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BÎRÎNCÎ CELSE 
Bed'i müeakerat; Saat : 1,45 

REÎS — îkinci Reis vekili Musa Kâzım Efendi Hazretleri 

KÂTİPLER : Hakkı Bey (Van), Mahmud Said Bey (Muş) 

REİS — Efendim, ekseriyet hâsıl oldu. Cel
seyi küşaded iyonun. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci Celse 
Birinci Reisvekili Hasan Fehmi Beyefendi

nin tahtı Riyasetlerinde bilinikat Heyeti Veki-
leden mevrut Adana vilâyetinde kuyudatı ta
sarruf iyenin şekli aslisine ircaına dair lâyihaı 
kanuniye Defterihakani Encümenine, düşman 
tarafından tahribedilen mahaller ahalisinin Ta
rik Bedelinden aflarma dair lâyihai kanuniye 
Dahiliye ve Nafıa encümenlerine, Kütahya Me
busu Cemil Beyin, Harcırahlara ve Matbuat Mü
düriyetinin lağvına dair teklifleri Lâyiha En
cümenine, idama mahkûm mehmed Ali hakkın
daki evrak Adliye Encümenine, Tedrisatı İpti 
daiye Kanununun 15 nci maddesinin tefsiri lü 
zumuna dair Dahiliye Vekâleti tezkeresi Maarif 
Encümenine, Kütahya Mebusu Cemil Beyin, Lâ
yiha Encümenince şayanı müzakere görülen 
bâzı vergiler ihdasına dair teklifi Kavanin vo 
Muvazenei Maliye encümenlerine, Tokad Me
busu Rifat Beyin, Encümen âzalarının teksirine 
dair teklifi Nizamnamei Dahilî Encümenine, 
İstida Encümeninden mevrut dört kıta istida 
Adliye Encümenine havale olundu. Üçüncü İçti
ma senesi bidayeti münasebetiyle Malatya Me
busu Reşid Ağa'dan mevrut tebrik telgrafına 
cevap yazılması tensibedildi. Erzincan Mebusu 
Osman Fevzi Efendinin, kuduz köpeklerden ma-
dasınm itlaf edilmemesine dair takriri reddolun-
du. Ukrayna - Kars Muahedenamesinin Perşem
be ruzııamesine ithali karargir oldu. Bil âh ara 
Dahiliye Bütçesinin müzakeresine geçilerek he
yeti umumiyesi hakkında bir müddet müzakere
den sonra teneffüs için celse tatil olundu. 

İkinci Celse 
Hasan Fehmi Beyefendinin tahtı Riyasetle

rinde bilinikat Dahiliye bütçesinin müzakeresin
den sonra celsei hafiyeye geçildi. 

(Üçüncü celse hafidir.) 

İkinci Reisvekili Kâtip Kâtip 
Konya Van Muş 

Musa Kâzım Hakkı Mahmud Said 

REİS — Zaptı sabık hakkında mütalâa var 
mı? 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Zabıt 
yok ki, mütalâa olsun; buna hulâsa denmez, za
bıt-yok ki; mütalâa heyan edelim, bu hulâsa de
ğil, hiçbir şey... Hulâsa da, celsenin açılmasından, 
reislerin makamlarının değişmesinden başka bir 
şey yok ki... Bunun mufassalan yazılmasını tek
lif ediyorum. 

REİS — Başka mütalâa var mı? Zaptı sabık 
aynen kabul edildi. 

2. — LÂYİHALAR 

/. — İmalâtı Harbiyede müstahdem sivil us
talara harcırah itası hakkında kanun lâyiham 

REÎS — Heyeti Vekileden mevrut İmalâtı 
Harbiyede müstahdem ustalara ve sanatkârlara 
harcırah itasına dair lâyihai kanuniye var. Ka
vanin ve Muvazenei Maliye encümenlerine hava
le ediyoruz. ^ 

2. — Sanatkâr efrat ile şoförlere yevmiye ita
sına dair kanun lâyihası 

3. — Harita ümera, zabit arı ve efradına veri
lecek harcırah hakkında kanun lâyihası 

REİS — Şoförlere yevmiye itasına dair lâ
yihai kanuniye ile hali faaliyette bulunacak Hari
ta Dairesi zâbitanına harcırah itasına* dair lâyi
hai kanuniye var. Kavanin ve Muvazenei Ma
liye encümenlerine veriyoruz. 
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3. — TEKLİFLER 

/. — Sivas Mebusu Vâsıf Beyle rüfekasmın, 
Ifimayeietfal C3emiyeti için yeni birtakım va
ridat teminine dair kanun teklifi (2/489) 

REİS — Sivas Mebusu Vâsıf Beyin, llimayei-
etfal Cemiyeti menfaatine tütünden istihlâk 
Resmi alınmasına dair teklifi kanunisi var. Lâ
yiha Encümenine gönderiyoruz. 

2. — Amasya Mebusu Ömer Lâtfi ve Ragıb 
Beylerle rüfekasmın, Harb kazancı itirazname-
lerinin neticei tetkikine kadar tehir tahsili hak
kında kanun teklifi (2/49) 

REİS — Kütahya Mebusu Ragıb Bey ve rü
fekasmın, Harb kazançları Vergisinden bir kısmı
nın teciline dair teklifi kanunileri var, Lâyiha 
Encümenine gönderiyoruz. 

HÜSEYİN AVNl B. (Erzurum) — Reis 
Efendi Hazretleri, zabıt hulâsası hakkında ka
rar verilmedi. Yani zaptı sabık muntazam tu
tulmamıştır. Tekmil nıesail zabıtta mevzuubah-
solmamıştır. Yarın da böyle geçmiyecektir. 
Usul ve şeraiti tetkik edilirse anlaşılır ki bu bir 
zaptı sabık hulâsası değildir. Evvel beevvel bu 
taayyüm etsin. Ve istirhamım kapalı geçmesin^ 

RElS — itiraz yok efendim. 
HÜSEYİN AVNl B. (Erzurum) — istirha

mım küllenmesin. Heyeti Umumiye zaptı sabıkı 
tasdik etti mi diye sorunuz bakalım tasdik edil
miş inidir"? Neyi tasdik etti? Heyeti Celileden 
soralım. 

RE IS — Noksan değildir. 
HÜSEYİN HÜSNÜ Ef. (İsparta) — Hüse

yin Avni Beyin ismi zapta geçmemiş mi? 
HÜSEYİN AVNl B. (Erzurum) — Tariz 

yapmayın Efendi Hazretleri benim şerefime ya
kışmaz o. Ben vicdanıma karşı hizmet görüyo
rum. ismim geçmiş geçmemiş; beni tanıyorlar. 
Ben kendimi bilirim. Ben burada Allahıma kar
şı hizmet görüyorum. Beni milletim takdir eder, 
çamur yok, çamur yok. 

4. — TAKRİRLER 

1. — Ankara Mebusu Mustafa Efendinin, 
mükelefiyeti ziraiye hakkında takriri. 

İKTISAT VEKILÎ SIRRI B. (izmit) — 
Efendim, Mükellefiyeti Ziraiye Nizamnamesinin 
tatbiki hususunda görülen bâzı yolsuzluklara bi-
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j naen Ankara Mebusu Hacı Mustafa Efendi Haz

retleri tarafından bir takrir verildi ve o takrir 
tasviben iktisat Vekâletine havale olundu. Ho
ca efendinin takrirlerinde dermeyan ettikleri mü
talâa! tamamiylte benim de şahsi kanaatlerime 
muvafıktır. Ancak elde tatbikinde müşiri] ât olan 
bir kanun var. Bir kanun, bir de o kanunun su-
veri tatbikıyesini gösteren bir nizamname vardır. 
Bunlar elyevm tatbik edilmektedir ve bu kanun 
ve nizamnamenin tatbikinde Müdafaai Milliye 
Vekâletiyle İktisat Vekâleti müştereken memur 

| edilmiştir. Şimdi böyle tatbik edilmiş ve netayi-
cinin istihsaline âdeta ramak kalmış olan bir ka
nunla onu müfessir olan nizamname ahkâmının 
Meclisi Âlinin bir karariyle nasıl fesih ve hüküm
den ıskat edileceğini takdir edemediğimden tek
rar Meclisi Âlinize izah etmeye mecbur kaldım. 
Şüphe yok, Meclisi Âli tekrar vaz 'edeceği bir ka
nunla ondan evvelki kavanini fesih, ve iptal ede
bilir. Fakat bu hususta Meclisi Âlinin bir isti
kamet tâyin etmesini istirham edeceğim. 

HÜSEYİN AVNl B. (Erzurum) — Efen
dim, madde ne? Takrir ne? Bilmiyoruz, bunun 
hakkında ne mütalâa yürütülüyor? 

İKTİSAT VEKlLl SIRRI B. (Devamla) — 
I Hüseyin Avni Beyefendiye cevap vereyim. Birer, 
I birer arz edeceğim. 

HÜSEYİN AVNl B. (Erzurum) — Takrir 
I okunsun efendim, bilmiyoruz bahis nedir? 

İKTİSAT VEKİLİ SIRRI B. (Devamla) — 
I Efendim, takriri bendeniz okuyayım. 

I B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 
I Bugünkü Evrakı Havadis'te neşrolunan mec

buri ziraat tebliğine cümleniz muttali oldunuz. 
Bu hususun hiçbir faydai ameliyesi yoktur. Zira 
arazisi ve vesaiti istihsaliyesi olanlar zeriyat yap-

I maya mecburdur. Tenbih ve tebliğe hacet yok
tur. Hazırlanmış tarlası ve vesaiti olmıyanlar için 
şu zamanda tedarik imkânı yoktur. Bütün renç-

I herler kadınlarına varıncaya kadar zeriyatla meş-
I güldür. Nadas olmuş bir tarlasını boş bırakamaz. 
I ihzar olunmadık tarlaya tohum atmak bu hava-
I lide faydasız ve heder olur. Şimdi ihzar edip zer 
I etmeye ne vaktin müsaadesi ve ne de hayvan bul-
I mak imkânı vardır. Netice bu tazyik sebebiyle 

köylünün nefsi için ektiği tohum ve tarlayı bir 
I parça menfaat mukabilinde muvazaaten tüccar-
I larla müşterek göstermektir. Binaenalteyh mecbu-
I ri zeriyat yaptıracağız diyerek ahaliyi tazyik ve 
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fena yollara sevka sebebolmaktan başka bir fay- j 
dası olmıyan bu teşebbüsten vazgeçerek kabili 
tatbik olacak çarelere tevessül olunmasın], istir
ham ile takririmin îktisat Vekâletine havalesini 
teklif eylerim. 

6 Mart 1338 
Ankara Mebusu | 

Mustafa 

Bendeniz de meseleyi izah ettim. Bu bir ka
nunla vo o kanunu müfessir olan bir nizamname | 
il'o 'elyevm tatbik edilmektedir. Şimdi böyle tas-
vibiâlinize iktiran eden bir takririn mefhumu 
ile o kanunu ve onun müfessiri olan nizamname
yi ne suretle ıskat edeceğiz? Alelhusus artık za
man nihayete gelmiştir. Birçok adamlar bunun 
için çalıştık diyedekler ve onlar hiç şüphe et
mem, bu idiaları tasdik edeceklerdir. Burada, ni
tekim şimdiye kadar da tasdik etmektedirler. Ba
nini burada şahsi olarak söyliyeceğim zatî müta
lâalar, mahallî hükümetlerinin bu husustaki tas
dik ve tasvibini mütetfelzil etmiyecektir. Onun | 
için Meclisi Âii bu hususta ne karar ittihaz buyu-
rursa tabiî biz ona göre hattı hareket tâyin ede
riz ki, ahali de bizim gibi ona tebaiyet etmeye 
mecbur bulunur. 

REİS — Efendim, bu meselle ruznamedc yok, 
bir tasvip takriridir. îktisat Vekâletine havale 
edilmiş, Vekil Beyefendi de, bu hususta bir ka-. 
nun var, bir de Meclisçe tasvibedilmiş takrir var. 
Ben bunun hangisine göre hareket edeceğim? di
yor, bu hususta müzakere açmak zarureti hâsıl 
oluyor. Halbuki bugünkü ruzmmıei müzakerede, 
bu yoktur. Tensibederseniz bunu Perşembe gün
kü ruznameye alalım. 

TEVFÎK RÜŞDÜ B. (Menteşe) — Mesele 
mühimdir; Reis Bey şimdi halledilebilir. 

İKTİSAT VEKİLİ SIRRI B. (İzmit) — Ya
ni meselenin tehire kabiliyeti yoktur, efendim. 

REİS — Bugün müzakereyi kabul ediyor mu
sunuz efendim? (Kabul, kabul sesleri) 

HACI MUSTAFA Ef. (Ankara) — Efendim 
mecburi bir Ziraat Nizamnamesinin onuncu mad
desinin zeyline ittibaen böyle bir şey varmış, bil
miyorum. O kanunun zeylini bilmiyorum. Yalnız 
hariçte şu tatbik olunan vukuatı gördüğümden 
dolayı, faydasız, lüzumsuz olduğunu yakînen bil
diğimden dolayı ben bu takriri takdim ettim. 
Şimdi şurada çıkmış ziraat memurları, ne kadar 
esnaf varsa tenbilı ediyor; 20, 30, 40 dönüm, ada- ! 
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mma göre ekin ekeceksiniz diyor. Pekiyi, pek 
güzJel... Bunun zahirine kimse itiraz etmez. Nef-
sülemrine gelince; Harbi Umuminin mebdeinden 
bu ana kadar böyle mecburi ziraat yapıldıy
sa da 200 dönümlük ekin ekenler askerlikten 
müstesna oldular. Onlarınki de sahtekârlık 
oldu. Bunu yakinen bildiğim için böyle arz 
ediyorum. Hattâ bir zaman, bir kimse burada 
iki yüz dönüm yer ekecek ona da iki tane 
gayrimüsellâh asker verilecek dediler. Var
dım, onlara dedim; amanın bunu yapmayın, 
neticesi bunun çıkmaz. Çünkü köyüne gön
derirseniz kendi elli dönüm, kırk dönüm yer 
ekecektir. Biraz da askere gidenlerinkini eker. 
İki yüz dönüm ekin heder olur dedim. Son
ra ne oldu? Orasını bilmiyorum. Şimdi bura
da hepiniz çiftçilikten anlarsınız. Hainiz köylü 
olmaklığım itibariyle daha iyi bilirim. Şimdi 
bugün hakikaten ihzar olunmuş yer var mı? 
yok mu? Bence yok. Hayvan bulup da boş, 
hâli yere ihzar olunmadık bir yere herkesin 
yiyeceği ekini ekmek hakikaten hederdir, lü
zumsuzdur, faidesizdir, ızrardır ve ahaliyi böy
le şeyler Hükümetten soğutmaktan, tehditten 
başka bir netice vermez. Sonra ne yaptılar 
efftıd iler? Herkes bir köylü buldu. Şimdi köy
lüler tamamiyle şehirlilerle ortak oldular. Es
naflara; «aman efendi siz ekin ekecekmişsiniz, 
sizinle ortak olalım. Beş on lira getir. On 
beş yarım buğday» ver... Yani bir suiistimal... 
Halbuki hiçbir şey olacak değil. Yani bu ka
nuna 1 evlik ve tatbik olunacak olursa köylü ne 
ektiyse yine o olacak, yine odur. Bunda ne 
faide var ziraat memurları için? Ziraat- me
murları beşer lira harcırah alacaklar; köyde 
ekilen yerlere bakacaklar; köylüler de diye
cek ki, evet; bunu ben zer'ettim. Yalan değil... 
Hakikaten ortaklık yaptı. Fakat nefsülemirde 
ortaklık değildir. Köylü ortak olsa da eki
lecektir, olmasa da ekilecektir. Böyle beş b in ' 
kişi ekecek olursa efendi; memurlar beş bin 
lira harcırah alacak. Buna biz, müzaheretten 
başka hiçbir şey yapmıyacağız, siz ona göre 
fetvanızı verin. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Reis Bey usulü 
müzakere hakkında iki şey arz edeyim : Mec
buriyeti ziraiye Kanunu namına tedvin edi
len bir kanun varmış gibi bu mesele üze
rinde bütün arkadaşlar söz istiyorlar. (Oü-
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rültüler). Müsaade buyurun beyim kanun 
yoktur, kanun, kanunu muvakkattir. Kanun 
şuna derler, ki; Meclis münakidolduğu zaman 
bir lâyiha Meclisi Âliye gelir. Tasdikine ik
tiran eder, kanun olur. Meclisin münakidol-
madığı bir anda mükerreren Vükelâdan birkaç 
adamın imzasiyle, Sultan Reşad'm imzasiyle 
kanunlar çıkarılmıştır, işte o mükellefiyeti zi
raiye Kanunu da bu kabildendir. Bundan do
layı ona ben kanun demiyorum. Çünkü Meclisi 
Âli tasdik etmemiştir. No İstanbul Meclisi Âli
si müzakere etmiş, ne de biz kabul ediyoruz, 
böyle bir kanun yoktur. Evvelemirde kanunun 
kabul veya ademikabulü hakkında müzakereye 
başlanmasını kabul buyurunuz. Bir kere bu ka
nunun kanuniyetini tasdik edip ondan sonra 
müzakeresine geçelim. 

TEVFİK RÜŞDÜ B. (Menteşe) — Arkadaş
lar, bundan birkaç gün evvel bu mesele ile İk
tisat Encümeni iştigal etti, yine Vekil Beyin te
şebbüsü üzerine... Vaziyeti hakikiye şudur; 16 
Marttan mukaddem çıkmış bir Mükellefiyeti Zi
raiye Kanunu var. Bir de onun gibi yine İs
tanbul'da Heyeti Vekile tarafından yapılmış bir 
Nizamnamesi var. Sonra meriyülicra olan bura 
İcra Vekilleri tarafından yapılan Nizamname, 
Mükellefiyeti Ziraiye Kanununu tefsir eden bir 
Nizamname değil, ahkâmı cedideyi ihtiva eder 
bir şeydir. Yani Mükellefiyeti Ziraiye Kanunu 
yalnız ziraati tezyit için askere çağırılmıyanla-
ra teklif edilen bir mükellefiyet olduğu halde, 
mevzuubahsolan Nizamname yeni bir teklifle' 
muafiyeti askeriye gibi bir teklif kabul edilmiş
tir. Arkadaşlar hepiniz biliyorsunuz ki, bir ka
nunun tefsiri haricine, talimatı haricine çıkan 
yeni ve esasatı ihtiva eden bir Nizamname mem
lekette tatbik olunabilmek için, ancak ve ancak 
Büyük Millet Meclisinden geçmelidir. Binaena
leyh bu Nizamname turuku matlubei teşriîyesin-
den geçmCmiş ve ciddî tetkik olunacak olursa 
hayli noksan bulunmuştur. Birinci mesele bu
dur. 

İkincisi de cidden mükellefiyeti ziraiyeye ih
tiyaç vardır. Memleketin istiklâli için harbe 
gönderdiğimiz kolları, makina kuvvetiyle telâfi 
etmeye ihtiyacımız var. Hiç şüphe yok ki, Zi
raat Bankasının matlubu veçhile fennî bir usul
le işliyerek müşterek ziraati temin etmek sure
tiyle, mahsulâtı ziraiyeyi tezyidetmeye ihtiy.aç 
var. Fakat bütün bu ihtiyaca cevap veren bir 

Nizamname karşısında bulunmuyoruz. Muafiyeti 
askeriye noktai nazarından dahi haylice muhta
cı tevil ve tenvir olan müphemiyetlerle, muğ-
lâkıyetlerle dolu bir eser karşısında bulunuyo
ruz. Evvelemirde bu nizamnamenin ihtiva etti
ği ahkâmın Meclisi Âlice mer'i ve matlubolup 
olmadığının müzakeresi, badehu işin tetkik ve 
tasdiki lâzımdır. 

İKTİSAT VEKİLİ SIRRI B. (İzmit) — Bu 
nizamname Duyurulduğu gibi, muafiyet temin 
etmiyor, müecceliyet temin ediyor. Meselenin, 
benim şahsi kanaatime muvafık olmadığını mu
kaddime olarak söylemiştim. Daha evvel tan
zim edilmiş ve bir kanuna müstenidolarak mey
dana getirilmiş olan bir nizamnameyi tatbik et
mek benim için bir vecibe ve bir fırsattır. Ho
ca Efendi Hazretleri (Hazır arazi olmadıkça na
sıl bunlar taahhüdettikleri miktar araziyi süre
bilirler?) dediler. Çok doğrudur. Fakat bu ci
het nazarı dikkate alınarak bir fıkrai mahsusa 
olmak üzere konmuştur ki, o da; «Kâfi miktar 
arazisi olmıyanlara ve bu talepte bulunanlara 
asker ailelerinden olup da nadas yapmış, fakat 
tohumluğu olmadığından ziraate muktedir ola
mamış varsa onların arazisini ektirelim.» dedik 
ve yine dedik ki ; bu cihet Hükümeti mahalliye 
tarafından gösterilsin. Şu kuyuda nazaran ben
denizin aklıma bir cihet geliyor, mahallî hükü
metler şayet bu Nizamname mucibince mücedde-
den kendi taraflarından arazi imar edilerek ze-
riyatta bulunmıyanlar varsa tahkikat yapsınlar. 
Askerlikten kaçmak için hile ve hud'a istimal 
edenler hakkında yapılması muktazi bulunan 
muamele yapılır. Yoksa şimdiye kadar bunu 
yaptık iddiası yükselirken zannetmem ki, Mec
lisi Âli Azayı Muhteremesi ferden ferda ve o 
fertlerden husule gelecek olan Heyeti Umumiyei 
Muhtereme bundan müteessir olarak ucaleten bir 
karar ittihaz etsin. Çünkü sonra bu kararı te
madi ettirip ettirememek karşısında muztar ka
lacaktır. Onun için meseleyi bidayeten, arnikan 
düşünerek lâyetegayyer bir surette bir karar it
tihaz edilmesi lâzımdır. Yoksa o kanunun, ya
ni tanzim edilen Nizamnamenin bâzı kuyudu ih
tiva etmiş olmamasından dolayı mevkii tatbikte 
bulunan hükümleri biz bir kararla iptal edersek, 
zannederim ki, muvafık yapmış olmayız. İllâ ki, 
bir maddei kanuniye ile mevcut nizam ve kava-
nini hükümden ıskat etmiş olalım. 

- 8 0 i -
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SALÂHADDİN B. (Mersin) — Bir Sual sor

mak istiyorum. 
Efendim, Kan Vergisi, Meclisi Âlinin takdir 

ettiği ve edeceği vergidir. Ortada mevcut bir ka
nunla hizmeti askeriyeyi umumi surette tecil 
perdesi altında; şunun bunun menafii nazarı 
dikkate alınarak, ahar suretle tatbiki hususun
da Heyeti Vekileyi haizi salâhiyet görmüyorum. 
Şimdi böyle bir karar, böyle bir zamanda, me
selâ şunun, bunun, zürram ve* memleketin men
faatine taallûk eder diye bir karar verildiği za
manda, bu kararın Meclisi Âliden geçmesi ve 
binaenaleyh Kan Vergisine taallûk eden mesele
nin; ziraat meselesinin lehine hallolunup olunma
masının muvafık olup olmadığı noktasında He
yeti Vekile nasıl düşünüyor. 

İKTİSAT VEKÎLÎ SIRRI B. (İzmit) — Pek 
musiptir mütalâanız. Ancak Kan Vergisi vermek 
için hududa koşacak zevatı beslemek için de onun 
arka tarafında mahsulât yetiştirmek zarureti 
vardır. Böyle mükellefiyet haricinde bulunan 
kesanın kâfi miktarda olmadığını Hükümet anla
yınca; böyle kuvvei umum iyeye halel getirmiye-
cek kısımların zeriyatta istihdamiyle; yine gayeye 
göre hizmet etmiş olmak itibariyle, fazla miktar
da mahsulât meydana getirmeyi düşünmüştür ki, 
bendenizcc bu daha musiptir. 

SALÂHADDÎN B. (Mersin) — Bendeniz de 
esas itibariyle arz ediyorum. Tatbikat itibariyle 
bu kadar mühim ve memleketin hayatı ziraiyesi 
ve aynı zamanda hayatı askeriyesiyle bu- kadar 
sıkı alâkadar bir meselenin ve günden güne kes-
bi tevessüe müstaidolan bir seldin, Meclisi Âlinin 
ıttılamdan geçmesi lâzimeden midir, değil midir? 
Lâzimeden değilse, musiptir. Fakat lâzimedense 
neden zühul edilmiştir? Bendenizin anlamadığım 
nokta burasıdır. Yoksa amele taburlariyle bu, pe
kâlâ yapılabilir. Bu memlekette birçok amele ta
burları vardır. Bunlar beyhude yaşıyorlar. Bey
hude besleniyorlar. 

İKTİSAT VEKİLİ SIRRI B. (İzmit) — Çok 
doğrudur. Eğer bu mesele daha evvel Meclisi Âli
nin nazarı tasvibine arz edilmiş olsaydı o zaman 
şüphe yok daha iyi ve daha muvafık olurdu. 

HACI TEVFİK Ef. (Kângırı) — Efendim 
meseleyi bir gibi müzakere ediyoruz. Halbuki me
sele, ikidir. Birisi mükellefiyeti ziraiye, diğeri 
dahi istinaiyeti ziraiye. Mükellefiyeti ziraiye; as
ker olmıyan kimselere aittir. İkinci kısım da; as-
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I ker olup da, yani iki yüz dönümden ziyade zeri

yatta bulunan çiftlik sahiplerinin teciline aittir. 
Bu ikinci kısım, muvakkat kanunları nakzedecek 
bir kamı* yapılmadıkça mamulünbihtir. Yani o 
kanun şimdi tatbik ediliyor ve herkesin, yani çift
lik sahiplerinin teciline bâis oluyor. İkincisi, mü
kellefiyeti ziraiyei ticariye veyahut ağniya; bu 
kabili tatbik olmıyan kanun; kabili tatbik olma
makla beraber, bugün tatbik olunuyor gibi görü
nüyor, yalnız tüccarların kesesinden beş on kuruş 

I çıkıyor, köylünün kesesine giriyor. Ha.. Eğer bu 
I lâyıkiyle idare ohmabilseydi, yani mükellefiyeti 
i ziraiyei ticariye lâyıkiyle idare ohmabilseydi, 

evet, bir tüccar kırk dönüm ekecek, bu kırk dönü
mü kaç kuruşla ekebilir?... (300) lirayla ekilir. 
(Ekilmez sesleri) Ekilir efendim. Ben rençberim. 

I Bunun yüz elli lirası öküzsüz kalan şüheda aile
sine verilseydi, nakden alınıp, nakten verilseydi 
iyi bir fayda temin ederdi. Yine bu para köylü 
ağniyasmm kesesine giriyor. Umuma bir faydası 
olmuyor. Mamafih şimdiye kadar bu hal bir em-

I rivakidir. Memleketin üçte ikisi de bunu yapmış
tır. (Hayır yapan yok sesleri) Bizim memleket
ler yapmıştır ve bir hakkı müktesep de kazanmış-

I tır. Onları da bir kere düşünün... 
HASAN BASRİ B. (Karesi) — Efendim Ha-

J eı Mustafa Efendi hocamız geçenlerde mevzuu-
I bahsettiği meseleye ait mütalâatmı bu sefer de 

tekrar etti ve bâzı zevat da mükellefiyeti ziraiye 
I kararnamesinin bir kararname mahiyetinde ol-
I ması dolayısiyle, tatbik sahasından hariç kalaca

ğını iddia eyledi. 
Halbuki efendiler eğer mevcut kararnameleri 

I saymak icabederse, mükellefiyeti ziraiye karar-
I namesi, bu kararnamelerin yanında hiç ehemmi

yetsiz kalır. Bugün tatbik ettiğimiz birçok mühim 
I kararnameler vardır ki; henüz kesbi kanuniyet 
I etmediği halde tatbik olunmaktadır; Idarei Vilâ-
I yat Kararnamesi, Tedrisatı iptidaiye Kararna-
I m esi ve hattâ Kanunu Ceza dediğimiz kararname 
I ve emsali hep bu kabildendir. 

Mamafih Büyük Millet Meclisinin bidayeti 
I teşekkülünde, bütün bu kararnamelerin ve bütün 
I mevcut nizamatm tatbikine karar vermiş olması 

itibariyle, bittabi Heyeti Vekile de bunları tatbik 
I mecburiyetindedir. Tatbik etmezlerse; evvelki ka-
I rarımıza muhalif hareketlerinden dolayı mesul 
I olmaları icabeder. 
I Şimdi meselenin esasına gelelim; 
j . .Rfcndiler, bir şeyden maksat ne ise hüküm 
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ona göredir. Mükellefiyeti ziraiye usulünün tat
bikine memlekette ihtiyaç ve lüzum var mıdır, 
yok mudur? Her halde esas nokta i nazarından 
bunun tatbiki en lâzım, en mübrem bir ihtiyar 
ve zarurettir. Bir ihtiyaç ki; kanunla da teyide-
dilmiştir, bir kere meselenin esası anlaşıldıktan 
sonra, bunun tatbikatına aidolan hatalar mese
lesini düşünmek ve hakikaten hata varsa bunla
rın ıslahı cihetine gitmek lâzımdır. Bu hatalar 
esasa değil, şekle taallûk eder. Bugün Mükellefi
yeti ziraiye Kararnamesini çoktan beri tatbika 
başlıyan Hükümet; eğer bir karar ile bu tatbik 
işinden feragat edecek olursa zannederim ki; is
tediğimiz adalet mefhumuna muhalif bir hareket
te bulunmuş oluruz. Çünkü; şimdiye kadar bu 
mükellefiyet birçok yerlere de kısmen tatbik edil
miştir. 

Sonra etendiler eğer bu meselede yalnız An
kara'da yapıldığı iddia olunan hatalar mevzuu-
bahsolarak işin tashihi cihetine gidilirse; bir An
kara için zannederim ki, her tarafı bundan mah
rum etmek doğru değildir. Efendiler, tahkikatı
ma nazaran Harbi Umumi zamanlarında, bizim 
taraflarda tatbik edilen mükellefiyeti ziraiye usu
lü pek faideli netayiç tevlidetmiştir. Olabilir ki. 
Ankara muhiti haricinde bu usulü tatbik etmek
le, memleketlerine menfaat gösteren birtakım 
yerler vardır. Hoca Efendi Hazretleri tüccarın, 
ziraat etmediği halde, köylü ziraatine ait hisseyi 
almak için birtakım dalavereler veçirdiklerini 
söylüyorlar. İhtimal öyledir ve ihtimal ki, öyle 
değildir. Fakat efendiler, demin arz ettiğim gibi, 
bu bir hatayı şeklîdir, bir hatayı fer'idir ve ıslahı 
mümkündür, ıslahına gitmek lâzımdır. töğer bi
rinin ıslahı mümkün olamıyacaksa yine ben de
rim ki; mükellefiyeti ziraiye usulünü kaldırmı-
yalım, ref'etmiyelim. Çünkü, memlekete zarar 
açmış oluruz. 

Bugün efendiler, vaziyeti iktisadiyemizin ne 
halde olduğunu izaha hacet görmem, hepinizce 
malûmdur. Hali ve halden ziyade âtii karibi na
zarı itibara almak lâzımdır. Bilhassa bu mesele
de; Heyeti Vekilenin ve Büyük Millet Meclisinin 
makam olan Ankara'nın önayak olarak fazla 
zeriyat yapması lâzımdır. Buhususta, en önde 
mebusları görünmek suretiyle; bu mükellefiye
tin tatbikine çalışmak şayanı temenni ve arzudur. 
Farz edelim ki; bir şekle ait hatanın tashihi 
mümkün olamıyor. Farz edelim ki; tüccar köylü
ye para veriyor. Fakat verilen bu para dahi emin 
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I olun ki; bir talep mahiyetinde olmak itibariyle, 
İ memlekette hâsılatı ziraiyenin tekessürüne ha

dimdir. Köylüye verilen para; talebin vukuunu 
gösterir ve o parayı alan köylü; birçok zevat 
namına da, bu sene fazla mahsulât göstermek 
lâzımgeldiği için, daha fazla bir iştiyakla ve da
ha fazla zeiyata çalışır... Ve şurasını da unutma
yın ki; hayvanattan mahrum olan köylüler, hiç 
olmazsa tüccarın bu suretle vereceği parayla 
hayvan tedarik eder. 

HACI ÂTTF Ef. (Ankara) — Tüccara değil 
yahu, bütün esnafa teşmil edilmiştir. 

HASAN BASRİ B. (Devamla) — Binaena
leyh bendenizin gerek usul noktai nazarından 
gerek hakikat noktai nazarından, Mükellefiyeti 
ziraiye Kararnamesinin alelacele ref'ine taraftar 
değilim. Bu meseleyi uzunuzadıya ve iyice düşü
nerek halledelim. 

TAHSİN B. (Aydın) — Bu mesele İktisat 
Encümeninde derdesti müzakeredir. 

REİS — Müsaade buyurun, müzakerenin ki
fayeti hakkında bir takrir vardır... 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir.. Mevzuu müzakere olan me

selenin İktisat Encümenine tevdiiyle alınacak 
mazbata üzerine müzakere icrasını ve ruznameye 
geçilmesini teklif ederim. 

Ergani 
Sırrı 

(Muvafık, sesleri) 

SALÂHADDİN B. (Mersin) — Bu meseley
le Müdafaai Milliye Encümeni de alâkadardır, 
oraya da gitmesi lâzımdır. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Bu 
I mesele İktisat Encümeninden geçmemiştir. Bu 

teklif at icra edilecek mi? 
ATIF B. (Kayseri) — Evvelâ müzakerenin 

kifayetini reye koyun. 
REİS — Efendim, meselenin bugün bu su-

I retle hallolunacağını zannetmiyorum. Onun için 
I evvelâ kifaveti reye koyuyorum. Müzakerenin ki

fayetini... 
TUNALT HİLMİ B. (Bolu) — Bu meselenin 

müzakeresini Müdafaai Milliye ve İktisat encü
menleri müştereken yapsın. 

REİS — Müsaade buyur. Müzakerenin kifa-
I yetini kabul edenler ellerini kaldırsınlar. Mü

zakere kâfi görülmüştür. Bu takririn İktisat 
I Encümenine havalesiyle.. 
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YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Canım 

Reis Bey, tekmil İstanbul kararnamelerini bu 
Meclis kabul edecek mi efendim? Yanlış bir va
dide gidiyrouz. Ne yapıyoruz rica ederim efen
dim? Nenin müzakeresi kâfi?. Nereye gidiyor
sunuz, ne yapıyorsunuz? Ne yaptığınızı bilmi
yorsunuz.. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Usulü 
müzakere hakkında.. 

REİS — Efendim; müzakere yoktur ki orta
da.. Efendim bu mesele iki kısımdır; bir esna
fın mükellefiyeti ziraiyesi var ki; aksi halde ce
zayı .müstehzim. Bir de istisnaiyet var ki; Tev-
fik Efendi bu noktaya temas etti. Bu meselenin 
burada halli mümkün değildir. Bir takrirle-ki 
arz ettim - İktisat Encümenine havalesi teklif 
ediliyor. Encümen bu mesele hakkında mevzuu-

bahsolacak derecede bir mazbata getirsin. 
MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğıul) — Efen

dim; bu mazbata encümenden gelinceye kadar 
bu nizamname tatbik edilecek midir? Ahali, 
rençber mahvoluyor, esnaf imha ediliyor, buna 
karşı neden sükût ediliyor? 

REİS — Efendim; müsaade buyuran. Tak
riri reye koyuyorum. Bu meselenin İktisat En
cümenine havalesini kabul edenler ellerini kal
dırsınlar. Ekseriyetle kabul edildi. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Müstaceliyetle 
gelsin. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Mükel
lefiyetin icrasının tehirini teklif ederim. 

HAMDİ NAMIK B. (İzmit) — Muhterem 
arkadaşlar; Meclisi Âliniz idaremizde mühim bir 
inkılâp yapacak olan Nevahi Kanununun müza
keresi için Salı gününü tahsis etmişti. Halbuki 
yine her Salı günü birçok evrakı varide bunun 
müzakeresine takdim ediliyor. 230 maddeden 
ibaret olan bir kanunun altı aydan beri müzake
resi devam ettiği halde yalnız 52 maddesi bitiri-
lebilmiştir ve bu sureti müzakere ile mütebakisi 
altı senede de bitmiyecektir ve idaremize de bir 
istikamet veremiyeeeğiz. Rica ederim, Salı gün
lerini sırf bu kanunun müzakeresine hasredelim. 
(Hay, hay sadaları) 

SALİH Ef. (Erzurum) — Bendeniz de şunu 
arz etmek istiyorum ki, bu meseleyi cereyanı ta
biîsine bırakalım, Nevahi Kanununu süratle na
zarı tetkikten geçirirsek bu millet bizi buradan 
kovar... Elimizde bütçemiz var ve sair müzakera-
tmıız var. Bunları bir şekle koyalım ve bu Nevahi 
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Kanunu müzakeresini cereyanı tabiîsine terk ede
lim, 

REİS — Efendim, Nevahi Kanunu ıııznamo-
mizdedir ve bunlar evrakı varidedir. Fakat bu
gün için müstacelen müzakeresini kabul ettiğiniz 
Elbise bedeli hakkındaki Kanunun müzakeresi 
vardır. Müdafaai Milliye Vekili Paşa Hazretleri 
de buradadır. Bu bapta Muvazenei Maliye En
cümeninden gelen mazbatayı okuyacağız. (Muva
fık sesleri). 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Zaptı sa
bıkın tashihi lâzım, zabıtta hata vardır. Benim 
takririm zaptı sabıkta kaybolmuştur. Bunu tas
hih buyurun. Dahiliye Vekâletinden sual takri
rim kayboluyor, bu kaybolmasın rica ederim. Bu 
mesele üzerine iki saat müzakere geçiyor. Dahi
liye Vekilinin ıskatını istiyorum. Sonra zaptı 
sabıka kuduz köpekler hakkındaki takrir geçiyor 
da benim takririm geçmiyor. Efendiler, hulâsa
yı okuyun bir satır mıdır, hulâsa?... Benim tak
ririm neden kayboluyor? 

REİS — Zaptı sabık kabul edilmiştir efen
dim. Siz esas itibariyle takririnizden bahsetme
diniz, tashihini istemediniz; zaptı sabık yoktur, 
dediniz. ı 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Tashi
hini istedim. 

REİS 
efendim... 

Başka yapılacak muamele yoktur 

5. — MAZBAATLAR 

J. — Mersin Mebusu Salâhaddin Beyle arka' 
dağlarının, zabıtandan kıdemli yüzbaşı ile memu
rin ve mensubini askeriyeden maaşça muadille
rine melbusat ve teçhizat bedeli itası hakkında 
kanun teklifi ve Muvazenei Maliye Encümeni 
mazbatası 

REİS — Elbise kanunu hakkındaki teklif ile 
Muvazenei Maliye Encümeni mazbatasını okutu
yoruz. 

Riyaseti Celileye 
Müdafaai Milliye bütçesinin maaşat faslına 

mütedair kavanini cedide ile bir hayli tasamı -
fat temin edilmiş olmakla beraber zâbitanm il-
bas ve teçhizi hususunda muhassasatı müteba-
kiyelerinin ademikifayesi ihtimaline ve icabına 
karşı bir muaveneti lâzimei mahsusa olmak üze
re* mukaddema ordumuzea kıdemli yüzbaşı dâ
hil olmak üzere zâbitan, memurin ve mensubini 
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askeriyeye verilen elbise bedeline mukabil ve 
takriben rayicine muadil bir meblâğın senede 
bir defa toptan veyahut maaşlar meyanmda 
mukassatan itası hususunun emri kabul ipe dair 
berveçhi zir maddei kanuniyenin tetkik ve ka
bulünü teklif eyleriz. 13 Mart 1338 

Mersin Sivas 
Salâhaddin Vâsıf 

Trabzon Saruhan 
Hasan Hüsnü Reşad 

Zâbitandan kıdemli yüzbaşı ve mensubin ve me
murini askeriyeden maaşça muadilleri için mel
busat ve teçhizat bedeli itası hakkında Kanun 

MADDE 1. — Berrî ve bahrî, havai sunufu 
muhtelifei askeriye mensubin ve memurin ve 
zâbitanından kıdemli yüzbaşı rütbesine (dâhil) 
ve muadillerine senede bir defa olmak ve defa
ten veyahut maaşatla birlikte taksiti şehri sure
tiyle verilmek üzere melbusat faslından senevi 
kırk sekiz lira elbise ve teçhizat bedeli ita edi
lir. 

MADDE 2. — İşbu kanun 1 Mart 1338 sene
sinden itibaren mcriyülieradır. 

MADDE 3. — Bu kanunun icrasına Maliye 
ve Müdafaai Milliye vekilleri memurdur. 

Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 
Berrî, bahrî, havai bilûmum zâbitandan kı

demli yüzbaşı rütbesine kadar olanlarla mua
dillerine senede bir defa kırk sekiz lira elbise ve 
teçhizat bedeli itasına dair Mersin Mebusu Sa
lâhaddin ve Sivas Mebusu Vâsıf ve Trabzon 
Mebusu ve Maliye Vekili Hasan ve Saruhan 
Mebusu Reşad Beyin teklifi kanunileriyle He
yeti Umumiyeden muhavvel altı aded takrir 
encümenimizce mütalâa ve tetkik olunmuştur. 

Bütçenin maaşat faslından kavanini eedi-
dcyle icra kılman tenkihata göre kıdemli yüz
başı (dâhil) rütbesine kadar olan zâbitanla 
muaddilleri memurin -ve mensubini askeriyenin 
elbise ve teçhizat masarifine muhassasatı nıüte-
bakiy elerinin kifayet edem iveceği ihtimali kar
şısında elbise ve teçhizat bedeli olarak senede 
bir defaya mahsus olmak üzere kırk sekiz lira 
itası suretiyle muaveneti muktaziyenin ifası hak
kındaki teklifi vâkun esbabı mucibesi esas iti
bariyle muvafık görülmüş ve teklifi mezkûr 
muaddil olan tekliflerden Karahisar Mebusu 
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Memduh Beyin takriri temini zaruret esasın! 
tevsi ettiğinden İstanbul Mebusu Ali Rıza Be
yin bedeli mezkûrun şehrî beş liraya iblâğı hak
kındaki takririnde zikrolunan rütbedeki zâbita-
nın tahsisatı fevkalâdelerinden icra olunan yüz
de yirmi tenkihatı tecavüz etmekte olmasından, 
Bolu Mebusu Cevad ve rüfekasınm takrirlerin-
deki şahrî beş lira teklifinin bilûmum zâbitau 
ve mensubini askeriyeye teşmili ve diğer tak
rirlerin ademikabulü hususundaki esbabı mes-
rudeye tevafuk etmesinden dolayı encümeni
mizce kabul olunmamış, Trabzon Mebusu Ali 
Şükrü Beyin binbaşıya kadar (Binbaşiı dâhil) 
yalnız zâbitana şehrî bir nefer tayınının itasına 
dair takriri de teklifi karnini esası haricinde 
görülmüş, Bolu Mebusu Nuri Beyin tahrirî mü
zakere teklifiyle Bitlis Mebusu Yusuf Ziya Be
yin tahsisatı fevkaladeden yüzde yirmi tenzilât 
hakkındaki maddei kanuniyeyi muaddil olan 
takriri harici mevzu addedilmiştir. Encümeni
miz esas itibariyle kabul edilen teklifi kanuniyi 
daha muvafık bularak şeklen tadil ve lâyihayı 
dört madde olarak yeniden tanzim ve lieelittas-
vip Heyeti Umumiyeye takdim eylemiştir. 

14 Mart 1338 
Muvazenei Maliye Encümeni Reisi* Kâtip 

Saruhan Çorum 
Reşad İsmet 

Âza Âza Âza 
Mersin Krzincan Diyarbekir 

Salâhaddin Hüseyin Avııi Hacn Şükrü 

Zâbitandan kıdemli yüzbaşı ve memurin ve 
mensubini askeriyeden maaşça muadilleri için 
melbusat ve teçhizat bedeli itası hakkında 

Kanun 

MADDE 1. — Berrî, bahrî, havai bilûmum 
zâbitandan kıdemli yüzbaşı rütbesine kadar (Kı
demli yüzbaşı dâhil) olanlarla muadilleri me
murin ve mensubini askeriyeye senede bir defa 
elbise ve teçhizat bedeli olarak kırk sekiz lira 
ita olunur. 

MADDE 2. — Zikrolunan bedel, icabına gö
re defaten veyahut şuhura taksim ile mukas
satan bütçelerin melbusat fasıllarından tediye 
olunur. 

MADDE 3. — İşbu kanun 1 Mart 1338 tari
hinden itibaren mcriyülieradır. 
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MADDE 4. — İşbu kanunun icrayı ahkâmı-

na Maliye ve Müdat'aai Milliye Vekilleri me
murdur. 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz is-
tiyen var mı? 

SALÂHADDİN B. (Mersin) —' Efendim; 
Muvazenei M'aliye Encümeni bu hususta daha 
fazla söz söylemeye lüzum görmüyor. Mazbata
sında sarahat vardır. Binaenaleyh hilâfında 
mütalâatta bulunanlar varsa ona karşı da maz
batayı müdafaa ederiz. 

HACI TEVFİK Ef. (Kângırı) - Bendeniz 
de söz söylemekten vazgeçtim. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Efen
dim; maaşatm tahsisatı fevkalâdesinden yüzde 
yirmi tenzilini arzu eden ve bilhassa zâbitanm 
maaşatmdan tenzilât icra eden Muvazenei Maliye 
Encümeni idi. Geçen gün burada zâbitanm ma-
aşatma dokunulmamak ve mümkün olduğu kadar 
onların terfihine daha ziyade çalışmak lâzımgel-
diği feryadını koparırken, tenzilâta taraftar 
olan yine encümen idi. Bugün encümenin haki
kate rücu ile kanaatinden dönerek şu suretle zâ
bitanm terfihini istilzam eden tekliflerine bütün 
mevcudiyetimle teşekkür eder ve hatalarını anla
dıklarından dolayı da kendilerine.. 

HACI ŞÜKRÜ B. (Diyarbekir) _ Hata siz
dedir. 

SALÂHADDİN B. (Mersin) — Efendim; 
şahsım namına ne söylemişse aynen kabul ede
rim. Fakat encümen namına söyledikleri sözleri 
aynen iade ederim. Encümen yaptığı şeylerde en 
ziyade menafii mülk ve milleti âm ve şâmil bir 
nazarla düşündüğüne kaanidir ve bu kanaatini 
bir seneden beri geçmiş olan vakayi ile ispat ve 
bugün ise aynı encümen tarafından biraz terah-
hum ibraz olunduğunu iddia ederim. Biz hare
ketimizde daima memleketin menafii umumiyesi-
ni düşündük. Üç bin, beş bin kişinin menafii hu-
susiyesini düşünmedik, onu, onun içerisinde 
mündemiç gördük. Her ikisini de beraber bula
rak bugünkü yaptığımız teklifi munzam, birçok 
noktai nazardan yine geçen gün dermeyan edi
len kanaatlerin müeyyididir. Ve o kanaatlerin 
hilafı değildir. Ancak daha ziyade kıymet ver
miş oluyor. Ve bu noktai nazarda encümen mu
sirdir. Ve menafimin âtiyen dahi görüleceğine 
kaanidir. Aynen kabulünü teklif ederim. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Bu rae-
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selenin menafii vataniye icabından olduğunu, 
şimdi takdir ediyorlar. (Gürültüler). 

MÜDAFAA! MÎLLİYE VEKİLİ KÂZIM Pş. 
(Karesi) — Efendim, bu mesele hakkında evvelce 
ariz ve amik münakaşa olmuştur. Ondan bahset
meyeceğim. Muvazenei Maliye Encümeninin maz
batasında bir sene için kırk sekiz lira gösteril
miştir. Bunu aylara taksim edersek mahiye dört 
lira eder ki; bu dört lira bir şey tutmaz ve hiçbir 
jcy temin edemez. Bunun az olduğunu arz edi
yorum. Bundan başka zâbitanm kıdemli yüz
başıya kadar olanları bu kanundan istifade ede-
vk buyuruyorlar. Halbuki rütbeler arasındaki 

fark başka; fakat, aldıkları para farkı maaşatı 
asliye üzerinden olduğu için esasen beş altı lirayı 
geçmez. Şimdi kıdemli yüzbaşıya kadar bu para 
verilirse, kıdemli yüzbaşı ile binbaşının arasında 
esasen maaş farkı pek az olduğu için o vakit mer
tebenin kıymeti kalmaz. Bahusus büyük rütbeli
ler bir şey almaz. Bir binbaşı bir aile reisidir. 
Bir uıülâzim veyahut bir yüzbaşı o derecede de
ğildir. Yani onun ailesi birtakım kollara ayrıl
mamıştır. Fakat bir binbaşı ailesi daha vâsidir. 
Aileden maksat validesi, kardeşi ve daha birçok 
taallûkatı vardır. Onun için bendeniz bunun mi
ralaya kadar teşmilini rica ederim. Esasen bu 
gibi büyük rütbeli olanlar beş altı yüz kişiyi bile 
geçmez. Bunlara verilecek beş altı yüz kuruş ev
velki bütçeye nispet, dilirse hiç mertebesindedir. 
Büyük rütbeliler çok yoktur ve milyonlar tutan 
bir bütçe içerisinde senevi on beş, yirmi bin lira
nın hiçbir kıymeti olmaz. Fakat arz ettiğim veç
hile miralaya kadar teşmil edilirse hem mertebe
lerinin kıymeti takdir edilmiş olur, hem de zâbi-
tana karşı Meclisi Âlinin muhabbet ve teşekkürü
nün siyyanen olduğuna delâlet eder. Bunun bu 
suretle yapılmasını rica ederim. 

REÎS — Efendim, heyeti umumiyesi hakkm
da itiraz yok. Binaenaleyh heyeti umumiyesi hak
kında müzakereyi kâfi görenler lütfen el kaldır
sın. (Kabul sadaları) Kabul edildi. 

Maddelere geçiyoruz : 

Zâbitandan kıdemli yüzbaşı ve memurin ve men-
subini askeriyeden maaşça muadilleri için mel-
busat ve teçhizat bedeli itası hakkında Kanun 

MADDE 1. — Berrî, bahrî, havai bilûmum 
zâbitandan kıdemli yüzbaşı rütbesine kadar (Kı
demli yüzbaşı dâhil) olanlarla muadilleri memu-
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rin ve mensubini askeriyeye senede bir defa elbise 
ve teçhizat bedeli olarak sekiz lira ita olunur. 

ALÎ-RIZA B. (istanbul) — Arkadaşlar, şu 
kanunla zâbitan, memurin ve mensubini askeriye
ye verilmek istenilen elbise bedelinin dairei şümu
lünü biraz kısaca gördüğüm için bu ciheti izah 
etmek istyorum: Hakikaten; elbise bedeli lâğvc-
dilmezden evvel yalnız zâbitana verilirdi, binba-
şıdan itibaren bilûmum ümera ve erkân bundan 
müstesna idi. Fakat zâbitana verilmesi doğrudan 
doğruya maaşat arasındaki derecei mislin, fazla 
olmasından ileri geliyordu. Bendeniz doğrudan 
doğruya edvarı muhtelifedeki maaşatm miktar-
lariyle derecei misillerini nazargâhı âlilerine arz 
ve bu baptaki noktai nazarımı tavzih edeceğim. 

Meşrutiyetten evvelki zâbitan maaşatını arz 
edeceğim. Bu maaşatı esas olarak alalım. Meş
rutiyetten evvel bir mülâzimisani 250 kuruş 
maaş alıyordu. Bir binbaşı ise 1 000 kuruş maaş 
alıyordu. Bu iki maaş arasındaki derecei misil 
dörttür. Yani bir binbaşı maaşı bir mülâzım 
maaşının dört misli fazla idi. Bir mülâzimievvel 
300 kuruş alıyordu. Binbaşıya nazaran derecei 
misil (3 1/3) nispetindedir. Bir yüzbaşı 400,ku
ruş alıyordu ve derecei misil de (2 1/2) nispe
tinde idi. Meşrutiyetten sonra elbise bedelini 
lâğvettiler. Elbise bedelini maaşa zammetmek 
suretiyle maaşatı artırdılar. Şimdi bunun üze
rine bir hesap yapalım. Bir mülâzimisaninin 
maaşı (-700) kuruşa, bir binbaşının maaşı ise 
(2 000) kuruşa iblâğ edildi, derecei misil 
(2 6/7) nispetinde oldu. Bu hesaba göre bir 
mülâzimievvel 800, ona nazaran derecei misil 
(2 î /2) , bir yüzbaşı (l 050), ona nazaran de
recei misil (1 19/20) dir. Bu hesaba nazaran 
dahi pahalılık zammı olarak tahsisatı fevkalâde 
iıamı altında bir para verilmeye başlandı ki, bu 
suretle, bir mülâzimisani maaşı (3 400) kuruşa, 
bir mülâzimievvel maaşı 3 600 kuruşa, bir yüz
başı maaşı 4 100 kuruşa ve bir binbaşı maaşı da 
6 000 kuruşa iblâğ edildi. Buna nazaran derecei 
misiller mülâzimisaniye nazaran (1 26/30), mü-
lâzimievvele nazaran (1 25/30), yüzbaşıya na
zaran (1 9/20) idi. Buna nazaran 1337 senesin
de kabul edilen cephe zamaimi ve seferberlik 
zammı kanunu mueibesince ayrıca bu tahsisat 
da yine bir yükseklik hâsıl oldu. Cephede bu
lunan bir mülâzimisaninin tahsisatı maaşiyle 
beraber (5 900), mülâzimievvel 6 000, yüzbaşı-
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nın 6 600, binbaşının 8 500 kuruş oldu. Buna 
nazaran bir binbaşının bir mülâzimisaniye na
zaran derecei misli tahminen (1 1/3), bir mü-
lâzimievvele nazaran (1 1/3), bir yüzbaşıya na
zaran da (1 1/4) nispetindedir. Şimdi bu esasat 
dâhilinde çıkardığımız neticeye nazaran yapı
lan zamaim dairesinde derecei misil günden güne 
azalıyor. Yukardaki maaşlar hiçbir zaman aşa
ğıdaki maaşlarla mütevazin bir suretle görül
müyor. Yani meşrutiyetten evvelki maaşat ile 
bugünkü rütbei muhtelife arasındaki iki nispet 
arasında katiyen tevazün yoktur. Çünkü, bir 
mülâzimisani ile bir binbaşı arasında derecei 
misil dört iken bir buçuğa kadar tenezzül etti. 
Şimdi bir de meşrutiyetten evvel bir mülâzimi
sani ile bir ferikin maaşı arasındaki derecei 
misli nazargâhı âlinize arz edersem göreceksi
niz ki, arasında çok fark vardır. Bir mülâzimi
sani" meşrutiyetten evvel 250 kuruş maaş alı
yordu. Bir ferik 4 500 kuruş maaş alıyordu. 
Aradaki derecei misil 18 dir. Yani bir ferik 
maaşı bir mülâzim maaşının on sekiz misli faz
ladır. Halbuki son kabul edilen malî, askerî ka
nunda bu miktar daha ziyade tenezzül etmiştir 
ve bundan evvel 1337 senesindeki bir mülâzimi
sani ile bir fırka kumandanının maaşlarını na
zarı âlinize arz etmek isterim. Malî kanunlar 
kabul edilmezden evvel bir mülâzimisani 5 900 
kuruş maaş alıyordu. Miralay rütbesindeki bir 
fırka kumandanı da 14 000 kuruş maaş alıyor
du. Bunun derecei misli (2 3/4) tür. Yani mu
kayese edersek meşrutiyetten evvelki maaşlar 
arasındaki derecei misil itibariyle 15 derece bir 
fark vardır. Halbuki 1338 senesi cephede^ bulu
nan bir mülâzimisani ile bir fırka kumandanı 
arasındaki derecei misle gelince, bu sene cep
hede bulunan bir mülâzimisaniye 3 860 kuruş 
vereceksiniz. Miralay rütbesindeki bir fırka ku
mandanına da .10 700 kuruş veriyoruz. Derecei 
misil (2 1/2) nispetine iniyor. Bundan dolayı 
şu arz ettiğim erkanı, maaşlar arasındaki de
recei mislin bir tevazün ve bir esasat dâhilinde 
yürümediğini gösterir kati ve hesabi erkanıdır. 

Bu cihet anlaşıldıktan sonra asıl arz etmek 
istediğim şudur ki; doğrudan doğruya zabit a -
nımızın midesinden yaptığımız tasarruf neticesi 
olarak geçen sene almış oldukları maaşat ile 
bu sene alacakları maaşatı ve bunlardan katl
edilecek miktarı da tekrar nazarı âlinize arz 
edeceğim. Yalnız bu hesabatta göstereceğim 
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miktarlar da yüzde on beş maaşı asliden tevki-
fat 1337 de dâhildir. 1338 de ise maaşı asliden 
yapılan yüzde on beş tevkifat ile tahsisatı fev
kalâdeden yapılan yüzde yirmi tenkihat tabiî 
dâhil edilmiştir. 1337 senesinde bir ferik ordu 
kumandanı 29 848 kuruş maaş alıyordu. Hal
buki 1338 senesinde 16 348 kamışa tenzil olun
muş. Yani maaşından 13 500 kuruş kesmişiz. 
mirliva rütbesinde ordu kumandanı geçen sene 
20 848 kuruş maaş alıyormuş, bu sene 14 53)6 
kuruş alıyor. Bundan da 6 313 kuruş kesilmiş
tir. Mirliva bir kolordu kumandanı gecen sene 
16 248 kuruş maaş alıyormuş, bu sene 13 036 
kuruş alacaktır ki, bundan da 3 212 kuruş ke
seceğiz. Gecen sene miralay bir kolordu kuman
danı 14 848 kuruş maaş alıyormuş. .Bu sene 
10 635,5 kuruş alacaktır ki, bundan da 4 012,5 
kuruş kesilmiştir. Miralay bir fırka, kumandanı 
gecen sene 13 048 kuruş alıyormuş, bu 'sene 
9 635 kuruş alacaktır ki, bundan da 3 413 ku
ruş kesiliyor. Miralay bir alay kumandam ge
cen sene 10 048 kuruş maaş alıyormuş, bu sene 
7 048 kuruş alacaktır ki, bundan da 3'000 ku
ruş .kesilmiştir. .Bir kaymakam fırka kuman
danı geçen sene 12 716 kuruş maaş alıyorniıış.' 
Bu sene 8 713 kuruş alacaktır ki bundan da 
4 650,5 kuruş kesilmiştir. Miralay bir alay ku
mandanı 9 585,5 kuruş alıyormuş. Bu sene 6 723 
kuruş alacaktır ki 2 862,5 kuruş kesmişiz. Bir 
Binbaşı alay kumandanı geçen sene 9 623 ku
ruş alıyordu. Bu sene 6 810,5 kuruş alacaktır 
ki kesilen miktar 2 812,5 kuruştur. Geçen se
ne bir binbaşı tabur kumandanı 8 918 kuruş 
alıyormuş. Bu sene 5 898 kuruş alacaktır ki 
kesilen miktar 3 020 kuruştur. Geçen sene bir 
yüzbaşı tabur kumandanı 7 320 kuruş alıyor
muş. Bu sene 5 105 kuruş alıyor ki kesilen mik
tar 2 215 kuruştur. Bir yüzbaşı bölük kuman
danı geçen sene 6 442,5 kuruş alıyormuş. Bu 
sene 4 333 kuruş alacaktır. 2 109 kuruş ora
dan kesilecektir. Bir mülâzımıevvel gecen se
ne 6 159 kamış alıyormuş. Bu sene 4 084 ku
ruş alacaktır. Ve 2 075 kuruş da oradan kesi
lecektir. Bir nıülâzımısani takım kumandanı 
geçen sene 5 793 kuruş alıyormuş. Bu sene 
3 753 kuruşa indirilmiştir. Oradan da 2 040 
kuruş kesilecektir. Şimdi su erkamdan çıkan 
şudur Jd kâfi derecede... 

• HACI MUSTAFA Ef. (Ankara) — Neferleri 
söylemediniz. 
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ALÎ EIZA B. (Devamla) — Nefer meselesi 

bu kanuna ait değildir. Bu münasebetle arz 
ediyorum ki tasarrufatta esas efendim mide ol
mamak lâzımgelirken bütçemizi tevzin etmek 
ve dâvamızı nihayete kadar devanı ettirebilmek 
için biz ordu namına bu tenkıhatı zaruri ola
rak yaptık, ve ordu da bunu kemali fahrile ka
bul etmiştir. Fakat elbise bedeli olarak veril
mek istenilen bu miktarın yalnız yüzbaşı "rüt
besine kadar tahdit ve taksir edilerek maaşa-
tmdan külliyetli tenkihat icra edilen diğer nıe-
ratibe teşmil edilmemesini şu erkam okunduk
tan sonra ve netice hâsıl olduktan sonra öyle 
zannederim ki Heyeti Umumiyeniz de muvaffak 
görmez. Günkü yapılan tenkihat hakikaten 
âzami tenkıhattır ve hiçbir zaman bu maaşat ile 
bu zâbitan kendilerine vereceğimiz elbise bede
lini almaktan müstağni kalmazlar. Bu maaş 
ile ona muhtaçtırlar. Yani asıl izah etmek is
tediğim nokta budur. 

Bu ciheti arz ettikten sonra asıl mühim ola
rak söyliyeceğinı bir nokta vardır ki zâbitanı 
müreffeh yaşatmak ve zâbitanı ihtiyaçtan vares
te bir halde bulundurmak her halde bir memle
ketin istihlâsı lehindeki hareketlerden bir kıs
mını teşkil eden bir düsturu askerîdir. Biz bu gi
bi esasat hakkında kati kararlar verirken be
hemehal bu noktai nazarı hiçbir zaman unut-
ıııamaklığııuız ica heder. Bendeni zec elbise bedeli
ni vermekle bütçe üzerine yeniden bir bâr tahmil 
edeceğiz. Bu bir hakikattir. Fakat encümenin ka
bul ettiği miktara yüz elli bin lira kadar bir 
fark ilâve edilecektir ki, bu muazzam Mtçe içeri
sinde İni miktar şayanı istiksar bir miktar değil
dir. Madem ki, Meclisi Âli zâbitanm bugünkü ih
tiyacını nazarı dikkate ali arak, elbise bedeli ola
rak bu parayı vermieye azmetmiştir; hiç. olmazsa 
bunun ümera sınıfına da teşmilini bendeniz çok 
fayda! ı görüyorum. 

Şimdi neticei teklifatun şudur ki; bu elbise 
bedelini ümeraya kadar teşmil edelim, yani mi
ralay da dâhil olduğu halde zâbitan ile beraber 
ümeraya verelim. Yalnız erkânı istisna edelim. 
Günkü onların maaşatı biraz fazlacadır, ve ih
timal onlar bu paradan müstağni kalkabilirler. 
Fakat görülüyor ki; ümera sınıfının maaşatın-
dan mühim tenkihat yapılmıştır. Her halde bu 
paraya muhtaçtırlar. Yani bunun onlara da teş
milini teklif ediyorum. 
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ALİ B. (Karahisarı Sahib) — Efendim, Mü

dafaa! Milliye bütçesinin tetkiki için Meclisi Âli
den biz dört arkadaş intihabedildik ve 1338 senesi 
bütçesini bir ay kadar devam etmek üzere ariz 
ve a inik tetkik ettik. Ve sureti unıumiytede vâkıf 
olduğunuz veçhile hemen 30 - 35 milyon lira ka
dar bir tenkihat yapıldı. 'Bu tenkihat tabiî asker 
olan arkadaşlarca hangi kalemlerden ne suretle 
yapılacağını birer birer teferruatına kadar tet
kik edilerek, hattâ birçok devair rüesasiyle mu
tabık kaldığımız halde Meclisi Âlinize neticesini 
arz etmiştik. Zâbitan muhassesatı için de israf 
derecesinden çok düşmüş olduğu halde ancak di
yebilirim ki; bir kifafınefs derecesinde bir tah
sisata mutabık kalınmıştır. B ilâh ara burada zâ-
bitanm seferi zam meselesi mevzuubahsolduğu sı
rada meselenin şekli değişti, ileride bulunan zâ-
bitana zam kabul edildi. Gerideki zâbitan hak
kında altı Mra kadar bir seferi zam kabul edil
medi. Bununla maaltesef Meclisi Âli farkında ol-
mıyarak büyük hir yanlışlıkta bulundu. Biliyor
sunuz, elli lira maaş alan bir zabit yüzde yirmi 
terk eylediği halde kırk lira almış olacaktır. On 
lira dalıa terk edilirse seferi zammı ile evvelce 
elli lira alan bir zabit otuz lira almak suretiyle 
idareyle mecbur kalacaktır. Zaten idare haddi va
satide idi. Şimdi seferi zammın ne demek oldu
ğunu, hikmeti vaz'mı Heyeti Oelilenize arz et
mek isterim. Zâbitanın muhassesatı ahvali mû-
tade içindir. Ve o suretle kabul edilmiştir. Seferi 
zam, sefer ve harlı dolayısiyle zâbitanın ihtiyacı 
ruzmerresini tehvin maksadiyle vaz 'edilmiştir. 
Yani bugün hareket eden bir kıta zabiti tabiî
dir ki, esnayı rahde tabur için hazırlanan ye
mekten, tayından, etten almak; suretiyle maa
şına zammedilen seferi zammından mahsubedil-
me'k suretiyle idare olmak mecburiyetindedir. 
Cephede de böyledir. Çünkü başka suretle er
zak temini zâbitan için mümkün değildir. Yani 
mevcut erzaktan maaş yahut seferi zammı mu
kabilinde alacağı erzak ile idare olunmak mec
buriyetindedir. Bu böyle olduğu halde biz ge
rideki zâbitanın altı.lirasını kesiyoruz ki, bu da 
aynı veçhile, aynı zaruretle kabul edilmişti. Çün
kü bugün meselâ Ankara'da gördüğümüz zâbita-
m hali tabiîde görüyoruz. Buradan Polatlı'ya ve 
Yahşihan'a bakacak olursanız görürsünüz ki, 
aynı veçhile geri zâbitanın da vaziyeti maişeti 
değişmiş bir haldedir. Onun için bunlar da aynı 
cephe vaziyetinde bulundukları için, aynı bir 
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zaruret karşısında kalırlar. Onun için her iki 
tarafın da farkı olmak üzere kabul edilmesi za
ruret tahtında idi. Halbuki o reddedildi. Fakat 
akabinde tamir etmek zaruretini hissettik. He
yeti Umıımiyemizde şimdi elbise bedelini kabul 
etmek zaruretinde kalıyoruz. Fakat Muvazenei 
Maliye Encümeni bununla diyebilirim ki, ikin
ci bir hata yaptı. Çünkü gerideki zâbitana altı 
lira kadar bir para vermek suretiyle üç yüz bin 
lira bir tasarruf etmek isterken şimdi iki misli 
ve belki daha ziyade bir miktaı\ kabul etmek 
zaruretinde kalıyor. Onun için bendeniz diyo
rum ki, zâbitana tayın bedeli kabul etmek en 
doğru, en esaslı bir şeydir. Çünkü o tayını al
mak, yemek veyahut ailesine terk etmek sure
tiyle telıvini zaruret etmek mecburiyetindedir, 
zabit. En doğrusu, en makbulü bu şekildir efen
dim. Onun için Heyeti Celi!eniz, zâbitana mâ
kûl, mantıki ve ahvale muvafık suretle bir mai
şet kabul etmek istiyorsa, her halde bir tayın 
bedelini kabul etmeliyiz. Bununla en salim bir 
hareket yapmış olacağız fikrindeyim. Dün zâ
bitanın fedakârlığına mukabil maişeti mevzuu-
bahsoldu. Bendeniz bunu şu suretle Heyeti Oe
lilenize arz mecburiyetindeyim. Mesleki askerî 
harb ve darp meslekidir. Ve harb, darp her hal
de, maddi fedakârlığı müstelzimdir. Aynı za
manda mesleki askerî ilim ve fen meslekidir: 
Zabit tenevvür ve talim etmek mecburiyetinde
dir. Yani zabit mâna ve. mefhumu itibariyle 
mensubolduğu milletin münevver ınüteallim, 
müdrik, mümtaz bir ferdi demektir. Ve uzvu 
fedakârisi demektir. Aynı zamanda zabit feda
kârlığı ve kendisine tevdi edilen vazifenin kud-
siyeti noktai nazarından da bir milletin mebusu 
murahhası demektir. Onun için vatan duçarı 
tehlike olduğu zaman zabit kendisine fedakâr
lık yapmak mecburiyetini namusiyle mütekef-
fil olduğunu hisseder ve o suretle kabul eder 
ve o fedakârlığı zabit yapar. Onun için zâbita-
nımızm bugünkü günde yaptığı fedakârlık kavi 
bir imanın, kanaatin neticesidir efendiler. Ar
kadaşlar bunu böyle bilmelidir. Zâbitan en bü
yük, en yüksek bir kanaatle bugünkü mücade
lenin hayat ve memat mücadelesi olduğuna ta
mamen kaanidir. Bundan başka bir şey hiçbir 
vakit bir zabiti bugünkü fedakârlığa sevk et
miş olmaz. Efendiler şunu biliniz ki, Sakarya 
muharebatmda zâbitan zayiatı tarihî harblerde 
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vâki olınıyacak derecede, efrat zayiatı ile nis
petsizdir ve eğer zâbitan arkadaşlarla bir par- , 
ça daha hususi görüşecek olursanız ve temasta 
bulunur, tetkik ederseniz göreceksiniz ki, Sa- ' 
karya'dan geri ayağını atmamak ve icabederse ' 
orada ölmek üzere zâbitan yemin etmiştir. Ve 
orada yemini uğruna ölen arkadaşlar vardır. i 
Allah cümlesine rahmet eylesin. ! 

TUNALI HÎLMl B. (Bolu) — Ali Bey Reis | 
Paşa nutkunda bu muharebe zabit muharebe
sidir demişti. 

ALÎ B. (Karahisarı Sahib) — Evet, onun 
içindir ki, zâbitana yapacağımız bu fedakârlık 
onun kıymeti ve değeri değildir. Zâbitan bizim 
kadar ve hattâ diyebilirim ki, heyeti umumiyesi 
itibariyle daha ziyade müdrik olduğu halde 
bugünkü fedakârlığı yapıyorlar. Rica ederim 
zâbitanın en ağır bir vazife ile mükellef bulun
duğu ve sevk edildiği bir sırada zâbitammıza 
lâyık olduğu hürmetin yapılmasını ve teklifi
min kabul edilmesini sureti mahsusada Heyeti 
Aliyenizden rica ve istirham ederim. ! 

HÜSEYİN AVNt B. (Erzurum) — Efendi
ler geçen de bilmünasebe arz etmiştim ki, ge
rek zâbitan ve gerek efradı millet herkes siy-
yanen çalışmaktadır. Kimisi arkasiyle cephane 
taşıyor. Kimisi çapa ile işliyor, kimisi zahire 
yetiştiriyor. Meclis burada gece, gündüz uğra
şarak bu gibi hukuku taksim ile iştigal ediyor. ! 

Yani herkes hissesine düşen vazifeyi yapıyor. | 
Bu; fedakârlık mukabilinde verilmiş bir mükâ- J 
fat değilidir ki, bu suretle ölçelim. Efendiler 
biz şanlı bayrağımızı yaşatmak için beşikteki { 
çocuktan, can vermekte olan ihtiyarlara kadar, L 
var kudretimizle vazifemizi yapıyoruz. Bunla
rın, en fedakârı da bittabi .cephede bizzat ölüm
le pençeleşen, şerefle yürüyen asker ve ordu
muzdur. Türkiye Büyük Millet Meclisi kılı kırk . 
yararcasına herkesin nafakasını vermekle meş- ' 
güldür. Bu azîm dâvayı neticelendirdiğimiz za- i 
man mükâfat, mücazat o vakit düşünülecektir, j 
Bu taksim efendiler, bütün zâbitan ve efrada | 
siyyanen ve adalet dairesinde yapılmıştır. Bu- : 
gün bâzı arkadaşlarımızın teklifi, bunların ade- j 
mikifâyesinden ileri gelmemiştir. Malûmuâliler-
dir ki, Müdafaai Milliye Vekâleti geri hidema- ( 

tında bulunan arkadaşlara bir miktar para 
teklif etmişlerdi. Heyeti Celileniz bunu zait 
addetti. Şimdi bu mesele kapanmıştır. Bu ikin-
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ei teklif -bir ihtiyaç üzerine düşünülmüştür. 
Arkadaşlar, verilen bu para ile verilen şu 
nafakadan, cephede elbisesini yırtan, düşmana 
takarrüp için sürüne sürüne elbiselerini yırtan 
zâbitanın elbiselerini daha seri bir surette te
min edebilmek için, yeni bir tedbir olmak 
üzere ittihaz edilmiştir. Yoksa zâbitana tevzi 
edilen şeyin ademikifayesinden neşet etmiş 
değildir. Efendiler- o ölçülmüş, onların kıs
metine bugün bu kadar düşmüştür. Onlar 
mükâfatını, mücazatmı yarın göreeetkir. Ve onu o 
zaman düşüneceğiz. Efendiler, şimdi bir he
sap tahtında görüşülürse, Müdafaai Milliye 
Vekili Paşa Hazretlerinin buyurdukları gibi, 
mafevk rütbe bundan müstağnidir, mafevk 
rütbede bulunan zevat çok sürünerek düş
mana takarrübetmez. Onlarla küçük zâbitan 
arasında çok fark vardır. Esasen kanundaki 
fark bu esasata müpteni idi. Mukaddema bu 
esas üzerine, yani binbaşıya kadar olanlara 
kabul edilmiştir. Sonra biz paraya kal bettik. 
O kanunun paraya kalbinde bir hak var. Bu, 
muharebede zâbitana karşı bir tedbirdir. Yok
sa zabıtanın tahsisatı kendilerine kifayet ede
cek derecededir. (Değildir,* sesleri) ispat ede
rim efendiler. Cihan bilir ki, Türkiye Devleti 
1332 - 1333 senelerinde zâbitanına sekiz ban-
kmot veriyordu. O vakit bir okka şeker 400 
kuruşa almıyordu. Her şey pahalı idi. Bugün 
Türkiye Büyük Millet Meclisi o sekiz yüz ku
ruşa karşı otuz lira veriyor, işte size sabit bir. 
semahat efendiler. Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin semahatı bu sözleri söylet m eve mecbur 
etti. Eve1. 

Bir binbaşıya, miralaya, mülAzime yüzba
şıya, ferike makam maaşı farkı verdiği için 
az geliyor. Fakat; zabitlerimiz bunu takdir eder
ler. Zabitler o gün bolca aldıkları paranın bugün 
her halde esbabını anlar, ona göre iktisat eder. 
Ve sarfiyatını ona göre yapar ve mükâfat gü
nünü bekler efendiler. 

ALÎ RIZA B. (İstanbul) — Semahat gay-
rikab.ili inkârdır, efendiler. 

HÜSEYİN AVNt B. (Devamla) — Tür
kiye Büyük Millet Meclisi zâbitanmm her
halde kendisinden iyi düşünür. Müdafaai Mil
liye Vekili Paşa Hazretlerini de temin ede
rim ki; kendileri maiyetlerini düşündükleri ka
dar biz de evlâtlarımızı, kardeşlerimizi bu su-
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retle düşünüyoruz ve düşüneceğimize kaani ol
sunlar. JTakat her şey hesapladır. Bir mülâ-
zim gerek cephede ve gerek geride tam tah
sisatının üçte birisiyle geçinecektir. Bu hususta 
başka tarik vardır. Ordu bunu ihtiyar eder ve 
istifade eder. Burada açık söylüyorum. Bu ve
rilen para, şunu bilmek lâzımdır ki, en fazla el
bisesini yırtacak küçük zâbitandır. Çünkü ancak 
elbiselerini taşa, toprağa sürünerek düşmana ta-
karrüp için yırtacak bu küçük zâbitandır. Tabiî 
nefer de bunun içerisinde dâhildir. Halbuki ef
rada şimdi eskisi gibi değil, harb dolayısiyle bir 
iki misli elbise verilmektedir. 

ALÎ RIZA B. (İstanbul) — Bundan alay 
kumandanları hariç kalamaz. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Evet alay 
kumandanları hariç kalamaz. Fakat efendiler, 
bunun için de bir nispet gözetilmiştir. Onlar 
da makam maaşı almaktadırlar. Bir mülâzim, 
bir zâbitvekili, bir yüzbaşı bundan çok istifade 
edemiyor. Evvelki nispetleri Rıza Beyefendi 
burada izah buyurdular. Beıi de Rıza Beyefen
diye sorarım ki; bundan altı ay evvelkini, bir ay 
evvelkini hesabediyorsun da bundan altı sene ev
velkini ne için hesabetmiyorsun? O gün ile bu
günün şeraiti hayatiyesini ne için düşünmek is
temiyorsunuz? 

ALİ RIZA B. (istanbul) — Zâbitanın seciye
sini muhafaza etmek istiyorum. 

HÜSEYİN AVNI B. (Devamla) — Bendeniz-
ce zâbitan seciyesini imanlariyle muhafaza eder, 
para ile değil. Maddi değil, eğer zabit maddi dü
şünse ölmez. Herkes mânevi düşünüyor beyefen
di. Iftiharane söylerim beyefendi. Kıyası nefsile 
beş sene ben de zabit olarak çalıştım ve ben o va
kit sekiz bankınot alıyordum ve maaliftihar çalış
tım. Para beklemiyordum. Memleketin şan ve 
şerefi, bayrağımın serbest açılması bana milyon
lar veriyor idi beyefendi. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — O zaman 
aileniz yoktu. 

HÜSEYİN AVNI B. (Devamla) — O vakit
ler şekerin kıyyesi dört yüz kuruşa idi. Şimdi 
ise efendiler, katı bir hesap tahtında zâbitana 
Harbi Umumide verdiğimiz maaşatın pek fazla
sını vermekteyiz ve imkân hâsıl olduğu zaman 
yine maaziyadetin vereceğiz. Bizim paramız ki
mindir? Milletin, malı kimindir? Efendiler, bu
yurdukları hesaplan ben görüyorum. Yalnız arz 
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ettiğim gibi, Büyük Millet Meclisini şu vadiden 
yürütmelidir; Meclis zâbitana yıpranacak elbi
se bedeli veriyor. Tahsisat üzerine hiçbir şey 
zammetmiyor ve şülnıra taksimden maksat, zabi
tin elbise bedelini ne zaman alacağına dairdir. 
Yoksa başka şekilde telâkki buyurmamasını bil
hassa istirham eylerim. 

REİS — Efendim, müzakerenin kifayeti 
hakkında takrir vardır. (Kâfi, sesleri) 

ALI ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Reis Bey, ben
deniz müzakerenin ademikifayeti hakkında söy-
liyeceğim. 

Bendenizin kanaatime göre mesele tenevvür 
etmiş değildir. Çünkü burada Muhterem arka
daşlarımız muhtelif rakamlar gösteriyorlar. 
Muhtelif hesaplar gösteriyorlar. Fakat hesap
larının çoğu yanlıştır. Binaenaleyh bu askarî 
hesabatı bütün arkadaşlarımızın bilmesi imkâ
nı yoktur. Efendiler bir içtihat üzerine söyle
dikleri yanlış rakam üzerine bir şey verilemez. 
Meselâ bir misal söyliyeyim efendiler; Hüse
yin Avni Bey biraderimiz Harbi Umumi zama
nında zâbitanm almış olduğu maaşattan bah
sediyordu. Şekerin okkasının dört yüz kuruş 
olduğunu söyledi. Bendeniz iddia ederim ki; 
zâbitan şekerin okkasını o zaman beş kuruşa 
yiyiyordu. Yani verilen hesabat itibariyle yan
lış noktai nazar sahibi olmak ve yanlış karar 
vermek ihtimali vardır. Bunu tavzih için arz 
ediyorum. Zâbitana pahalılık zammı, pahalı
lık nispetinde verilmiştir ve aynı zamanda faz
la olarak zâbitan tayinat almıştır. Belki almış 
olduğu tayinatı fiyatı hazırla satmak lâzımge-
lirse yetmiş lira tutardı. (Cephe görmemiş öyle 
ise sesleri) 

Müsaade buyurunuz efendim, cephe gören
ler var. Hatta şimdi Mustafa Bey biraderimiz 
de söylüyordu. Zâbitan erzakı ueuz alsınlar 
diye altın para bile bırakmışlardır diyor. (Gü
rültüler) Bendeniz eski hesaptan ve saireden 
sarfı nazarla arkadaşlarımız bugünkü hesabatı 
yapsınlar. (Gürültüler) 

Dr. ABİDlN B. (Lâzistan) — Reis Bey rica 
ederim, herkes sükûnetle dinlesin. 

ALI ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Efendiler, 
zannedersem noktai nazarım anlaşılmadı. 

Bu hesapları bütün arkadaşlarımız bilmedi
ği için, bu yanlış hesap üzerine yanlış karar 
verdiler ve sonra yine dönmek mecburiyetini 
hissederiz. Onun için bendeniz bu verilen he-
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sabatm yanlış olduğunu söylüyorum. Eğer lü- j 
zum yoksa söylemiyeyim. Bir misal zikrediyo
rum. Esasa girmiş değilim. Eğer lüzumu yok
sa söylemiyeyim. 

ALİ RIZA B. (İstanbul) — Bendeniz de he* 
sap verdim. Bana da taallûk ediyor mu? 

ALÎ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) - - Bendeniz Hü
seyin Avni Bey biraderimizin vermiş olduğunu ı 
söylüyorum ve o hesaba mukabil bugün bir ha
kikat zikrediyorum ki Ankara'da maaş alan za
bıtanın idaresi için aldıkları maaş kâfi değildir. 
Bunu nazan itibara alınız rica ederim. Ona 
göre karar veriniz. Başka türlü karar, ric'at 
mecburiyetini hissedeceğimiz bir karardır. Bu- | 
nu böyle biliniz efendiler. 

REİS — Efendim, müzakerenin kifayetini 
kabul edenler, lütfen el kaldırsın. Müzakere 
kâfi görülmüştür efendim. 

Altı kadar takrir var, mealleri muhtelif ol
makla beraber yekdiğerine mütekariptir. Onlar 
okunacak : 

Riyaseti Celileye 
, Elbise bedeli itası suretiyle zâbitan ihtiya-

catı tehvin edilemiyeceğinden miralaya (dâhil) 
kadar bir aylık istihkak dâhilinde bir nefer ta
yınının, İstiklâl muharebatmm hitamına kadar 
itasını ve müzakere edilen kanunun ona göre ta
dilini teklif eylerim. 

Karahisarı Sahip 
Mebusu 

Ali 

Riyaseti Celileye 
Elbise esmanı olarak senede kırk sekiz lira

nın kıdemli yüzbaşıya kadar, alelûmum itası mu
vafık madelet değildir. Cephelerde hizmet eden
lerle geri hizmette bulunanlar arasında kabili in
kâr olmıyan bir fark vardır. Kıdemli yüzbaşılar 
da dâhil olmak üzere cephede bulunanlara tah
sisi daha muvafıktır. Yedinci maddenin ona göre 
tashihini teklif eyleriz. 

Kayseri Kastamonu Kastamonu 
Osman Hulusi Hasan Sabri 

Riyaseti Celileye 
Ordunun hayatı zâbitandır ve en ziyade fe

dakârlığı da zâbitanın ihtiyar ettiklerini, döktük
leri kanlariyle ispat etmişlerdir. Bu fedakârlık
larına binaen cephe zâbitanma elbise bedelinden 
başka bir nefer tayınının itası ile bir derece teh- I 
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vini zaruretlerine müsaade Duyurulması husu
sunda teklifi vâkıın tasdikmi arz ve teklif ey
lerim. 

Erzurum 
İsmail 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddedeki dört yüz kuruşun; (beş 

yüz) olarak kabulünü teklif eylerim. 
Bursa Mebusu 
Operatör Emin 

Riyaseti Celileye 
Elbise bedeli tahsisatının kıdemli yüzbaşı da 

dâhil olduğu halde bilûmum zâbitana ve ümera
nın da yalnız cephede bulunanlarına verilmesini 
teklif ederim. 

Yozgad 
Süleyman Sırrı 

Riyaseti Celileye 
Melbusat bedelinin mahiye beş liraya iblâğıy-

le miralaya (dâhil) kadar teşmilini arz ve tek
lif eylerim. 

İstanbul Mebusu 
Ali Rıza 

Riyaseti Celileye 
Zâbitana verilmesi kabul edilen elbise bede

linin elli dört liraya iblâğını ve bu meblâğın da 
şuhura taksimen itasının kabulünü teklif eylerim. 

Erzurum 
Salih 

Riyaseti Celileye 
Elbise bedeli olarak kıdemli yüzbaşıya kadar 

zâbitan ve mensubini askeriyeye senevi altmış li
ra itasının kabulünü teklif eylerim. 

Canik 
Şükrü 

Riyaseti Celileye 
Mahiye dört lira azdır. Altıya iblâğıyle he

yeti ıımumiyesine teşmilini teklif eylerim. 
Lâzistan 
Abidin 

HACI MUSTAFA Ef. (Ankara) — Efendim, 
bendenizin takririm okunmadı. Küçük bir tak
rirdir. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Müsaade buyurur
sanız arkadaşlar, ben bir Jh6sap yapmışım, efen
dim. 

(Hayır, hayır, sesleri) 
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SALÂHADDÎN B. (Mersin) — Encümende 

hesap yapılmıştır. Eğer bu şekilde hesap müza
keresi yapılırsa o zaman müzakere tatil edilir. 
Arzu buyuranlar isterse encümene gelirler; hesap 
yaparlar. Onun için burada hesap yapılamaz. 
Takrirler verilmiştir. Meclisi Âli ne isterse onu 
kabul eder. 

SALÎH Ef. (Erzurum) — Aman beyim, ben 
hesabetmişim. 

ALÎ EIZA B. (istanbul) — Hesap meselesi 
mevzuubahsedilmemelidir, doğru değildir, efen
dim. Çünkü; kuvvei umumiye bu suretle meyda
na çıkacaktır. Hesaplar birbiriyle mübaym değil
dir. Mahiye beş liraya, altı liraya iblâğı gibi ufak 
farklar vardır. 

REİS — Teklifler, beş liraya, altı liraya ib
lâğı, yüzbaşıdan miralaya kadar teşmili, bir ne
fer tayını gibi şeylerden ibarettir. Bir takrirde 
de, elbise bedelinin cephe zâbitanına hasıl teklif 
ediliyor. Sonra lıarb zâbitanına hasrı diyor. 
(Evet sesleri) Diğerinde de elbise bedeliyle be
raber bir nefer tayının itasının kabulü deni
yor. verilen takrirlerin ahkâmı bunlardan iba
rettir. 

(Karahisar Sahib Mebusu Ali Beyin takriri 
te<krar okundu.) 

R E İ S — Bu takriri nazarı dikkate alanlar 
lütfen el kaldırsınlar (kabul, red sesleri) 

Efendim, nazarı dikkata alınmadı. 
(Kayseri Mebusu Osman Beyin takriri tek

rar okundu.) 
TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Bu takririn 

aksini reye koyunuz. 
REİS — Aksini reye koyamam, kararımız 

öyledir. (İşitemiyoruz sadaları) 
SALÂH ADDİN B. (Mersin) — Encümenin 

hakkı vardır söylemeye efendim. Bu takrir bel
ki cephe için bir fayda temin etmiyorsa da geri 
için nâıkabili tahammül 'bir vaziyet ihdas ediyor. 
Yani bu elbise ve teçhizat bedelinde bilhassa se
ferberlik zammı olan bin kuruş kat'olunmuş oklu
ğundan geri kısmın tehvini ihtiyacı dahi dâhil
dir. Binaenaleyh bu teklif müfrittir. Menafii 
memlekete muvafık olamaz. Heyeti âliyenizin bu 
ciheti şiddetle nazarı dikkatine arz ederim. Ve 
encümen nazarı dikkati âliyelerinin celbini bir 
vazife bilir. * 

REİS — Osman Beym takririni nazarı dik-
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i kata alanlar lütfen el kaldırsınlar. Nazarı dik

kata alınmamıştır. 
(Erzurum Mebusu İsmail Beyin takriri tek

rar okundu.) 
REİS — Bu takririn aynı bir takrir vardı. 

Nazarı dikkate alınmadı, binaenaleyh bunu reyi
nize arz etmiyorum. 

(Bursa Mebusu Emin Beyin takriri tekrar 
okundu.) 

REİS — Bu takriri nazarı dikkate alanlar 
lütfen el kaldırsınlar. Nazarı dikkate alınmadı 

(Süleyman Sırrı Beyin takriri tekrar okun
du.) 

REİS — Bu takriri nazarı dikkate alanlar 
lütfen el kaldırsınlar. Nazarı dikkate alınmadı. 

(İstanbul Mebusu Ali Rıza Beyin takriri tek
rar okundu.) 

REİS — Bunda bir fark vardır. Miralaya ka
dar teşmilini diyor. Bu takriri nazarı dikkate 
alanlar lütfen el kaldırsınlar. Nazarı dikkate 
alınmadı. 

(Erzurum Mebusu Salih Efendinin takriri 
tekrar okundu.) 

REİS — Kırk sekiz liranın elli dört liraya 
iblâğına dairdir ve şuhura taksimen itasını tek
lif ediyor. Kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın
lar. Kabul edilmedi. 

(Lâzistan Mebusu Abidhı Beyin takriri tek
rar okundu.) 

REİS — Efendim, bu takriri nazarı itibara 
alanlar lütfen el kaldırsınlar. Nazarı dikkate 
alınmadı. 

DOKTOR ABİDİN B. (Lâzistan) — Usulü 
müzakere hakkında bir. söz söyliyeceğim. (Gürül
tüler)... 

(Canik Mebusu Şükrü Beyin takriri ten rai-
okundu.) 

REİS — Beş lira, altı lira reddedildi. Bu da 
altı lira demektir. 

Efendim, şimdi iki takrir daha geldi. 

Riyaseti Celileye 
Kıdemli yüzbaşılara kadar (yüzbaşı dâhil) 

elbise bedeli olarak cephedekilere altmış lira, 
I geri hidematta bulunanlara kjrk beş liranın defa

ten itasını teklif eylerim. 
Muş 

Ahmed Hamdı 

RAGIB B. (Kütahya) — Reis Bey öbür tak-
ı ririer de mahiye beş lira teklif ediyordu. Bu 
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sefer senevi altmış lira diyor ki,, evvelki teklif 
ile bunun arasında fark yoktur. Senelik ile ay
lık arasında da fark yoktur. 

REÎS — Hacı Alımed Efendinin takririni 
kabul edenler lütfen el kaldırsın. Nazarı dikkate 
alınmamıştır. 

Riyaseti Celileye 
Binbaşıya kadar bir nefer tayını verilmesini 

teklif ederim. 
Malatya 

Feyzi 

REÎS — Bu takriri nazarı dikkate alanlar el 
kaldırsın. Nazarı dikkate alınmadı. 

Efendim; encümenin teklif ettiği maddeyi 
reyinize koyuyorum. Birinci maddeyi aynen ka
bul edenler lütfen el kaldırsın, ekseriyeti azîme 
ile birinci madde kabul edildi. 

MADDE 2. — Zikrolunan bedel, icabına göre 
defaten veyahut şuhura taksim ile mukassatan 
bütçelerin melbusat fasıllarından tediye olunur. 

REÎS — Efendim, söz istiyen var mı? ikinci 
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maddeyi kabul edenler el kaldırsın. Kabul edildi. 

MADDE 3. — İşbu kanun 1 Mart 1338 tari
hinden itibaren meriyülicradır. 

REİS — Üçüncü maddeyi kabul edenler lüt
fen el kaldırsın. Kabul edilmiştir efendim. 

MADDE 4. — îşbu kanunun icrayi ahkâmına 
Maliye ve Müdafaai Milliye vekilleri memurdur. 

REÎS — Bu maddeyi kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. Kabul edildi. 

Efendim, heyeti umumiyesini tâyini esami ile 
meyinize arz ediyorum. Kabul edenler beyaz, etmi-
yenler kırmrsı pusla verirler. 

DOKTOR FÎKRET B. (Kozan) — Efendim, 
tâyini esami istemez. Bütçeye tahsisat konacak. 
Bütçede reye vaz'edilir. 

ÎSMET B. (Çorum) — Tenzil ve tenkisa aido-
lan reyler tâyini esami ile olur. Bunda böyle bir 
şey yoktur. Ve tâyini esamiye de ihtiyaç yoktur. 

(Reyler toplandı.) 
REÎS — Âra tasnif edilinceye kadar beş da

kika teneffüs... 
(Hitamı celse; saat : 4) 

Î K Î N C Î CELSE 
Açılma saati : 4,10 

EEÎS — ikinci Reisvekili Musa Kâzım Efendi Hazretleri 

KÂTİPLER: Hakkı Bey (Van) Mahmud Said Bey (Muş) 

REÎS — Efendim, ekseriyet var celseyi kü-
şadediyorum. Zâbitamn elbise bedeli hakkındaki 
kanunda reye iştirak eden âzanm adedi (162) 
muamele tamam (10) müstenkif (11) redde kar
şı (141) reyle kanun kabul edilmiştir. 

2. — Mükellefiyeti nakliyei askeriye hakkında 
kanun lâyihası ve Müdafaai Milliye ve Muvaze-
nei Maliye encümenleri mazbataları 

REÎS — Efendim Müdafaai Milliye Vekili 
Paşa Hazretlerinin bir teklifi vardır. Ordu ih-
tiyacatı nakliyesinin temini maksadiyle tanzim 
edilen ve Müdafaai Milliye ve Muvazene! Mali
ye encümenlerince kabul edilen kanunun müsta-

celen ve bu günkü ruznameye alınarak şimdi 
müzakeresini teklif ediyor. Bu, Mükellefiyeti 
nakliyei askeriye Kanunudur. (Pek muvafık ses
leri.) Bu günkü ruznameye alınmıştır. Şimdi 
müzakeresini teklif ediyor. Halbuki efendiler 
bugün Ne vahi Kanununa tahsis edilmişti. Onu 
mu müzakere edelim? Yoksa bu kanunu mu müs-
tacelen müzakere edelim? 

HÜSEYÎN AVNÎ B. (Erzurum) — Efendi
ler vesaiti nakliye için bütçede kâfi miktarda 
para vardır. Bu müstacel bir şey değildir. Mü
dafaa! Milliye Vekili oradan istifade edebilir. 
Bu bir müstacel kanun olmadığı için bundan 
daha mühim kanunlar vardır. Bahusus Nevahi 

— 214 — 



1 : 8 14.£ 
kanunu bugünkü ruznamededir. Yavaş yavaş 
kararımız zayi olmasın, her halde nevahi ka
nununun müzakeresine devam edelim. Çünkü bu 
yeni bir tekliftir. Bu teklif tabiî münakaşayı 
muciptir. Her halde bunun başka bir zamana 
talikini bendeniz teklif ediyorum. 

MÜDAFAAÎ MÎLLÎYE VEKÎLÎ KÂZIM 
Pş. (Karesi) — Efendim bunun bütçedeki kar
şılığı müstacelen ele geçecek bir para değildir. 
Halbuki nakliyatı askeriye malûmu âliniz harb 
devam ettikçe bu devam ediyor. Malûmu âliniz 
fukarayı ahaliye günbegün bâr aluyor, ücretleri 
verilemiyor, hayvanları ölüyor bunun için bu 
teklif edilen kanun fukarayı ahalinin bunca 
zamandır yüklenmekte olduğu bârı sakili biraz 
tahfif etmek içindir. Bunun tehiri fukara ve köy
lünün zararınadır. Bu, müstaceliyetle görüşülür 
ve bugün tahtı karara alınırsa daha muvafık 
olur ve o vakit bu müşkülât izale edilmiş olur. 

SALÂHADDÎN B. (Mersin) — Efendim, 
Müdafaai Milliye Vekili Paşa Hazretleri teklif
lerinde, taleplerinde haklıdırlar. Ahvali fevka
lâde her an için muhtemeldir. Harbde nakliya
tımızın kemmiyat ve keyfiyatı itibariyle daha zi
yade tezayütlere mâruz olması her zaman müm
kündür. Gerçi bütçemizde icabeden mebaliğ 
konmuşsa da bu mebaliği doğrudan doğruya, fi
iliyata vardırmak için bu kanun rehber olacak
tır. Bu kanun köylülerin mahiye yüz kilometre 
kat'etmek suretiyle yapmakta oldukları hizme
ti vataniyeyi ortadan kaldırarak, bunun ücre
tini vermek suretiyle memlekette köylüyü ter
fih edecek bir kanundur. Gerek bir meblâğ te
min etmesinden ve gerek köylünün üzerine mü
temadiyen binmekte bulunan tekâlifi milliyeden 
köylünün tahlisi ve memleketin terfihi ve hiz
meti nakliyenin umum üzerine teşmili için az 
ve çok muayyen esasat gözetilerek yapılmış olan 
bu kanun Heyeti Muhteremenizden çıkarsa fu
karayı halk kurtulacak ve adalete doğru gidi
lecek, nakliyatı askeriye de emin ve kavi bir 
esasa istinaden temin edilmiş olacaktır. Bu, 
adalete doğru iyi bir Ihatvedir. Bir an evvel 
müzakere edilerek bitirilmesini teklif ederim. 
(Muvafık sesleri) 

REÎS — Kanunun bugünkü ruznameye alı
nıp müzakeresini kabul edenler lütfen el kal
dırsın. Kabul edilmiştir. 

. 1338 C : % 
Ankara : 7 . I I I . 1338 

T. B. M. Meelisi Riyaseti Celilesine 
Ahvali harbiye ilcatı hasebiyle nakliyatı as

keriyenin muntazaman temini maksadiyle (Mü
kellefiyeti Nakliyei Askeriye) Vergisi namiyle 
tanzim olunup îcra Vekilleri Heyetinin 7 Mart 
1338 tarihli içtimamda kabul edilen lâyihai ka
nuniye ile esbabı mucibe lâyihası rapten takdim 
kılınmıştır. Müstacelen ifayı muktazasiyle ne
ticesinin işarına müsaade Duyurulmasını istir
ham eylerim efendim. 

îcra Vekilleri Heyeti Reisi ve 
Erkânı Harbiyei Umumiye 

Vekili 
Fevzi 

Esbabı mucibe mazbatası 
Ahvali harbiye dolayısiyle bilûmum masari-

fatın muntazaman itası ve hususiyle nakliyatı 
askeriyenin her şeye tercihan temini hususunda 
derkâr olan ehemmiyet ve müstaceliyet müs-
tağnii arz ve izahtır. Gerçi varidatı Devletin 
vaktiyle istifası hususunda teşebbüsattan geri 
durulmamakta ise de elde edilen mebaliğ ihti-
yacatı mübremenin tesviyesine ademikifayesi ci
hetle bir defaya mahsus olmak üzere, «Mükelle
fiyeti nakliyei askeriye» namiyle halkı tazyik 
etmiyecek ve fakat; Hükümete pek büyük me
nafi temin edecek küçük bir vergi tarhına mec
buriyet hâsıl olmuş ve bu bapta tanzim olunan 
maddei kanuniye merbutan takdim kılınmıştır. 

Mükellefiyeti Nakliyei Askeriye Kanunu 

MADDE 1. — Efradı askeriye ile cephe zâ-
bitanı ve maluliyetini barapor ispat eden mâlû-
lin müstesna olmak üzere memaliki Osmaniyede 
sakin bilûmum nüfusu zükûr on sekiz yaşından 
altmış yaşma kadar nakliyatı askeriye ile mü
kellef olup işbu mükellefiyet nakdîdir. 

MADDE 2. — Birinci madde mucibince ci-
bayet olunacak olan işbu varidattan istihdam 
olunacak vesaiti nakliyei askeriyenin ücretlerini 
tediyeden sonra bakıyesiyle ordu ve Hükümete 
muktazi vesaiti nakliye tedarik olunacaktır. 

MADDE 3. — Rayici mahallîye tevfikan üc
reti verilmek şartiyle Hükümet lüzum göreceği 
mahallerdeki vesaiti nakliyeyi istihdam eder ve 
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ademikifayesi halinde civar olan manatık vesai
ti nakliyesine de müracaat eyler. 

MADDE 4. — Birinci maddeye tevfikan nak
den istifa edilecek olan işbu tekâlifin tarhında 
köylerde maaküsuratı munzamma Emlâk ve 
Arazi ve Ağnam Eesminden yirmi liraya kadar 
vergi verenlerden altmış ve yirmi lirayı müte
caviz olanlardan yüz kuruş alınır. 

MADDE 5. — Şehirlerde maaküsuratı mun
zamma Emlâk ve Arazi ve Temettü ve Ağnam 
Resmi olarak bin kuruşa kadar olanlardan alt
mış ve iki bin kuruşa kadar olanlardan yüz, iki 
binden döt bin kuruşa kadar iki yüz, döt bin
den sekiz bine kadar dört yüz kuruş olup sekiz 
binden fazla vergi verenlere her iki bin kuruş 
için iki yüz kuruş zammolunur. 

MADDE 6. — Alelûmum asbahı maaştan bir 
aylık maaş ve tahsisatı fevkalâdenin iki günlü
ğü ve ücreti şehriye ve yevmiye alanların keza 
bir aylığının iki yevmiyesi istifa olunur. Bu 
meyanda müessesatı resmiye ve hususiye de dâ
hildir. 

MADDE 7. — Dördüncü, beşinci maddeler 
mucibince vergi itasiyle mükellef olmıyan alel
ûmum amele, arabacı, kayıkçı, seyyar satıcı ve 
buna mümasil ticaretlerle iştigal edenlerle her 
nevi ticaretgâhta müstahdem erbabı mesaiden 
maktuan yüz kuruş istifa olunur. 

MADDE 8. — İşbu tekâlifi nakliyei askeriye 
defaten istifa olunur, ifada taallül edenler hak
kında Tahsili Emval Kanunu tatbik edilir. 

MADDE 9. — işbu kanun bin üç yüz otuz 
sekiz senesine mahsus olup tarihi neşrinden 
muteberdir. 

MADDE 10. — işbu kanunun icrasına Mali
ye, Müdafâai Milliye, Dahiliye vekâletleri me
murdur. 7 Mart 1338 
icra Vekilleri Heyeti Reisi 

ve 
Erkânı Harbiyei Umumiye 

Vekili Şer'iye Vekili 
Fevzi Fehmi 

Müdafâai Milliye Vekili Adliye Vekili 
Kâzım Refik Şevket 

Dahiliye Vekili Hariciye Vekâleti Vekili 
Mehmed Fethi" Mahmud Celâl 
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Maliye Vekili Maarif Vekili 

Hasan Hüsnü Mehmed Vehbi 
Nafıa, Vekili iktisat Vekili 

Feyzi Sırrı 
Sıhhiye ve Muaveneti 

İçtimaiye Vekili 
Dr. Rıza Nur 

Müdafâai Milliye ve Muvazene! Maliye encümen
lerinin müşterek mazbatası. 

Ahvali harbiye dolayısiyle nakliyatı askeriye
nin muntazaman temini maksadiyle Heyeti Veki-
lece tanzim ve takdim olunup 9 Mart 1338 tari
hinde Müdafâai Milliye ve Muvazenei Maliye 
encümenlerine havale buyurulan, Mükellefiyeti 
nakliyei askeriye kanunu lâyihası her iki encüme
nin müştereken içtimaiyle ve Maliye ve Müdafâai 
Milliye Vekillerinin huzuriyle mütalâa ve tet
kik olundu. 

Ahvali harbiye ilcaatiyle dâhili memlekette 
daimî bir meşgale teşkil ve her gün de mütezayit 
bir şekli ehemmiyet ve müstaceliyet peyda eden 
nakliyatı askeriye işleri şimdiye kadar ve bilhassa 
menzil hututu sahasında hemen kamilen köylü 
ahali ve köylü vesaiti üzerine münhasır kaldığı 
cihetle vesaiti nakliyei askeriyenin tekemmülüne 
kadar her işe tercihan ifası fariza addedilen işbu 
muaveneti naldiyenin böyle mütemadiyen köylü 
vesait ve mesaisinden beklenilmesi muvafıkı insaf 
ve mâdelet görülemediğinden teklifi vâki esas iti
bariyle kabul ve müstacelen müzakere edilmiştir. 

Lâyihada metin itibariyle tavzih, takdim ve 
tehir gibi tadilâtı lâzıma icra ve esas teklif, maktu 
ve müterakki diye ikiye tefrik edilmekle beraber 
mükellefiyet hususunda da giriştiğimiz bu halâs 
ve istiklâl mücahedesinin istilzam eylediği azîm 
fedakârlıkların bugün en mühimmini teşkil eden 
işbu nakliyatı askeriye işlerinde köylü halka nis
petle büsbütün dûr kalmış addedilebilecek olan 
şehir ahalisine nispeten fazlaca vergi tahmil edil
miştir. Bunda istihdaf edilen gaye, evvelâ, emri 
müdafaanın istilzam eylediği bu vatani vazifenin 
bilcümle sunufu halka teşmili ve nakliyatın tan
zim ve tesiriyle beraber nakliyatı askeriyede oldu
ğu gibi hiçbir işte hiçbir zaman vesait mesaisin
den vareste kalamadığımız köylüye velev bun
dan sonra yaptırılacak nakliyatı askeriye için 
olsun, rayici mahalliye tevfikan peşin ücret veril
mek suretiyle kendilerine biraz vüsat ve menfaat 
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bahşetmek olmuş, ve âtiyüzzikir hususatm temin 
ve icrası da şayanı temenni görülmüştür. 

1. Cibayet edilecek olan işbu varidattan is
tihdam olunacak vesaiti nakliyenin ücretlerini te
diyeden sonra bakıyesiyle orduya muktazi vesaiti 
nakliye tedarik olunacaktır diye ikinci madde 
olarak Hükümet lâyihasında mündericolan tek
lif metni kanunda şayanı zikir görülmediğinden 
tayyedilmiştir. Fakat; Hükümetçe lâyihai kanu
niye ile gösterilen bu taahhüdün tesrii infaziyle 
nakliye işlerinin münhasıran askerî vesaitle temi
nine doğru gidilmesi lazımdır. 

2. Bu kanun ile gerek tarholunacak vergi
nin ve gerek ifa ettirilecek nakliyatın salim, seri 
ve muntazam bir surette icrasının temin ve mu
rakabesi için kanun ahkâmını icraya memur 
olan vekaletlerce vazıh ve katı ahkâmı havi 
müşterek bir talimatname tertib ve tanzimi 
muktazidir. Binaenaleyh, keyfiyet bu dairede 
Heyeti Celileye arzla m üst acelen müzakere ve 
intacı istirham olunur. II Mart 1338 

Müdafaai Milliye 
Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

İsparta Sivas 
Cemal Vâsıf 
Kâtip Âza 
Mersin Diyarbekir 

Yusuf Ziya Hacı Şükrü 
Aza Aza 

Karahisarı Sahib Bolu 
Ali Yusuf İzzet 
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Âza 
Gazianteb 
Kılıç Ali 

Âza 
Ertuğrul 

Âza 
Eskişehir 

Mazbata Muharriri 
Muvazenei Maliye 
Encümeni Reisi 

Saruhan • 
Reşad 
Kâtip Âza 
Çorum Mersin 
İsmet Salâh addin 

Âza Âza Âza 
Bitlis Diyarbekir Edirne 

Yusuf Ziya Hacı Şükrü Faik 
Âza Âza Âza 

Burdur Erzurum Maraş 
Hüseyin Avni Tahsin 

C : 2 
Âza Âza 

Elâziz 
Feyzi 

Mükellefiyeti Nakliye! Askeriye Kanunu 

MADDE 1. — Türkiye Büyük Millet Mec 
lisi Hükümeti dâhilinde sakin on sekiz yaşından 
altmış yaşma kadar bilûmum nüfusu zükûr nak
liyatı askeriye ile mükellef olup işbu mükelle
fiyet nakdîdir. Atidekiler bu mükellefiyetten 
müstesnadır : 

a) Efradı askeriye ile muharip kıtaat zâ-
bitanı, 

b) Bedenen malûl olup da işbu mükellefi
yeti malen dahi edaya muktedir olamadıkları 
sabit olanlar, 

MADDE 2. — Hükümetçe lüzum görülecek 
mahallerde rayici mahallî veçhile ve peşin üc
retle bilcümle vesaiti nakliye istihdam edileceği 
gibi ademikifayesi halinde civar olan manatık-
taki vesaiti nakliyeye de müracaat olunur. 

MADDE 3. — Vesaiti nakliye ciheti aske
riyenin miktar tayiniyle vukubulacak teklifi 
tahrirîsi üzerine mahalleri hükümetlerince - ev
velâ nakliyata mahsus vesaitten başlanılmak 
şartiyle - tedarik olunur. 

MADDE 4. — Nakliye ücretlerinin rayici 
en büyük mülkiye memurunun huzuriyle içtima 
edecek belediye meclislerince takdir olunur. 
Bu meclise, bulunan mahallerde ticaret odası 
heyeti dahi iştirak eder. 

MADDE 5. — Mükellefiyeti nakliye maktu 
ve müterakki olmak üzere iki kısımdır. Kısmı 
maktu, her fert için siyyan olup köylerde elli, 
şehir ve kasabalarda yüz kuruştur. 

Kısmı müterakki : Kısmı maktuun da ilâve
siyle ve Arazi ve Temettü vergileriyle Ağnam 
Resminin miktarına göre berveçhi âti nispetler 
dâhilinde tarh ve istîfa olunur : 

a) Köylerde : 
101 kuruştan 1 000 kuruşa kadar beher 100 

kuruş ve küsuru için % 10, . 
1 001 kuruştan 2 000 kuruşa kadar beher 

100 kuruş ve kusuru için % 15, 
2 001 kuruştan 3 000 kuruşa kadar beher 

100 kuruş ve küsuru için % 20, 
3 001 kuruştan yukarı kuruşa kadar beher 

100 kuruş ve küsuru için % 25. 
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B) Şehirler ve kasabalarda : 
51 kuruştan 100 kuruşa kadar % 20. 
101 kuruştan 1 000 kuruşa kadar beher yüz 

kuruş ve küsuru için % 25. 
1 001 kuruştan 2 000 kuruşa kadar beher 

yüz''kuruş ve küsuru için % 30. 
2 001 kuruştan 5 000 kuruşa kadar beher 

yüz kuruş ve küsuru için % 35. 
5 001 kuruştan 8 000 kuruşa kadar beher 

yüz kuruş ve küsuru için .-% 40. 
8 001 kuruştan 10 000 kuruşa kadar beher 

yüz kuruş ve küsuru için % 45. 
10 001 kuruştan yukarı kuruşa kadar beher 

yüz kuruş ve küsuru için % 50. 
C) Birinci maddedeki sin ve maluliyet is

tisnaları müterakki mükellefiyete şâmil değil
dir. 

MADDE 6. — Alelûmum ashabı maaştan bir 
aylık maaş ve tahsiatı fevkalâdenin iki günlü
ğü ve ücreti şehriye ve yevmiye alanların iki 
yevmiyesi istifa olunur. 

Müessesatı resmiye ve hususiye ve bilûmum 
şirketlerle ticarethaneler ve acentelerdeki müs
tahdemin bu meyanda dâhildir. 

MADDE 7."— Mükellefiyeti Nakliyei Aske
riye Vergisi defaten istifa olunur ifada taallül 
edenler hakkında Tahsili Emval Kanunu tat
bik edilir. 

MADDE 8. — Bu kanunun tarihi meriye
tinden evvel ifa edilen nakliyatı askeriyden 
dolayı Hükümette halen alacakları bulunanla
rın matlûbatı bu kanun ile tahakkuk edecek 
mükellefiyetlerine mahsubolunur. 

MADDE 9. — îşbu kanunun mevkii meri
yete vâz'mdan sonra dahi Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Hükümeti dâhiline gelecek olan eş
has bu kanun dairesinde Mükellefiyeti Nakliye 
Vergisine tâbidir. Ancak bunlardan Hükümetle 
taahhüdatı bulunanlardan miktarı taahhütleri
nin yüzde biri matlûplarının tediye olunan mik
tarı nispetinde kat 'olunur. 

Muaveneti Hükümete muhtacolan mülteci
ler müstesnadır. 

MADDE 10. — tşbu kanun haricinde hiçbir 
kimse meccanen nakliyat ifasına mecbur tutu
lamaz. Hilâfında hareket edenler takibatı ka-
nuniyeye tâbi tutulur. ! 
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MADDE 11. — îşbu kanunun vergiye mü-

taallik ahkâmı 1338 senei maliyesine ve bir de
faya mahsus olup tarihi neşrinden itibaren me-
riyülicradır. 

MADDE 12. — îşbu kanunun icrai ahkâmı
na Maliye, Müdafaai Milliye, Dahiliye ve Adliye 
vekilleri memurdur. 

REÎS — Heyeti umıımiyesi hakkında söz is-
tiyen var mı? 

SALÎH Ef. (Erzurum) — Kanunun Heyeti 
umıımiyesi hakkında ilk önce Meclisi Âlinin na
zarı şefkat ve merhametini celbediyorum. Bu tek
lif bir teklifname değil, kanun değil, âdeta bir 
cebirname midir? veya ne olduğunda mütehay-
yirim. Bir insan bir koyunu keserkerı kaç 
tane derisini çıkarır? Meselâ; bir insan bir 
hayvan keserken kaç yerinden keser? Biz 
mütaaddid temettü vergileri, Harb Kazanç
ları, Arazi Vergisi, Ağnam Vergisi, bilmem 
ellerinde bulunan eşyayı ticariyesini, ya
pağısını, yününü ve sairesini aldıktan sonra, ara
basını da aldıktan sonra... 

HACI ŞÜKRÜ B. (Diyarbekir) — Alacağız 
ve neticede istiklâlini kazanacağız. 

SALÎH Ef. (Devamla) — O veriyor. Fakat 
günahtır yalnız şunu teklif ederim ki; munta
zam bir bütçemiz vardır. Bu nihayet bir milyon 
liralık bir [meseledir. Hükümet bir milyon lira 
için kanun yapmaya vergi teklifine kalkışmasın, 
bir Vesaiti Nakliye Komisyonu teşkiliyle bu işi 
muntazam yaptırsın. Milleti başka suretle izac-
edip çeşit çeşit, esbaplarla ahalîyi ezmeye lüzum 
yoktur. 

TUNALI HÎLMÎ B. (Bolu) — Salih Efen
di, Memiş Çavuşun aleyhinde söylüyorsun. 

HACI TEVFÎK Ef. (Kângırı) — Efendim 
eski Maliye nazırları şimdiki Maliye vekilleri gi
bi ufak, tefek şey ile halkın gözünü dolduracak 
böyle ufak, tefek şeyleri teklif etmezlerdi. Para
yı hissolunmıyacak derecede alırlardı ve sızıltı 
çıkarmazlardı. Biz her gün azar azar bir mükel
lefiyet kanunu çıkarmakla ahaliyi de izacettik. 
Maliye Vekilinin de vekâlete dair hiçbir haysi
yeti ilmiyesi kalmadı. Maliye vekilleri öyle müf
lis bakkallar gibi olmamalı, sermayesini zayi et
miş bir bakkal fasulyeye, zammeder beş kuruş, 
öbürüsüne zammeder üç kuruş. Maliye vekilleri 
halkm hissetmiyeceği derecede vergiler düşün-
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melidir. Memlekette birçok menabii varidatımız ı 
vardır. Onlardan istifadeye çalışmalıdır. 

OPERATÖR EMİN B. (Bursa) ~ Ta-
dadediniz; Ne gibi! 

HACI TEVFlK Ef. (Devamla; — Or
manlarımız var, maadinimiz var. Avrupa ile, 
Amerika ile burada irtibat peyda ettirir; I 
bu suretle her şeyi yapabilirdi. Nitekim bir
takım bahanelerle Samsun tütünlerini mah
vettik. Binlerce lira mutazarrır olduk. Onun 
için böyle bir fazla yekûn teşkil etmiyeeek, 
hem ahalinin üzerinde tazyik yapacak şey
leri teklif etmemeli. Biz de kabul etmiyelim. 
Çünkü Ağnamdan alacaksınız. Efendiler bir 
davar yaza yüz kuruşa çıkar. Kırk kuruş da 
Ağnam Resmi aldınız. Bundan da yirmi, otuz 
alacak olursanız ve yüzdesinde de on alırsa
nız halkın gözünde gayet büyür. Bir suitesir 
hâsıl eder. Ben bu kanunun reddi taraftarıyım. 

EMlN B. (Erzincan) — Halka vergi tarh 
edilecek Maliye Vekili meydanda yok. 

ÖMER LÛTFÎ B. (Amasya) — Efen
dim, bendeniz kanun lehinde veya aleyhinde 
idarei kelâm etmiyeceğim. Fakat bu kanunun 
müzakeresine girmezden evvel ve eğer gire
ceksek maddeler arasında biraz tenakuz gö
rüyorum. Faraza birinci, maddede 18 yaşın
dan 60 yaşma kadar denmiştir, ikinci mad
desinde deniyor ki; bedenen malûl olup da 
işbu teklifi doğrudan doğruya edaya muk
tedir olmıyanlardan alınmaz. Bu madde ile 
malûller demek ki, para vermiyecekler. Yu
karda malûllerin fiilen muktedir olanları vere
cek; olmıyanları vermiyecek mânası çıkıyor. 
İhtiyarlarla malûller arasında... 

İSMET B. (Çorum) — Reis Bey, madde
lere geçilmiş ise biz heyeti umumiyesi hak
kında söz söyliyeceğiz. 

ÖMER LÛTFİ B. (Amasya) — Maliye 
Encümeni burada kraldan ziyade kral taraf
tarı olmuştur. Hükümetin teklifini yedi sekiz 
misline çıkarmıştır. 

HACI MUSTAFA Ef. (Ankara) — Efen
dim şimdi bir Hükümetin teklifi var, bir de i 
Hükümet ile beraber encümenin bir teklifi var. 
Esbabı ' mucibelerinde köylüyü kayırıyor zan-
nolunuyor. Vehleten bakılacak olursa hakika
ten köylüyü bu vesaiti nakliyeden kurtarmış
lar. Kimden vesaiti nakliye alacak olurlarsa | 
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parayı verecekler. Halbuki mesele bunun hi
lâfında olduğu görülüyor. Mademki, bu mad
denin birisinde şey vardır. Ne o? Ağnam tadat 
parasını, efendi onu bir kere düşünün bilhassa 
gerçi o maddeler arasında müzakere olacak ama 
bunun heyeti umumiyesi de maddelerden inşi-
abedip gelecek. Onun için maddelere temasda 
dâiniz bir zarar görmüyorum. Hakikaten ahali 
biraz fazla tazyik olunuyor. O Harb Kazanç
ları Vergisi siz zanneder misiniz ki, birkaç mü
esseseye münhasır kalıyor? Bütün memlekete 
o kadar tesir yaptı ki, olur şeylerden değil. Son
ra Tedrisatı iptidaiye Vergisi bugün asıl vergi
nin üzerine on misli olarak hiç adalet olmadan 
bir tevzi ve taksim ile iki senedir tahsil ediyo
ruz. Hakikaten ben bunu iki sene evvel bura
dan söylemiştim. Biz şu gayeye vâsıl oluncaya 
kadar her şeyi tatil edelim. Demin de arkada
şımız Ali Şükrü Bey söyledi. Ben bunu iki se
ne evvel yol parası meselesi münasebetiyle arz 
etmiştim. Tabiî bu millet üzerine bu misillû iki 
günde bir böyle vergi ile gelecek olursanız, halk 
bu yükü çekemez, götüremez. Zira Sivas'a ka
dar memleket Rus istilâsı ile malhvoldu. Hay
mana'ya kadar da işgal olundu. Şurada iki 
buçuk vilâyet var - pekâlâ takdir edersiniz -
bunların da çetelerle bizim birtakım suiistima-
lâtımız yüzünden ne kadar zedelendiğini pekâlâ 
bilirsiniz. Bunun hepsini verecek şurada iki 
buçuk vilâyettir. Binaenaleyh bunu iyi düşü
nüp bir şey yapmalı. Çünkü herifin bir ke
çisi var. Kırk kuruş vergi verecek. Yirmişer
den kırk kuruş da gütme parası var. Seksen 
kuruş. Demek ki, şimdi herifin otuz keçisi olur
sa yüzde yirmi, yirmi beş, birer rubu daha zam
mettiniz mi bunu veremez. Efendiler, bu köy
lüyü kayırmak değil, halka doğru değil, bu
nun neticesi halkı imhaya doğrudur. (Gürül
tüler) öyle değil, köylü bugün her şeyi verdi. 
Köylünün hiçbir borcu kalmadı. Binaenaleyh 
encümenin şu teklifinin reddi, Hükümetin tek
lifinin kabulü taraftarıyım. 

ZÜLFÜ B. (Diyarbekir) — Efendim, Hükü
metin bize vermiş olduğu esbabı mucibe mazba
tasında mükellefiyeti nakliyei askeriye namiyle 
halka bir bâr teşkil eden ve fakat Hükümete 
pek çok faide temin eden bir tekliftir. Maliye 
Vekili Beyden sorarım: Bu küçük vergi dedi
ği ne kadar vergidir acaba? Nüfusu umumiye 
ne kadardır? Bunu tesbit etmeden böyle en 
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ağır vergiyi tarh edip milleti ezdirmek, zanne
dersem, doğru değil, ikincisi, Muvazenei Mali
ye Encümeni mazbatalarında nakliye menzil hu-
tutu sahasındaki nakliyat hemen kamilen köy
lü üzerine münhasır kaldığı cihetle vesaiti nak-
liyei askeriyenin tekemmülünü kadar her işe ter-
cihan deyip geçiyor. Çok teşekkür ederim ki, köy
lü bu kadar ezildiği halde köylüyü buna dâhil 
etmemişlerdir. Bugün vesait ne kadar alınmış 
ise köylülerden alınmıştır, şehirlilerden alınma
mıştır. Şehirliler iştirak etmemişlerdir. Eğer şe
hirliler iştirak etmiş olsalardı, bunu maaliftihar 
kabul ederdim. Köylünün hiçbir şeyi kalmadı. 
Hayvan kalmadı, yine ağır yükü köylünün üze
rine yüklüyoruz. Gerek Hükümetin küçük bir 
vergi demesi ve gerek Muvazenei Maliyle Encüme
ninin ahali üzerine, yani köylü üzerine yüklenme
si doğru değildir. Hükümet düşünsün, iyi bir ka
nun getirsin. Onun üzerine müzakere edelim. 

RAGIB B. (Amasya) — Efendim, bendeniz 
bu kanunun bir taraftan aleyhindte bulunmakla 
beraber bir taraf ton da lehinde bulunacağım. 
(Hiç bulunma sedaları) Hayır efendim, doğru
dan doğruya fukarayı kurtarmak için lehinde. 
Müdafaai Milliye Vekili Paşa Hazretlerinden 
sual ederim. Bundan altı ay 'evvel ne kadar hay
van alınmıştır? Şimdi ne kadar elde kalmıştır? 
Bunun hesabını verebilirler mi? Efendiler, mil
yonlarla mal alınmış. Bugün hiçbir şey kalma
mıştır. Sonra efendiler, mükellefiyet dolayısiyle 
birtakım nâkillerin nakliyeye mahsus vesaitini 
istimal edeceğiz. Bunlar kimlerdir? Bir defa dü
şünelim. 200 - 300 bankmot parası olan bir adam 
bir araba tedarik etti mi? Ailesinin maişetini bu
nunla temin edecek bir adamı tutarız. Onu cep
heye gönderir, muttasıl nakliyatı askeriye üzeri
ne tavzif ederiz, öbür taraftan milyonlarca para
sı olan adamlar hiç, bununla mükelltef değildir. 
(Pek doğru sesleri) Efendiler, para verilecekse 
verelim. Fakat suiistimalin önünü alalım. Efen
diler, nakliye kollarının bugün hiçbir kıymeti 
yoktur. Size bir hesap arz edeyim. Samsun'dan 
on dört sandık şişe sevk ediliyor. Bunlar Amas
ya Parülistihzarma geliyor. On dört. sandık, be
her sandıkta yüz şişeden bin dört yüz şişe. Bu
nun için yirmi araba tahrik ediliyor. Her birisine 
bir sandık konuluyor. Altısına da bunların erza
kı. tahmil ediliyor. Bunlar iki günlük mesafeyi, 
Havza iki günlük mesafedir, sekiz günde kat'-
ediyorlar. Efendiler sekiz günde kat'ettikleri 
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halde sekiz tane manda ölüyor. Ellişer liradan 
dört yüz lira» Sonra Samsun'dan Amasya'ya 
kadar iki araba ile ve bin kuruş da ücreti nak* 
liye verilerek sevk olunuyor. Bunun Amasya'da 
kıymeti onar kuruş olsa - hattâ 7 - 6 - 5 kuruş 
kıymeti vardır ya - onar kuruş olsa on dört bin 
kuruş eder. Telef olan mandalara gelince: En 
aşağı ellişer liradan dört yüz lira eder. (Daha 
fazla sadaiarı) Bunları bırakalım bugün herkes 
mecburdur. Muntazam iş görelim. Efendiler Sam
sun'dan naldolunuyor. Meselâ dört arabaya mal 
teslim olunuyor. Arabalar bir kere üç günde 
Çorum'a geliyor. Çorum'a geldikleri zaman 
hangi makama teslim edecek? Bunu katiyen bu
lamıyor. Çünkü birçok makamlar var. Sonra 
para da yoktur. 

ALİ RIZA B. (Batum) — Sonra teslim ede
cek yer buldu mu 

RAGIB B. (Amasya) — Evet nihayet bulu
yor. Teslim alınız diye müracaat ettiklerinde 
iki tane araba mevcuttur. îki tane daha gelsin 
de sizden alahm. Onlara teslim edelim. Onun için 
bekleyiniz diyorlar. Altı gün de böyle kalıyor. 
İşte nakliyatımız böyledir. Binaenaleyh nakli
yatı serbest bıraksınlar, intizamına koysunlar. 
Bendeniz bu kanunun reddi taraftarıyım. 

ŞEVKİ B. (İçel) — Yeni teşkilâtı yıksınlar. 
REİS — Bahçet Bey buyurun. 
RAGIB B. (Amasya) — Reis Bey bir ciheti 

unuttum. Ama onu da bir daha izah ederim. 
Fakat Bu pek mühim bir meseledir. Müsaade 
ederseniz bunu da arz edeyim. Efendim seyyar 
posta müfettişi Çorum'a geliyor. Bir çift posta 
hayvanım kendi arabasına koşup gidiyor. Hâlâ 
yedinde. 

HAMDİ B. (İzmit) — Şahsi bir suiistimal. 
MUSTAFA B. (Tokad) — Bakan yok. 
REİS — Buyurun Behçet Bey. 
BEHÇET B. (Kângın) — Efendiler nakli

yatı askeriye şüphesizdir ki lâzım ve elzemdir. 
Fakat bugün biz bir devri askerîdeyiz ve bu
gün bütçemiz buna mahsustur. Bütçemiz askerî 
bütçesidir. Nakliyat meselesi tabiîdir ki bütçe
nin faslı mahsusunda tesbit edilmiştir. Şimdi bu 
beriki teklif halkın tahammülü olmıyan bir tek
liftir. Akıl ve mantıka muvafık olmıyan bir 
tekliftir. (Bravo sesleri) Teklifi sahih addedelim. 
Müzakeresine geçelim. Hükümetin bir teklifi var. 
Bir de Encümeni mahsusun bir teklifi var. Bu-
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nun ikisinin arasında ne kadar fark var? Hükü
met doğrudan doğruya herkesi bu nakliyat ile 
mükellef tutuyor ve diyor ki, herkes bu nakliyat 
ile mükellef olsun. On kuruş, sekiz kuruş.. Ne ise. 
Mükellef olan kimse bu parayı versin encümen 
bunda farklı düşünüyor. Acaba bunda ne gibi 
hususatı mikyas ittihaz ediyor? Ve ne düşünü
yor? Bu hususta bir esbabı, mueibesi var mıdır'? 
Yok mudur? Okuduğumuz lâyihada yoktur. Yal
nız «Falan adamın şu kadar vergisi var; şunu 
versin ( Falancanın yoktur. Daha aşağı varsiıı. 
Köylüleri bugün bu şeyden kurtarmak istiyo
ruz» Diyorlar. Halbuki o da hiç yoktur. Demin 
Hocafendiniıı söylediği gibi daha ziyade yükle
nen siklet köylüleıı üzerinedir. Vesaiti nakliye 
için zannetmiyorum ki, şimdiye kadar para veril
miş olsun. Millet mühimmatı harbiyeyi şimdiye 
kadar omuzlarında götürmek suretiyle taşımıştır. 
Vesaiti nakliyesini de vermiştir ve alınan hay
vanlar da teseyyüp ve suiidare yüzünden hattâ 
imha edilmiştir. Binaenaleyh bugün halka şu 
suretle bir bâr, bir teklif daha yükletmek ihti
mali kalmamıştır. Bugün senenin iptidasında-
yız. Eğer bütçede mevzu olan masarifat kâfi gel
mezse ondan sonra senenin her hangi bir vaktinde 
olursa olsun bir teklif daha dermeyan olunur ve 
mâkul ise kabul olunur ve illâ bugünden daha 
meydanda hiçbir şey yok iken ve masarifi nakli-
yei askeriye de bütçenin faslı mahsusunda mün-
deriç iken bu suretle teşebbüs etmek mâkul değil
dir. Hele nispeti müterakkiye meselesini bugün 
bir fen, bir ilim neticesi olarak görmek isterim. 
Halbuki bunda bir kelime bile yoktur. Şayet bu 
cihet mevzuubahsolacaksa bunun esbabı mucibe-
sini de, hikmeti vaz'mı da duymak isteriz. Hulâsa 
itibariyle bendeniz şu kanunun reddi taraftarı
yım. (Pek doğru sadaları) 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşhane) — Malıı-
mııâliniz tekâlifi milliye emirleri neşredidiklten 
birkaç ay sorra mevkii meriyetten kaldırıldı ve 
tatbikinden sarfı nazar edildi. Halbuki vasaiti 
nakliyeye mütaallik tekâlifi milliye emirleri hâ
lâ bugüne kadar devam ettiği gibi bundan sonra 
dâhi devam etmek zarureti vardır. Evet vasaiti 
nakliye ashabına tahmil edilen tekâlifi milliye 
emri hâlâ bakidir. Hâlâ tatbik edilmektedir. Sam
sun'dan, Ankara'ya, İnebolu'dan, Ankara'ya bu 
iki güzergâh ile cephei harb arkasında muayyen 
hudutta ve bu hududa mücavir bulunan mahal-

İ338 C : 2 
lerdeki vasaiti nakliye erbabına tahmil edilen bu 
tekâlifi milliye emri memlekette yaşıyan insan
ların birkısmına aidolmak üzere - ne kadar za
ruret olursa olsun - nispetsiz ve adaletsiz olarak 
tahmil edilmiş bir külfettir. Bu külfeti harbin 
nihayetine kadar yalnız onların üzerinde tutmak 
bilmem ne dereceye kadar doğru olabilir? Bun
lar her ay yıiz kilometre ücretsiz nakliyata mec
bur tutuluyor. Yüz kilometreyi ifa ettikten son
ra mütebaki günler için de askerî tarifeye tev
fikan saatte pek cüzi ücreti nakliye veriliyor. 
(Samanın parası değil, sesleri) Buna mukabil ya 
ita emri veriliyor veya memurun cebinde kalıyor, 
veyahut iki, üç ay sonra veriliyor veyahut da hiç 
verilmiyor. Efendiler, işi olduğu gibi görelim, 
memlekette bir ihtiyaç vardır. Nakliyatı askeriye 
bizim için hayati bir meseledir. Fakat bunu yal
nız bir sınıf halkın üzerinde tutmak ve muayyen 
bir hududa malik olan bir memleket ahalisi üze
rine hasır ve tahsis etmek doğru değildir. Bunu 
mümkün olduğu kadar bütün memlekete teşmil 
ötmek lâzımdır. Adalet bunu âmirdir. Bu itibar
la Kanunun heyeti umumiyesinin lehindeyim. 
Fakat şekli tahrirde birçok şeyler var, bilhassa 
4, 5, 8 ve 11 ftci maddeleri üzerinde esaslı tadi
lâta taraftarım. Evet bu kanunu tedvin etmesek 
dahi, zaruret, bilirsiniz ki; her şeyde âmirdir. 
Bundan evvel Sakarya muharebesi yapılırken 

•böyle bir kanunumuz mevcut değildi. Fakat za
ruret yaptırddı. Ancak, buna karşı bugüne ka
dar halka bilhassa, cepheye yakın olan memle
ket halkına ne temin ettik ve ellerine ne verdik? 
Rica ederim, bir usul ve kaide tahtında olmak, 
memlekete şâmil bulunmak üzere münasip bir 
miktarda bir para, vergi cibayet etsek de bu hal
kın da bir dereceye kadar ihtiyacını temin etsek 
ve bunların eline birkaç kuruş versek adalete da
ha muvafık olmaz mı? 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Büt
çedeki faslı mahsus ne oldu? 

HASAN Fehmi B. (Devamla) — Onu Mü
dafaa! Milliye Vekili Paşa Hazretlerinden sorar
sınız. Fasıldaki rakam para ifade etmez. Yalnız, 
sarfiyata mezuniyet ifade eder ve şunu da arz 
edeyim ki, bâzı zaman olur ki, para dahi olsa ica
bında memleket muayyen ve muvakkat bir za
man için köylünün ahalinin elindeki bütün vasa
iti nakliyeden âzami istifade temini mecburiye
tinde kalır. Ve nitekim de kaldığı vâkıdır. Har
bin bazan öyle günleri olur ki, memleketin âde-
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ta bir kısmını öyle bir hale getirir ki ve bunu 
hepimiz bildiğimiz halde memleketin men afi i 
âliyesini göz önüne getirerek o gün için onu ma
zur görürüz. Fakat bunu mümkün olduğu kadar 
temadi ettirmek ve bir dereceye kadar bir şekli 
malûl ve kabili, hâzim bir dereceye getirmek için 
böyle bir kanuna ihtiyaç ve lüzum vardır. Köy
lüyü- istisna edelim, etmiyelim. Bunu maddelerin 
müzakeresinde söyleriz. Köylü de dâhil olduğu 
halde Ağnam Resmi dâhil olsun mu? Olmasın 
mı? Bunlar bütçeye aittir. Bendenizin arz edece
ğim maddelere aittir. Diğer birtakım şeyler üze
rinde birtakım tadilât, 

Sonra nispeti müterakkiye meselesi var; nis
peti müterakkiye meselesini kabul edelim mi, et
miyelim mi? Bunlar maddeye aittir. Binaenaleyh 
bu teklif bugünkü ihtiyaca kâfi gelecek mi'? Yok
sa yine köylüyü hayvaniyle şevke mecbur edecek 
mi? Bunları maddesinde verin de münakaşa eder
sek daha doğru ve daha mâkul bir yola gitmiş 
oluruz. Bendiniz çok rica ederim; Kanun gayet 
esaslı bir kanundur, binaenaleyh maddelerin mü
zakeresine geçelim. Maddelerde lâzımgelen tadi
lâtı yapalım. Neticede aldığı şekli kati hoşumuza 
gitmezse Heyeti Umumiyede reddederiz. Bunu 
,bugün reddedersek yalnız bir kısım halk üzerine 
tahmil edilen bu bârı sakilin ilâ nihaye devamını 
tecviz etmiş olursunuz. O halde bu kanunu red
detmekle tekâlifi milliye emrini... 

LÜTFÎ B. (Malatya) — Bütçede sarfiyat 
var. 

HASAN FEHMİ B. (Devamla) — Müsaade 
buyurun, beyim, tekâlifi milliye emrini nakliye
cilerin üzerinden geri alınız. Alabilir misiniz?... 
(Alırız, sadaları) 

ŞEVKİ B. (içel) — Efendim, beş yüz hay
van öldü? Neden öldürdüler? 

HASA NFEHMl B. (Devamla) — Efendim, 
hayvan öldü, hayvan şöyle öldü, buna bakmı-
yanı ve öldüreni muaheze etmek başkadır. Mem
leketin bugün muhtacolduğu ordunun levazımı 
harbiyesini mahalline tamamen götürmek yine 
başkadır. Bu hayvanları tamamiyle öldürseler 
bile, yine bu vesaiti nakliye temini çaresini dü
şünmek Meclisi Âlinin borcudur. Vazifei esasi-
yesidir. Hayvanlara bakmıyan ve öldürenleri 
tecziye etmek ayrı bir meseledir. 

OSMAN B. (Kayseri) — Menzil teşkilâtını 
lâğvedersek köylü bunu daha salim bir surette 
sevk edebilir. 
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SALÂHADDlN B. (Mersin) — Reis Bey leh 

ve aleyhte olarak beyanı mütalâat edilirse zan
nederim mesele daha iyi bir surette tenevvür 
eder. 

TUNALI HlLMl B. (Bolu) — Arkadaşlar, 
bu lâyiha tevzi ediliredilmez evvelemirde gö
züme nispeti müterakkiye cetveli çarptı. Bu 
usulün Hükümetimizce hiç olmazsa Meşrutiye-' 
tin ilk gününden beri kabul edilmesi lâzımge-
lirken maalesef kabul edilmemişti. Fakat Mec
lisi Âli geçenlerde gayrimüslimlere ait bedeli 
nakdî vesilesiyle bu esasın bir kısmı cüzisini ka
bul eylemiş oldu. Hükümet ve Müdafaai Milliye 
ve Muvazenei Maliye encümenleri bu esası da
ha ziyade kavramış olmak dolayısiyle şayanı 
tebriktir. Tebrik vazifesini ifadan sonra ikinci 
bir vazife ifa ediyorum ki, o da, Hasan Fehmi 
Beyin buradaki mtitalâatmdan dolayı kendile
rine teşekkür ederim. Ben onları tekrardan 
hiçbir faide memul etmem. 

FEYZİ Ef. (Malatya) — Hilmi Bey, teşek
kürleri sonra yaparsınız. Evvelemirde fikri
nizi hulasaten söyleyiniz. 

TUNALI HlLMl B. (Devamla) — Efendim, 
en birinci düşünülecek nokta, cephei harbden 
yavaş yavaş tebaüdederek en hücra, en uzak 
noktaya gidiniz. Bu nokta cepheye ne kadar 
yakınsa filân ve filân köy ordunun daima hiz-

. metiyle meşgul oluyor. Fakat daha uzaklarda 
bulunan bir köy ve bilhassa kasaba katiyen bu 
nakliye vazaifinden en cüzisini ve en hafifini 
bile ifa etmiyor. 

EMlN B. (Erzincan) — Âzami yardım ya
pan uzak yerler var. 

TUNALI HlLMl B. (Bolu) — Müsaade bu
yurun, meselâ Diyarbekir'i alalım. Ben demiyo
rum ki, oradaki halk vazaifi harbiyeden veya 
vazaifi istiklâlden hissedar değildirler. Bunu 
katiyen iddia etmiyorum. Fakat bir nispet var
dır. 

LÛTFl B. (Malatya) — Daha ziyade efen
dim, daha ziyade hizmet ediyorlar. 

TUNALI HlLMl B. (Bolu) — Olabilir efen
dim. Fakat nispet itibariyle düşünecek olursak 
elbette cepheye yakın mahaller daha ziyade 
meşgul oluyorlar. * 

LÛTFl B. (Malatya) — Onlar da meşguldür. 
TUNALI HlLMl B. (Bolu) — Efendiler, 

kanunun ruhunu teşkil eden madde ikinci mad
dedir. Kanunun ruhundan bahsediyorum. Biz 
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bu kanunu kabul etmekle bu maddenin ruhunu 
kabul ediyoruz ki, o da zavallı Ayşe kadının 
zavallı Mehmetcik'in geride beli bükülmüş bî
çare ihtiyar dedesinin eline beş on kuruş vere
ceğiz. Bakınız burada peşin kaydı vardır. 

EMÎN B. (Erzincan) — Bir hayrın var mı? 
REÎS — Emin Bey hatibin sözünü ne hakla 

kesiyorsunuz? Rica ederim, muhatap mısın sen? 

TUNALI HÎLMÎ B. (Bolu) — Olabilir ki bu 
kanunun tesiliyet bahşolan bu ruhu belki tat
bikat itibariyle o kadar tecelli etmiyecektir. Fa
kat hüsnütatbikatına gayret edelim. Yalnız Ha
san Fehmi Beyin dedikleri gibi, bu kanunun 
heyeti umumiyesini -kabul edelim, maddelere 
geçelim. Yine sizin tetkikat ve mütalâatmız, 
tenkidatmız sayesinde gayet mükemmel bir ka
nun olacak ve emin olunuz arkadaşlar, fukara 
için, bilhassa o zavallı köylüler için en mü
kemmel bir kanun olacaktır. 

OSMAN B. (Kaj'seri) — Köylü mahvolacak
tır. Böyle mi Memiş çavuşları müdafaa edi
yorsun? 

REÎS — Efendini, on imzalı bir takrir var
dır. Celsei hafiye akdi teklif ediliyor. Reyi
nize arz edeceğim. Onun için samiin salonu tah
liye buyursunlar. 

(İkinci celsenin bir kısmı hafidir.) 
REÎS — Efendim celsei aleniyeye geçtik. Ve 

müzakerenin kifayeti hakkında da bir takrir 
var. 

Riyaseti Celileye 
Müzakerenin kifayetiyle maddelere geçilmek 

üzere kanunun reye vaz'ım teklif eylerim. 
Kütahya Mebusu 

Ccınil 

REÎS — Heyeti umumiyesi hakkındaki mü
zakereyi kâfi görüp maddelere geçilmesini ka
bul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Maddelere 
geçilmiştir efendim. 

Mükellefiyeti nakliyei askeriye Kanunu 

MADDE 1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Hükümeti dâhilinde sakin on sekiz yaşından 
altmış yaşma kadar bilûmum nüfusu zükûr nak
liyatı askeriyeyle mükellef olup işbu mükelle
fiyet nakdîdir. Âtidekiler bu mükellefiyetten 
müstesnadır. 
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a) Efradı askeriye, muharip kıtaat zâbi-

tanı, * 
b) Bedenen malûl olup da işbu mükellefi

yeti malen dahi edaya muktedir olamadıkları 
sabit olanlar, 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Efen
dim Muvazenei Maliyenin mazbatasını mı, yok
sa Hükümetin mazbatasını mı müzakere ediyo
ruz? 

REÎS — Efendim, Muvazenei Maliye Encü-
meninki mevzuu müzakeredir. Bir takrir verir
seniz o başkadır. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisam Sahib) — 
Efendim, Hükümetin teklifi zaten encümene git
miş, encümen tetkik etmiş, bir şekli muaddelde 
Heyeti Umumiyeye sevk etmiştir. Binaenaleyh 
encümenin teklif ettiği şekil kabul edilmezse ta
dil teklifleriyle meselenin tadili mümkündür. 
Bu bapta beyanı mütalâa edecek arkadaşlar ona 
göre beyanı mütalâa ederler. Bizim için bir 
esas varsa ve encümenlerimizin bir kıymeti 
varsa onların tesbit ettiği esas üzerinde müzake
re etmek zaruridir. (Doğru, sesleri) Birinci 
maddede on sekiz yaşından altmış yaşma kadar 
bilûmum nüfusu zükûrdan bahsediliyor. On se
kiş yaş bir defa çoktur. On sekiz yaşında bu
lunan bir adanı ya mektep talebesidir. Veyahut 
hayatını kazanamıyan, ele bakan bir çocuktur. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Askere almıyor. 
MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisan Sahib) — 

Ne demek efendim? Yirmi yaşında almıyor. Da
ha on yedililer alınmamıştır. 1338 senesinde-
yiz rica ederim. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Çocuk mudurlar on
lar? Rica ederim. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisan Sahib) — 
Binaenaleyh bunun yirmi yaşında olmasını ben
deniz teklif ederim. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Bir de en mühim yir
mi yaşında olanları askere alıyorlar. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Devamla) — îyi 
efendim, olsun hizmeti askeriye ile mükellef 
olursa vazifesini yapar. Onlar ikinci maddede 
müstesnadır. Daha ne istiyorsunuz? Bunun için 
altıncı madde mucibince, yani on sekiz yaşın-
dakilerin mükellefiyeti nakliye ile mükellef ol
mamaları için söyliyorum, yimıi yaşında asker
dir. Askere giden müstesnadır. 

MUSTAFA B. (Dersim) — Beş yaşından ka
bul et, beş yaştan... 
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MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisan Sahib) — 

Saniyen bunun bilûmum halka teşmilinde âtide
ki mevadda geldiğimde arz edeceğim. Köylüye 
haksızlıktır. Yani köylülere kadar teşmilinde 
de bir haksızlık görüyorum. İnsaf edelim. Efen
diler bu memleketin bütün yükü bu köylünün 
omuzuna çoktii. Bu memleketin bütün yiikü bu 
zavallı köylünün sırtına çökmüştür, öküzleri öl
dü, mahvoldu. Tekrar bunları nakliyata sevk-
etmek veyahut bunlardan para almak biraz hak
sızlık olacaktır. Bendeniz şehirlilerden alın
ması lâzımgelen fıkraya itiraz edecek değilim. 
Biz şehirliler verelim. İtiraf edelim ki, bizim 
omuzumuza yüklenen yükler onların yüklerin
den çok hafiftir. Fakat onların yükleri artık 
omuzlara çekemiyeeek dereceyi buldu. Artık ijâ-
ve edilmiyecek bir haldedir. Bu hepimizin meş
hudu nazarıdır ve maalesef hepimizin kalbini 
sızlatan, ağlatan bir meseledir. Bunun için bu
raya bir kaydı istisnai konulmasını, köylülerin 
bundan istisna edilmesini ve köylülere ait cetve
lin de kanımdan kaldırılmasını teklif ederim. 
(Doğru, doğru sadaları) 

REİS — Efendim, bir meselei müstehire var. 
Bir encümenin mazbatası var. Malûmuâliniz bir 
de Hükümetin teklifi var. , Ertuğrul Mebusu 
Mustafa Kemal Bey kardeşimiz Hükümetin tek
lifinin müzakere edilmesini teklif ediyor. (Mu
vafık, muvafık sesleri) 

İSMET B, (Çorum) — Usulü müzakere hak
kında arz edeyim. Efendim, encümenin teklifi 
muaddil tekliftir. Tadil teklifleri tercih edilir. 
Tadil teklifleri kabul edilmezse maddeye rücıı 
edilir. Tadil hakkında izahat verin, derseniz; 
veririz. 

BİR MEBUS B. — Hükümet kendi ka
nununda mı ısrar ediyor? Yoksa Muvazenei 
Maliye Encümeninin tesbit ettiği teklifi mi ka
bul ediyor ? 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — 
Hükümetin teklifiyle Muvazenei Maliye Encü-
meniyle, Müdafaa! Milliye encümenlerinin yap
tığı muaddel lâyiha arasında fark yoktur. Hü
kümet müşterek encümenlerin... 

REİS — Efendim,Maliye Vekili Bey, iki tek
lif arasında o kadar bir fark olmadığını, söylü
yor. Binaenaleyh; hangisinin müzakere edile
ceğini reye koyuyorum. Hükümetin teklifini ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmedi 
efendim. 
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I SALÂHADDİN B. (Mersin) — Eğer Hükü-

nıetinki kabul edilseydi encümeninize itimatsız
lık olurdu. Biz istifa ederdik. Mesele lüzumu 
kadar tavazzuh edemedi. Müsaade ederseniz 
bendeniz izah edeyim. 

REİS — Efendim, birinci madde hakkında 
başka söz istiyen var mı? 

İSMET B. (Corum) — Encümen namına is
terlerse cevap vereyim. Encümen mükellefiye
tin teşmili hakkında bâzı istisnalar kabul et
mek için uzıınuzadıya düşünmüştür. Hakikaten 
menzil .hatlarına mücavir olan köylüler o kadar 
çok nakliyat yapmıştır ki, bunları tekrar nak
liyatla mükellef tutmak, lüzumsuzluğu bedahe-
teıı zahirdir. Fakat encümen mükellefiyetin 
teşmili hakkında bâzı istisnalar kabul etmek için 
uzıınuzadıya düşünmüştür. Fakat bu teklif 
yalnız yüz kırk kuruştur. Yani o kadar büyük 
fedakârlığı, o kadar azîm fedakârlığı yapan 

I köylüyü bundan istisna etmeyi encümen köylü-
I nün şerefine, haysiyetine, bu memlekete yaptığı 
I fedakârlığa karşı münasip görmemiştir. Istis-
I na caiz değildir. O kadar azîm fedakârlık ya

pan köylü yüz kırk kuruştan müstesna kalma
sın, dedik. (Maşallah sadaları) Sonra izah ede-

j yim efendim, köylülerin hepsi bittabi elinde 
vesait, bulunanı değildir. Köylünün bir kısmı 
ağnam sahibi, arazi ve emlâk sahibidir. Ağ
nam, arazi sahipleri esasen vesaiti olmadığın
dan dolayı vesaiti nakliye ile mükellef tutula-
mamıştır. Bundan dolayı encümeniniz bu is
tisnayı kabul etmedi, muvafık bulmadı. Bir 
de muvafık bulmamak için bir sebep daha var
dır. Çünkü bu mükellefiyeti teşmil etmek için, 
yani mükellefiyeti nakliyei mecbureyi .kaldır
mak için göz önüne aldığımız rakam iki milyon 
liradır. Yani iki milyon lirayı temin etmeyin
ce kendi kendimizi aldatmış olacağız. Bu tek
lifin 700 - 800 bin lirasını yahut bir milyon li
raya karibolan miktarı ciheti maktuasmı teşkil 
ediyor. Yani altmış yaşına kadar herkes - şu 
müstesnadan sarfınazar - mükellef tutulmazsa 
şu bir milyonu kaybediyoruz. Bir milyon kay
bedilince bittabi maksat temin edilmez. Mak
sat temin edilmedikçe böyle maksadı temin et-. 
miyen cüzi vergilerle halkı izacetnıenin müna-
sibolmadığını encümeniniz düşünmüştür. Onun 
için istisna kabul etmemiştir. Yani encümen 
birçok istisnalar düşünmüştür. Fakat maksa-

' din temin olunamıyacağmı da derpiş ederek ka-
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bıü etmemiştir. Maksada kâfi gelemediğinden 
dolayı bilâkaydüşart mükellefiyeti maktuayı 
teşmil etmiştir. Fakat müterakki kısmı bittabi 
servete -göre tevzi edilmiştir. 

HAKKI HAMI B. (Sinob) — Efendim, eğer 
köylülere Mükellefiyeti Nakliye Vergisi namı 
altında her ne miktar olursa olsun tahmil edile
cek para iie bu tekliften tamamen kurtulabilece
ğine bendeniz kaani olsam, bunu kabul ederim. 
îsmet Beyefendi, köylüye tahmil edilecek şey yüz 
kırk kuruştur, buyurdular. (Bendeniz beş yüz ku
ruş bile tarh edilse belki biraz düşünür, bu tarh 
muvafıktır diybilirim. Fakat efendiler, mevzuu-
bahsolan teklifi, yani mevzuubahsolan mükellefi
yeti nakliye için köylülerin şu iki sene zarfında 
yapmış oldukları fedakârlıkların miktarını; aca
ba bu teklifi kanuniyi size gönderen Heyeti Ve
kile ve bunu tetkik eden Muvazenei Maliye Encü
meni düşünmüş müdür ki; «Efendim, köylüleri 
niçin böyle bir şereften mahrum bırakalım?» di
yor. Güya köylü şimdiye kadar bu şjeref i yapma
mış gibi; «Şimdi kasaba ve şehir ahalisine bu 
vergiyi tahmil ederken köylüyü istisna etmek, 
güya müdaf aai vatan emrinde köylüleri böyle bir 
şereften mahrum bırakmaktır. Binaenaleyh bu 
caiz dteğiîdir» diyorlar. Köylüler, nakliyat husu
sunda öküzlerini, arabalarını, beygirlerini hattâ 
en zayıf merkebe varıncaya kadar hepsini feda 
ederken şehirliler için (Şu bir kısım halkı bu şe
refe iştirak ettirmemek suretiyle onları mtidafaai 
vataniyeye teşrikten menediyoruz. Bunların hay
siyetlerine tecavüzdür. Binaenaleyh onlara da bir 
vergi tarh edelim) dfenilmemiş de, şimdi zavallı 
köylüler şu nakdî tekliften istisna edilmiyor. Ben
deniz katiyen eminim ki, köylüden beş lira dahi 
alsanız köylünün yine öküzü, atı alınacaktır. Pek 
yakın bir âtide ispat edeceğim. Yin'e alınacaktır.. 
Evvelce Vesaiti naMiye Kanuniyle ve ona sonra
dan ilâve edilen kamınla (Herkes yüz kilometle-
lik bir yer nakliyat yapacaktır) denildi. Meselâ 
birisi Sivas'tan çıkarak tâ Ankara'ya kadar ge
liyor. Sivas'tan burası yüz kilometre midir? Son
ra buradan efendim Yahşıhan'a sevk olunuyor 
beyefendiler, emin olunuz. Bu sefer giderken gör
düm. Herif diyor ki; (Allah aşkına öküzlerim
den, arabamdan vazgeçtim. Beni bırakın.) Efen
diler köylüler bu fedakârlığı yaparken, acaba bir
çok servete malik olan diğer aksamı ahali nakli
yat namına ne yapmışlardır? 
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REŞAD B. (Saruhan) — Söyledikleri mad

deye ait değildir. Madde geldiğinde söylerlfer. 
HAKKI HAMÎ B. (Devamla) — Maddeye 

aittir. Maddede, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Hükümeti dâhilinde sakin olan herkes şu mükel
lefiyete dâlıildir diyor. Şu halde bunun içinde 
köylü de dâhildir. Kasabada, dâhildir. Sözlerim 
birinci maddeye aittir. Binaenaleyh; efendiler 
köylüler bir vergiyle, beş vergiyle temini imkânı 
olmıyan fedakârlığım değil, iki senede, altı ay 
içinde yapmışlardır. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karamsarı Sahib) — 
Belâğan mabelâğ. 

HAKKI HAMI B. (Devamla) — Sonra efen
diler, Maliye Vekili Beyefendiye sorarım. Vari
dat miktarını tezyidetmek, boş kasaları doldur
mak için yalnız erkâmı kabartmak kâfi midir? 
Sorarım size. Zatıâliniz geçen sene tekâlifi milli
ye ile varidatı umumiye meyanma ithal ettiğiniz 
elli milyon liradan kaç milyonunu tahsil edebil
diniz? Yani biz bakaya miktarının üzerine zavallı 
halkın zaten tedarik edip veremiyeceği bir ver
giyi ilâve etmekle halkı Hükümetten soğutmak, 
memleket dâhilinde isyan temellerini kurmak 
için mi sureti mahsusada böyle hareket ediyoruz? 
Böyle bir hareketle memlekete fenalık mı yap
mak istiyoruz? Efendiler bir memleketin ahalisini 
isyan ettirmek için en büyük, en vâsi çare müte
madiyen tekâlifi tezyidetmektir. Bu umumi bir 
infilâkı hmoibolur. Rica ederim biraz da memle
ketin iktisadiyatım düşünmelidir. Maliye Veki
line tekrar soruyorum: Ne kadar bakaya tahsil 
etmiştir? Bakaya para ne -kadar kalmıştır? Niçin 
bakaya tahsil etmiyorlar? Acaba bakayayı vere-
miyen efrattan yeniden bir teklif daha alabilecek 
midir? Alamıyacaksa şu halde kitap üzerine geçe
cek olan rakamlar vesaiti nakliyeyi temin edebi
lecek midir? Edemediği halde ki, bendeniz edemi-
yeceğine kaaniim, efendiler yine köylülerden ve
sait alınacaktır.. Şu halde niçin bunları bir de 
borç altına alalım? Hükümete şu teklifi kanuniyi 
verdiğimiz takdirde vesaiti nakliye için köylüler 
üzerinden angarya usulünü kaldırabilecekler mi? 
Kabil değil onun önüne geçemezler. Geçemedik
leri halde ne olacak? Bu bir vergidir. Bu vergiyi 
niçin böyle mükellefiyeti nakliye namı altında 
tarh ediyorlar? Buna başka bir nam versinler. 
Ben iki üç senedir ve daha öteden beri hiçbir va
kit Hükümeti görmedim ki, Mecliste, «Efendiler, 
ben serveti umumiyenin tezyidi için şu çareleri 
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düşündüm. Memleketteki §u madenleri işletîyo- I 
rum. Buna karşı bir tedbir düşündüm. Buna kar
şı da bir vergi tahsil ettim.» desin. Bu yok. Her 
vakit «Efendim bana elli milyon lira lâzım. Bu
nun için de Temettü Vergisinin, Akaar Vergisi
nin tezyidi lâzımdır.» diyor. Rica ederim, Hükü
met demek eğer bu demekse Heyeti Hükümetin 
lüzumu yoktur. Lâğvederiz onları. Rica ederim 
ne istiyorsunuz? Yüz bin lira. Halka yüz bin lira 
vereceksin deriz; mesele biter... Hükümetin vazi
fesi mevcut vergileri her gün tezyidden mi iba
rettir? Hükümet memlekette mevcut altın yuva
ları hakkında ne düşünüyor? 

ÎSMET B. (Çorum) — Maddeye dair mi söy
lüyorsunuz? 

HAKKI HAMÎ B. (Devamla) — Maddeye 
dair söylüyorum. 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN B. (Trabzon) — 
Bu hususta başkasını kandırsın. Söyliyeceğini 
söyle. 

HAKKI HAMÎ B. (Devamla) — Sözlerim 
birinci maddeye dairdir. Binaenaleyh emin olu
nuz efendiler, şu kanunun birinci maddesini ka
bul etmekle beraber bendeniz bir defa sureti ka-
tiyede köylülerin istisnasını teklif ediyorum. Şe
hirlere gelince; böyle zahire bakıp aldanmayım z. 
Harb Vergisi, bilmem no vergisi diye şehirlilerin 
de bir çokları müessesatı ticariyelerini kapatmak 
mecburiyetinde bulunuyorlar. 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN B. (Trabzon) — 
Allah, Allah! 

HAKKI HAMÎ B. (Devamla) — Beyefendi! 
Allah, Allah demeyiniz ve size soruyorum. Niçin 
memlekete para sokmuyorsunuz? Hükümetin va
zifesi, milletin elinde on para varsa onu almak 
değildir. Memlekete para sokmalıdır. Memleket 
dâhilinde yirmi milyon lira varsa bu yirmi mil
yonu kırk milyon yapmaya çalışınız. Hükümetin 
vazifesi budur. Marifet o parayı Avrupa'ya, şura
ya, buraya gönderip milleti meteliksiz bırakmak 
değildir. Hakikat böyledir. Eğer bilmiyorsanız 
lütfen memleketi bir defa geziniz ve hakikati gö
rünüz. Efendiler, bu maddeten bir faide temin 
etmiyecektir. Yalnız temin edeceği bir şey varsa, 
Hükümete karşı mevcut muhabbeti âmmenin bir 
kısmını izaleden başka bir şey olmıyacaktır. Eğer 
Heyeti Aliyeniz nafi görüyorsa birinci maddeyi 
kaldırırsınız. O gittiği gibi öbürlerini de götürür. 
Bu böyledir.. (Handeler) | 
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MALÎYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — 

Efendim, bendeniz rüfekayı muhteremenin bi
rinci maddeye aidolan mütalâatmdan köylü ve 
köylü sınıfının müstesna tutulmasını anladım. 
Netice olarak mütalâatımı hulâsa edebilirim. 
Hakkı Hami Beye müsaade ederseniz bir cevap 
vereyim. Hakkı Hami Bey birinci madde dola-
yısiyle öteden beri Hükümetin faaliyet ve icra
atını şayanı takdir derecede bulmadıklarını ve 
birçok nikatı nazardan tenkide lâyık olduğunu 
ifade eden beyanatına devam ettiler. Bendeniz 
derim ki, ahval ve şeraiti hazıra içerisinde Hü
kümet, memleketin ihtiyaç, refah ve ümranını. 
menafii iktisadiyesini, menafii umumiyesirii şa
yanı takdir ve neticei amal olmak üzere idare 
etmiş olmak iddiasında değildir. Biz bu kadar 
idare edebiliyoruz. Daha muvafık şekilde ida
re etmek istiyen, daha muvafık şekilde idare 
etmek iktidarında bulunanlara istirham ederek 
terki mevki ediyoruz. Buyursunlar. 

BESİM ATALAY B. (Kütahya) — Bu ev
velce yapılmalıydı. 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN B. (Devamla) — 
îşin daha başlangıcında olduğunu unutmıyalım. 

BESÎM ATALAY B. (Kütahya) — Üç se
nedir ne yaptınız? 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Davamla) 
Üç senedir bu mevkide duranlara söyleyiniz. 

Efendim, bu verginin esası mükellefiyeti 
şahsiyedir. Malûmuâliniz idarei hususiyelere 
ait bir Tarik Bedeli Nakdîsi de vardır. Alelû-
mum mükellefiyeti şahsiyeler muayyen bir sin 
dâhilinde bulunan ve bizim memlekette mün
hasıran nüfuzu zükûra râci olmak üzere tarh 
ve tevzi edilen vergilerdir. Sınıf üzerine mü
kellefiyet usulü yoktur. O mükkelfiyeti şahsi-
yelerin esası siyyan olmaktır. Binaenaleyh bu 
mahiyette olan vergilerin şimdiye kadar benim 
kitaplarda gördüğüm ve tetkikatta gördüğüm 
vergiler (a), (b) fıkralarında dâhildir. Bu fık
ralardan müstefidolabilecekler, isterse köylü 
olsun, şeraiti haiz olduğu halde müstesnadır. 
Sonra köylü diyoruz. Köylü denince kanunen 
hatıra ne gelir? Elinde kazma ve küreğiyle 
meşgul olan bir adamın nüfusu köyde bulun
ması dolayısiyle her hangi bir vergiden muafi
yetini istemek doğru mudur rica ederim? Şehir
lerde, köylerde bulunan bir sınıf erbabı servete 
nispetle hayatını, maişetini münhasıran mesaii be-
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deniyesiyle istihsal etmekte olan amele sınıfı, 
fukara halk sınıfı acaba köylüden daha ziyade 
mi müreffehtir? Bendeniz zannediyorum ki, 
Heyeti Celileriz bunu da iddia etmez. Bi
naenaleyh vergide köylü ve şehirli diye kı
sımlar ayrılarak, köylüyü müstesna şehirliyi 
mükellef tutmak gibi istisnai muameleye im
kân yoktur. Mükellefiyet umumidir. 

İstisna edilmesi lâzımgelen kısımlara ge
lince; bendenizin biraz da köyle alâkam var. 
Köy hayatını biraz bilenlerdenim. Köylüle
rin de müterakki vergiye tâbi tutulduğunu 
görüyorum. Fakat arkadaşlara sorarım. Bi
zim bildiğimiz köylüler içerisinde malûm 
olan vergilerden - Aşar müstesna - iki bin 
kuruş vergi vermekte olan kaç kişi vardır? 
(Ağnam vardır, sesleri.) Müsaade buyurun 
efendim, bunu da arz edeyim. Ağnam zanne
dilmesin ki, köylü malıdır. Ağnamın yüzde 
yirmi beşi ancak köylüye aittir. Yani fakir 
olan çiftçiye aittir. Sonra her köyde mevcudo-
lan Ağnam da bir sürü, iki sürü, üç sürü teş
kil eder. Bu sürülerden bir kısmı erbabı ser
vetten olan ve ekserisi şehirde bulunanların
dır. Köylünün şahsına ait bulunan üç beş 
koyunu zaten köylü saydırmaz ve yazdırmaz. 
(Gürültüler.) 

EMİN B. (Erzincan) — Hasan Bey; bu 
sizin dediğiniz celeptir. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN B. (Devamla) 
— Binaenaleyh vergi nispetini görerek köy
lünün sureti mahsusada ağır vergiye tâbi 
tutulduğunu iddia buyurmayın, bu hayalîdir. 
Bu nispetler dâhilinde vergi verir köylü bula
mazsınız. Geride elli kuruşu kalıyor. Bu da 
on sekiz yaşından altmış yaşma kadar sağ
lam olan adamdan bir defaya mahsus olarak 
alınacaktır. Bendeniz bunun köylüyü müteessir 
ve mutazarrır edecek surette ağır olduğunu 
kabul etmiyorum. Binaenaleyh birinci madde 
mucibince mükellefinden alelûmum köylü sı
nıfın istisnasına imkân yoktur. Çünkü arz 
ettiğim gibi, köyde mütemekkin köylü nüfu
suna dâhil olduğu halde şehir ve kasaba
larda yaşıyan halktan çok müreffeh olan 
halk vardır. Böyle tefrikin imkânı yoktur. 
Bendeniz istirham. ediyorum, madde böyle kal
sın. (a - b) fıkraları mucibince mükellefinden 
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i istisna tutulanları şâmil olmak itibariyle ar-
! zunuzu tatmin eder zannederim. 

NEBİL Ef. (Karahisarı Sahib) — Hasan 
Beyefendi, müsaade buyurulursa (a) fıkrasın
dan bir şey soracağım, (a) fıkrasında olan 
efradı askeriye ve muharip kıtaattan maksat 

I nedir ? Rica ederim bunu izah ediniz. 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Devamla) 
— Cephede bulunan muharip kıtaat tâbiri bu, 
encümende uzunuzadıya müzakeratı mucib-
olmuştur. «Cephede bulunan zâbitan mı diye
lim? Yoksa geride bulunan zâbitan mı diyelim» 
diye münakaşa ettik. Muharip kelimesini daha 
ziyade muvafık gördük. Çünkü cephe denilince 

I hidematı sabitede bulunan birtakım zâbitan 
vardır ki, bunların da istifade etmemeleri için 
böyle koyduk. İşte bundan maksadımız hali 
harbde bulunan kıtaat zâbitamdır. 

NEBİL Ef. (Karahisarı Sahib) — Levazım 
ve ahzi asker zâbitanı demek dâhil değildir? 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Devamla) 
I Dâhil değildir. 

NEBİL Ef. (Karahisarı Sahib) — Maksa
dını bunu zapta geçirmekti. Onun için sordum. 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Devamla) 
— Malûm olan ihtiyacımız dolayısiyle Heyeti 
Celilenizden bunun müstacelen müzakeresini 
istirham ediyorum. Malî kanunların bu, ne bi-

I rincisi; ne onuncusudur. Bunun gibi daha on 
beş kanun vardır. Yani vaziyet budur. Bunu da 
arz ediyorum. Eğer köylüler hakkında beş, on 

I ağnamı dolayısiyle müterakki vergiye tâbi ol-
j mamasını arzu buyurursanız bendeniz buna 

muarız değilim. Bugün ağnamı çıkararak sair 
I vergilerden alınmak tâbirini bendeniz kabul ede-
i rim. Bilhassa beş on ağnam sahibi olup da nıü-
I kellef bulunan az ağnam sahipleri için kabul 
| ederim. Sürü sahipleri için olmamak şatiyle; 
! esasen sürü sahipleri köylü değildir. 
1 

j . BESİM ATALAY B. (Kütahya) — Arka-
! daşlar vesaiti nakliye meselesi âdeta bir ateş, 
, mütemadiyen istiyor, yiyor, yakıyor, yandıkça 

yanıyor nârı lehip gibi,.. Ne araba bıraktık, ne 
: öküz bıraktık. Son zamanda merkep topluyo-
i ruz. Koyımpazarı'na gidiniz. Yalnız Bâlâ kaza-
; sından yüz elli merkep gelmiş. Bunları da ge-
j bertiyorlar, bu yetmiyor. Tekrar talebediliyoı-. 
| Ben bu kanunun lehindeyim. Şu maddedeki on 
' sekiz yaşa Şükrü Bey kardeşimiz itiraz ettiler. 
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Dikkat edin. Çarşılarda on sekiz yaşındaki ço- ',s 
cııklar çalışıyorlar. Bunları istisna edersek za- ; 

ten esnan sahiplerinin büyük bir kısmı tahtı si
lâhta bulunuyor. Kimlerden vergi alacağız? 
Bunlar sinni rüşde dâhil olmuş, icrayı sanat j 
ediyorlar. Bunlardan almıyalım da kimlerden 
alalım? On sekiz yaştakilerden almak muvafık- j 
tır. Bunlar mektep talebesidir dedi. Efendiler | 
hepimiz biliyoruz. Şu memlekette kaç mektep J 
var? Ve okuyanlar kaç yaşındadır? Ve kaçı on ! 
sekiz yaşındadır? Bunu bendeniz biliyorum. On i 
sekiz yaşındaki şehir çocuklarından vergi ala- j 
lım rica ederim. Onlar büyük ticarethanede ça- j 
bşıyorlar. Halbuki ta Kütahya'dan birtakım ! 
kadınlar vesaiti nakliye için kaldırılmışlar. Ha- j 
lâ Eskişehir'de sürünüyorlar. Aileleri orada J 
kalmış; kendileri burada kalmış ve kağnıla- ; 
riyle sürüklenip duruyorlar. Neden onları böyle 
sürükletirken şehir çocuklarından vergi almı
yalım1? Bu bir nârı lehip gibidir, bir volkan gi
bidir. Arkadaşlar; ben ta buraya geldiğim za
man bunları söyledim. Fakat za'fı imanla it
ham edildim. Arkadaşlar biz ne yapacaksak | 
kendi kuvvetimize göre tartalım. Alay alay j 
üdeba geliyor, alay alay şüara geliyor. Dedim | 
bana güldünüz, işte bol bol maaş vermenin ne- | 
ticesi budur, iktidarımıza göre kendi kuvveti- | 
mizi tartmamanın neticesi budur. Daha bundan 
büyük teklif karşısında kalacağız. Iktiham ede
ceğiz. Ceza bizimdir. (Tesiri Meclisin sakfmcla 
kalıyor sadası) 

HASAN BASRÎ B. (Karesi) — Efendim çok 
.şükür ki, köylünün müdafaası da son zamanda 
Mecliste âdeta moda oldu. Biz artık köylülük
ten çıktık. Birçok köylüler var, haradolsun, köy
lünün hakkını müdafaa ediyorlar. Bu hakika
ten şayanı şükrandır. Efendiler acaba tekâlifi 
milliye emirleri memlekette icra yi hüküm ederken 
aklımız nerede idi? Bugün karşımıza, bir kanun 
geliyor. Bir vergi alınmak isteniyor. Niçin çağı
rıp bağırıyoruz? Acaba bunun çaresi nedir? Niye 
söylemiyoruz? Bu Meclis hep menfi vaziyetler 
karşsmda mı kalacaktır, rica ederim? Bugün düş- j 
manın Eskişehir'de olduğunu unuttuk mu? Para 
kalmamış insan kalmamış katiyen böyle değildir. 
Bugün memleketin kabiliyeti hayatiyesi mev-

* cuttıtr, bakidir, ölmemiştir, ölmüş diyenuer öl- \ 
müştür, ötekiler katiyen sağdır. Mübalâğa yapa
lım1 derken âdata büyük bir fenalık oluyor. (Bra- j 
vo sadaları) Hasan Beyin buyurdukları gibi ka- ı 
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nuni bir tarzda meşru mahiyette herkes memle
ketin nüfusu zükûrünü bu emri mukaddes cihada 
iştirak ettirmek için karşımıza getirlen bu lâyi
ha i kanuniye zannederim ki, şayanı kabuldür, 
sayanı tebcildir, şayanı takdistir. 

Köylülerin istisnasına gelince, efendiler, köy
lünün bir avuç. tuzu bir bir hayriıı içinde bulun
mazsa o hayırdan fayda beklemeyin. Kğer yalnız 
şehirliye kalsın derseniz, netice sıfırdan ibarettir. 
Fakat köylü bundan sonra Iıizmetini kanuni ola
rak yapacaktır. Şimdiye kadar imanı ile yap
mıştır. Yine kendi imaniyle ve kanuni olarak 
yapacaktır. Onun için köylü, şehirli diye bir
takım sunul' ihdas etmiyelmı. Sunuf ihdas etmek 
suretiyle beyhude yere müzakereyi uzatmayınız. 
Köylüye zaten bunda isabet edecek iştirak hissesi 
gayet cüzidir. Ve köylüyü ezecek bir halde değil
dir. .Maddenin aynen kabulünü teklif ediyorum. 

REİS —- Efendim, daha söz alan dört arka
daşımız vardır. Müzakerenin kifayeti hakkında 
da bir takrir var. Bir de muhtelif tâdil takrirleri 
var. Sinob Mebusu Hakkı Hami Beyin Mükelle
fiyeti Nakliyei Askeriye Kanununun birinci ıııad-
desnin tayyına ait tekriri var. 

ALİ. SÜRURİ Ef. (Karahisarı Ş a r k i ) - -
Efendim, maddenin tarzı tahriri sakat. Arz ede
ceğim mühim bir nokta var müsaade buyur ulursa 
arz edeyim. 

KEİS — Tadilname veriniz. 
ALÎ SÜRURİ Ef. (Devamla) ~̂ - Tadilnamem 

var. Tadil namede hepsi yazılamaz, uzun olur. 
Onun için şifahen söylemek istiyorum. 

REİS — Efendim, müzakerenin kifayetini 
kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Müzakere 
kâfi görülmüştür. 

Tadil takrirlerini okutuyorum. 

Riyaseti Celileye 
Mükellefiyeti Nakliyei Askeriye Kanununun 

birinci maddesinin tayını teklif eylerim. 
14 Mart 1338 

Sinob Mebusu 
Hakkı Hami 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddenin berveçhi âti surette tadilini 

teklif eylerim: 

Madde 1.. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Hükümeti dâhilnde sakin yirmi bir yaşından alt
mış yaşına kadar şehirlerde sakin bilûmum nüfu-
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su zükûr nakliyatı askeriye ile mükellef olup 
işbu mükellefiyet nakdîdir. Âtidekiler bu mükel
lefiyetten müstesnadır. 

Karahisarı Sahib 
Mehmed Şükrü 

Kiyaseti Oelileye 
Madde 1. —- Şehir ve kasabalarda sakin on se

kiz yaşından altmış yaşma kadar nüfusu zükûr 
nakliyatı askeriye ile mükellef olup işbu mü
kellefiyet nakdîdir. Ve maktuan yüz kuruştan 
ibarettir. 

A) Aynen. 
B) Aynen. 
Birinci maddenin balâdaki şekilde kabulünü 

ve beşinci ve altıncı maddelerin tayyını teklif 
ederim. 

Saruhau 
Ömer Lütfü 

Riyaseti Oelileye 
Birinci maddedeki on sekiz yaşının yirmiye 

iblâğını ve altmış yaşının da elli beşe tenzilini 
teklif eylerim. 

Bitlis 
Hüseyin Hüsnü 

Riyaseti Oelileye 
Lâyihanın birinci maddesinde mevzuubalıs-

olan nakliyatı askeriye 'mükellefiyetinden müs
tesna olanlar hakkındaki A, B'fıkralarının ma
halli zikri beşinci maddedir. Şifahen arz etti
ğim esbaptan dolayı bu istisna kayıtlarının bi
rinci maddeden tay olunmasını teklif ederim. 

Karahisarı Şarki 
Ali Süruri 

ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) .—• 
Birinci maddenin sureti tahririnde sakatlık var-. 
dır. Son fıkrasında (âtidekiler bu mükellefi
yetten müstesnadır.) Sonra ikinci fıkrada (mu-
harib kıtaat zâbitanı bir de mâlûlin.) Birde be
şinci maddenin (C fıkrasında) (sin ve maluli
yet istisnaları müterakkii mükellefiyete şâmil 
değildir, deniyor. Keenne bu birinci madde ge
rek müterakki ve gerek maktu kısmına ait imi* 
gibi orada istisna edilir. Sonra aşağıdaki fıkra 
da (müterakki kısmına bu istisnaiyet şâmil de
ğildir.) Deniliyor. Halbuki lâyihanın birinci 
maddesi gerek müterakki ve gerekse makt£ k!,-
sımlarma şâmildir. Binaenaleyh istisnaiyetin 
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I mahalli zikri beşinci maddedir. Beşinci madde 

de nakliyatı askeriyeyi iki kısma ayırdıktan ve 
onları tarif ettikten sonra bu A, B fıkrasmdaki-
ler bu iki kısımdan müterakkiye tâbidir. Diğe
rinden müstesnadır elenecek. Şimdiki şekle göre 
onları mükellefiyeti nakliyeden tamamen istis
na ettikten sonra beşinci madde o istisnayı da 
istisna ediyor. Rica ederim. Böyle kanun olmaz. 
Encümen bunu herhalde kesreti meşguliyet do-
layısiyle biraz zühul olmak üzere yazmış. Sonra 
B fıkrasının anlayamadığım, bir hükmü daha var. 
Deniyor ki, bedenen malûl olup da işbu mükel
lefiyeti malen dahi edaya muktedir olamıyanlar 
müstesnadır. Rica ederim teklifin aslı zaten malî 
ve nakdîdir. Daha maluliyeti bedeniye aramak 
ne hikmete müstenittir? Anlıyamadığmı bir şey. 
Malen iktidarı olmıyanlarm istisnası icabeder.se 
bedenen ister salim olsun. îster gayrisâlim ol
sun, istisnası lâzımgelir. Mükellefiyetin aslı be
deni olsa doğrudur. (Bravo sadaları) Malûldür. 
Malen alalım. Malen de vermiyorsa istisna ede
lim. Böyle mantıksız . şey olmaz rica ederim. 

İSMET B. (Çorum) — Müterakki kısmında 
sin ve maluliyet kaydı olamaz. Çünkü, servete 
taallûk eder. Binaenaleyh, servette sin ve ma
luliyet aranmaz. Fakat şekil itibariyle Ali Sü
ruri efendinin bu fıkralarla aşağıya nakli hak
kındaki noktai nazarına encümen de iştirak 

I ediyor. Yalnız, bedenen malûl olup da... 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Mut
lak malûl denilirse, servet ister olsun; ister ol
masın. Hepsinin müstesna olması lâzımdır. 

İSMKT B. (Devamla) — Müsaade buyurun, 
yalnız bedenen malûl olursa malen dahi edayı 
mükellefiyete muktedir olamıyanlar ve olama
dıkları sabit olan, malûnıuâliniz uzvunu kaybet
miş insanlar vardır ki, bunların malen dahi ik
tidarları olmazsa, teseül eder, yerlerde sürünen 
bu gibi insanlar için fıkralarda istisnai bir ka
yıt yoktur... Malûl olan ve malende mükellefi
yeti edaya muktedir olamıyan bir adamı mükel
lef tutabilir miyiz?. Malen de edaya muktedir 
olamıyan bir kimse maluliyeti sabit olduğu tak
dirde bittabi müstesnadır. Bunda tenakuz yok
tur. 

ALİ SÜRURÎ Ef. (Karahisarı Şarki) - - Mü
kellefiyetin aslı nakdî mi, bedenî mi? 

İSMET B. (Çorum) — Bedenî değil, nakdî
dir. 

http://icabeder.se
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ALÎ SÜRURI Ef. (Karahisarı Şarki) — Pek I 

iyi vücudu sahih ve salim olup da şu mükelle
fiyeti edaya muktedir olamıyanlardan da ala
bilecek miyiz? i 

İSMET B. (Çorum) — Ne gibi anlıyamadım. 
ALI SÜRURI Ef. (Devamla) — Bedeni sa- j 

hih ve salim, fakat bu vergiyi vermeye mukte- i 
dir değil, ne olacak? 

ÎSMET B. (Çorum) — Bu gibi bedeni sahih j 
ve salim olanlar, sinni ile mükelleftir. Sâyi va- | 
ciptir. ' I 

ALI SÜRURI Ef. (Karahisarı Şarki) — Bi- | 
naenaleyh, birinci fıkrayı kaldırın.. j 

RElS — Efendim, takrirler okundu. Yalnız 
bir takrir var. Mevzuubahis birinci maddenin I 
tâyini esami ile reye vaz'ı teklif ediliyor. Fakat . 
bendeniz tereddüdediyorum. 

YUSUF ZIYA B. (Bitlis) — Efendim, Ni
zamname sarihtir. Her ne zaman on beş imzalı 
bir takrir verilirse o reye vaz'edilir. Nizamname 
sarihtir. Nizamname tadil edilmişse o başka... 

MALİYE VEKlLÎ HASAN B. (Trabzon) — 
Bir kanun maddesinin tâyini esami ile reye vaz'ı 
caiz olur mu?.. 

YUSUF ZÎYA B. (Bitlis) — Maddesi de 
olur, fıkrası da... 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — 
Bunlar yeni icattırlar. 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) — Sizin kanunu
nuz yeni olduğu için biz de bunu icadediyoruz. 

RElS — Bir de tay teklifi vardır. Tadilna- j 
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meden evvel onu reyinize koyacağım ve tâyini 
esami teklifi de vardır. Tayyını kabul edenler 
beyaz, tayyını kabul etmiyenler, yani maddenin 
ipkasını kabul edenler kırmızı rey verecektir. 

İSMET B. (Çorum) — Efendim, usul hak
kında söyliyeceğim. 

Efendim, kanun, heyeti umumiyesi kabul 
edildikten sonra kanunun heyeti umumiyesi 
üzerinde müzakere yoktur. Maddelere geçildik
ten sonra reye vaz'olunur. (Hayır, sesleri) * 

HASAN BASRI B. (Karesi) — Efendim, 
kanun heyeti umumisi zaten tâyini esami ile 
reye konacaktır. Fakat ; böyle bir maddeyi tâ
yini esami ile reye vaz*edecek olursak hiçbir iş 
çıkmasına imkânı yoktur. Ancak, bir değirmen 
gibi gürültü vardır. (Gürültüler) 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — 
Heyeti umumiyesi kabul edilmiştir. (Ekseriyet 
yok, sesleri) 

YUSUF ZIYA B. (Bitlis) — Efendim, bu 
defatle teamüldür. Geçen gün tahsisatı fevka
lâde tenkihat maddesini reye vaz'etmedik mi 
heyeti umumiyesinden evvel? Nizamnamede sa
rahat var. 

RElS —'- Efendim, maddenin nizamnamemiz 
mucibince tâyini esamiyle reye vaz'ı zaruridir. 
Fakat Mecliste ekseriyet göremiyorum. Bina
enaleyh, Perşembe günü içtima etmek üzere Cel
seyi tatil ediyorum. 

(Hitamı müzakerat saat : 6,30) 
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Bugün müzake 

1. — Murakabe Heyeti intihabının ikmali 
2. — 1338 senesi Dahiliye bütçesi 
3. — Vesaiti nakliye mükellefiyeti hakkındaki 

lâyihai kanuniye 
4. — Ne vahi Kanunu (Salı günleri tahsis 

edilmiştir) 
5. — Muinsiz efrat maaşatı hakkında lâyihai 

kanuniye 
6. — Ruznamei müzakerat hakkında müzakere 
7. — Muvazene Encümeni Müdürü maaşının 

bütçeye ilâvesi hakkında Muvazene Encümeni 
mazbatası 

8. — Türkiye - Ukrayna Muhadenetnamesi 
hakkındaki lâyihai kanuniye 

9. — Kars Muahedenamesi hakkındaki lâyihai 
kanuniye 

Zaptı sabık hulâsası 
Evrakı varide 
1. — Tiflis Mümessili Muhtar Beyden mevrut 

tebrik telgrafı 
2. — Bursa Mebusu Osman Nuri Beyle rüfe-

kasınm, düşman mezaliminin protesto edilmesine 
dair takrirleri 

3. — Kürdistan'a gönderilen heyet hakkında 
Ziya Hurşid Beyin takriri 

4. — Bütçe müfredatının tabı hakkında Muş 
Mebusu Ahmet Efendinin takriri 

5. — Ulucak köprüsünün tamiri hakkında Bit
lis Mebusu Arif Beyin takriri 

6. — Gümrük tarife Kanununun ruznameye 
alınması hakkında Erzincan Mebusu Emin Beyin 
takriri. 

Sual ve istizahlar 
1. — Dersim Mebusu Hayri Beyin, dokuz 

madde üzerine Dahiliye Vekâletinden istizah 
takriri 

2. — Kastamonu Mebusu Besim Beyin, düş
man tarafına i'ltica eden şimendifer memurları
nın ailelerine ait Nafıa Vekâletinden sual takriri, 

3. — Kastamonu Mebusu Besim Beyin, Selâ-

edilecek mevat 

meti Umumiye Komitesi hakkında Dahiliye Ve
kâletinden sual takriri 

4. — Kayseri Mebusu Hilmi Beyin, Kayseri'de 
Sultani Mektebi muallimlerinin maaşatı hakkın
da Maliye Vekâletinden sual takriri 

5. — Sual takrirlerine vekâletlerden mevrut 
cevaplar. 

Encümenlerden mevrut mazbatalar 
1. — Mesken icarlarından iki aylığının Harb 

Vervisi olarak ahzına dair Süleyman Sırrı Beyin 
teklifinin reddini mujtazammın Lâyiha Encümeni 
mazbatası 

2. — Malatya Mebusu Sıdkı Beyin, Firariler 
hakkındaki teklifinin şayanı müzakere olmadığı
na dair Lâyiha Encümeni mazbatası 

3. —• Hiyaneti Vataniye ile mahkûm Arap Ta-
hir ve rüfekası hakkındaki hükmün tasdikma 
dair Adliye Encümeni mazbatası 

4. — Küreğe mahkûm Emrazoğlu Hasan'm 
bakıyei müddeti cezaiyesinin affı hakkındaki lâ
yihai kanuniytenin muvafık olduğuna dair Adliye 
Encümeni mazbatası 

5. — Küreğe mahkûm Kocakafaoğlu ibra
him'in, bakıyei müddeti cezaiyesinin affı hakkın
daki lâyihai kanuniyenin muvafık olduğuna dair 
Adliye Encümeni mazbatası 

6. — Küreğe mahkûm Ali Kirpioğlu Ali'nin, 
bakıyei müddeti cezaiyesinin affı hakkındaki lâ
yihai kanuniyenin muvafık olduğuna dair Adliye 
Encümeni mazbatası 

7. — Beşreli Mustafa Efendinin, affı hakkın
daki teklifin Heyeti Vekileye havalesine dair Ad
liye Encümeni mazbatası 

8. — Keskinli Hasan Bey ve Muttalib'in af
ları hakkındaki teklifin Heyeti Vekileye havale
sine dair Adliye Encümeni mazbatası 

9. — Ankara bağlarındaki tahribata dair is
tidalar üzerine İstida Encümeni mazbatası 

10. — Ankara Evkaf Müdürü Ali Rıza Efen
dinin azlinin yolsuz olduğuna dair îstida Encü 
meni mazbatası 
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Zabitanmdan kıdemli yüzbaşı ve memurin ve mensubini askeriyeden maaşı muadilleri için melbusat 

ve teçhizat bedeli itası hakkındaki Kanuna verilen reylerin neticesi 
(Kabul edenler) 

Necip B. (Ertuğrul), Ferid B. (Çorum), Hüş-
rev B. (Trabzon), Mustafa B. (Karahisan Şar
ki), İsmail Remzi B. (İsparta), Emin Ef. (Ay
dın), Mehmed Akif B. (Burdur), Eifat B. (Kon
ya), Cevat B. (Bolu), Mehmet Vasfi B. (Karahi
san Şarki), Süreyya B. (Saruhan), Behçet B. 
(Kângırı), Besim B. (Kastamonu), Şükrü B. 
(Canik), Mustafa Taki Ef. (Sivas), Feyzi B. (Di
yarbekir), Abdullah Ef. (Bolu), Rauf B. (Si
vas), Şevki B. (İçel), Halil B. (Ertuğrul), Rıza 
B. (Yozgad), Neşet B. (İstanbul), Atıf B. (Ba-
yazıt), Eıza Vamık B. (Sinob), Abdullah Ef. 
(Bolu), Ali Vâsıf B. (Genç), Ali B. (Amasya), 
İbrahim B. (Karesi), Mehmed Hamdi Ef. (Ada
na), Ragıp B. (Kütahya), Hacı Ahmed Hamdi 
Ef. (Muş), Akif B. (Batum), İsmail B. (Emi- . 
rıim), Mcsııd B. (Karahisan Şarki), Kasını B. 
(Muş), Mahnıud Said B. (Muş), Mustafa Kemal 
B. (Ertuğrul), Muhiddin B. (Elâziz), Doktor 
Fuad B. (Bolu), Doktor Rıza Nur B. (Sinob), 
Midhat B. (Mardin), Hacı Arif B. (İstanbul), 
Hamdi Namık B. (İzmit), Hasan Sıddık B. 
(Van), Rüstem B. (Ordu), Mahnıud Esad B. 
(İzmir), Refet Pş. (İzmir), Abdullah Ef. (Si
nob), Hafız Mehmed B. (Trabzon), Nebil Ef. 
(Karahisan Sahib), Derviş B. (Mardin), Dok
tor Refik B. (Bayezid), Hasan Fehmi B. (Gü
müşhane), Sıddık B. (Çorum), Osman B. (Lâ-
zistan), Hilmi B. (Ankara), Hüsnü B. (Bitlis), 
Vehbi B. (Niğde), Fikri Faik B. (Gene), Hüse
yin Hüsnü Ef. (İsparta), Yusuf Ziya B. (Bit
lis), Yusuf B. (Bitlis), Necati Ef. (Lâzistan), 
Tahsin B." (Aydın), Hasan Ef. (Denizli), Saded-
din B. (Menteşe), Ali Şükrü B. (Trabzon), Sıt
kı B. (Malatya), Sadık B. (Kırşehir), Reeai B. 
(Trabzon), Ömer Lfıtfi B. (Saruhan), Mehmed 

Vehbi B. (Karesi), Yasin B. (Oltu), Ragıp B. 
(Gaziaymtap), Salâhaddin B. (Mersin), Ziya B. 
(Kângırı), Şakir B. (Ankara), Nuri B. (Belu), 
Yusuf Ziya B. (Mersin), Osmanzade Hamdi B. 
(Ertuğrul), Tunalı Hilmi B. (Bolu), Emin B. 
(Ca.nik), Mehmed B. (Biga), Hüseyin Hüsnü Ef. 
(Üsküdar), Operatör Emin B. (Bursa), Ruşen 
B. (Gümüşane), Şemseddin Ef. (Ankara), Nec-
meddin B. (Siird), Rasim B. (Elâziz), Enver B. 
(İzmir), Kadri B. (Siird), Hamid B. (Biga), 
Ali B. (Karahisan. Sahib), Celâl B. (Genç), Mus
tafa B. (Tokacl), Hakkı B. (Ergani), Ahmet 
Mazhar B. (İstanbul), Rüşdü B. (Maraş), İzzet 
B. (Tokad), Feyzi Ef. (Malatya), Şükrü B. (Bo
lu), Hacı Mustafa Sabri Ef. (Siird), Memdulı 
Necdet B. (Karahisan Şarki), Atıf B. (Kayseri), 
Mustafa' B. (Kozan), Sabit B. (Kayseri), Ahmed 
Hilmi B. (Kayseri)-, Faik B. (Edirne), Vasıf B. 
(Sivas), Hacı Şükrü B. (Diyarbekir), Ahmed B. 
(Yozgad), Eyüb Sabri B. (Eskişehir), İsmet B. 
(Çorum), Fikret B. (Kozan), Şeyh Seyfi Ef. 
(Kütahya), Hacı Mustafa Ef. (Ankara), Hacı 
Abdullah) Ef. (İzmit), Sırrı B. (Ergani), Hacı 
Tabir B. (İsparta), Tahsin B. (İzmir), Kadri B. 
(Diyarbekir), Süleyman Sırrı B. (Yozgad), Ha
cı Atıf Ef. (Ankara), Ali Rıza B. (İstanbul), 
Ziya Hurşid B. (Lâzistan), Necati B. (Bursa), 
Fahrettin B. (Kars), Ali Vefa B. (Antalya), 
Tahsin B. (Maraş), Ali Haydar B. (Gene), 
Hüseyin Avııi B. (Kozan), Abdurrahman Lâmi 
Ef. (Gaziayintap), Hakkı B. (Van), Zülfi B. 
(Diyarbekir), Yunus Nadi B. (İzmir), Abdülga-
fur E. (Karesi), Muhiddin Baha B. (Bursa), 
Hasan Hayri B. (Dersim), Halil İbrahim Ef. 
(İzmit), Rifat B. (Kayseri). 

(Reddedenler) 

Mehmed Emin B. (Ergani), Ömer Vehbi Ef. 
(Konya), Tevfik B. (Dersim), Osman B. (Kay
seri), Yahya Galib B. (Kırşehir), Âlim Ef. (Kay

seri), Mustafa B. (Dersim), Lûtfi B. (Malatya), 
Sabri B. (Kastamonu), Ali Rıza Ef. (Batum), 
Şeyh Fikri Ef. (Gene). 

(Müstenkifler) 

Ahmed Nuri Ef. (Batum), Cevdet B. (Kır
şehir), Feyyaz Âli B. (Yozgad), Hasan Basri B. 
(Karesi), Derviş B. (Bitlis), Tufan B. (Hakkâri), 

Mehmed Salih Ef. (Erzurum), Hulusi Ef. (Kas
tamonu), Emin B. (Erzincan), Arif B. (Bis-
lis). 
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