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BİRİNCİ CELSE 

Açılma Saati ; 1.30'da Badczzevat 

REİS : İkinci Reîsvekili Vehbi Ef. Hazretleri 

KÂTİPLER : Feyyaz Âli B. (Yozgat), Haydar B. (Kütahya) 

REİS — Efendim ekseriyetimiz hâsıl oldu. Zap
tı sabık hulasası okunacak, dinleyelim. (Kâtip Hay

dar B. Zaptı sabık hulasasını okudu). 

1. — ZAPTI SABIK HULASASI 

Birinci Celse 
Reisisani Vekili Vehbi Efendi. Hazretlerinin tah

tı riyasetlerinde zevali saat ikide biliçtima zaptı sa
bık hulasası kıraat ve aynen kabul olundu. Hiyane-
ti vataniyeden mahkûm iki şahsın evrakı gönderildi
ğine dair Adliye Vekâletinin tezkeresi Adliye Encü
menine ve miralay Şefik Beyin izahnamesinin tak
dim kılındığına dair Miidafaai Milliye Vekâletinin 
tezkeresi İstida Encümenine umuru maarifin esba
bı terakkisi hakkında İzmir Mebusu Hacı Süleyman 
Efendinin teklifi kanunisi Layiha ve Maarîf encü
menlerine havale olundu. Müdafaada ısrara dair 
mevakü muhteLİfeden mevrut telgraflara Divanı ri
yasetçe teşekkürname yazılmasına karar verildi. Şe-
hJt muhterem Hafız Hüseyin Beyin efradı ailesine 
maaş tahsisiyle ve taziyetname yazılmasına dair Üs
küdar Mebusu Selahattin Beyin takriri kabul ve ma
aş muamelesinin ifası İçin takrir Heyeti Vekile riya
setine havale edilip merhumun ruhuna fatiha İthaf 
olundu. Bilahara İstiklal mahkemeleri azalarının in
tihabı müzakeresine geçilip tekmil mahkemeler için 
21 kişinin birden intihabına karar verilerek reyler 
toplanıp celse on beş dakika tatil edildi. 

İkinci Celse 
Reisisani Vekili Vehbi Efendi Hazretlerin1; n tah

tı riyasetlerinde zevali saat dörtte biliçtima mezuni
yet talebinde bulunan Erzurum mebuslarından Mus
tafa Durak ve Mustafa Necati Beylere ikişer ay ve 
Muş Mebusu Osman Beye altı ay mezuniyet İlası 
kabul olundu. Gümüşane Mebusu Ruşen Efendiriin 
mazbatai intihabiyesî muvafık olduğuna dair şube 
mazbatası bilktrae mumaileyhin mebusluğu kabul 
edildi. Konyalıların vazaifi vatan iyelerin i ifaya şitap 
eylediklerine dair Konya Mebusu Refik Bey tarafın
dan Meclisi tenvir zımnında kıraat edilen iki telgra
fa cevap yazılması takarrür etti. Anı müteakip ihra

cat resminin tezyidine dair olan kanunun dördüncü 
maddesine geçilerek Siverek Mebusu Mustafa Lûtfi 
Beyin takriri üzerine müzakerenin kifayetine karar 

•verildi. Dördüncü madde Maliye Vekili Beyin teklifi 
veçhile tadilen ve beşinci, altmcı maddeler aynen 
kabul olundu. Kanunun heyeti umumiyesi tayini esa
mi suretiyle reye vazolunarak 27 reyS muhalif ve bir 
müstenkife karşı doksan dört reyle kabul olundu. 

Zonguldak kömür ocaklarında işleyen amelenin 
hizmeti askeriyeden tecillerine dair maddei kanuni-
yenin müzakeresi Müdafaai Millîye VekiJiniin huzu
runa talikan tefhir olundu. Zonguldak'ta amele İçin 
dört hastane küşadına dair Kastamonu Mebusu Su
at Beyin takririnin nazarı dikkate alındığına ve Sıh-
'hiye Encümenine havalesi lüzumuna ve 23 Nisan
dan mukaddem irtikâbı cürüm eden efrat ve küçük 
zabitanın affına lüzum kalmadığına ve keyfiyetin bir 
kere de Müdafaai Milliye Encümenine havalesine 
dair Layiha Encümeni mazbataları kıraat ve kabul 
olundu. Bilahara temettü vergisinlin tezyidine dair 
layihai kanuniyenin müzakeresine başlanarak heyeti 
umumiyesi hakkında müzakereye lüzum görülmeyip 
maddelere geçilmesine karar verildi. Birinci madde 
hakkındaki müzakere, Karesi Mebusu Hacim Beyin 
takriri veçhile kâfi görülerek madde aynen ka'bul 
olundu. Ve beş dakika tentffüs etmek üzere celseye 
hitam verildi. Ekseriyet olmadığı cihetle üçüncü cel
se açılmayıp İçtimain Salı günü alaturka saat yedide 
olacağı makamı Riyasetten tebliğ kılındı. 

•Reisisani Vekili Kâtip 
Vehbi Haydar 

Kâtip 
Feyyaz Âli 

REİS — Zaptı sabık hakkında bîr diyecek var mı 
efendim? (Yok sesleri) aynen kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Aynen kabul edilmiştir efendim. 

— 238 — 
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2, — İNTİHAPLAR 

/. — İstiklâl mahkemelerine aza intihabı. 
Dün İstiklal mahkemelerinin İntihabı yapılmıştı. 

intihabat neticesini arz ediyorum. Sarühan Mebusu 
Necati B. (89), Refik Şevket B. Saruhan («0), Ha-
ıpid B, Biga, (76), TeVfik Ef, Kângın (73), Hüsrev 
Sami B. Eskişehir (73), Muhiddİn Baha B. Bursa (73). 
Şu halde efendim altısı intihap edilmiştir. Diğer rey 
alan rüfeka ekseriyeti _;hraz edememişlerdir. Bina
enaleyh bunlar hakkında, yani on beş kişi için tekrar 
intihap yapılmak icabediyor. 

RÜŞTÜ BEY <Kastamonu) — Reye kaç kişi iş
tirak etmiş? 

REİS — Okuyacağım. 
ESAT BEY (Lâzistan) — Müsaade buyurulursa 

bendeniz arz edeyim. (144) rey pusulası vardı. (14) ü 
müstenkif, (130) u rey vermiş, ekalliyet derecesinde 
rey alanlar tasnif pusulasında gösterilmiştir. Şimdi 
(73) ten aşağı rey kazananlar ihrazı ekseriyet edemi
yor. 

REİS — (70) ten aşağı rey alanları okuyorum. 
Rasİh Efendi Antalya (46), Kılıç Ali Bey (63), Cebeli
bereket İhsan Bey (58), Dr. Suat Bey Kastamonu (56), 
(Yavaş yavaş okuyunuz sesleri) Necati Bey Bursa 
(55), Tevfik Rüştü Bey Menteşe (48), Mehmet Şükrü 
Bey Karahisarısahip (17), Lûtfi Bey Malatya (39), 
Abidİn Bey Lâzistan (38), Hamdi Bey Biga (37), Ha
cı Şükrü Bey Diyarbekir (36). 

BÎR MEBUS BEY — Reis Efendi! Bunlar ne için 
okunuyor, namzet mi olacak? 

REİS — Efendim rica ederim sözümü kesmeyiniz. 
Üç dört isim kaldı. Hamdi Bey İzmit (34), Neşet 
Bey Kângın (32), Nebil Efendi Karahisarısahip (32), 
Osman Nuri Bey Bursa (32). 

HAŞİM BEY (Çorum) — Efendim beyhude yere 
vaktimizi izaa ediyoruz. İhrazı ekseriyet edemeyen
leri okumaktan maksat nedir? Rica ederim bu fazla
dır... 

REİS — Lahavle velâkuvvete... 

RÜŞTÜ BEY (Kastamonu) — Haşim Bey! Te
cavüz yok. Hepimize tecavüz ediyorsunuz. Makamı 
Riyasete hürmet, Meclise hürmet demektir. 

HAŞİM BEY (Çorum) — İntihap edilen altı kişi 
okunsun diyorum. Diğerlerine ne lüzum var? Tecavüz 
etmiyorum efendim. (Gürültüler) (Okunsun, okun
sun sesleri) 

REİS — Haşim Bey sükûte davet ediyorum. Sesi
nizi kesiniz. 

HAŞİM BEY (Çorum) — Tecavüz etmiyorum, 
Meclisi ikaz ediyorum. 

RÜŞTÜ BEY (Kastamonu) — Efendim Nizam
name! Dahiliyi tatbik ediniz. Nedir bu gürültü? 

REİS — Müsaade buyurun. Şu tasnifi ara pusu
lasının aynen okunmasını kabul edenler el kaldırsın. 
Kabul edildi. Efendim bunların hiçbirisi ne bahamın 
oğlu, ne amcamın oğlu. Hâlâ şahsen şu zevatı tanı
mam bile... 

Nebil Efendi Karahisarısahip (32), Hacı Tahir Efen
di İsparta (32), Zekâi Bey Adana (31), Emin Bey Ca-
nik (76). Efendim şimdi... 

İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) —Bir rey kaza
nanın bile zapta geçmesi lâzımdır. 

Halbuki... 
HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Efendim 

intihaba İştirak eden zevatın adedinin nısfından bir 
fazlası ekseriyeti temin etmiş oluyor. Ondan gayri 
rey alanların, İntihap tekemmül etmediği için, okun
ması bir malûmat kabilindendir. Zapta geçip geçme
mesi ikinci bir meseledir. Okundu, reylerin kimler 
üzerinde temerküz edeceği hakkında bir fikir icmali 
hâsıl ettik. Şimdi taayyün edecek mesele; bendeniz 
pek iyi işitemedim. Zannederim ki rüfekadan bir çok
ları da işitemedi. İştirak eden zevatın adedi kaçtır? 

(144 sesleri) 144, o halde ekseriyeti mutlaka... 

REİS — (14) ü müstenkif. 
HASAN FEHMİ BEY (Devamla) — Müstenkif

ler reye iştirak mahiyetinde telâkki olunmaz. 
Rey verenler (130) olduğuna göre, (66) rey kaza

nanların intihabı tamamdır. Ondan sonra kaç zat kalı
yorsa tefhim buyurun, o adede göre intihap yapalım. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY <Karahisansahip) — Re
ye iştirak edenlerin adedi (144) tür. 144 madem ki re
ye iştirak etmiştir, nisabı ekseriyet (7) dir. Müsten
kifleri reye iştirak etmemiş suretiyle göstermek doğru 
değildir. Çünkü reye iştirak ederek müstenkifim de
miştir ve istinkâfım göstermiştir. Binaenaleyh onlar 
da adedi arada dahildir. İştirak etmeyenler rey pusu
lasını vermemişler değil. Binaenaleyh böyle yeni bir 
şey daha icat etmeyelim rica ederim, 

ALİ SURURÎ EFENDİ (Karahisarışarkî) — Ade
de onlar da dahildir. 

REİS — Efendim şimdi iki rey var. Birisi müs
tenkifler reye dahil olmamış, telâkki edilerek (132) İle 
iktifa etmek; diğeri, iştirak eden • velev müstenkif 
olsun - onu da nazarı kibara almak. (Nizamnamei 

— 239 — 
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Dahilî sarihtir sesleri) (144) ü mü Mbar ediyorsunuz? 
O halde müsaade buyurun. Altı zait intihap olunmuş 
on be; daha İntihap edilmek lâzım gelir. 

BlR MEBUS BEY — Kimdir o altı efendi? 
REİS — Necati Bey (Saruhan), Refik Şevket Bey 

(Saruhan), Hamid Bey (Biga), Tevfi'k Efendi (Kângı-
rı), Hüsrev Sami Bey (Eskişehir), Muhittin Baha Bey 
(Bursa). (Pekâlâ sesleri) 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahİsansahip) — 
Bendenize rey veren rüfekayı kirama teşekkür ede
rim. Fakat aranın teşettüte uğramaması için bendeni
ze rey verilmemesini istirham ederim. Evvelki intihap
ta da arkadaşlarıma söylemiştim. Çünkü bendeniz bu 
işin ehli değilim. 

REİS — Efendim şimdi intihaba başlıyoruz, kâğıt
lar dağılsın. 

HASAN BASRt BEY (Karasi) — Dün yapılan 
intihabatla bir çok vakit israf edildiğine rağmen yal
nız altı zat ihrazı ekseriyet etmiş, bugün tekrar inti
hap yapılmak suretiyle vakti öldürmemek için, dün
kü İntihapta en çok rey alan zevattan on beşini ayı
rarak bunları da haizi ekseriyet addeder ve buna ka
rar verirsek beyhude intihap yapmak külfetinden kur
tulmuş oluruz. Bendeniz bunu teklif ediyorum. (Ha
yır olmaz sesleri) 

ALÎ SÜRURt EFENDİ (Karahisarışarkî) — 
Ehemmiyetsiz mesail hakkında bir çok saatler geçiri
yoruz, Bu, mühim meseledir. Tekrar intihap yapalım. 

OPERATÖR EMtN BEY (Bursa) — Olmazsa ih
razı ekseriyet edenler meyanından intihap etsek? 

REİS — Basri Beyin şu teklifini kabul edenler el 
kaldırsın. Kabul olunmadı efendim. Yeniden on be; 
kişi intihap olunacak. Kâtip Haydar Bey, bana bazı 
arkadaşlar rey vermişler, intihaptan beni de affetsin
ler diyor. 

REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Efendim, ar
zu etmeyenler isimlerini söylesinler. Sonra yine inti
hap yapmak mecburiyeti hâsıl olmasın. Çünkü fazla 
rey alanların intihap edilecekleri muhakkaktır, 

HÜSREV BEY (Trabzon) — Bendeniz de daha 
dün söylemiştim. Yine rey vermişler, binaenaleyh bu 
defaki intihapta beni nazarı itibare almamalarını rica 
ederim. 

ALİ SÜRURt EFENDİ (Karahisarışarkî) — Efen
dim, Meclisi Âli şimdiye kadar vatan ve millete ait 

pek mühim mukarrerat ittihaz buyurdu. Bendenizce 
bunların en mühimmİ, en hatîri bu istiklâl mahkeme
leri meselesidir. Bendeniz bu kanun müzakere olunur
ken maatteessüf, iıasbelmâni bulunamadım. S'mdi 
efendiler bu istiklâl mahkemeleri meselesi... 

BlR MEBUS BEY — Bu bitmiştir efendim. 
ALI SÜRURİ EFENDİ (Devamla) — Müsaade 

buyurun, istiklâl mahkemeleri meselesi hakkında söy
lemiyorum. intihap hakkında söyleyeceğim. Meclisi 
Aliyi temsil eden mahkeme olması ve hükümlerinin 
kati olması ve Meclisin tasdikına bile muhtaç bulun
maması itibariyle pek mühimdir. Onun için reylerimizi 
düşünerek verelim. 

HACİM MUHİTTİN BEY (Karesi) — Herkes 
bilîr vazifesini. 

ALI SÜRURI EFENDİ (Karahisarışarkî) — 
Herkes bilir, fakat propagandalar da var, bilenler var 
ama efendi propagandalar da vardır. (Gürültüler) Bir 
de efendim, şu ciheti arz edeyim, bu bapta maruzatım 
pek çok ama şimdilik lüzum görmüyorum. 

REFlK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Propaganda 
irşat demektir. 

ALt SÜRURt EFENDİ (Devamla) — Bendenize 
de bir kaç rey verilmiş, verilmemesini rica ederim. 
Çünkü bu yükün adamı değilim. 

REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Ali Süruri 
Efendi! Bugünkü vaziyetimizden daha ağır mıdır? 

ALt SÜRURt EFENDt (Karahisarışarkî) — Bu 
daha mühimdir. Efendim, Meclisi Âlinin vazifesi üç 
zatta içtima ediyor. 

REİS — Efendim, yazıldı mı, esamiyi okuyalım 
mı? 

KÂTİP FEYYAZ ÂLİ BEY (Yozgat) — Denizli* 
den başlıyoruz. 

(Liva sırasiyle esami okunur ve rey pusulaları 
sandığa atılır) 

REtS — Efendim, rey vermeyen var mı? 
Arayi tasnif etmek üzere kura keşide edeceğiz. 
(Ahmet Mazhar Bey (Üsküdar), Necati Bey (Bur

sa), Emin Bey (Erzincan), Hüseyin Hüsnü Bey (Mer
sin), Ferit Bey (Çorum). Bakura tasnife memur edil
diler) 

REtS — Efendim, âra tasnif olununcaya kadar 
müzakereye devam edelim. 

— 240 — 
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3. — AZAYI KİRAM MUAMELÂTI 

/. — Maitdya gönderilmiş olan Muş Mebusu İl-
yas Sami Efendinin tahsisatı hakkında Büyük Millet 
Meclîsi Riyaseti tezkeresi. 

REİS — Muş. Mebusu Ilyas Sami Efendi hakkın
da Divanı Riyaset katarı var okunacak. 

Heyeti Umumiyeye 
İ 8.9.1336 

Muş Mebusu llyas Sami Efendi Malta'ya gitmiş 
bulunduğundan îtası evvelce karargir olan tahsisatının 
istanbul Meclisi azasından olupta Malta'ya gönderi
len zevatm tahsisatları hakkında yapılacak muamele
ye göre tevfikı hareket olunup olunmaması tahtı ka
rara alınmak üzere Heyeti Umumiyeye şevki tensip 
edilmiştir. 

Büyük Millet Meclisi 
Reîsİ Sanİsi 

Vehbi 

REİS — Buna dair söz isteyen var mı? 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Efendim, 
Muş Mebusu llyas Samı Efendi İstanbul'da mevkuf 
bulunduğu zaman • şimdi açık surette idarei kelâm 
edebiliriz - tahliyesi için İstanbul (1 500) liralık kefa
leti naktiye istediğine dair o zaman rüfekadan bir kaç 
zat takrir verdiler. İstanbul Meclisinden Malta'ya gö
türülen arkadaşlar misiM bu zatın da tahsisatı veril
sin ve Büyük Millet Meclisi azasından addedilsin ve 
bu para ile de İstanbul Hükümetinin istediği kefaleti 
naktiye temin edilerek mevkufiyetten kurtarılsın de
nilmişti. Fakat bunun için serbest müzakere cereyan 
edememişti. Heyeti Celileniz Dîvanı Riyaseti bu işe 
memur etmişti. İstanbul'a vasıta bulup bu parayı gön
derip kefaleti nakdiye akçası olarak verip mevkufiyet
ten tahliyesine vakit kalmaksızın llyas Sami Efendiyi 
İngilizler Malta'ya götürdüler. (Kahrolsun sesleri) 

Heyeti Celileniz bunun hakkında açık ve serbest 
olarak bir karar ittihaz etmemişti. Yalnız bir salâhi
yet vermişti ki; mevkufiyetten tahlisinin temini İçin. 
Sonradan kendisi Malta'ya götürüldüğü cihetle Dîvanı 
Riyaset Heyeti Celileden soruyor, Maha'da bulunan 
arkadaşların ailelerine verilmekte olan tahsisatları mi-
sillû bu tahsisatı da llyas Sami Efendinin ailesine ve
relim mi, vermeyelim mi? Mesele budur. (Verilsin 
sesleri) 

REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Malta'ya 
gönderilen mebusların ailelerine yapılacak muamme-

nin tayinine neden mevkuf kalıyor? Hemen kararı
mızı verelim. 

HASAN FEHMİ BEY (Devamla) — Müsaade bu
yurun. O, belki şekli tahrirî hakkında bir şey olabi
lir. Heyeti Celileniz, Malta'da mevkuten bulunan ze
vatın Büyük Millet Meclisi azasından addedilmelerini 
ve tahsisatlarının ailelerine verilmesini bir karar ile 
kabul etmiş ve o mesele halledilmişti. Yalnız llyas 
Sami Efendi ile bunlar arasındaki fark, mevkufiyetten 
tarihsin teminim İma ile müzakere ederek, alenî mü
zakerelerde mesele tavazzuh etmemişti ve buna Divanı 
Riyaseti memur etmiştiniz. Onun için aleni bir ka
rar isteniyor ve kendisi de Malta'ya gitmiş. Diğerleri 
misillû ailesine verelim mi? Diye bir sual varit olu
yor. (Ailesine verilsin sesleri) 

REİS — Efendim, ailesine verilmesini kabul eden
ler ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

2. — Kırşehir Mebusu Yahya Galip Beyin intihap 
mazbatasına dair Beşinci Şube mazbatası. 

REİS — Efendim, Kırşehir Mebusu Yahya Galip 
Beyin mazbatai intihabiyesi okunacak. 

Yahya Galip Beye ait İşbu intihap mazbatası tet
kik edildi. Dördüncü Şubede mevcut Bekir Ağa ve 
Sadık Bey meseleleri ile bu meselenin tevhidi ve Kır
şehir İntihabında mukaddema kabul edildiği veçhile 
en fazla rey alanın Hakkı Behiç Bey yerine kabulü 
keyfiyetleri mevkii müzakereye vazolunarak bu cihet
ler reddolunduktan sonra mumaileyh Yahya Galip Be
yin mebusluğa münafi ahvali görülememiş ve işbu 
mazbata muvafıkı kanun olarak tanzim edilmiş olmak
la mumaileyhin mebusluğu ekseriyetle kabul edildi. 

20 Eylül 1336 

(Dördüncü Şubedeki evrakın vüruduna talikan hal
li mesele taraftarıyım.) 

Beşinci Şube Reisi 
Saruhan 

Refik Şevket 

(Dördüncü Şubedeki Sadık Beyin mebusluğu me
selesi halledilmeden işbu mazbatanın tasdrkına muha
lifim.) 

Karahisarısahip 
Mehmet Şükrü 

Evvelce büyük bir ekseriyetle intihap edilen Sa
dık Beyin istifa etmediği sabit iken Yahya Galip Be-
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yin intihabının tasdikına muarız ve muhalifim. Olsa 
olsa yeniden İntihap icrası lâzım gelir. 

Burdur Mardin 
ismail Suphi Necip 

Siverek Antalya 
Mehmet Sim Hasan 

Siirt Yozgat 
Mustafa Sabri Süleyman Sırrı 

Kastamonu Niğde 
Okunamadı. Vehbi 

Burdur 
Hulusi 

Şükrü ve İsmail Suphi Beylerin mütalaasına işti
rak ederim, 

Bursa Batum 
Operatör Emin Edip 

REİS — Yahya Galip Beyîn mebusluğunu kabul 
edenler ellerini kaldırsın... Ekseriyetle kabul edilmiştir 
efendim. 

3. >— Sivas Mebusu Ziya Beyin mezuniyetinin 
temdidine dair telgrafı. 

Ankara B̂  M. M. Riyaseti Celilesine 
Mezuniyetin mühim kısmını hastalıkla geçirdim. 

Yenice iadei afiyet ettim. Aybaşında hareket edece
ğim, mazuretimin kabuliyle mezuniyetimin bir mah 
temdidini rica ederim. 

Sivas Mebusu 
Ziya 

REİS — Kabul edenler ellerini kaldırsın. Kabul 
olunmadı efendim. (Anlaşılmadı sesleri) 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Efendim 
müsaade buyurun. Bendeniz izah edeyim. Bu zat me
mur değil, Büyük Millet Meclisi azasından bir zattır. 
Bir Sivas Mebusu Ziya Bey var, o istifa etmiş. Bu zat 
o değildir. Bundan evvel bir ay mezuniyetle Sivas'a 
gitti. Bu mezuniyet doldu. Rahatsız oldum, geleme
dim diyor. Hatta yirmi gün de mezuniyetini geçir
miş. Bİr ay daha temdit edin, ay nihayetinde oraya 
yetişeceğim diyor. Vaziyet bundan ibarettir. Divanı Ri
yaset de bu bir ayı temdit ediyor. 

REtS — Verilen İzahat veçhile Divanı Riyasetin 
kararını kabul edenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

4. — TEKLİFLER 

1. — izmir Mebusu Mahmut Esat Beyin, İstiklâl 
Mahkemeleri Kanununa bir madde ilâvesine dair tek
lifi kanunisi. (2J94) 

REİS — istiklâl mahkemeleri hakkında izmir Me
busu Mahmut Esat Beyin takriri var efendim, Lâyiha 
Encümenine havalesi münasip mi efendim? (Okunsun 
sesleri) 

Efendim okunmaya lüzum var mı efendim? Okun
masını kabul edenler el kaldırsın. Ekseriyet yok okun

mamızın Lâyiha Encümenine havalesi karargir oldu. 
2. — Karesi Mebusu Hacim Muhittin Beyin, f't-

mabaat asker olanların müstesna memuriyetlere tayin 
edilmemesi hakkında teklifi kanunisi. (2/9S) 

REİS — Fimabaat müstesna memuriyetlere as
ker olanların tayin edilmemesi hakkında Hacim Mu
hittin Beyin bir teklifi var, Lâyiha Encümenine hava
le olunacak. Değil mi efendim? (Münasip sesleri) 
Lâyiha Encümenine havale olundu. 

«« — MUHTELİF EVRAK 

1. — Müdafaada İsrar edilmesine dair, Söğüt, Sa
rayköy, Bilecik, İsparta, Alaşehir, Kütahya, Aziziye, 
Kayseri Müdafaai Hukuk Cemiyetleriyle, Gerede, Alâ-
iye, Ayancık müftülüklerinden, Boyabat, Ürgüp, Ulu
borlu 'kaymakamlıklarından, Maraj, Burdur, Gümüş
hane, Sinop mutasarrıflıklarından ve Burdur mıntıka 
kumandanlığından mevrut telgraflar. 

REİS — Müdafaada İsrara dair mahalli muhteli-
feden varit olan telgraflar var. Bunlara da Divanı Ri
yasetçe münasip cevap yazılsın. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Efendim 
hiç olmazsa vürut eden mahallerin esamisi okunsun. 

REÎS — Pekâlâ okunsun. 
(Kâtip Haydar Bey, okur): 
Söğüt, Sarayköy, Bilecik, İsparta, Alaşehir, Kü

tahya Müdafaai Hukuk Cemiyetlerinden, Aziziye Mü
dafaai Milliyesinden, Gerede Müftülüğünden, Alâİye 
Müftülüğünden, Boyabat Kaymakamlığından, Ürgüp 
Kaymakamlığından, Maraş Heyeti idare Riyasetinden, 
Burdur Mutasarrıflığından, Gümüşhane Mutasarrıflı
ğından, Kayseri Müdafaai Hukuk Riyasetinden, Bur
dur Mıntıka Kumandanlığından, Uluborlu Kayma
kamlığından, Sinop Mutasarrıflığından, Ayancık Müf
tülüğünden, 
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REİS — Bir tanesini okuyunuz, 
KATİP HAYDAR BEY — Ayancık Müftülüğün

den gelen telgrafı okuyorum. Diğerleri de bu mealde
dir. 

Ankara'da B, M. M. Riyaseti Celilesine 
Bütün muahedatı tarih iyen in sureti tatbfldyesi hi

lâfında nakzı ahdederek silah ve süngüsü alınan za
vallı memleketimizin değil, milletimizin hatta dinimi
zin de hayat ve istikbaline son darbeyi indirmeye kal
kışan düşmanlara karsı mücahedeyi milliye hepimizin 
en büyük emelleriyle husul bulmuştur. 

Memaltki meşguledeki din kardeşlerimizin feci 

hayatı, sevgili yavrularımızın perişaniyeti gözönünde-
dir. Binaenaleyh kararlarımızın katî ve hayatımızın 
son demine kadar bu musip karar üzerinde yürüme
nin en büyük sai'ki olması lâzım gelen bu feci ve na-
mesbuk İşgal numuneleri varken halen memleketin içe
risine nifak sokmak isteyen betmaye, menfaatperest, 
satılmış şahısların propagandalarına ehemmiyet vere
cek zamanda olmadığımız bedihidir. Düşman en kü
çük fırsatlardan istifade etmek ve pek mukaddes bil
diğimiz müessesatı siper ittihaz ederek en şeni ve 
menhus amaline kavuşmaya her gün azmedip duru
yor. Ahvalin bu şeameti karşısında içtima eden ve za
ten bidayeti muahededen beri aynı kararı kalplerinde 

/. — Santhan Mebusu Refik Şevket Beyin, bedeli 
naktî hakkındaki kanun lâyihasının reddoiunduğunun 
Heyeti Vekileye tebliğine dair takriri, 

REİS — Bedeli Naktî Kanununun reddedildiğinin 
Heyeti Vekileye tebliğine dair Saruhan Mebusu Re
fik Şevket Beyin teklifi var. 

REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Efendim, 
teklifi kanuni değildir. Heyeti muhteremeden rica edi
yorum, ret kararları derhal tebliğ olunur. Reddin aka
binde Heyeti Vekileye havale olunmalıdır. Bu karar 
tebliğ olunmamış. Olunsun diyorum. 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ M. M. 
FUAT BEY (Çorum) — Efendim malûmu âliniz 
Bedeli Naktî Kanununun esnayi müzakeresinde bi
rinci maddesi Heyeti Umumiyece kabul edilmemiş, ta-
yedilmişti. Ondan sonra kanunu tetkik etmek üzere 
encümen istemişti ve Heyeti Âliyenizin karariyle en
cümene gitti. Şimdi encümen işi bitirmiş, tekrar He
yeti Âliyenize tevdi etmiştir. Onu tetkik edip... 

bir imanı milli şeklinde temerküz ettiren kaza halkı 
bu hususta gaip edilecek velev bir saniyenin ademi 
mevcudiyetine kanaat hâsıl eylemiştir. Binaenaleyh he
pimizin samimi iştirakâtıtmzla mütehaddis bulunan ve 
hain düşmana karşı fedakârane harbetmekle memle
kette tarihi istiklâlinin en ulvi sahifelerini işgal ede
cek olan fedakâr mücahit kardeşlerimize bütün mev
cudiyetimizle iltihaka fevkalbeşer bir gayretle sarfı 
mesaî ediyoruz. Avnİ Hakla azmimizin katiyeti kar
şısında milletin ruhundan kopan ve pek katî heyecanı 
vatanperverane ile katî İmanımız vardır. Çünkü tari-
hen müspettir ki; çoluğu, çocuğu ve kadıniyle yurdu
nun hayatı istikbali İçin ölmeye azmeden bir millet 
ölmez. İşbu telgrafımızın bilûmum mücahit kardeş
lerimize de tebliğini rica ederiz. 

12 Eylül 1336 

Belediye Reisi Müftü Vekili 
Mltat İbrahim 

Eşraftan Müdafaai Hukuk Reisi 

Osman - Ali 
Eşraftan Eşraftan 

Ali Tahir 

REİS — Emsali veçhile Divanı Riyasetten cevap 
yazılsın değil mi efendim? (Muvafık sesleri) 

DR. MAZHAR BEY (Aydın) — Müsaade buyu
run. Yalnız gayrimüslimler hakkında tatbik edilmek 
üzere zatı âliniz talep ettiniz. 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ M. M. 
FUAT BEY (Çorum) — Yanlış bir şey söylemedim, 
tekrar ediyorum; esnayi müzakeresinde birinci mad
deyi tayyettiniz ve ih'tisasatımız dairesinde tadil edil
mek üzere lâyihayi encümene verdiniz, bunun üzeri
ne Heyeti Âliyenİz encümene havale etti. Şimdi encü
men işini bitirmiştir ve Heyeti Umumiyeye tevdi et
miştir. Heyeti Umumiyece tekrar İttihazı karar buyu
rursunuz. Mesele budur. 

HAMDİ NÂMIK BEY (İzmit) — Efendim mesele 
rücu hareketine taklip edilmek isteniliyor. Bedeli Naktî 
Kanunu tamamen reddedilmemiştir. Bendenizin o za
man bir teklifim vardır ki, bedeli naktî gayrimüslim
lere hasredilsin ve bunlardan istitaatı maliyesi müsait 
olmayanlar nafıada istihdam edilsin. Encümene gitsin, 
bu yolda gayrimüslimler hakkında bir kanun yapılsın 
denildi. Yoksa Bedeli Naktî Kanunu reddedilmedi. 

5. — TAKRİRLER 
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Dün Maliye Vekili Beyefendi, biz hâlâ bedeli naktî 
alıyoruz dedi. Bendeniz hayret ettim. 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY (İstanbul) — Kim 
dedi bedeli naktl alıyoruz diye?.. 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ M, M. 
FUAT BEY (Çorum) — Tekrar arz ediyorum. Zabıt
lar mütalaa buyurulsun, maddenin tayyından mukad
dem Hamdi Namık Beyin kendi takrirlerinde mün-
deriç olan mesele, Heyeti Umumiyede reye vazedil
miş ve reddedilmişti. Bu, böyledir. Zabrtlar okunsun. 
Fakat bendenizin demin arz ettiğim gibi, reddolun-
duktan sonra tekrar madde mevkii müzakereye konul
du ve tayyı karargir oldu. 

Bendeniz bu taydan sonra encümen namına iste
dim. Hatta o zaman Hasan Fehmi Beyefendi de Ma
kamı Riyaseti işgal ediyorlardı, Nizamname! Dahil! 
ahkâmı mucibince encümen istiyor, verilmek icabeder 
buyurmuşlardı. 

REFİK ŞEVKET BEY <Saruhan) — Fuat Bey 
mazbata muharriridir. Bir şey sorayım kendisine. Bu 
kanunları gayrimüslimlere ait olmak üzere bize ve
riniz dememiş mi idiniz? 

MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENİ M. M. 
FUAT BEY (Çorum) — Bunu söyleyip söylememek 
benim şahsıma ait bir meseledir. Bendeniz söyleme
dim demiyorum. 

REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — O halde me
sele hallolunmuştur. 

ALİ SÜRURİ EFENDİ <Karahisarışarkî) — Şu 
halde teklifin reddi lâzımdır. Alacağı şekil henüz taay
yün etmemiştir. Binaenaleyh bugün Heyeti Vekileye, 
her ne halde olursa olsun, tebligat ifasına mahal yok
tur, takrir reddedilmelidir. 

REİS — Reddi muvaük mı efendim? {Muvafık, 
muvafık sesleri) Reddedilmiştir efendim. 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Efendim, Cu
martesi günü pek mühim olan İstiklâl mehakiminin 
intihabatı karşısında bulunduğumuza rağmen suiisti
mal eden memurları sıkıştıracak olan... (Gürültüler) 
- Müsaade buyurunuz - bu mahkemeler için kendi
mizi burada bir saat kadar sıkıştırmaya razı olama
dık. Buradan çıktik. Zannettim ki ertesi günü içtima 
edilecek. Maatteessüf düne bıraktık. (Sadade, sadade 
sesleri) Efendiler, mail kanunlar en mühim kanunlar
dır. Binaenaleyh bunların bir an evvel elden çıkarıl
ması lâzımdır ve hatta elzemdir. Bu elzemiyete eğer 
heyetimiz kani isek, başka şeye hamledeceksiniz, ge
celeri bile içtima edelim. 
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REFİK ŞEVKET BEY (Sanman) ~ Efendim ben
deniz Heyeti Muhteremeye arz ediyorum. Takririmde 
dün arz ettim. Bedeli Naktî Kanunu maalesef, bedel 
verilsin verilmesin diye Meclîs içerisinde, istenilmedi-
ği halde, uzun müzakeratı mucip oldu ve neticede bi
rinci madde t ay yolundu. Birinci madde, müslim ve 
gayrimüslimlerden bedeli nakti alınması babında îdi. 
Mazbata muharriri ve hepimiz itiraf ediyoruz ki bi
rinci madde yoktur. Ondan sonra gayrimüslimlerin, va-
zaifi vataniyede lâkayit kalarak, müslümanlann za
rarlarına para kazanmaları ve istifade etmeleri man
tıksızlığı nazarı itibare alındı ve bedeli naktinin yal
nız gayri müslimlere ait olması teklif edildi. Onun 
üzerine efendim huzuru âlinizde itiraf eden mazbata 
muharriri bey gürültü arasında bu taraftan geldiler, 
rica ettiler. Heyeti Umum iyeden, gayrimüslimler hak
kında bir kanun tanzim edilmek üzere teklifi encü
mene istedi ve Heyet de bunu kabul etti. O halde 
efendim bir kaziyei mahkeme vardır. Binaenaleyh 
müslümanlar bedeli naktî alınmaması keyfiyeti ta
karrür etmiştir, bu daha müslümanlar hakkında bede
li naktiyi mütazammın bir kanun gelemez ve saniyen 
kanun müstaceliyetle mevkii müzakereye kondu, İkinci 
müzakeresi de yoktur. 

Yani bugün nazarımızda birinci madde yoktur. 
Gayrimüslimlerle müslümanlar hakkında bir bedeli 
naktî meselesi mevzubahis değildir. Hatta karar Ham
dullah Suphi Beyin beyanatı üzerine verilmiştir. O 
halde bizim için Meclis kararından nükül etmek gibi 
haysiyet şikenane bir vaziyete tahammül kabil ola
maz. Vatanperverlik meselesi, zenginlik fakirlik de
ğildir. Müslümanlık ve milliyet meselesidir. Hâlâ o 
kararda sabit isek, rica ederim, o kararı Heyeti Veki
leye tebliğ edelim, densin ki vatanperverlik canla olur, 
para İle olmaz. 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — O halde tebliğe 
ne hacet var? Heyeti Vekİlenİn derakap tebellüğ et
mesi lâzım gelir. 

REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Etmediğini 
bendeniz istihbar ettim. Onun için hemen bir karar 
verilsin. Heyeti Vekileye diyelim, her tarafa tebligat 
ifa edilsin efendim. (Doğru sesleri) Onun için bende
niz takririmin reye vazınl rica ederim. (Doğru sesleri) 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Bedeli Nak
tî Kanununun birinci maddesinin çok mUnakaşattan 
sonra reddi teklif edildi. Denildi ki; kanunun ruhu 
birinci maddesidir, şu halde bu madde reddedilirse 
heyeti umumiyesi reddedilmek lâzım gelir denildi. Bu 
kanunun müslümanlar hakkında tatbik edilmeyip, sırf 
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hıristiyankra teşmili için rüfeka tarafından teklif edil
di, sonra encümen dedi ki... 

HAŞİM BEY (Çorum) — Gayrimüslim diyelim, 
yahudiler hıristiyan değildir. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Devamla) — Evet 
ikinci bir kanun yapmak külfetinden azade kalmak 
için, bu kanunun birinci maddesi hıristiyanlara tahsis 
edilmek ve diğer mevaddı aynı suretle kabul etmek 
şartiyle bize iade ediniz diyerek kendisi aldı. 

HASAN FEHMt BEY (Gümüşhane) — Bedeli 
Na'ktl Kanununun müzakeresine ait safahata geçmez
den evvel Refik Şevket Beyin takriri hakkında bazı 
mütalaat arz edeceğiz. Bir kere bedeli naktınin ahzi 
hakkında bugün mevcut ve merî bir kanun yoktur. 
Yani bedel almamak asıldır. Heyeti Celüenizden de 
bedel ahzi hakkında bir kanun olmadığına ve istanbul 
Hükümetinden müdevver kanunlar içerisinde bedeli 
nakti ahzine dair bir kanun bulunmadığına göre, be
del almamak asıldır. Bunun için Hükümete tebligat 
icra etmek lüzumsuzdur. Eğer hilafı kanun bedel alı
nıyorsa yapılacak muamele, sual veya istihzahtır. Bİr 
kere Hükümete bedel almayın diyerek tebligat icra 
etmek doğru değildir. Çünkü bedel ahzini temin ede
cek bir kanun mevcut değildir. Bedeli naktî ahzi hak
kındaki kanuna gelince; Refik Şevket Beyin kanunun 
geçirdiği safahata dair verdikleri izahat doğrudur. He
yeti Celileniz, birinci madde reye vazedildi, kabul et
mediniz. Kabul etmeyince kanun reddedildi. Fakat ka
nun sekiz maddeden ibarettir. Yedi maddesinin müza
keresine muhavvel olup olmadığını Makamı Riyaset, 
Encümen ve Hükümetten sordu, onun üzerine encü
men, Mecliste cereyan eden bütün münakaşa ve mü
zakereler, müslümelerden bedel alınmaması etrafında 
olduğu İçin, birinci maddeyi tashihan ve diğer mevad-
dını da İcabı veçhile tadilen getirelim dedi. Heyeti Ce
lileniz bunu kabul etti. Yani reddedilen; kanunun he
yeti umumiyesi değil, birinci maddesidir. Bu itibarla 
reddedilmiş bir şey yoktur. Heyeti Celileniz birinci 
maddeyi kabul etmemiştir, reddedilmiş bir lâyiha da 
mevcut değildir. Şu itibarla lâyiha buraya geldiği za
man, eğer encümen, Heyeti Celilenin arzusuna rağ
men, müslümelerden bedeli naktî alınmak hakkında
ki noktai nazarında musir olduğu takdirde... 

REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Nasıl olur? 

HASAN FEHMt BEY (Devamla) — Esbabı mu-
cibesini izah edeyim. Heyeti Celileniz onu isterse ka
bul eder, İsterse reddeder. 

OPERATÖR EMlN BEY (Bursa) — Nasıl mev
zubahis olur? 

HASAN FEHMİ BEY (Devamla) — Efendim, lâ
yihanın heyeti umumiyesi reddedilmiş olsaydı olurdu. 
Bendeniz yalnız usulü müzakereye ait safahatı arz 
ediyorum. Yoksa Heyeti Umumiyeniz kanunu reddet
mediğine göre, encümen reddetmese bile, gayrimüslim
lere ait olan bedelin müzakeresi esnasında bir arka
daşımız müslümelere de şamil olsun diye bir takrir 
verebilir. Fakat nazarı dikkate alınmazsa o başka. Va
ziyet şudur : Telhis edelim. Bedeli naktî alınmasını 
temin edecek bir kanun yoktur. Hükümet alıyorsa gay
ri kanunî alıyor. Bundan dolayı sual ve istizah lâzım 
gelir, yoksa tebligata lüzum yoktur. Bedeli nafctl hak
kındaki kanun lâyihası reddedilmemiştir. Yalnız müs
lümelere ait birinci maddesi kabul edilmemiştir. Bu
raya geldiğinde müzakeresini icra ederiz. Fazla vakit 
geçirmeye lüzum yoktur. 

ALI ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Efendim, bende
nizin söyleyeceklerini Ati Süruri Bey söylediler. Yalnız 
bir noktayı daha arz edeceğim; Hasan Bey ve Refik 
Şevket Bey kanunun geçirdiği safahat hakkındaki mü
zakereyi izah ettiler. Yalnız bir şeyde ihtisar ediliyor. 
Olabilir ki encümen makûl bir şekil ortaya çıkarırsa 
ve bunun makûl olduğuna karar verirsek, memleketin 
menfaatına olarak, böyle bir şekli kabul etmeyecek 
miyiz? Rica ederim, bu muvafık değildir. Herhalde 
Hasan Beyin dediği gibi, bu kanun lâyihası encümen
den gelir, reddeden bîz değil mi idik? Yine reddede
riz. 

REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Ali Şükrü 
Bey Meni Müskirat Kanununun reddine ait .bir tek
lifte bulunacağım. 

ALÎ ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Zannederim ki 
Refik Şevket Bey arkadaşımız Hasan Beyin İzahatım 
dinlememişler. Ortada reddolunmuş veyahut kabul 
olunmuş bir lâyihai kanuniye yoktur, Lâyihai kanu
niye, ne şekilde olursa olsun, encümene gitmiştir. En
cümenden gelir, Meni Müskirat Kanunu gibi red ve
yahut kabul ulunur. O zaman söz söylemeye hakkı
mız olur, (Doğru sesleri) 

REFlK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Bendeniz red-
dolunan bir meseleyi tekrar mevkii müzakereye koya
cak bir Reisi sani görmek İstemiyorum. Temenni ede
rim ki Hasan Bey bu meselede reislik yapmasın. 

REİS — Rica ederim, şimdi lâyihai kanuniyenİn 
birinci maddesi reddolunmuş, olunmamış; ben yok
tum. Encümene gitmiş. Refik Şevket Bey verdiği tak
rirde diyor kî; Bedeli Naktî Kanunu reddolundu, bu
nu Heyeti Vekileye tebliğ edelim. 

REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Müslüman
lara ait olan ciheti... 
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REİS — Müslümanlara ait olan ciheti reddolun-
mus, bunu Hükümete tebliğ edin diyor. 

BİR MEBUS — Zaten bedel alınmryor <ki. 
REİS — Efendim, rica ederim, söz söylüyorum, 

dinleyiniz. Beğenmediğinizi atın. Açık. olaraik reye 
koyacağım. Şimdi Hükümete tebliğ etmek lâzımdır, 
lâzm değildir diye iki teklif var değil mi? Şu takriri 
kabul edenler ellerini kaldırsın reddolundu. 

3. — AZAYI KİRAM 

4. — İsparta Mebusu Hacı Tahir Efendinin, tem
didi mezuniyetine dair takriri. 

REİS — Bir takrir vardır, okunsun Kâtipler yo
ruldu. Çok gürültü etmeyelim. Efendim müsaade bu
yurun, bir takrir vardır. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Geçen ramazan bayramı münasebetiyle betayı 

teehhül mezunen memleketim bulunan Uluborluya 
gitmiştim. Memlekete muvasalat eder etmez düşma
nın. umum cephelerde vuku balan taarruzu hasebiyle 
Aydın, Nazilli cephesinde vukua gelen bazı tahav-
vülât ve fevkalâde ahval hasebiyle bizzat asker cem 
ve celbi ve silâh tedariki ve firarileri dairei vazifeye 
davet ve irşat maksadiyle Uluborlu kaymakamı Saİd 
Bey ve müftü Tahir Eefendi ve Konya daimi Mecli
si Umumî azasından Mehmet Ah Efendi ile kuraya 
çıkmak mecburiyeti karsısında kaldığımdan ve bu 
vazsifei • vataniyemi İfa etmekle meşgul iken müddeti 
mezuniyetim temdit edilmek üzere Meclisi âlinize 
bir takriri acizi irsal etmiş isemde her nedense vü-
rut etmemiş ve Binaenaleyh takriri acizinin Heyeti 
umumıİıyede kıraat edilmediği ve müddeti mezuniye
timin on yedi gün tecavüz etmiş olduğunu öğren
dim. Müddeti mezkûre, yek nazarda tecavüz görü-

7. — Temettü vergisine zam icrasına dair kanun 
lâyihası ve Muvazenei Maliye ve Kavanini Maliye 
encümenleri mazbataları. 

REİS — Efendim, temettü vergisinin tezyidine 
dair müzafceratın bakiyyesine geçiyoruz, efendim. 
Birinci madde kabul olundu, ikinci maddesine geçi
yoruz. 

MAODE 2 . - 5 Ağustos 1328 ve 1 Şubat 1329 
.tarihli tnevadı kanuniye mucibince yüzde yirmi beş 
hesabiyle alınmakta olan harp vergisi ve Bütçe açığı 

Dr. MAZHAR BEY (Aydın) — Hükümetten bir 
şey istirham edeceğim efendim (handeler) bir şey 
sual edeceğim. 

REİS — Mesele bitmiştir. Kanun lâyihası gele
cek, geldiğinde sözünüzü söylersiniz. 

OPERATÖR EMtN BEY (Bursa) — Bu kanun 
lâyihası çabuk gelsin. 

MUAMELETI (Devam) 

nüyorsa, memleketimin cepheye kurbiyyeti. Denizli 
hadisesi ve maruzatı sabukai meşrua nazarı dikkate 

. alındığında ahvalin doğurduğu bir vazifei mukadde
se ile tecavüzü mezuniyet mecburiyeti ndo bulundu
ğumu, bu muhitin o zamanki ahvali fevkalâdeliğine 
muttali olan Heyeti aliyyenizin kabul ve tasdik ede
ceğinde şüphem yoktur. 

Binaenaleyh on yedi günlük müddetin tecavüzü 
mezuniyet tarzında değil, memuriyet veya temdidi 
mezuniyet şeklinde kabulü zaruri bulunduğu ve işbu 
maruzatım1 dairei intihabiıy esin den Ankara'ya avdet 
etmekte bulunan rüfekayi muhterememizden Ham
dullah Suphi Beyefendinin meşhudu odduğu cihetle 
mazereti mezburemîn Heyeti celilelerince kabulünü 
arz ve teklif eylerim efendim. 

,12 Eylüâ 1336 
İsparta Meteusu 

Hacı Tahir 

•(Divanı Riyasete sesleri). 

KÂTİP — Divanı Riyasete gitmiş, Divanı Riya
set kararını okuyayım (Kabul sesleri). 

REİS — Efendim şu takriri kabul edenler eleri
ni kaldırsın (Kabul olundu). 

senei haliyede istifa edilmeyecektir. Harp vergisi ve 
Bütçe açığma mahsuben bin üç yüz otuz altı senesi 
temettü vergisinin birinci taksiti ile -beraber alınmış 
olan mebaliğ 'birinci madde mucibince zammı icra 
kılınan mekadirden tenzil ve mahsup ediliri 

REİS — Efendim, bu madde hakkında soz söy
leyecek var mıdır? Maddeyi aynen kabul edenler el
lerini kaldırsın. İkinci madde aynen kabul olunmuş-
tWi 

7. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
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MADDE 3. — Yüzde on hesabiyle alınmakta 
olan vilâyet hissesiyle belediye resmi, sabıkı misiilû 
verginin aslı üzerinden istifa olunacaktır. 

REİS — Efendim, üçüncü madde hakkında söz 
söylemek isteyen var mı? 

RASİH EFENDİ (Antalya) — Efendin», üçüncü 
madde de vilayet hissesi olan zamaomden hiç hır şey 
ikrar edilmiyor. Yalnız aslından alınmakta olan vi
lâyet hissesi ipka ediliyor. Bu ise şimdiye kadar ka
nunen tevsii mezuniyet vermen vilâyetlere, tevsii me
zuniyet esasına müstenit olarak verilen salâhiyetler
den, yani icrasız kalan salâhiyetlerden şu fırsattan 
yine müstefit olamıyor demektir. Madam ki bir zam 
yapılıyor vergiye, nasıl ki idarei umumiye müstefit 
oluyorsa idarei hususiye de, aslında, müstefit olduğu 
miktarda müstefit olmalı ve olması icabeder. Çün
kü bugün idarei umumiye ne kadar müzayeka İçin
de ise, hafta geçmez ki idarei hususiyenin de, bilhas
sa mualliminin maaşları için Meclisimizde bir mü
zakere cereyan etenesin, 

Binaenaleyh bendeniz üçüncü maddenin şu şekil
de tadilini teklif ediyorum : Birinci madde mucibin
ce icra kılınan zamaimden yüzde on vilâyet hissesi 
olarak tefrik edilecektir (Çok olur sesleri). Temettü 
vergisine edilen zamaım vardır, teklifim ikinci bir 
zam değildir. Yani o zamaİmin yüzde onu vilâyet 
hissesi olarak tefrik edilecek, yüzde doksanı yine 
idarei umumiyeye kalıyor. Verginin aslından yüzde 
on hesabiyle vilâyet hissesi istifa olunan 'kısım, sa
bıkı misillû ahzodunacaktır. Bendeniz bu kanaatta-
yum. Heyeti um um iyede idarei hususiyelerin 
müzayekalarını mükerreren arzettiğim gibi, muallim
ler maaşatı müzakeresinde zannediyorum, Heyeti 
aliyeniz epeyce kanaat getirdi. Yüzde on çok değil
dir. Yüzde doksanı idarei umumıyelere kalıyor, onu 
da İdarei hususiyelere. İdarei hususiye başka bir şey 
değildir. Memleketin daha ziyade müstefit olacağı 
bütçenin müsmir kısmı idarei hususiyelerdedir. Bu
gün idarei hususiyelerde gayri müsmir 'kısmı, sırf 
maaşat kısmıdır. İdarei umumiyeler de, idarei uusu-
siyelere yabancı olarak bafcmamalı, idarei hususiye 
olanlarda, maarif olanlarda nafıa olanlarda, sıhiye 
olanlarda, ziraat olanlarda, idarei umumiyeyi düşü
nürken... 

BtR MEBUS BEY — İdarei hususiyeyi lâğve
deceğiz. 

RASÎH EFENDİ (Devamla) — Memleketi de 
lâğvedelim. Takririmi takdim ediyorum. Zammiya-
tın yüzde onu idarei hususiyelere aittir, İkinci bir 

kısmı daha Heyeti aliyyeniz ağır görür (Doğru ses
leri). 

REİS — Efendim buna dair söyleyecek var mıV 
MALİYE VEKİLİ FERİT BEY (İstanbul) — 

Efendim, Heyeti aliyenizden bir şey rica edeceğim. 
Vaktiyle tahsil edebildiğim şu kısmın bugün bir kıs
mının geri alınmamasını istirham ederim. Vilâyet 
hisselerine bir zam yapmak arzu ediyorsanız, vilâyet 
hisselerine biz aynı suretle ayrıca bir zam yapalım. 

RASİH EFENDİ (Antalya) — Yok o vakit çok 
kabarır. 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY — Çok yapmaz 
efendim, vilâyet hisseierine biz niçin yeni zam yap
madık, yahut bunu ne için düşünmedik? Malûmu 
âliniz vilâyet idarei hususiyelennin bilhassa tetviri 
umur edememesi, kendilerinin varidatlarını tahsil 
edememelerin dendir. Fakat o varidata burada ilâve 
buyuracağınız yüzde on ile çaresiz olmak tasavvur 
olunuyorsa bu, yanlıştır. Bu ihtİyacatı hususiyenin 
tuzu, biberi bile olamayacaktır. İhtİyacatı hususiye 
hakikaten vasidir ve Hükümet vadetti. Heyeti aliye-
nize müstacelen idarei hususiyelere ait bir kanun tan
zim ve takdim edecektir. Bu 'kanunda nazarı dikkate 
alacağımız en birinci nokta, idarei hususiyelere ve
rilecek hidemat ile o hidemata müsait olacak dere
cede kudreti maliyeyi temin etmek olacaktır. Binae
naleyh ihtimalki umumî bütçeden tefrik edilecek hi
demata mukabil olmak üzere, idarei umumiyenin 
varidatından bir kısmı da idarei hususiyelere terk 
edilecektir. Bu, gayet tabii bir şeydir. 

Fakat bizim arzumuz, umumî bütçe ile idarei 
hususiyeler bütçesinin birbirine tedahülden kurtarı
larak, her birinin müstakil bir bütçe haline ifrağıdır, 
Küsuratı munzammalar, burada olduğu gibi, tatbikat 
cihetiyle pek güzel neticeler tevlit etmemiştir. Bugün 
idarei hususiyelerin zarurî olarak idarei umumiye-
den alacağı mebaliğ bunun en celi bir burhanıdır. 
Binaenaleyh istiyoruz ki idarei hususiyeler başka ze
minde ve başlka esaslara müstenit vergilere sahip ol
sunlar ve idarei umumiyeler de yine başka zemin 
üzerinde, başka esas üzerinde vergilerini cibayet et
sinler. İşte bu nbktai nazarı düşünerek ve bu gün 
maalesef idarei hususiyelerin paraları, heyeti mec
muanızın daima İddia buyurdukları gibi, idarei hu
susiye memurlarının, muhasebei hususiye müdür ve 
memurlarının maaşatı nı eda etmeye masraf olduğu 
İçin, bir ıslahatı lâzime yapılmadan evveli bu husus
ta yeni bir zam yapmamağı daha muvafdc bulduk. 
Heyeti mecmuasının ıslah edilmesi muktazi iken, tu-
tupta böyle bir şeyi yeni bir bidat olmak üzere ka-
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bul etmemeği teklif ediyoruz. Sonra yine tekrar edi
yorum. Heyeti âliyeniz arzu buyurum yüzde on vi
lâyet hissesini tezyit edebilir. Fakat çok istirham ede
rim. Bütçemizin açığını bir taraftan kapatmaya çalı
şırken, bir taraftan tezyit edecek bir tısul kabul ve 
terviç buyurulmasın. Bunu rica ve istirham ederim. 

RASİH EFENDİ (Antalya) — Efendim Maliye 
Vekili Beyefendi, bütçemizi tevzin için bulduğumuz 
varidattan tenfeat yapmayahm diyorlar. Fakat umu
mî bütçeyi düşünmekte olan bu Meclis; hususî büt
çelerin bu gün geçirmekte olduğu safahatı da takip 
etmek mecburiyeti karşısmdadır. Çünkü memleke
tin, hususî bütçelerin idaresinde bir çok müessesat 
nafıası vardır. Bugün maaşat verilmemesi yüzünden 
o müessesat kapanmak üzeredir. Binaenaleyh mem
leket bu müessesatı nafıadan İstifade edememekte
dir. Bunu düşünmek, nasıl ki, umumî bütçeyi teva
zün ettirmek için Maliye Vekili Beyefendinin bir dü
şüncesi ise, memleketin müessesabnı düşünmekte bi
zim başaracağımız bir iştir. Binaenaleyh mademki, 
bu vergiye zamuhn yapılıyor, bundan yüzde onu 
muhasebei hususiyelere verilmelidir, 

REİS — Efendim bir iki takrir vardır. 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY (istanbul) — 
Efendim, bendeniz Dahiliye Vekili değiüm. Dahiliye 
Vekili olmuş olsaydım, şimdiye kadar size, İdarei 
hususiyeye ait bulunan teşkilât ve ona ait ve onla
rın haıkikaten müsmir bir surette İşletilebilmesini te
min edecek lâyihai kanuniyeyi taktim ederdim. Şim
di efendim, bu mesele; demincek arzetmiş olduğum 
veçhile, tekrar böyle bir ilâve ile tashih ve ıslah edi
lecek bir iş değildir. Tekrar ettim ki; idarei hususi-
yeler İçin lâzımgelen bütün ıslahat bir muvazene 
dahilinde takip edilmek lâzım gelir. Simdi burada 
takip ettiğimiz mesele, bütçeyi tevzin etmek üzere 
Maliye tarafından tasavvur edilen şeylerin kabul 
veya ademi kabulü meselesidir. Onu çok istirham 
ediyorum ki, benim işimi bozmayınız. Yahut yüzde 
onunu veya yirmisini tenkis buyurmayınız veyahut 
heyeti umumiyesiyle lâzımulıslah olan bütçeyi iste
yiniz. Onu da dairei mahsusası takdim edecektir. O 
zaman kabul buyurursunuz. 

ZBKAI BEY (Adana) — Efendim, temettü ka
nunu bittabi Heyeti âliyeniz mütalaa buyurdular. 
(işitmiyoruz sesleri). Temettü kanununda esas, se
nelik temettünün yüzde üçü nispetinde vergi atmak
tadır. Malûmu âlileri, bu nispet pek azdır. Mesela 
aşar vergisini sekizde bir itibariyle vermekte olan 
köylülerimiz nazarı itibara alınırsa, tüccarımızın te-

mettülerinde yüzde üç değil, yüzde beş, yüzde altı 
nispetinde temettü vergisi vermeye imkân müsaittir. 
Binaenaleyh bu esas nazarı iti bar e alınırsa bendeniz, 
Efendi Hazretlerinin demin buyurdukları, gerek vi
lâyet hissesinin, gerek belediye hissesinin zammı için, 
maliye hissesinde olduğu gibi, ayrıca bu hisselerin 
temettü vergilerine bir nispet dairesinde zammını 
teklif ederim. O yolda maddei kanuniyemn tadilini 
teklif ederim. Bu suretle hem Maliye müstefit olur, 
hem de mesele müsait bir şekil almış olur. 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY (istanbul) — 
Doğrudur, bendeniz kabul ederim. 

RElS — Basri Bey söz sizindir. 
HASAN BASRİ BEY (Karesi) — 1329 tarihin

de teşekkül eden devairi hususiye müessesatı maale
sef hala övey evlat telakki ediliyor, Rasih Efendi 
Hazretleri, vilâyatın nafıasını, ziraatinî, ticaretim, 
ilmini, irfanını, her şeyi teinin eden devairi hususiye 
müessesatıdır buyurdular ki, pek doğrudur. 1329 se
nesinde bir kanun yapıktı. Adeta vilâyatın ağzım 
tutmak için tanzim edilen bu kanun, noksanJyle be
raber, birşeydi. Maalesef idarei umumiyenin işgali 
yüzünden hakikiyle tatbik edilemedi. Beklenen se-
merat iktitaf ohınamadı. idarei hususiyenin ruhunu 
para meselesi teşkil ediyor. Bir çok hayalî rakam 
ile vüâyata varidat gösteriMiği halde, bu varidatın 
vakit ve zamaniyle verilmesi hususunda idarei umu
miye adeta taannüt göstermiştir. Vilâyatta bulunan 
defterdarlar, muhasebeciler daima idarei hususiyeyi 
baltalamakla zevk almıştır. Madem ki, temettü ver
gisine bir zam yapıhyor, vüâyata da bu zamma gö
re bir hisse ifraz etmek elbette lâzımdır. Elzemdir. 
Aslından verilen hisse, bittabi zammından, ferinden 
de verilmek icabeder. 

Binaenaleyh Rasih Efendi Hazretlerinin teklifine 
bütün mevcudiyetimle bendenizde iştirak ederim, 
Ferit Beyefendi Hazretleri Maliye umurundan fazla 
mesaiye vakit buluyorlarsa, böyle Dahiliyeye tariz 
edeceklerine, lütfen 'idarei bususiyelerin ıslah ve te
kâmülü için de bir lâyiha takdim etsinler ve bu lâ
yihai müdafaa buyursunlar. 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY (istanbul) — 
Bütçeyi tevzin ettikten sonra veririm. 

RBtS — Efendim, zannedersem mesele tavazzuh 
etti. Şimdi tadile ait veyahut kabule ait takrirler 
var. Tadile ait takrirler okunacak : 

Riyaseti Celileye 
Üçüncü maddenin berveçhi âti tadilini teklif ey

lerim : 
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Yüzde on hesabiyle alınmakta olan vââyet his-
sesâyle belediye resmine de birinci maddede muhar
rer nispet dairesinde zamaim icra kılınacaktır. 

Adana 
Zekâi 

Riyaseti Celileye 

Temettü vergisine zamma ait kanunun üçüncü 
maddesinin berveçhi âti tadilini teklif eylerim : 

Birinci madde mucibince icra kılınan zamaimden 
yüzde onu vilâyet hissesi olarak tefrik edilecektir. 

Verginin aslından yüzde on hesabiyle vilâyet his
sesi ve belediye resmi olarak istifa olunan kısım, 
sabıikı müsüllü ahzolunacafctır. 

Antalya 
Rasih 

B, M. M. Riyaseti CelÜesine 
Temettü kanununun üçüncü maddesinde zamdan 

istisna edilmiş olan vilayât hissesinin de beş misli 
zamma tâbi tutulmasını teklif ederim. 

2 . 9 . 1336 

Aydın 
Mazhar 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY — Rasih Efen
dinin teklifi gibi. 

RStS — Görüyorum ki, idarei hususiyeye şu kı
sımdan yüzde on ayrılmak için teklif var. (Tekrar 
okunsun sesleri). (Kâtip tekrar okur). 

REİS — Rasih Efendinin takririni kabul eden
ler lütfen ellerim kaldırsın, kabul olundu. (Aksini 
koyunuz sesleri). 

REİS — Efendim Riyasetçe bir şüphe yoktur. 
(Kabul olunmadı sesleri). 

HÂŞİM BEY (Çorum) — Vilâyet hissesi bu ge
len kısımdan başkası... 

ALİ SURURt EFENDİ (Karahisanşarkî) — Ra
sih Efendinin kabul olunan teklifinden maksatlarına 
göre : Sabıkı misüllü tabirinden sonra (Verginin as
lı üzerinden) fıkrasının ilâvesi lâzımdır. Eğer kendi
leri kabul buyurayorlarsa o suretle ilâve edelim, 
Çünkü iki kat zam gibi oluyor. 

REİS — Efendim, şimdi üçüncü madde hakkın
daki tadil takriri nazarı kibare alınınca, takrir encü
mene gidecek, asıl madde ile meze olup gelecek. Ma
liye encümeni lütfen bunu yapsınlar diğer iki takrir 
daha var. Bunlar da reye vazoüunacafc. 

(Zekâi Beyin takriri tekrar okundu) : 

MALİYE VEKİLt FERİT BEY — İşte bu tam 
muntazam bir madde. 

REİS — Efendim şu takriri kabul buyuranlar 
ellerim kaldırsın. Kabul olundu. Pekâlâ bu da ka
bul olundu. 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY — Onu da en
cümene veriniz. 

BİR MEBUS BEY — Aksini reye koyunuz. 

MALÎYE VEKİLt FERİT BEY — Encümene, 
oda kabul olundu. 

(Aydın Mebusu Mazhar Beyin takriri tekrar 
okundu) : 

(Bu da aynı mealde encümene gitmeli sesleri). 

REİS — Bu takriri nazarı itibare alanlar ellerini 
kaldırsın. Nazarı titibare alınmadı efendim. Bes da
kika teneffüs... 
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İKİNCİ CELSE 

Açılma Saati : 3,30 BacLezzeval 

REİS : Reisteanİ Veküi Vehbi Efendi Hazretleri 

KÂTİPLER ; Feyyaz Âli Bey (Yozgat), Refik Bey (Konya) 

REİS — Efendim, celseyi açıyorum. Üçüncü 
madde tadile gitmişti. Nazarı itibare alınan takrirle
re nazaran tadil olunup gelecekti. Gelmiş, Encü
men tadil etmiş, onu okuyacağız, 

MADDE 3. — Yüzde on hesabiyle alınmakta 
olan vilâyet hissesryle belediye resmine de birinci 
maddede muharrer nispet dairesinde zatnaim icra 
kılınır. (Hayır sadaları). 

HASAN BASRİ BEY (Karesi) — Efendim, ka
bul ettiğimiz şekil bu şekil değildir. 

RBÎS — Efendim, anlaşılmadı ise bir daha okun
sun. (Ekseriyet yok sadaları). 

BİR. MEBUS BEY — Millete vergi tarhedüecek, 
bu kadar kişi ile ittihazı karar edilir mi? 

REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Evvelce 
yüz kuruş temettü vergisi veren bir zat bu kanun 
mucibince beş yüz kuruş verecek. Belediye resmi 
evvelce yüzde on kuruş verirken, beş yüz kuruş te
mettü miktarı olan bu madde üzerine elli kuruş mu 
verecek, belediye resmi ile? 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY (İstanbul) — 
Evet 

REFİK ŞEVKET BEY (Devamla) — O halde 
temettü vergisini verecek zatın vereceği bedel beş 
yüz kuruş, (50) kuruş ta vilâyet hissesi, bu gün yüz 
kuruş vergi veren bir adam, bu kanun çıktıktan son
ra (550) kuruş verecektir. 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY (İstanbul) — 
Evet. 

Esasen affettiğimiz yüzde elli vardır. Onu affe
diyoruz, beş yüz kuruş veren zat beş yüz elli verme
yecektir. Bu gün yüz veren beş yüz kırk derecesin
de verecek, yani beş yüz elliyi bile bulmaz, bu ka
bul edilen kısım ile... 

REİS — Maddeyi okuyoruz, (Ekseriyet yok sa
daları). 

HASAN BASRt BEY (Karesi) — Demin nazarı 
dikkate alınan Rasih Efendinin takriri böyle değil
di, Ahaliden yüzde on almak demek, bu nispeti bir 
miktar daha artırmak demektir. (Hayır, hayır sada
ları). 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY — Hayır. 
REİS — Efendim, üçüncü maddeyi, encümen

den tadil olunup geldiği veçhile kabul edenler lüt
fen ellerini kaldırsınlar,.. Ekseriyetle kabul olundu, 

BİR MEBUS BEY — Ekseriyet yok tadat edi
niz. 

REİS — Saydık efendim, sen de say, bir daha 
sayalım, (Ekseriyet yok sadaları). 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY — Var efen
dim, ekseriyet yok deseniz de var. 

REİS — Seksen beş kişi var, ekseriyet var mı 
yok mu? (Var efendim sadaları). Üçüncü madde ta
dil veçhile 'kabul olundu. Dördüncü maddeye geçi
yoruz. 

MADDE 4. — Birinci madde mucibince tahak
kuk eden nıebaliğin elyevm tahsili lâzımgelen kısmı 
iki taksitte olarak eylül sene 1336 ve kânunuevvel 
mi oh iptidasında istifa edilecektir. 

REİS — Bu madde hakkında söz söyleyecek var 
mı? 

REFİK ŞEVKET BEY (Sanman) — Edilir de
meli. 

NBBİL EFENDİ (Karahisansahip) — Taksit za
manlarını değiştirmek lâzrm. Çünkü taksit zamanla
rı arasında pek az bir fasıla vardır. Birinci taksit 
temmuz nihayet indedir. 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY — Hangi tem
muz? 

(NBBİL EFENDİ — Geçmiş temmuz. 
REİ'S — Etendim, dördüncü maddeyi kabul eden

ler ellerini kaldırsın. Kabul olundu. 
MADDE 5. — Şu'hur ve kasabat civarında ibuhı-

nan değirmen, f aibrika ve müessesatı sınaiye vesaıire, 
köylerde dahi bulunsalar, senei haliye için temettü 
vergisi ile mükellef olacaklardır. Bu suretle tahakkuk 
eden temettü vergisi teşrinievvel 1336 ve kânunuevvel 
1336 iptidasında olmak üzere iki taksitte tahsil oluna
caktır. 

HAŞİM BEY (Çorum) — Deminki gibi o da onun 
aynı. 
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MALİYE VEKİLİ EERİİT BEY — Efendim, bu
nu izah edeyim. Temettü kanununda malûmu âliniz 
şehirler sınıflara takskn< edilmiştir. Bu sınıfların tayin 
ettiği miktarın daha dununda bulunan koyla: müstes
nadır. Şimdi böyle müstesna olduğundan dolayı binisi 
tutmuş, bilhassa cereyan eden sudan vesaireden istifa
de etmek üzere köyün yanma götürmüş, büyük bir 
fabrika -kurmuş, 'büyük bîr değirmen kurmuş, fakat 
büyük bir kasabanın yanında atmadığı ve böyle akar 
sular gibi büyücek bir tajbiat kuvvetinden İstifade et
tiği cihetle şüpbesizki bu adamdan temettü vergisi aûn-
mak lâzım. Halbuki bu güne kadar bunu yapmazlardı. 
Bu, gayet 'büyük bir haksızlıktır. Binaenaleyh biz 'bu 
madde ile 'bu haksızlığı tamir etmek istiyoruz. Şehirlere 
tebaiyet ederek böyle değirmenler, fabrikalar vesaire 
müstesna olamaz. 

«(BFftt ŞEVKÎET BEY CSaruhan) — Maddede 
(̂ vesaire) kelimesi var, ne demek istiyorsunuz? 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY — Müessesatı 
sınaiye olabilir ki meselâ içerisinde mensucata mü
teallik bir şey 'bulunur. 

'HAMDİ NAMIK «OY (temit) — Efendim, ben
deniz de köy değirmenlerinin 'istisnasını teklif edecek
tim. Köy değirmenlerinin müstesna olmasını 'Maliye 
Vekili Beyefendi kabul ettiler. Bendeniz de teşekkür 
ederim. Yalnız bendeniz 'bu maddeyi biraz müfohem 
görüyorum ve bu şekilde Hükümet İçlin muzırdır. 
Çünkü diyorlar ki; şehir ve civarında bulunan değir
men, fabrika vesaire. Şimdi (Civar) kelimesi maOÛmu 
âtiniz 'bir hudut mukabili tayin edilmediği için, acaba 
kasabalara yarım saat mi? Bir saat mi, iki saat, beş 
saat mi? 'Binaenaleyh bu (civar) kelimesi tamamİyle 
kaldırılmalı. Çünkü müsaade 'buyurunuz, bazı eşhas 
veya müessesat namına şehir veya kasabalar haricinde 
üş saat, beş saat, on saat mesafede bulunan değir
menlerden Hükümetin istifade etmemesi, temettü al
maması doğru değildir. Binaenaleyh maddenin birinci 
fıkrasının şu suretle tadilini teklif ederim': 

'Köylerdeki su değirmenleri - ki istisna, -buyurmuş
lardı - müstesna olmak üzere, bilûmum değirmen ve 
müessesaiı sınaiye senei haliye için bilumum tdkâöf 
ile mükellef olacaklardır. (Civarında) kaydının tayyı 
icap eder. Çünkü mühimdir. 

{Civarında kelimesinin yerine haricinde kelimesinin 
sadafarı.) 

MALÎYE VEKİLİ FERÎT BEY — (Civarında) 
değil (Haricimde) olacak, yanlış yazılmış. 

M. M. FUAT BEY (Çorum) — Sehvi mürettip-
olarak (civarında) denilmiştir. 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY — Şehir ve kasa
balar haricinde bulunan diye tashih edibin. 

REtS — Şu yolda tashihini kabul buyuruyor mu
sunuz? Reye koyacağız başka söz İsteyenler var mı? 

ALİ SÜRURt EFENDİ (Karafoisarışarki) — Bİr 
kelime arz edeyim (kânunuevvel iptidasından) diiyor 
(iptidalarında) olacak. 

MALÎYE VEKİLİ FERİT BEY — Peki efendim. 
REİS — Maliye Vekili Bey de o suretle tashihini 

kabul ediyor. 
SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozga*) — Beşinci 

maddede (Şehir ve kasabalar haricinde bulunan değir
men vesaire köylerde dahi bulunsa da senei hafiye 
için temettü vergisi ile mükellef olacaklardır diyor. 
Şu halde köylerde temettüden müstesna olan ve sene
vi iradı masarifi tam'İriyesİni bile koruyamayan de
ğirmenler müstesna mıdır, değil midür, soruyorum? 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY — Bu, temettü 
kanununda musarrahtır. 

SÜRURt EFENDİ (Karahis arışa rkİ) — Hayır de
ğildir. 

HA'ŞtM BEY (Çorum) — Efendim, bendeniz ge
çen seneler Konya'da, Çumra'da hastoelvazife bulun
duğum sırada görüyorum ki bir iki üç tane dakik fab
rikası vardı. Nahiye merkezine yarım saat mesafede 
bulunuyordu. Sahipleri 'buradan on, on beş bin lira pa
ra alıyordu. 'Sebep nedir kî bu adam temettü ile mü
kellef olmasın? 'Sonra, bu gibi -bir çok köyler var. Bun
lardan niçin alınmasın? Binaenaleyh Maliyenin ve en
cümenin teklifini kabul edin. (Ettik efendüm sadatart.) 

REFHK ŞEVKET BEY .(Saruhan) — Efendim, ben
deniz bir şey arz edeceğim. 'Bu maddede manasız ola
rak ^Vesaire» tâbiri var. Kanunlar ne demek istedikle
rini tasrih ederlerse, gerek memurlara gerek mükellef 
olanlara vazifelerini göstermiş olurlar. Şimdi «Saire» 
tabirinin acaba bir ara'ba yapmak üzere köyün biri
sinde bir imalâthane - ki, müessesatı sanaiyedir, bu 
bizim içimizde henüz daha terakki etmemiştir - acar 
ve orada araba yapan veyahut nalbantlık eden bîr 
adama bunun şümulü olacak mı? Binaenaleyh (Mü-
essesat vesaire) tâhüri mâna itibariyle pek çok yanlış
lıklara sebep olur. Onun için diyorum. (Saire) tabirini 
ilga edelim. Müessesatı sanaİ ye kâfidir. 

HA^tM BEY (Çorum) — Müsaade buyurur mu
sunuz? Bendeniz birsey daha arz edeyim. Refik Şev
ket 'Beyin buyurdukları hakikaten nazarı itîbare alın
mak lâzımgetir. «Şehir ve kasabalar haricinde bulu
nan değirmen, fabrika» denilmiş. ^Değirmen» sözü
ne hacet yok. (Dakik fabrikaları) ile (Müessesatı sı-
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narye) dersek o kifayet eder zanoederim. (Kereste fab
rikası var sesleri.) 

HA$tM BEY (Çorum) — Sair müessesatı sınaîye 
diyelim. 

MAZBATA MUHARRİRİ FUAT BEY {Çorum) 
— 'Efendim bu, mutlaka dakik değirmenlerine mün
hasır değildir. Olur ki pirİnçUMer olur, sonra debağ-
hane olur, tuğla fabrikası o4ur. ©aha 'buna mümasil 
bir çok müessesatı sınaiye olur. Binaenaleyh «Saire» 
kelimesi şu (MÜessesat) kelimesini daha ziyade tav
zih ve teşmil ve tefsir ediyor. Onun için bakası daha 
müreccehtir. 

Altf SÜRURİ EFENDt (Karahisarışarfci) — Efen
dim, bu maddenin Heyetli Vekilece pek acele alarak ka
leme alındığı ve encümenlerde de iyice tetkik edilmedi
ği anlaşılıyor. Çünkü bu madde de (Değirmen, fabri
ka ve müessesatm temettü vergisiyle mükellef oldu
ğu) yazılıyor. 'Mükellef olan değirmen, fabrika de
ğildir. Ontarı •iletenlerdir, binaenaleyh bu suretle ta*s-
hm edilmelidir. 

MAZBATA MUHARRİRİ FUAT BEY (Çorum) 
— Efendim bu, taJbii'dir, Malûmu devletiniz, temettü 
'Vergisi eshabı ticaretten alınır. Fakat bu artık zeban-
zet olmuş, müteamel bir tabirdir. Maksat; tamettüaita, 
tâ'bi müessesatı sınaiiyelerdir. Onun İçin tabdr böyledir. 
Çünkü o tüccar; o müessesatı sınaiyeden istifade et-
mök suretiyle temettü vergisi verir. Bu, yalnız bu tamı
na mahsus değildir. 

MAIİYE VÖKÜUÎ FERİT BEY — Efendim ka
nuna bakınız. Hatta eski kanunun on birinci fıkra
sında (Bedeli icarı üç bin kuruşa tecavüz etmeyen de
ğirmenler) denmiştir. 

MAZBATA MUHARR-ÎRÎ FUAT BEY (Çorum) 
— Değirmen demet, değirmen esbabı demektir. 

TUNAU 'HlUMl .BEY (Bolu) — -Efendim köy-
-terdeki değirmenler bu maddede daha değtt. Halbuki, 
nerelerde dönmüş, dolaşmış, gezmişsem, değirmenle
rin lâafcal yüzde yetmiş beşinin gayrimüstümlerin elin
de bulunduğunu görmüşüm. Hatta diyebilirim 'ki, yüz
de doksan kadar Meriye varır. Binaenaleyh katiyen köy 
değirmenterinden dle temettü alınmasını teklif ediyo
rum. 

BÛBStfM ATAÜAY 'BEY (Kütahya) — Kanunlar
da sarahat bulunursa şüphesiz ki, o kanunun tatbiki 
daha kolaylaşmış olur. (Müessesatı sınaîye) tâbiri müp
hemdir, Bunun içerisine halı tezgâhları da girer, ka-
dınlar tarafından, erkekler tarafından tesis olunan mü-
essesei sınai yeler istfena edilecek mi, edilmeyecek mi? 
Şüphesiz kü, bunu bilmezler, tefsire kalkarlar, halı 
tezgâhlarından para almaya kalkarlar. Sonra 'bazı 

erkekler tarafından, meselâ sekiz, on erkek toplanır, 
bir arada bez dokurlar. Bunlarda müessesatı sınaiye 
kısmından mıdır, değil mıidir? Bunlar tasrih edilmeli ve 
tasrih etmeyipte böyle müphem bırakırsak bir çok 
İzah ve 'istizaha mahal bırakılmış öhır. 

MAHMUT SAİT BBY (Muş) — Efendim, ben
denizin bu madde hakkında maruzatım «Saire» tav
sifinin lüzumudur. Maamafîh {Vesair müessesatı sı-
naiyei mütenevvia) şekline kalbini teklif ediyorum. 
Bir de efendim fıfcrati saniyesi, tahakkuk eden temettü 
vergisi teşrini evvel iptidalarında miat; dördüncü mad
dede muharrer miattan ayrı bir miat tayini, tahakkuk 
İtibariyle ise beis yok, fakat tahakkukatm nrüceddeden 
icrası (itibariyle ise tayyını teklîf ediyorum. 

RiEtS — Efendim, tadil takrirleri var. Onlan d u 
yacağız. Söz söyleyecek 'var mı? '(Yok. kâfi sesleri.) 

Riyaseti Celüteye 
Beşinci madde fıkraİ ulâsına (Müessesatı sınaiye 

vesaire) fıkrasının '(Vesair müessesatı sınaiye! mü
tenevvia) şekline kalben tadilini teklif ederim 

Mu$ 
Mahmut Saiit 

•Beşinci maddenin' «(Bu suretle tahakkuk eden.... 
olunacaktır.) Fıkrai sınaâyesi miadı tahsilin dördüncü 
maddede muharrer bulunmasına nazaran lâğvotdu-
ğundan tayyını teklif ederim. 

Muş 
'Mahmut 

Makamı Riyaseti Celileye 
Beşinci maddenin ikinci satırının şu suretle tadiiîr 

ni teklif ederim. (Dakik vesair müessesatı sınaiye fab
rikaları) ibaresinin tasrihi kâfidir. 

Çorum 
Haşini 

B. 'M. M. Riyaseti CeMesİne 
Kanunun beşinci maddesinin birinci fıkrasının 

(Köylerdeki su değirmenleri müstesna olmak üzere bi
lûmum değirmen, fabrika, müessesatı smaiye vesaıire 
•seaej halliye İçin temettü vergisi ile m'ükellef olacak
lardır.) Şekline tadil ve İfrağını teklif ederim. 

31 îEylüJ 1336 
îtzmit Mebusu 

Haindi 
B. M. M. Riyaseti Celitesme 

Ufak mikyastaki koy değirmencilerinin dahi te
mettü vergisine tâbiiyeti mânası çıkarılmamak üzere 
beşinci maddenin berveçhiâti tadilini teklif ederim, 

ti Eylül 1336 
Biga Mebusu 

Memet 
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(MİAIDDE 5. — Şehir ve kasabalar haricinde bu
lunan de|irmen, fabrika ve müessesatı sınaiye vesaire 
Köylerde dahi bulunsalar esbabı senei haliye için temet
tü vergisi tfe mukeHef olacaklardır. Bu surede tahak
kuk eden temettü velisi teşrinievvel sene 1336 kâ
nunuevvel 1336 İptidalarında olmak üzere iki taksitte 
tahsil olunacaktır. 

(B. M. M. Kiyaseti Cetüesme' 
(Beşinci maddedeki tmkssesatı sınaiye tâbiri mut

lak ve müphem olduğu »netle tasrihi içm kanunun en
cümene havalesini teklif eylediğini maruzdur. 

21 Eytül xm 
Kütahya 

(Besini Atafey 
Kiyaseti CelUeye 

(Beşmci maddenin bervechiâti tadüni tekfil eyle
rim; 

•MADDE 5. — Şehir ve kasabalar haricinde bu
lunan değirmen, fabrika ve (Sanayii beytiyeden ntaa,-
da) müessesatı sınaiye köylerde dahi bulunsalar..... 
Mhı. 

Adana 
Zekâ) 

B. M. M. Rliyaseti CeİİIesine 
Beşinci maddedeki <jŞuhur ve fcasabat cfvarmdla, 

bulunan) f flcrasınm tayyını teklif ederim. 
Boîu 

Tunalı Huni 
RBÎ5 — Şimdi efendim birer, birer reye koyaca

ğım. 
IJKâttp Muş mebusunun takririni okudu): 
REİS _ Kabul ediyor musunuz? Şu teküf* ka>-

buj edemer eüerini kaldırsın. Kabul olunmadı. 
<Yme (Mus Mebusu iMahmut Beyin ikinci takririni 

okudu). 
REİS — $ ı veçhile tadilini kabul edenler ellerini 

kaldırsın. Kabul olunmadı 
^Haşİm (Beyin takriri okundu):' 
<Ret «adaları). 

RFJİS — Efendim, Başım Beyin tada tekitöoi ka
bul buyuranlar enerini kaldırsın. Kabul olunmadı. 

t̂zmit Mebusu Hamdî Beyin takriri tekrar okun-
du). 

HASÜM !BEY .(Çorum) — Fabrika dersek su değir
meni demeye hacet yoktur. 

MAIUYE VEKİLİ FERtfT BEY — Musarrahtır. 
Efendim, tenvir edelim. 

(REİS — Tenvire ne hacetî Takriri kabul edenler 
ellerini kaldırsın diyorum, etter kalkmıyor, 

MALİYE VEKİLİ FtâRİT BOY — Lüzumu ol
madığına dair söz söylemiyeyim mi? 

M. M. FUAT BEY <Çorum) — Encümen iştirak 
eder efendim. 

REİS — Kabın edenler ellerini kaHdırsın. Kabul 
olunmadı. 

(Adana Mebusu Zekâi 'Beyin takriri tekrar okun
du). 

IMALÎYE VEKİLİ FERİT 3FJY — 'Bendeniz ka
bul ederim. (Kabul sadalart) 

REİS — Erendim, Maliye nazın bu takririn na
zarı ftfbare alınmasını rica ediyor. Nazarı itibane alan
lar ellerini kaldırsın. Kabul eddtdL Bu veçbJle tadil 
olunsun gelsin. 

BtR MEBUS ©EY — Efendim, artık tadM olu
nup gelmeye hacet yok, aynen kabul olunur. 

REİS — Pek iyi, aynen kabul olundu. Daha tak
rirler var efendim, usanmıyahm. 

{Besim Atalay 'Beyin takriri tekrar okundu), 
RFJttS— 'Bu takriri kabul edenler lütfen ellerini kal

dırsın. Kabul olunmadı. Refik Şevket Beyin takriri var. 
REFİK ŞEVKET BEY <5arufcan) — Zekâi Beyin 

takrirle maksat temin otundu. 
REİS — Geri mi alıyorsunuz? 
RiEFfK ŞEVKET BEY — Evet (Takrir iade edil

di). 
RIFJltS — Efendim, Refik Şevket Bey, takririm ge

ri alıyor. 
iflBiga Mebusu Metnet Beyin takriri tekrar Kâtip 

Bey tarafından okundu). 
REİS — Efendim, su takriri kabul edenler yani 

nazarı İtfbare almak isteyenler ellerim' kaldırsın. Na
zarı 'İtibare alınmadı. 

KARESİ MEBUSU BEY — Kabul edildi efen
dim, deminki île birdir. 

(RI0İS — Efendim, maddeyi reye koyuyorum. 
TtKNÂLT HMJMİ BEY <Botu) — Efendim taktirim 

var. 

REÜS — Öyle ise o takrir bir dalha okunsun. 
^Tunah Hilmi Beyin takriri tekrar okundu). 
REİS — Kabul edenfer enerim kaldırsın. Kabul 

olunmadı. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Kendisi de 
el kaldırmıyor. 

REİS — Efendim, şîmdİ maddeyi reye koyuyorum. 
Zekâi Beyin teklif etmiş olduğu ve nazarı tasvibinize... 

KGurültüler). Müsaade buyurun. Maddeyi okuya
lım. 
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(Maliye Vekili Ferit Bey, maddeyi okudu) : 
MADDE 5. — Şehir ve kasabalar haricinde >bu> 

lunatı değirmen, fabrika ve sanayii beytiyetten maada 
müessesatı sınaiye, köylerde dahi bulunsalar, senei 
ha! iye için temettü vergisi İle mükellef olurlar. Bu su
retle tahakkuk eden temettü vergisi teşrinievvel 1336 
ve kânunuevvel minih iptidasında olmak üzere ifci tak
sitte tahsil olunur. 

RBtJS — Bu veçhile maddeyi kabul edenler diteri
ni kaldırsın. Kabul edildi. 

Efendim, altıncı madde okunacak dinleyelim : 
MADDE 6. — Beşinci madde mucibince icra kı

lınan tahkikata mükellefin veya memurini maliye ta
rafından bir hafta zarfında itiraz vukuunda bidayet 
komisyonlarınca iptida ve kararı İptidaiye 'bir hafta 
zarfında itiraz olunduğu takdirde i^bu itirazat isti
naf komisyonlarınca ıstinafm tetkük ve karara rapte
dilerek karan vaki temyiz edilse bile neticeye irrfJizar 
olunmaksızın İstinafen taayyün eden miktiar tahsil ve 
badçttemyiz fazla alınmış İse ret ve noksan tansa* kı
lınmış ise noksanı ahiz ve istifa oiunur. 

REİS — Bu madde hakkında söz söyleyecek var 
mı? Sonra söz istemeyiniz. (Muvafık sesleri). Aynen 
kabut edenler ellerini kaldırsın. Kabul edtfdi. 

MADDE 7. — Temettü kanununun 'işbu kanuna 
muhalif olmayan ahkâmı kemakân bakidir. 

REİS — Bu maddeyi kabul edenler ellerim kal
dırsın, Kabul edildi. 

MADDE 8. — îşbu kanun tarihî neşrinden mute
berdir. 

'{Elbette «adaları). 
REİS — Bu maddeyi kabul edenler ellerini kaldır

sın. Kabul edildi. 
MADDE 9. — îşbu kanunun İcrasına Umuru Ma

liye vekili memurdur, 
RIBİS — Kabul edenler ellerim kaldırsın. KaJbul 

edildi, 

REFİK ŞEVKET BEY eSaruhan) — Reis Bey; 
'heyeti umumiyesini reye koymadan 'bîr şey söyleyece
ğim. Bu maddelerin içerisinde. (ötunaeafctır), (yapıla
caktır) diye müstakbel sîgalar konmuştur. Eğer He
yeti umumiye ve encümen muvafakat ederse... (olu
nur), (yapılır) diye müzariğ sığaları koyalım. 

MALİYE VEKİLİ PER'ÎT BEY. — Bunları *>un-
Uan sonraki kanun için yaparız. Heyeti umumîyest re
ye konmadan söylenebilir efendim. 

REFİK ŞEVKET BEY — "Kânunuevvel geçtikten 
sonra artık olunamayacaktır, demet. (Olur), (Olu* 
nur) deniree daima olunur. 

REfS — Efendim, şu 'teklifi... '(Gürültüler)... 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Bu kanun 
daim: değildir. Onun için müstakbel sîga&ı 'istimalinde 
beTs yoktur. 

REİS — Efendim, şu teklifi (kabul edienler ellerini 
kaldırsın. Pdkalâ '(olunacaktır) tabiri (olunur) sure
tinde tadil edildi. Şimdi heyeti mecmuası kaldı. Tabii 
Maliyeye ait bir kanun otduğu için -tayini esami ile re
ye -vazolunmak Jâzımgeİir, Efendim, İki takrir var ki, 
oolan da okuyalım. Dinleyelim rica ederim. 

5. — TAKRİfRLER (tt*4jm) 

2. — Yozgat M&busu Sihfeyman Sırrı Beyle rüfeka-
sının, vaziyeti siyahiye ve safahatı askerîye hakkında 
bir celsei hafiyede Heyeti Vekilece Meclisin tenvir -edil
mesine dair takriri. 

'Büyük Mîllet Meclisi Riyaseti Cetile&ine 
, Vaat yeti umumiye ve cephelerdeki harekât hakkın

da mevsuk malûmat alamıyoruz. Alabildiğimiz ıhaber-
ıkr ajanslarda alelûsul münatekahan münderiç hatoer-
lei"den ibarettir. Milletin mümessili ve umurunun mü- s 
devviri olarak burada toplanma olan bizlerin ebkem ] 
ve asam bırakılmak lığ im iz bittabi münassp değildir, j 
•Enaenaleyh, bir vak'it münasipte celsei hafiye afetiyle • 
vaziyetti ha-tfîyyei siyasiye ve safahatı harbîye hakkında j 

Mailisin tenvir edilmesi lüzumunun Heyeti Vekileye 
emir ve tebliğini teklif ederiz. 

21 Eylül 1356 
Yozgat . KaraDi'tean Sahip 

Süleyman Sırrı Memdt Şükrü 
KaraMsan Sahip Trabzon 

Hulusi Afi Şükrü 
Canfk Erzurum 
Şükrü İsmail 
Burdur Kayseri 

Ali L'tvl Sabit 
IMuş-

Osm arı Kadri 
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RBFİK ŞEVKET BEY (Sanman) — Efendüm, 
bendeniz takrir sahiplerinden rica ederim, Ceteei har 
üyeden ferajgat «edelim, aîend olsun, bütün millet işitsin. 

RIFJİS — Efendim, bunu Heyeti Veküeye münasip 
ise havale edelim. 

MifiMET ŞÜKRÜ BOY (Karah&arı Sahip) — Hafi 
ve celi meselesini Heyeti VeMIeye terkedetim. 

İR'BİS — Şükrü Bey söz 'istemedin, söz istersen 
söz vereyim. 

<MEMET ŞÜKRÜ BEY — Heyeti Vekile açık 
celsede beis goimezfcr.se acık celsede yaparız. 

REİS — Münasip Jse biz havale edelim, hafi ve 
celi meselesini Heyeti Vekİkye terkedetim, eğer halfi 
olmak icap ederse 'hafi okun, serbestçe söylenecek söz
ler varsa celi otsun. Münasip midir efendim? 

i(Hay hay sadaları). Pekâlâ bu veçhile yazılacak 
efendim. 

Bir takrir daha var. Rey vermekte 'bir zahmet yok, 
bunu da çötarafom. 

3. — AZAYI KİRAM MUAMELATI CDtffitfn) 

5. — Dersim Mebusu Hasan Hayri Beyin, tahsisatı
nın itasına dair takriri. , 

'Büyük M-itttet Meclisi Riyaseti Celitesdne 
istanbul mebuslarının tahsisatının İstanbul Mecli

sinin tarihi küşadından itibaren tesviye edilmesi hu
susu on beş gün mukaddem Heyeti Umumiyece kabul 
«dikliği halde tahsisatım hakkında o yolda muamele 
edameyerelc Öüyuk MâBet Meclisine tarihi iltihakım 
olan 1 Haziran sene 1336 tarihinden itibaren veril
mesi Divanı Riyasetçe takarrür etmiştir. Mukarrera-
ti mezkûretun mağduriyetimi mucip olacağım bir kaç 
defa arz eyfemiş isemde istanbul'a gidemediğim ileri 
sürülerek nazarı kibara alı nmam ıştır. Her ne kadar 
İstanbul'a gidememiş tsemde kânunusaninin onuncu 
gilnünden Nisanın on İkisine kadar mütemadiyen 
yoöarda bulunduğum gibi tstanbul Meclisi Riyase
tinden de mezun bulunduğumdan ve tahsisatı aske
riyem de kânunusaninin yirmi (besinden 'itibaren 
kaybolunduğuna nazaran mezkûr müdldet zarfında ha
nemde veyahut vazıfei askeriyem başında bulunma
dığımı ispata Skitfayet edeceğinden mağduriyetime ma
hal kalmamak üzere tahsisatımın itası hususunda ma
ruzatımın Divanı Riyasete havalesini İstirham eyle-
fim. 

Dersim 
Hasan Hayrl 

ISÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Beş ey 
flüt tarihli kanun meseleyi haffletmiştir zannederim 

R'BtS — (Efendim Divanı Riyasete havalesini ar 
zu edenler ellerini kaldırsm. Havalesi kabul dundu 

«ACI MUSTAFA EFENDİ (Ankara) — Yani 
'kabul olunup da bitmiyor. Tetkik •olunmak üzere 
Divanı Riyasete havale edMİ. 

RHFS — (Efendim, Ruznameyi okuyacağım. 
TTJNALI iHtLMl BEY (Bohı) — Efendim vakit 

erfldantiftr. 

ıREİS — Hilmi Bey! Kafa derier buna... 
TUNALI HtUMt BEY — Efendim cephedekiler 

can veriyorlar, kan döküyorlar., 
İRBfS — Ruznatnemize giren kanunlar: Tuz 

Resminin tezyidine dair kamı», belediye kanunu, 
damga resminin tezyidine dair kanun, sonra bir ta
kım encümenlerden gelen mazbata ve evrakı vari
de, yani bugünkü ruznamei müzakerenin bakİyyesi-
yesidir. Yeniden gelmiş evrakı varide varsa onları 
ilâve ederiz. Yamtz şurada 'Besim Atelay 'Beyin Di
vanı Riyaseüer; şikâyeti havi bir takriri var, bunu da 
«sterseniz ruznameye koyalım şimdi. Yarm Çarşam
ba, müzakereyi Perşembe gününe... (Yarm, yarın sa
yaları) (Devam edelim sadaları). 

RBFÎK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Reis Be-
yetendi; istiklâl mahkemelerinin arasım yapan ze
vatı kiram yaptıktan tasnifte henüz daha bir arka-
sımızm kazanmadığım söylülyorfar, rica ederim içti-
mannız yarın olsun, hatta sabahtan olsun. 

REİS — Yann İçtima olmasını arzu edenler el
lerim kaldırsın. Pek iyi yann yedide. (Mebus Bey
ler dağdır). 

Yo... Rica ederim, Meclisi tatH etmedim. Boş dur
mayalım diye ruznameyi okudum. 

Efendim temettü vergisinin heyeti umunriyesinin 
kalbutu ıiçün reye vazmtfa, neye iştirak eden zevatın 
adedi ($3), on dört redde karşı {69) reyle kabul ohın-
mugUir. 

(HASAN FEHMİ BEY (Gümüsane) — Reye iş
tirak eden ı(83) ise bugünkü tetkftaia nazaran nısa-
<ba müzakerenin (84) olduğu taayyün etmiştir. Onun 
için yarın tekrar reye vazetmek İcap edecek* 

İREİS — Zannederim biraz da reye iştirak etme-
yefller, oldu. 
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MALİYE VEKİJJ FERİT BEY — Müstenkif 
var. 

Ctfci aza daha leylerini vermediklerinden dolayı 
«naradan verJder.) 

(REİS — Reye iştirak eden «fcsen beşör. Ve ka
bul eden (71) dar.. 

HASAM FBHMt BEY {jGüraüsaae) — 85 ise ta-
mamdır. 

REİS — Yana saat yedide İçtima etmek üzere 
cebeye nihayet veriyorum^ 

Kapanma Saati : 6 BadezDeval 

• • » • » >» 
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Temettü Vergisi Kaı 

(Hacı Süleyman Bf. (Izmâr), Feyyaz AÜ 8. (Yoz
gat), Necip B. (ErtuğruJ), Hasan Hüsnü Bf. (Üsfcü-
tfar), Şevket <B. (Sinop), ZetAt B, (Adana), HamdS B. 
(Tokat), Eyyüp Satori B. (Eskişehir), Fuat B. (Ço
rum), Mıemdım B. (Karaîrıfeafişarkı), Mehmet Bf. 
(Bjga), Hasan Fetera B. (Gümüşane), Atî Rıza Bf. 
((Battım), Eteni Fehmi B. (Menteşe), Rüsftti B. (Kas
tamonu), Hamdullah Suphi B. (Antalya), İsmail B. 
(Erzurum), Necmeddûiı B. (Sitfd), Rıza Nur B. (Si
nop), Mldhmeit Vasfî B. (Karaıiisarışaıfcl), Tuaalı HÜ-
mf B. (Bota), Neşet B, (Kângm), tazet <B. (Tokat), 
Ilışan B. (Cebelibereket), Hasan Hüsnü B. (Metsin), 
Hacı Mustafa Bf. (Ankara), Mustafa Necati B. (5a-
fuhan), Hamfit B. (Biga), Nuri B. (Bolu), AH Süru-
ri Bf. (KaraJasanşarkî), Hasİp B. (Mata$), Mustafa 
Kemal B. (Ertugrul), Atif Bf. (Anfcara), Hali] ibra
him Bf. (Eskişehir), Mustafa B. (Antalya), Şükrü 

Alt Vefa B. (Antalya), Rtfalt Bf. (Menteşe), Ha
san Basri (Karesi), Ziya B. (BMb), Reşit Ağa (Ma
latya) Mustafa B, (Gümüşane), Hacı Tabir Ef. (İs
parta), Kadri öf. (Sürt), Tanır Bf. (Karığın), Alim Bf. 
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tt. (CanJk), Abdütgam B. (Siverek), Mahmut Esat B. 
{imâr), Fuat B. (tzmk), Süleyman Sun B. (Yozgat), 
Dr. Refik B. (Bayand), Osman Kadri B. (Muş), Ne* 
oü Bf. (Karalh«arısalup), Hasan Hayri B. (Dersim), 
Hasan Hüsnü Bf. (İsparta), SafrJ B. (Kângın), Fik
ret B. (Kozan), Mahmut Sait B. (Muş), Haindi Na
mık B1 (tamk), Mehmet Natik B. (İsparta), Esat B. 
(Lâzfctan), Hamdi B, (Cansk), Vehbi Bf. (Konya), 
Şerif B. (Sinop), Adnan B. (fctanbul), Hasan Tah
sin B. (Antalya), Ahmet Ferit B. (ktaribuil), Yusuf 
'B. (Denfizn), Refik Şevket B. (Saruhan), Hakkı B. 
(Ergani), Sabit Bf. (Kayseri), Süleyman B. (Canifc). 
Mustafa B. (Kozan), Bdip Bf, (Batum), Mehmet Sır
rı a («iverek), Afi Ulvî B. (Burdur), Fftri B. (Genç), 
KJIIÇ Ali B. (Ayiotap), Afi Vasıf B. (Genç), Atıf B. 
(Bayazıd), Ali Rıza, B. (Battım), 

(Kayseri), Afcdutgaifur Bf. (Karesi), Tahsin B. (Ela-
ziz), Refik B. (Konya). 

Müstenkif Olanlar 
'Dr. Suat B. (Kastamonu), Mustafa B. (Karahi-

sansaeki), 
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Kabul Eörtcyenfer 

ınunu Kabul Edenler 




