarın teslise raptı hakkındaki lâyiha nam ve 

unvanının (1336 senesi aşarının teslise raptı hakkında 
kanun) suretinde kabulünü ve şu halde lâğv ve zait 
kalan altıncı maddenin tamamen tayyını teklif ede-
rim3 

10 Ağustos 1336 
Karahisarı Şarki Mebusu 

Alı Süruri 
REİS PAŞA HAZRETLERİ — Kabul edenler 

ellerini kaldırsın (Eller kalkar). Kabul edilmedi efen
dim. 
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Kâtip Haydar Bey Ali Süruri Efendinin altıncı 
maddeden sonra diğer bir maddenin ilâvesine dair 
(takririni okudu): 

Riyaseti Celileye 
İÂşarın teslise raptı hakkındaki lâyihai kanuniye-

ye altıncı maddeden sonra berveçhi ati maddenin ilâ
veten kabulünü teklif ederim: 

Madde 7. — Vilâyatı müstahlâsa mevaddı sabı
kadaki teslis usulünden müstesna olup oralarda be
deli ihale senei haliye mahsulâtının derecei feyiz ve 
bereketi ve zehairin rayici nazarı dikkate alınarak 
mahallî Hükümetlerince takdir ve tayin ve birinci 
madde mucibince ahaliye zimmet kaydolunur. 

10 Ağustos 1336 
Karahisarı Şarkî 

Ali Süruri 

REİS PAŞA HAZRETLERİ — Kabul edenler 
ellerini kaldırsın (Eller kalkar) kabul edildi efendim. 

.MEHMET EFENDİ (Biga) — Maddenin biri tay 
edildiğine göre beşinci olmak lâzım gelir. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Rakam
lar değişecek efendim. 

REİS PAŞA HAZRETLERİ — Efendim altıncı 
maddeyi kabul edenler. Ellerini kaldırsın {Eller Kal
kar) kabul edildi efendim. 

Yedinci maddeye geçiyoruz efendim rakkamı 
isonra düzeltiriz. 

(Kâtip Haydar Bey Ali Süruri Efendinin takri
rinde münderiç olan maddeyi tekrar okudu). 

ALİ SÜRURİ EFENDİ (Karahisarı Şarki) — 
Müsaade buyurursanız izah edeyim. Bendeniz ikinci 
madde müzakere »olunurken 'bir takrir takdim ettim 
o takrirde dedim ki, vilâyatı müsitahlasa hakkında 
ayrıca bir madde vazı badehu müzakere edilmek üze
re, maddenin aynen reye vazrnı teklif ederim. Bu
nu da kabul buyurdunuz. Binaenaleyh bu kabul ile 
vilâyatı müstahlâsa için ayrı ahkâm vazı lüzumu istid
lal olunur., 

Birinci celsede cereyan eden müzakereden de 
'bir netice çıkıyor ki: Rüfekanın kısmı azamı vilâyatı 
müstahlâsa ahalisinin bu usulden istisnası fikrindedir. 
Bendeniz vilâyatı müstahlâsa kaydından en ziyade 
vilâyatı şarkiyeyi kasded'iyorum. Vilâyatı şark iyede 
bu kanunun kemakân tatbikına imkân olmadığına 
rüfekanın ekserisi kanidir ve hakikaten de böyledir. 
Vilâyatı müstahlâsa hakkında takdim olunan diğer 
takrirler 'bendenizin takririm mealinde değildir. Ben
deniz ayrıca bir şey teklif ediyorum ve zannediyo
rum ki bundan daha adil ve Hükümetle ahalinin hu

kukunu aynı derecede kâfil bir teklif olamaz. Bende
niz diyorum ki; Hükümet takdir etsin, keşfetsin, bu 
köyden hu sene tahminen ne kadar aşar alınabilir ve 
zehairin rayici nedir? Hükümeti mahalliye bunu 
keşfeder, takdir eder ve birinci madde ahkâmına 
tevfikan ahaliye kefaleti müteselsile ile immet kayde
der. Bunda kabul edilmeyecek ne gibi bir nokta var
dır. Bazı rüfekayı kiram izah ederken söylediler; 
(50fi) evli bir köy bu gün on eve indi. Şimdi bu tes
lis usulünü oralarda tatbika imkân var mıdır? Bir 
de rüfekadan bazısı, bu sene zahirenin pahalı ol
duğunu söylediler. Halbuki bu söz ahalinin aleyhin
dedir. Bu sene zahire pahalı olursa teslis usulünün tat
bik ına imkân vardır mânası çıkar. Halbuki öyle de
ğildir. Bir de Ferit Beyefendi bu kanun hakkında 
izahat verirken demişti ki; eğer teslis usulü ahaliyi 
mağdur bırakacağı kanaatini hâsıl ederse, ahalinin 
mağduriyetini izale edecek esbaba da tevessül edece
ğim. Ahalinin mağduriyetine meydan vermeyeceğim. 
Şimdi idarî bir suretle yahut bir emirle ahalinin mağ
duriyetini izale etmekten ise böyle bir maddeyi ka'bul 
edip te hem Maliye Vdkilini fazla meşguliyetten hem 
de ahaliyi mağduriyet ihtimaline maruz kalkmaktan 
vikaya etmek daha makul, daha mantıkî ve daha 
muvafıktır. (Pek doğru sadaları). 

RAGFB BEY (Kütahya) — Kanunun mevaddı 
sairesiyle alâkadar değildir. Binaenaleyh Memaliki 
Osmaniyeden bir kısmının aşarına aittir. Bir kerre 
Muvazenei Maliye encümenine gitsin. ı 

FERİT BEY (Çorum) — Süruri Efendi birade
rimiz diyorlar ki: aşarı, mahallî Hükümetleri tetkikat 
yapsın ve o tetkikata ittibaen tesbit edeceği miktarı 
ahaliye zimmet kaydetsin. Bu zaten ikinci maddenin 
müzakeresi esnasında diğer rüfeka tarafından iddia 
edildi ve cevap verildi. İkinci madde onun üzerine 
kabul edildi. Orada denildi ki; aşar kanununu biz hü
kümden ıskat etmiyoruz. Aşar kanununda ahvali 
fevkalâde nazarı dikkate alınıyor diyoruz. Vilâyatı 
müstahlâsanm her yeri böyle değildir. (Her yeri 
böyledir sesleri). 'Bazı yerlerde olması ihtimali var
dır. 

Bu, ikinci maddenin müzakeresi esnasında kabul 
edildi ve o cihet nazarı dikkate alındı. Binaenaleyh 
buna müteferri takrirler reddedildi. Tekrar müzake
resine lüzum yoktur kanaatındayımi 

REİS PAŞA — Müzakereyi kâfi görenler ellerini 
kaldırsın (Eller kalkar) müzakere kâfi efendim. 

(Kâtip Haydar Bey Ali Süruri Efendinin kanuna 
bir madde ilâvesine dair teklifini tekrar okur) redde
dildi. 
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(Yedinci maddeyi okur): 
Madde 7. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına Ma

liye Vekâleti memurdur. 
İSMET BEY (Çorum) — Yedinci maddeden evvel 

bir madde unutulmuş tarih meriyeti yazılmamıştır. 
Kanunlarda tarih meriyet zikredilmezse iki ay tehiri 
lâzımgelir, 

FERİT BEY (Çorum) — Efendim 1336 senesine 
mahsustur diyoruz, Artık tarih meriyetin zikri lâ
zım değildir. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Malû
mu âlileri kavaninin neşir ve meriyeti hakkında bir 
kanun vardır. Kanunların içerisinde ne vakitten meri 
olacağı zikredilmeyince ancak neşrinden iki ay sonra 
tatbik edilir. Bunun için ahkâmı umumiyeden kur-
tarrnak için burada bir madde ile sarahat vermek 
lâzımdır ki bu kanunu tehirden kurtaralım., 

(Kâtip Haydar Bey altıncı maddeyi okur): 

REİS PAŞA — Efendim celseyi açıyorum yedisi 
müstenkif olimalk üzere yüz altmış kişi reye işCürak, 
ettit, yüz effi sekiz rey ile Hariciye Vekâleti Vekilli
ğine Muhtar Bey, 125 reyle İktisat Vekâletine Saru-

1. — Cebelibereket Mebusluğuna Rasim ve İhsan 
Beylerin intihap edildiklerine dair Kozan mutasarrıf
lığının telgrafı 

'REİS PAŞA — Bir telgraf var efendim lûtfeder
simiz... 

(Kâtip Haydar Bey telgrafı okudu): 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Bu gün posta ile vürüt eden mazbatalara nazaran 

Büyük Millet Meclisinde Cebelibereket sancağı me-

(İşbu kanun tarihi neşrinden muteberdir). 
REİS PAŞA — Bu maddeyi kabul edenler ellerini 

kaldırsın (Eller kalkar) Kabul edildi efendim. 
(Kâtip Haydar Bey yedinci maddeyi tekrar okur): 

Madde 7. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına Ma
liye Vekâleti memurdur. 

(Maliye Vekili memurdur denmeli sesleri). 

REİS PAŞA HAZRETLERİ — Bu maddeyi ka
bul edenler ellerini kaldırsın (Eller kakar) Kabul edil
miştir efendim. 

IBu kanunun da müzakeresini Hükümet müstacei-
yetle talep ediyor. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — 
Müstaceliyet karan eVvelce teklif edilmek lâzımgelir. 

REİS PAŞA — On dakika istirahat etmek üzere 
celseyi tatil ediyorum. 

han Mebusu Celâl Beyefendiler intihap olunmuşlardır. 
(Alkışlar) 

FEYZİ EFENDİ (Malatya) — Cenabı hak her 
ikisine de muvaffakiyet ihsan etsin. 

busluğuna Topçu Miralaylığından mütekait Rasim 
ve Topçu Binbaşısı İhsan Beylerin it ti f akan intihap
ları icra kılındığı anlaşılmış ve mazbatalarının posta 
ile takdim kılınmış olduğu. 

8 Ağustos 1336 
Kozan Mutasarrıfı 

Abdülâziz 

ÜÇÜNCÜ CELSE 

Açılma saati: 16,40 badezzeval 

RElS — Mustafa Kemal Paşa HaaarCiföeri 

KÂTİP : Haydar Bey (Kütathya) 

2. — AZAYİ KİRAM MUAMELATI 
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(Kabul kabul sadaları) 
FEYZİ EFENDİ (Malatya) — Gelmeden evvel 

kabul olunur mu? 

BİR MBBÜS BEY — Gelmiştir efendim. (Maz
batalarının vürudunda encümene sesleri). 

FEYZİ EFENDİ (Malatya) — Encümene gitsin 
ezbere kabul olunur mu 'hiç? 

2. :— İstanbul Mebusu Salâhaddin Beyin intihap 
mazbatasına dair birinci şube mazbatası. 

(Kâtip Haydar Bey. Üsküdar livası namına inti
hap edilen Salâhaddin Beyin mazbatasını okudu): 

îşbu mazbatanın muvafılkı usul olduğu encümenin 
berveç'hit bâlâ maruzu tetkikinden müsteban olmakla 
Heyeti Ümumiyeye arz ve takdim. 

9 Ağustos 1336 
Birinci Şube Reisi 

Abdullah Azmi 
REİS PAŞA — Kabul edenler ellerini kaldırsın 

(Eller kalkar) Kabul olundu, 

Perşembe günü içtima etmek üzere celseyi tatil 
ediyorum. 

(Zevali saat yedi buçukta içtima» iıSıhayet vcırîldii). 
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