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BİRİNCİ ICELiSE 

Açılma Saati : 2,5 Badezzeval 

REİS : îkinci Reis VeM Hasan Fehırii Bey 

KÂTİPLER : Feyyaz Âli (Dey (Yozgat), Raslim Bey (Sivas) 

REİS — Meclisi kuşat ediyorum. Zaptı sabık hulâsası okunacak. 

ı(|Feyyaz Bey zaptı sa!bı!kı okudu.) 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci Celse 

Reislsani Vekili Vehbi lElfen'dü Hazretlerinin riya
setlerinde 'birinci celse zevali saat iki 'buçukta inikat 
etti. Zaptı sabık hulâsası kıraat ve kalbul olundu. Siirt 
mebuslarının Tetkiki mazabıt encümeninden m'eVrut 
mazabiti intihabiyeleri kıraat ve kabul olundu. Kırşe
hir intihabatında Sadık Beyin yerine Bekir ağanın 

.kabulü mesölesine ait evraka dair Riyaseti celilenin 
tezkeresiyle meHfuatından mahali mutasarrıflığın tah
riratı kıraat edildikten ve bu 'babtaki müzakerattan 
sonra evrakın dördüncü şubeye havalesi takarrür etti. 
Oyun kâğitlariyle kibrit ve sigara kâğıtlarından alı
nan rüsumu istihlâki yenin tezyidine, Hazinei hassa
dan müdevver emlâkle Hazinei müşarileyhanın uh-
dei tasarrufunda bulunan emlâk ve arazi vesaire 'hak
kındaki muamelâtın ciheti maliyece ücrasına, düşman 
işgali dolayısîyle terki mevkie mecbur olan memurin 
ve ailelerine harcırah, itasına, Posta ve telgraf ida
relerinin Ziraat banka şubeleri marifetiyle kendi .ih
tiyaçları için naklettirecekleri mebaliğden ücret alın
mamasına dair Heyeti Vekileden mevrut levayih'i ka
nuniye, KaVanini Maliye ve Muvazenei Maliye en
cümenlerine havale edildi. Mezuniyet hakkındaki tak
rirlerin Divanı Riyasete havalesi takarrür ettikten 
sonra Anadolu şimendüferleri tahsisatı hakkındaki 
lâyihai kanuniyenin müzakeresine başl'anıllmış ve on 
dakika teneffüs edilmek üzere celse tatil edilmiştir. 

'İkinci Celse 

R'eİsisarii Vekili Vdhbi Efendi Hazretlerinin riya
setlerinde ikinci celse zevali saat beşi çeyrek geçe ini
kat etti. Analdölu şimendiferleri tahsisatı hakkındaki 
lâylhai kanuniyenin müzakeresine devam edilerek bi
rinci madde aynen ve ikinci madde vekâletleri keli
mesi vekilleri suretinde tasniihan kabul1 ve heyeti umu
miyeti tayini esami ile reye vazedildi. İsparta Mebu
su Nadir (Efendi hakkında İkinci şubeden mevrut ce

reyan ettikten 'sonra 'Nadir 'Bey meselesinin saniadan 
ibaret olduğu, gönderilen ihbarnamelerin delilsiz ol
masından anlaşıldığından Nadir Beyin masulm olduğu 
kabul ile i'snadatta bulunanların celple haklarında tah
kikat yapılması hakkında Bolü Mebusu Fuat Beyin 
teklifi reye vazedilerek kabul edilmiş ve muahharan 
'ikinci şube mazbatası hakkındaki müzakerenin Heye
ti Vekile huzuriyle bayram ertesi icrası takarrür etmiş
tir. Anadolu şimendüferi tahsisatı hakkında tayini esa
mi neticesinde reye iştirak eden 139 zattan 12 redde 
karşı 1'27 reyle kalbul edildiği Makamı riyasetten teb
liğ olundu. Müteakiben memaliki müstevliye ahalisi 
ile mehculrinden temettü ve akar vergisi ahzine dair 
lâylhai kanuniyenin müzakeresine başlanarak heyeti 
umumiyesi kabul ve MuVazenei Maliye Encümeninin 
teklif ettiği birinci ve iiknci ve üçüncü ve dördüncü 
maddeler aynen kabul olundu ve heyeti umumiyesi ta
yini esami ile reye vazedildi. Birinci celsede kabul 
edilen mazabiti intihabiyeden birine itiraz olduğuna 
dair Siverek Mebusu Lûtfi Beyin takririnin kıraati 
reddedildi. Kütahya Mebusu Cemil Beyin mezuniyeti 
hakkındaki takrir reddedilerek memaliki müstevliye 
ahalisiyîe mehcurinden vergi ahzına dair kanunun 
araya iştirak eden 157 zattan 34 redde karşı 123 rey
le kalbul edldiği ve Ağustosun 30 ncu Pazartesi günü 
içtima edilmek üzere celsenin tatil kılındığı Makamı 
riyasetten tebliğ ve saat altıyı kırk 'beş geçe içtimaa 
nihayetine verildi. 

Reisîsani Vekil 
Hasan Fehm'î 

Kâtip 
Muhittin Baha 

Kâtip 
Feyyaz Âli 

REİS — Zabıt hakkında mütalaa dermeyan bu
yuracak var mı efendim? (Yok sesleri.) Aynen ka
bul buyuranlar lütfen elerini kaldırsın. Zaptı salbik ay
nen kalbul olundu efendim. Evrakı varidemiz var, 
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2. — AZAYİ IKtRAM 

/. — Kastamonu Mebusu Hulusi Efendinin inti
hap mazbatası hakkında İkinci şube mazbatası 

Kastamonu, merkez livası namına Büyük Millet 
Meclisi azalığına intihap olunan Tuzcuzade Hulusi 
Ef ;nd;nin işbu mazbatai intihabiyesi İkinci şubede le-
dettetkik muvafıkı usul ve kanun görülerek lieclAttas-
iik Heyeti Umumîyeye arz ve takdimine karar verildi. 

30 Ağustos 133'6 

2. — Cebelibereket Mebusu Rasim ve İhsan Bey
lerin intihap mazbataları hakkında İkinci şube maz
batası. 

1. — Şark cephesi kumandanlığından mevrut bay
ram tebriki. 

REİS — Kâzım Karabekir Paşadan tebrik telgrafı 
var okunacak. 

IBüyük Millet Meclisi Riyasetine 

Karargâh •: 24 - VIII - l'33'ö 

Hak ve adalet uğruna açılan mücadelede Büyük 
Milet Meclisinin mükarreratı âliydi vatanperverane-
sine şark cephesinin en hürmetkar sadakatlerini teyit 
eder ve mesaili milliyelerinde muvaffakiyatımıza maz
hariyetlerini temenni ve mübarek 'bayramı tebrikle arzı 
tazimat eylerim. 

Şark Cephesi Kuma;ndanı 
Kâzım Karabekiı* 

'(Teşekkür ederiz sesleri). 
FEYZİ EFENDİ (Malatya) — Mukabeleten teb

rik yazılsın efendim. 
REİS — Divanı Riyaset icabını icra eder efendim. 

Diğer tebrik telgrafları var. 

2. — Muhtelif mahallerden mevrut bayram tebrik
leri. 

KÂTÎP FEYYAZ ÂÜÎ BEY — Kayseri mutasar
rıfı ihsan, Kolordu Kumandanı Kâzım, Fırka (5) Ku
mandanı Cemil Cahit, Kırşehir mutasarrıfı Ekrem, 
Gümüşane Müdafaai Milliye Heyeti, Bitliit Belediye 
Reisi Azmi, Erzincan Heyeti Merkeziyesi, Fırka (2) 
Kumandanı Akif, Maden Müdafaai Hukuk Cemiyeti 
Heyeti idaresi Reisi Salih, Fırka (11) Kumandanı Salb-
ri, Tokad Mutasarrıfı Atıf. Bolu Mutasarrıfı ve Ku-

I MUAMELÂTTI 

Cebelibereket livası namına Büyük Millet Meclisi 
azalığına intihap olunan topçu miralaylığından müte
kait Rasim Beyle Topçu binbaşısı ihsan Beyin işibu 
mazbata! intihaibiyesi ikinci şubede ledettetkifc muva
fıkı usul ve kanun görülerek l'iecli'Masdik Heyeti Umu
miyeye arz ve takdimine karar verildi. 

3U Ağustos 1336 
REİS — Bunları 'birer, 'birer mi reye kloyalım? Ar

zu ederseniz ikisini birden koyalım. (İkisini birden ses
leri). Hulusi, İhsan ve Rasim Beylerin mebusluklarını 
kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul olundu 
efendim. 

mandanı Nazım, İçel Mebusu Şevki, Elcezire Cephe
si Kumandanı Mirliva Nihat, Aydın Cenup Mıntıka-. 
sı Heyeti Merkeziyesi Reis Vekili Tevfik, Sivas He
yeti Merkeziyesi Namına Salih Turgut, Menteşe Me
busu Sadettin, Karahisar Müdafaai Hukuk Reisi Şe
fik, Sandıklı Müdafaai Hukuk Heyeti idaresi, Burdur 
Kalem Reisi Vahit, Trabzon Vali Vekili ve Üçüncü 
Kafkas Fırkası Kumandanı, Trabzon Müdafaai Hu
kuk Cemiyeti. 

KADRİ AHMET BEY (Diyarbekir) — Elcezire 
cephesi var mı ki kumandanı var? 

REİS — Tabii var. 
KÂTİP FEYYAZ ÂUt BEY (Devamla) — Sinop 

Mutasarrıfı, Bayburt Fırka 17 Kalem Reisi, Kü
tahya Milli Alay Kumandam ismail Hakkı, Ertuğrul 
Grubu Kumandanı Miralay Kâzım, Tavşanlı Ahzı As
ker Şubesi Reisi ibrahim, Bayburt Müdafaai Hukuk 
Cemiyeti Reisi, Sivas Müdafaai Hukuk Azalarından 
Osman, Sivas Müdaifaali Cemiyeti, inebolu Gençler 
Malhfci, Uşak Fırka 23 Kumandanı İzzettin, Afyon 
Kalem Reisi, Hısnımansur Şube Reisi, Sinop Müda
faai Hukuk Heyeti ve yine Müdafaai Hukuk Reisi 
evvel ve sanisi, Musull Vallîsi ve Elâziz Vali Vekili Ab-
dülkadir, Pozantı Fırkası Kumandanı, Antalya mebus
ları Tahsin ve Mustafa, Antalya Müdafaai Hukuk Ri
yasetinden gelen bayram tebriki telgrafları var. 

REİS — Bunlara icap eden cevapları Divanı Ri
yaset yazar. 

ALÎ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Efendim, her va
kit bu gibi tebrikler ve mukabil tebrikler tevali ediyor. 
Sonra burada telgrafhaneler telgrafları keşide etmi-

8. — İMÖHTEIİF EVRAK 
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yor dîye şikâyet olunuyor. Bu tebrikât alelûsul yapılır, 
Hepimizin 'hissiyatı malûmdur. Yekdiğerimize karşı 
daima tebrik ediyoruz. Değil mi efendim? Bu zaten fi
len mevcuttur. Bu itibarla şimdiden sonra karar ve
rilse de Meclisi Âlide bu tarzda, meselâ a'hzı asker ka
lem reisinden, şuradan, buradan... '(Parasını veriyor, 
telgrafı yazıyor sesleri.) Müsaade buyurun efendim. 
Muamelâtı resmiyeye ait telgraflar biliyorum ki : Me
selâ Sinopdan !bura;ya on beş, yirmi, otuz günde gem
liyor. Resmi muamelât kalıyor. Hatta Es'kişehirden 

buraya üç, beş günde telgraf geliyor. Biz iş görece
ğiz. Inşallalh memleketi kurtaralım. Birbirimizin boy
nuna sarılalım, öyle tebrik edelim Benim kanaatimce 
bu gün bunlar zaittiirj 

RA&ÜH EFENDİ (Antalya) __ Parasını veriyor
lar ya!... ij 

REİS' — Müsaade buyurunuz. Bu, ruznamemiz ha
rici bir şeydir. Ruznameye geçiyoruz. Ali Şükrü Be
yin mütalaası bir temennidir. 

S. — TEZKERELER 

1. — Umuru maliyeye ait bazı kanun lâyihalarının 
müstaceliyetle müzakeresi temennisine dair Maliye 
Vekâleti tezkeresi. 

REİÎS — Umuru Maliyeye ait beş kıta kanun mü
zakeresinin müstaceliyetle icrası 'hakkında Maliye Ve
kâletinin tezkeresi vafdır. Kanunlar evvelce ait oldu
ğu encümenlere tevdi edilmiş şimdi müstaceliyet ka
rarı teklif ediliyor. 

Kâtibe hitaben : Okuyunuz. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
İhracat resmi kanunu, 
Temettü vergisinin tezyidine ait kanun, 
Düyunu umumiye varidatının tezyidine dair beş 

kıta kanun, 

Kibrit, sigara kâğıdı, oyun kâğıtlarından tezyiden 
alınacak rüsumu istiıhlâkiye kanunu, 

Bedeli naktii askeri kanunu. 
Tezyidi varidata fevkalâde mulhıtaiç olduğumuz şu 

sırada bazı aksamı varidatın tezyidi zımnında Heyeti 
Vekilece teklif olunan ihracat resmi ve temettü vergisi 
ve Düyunu umumiye varidatı ve ıkibrit ve sigara ve 
oyun kâğıdı rüsumu istihlâkiyesinin tezyidine müteal
lik kavanin ile bedeli nakıtii askeri kanununun kemali 
süratle müzakeresi zaruri görüldüğünden evvelce Mec
lisi Âliye takdim edilmiş olan kaıvanini mezJkûrenin 
kemali müstaceliyetle bilmüzakere iktisabı kanuniyet 
estirilmesi rica olunur. Ollbapta emrü ferman hazreti 
veliyülemrindir. 

1 Eylül 1336 

Maliye Vekili 
Ferit 

REİS — Müstaceliyet hakkında mütalaa var mı 
efendim? (Kabul sadaları). 

Beş kıta kanun hakkında müstaceliyet kararını 
kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Müstaceliyet ka
bul edildi. Encümenlere tebliğ edilecek efendim. 

3. —LAYİHALAR 

Firariler hakkında kanun lâyihası. 

REİS — Eifendim seferberlikte firar ceraimini ir
tikap edenler hakkında Müdafaai Milliye Vekâletince 
tanzim kılınan kanun lâyihasının berayi müzakere gön
derildiğine dair Riyaseti Celilenin tezkeresini Müdafaai 
Milliye Encümenine bavale ediyoruz. 

(Müstaceliyet sesleri). 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Efendim müsta
celiyet kararları talebi tahriri ile olur. 

REİS — Henüz talebi tahriri olmadığından reye 
vazetmiyorum. Encümenden çıiktıMan sonra da mü
zakeresinde müstaceliye kararı teklif edilir. 

2. — Nisabı müzakere kanunu lâyihası. 
REİS — Büyük Millet Meclisi azalarının tahsisa-

uyle mebuslukla, memurluğun bazı müstesnalardan 
sarfınazar, ceminin caiz olmadığına dair Heyeti Veki-
lenin teklifi kanunisi var. Hukuku Esasiye Encümenine 
havale ediyoruz. (Bir defa okunsun sesler). (Gürültüler). 

NEŞET BEY (Kângırı) — Hukuku esasiye ismin
de bir encümenimiz yok ki oraya havale ediyoruz. 
(Kanunu Esasi Encümeni sesleri). (Okunsun sesleri). 

REİS — Efendim okunmasında bir şey yoktur. Fa
kat malûmu âliniz buna dair müzakere cereyan ede
mez. Münderecatına ıttıla hâsıl edilmeK üzere okun
sun, Kâtip Bey okuyunuz! 
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'Büyük Milldt Meclisi Riyaseti Celilesine 
Esbabı mucibe lâyihasiyle beraber leffen takdim 

kılınan mevat Heyeti Velkilece takarrür etmiş olmakla 
Heyeti Umumiyeye arzına delâlet ıbuyurulmasını rica 
ederim. 

Büyiük Millet 
Meclisi Reisi 

Mustaifa Kemal 
MADDE 1. —Her livanın (Büyük Millet Meclisin

de mevcut miktarı melbusu intihap kanunun tayin ey
lediği miktardan aşağıya tenezızül etmedikçe her ne 
suretle olursa olsun vuku'bulaca'k ınünhalâta yeni me
bus intihap edilmeyecektir. 

MADDE 2. — Büyük Millet Meclisi azasından 
bilâ mazeret iki ay Meclise devam etmeyenler katiyen 
müstafi addolunurlar. 

2. — AZAJYI KtRAlM 

3. — Ergani Mebusu Kâzım Beyin istifanamesi. 
REİS — Maden mebusluğuna müntehap Kâzım 

Beyin istifanemesinin gönderildiğine dair Dahiliye Ve~ 
fcâletinin tezkeresi var. Bu okunacak... 

Maden Mebusu Kâzım Beyn istifanamesini okuyu
nuz. 

Huzuru Alil Mutasarrıfı Bkremiye 
Maruzu âcizanemdir: 
Ankara'da içtima edecek Meclisi fevtkalâde azalığı 

için Maden sancağı namına yapılan intihap neticesin
de ihrazı ekseriyet eylediğimi öğrendim. Namzetliğimi 
vaz ve ilân etmeksizin gerek liva ve gerdk kaza aıhaılii 
muhiteremesinin lütfen izhar eylediği teveccüh ve iti
mat, şahsı hakirimoe bai'si ıfahrü şükran olmakla bera
ber, 'gâlh ve ıbiigâh duçarı avarız olmaktan hali kalma
yan ahvali sıhhiyeni seyrüseferin istilzam edeceği me
şale ve mezahimi ihtiyara mütehammli olmadığı gibi 
Meclisi fevkalâde azalarınım, mdbuslulk evsaf ve şe
raitini cami olmaları tdbligaltı vaikıa ahkâmından bu
lunduğuna göre sinnimin otuz dörtten dun olması da 
ayrıca ve kanunen bir sdbebi mâni olduğundan vazifei 
mezkûreden istifamın kabulüne müsaade buyurulkna-
sını istirham eylerim. OÜbapta emrü ferman hazreti 
menlehülemrindir. 

Yusuf Efendizade 
Kâzım 

MADDE 3. — Büyük Millet Meclisi azalığıyle 
Hükümet memuriyeti bir zat uhdesinde içtima ede
mez. Yalnız Heyeti Vekile azalığı ve Büyük Millet 
Meclisinin inzimamı reyiyle valilik, sefirlik, ordu ve 
kolordu kumandanlığı ve müfettişi umumilik memu
riyetlerinin Büyük Millet Meclisi azalığı ile cemi caiz
dir. 

MADDE 4. — Büyük Millet Meclisi azasının be
herine Meclisin hali inikatta Ibülunduğu müddetçe 
şehri iki yüz lira tahsisat ita olunur. 

MADDE 5. — Her ne suretle olursa olsun me
zun bulunanlar nısıf tahsisata kesbi istihkak ederler. 
Bilâ mazeret gaybubet eden azaya müddeti gaybubet
lerinde tahsisat ita olunmaz. 

MUAMELÂTI (Devu*») 

REİS —Maden Mebusu Kâzım Bey - ki hiç Mec
lise gelmemiştir - istifanemesini gönderiyor. (Kalbul 
sesleri). Kâzım Beyin istifasını kalbul buyuranlar lütfen 
el kaldırsın. Ekseriyeti azime ile kabul edildi efendim. 

HACI TEVFİiK BFENDÎ (Kângırı) — İstifaname
sinin kalbul olunması için bir defa mazbatasının kabul 
ve tasdik olunması lâzım gelir. Sonra istifası kalbul 
edilir. 

REÎS — İstifası kabul olunmuştur efendim. 

4. — Ankara valii sabıkı Yahya Galip Beyin Kır
şehir mebusluğuna intihap edilmiş olduğuna dair Da
hiliye Vekâleti tezkeresi. 

REİS — An'kara valii sabıkı Yahya Galip Beyin 
Kırşehir'nden intihap edildiğine dair Dahiliye Velkâleı-
tinin teskeresi var, okunacaktır. Heyete arzı malûmat
tan ibarettir. Geldiği zaman müzâkere cereyan eder. 

• 

EMİN BEY (Erzincan) — Efendim bunun havalesi 
icabeden şubeyi arz edeceğim. 

REÎS — Mazbata gelmedi. Mazbata geldiği zaman 
efendim. 

LÜTFİ 'BEY ((Malatya) — Elde bulunan kanun 
mucibince zaten kalbul edilmesi icap etmez (gürül
tüler).. 

466 — 
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7. — SUALLER, 

REÎS — Dinleyelim «fendim müsaade buyurun, 
Evrakı varidemizde beş sual, iki istizah takriri vardır. 
Sualleri hulasaten söylüyorum. Ait olduğu vekâletlere 
gönderelim. Burada ya şifahen veya tahriren cevap ve
rirler. İstizahlarını da suâllerden sonra arz ederler 
efendim. 

/ . — Dersim Mebusu Hayri Beyin, Dersim ahvaline 
ve oraca ittihazı lâzım gelen tedabire dair Dahiliye 
Vekâletinden sual takriri. 

REİS — Dersim ahvaline ve oraca ittihazı lâzım 
gelen tedabire dair Dersim Mebusu Hayri Beyin Da
hiliye Vekâletinden sual takriri. (Okunsun sesleri). 
Sualler, malûmu âliniz, cevapları alındıktan sonra, sual 
ile cevap birlikte okunur ve zabıt hulâsasının nihaye
tine dercedilir. Sualler hakkında kabul veya ademi 
kabul reye vazedilmez ki okuyalım. Zaptı doldurmak
tan başka faydası yoktur. 

2. — Aydın Mebusu Dr. Mazhar Beyin, tenviratı 
elektirikiye için 1 800 lira sarf edilmesi sebebine dair 
Dahiliye Vekâletinden suali. 

REİS — Tenvratı elektirikiye için bin sekiz yüz lira 
sarf edilmesi sebdbinin Dahiliye Vekâleti ile İdare 
heyetinden sualine dair Mazhar Beyin takriri. 

3. — Kütahya Mebusu Cemil Beyin, Kuvayi Mil
liye efradının alış veriş sırasında vukua getirdikleri 
yolsuzluklar hakkında deveran eden şayialara dair Mü-
dafaai Milliye Vekâletinden sual takriri. 

REİS — Kuvayi Milliye efradının mubayaa sıra
sında vukua getirdikleri ahval hakkında deveran eden 
şayiata dair Kütahya Mebusu Oemil Beyin Müdafaai 
Milliye Vekâletinden sual takriri. 

4. — Trabzon Mebusu Ali Şükrü Beyin, Ankara 
Sultanisi müdüriyetine yeni bir zatın tayininden do
layı bir kaç muallimin istifası sebebine dair Maarif 
Vekâletinden sual takriri. 

REİS — Ankara Sultanisi müdüriyetine 'bir zatın 
tayininden dolayı bir kaç muallimin istifası sebebinin 
Maarif Vekâletinden sualine 'dair Trabzon Mebusu 
Al Şükrü Beyin takriri. 

5. — Bolu Mebusu Tunalt Hilmi BeyinA rakamları
mızın sağdan yazılması hakkında bir karar ittihaz edi
lip edilmediğine dair Maarif Vekâletinden, sual takriri. 

İSTİZAHLAR 

REÎS — Yazılarımız gibi rakamlarımızın da sağ
dan yazılması hakkında bir karara ittihaz edilip edil
mediğinin Maarif Vekâletinden sualine dair Tunaiı 
Hilmi Beyin takriri (Gürültüler, Sıhhiye Encümenine 
sesleri, handeler). Bundan evvel okuduğum takrirleri 
vekâletlere göndereceğiz. Alacağımız cevaplara göre 
atideki ruznameye dahil ederiz. 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Takririme 'dair 
söz söyleyeceğim efendim (Sıhhiye Encümenine ses
leri). 

NEBÎL EFENDİ (Karahisarısahip) — Ahvali bir 
defa, düşünelim! 

REİS — Efendim Maarif Vekâletine havalesi arzu 
buyurüluyor mu? (Ret sesleri). 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Müsaade buyu
runuz. Soy söyleyeceğim. Arakadaşlar, mektepten beri 
en esaslı kanaatlerimden biri de budur. Fakat ben ki 
(daima saniyelerimiz yıllar kadar kıymetlidir) derken. 
Meclisin hu kadar kıymetli olan zamanlarını böyle 
gayri kabili tatbik bir şey ile izaa ettirdiğimden dolayı 
kendime teessüf ediyorum. İnşallah bana böyle bir 
hata daha nasip olmaz. 

REİS — Tunalı Hilmi Beyin takririnin Maarife 
havalesini arzu buy uranlar.. 

TUNALI HİLMİ iBEY (Bolu) — Geri aldım efen
dim, reye koymaya hacet yok. 

OPERATÖR EMİN BEY (Bursa) — Bir tane sual 
takririm olacaktır,* 

REİS — Müsaade buyurunuz ruznamede yoktur. 
OPERATÖR EMİN BEY (Bursa) — Takririm on 

beş gün evvel verilmiştir efendim. 

6. — Diyarbekir Mebusu Kadri Ahmet Beyin, 
Milli aşireti ahali hakkında Dahiliye Vekâletinden 
sual takriri. 

REİS — Milli aşireti ahvaline dair Diyarbekir Me
busu Kadri Beyin Dahiliye Vekâletinden istizah takri
ri var. İstizah takrirlerini alelusul okuyacağız. Kabul 
veya ademi kabul hakkında karar ittihaz edilecek. 

ABDÜLKADİR KEMALİ BEY {Kastamonu) — 
Sahibi istizah burada değildir. 

REİS — Takriri Okuyunuz. (Kâtip okur). 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti CelMesine 
Milli Aşireti Reisi İbrahim Paşa zadelerin ve bil

hassa Devleti Âliyei Osmaniyece hissiyat ve hidematı 
vatanperveranesiyle maruf bulunan Mahmut Beyin şu 
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sıralarda iftirakcuyane ibir hareketi siyasiyede bulun
duğu heyecan âmiz bir surette şayi olarak Meclisi Âli 
azayi fahamı meyanında fazlaca asabiyeti mucip ahval 
zahir bulunduğundan bu (bapta bazı maruzatın serdim 
faydadan hâli görmüyorum. Memleketimiz olan Diyar
bekir Vilâyetinde istirahat ve menafii mütemadiye ve 
hasise takip eden memurin ayni esas üzerinden muh
telif gruplara inkısam etmiş olan ahalinin serameda-
nına istinade ve ekseriya taraftarlıklarını ihfaya bile 
lüzum görmeyerek iftihara meyyal bulunmaıkıtadırlar. 
Bu itibarla tarafeyinden hangisi Hükümetin himaye 
ve müzaharetine nail olursa diğer tarafın mal ve cam 
mahrumu masuniyet kaldığı gibi o cihetin memurları 
hukukundan istifade edemez. Azil ve tebdile maruz 
kalırlar. Bu itibarla Diyarbekir havalisine tayin edilmiş 
ve edilecek ve ahvaline vakıf ve tkârazmude ve hâdi-
satı asap kuvvetiyle değil, nuru dimağ ile idare etmek 
meziyetini haiz bulunmaları lâziım gelirken hu cihete 
dikkat edilmediğinden zemin ve zaman ve müsabaka 
ve muhasamaya girişilecek heyetin ne dereceye kadar 
haklı ve kuvvetli olduğu da gözedilmeyerek girişilen 
ve İdaresizlik yüzünden hüsnü intaç edilmeyen bu veya 
izam edildiği gibi mahiyeti siyasiyeden âri olmak ağ-
İebi ihtimaldir. Çünkü idaresizlikleri dolayısiyle düş
tükleri bu giriveden kurtulmak isteyen memurinimiz 
her zaman vaki olduğu gibi iftiralarla meselenin renk 
ve haysiyetini tebdile ve kuvvet celbi suretiyle tenkil 
ve arzuyu intikamlarının husulüne ve mesuliyetten te-
berriye çalışmak gibi ikinci ibir hataya maruz kalmış 
olmaları melhuzdur.. Aşairin de; âmirlerine hloş gö
rünmek ve mükâfata nail olmak emeliyle harici ez 
dirayet ve siyaset ortaya kiymaik istedikleri avam pe-
sendane işlerden dolayı jandarmalara baskın vererek 
onları silâhlarından tecrit etmesi yeni ©örülmüş bir 
hareket değildir, kesirilvukudur. Memurin ise mülhem 
oldukları fikirle mahallerini terketmek veya hakikaten 
Mahmut Bey tarafından kovularak bizzat idarei umu
ra vaziyet edilmiş olması da varittir. Esasen memurin 
sulh ve sükûn zamanında dahi Mahmut Beye hloş gö
rünmek için isıtinam medarı muvaffakiyet addelerler. 
Binaenaleyh mevaddı âtiyenin derhal icra edilip edil
mediğinin Dahiliye Vekâletinden istizahını teklif ede
rim: Yolsuzluklar, taraftarlıkları dolayısiyle Hüküme
ti bu âkilbete sürükleyen ve bu iğtişaştan manen ve 
maddeten istifade cihetini rehberi hareket ittihaz eden 
memurlar kimlerdir? Ve bunlar hakkında tahkikatı cid
diye icrası lüzumu teayyün etmiş midir? Ve bu memu
rin derhal vilâyet haricine çıkarılmış mıdır? 

Mahmut Beyin kadim hissiyatı dindarane ve vatan-
perveranesi, nevazişkârane ve Büyük Millet Meclisi 

Reisi imzasiyle mümzi bir telgrafla ga'layane getiril
diği ve kendisine ciddi teminat verildiği halde her halin 
mübeddeli süicûn olacağı kaviyen memul ve muntaızar 
bulunmakla bu tedbire tevessül edilmiş midir? Heyeti 
mebusundan müntehap muhtelit bir heyetin oraya be-
rayi tahkik izam ettirildiği ve bu heyete Diyarbekir 
mebuslarından bir kaçının dahil olduğu yolundaki işa
rın büyük tesir icra edeceğinden ıbu tedbire de teves
sül edilmiş midir? 

>Bu hâdisenin mahiyeti siyasetine sabık Şûrayi Dev
let Reisi Ayandan Seyit Abdülkadir Efendinin Musula 
İngilizler tarafından vali tayin edildiği şayiası esas 
ittihaz edilmek isteniliyor ise de Musula civar memle
ketlerimizde bulundurulan memurin tarafından bu 
şayianın müsmir ve mevsukiyeti hakkında bir haber 
istihsal edilemediği istihbaratı resmiye ve hususiye ile 
ilân edilmemesinden anlaşılmış olup son zamanlarda 
bu şayianın kuvvet ve süratle şüyuu tarafımızdan ayni 
isimde bir valinin Musula tayin ve izam edilmesinden 
mültebes olması da melhuzdur. 

Milli aşiretinin ve Diyarbekir halkının tesıvilâtı ha
riciyeye kapılarak teferruka cûyane harekette bulun
maları bir faydayı mucip değildir. 

Bu hâdisenin esbabı hakikiyesini asabiyeti müteka-
bilede aramak ve müsebbiplerini tecziye etmek lâhüt 
ve elzem bulunmakla bu cihetin de Dahiliye Vekâleti 
celilesince nazarı itibare alınıp alınmadığının ve ma
kamı müşarünileyhaca elde edilen malumat ve ka
naatin istizahını müstacelen arz ve teklif ederim., 

20 Eylül 1336 

Diyarbekir Mebusu 
Kadri Ahmet 

(İzahat verilsin sesleri) 
REİS — Pek mufassal ve mutavvel yazılmıştır. Bu

nun leh ve aleyhinde müzakere cereyan etmeksizin 
kabul ve ademi kabulü reye konur. Taayyün edecek 
araya göre müzakereye başlarız. 

İSMET BEY (Çorum) — Usulü müzakere hakkın
da söz söyleyeceğim. İstizah edilen maddeler şikâyet
ten ziyade istifsarı tazammun ediyor. Evvel emirde 
sual edilecek ve hakikate muttali olunacak maddeler 
üzerinde istizah yapılmalıdır. Zannediyorum ki, bu 
sual takriri olmalıdır. Çünkü henüz şikâyet edilen 
maddenin hakikati anlaşılmamıştır. 'Bu anlaşıldıktan 
sonra istizah takriri halinde müzakere edilir. 

KADRİ AHMET BEY (Diyarbekir) — Sual ol
sun efendim. 



I : 57 2 Î 9 . 1336 C : 1 

REİS — Buna karşı mütalaa var mı efendim? Şu 
halde sahibi takrirde suale kalbedilmesini 'kabul edi
yorlar. Ondan ısıonra istizah halkkında noktai nazarları
nı beyan edecekler. Sual takriri olarak kabul edeceğiz. 
Dahiliyeye Ihavale ediyoruz. 

7.. — Çorum Mebusu Dursun Beyin, Ankara Sul
tanisi muallimlerinden istifa edenler hakkında Maarif 
Vekâletinden istizah takriri. 

REİS — Ankara Sultanisinden beş on zatın istifaya 
meobur kalmasından dolayı Çorum ıMelbusu Dursun 
Beyin Maarif Vekâletinden istizah takriri okunacak: 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Maarif Vekâletinden istizah takriri: 
Ankara Sultanisi muallimlerinden beş, on zatın 

maatteessüf istifaye medbur kaldıklarını duydum. Bu 
suretle irfanı memleketin en büyük hadimlerinden olan 

1. — Amasya Mebusu Ömer Lûtfi Beyin, Eskişehir 
Mebusu Hacı Veli Efendinin Büyük Millet Meclisi 
azası mey anına idhaline dair teklifi kanunisi. (1/76) 

REİS — Efendim, Eskişehir Mebusu Hacı Veli 
Efendinin Meclis azası meyanına ithali hakkında 
Amasya Mebusu Ömer Lûtfi Beyin bir teklifi kanu
nisi var. Bunu da Kanunu Esasi Encümenine havale 
ediyoruz. 

2. — Amasya Mebusu Ömer Lûtfi Beyin, Posta ve 
Telgraf Müdiriyeti Umumiyesinin Maliye Vekâletine 
raptına dair teklifi kanunisi. (2/77) 

1. — Mardin mebuslarının, Şûrayı Devlet maka
mına kaim olmak üzere bir heyet teşkili hakkındaki 
mazbatanın tesrii ve celp ve müzakeresine dair takriri. 

REİS — Şûrayı Devlet makamına kaim olarak bir 
heyet teşkili hakkında Dahiliye Encümenine verilen 
kararın Adliye Encümenince tesrii celp ve müzakeresi 
hakkında Mardin mebuslarının takriri var, Adliye 
Encümenine havale edelim. 

Yarınki ruznamemîzde Adliye Encümeninin noktai 
nazarını alır o vakit müzakere yaparız. 

REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Adliye Encü
meni mazbatasını yapmıştır. Şûrayı Devlet hakkındaki 

4 . — Tl 

4. — Kütahya Mebusu Cemil Beyin, Mekâtibi Âli-
yede ordu lisanı tedrisi hakkında teklifi kanunisi. 
(2/79) 

5. — Kütahya Mebusu Cemil Beyin, bazı ahval-

bu gibi zevatın çekilmesi ile hâsıl olan 'boşluk imlâ 
edilemeyeceği gibi efkârı umumiye üzerinde de süi 
tesiirden hâli kalmayacağı cihetle keyfiyet vekâleti 
mürünileyhadan istizah olunur. 

6 Ağustos 1336 
Çorum Mebusu 

Dursunj 
(Ret sadaları). 
HÜSEYİN BEY (lElâziz) — Suali, istizahı istilzam 

ettirir bir şey değildir. 
REİS — Müsaade buyurun efendim. Dursun Be

yin Maarif Vekâletinden «olan takriri istizah mahiye
tindedir. Onu reye 'koyuyorum. Kabul edenler ellerini 
kaldırsın. Kabul olunmadı, reddolundu efendim. 

MUSTAFA BEY (Karahisan Şarki) — Onlarla mı 
uğraşacağız? Garazı şahsidir bunlar. 

REİS — Posta ve Telgraf Müdiriyeti Umumiyesi
nin Ma'liye Vekâletine raptına dair Amasya Mebusu 
Ömer Lûtfi Beyin teklifi kanunisi vardır. Bunu da 
Lâyiha Encümenine havale ediyoruz. 

3. — Antalya Mebusu Hamdullah Suphi Beyle refi
kinin, mecburi muallimlik ve tababet hakkında teklifi 
kanunisi. (2/78) 

REİS — Mecburi muallimlik ve tababet hakkında 
Antalya Mebusu Hamdullaih Suphi Bey ile refikinin 
teklifi kanunisi, bunu da Lâyiha Encümenine gönderi
yoruz. 

kararını ittihaz etmiş ve Meclise arz etmiştir. Ancak 
Daihiliye Vekâleti tetebbu için encümenden almıştır. 
O vakit mesele kalmıyor. 

MUSTAFA NECATİ BEY (Saruhan) — O halde 
Adiye Encümeninden çıkmıştır, Dahiliye Vekâletin-
dedir. 

REİS — O halde bir an evvel Meclise şevki için 
Dahiliye Vekâletine tezkere yazılsın. 

ABDÜLKADİR KEMALİ BEY (Kastamonu) — 
Telefonla söyleyiniz, 

LİFLER 

de şahadetnamesiz dava vekilleri istihdamına müsaade 
edilmesine dair teklifi kanunisi (2/79) mükerrer. 

6. — Kütahya Mebusu Cemil Beyin, mesken icar
larına dair teklifi kanunisi. (2/80) 

4. — TEKLİFLER 

6. — TAKRİRLER 

— 469 — 
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7. — Kütahya Mebusu Cemil Beyin, sûkı sultani
de vaki olacak mübayaata dair teklifi kanunisi. (2181) 

REÎS — Mekâtibi Âliyede ordu lisanı tedrisatı-
ne bazı ahvalde şahadetnamesiz dava vekilleri istih
damına, mesken icarlarına ve sûkı sultanide vaki ola
cak mübayaata dair Kütahya Mebusu Cemil Beyin 

3. — Mebuslukla Dava Vekâletinin imtizacı mağ
duriyeti mucip olduğuna dair Memduh imzalı istida. 

REÎS — Mebuslukla dava vekâletinin imtizacı 
mağduriyeti mucip olduğuna dair Memduh imzalı is
tida. 

4. — Miralay Şefik imzalı istida. 

REÎS — Miralay Şefik Beyin Müdafaai Milliye 
Vekâletinden mevrud istidası, bunları da istida Encü
menine havale ediyoruz. 

Evrakı varide bitmiştir. Encümenlerden ihzar edi-
lipde Heyeti Umumiyeye sevkedilen işler hakkında 
mücmelen arzı malûmat edeyim de ruznamernize ge
çelim. Dahiliye ve Adliye Vekâletleri intihabı var
dır. Ati ruznamemiz için arz ediyorum. Zonguldak 
kömür madenleri hakkında suali havi Kastamonu Me
busu Doktor Suat Beyin takririne İktisat Vekâletince 
verilecek cevap. Muhasebei hususiyelerin lağvına da-

1. — Mahpus iken askere şevke dilen, İskilipli Ali- j 
oğlu Mustafa ve rüfekasının aflarınm icap edip etme- J 
yeceğine dair Adliye Vekâleti tezkeresi ve Adliye En- t 

cümeni mazbatası. j 
REİS — Bakiyei müddeti cezaiyenin affı hakkın

da Adliye Encümeninin üç kıta mazbatası vardır. 
Okunacak efendim. 

Adliye Encümeni Mazbatası 
Adliye Vekâletinin 4 Ağustos 1336 tarih ve 812 

numaralı tahriratiyle bakiyei cezalarının tahfif veya , 

dört teklifi kanunisi var. Lâyiha Encümenine veriyo
ruz. (Red sadaları) 

8. — Bolu Mebusu Tunalı Hilmi Beyin, artar ver
gi hakkında teklifi kanunisi. (2/82) 

REÎS — Artar vergi hakkında Tunalı Hilmi Be
yin teklifi kanunisi (Lâyiha Encümenine). 

ir olan takririn nazarı dikkate alınmaya şayan oldu
ğuna dair Lâyiha Encümeni mazbatası beş altı tane 
nazarı dikkate alınmış lâyiha vardır. Bunlar da ati 
ruznamemiz için mevcut olan mesaidir. Muaddel Usu
lü Muhasebei Umumiye Kanununun 22 nci madde
sinin tadiline dair lâyihai kanuniye vardır. Encümen
lerden çıkmış Heyeti Celileye sevkedilmiş. Gümrük
lerden kaçırılırken derdest edilen mevad hakkında alı
nacak cezaya dair kanun lâyihası, Kâvanini Maliye 
ve Muvazenei Maliye Encümenlerinden Heyeti Umu
miyeye sevkedilmiştir. Ahziasker şuabatmı teftiş için 
zabitan harcırahı hakkındaki lâyihai kanuniye der
desttir. Muhacirin müdüriyetinin lağvı hakkındaki ka
nun tabedilmiştir. Mevaddı esasiye müzakeresinden 
sonraya talik edilmiş bir kaç parça işlerimiz vardır. 
Atî ruznamemiz için hazır bulunan işlerimiz bunlar
dır. Ruznamei esasiye geçiyoruz. Arzu buyurursanız 
on dakika teneffüs edelim. 

| affı hakkında ittihazı karar buyurulmak üzere Büyük 
J Millet Meclisine takdim kılınan evrak encümende tet

kik edildi. Mahkûmen mahpus iken bakiyei müddeti 
j cezaiyelerini seferberlik hitamında ikmal etmek üze

re cephei harbe sevkolunan ve elyevm ikmali müd
det zımnında Çorum'da mahpus bulunan Alioğlu Mus
tafa ve Yusufoğlu Mehmet ve Budakoğlu Meh
met ve Mustafaoğlu Mutiğ Efendi haklarında tayini 
muameleye medar olmak üzere (1) merkumun mah-

, kûm ve maznun bulundukları mesele (2) müddeti 

8. — MUHTELİF EVRAK (Devam) 

MNCİ CELSE 

Açılma Saati : 3 Badezzeval 

REİS : İkinci Reis Vekili Hasan Fehmi Bey 

KÂTİPLER : Muhittin Baha Bey (Bursa), Feyyaz Âli Bey (Yozgat) 

REÎS — Meclis açıldı efendim, müzakereye başlıyoruz, 

9. — MAZBATALAR 
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malhkûmeleri (3) ne zaman ve ne suretle askere sevk 
olundukları (4) ilk ve son tahtı tevkif ve hapse alın
dıkları tarih (5) her birisi hakkında müddeiumumili
ğin mütalaatı hususiyesi gibi hususatın bilinmesine ha
cet bulunduğundan nıkatı mezkûrenin Adliye Vekâ
leti vasıtasiyle istifsarı zımnında işbu evrakın Heyeti 
Umumiyeye takdimi karargir oldu. 

11 Ağustos 1336 
RElS — Efendim, bermucibi mazbata evrakı He

yeti tcraiyeye gönderiyoruz. (Kabul, kabul sesleri) 
istizah edilen mesailin cevabı alınmak üzere... 

2. — Yunusoğlu Mustafa'nın bakiyei müddeti ce-
zaiyesinin affına dair Adliye Vekâleti tezkeresi ve Ad
liye Encümeni mazbatası. 

Adliye Encümeni Mazbatası 
Katil maddesinden sureti katiyede üç seneye mah

kûm olup iki buçuk senesini ikmal eden Çivril kazası
nın Karayahşili kariyesinden Yunusoğlu Mustafa' 
nın bakiyei müddeti cezaiyesinin affına dair olan ev
rak encümende tetkik edildi. Merkumun filhakika müd
deti mahkûmesinden iki buçuk senesini hapsen ifa 
ettiği ve halen sağ gözüne arız olan hastalık neticesi 
rüyetten kamilen mahrum kaldığı ve şayet hapsane-
deki hayatı imtidad ederse muhitin rutubeti hasebiy
le marazı mezkûrun sol gözüne de sirayet edeceği 
Hükümet ve belediye tabipleri tarafından verilen 
müşterek raporda bildirilmiş ve Karahisar Meclisi ida
resi de merkumun bakiyei müddetinin affı zımnında 
bir mazbata ile beyanı mütalaa eylemiş olduğundan 
encümen esbabı mesrudeyi muvafık görerek bakiyei 
cezasının affı kararlaştırılmakla Heyeti Umumiyeye 
arz ve takdim kılınır. 

11 Ağustos 1336 
RElS — Efendim bakiyei müddeti cezaiyesinin af

fı kabul buyuruluyor mu? (Kabul sadaları) Kabul bu
yuranlar ellerini kaldırsın. Kabul olundu. 

3. — Kara Alioğlu Durmuş'un bakiyei müddeti 
cezaiyesinin affına dair Adliye Vekâleti tezkeresi ve 
Adliye Encümeni mazbatası. 

Adliye Encümeni Mazbatası 
Kız kaçırmak maddesinden bir buçuk sene hapis 

cezasiyle mahkûm ve elyevm Teke hapsanesinde mah
pus Korkutel'i'nin Çaykenar kariyesinden Kara Ali
oğlu Durmuş'un bakiyei müddeti cezaiyesinin affına 
dair olan evrak encümenimize havale olunmakla tet
kik edildi. Müstedi ve mahpus merkum Durmuş'un 
Antalya merkez ve belediye tabipleri tarafından 6 
Temmuz 1336 tarihinde icra kılınan muayenesini mü-

beyyin müşterek raporda marazı mevtte bulunduğu ve 
tedavisi mümkün olmadığı bildirildiğine göre bakiyei 
müddeti cezaiyesinin affı encümence muvafık görül
müş olmakla işbu mazbata Heyeti Umumiyeye tak
dim kılındı. 

11 Ağustos 1336 
(Muvafık sesleri) 
REİS — Efendim Kara Alioğlu Durmuş'un ba

kiyei müddeti cezaiyesinin affını kabul buyuranlar el
lerini kaldırsın. Ekseriyeti âzime ile kabul olundu. 

4. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm Mehmetoğlu 
Yusuf hakkındaki evrakın gönderildiğine dair Adliye 
Vekâleti tezkeresi ve Adliye Encümeni mazbatası. 

Adliye Encümeni Mazbatası 
Bünyan'ın Çiftlik kariyesinden Mehmetoğlu Yusuf 

Çavuşun hiyaneti vataniye cürmünden dolayı üç se
ne kürek cezasiyle mahkûmiyetine dair Bünyan Bi
dayet Mahkemesinden sadır olan 19 Temmuz sene 
1336 tarih ve 61 numaralı ilâm bilmütalaa merku
mun hiyaneti vataniye cürmünü irtikâp ettiği emrin
de esbabı kanuniye mevcut olmadığı cihetle hükmü 
mezkûrun refine ve sebebi aharla mevkuf değilse tah
liyesine karar verildi. 

11 Ağustos 1336 
REÎS — Mazbata hakkında mütalaa var mı? (Yok 

sadaları) Adliye Encümeninin mazbatasım kabul bu
yuranlar ellerini kaldırsın. Ekseriyeti azime ile kabul 
olundu. 

•5. — Aşar mültezimlerinden edayi deyin edenlerin 
emlâki merhune ve mütefevvizelerinin iadesine dair 
kanun lâyihası ve Kavanini Maliye ve Muvazenei Ma
liye Encümenleri mazbataları. (1) 

REİS — Edayi deyin eden mültezimlerin emlâki 
merhunelerinin iadesine dair kanun lâyihasının müza
keresine başlıyoruz efendim. 

HACI TEVFİK EFENDİ (Kângırı) — Daha ev
vel ruznameye geçmiş şeyler vardı, onları bitiriversek. 

REİS — Ruzname dahilindedir. Sırasile müzakere 
edeceğiz. 

Kanunun heyeti umurniyesi hakkında söz isteyen 
var mı? 

HACI TEVFİK EFENDİ (Kângırı) — Okunsun 
ki. 

REİS — Bir hafta evvel kanun tab ve tevzi edil
miştir. 

(1) 8 numaralı matbua zaptın sonuna merbuttur. 

471 — 



İ :57 2 . 9 . 1336 C : 2 

BİR MEBUS BEY — Neden ibaret olduğunu 
anlayalım ki (okunsun sadaları). 

MADDE 1. — Bin üç yüz otuz senesi gayesine 
kadar olan senelere ait aşar ihale bedelâtından deyni 
bulunan mültezimler resülmalden olan deyinlerini bin 
üç yüz otuz yedi senesi şubatı gayesine kadar nak
den ve tamamen tediye eyledikleri takdirde faizden 
olan deyinleri affedilecektir, 

MADDE 2. — Bin üç yüz otuz senesi nihayetine 
kadar olan senelere ait aşar borçlarına mukabil tefev-
vuz edilmiş emlâk ve arazi masarifi muhakeme ve red
di ferağ harcı kezalik bin üçyüz otuz yedi senesi şu
batı gayesine kadar mültezimin ve küfelâ ve bunların 
veresesi tarafından verildiği halde faiz aranılmaksızın 
iade kılınacaktır. 

MADDE 3. — Henüz muamelesi icra edilmeyip 
te merhum bulunan emlâk ve arazi hakkında dahi 
ikinci madde mucibince muamele olunacaktır. 

MADDE 4. — Mültezimin ve küfelâ bizzat ken
dileri müracaat eylediği halde mevadı sabıka ahkâmı 
tatbik edilip ancak vereseden birinin müracaatında 
veresesinin taaddüdünde mal memurlarınca nüshai 
mümziye alınmak şartile veresei saireye ba ihbarname 
tebligat icra edilerek üç ay zarfında cevap alınama
dığı surette emlâk ve arazii mütefevviza ve rnerhune 
deyni aslî ve saireyi tesviye eden vereseye verilir ih
barnamenin tebliğini müteakip vereseden bir diğeri da
hi talip bulunursa intikal kanunu mucibince hissei 
musibesi miktarı meblâğ her sabık tediye ettirilerek 
hissei irsiyyesi iade kılınır. 

Umuru seriye V. 
Fehmi 

Umuru Adliye V. 
Celâlettin Arif 
Hariciye V. 

Celâlettin Arif 
Maarif V. 

Dr. Rıza Nur 
İktisat V. 

Erkâni Har. U. Reisi 
İsmet 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Bin üç yüz otuz senesi gayesine kadar olan sene

lere ait aşar bedelâtından deyni bulunan mültezimle
rin bin üç yüz otuz yedi ısenesi şubatı gayesine kadar 
deyinlerini nakden ve tamamen tediye eyledikleri 
halde faizden olan deyinlerinin aflarına ve kezalik 
senei mezkûreye ait aşar borçlarına mukabil tefevvüz 
edilmiş olan emlâk ve arazi masarifi muhakeme ve 
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B. M. M. Reisi sanisi 
Celâlettin Arif 
Millî M. V. Na 

İsmet 
Umuru Dahiliye V. 

Hakkı Behiç 
Umuru Maliye V. 

Ferit 
Nafia V. 

Sıhhiye V. 
Dr. Adnan 

reddi ferağ harcı üç yüz otuz yedi senesi şubatı gaye
sine kadar mültezimin ve küfelâ veya bunların vere
sesi tarafından tediye olunduğu halde emlâki mezkû-
renin faiz aranılmaksızın iade kılınacağına ve mütefer-
riatına dair Maliye Vekâletince tanzim ve Heyeti Ve
kile kararile Meclisi âliye tevdi olunan lâyihai kanu
niye encümenimize de havale buyurulmakla tetkik 
ve mutalea olundu. Kavanini maliye encümeni maz
batasında dermeyan eylediği esbaba binaen mültezi
minin taahhütlerini vakit zsamanile edaya imkân bula
madıkları nazarı itibara alınarak birinci maddedeki 
müddeti üç yüz otuz iki senesi nihayetine kadar olan 
borçlara teşmil eylemiş ve şu esas encümenimizce 
de kabul olunmakla beraber maksudu aslinin düyu-
natı Hazinenin tamamen ve suhuletle tahsili ciheti 
bulunmasına ve düyunatı mezkûrenin şimdiye kadar 
tediye edilememiş bulunması da gayri ıztırarî esbap* 
tan neşet eylemiş olmasına binaen şu müddetin üç 
yüz otuz beş senesi gayesine kadar olan borçları da 
ihtiva etmek üzere temdidi ve fakat zamanı tediye
nin de üç yüz otuz altı senesi şubatı gayesine kadar 
bir müddet yani Hükümetçe yapılan lâyihai kanuni-
yeye nazaran bir sene daha taksiri tensip ve diğer 
mevat hakkında Kavanini maliye encümeninin nuka-
tı nazarı tamamile kabul edilmiş olmakla melfüf 
lâyiha müsveddesi o yolda tashih ve tadil olunarak 
keyfiyetin Heyeti Umumiyeye arzı tezekkür kılınmış
tır, 

Muvazene! Ma. En. R. 
Ferit 

Kâtip 

Aza 
Kastamonu 

Hüseyin Sabri 
Aza 

IKozan 
Mustafa Lûtfi 

M. M. 
Fuat 
Aza 

Mardin 
Aza 

Antep 
Kıhnç Ali 

Aza 
Mardin 
İbrahim 

MADDE 1. — Bin üç yüz otuz beş senesi niha
yetine kadar olan senelere ait aşar ihale bedelâtından 
deyni bulunan mültezimler resülmalden olan deyin
lerini bin üç yüz otuz altı senesi şubat nihayetine ka
dar nakden ve tamamen tediye eyledikleri takdirde 

faizden olan deyinleri tamamen affedilecektir. 

MADDE 2. — Bin üç yüz otuz beş senesi niha
yetine kadar olan senelere ait aşar borçlarına muka
bil tefevvüz edilmiş olan emlâk ve arazi masarifi mu
hakeme ve reddi ferağ harcı kezalik bin üç yüz otuz 
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altı senesi şubatı gayesine kadar mültezimin ve küfe-
lâ ve 'bunların veresesi tarafından tediye olunduğu 
halde faiz aranmaksızın tefevvüz edilmiş olan emlâk 
ve arazileri iade kılınacaktır. 

MADDE 3. — Henüz muamelesi icra edilmeyip-
te merhum bulunan emlâk ve arazi hakkında dehi 
ikinci madde mucibince muamele icra olunacaktır. 

MADDE 4. — Mültezimin ve küfelâ 'bizzat mü
racaat eylediklerinde maddei sabıka ahkâmı tatbik 
edilip ancak vereseden birinin müracaatında verese 
müteaddit ise mal memurlarınca nüshai mümziyesi 
alınmak şartile bilûmum vereseye ba ihbarname 
tebligat icra edilerek üç ay zarfında müracaat etme
dikleri takdirde emlâk ve arazii mütefevviza ve mer
mine deyni aslî ve saireyi tesviye eden vereseye ve
rilir. •ihbarnamenin tebliğinden sonra vereseden bir 
diğeri dahi talip olursa reddi ferağ muamelesinin 
ikmaline kadar intikal kanunu mucibince hissei mu-
sibesi miktarınca meblâğı tediye ederek hissei irsi-
yesini alır. 

MADDE 5. — işbu kanun her mahalde tarihi 
neşrinden itibaren meriyülicradır. 

MADDE 6. — işbu kanunun icrayi ahkâmına 
Maliye vekili memurdur. 

REÎS — Malûmu âliniz bu kanun hakkında 
müstaceliyet kararımız vardır. Daha evvelki celse
mizde verdiğimiz müstaceliyet kararlarından birisi 
de bu kanuna aittir. Efendim heyeti umumiyesi hak
kında söz isteyen yoktur. Binaenaleyh maddelere ge
çilmesini arzu buyuranlar lütfen el kaldırsınlar. Mad
delere geçildi efendim. 

REİS — (Kâtibe hitaben) buyurun maddeleri 
okuyunuz. 

MADDE 1. — 'Bin üçyüz otuz beş senesi nihaye
tine kadar olan senelere ait aşar ihale bedelâtından 
deyni bulunan mültezimler resülmalden olan de-
yinlerini bin üç yüz otuz altı senesi şubatı nihayeti
ne kadar nakden ve tamamen tediye eyledikleri tak
dirde faizden olan deyinleri tamamen affedilecektir. 

REÎS — Efendim birinci madde hakkında söz 
isteyen var mı? (muvafık sadaları) (hayır sadaları). 

NEBİL EFENDİ (Karahisarısahip) — Bir kere 
bu kanunun birinci maddesinde, 1335 senesine ka
dar, deniyor. Demek ki evvelki seneler de dahildir. 

Sinini sabıka da dahil bunun içerisine. Halbuki 
bir takım muamele var ki 1329 - 1330, 133!1 - 1332 
senelerinde Hazine bunu tefevvüz etmiş, diğer bir 
şahsa satmış ve ferağ muamelesi de yapılmıştır. (Bi

rinci maddede yok sadaları). Birinci maddeye dahil
dir. 1335 senesine kadar, deniliyor. 

REÎS — Rica ederim muhavere olmasın. 
NEBİL EFENDÎ (Devamla) — Bunu Hazine te

fevvüz ettikten sonra Hazine de 'bunu şahsı ahara 
satmış ve o vakitki bedel farzedelim üç bin liraya 
bir malı beyetmiş, vermiş. Bu gün o malın bedeli 
üç bin liradan çok olduğu halde, bedel ile, ferağ ile 
istirdat edecek. Şimdi (Onlar buraya dahil değil sa
daları). Müsaade buyurun. Bu tasrih olunsun ki di
ğer bir şahsa veyahut Hazinenin bir kısmından, mu-
hassasatı maliyeden diğer birine geçmiş alanlar hak
kında sarahat verilsin. Bunu teklif ediyorum. 

ALI SÜRURU EFENDİ (Karahisarısarkî) — 
Efendim bu birinci maddede Heyeti Vekilenin tekli
finde «1337 senesi şubatı nihayetine kadar» denildiği 
halde, Muvazenei maliye encümeni «1336 senesi şu
batı nihayetine kadar» diye tabir ediyor. Heyeti ve 
kilenin teklifi doğrudur. Çünkü kânunusanide sene 
1337 olacaktır. Bu bir zühul eseridir. Bir de, malûmu 
âliniz; bir, iki sene evvel Hükümetçe böyle bir ka
nun yapılmıştı. O kanunda mucibi tereddüt bazı 
noktalar vardı. Bu lâyihada da ayni noktalar mevcut
tur. Meselâ lâyihada (nakteo ve tamamen tediye 
eyledikleri takdirde faizden olan deyinleri tamamen 
affedilecektir) deniliyor. Kendisi birriza vermez de 
dairei icra marifetile ve canibi Hazineden icra kılınan 
takibat neticesinde ve fakat müddeti muayyene zar
fında veririse bu faiz yine affedilecek mi, edilmi-
yecek mi? (Edilecek sadaları). işte bu cihet her iki 
tefsire mütehammil bir nokta olduğu için tasrih olun
sun. Bilfarz «birriza verdikleri tekdirde» denilsin. 
icap ederse bu husus için bir fıkra da takdim ede
rim. 

MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) — Ali Süruru Bey 
biraderimizin burada beyan buyurdukları şüphe va
rit olamaz. Çünkü «verenler» kaydi vardır ki bu, 
kendisi götürüp vermeğe matuftur. Alınan, tahsil 
olunan dense idi, o vakit icranın da tahsil ettiği para
dan dolayı faizin affolunması lâzım gelirdi. Binaena
leyh bu şüphe varit olmadığından dolayı maddenin 
avnen kabulünü teklif ediyorum. (Muvafık sada
ları). 

REfS — Encümen namına mütalea var mı? (Ha
yır sesleri). 

ALI SÜRURU EFENDİ (Karahisarışarki) — 
Hazine vekilinin icraya müracaatında deynini nak-
ten tediye eden mültezimler vardır ki onlar da borç
larını vermişler demektir. Tahsil olunmuş demek de-
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ğildir. Onun için bu tabir mucibi tereddüttür. 
REİS — Efendim, madde hakkında başka söz 

isteyen yoktur. Tadil teklifi de yoktur, maddeyi re
ye koyuyorum. Muvazenei maliye encümeninin tek
lifi veçhile birinci maddeyi kabul buyuranlar ellerini 
(kaldırsın. Kabul edildi. 

ALÎ SÜRORÎ BFENDt (KaraJhisarrşarlei) — 
1337 senesidir değil mi? 

REİS — Birinci madde aynen kabul edilmiştir. 
ALÎ SÜRURU EFENDÎ — 1337 olmak üzere. 
REİS — Muvazenei maliye encümeninin teklifi 

aynen kabul edilmiştir efendim. İkinci maddeye ge
çelim. 

BÎR MEBUS BEY — Hükümetin teklifini de 
reye koyacak mısınız? 

REÎS — Hayır efendim. 
MADDE 2. — Bin üç yüz otuz beş senesi ni

hayetine kadar olan senelere ait aşar borçlarına mu
kabil tevevvüz edilmiş olan emlâk ve arazi, masa
rifi muhakeme ve reddi ferağ harcı kezalik bin üç 
yüz otuz altı senesi şubatı gayesine kadar mültezi
min ve küfelâ ve bunların veresesi tarafından te
diye olunduğu halde faiz aranmaksızın tefevvüz edil
miş olan emlak ve arazileri iade kılınacaktır. 

HACI TEVFİK Efendi. (Kângırı) — Hazine 
aharı tevkil etmiş ise o kabil değildir. 

FERİT BEY (Çorum) — Müsaade buyurursa
nız birinci madde gerçi kabul edildi, fakat bir zü
hulü kalemden olacak ki; burada (1336) şubatı niha
yetine kadar deniyor. Tashih edelim. 

FUAT BEY (Çorum) — Evet 1337 şubatıdır. 
(Hayır 1336 şubatıdır sesleri). 

EMÎN BEY (Erzincan) — 1336 dır. Encümen
de bu bir çok müzakeratı mucip oldu. 

REÎS — Heyet kabul etmiştir efendim. 

FERİT BEY (Çorum) — O vakit madde lağ-
volur, geçen şubat geçmiştir efendim. 

REÎS — Müsaade buyurun. Eğer maddede bir 
zühul eseri varsa heyeti umumiyesi reye vazolun-
mazdan evvel mazbata muharriri o sehv hakkında 
nazarı dikkati celbeder. O vakit tashih edilir. Şimdi 
ikinci maddeyi müzakere ediyoruz. 

RÜŞTÜ BEY (Kastamonu) — Bu bir hatadır. 
O vakit kanunun hükmü kalmaz. 

REÎS —.Reye konulmazdan evvel... 
BİR MEBUS — Kanun münhal kaldı. 

REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Sonra mev
kii müzakereye konacak mı? 
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I MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarısahip) — 
Bir sarahat olması lâzımdır. Demin arkadaşımın söy
lediği veçhiyle - ki birinci maddede söylemişlerdir -
o mütalaalarının yeri burası idi. (1335) senesinden ev
vel aşara olan deyinlerini tesviye etmemiş ve Hükü
met onların emlâk ve arazisini tefevvüz etmiş, bu 
tefevvüz etmiş olduğu emlak ve araziden elyevm bir 
kısmı Hazinenin yedinde bulunuyor veyahut Hazine 
bunları furuht etmiş veyahut diğer bir müessesenin 
eline geçmiş. Şu maddenin mutlakiyetine nazaran, 
1335 senesine kadar aşara borcu olup da Hazine 
tarafından tefevvüz olunan arazi, emlâk ve sairenin 
bedeli veyahut ferağ harcı ve sairesi, yani ferağı 
mutazammın masarifi ve sairesi tesviye edildikten 
sonra, o emlâk ve arazi sahibi evveline teslim edi
lecektir. 

Şüphesiz bu doğru. Fakat bundan bir takım 
müşkülât çıkacaktır. Eğer bu maddede lâzım gelen 
sarahati vermiyecek olursak dairei aidesi, bir çok 
istizanlar ve şikâyetler, müracaatlar karşısında bulu
nacaktır. O da emlâk ve arazi tefevvüz edilmiş ve 
bilâhare fuhuht edilmiş. Meselâ bunlardan birisi be
nim pederim olabilir. 1328, 1329 senesi aşarına mu
kabil emlâk ve arazisi tefevvüz edilmiş ve gayet 
dûn bir fiyatla tefevvüz edilmiş. Meselâ 300 liraya 
tevevvüz ettikleri şey ki; bu gün satılsa 3,4 bin lira 
eder. Bu kanun bu suretle mutlak olursa, bu gün 
bittabi bu 300 lirayı şimdi teslim edecektir. Fakat 
Hazine bunu tefevvüz etmekle beraber satmıştır. 
Satılan şey gitmiştir. Burada sarahat yoktur. Satı
lan şey diye bir sarahat, bir kayıt yoktur. Hazineye 
kendi (Gürültüler) müsaade buyurun efendim. Öy
le satmıştır, falandır. «Bu maddede bunlara şümul 
yoktur» diye tasrihat yapmak lâzım. Yahut adalet 
yapılacaksa hepsine yapılmak lâzım, yapılmıyacaksa 
hepsine yapılmamak lâzım. Meselenin şekli anlaşıl
sın. Ondan sonra vardır, yoktur, satmıştır, onlara 
şümulü vardır, bunlara şümulü yoktur... Bunlar tas
rih edilmek lâzımdır. Bendeniz maruz kalacağımız 
müşkilâtı ve adaletsizliği söylüyorum. Bunun ted
birini düşünmek Meclisi Âlinin vazifesidir. 

Bu gibi mesail vardır efendim. Maddenin mut
lak olması itibariyle bu kabil zevat da haklarını 
arayacaklardır. 

Niçin; 1328 senesinde tefevvüz edilmiş, elyevm 
şahsı ahara geçmemiş, Hükümetin ve Hazinenin ye
dinde bulunan bir arazi emlaki, o mültezim faizden 
affedilerek bedelini veriyor, alıyor. Diğer birisi bun
dan istifade edemiyor, sebep nedir? Hangi adalete 

I istinat ediyor? Birisi istifade edecek, diğeri edemiye-
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cek. Şimdi bir arkadaşım «şümulü yoktur» dedi. Satı
lanlara şümulü yoksa, demek biri kanundan istifa
de edecek, diğer birisi istifade etmiyecek. Onun ne 
kabahati var? Hazine tefevvüz etmiş lüzum görmüş 
başkasına satmış, diğerine iltimas etmiş, satmamış... 
Ondan sonra efendim diğer taraf bir takım tesir al
tında bulunmuş, birisinin malını satmış, diğerinin 
malını satmamış. Sattığını iade edemiyor, satmadığı
nı iade ediyor. Bunun ikisinin de ortasını bulmak, 
bunu ya sattıklarına teşmil etmek lâzımdır, yahut 
umumunu bundan şey yapmak lâzım gelir veyahut, 
eğer Heyeti âliyeniz tasvip edecekse, maddede bir ta
kım müşkilâta maruz kalmamak için ve badii şikâ
yeti ahvalin önünü almak için; Hazine tarafından 
tefevvüz edilip de yediâhara geçenlere şümulü yok
tur diye bir kayıt ilâve etmek zarureti vardır (Ha
cet yok sadaları). Böyle bir kayıt olmalıdır. 

BlR MEBUS — Bir kanunun mukabiline şü
mulü olamaz. 

FERlT BEY (Çorum) — Efendim evvelemirde 
ikinci maddede «şubat 1336» denilmiş bu da sehiv
dir. 1337 olacak. Çünkü 1336 senesi şubatı geçmiş
tir. Geçen şubata kadar borç tesviye edilemez. (Senei 
maliye sesleri).. Senei maliye gerçi doğrudur. Bu 
sene marttan şubat nihayetine kadar bir senedir, 
fakat kânunusani geldiği gün 1337 demeğe başlıya -
cağız. O şubat 1337 dir. 

ALÎ SÜRURİ EFENDİ (Karahisarışarki) — Öy
ledir öyle. O şubat 1337 dir. 

FERİT BEY (Devamla) — Fakat hesap itiba
riyle 1336 senesi hesabiyle beraber rüyet edilir. 
Yalnız fark budur. Bir kere bu 1336 sı bunun 1337 
olarak tashihi (Kabul sesleri) ikincisi, şimdi Şükrü 
Bey biraderimiz bir kayit ilâvesini dermeyan buyur
dular. Bu icabetmez. Çünkü hukükan, malûmu âli
niz, bir mal bir elden diğer bir ele geçtikten sonra 
tebdili mahiyet etmiştir. O artık Hazinenin malı de
ğildir. Artık başka birisinin aldığı maldır. Buna bit
tabi şümulü yoktur. Hazine kendisi tefevvüz ettiği, 
uhdei tevevvüzünde bulunan emlâke sahiptir. Sattığı 
bir şeye sahip değildir ki hakkı tasarruftan vazgeç
sin. Onun için - zaten mümtenidir de - zaten bu; Ha
zinenin elinde bulunan ve henüz yedi âhara geçme
miş bulunan emlâke aittir ki bu da tabiidir. Onun 
için fazala bir kayıt kabulüne ve maddenin münakka-
hiyetini bozmağa lüzum yoktur. 

ALÎ ŞÜRURÎ EFENDİ (Karahisarışarki) — En
cümenden bir şey sormak istiyorum. Efendim bu 
madde «faiz aranmaksızın iade olunur» diyor. Bu
radaki faizden murat hangi fakdir? Çünkü faiz iki 

nevidir; birisi Hazinenin tefevvüzü tarihine kadar, 
hakikaten işlemiş olan faiz; ikincisi de tarihi tefev-
vüzden şimdiye kadar, takdiren işlemiş olan faizdir. 

FERİT BEY (Çorum) — Tarihi tefevvüzden şim
diye kadar faiz olamaz (Gürültüler). 

ALÎ SÜRURt EFENDİ (Karahisarışarki) — Mü
saade buyurunuz, bir nokta daha arzedeyim. Eğer 
Hazinenin tefevvüzüne kadar olan faiz ise, o zaten 
Hazinenin hesabına geçmiş ve Hazinenin tefevvüz et
tiği bedele o da zammedilmiştir. Onu Hazine ne 
suretle tenzil edecektir? Bu düşünülecek bir muame-
lei maliyedir. 

FERİT BEY (Çorum) — Şimdi efendim, malûmu 
âliniz faiz, tefevvüz müddetine kadar olan faizdir. 
Tefevvüz ettiği günü ortada borç yoktur ki faiz yü
rütülsün. Öteki faize gelince, o bir hesap meselesi
dir. Esasen Heyeti âliyeniz bunun, tefevvüz edilen 
emlâkin borcu ödendiği vakit, iadesini kabul ettiği 
dakikada Maliye Vekâleti kendi umuru hesabiyesini 
elinde mevcut kanunlara tevfikan yapar. O bir şey 
değildir. Mevzubahs olamaz. Bizim dediğimiz mut
lak faizdir. 

HACI TEVFlK EFENDİ (Kângırı) — Efendim 
mütalea serdolundu, tekrar mütalea zaittir. 

NADİR EFENDİ (İsparta) — Efendiler bendeniz 
buna dair bir muameleye tesadüf etti. Aşar iltizam 
eden bir adamın kefilinin Hazineye hasbelkefale 25 
bin kuruş borcu bulunur. Halbuki bu kefilin uhdei 
kefaletinde bulunan arazi hazine namına tefevvüz 
edilir. 

Dört bin kuruşa yirmi bin kuruş Hazinenin hak
kı kalır. Bunun mahalli tahsili mefkut. Başka bir 
mal yok. Halbuki 60 bin kuruşluk bir malı, Hazjr-
tefevvüz ettiği fiyatla, bir başkasına yine dört bin 
kuruşa, banknot zamanında, satar. Şu halde hem Ha
zine mutazarrır olur. Hem de o şahıs. Şimdi de has
belkefale medyun olan kimse tamamen borcunu ver
mek istiyor. Bu kabul edilmiyor. Bendeniz de Şükrü 
Bey biraderimizin teklifi veçhile birinci maddeye 
böyle bir kayit konmasını, gördüğüm muameleye 
binaen, teklif ediyorum. 

RElS — Buyurun Tahsin Bey. 
TAHSlN BEY (Aydın) — Benim mütaleamı Fe

rit Bey söyledi. 
REİS — Süruri Bey. 

SÜRURİ BEY (Karahisarışarki) — Bendeniz vaz 
geçtim. Şükrü Beyin nöktai nazarına kısmen iştirak 
ediyorum. 
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REİS — Madde hakkında müzakerenin kifaye
tine lüzum yok. Zaten söz isteyen de kalmadı. Ta
dil teklifleri var. Onları okuyacağız : 

Riyaseti Celileye 
ikinci maddenin berveçhi ati şekilde yani : 
(... Tefevvüz edilip âhara füruht edilmemiş olan...) 

ve son satırdaki : 
(Emlak ve arazileri) ibaresinin (emlâk ve arazi) 

şeklinde tadilini teklif ederim. 
Saruhan 

Refik Şevketi 
REÎS — Efendim takrir nazarı mütaleaya alı

nıyor mu? Nazarı mütaleaya alanlar ellerini kaldır
sın. Alınmadı. 

İkinci bir takrir var, Karahisarısahip mebusu 
Şükrü Beyin. 

Riyaseti Celileye 
İkinci maddenin ikinci satırı nihayetindeki ««tefev

vüz» kelimesinden sonra «edilip elyevm Hazinen'" 
tahtı tasarrufunda bulunan» ibaresinin ilâvesi sure
tiyle maddenin kabulünü teklif ederim. 

2 Eylül 1336 
Karahisarısahip 
Mehmet Şükrü 

REİS — Bunu nazarı itibare alanlar lütfen elle
rini kaldırsınlar. Nazarı mütaleaya alındı. O halde 
encümene veriyoruz. 

FERİT BEY (Çorum) — Encümen mahzur gör
mez. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarısahip) — Za
ten encümen kabul ediyor. 

REİS — O halde maddedeki 1336 senesi 1337 
senesi olarak tashih edildi. 

Nazarı mütaleaya alınan takriri de encümen ay
nen kabul ediyor. Encümen şimdi şeklini tesbit et
sin, ondan sonra ikinci maddeyi reye koyayım. 
Üçüncü maddeye geçiyoruz. 

(Kâtip Muhittin Baha Bey Üçüncü maddeyi 
okudu) : 

MADDE 3. — Henüz muamelesi icra edilme
yip de merhun bulunan emlâk ve arazi hakkında 
dahi ikinci madde mucibince muamele icra olunacak
tır. 

REİS — Madde hakkında söz isteyen var mı? 
Buyurun İsmet Bey. 

İSMET BEY (Çorum) — Bendeniz böyle bir 
maddenin vazına lüzum görmüyorum. Tefevvüz edil
miş emlâkin iadesi bir affe müstenittir. Fakat mer
hun olan bir şeyin mukabili iade edildikten sonra 

rehin hükmü kalmaz. İade edilirse, alelûsul merhu-
niyet hükmü kalmaz. Bu maddeye lüzum yoktur. 
Maddenin tayyını teklif ediyorum. 

REİS — Üçüncü madde hakkında başka söz söy-
liyecek var mı? 

MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) — İsmet Bey birade
rimizin fikrine bendeniz bir noktada iştirak edemi-
yeceğim. Çünkü buyurdukları maddede hakikaten 
deyin tesviye edildiği zaman rehin fekkedilir. Fakat 
bunun da faizinin affedilmesi gibi bir mesele vardır. 
Faiz noktasından dolayı bu maddenin aynen kabulünü 
teklif ediyorum (doğrudur sesleri) 

İSMET BEY (Çorum) — Hayır birinci madde 
de faiz affedilmiştir. 

BİR MEBUS BEY — Madde esasen musarrahtır. 
REİS — Müsaade buyurun, muhavere olmasın, 

Üçüncü madde hakkında başka söz isteyen kalmadı 
Encümen de izahatı kâfi addediyor. 

Tayyi hakkında Çorum mebusu İsmet Beyin bir 
takriri vardır. Onu okuyacağız. (Kâtip Muhittin 
Baha Bey takriri okudu) : 

Riyaseti Celileye 
Verdiğim izahata binaen üçüncü maddenin tay

yını teklif eylerim. 
Çorum 

İsmet 
REİS — Takriri Nazarı mütaleaya alanlar elle

rini kaldırsınlar. 
İndiriniz efendim ellerinizi: Nazarı mütaleaya al

mayanlar ellerini kaldırsın. Efendim, madde tayye
dildi. 

REİS — Dördüncü maddeye geliyoruz ki onu 
kanunda üç rakamiyle irae edeceğiz. 

MADDE 4. — Mültezemin ve küflâ bizzat mü
racaat eylediklerinde maddei sabıka ahkâmı tatbik 
edilip ancak vereseden birinin müracaatında verese 
müteaddit ise mal memurlarınca nüshai mümziye 
alınmak şartiyle bilûmum vereseye ba ihbarname 
tebligat icra edilerek üç ay zarfında müracaat et
medikleri takdirde emlâk ve arazii mütefevvize ve 
merhune deyni asli vesaireyi tesviye eden vereseye 
verilir. İhbarnamenin tebliğinden sonra vereseden bir 
diğeri dahi talip olursa reddi ferağ muamelesinin 
ikmaline kadar intikal kanunu mucibince hissei musi-
besi miktarınca meblâğı tediye ederek hissei irsiyesini 
alır, 

HAŞİM BEY (Çorum) — Üç ay çoktur. 
İSMET BEY (Çorum) — Bu maddenin aşağı fık

ralarında bir az teşevvüş, biraz da noksan var. Ve-

— 476 — 
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rese beş tane olur da ikisi müracaat ederse mut
laka birisinin hissei irsiye veya hissei intikaliyesi mu
kabili para alınır. Hissesi verilir denemez, İkisi bera
ber ve mütesaviyen parayı verirse mal da mütesavi-
yen iade olunur. Burada varisten bahsedilmemiş, yal
nız usulü intikalde, malûm ya veraset meselesi de 
vardır. Yukarıda veraset, burada usulü intikal... Bun
lar yekdiğerini na'kz değil, bir birini ifade etmeyen 
kelimelerdir. Binaenaleyh bunun tashihi için encüme
ne iadesini teklif ediyorum. (Muvafık sadaları). 

REİS — Encümen maddeyi geri alıyor mu? 
FERİT BEY (Çorum) — Muvafakat ediyoruz. 

Mütalea doğrudur. 
REİS — Peki efendim, üçüncü maddeyi geri alı

yor. Beşinci ve altıncı maddeleri müzakere edelim. 
Heyeti umumiyesini reye koyacağız. 

MADDE 5. — İşbu kanun her mahalde tarihi 
neşrinden meriyülicradır. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar ellerini kal
dırsın. Kabul edildi. 

MADDE 6. — İşbu kanunun icrayi ahkâmına 
Maliye vekili memurdur. 

REİS — İkinci madde tashih edildi. Onu oku
yalım. 

MADDE 2. — 1335 senesi nihayetine kadar olan 
senelere ait aşar borçlarına mukabil tefavvuz edilip 
elyevm Hazinenin tahtı tasarrufunda bulunan em
lâk ve arazi ve masarifi muhakeme ve reddi ferağ 
harcı kezalik 1337 senesi şubatı gayesine kadar 
mültezemini küfelâ ve bunların veresesi tarafından 
tediye olunduğu halde faiz aranmaksızın tefavvuz 
edilmiş olan emlak ve arazi iade kılınacaktır. 

REİS — İkinci maddeyi kabul buyuranlar elle: 

rini kaldırsın. İkinci madde ekseriyeti azime ile kabul 
edildi. Dördüncü madde üçüncü olarak encümene 
verildi, geldiğinde müzakere ederiz. 

REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — O halde 
birinci madde 1337 olacak efendim. 

6. — Bu seferberlik müddetine münhasır olmak 
üzere hidematı filiye, ihtiyatiye ve müstahfıza efra
dından bedeli nakdi ahzine dair kanun lâyihası ve 
Kavanini Maliye ve Muvazenei Maliye encümenleri 
mazbataları. 

REİS — Efendim, bedeli nakdi kanunu var 
onu müzakere edeceğiz Malûmu âliniz tayini esami 
de lâzımdır. Söz isteyenler buyursunlar, bedeli nakdi 
kanunu hakkında. 

IBIR MFJBU'S >BEY — Ruznamede üçüncü mad
de başka bir şeydir. 

Dr. MAZHAR BEY (Aydın) — Bedeli nakdi 
kanunundan evvel başka bir şey konmuştur. 

Esbabı mucibe lâyihası 
Silâh altına celbedilmekte bulunan efradın celp 

ve cemi ile silâh altında muhafazaları müşkülâtı ve 
firarilerin iş ve güçlerini terkedip faaliyeti umumi-
yeden hariç kaldıkları gibi asayişi umumi için de 
mazarratları müstağnii izahtır. Kısmen de askerlikten 
başka suretle efradın şu sureti hareketi kısmen para 
kuvvetinden istifade etmek suretiyle vukua getiril
menin gayri kabil bulunmasından neşet etmektedir. 
Şu vaziyeti ıslah çaresini düşünen bedeli nakdi ka
bulü halinde bu gün bazı ahlâksız Hükümet memur
larının eline geçen bir çok mebaliğin Hazinei Devlete 
dahil olacağı gibi ahalinin askerlikten kurtulmak için 
envai hiyel ve desayise müracaatlarına ve bilhassa 
firarlarına mahal kalmayarak herkesin iş güçleriyle 
uğraşmalarına imkân hâsıl olacağı ve firarilerin der
desti ile muvazzaf jandarmanın da gailesi azalarak 
memleketin asayiş ve inzibatına daha müessir bir 
surette çalışması imkânı bulunacağı teemmül edi
lerek altı aydan altı aya değişmek üzere beher altı 
ay için iki yüz elli lira bedeli nakdi kabul edilmesi
ni muvafık bulmuştur. 

Senede yüz liraya baliğ olan işbu bedeli nakdi 
miktarı vaktiyle tahsil edilen bedeli nakdiye göre 
yüksek bir derecede tayin edilmiş isede evrakı nak
diye ile altın kıymetinin farkı âzami ve lehülhamt 
halkımızın istitaatı maliyesinin sabıka nispetiyle daha 
müterakki bulunduğu ve nihayet bedeli nakdi sebe
biyle ordu miktarına halel gelmesi ve bu sebeple daha 
eski sınıfların silah altına celbine ihtiyaç hâsıl ol
maması lüzumu nazarı dikkate alındığı halde bu 
miktarın muvafık bir derecede olduğu tebeyyün eder. 
Kanun mevaddının mütaleasından müsteban olduğu 
veçhiyle teklifimiz, ilk bedeli nakdi miktarından elli 
liranın tenzili ile onun yerine orduda müstamel bir tüfek 
yüz fişek itası mecburiyetini ihtiva eylemektedir. Bun
dan maksat da vaktiyle ahali eline geçmiş bir çok 
tüfeklerin orduya avdetini temin eylemektir. Orduya 
bedeli nakdi vererek hizmeti askeriyeden kurtulacak 
her ferdin bir tüfek ve yüz fişek ita etmesi mecburi 
addolunmuştur. İkinci veya üçüncü bedel itasında 
işbu mecburiyet mevcut değildir. 

Osmanlı tabiiyetini haiz her ferdi zükûr mü
kellefiyeti askeriye kanunu muvakkatinin birinci mad
desi mucibince hizmeti askeriye ile mükellef olup 
mütareke akdini müteakip itilâf Devletlerinin telkinat 
ve tazyikatı üzerine bu bapda Harbiye nezareti celi-
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leşinden verilen emirde işarı âhire kadar gayri müs-
limlerin celp ve sevkedilmemesi bildirildiği gibi ahi
ren de kıtaatta bulunanlara üç ay için memleketleri
ne müsaade edilmesi ve bu müsaadenin bir terhis 
mahiyetinde olmaması emred'ildiğinden işbu iki emir 
ile her ne kadar kıtaattaki efrat üçmah için memle
ketlerine gönderilmişler ise de işarı âhire kadar gayri 
müslim efradın celp ve sevkedilmemesi hakkındaki 
emre istinaden efradı mezkûre tekrar celbolunmamış ve 
elyevm silâh altında hiç bir hıristiyan neferi kalma
mıştır. Altı senedenberi imtidat eden ve daha ne 
kadar müddet temadi edeceği bilinmeyen işbu muha
rebenin en müthiş ve hânımansuz olan kısmının Os
manlı tabiiyetini haiz bulunanlardan yalnız ahali is-
lâmiyeye tahmilile anasırı hıristiyaniyenin bu hizmet
ten azade kalarak aileleri başında ve ticaret ve sa
natlarında tefkedilmesi ne bir kanuna ve ne de kaidei 
adlümusavata tevafuk etmemektedir. 

Düveli sairece her yerde bunlar tebea misillü hiz
meti askeriye ile mükellef tutulmaktadır. Maahaza 
memalikimizin her tarafında bulunan islamların kud
retleri nisbetinde az çok Müdafaai milliyeye ianatta 
bulunmakta olduklarını gören ve ümitlerinden ziyade 
memleketimizde hüsnü muameleye mazhar olmakta 
'bulunan anasırı hıristiyaniye bazı şehirlerde kendi
lerinin de bu gibi ianata ve hidematı vataniyeye iş
tirak ettirilmeleri arzularını izhar etmekte oldukları 
istihbar kılınmakta olduğundan gayri müslimlerin da
hi müslimler misillû kemakân bermucibi kanun mu
amelâtı askeriyeye tâbi •tululması elzemdir. Bedeli 
naktinin firari ve bakaya efrada teşmili bunların firar 
ve ihfa kaydinden kurtularak mevalarına avdetlerini 
ve binaenaleyh faaliyet ve mükellefiyeti umumiyeye 
iştiraklerini temin gayesine matuftur ve kıtaatta bu
lunan efrattan bedeli nakti kabulü için Ordu kuman
danlarının tasdikına lüzum gösterilmesi de Ordunun 
kuvvetinin azalmasına mâni olmak maksadına müs
tenit bulunmuştur. 

Bedeli nakti kanun lâyihası 
MADDE 1. — Seferberlik müddetine münha

sır olmak üzere emsali silâh altına cel'bedilmiş ve 
edilecek olan hizmeti filiye ve ihtiyat ve müstahfaz 
sınıflarında bulunan müslim ve gayri müslim efraddan 
yalnız altı ay için bedeli nakti kabul edilecektir. 

MADDE 2. — Altı ây için bedeli naktisi alınıpta 
seferberlik hitam bulmadığı takdirde birinci bedele 
ilâveten kezalik altı ay müddetle ikinci defa olarak 
bedeli nakti alınacak ve yine hitam bulmadığı tak
dirde müteakiben her altı ay için bedeli nakti kabul 
edilecektir. 

MADDE 3. — Altı ay için verilecek bedel mik
tarı birinci defada iki yüz lira ile orduda istimal edi
len bir tüfek ve yüz fişekten İbarettir. Bu suretle be
del yerenler altı ay sonra bedellerini tecdit ettirdikle
ri takdirde her altı ay için yalnız iki yüz lira tediye 
edeceklerdir. 

'MADDE 4. — tşbu kanunun her tarafta tarihi 
neşrinden on beş güne kadar müracaat edecek firari 
ve bakaya efrattan dahi işbu kanun ahkâmına tevfi
kan efradı saire misilli bedeli nakdi kabul edilecektir. 

MADDE 5. — Kıtaattı bulunup da terhislerinde 
'bir mahzur olmadığı kıtaîarı kumandanlıklarınca tas
dik edilenlerin de bedeli naktileri kabul edilecektir. 

MADDE 6. — Bedeli nakdi itasından sonra se
ferberlik hitam bulduğu takdirde alınan bedelatı nak
diye iade olunmaz. 

MADDE 7. — îşibu kanun tarihi neşrinden itiba
ren meriyülicra olacaktır. 

MADDE 8. — işbu kanunun icrayı ahkâmına 
Müdafaai Milliye ve Dahiliye ve Maliye vekâletleri 
memurdur. 

B.M.M. Reisisanisi 
Celâlettin Arif 

M. M. V, 
Fevzi 
Da. V. 

Hakkı Behiç 
Mal. V. 

Ferit 
Na, V. 
İsmail 

Sıhhiye V. 
Dr. Adnan 

Umuru Seriye V. 
Fehmi 

Ad. V. 
Celâlettin Arif 

Ha. V. Na. 
Celâlettin Arif 

Mf. V. 
Dr. Rıza Nur 

t'k. V. 

Erkânı Harbiye! 
Umumiye Reisi 

ismet 

Kavanini Maliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Bu seferberlik müddetine ait olmak üzere silah 
altına davet olunan müslim ve gayrimüslim efrattan 
bedeli nakdi kabulü hakkında Heye'ti Umumiyeden 
müstaceliyet karariyle encümenimize havale buyuru-
lan layihai kanuniyenin yevm ve saat müzakeresi 
Müdafaai Milliye Vekâletine telefonla bildirildikten 
sonra tetkik olundu. 

Hükümetin layihasında beyan olunan esbabı mu
cibe Encümence de beca görülerek teklifi kanuninin 
birinci maddesi aynen ve ikinci maddeye vuzuh ver
mek için nihayetine bir fıkra ilavesiyle üçüncü mad
dede Hükümetin teklif ettiği bedeli nakdi miktarı 
hizmeti fiiliye erbabı için kâfi addedilmiş ise de ih-
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tiyat ve müstahfız efradı senelerden beri silah altında 
kalarak vazifei vataniyelerini henüz hizmeti fiiliye 
daihil olan efrada nispeten daha fazla eda eyledikleri 
nazarı dikkate alınarak birinci altı aya mahsus ol
mak üzere ihtiyatlara 125 müstahfız efrada yüz lira 
miktar tayin ve birinci altı aya mahsus bedele ilave
ten verilecek tüfenk ve fişengin itası kaçakçılığın ta
mimine meydan vereceği mütalaasiyle silah veyahut 
mukabili addedilen elli liranın itasına efradı müncer 
bırakarak madde o suretle tashih edilmiş ve dördün
cü ve beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci maddelerse 
aynen ka'bul edilerek yeniden tanzim kılınan layihai 
kanuniye merbutan Heyeti Umumiyeye takdim edil
mek üzere Muvazenei Maliye Encümenine tevdi ki 
lıntdı. 

13 Ağustos 1336 
Kavanini Maliye E. R, M. M. 

Gümüşane Erzurum 
Hasan Fehmi Süleyman Necati 

Kâtip 
Çorum 
Sıddık 

Bedeli nakdi layihai kanuniyesinin Kavanini Ma
liye Encümenince yapılan tadilat neticesindeki şekli : 

MADDE 1. — Seferberlik müddetine münhasır 
olmak üzere emsali silah altına celbedilmiş ve edile
cek olan hizmeti fiiliye, ihtiyat ve müstahfız sınıfla
rında bulunan müs'lim ve gayrimüslim efrattan yalnız 
altı ay için bedeli nakdi kabul edilecektir. 

MADDE 2. — Altı ay için bedeli nakdisi alınıp 
da seferberlik hitam bulmadığı takdirde birinci be
dele ilaveten kezalik altı ay müddetle ikinci defa ola
rak bedeli nakdi alınacak ve yine hitam bulmadığı 
takdirde müteakiben 'her altı ay için bedeli nakdi ka
bul edilecektir. Yeniden dsvet edilecekler dahi tarihi 
davetlerinden bed ile aynı suretle bedeli nakdi verir
ler. 

MADDE 3. — Altı ay için verilen bedeli nakdi 
birinci defada hizmeti fiiliye erbabı için (200) ve ih
tiyatlar için (125) ve müstahfazlar/için (100) lira ile 
orduda müstamel !bir tüfek ve yüz fişenkten ibarettir. 
Tüfenk ve fişenk tedarik edemeyenler yerine elli lira 
ilaveten ita ederler. Bu suretle bedel verenler altı ay 
sonra bedellerini tecdit ettirdikleri takdirde her altı ay 
için yalnız (250, 175, 150) lira tediye edeceklerdir. 

MADDE 4. —'• İşbu kanunun her tarafta tarihi 
neşrinden bir ay sonraya kadar müracaat edecek fi- , 
rari ve bakaya efrattan dahi işbu kanun ahkâmına 
tevfikan efradı saire misilli 'bedeli nakdi kabul edile
cektir. I 
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MADDE 5. — Bedeli nakdi itasından sonra sefer
berlik hitam bulduğu takdirde alınan bedelatı nakdi
ye iade olunmaz. 

MADDE 6. — îşbu kanun tarihi neşrinden itiba
ren meriyülicradır. 

MADDE 7. — İşbu kanunun icrayı ahkâmı
na, Müdafaa.i Milliye, Dahiliye ve Maliye vekilleri 
memurdur. 

3 Ağustos 1336 
Kavanini Maliye Encümeni 

Reisi M. M. 
Gümüşane Erzurum 

Hasan Fehmi Süleyman Necati 
Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Seferberlik müddetine münhasır olmak üzere si
lah altına celp ve davet edilmiş ve edilecek hidematı 
fiiliye ve ihtiyat ve müstahfız efradından bedeli nak
di ahzi hakkında Umuru Maliye Vekâletince tanzim 
ve Heyeti Vekile karariyle Meclisi Aliye tevdi buyu-
rulan layihai kanuniye Muvazenei Maliye Encümeni
ne de havale buyurulmakla tetkik ve müzakere olun
du. 

Seferberlik müddetine münhasır olmak üzere em
sali silah altına celbedilmiş veya edilecek olan hiz
meti fiiliye ve ihtiyat ve müstahfız sınıflarında bulu
nan müslim ve gayrimüslim efrattan yalnız altı ay için 
bedeli nakdi kabul edilmesi esası Encümenimizce de 
tespit edilerek birinci madde Heyeti îcraiyenin ve 
Kavanini Maliye encümenlerinin teklifleri veçhile ay
nen tespit edilmiştir. Altı ay bedeli nakdi verip de 
seferberlik hitam bulmadığı halde müddeti mezkûre-
yi ikmal etmiş olanlardan birinci bedele ilaveten ke
zalik altı ay müddetle ve ikinci defa olarak bedeli 
nakdi alınması ve ikinci alto ayı dahi idrak etmiş ol
duğu halde seferberlik devam edecek olursa bu mi-
sillûlerden yine üçüncü ıltı ay için dahi bedeli nak
di ahzeylemesi velhasıl seferberlik devam ettiği her 
altı ay müddet için bedel itası esas ittihaz edilmesi 
hakkındaki Hükümetin ve Kavanini Maliye Encüme
ninin teklifleri bu maddeye vuzuh vermek için Kava
nini Maliye Encümenince ilave olunan «yeniden da
vet edilecekler dahi tarihi davetlerinden bed ile aynı 
suretle bedeli nakdi verin^r» cümlesi dahi aynen ka
bul edilmiştir. 

Altı ay için verilen bedeli nakdi birinci defada hiz
meti fiiliye erbabı için iki yüz elli lira olmak üzere 
kabul edildiği gibi bu meblağın her altı ay için dahi 
iki yüz elli lira olmak üzere ahzolunması tensip 
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olunmuş ve buna mukabil tüfenk ahzi maddesinden 
sarfınazar edilmesi tercih edilmiştir. Çünkü tüfenk 
talep edildiği takdirde hariçte tüf engin piyasası te-
zayüt edeceği ve bu suretle tüfenk verecek olan halk 
mezkûr tüfenkleri gali fiyatla tedarik etmeye mec
bur kalacakları hasebiyle binnetice kaçakçılığın te-
zayüdüne sebep olacağı hatta ordudaki eslehanın 
dahi bu hal şevkiyle kaçırılmak ihtimali galip bulu
nacağı gibi ordunun silahı noksan imiş gibi !bir fi
kir husulüne bais olacağı ve bu da mazarrattan sa
lim olamayacağı tabiidir. 

Kavanini Maliye Encümeni silah altına celbedi-
len hizmeti fiiliye ve ihtiyat ve müstahfızlan (bedeli 
nakdi ahzi hususunda sunufa tefrik ederek hizmeti 
fiiliyeden maadasından daha az miktarda bedel ah-
zolunması cihetini iltizam etmişse de Harbi Umumi
de 315 tevellüdünden 285 tevellütlerine kadar bilu
mum efradın hizmet etmiş bulunmalarına hatta bu 
hizmete 316 tevellütlülerin de iştirak eylemiş olma
larına nazaran ifayı hizmet hususunda cümlesinin 
seyyan addolunmaları münasip görülmüş ve üçün
cü madde izahatı ânife dairesinde tanzim edilmiş
tir. 

Bedeli nakdi ahzi hususatının firari ve bakaya 
efradına teşmil edilmesi hakkındaki Heyeti icraiye-
nin ve Kavanini Maliye Encümeninin mütalaaları 
encümence de muvafık görülmüş ve şu kadar ki; 
firariler için kuvai icraiyece tayin olunan on beş gün 
müddetin bir aya iblağı hakkında Kavanini Maliye 
Encümeninin noktai nazarı tercih edilerek, dördün
cü madde encümeni mezkûrun tespit ettiği veç'hile 
kabul edilmiştir.. 

Kıtaatta bulunup da terhislerinde bir mahzur ol
madığı kıtaları kumandanları tarafından tasdik edi
lecek olanlara dair kuvai ieraiye ve Kavanini Mali
ye Encümeni tarafından vazedilen dördüncü mad
denin ciheti tatbikiyesind<3 müşkülata tesadüf edile
ceği cihetle tayyı münasip görülmüş ve buna muka
bil ve düşman müsellah eşkiya karşısında bulunan 
kıtaattaki efradın bedeli nakdisi alınmaz şeklinde 
bir madde yazılmıştır. 

Hususatı saire hakkında yani bedeli nakdinin se
ferberliğin hitamiyle iade olunmaması ve kanunun 
tarihi neşrinden itibaren meri olması cihetlerinde 
Kavanini Maliye Encümeninin mütalaası kabul edil
miş olmakla keyfiyetin Heyeti Umumiyeye arzı te
zekkür kilindi. 

Kâtip M. M. 
Esasen bedel ahzine Çorum 

muhalifim. Fuat j 

En. Reisi 
Ferit 
Aza 

Mehmet 

Aza 
Mardin 
Necip 

•Muvazenei Maliye Encümeninin Teklifi 
MADDE 1. — Seferberlik müddetine münhasır 

olmak üzere emsali misüllü silah altına celbedilmiş 
ve edilecek olan hizmeti fiiliye ve ihtiyat ve müs-
tahfız sınıflarında bulunan müslim ve gayrimüslim 
efrattan yalnız altı ay için bedeli nakdi kabul edi
lecektir, 

MADDE 2. — Altı ay için bedeli nakdi alınıp da 
seferberlik hitam bulmadığı takdirde birinci bedele 
ilaveten kezalik altı ay müddetle ikinci defa olarak 
bedeli nakdi alınacak ve yine hitam bulmadığı 
takdirde müteakiben her altı ay için bedeli nakdi ka
bul edilecektir. Yeniden davet edilenler dahi tarihi 
davetlerinden bed ile ayni suretle nakdi verirler. 

MADDE 3. — Bedelâıtı nakdiye miktarı her altı 
aıy için iki yüz etili liradır. 

MADDE 4. — İşbu kanunun her tarafta tarihi 
neşrinden bir ay sionraya kadar müracaat edecek fi
rari ve bakaya efrattan dalhi efradı saire misillû be
deli nakdi kabul edilecektir. 

MADDE 5. — Düşman >veya müsellah eşkiya kar
şısında bulunan kıtaaıtdalki efradın bedeli nakdisi ka
bul edilmez. 

MADDE 6. — Bedeli nakdi itasından sonra se
ferberlik hitam bulduğu takdirde alınan bedeli nakdi 
iade olunmaz. 

MADDE 7. — İşbu kanun tarihi neşrinden itiba
ren meriyülicradırj; 

MADDE 8. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına 
Müdafaa! Milliye, Dahiliye ve Maliye vekilleri me
murdur. 

Aza Mazbata Muharriri 
Mardin Çorum 
Necip Fuat, 

Muvazenei Maliye 
Encümeni Reisi Aza 

Çorum Mardin 
Ferit İbrahim 

Kozan 
Mustafa Lütfi 

Muvazenei Maliye 
Aza 

Mardin 
ılbrabimj 

Aza 
Erzincan 

Mehmet 
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REİS — Buyurun Emin Bey. 

OPERATÖR BMtN BEY ı(Bursa) — Efendim 
(bendeniz bu bedeli nakdi kanununun Meclise geldi
ğine hayret ediyorum. Çünkü bu kanun bu gün mil
let beyninde tefrika, nifak, şıkalk tevlidinden başka 
bir şeye yaramayacak. Geçen harbi umumide gördük. 
Bedeli nakdi ancak zengin evlâtlarına, tüccar, esnaf 
evlâtlarına münhasır kaldı. Yani muhtekir sınıfına 
ımahsus bir şey oldu. Fukara harbe gitti. Her türlü 
sefalet her türlü mahrumiyete katlandı. Birçoğu öl
dü. Zenginler de yalnız para 'kazandı. Şimdi bize, 
bahusus böyle mühim bir ânı tarihte, böyle bir ka
nunu tevdi etmek doğrusu, tekrar ediyorum, şayanı 
hayret bir tekliftir. Amma denecek iki; paraya ihti
yaç vardır. Evet paraya ihtiyacımız vardır. Doğru
dur. Acaba biz hu bedeli nakdiyle ne kadar para 
toplayabileceğiz? Harbi umumide hatırımda kaldığına 
göre bedeli nakdi miktarı yedi milyon lira kadar bir şey 
tütmüş. Acaba bu gün bu yedi milyon lirayı biz top
layabilecek miyiz? Buna da imkân tasavvur edemiyo
rum. Toplayabilsek bile işe yarayacak para değildir. 
Yani tamah edilecek bir şey değildir. Bunun yerine 
diğer bir harp vergisi, meselâ harbi umumide ol'duğu 
gibi, müterakki bir harp vergisi ile beş altı milyon 
lira yerine, elli altmış milyon 'lira temini mümkün 
olabili.yor. Bunun bilâ müzakere reddini ve bunun 
yerine bir müterakki harp vergisi ıkalbul edilmesini 
teklif ediyorum. 

MUSTAFA NECATI BEY (Saruhan) — Bu ka
nun Müdafaai 'Milliye Encümenine gelmemiştir. Hal
buki encümenle alâkası vardır. Asker elyevm vazi
fesi hasında bulunuyor. Bedeli nakdi belki cephelere 
tesir eder. Askerin dağılmasına sebep olur. Bu itibarla 
Müdafaai Milliye Encümenine gelmesini teklif edi
yorum. 

BlR MEBUS — Her taraifta 'bedeli nakdi diye bir 
şey tahsil ediliyor. 

REİS — Malûmu âliniz bir teklifi cedid karşısın
dayız. Müdafaai Milliye Encümeni diyor ki; Bu ka
nunu bize verin, tetkik edelim, sonra müzakere edil
sin. Takdir Heyeti Celileye aittir. 'Bu teklifi reye arz 
ediyorum; 'Müdafaai Milliye Encümenine gitmesine 
veyahut burada şimdi müzakeresine karar verilmesini 
reye koyacağım. Evvelâ teklif vukubulduğu için onu 
reye kayuyorum. Müdafaai Milliye Encümenine ha
valesini ve ondan sonra müzakeresini kabul edenler 
ellerini kaldırsın. Kalbul olunmadı. O halde müzake
resine devam edelim. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarısahip) — 
Muhterem efendiler; bendenizde, benden evvel söz 
söyleyen arkadaşımız gibi, bu kanunun böyle mühim 
bir ânı tarihte teklifine hayret ediyorum. Hakikaten 
hayret ediyorum. Memleketin ahvali ruhiyesini ya
kından tetkik edenler ve bilhassa memleketin yükünü 
omzunda çeken köylü sınıfı ile, avam tabakası ile 
temasa gelen bu Millet Meclisi pekâla takdir eder ki; 
milletin haleti ruhiyesi buna katiyen müsait değildir. 
Ahali ne diyor efendiler? Dün dairei intihabiyemden 
geldim. Ahali diyor ki: 

BÎR MEBUS — Niçin geldin. 
MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Niçin 

geldiğimin sebebini izah edeceğim iki; bilirsiniz niçin 
geldim. Diyorlar ki; askere giden biz, sizin keseleri
nizi dolduran biz, memleketin bütün barıeskalini çe-
iken, biz, müdafaai hukukların tarhefcmiş oldukları 
ağır ve haksız ianeleri veren biz, tonların keselerini 
dolduran biz, onların evlâtları askere gitmiyor. Biz 
gidiyoruz, bu ne haksızlıktır, ne adaletsizliktir. Efen
diler, dediler ki: Önümüze düşün; mebuslarınız, eş
raflarınız, memleketin mütehayyizanı, münevveram 
hepimiz gideceğiz. Efendiler, yürütemedik, eşrafı 
sevkedemedik. O eşraf ki, o zenginler ki, kesele
rini, bu zavallı halkın, bu milletin, bu köylünün 
kesesinden dolduran bu efediler yürümem'işjfcir. 
Böyle elim bir inhitata savkeden bir amil muzırdır 
Bunu 'kemali samimiyetle ve teessürle arz ediyorum. 
Diyorlar ki: Niçin 'onlar gitmiyor? Felâket umumi 
ise, menfaat umumi ise, mazarrat da umumi olma
lıdır. Nimet külfete görödir. Madem ki vatan [müş
terektir, hepimizin menfaati vardır, faydası vardır; 
hepimiz de bu külfete katlanmalıyız. Diyorlar ki, bu 
hususta pek de haklıdırlar. Binaenaleyh biz mem
leketi muhafaza edebilmek ve ahaliyi müdafaai vata
na sevkedebilme'k arzusunda isek, böyle 'tefrikalar ya
pacak, memleketin kuvayi müdafaasını inhitata uğra
tacak, zâ'fa düşürecek kavanini katiyen kabul etme
meliyiz. 

Bütün memleketin evlâdı; zengini, fakiri, köylü
sü yan yana cephei harpte bulunursa o vakit bu 
memleket kurtarılabilir. Onlar geride kalsınlar, ihti
kârı yapsınlar, keselerini doldursunlar, ondan sonra 
efendim iane ve saire tarhedildiği zaman köylülerin 
üzerine yüklensinler. Köylü bir iane vermek için 
öküzünü satıyor. 

Bu defa dairei intihaibiyede bir 'köylüye sordum, 
odun satıyordu, dedim hâsılatınız nasıldır, iyi midir? 
Ah efendi dedi, hâsılatın hepsi tarlada. Bu günlerde 
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Kuvayi Milliye bizim köye bin lira yazmış. On tane 
çete gelip köyümüzü yaxıp yıkıyor, buğdayımızı sa
tacağız, para etmiyor, alan yok. Hakikaten satılmıyor. 
Bu zulümden kurtulmak için işte odun getirdik de
di. Odunları satıp döneceğiz, ondan sonra bir daha 
getirip satacağız da (bu işten 'kurtulacağız. Efendiler 
bu memleketin derdidir. Binaenaleyh hail böyle iken 
bir 'kısım halktan bedeli nakdi almak sureltiyle on
ları bırakıp, memleketle en çok alâkadar olan ve 
memlekette en çok menfaati bulunan bu insanları 
geride bırakıp, köylüyü sevketmek, avam tabakasını 
sevketmek... Buna imkân yoktur efendiler. Onlar 
bunu pekâlâ hissediyorlar ve pekâlâ anılıyorlar ki 
onlar da böyle gitmiyorlar ve gitmeyecekler. İşte 
böyle cepheden kaçıyorlar, sebep budur, esbap ve 
avamili budur. Bu esbap ve avamili izale edebilirsek 
memleketi kurtarabiliriz. Bu esbap ve avamili ref-
edemezsek memleketlimiz maalesef, kemal teessüfle 
arz ediyorum, inhitattan kurtulamayacaktır. Esbap 
ve avamil budur. Bunun serian ref ve izalesi lâzım 
gelir. Kuvvetli bir Hükümet makinesi kurmak ve o 
maikine ile memleketi sevk ve idare etmek lâzımdır. 
Bundan başka çare yoktur efendiler, tş'te biz bütün 
arkadaşlarım da dahil olduğu halde, memleketimizde 
bu husus için iki gün, iki gece çalıştık. Onları sevk 
ve idare etmek için. Biz de beraber gitmeye söz ver
dik ve buyurun dedik ve bir türlü bu eşraf ve ağni-
yayı - müteaddit celselerde uğraştığımız halde - sevke-
demedik ve ne kadar çalıştığımıza şahit olacak bir 
arkadaşımız vardır. Konya Mebusu Musa Kâzım 
Efendi o da tesadüfi olarak içimizde bulunmuştur. 
Maalesef burada yoktur. Geldiği zaman onu da işhat 
ederim. Bir şey yapamadığımıza ve yapamayacağı
mıza kail olarak meyus ve mükedder buraya (geldik 
ve buradan icabını düşünmek için buraya geldik. 

REFÎK ŞEVKE'T BEY (Saruban) — Efendim bu 
kanunun reddi için dermeyan olunacak esbabı muci
be meyanında zannetmem 'ki şu dakikadan dalha mü
him ve dalha kuvvetli bir sebep bulunabilsin. Hukuk 
ve haysiyetimizi muhafaza için münhasıran can lâzım 
olduğunu anladığımız bir zamanda cam paraya talhıvil 
edecek bir kanunun müzakeresi kadar bizim haysi
yeti milliyemizi kıracak bir şey asla varidi hatır de
ğildir. Efendim bedeli nakdi teklifinde 'bulunan ar
kadaşlarımın benim dermayen ettiğim bu mütalaada 
bulunmadığına kani olmak istemem, onlar da beniım 
gibi vatanın ne suretle kurtulacağını düşünmekle mü
kelleftirler ve düşünürler. Fakat her şey emsaliyle 
kıyas olunur. Askere alıp almamanın intaç edeceği 
fevait ve muzzırat yekdiğeriyle mukayese, olunursa, 

bundan evvel arkadaşlarımızın söylediği gibi, memle
kette mevcut müsavatsızlığı idame ve bir taraftan da 
paranın kıymetini tenkis eden yeni cereyanlara ma
kûs olarak, inkılâp hakkını ve memleketi müdafaa et
mek hakkını yalnız paraya tebdil etmekle de manasız 
ve münasebetsiz iş yapmış oluruz. Fakat içimizde 
memleket müdafaası meselesinde müslümanlar kadar 
alâkadar olan kısımlar da vardır ki gayri müslimler-
dir. Onların da bu hengâmede lâkayit kalması doğru 
olamayacağından onlardan da malen, bedenen feda
kârlık talep olunması ive hiç olmazsa bu bedeli nak
dinin onlara azami olarak tahmil olunmasını arzu 
ederiz. (Doğru sadaları, hayır hayır olmaz, devam 
sadalan). Sonra memleketin muhtaç olduğu parayı 
temin etmek meselesi Maliye Vekâletince nazarı 
dikkate alınarak bize her gün muhtelif şekillerde te
kâlifte bulunuluyor. Efendim demin Emin Bey bi
raderimizin dediği gibi, seferberlikte yedi milyon lira 
alınmış. O nüfusu kesife içersinde (7) milyon lira 
temin edildiğine nazaran bilmem ki kaldığımız akailli 
kalil içinde alacağımız para ve bilhassa şu Ibankanot 
devrinde hangi derdimize çare olur? (Binaenaleyh asıl 
çare, merhem efendim bilâtefrik i'slâımiyetin, vatan
perverliğin, milliyetperverliğin emrettiğ şey tatbik et
mek, burada zengin, züğürt değil, 'burada müsliüman 
ve bir vatan evlâdı olmak lâzım geldiğinden bendeniz 
onun için bu kanunun tamamiyle reddi taraftarıyım. 

ABDÜLKADİR KEMALİ BEY (Kastamonu) 
— Arkadaşlarımızdan Dr. Emin Bey herhalde bunurij 
kabiliyeti tatbikiyesi yolktur diyerek kanunun külliyen 
reddini teklif etti. Diğer arkadaşlarım da yine aynı 
hissiyatı samimane ile bu kanunun reddini teklif ettiler. 
Filvaki diğer vergilerde nasıl müsavat nazarı itibara 
alınırsa, kan vergisi mahiyetinde olan askerlik mese
lesinde de müsavatın nazarı itibara alınması iktiza 
eder. Ancak yine arkadaşlarımın verdikleri izahattan 
anlaşılıyor ki; cephelerde memleketin İstilâsına bü
tün kuvayi maddiye ve maneviyesiyle tecavüzkâr va
ziyet alan düşmanlara karşı memleketi müdafaa 
eden yine zavallı köylülerdir. Bu da arkadaşların Söy
lediği sözden anlaşıldığı -gibi hepimiz de biliyoruz 
ki köylüler o vazifeleri ifa ediyorlar. Şehirliler ve eş
raf memleket evlâdı daima geride ve öylece kalıyor. 
Bendeniz kendi kendime düşünüyorum. Acaba bedeli 
nakdi almayalım, Heyeti Umumiye kan vergisini 
ayni müsavatla versin diye bir karar vermekle, biz 
bunu temin edebilecek miyiz? (Edeceğiz sadaları). 
Müsaade buyurun efendim. Harbi umuminin başlan
gıcında askerliğe o kadar ehemmiyet veriliyordu ki 
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hakikaten biç bir tarafta eşraf ve ayanın, yüksek 
mevkilerle alâkadar olan 'kimselerin evlâdı ve taraıf-
taram kabil olduğu kadar geride bırakılmamak iste
niyordu. Bu hal efendiler bir seneden fazla devam 
etmedi. Bir seneden sonra işini uyduran yine geride 
kaldı ve memleketi kaniyle müdafaa etmek mecburi
yeti yine köylüye tahmil edildi. 

OPERATÖR EMİN iBEY (Bursa) — işini uydu
ran zenginlerdir daima. 

A B D Ü İ J K A D J R KEMALİ BEY »(Devamla) — 
tşte onun içindir ki bu kanunun herhalde böyle bir
den bire reddine taraftar olmak doğru bir şey değil
dir. Çünkü yine o adamlar işlerini, şimdiye kadar 
nasıl uydurdularsa, şimdi de işlerini ayni suretle uy
duracaklardır. Çünkü bu gün de, gerek askerleri top
layan, gerek askerleri sevkeden ayni insanlardır, ayni 
heyetlerdir, tebeddül etmemiştir. Binaenaleyh hırsız
lık yine devam edecektir. Yine alâkadar olanlar, yine 
o eşrafın evilâdını, hatta sizin almak istediğiniz bedeli 
nakdilerden daha aşağı, daha az, daha rezilâne rüş
vetlerle, ıbir mecidiyeye, Ibir liraya tenezzül etmekle 
hepsini geride bırakacaklardır ve memleketin o za
vallı adamları cephelerde 'ölecektir. 

HAŞlM ©EY (Çorum) — Şube reislerinin kulak
ları çınlasın. 

ABDÜIJKAıDÎR BEY (Devamla) — Efendiler, 
evvelce burada uzun uızadıya izahat verildi. Evvelce 
memleketin heyeti umumiyesini hali seferiye koyup 
düşmana karşı sevketmek ahkâmı bazı esbap itiba
riyle mevcut değildir. 'Binaenaleyh bir 'kısmından, 
Refik Şevket Bey biraderimizin buyurdukları gibi, 
bilhassa orduda istihdamları katiyen caiz olmayan ve 
hatta yol yapmak bahanesiyle dahi, alınmasında da 
hiç bir fayda mutasavver olmayan Hiristiyanlardan 
bedeli nakdi almak 'kadar zaruri ve tabii hiç bir şey 
olmadığı gibi, hiç olmazsa muayyen bir zamanda 
(200, 250) lira gibi muayyen bir miktar parayı eşraf 
evlâdından alarak diğerlerine cephane, sargı gibi le
vazım yetiştirmek lâzımdır. 

OPERATÖR EMİN "BEY (Bursa) — Aristokrasi 
icat ediyorsunuz efendim. 

ABDÜLKADİR KEMALİ BEY (Devamla) — 
Yiyecek yetiştirmek lâzımdır. Binaenaleyh dairei in-
tihâbiyelerindeki eşraf ve ayan evlâdının cepheye 
şevkleri hakkındaki mesailerine dair Şükrü Bey ar
kadaşımız izahat verirler'ken, kendisinin ve diğer 
mebus arkadaşların cepheye gitmek arzu etmelerine 
rağmen, bu hususta bir şeye muvafvak olamadıkla
rını ve hatta hiç birisinin yerlerinden bile kımıldana-

madıklarını söylediler. Şu halde mesele basitleşiyor. 
Demek ki, bunlardan yalnız para alabiliriz. Tabii 
olarak parayı vereceklerdir. Kan vergisi herkes için 
mecburidir. Fakat gayet kuvvetli ve muntazam bir 
Hükümet teşkilâtı yaptıktan sonra dedikleri olur. 
(iPekâlâ muvafık sadaları). 

Dr. MAZHAR ıBEY (Aydın) — Efendim bu me
sele hakkında arkadaşlar kâfi derecede izahat verdi
ler. Binaenaleyh bendeniz de bazı hususatı kısaca zik
rederek meselenin ehemmiyetle nazarı dikkat alın
masını arz edeceğim. Bursa hâdisei faciası vaki ol
duğu zaman Eskişehir'de de büyük bir galeyan hâsıl 
olmuş ve üç, beş gün zarfında belki on bin asker, yani 
esnan dahilinde olanlar cemedilmişler ve bunlar müf-
tehirane gideceklerini beyan etmekle beraber, Şükrü 
Beyin dediği gibi, allenen herkes söylüyordu ki: Biz 
yine harbi umumide kanımızı döktük, Osmanlı şeha-
metini her tarafta, her hudutta gösterdik; fakat ge
ride kalanlar, o eşraf ve ağniya namı altında toplan
mış olanlar, memleket dahilinde de ihtikârın, hırsız
lığın ışehametini gösterdiler, (keselerini doldurdular. 
Biz bulgun bu vatanı müdafaa edeceksek beraber et
meliyiz. Ben vatanı müdafaa ederken - vakıa vatan
dır - fakat onun şahsi daha ziyade alâkası olduğun
dan dolayı onunla birlikte düşmanıla çarpışalım ve 
ben vatanı müdafaa ederken onun nükudunu, kasa
sını da beraber müdafaa ediyorum. Fakat o gitmi
yor. Para verse, bedeli nakdi verse, onu da vermiyor. 
Bu defa bayram mezuniyeti münasebetiyle Konya'ya 
gittim, birisiyle görüştüm. Diyor ki: Geçen defa ol
duğu gibi bu defa da bir maliye memuriyetine gir
dik, kardeşim de emirber diye bir zabitin yanına 
kaydoldu. Fakat ahali dedi; ahalinin dedikodusuna 
bilmem ne yapacağız. Artık ahval bu dereceye var
mışken ve vali de; buradan sevkettiğim askerin mik
tarı sekiz bine baliğ oluyor diyor ve kumandan da 
yekûn itibariyle sevkedilen efrat alelsami <1 200)'zü 
geçmiyor diyor. Demek: iki bu (1 200)'zü lâakal altı 
kere devretmiş. Efendiler ayni adamlar gitmiş, gelmiş. 
Artık yalnız toplamak, yalnız sevketmek.. Kaçanlara 
karşı ne yapalım? Ne yapalım demekle olmaz. Ne ya
palım demek lâzım değil, bunun esbabını, leddüniya-
tını aramak mecburiyeti var. Esbap ve leddüniyatını 
ararken; o zuafanın, o zavallı halkın, daima bu mem
leketin bu vatanın her türlü eşkalini, bârını sırtında 
taşıyan insanların tazallümatını elbette bir defa olsun 
dinlemek mecburiyetini hissetmeliyiz ve duymalıyız 
ve zannederim ki beş lira ıkıymet biçilen ordudaki bir 
tüfek, 80 lira kıymet biçilen bir makineli tüfek gibi 
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insanların masnuatından olmayan bu kan, para ile 
ölçülemez. Kanın bedeli yoktur. (Bravo sadaları) ve 
ceplheye, askerliğe gidecek olanlardan alınacak olan 
bedeli nakdi neye kıyasen almıyor? Vahidi kıyasi ne
dir? Bunun kıymeti kan mıdır, kafası mıdır, parma-
ğımıdır, elimlidir nedir? Neye mukabil alınıyor? Vatan 
müdafaası karşısında hayat gibi aziz 'bir mevcudiyetin 
fedası anında, buna böyle hasis bir miktar ile kıymet 
(biçmeye kalkmak kadar zannetmem ki insaniyet ve 
beşeriyet için hacalet aver başka bir şey olsun. 

ABDÜLKADİR KEMALİ IBEY (Kastamonu) — 
Hissen böyle, fiilen aksi, bunlar kabiliyeti taıtbikiye-
den mahrum sözler. 

ALİ ŞÜKRÜ BEİY (Trabzon) — ©fendim kanun 
aleyhinde tbülunan arkadaşlarımın söylediği s/özlerin 
doğruluğunu kimse inkâr edemez. Hepsi serapa ha
kikattir ve bu günkü vaziyet hakkında bizim bu şe
kilde düşünmekliğimiz de doğrudur. Fakat bu düşün
cemizde zannediyorum ki 'hissiyata mağlup oluyoruz. 
Çünkü bir kanun yapılır. Evet hissiyatımız böyle 
arzu eder, yaparız. Fakat onun acaba veehi tatbiki 
nasıldır, imkânı var mıdır? 

OPERATÖR EMİN İBEY ı(Bursa) — Hay hay 
vardır. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Müsaade buyu
runuz. Hay hay olmadığımı şimdi izalh edeceğim ce
vap verirsiniz. Bir kanun yapılacak, tatbik edilmeye
cek ve cephelere gidip hizmet etmesi icap edenler 
yine evlerinde, mağazalarında oturacaklar, çalışacak
lar. Netice itibariyle Hazinei maliyeye on para gir
meyecek. Şimdi bu hakikati fecia karşısında kalmak 
mı doğrudur? Yoksa hissiyata kapılmak mı doğru
dur? Ben milletimin asil olduğuna kaniim, milletimin 
aleyhinde hiç bir söz, hiç bir kelime söyleyemem. 
Fakat şu da inkâr edilemez ki; bu günkü bazı haika-
yik bize gösteriyor, millet içinde, bilhassa bu gibi 
işlerle iştigal edenlerin paraya karşı büyük bir zâfı 
var. Bunu bizim kanunumuz, bu gün, bu zâfı ahlâ
kiyi imkânı yo|c menedemez. Zamanla bu belki ka
bili tedavidir. Hükümeti kuvvetli yapalım. Ne yapar
sınız? Hükümeti asacak kesecek mi? Asacak, kesecek 
olursa ihtimal ki arzu etmediğiniz daha başka bir şe
kil hâsıl olur. Bir defa biz diyoruz ki; bizim köylü
müz istiyor. Köylünün isteyenleri mümkün mertebe 
cihan görmüş ve aklı erenlerdir. Diğerleri, emin olu
nuz ki kendisini sülük gibi emen o eşrafın elindedir. 
Hatta canı, hayatı eşrafın elindedir. Yine eşrafın sö
zlünü dinler. Şeftin sözünü dinlemez. Ben de Anado^ 
Muyum, ben de Anadolu'nun ahvalini bilirim. Sen 
(bunların fikrini tenvir etmeden, zanetmem ki yapmış 
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I olduğum bu kanunla, istihsal etmek istediğin gayet 
I doğru, gayet adaletpenverane bir kişi elde edebilesin. 
I Pek iyi, mademki bu kanunla, bu adaletperverane 
I olan neticeyi elde etmedikten sonra, bu zarara Hazi-
I neyi duçar etmekten maksat, mâna ne? Şimdi bakınız 
I arz edeyim. Efendim hizmeti askeriye yalnız cephede 
I silâh kullanmak değildir. Biliyorsunuz ki cephede si-
I lâh kullananların arkasında geri hidematı, kalem hi-

dematı vardır ve buna elverişli olan adamlar kulla-
I nıhr ve emin olunuz ki bunlar, yani elverişli olan 
I adamlar da yine zengin evlâdıdır. Lâıf söylemesini 
I bilir, lâf anlatmasını bilir. Bir zabite lâf anlatama

yan, söylenilen sözü diğer bir yere naMedemeyenleri 
I bir mafevk mahiyetinde kullanamaz. Çünkü iş göre-
I mez. 'Binaenaleyh sön buradan toplayıp gönderecek-
I sin, o alıp kaleme koyacak, bu muhakkaktır. Çün-
I fcü zavallı köylü okumak bilmez, onun işini yapamaz. 
I Zavallı köylü onun istediğini elbette yapamaz. Bina-
I enaleyih bunu alırken, hem oradaki memurun ahlâkı 
I bozulacak, yani para alacak, ayni zamanda eşrafın 
I cebinden para da çıkacak, fakat bundan millet müs-
I tefit olmayacak. Şimdi bu itibarla bendeniz tatbiki 
I imkânına 'kani olursam rüfekayı kiramla beraberim. 
I Fakat tatbiki imkânına bu günlük kani olmadığım 
I için istiyorum ki milleti, elde edecek olduğu ufak 
I tefek menafiden, hissiyata kapılarak, mahrum etmi-
I yelim. Bakınız bir şey var; ne ile ölçüyorsunuz deni-
I liyor. Bu pek doğru bir tâbirdir. Fakat ne yapalım? 
I Şimdiye kadar uzunca bir teamülümüz de var. Yal-
I nız bu gün o teamülü de değiştirebiliriz. Neden biz 
I bundan mütezayit bir şey almayalım Evet şimdi ben 
I zenginim. Bin lira param var, iki yüz lira verebilirim. 
I Fakat neden on bin lirası olan da iki yüz lira veriyor? 
I Yüz bin lirası olan bin lira versin, beş bin lira versin. 

BÎR MEBUS BEY — Sadet haricinde. 
ALİ ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Hayır ©fendim. 

I Heyeti umumiyesi hakkında söz söyleyeceğim. Bina-
I enaley bu kanunu bu şekilde kabul etmeyelim ve ret 
I de etmeyelim. Fakat şeklini değiştirelim ve bundan 

istifade edelim. Binaenaleyh eğer bu kanun bu şekilde 
I değil, fakat mütezayit bir şekilde tatbik edilirse ve o 
I şekilde olacak olursa zannederim ki Hazineye iyi pa-
I ra girer. Zaten harp demek, yalnız silah atacak askeri 
I temin etmek değil, onlara cephane, erzak ve levazım 
I yetiştirmek de lâzımdır. Zannederim ki Hazinemiz de 
I parayı kesmiyor. O itibarla ötekinin berikinin cebine 
I girecek parayı Hazine daha fazlasiyle koyacak olur-
I sak memlekete iyilik etmiş oluruz. Vakıa hissiyatımız 
I aksine hükmediyor. Çünkü köylünün hakkı vardır. 
I Bakınız haksızdır demiyorum. Fakat tatbik edileme--
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yecek, bilâkis şu millet zarardide olacak. Onun için pek J 
rica ederim, kanunu doğrudan doğruya ret etmeyelim 
ve 'bu kanunun şeklini, arz ettiğim şekilde veyahut daha I 
başka surette tadil edelim ve bunu kabul edelim. (Çok I 
(iyi, doğru sadaları.) I 

FERlT BEY (Çorum) — Efendim bu kanunu Hü
kümet teklif etti. Alelusul Muvazenei Maliye Encü
menine geldi ve orada yalnız bir ciheti maliyesi tespit I 
edildi. Esasen encümen, sırf, arz ettiğim veçhile, ci- I 
neti maliyesi nokta nazarından muamelesini yürüte
rek, Heyeti Âliyenize bu kanunu teklif ediyor. (Yani 
muamelei sarrafiye yapıldı sesleri) Şayet Heyeti Âli-
yeniz bu kanunu reddederse encümen İsrar etmeyecek- I 
tir. (Nasıl olur, bravo sesleri) (Amma, bravo sada
ları) 

NEBÎL EFENDİ (Karahisansahip) — Encümen I 
namına söz söylüyor, oradan da arkadaşlar biz iştirak 
etmiyoruz diyor. 

FERlT BEY (Çorum) — Abdülkadir Kemali Bey 
söylüyor. I 

ABDÜLKADİR KEMALİ BEY (Kastamonu) — 
Efendim ben söylemiyorum. Mazbata Muharriri işti- I 
ra'k etmiyorum diyor. Rica ederim efendim, tasrih edil- I 
sin. Ferit Bey kendi namına söz söylüyor burada. İş
tirak etmiyorum diyen Mazbata Muharriri Beydir. I 
Bunun için Abdülkadir Kemali Bey söylüyor diye or- I 
taya söz atmasın. I 

REİS — Efendim encümeni namına encümenin Re
isi de söz söyleyebilir, Mazbata Muharriri de söz söy- I 
leyebilir. Eğer aralarında ihtilâfı nazar varsa... I 

ABDÜLKADİR KEMALİ BEY (Kastamonu) — 
Benim ismim geçtiği için söz söylüyorum Reis Bey! I 

FERİT BEY (Çorum) — Ben sizin söylediğinizi I 
işittim arkadaşlardan. Yalnız Şükrü Beyefendi müte- I 
zayit bir surette bedeli nakdî alınması lüzumundan I 
bahsettiler. Bu hususta encümenin noktai nazarını arz I 
etmek isterim. I 

BİR MEBUS BEY — O halde heyeti umumiyesi 
hakkında söyle. I 

FERİT BEY (Çorum) — Heyeti umumiyesi hak
kında söyleyeceğim bundan ibarettir. I 

MUVAZENEİ MALİYE E. M. M. FUAT BEY 
(Çorum) — Encümen heyeti umumiyesi hakkında He- I 
yeti Vekilenin teklifini ve evvelce kanunu müzakere I 
eden Kavanini Maliye Encümeninin tekliflerini esas iti- I 
bariyle kaibul ettikten sonra ciheti maliyesini tespit etti. I 
Bu kanunu yaptı ve bu noktai nazardan kanunun le- I 
hinde idarei kelâm eden Ali Şükrü Beyin mütalaatı- I 
na encümen de iştirak ediyor. I 
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REİS — Efendim, Kavanirii Maliye Encümeni na
mına mütalaa var mı? 

BİR MEBUS — Efendim, Reis de söyledi, mazbata 
muharriri de söyledi. 

REİS — Müzakerenin kifayeti... (Gürültüler) (Hü
kümet namına söz istiyoruz) 

MAHMUT CELÂL BEY (Saruhan) — Kanun Ma
liye Vekâleti tarafından, Hükümet namına, Meclisi 
Âlinize teklif edilmiştir. 

(İşitilmiyor sadaları) Bendeniz bu kanunu huzuru 
âlinizde müdafaa etmekten ziyade Maliye Vekili Fe
rit Beyefendinin fevkalâde meşguliyetlerinden dolayı 
burada bulunamayacakları için... 

(SESLER — Kendileri burada efendim sesleri -
Handeler -) 

MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) — Söz Ferit Beyin. 
REİS — Heyeti Vekileden herhangi bir zat bü

tün mesaili umumiye üzerinde ayrı ayrı beyanı müta
laa eder. 

MAHMUT CELÂL BEY (Devamla) — Bendeniz 
efendim Ferit Beyefendinin Mecliste hazır bulunduk
larını bilmediğim için ve dışarıda bulunduklarını zan
nettiğim için Meclisi Âlinin bu hususta nazarı dik
katlerini celbetmek istedim ve kendilerinin de burada 
bulunduklarından haberdar değilim. Hükümet namına 
teklif olunan bir kanunun herhangi bir vekâlet tara
fından müdafaa edilmesi esas prensipten olduğu için
dir ki huzuru âlinizde nazarı dikkatini celbetmek iste
dim efendim. 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY (İstanbul) — De
vam ediniz efendim. 

REİS — Efendim, söz alan sekiz arkadaşımız var
dır. Müzakerenin kifayetine dair takrirler var. (Gürül
tüler) (Söyleyeceğiz sadaları) 

Müsaade buyurun efendim. Takrirleri reye koya
cağız efendim. Takriri reye koyuyorum. Devam arzu 
ederseniz devam ederiz. 

MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) — Efendim böyle 
ehemmiyetli bir mesele anlaşılsın. 

REİS — Karahisar Mebusu Mehmet Şükrü Be
yin müzakerenin kifayetine dair bir takriri vardır. 
(Okundu) : 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. 

2 Eylül 1336 
Karahisansahip Mebusu 

Mehmet Şükrü 
REİS — Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın

lar. Kabul edilmedi. Refik Şevket Beyin de vardır. 
Ayni mahiyettedir. 
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TUNALI HtLMt BEY (Bolu) — Lehte söyleyen 
arkadaşlarım benim tarafımdan aleyhte söyleyenlere 
karşı icabeden sözleri söylediler. Hiç çıkmak istemi
yordum. Çünkü Ali Şükrü Bey tamamiyle fikrimi bu
rada izah ettiler. Yalnız bendeniz de diyeceğim ki; iki 
yüz elli liradan sonra vergisinin yüz misline iblâğını 
teklif eylerim. Eğer bu esas kabul edilirse kanunun le
hinde olacağım. 

REİS — Mevzu haricine çıkmayınız heyeti umu-
miyesi hakkında söyleyiniz, 

TUNALI HtLMt BEY (Bolu) — Esastan çıkmı
yorum. Bunlar kanunun ruhunu teşkil ediyor. Aksi 
takdirde kanunun tamamiyle aleyhindeyim. Çünkü di
ğer beylere taraftar olacağım. 

RAGIB BEY (Kütahya) — Efendim, zannederim 
ki yanlış yoldan gidiyoruz. Kanun Hükümet tarafın
dan teklif edilir. Ciheti maliyesinden dolayı Muvaze-
nei Maliye Encümenine gitmiş, fakat kuvvei umumi-
yeye tesir edip etmeyeceği noktai nazarında herhal
de Müdafaa! Milliye Encümenine gitmesi mutlaka 
zaruridir. (Geçmiştir sesleri) 

REİS — Reye kondu, kabul edilmedi efendim. 
RAGIB BEY (Devamla) — Henüz geçmemiştir. 

Bu hakkı kanunidir. Kanunda sarahat vardır. 

BİR MEBUS BEY — Esas hakkında söyleyiniz. 
RAGIB BEY (Devamla) — Saniyen; esasa taallû

ku olmamakla beraber, Mehmet Şükrü Bey sadet ha
ricinde olduğu halde, Kuvayi Milliyenin haksız ola
rak para topladığından bahsetmişlerdi. Sorarım kendi
lerine; haklı olarak Karahisar livası ne verdi? Bina
enaleyh Kuvayi Milliye memleketi müdafaa için bel
ki para toplamıştır. Fakat memleketin ve milletin ve
receği paralar memleketin müdafaasına masruf olduk
ça daima haklıdır. 

HAKKI HAMİ BEY (Sinop) — Efendim, bu be
deli nakdi hakkında (Sükût edelim efendiler sesleri) 
Heyeti Vekile ile beraber iki encümenin bu bapta tes
pit ettiği mevaddın gerçi esbabı mucibe mazbatasını 
görmemiş isem de her üç kararın ikinci, üçüncü mad
delerine atfı nazar edecek olursak, bu Hazinenin her 
türlü menfaatini temin için tanzim edilmiş bir kanun
dur. İkincisi : Köylünün sırtından geçinmiş, köylünün 
hamiyyetini siper ittihaz ederek kasasını doldurmuş 
olan zenginleri himaye ve fukarayı imhaya hasru ka
sır edilmek üzere yapılmış bir kanun olduğu yek na
zarda göze çarpıyor. Onun için bendeniz derim ki; 
buna bedeli nakdî kanunu demektense, fukarayı im
ha, zenginleri himaye kanunu dense idi, Hükümetin 
noktai nazarı, teklif ettiği kanunun mahiyeti, yekden 
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anlaşılırdı. Tabii böyle bir kanunun üzerinde müza
kere icrasiyle vaktin izaasına lüzum görmezdim. 

Arkadaşlarımızdan Ali Şükrü Bey ve daha diğer 
bazı efendiler; herhalde bu kanunun bu tarzda ka
bulü bugün için nâfidir dediler. Çünkü eğer bunu ka
bul etmeyecek olursak; ötedenberi bu zenginler na
sıl cepheye gitmemiş ise bugün de gitmeyecekler, bu 
vazaifi halkın üzerine yükleteceklerdir, bundan dolayı 
bu kanunu kabul edersek, hiç olmazsa Hazinemize bi
raz para sokmuş oluruz buyurdular. Demek oluyor 
ki; bu adamların ötederiberi köylünün sırtından ge
çindiğini ve bu vatanın emri müdafaası sırf köylüye 
münhasır bulunduğunu ve bunların ise bu memleket
te tufeyli olarak yaşadıklarını herkes itiraf ediyor. 
Şu halde efendim, eğer kanun yapılmak lâzım gelirse 
yapılacak bir şey var, ey memleketin zenginleri, siz 
yedi yüz senedenberi köylünün sırtından geçindiniz, 
fakat köylü kalmamıştır deyince ... Istıtraden şunu 
ilave edeceğim ki; bir kere köye gidiniz, köyde kaç 
tane erkek bulacaksınız, şehirde, kasabada kaç tane 
erkek kalmıştır? Bu köylerde bu kalmamıştır. Vatanı 
müdafaa için yedi yüz senedir bunların malları da 
kalmadı, canları da kalmadı. Düşman geliyor, size 
teveccüh eden vazife; servetinizi, hayatınızı feda edip* 
yedi yüz senedir sizin için çalışan bu zavallıların hiç 
olmazsa son noktasında kalan çocuklarını kurtarmak
tır. Bu vazifeyi tevdi edebilmek için efendiler; zen
ginler bütün servetini bu emri mühimme hasretmeli-
dir ve kendisi de çalışmalıdır. Yoksa efendim bu zen
gindir, bunu ayıralım, yalnız bundan iki yüz lira ala
lım. İki yüz elli lira nedir efendim? İçinizde hangi 
biriniz iki milyon liraya canını feda eder? Bendeniz 
canımı diğerinin nefine milyonca liraya feda etmek 
istemem. Fakat menafii umumiye namına hayatın na
zarımda bir ehemmiyeti yoktur. İki yüz elli lira ile al
tı ay duracak? (Maddelerden bahsetmeyiniz sesleri) 
(Gürültüler) 

Pekâlâ maddelerden bahsetmeyelim. Esbabı muci-
besi yoksa neden bahsedelim, ne üzerine söyleyelim? 
Sonra Refik Şevket Bey... 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarısahip) — 
Heyeti umumiye demek madde demektir. 

HAKKI HAMİ BEY (Devamla) — Sonra Refik 
Şevket Bey buyurdular ki; Efendim müslümanlar hak
kında bu kanun bu tarzda kabul edilmesin ve hiçbir 
suretle askere alınmayan gayrimüslim olanlara ağır 
bir teklif yapılsın. Kanun bir memlekette umum için 
yapılır. Mademki bugün müslim ve gayrimüslim bir 
memlekette yaşıyoruz, bu memleketin menafiile he
pimiz müşterekizÂ elbette onun barına tahammül ede-
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ceğiz. Amma ne surette, ne şekilde? Birisi yol yapar 
birisi köprü yapar, birisi de silâh kullanır. Onun için 
Ahmet Efendi bedel verecek, Mehmet Efendi yol ya
pacak, Mehmet Efendi cepheye gidecek, zenginler bu
rada kalacak, fukaralar ileri gidecek... Böyle kanun 
yapılmaz efendiler. 

MUSTAFA NECATI BEY (Saruhan) — Bugün 
Müdafaai Milliye Vekili burada bulunmadığı için bu 
müzakere asla doğru olamaz. 

REİS — Meclisin ruznamesi her gün Heyeti Ve-
kileye gönderilir. 

MUSTAFA NECATİ BEY (Saruhan) — Müdafaai 
Milliye Vekili Paşa Hazretleri burada değildir. 

REİS — Meclisin ruznamesi her zaman Heyeti 
Vekileye gider, Heyeti Vekileden arzu eden her zat 
bu hususu müdafaa edebilir. Buyurun devam edin. 

MUSTAFA NECATİ BEY (Devamla) — Efendim 
burada mühim bir kanun müzakeresi karşısında bulu
nuyoruz. Bu kanun ne Müdafaai Milliyeden geçmiş 
ve ne de vaziyeti askeriyemiz hakkında lâzım gelen 
izahatı havi bulunmuştur. Halbuki bu kanun Muvaze-
nei Maliye Encümeninden geliyor ve onlar da; biz sırf 
malî cihetini tetkik ettik diyorlar. Şimdi biz cephele
rin vaziyeti hazırası nasıldır? Onu bilmeliyiz ve bu 
kanun çıkacak olursa cephelerde nasıl bir tesir hâsıl 
edecektir? Asker bedeli naktî vermeye mecbur olursa 
cepheyi bırakıp gider mi? Bunları hep Müdafaai Mil
liye Vekili bize izah etmeli veyahut Müdafaai Milliye 
Encümeni bu hususta bir takrir vermeli ki; bu mese
le halledilmiş olsun. 

BÎR MEBUS BEY — Müdafaai Milliye Vekili bi
ze izahat versin. 

MUSTAFA NECATİ BEY (Devamla) — Hayır 
efendim Müdafaai Milliye Encümeni değil, Müdafaai 
Milliye Vekili bize izahat versin diyorum. Saniyen bu 
kanunda bir mesele daha var, bedeli naktî olarak şim
diye kadar kabul edilmeyen bir esas kabul ediliyor. 
Deniyor ki : Her bedeli naktî verecek zat bir silâhla 
iki yüz elli lira verecektir. İki yüz elli fişenk verecek
tir. Acaba silâha lüzum var mıdır? Bu kanun bunun 
için mi vazolunmuştur? Bunu da bilmek lâzım gelir. 
Bunun için Müdafaai Milliye Vekili herhalde bu hu
susta izahat versin. 

MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) r— Efendim; bu ka
nun müzakere edildiği zaman veyahut kanun teklif 
olunduğu zaman, o kanunun bizce ne derece ehem
miyeti haiz olduğunu nazarı dikkate almak ve her 
türlü histen tecerrüt etmek suretiyle müzakere etmek 
icabeder zannederim. Bendeniz şimdi bu kanunu bize 

teklif eden Hükümet, Necati Bey biraderimizin bu
yurduğu gibi, Hükümetin vaziyeti askeriyesini nazarı 
dikkat ve itibare alarak böyle bir kanun yapmış ve 
bize teklif etmiş. Şimdi Heyeti Muhteremeden bir 
şey istirham edeceğim : Bir kanun elimizde mevcut 
bulunan Kanunu Esasinin maddei mahsusası muci
bince tanzim edilip teklif edildiği zaman, esasatı se
riye ve fı'khiyeye muvafık olmak üzere tertip edil
mesi sarahati kanuniye icabındandır. Kanunu Esasi
nin maddei mahsusasında sarahat vardır. Şimdi mü-
cahede gibi en büyük bir hizmeti diniye ve dünyevi-
yeyi ifa ile mükellef olan bir millet, umumiyet itiba
riyle kalkıp mücadele mücahede etmek itiyadının fıt
rî olmadığını nazarı itibare alan fukaha, mal ile de, 
nefsiyle de mücadele etmekliği emretmiştir. (Vecahi-
dü biemvaliküm ve enfüseküm) nassı celili katidir. 
Binaenaleyh bu esası nazarı itibare alarak, kısmen mal 
ile, kısmen zat ile muharebeye gitmek için bir ka
nun yapılırsa ve zenginlerden de merlebei şahadete 
nail olmak arzu eden olursa, sen para vereceksin di
ye acaba men mi edeceğiz? Binaenaleyh cepheleri yık
mak hususunda bendeniz rica ederim, bugün cebren 
askere göndermek suretiyle yıkıyoruz, kaçırıyoruz. 
Derdimiz budur. Uzun uzadıya vakit geçirmeye lü
zum yoktur. Hükümetin teklif ettiği kanun şer'a da 
muvafıktır. Binaenaleyh bu kanunun tatbik edilmesi 
elzemdir. 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY (İstanbul) — Bu 
kanun lâyihası dolayısiyle, cephelerimizdeki müda
faa meselesiyle, silâh altına celp ve davet edilen as
ker meselesinin birbirine karıştırılmamasını bilhassa ri
ca ederim. Çünkü cephelerdeki vaziyet büsbütün baş
ka bir meseledir. Çünkü Bedeli Nakti Kanununun vü
cudu veya ademi vücudu cephelerdeki vaziyetin saikı 
değildir. Cephelerdeki vaziyet büsbütün başka bir 
meseledir ki; inşaallah Heyeti Âliyeniz bunu mufas-
salan diğer bir müzakerede hem tezekkür eder ve hem 
de bu hususta lâzım gelen kararları ittihaz eder. Bi
naenaleyh mesele yalnız, burada bizim muhtaç bu
lunduğumuz orduyu elde bulundurmak ve ona müm
kün olan bir kuvveti verebilmek üzere lâzım gelen bir 
kanunun kabulü veya ademi kabulü meselesidir. Bu 
kanunun reddi hakkında beyanı mütalaa eden arka
daşlarımız hakîkaten mantığa esasa muvafıkı müta
laa dermeyan buyurdular. Hiçbir kimse iddia ede
mez ki; memleketin müdafaası mevzubahis olduğu za
man bir kısmı bu suretle, diğer kısmı bir suretle mem
leketin müdafaasına şitap etsinler ve sınıflara tefrik 

I edilsinler. Mantık istilzam eder ki; umum vatan ev-
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lâtları arasında müsavatı tamme carî olsun ve hepsi 
kendi kalbinden, kendi ruhundan ve hissinden doğan 
bir hararetle müdafaai vatana şitap etsinler. Bunlar 
pek doğru şeylerdir. Beyefendiler; fakat maatteessüf 
hakikatle hayalin arasında büyük farklar görülmüştür. 
Mantık her zaman doğru değildir. Bilhassa mesaiil iç-
timaiyeye, mesaili ruhiyeye, bir milletin hayatı içtima-
iyesine ait bulunduğu zamanlarda mantık hiçbir za
man doğru değildir. Yalnız mantıka tevfiki efkâr ede
cek olursaJk, kendimizi hayalâta rabtetmiş oluruz ve 
neticede bir çok fevaidi lüzumsuz yere imha etmiş 
oluruz. Efendiler, bir kanunun tatbiki esnasında na
zarı dikkate alınacak, yalnız bu bedeli naktî veya as
kerî kanunda değil, her bir türlü kavaninde, bilhassa 
kavanini idariyede nazarı itibare alınacak mesele, mil
letin o esnadaki ahvali ruhiyesi, o esnadaki hayatı ve 
bilhassa haizi ehemmiyet olan meseledeki tatbikattır. 
tşte Heyeti Vekile bugünkü vaziyetimizi, bu seferber
lik tatbikatını gözönünde bulundurduğu ve İstanbul 
Hükümetinden Anadolu Hükümetinin ayrılması neti
cesinde tahaddüs etmiş olan vaziyeti - ki bir derece
ye kadar kavanini mevzuadan iftiraktır - zarurî görül
dükten sonra enfa bir yol olmak üzere ve ayni za
manda milletin de, Devletin de ihtiyacatını temin et
mek üzere şu kanunu tanzim ve Heyeti Âliyenize tak
dime lüzum görmüştür. Evet diyorum ki bugünkü va
ziyet görüldükten sonra efendiler, bugünkü vaziyeti 
tetkik ettiğimiz vakit maalesef idare makinemizin, 
çarkların aralarını iyice araştırdığımız zaman görüyo
ruz ki; bizim mantık üzerine umuma tahmil ettiğimiz 
vazifei vataniye, maalesef, hiçbir tarafta ifa edile
memektedir. Buyurdukları veçhile; kendisini kurtara
bilenler, mükellef, idare makinesinin bir tarafında bu
lunan idare makinesiyle kabili telif olmayan; bir ta
kım sui ahlâka maalesef maruz bulunan, bazı me
murların cenahı himayeti altında, kendilerini vazifei 
vataniyelerinden kurtarmaktadır. Bu suretle efendiler 
ne oluyor? Memleketin içerisinde suiistimale bir yol 
açıldıktan maada, Devletin bu yüzden istifadesine mü
manaat ve memleketin içerisinde sui ahlâkın revacına 
meydan verilmiş oluyor. Biz bunun yerine şunu ika
me etmek istiyoruz ki : Bir takım insanların yeddi 
ketalinde kalan bu gibi möbaliğ doğrudan doğruya 
Devletin Hazinesine dahil bulunsun. 

İkinci bir mesele beyefendiler; bedeli naktî ka
nunun, bizim teklif ettiğimiz şu şekil ve suretten daha 
ağır bir takım şekil ve surette, bilfiil mevkii tatbik
te bulunmuş olmasıdır. Üçüncü bir mesele kalıyor ki 
efendiler; ötedenberi daima arz ediyorum ve kemali 

ehemmiyetle tekrar ve tekrar arz etmek isterim. O 
da; bizim lâzım gelen kavanini maliyeyi kemali cüret
le ve kemali kuvvetle tatbik etmemekliğimiz yüzünden 
ihtiyacatı maliyemizin istifası için, ihtiyacatı maliye
nin temini için lüzumsuz, kanunsuz, gayrimeşru bir 
surette ahalinin üzerine daha büyük tazyiklerin mev
cut olmasıdır. Biz eğer ahalimize iane suretiyle gayri 
muttarit, gayri muntazam teklif edilmekte bulunan bu 
gibi barı tekâfili ortadan kaldırmak istiyorsak, idare 
makinemizin intizamını temin etmek ve bunu temin 
etmek için de vaziyeti maliyemizi takviye etmek lâ
zımdır. Binaenaleyh efendiler, biz bu kanunu teklif 
etmekle yeni bir şey meydana getirmiyoruz. Bilâkis, 
gayri kanunî bir surette ötede beride mevcut bulunan 
bir vaziyeti; mukannen ve meşru bir surette olmak 
üzere ıslah etmek ve diğer taraftan da Hazinei ma
liyemizin bu suretle ihtiyacını temin etmek, hususî 
ceplere giren faideyi, umumî Hazineye doğru imale 
etmek arzu ediyoruz. (Alkışlar) Efendiler bu mesele
de nazarı dikkate alınması lazım gelen meslekler
den birisi de; bilhassa mileli gayrimüslimenin de
ruhte ettiğimiz vazifei vataniyeye iştirak etmesi me
selesidir. Tasavvur buyurabilir misiniz ki mileli gay-
rimüslimeyi alıp cephelere sevkedelm? Tabii tasavvur 
edemezsiniz. Efendiler mileli gayrimüslimenin hide-
matı sairede, geri hidematta kullanılmaları bile - har
bi umumi esnasında görülmüş olduğu veçhile - bir ta
kım suiistimalâtı müeddi, bir takım masrafları daidir. 
Peki efendiler o halde biz mileli gayrimüslimeye ne 
suretle vazife verelim? 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarısahip) — Be
deli naktî vermezlerse ne yapacağız? 

MALÎYE VEKİLÎ FERİT BEY (Devamla) — Be
deli naktî vermedikleri takdirde kendilerini maalmec-
buriye diğer hidematta istihdam edeceğiz. Fakat bun
lar ekseriyetle bedeli naktiyi itaya talip bulunacakla
rından dolayı biz bu suretle azîm bir varidat tasav
vur ediyoruz. Binaenaleyh mileli gayrimüslimenin mü
dafaa meselesine iştirak etmeleri için biz yine bedeli 
naktî kanununun kabulünü gayet lüzumlu addediyo
ruz. Efendiler, memleketimizin eşrafına, ayanına lü
zum gördükçe, hatta lüzumsuz yerlerde de bir takım 
tarizlerde bulunuyoruz. Bendeniz, memleketimiz içe
risinde ahali arasında bu derece fark vücude getirecek 
sınıfın vücudüne zaten inanamıyorum. 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Ah bana sorma
lı onu. 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY (Devamla) — Evet 
efendiler, bu ancak Avrupa'dan alınmış bir edebiya
tın mabadidir ki, Avrupa'da teessüs etmiş olan ahali 
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ile ağniya arasında - orada ağniya değil, mütehakkim, | 
müteoebbir âdeta kırallar derecesinde - mevcut bulu
nan bir fırkanın döne dolaşa gelen seslerinden ibaret 
bir evhamdır. Bizim memleketimizde maalesef zengin 
yoktur. Keşke zengin olaydı da ben de kudreti mali
yelerinden istifade etmek üzere size daha ağır vergiler 
teklif edeydim. Maalesef memleketimizde o derece zen
gin, o derece kavi bir şey yoktur. Sonra efendiler eş
raf ve ağniyadan, ahalinin sırtı üzerinden geçinen ağ
niya ve eşraftan bahsediyoruz. Zannediyorum ki bu 
hususta bir derece ifrata gidiyoruz. Efendiler eşraf j 
ve ağniya bu memlekette mevcut ise emin olunuz, 
onların vücudu, bu memlekette bazı cihetlerde lüzum
lu bir mevcudiyettir ve buna bizim sui idaremiz se
bep olmuştur. Memlekette biz ne zaman hüsnü idare
yi temin edecek olursak o zaman eşraf ve ağniyanın 
kendiliğinden nüfuzu kalmamış olur. Bugün eşraf ve 
ağniya efendiler, memleketin, ahalinin bazı hususatta 
müdafaai hukukunu elde etmiş, âdeta dava vekilleri 
mesabesindedir. Çünkü efendiler, bizde bir köylü ge
lip de kendi işi için Hükümete müracaat ettiği za
man, maalesef o köylüyü bağrına basacak, onun hu
kukunu müdafaa edecek Devlet memuru pek azdır. 
Bizim hastalığımız beyefendiler buradadır. Bizim has
talığımız eşrafü ağniya meselesinde değildir. Bizim 
hastalığımız bilhassa sui idare hastalığıdır (Şiddetli al
kışlar) ve sui idare hastalığını ne zaman ıslah edecek 
olursak o zaman ahalinin şikâyetini refedebileceğiz. ! 
Efendiler, bir de bir köylü geldiği zaman ilk girece
ği bir jandarma dairesidir. Orada jandarma mülâzi-
minin, jandarma çavuşunun eğer işi varsa, atılacağı yer 
(dam) tabiriyle benam olan yerdir, Orada ne kadar i 
kalacaktır? Ne kadar işi var, ne kadar müstacel işi 
varsa nazarı dikkate alınmaz, orada kalır. En küçük 
bir mesele için olsa bile huzuruna girinceye kadar j 
kimbilir ne kadar saatler orada kalır? Köylü ne ya
par? Köylü Hükümet tarafından davet edildiği zaman 
oraya gelmez. Doğru kendinin tanıdığı ağanın evine i 
gider. Orada ağaya der ki... j 

i 
HAKKI HAMİ BEY (Sinop) — Teşekkür ederiz ! 

ki biz bu sözleri sizden istiyoruz. 
MALİYE VEKİLİ FERİT BEY (Devamla) — Der j 

ki : Beni falan daireden çağırmışlardır. Benim işimi 
gör ve o ağaya lâzım gelen hediyeyi de verir, lâzım 
elen caizeyi de tediye eder, fakat o ağa köylünün, o 
adamın işini bir saat içerisinde görür. Çünkü mahal
lindeki müdiran ile, mahallindeki memurlarla onun 
ahbaplığı bakidir. Binaenaleyh efendiler, bu meseleyi j 
size tahlil ettiğim zaman görüyorsunuz ki mesele; eş- I 

raf meselesi değil, mesele hüsnü idare, sui idare me
selesidir. 

Sui idareyi kaldırınız. Hüsnü idareyi koyunuz. 
Memurininiz ahalinin tamamiyle kardeşi olduğunu bil
sin, memurininiz ahalinin vazifesiyle, hukukunun mu-
hafazasiyle mükellef olduğunu tamamiyle tanısın. O 
zaman ne eşraf, ne ağniya, ne de mütegallibe mevcut
tur... 

BİR MEBUS EFENDİ — Hükümet yapacak onu. 
MALİYE VEKİLİ FERİT BEY (Devamla) — Bi

naenaleyh efendiler, lüzumsuz yere halkımızın bir kıs
mını dilgir edecek vaziyetin ihdas edilmesini bende
niz muvafık görmüyorum. Eşrafın, ağniyanın bilâkis 
bugünkü vazıyetleri - dünyada herkes kendi hayatı
nı müdafaa arzusunda bulunduğundan, kendi hayatını 
muhafaza kaydında bulunduğundan - bugünkü vazi
yetleri de zannettiğimiz kadar parlak değildir. O, ih
timal çocuğunu bir yere kayırır veyahut kardeşini 
bir yerden kurtarır; fakat ne müşkülâtla, ne gibi mec
buriyetlerle kurtarır? Binaenaleyh onların vaziyeti de 
öyle arzu edilecek derecede parlak değildir. Biz on
lara da adalet temin etmek istiyoruz. Maruz bulun
dukları, bugün mahkûm bulundukları gayri muttarit 
ve gayrimeşru kuvvetlerin içerisinden kurtarmak is
tiyoruz ve biz zannediyoruz ki, o eşraf dediğimiz ve 
netice olmak üzere eğer halkımızı onlara sevkettir-
memek istersek, suiidaremize nihayet vermediğimiz 
müddetçe yine kendileriyle geçinmek mecburiyetinde 
bulunduğumuz bu adamların da kalplerini celbetmek 
istersek, yine bu bedeli naktî kanunu gibi bir kanun 
ile onları memnun ve müsterih etmek ihtiyacındayız. 
(Oh ne âlâ sesleri) Binaenaleyh, efendiler; bir taraftan 
mevcut bulunan bir şekli, zaten müesses bulunan, za
ten tatbik edilmekte bulunan şu vaziyeti ıslah etmek, 
bir taraftan ahalimiz üzerine kavi bir surette, lü
zumsuz bir surette matruh bir takım ianatın önüne 
geçerek bütün ihtiyacatı askeriyemizi tamamiyle Ha-
zinei Maliyeden temin edebilmek, nihayet tabii bir su
rette mileli gayrimüslimeyi de müdafaai vatan mese
lesine teşrik etmek gibi, gayet mutedil, gayet itidalper-
ver bir emel neticesi olarak biz bu kanunu Heyeti 
Âliyenize teklif ediyoruz. Bu esnada arkadaşlarımız
dan Refik Şevket Beyefendi «paranın yeni cereyanlar 
muvacehesinde kıymeti» diyerek biraz parayı tahkir 
buyurdular ki bu; bendenize biraz dokundu. (Hande
ler) Efendiler, yeni cereyanlar; ancak muntazam, mü-
heykel ve ahalinin istirahatini tamamiyle temin etmiş 
eşkâl gösterirse, o zaman şayanı hürmettir. Bunu gös
teremedikleri zamanlarda, onların felsefe itibariyle or
taya saçtıkları bir takım nazariyelerden faide değil 
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mazarrat hâsıl olur. Bunları kabul etmeden evvel ga
yet yakından tetkik etmek, bunların ehemmiyetlerini 
ve bir heyeti içtimaiyedeki 'kabiliyeti tatbikiyelerin na
zarı itibare almak lâzım gelir. Bendeniz öyle zannedi
yorum : Yaşadığımız şu devirde, şu asırda paranın 
kudretini, paranın kuvvetini inkâr etmiş hiçbir heyeti 
içtimaiye yoktur. Efendiler var denilen mahallerde 
tatbikatını gördüğünüz zaman ve onların içlerine gir
diğiniz zaman, yine paranın tekmil kuvvetini muhafa
za ettiğini göreceksiniz. Bu bir noksanii tetkiktir. Bu 
iddia başka bir şey değildir. Binaenaleyh, bir takım 
hayalât karşısında, bir talkım nazarî, mantıkî, fakat 
gayrı hakikî prensipler, düsturlar karşısında bendeniz 
hakikatin feda edilmemesini, hakikatin kurban edil
memesini istirham ediyorum. Binaenaleyh, Heyeti Âli-
yenizden kanunun kabulünü rica ediyorum. 

REİS — Efendim, rüfekadan daha söz almış on 
üç zat var. Bunların hepsine söz verecek olursak mü
zakere uzamış olacaktır. 

5. — Adana Mebusu Zekâi Beyin intihap mazba
tası hakkında şube mazbatası. 

REİS — Adana Mebusu Zekâi Beyin mazbatai 
intihabiyesi vardır, okunacak. 

SIRRI BEY (İzmit) — Müsaade buyurun, mese
leye dair sözüm vardır : Af buyurun... 

REİS — Meseleyi açınca söylersiniz, şimdi evrakı 
varideyi çıkaralım. 

SIRRI BEY (İzmit) — Unutmayacağım sözümü... 
(Adana Mebusu Zekâi Beyin mazbatai intihabiyesi 

okundu) 

Şubemize havale olunan işbu intihap mazbatası 
tetkik olunarak intihabı vakiin usulüne muvafık ola
rak cereyan ettiği ve mazbatanın da muallel olmadığı 
görülmüş ve Zekâi Beyin manii intihap bir hali olma
dığı da anlaşılmış olmakla bilkabul berayi tasdik He
yeti Umumiyeye arz ve takdim kılındı. 

EMİN BEY — Reis Beyefendi! Mesele tenevvür 
etmemiştir. Müzakereye devam edilsin. 

REİS — Rica ederim, zatı âlinize söz vermedim 
efendim. Şimdi takrirleri reye vazedeceğim. Heyeti Ce
hle kabul ederse aleyhinde bir kişi daha söz söyleye
bilir. 

REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Efendim, usu
lü müzakereye dair söz söyleyeceğim. 

REİS — Söz vermeyeceğim efendim. Müzakere
nin kifayetini kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. 
Efendim, ekseriyetle müzakerenin kifayetine karar ve
rildi. 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Maliye Vekili 
Beyin, sözlerine kimse cevap vermedi. 

REİS — Müsaade buyurun maddelere geçelim. 
(Gürültüler) O halde efendim, on dakika istirahat edil
mek üzere celseyi tatil ediyorum. 

REİS — Efendim mazbata hakkında mütalaa var 
mı? (Kabul sesleri) Kabul edenler ellerini kaldırsın 
(Kabul olundu). 

Aşar mültezimlerinden iadei deyin edenler hak
kındaki kanunun üçüncü maddesini encümene hava
le etmiştik. Encümen tashih ederek gönderiyor. Oku
nacaktır efendim. 

KÂTİP MUHİTTİN BAHA BEY — Üçüncü mad
denin şekli müsahhah ve muaddeli : 

MADDE 3. — Mültezimin ve küfelâ bizzat mü
racaat eylediklerinde maddei sabıka ahkâmı tatbik edi
lip ancak vereseden birinin müracaatında verese müte
addit ise mal memurlarınca nüsahi mümziyesi alın
mak şartiyle bilumum vereseye ba ihbarname tebligat 
icra edilerek üç ay zarfında müracaat etmedikleri tak
dirde emlâk ve arazii mütefevviza ve merhune deyni 
aslî vesaireyi tesviye eden vereseye verilir. İhbarna
menin tebliğinden sonra vereseden bir diğeri dahi ta-

ÜÇÜNCÜ CELSE 

Açılma Saati : 5.30 Badezzeval 
REtS — İkinci Reis Vekilli Hasan Fehmi Bey 

KÂTİPLER : Muhittin Baha Bey (Bursa), Feyyaz Âli Bey (Yozgat) 
* : 

REİS — Celse kuşat edildi efendim. 

2. — AZAYI KİRAM MUAMELÂTI (Devam) 
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lip olarak deyni asliyi ret ve ferağ muamelesinin ik
malinden evvel hissei irsiye ve intikaliyesi nispetinde 
tediye ettiği takdirde hissei musibesi ve talipler mü-
tesaviyen tediyei deyin ettikleri halde mütesaviyen ken
dilerine ret ve ferağ edilir. 

ALİ SÜRURl EFENDÎ (Karahisarışarki) — Reis 
Bey, rüfekanın çoğu yazamadı, bir daha okunsun. 

REİS — Peki efendim, yavaş yavaş bir daha okun
sun. (Tekrar okundu) 

REİS — Buyurun Refik Şevket Bey... 
REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Efendim, 

üçüncü maddenin yegâne meziyeti, şayet bu suretle 
istifayı hak edecek zevat, asıl mal sahipleri değilse ne 
suretle muhabere (Muamele) cereyan edeceği var. 
Bendeniz, üçüncü maddenin iki satırı var. Yukarıda; 
onu fazla görüyorum : Mültezimin ve küfelâ bizzat 
müracaat ettiklerinde maddei sabıka ahkâmı tatbik edi
lir... Burası fazladır. Onun için bu iki satır kalkma
lıdır. Verese taJbiri var orada her baris mutlaka kebir 
olmaz, eğer sağir olursa bunların yerine kaim vasileri 
de vardır. Bazan kebir olur, mahcur olur, vasi ile ida
re olunur. Mecnun olur veyahut diğer bir sebeple ta
rafı şer'den hacredilmiş olur. Binaenaleyh, kanuna «ve-
resei kibarın bizzat ve veresei sigar ile mahcurinin va
sileri ve velileri tarafından müracaat vukuunda» kay
dını ilave etmek gayet iyi olur. Bendeniz o surette 
teklifte bulunuyorum. Efendim, evvelâ yukarıdaki iki 
satır fazladır. 

REİS — Başka mütalaa var mı efendim? (Müza
kere kâfi, kâfi sadaları) 

HAŞÎM BEY (Çorum) — Yalnız bir kelime hak
kında arz edeceğim. Bendeniz; hissei irsiye ile hissei 
şayia, iki ibare yekdiğeriyle tevem olduğundan yalnız 
hissei şayia denilecek olursa hissei irsiye ve intikali-
yeye hacet yoktur. Hissei şayia, irsiye nedir, intikaliye 
nedir? Hissei şayia denmelidir. 

REÎS — Maddeyi encümenden bu defa geldiği 
şekliyle reye koyuyorum, tadil teklifi yoktur. 

REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Müsaade bu
yurun Reis Bey, hazırlıyorum efendim... 

MUSTAFA SABRİ EFENDİ (Siirt) — Bilvelâye, 
bilvekâle kelimeleri mühimdir. Bizzat kelimesi şey de
ğildir. Tadil edilir. 

REFİK ŞEVKET BEY — Bir saniye içinde yazı
yorum efendim. 

FUAT BEY (Çorum) — Müsaade buyurun, en
cümen geri aldı. Her fert hukukunu bizzat takip ede
mez. 

ALİ SÜRURl EFENDİ (Karahisarışarki) — Eski 
üçüncü madde tayyedildiğinden dolayı bu maddede 

(emlâk ve arazii mütefevvize ve merhune) fıkrasında
ki (merhune) kelimesi zait kalmış oluyor. Encümen 
bunu da nazarı dikkate alsın. 

REİS — Efendim, yine encümene veriyoruz. Mad
denin encümene gitmesini arzu edenler ellerini kaldır
sın. (Encümene havale edildi efendim) 

Bedeli Nakti Kanununun müzakeresine başlıyoruz. 
Buyurun Sırrı Bey. 

SIRRI BEY (İzmit) — Demin bendeniz söz aldım. 
Benden sonra söz alanlar söyledi. Zühul müdür, de
ğil midir? Bilemem. Bendeniz demin Müfit Efendi
den evvel söz almıştım. Binaenaleyh bu hususta hak
kı kelâmım ıskat edilmiştir. Ne yolda muamele edil
mesi lazımsa sizin takdirinize bırakıyorum. 

REİS — Müsaade buyurun. Söz alan zevatın mun
tazaman listesini tutuyorum ve liste mucibince de sıra' 
ile söz veriyorum. Binaenaleyh pekâlâ takdir olunur 
ki Riyaset lehte, aleyhte sıra ile söz söyletmek hak
kını haizdir. Sözünüz, tercihan diğer bir zata verilmiş 
değildir; zühul vardır. Yalnız şu cihet zatı âlinizi şüp
heye düşürmüştür ki : Zatı âlinize söz sırası geldiği 
va'kit vürut eden müteaddit takrirleri reye koymuştum. 
Müzakerenin kifayetine karar verildi. 

SIRRI BEY (İzmit) — Yalnız, senet ittihaz ettim 
sözünüzü. 

REİS — Bendeniz yine tekrar ediyorum ki Riya
set hiçbir vakitte birinin sözünü diğerine tercih et
memiştir. Sükûta davet ediyorum. 

SIRRI BEY (İzmit) — Teşekkür ederim ve sükût 
ettim işte. 

REİS — Madde bir; buyurun okuyun. 
MADDE 1. — Sdfer'beıılik müddetine münhaısır 

olmak üzere emsali silâh altına celbedilecek olan hiz
meti fiiliye ve ihtiyat ve müstahfız sınıflarında bulu
nan müslim ve gayrimüslim efrattan yalnız altı ay 
için bedeli nakti kabul edilecektir. 

ÖMER LÛTFİ BEY (Karahisarısahip) — Demin 
Bedeli Nakti Kanunu ha'kkında söz istemiştim. Fakat 
sıra gelmediği için o vakit söyleyememiştim. Şimdi bi
rinci maddenin muza/keresi dolayısiyle tabii tekrar söy
lemek mecburiyeti hâsıl oldu. Arkadaşlar, cephenin 
vaziyetini görüyoruz. Cephedeki kuvvetlerimizin, Yu
nanlıların taarruzlarına karşı müdafaa edecek kadar 
ve ne dereceye kadar kuvvetli olduğunu tabii hepiniz 
biliyorsunuz. Bendeniz, harekâtı milliyenin bidayetin
den itibaren garp cephesinde bulunarak, garp cephe
siyle tamamiyle alâkadar bir arkadaşınız olduğum için 
sözlerime ehemmiyetle dikkat buyurmanızı rica ede
rim. Bu bedeli nakti meselesi; bir defa Heyeti Vekile 
tarafından bildirildiği andan itibaren cephedeki kuv-
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vet zaafa duçar olacaktır. (Doğru sesleri) Arkadaşlar, j 
görüyoruz, zenginlerin evlâtları her türlü vesilelerle 
cephelere gitmiyorlar ve maliyemizin kudretsizliğin
den dolayı maliyemizi takviye için... I 

LÛTFÎ BEY (Malatya) — Efendim, maddeye mü
teallik söyleyin. 

OPERATÖR EMİN BEY (Bursa) — Dinleyece
ğiz efendim. (Devam, devam sesleri) Salâhiyettar bir 
zat da dinleyelim, canım... 

ÖMER LÛTFÎ BEY (Devamla) — Takviye için 
zenginlerden, daha doğrusu cephede harp edenlerden 
bir kısmını geri almak için bu bedeli naktiyi koyuyo
ruz. (Doğru sesleri) Bu Bedeli Nakti Kanununu or
taya koymamalı arkadaşlar. Bu Bedeli Nakti Kanunu
nu kabul edipte bu para meselesi mevzubahis olunca 
cephedeki kuvvetlerin bir kısmı ve hatta diyeceğim ki 
hali hazır kuvvetlerin nısfı istifade edecekler. Bunu 
vesile ittihaz ederekten (köylüler köylerindeki sığırla
rını satacaklar, bir parça zahireleri varsa onları sata
caklar. Bu parayı tedarik edecekler. Zaten cepheyi teş
kil eden sırf bu köylülerden ibarettir. Arkadaşlar, bu 
maddeyi kabul etmek suretiyle zaten cepleri dolmuş 
olan eşrafın cebine bir misli daha para dolduracağız. 
Çünkü bu köylünün satacağı sığırları, zahiresi yine eş- j 
rafın cebine gidecektir. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarısahip) — Tar
layı da satar. 

ÖMER LÛTFt BEY (Devamla) — Zavallı köylü
nün beş, on dönümden ibaret olan iki tarlası varsa 
onu da rehine koyacaJk ve bu suretle bedeli nakti ver
miş olacaktır. Binaenaleyh arkadaşlar; zaten zaif olan 
cephemizin bir kat daha zaif olmasını kim kabul eder 
rica ederim? (Kimse kabul edemez sesleri) Ben de si
ze sureti katiyede temin ederim ki Bedeli Nakti Ka
nunu kabul edildiği andan itibaren cephenin bir kısmı 
zaafa duçar olacaik ve düşmanın ekmeğine yağ sür
müş olacağız. Düşmanın yapacağı propagandayı daha 
ziyade takviye etmiş olacağız. Bu noktai nazardan bu 
bedel almalk meselesini sureti katiyede kalbul etmeme
lidir. Cephenin tespit edilmesini ve müdafaaya elveriş
li bir hale konmasını Büyük Millet Meclisi arzu edi
yorsa bu bedeli nakti meselesini katiyen kabul etme
melidir. (Gürültüler) 

MUSTAFA BEY (Tokat) — Hıristiyanlar ne ola
cak, onlar yiyip içecekler mi? 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarısahip) — | 
Efendim, bu kanunun leh ve aleyhinde söylenen söz
lerden çıkan netice şudur ki : Aleyhte söyleyenleri 
lehte söyleyenler tamamiyle tasdik etmekle beraber 
memlekette bir idaresizlik vardır ki buna sebep para- ] 
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sizliktir. Bu suiistimalât devam edip gidiyor. (Madde
ye, maddeye sesleri) Maddeden söylüyorum. Maliye
ye para girsin diye kabul edilsin diyorlar. 

LÛTFÎ BEY (Malatya) — Maddeye, maddeye. 
MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Madde 

nedir efendim? Kanunun ruhu birinci maddedir. Pa
ra meselesidir ve para hakkında söylüyoruz. Bunun 
içindir ki suiistimalâtı kaldırmak için para alalım, be
del alalım diyoruz. Esas bu para almakla suiistimalât 
ve suiidare kalkmış olmayacaktır, belki daha ziyade 
suiistimalât olacak ve belki inhilâlimizi biraz daha bu 
kanun tesri etmiş bulunacaktır. Bendeniz bedeli nakti 
alınmasının katiyen aleyhtarıyım ve bu maddenin lağ
vı taraftarıyım. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Efendim, bu ka
nunun müzakeresi tuhaf bir şekil aldı. Birinci mad
de hakkında söz söylenecek iken heyeti umumiyesi ve 
birinci maddeye dair söz söylemek lâzım gelirken esa
sa dair söz söylendi. Birinci madde kanunun ruhu 
demektir. Bendenizin söyleyeceğim en mühim mese
le, Ömer Lûtfi Bey biraderimizin söylemiş olduğu cep
henin zayıflaması meselesi, bu bendenizce varit de
ğildir. Çünkü kanun cephenin zayıflamasını mani bir 
şekilde tanzim olunabilir. Sonra herhalde cephedeki 
kuvveti sevk ve idare eden Hükümet cephenin zayıf
lamamasını zannederim düşünmüştür. Çünkü Hükü
met de memleketle alâkadardır. Cephe zayıflarsa on
ları biz mesul tutarız. İkincisi efendim; denildi ki : 
Fukara yine zarardide olacak, zenginlerimizin yine ce
bi dolacak, köylü bedeli nakti vermek için hayvanım, 
tarlasını tekrar satacak. Şimdi bendeniz bu kanunun 
kabulü için söylemiş olduğum sözler meyanında de
miştim ki; bu bedeli nakti mütezayit ve müterakki bir 
şekilde alınsın. Zaten kanun münferit bir şekilde mü
zakere edildiği zaman bir çok mülâhazat varittir. Ka
nunun heyeti umumiyesi, o varit olan korkuları yegân 
yegân izale edecek şekilde yapılabilir ve o korku ve o 
evham izale edilebilir. Şimdi bu şekilde bedeli naktiyi 
kabul edecek olursak o söylenilen mahzurlar varittir. 
Evet iki yüz elli lira, bugünkü vaziyet itibariyle bir 
şey değildir. Köylü tarlasını satsa bile veremeyecek, 
fakat diğerleri ciğeri yanarak verecek bir para koysak, 
ya o zengin düşünür, parasını veremez, evladını gön
derir veya hasis ise, parayı hakikaten seviyorsa, ken
disi parayı vermez, evladını gönderir. Yahut hakika
ten evladına acıdığından parayı verir ve bundan Hazi
ne müstefit olur. Mütezayit vergi için tabii bir esas 
bulmak lazım gelir ve bu esası bulmak kolay değil
dir. Binaenaleyh birinci maddeye geçiyorum. Bu bi
rinci maddede yalnız altı ay için bedeli naikti kabul 
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olunur diyor. Bendeniz bunun, «üç ay için bedeli nakti 
kabul olunur» şekilde tebdilini talep, edeceğim. Bundan 
kasdım,, bir servet vergisi. Evvelce.bendeniz de talep 
etmiştim. Onu bazı arkadaşlarımız da talep ediyordu. 
Asıl zenginleri memlekete hizmete davet edecek ya
hut mtmlekete karşı borçlarını ödeyecek bir vergi ki : 
Bu vergi kanunu zannederim .herhalde üç aya kadar 
çıkacaktır.. Bu üç ay için fukaranın veremeyeceği fakat 
zenginin sızlaay sızlaya vereceği bir bedeli nakti ko
ruz. Vermezse daha iyi olur ya; evlâtları cepheye gi
der. Bunu alırız; üç ay zarfında yapılacak olan servet 
vergisi yapılıp, tespit olunursa, herkesin .serveti bu ver
ginin bu kadarı, şu kadarı şeklinde bir miktar tespit 
edilirse; bir misli,. iki misli gibi bir şekilde,, nispeten 
mutedil bir şekilde, adaleti mutlaka yapmak insanlar 
için Ibüraali yoktur, fakat nspL bir adaletle, bir şey 
tatbik eder, ve bunu da alabiliriz. 

Sonra arkadaşlar esas hakkında söylemişlerdi. Di
yorlar ki; suiistimal. yapanlar tecziye olunsun şöyle 
yapılsın ve bu tatbik, olunsun. Bu talep yalnız.bu ka
nun için dçğil, her kanun için varit bir şeydir. Bu, ka
nun yapmakla olur bir. şey değil ki, ahlâka ait bir me
seledir. Siz» soruyorum; memlekette şimdiye kadar 
acı bir şekilde, görmüş olduğumuz şu suiistimalât bu
gün, orsadan,da kalkmış ve yerine... 

REÎS.— Sadasde. 
ALÎ ŞJÜÖK.RÜ BEY (Devamla) — Efendim rica 

ederim.. Şükrü Beyin söylediğine cevap veriyorum. 
Kalkmış vê  onların yerine gayet temiz eller gelmiş 
midir? BJUJIU iddia..edebilir misiniz? Rica ederim» bu
nu.iyi düşünelim, Hazineyi .zarardide edecek ve bila
kis, bir .takım adamların, ceplerini dolduracak bir şe
kilde bir vaziyat ihdas etmek. için. bu kanunu reddet
miş olmayalım. Evvelce.: de, arz ettiğim şekilde, üç ay 
için, büyük miktarda, bin Ura ,ifci bin lira, üç bin li-
ra» n&Jeıseniz, deyiniz,birı bedelij nakti koyahm, üç ay 
sonrası için de, evvelce k&uL&tjğmûz şekilde bedeli 
nafetiyi-tatbikviçin dev, Maliye iNasarımn - vereceği ser
vet' vefg^iîkâJUinunu^bfilkleyelJm. Üç aya kadar bu da 
çıkar veljnü»nkün,,r^rtebjB,^ulu^âBe..bir şekilde bir ka
nun,yapmış oluruz, ve illâ reddedecek, olursak, göste-
rüemteıahüratfreddi, taralını iltizamdır, çünkü madde 
müzakere olunurken esasından bahsediyoruz. Madde 
bfeşekiide.kahııl edilirse memlakete bir şey kazandır
mayız. Zengitt evladı cepheye gitmez ve çaresini de 
bulur. Hiçtir.kanunu bu hususta.tatbik ettiremezsiniz. 
Fada olaralk. Hazineye de para vermez. Başkalarının 
ahlâkım ifsat edecek bir akilde başkalarının cebine; pa-
ralar-girer. Bunun için bu kanunun bittadil kabulünü 
teklif, Gdiyorum. 

I REİS — Efendim bukanun için müstaceüyet kara
rımız vardır. Müzakerenin kifayetiyle maddelere ge
çilmiştir. Birinci madde kanunun bütün ahkâmım ve 
ruhunu ihtiva ettiği için bir def a daha şümullü bir mü
zakere olabilir. Bir defa müzakere edebileceğimiz için 
dikkatle müzakere lâzımdır. 

MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) — Nizamnamei Da
hilide sarahat vardır Reis Bey. 

ıBflR MEBUS töBY — Kanun kabul edteıiştir, 
REİS — Hayır müzakerenin kifayeti.. 
TUNALI HİUMİ iBEY ItfBolu) — Kısa söylesek 

de iş görsek zannederim ki daha iyi olur. Arkadaşlar 
kanun hayeti umumiyesile kaibul edildi <Hayır, hayır 
sesleri).. Ben böyle biliyorum efendim. 

IMEBMIET ŞÜKRÜ. BOY <Karahisarısahip) — 
I Maddelerin müzakeresine geçildi. 

TÜNAiLI HtJUMÎ (BEY ((Devamla) — Söylenecek 
I sözleri yeni çıkan arkadaşlarım da.söylediler. Tekrarı 

sövmen. Ali Şükrü JBey biraderimiz tamamile şerbet
ti. (Kendisile bir noktada ayrılıyoruz; altı ay, üç ay 
meselesi. Üç ay ömür geçip gidiyor, göze çok görü
nür. ©ir takım hilelere sebebiyet verilir. Dördüncü 

I satırdaki bedeli nakîfciye bir kelime ilâvesini teklif 
I ediyorum. 
I «•Müterakki bedeli nakti kabul olunur». 

HAMDİ tNAiMIK 'BEY (İzmit) — Bendenizin-iti-
I kadımca bir memlekette bedeli nakti kanunu ne za-
I man yapılır? Ne zaman,ki bir millet umumi bir se-
I ferberlik ilân eder, bir milyon yahut iki milyon asker 
I toplar, bu kadar askere de ihtiyacı olmaz. Binaenaleyh 
I bir kısmının servetinden istifade etmek ve masarifi 
I askeriyeyi taklil etmek^gibi bir mütalean üzerine olur. 

Halbuki biz buıgüno vaziyette değiliz. 
ABDÜILJKAOİR ıKEMALt BEY (Kastamonu) — 

Ayni vaziyet. 
HAMDİ 1NAJMIK BEY (Devamla) — Demin Ma-

I üye Vekili Beyefendinin beyanatı, sırf (Hükümetin 
noktai nazarını kabul ettirmek için zarif cümlelerle, 

I lâtif kelimelerle terkip ve imal edilmiş fakat mtinev-
vim ve zehirli feir haptan başka foir şey değildir. Gü
ya vatanın müdafaası yalnız bir kısım halka ait imiş 
gibi bunu fukarayi ahaliye tahmil etmek istiyorlar. 
Rica ederim, 250 lira esasen istiksar edilecek bir para 
değfldir. Bunu bir köylü dahi tedarik eder. Cebren 
kimi sevkedeceğiz? Sonra gayri müslimler var. Di-

I yoruz ki; gayri miMmâ&tâen. bedeli nakti kakül ede-
I ceğiz. Malûmu âliniz bedeli nakti vermek için kuv

ve! maliyesi veyahut serveti naiktiyesi olması lâzım 
j gelir. «Benim bu kadar'param yoktur, bedeli nakti ve-
I r emm d ^ n e yapacağız? 
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TUNALI HÜLMİ ıBEY ((Bolu) — Dekovil hattı
na 'göndeririz. 

HAİMDİ NAMİK IBEY !(pevamla) — Binaenaleyh 
onu da ilâve etmek lâzım gelir. Esasen bu bedeli nak-
ti kanununu yalnız igayri müslimlere hasretmek ve 
bedeli nakti vermeyen ıgayri ımüslimleri hidematı na-
fiada istihdam etmek fikrindeyim (Doğru 'doğru ses
leri). 'Rüfekayi kiramdan bazıları demin buyurdular 
ki; mütezayit vergi alalım. Pekâlâ. Mütezayit vergi 
alalım. Fakat bu vergiyi veren eşraf, ağniya bu ver
giyi nereden ve kimden çıkaracak? Köylünün sırtın
dan.. IBU ıgün bire yüz faiz alan ağniya bire iki yüz di
ye zammedecek. ıSonra yarıcı sıfatile istihdam ettiği 
köylülere, şimdiye kadar mahsulün nısfını veriyorsa, 
şimdi ruhunu verecek '(Vermesin sadaları). Rica ede
rim, bizim bu köye, efrada şiddetle ihtiyacımız var
dır. Müstağni bir vaziyette değiliz. Binaenaleyh cep
helerin yıkılmak meselesi mevzübahs edildiği zaman 
bendeniz diyorum ki: Köylü Ahtmet ağanın oğlile be
raber cepheye gittiğini görmek İster. Bazı rüfekayi 
kiram buyurdular ki; emirber neferi olarak, yazıcı 
olarak şubelerde ve sairede kalacakmış. Bu varit de
ğildir efendiler. Çünkü kalacakmış'. Bu Varit değildir 
efendiler. Çünkü bir şubenin ihtiva ettiği kaza veyahut 
livada eşrafzade diye tadat edeceğimiz (150) kişi var
dır. Halbuki o şubede o kadar efrat istihdam edile
cek değildir. Bunun için bendeniz yalnız gayri müs-
limlerden bedeli nakti alınmasını ve bedeli nakti ver
meyen gayri müslimlerin hidematı nafiada amele sı
fatile istihdamını1 teklif ederim. 

vRİEJtS — Söz istemiştiniz Refik (Bey? 
(REFİK. §EVKET (BEY (Saruhan) — ©endeniz 

de Şükrü Beyle Hamdi Beyin mütaleasrna iştirak 
ediyorum. 

TEVFİK EFENDİ (Ringin) — Bu bedeli nakti 
kanununun birinci maddesi bir çok mazarratı mucip
tir. Çünkü (2'50) lira her 'fakirin tedarik edebileceği 
bir paradır. O fakir tedarik edecek amma, tarlasını, 
öküzlerini hatta kendi nefsini bile o zengine sigorta 
etmek suretile temin edecek. 'Biz ışu Meclis, bedel ka
nunu yapmaktan mukaddem bir cihad kanunu yap
malı idik (Alkışlar). 

ABDÜLKADİftR (KEMAL'İ ıBBY (Kastamonu) — 
Sopa ile mi? 

OPERATÖR EMİN BEY (Bursa) — Sopa ile ica-
bederse. 

TEVFlK EFENDİ (Kanığın) — Çünkü bu gün 
cihad zengine, fakire f arzolunmuştur. Küf far karşı 
duruyor ve her kes gitmelidir. 'Evet Cenabı Peygam

ber (S., A) efendimiz Tebük muharebesinde taallül 
edip dönen 2, 3 nefere tâ mağferet tebşiri gelinceye ka
dar selâm vermedi. Nasıl olurda Tebük muharebesi 
gibi, dinin vatanın esasını kuracak şu muharebede pa
ra ile şunun ile bununla firar etmek İstiyenlerin fira
rine müsaade ediyoruz. (Bravo sadaları) bu gün va
tanın, dinin esasını bu harp kuracaktır. Bir cihad ka
nunu yapmalı. Cenabıhak bize din için malınızla, ha
yatınızla çalışınız diye emrediyorj 

REÜIS — Tevfik Efendi rica ederim birinci mad
de hakkında söyleyiniz. 

TEVFİK EFENDİ (Devamla) — Birinci madde 
hakkında soyuyorum. (Dinleyeceğiz sesleri). 

TUNALI HİLMİ IBEY (Bolu) — Zaten kanun 
cihad kanunudur. 

TEVFİK EFENDİ (Devamla) — Mahmuzla, nef
sinizle mücahede fermanı şerefsudur ettiği zaman 
hangi eshaib, hangi mücahit bedel vermeğe kalk-
ti. Hem malını verdi, hem gaza etti (Bravo sesleri) 
'Bu delil olamaz. Gerçi «Men cehheze guzatün» ha
disi şerifi, gaza şerefini İhraz edemediğinden dolayı 
bir takım âcizler, ihtiyarlar müteessir olduklarından, 
bir tesellidir. Evet âcizler, ihtiyarlar cihad edemedik
lerinden dolayı, müteessir olduklarından dolayı, siz 
de malınızla cihad edersiniz, askeri teçhiz edersiniz, 
cihad edersiniz diye onlara da bir cihad fazileti veril
miştir. Bu gün bedeli nakti almanın bir çok fevaidi 
varsa da bir çok mazarratı da vardır. Hepimiz mazar
ratını da, fevaidini takdir ediyoruz. Bir kere cephede 
efradı ahali, tatlı canlılarla canı daha kıymetsiz olan
ları beraber görmek ister. Tatlı canlılar da beraber 
gitmelidir. Orada canın tadını tatmahdır. Bu birinci 
madde ya gayri müslimlere tatbik olunmalıdır veya
hut kaldırılmalıdır. (Bravo, alkışlar), 

RÖÎS — 'Süleyman Sırrı Bey buyurun. 
SÜLEYMAN SERfRI (BEY (Yozgat) — (Söz söy

lemekten vaz geçtim efendim. 
HAMDULLAH ISUPHtt BEY (Antalya) — Efen

dim birinci maddenin aynen kabulü Meclisin fevkalâ
de töhmet altında kalmasına sebep olacaktır. Mem
leketin istikran ancak ve ancak müsavata doğru git
memizle mümkün olacaktır. Emin olunuz ki, Hükü
met fikrinin asırlar arasında, milletimiz nezdinde her 
gün biraz daha fazla sevilmemiş bir vaziyete düşme
si, mütemadiyen, az çok mümtaz sınıfların, ibütüh bu 
gibi zavallı fakirlerin üzerine yüklenmesinden müte
vellit bir neticedir. Eğer biz, milletin kalbinde, Mec
lisin ve Meclisin temsili ettiği davanın bir mevkii ol
masını istersek, arada bir takına mümtaz adamları 
ayırmadığımızı göstermeliyiz. Bu itibârla fikirlerin en 
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vazife bir surette anlaşılması için en sarih şekillere 
müracaat edelim, Demin Maliye Vekili Beyefendi, 
sırf maliyeci noktai nazarından, şüphesiz ki fevkalâde 
bir nutuk irat etti. Fakat yaldızlı cümleler içinde giz
lediği fikri çıplak bir hale koyun. Gözünüzün önüne 
getirin memleketin adamlarını, eli silah tutanları karşı
mıza tuttuğumuz da, şimdiye kadar her fedakârlığı 
ihtiyar edenlere, sen kanını vereceksin ve esasen rahat 
yaşayan adamlara da, bize beş on para atın demiş ola
cağız. ö zaman memleket ne diyecektir arkadaşlar? 
((Bravo sadaları). Memleketin Meclise karşı bir tek 
noktai nazarı olacaktır - ki onu biz kendi elimizle ve
receğiz - bir takım 'eşraf ve ağniyadan ibaret olan 
Millet Meclisi, kendi çocuklarını, kardeşlerini her şey
den evvel düşünmüştür, kanunu onun için yapmıştır. 
ı(Alkiişlar). Onun için arkadaşlar, kendi şahsi müşahe
delerime de istinat ederek arzediyorum, Akşehirde 
bulunduğum bir kaç gün esnasında penceremden bir 
kalabalık halk seyrediyordum ve onlar ki muharebe
ye pek gitmek istemiyorlardı. Niçin gitmek istemiyor
lar dedim; çünkü biz biliyoruz, bizim gibi memleke
tin müdafaasında alâkadar olanlar arkada evlerinde 
rahat oturacaklar, eğer vatansa hepimizin vatanıdır. 
Müdafaayi beraber yapacağız dediler; bu fikir milleti
mizin zihninde uyanmıştır. 

Arkadaşlar bu millet eski halk değildir. Haksızlık
ları görmüyor değildir. Bunun bir çok delâili karşısın
dayız. Her şeyden evvel onu düşündüğümüzü isbat 
edecek delâili Meclisten çıkaracağız. Bu da nasıl olur? 
Memleketin bütün evlâdı, bu can ve istiklâl muhare
besinde, hangi sınıftan olursa olsun, hudutlarda her 
kes ile beraber ölmelidir. Bunun hakkında alacağınız 
netice sizin şerefinizle de alâkadardır arkadaşlar. 

(REİS — Efendim dört tane tadil takriri var. 
dördü okunduktan Sonra birer birer reye koyarız., 

Riyaseti Celileye 

/Birinci maddenin reddini teklif ederim. 

ISaruhan Mebusu 
-Refik Şevket 

REİS — Red hakkında teklif olmaz, tay olsaydı 
reye koyardım. 

REFİK ŞEVKET BEY (Baruhan) — Tashih edi
yorum efendim, tayyını teklif ediyorum. 

B. M. Meclisi Riyaseti Celileye 

ı(Bedeli nakti) kanununun yalnız gayri müslimle-
re hasrı ve bedeli nakti itasına istitaatı maliyesi mü

sait olmayanların (Amele) sıfatile hidematı nafiada 
istihdamı hususunun kabulünü teklif ederim. 

2 Eylül 1336 
izmit 
Harndî 

B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 
Bedeli nakti kanununun birinci maddesinin berveç-

hiati tadilini teklif ederim. 
MADDE 1. — Seferberlik müddetine münhasır 

olmak üzere emsali misillü silah altına celbedilmiş 
ve edilecek olan hizmeti fiiliye İhtiyat ve müstah'fız 
sınıflarında bulunan ve efradı 'gayri müsallâha kıs
mına tefrik edilen müslim, gayri müslim efraddan 
yalnız altı ay için bedeli nakti kabul edilir ve milel 
gayri müislime efradı gayri müsellâhadan addoluna
caktır. 

Karahisarışarki 
Mesut 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddeye ihtiyat zabitlerinden de bedeli nak

dinin kabulü hakkında bir fıkranın ilâvesini teklif ey
lerim. 2 Eylül 1336 

(Antalya Mebusu 
Halil İbrahim 

Makamı Riyasete 
(..Müslim ve gayri müslim efrattan ilk üç ay için 

mak'tuan «1 000» lira, mütebaki müddet için de ayrı
ca mütezayyit bir vergi alınır), şeklinde tadilini tek
lif ederim. 

Trabzon 
Ali Şükrü 

<Kjâtip Muhittin Baha Bey ,(Bursa) — Refik Şev
ket Beyin takririni tekrar okudu). 

REİÎS — Bu takriri nazarı dikkate alanlar elleri
ni kaldırsın.. 

EMfîN BEY (Erzincan) — Hamdi Beyin takriri 
okunsun.. (Anlaşılmadı sesleri). 

ıRFJÎS — Nazarı mütaleaya alırsanız Encümene 
göndeririz. 

(Kâtip Muhittin Baha Bey (Bursa) izmit Mebusu 
Hamdi Beyin takririni tekrar okudu). 

RBtS — Şimdi kıraat edilen Hamdi Beyin takriri
ni nazarı dikkate alanlar ellerini kaldırsın. (Red ses
leri). Nazarı dikkate alınmadı. 

REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Reis Bey ri
ca ederim, yüksek sesle okunsun, 
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REİS — İkisi de nazarı dikkate alınmadı. 
IREflÜK ŞEVKET İBEY (ıSaruhan) — Reis Bey 

bendeniz aksinin reye 'konmasını teklif ediyorum. 
MEHMET ŞÜİKfRÜ BEY (fKarahisarışahip) — 

Biz şüphe ediyoruz, aksini reye koyunuz.. 
REİS — Peki aksini koyalım, fakat yalnız sizin.. 
MEHMET ŞÜİKİRÜ ıHBY '(İKarahisarısahip) — 

Nizamnamei dahili sarihtir. Biz itiraz ediyoruz. Mec
lis iddia ederse aksini reye koymağa mecbursunuz. 

REİS — (Kâtip Muhittin Baha Bey (Bursa) ye hi
tapla) diğer takrirleri okuyun. 

((Kâtip Muhittin ^Baha Bey (Bursa) Mesut Bey 
(JKarahisarısarki)'nin takririni tekrar okudu): 

REİİS — Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. 
Kabul olunmadı., 

(Badehu Halil İbrahim Efendi Antalyanın takriri 
tekrar okundu). 

(REİS — Nazarı 'dikkate alanlar ellerini kaldırsın. 
Reddolundu. (Müteakiben 'Ali Şükrü Beyin takriri 
tekrar okundu). 

(REÖtS — Kabul edenler ellerini kaldırsın. Kabul 
olunmadı efendim. Müsaade buyurun bir takrir daha 
geldi, okuyalım. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
(Birinci maddenin nihayetine «(Mükellefiyeti aske

riye kanunu muvakkati mucibince seferberlikte istis
na edilen memurin işbu hedeli nakdi itasile mükellef 
değildir», şeklinde bir fıkranın ilâvesi ile maddenin 
tasrihini teklif eylerim. !2 Eylül 1336 

Yozgat 
Süleyman Sırrı1 

REİS — Nazarı mütaleaya alanlar ellerini kaldır
sın. Kabul olunmadı. 

AIBÜÜLKIAİDİIR KOMAUl iBEY (Kastamonu) — 
Ona lüzum yok. 

IREİS — Efendim birinci maddeyi okuyoruz., 
(Kâtip Muhittin Baha ftfBursa) — Encümenin tek

lif ettiği birinci maddeyi okudu)1:/ 

ıMAİDjDE 1. — Seferberlik müddetine münha
sır olmak üzere emsali misillü silah' altına celp edil
miş ve edilecek olan hizmeti fiiliye ve ihtiyat ve müs-
tahıfız sınıflarında bulunan müslim ve gayri müslim 
efrattan yalnız altı ay içimde'bedeli nakdi kaibul edile
cektir. 

ıRElfe — Kabul edenler ellerini kaldırsın.. Aksini 
reye koyuyorum efendim. Madde tayyed'ilmiştir. 

Efendim müsaade buyurun birinci maddenin tay-
yından sonra kanunun mevaddı sairesinin müzakere
si makul mudur, değil midir? Onu anlayalım. 

HAMDULLAH (SUPHİ BEY (Antalya) — Birin
ci madde hıristiyanlara ait olmak üzere teklif edile
bilir. 

TÜINALI HİÜMİÎ İBEY ı(Bblu) — Efendim, ikin
ci madde hakkında söz istiyorum. 

M'ÜFİİT EFENDİ (Kırşehir) — Birinci maddenin 
tayyı teklifini kabul etmek demek ne demek?.. (Gü
rültüler). 

MEHMET ŞÜtKRIÜ ,BEY (Karahisarısaihip) — 
Hangi kabul canım. 

ıMÜFİT EFENİDll (((Kırşehir) — Meclisin verdiği 
kararlar da dakika içinde mütenakız kararlar olacak
sa ne olur?l 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY i(Karahisarısahip) — 
Mütenakız değil, Meclis bir şey kabul etmedi. 

TUNİALI HİÎLMÎ BEY !(Bolu) — Arkadaşlar, 
memlekette müslim ve gayri müslim bulunuyoruz. 
Binaenaleyh müslimler kanlarını dökerlerken diğer 
taraftan gayri müslimler ticaretlerile, zevku safalarile 
meşgul olmalarına hangi vicdan kail olur? Binaenaleyh 
ikinci maddenin ilk fıkrası olmak üzere «Memaliki 
Osmaniyede mukim gayri müslimlerden berveçlhd zir 
bedeli nakdi kabul olunur», denilecektir. Bunu teklif 
ediyorum. 

MAZHAİR BEY ,(!Aydın) — Onu Hükümet ay
rıca teklif etsin efendim. 

ALİ ŞÜKRÜ (BEY «Trabzon) — Efendim, usule 
alt bir şey arzedeceğim. Belki muhitiyim, bilmiyorum. 
Fakat bendenizin kanaatim, bir kanun nazarı itibara 
alındıktan sonra eğer teklif edilen tadil şekillerinin hiç 
birisi nazarı itibara alınmazsa tekrar encümene 'git
mesi lâzımdır. Çünkü esası nazarı itibara alınmıştır. 
(Alınmadı sesleri) Rica ederim, almadınız mı? Heyeti 
Umumiye ekseriyetle bu kanunu nazarı itibara almış
tır. Yani bedeli nakdi kanununa lüzum olduğunu 
takdir etmiş, kabul etmiştir. Fakat bu şekli kabul et
memiştir. Başka bir şekil bulması lâzım gelir. Hayır 
hayır demekle olmaz?. 

Dr. MAZHAR 'BEY (Aydın) — Birinci madde 
zaten kabul edilmemiştir: Maddeler (Gürültüler).. 

M. M. FUAT BEY (Çorum) — Arkadaşlar; şimdi 
bakın bir şey arzedeceğim. Maddelerin müzakeresin
de Heyeti Umumiye birinci maddeyi kabul etmemek
le, bedeli nakdi ahzi hususunun ademi kabulüne dair 
rey verdi. Yani kanunun ruhu birinci masdide idi. 
Şimdi arzedeyim. Encümen namına söylüyorum. Ka
nunun ruhu olan birinci madde reddolunduktan sonra 
artık diğer maddelerin müzakeresine mahal olup ol
madığını Heyeti aliyeniz takdir eder. Ancak yine He
yeti iliyenizin ihtisasatma nazaran.. 
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HAŞÎM 'BEY (Çorum) — Çevirme hareketi. 
ıFUAT BEY ((Devamla) — Çevirme hareketi yok. 

(Devam sesleri) ancak Heyeti âliyenizden bir kısım 
rüfeka, gayri müslimlerden bedeli nakdi ahzi husu
suna taraftar olduklarını, şu maddenin reddi esnasın
da, !ihsas ettiler. Bendeniz Encümen namına böyle 
anladım. Bu kanunun birinci maddesi kabul edilme
mekle diğer maddelerinin müzakere edilmemesi lâzım-
gelir mi? Mademki, bir bedeli nakdi kanunudur, bize 
veriniz, bunu gayri müslimlere hasretmek üzere tah-
hih edelim. 

SOLDAN BÎR MEBUS BEY — Olmaz.. 
FUAT BEY (Devamla) — Müsaade buyurun şim

di faraza aksini mütalea edelim. Encümene vermedi
niz. Pek âlâ. Şimdi arkadaşlardan biri yine bir takrir 
verecek, yahut Heyeti Vekile tarafından başka suret
le, başka şekilde, gayri müslimlerden alınması hakkın
da bir bedeli nakdi kanunu gelecek. Bunu müzakere 
etmiyecekmiyiz? iSizi muhayyer bırakıyorum, fakat sö
zümü dinleyiniz. Rica ederim. Bu noktai nazara bi
naen, birinci madde yerine başka bir madde koruz ve
yahut ikinci maddeyi onun yerine alırınız veyahut her 
ne suretle isterseniz efradı gayri müslimeye tahsis 
edilmek üzere kanunu tashih ederiz. 

(HAIKKJI HA'MÎ BEY (Sinop) — Efendim, lâyihai 
kanuniyenin birinci maddesinin lâğvile bu lâyihanın 
artık bir mevki ve kıymeti bırakılmamış olduğundan 
artık müzakeresine lüzum kalmamıştır. Yalnız Ali 
Şükrü Beyle encümen namına burada beyanatta bu
lunan mazbata muharriri beyefendilerin de bu bapta
ki mütalealarına cevap vermek isterim. Malûmu âli
leri bayramdan evvel Heyeti Cehrelerine bir lâyihai 
kanuniye arzedilmişti. Kanunun müzakeresi esnasında 
kanunun reddine rey verdikten sonra, daha bir takım 
mühim, her halde müzakeresi icabeden, memuriyetle 
mebusluğun cemi icaıbeder mi gibi mühim mevat var
ken, bunlar nazarı dikkate alınmaksızın o lâyihai ka
nuniye reddedilmiş ve Hükümetçe tekrar tetkikine lü
zum görülmemiştir. Eğer Hükümet mileli gayri müs
lime için bir madde vazetmek istiyorsa, bir maddei 

münferide halinde ayrıca bir teklifte bulunur. O mü
zakere edilsinı( Gürültüler) Müsaade buyurun. Bir de
fa mileli müslime hakkındaki madde müzakere edil
mişken alt tarafta mileli gayri müslime hakkında ay
rıca münakaşa etmek caiz değildir. Onun üzerine 
müzakerat cereyan eder. Arzetmek istediğim mesele; 
mazbata muharririle Ali Şükrü Beyin bu baptaki mü-
taleaları varit değildir. 

HAŞflM IBEY (Çorum) — Pek muvafıktır maz
bata muharririnin ifadesi. 

(M. M. FUAT BEY (Çorum) — Efendim, Hakkı 
Hami Bey, Kanunu esasi encümeninin tanzim etmiş 
olduğu bir takım mevaddı esasiyeyi müzakere ve red
dettiğimize kıyas ederek bunu da reddediyor. Halbu
ki öyle değildir. Bu kanun reddolunmamıştı. Heyeti 
umumiyesi nazarı itibara alındı. (Gürültüler). Mesele 
değişmemiştir. Öyledir efendim. Heyeti umumiyesi na
zarı itibara alındı ve heyeti umumiyesi hakkındaki 
müzakere kafi görülerek maddelere geçildi. Müzake
re esnasında birinci maddenin tayyı kabul edildi. 
Yoksa kanunun heyeti umumiyesi redd'olunmadı. Ya
ni birinci maddenin reddi teklifi kabul olundu. Si
zin reddetmekteki hissiyatınıza tevfikan tadil etmek 
üzere encümene verin. Ona göre tashih edelim, ya
palım (Gürültüler) ister verin, ister vermeyin, siz bi
lirsiniz. 

REİtlS — Birinci madde tayyedilmiştir. İkinci mad
deden sekizinci maddeye kadar olan mevaddı encü
men istediği takdirde vermek lâzımdır. 'Nizamname
miz de sarihtir. Encümene iadesini kabul edenler el
lerini kaldırsın. Encümene gitmiştir efendim. Bu gün
kü ruznamemizden müdevver olan evrak ile Dahiliye 
Vekâleti iritihabatı, usulü muhasebei umumiye ka
nunun yirmi ikinci maddesini muaddil mevaddı ka
nuniye, gümrüklerden kaçırılırken derdest edilen eş
yadan alınacak cezayi nakdiye ait lâyiha ve müteba
ki mevaddı, Cumartesi ruznamemize geçiriyoruz. 
Cumartesi günü vakti muayyeninde içtima etmek üze
re celseyi tatil ediyorum. 

Kapanma Saati : 7,30 
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