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Bed'i müzakerat : 3,45
REÎS — İkinci Eeisvekili Musa Kâzım Efendi Hazretleri
KÂTİPLER : Hakkı Bey (Van), Atıf Bey (Kayseri)

REİS — Efendim, ekseriyet hâsıl oldu. Cel
seyi" küşadediyorum. Zaptı sabık kıraat edile
cektir.
1. — ZAPTI SABIK HULASASI
Birinci Celse
İkinci Eeisvekili Musa Kâzım Efendi Haz
retlerinin tahtı Eiyasetlerinde bilinikat zaptı
sabık hulâsası kıraat ve aynen kabul olundu.
Tiflis Mümessili Muhtar Beyden mevrut tebrik
telgrafı okundu. Bütçe müfredatının tab'ı hak
kında Muş Mebusu Ahmed Hamdi Beyin tak
riri kabul olundu. Gümrük Tarife Kanununun
ruznameye alınmasına dair Erzincan Mebusu
Emin Beyin takririnin rüsumat bütçesinin mü
zakeresinde nazarı dikkate alınması tensibedildi. Siird Mebusu Hacı Nuri, Kırşehir Mebusu
Rıza, Bitlis Mebusu Vehbi, Dersim Mebusu Ha
san Hayri, Siird Mebusu Kadri, Muş Mebusu
Abdülgani, Biga Mebusu Hamdi, Gümüşane Me
busu Mustafa beylerle Maraş Mebusu Eefet,
Siird Mebusu Salih, Adana Mebusu Abdullah
efendilerin ve Dersim Mebusu Mustafa Ağanın
mezuniyetlerine dair Divanı Riyaset kararı ka
bul edildi. Dersim Mebusu Hasan Hayri Beyin,
9 maddelik istizah takriri kabul olunarak Da
hiliye Vekâletine havale edildi. Kastamonu Me
busu Besim Beyin, Düşmana iltica eden şimen
difer memurları ailelerine dair sual takriri Na
fıa Vekâletine ve mumaileyhin Selâmeti Umu
miye nammdaki komiteye dair sual takriri, Da
hiliye Vekâletine, Kayseri Mebusu Hilmi Beyin,
Kayseri Mektebi Sultanisi muallimlerinin mütedahil maaşatma dair sual takriri Maliye Ve
kâletine, Bitlis Mebusu Arif Beyin, Ulucak

köprüsünün tamirine dair takriri Nafıa Vekâ
letine havale olundu. Şayanı müzakere olma
dıklarına dair mazbatalarla Lâyiha Encüme
ninden mevrut Süleyman Sırrı Beyin mesken
icarlarından iki aylığının Harb Vergisi olarak
ahzine, Malatya Mebusu Sıdkı Beyin asker fi
rarilerine dair teklifleriyle
hiyaneti vataniye
ile mahkûm Arap Tahir ile refiklerine ve malu
liyetlerinden dolayı bakıyei müddeti cezaiyelerinin afları hakkında Kocakafaoğlu İbrahim, Emrazoğlu Hasan, Alioğlu Ali hakkındaki levayihi
kanuniye; Beşereli Mustafa Efendi ve Battal
haklarındaki levayilı ve tekâlifi kanımiyeye ait
Adliye Encümeni mazbataları ve İstida Encü
meninden mevrut iki kıta mazbatanın en yakın
ruznameye alınması kabul edildi. Harbi Umu
mide aşar borçlarının sureti tahsili hakkındaki
lâyiha i kanuniyenin, Kırşehir Mebusu Yahya
Galib Beyin teklifi üzerine âti ruznameye alın
ması karargir oldu. Bilâhara Ukrayna ve Kars
muahedenamelerinin ruznamedeki diğer mevadda tercihan müzakereleri tensibedilerek Türki
ye - Ukrayna Muahedenamesinin tasdikine dair
lâyihai kanuniyenin maddeleri eynen kabul ve
muahedenin heyeti umumiyesi tâyini esami ile
reye vaz 'olunarak âra tasnif edilinceye kadar
celse tatil olundu.
İkinci Celse
Birinci Eeisvekili Hasan Fehmi Beyefendinin
tahtı Eiyasetlerinde bilinikat Kütüphane Encü
meni için Divanı Eiyasetçe Kütahya Mebusu
Besim Atalay, Karesi Mebusu Basri, İzmir
Mebusu Mahmud Esad beylerin intihabedilmiş
oldukları tebliğ edilerek muvafık görüldü. Uk
rayna Muahedenamesinin 1 redde karşı 177 rey-
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le kabul olunduğu tebliğ olundu.
Badehu Kars Muahedesinin müzakeresine ge
çilerek Kars mebuslarının muahedenin içtimai
âtide müzakere edilmesine dair takrirleri kabul
olunmadı. Batum mebuslarının (Misakı Millîyi
tamamen temin etmiyen mezkûr muahedenin
reddi) mealinde takrirleri nazarı itibara alınma
dı. Muahedenin tasdikine dair lâyihai kanuniyenin maddeleri aynen ve heyeti umumiyesi tâyi
ni esami ile reye konularak 12 ret ve 3 müsten
kife karşı 187 reyle kabul olunarak celsei ha
fiyeye geçildi.
(Üçüncü Celse hafidir.)
îkinci Reisvekili
Musa Kâzım

Kâtip
Van
Hakkı

C : 2

, hariçte ne tesir yapacak? Sonra şu ilânda tuhaf
bir karardan bahsediliyor. Askerlik hizmetine
I davet edilmiş olan bilûmum sunuf erbabının
I tecilini ancak müstemirren münakidolan Meclisi
| Âli bir kanun veyahut diğer bir karar ile yaİ pabilir. Onun için Heyeti Vekilenin Meclisi ÂliI nin böyle salâhiyetine tecavüz etmesi benim
i için pek zül ve hakarettir. Onun için şöyle bir
i istizah takriri takdim ediyorum. Heyeti Aliye\ nize ait bir şeydir. İstizah takririmin kıraatini
| kabul ederseniz Reis Beyefendiye veriyorum.
i Okunsun.
ı
;

I
Kâtip
Kayseri
Atıf

REÎS — Zaptı sabık hakkında mütalâa yar
mı?
SALİH Ef. (Erzurum) — Zabıt hakkında
değil, hususi bir mâruzâtım var.
HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Efen
dim zabıt hakkında söyliyeceğim.
(İstizah takriri havale edildi.) denmiş. Hal
buki havale değildir, tebliğdir. Malûmuâliniz
Meclisi Âlinin kararma iktiran etmiştir. Artık
havale tâbirini kullanmak zannedersem biraz
doğru değildir.
REİS — Efendim başka mütalâa var mı?
Zaptı sabıkı tashihan kabul edenler lütfen el
lerini kaldırsın. Kabul edilmiştir efendim.
SALİH Ef. (Erzurum) — Arkadaşlar, 17
tarihli Hakimiyeti Milliye'de şöyle; bir ilân
manzum âcizi oldu.
FEYYAZ ÂLI B. (Yozgad) — Hepimizin
oldu, hepimizin.
SALİH Ef. (Erzurum) — Hepimizin olduy
sa müsaade ederseniz bir daha arz edeyim. (Edi
niz sesleri) «makamı vilâyetten tebliğ edilmiş
tir.» «Tarihi ilândan itibaren iki hafta zarfın
da aşardan olan borçlarını defaten vermek ve
yeni aşara mahsuben aynı müddet zarfında lâakal bin lira depozito vermek şartiyle senei âtiyede aşar iltizam etmek istiyen mültezimlerin
tecilleri Heyeti Vekilede takarrür ettiği Dahi
liye ve Maliye Vekâleti çeliklerinden işar buyurulmuştur.»
Şu ilânın siyaseti maliye üzerindeki tesirini
dirayeti âlinize havale ediyorum. Düşününüz ki,

İ
3. — TEZKERELER
i
1. — Ukrayna Muahedesini teati için Harî kofa gidecek heyet hakkında tcra Vekilleri He\ yeti Riyaseti tezkeresi
I

I
REİS — Efendim evrakı varideye başlıyo| ruz. Ukrayna Muahedenamesini teati edecek
| heyet hakkında Heyeti Vekilenin bir tezkeresi
j var. Onu okuyacağım.
j
j

12 . I I I . 1338
T. B. M. M. Riyaseti Cclilesine
Ukrayna Hükümetiyle münakit 2 Kânunusani
1922 tarihli Mııahedenamenin maddei ahiresi mu
cibince tasdiknamelerin üç. ay zarfında (Hafkof)
ta teatisi lâzımgelmekte bulunduğundan Sıhhiye
ve Muaveneti İçtimaiye Vekili Doktor Rıza Nur
Beyefendinin tahtı Riyasetinde Saruhan Mebusu
Süreyya ve Trabzon Mebusu Recai ve Binbaşı Yakııb Beylerle bir kâtipten ibaret bir heyetin izamı
İcra Vekilleri Heyetinin 12 . I I I . 1338 tarihli
İçtimamda tensibedilmekle mezun addedilmeleri
hususunun temin buyurulmasmı rica ederim efen
dim.
İcra Vekilleri Heyeti Reisi ve
Erkânı Harbiyei Umumiye Vekili
Fevzi
ÖMER LÛTFL B. (Siverek) — Bunun hak
kında bir takririm var.
HULUSİ B. (Karahisarı Sahib) — Evvelâ
imzanın tashih buyurulmasmı rica ederim. Ev
velâ Ukrayna Muahedenamesinde gözüme çarp
mıştı. Münasip olmaz diye söylemedim. îcra Ve
killeri Reisi Paşa Hazretleri buradadır. Badema
böyle imza etmesinler veyahut değiştirsinler. Bu
doğru değildir.
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BÎR MEBUS BEY — Kanunla bu ismin değiştiğini herkes anlasın. Ondan sonra bu ismi kul
lansınlar. Vekil değildir. Reisidir.
HULÛS! B. (Devamla) — Erkânı Harbiye
Vekili değildir. Reisidir.
MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Vekâ
lettir.
HULÜSl B. (Devamla) — Riyasettir, îera
Vekilleri ve Erkânı Harbiyei Umumiye Reisidir.
REÎS — Efendim müsaade buyurun.
ALI RIZA B. (istanbul) — Reis Bey, Teşki
lâtı Esasiye Kanununda Erkânı Harbiyei Umu
miye Vekili diye Vekâlet vardır.
RElS — Reis tâbiri, Heyeti Vekilenin Reisi
olmak itibariyledir. Binaenaleyh birisi Riyaset
itibariyle, biri de vekâlet itibariyledir.
MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Reis
Bey, Erkânı Harbiyei Umumiye Reisidir, Erkânı
Harbiyei Umumiye Vekili değildir. (Vekâlettir
sadaları) Vekâlet değildir. Ayrıca vekâlete kalbolunmaz. Başkumandanlığın emri de budur efen
dim.
RE IS — Efendim mezuniyeti talebedilen ar
kadaşlar hakkında iki takrir var. Takririn biri
sinde Ukrayna'ya azimet edecek arkadaşların me
zuniyetinin ayrı ayrı tâyini esamiyle reye konul
masını teklif ediyor. Ayrı ayrı reye konulması ga
yet tabiîdir. Fakat mezuniyet olmak itibariyle Tâ
yini esamiye lüzum yoktur. Reyi işariyle koymak
daha doğrudur. Reyi işariyle reyinize arz edece
ğim.
OSMAN B. (Kayseri)
olunuyor.

On beş kişiyle teklif

BEİS — Mezuniyet kararları reyi aleni ile
reye vaz'ı mecburi olmıyan mevaddandır.
LÛTFl B. (Malatya) — Bu mezuniyeti
âdiyo değildir, mezuniyeti mühimmedir. Bi
naenaleyh, bundan dolayı tâyini esami lâzım
dır. Çünkü bir memuriyeti mühimmei siya
siyedir.
Riyaseti Celileye
Millet açlıktan titriyor. Sırtında giyecek.
bir şeyi kalmamış olduğu halde üç kişi gön
dermek muvafık olamıyacağından bir kişi gön
derilmesini teklif eylerim.
Kayseri
Osman Zeki

C :2

OSMAN B. (Kayseri) — Reis Bey, tak
ririmi izah edeceğim. Milletin yiyeceği bir şey
yok, yapılacak vazifede bir şey yok?.. Maksat
teatidir. Buradan oraya bir şey götürülecek,
verilecek, alınacak..
Riyaseti Celileye
Ukrayna Muhadetnamesini berayı tasdik
izam olunacak olan Heyeti Murahassanm ikiye
tadili vo bilâmasraf gidecek rüfeka bulunması
da melhuz edigünden bunun da nazarı dikkate
alınmasını teklif eylerim.
Kütahya
Cemil
Riyaseti Celileye
Memurini daime veya muvakkate ile memaliki ecnebiyeye giden zevata verilmekte olan
maaş ve muhassasat ile harcırahlar hakkında
Heyeti Vekilece kanuna muhalif ve kıylükâli
mucip surette vukua getirilmekte olan mua
melâtın tekerrürünü meni için şifahen arz ede
ceğim izahatın Hariciye ve Kavanini Maliye
encümenleriyle Heyeti Vekilece nazarı dikka
te alınmasını arz ve teklif eylerim.
18 . III . 1338
Saruhan
Reşad
HAKKI HAMI B. (Sinob) — Efendim,
mezuniyet hakkında şimdiye kadar hiçbir mü
nakaşa yapılmamıştır. Çünkü münakaşaya ta
hammülü yoktur. (Bu memuriyettir, sesleri)
gerek harico sefir izamı ve gerek sair hususatta Heyeti Vekile listesini Meclisi Âlinize
gönderir. Meclisi Âliniz istediğini gönderir, is
temediğini göndermez. Şimdiye kadar cereyan
eden teamül budur. (Gürültüler.) Bendeniz
teamülden bahsediyorum. Müsaade buyurun.
Heyeti Murahhasa listesi Heyeti Vekileden gel
di. Birer birer reyi işari ile reye kondu. Ka
bul ettiniz, gitti, izin vermeseydiniz gidemiyecetki ve şimdiye kadar cereyan eden muame
lât böyledir. Meclisi Âli iki kişiye mezuniyet
verir veyahut da birisinden fazlasına mezuniyet
vermez. Fazlası burada kalır ve öteki gider.
Mesele budur. (Doğru, doğru sesleri)
Riyaseti Celileye
Böyle bir buhranı malî içinde bulunduğumuz
bir sırada musaddak Türkiye - Ukrayna Mua
hedesini bir heyeti mahsusa ile (Harkof'a) gön-
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dermeye lüzum yoktur. Her halde Ukrayna
Sovyet Hükümeti nezdine bir heyeti sefaret iza
mı mukarrer ve musammenı olduğundan mez
kûr heyetle gönderilmesi ve mezkûr heyetin tes
rii izamını arz ve teklif eylerim. Birinci tek
lif Meclisçe kabul Duyurulmadığı takdirde müttehii hareket olan Afganistan ve Buhara se
firleri Fahri ve Galib paşalar vasıtasiyle Mu
ahedenin Ukrayna Hükümetine gönderilmesini
teklif eylerim.
13 . I I I . 1338
Siverek
Lûtfi

C:2

hil olan maaş olsun, masraf olsun, kâffesi mutla'ka ifayı hizmet edildikten sonra tediye olu
nur. Ancak, kanunu mahsusuna tevfikan olan
harcırahlar müstesnadır. Birçok zamandan Iberi
işitiliyor. Memalilki ecndbiyeye giden zevata
maaş ve mııhasseısatları bir senelik olarak, top
t a n ve peşin olarak veriliyor. Bu gerek Usulü
Muhasebe Kanununa ve ıgere'kse Usulü idare
Kanununa katiyen (muhaliftir.

ZİYA HURŞÎD B. (Lâzistan) — İstizah ya
pınız.
REŞAD B. (Devamla) — 'Seferberlik bida
yetinden beri ahvali harbiye ve saire dolayısiyLÜTFİ B. (Malatya) — Şimdi efendim, bu
le fıkdanı vesaitten nâşi 'ancak iki maaşın peşin
muahedenin akdi için Ukrayna Hükümeti bize
olara;k verilmesine cevaz verilmişti. Fakat hiçâlemi siyasiyatta tanınmış bir şahıs göndermiş- ı Ibir zaman bu maaş ve mühassasatm toptan bir
tir ki o da General Fronze'dir. Bizim de ona
senelik tediyesine imlkân yclktur. Şayet bu maaş
böyle âlemi siyasiyatta tanınmış simalardan se
ve 'mühassasatm toptan tediyesinde bir ıztırar
fir göndermekliğimiz lâzımdır. Binaenaleyh;
mevcut ise (bunun için Heyeti Celilenize bir madişte Mustafa Lûtfi Bey biraderimizin takririn
dei 'kanuniye teklif edilmek lâzımdır. Bunun ha
de, beyan edilen mesele pek doğru ve pek mu
ricinde muamele katiyen yolsuzdur, ikincisi
vafık bir meseledir. Zira siyasiyatı hariciye
harcırah meselesi. Her hangi 'bir müzalkerei si
mizi tahkim edecek, temin edecek bir mesele- j yasiye için ımeımıaliıki ecnehiyeye gldecelk zevata
dir. Bunların tahsisatı fevkalâdelerine gelin
verilecek harcırahlar, Harcırah Kanununun bi
ce; biz her hangi bir zatı buraya memur tâ
rinci maddesi mucibince Heyetti Vekile karariyyin edersek ayrıca bunlar için bir tahsisat ver
le kararlaştırılır deniliyor. Halbuki bu maddele
mek caiz değildir. Yalnız ancak usulen masa
rin tatbikatında Hükümet mutedil bir şekil, bir
rifi zaruriye ve rahiyelerini - madem ki bir he
torik kabul etmiyor. Binaenaleyh gerelk Hülküyet halinde gidiyorlar - kendileri tesbit etsin
met 'hakkında ve gerekse arkadaşlarımız hakler. Bu heyet azayı kiramımn umumuna bizim
(kında hiçbir zaman dedikodu eksik olmuyor.
itimadımız vardır ve hâşa hiç birisi zerre ka
Bunun için Harcırah Kanununun israfı müşev
dar bu işte suiistimal etmez ve ihtirasına mağvik bir mahiyette olan bu maddesinin katiyen
lubolmaz. Binaenaleyh yapılacak masarif ne ise
tadili lâzımdır. Bunun için de Hariciye ve Katesbit etsinler; biz onu kabul edelim ve hattâ
vanini Maliye encümenlerinin nazarı dikkatle
safai olan zaruretlerine de teşmil edelim. (Han
rini celbeder ve bu maddelerin tadilini takip bu
deler) Lâkin böyle lâalettayin para kazandır
yurmalarını pek rica ederimi. (Muvafılk sesleri)
mak için bu üç bin, beş bin, on bin lira tah
MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı.Sahib) —
sis etmekliğimiz caiz değildir. Bu milletin ma
Müzakereyi
başka vadide cereyan ettiriyoruz.
lını israftır. Vebalde biz kalacağız. İşte ben
istenilen
şey,
Ukrayna'ya gidecek heyete bir
bu hakikati söylüyorum. Bu hakikati kabul
mezuniyet
meselesidir.
Para meselesi yoktur.
edersek hepimiz de vebalden kurtulmuş oluruz.
(Gürültüler)
Para
meselesine,
yani tahsisata ge
Bunlar masraflarını tesbidetsinler... (Pek doğ
lince o vaıkit onu da hallederiz. (Şiddetli gürül
ru, sedaları)
tüler) Efendim, müsaade buyurun, ben hatırlı
REŞAD B. (Sanman) — Efendim, 'bendeniz
yorum. Buna takaddüm eden 'heyetlerin evvelâ
garek memuriyeti daime ve gerek muvakkate ile
mezuniyetleri verildi. Ondan sonra harcırahları
•menmliki ecnebiyeye giden zevatın maaş ve muna dair teklifler geliyor. (Gelmez, sadası) Yu
'hassasatları 'hakkındaki muamelâttan 'bahsede
suf Kemal Bey meselesinde bulunmadım. Onda
ceğim. Evvelâ maaş ve muhassasat meselesi
nasıl cereyan ettiğini bilmiyorum. Fakat gerek
(Dinliydim sesleri) Muvazenei Umumiyede dâBekir Sami Beyin Moskova'ya azimetinde ve ge-
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rek Londra Konferansına heyet gönderilirken ev- ı dır. Nitekim diğer memleketlerde Hükümet in
tihabettiği heyet hakkında Hariciye Encümevelâ mezuniyet istenildi, ondan sonra tahsisatla
niyle bu meseleleri daima her gün görüşür. Maal
rını istediler. Tâyini esamii le reye koyduk.
esef bizim Hükümet gelip burada bizimle görüş
Moskova'ya göndereceğimiz vakit tâyini esami is
mez. (Tenezzül etmez, sadaları) Görüşseydi emi
tediler. Yusuf Kemal Bey zamanında burada
nim ki, Hariciye Encümeni Reisinin bir sözü, He
yoktum. Mesele nasıl cereyan etti bilmiyorum.
yeti Umumiyeye bilâmünakaşa bir azayı, üç aza
Binaenaleyh mevzuubahsoian mesele Heyeti Vcyı kabul ettirebilirdi. Ve münakaşa da bendenizkilece gönderilmesi tensip buyurulan arkadaşlara
mezuniyet verip vermemek meselesidir. Mezuni- I ce caiz değildir. Demin arkadaşlardan birinin
de söylediği veçhile çok doğrudur. Ukrayna Hü
yet verdiklerimiz gider, vermediklerimiz gide
kümeti en büyük bir adamının, bir zatın riyase
mez. Yani bu mezuniyet meselesiyle ciheti mali
ti altında buraya büyük bir heyet göndermiştir
ye meselesini karıştıracak olursak halledemeyiz
ve nezaket itibariyle zaten ayniyle mukabele lâ
zannederim. Bendeniz bunu muvafık görmüyozımdır. Onun için Hükümet bu heyete lüzum
rum.
görmüş ve bendenizce lüzumunda bir mahremi
SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Reis
yet vardır. Bu üç kişiyi kabule mecburuz. Bu
Beyefendi Yusuf Kemal Beyefendi de ayniyle öy
nun üzerine münakaşa yapmayınız. Sonra re
le olmuştur.
ye konurken nazarı dikkatinizi celbederim. Bu
MEHMED ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Müsa
heyete ittifakla ve iktiza eden ekseriyetle rey ver
ade buyurun. Binaenaleyh arkadaşlar evvelemir
mek lâzımdır. Birisi şöyle yapılmıştır, diğeri
de halledeceğimiz mesele, buraya gidecek heyet,
böyle yapılmıştır. Birisinin yün reyi vardır, di
Heyeti Vekilenin intihabettiği zevattan mezuni
ğerinin altmış reyi vardır. Bu tarzdaki reyler
yet vereceklerimize mezuniyet veririz. Vermiyegidecek heyetin kuvvetini zayıf düşürür. Bizim
ceklerimize vermeyiz, iki kişi, bir kişi, gönder
tamamıyle itimadımızı haiz bir heyetin gitmesi
mek istiyorsak gidecek olan zevata ona göre me
lâzımdır. Sonra meseleyi ikiye ayırmıştım. Biri
zuniyet veririz. Diğerlerine mezuniyet vermeyin- | si Hükümetin tesbit ettiği miktarda arkadaşların
ce gidemezler. Bu da bizim elimizdedir. Bina
gitmesi lâzımdır, ikincisi, tahsisat ve harcırah
enaleyh bunun hakkında söz söylemeyi zait ad
meselesine gelince bu meseleyi biz münakaşa ede
dediyorum. Ellerimizi kaldırmakla hükmümüzü
cek değiliz. Şimdiye kadar bir teamül var. O tea
icra etmiş olacağız. Mesele bundan ibarettir.
müle riayet caiz olmadığını ben de kabul ediyo
rum. Fakat arkadaşların yapmış oldukları teklif
ALÎ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Beyler, şimdi
ye kadar bu tarzda yapılan muamelâtta Meclisin i leri de musip görmüyorum. Rica ederim, buradan
giden arkadaşlar düşününüz ne kadar uzun bir
tasvibetmediği şekilde bâzı hâdisat oldu diye mü
yola
gideceklerdir. Tabiîdirk i, burada oturduk
him mesaili siyasiyeyi böyle fena bir şekle soka
ları
gibi
değildir. Her halde kendilerine farklı
cak hale ifrağ etmiyelim. (Yoktur, sadaları)
bir
şey
vermek
lâzımdır. Fakat şimdiye kadar*
Müsaade buyurun. Malûmuâliniz bu gibi zevata ı
hepimizin
nazarı
dikkatini celbeden bir şekilde
harcırah ve saire verilir. Fakat Hariciyenin har
yüksek bir miktarı ben de kabul etmiyorum. Ne
cırahı şimdiye kadar diğerlerinden ayrıdır. Mese
ticeye
gelelim, biz burada tahsisat şu kadar ol
le zannederim böyle uzun uzadıya münakaşaya
sun,
bu
kadar olsun diye müzakere yaparsak bir
mütehammil değildir. Meselâ Rüfekâyı Muhte
neticeye
varamayız. Hükümet bir şey teklif et
reme diyorlar ki, iki kişiye izin veririz, ikisi gi
sin.
Tahsisatı
bu olsun, harcırahı bu olsun diye
der. Birisine izin veririz, birisi gider. Fakat be
müspet bir karar versin, biz de ona göre karar
nim kanaatime göre öteden beri yapılan bir hata
verelim. Ben on derim, öbürü on beş der, neti
vardır. Meselâ her memlekette riayet edilen tea
cede
işin içinden çıkamayız.
müle maalesef bizim Hükümetimiz riayet etmi- i
yor. Meselâ burada Hariciye Encümenimiz var.
OSMAN B. (Kayseri) — Bir daha düşmiyeNe olurdu? Hükümet bunu yaparken buraya gelip j ceğiz, buna, buna imkân yoktur.
konuşmuş olsaydı. Bilmiyorum ki, mesele yalnız
HEYETİ VEKtLE REÎSÎ FEVZİ Pş. (Ko
teatii evrak değildir ve zannederim ki, Hüküme
zan) T - Efendim geçenlerde kabul ettiğiniz Uk
tin burada aleni söylemiyeceği bâzı mesail var- \ rayna Muahedesinin teatisi lâzımgeliyor. Ukray-
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na Hükümeti muhadenetini göstermek için bi
ze büyük bir heyet göndermişti. Biz de buna
mukabele etmek lüzumunu müdrikiz. Bunun
için Heyeti Vekile içinizden üç arkadaş intihabetti. Bunları göndermeye karar verdi. Rica
ederim. Bu gibi haricî mesailde durudiraz münakaşa maksadı duçarı halel edebilir. Meclisin
şerefi ile mütenasip değildir. Bunun bir an evvel kabulünü ve bu suretle bu heyetin bir an
evvel yola çıkarılmasını rica ederim.
VEHBİ B. (Bitlis) — Ukrayna Hükümeti
ne kadar zat göndermiştir? (Yirmi beş, şadalan)
FEVZİ Pş. (Devamla) — Yirmi otuz kişi
gönderdi.
MUSTAFA SABRÎ Ef. (Siird) — Paşa Hazretleri böyle birçok adedi mürekkamla heyetler
göndermeye hukuku düvelde mecburiyet yoktur.
FEVZİ Pş. (Devamla) — Biz, yirmi beş ki
şiye mukabil üç kişi gönderiyoruz, efendim.
. MUSTAFA SABRÎ Ef. (Siird) — Fevkalfıde sefir göndersin. Alelade sefir göndermesin.
Bir de göndeririz, iki de göndeririz, üç te... (Gü
rültüler)
REÎS — Efendim, mezuniyetleri reyi âlinize
arz ediyorum. (Tâyini esami ile, sadaları)
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detli gürültüler) Bizi hükümet bir lüzumu dip
lomasi üzerine, bir nezaketi siyasiye üzerine böy
le bir mecburiyet üzerine gönderiyor. Zaruret
üzerine her yerde böyle heyetler gönderilir.
Tensip buyurdunuz, gidiyorum. Lâkin bu kıylükal ve bahusus, Lûtfi Bey arkadaşımızın
söylediği söz, benim şahsıma tamamiyle masruf
bir haldedir ve bunun için Heyeti Celile de bu
fikirde ise ben istifa ediyorum. (Hayır, hayır
şahıs yoktur, sadaları) Eğer Heyeti Celile de
bunu tasvibediyorsa, şimdi istifa ediyorum.
(Hayır, sadası) Benim burada haysiyetimi kesredecek olursanız nasıl giderim? (Hayır, hayır,
sesleri)
LÛTFİ B. (Malatya) — Efendim, cevap ve
receğim.
REİS — Söz Cemil Beyindir.
CEMİL B. (Kütahya) — Bendeniz Meclisi
Alinin bir kısmı mühimmi tarafından izhar edi
len fikirden anladığıma göre Rıza Nur Beyefen
\ dinin söyledikleri söz doğru değildir. Çünkü,
i Rıza Nur Beye karşı katiyen bir şey yoktur.
Rıza Nur Beyefendinin her zaman bu Mecliste
şahsı muhteremdir.
YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Diğer ar
kadaşlar değil mi?
CEMİL B. (Devamla) — Diğer arkadaşlar
da
muhteremdir. Lâkin Meclisin aradığı şey
TAHSİN B. (Aydın) — Heyeti Vekile Reisi
heyetin çokluğundadır.
Paşa Hazretlerine cevap vereceğim. «Buradan
YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Paranın
gitmekte olan heyetin böyle harcırah ve mas
çokluğunda
da şuna....
rafları üzerinde uzımuzadıya münakaşa etmek
CEMİL B. (Devanda) — Malûmu âlinizdir
Meclisin şerefi ile mütenasip değildir. Şerefini
ki, Fransa Devleti f ahini esi gibi Hükümetin
tenkis eder.» dediler. Bendeniz, buna külliyen
Adana ve Kilikya İtilâfnamesi için buraya gön
muhalifim. Efendiler, bu Meclis milletin para
derdiği heyet, Fraklen ile refikinden ibaretti.
sını ne kadar hesabederse, ne kadar tasarruf
Biz ne için Londra'ya düzinesiyle adam gönder
ederse şerefi o kadar yükselir. Biz, böyle bol
dik? Acaba beş kişinin göreceği bir işi iki kişi
para sarf edecek zamanda değiliz. Bir taraftan
göremez nü ? Meclisin aradığı mesele budur, baş
para isterken, diğer taraftan israf edecek vazi
ka bir şey değildir.
yette değiliz. Londra'ya gönderdiğiniz heyete
LÛTFİ B. (Malatya) — Efendiler, demin ki,
(160). bin lira para verdik. (Şiddetli gürültü
Meclisi Âlinize v-ukubulan beyanatımda kati
ler), (Devam, sadaları) Bir taraftan para alır
yen şahsiyata mütaallik bir söz söylemedim.
ken diğer taraftan para israf etmiyelim. Mecli
Rıza Nur Beyin bu yolda istinbatma hayret
sin şerefi bunu sormakla yükselir, alçalmaz.
ettim. Rıza Nur Bey sözlerimi yanlış telâkki
LÜTFİ B. (Malatya) — Bravo, bravo.
buyurmuşlardır.
Şahsına da hürmeti mahsusam Dr. RIZA NUR B. (Sinob) — Efendim, mü
olduğu gibi kendileri öteden beri mâruf sima
saade buyurulur mü? Şimdi görüyorum ki, me
lardandır. Diğer rüfekayı kiram hazaratma da
sele pek ziyade Heyeti Celilenin asabiyetini
bir şey söylemedim. Yalnız bendenizin mâruzâ
muciboluyor. Ve arkadaşlarımdan Lûtfi Bey
tım bu heyetin şerefini temin edecek surette
buyurdular ki, onlara para kazandırmak için
masraflar ne ise onu verelim, dedim. Bundan "
bu kadar tahsisat vermek caiz değildir. (Şid!
i
j
\
\
;
;
j
;
j
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j
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dolayı Rıza Nur Beyefendi kendi şahıslarına te
cavüzü nereden istinbat buyurup da bundan
dolayı istifa ediyorlar? Para kazandırmaya
göndermiyoruz, dedim. Ve yine tekrar ediyo
rum. Para kazanmayı onlar da kabul etmez, biz
de kabul etmeyiz. Ben bunu sureti mahsusada
istifham inkârı tarzında söylemişim. Biz para ka
zandırmak maksadında değiliz. Onlar da para
kazanmak arzusunda değildirler. Yalnız masrafı
tenzil edelim. İkincisi, efendim nazarı dikkati
âlinizi celbedecek bir nokta daha vardır; bizim
burada bulunan evrakı nakdiyemiz o tarafta iki
üç misli fiyatla gidiyor. Binaenaleyh tahsisatı
mızda her vakit bu noktayı nazarı dikkate ala
lım. Bir de azanın adedine itiraz etmiştim. Bu da
hattı mâruftan çoktur. Bir hattı mârufuna indi
relim demiştim. Başka bir şçy demedim. (Müza
kere kâfi sadaları)
2. — AZAYI KÎRAM MUAMELÂTI
1. — Harkofa gidecek heyet âzasından olan
Sinob Mebusu ve Sıhhiye Vekili Dr. Rıza Nur ve
Saruhan Mebusu Süreyya ve Trabzon
Mebusu
Recai Beylere mezuniyet itası
R E İ S — Efendim Ukrayna'ya gidecek heyete
mezuniyet itasına dair Heyeti Vekile Riyaseti
tezkeresindeki esamisi muharrer zevatı reyinize arz
ediyorum. Rıza Nur Beyefendinin mezuniyetini
kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. (Müttefikan kabul edilmiştir sesleri) ittifakla kabul edil
miştir.
Saruhan Mebusu Süreyya Beyin, mezuniye
tini kabul edenler ellerini kaldırsın. (Ret, ret sa
daları) Ekseriyetle kabul edilmiştir.
LÜTFÎ B. (Malatya) — Hangi ekseriyet efen
dim? îşte tâyini esami ile olmasını ondan istiyo
ruz.
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R E İ S — Efendim Kanunu Esasinin 48 nci ve
79 ncu maddelerinin tefsirine dair Muhakemat
Encümeni Riyasetinin tezkeresi var, Kanunu
Esasi Encümenine gönderiyoruz.
4. — ÎSTÎZAH
1. — Lâzistan Mebusu Ziya Hurşit Bey ve ar
kadaşlarının 18 madde üzerine Adliye
Vekâle
tinden istizah takriri.
R E İ S — Takrir Lâsistan Mebusu Ziya Hur
şit Beyle on altı refikinindir.
Riyaseti Celileye
Kavanini mevzua ve nizamatı ıner'iye hilâfın
da Adliye Vekâletinde vukua gelen berveçhi zir
muamelâttan dolayı Adliye .Vekâletinden istizah
eyleriz.
1. Şikâyet ve tahkikatı vakıa üzerine tahtı
muhakemeye alınmış Elâziz Bidayet Müddeiumu
misi Mustafa Efendiyi esnayı muhakemesinde ve
hitamı muhakemeden mukaddem iki derece terfi
an Bayezid İstinaf Müddeiumumiliğine,
2. Müddeti memuriyeti zarfında itâ eylediği
hükümlerin kâffesi Mahkemei Temyizce nakız ve
Adliye Müfettişliği tarafından tahtı muhakemeye
alınması barapor bildirilen Ergani Bidayet Ceza
Reisi Salih Efendinin beş derece terfi ile Elâziz
Adliye Müfettişliğine,
3. Çemişgezek Bidayet Müddeiumumiliğin
den azlolunan diğer Salih Efendinin dört derece
terfian Elâziz Merkez Bidayet Müddeiumumiliği
ne tâyin kılınmaları.
4. Namus ve iktidariyle mâruf Başmüddeiumumi Osman Beyin, tenzilen Mahkemei Temyiz
âzalığma nakliyle yerine İstanbul'dan İhsan Bey
namında birini tâyin etmesi ve İstanbul'dan beri
maaile harcırah ita etmesi.

5. Azil ve naspı mahallî encümenine ait lulunan Rize Mahkemei Şer'iye Başkâtibi Osman
Efendinin bilâtahkikat azlolunması.
6. Gümüşane âza mülâzimliğine tahvil olu
nan Trabzon Bidayet âza mülâzimi Mehmed Te
SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Nerede
mel
Efendinin barapor bir buçuk mah mezuniyet
ekseriyet* yahu.
talebetmesi üzerine cezaen altı mah memuriyetin
LÛTFÎ B. (Malatya) — Tâyini esami ile
den mahrum edilmesi.
olması için on beş imzalı takrir vardır.
7. Müebbeden veyahut muvakkaten memuri2. — Kanunu Esasinin 48 ve 79 ncu madde • yetten mahrumiyet cezası diğer bir cezayı asliye
lerinin tefsirine dair, Memurin' Muhakemat En
fer'an ve muhakemeten hüküm olunabileceği sa
cümeni Riyaseti tezkeresi
i rahati kanuniye icabından olup Adliye Vekâleti
R E l S — Trabzon Mebusu Recai Beyin, mezu
niyetini kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın.
Ekseriyetle kabul edilmiştir.
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Makamı bir mahkeme olmadığından aslen veya
fer'an hüküm itasına salâhiyeti olmadığı halde
bâzı memurları üç ve bâzılarını altı malı memu
riyetten mahrumiyet cezasına mahkûm edegelmckte olduğu tebligatı mütaaddidesiyle müspet
bulunması.
8. Hiçbir tahsisat ve esbabı mucibeye müstenidolrnaksızm Mihaliççik hâkimi ve Merzifon
Müddeiumumisi ile Kalecik müstantikini azlet
mesi.
9. Hâkimi münferit kanununun ikinci mad
desinde her bidayet mahkemesi nezdinde birhâkim bulunacağı sarih ve tatbikatı sabıkası da
bu merkezde iken biri hukuk diğeri ceza hâki
mi olmak üzere iki hâkim tâyin ederek hem ka
nunu ihlâl ve hem de böyle bir sırada bütçeye
muzaaf bir masraf tahmil etmesi.
10. Memurini adliyeye şahsi maaş veril
mesi hakkında teklif eylediği kanun lâyihası
reddedildiği halde hilafı kanun olarak bâzı hükkâma memuriyetinin fevkinde maaşlar ita ve
Hazineyi ızrar eylemesi ehliyet ve kıdemen em
saline haizi rüçhan olan birçok hükkâmm in
kisarı şevk ve gayretini mucibolmaktadır. Ez
cümle hizmeti henüz sekiz seneye baliğ olmıyan
ve sıfatı hâkimiyete yalnşmıyan ahvalinden do
layı Kângırı hâkimliğinden azlolunan Ertuğrul
Efendiyi üç bin kuruş maaş ile Lâzistan İstinaf
Riyasetine ve Erzurum Bidayet Müddeiumumi
sinin iki bin beş yüz kuruş maaş ile âza mülâzimliğine tâyin edilmesi bu kabildendir.
11. Hükkâm ve memurini adliyenin azil ve
nasıp ve terfileri kanunen ve nizamen ve tadilen bir encümeni mahsus tarafından icra edil
mek iktiza ederken bilcümle azil ve tasdik ve
terfileri encümeni mahsus karıştırmaksızın re'sen ifa etmektedir.
12. Düzce Müddeiumumisi iken ehliyeti va
zifesini ifaya gayrikâfi olmasından dolayı müs
tantikliğe tenzili ile beraber cezaen maaşından
iki yüz kuruş kat'edilen Muharrem Efendi iş
bu karara muhalif olarak Kırşehir İstinaf Mah
kemesi Âza Mülâzimlisine tâyin kılınmıştır.
13. Kırşehir
Müddeiumumiliğinden
ma
halli âhara tahvil ve hattâ tahtı muhakemeve
alınmış olan Nail Efendi henüz muhakemesi bitmeksizin sınıfan ve maaşan terfi edilerek yine
Kırşehir İstinaf Riyasetine tâyin olunmuştur.
1A Sülüpnru müddeti cezaivelerinj ikmal
edenlerin müddeti mütebakiyelerinin affına da-
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ir olan Kanun hükümleri iktisabı katiyet etmiyenlere şümulü olmadığına dair hilafı kanun
emirler itasiyle kanunu mezkûr hükmünü icra
etmemiştir.
15. Eytam sandıklarına medyun olup da
askerde bulunanlar hakkında .istisnai muamele
yapılacağına dair kanunda bir sarahat olmadığı
halde bu gibi duyunatm tecil edilmesi için evamir ita ve eytamın hukukunu ve hükmü kanunu
ihlâl eylemiştir. Mühim bir yekûnu şüheda ey
tamı olan yetimlerin vaziyeti hiç nazarı dikkate
alınmamıştır.
16. Hükkâmm bilâsebep tahvilleri kanunen
caiz olmadığı ve buna bütçenin de tahammülü
bulunmadığı halde bu gibi tahkiksiz ve sebepsiz
tahviller yüzünden Hazine binlerle lira zararlara
uğramıştır. Ahiren icra kılman Ankara İstinaf
âzalarının tahvilleri bu kabildendir.
17. Teşkilâtı ahire dolayısiyle vukua gelen
kanunsuz icraatlar gayrikabili tadattır. İstizah
esnasında bu cihetler bertafsil Heyeti Umıımiyeye arz olunacaktır.
18. Trabzon'da dâva vekâletiyle meşgul iken
Elâziz Adliye Müfettişliğine tâyin kılınan ehibbasmdan Halil Beye mahalli memuriyetine mu
vasalattan mukaddem maaş temini için (Trab
zon'da Adliye Müfettişi bulunduğu halde) Trab
zon İstinaf Mahkemesini teftişini emretmişlerdir.
Mumaileyh Halil Bey adliye müfettişliği uhde
sinde olduğu halde iki mah kadar yine Trab
zon'da dâva vekâletiyle iştigaline müsaade edil
dikten sonra Kars İstinaf Riyasetine tahvil olun
muştur. Bu sırada gıyaben altı mah hapis ceza
sına mahkûm olan bir Rum'un dâvasını derimde
ederek yevmi muhakemede tahriren ve şifahen
müvekkilinin tebidedildiğini iddia ile tehiri mu
hakeme talebinde bulunmuş ve mahkemece bittahkik müvekkilinin tebidedilmediğini ve Halil
Beyin esnayı muhakemede hilafı hakikat ihbaratiyle kanunu mahsus mucibince bir cürüm ika
eylemesinden dolayı hakkında takibatı kanuniyeye tevessül olunmuş iken adliye müfettişi bulun
ması hasebiyle bittabi mahkeme tesir altında
ademimesuliyetine karar vermiştir.

— 271 —

Lâzistan
Ziya Hurşid

Kângırı
Tevfik

Ergani
Hakkı

Ergani
Emin

1 : 10

18.3 1338

Siird
Lâzistan
Mehmed Kadri
Mehmed Necati
Diyarbekir
Batum
Gene
Hacı Şükrü
Edib
Celâl
Ardahan
Erzurum
Bitlis
Hilmi
Salih
Vehbi
Trabzon
Erzincan
Hafız Mehmed
Mehmed Emin
Siird
' Ergani
Mustafa Sabrı
Sırrı
Karahisarı Şarki
Mesud
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nahiyesinin kaza yapılması ve Erzincan dâ
hilinde Çıldır namiyle bir kaza ve Bayazıd livasında yeniden bir liva teşkili hak
kında tekliflerin mütalâası beyan .edilmek üzere
Dahiliye Vekâletine tevdiine dair Dahiliye Encü
meni mazbataları var. Bunları ruznameye alıyo
ruz. Malûmat veriyorum.
2. — Murakabe Encümeni

intihabı

REİS — Efendim; bir de ruznamede Muraka
be Heyetinin ikmali intihabı vardır. Cemal Paşa
Hazretleri de murakabe heyetinden istifa ediyor.
Şu halde murakıp âza olmak üzere sekiz âza intihabedeceğiz. Reyinizi istimal buyurunuz efendim.
Namzetleri okutturuyorum.

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) —
Kâtip Bey, işidemiyoruz. Yüksek oku. (Reye, re
ye sesleri) Müzakere olmaz zaten.

Namzetler :

RE IS — Efendim, istizahı kabul edenler lüt
fen ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir.

Necati B. (Lâzistan), Ali B. (Karahisarı Sa
hib), Dr. Fikret B. (Kozan), Hulusi B. (Kara
hisarı Sahib), Mehmed Şükrü B. (Karahisarı
Sahib), Abdülgafur Ef. (Karesi), Neşet B.
(istanbul), Celâl B. (Gene), ismet B. (Çorum),
Ferid B. (Çorum), Faik B. (Edirne), Ali Rıza
B. (İstanbul), Süleyman Sırrı B. (Yozgad), Sıddık B. (Çorum), Yahya Galib B. (Kırşehir),
/
Salih E l (Erzurum).

Bâzı levayihi kanuniye var. Encümenlerden
gelmiştir.
5. — MAZBATALAR
1. — Sinob'da Tersane namiyle mâruf mahal
lin belediyeye terki hakkındaki Kanunun tefsiri
ne dair İcra Vekilleri- Heyeti Riyaseti tezkeresi
ve Kavanini Maliye Encümeni mazbatası

REİS — Efendim; bu namzetler ekalliyette
kalmışlardır. Esasen şubeler bunları namzet ola
rak göstermişler.

2. — Belediye etıbbasının
mahallî belediye
meclislerine azayı tabiiye olarak kabulü hakkın
da kanun lâyiham ve Dahiliye Encümeni maz
batası

3. — Gelibolu Mebusu Celâl Nuri Beyin me
zuniyetine dair divanı riyaset haran

3. — Antalya Mebusu Basih Efendinin, An
R E l S — Efendim mezuniyet hakkında bir
talya sancağı dâhilinde Serik namiyle bir kaza
divan kararı vardır.
teşkiline dair kanun teklifi ve dahiliye Encüme
ni mazbatası (2/437)
!
Heyeti Umumiyeye
Gelibolu Mebusu Celâl Nuri Beyin, duçar
4. — Ardahah Mebusu Server Bey ve rüfeha- \
olduğu müzmin ema hastalığından dolayı azi
sının, Çıldır namiyle bir kaza teşkiline dair ka- \
met
ve avdet müddeti haricolmak şartiyle benun teklifi ve Dahiliye Encümeni mazbatası. I
rai
tedavi
Almanya'ya gitmek üzere alelûsul
(2/455)
|
| üç ay müddetle mezun addi Divanı Riyasetçe
5. — Ardahan Mebusu Server Beyle rüfeha- \ tensibedilmiş olmakla keyfiyet Heyeti Umusının, Araş mutasarrıflığı namiyle yeni bir teş- t miyenin nazarı tasvibine arz olunur, efendim.
kdât kurulmasına dair kanun teklifi ve Dahiliye
Encümeni mazbatası. (2/453)
REİS — Sinob'daki tersane nam mahal hakkmdaı Kavanini Maliye, belediye etibbasftnri belediye meclisleri azayı tâbiiyesinden addi hakkındaki lâyihaya mütaallik Dahiliye Encümeni mazbataları ve Antalya dâhilinde Serik

j
j
I
j
\

Büyük Millet Meclisi
Reisisanisi
Hüseyin Rauf
REİS — Celâl Nuri Beyin, alelûsul üç ay
mezuniyetini kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsın. Kabul edilmiştir.
(istihsali araya başlandı.)
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Efendim reyini istimal etmiyen arkadaş
varsa reyini istimal buyursun.
Sıtkı B. (Malatya), Feyyaz Âli B. (Yoz-

0:3

gad), Ömer Lûtfi B. (Saruhan), tasnifi araya
memur edildiler.) Beş dakika teneffüs...
(Kapanma saati : 4,45)

ÜÇÜNCÜ

CELSE

Açılma saati : 5,15
REİS — İkinci Reisvekili Musa Kâzım Efendi Hazretleri
KÂTİP : Atıf Bey (Kayseri)

REÎS — Efendim, yoklama neticesinde 163
mevcudumuz olduğu tahakkuk etmiştir. Nisabı
müzakere vardır. Müzakereye başlıyoruz.

6. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER
1. — Mükellefiyeti nakliyei askeriye kanun
lâyihası ve Müdafaai Milliye ve Muvazenei Ma
liye encümenleri mazbataları (1)
REİS — Efendim vesaiti nakliye mükelle
fiyeti hakkındaki kanunun birinci maddesine
mütaallik tadilnameler okundu idi. Tekrar oku
yalım mı?
Efendim tâyini esami takriri madde hak
kındadır. Tadilât hakkında değildir.
ENCÜMEN NAMINA İSMET B. (Corum) —
Efendim, arkadaşlardan Ali Sururi Efendinin
birinci maddenin şekli hazırı ile vuzuhsuzluğun
dan dolayı fıkraların aşağıya alınması ve birinci
fıkranın da sırf mükellefiyetin vaz'ına tahsis
edilmesine dair mütalâatmı encümen nazarı dik
kate alarak birinci maddeyi şu suretle reyi âlile
rine arz ediyor.»
«Madde 1. — 1338 senei maliyesine ve bir de
faya mahsus olmak üzer mevaddı âtiye dairesinde
mükellefiyeti nakliyei askeriye namiyle bir mü
kellefiyeti nakdiye vaz'olunmuştur.» İstisna fık
raları 6, 7 nci madde olarak aşağıya nakledilmiş
tir. Bundan sonra da 2, 3, 4 ncü maddeler 9 - 1 0
arasına nakledilmiştir. Birinci madde arz ettiğim
şekilde tadil ve tedvin edildikten sonra beşinci
madde, ikinci madde olacaktır.» Mükellefiyeti
nakdiye maktu ve müterakki olmak üzere iki kı(1) Evveliyatı

sekizinci içtima

zaptmdadır.

simdir ilâh... «Şimdi birinci maddenin şeklinde
vukua gelen tadile göre yalnız madde bir mükel
lefiyet vaz'mdan ibaret kalıyor. Binaenaleyh
madde bu şekli aldıktan sonra zannediyorum ki,
maddenin reye vaz'mda tâyini esami teklif eden
rüfeka ısrar etmezler. Mevaddı sairede oldukça
vazıh tadil takrirleri vardır. O tadiller okunduk
ça encümen, muvafık bulduklarını ve Heyeti
Aliyenin tasvip buyurduklarını bittabi
nazarı
dikkate alacak ve ona göre kanunu daha muvafık
bir şekilde Heyeti Aliyenize arz edecektir. Bina
enaleyh maddenin tâyini esami ile reye vaz'ma
lüzum yoktur.
FEYYAZ ÂLİ B. (Yozgad) — Reis Bey tayyı teklif edilmiştir. Tay teklifinin tadil tekli
fine tercihan reye konması hakkında nizamname
de sarahat vardır. Ona itaat mecburiyeti vardır.
Başka bir şeye lüzum yoktur.
ENCÜMEN NAMINA İSMET B. (Çorum) —
Birinci maddenin tayyı demek, kanunun heyeti
umumiyesinin reddi demektir, bu şüphesizdir.
Şunu arz edeyim ki, bugün vatanın amudu fukarisi üzerine müthiş bir düşman oturmuş, kemi
riyor. Yarın onu mahvetmek için tarruz edile
cektir. Efendiler; o zaman Başkumandanlık bilâkaydü şart memleketin bütün vesaiti nakliyesine
vaziyed etmeye mecbur kalacaktır. E eğer bu ka
nunu tanzim etmezseniz, tensik etmezseniz, bu
düşmanı Eskişehir'den tardetmezseniz, emin olu
nuz ki, bu milleti felaha götüremezsiniz.
RAGIB B. (Amasya) — Üüçüneü madde ba
ki midir, değil midir?
İSMET B. (Çorum) — Hangi üçüncü madde
efendim? İkinci, üçüncü, dördüncü maddeler
dokuz ile on arasına lalmmıştır. Bittabi onların
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müzakerâtına geçildiği zaıman ıbunl'ar 'hakkındaki noktai nazarlar söylenecektir.
RAGIB B. (Amasya) — Birinci madde hakıkında söz söylemek için üçüncü maddenin baki
olup olmadığını anlamak istiyorum.
ÎSMET B. (Çorum) — Efendim, birinci mad
deyi şu suretle tadil ettiğimiz için ikinci, üçüncü
maddelerle alâkası yoktur. Birinci maddeyi He
yeti Aliye kabul eder de diğer maddelere geçer
se ikinci, üçüncü .madde hakkında söylenecekleri
Heyeti Aliye de dinler, 'encümen de dinler.
ALt SÜRURÎ E'f. (Karahisarı Şarki) ~ Mademki, 'encümen yeni bir madde arz 'etmek
istiyor. Bunun yazılması ve onun üzerinde mü
nakaşa 'edilmesi lâzımgelir.
ENCÜMEN NAMINA ÎSMET B. (Çorum)
— Madde 1. — 1338 senei maliyesine ve bir de
faya mahsus olmak üzere mevaddı âtiye daire
sinde (mükellefiyeti nakliyei askeriye namiyle
bir mükellefiyeti nakdiye vaz''olunmuştur. Mad
de (bundan ibarettir.
REFÎK ŞEVKET B. (Saruhan) — Müsaade
'buyurursanız 'bendeniz usul haikkında hir şey
KÖyliyeceğim. (Gürültüler) Efendim, bir mese^
lei müstehire arz edeceğim. Şimdi bu kanunun
'heyeti umumiyesi 'kabul edilerek maddelerin mü
zakeresine geçildikten sonra -on -beş imzalı :bir
•tekrirle tâyini esami talebinde 'bulunmak Nizamnameye muvafık mıdır, değil midir? Şimdi tea
müle nazaran 'on 'beş imzalı taikririn verilmesiyle
tâyini esamiye «konulmak mecburiyetinde oldu
ğunu bendeniz -bilmiyorum. Mecburi olduğunu
söylüyorsunuz. Şimdi (bendeniz diyorum iki; on
(beş imzalı bir takrir verilmiştir. Buna 'nazaran
müstakillen ibir madde 'tâyini -esami ile ret veya
'kabul ulunmak lâziımdır. Evvelâ Nizamnaımei
Dahilînin 99 ncu maddesinde reyi aleniye müracaat zaruri olan şeyler vardır. Orada kanun
lâyihalarından bahsediyor. Müsaadenizle ibir
şey arz edeyim. Bu maddei (kanuniye farz ıedelim ki, tâyini esami neticesinde 'kabul 'olundu.
Binaenaleyh bir defa müzalkere edilen ve tâyini
esami ile kesbi Ikanuniyet eden bu maddeyi; kanunun heyeti umumiyesi mevzuuhalhsolduğu zaman her hangi bir sebeple olursa olsun reddetmek imkânı olur mu?
FEYYAZ ÂLÎ B. (Yozgad) — O zaman ta
dil yaparız.
REFÎK ŞEVKET B. (Devamla) — Bu iltiIbasa meydan vermemelk için muhalif ıolan zevat
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j reyi muhalefetin : kanunun heyeti umumiyesi
j hakkında istimal edebilir. Teklifi kanuni reyi
aleniye vaz 'olunabilir. Yoksa kanunun maddesi
olamaz. Bu ibir tearuz teşkil eder. Bendeniz bu
cihete Heyeti Muhteremenin nazarı dikkatini
cel'bederim.
REÎS — Efendim, (birinci maddenin şekli
musahhahı vardır. Encümenin tashiıhat veçhile
teklif ettiği maddenin müzakeresini IkaJbul edi
yor musunuz? ('Tabiî sesleri)
HAKKI HAMÎ B. (Sinob) — Reis Bey, usu
lü müzakere hakkında bir şey arz edeceğim,
efendim, encümen maddeyi tadil eder şekilde bir
teklifte 'bulunuyor. Binaenaleyh bu -teklif de bir
tadil takriri mahiyetindedir.

I

I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

ÎSMET B. (Çorum) — Değildir.
HAKKI HAMÎ B. (Devamla) — Müsaade
'buyurunuz, 'öyledir rica ederim. Maddenin heye
ti umumiyesi hakkında müzakerenin kifayetine
karar verildikten ısonra, gerek encümen tarafın
dan ve 'gerekse azayı 'kiram 'tarafından verile
cek oları, her hangi bir talkrir tadil "mahiyetinde
dir. Eğer encümen (birinci maddeyi başka bir şetkilde, daha elverişli bir tarzda Meclisi Âliye ge
tirmek üzere geriye alıyorsa diyecek yok. Al
madığı takdirde encümenin verdiği 'İkinci tadil
teklifi üzerine müzakere açılmaz. O da diğer
tatkrirler giıbi reye vaz'olunur. Kabul edilirse
madde 'o suretle tashih edilir. Yoksa onun üzeri
ne müzakere açılmaz, arz -etmek istediğim me
sele 'budur. Takrirler reye konsun. Mesele hal
ledilir.

ÎORA VEKÎLLERÎ HEYETÎ REÎSÎ FEVZİ
Pş. (Kozan) — Efendim, Ibu kanunun sebebi
vaz'ı şimdiye kadar ordunun -gerisinde hizmet
eden vesaiti nakliye sahiplerini hu bârı mülkellefiyetten kurtarmak ve bunu tahfif etmek için
dir. Şimdiye kadar 'ordunun (gerisinde ve menzil
yollarına tesadüf eden ahali bütün vesaitiyle,
bütün menabiiyle orduya yardım ediyor. Fa'kat
diğerleri, yani vesaiti nakliyesi bulunmıyanlar
tabiî yardım, etmiyorlar. Biz bunları umıımıa has
retmek ve 'bu suretle şimdiye kadar tazyik al
tında (bulunan ahaliyi 'kurtarmak istiyoruz.
Onun için bunun kalbulünü rica ederim.
RAGIB B. (Amasya) — Paşa Hazretleri!..
I Şimdi bu kanunun üçüncü maddesiyle bunu
tahfif etmiyoruz. Bilâkis teşdit ediyoruz. Hem
I para alıyoruz, hem aynı mükellefiyet vaz'edi-
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yoruz. Bilûmum nakliye vasaitini Hükümet
serbest bırakıyorsa bu parayı verelim. Fakat
hem parayı alıyor ve hem de ahalinin vesaitini
istimal ediyoruz.
İSMET B. (Çorum) — Peşin para ile.
RAGIB B. (Amasya) — O halde takyid et
meye lüzum yoktur. 0 madde çıksın. Maalimemnuniye müzakeresine geçeriz.
REİS — Efendim, tâyini esami teklifini
okuyorum : «Birinci maddenin tâyini esami ile
reyi aleniye vaz'mı teklif ederim.»
«Tay teklifi var sesleri» Tay teklifi tâyini
esami ile teklif edilmiyor. Maddenin kabulü
hakkındaki takrirde tâyini esami teklif edili
yor. Tadilnamelere şümulü yoktur. Takriri
okuyorum.
CEMİL B. (Kütahya) — Birinci madde tâ
yini esami ile reye konamaz. Nizamnameye mu
haliftir.
REÎS — Efendim, bir takrir daha geldi.
Riyaseti Celileye
Birinci madde maslahat ve madelete muva
fık olmadığından tayymı ve tâyini esami ile
, aleni reye vaz'mı teklif eyleriz.
Kastamonu
Ankara
Mustafa
Hulusi
Kayseri
Bitlis
Rifat
Yusuf Ziva
Kângırı
Otlu
Rüstem
Yusuf Ziya
İçel
Şevki
Mehmed Kâzım
Yozgad
Karahisarı Sahib
Bahrî
Mehmed Şükrü
Grenç
Ertuğrul
Celâl
Mustafa Kemal
Kayseri
Kayseri
Ahmed Hilmi
Sabit
Dersim
Kayseri
Bayezid
Rami/
Osman
Şevket
REÎS — Efendim, tay teklifi veren arka
daşların teklifi budur (ilâve edelim, sesleri)
OSMAN B. (Kayseri) — Bu kanun milletin
aleyhindedir. Adamakıllı bir kanun getirirler
se ne âlâ değil ise bunu kimse kabul etmez.
ŞEVKİ B. (İçel) — Encümen bunu geri al
sın Reis Bey!
İSMET B. (Çorum) — Birinci madde bir
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mükellefiyetin vaz'ı hakkındadır. Diğer madde
ler hakkında ne ka^ar tadil teklifleri verilirse
encümen kabul eder. Kanunun geri alınmasına
lüzum yoktur.
REİS — Efendim tay teklifini tâyini esami
ile reyi âlinize vaz'ediyorum. Reylerinizi istimal
buyurunuz. Tayyı kabul edenler beyaz, kabul
etmiyenler kırmızı pusula vereceklerdir.
Efendim reyini istimal etmiyen varsa lütfen
reyini istimal etsin.
Efendim reye iştirak eden zevatın adedi 153;
119 kırmızı, 31 beyaz, 3 müstenkif var. Nisa
bı müzakere yoktur. Binaenaleyh Pazartesi içtima
etmek üzere...
HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Efen
dim deminden yoklama yapıldı. Ekseriyet tesbit
edildi. Ondan sonra başka bir şey müzakere edil
meksizin, doğrudan doğruya bu maddenin reye
vaz'ı muamelesine geçildi. Rica ederim böyle beş
dakika içinde ekseriyete halel mi geldi? Demek
ki, arkadaşlarımız müstenkif kaldı. Kontrollü yok
lama yapıldıktan sonra muamele tamamdır. Eğer
bu kapıyı açarsanız üç, beş arkadaşımız daima
memleketin menafii hakkında vaz'edilecek olan
bir kanunun müzakeresini ihlâl için salonu terkederler. Bütün memleketin işleri akim kalır. Bu
usulü Meclise sokmayınız. Efendiler yoklama üze
rine yapılan muamele tamamdır. Reyini vermiyen müstenkif addediliyor. Eğer siz bunu kabul
etmezseniz gayet fena bir prensip vaz'etmiş olur
sunuz.
ALİ SÜRURI Ef. (Karahisarı Sahib) —
Efendim bu teklifin tâyini esami ile reye konması
esas itibariyle Nizamnameye muhaliftir. Fakat
tâyini esami talep eden arkadaşlarımızın ısrarla
rına binaen Makamı Riyaset bunu tâyini esami
ile reye vaz'etti. Hasan Fehmi Beyefendinin bu
yurdukları veçhile iki, üç dakika evvel nisabı ek
seriyetin mevcut bulunduğu yoklama ile anlaşıl
mıştır. Binaenaleyh üç, beş arkadaş hasbelmâzere
dışarıda bulunmak ve rey vermemekle milletin
en dakik ve en amik bir emeline taallûk eden bir
kanunun müzakeresini tehir etmek caiz midir?
(Değildir, sesleri) Sonra tâyini esami talebeden
arkadaşlarımızın da maksatları hâsıl oldu. Yani
Meclisin temayülü hangi cihette olduğu yüz bil
mem kaç reye karşı otuz rey ile anlaşıldı. Bina
enaleyh müzakereye devam ve madde hakkında
verilen diğer takrirlerin alelûsul reye vaz'ı lâzımgelir.
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RAGIB B. (Amasya) — Ekseriyet yoktur,
devam olunamaz. Onlar Mecliste insidadı müza
kere yapmak muradetmişler, çıkmışlardır. De
mek ki obstrüksiyon mudur? Nedir onu yapıyor
lar?
MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib)
Muhterem arkadaşlar, Meclis açıldığı, zaman ni
sabı müzakere vardır noksan kalan müstenkif
addedilir. Günkü arkadaşlar Meclis açıldığı za
man nisabı karar yoktur diye ısrar ettiler. Yok
lama yapıldı nisabı müzakeratm tamam olduğu
ve arkadaşların mevcudolduğu tahakkuk etti ve
bu kanun reye vaz'edildi.
Bir de tâyini esami takriri verildi. Esasen
bu maddeyi tâyini esami ile reye koymak caiz de
ğildi. Bu kanunun nihayetinde yapılacaktı. Fa
kat on beş imzalı bir takrir ile ve arkadaşların
teklifinden dolayı reye kondu. Demek ki, neticei
arada Meclisin temayülü maddenin tay edilip
edilmemesi hususunda tebellür etti. Yüz şu ka
dar reye karşı otuz kişi tay edilsin diyor. Demekki, ekseriyete karşı otuz kişinin tahakkümünü ka
bul etmek, Meclisin mevcudiyetini inkâr etmek
demektir. (Tahakküm yoktur, sesleri) Otuz kişi
diyor ki; nisabı müzakere yok. Halbuki Meclis
açıldığı zaman ekseriyet vardı. Binaenaleyh mü
zakere devam eder. Nihayet kanun reye konaca
ğı zaman nisabı müzakere olup olmadığı o zaman
neticei arada tezahür eder. Bunun için hepimi
zin kanaati birdir. Herkes kanunun müzakere
sinde kanaatim söyler. Fakat ne vakit ki, kanu
nun heyeti umumiyesi maddeler müzakere edil
dikten sonra, reye konacaktır. . O zaman tâyini
esami ile olacaktır ve o vakit nisabı müzakere
aranılabilir. Şimdiden doğru değildir.
YUNUS NADÎ B. (îzmir) — Efendim, mevzuubahsolan kanun memleketin menafii hayatiyesine aidolan ve yarın patlayacak silâhların arka
sını getirecek olan ve binaenaleyh bizim sebebi iç
timaimiz olan, yani Büyük Millet Meclisinin sebe
bi mevcudiyetinin eczasından bulunan bir kanun
dur. Birinci maddesi için talebolunan tâyini esa
mi ile tay teklifini kanunun heyeti umumiyesinin müzakeresi yapılmadan bu takriri vermek
maddeyi kaldırmak maksadına matuf bir şeydir.
Arkadaşlar müzakere etmiyelim demek istediler
veya ettirmemek istediler. 31 rey tay taraftarı
olmuş, bendeniz kabul ediyorum. Kabulde
otuza ilâve ediyorum. 160 a varmak için ne ka
dar rey lazımsa bendeniz onları da tay taraftarı
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olarak kabul ve 30 a ilâve ediyorum. Fakat 1
memleketin menafii hayatiyesi buna feda edi
lemez. (Doğru, sesleri) Eğer edilecekse iste
ben yirmi rey daha bahşediyorum. Yine bu ka
nun müzakere olunacaktır. Sonra, efendiler, bu
kanunun birinci maddesini müzakere etmeden
evvel tayyetmek istiyoruz. Sonra heyeti umumiyesini tekrar tâyini esami ile reye koyacağız.
Bugün daha müzakere edilmeden ve içinde mündemicolan ahkâm anlaşılmadan kanunu ortadan
kaldırmak fikri dermeyan edilsin ve bu madde
kabul edilmesin, bu cihet bilmem ne derece
mâkul olabilir? Binaenaleyh madde sarihtir.
Kanun müzakere edilecektir. Rica ederim.
Arkadaşlar, memleketin menafii aliyesi mey
dandadır. Kanunun müzakeresine devam ede
lim. (Muvafık, muvafık, sesleri)
REÎS — Efendim, devamı müzakereyi kabul
edenler lütfen ellerini kaldırsın. Ekseriyeti azîme ile kabul edildi.
Muvazenei Maliye Encümeninin bir tadilnamesi vardır:
Madde 1. — 1338 senei maliyesine ve bir
defaya mahsus olmak üzere mevaddı âtiye dai
resinde mükellefiyeti nakliyei, askeriye aamiyle bir mükellefiyeti nakdiye vaz'olunmuştur.
ALİ SÜRURt Ef. (Karahisarı Şarki) — Ben
deniz de iştirak ediyorum. Çünkü, bendenizin
teklif ettiğim tadili bu madde temin etmiştir.
REÎS — Efendim, muaddel maddeyi kabul
edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiş
tir. Efendim, tadilâtı saire esas maddeye ait
idi. Madde bu şekilde kabul edilince onları re
ye koymaya lüzum kalmadı.
ENCÜMEN NAMINA İSMET B. (Çorum)
— Efendim, demin arz etmiştim; ikinci, üçün
cü, dördüncü maddeler dokuz ile onuncu mad
deler araşma alınacaktır ve alınmıştır. Şimdi
ikinci madde olarak beşinei madde okunacaktır
Beşinci madde mükellefiyeti vaz'eden birinci
maddenin mülâsıkıdır. Fakat beşinci madde de
ufak bir tadilât var okuyacağım.
Madde 2. — Mükellefiyeti nakliye maktu ve
müterakki olmak üzere iki kısımdır. Kısmı mak
tu her şahıs ve şirket için siyyan olup köylerde
elli, şehir ve kasabalarda yüz kuruştur. Kısmı
müterakki emlâk ve Arazi ve Temettü vergile
riyle Ağnam Resminin maazamaim baliğ olduğu
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^miktara göre berveçhi ati nispetler dâhilinde tarh
ve kısmı maktua ilâveten istifa olunur.
MALÎYE V E K Î L Î HASAN B. (Trabzon) —
.Ağnam çıkmıştır.
İSMET B. ((Devamla) — Müsaade buyurun
tadil takrirle ,-ı üzerine yapılmıştır. Nispetler de
aşağıdadır. Bundan sonra müzakere buyurunuz.
ALÎ SÜRURÎ E l (Karahisarı Şarki) — Kü
suratı munzam ma için bir şey demiyor. (Maazamaim) diyor. Onda küsuratı munzamma da dâ
hildir.
ÖMER LÜTFÎ B. (Amasya) - - Efendim,
halktan memleketin idaresi için vergi almakta
usuller vardır. Mâlumuâliniz alınacak vergiler
- gerek zaif olsun - daima herkesin refahı ve ka
zancı nispetinde alınır. Bizim memleketimizde
maatteessüf vergi kazanç ve saire refah servet ve
*sâyü amel nispetinde alınmamıştır. Bunu Meclisi
Âlinize bâzı erkâm ile arz edeceğim. Faraza, şu
cetvelden bâzı rakamlar arz edeyim. Maliyeden
aldığım bir cetveldir. Meselâ, Amasya'nın 32 672
lira Emlâk Vergisi var. Amasya sancağı kadar
hemen kazaya malik olan Samsun sancağını ele
alalım. Bittabi sahildir. Daha zengin olması lâzımgelir. 63 991 lira alettakrip, Amasya'nın zıfıdır. Burada oldukça mutedilâne bir nispet.gö
rülüyor. Amasya sancağının Temettü Vergisi
53 120 lira; Samsun 46 374 lira elbette Meclisi
Âliniz takdir buyurur ki, Samsun'un mecmu
Temettü Vergisi, Amasya sancağının Temettü
Vergisinden çok olmalıdır. Çünkü ticareti çok ol
makla beraber nüfusu da çoktur. Ağnam ve
aşarı gayet bozuktur ve bu da gayet tabiîdir. Çün
kü, oraların hayvanatı azdır. Dâhilde ise çoktur.
Sonra bir yeri daha alacağım. Çorum'da
Emlâk Vergisi otuz beş bin liradır. Trabzon'
da ise seksen sekiz bin lira, bu güzeldir. Ço
rum'da yirmi sekiz bin lira temettü vardır.
Trabzon'da yetmiş bin liradır. Çorum'da yüz
sekiz bin lira Ağnam Vergisi var, Trabzon'da
otuz bir bin lira vardır. Tabiî doğrudur. Son
ra Erzurum'u alırsak, Erzurum'un ağnamı elli
bir bin liradır. îşte bunları nazarı itibara ala
rak bunun üzerine bir de vergi tarh etmek zan
nederim, hiç mâkul olamaz. Yine dairei intiTıabiyemden, ufak bir cümle ile daha bahsede
ceğim. Devletin Harb Kazançları Vergisinin
yekûnu 1 252 000 liradır. Yalnız Amasya san
cağında 289 bin liradır. Ne fahiş olduğunu siz
t a k d i r buyurunuz. "Şu Ihalde fena tarh ve tevzi
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j edilmiş olan vergiyi esas ittihaz ederek mükelI lefiyeti Nakliye Vergisini de onun ez'afi üzerii ne veya küsuratı üzerine zammedersek, bu adal letsizliğin bir kat daha tevsii demektir. Binaj enaleyh bendenizin mütalâam, şimdiki ikinci
j maddenin esası hakkındadır.
i
S
Sonra nispetlere gireceğim. Hükümetin tekj lifi kısmen mutedilce bir tekliftir. Vergileri
j esas ittihaz etmiştir. Fakat nispetleri maktu
I bir şekilde göstermiştir. Ve Hükümetin âzami
; teklifi 600 kuruştur. Mâlumuâliniz müterekki
I vergi diye bir usul vardır. Bendeniz de kabul
i ederim. Müterakki vergi lâzımdır. Fakat mü
terakki vergilerde mâkul bir nispet olmak lâ• zımgelir. Burada encümen Hükümetin istedi
ğinin yedi, sekiz, on misline çıkmıştır. Halbuı ki bilivorsuııuz ki, her memlekette daima (hü•

'

.

.

.

ı kümetler isteyici, meclisler vermeyicidir. Hü
kümetler çok ister, meclisler az verir. Filva
ki bizim Meclisimiz icra sıfatını da haiz olduğu
için memleketin ihtiyacatını görmesi, takdir
etmesi lâzım ise de elbette bizden evvel o ihti
yacı görecek olan vekillerimizdir. Onlar bugün
j bizden bir milyon liralık bir para istiyor. Biz ise
i onlara üç milyon liralık bir proje veriyoruz ve
' sekiz, on misli bir vergi koyuyoruz. Eğer bir
leşmiş olan encümenlerin Hükümetin bu tekli
fini böyle tozayiden Meclisi Âliye getirmekten
maksatları badema gelecek olan tekâlifi maliye
lâyihalarını ret ve iade etmek 'ise. ben bunu
millet namına, kendi namıma kabul ediyorum.
Yani bundan başka tekâlifi maliye lâyihaları
gelmiyecekse, sırf bu ise... Halbuki pekâlâ bi
liyoruz ki, on dört, on beş tane daha tekâlifi
maliye lâyihaları gelecektir. Şu halde encüme
nin telâş ve acelesi nedir k i ; Hükümet on ku
ruş istediği halde encümen bunu yüz kuruşa
iblâğ ediyor? Kürsüden verilecek tadil tek
lifleriyle bunun ilmî ve hesabi bir surette tadil
edileceğini de zannetmiyorum. Bendeniz de yapa
madım. Binaenaleyh Heyeti Celilenize bir teklif
yapıyorum : Nihayet 24 saat zarfında encümen
ve Hükümet birleşerek bu nispetleri müzakere ve
maddeyi o yolda tashih etsinler ve ona göre tek
lifte bulunsunlar. (Pek muvafık sesleri) Aksi
halde Hükümetin 60 kuruş istediği yerden encü
men 345 kuruş istiyor. Hükümetin 345 kuruş iste
diği yerden encümen 1 345 kuruş istiyor. Hükü1
metin 400 kuruş istediği yerden encümen 3 595r
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kuruş istiyor. (Hükümetin 600 kuruş istediği
yerden elli lira istiyor sadaları) zannederim bu
aceleye gelmiş, bunu bir daha tetkik etsinler.
MALÎYE VEKÎLÎ HASAN B. (Trabzon) —
Ömer Lûtfi Beyefendi vasıta liva itibariyle bilâ
vasıta tahakkuk eden varidat cetvelini alarak
esasen bu vergiye esas olacak olan bilâvasıta ağ
nam ve arazi ve müsekkafat vergilerinde liva
lar arasında, servetler arasında katiyen bir ada
let olmadığım iddia ettiler ve okudukları erkanı,
zannederim, memleketin nispî hali malisiyle azçok tevazün teşkil eyliyecek rakamlardır. Bende
niz de iddia etmiyorum ki; her livada muhtelif
kanunlarla mevzu olan tekâlif o memleketin hali
malisiyle, kudreti maliyesiyle tamamen mütena
siptir. Bir livada bulunan bir adam verginin bi
rinden hafif bir mükellefiyete tâbi olduğu halde
buna mukabil diğer bir vergiden ağır bir miktara
tahammül eder. Biri kudreti maliyesinden yük
sek olduğu halde diğeri dun olur. Ve bu suretle
yekdiğerini telâfi eder ve bütün memleketlerde
her türlü irat üzerine ayrı ayrı vergi tarh edil
mesinin yani tekâlifi cariyenin mütenevvi olması
nın yegâne muhassenatı ilmiyesi budur. Yani tat
bikata imkânı tevzii olmıyan birindeki fazlalığı
diğerinin noksaniyle telâfi ettirmek suretiyle ada
leti temine çalışmaktır. Mevcut tekâlifi nazarı
itibara almadığımız takdirde, muayyen evsaf ve
şekilde muayyen eşhastan mürekkep komisyonlar
teşkiliyle herkesin ne miktar vergi vermesi lâzımgeleceğini o kamisyonun takdirine bırakmak icabeder. Halbuki şahsiyattan, tarafgirlikten, münasebatı içtimaiye neticesi olarak birtakım mülâha
zatı şahsiyeden kurtulamıyacak olan böyle bir ko
misyonun takdiri ise daha fena neticeler, fiiliyat
ta daha ziyade adaletsizlik meydana getirebilece
ğini düşündüğüm için, mevcut vergileri esas itti
haz ettim. Ve o vergilerin tâyin ettiği miyara
müracaate lüzum gördüm.
ÖMER LÛTFl B. (Amasya) — Yalnız em
lâk vergilerini koyalım. Temettü ve ağnamı koymıyalım.
MALÎYE VEKÎLÎ HASAN B. (Trabzon) —
Müsaade buyurun, ikinci fıkraya gelince «Hükü
met gayet hafif bir vergi teklif etti. Muvazenei
Maliye ile Müdafaai Milliye encümenleri birleş
tikleri vakit bu verginin nispetini tezyidettiler ve
müterakki vergiye kalbettiler.» Buyurdular. Fil
hakika Hükümetin teklif ettiği nispetler ile en
cümenlerin müştereken tesbit ve Heyeti Celile-
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t nrize tevdi ettiği nispetler arasında ehemmiyetli
farklar vardır. Fakat Hükümet bidayet teklifin
de, Müdafaai Milliye bütçesine masarifi nakliye
için konmuş olan tahsisatı karşüıyaeak miktarda .
vergi almayı düşünmemiştir. Kudreti maliyesi
ne olursa olsun her şahsı mükellefe âdeta müsavi,
yalnız köylerle şehirler arasında bir nispet araya
rak birine altmış; diğerine yüz kuruş koymuş ve
müterakki şekildeki vergiyi gayet hafif tutmuş
tur. Bu da müterakki vergi olmak" üzere başka
bir teklif düşünmesinden mütevellittir. Yoksa
I nakliye masarifini temin için bidayeten teklif etI tiği vergi ile bu varidatı alamıyacağma Hükümet
zaten kaani. Ve bendeniz lâyihayı Heyeti Celilenize takdim ederken bundan kaç kuruş alacağımı
biliyordum. Fakat herkesin kudreti maliyesiyle
mütenasibolacak ayrı bir müterakki vergi lâyihaI sini da düşünmekte idim. Muvazenei Maliye ve
Müdafaai Milliye encümenlerinizle vâki olan mü
zakeremizde bunu öyle bir hale kalbettik ki; ay
rıca bir müterakki vergi şeklinde bir vergi getir
mekten sarfınazar ettik. Binaenaleyh Muvazenei
Maliye Eneümeniyle, Müdafaai Milliye encümen
lerinin tanzim ettikleri farka, bendeniz kemali
memnuniyetle iştirak ettiğimi ve Hükümetin de
iştirak ettiğini arz ederim. Binaenaleyh lâyihayı,
Hükümetin lâyihası olarak kabul edebilirsiniz.
I
ENCÜMEN NAMINA ÎSMET B. (Corum)
j — Reis Bey, bu noktanın tenevvürü için bendeI niz de birkaç söz söyliyeceğim. Hükümetin bu
I kanunu tanzim ettiği andaki noktai nazarı ile
I encümenin fikirlerini burada Maliye Vekili Bey
izah ettiler. Hakikaten encümen bu lâyihai kanuniyeyi tetkik ettiği zaman lâyihanın vaz'mdaki
maksadı temin etmiyecek kadar ve sonra madde
ler arasına koyduğu nispetlerde adalete mukarin
olmıyacak kadar mugayiri hakikat olduğunu görj müştür. Çünkü biz bu parayı veriyoruz. Fakat
mukabilinde de bir şart koyuyoruz, diyoruz ki,
I «vesaiti nakliyeyi ücretle istihdam edeceksiniz,
bunun hilâfında hiç kimseyi angariye olarak is
tihdam etmiyeceksiniz, ücretlerini peşin verecek
siniz.» Bittabi vesaiti nakliye vergisi olarak ko
nan iki milyon lirayı bu kanun, bu teklif temin
j etmezse, o vakit maksat hâsıl olamıyacağmdan
beyhude bir teklif ile Meclisi Âliyi iz'aıç etmekj te mâna kalmaz. Kanunun müterakki kısmı diye
vaz'edilen şekiller arasında fark o kadar bariz
dir ki, bunu âdeta bir madde olarak kabul etmek
ı doğru değildir. Kendi itirafları veçhile kısmı
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müterakki için ayrıca bir teklif düşündüklerini
söylediler. Halbuki zaman ayrı ayrı düşüncele
re müthammil değildir. Biz bütün vesaiti nakliye
ücretini temin edecek bir lâyihai kanuniye ihzar
ettik ve aradaki fark bundan mütevellittir. Nis
petler arasında az - çok ziyadelik meselesini de
Heyeti Aliyenizce maddeler üzerinde vukubulacak tadil teklifleri nazarı dikkate alınarak mute
dil bir şekilde temin edilir. Eğer iki milyon li
rayı temin edecek bir kanunu kabul etmiyecek
isek müzakere ve münakaşamız beyhudedir. Bir
kaç yüz bin lira için kamun yapmaya ]üzum yok
tur. Çünkü halkı tazyikten kurtarmak ve koy
duğumuz şartı infaz etmek içindir ki, encümen
bu noktaları kabul etmiştir.

;
!
j
!
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kanunu yoktur. Yani varidatın miktarı umumisi altı buçuk milyondur. Bunun kaçta birini
aldığımızı pekâlâ hesabetmişiz ve maksadı temin edecek bir miktarı da koymuşuz.

|
HACI MUSTAFA Ef. (Ankara) — Efeni dim daînizin uzun boylu söyliyeeek bi? şeyim
yoktur. Yalnız bendeniz bir nokta arz edeceğim.
I Zatıâlileri ve diğerlerinin söylediği gibi ne için
İ Hükümet bunu takdir etmedi de encümen taki dir etti? Orasını söyliyecektim. Ne ise oraya
j cevap verdiler. Şimdi ikinci maddede müte| rakki vergi, bir de aşağıda ashabı maaş var.
I Şimdi ashabı maaş müterakki vergiye de dâhil
i midir? Ashabı maaş olan iki günlük maaşını,
I gündeliğini verecek. Sonra Emlâk ve saire verÖMER LÛTFÎ B. (Amasya) — «tki milyon i gisinden de o nispette ayn mı alınacak? Yoksa
lira temin buyuracağız» diyorlar. Memlekette ! oraya şümulü yok mu?
bu nispette kaç mükellef vardır? Ve bunun he i
î
ÎSMET B. (Çorum) — Efendim arz edeyim.
sabı buradan mı, yani iki milyon yekûnunu bu
j Hükümet bu ashabı maaş için altıncı madde
radan mı bulmuşlardır? Cevap versinler.
I olarak bir madde vaz'etmiş biz de bunu kabul
İSMET B. (Çorum) — Efendim; mükellef | etmiştik. Ahiren arkadaşlardan bâzıları dediler muayyendir. Emlâk Vergisi muayyendir. | 1er ki, siz alelıtlak bu müterakki vergileri vaz'Temettü muayyendir. Ağnam muayyendir. Bi
eden bir maddeyi koyduktan sonra ve şehirlerzim vaz'ettiğimiz nispet dâhilinde bu vergi âza j de erbabı yesar ve erbabı yesarm gayrıya siymi olarak köylerde bin kuruş veren bir mükelle j yanen yüz kuruş vaz'ettikten sonra, ashabı ma
fin varidatına nazaran ancak yüzde yirmi sekiz
aştan müterakki vergi almak adalete muvafık
buçuk ve şehirlerde âzami yüzde on altı nispe I olmaz dediler. Filhakika biz o kadar tetkik ettinde tutmaktadır. Biz bu suretle hesabettik ve J memişdtk. O madde geldiği zaman tayymı
bir mikyası vasati ile mevcut vergilerin yüzde | teiklif edeceğiz ve memurlar da siyyanen yüz
yirmi, yirmi beş nispetinde bu mikyasları koy | kuruş vereceklerdir. Aynı nispet dâhilinde,
duğumuz için vergilerin bu nispetinden hâsıl I yani bu matrahlar dâhilinde vereceklerdir.
olan yekûn, bu maksadı temin etmiştir. Yani j Çünkü maktu vergide memur ve ashabı yesar
6,5 milyon küsur, üstüstüne yüzde yirmi beş ola | ne olursa olsun, siyyan tutulacaktır. Binaencak olursa işte bu maksadı temin ediyor. Bun i aleyh memur hakkındaki o maddeyi encümen
dan başka bir şey bulamadık. Bizde taayyün et j kabul etmiy e çektir.
miş ne irat vardır. Ne de iradı safi vardır. Ne
|
HACI MUSTAFA Ef. (Ankara) — Şu gaservet vardır. Başka hiçbir mikyas yoktur. Yal
| yet basit olan bir meseleyi halledemiyen bir en
nız tekâlif denilen bir esas vardır. Bunu o esasa
cümenin diğer noktalar hakkındaki mütalâanazaran kabul etmek mecburiyetindeyiz.
| tına nasıl emniyet ve itimadedeceğiz ? (HandeÖMER LÜTFÎ B. (Amasya) — Soruyorum: 1 1er) ben şaşıyorum, bilemiyorum (Doğru sadaYalnız Hükümet şimdiye kadar (herkesten Ağ ları) ben hiç hesap bilmediğim halde bunu henam) Arazi ve Temettü ve Emlâk vergisi ala j sabettim de siz orada baktığınız yerde neden
rak senet veriyor. Binaenaleyh; memlekette
anlamadınız^ Bunun nasıl tatbik olunacağın
kaç bin adam senede biner kuruş veriyor.? Kaç
dan korkuyorum. Ne ise onu bırakalım. Ma
bin yoksul adam yüzer kuruş vergi veri
demki, öyle yapacakmışsınız, şimdi ikinci madyor? Böyle bir istatistik olmak lâzımdır. Bu j denin esbabı mucibesinde bilhassa köyleri hivar mı? Bunu soruyorum.
| maye kaydı var. Geçende bunu arz ettim. HalİSMET B. (Devamla) — Efendim rica ede ' buM köylüyü himaye dedikleri halde Arazi Verrim; bu Devletin ihsai malûmat üzerine hiçbir ! gisini bırakıyorlar. Burada şehirlerde olan
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Emlâk Vergisini tayyediyorlar, (ilâve edildi
sadaları) Daha yeni ilâve ediyorlar.
İSMET B. (Çorum) — Matbaa sehvidir.
HACI MUSTAFA Ef. (Devamla) — Zararı
yök. Rica ederim. Dikkat buyurunuz. Kabul
ettim. Her halde bu kanunun biraz acele çıktı
ğını da siz de itiraf edersiniz, (öyle, öyle sa
daları) Tam bir hesaba istinadederek çıkma
mış, zannederim.
REŞAD B. (Saruhan) — Buraya Heyeti
Umumiyenize takdim edilmezdi efendim.
HACI MUSTAFA Ef. (Ankara) — Pekâlâ
şimdi esbabı mucibenizde köylüyü himaye etti
ğiniz halde Ağnam Resmini yine getirmişsiniz.
Biliyorsunuz ki, elyevm cephede bulunan köylü
askerlerin ekserisi ağnam sahibidir. Ağnam
onların ama 200, 300, 500 değil bunlar 50, 60
ağnamlıdır. Buraya bir had tâyin etmeliydiniz
«Bu vergi, sürü ağnam sahipleri olanlara, ti
caret edenlere şâmil olsun da, bilhassa cephede |
bulunan askerlerin ailelerine bu şâmil olmasın» j
demeliydiniz. Burada asker ailelerine şâmil ola ;
maz, suretinde bunu bir tadil edin.
j
İSMET B. (Çorum) — Müsaade buyurun. I
Bu maddei mahsusa ile bu iki şey istisna edil i
miştir. Efradı askeriye her iki kısımda istisna I
edilmiştir. Aşağıdaki maddede vardır
(var I
sesleri)
MUSTAFA Ef. (Ankara) — Yok, bizim
elimizdekinde yoktur. Pekâlâ Ağnamı kaldıracaksanız bir şey söyliyemem. Yalnız şimdi
müterakkide biraz insafsızlık edilmiş gibi görü
nüyor. 20, 25, 30 nihayet elliye kadar, Maliye
Vekâleti temettüü nasıl alıyor? icar nispetin
de alıyor. Bir bakkalın belki yüz lira sermayesi
yok. Bir bakkal 200, 250 lira üzerinden temet
t ü veriyor.
MALİYE V E K l L l HASAN B. (Trabzon —
öyledir efendim. Doğru söylüyor.
j
HACI MUSTAFA Ef. (Ankara) — Rica ede- |
rim. Ben başka bir şey bilmiyorum.
I
Şimdi iki yüz liralık bir dükkâna otundu- J
ğundan dolayı o bakkal o nispette temettü veri- j
yor. Yedi sekiz bin kuruş temettü veren bir j
adam, bir nısfını da şimdiden Nakliye Vergisi
olarak verecek sonra «120» lira tutacak ki, bu
da pek ağır olacaktır.
MALİYE V E K l L l HASAN B. (Trabzon) —
Beş yüz lira icarı olan bir bakkal dükkânın
dan ne temettü alırsınız hoca efendi ?
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ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Yüzde altmış altıdır
tamam...
HACI MUSTAFA Ef. (Ankara) — Bak
efendim, ikinci maddedeki ilâ lafzının kaldırılmasiyle tevhidolunarak 100 den «1 000» e ka
dar, «1 000» den «5 000» e kadar demeli ve
yüzde yirmi daha yukarısının tadilini teklif
ediyorum. Fakat benimki de tam bir hesaba
müstenit değil, sizin hesaplarınız gibi...
SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Ver
gilerin birisi maktu, birisi müterakkidir. Mü
terakki burada ikiye ayrılmış köylülere, başka...
Şehirlilere başka. Köylerde bin kuruş ağnam
la beraber bu vergiyi verecek bir adam yüz ku
ruş verecektir, iki bin kuruş verecek olan 200
kuruş verecek. Bundan yukarısı 250 yi geçmiyecektir. Şehirlere gelince haddi asgarisi 25;
âzami yüz kırk beş; şu halde meselâ âzami on
bin kuruş vergi Veren adam iki bin de Mükellefiyeti Nakliyei Askeriye Vergisi verecek.
Malûmuâliniz geçen sene ağnama bir miktar
zammettik. Ağnam tadadı belki yarıya indi.
Yani bu da halka ağnam resmine zammedilmiş
gibi aksedecektir. Binaenaleyh elyevm ağam
tadadedilmiyen yerlerde ağnamdan çok noksan
zuhur edecektir. Yani burada kazanacağımızı
her halde ağnamdan kaybedeceğiz. Bendeniz
bu kısmı müterakkinin köylülere teşmil edilme
mesini teklif ediyorum, işte takririm de bu
dur.
HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Efen
dim, bendeniz ikinci maddeden yalnız ağam ke
limesinin tayymı teklif edeceğim. Esbabını da
müsaadenizle arz edeyim. Gerçi bâzı arkadaş
larımız fazla miktarda ağnam sahibi , olanlar
dan, sürü sahihlerinden alalım da fukaraya
aidolan beş, on, yirmiden ibaret olan ağnam
sahiblerini istisna edelim dediler. Bu tatbikat
ta birçok suiistimali mucibolur. Zengin köylü
sürüsünü halka taksim eder. Ali'nin Veli'nindir der. ikinci sebep ağnamdan biz zâten ağır
bir resim alıyoruz. Bu memleketi yaşatmak
için istinadettiğimiz iki menba vardır. Istihsalâtımızı temin eden bu iki menbadan birisi top
rak diğeri hayvandır. Mevaddı hayvaniyenin
iktisadiyatımız üzerinde azîm bir tesiri vardır.
Halbuki ağnamdan alman resmi nazarı dikkate
alırsak resmin ağırlığından dolayı köylü elin
deki ağnamı satıyor ve Hükümete maddi bir
menfaat kalmıyor. Bunun üzerine biz vergi-
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yi de tarh edecek olursak memleketin en azîm
bir servetinin tenakusuna sebebiyet vermiş olu
ruz. (Mahvederiz, sadaları) Bu doğru değil
dir. Ağnamdan kaybedeceğimiz miktarı ne su
retle isterlerse bu suretle halktan alalım. Fa
kat ağnamı burada mevzuubahsetmiyelim. Zâ
ten Harbi Umumi ve harbıhazır mevaşi bırak
madı. Bir de bu rüsumu esas ittihaz ederek zamaim icra edersek kalanlar da elden çıkar.
Herkes hayvanatını satar. Bugün ihracatımı
zı temin eden bir yapağı bir de - ve o da vaktü
sulhta - et ihracatıdır. Bugün onu da elden
çıkarırsak biz hangi istihsalâtımızla memlekete
para sokacağız... Çok rica ederim ağnam* tamamiyle çıkmalıdır.
İSMAİL ŞÜKRÜ Ef. (Karahisarı Sahib) —
Efendim, malûmuâliniz bu vergi bir seneye
mahsus fevkalâde bir vergidir. Vergilerin tar
hında temini adalet için birtakım noktalara ri
ayet lâzımdır. Bizde tarh ve tevzi olunan ver
gilerde temini adalet mümkün olamıyor. Ne
vakit bir vergi tarh ederken en âdil usul budur
diyoruz. Fakat onda da bir nispetsizlik, ada
letsizlik olduğu anlaşılıyor. Bendeniz bâzı ar
kadaşların ifadatmdan müterakki ve maktu ol
mak üzere böyle iki türlü vergi tarhını Garp
milletlerinin taklidi olarak kabul ettiğimizi an
ladım. v Fakat fıkıhı Islâmide böyle bir şey
bulunduğunu Ömer Lûtfi Bey söylerken hatır
ladım. Malûmuâliniz bu vergi, bu harbi ka
zanmak için fevkalâde olarak bir kereye mah
sus olmak üzere vaz'edilmiş bir vergidir. Bun
dan fıkıhm tâbirine göre hem tansını emval
hem de tahsını nüfus vardır. Bu hususta fukaha diyorlar k i : «Tahsını emval için tevzi olu
nan vergiler mal ve servet nispetindedir. Tali
sini nüfus için tarh olunan vergiler adedi nüfus
yani rüus üzerinedir» elimizde adaletli vergi
tarhı için fıkıhi usuller vardır.
SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Muva-,
zenei Maliye Encümeni de oradan istinbat et
miş.
İSMAİL ŞÜKRÜ Ef. (Devamla) — thtimalM bu da caizdir. Yani gayet adaletli bir
vergidir. Tahsini nüfus için de, tahsini em
val için de. Bendeniz yalnız şuradan istin
bat olunan bu usulün fıkıhı Islâmdan istinbat
olunduğunu arz ettim. Fakat onu öküze, ineğe
ve sairenin umumuna teşmil ederseniz o zaman
tahammül kalmaz.
\
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Burada bir de, şehirli ile köylüyü ayırmak
da doğru değildir. Adaletli bir vergi tarh etmak için ufak bir mikyas yapmalı ve fukahanın bu esasını iyice tesbit etmek için de
bunun encümene iade edilmesini bendeniz teklif ediyorum. Diğer temettüat evrgileri gibi
nispetsiz olmasın. Müsavi olsun. Şikâyeti mucibolmasın. Hakikaten evvelden nispetsiz bir
surette Ağnam Vergisiyle mükellef olan bir
adamın o nispetsizlik üzerine bir daha yüklenecek olursa bu kambur üzerine kambur ol
muş olur. Onun için adedi ağnam, adedi hay
vanat, miktarı emval nispetinde, adedi nüfus
nispetinde müsavi ve âdil bir vergi tarhetmek
lâzımgelir. Bunun için bendeniz maddenini tekrar encümene iadesini talebediyorum.

|
ALİ RIZA B. (İstanbul) — Efendim, Mü| dafaai Milliye Encümeni Muvazenei Maliye
Encümeniyle bu kanunu müzakere ettiği za; man Hükümetin bu kanunu tanzimdeki mak| şadını anlamak istedi. Netice olarak şunu an| ladı. Hükümet tekâlifi milliye emirleri muci| bince mükellefiyeti nakliye namı altında bir
I sınıfa tahmil ettiği bârı teklifatı tahfif eti mek maksadiyle bu kanunu yapmış ve doğruI dan doğruya göndermiştir. Bu kanunu tetkik
i ederken, bu kanunu memleketin bugünkü hal
i ve vaziyetiyle tevfik etmek istedik ve düI şündük, evet bir.sınıf üzerime tahmil edilen
bârı, tekâlifi tahfif etmek ve memleketin hej yeti umumiyesinin, nakden olsun, bu işteki
İ hakkı iştirakini temin etmek için bu kanun
| lâzımdır. Saniyen, ortada yapılacak o kadar
I muazzam ve o kadar mühim nakliye işleri varI dır ki, bu, hem cephe dâhilinde, hem de cephe
! haricindedir. Cephe dâhilinde yeni vesaiti
I nakliye ilâve etmek suretiyle nakliyatı tezyi| detmek cihetini düşündük ve cephe gerisinI de de, ordunun zaferini temin edecek birçok
| şeyler vardır k i ; tekâlifi milliye usuliyle, muay
yen menzil hututiyle muayyen eşhasa aylar
dan beri tahmil edilmiş olan teklifat, halka
doğrudan doğruya büyük bir bâr olduğundan
ve para da verilemediğinden ve bunlar mahiye
yüz kilometre nakliyat ile mükellef olduklaI rından bunları bu ağır yükten kurtararak pa
ra vermek suretiyle nakliyatın tesrii şevkini
temin etmek ve bunun için muktazi paranın
ı istihsali için de kanunun hiç olmazsa memle-
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kette 2, 3, 5 milyon liralık bir varidat temin II
REİS — Müzakerenin kifayetine dair bir
etmesi lâzımgeldiğini de katî olarak tesbit ettik.
takrir var. Müzakerenin kifayetini (kabul eden
ler lütfen ellerini 'kaldırsın.
Bizim yani Muvazenei Maliye Encümeni
ALÎ SÜRURl Ef. (Karahisarı Şarki) — Ar
nin muayyen mikyaslar dâhilinde Heyeti Umukadaşların ilişmlediği nokta vardır. Eğer vakit
miyeye arz ettiği kanun doğrudan doğruya
daraldı ise tatil edelim. Yoksa.bu kanunun ruibu neticeyi temin edecek. Buradan Ağnam Ver
bunu bu madde teşkil ediyor. Çok rica ederim;
gisini ve saireyi istisna etmeik, doğrudan doğru
burada ne kadar ita'bı fikir ve zihnedersek bu
ya elde edilecek paranın ımiktarını tenkis etmek
kanun o kadar esaslı çıkmış olur. Onun için çar
tir. Para az oldukça işin ifası tiabiatıyle 'müşjkiçabuk müzakerenin (kifayetine karar vermeyelim
lâta mâruz kalır. Halbuki biz mükellefiyeti nak
rica ederim.
liye usulünü idare ettirmek suretiyle balkın
HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Demin
üzerine yüklediğimiz şeyler o kadar çoktur (İd,
den okunan ikinci maddenin birinci fıkrasıdır.
»halk bu parayı verir ve )bu işi yapmaya 'her da
Cetvel okunmamıştır. Fıkra, fılkra cetveli ayrı
kika 'müheyyadır. Bunda zerre .kadar ftıilâfım
ca müzakere edeceğiz. (Olmaz sesleri)
yoktur. Bendeniz katiyen Ağnam Resminin bu
REÎS —• Ekseriyet kalmamıştır. Pazartesi
'kanundan istisnasına taraftar değilim. Bunu bir
günü ıaynı ruznaıme ile içtima etmek üzere cel
d'efa olarak alalım ve bu işlerimizi yapalım ve
seyi tatil ediyorum.
ordumuzun muz af feriy etini temin edelim.
Hitamı müzakere; Saat : 6,30
LÛTFİ B. (Malatya) — îstitaiatı ımaliye yak.
(Ekseriyet yo!k sadaları)
(Nisabı ekseriyet yoktur.)
ıı

Mükeüefiyeti nakliye kanun

ı+m

lâyihasınm birinci maddesinin

Ömer Lûtfi B. (Saruhan), Rıza B. (Yozgad^,
Bahri B. (Yozgad), Mustafa Kemal B. (Ertuğrul), Mehmed Emin (Ergani), Mehmecl Rag-ıo
B. (Amasya), Ömer Vehbi Ef. (Konya), Nusret Ef. (Erzurum), Şevki B. (içel), Refet B.
(Kayseri), Hakkı Hami B. (Sinob), Cevdet B.
(Kırşehir), Derviş B. (Mardin), Midhat B. (Mar
din), Haşim B. (Çorum), Ahmed Nureddin B.
(Maddenin

tayyını kabul

esamisi

(Batum), Mesud B. (Karahisarı Şarki), Lûtfi
B. (Malatya), Behçet B. (Kângırı), Sırrı B.
(Ergani)', Ahmed B. (Yozgad), Ziya Hurşid
B. (Lâzistan), Mehmed Sırrı B. (Siverek), Ce
lâl B. (Gene), Salih Ef. (Siird), Said B. (Lâ
zistan), Osman B. (Kayseri), Besim B. (Kasta
monu), Abdullah Ef. (Sinob), Feyyaz Âli B
(Yozgad), Âlim Ef. (Kayseri).

twyymı kabul etmiyenler

Mehmed Şükrü B. (Gümüşane), Dr. Fuad
B. (Bolu), Reşad B. (Saruhan), Kadri B. (Diyarbekir), Ferid B. (Çorum), Rauf B. (Sivas),
Ömer Lûtfi F . (Amasya), Tunali Hilmi B. (Bo
lu), Hakkı B. (Van), Mustafa Lûtfi B. (Sive
rek), ibrahim Süreyya B. (Saruhan), Ahmed
Hilmi B. (Kayseri), Haeı Arif B. (istanbul),
Necati B. (Bursa), Hulusi Ef. (Kastamonu).
ibrahim B. (Karesi), Musa Kâzım Ef. (Konya),
Hacı Mustafa Ef. (Ankara), Hacı Ahmed Hamdi B. (Muş), Dr. Ali Haydar B. (Gene), Necmeddin B. (Siird), Fevzi Pş. (Kozan), Celâl
Nuri B. (Gelibolu), Refik Şevket B. {Saruhan),

edenlerin

)

Sıdkı B. (Malatya), Hafız ibrahim Ef. (İspar
ta), Cemil B. (Kütahya), Mehmed Hamdi Ef.
(Adana), Tufan B. (Hakkâri), Hacı Atıf Ef.
(Ankara), Hacı Mustafa Sabri Ef. (Siird),
Şemseddin Ef. (Ankara), Ali Süruri Ef. (Ka
rahisarı Şarki), Mehmed Vehbi B. (Karesi), Recai B. (Trabzon), ihsan B. (Cebelibereket),
Hafız Mehmed B. (Trabzon), Şükrü B. (Bolu),
Hüseyin B. (Elâziz), Atıf B. (Kayseri), Necati
Ef. (Lâzistan), Şükrü B. (Canik), Feyzi Ef.
(Malatya}, - Sabit B. (Kayseri), Operatör Emin
B. (Bursa), Cevad B. (Bolu), Dr. Mustafa B.
(Kozan), Ali Rıza B. (Kars), Rifat Ef. (Kon-
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ya), Kâzım Pş. (Karesi), Hasan Fehmi B. (Gümüşane), Hasan Hüsnü B. (Trabzon),
Halil
B. (Ertuğrul), Abdullah Azmi Ef. (Eskişehir),
Osman zade Hamdi B. (Ertuğrul), Sadeddin
B. (Menteşe), Hacı Süleyman Ef. (İzmir), Yu
nus Nadi B. (İzmir), Dr. Fikret B. (Kozan),
Emin Ef. (Aydın), Abdullah Ef. (Bolu), Ce
mal P§. (İsparta), Mehmed Şükrü B. (Karahisan Sahib), Esad B. (Lâzistan), Şevket B. (Sinob), Nuri B. (Bolu), İsmail Subhi B. ( B u t
dur), Mustafa B. (Dersim), Akif B. (Batum),
İsmail Şükrü Ef. (Karahisarı Sahib), Rifat B
(Tokad), Halil İbrahim Ef. (Eskişehir), Enver
B. (İzmir), Osman B. (Lâzistan), Tevfik Rüşdü
B. (Menteşe), Şeref B. (Edirne), Vehbi B.
(Niğde), Numan Ef.
(İstanbul), Yasin B.
(Oltu), Sırrı B. (İzmit), Mustafa Taki Ef (Si
vas), Mehmed Akif B. (Burdur), Ragıb B. ((»aziayıntab), Ali Rıza Ef. (Amasya), Memduh

G:3

Necdet B. (Karahisarı Şarki), Hasan Ef. (De
nizli), Hacı Tahir B. (İsparta), Ramiz B. (Der
sim), Rasim B. (Sivas), İzzet B. (Tokad), Tah
sin B. (Aydın), Mehmed Vasfi B. (Karahisacı
Şarki), Hacı Bekir Ef. (Konya), Ali Rıza B.
(İstanbul), Emin B. (Canik), Ruşen B. (Gümüşne), Sadık B. (Kırşehir), Hüseyin Avni B.
(Kozan), Nebil Ef. (Karahisarı Sahib), Rıza
Nur B. (Sinob), Hamdi Ef. (Diyarbekir), Ha
san Basri B. (Karesi), Neşet B. (İstanbul), Mus
tafa B. (Tokad), İsmail Remzi B. (İsparta),
Rasim B. (Elâziz), Mehmed Salih Ef.
(Erzu
rum), Voli B. (Burdur), Hüsrev Sami B. (Es
kişehir), Abdülgafur Ef. (Karesi), Süleyman
Sırrı B.'(Yozgad), Hacı Nuri B. (Siird), Kılıç
Ali B. (Gazianteb), Ali B. (Karahisarı Sahib),
Faik B. (Edirne), İsmet B. (Çorum), İsmail
B. (Erzurum), Ali Vefa B. (Antalya).

Müstenkifler
Mustafa Hilmi Ef. (Niğde), Kadri B. (Siird),
Besim Atalay B. (Kütahya), Hüseyin Hüsnü
Ef. (İsparta).
«M»

İçtimai âti ruznamesi
1. — Zaptı sabık 'hulâsası
2. — Evrakı varide :
1. — Heyeti Velkileden mevrut levayihi 'ka
nuniye.
2. — Matbuata ait telgraf ü'curatına •dair lâyihai kanuniye.
3. — Posta ve Telgraf Müdirdyeti Umumiyesinde Ibâzı •teşkilâta dair lâyihai 'kanuniye. •
B) Tekâlifi kanuniye :
1. — İstiklâl mahkemelerinden sâdır olacak
idam 'kararlarının Meclisten tasdikine dair Ömer
Velıbi Efendinin teklifi.
2. — Her (kazada bir Evkaf Şûrası teşkiline
dair Ömer Vehbi Efe nd'i ile rüfekasının teiklifi.
C)

Müteferrik evrak :

1. — Artvin Belediye Riyasetinden mevrut
temenni! muvaffakiyet telgrafı.
2. — Kângırı Mebusu Hacı Tevfilk Efendi 'nin, Paris'te vaz'ı esaımisi icra «dilen camii şerif
münasebetiyle Fransa Meclisi Mi'llîsiyle Beledi-

ye Riyasetine teşekkür edilmesine dair takriri.
3. — Bitlis Mebusu Vehbi Beyin ahvali hari
ciye (hakkında malûmat itası lüzumuna dair
takriri.
4. — Kütahya Melbusu Cemil Beyin encü
menlerde kalan 12 teklifin tesrii müzakerelerine
dair takriri.
5. — Saruhan Mebusu Reşad Beyle rüfekasının tahsisat hakkında takrirleri.
D) Tezkereler :
1. — Hiyaneti vataniye mücrimlerinden bir
Ikısmının affına dair kanunun tefsiri hakkında
Müdafaai Milliye Vekâleti tezkeresi.
H) Sual ve Mizahlar :
1. — Maraş Mebusu Tahsin Beyin, Refet Be
ye dair Dalhiliye Vekâletinden istizah takriri.
2. —• Kütahya Mebusu Cemil Beyin, Mesku
kâtı mağşuş'eye dair Maliye Vekâletinden sual
takriri'.
3. — Erzurum M e t a n ı iSalih Efendinin, Da
hiliye ve Maliye vekâletlerinden istizah t a k r i r i
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Mazbatalar
1. — Yem Kanununun tadiline dair 'Müdafaa!
Milliye Encümeni mazbatası.
2. — Bayezid sancağı erzak ihtiyacı haifckındaki teklifin şayanı müzaikere olduğuna dair
Lâyiha Encümeni mazbatası.
3. — Buıgüu müzakere edilecek mevat :
1. — Muraikâbe Heyeti intihabının ikmali.
2. — 1338 senesi Dahiliye bütçesi.
3. — Vesaiti nakliye mükellefiyeti »hakkın
daki lâyihai ikanuniye.
4. — Nevani Kanunu (Salı günleri tahsis
edilmiştir.)
5. — Muinsiz efrat maaşatı hakkında lâyihai
kanuniye.
6. — Ruznâmei müzafcera't hafekmda 'müza
kere.
7. — Muvazene Encümeni Müdürü maaşı um
bütçeye ilâvesi hakkında Muvazene Encümeni
mazbatası.
8. — Harîbi Umumi esnasında kura alimlisine
zimmet 'kaydolunan aşarın sureti istifası hak
kındaki telklifi kanuni.
9. — Hıyaneti vataniye ile mahkûm Arap
Tahir ve rüfefcası hakkındaki hükmün tasdikine
dair Adliye Encümeni mazibatası.
10. — Küreğe mahkûm Emrazoğlu Hasan'm,
bakıyei 'müddeti cezaiyesinin /affı iha'kkmda'ki
lâyihai ikanuniyenin muvafık olduğuna dair Ad
liye Elidimleıır mazbatası.
11. — Küreğe mahkûm Kocakafaoğlu İbra
him'in, Iba'kıyei müddeti cezaiyesinin 'affı hakfkmdaki lâyihai ikanuniyenin muvafık olduğuna
dair Adliye Encümeni mazfeatası.
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12. — Küreğe mah'kûm Ali Kirpioğhı Ali'
nin, bakıyei müddeti cezaiyesinin affı hakkın
daki lâyihai ikanuniyenin muvafık olduğuna
dair Adliye Encümeni mazbatası.
13. — Beşreli Mustafa Efendinin affı hakkın
daki teklifin Heyeti Vekileye havalesine dair
Adliye Encümeni mazbatası
1.4. — Keskin'li Hasan Bey ve Battal Jn af
ları hakkındaki teklifin Heyeti Vekileye hava
lesine dair Adliye Encümeni mazbatası
lf>. —• Mesken icarlarından iki aylığının harb
vergisi olarak ahzine dair Süleyman Sırrı Beyin
teklifinin reddini nıutazammm Lâyiha Encümeni
mazbatası
16. — Malatya Mebusu Sıdkı Beyin firariler
hakkındaki teklifinin şayanı müzakere olmadı
ğına dair Lâyiha Encümeni mazbatası
17. — Ankara bağlarındaki tahribata dair
istidalar üzerine istida Encümeni mabatası
18. — Ankara Evkaf Müdiri Ali Rıza Efen
dinin azlinin yolsuz olduğuna dair İstida Encü
meni mazbatası
19. —• Belediye etibbasmın belediye meclis
lerine azayı tabiiye olarak devamları hakkında
ki lâyihai kanüniyenin reddine dair Dahiliye
Encümeni mazbatası
20. — Antalya ve Erzincan ve Bayezid livalarmdaki teşkilâtı mülkiye hakkındaki teklifle
rin mütalâası beyan edilmek üzere Dahiliye Ve
kâletine tevdiine dair Dahiliye Encümeni maz
batası
21. — Sinob'da tersane mahallindeki bina
hakkında Dahiliye ve Kavanini Maliye encümen
leri mazbataları
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