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BÎBÎNGÎ CELSE 
Bed'i müzakerat; saati : 1,55 

REİS — Reisinani Rauf Beyefendi 
KÂTİPLER : Mahmud Said B. (Muş), Hakkı B. (Van) 

RElS — Efendim, celse küşadedildi. 
sabık hulâsası okunacaktır. 

Zaptı 

İ. — ZAPTI SABIK1 HÜLÂSASI 

ONUNCU İÇTİMA 

(Birinci celse hafidir.) 

îhinci celse 

İkinci Reisvekili Musa Kâzım Efendi Hazret
lerinin tahtı Riyasetlerinde bilinikat zaptı sabık 
hulâsası kıraat ve tashihat kabul olundu. Uk
rayna Muahedesinin teatisi için Harkof'a izam 
edilecek olan Sinob Mebusu ve Sıhhiye Vekili 
Rıza Nur, Saruhan Mebusu Süreyya, Trabzon Me
busu Recai beylerin mezun addolunmalarına dair 
İcra Vekilleri Riyaseti tezkeresi kıraat ve müza
kere edilerek Rıza Nur Beyin mezuniyeti müt-
tefikan ve diğer zevatınki ekseriyetle kabul olun
du. Kanunu Esasinin 48 ve 79 ncu maddelerinin 
tefsirine dair Memurin Muhakematı Encümeni 
Riyasetinin tezkeresi Kanunu Esasi Encümeni
ne havale ve Lâzistan Mebusu Ziya Hurşid Beyle 
16 refikinin 18 maddelik istizah takriri kabul 
olunarak Adliye Vekâletine tebliğ edildi. Sinob '-
da tersane mahallindeki bina hakkında Dahiliye 
Encümeni ve Kavanini Maliye encümenleri maz
bataları, belediye etibbasmm belediye meclisle
rine azayı tabiîye olarak devamlarına dair Dahi
liye Encümeni mazbatası ve Antalya, Erzincan 

ve Bayezid livalarında bâzı nahiye, kaza ve li
va teşkiline dair Dahiliye Encümeni mazbata
ları ruznameye alındı. Celâl Nuri Beyin, üç ay 
müddetle alelûsul mezuniyetine dair Divanı Ri
yaset kararı kabul edildi. Murakabe Heyeti 
için intihap icra olundu. Ve âra tasnif edilin
ceye kadar celse tatil olundu. 

Üçüncü celse 

Yoklama icrasından sonra Musa Kâzım Efen
di Hazretleri tarafından celse küşadedilerek 
Murakabe Heyeti için ikinci celsede yapılan in
tihaba iştirak eden azanın adedi (140) oldu
ğundan muamelenin keenlemyekün olduğu teb
liğ edildi. Bilâhara Vesaiti nakliye mükellefi
yeti hakkındaki Kanunun birinci maddesinin 
tadili hakkında takrirlerin kıraatine geçildi. 
Mezkûr maddenin tayyı hakkındaki takririn 
tâyini esami suretiyle reye vaz'ı 15 imzalı bir 
takrirle talebedildiğinden mezkûr takrir o su
retle reye vaz'edilip 3 müstenkif ve 31 kabule 
karşı 119 reyle reddedildiği anlaşıldı. Nisabı 
ekseriyetten noksan bulunan âza; celse yokla
ma icrasiyle küşadedilmiş olduğundan müsten
kif addedilerek maddenin müzakeresine devam 
olunup birinci madde Muvazenei Maliye Encü
meninin tadili veçhile kabul olundu. Ve lâyihai 
kanuniyenin (5) nei maddesi Muvazenei Maliye 
Encümeninin tadil ettiği şekilde ikinci madde 
olmak üzere müzakere edildi ve vaktin geç ol-
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masına mebni müzakerenin mabadine içtimai ; 
âtide devam edilmek ve Pazartesi günü topla- I 
nılmak üzere saat altı buçukta celseye nihayet j 
verildi. j 

Reisvekili Kâtip Kâtip i 
Sivas Van ' Muş 
Rauf Hakkı Mahmud Said 

REÎS — Zaptı sabık hakkında söz istiyen ı 
var mı? (Kabul sadalan) Zaptı sabık hulâsası
nı aynen kabul edenler lütfen ellerini kaldır- | 
smlar. Aynen kabul edilmiştir, efendim. 

ZİYA HURŞlD B. (Lâzistan) — Efendim | 
Nizamname! Dâhilimizde musarrah olduğu hal
de bizde henüz tatbik edilmiyen bir madde var- j 
dır. Nizamnamenin 137 nci maddesi mucibince 
bir istizah takriri kabul olunduktan sonra ce
vap için birgün tâyin olunur ve o günde mü
zakeresine geçilir. Şimdiye kadar birçok isti
zahlar kabul edilmiş ve fakat onların cevap 
günleri taayyün etmemiştir. Bendenizin de Ad- ı 
liye Vekâletinden bir istizah takririm var. Gü
nü tâyin edilmemiştir. Lütfen gününün tâyin 
Duyurulmasını rica ederim. 

ADLİYE VEKİLİ REFİK ŞEVKET B. (Sa-
ruhan) — Bendeniz daha henüz istizah takri
rini almadım. Mamafih alsam da almasam da 
cevapları hazırdır. Perşembe günü münasip gö
rülürse eevap vereyim. (Muvafık sesleri) 

REİS — O halde efendim Perşembe günkü 
ruznameye ithal ederiz. 

CEMİL B. (Kütahya) — Zaptı sabık hak
kında mütalâam var. 

REİS — Zaptı sabık aynen kabul edildi 
efendim. 

3. — LÂYİHALAR 

1. — Matbuata ait telgraf ücretlerine dair ka
nun lâyihası 

REİS — Efendim Heyeti Vefcileden mevrut 
levayihi kanuniyeden : Matbuata ait telgraf 
ücüratı hakkındaki lâyihai kanuniye.. Tensip 
buyurulursa Muvazenei Maliye Encümenine 
havale edelim. I 

EMİN B. (Erzincan) — Telgraf ücüratmm I 
tenzili hakkında Ertuğrul Mebusu Hamdi Bey- I 
le birlikte bendenizin de bir teklifi kanunim I 
vardır. Muvazenei Maliye Encümeninden iki { 
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aydır çıkmıyor. Bununla tevhidini teklif ede
rim. 

REİS — Efendim Emin Beyin teklifi kabul 
buyurulursa tevhiden Muvazenei Maliye Encü
menine gönderiyoruz. (Kavanini Maliyeye de 
sesleri) Kavanini Maliye Encümenine de gön
derilmesi kabul olunuyor mu? (Kabul sadalan) 
Kavanini Maliye ve Muvazenei Maliye encü
menlerine gönderiyoruz. (Hay hay sadalan) 

2. — Posta ve Telgraf Müdüriyeti TJmumi-
yesince yapılacak teşkilâta dair kanun lâyihası 

REİS — Keza, Heyeti Vekileden mevrut 
Posta ve Telgraf Müdüriyeti Umumiyesinde bâ
zı teşkilâta ait bir lâyihai kanuniye var. Posta 
ve Telgraf Encümenine sevk ediyoruz. 

4. — TEKLİFLER 

1. — Konya Mebusu Ömer Vehbi Efendinin, 
İstiklâl mahkemelerinden sudur edecek idam hü
kümlerinin Meclisçe tasdikine dair kanun lâyi
hası (2/592) 

REİS — İstiklâl mahkemelerinden sâdır ola
cak idam kararlarının Meclisten tasdikine dair 
Konya Mebusu Ömer Vehbi Efendinin, teklifi 
vardır. Tensip buyurursanız Lâyiha Encümeni
ne gönderelim. (Muvafık sesleri) 

2. — Konya Mebusu Ömer Vehbi Efendinin. 
Kazalarda birer şûrayı evkaf teşkili hakkında 
kanun teklifi (2/493) 

REİS — Her kazada bir şûrayı evkaf teşkili 
hakkında yine Ömer Vehbi- Efendinin bir teklifi 
var. Keza Lâyiha Encümenine. 

7. — MUHTELİF EVRAK 

1. — Artvin Belediye Riyasetinden mevrut 
temennii muvaffakiyet telgrafı 

REİS — Evrakı varide meyamnda Artvin 
Belediye Riyasetinden mevrut temennii muvaf
fakiyet telgrafı var. (Cevap yazılsın, sesleri) 
Münasip görürseniz "Divanı Riyasetçe cevap ya
zılsın. (Muvafık, sesleri) Divanı Riyasetçe cevap 
yazılacaktır. 

6. — TAKRİRLER 

i . — Kângırt Mebusu Tevfik Efendinin, Pa-
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ris'te temeli atılan camii şerif münasebetiyle 
Fransa Mebusan Meclisiyle Paris Belediye Riya
setine teşekkür edilmesine dair takriri 

REÎS — Kângırı Mebusu Hacı Tevfik Efen-
dinin Paris'te vazı esası merasimi icra edilen 
camii şerif münasebetiyle, Fransa Meclisiyle Be
lediye Riyasetine beyanı teşekkür edilmesi hak
kında teklifi var, münasip görüyor musunuz? 
(Münasip, sadaları) O halde Divanı Riyasetçe 
münasip surette teşekkür telgrafı yazılmasını 
muvafık görenler lütfen ellerini kaldırsınlar. 
Müttefikan kabul edildi, efendim. 

8. — SUALLER 

1. — Bitlis Mebusu Vehbi Beyin, Yunan ah
vali siyasiyesi hakkında Hariciye Vekâletinden 
sual takriri 

REÎS — Bitlis Mebusu Vehbi Beyin, ahvali 
hariciye hakkında malûmat itasına dair takriri 
var; Heyeti Aliyenize arz edilecektir. 

Riyaseti Celileye 
Gazeteler Yunan Başvekilinin sükutu ve Yu

nanistan'da ihtilâller hudusiyle malâmal olduğu 
halde Hariciye Vekâleti bu hususta hiçbir malû
mat ita etmemektedir. Binaenaleyh Hariciye Ve
kâletinden bu hususun tenvirini teklif eylerim. 

Bitlis 
Vehbi 

REÎS — Efendim, bu takrir Heyeti Aliye-
nizce sual takriri tarzında telâkki buyuruluyor-
sa Hariciye Vekâletine tebliğ edelim. Hariciye 
Vekâletine havalesini kabul edenler ellerini kal
dırsınlar. Kabul edildi, efendim. 

2. — Kütahya Mebusu Cemil Beyin, encü
menlerde kalmış olan 12 kanun teklifinin tesrii 
müzakeresine dair takriri 

REİS — Kütahya Mebusu Cemil Beyin en
cümenlerde kalan on iki teklifinin tesrii müza
keresine dair bir takriri vardır. Okunacak : 

Riyaseti Celileye 
Büyük Millet Meclisi Hükümeti bütçesinin 

varidatiyle alâkadar olduğu halde bâzıları aid-
olduğu encümenlerden çıkmış ve bâzıları henüz 
çıkmamış olan ve Nizamnamei Dahilînin mad-
dei mahsusası mucibince müddetleri mürur et
miş bulunan berveçhi zir on iki parça teklifin, 
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encümenden çıkmış olanlarının tercihan müza
kere olunmak üzere ruznamei müzakerata itha
lini ve henüz encümenlerden çıkmamış olanları
nın müstaceliyetle intacolunmak üzere aidolduk-
ları encümenlere tebligatta bulunulmasını tek
lif eylerim. 

Kütahya 
Cemil 

Zabıt 
Aded No. 

1 2 Bu seferberlik müddetine hasran 
bedeli nakdî ahzi H. 

2 58 Akaarat Vergisinin beş misline ib
lâğına dair 

3 74 Mevaddı hukukiye ve cezaiye harç
larının tezyidi H. 

4 75 Şer'iyc harçlarının tezyidi H. 
5 372 Sultansuyu Çiftliğinin füruhtu H. 
fi 384 Akaarattan alınmakta oları îenr 

vergilerine dair 
7 447 Arazi ve Müsakkafat vergilerinin 

tezyidi H. 
8 448 Hilafı kanun harekâtta bulunanla

rın cezayi nakdîlerinin beş mis
line iblâğı H. 

9 450 Hariçten ithal olunan bâzı mevad-
da tecdiden Gümrük Resmi vaz'ı H. 

10 459 Meclisi Umumi âza yevmiyelerinin 
tadilen iki liraya tenzili H. (103 
ncü Içtimada Dahiliye Encümenine 
havale edilmiştir.) 

11 554 Efradı müslimeden de bedeli nakdî 
ahzi H. 

12 799 Akaarat icarı senevileri H. 

CEMİL B. (Kütahya) — Efendiler, bende-
nizce nasıl hukuku ahalinin muhafaza ve müda
faası vazifemse; aynı zamanda hukuku Hazine
nin de müdafaa ve muhafazası vazifem icabın-
dandır. Bendeniz bu hisle mütehassis olduğum 
için; kimi Hazinenin tasarrufu ve kimi de vari
datımızın ve bütçemizin tezyidi noktai nazarın
dan müzakeresi şimdiye kadar teehhür etmiş olan 
on iki kıta levayihi kanuniyenin, bir an evvel 
müzakerelerinin icrası zımnında şu takriri ver
miştim. 

Bu levayihi kanuniyeden encümenlerden çık
mış olanlarının ruznameye ithal ve müzakeresini 
ve encümenlerden çıkmamış olanlarının da tesrii 
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muamelelerini ve Meclise şevklerini teklif cdi- j 
yorum. Çünkü, bizim varidat bütçemiz; dâvayı 
millîmizin ruhudur. 

REİS — Efendim, Cemil Bey takrirleri hak
kındaki noktai nazarlarını Meclise arz ettiler. 
Makamı Kiyasetin de bu bapta noktai nazarı 
vardır. Onu da bilhassa arz edeceğim : Nizam-
namei Dahilîmiz, Heyeti Umumiye ruznamesinin 
tâyinini Heyeti Umumiyenin karar ve kabulüne 
meşrut kılıyor. Heyeti Umumiyenizce bu bapta I 
ayrıca da karar ittihaz edilmiştir. Riyaset, bu 
karara harfiyen riayet ediyor ve bugün Heyeti 
Celilenize arz edeceğim. Ruznamede de esas mü- I 
zakereyi ihtiva eden 21 madde vardır. Fakat 
bunlardan birinci madde Murakabe Heyeti inti-
habatımn ikmali - kaç celsedir - ikmal edileme
miştir. Yani şimdiye kadar ruznamemize He
yeti Umumiyenin kabul etmesi şartiyle ithal 
edilen 21 maddeden birinci maddenin muame
lesini itmam ve ikmal bile mümkün olamamış
tır. Heyeti Cclile bu teklifi de muvafık bulursa, 
ruznamemize 12 madde daha ilâve edilmiş ola
caktır. Sonra bu sene nihayetinde tabedilip He
yeti Aliyenize tevzi edilen risale gibi, ruznamei 
müzakerat bir risale teşkil edecektir. Bu nokta
nın Heyeti Celilenizee her zaman göz önünde 
bulundurulması lâzımdır. Ve illâ müzakerattan 
bir netice istihsali imkânsız ve müteassir olur. 
Binaenaleyh, takriri reye vaz'ediyorum. Cemil 
Beyin, 12 kıta teklifinden encümenlerce mua
melesi intacedilenlerin ruznameye alınarak bir 
an evvel müzakeresi hakkındaki takririni ka
bul edenler ellerini kaldırsınlar. Cemil Beyin 
teklifi reddedildi, efendim. 

3. —Saruhan Mebusu Reşad Beyle arkadaş
larının, âzayi kiramın muhassasatına dair kara
rın eelsei aleniyede müzakeresine ve tâyini esami 
ile reye konulmasına dair takriri 

REÎS — Efendim, Saruhan Mebusu Reşad 
Beyle rüfekasmm tahsisat hakkında bir takrir
leri var : 

Riyaseti Celileye 
Mebusan tahsisatından katıyata taallûk 

eden maddenin esasen eelsei hafiyede müzakeresi I 
caiz değildir. Alelade Muvazenei Maliyeye taallûk I 
eden bu işin eelsei aleniyede müzakeresini ve tâ- I 
yini esamiyle reye konulmasını teklif ederiz. ı 
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Saruhan 
Reşad 

Gelibolu 
Celâl Nuri 
Ertuğrul Ka 

Ahmed Hamdı 
Trabzon 

Hafız Mehmed 
İzmir 
Enver 
Ankara 
Hilmi 

Kângırı 
Tahir 

Niğde 
Vehbi 

rahisarı Sahih 
Ali 

Eskişehir 

13 Mart 1338 
Kastamonu 

Sabri 
İstanbul 
Numarı 

Saruhan 
İbrahim Süreyyu 

İzmir 
Mehmed Emin Mahmud Esai 
İstanbul 
Ali Rıza 

Edirne 
Şeref 

Kozan 
Dr. Fikret 

Lâzistan 
Osman 

(O mesele hallolmuştur, ret sesleri) 

REİS — Efendim kim söz istiyorsa buraya 
kürsüye gelsin. Rica ederim müzakereyi ihlâl et
meyin. 

LÛTFt B. (Malatya) — Efendiler ikid-; bir 
bu Meclisin tahsisat meselesinin mevzuubahsedil-
mıcsi hakikaten şayanı hayrettir ve ayıptır. Bu 
mesele hitam bulmuştur; tekrarına mahal yok
tur ve mesele Hazineden sarfiyatı, müstelzim bir 
mahiyette değildir. Tâyini esamiye hacet yok
tur. Bu teklifin sureti aleniyede reddi lâ/ımgelir. 
Rica ederim reddedilsin. (Ret sesleri) 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Efendin. 
•esasen tahsisat meselesi yoktur. Bir tefsir mese
lesi vardır ve bu mesele de arkadaşımızın buyur
duğu gibi evvelce mevzuubahsolmuş ve .... 

LÛTFİ B. (Malatya) — Kapanmıştır. 
HÜSEYİN AVNİ B. (Devamla) — Kapan

mamıştır. Çünkü tefsir vukubulmuştur ve bu 
teklifi aleni celsede tâyini esamiyle reye koy
makta da bir mahzur yoktur. Herkes reyini 
versin. 

NEBlL Ef. (Karahisarı Sahib) — Bilâmüza-
kere reye. (Reye, reye sadaları) (Ret sesleri) 

REİS — Takrir sahibi söz söyliyecek efendim. 
MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ RElSt 

REŞAD B. (Saruhan) -— Efendim, bu mesele 
hakkında ittihaz buyurulan karar, Muvazenei 
Umumiyeye taallûk eder. 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Hiç et
mez.. 

REŞAD B. (Devamla) — Bu mesele, millet 
namına âhiz ve sarf edilen varidala ve sarfi
yata taallûk eder. Millet namına yapılan mua-
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melâtın da, enzarı millete vazedilmesi lâzım
gelir. Bendeniz gerek bir mebus sıfatı ile ve 
gerekse Muvazenei Maliye Encümeni Reisi sı-
fatiyle bu hususu takibe mecburum ve bu 
takip kanuni bir vazifemdir. 

LÛTFl B. (Malatya) — Bu kapanmış bir 
meseledir. Tekrar burada mevzuubahsolamaz. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Celsei 
hafiyede ittihaz edilen mukarrerat vacibülic-
radır. Celsei aleniyede icrası lâbüdolan mesail; 
kanun olarak mevkii meriyete vaz'edilecek ve 
hukuku âmmeye icrayı tesir edecek mevadda 
aittir. İki senelik tecrübemiz, tatbikatımız bu 
şekilde gittiği gibi Nizamnamemiz de celsei 
hafiyelere ayrıca bir mevki tâyin ve tahsis 
etmiştir. 

Bütçede mevzu tahsisat tâyini esamiyle ve 
reyi aleniyle ekseriyete iktiran etmezse za
ten sarf edilmez, fakat bunun her hangi bir 
vekâlete veya Meclise taallûk eder miktar
ları; bu kadrolara, maaşatm esasatma taallûk 
eden bir meseledir. Bunu tesbit etmek demek, 
para sarf etmek demek değildir. Bilâhara tâ
yini esamiye arzı ihtiyacedecek mevaddan iba
rettir. Bütçe tasdika iktiran ederken bu faslı 
mahsus da tâyini esami ile reye vaz,edilir. (Doğ
ru, sesleri) Bu mesele lüzumundan fazla tatvil 
edilmiştir. Bendenizce eğer mutlaka mevzuu-
bahsetmek arzu ediliyorsa takriri bilâmüza-
kere reye vaz'etmek, işi bitirmek lâzımgelir. 

REİS — Efendim, Nizamnamei Dahilîmiz 
Muvazenei Maliye Encümeni Reisinin arz ettiği 
gibi bütçeye taallûk eden mesailin tâyini esa
miyle reye vaz'mı âmirdir. Eğer Heyeti Âli-
yeniz karar verirse bu suretle halli de ta
biîdir. Şimdi efendim, takriri okudum. Bu tak
rir kabul veya reddedildiğine göre, iki şekil 
var, takrir reddedilirse, celsei hafiyede ittihaz 
edilen mukarreratm, Hasan Fehmi Beyefendi
nin arz ettikleri gibi, tâyini esamiyle tesbiti 
araya lüzum kalmadan kabulünü natık olacak
tır. Kabul ediliyorsa, bilâmüzakere tâyini 
esamiyle reye konmak lâzımgelir, zannederim 
mâruzâtım rüfekaca anlaşıldı. Bu takririn ka
bulünü reye vaz'ediyorum. Kabul edenler lüt
fen ellerini kaldırsın (Ret, sadaları.) Takrir 
reddedildi, efendim.... Şu halde evvelce ittihaz 
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edilen karar tâyini esamiyle tesbiti araya 
lüzum kalmadan mer'i olacaktır. 

ö. — TEZKERELER 

i . — Hiyaneti vataniye mücrimininden bir 
hışmının affı hakkındaki Kanunun tefsir edil
mesine dair Müdafaai Milliye Vekâleti tezkeresi 

REİS — Hiyaneti vataniye mücrimininden 
bir kısmının affı hakkındaki Kanunun lüzumu 
tefsirine dair Müdafaai Milliye Vekâleti tez
keresi vardır. Adliye Encümenine gönderiyo
ruz. Müsaade buyurursanız bu tefsir evvelce 
encümenden çıkmıştı. Fakat ruznamei müza-
kerata alınmamıştır. Heyeti Celile tensip bu-
yurursa bu tezkereyi de tefsir edilen ve encü
menden çıkan evrakla birlikte müzakere ede
riz. Yahut tekrar encümene iade edelim, te
zekkür buyursunlar. 

ADLİYE VEKİLİ REFİK ŞEVKET B. 
— (Saruhan) — Efendim, mezkûr tefsir Heyeti 
Umumiyenin malı olmuştur ve kitabet mev
kiinden okunmuştur. Ancak üç noktai nazarın 
müştereken bildirilmesi için tab'a sevk edilmiş, 
tabı ve tevzi olunmuştur. Binaenaleyh tab'a 
sevkı, ruznameden çıkmış demek değildir, bu
nu da ruznameye ithal edip tevhiden müzake
resini yapabiliriz, efendim. 

ALİ SÜRURİ B. (Karahisarı Şarki) — 
Gerçi Adliye Encümeninden böyle bir tefsir 
çıkmıştır ve Refik Şevket Beyin de buyur
dukları veçhile talebedilerek tevzi olunmuş
tur. Fakat bu tezkere de okunmalı ki, baka
lım tefsiri talebolunan noktalar, evvelce hallo-
lunan cihetler midir? Yoksa başka maddelerin 
halli mi, arzu olunuyor? Eğer onlar arzu olu
nuyorsa Adliye Encümenine havalesi zaruridir. 

REİS — O halde efendim, tezkereyi Meclisi 
Âliye aynen arz ©diyorum. 

B. M. M. Riyaseti Celilesine 
Divanı harbleree vazaif ve faraizi askeriye

ye ait efali cürmiyeden dolayı mahkûm edilmiş 
bulunanlardan bâzılannm, «Hiyaneti vataniye» 
mücrimlerinin affına mütedair Kanunu ahir ah
kâmından istifade ettirilerek tahliye kılındık
ları cereyan eden muamelâttan müsteban olmak
ta bulunmuş ve Garp Cephesi Kumandanlı
ğından ahiren vâki olan işarda harb devam 
ederken harekâtı harbiye mücrimlerinin affı 
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gayrikabili telâfi olan eeraimi harbiyenin teza-
yüdünü intacedeceği emri aşikâr bulunduğu ci
hetle harb mahkûmlarının cezadan vareste bı-
rakılmamaları talebedilmiş olduğundan ve hi-
yaneti harbiye mücrimleriyle harb mücrimleri
nin mahiyeti cürmiyeleri itibariyle yekdiğerin-
den müstakil ve farklı olmasına nazaran hiya-
neti harbiye cürümlerinin harekâtı harbiye cü-
rümleriyle karıştırılmaması lüzumu kanuniyeti 
derkâr bulunmuş olduğundan harb mücrimle
rinden sehven tahliye edilenler mevcutsa tas
hihi muamele edilmesi, ieabeden kumandanlık
lara tamimen tebliğ edilmiş ise de, Büyük Mil
let Meclisinde derdesti tefsir bulunduğu cüm-
lei mesmuattan olan marülarz Af Kanununun 
esnayı tetkikinde bu cihetin tavzihan tattıtı ka
rara alınması hususunun teminine müsaadei Ce-
lilei Riyasetpenahilerinin bidiriğ buyurulması mâ 
ruzdur. 13 . I I I . 1338 

Müdafaai Milliye Vekili 
Kâzım 

HAKKI HAMİ B. (Sinob) — Efendim, hi-
yan eti vataniye mücrimininden bir kısmının af
fına dair Heyeti Celileniz tarafından neşredilip 
de bâzı fıkralarının tefsiri zımnında Encümeni 
Adliyeye gönderilmiş olan kanunun tefsirinde 
hatırımda kaldığına nazaran encümenin ekseri
yeti divanı harb mukarreratınm bu afta dâhil 
olmadığı kanaatinde tecelli etmiş ve akalliyet-
te kalan belki bir veya iki kişi dahi, divanı 
harb mukarreratınm bu afta dâhil olmasını 
dermeyan etmiş ise de Iher halde ekseriyet di
vanı harb kararlarının bu af kararına dâhil olma
ması merkezindedir. Binaenaleyh bu tefsir 
hakkında Encümeni Adliyeden çıkıp ruzname-
ye ithal edilmiş olan o tefsirin müzakeresi es
nasında şüphesiz akallıyette kalanların noktai 
nazarları huzuru âlinizde arz edileceği gibi ek
seriyetin noktai nazarı da ayrıca izah edilece
ğinden bittabi aftan istifadeleri lazımsa Heyeti 
Celileniz. onu da ilâve eder. Yalnız şunu da He
yeti Aliyenizden istirham ederim ki; bu tefsirin 
Meclisten çıkması çok gecikmiştir. Bu Af Kanu
nunun tarihi nîeşrinden bugüne kadar 3 - 4 ay ol
duğu halde maatteessüf tefsirinin gecikmesinden 
dolayı aftan istifade etmesi katı olan yüzlerce 
adam bugün mevkuf bulunuyor. Bunların mev-
kufiyetini velevki bir saat olsun bu kanunun ka
bul ve neşrindfen sonra teehhüre uğratmak, doğru 
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bir şey değildir. Bendenizce Af Kanununun tef
sirine dair olan kısmın bütün mevadda tercihan 
müzakeresi her halde daha muvafık olur ve bu
nun ona taallûku vardır. Adliye Encümenine da
hi gitsie şüphesiz Meclisi Âlinizin verdiği bir ka
rar dairesinde gelecektir. Binaenaleyh encümen
den iadesine kadar diğerini tehir etmek ve bu
nu da encümente göndermektense Heyeti Celile 
ikisini birleştirsin, her şeye tercihan, bunu na
zarı itibara alsın. Basit ve ehemmiyetsizdir. Bi
naenaleyh her şeyden evvel bunu ilk defa olarak 
intaöetsin. Bunu istirham ediyorum. 

MUSTAFA SABRÎ Ef. (Siird) — Efendim, 
Af Kanununda harb mücrimleri aftan istifade 
edemiyeceklerdir. Bu tezkere buna şâmil değil
dir. Adlice Encümeninde bu mesele müzakere 
tedildiği zaman, encümen askerî mücrimleriyle 
harb firarilerinin istifade edemiyeceklerine dair 
tefsirde bulunmuştu. Binaenaleyh buna şâmil 
değildir. 

REÎS — Efendim, bu bapta başka söz isti-
yen var mı? 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Bu tef
sir mahiyetindedir. Zannederim ki, bunun Adli
yle Encümenine gitmedikten sonra burada halli 
mümkün değildir. 

REİS — Efendim, Hakkı Hami Beyin bir 
teklifi vardır. Diyorlar ki, bu tezkere Adliye En
cümeninden tetkikatı ikmal edilmiş olan Af Ka
nununa ait tefsirle birlikte Heyeti Umumiyede 
bir an levvel müzakere, edilsin. Hüseyin Avni Be
yin teklifi encümene iadesiyle tevhiden müza
keresi ve ^innetice Heyeti Umumiyeye sevkı 
merkezindedir. (Doğru sesleri) Bunları reyi 
âlinize vaz'edeceğim. Hangisini kabul ederseniz 
ona göre hareket edeceğim. 

Riyaseti Celileye 
t§bu tezkerenin tefsirle* tevhiden diğer me

vadda tercihan müzakeresini arz ve teklif eyle
rim. 

Sinob Mebusu 
Hakkı Hami 

REİS — Bunu kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın. (Hayır sedaları) Reddedilmiştir ef fen
dim. Şu halde tevhiden encümene iadesi. (Müs
taceliyetle sedaları) Müstaceliyet karariyle en-

I cümlene havalesini kabul buyuranlar lütfen el-
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lerini kaldırsın. Ekseriyetle kabul edilmiştir 
efendim. 

Nizamnamei Dahilî ile İrşat encümenleri he
nüz reis ve mazbata mubarrirleriyle kâtiplerini 
intihabetMedikleri için muamelât teehhür ediyor. 
Senei âtiyeden müdevver evrakı bile teslim ve 
tesellüm mümkün olamadı. Binaenaleyh; bu en
cümenlerden rica (ederim. Reisleri ile mazbata 
muharrirlerini ve kâtiplerini intihap buyursun
lar. 

9. ~ ÎSTÎZAH 

i. — Maraş Mebusu Tahsin Beyin, Maraş 
Mutasarrıfı Refet Bey hakkında Dahiliye Vekâ
letinden istizah takriri. 

REÎS — Maraş Mebusu Tahsin Beyin, Maraş 
Mutasarrıfı Refet Beye dair Dahiliye Vekâletin
den istizah takriri var, Heyeti Celilenize arz edi
lecektir. 

Takrir sureti 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Sabık İsparta ve lâhik Maraş Mutasarrıfı Re
fet Beyin memuriyeti sabıka ve haliyesi esnasın
da vukua getirdiği seyyiat ve yolsuzluklarından 
bahsile ve madde iraesi suretiyle Riyaseti Celile-
lerine takdim olunup Mart 1338 tarihli celsesin
de alelûsul Dahiliye Vekâleti muhteremesine ha
vale buyurulmuş olan sual takririne Vekâleti mü-
şarünileyhaya havalesi arasından bir haftadan 
ziyade mürur ettiği halde elyevm cevap verilme
miş ve mumaileyh hakkında da bir muamele ya
pılmamış olunduğundan takriri mezkûrda mev
zuu sual olan esbabın istizaha kalbini teklif eyle
rim. s 

1. İsparta'da yakalanan koyunlardan birkaç 
bin adedini menfaati namına aşırıp mevcudunu 
dört bin küsur raddesinde göstererek mahkemeyi 
iğfal ve Demir Alay mensubiyle sirkate ictisar et
miş olduğu mülkiye müfettişinin tahkikatiyle sa-
bift olarak azledildiği halde cevazı istihdam kararı 
istihsal etmeden azlinden bir mah sonra Maraş'a 
tâyin olunması esbabı nedir? 

2. İsparta'da Müdafaai Hukuk Cemiyeti na
mına ashabı tarafından teberru edilmiş olan kırk 
bin kiloya yakın tütünü adamları marifetiyle sat
tırarak intifa ettiği halde mazisi bu kadar kirli 
ve lekeli olan bir memurun ehemmiyeti mevkiiyesi 
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derkâr olan Maraş'a tâyin ve elyevm orada istih
dam edilmesi neden icabetmektedir? 

3. Bu kere Maraş'tan hicret eden Ermenile
rin her birinden.otuz madenî liraya yalan vesika 
bedeli olarak seyyahat vesikası verildiği ve Maraş 
Şark Halı Kumpanyası Müdürü Rum Aşil'den 
aldığı zikıymet halı mukabilinde merkumu muha
fızlarla Haleb'e gönderip intifa eylediği Vekâlete 
tarafımdan ihbar ve sual varakasında da beyan 
edildiği halde bu ihbar ve müracaata neden dolayı 
sükûtla mukabele olunmaktadır? 

4. Huzuzatı şahsiyeşi için rakı imal ve fü-
ruht ettirdiği ve bütün evkatını kumarhanelerde 
geçirerek vazifesini şunun, bunun eyadisine terk 
ve kesretle istimal ettiği küulün dimağında husu
le getirdiği tesiri marazi kendisini hiçbir işte sa
hayı muvaffakiyete isal edememekte olduğu ve 
usulü idare de takibettiği gayrişuuri ve gayri-
mantıki efal ve hareketi icraiyesi Vekâlete ber-
tafsil bildirildiği halde Dahiliye Vekili muhtere
minin buna karşı lakayt kalması neden münbais-
tir? 

5. Mutasarrıfı mumaileyhin Maraş'taki sey-
yiatı şahsiyesinin amillerinden olan Jandarma 
Kumandanı ve Mutasarrıf Vekili İbrahim Ethem 
Efendinin birçok suihalini Jandarma Umum Ku
mandanlığına ve Dahiliye Vekili Muhteremine su
reti resmiyede bildirdiğim ve bâzı makamattan 
vâki olan istilâmat üzerine de mumaileyhin haki
katte fena bir Hükümet adamı olduğu tahakkuk 
etmiş ve bunun üzerine de mutasarrıflık vekâle
tiyle vazifei asliyesinden çektirilmiş ve tah
kikatı Anteb Jandarma Kumandanlığına havale 
edilmiş olduğu halde evvelce tahkikata memur 
edilmiş olan Kozan Jandarma, Kumandanının 
müştekâanh ibrahim Ethem Efendinin hemşeh
risi ve mektep refiki olmasından nâşi yapacağı 
tahkikat da bitaraf olamıyacağı Vekâlete ve Jan
darma Umum Kumandan Vekili Refet Beye de-

i faatle söylenildiği ve bu müracaatın da muhik gö-
| rülerek Kozan Jandarma Kumandanının tehiri 

azimeti kararlaştırılmış olduğu halde munıailyeh 
vekâlet makamını iğfal ederek Kozan Jandarma 
Kumandanının daha evvelce hareket etmiş olma
sından bahsile Anteb Jandarma Kumandanının 
izamından sarfı nazar olunarak bu vesile ile Ma
raş Jandarma Kumandanının setri seyyiat] için 

| meslek gayretkeşliği ile zavallı ve masum halkın 
| feryat ve şikâyatınm şahsi tesir altında imha 
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edilmek istenilmesine ve Anteb, Maraş'a dalıa ya
kın bir liva olduğu halde az masrafla yapılması 
mümkün olan bu tahkikata daha uzak mesafede 
bulunan Kozan Jandarma Kumandanının gönde
rilmesi suretiyle Hazinenin zarardide olmasına ve 
Jandarma Dairesinin yekdiğerini mütenakız ve 

5 iğfalkârane muamelâtına Vekâletin sükût ve iğ-
mazı ayın etmesi haysiyeti idare ile kabili tevfik 
midir? Mâruzâtı ânifenin müstaceliyet kararı ile 
Dahiliye Vekâletinden istizah buyuralmasım arz 
ve istirham eylerim. 

18 . I I I . 1338 
Maraş Mebusu 

Tahsin 

REİS — Efendim Dahiliye Vekâletinden 
istizah kabul buyuruluyor mu? Kabul edenler lüt
fen ellerini kaldırsın. (Müstaceliyetle kabul ses
leri) Müsaade buyurun efendim, arayı anlaya
madım, tekrar ediyorum. İstizahı kabul buyu
ranlar lütfen el kaldırsın. İstizah kabul edildi. 
Dahiliye Vekili Bey buradadırlar bu istizaha ne 
zaman cevap verecekler. 

DAHİLİYE VEKÂLETİ VEKİLİ VEHBİ B. 
(Karesi) — Efendim, bu vakayiin bir kısmı bir 
buçuk seneliktir. Onun için müsaade buyursun
lar, Fethi Bey yoldadırlar. Geldikleri zaman o 
kısmı için cevap versinler. Arzu buyurulursa 
son kısmına bendeniz cevap veririm. Evvelkine 
aidolan kısmına Dahiliye Vekili asîli Fethi Bey
efendi cevap verirler. 

REİS — Efendim Vekili aslinin vüruduna 
kadar istizahı tehir edeceğiz değil mi? Tehiri 
kabul edenler ellerini kaldırsın, tehiri kabul 
edildi efendim. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Efen
dim malûmuâliniz bütçe müzakeresine başlandı. 
Bütçenin esnayi müzakeresinde arkadaşlarımız 
istediği şekilde istediği kadar söz söyliyebilir. 
Bütçe müzakeresinde istizahın zam ve ilâve olu-
namıyaeağmı nizamnamemiz sarahaten göste
riyor. Binaenaleyh; bendenizce böyle istizah 
takrirleri bütçe müzakeresi esnasında verilmez. 
Arkadaşımız istediği kadar vekilden istizah ve 
sual edebilir. 

REİS — İstizah kabul edildi efendim. 
2. — Erzurum Mebusu Salih Efendi ile ar

kadaşlarının aşar mültezimlerinin tecilleri hak
kında Dahiliye ve Maliye Vekâletlerinden istizah 
takriri 
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| REİS — Kütahya Mebusu Cemil Beyin mes

kukâtı mağşuşeye dair Maliye Vekâletinden sual 
takriri var, Maliye Vekâletine havale ediyoruz. 

2. — Erzurum Mebusu Salih Efendi ile arka
daşlarının aşar mültezimlerinin tecilleri hakkın
da Dahiliye ve Maliye Vekâletlerinden istizah 
takriri 

REÎS — Süleyman Sırrı Beyin şimdi Nizam-
namei Dahilînin sarahati hakkında vâki olan be
yanatına rağmen Erzurum Mebusu Salih Efen
dinin Dahiliye ve Maliye vekâletlerinden istizah 
takriri vardır. 

16 Mart 1338 
Riyaseti Celileye 

Dün «Yeni Gün» bugün de (Hâkimiyeti Mil
liye) gazetelerinde şöyle bir ilân manzum ucu
bemiz olmuştur. 

Tarihi ilândan itibaren iki hafta zarfında 
âşaı-dan olan bakıyei deyinlerini defaten ver
mek ve yeni aşara mahsuben aynı müddet zar
fında lâakal bin lira depozito ita eylemek üzere 
senei haliyo de aşar iltizam etmek istiyen mül
tezimlerin tecillerinin Heyeti Vekılece takarrür 
ettiği Dahiliye ve Maliye Vekaleti eelilelerinden 
işar Duyurulmuştur. 

Dahiliye, Maliye vekâletlerinin işgal ettirdi
ğimiz arkadaşlarımız ve bunların rey ve karan 
müstacellerine iştirak eden diğer vekiller kendi 
salâhiyetlerinin derecesini anlamadıkları veya 
anladıkları halde bililtizam Meclisi Âlinin salâ
hiyetini ihlâle tasaddi eylemişlerdir. Mahaza, bu 
mütecaviz ve taşkın hareketleriyle de tedricen 
mutlâkiyete, veya diktatörlüğe doğru yürümekle 
umum milletin hukuki kanunisine tecavüz eyle
diklerinden dolayı şimdilik Maliye ve Dahiliye 
Vekillerini istizaha davet eyleriz. 

Büyük Millet Meelisi âzasından 
Erzurum Ankara 

Mehmed Salih Hacı Mustafa 
Kângırı 

Hacı Tevfik 

ABDULLAH AZMİ Ef. (Eskişehir) — De
minki istizahın tehir meselesini tebliğ etmediniz. 

REİS — Evet tehir kabul edildi efendim. 
Nizamnamenin sarahati bir, iki dakika evvel 
Heyeti Aliyenize arz edildi ve Salih Efendinin 

I istizah takriri de manzum âliniz oldu. 
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HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Efendim 

iki haftada yapılacak bir şeydir. 
REİS — İstizahı kabul edenler lütfen el kal

dırsın. Anlaşılmadı. Efendim tekrar reye vaz'-
ediyorum. İstizahı kabul edenler lütfen el kal
dırsın. Kabul edilmedi efendim. 

2. — AZAYI KİRAM MUAMELÂTI 

1. — Murakabe Heyeti intihabının itmamı 

REİS — Bundan evvelki içtimaımızda Mura-. 
kabe Heyeti intihabı icra edilmişti. Fakat nisabı 
ekseriyet hâsıl olamadığından intacedilememişti. 
Şimdi bu intihabı ikmal edeceğiz. Lütfen rey
lerinizi istimal buyurun, efendim. Bu sefer in
tihap izafi olacaktır. Nazarı dikkati Âlinizi 
celbederim. 

ALİ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — O halde ekse
riyeti kazanan kimlerdir? Okunsun. 

REİS — En fazla rey alanların esamisini 
okuyorum. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Efen
dim, ikinci intihapta ekseriyet yoktu. Onun 
için bu şimdiki intihap ikinci intihaptır. Yani 
izafi değil... 

REİS — Söz istiyen varsa vereyim, Yusuf 
Ziya Bey bir şey söyliyecekmisiniz? 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) — Hayır. 
CEMİL B. (Kütahya) — Reis Bey, bendeniz 

söz isterim. Efendiler murakabe heyetinin ikin
ci intihabında ekseriyet olamadığından bu inti
hap üçüncü intihabolacaktır. Fakat ikinci in
tihapta ekseriyet olamadığından dolayı intihap 
keenlemyekündür dediler. Lâkin Meclisin saat
lerinin, dakikalarının ne kadar kıymetli oldu-
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ğunu nazarı itibara alırsanız ekseriyeti izafiye 
ile kabulü lâzımdır. (Zaten öyle, sesleri) bunu 
istirham ederim. Yok ikinci intihabı kabul et
miyorsanız o başka... 

REİS — Efendim, bu intihabın reyi izafi 
ile olmasını kabul edenler lütfen el kaldırsın. • 
Kabul edildi. Fazla, rey alan esamiyi okuyaca
ğım : 

Necati Ef. (Lâzistan), Ali B. (Karahisarı 
Sahib), Dr. Fikret B. (Kozan), Hulusi B. 
(Karahisarı Sahib), Mehmed Şükrü B. (Karahi
sarı Sahib), Abdülgafur Ef. (Karesi), Neşet B. 
(İstanbul), Celâl B. (Genç); İsmet B. (Ço
rum), (Bir daha olaeak, sesleri) Yoktur efen
dim bunlara nazaran reylerinizi istimal buyu
run. 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) —• Efendim, reyi 
izafide iki misli, ekseriyette kalanların esa
misi okunacak. O iki misil üzerine intihap ya
pılacak. Bir misil okunursa rey onun üzerine 
verilir ve onun mânası kalmaz. . 

REİS — Ziya Beyin, hakları vardır. Bir zü
hul olmuştur. Zı'fa iblâğ için devam ediyorum: 
Ferid B. (Çorum), Faik B. (Edirne), Rıza B. 
(İstanbul), Süleyman Sırrı B. (Yozgad), Sıd-
dık B. (Çomum), Yahya Galib B. (Kırşehir), 
Salih E t (Erzurum), Fuad B. (Bolu). Zanne
derim, zııf adedi ikmal olundu. (Ara istihsaline 
başlandı.) (Bakur'a Mehmed B„ (Gümüşane), 
Celâl B. (Trabzon), Cevdet B. (Kırşehir), tas- * 
nifi araya memur edildiler.) Efendim celseyi on 
dakika teneffüs etmek üzere tatil ediyorum. 

(Hitamı Celse ; saat : 2,45 sonra) 
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REÎS — îkinci ReİBvekili Musa Kâzım Efendi Hazretleri 

KÂTİP : Hakkı Bey (Van) 

REÎS — Ekseriyet hâsıl oldu. Celseyi açıyo
rum. 

10. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1. — Mükellefiyeti nakliyei askeriye kanunu 
lâyihası ve Müdafaai MİUiye ve Muvazenei Mali
ye encümenleri mazbataları. 

REİS — Mükellefiyeti nakliyei askeriye Ka
nununun ikinci maddesinin müzakeresine başlı
yoruz. Hakkı Hami Bey; söz sizindir. 

HAKKI HAMİ B. (Sinob) — Efendim, ikin
ci madde de mükellefiyet -iki kısım olmak üzere 
gösteriliyor. Bunlardan bir kısmı ki, maktudur. 
Siyyanen herkes verecektir. Ve kısmı müterak
ki de burada tadat edilen arazi, emlâk ve saire 
mutasarrıflardan vergileri nispetinde zirdeki 
cetvel mucibince kısmı maktua ilâve etmek sure
tiyle istifa edilecektir, deniyor. Bendeniz kıs
mı maktuun encümenin teklifi veçhile umuma 
teşmilinden ziyade hiç olmazsa köylülerin kısmı 
maktudan istisnası ve kısmı müterakkiden mü
kellefiyete tâbi tutulması taraftarıyım. Köylü
nün kısmı müterakkiye tâbi olmıyan kısmının 
hiçbir şeyi yoktur demektir. Binaenaleyh hiçbir 
şeyi olmıyan bir kimseden elli kuruş değil, elli pa
ra istemek fazla bir şeydir. Sonra emlâk ve ara
zisi bulunanlardan şüphesiz herkes gibi onların 
da şu nispet dairesinde hissesine isabet eden ne 
ise verir ve bu zaruridir. Sonra efendiler mad
denin bu suretle tadiline dair ayrıca bir teklif ve
receğim. Bu tarzda maddenin kabulünde mahzur 
vardır. (Emlâk, Arazi ve Temettü vergileriyle 
Ağnam Resminin maa zamaim baliğ olduğu mik
tarına göre berveçhiâti nispetler dairesinde tarh 
ve istifa olunur) deniyor. 

Efendiler; bizim memleketimizde bilhassa 
köylerde emlâk ve arazi vergileri maatteessüf 
fiilen mutasarrıfların üzerinde değildir. Mese
lâ ben filân yerdeki tarlanın ba tapu mutasar

rıfı ve filân yerdeki meskenin ba tapu muta
sarrıfı ve maliki olduğum halde hakikatte bunun 
sahibi başkasıdır. Hattâ öyledir ki, mülk on ele 
geçmiştir. Her nedense tahrir muamelesi ya
pılamamış ve sahipleri Hükümete müracaat ede
rek bu muameleyi ikmal ettirmediklerinden do
layı mütemadiyen vergisi başkasının üzerine 
çıkmakta, fakat araziyi diğer bir adam ekmek
te ve haneye de tasarruf etmektedir. Bundan 
dolayı bakayada kalan birçok paranın bu yüz
den kaldığı, zannederim Maliyt Vekâletinin 
nazarı dikkatini celbetmiştir. Etmemiş ise her 
halde celbetmesi lâzımdır. Bu itibarla buraya 
bir fıkranın ilâvesi lâzımdır. 

Bir de ağnamda böyledir. Bir köyde esas 
olarak beş reis kabul edileceğine nazaran ben
deniz bu resmin maddeden tayyı taraftarıyım. 
Fakat şayet kabul edilecek olursa bir köyde bir 
adamın beş, diğerinin on, ötekinin yüz. Böyle 
müteferrik ağnam tadatta, köyde iki kişinin 
üzerine yazılır. Binaenaleyh bu husus nazarı 
dikkate alınarak buraya bir fıkra ilâve edilmi-
yecek olursa kısmı müterakkiye aidolan kısım
da malûmu âliniz meselâ üç tane olursa az, beş 
tane olursa daha çok vergi ile mükellef olaca
ğından bundan birçok efrat vardır ki, mağdur 
olacak. Kim mağdur olacak? Haddizatında 
davar sahibi olmıyan, hiçbir davarla alâkası ol
mıyan ve ancak diğer bir zavallı nasılsa üç, 
beş koyununun muameleyi kaydiyesi kendi üze
rine icra edilmesinden dolayı fuzuli olarak pa
ra verecektir. Onun için bunu istirham ederim. 
Bu cihet nazarı dikkate alınsın. Onun için de 
bir tadil teklifi takdim edeceğim. Her iki şe
kilde kabulü halinde bir dereceye kadar servet 
sahibi olmıyanlarm böyle bir vergiye tâbi tu
tulmaktan istisna edilmesi muvafık olacaktır. 

ALÎ SÜRURÎ E l (Karahisarı Şarki). — 
Efendim, ikinci madde olmak üzere matbu lâ-
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yilıada beşinci madde görünüyor. Mükellefi
yeti nakliyeyi, Muvazene Encümeni iki kısma ayı
rıyor. Birine maktu, diğerine müterakki diyor. 
Kısmı maktu ile mükellef olanları sayarken; 
«Her şahıs veya şirket» diyor. Bendeniz bura
daki şirketin mânasını anlamıyorum. Şimdi 
her şahıs ferden ferda, zammı maktu ile mü
kellef olmuş iken bu ibare iki kişinin akdi şir
ket ederek bir dükkânda oturmalarından dolayı 
tekrar yine maktu namiyle bir kat daha mü
kellef olmalarını intaceder. Böyle bir neviden 
olan mükellefiyetin bilâ sebep tekerrürü asla çayı 
kabul değildir. Kısmı maktuun, köylerde elli, 
şehirlerde yüz olması için geçen celsede Şükrü 
Efendi Hocamız biraz itiraz buyurdular. Biraz 
meseleyi fıkhiyeye istinadettiler. Fakat bende
niz zannediyorum ki; şu kanun evvelce fiilen tat
bik olunan mükellefiyeti nakliye de vukua gelen 
adaletsizliği bir tamir ve telâfi mahiyetindedir. 
Yani şimdiye kadar mükellefiyeti nakliye hemen 
yüzde doksan altı denilecek kadar köylülere tah
mil olunmuş ve şehirliler müstesna kalmıştır. 
Önün için o haksızlığı bir dereceye kadnr olsun 
tamir etmek üzere her halde şehirli bir adamla 
köylü bir adam arasında böyle bir nispet aramak 
lâzımdır. Binaenaleyh köylerde elli, şehir ve ka
sabalarda yüz olması muvafıktır. 

Kısmı müterakkiye gelinee: Muhtasaran. arz 
edeyim ki; kısmı mütarakkinin matrahı olmak 
üzere esas addedilen tekâliften behemehal ağnam 
resminin tayyedilmesi lâzımdır. Efendiler bili
yorsunuz ki; köylüler esasen arazisinden hiçbir 
şey isitfade edemez. Köylünün emeğini sonra 
zahirenin rayicini nazarı itibara alınız, eline ge
çecek hiçtir. Bir parçacık istifade edici bir şey 
varsa o da ağnamdır. Şimdi, ağnam için zaten 
haddi lâyıkmda verilen bir mükellefiyeti böyle 
bir mükellefiyeti nakliye için de bir esas ittihaz 
ederseniz köylüyü niye mağdur bırakmış olacak
sınız. Sonra mikyaslara geliyorum, yüz kuruştan 
bin kuruş küsuru için on, bin bir kuruştan iki 
bin kuruşa kadar beher yüz kuruş ve küsuru 
için on beş alınacaktır, deniyor. Şimdi bir kere 
bu nispetlerde ipham vardır. Yani şu şekilden 
bendeniz anlamıyorum ki; Muvazene Encümeni 
acaba bu 2 - 3 - 4 ncü satırlarda bin kuruştan 
iki bin kuruşa kadar beher yüz için on beş de
mekle ne kastediyor? Yani bin kuruşa kadar olan 
vergi nispetinde bir kere on verecek^sonra bin 
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ile iki bin arasındaki vergisi için de yüz de on 
beş mi, verecektir? Yoksa iki bin kuruş vergisi 
olan bir adam yüzde 15 hesabiyle üç yüz kuruş 
mu, verecek? (Evet, sadaları) öyle ise bunda 
katiyen mantık ve nispet yoktur. (Maktu keli
mesi var, sadaları) Hayır, maktu kelimesi çizil
miştir. (Vardır, sadaları) Encümen çizmiştir. 
Malûmuâlilaridir ki, eskiden beri böyle nispet 
dairesinde va s'olunan tekâlifte tekâlifin miktarı 
arttıkça nispet azalır. Muvazene Encümeni ise 
bunun aksine bir mantık yürüterek bin kuruşa, 
kadar olanlardan yüzde on alıyor, iki bin kuruşa 
kadar oıılanlardan yüzde on beş alıyor. Bendeniz 
bu nispeti anlamıyorum. Eğer Hükümetçe öte
den beri cereyan eden teamüle bakılırsa bu nis
petin azalması lâzııngelir. Fakat bendenize ka
lırsa bu nispetin; tekâlifin miktarı arttıkça nis
petin ne artması lâzım, ne eksilmesi lâzımdır. 
Çünkü elimizde bir mikyas vardır. Yüzde şu nis
pette alacağız. Binaenaleyh kendisinin vermekte 
olduğu tekâlif kaç kuruş ise o nispette verecektir. 
Onunla beraber bir kanun vaz'edilince yalnız va
ziyeti düşünmemeli, biraz da sureti tatbikini dü
şünmeli, Şu (A) (B) fıkralarının hüsnü tatbik 
edileceğine kimin itimadı var? Katiyen bu kabil i 
tatbik değildir. Hiçbir malmiemuru şu fıkraları 
şu şekli ile hüsnü tatbika muvaffak olamaz. Farz 
edelim, bin lira kıymetinde olan bir dükkân senevi 
yüz lira icar getirirse, iki bm lira kıymetinde 
olan bir dükkân da âzami iki yüz lira getirir; 
hattâ yüz seksen getirir. Şu nispet yani temin 
olunan menafim nispeti de icabettirir ki, bu nis
petler, tekâlif çoğaldıkça katiyen, tezayüdetmeıne-
lidir. Binaenaleyh bendeniz bir takrir veriyo
rum. Köylerde şu matrah addolunan tekâlifin 
yüzde onu nispetinde alelıtlak kaça baliğ olursa -
isterse on bine çıksın - yüzde ondur. (B) fıkra
sında da arz ettiğim mahzur vardır. Ve şehirli
lerle köylüler arasında böyle bir fark aramak 
lâzım olduğunu arz ettim efendim. O mâruzâtıma 
müsteniden takdim edeceğim takrirde şehirlilerde 
de matrah olan tekâlifin yüzde yirmisi nispe
tinde olarak kabulünü rica ederim. (O) fıkrasına 
gelince bunda diyor ki : (Birinci maddedeki sin 
ve maluliyet istisnaları müterakki mükellefiyete 
şâmil değildir.) Malûmuâliniz. birinci madde1 

başka bir şekil almıştır.. Burada istisnalar var. 
Bunlar çok mühimdir. İstisna olunacak sınıflar 
da ayrı, ayrı fark gözetmek lâzımdır. 
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Meselâ : Bugün hizmeti askeriyesini bilfiil 

yapmakta olanların her halde kısmı maktudan 
da, kısmı müterakkiden de istisnası lâzımdır. 
Diğer bir kısım da bulunabilir ki: Yalnız kısmı 
müterakkiden istisnası icabeder. Onun için bu 
gibi müstesnaların böyle (C) fıkrasiyle ifadesi 
kabil değildir. Bu istisnaları müstakil bir madde 
ile yani bu maddeyi takibedecek bir madde ile 
muvazzah bir surette tesbit etmelidir. Bir de 
efendim gerçi bir lâfız farkıdır. Fakat arz ede
yim «kısmı maktu ve kısmı müterakki» deniyor. 
Bendeniz müterakki kelimesini pek muvafık gör
müyorum. Bu müterakki yerine (nispî) demek 
daha muvafıktır. Birisi maktudur. Birisi ııis-
pîdir. (Hayır sadalan) Böyledir efendim.. Yüz
de §u kadar alacağız diyoruz. Binaenaleyh nis-
pîdir, zannederim. Bunu encümen de reddetmez. 
Müterakki tâbirinden ise maktua mukabil olmak 
üzere her halde nispî tâbirinin tercihi lâzımdır. 

TEVFİK RÜŞDÜ B. (Menteşe) — Arkadaş
lar; bu maddeyi iki noktai nazardan mütalâa et
mek lâzımgelir. Biri hal ve zamanı muhakeme 
ederek, bir de maddeyi bu husustaki kavaidi 
ilmiye ile mukayese ederek muhakeme etmek 
icabeder. Encümenin müterakki fikrini düşün
düğünden dolayı .pek müteşekkirim. Ancak iti
raf etmeye mecburum ki, burada müterakki ver
ginin tıpkı Gavid Beyin Harb Kazançları Ka
nunu gibi ismine muğfil diyedeğim; çünkü esas 
maksadı temin etmiyen ve halka yalnız harb ka
zançları gibi hakikaten halktan müstefidolanlar-
dan vergi alınır gibi görünen ve fakat esas mak
sadı temin etmiyen bir şeydir. Çünkü müterakki 
vergi ile vbu maddedeki esasata dikkat olunursa 
görülüyor ki, esas temettü ve ağnamdır. Ölçüle
rinde müterakki vergi mevzu olımyan irat naza
rı itibara alınmamış esaslar üzerine kurulmuş
tur. Binaenaleyh temeli çürüktür. 

İkincisi çok temenni ettiğim ve şiddetle ta
raftar olduğum müterakki vergiyi bir an evvel 
vaz'etmek için her halde bu kanundan evvel te
mettü ve emsali vergide olması lâzımgelirdi. Esa-
sat pek çürüktür. Binaenaleyh hakiki, ilmi esa(-
sat nazarı itibara alınarak bu maddeyi tetkik ve 
tenkid etmek lâzım gelirse tutulabilecek pek az 
ciheti vardır. Ancak Meclisin sebebi içtima', ve 
vücuduna intikal, ettiğim vakit düşünüyorum ki, 
vazifemiz memleket dahilindeki düşmanı koğmak 
ve memleketin hâkimiyetini bir an evvel temin 
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etmektir ve bu memleketi daima idare edecek, 
memleketin içtimaiyatı nazarı dikkate alınarak 
yapılacak kanunların, ilmî, müstemir ve müsta
kar kanunların tedvin ve takninini biz düşman
ları kovduktan ve memlekette milletin hâkimiye
tini temin ettikten sonra gelecek olan Meclisi 
müessisana ait bir vazife telâkki ediyorum. Ve 
kendimizi yalnız bir Meclisi Harbolarak görü
yorum. Çünkü tarih şahittir ki, bizim gibi top
lanmış olan meclislerin mukadderatım onların 
en iyi niyetlere istinaden tanzim ettikleri ka
nunlar, maddeler değil, ona hücum eden düş
man, cephelerdeki muharebat tâyin eder. Tali
leri cephelerdeki muvaffakıyata bağlıdır. Sözü 
uzatmamak için çok misal göstermek istemem. 
Fakat pekâlâ biliyorsunuz k i ; birçok ve en tabiî 
haklarını müdafaa etmek için milletler ayaklan
dıkları vakit maalesef onların en çok hüsnüniyet 
gösterenleri bile cephedeki ademimuvaffakiyet-
leriııden dolayı iş göremediklerini bize ispat edi
yorlar. Şu halde her şeyden evvel bu teklifi mu
vakkat bir kanun mahiyetinde telâkki ederek 
bugünkü ihtiyaca cevap veriyor mu? Vermiyor 

mu? Diye düşüneceğiz. Bugünkü ihtiyaca cevap 
vermek şudur ki, alelacele harbin muvaffakiye
tini temin edecek olan nakliyatı her tarafa teş
mil etmek ve bütün vasaiti âzami faaliyete ge
tirmek tekmil milleti harbin muvaffakiyeti için 
seferber haline getirmektir. Bu itibarla esası 
doğru olmasa dahi yine istisna edecek ufak nok
talarımız vardır. O da hakikaten herkesten ev
vel işte işine atılmış ve her gün vazifesini yap
makta olan kütlelerdir. Onları zaten vazifelerini 
ifa etmeleri dolayısiyle istisna etmek lâzımgel-
diği gibi memleketin muhtacolduğu ve istisna 
ettiği istihsalât itibariyle de yine istisna etmek 
icabeder. Demek istiyorum ki, köylüler için bu
rada yüz bir kuruştan değil, hiç olmazsa iki yüz 
birden başlamalıdır. Demek istiyorum ki ; üç, beş 
koyun sahibi olan adamların buraya ithali doğ
ru değildir. Miktarı kati arz ediyorum ki ; köy
lülerin on koyunu, on beş koyunu olanlarının 
bit vergiye dâhil olmasında mâna görmüyorum. 
Çünkü onlar hakikaten cephe ve harb mmtaka-
sıııda dâhil iseler biz bu kanuna koymasak dahi 
bu işi onlar kendilerine öyle vazife biliyorlar ki, 
bütün vücutlariyle, bütün mallariyle, her şeyle-
riyle ifa etmekte ve iştirak etmektedirler. 

TEVFİK Ef. (Kângırı) — Eğer koyunlara 
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vergi koyacak olursak sonra Avrupa'dan et geti
rirsiniz. 

TEVFÎK RÜŞDÜ B. (Menteşe) — O halde 
beni teyidediyordunuz. Yalnız burada Encüme
nin alelacele kabili tatbik olmak üzere bulduğu 
muhtelif vergilerin birisini alelimya kaldıracak 
olursak matlubolan netice kaydolacaktır. Bina
enaleyh kanun ihtiyacata tekabül etmiyecektir. 
Zaten esasatı ilmiyeye istinadetmiş bu kanunun, 
sırf ihtiyaçttan, zaruretten doğan bu kanunun 
vücudunda mâna kalmıyacaktır. 

ŞEVKET B. (Bayezid) — Eğer ağnam için 
de vergi tarh edilecek olursa gelecek sene Hü
kümet ağnam namına on para varidat göremi-
yecektir. Bu varidat tamamen kaybolacaktır. 

REİS — Efendim bu madde hakkında on ka
dar arkadaş söz söyledi. Müzakerenin kifayeti 
hakkında iki takrir vardır. 

ÎSMET B. (Çorum) — Encümen namına 
usulü müzakere hakkında söyliyeceğim. Yani 
encümen takrir veren ve takrirlerini izah eden 
rüfekayı muhteremenin mütalâalarına noktai
nazarını ilâve etmek ister. Onları muhakeme et
meden reye vaz'etmek doğru olamaz. Yalnız mü
zakereyi kâfi görecek olursanız her takrir okun
duktan sonra encümen o takrirlere ait noktai
nazarını ve muhakemesini izah edecektir. Bun
dan dolayı müzakerenin devamına lüzum yok
tur. 

REÎS — Müzakerenin kifayetini kabul eden
ler lütfen ellerini kaldırsın. Kâfi-görüldü. 

Takrirleri okutacağım. 

Riyaseti Celileye 
İkinci maddenin berveçhi zir ta dilen kabulü

nü arz ve teklif eylerim. 
Sinob 

Hakkı Hami 

Madde 2. — Mükellefiyeti nakliye maktu ve 
müterakki olmak üzere iki kısımdır. Kısmı mak
tu yalnız şehir ve kasabalılardan siyyanen elli 
kuruştur. Kısmı müterakki kuyudu resmiye üze
rinde mütehakkik emlâk ve arazi vergileriyle 
tadat teskerelerinde köylü ve şüreka namına 
yazılan Ağnam Resminden tahakkuk ettirilecek 
miktarda emlâk ve arazinin bilfiil mutasarrıf 
ve vâzıılyedleriyle ağnamın sahibi hakikilerinden 
ve temettü vergileriyle ma zamaim baliğ olduğu 
miktar üzerinden b*erveçi âti nispetler dairesinde 
tarh ve kısmı maktua ilâveten istifa olunur. 
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ALÎ SÜRURÎ Ef. (Karahisarı Şarki) — 

Şimdi okunan takriri encümen tanzim etmiş efen
dim. 

İSMET B. (Çorum) — Efendim bu, Hakkı 
Hami Beyin tadil takriridir. Bunu aşağıda izah 
ederim. Şimdi takrirlerin hepsi okunsun. 

Riyaseti Celileye 
İkinci maddedeki nispetler fahiştir. Muva-

zenei Maliye Encümeniyle Hükümet birleşerek 
yirmi dört saatte bitirmek üzere işbu maddenin 
ilmî esasata göre tadilen getirmelerini reye vaz'ı-
nı teklif eylerim. 

18 Mart 1338 
Amasya 

Ömer Lûtfi 

Riyaseti Celileye 
İkinci maddenin ikinci fıkrasına berveçi âti 

cümlenin ilâvesini teklif eylerim. 
Yozgad 

Süleyman Sırrı 

«Köy halkı müterakki mükellefiyeti nakdiye 
itasından müstesnadır.» 

Riyaseti Celileye 
İkinci maddenin son fıkrasındaki kısmı mü

terakki tâbirinden sonraki (kısmı maktuun da 
ilâvesiyle) fıkrasının tayyını teklif eylerim. 

Muş 
Ahmed Hamdi 

Riyaseti Celileye 
İkinci madde olarak müzakere edilen beşinci 

maddenin berveçi zir tadilini teklif eylerim. 

Madde 2. — Mükellefiyeti nakliye müterakki 
usuliyle yalnız Emlâk Vergisinin miktarına göre 
berveçhi âti nispetler dâhilinde tarh ve istifa olu
nur. A, B, C işaretleri altında bulunan cetvel ve 
meşruhat bakidir. 

Kayseri 
Osman Zeki 

Riyaseti Celileye 
İkinci maddenin berveçhi âti tadilini ve mü

terakki verginin tayyını teklif ederim. 
Saruhan 

Ömer Lûtfi 

Madde 2. — Mükellefiyeti nakliye maktu ve 
siyyandır. Köylerde elli kuruş, şehir ve kasaba
larda yüz kuruştan ibarettir. 
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Kiyaseti Celileyc ı 

İkinci maddede ağnam lafzının kaldırılmasını < 
(A, B) fıkraları tevhidolunarak yüzden bine ka
dar on, binden beş bine kadar yirmi, daha yuka- ı 
m ı yirmi beş diyerek tadilini talep ve teklif ey- j 
lerim. i 

18 Mart 1338 i 
Ankara Mebusu 

Mustafa 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. 
İkinci maddeden Ağnam Resminin tayyedil-

mesini teklif ederim. 
Gümüşane 

Hasan Fehmi 

Riyaseti Celileye . 
ikinci maddede her şahsın kısmı maktu mü

kellefiyete* tâbi olduğu zikredilmesine nazaran 
şirketlerin de ayrıca ve bir daha kısmı maktua 
tâbi tutulmasında isabet yoktur. Çünkü bilâ 
mahal tekerrür mükellefiyeti muciptir. Şu hal
de (Ve şirket) kelimesinin tayymı teklif ederim. 

• 20 Mart 1338 
Karalıisarı Şarki 

Ali Süruri 

Riyaseti Celileye 
İkinci maddede kısmı müterakki için matrah 

ve esas tutulan tekâlif meyanmda Ağnam Res
mi de zikrediliyor. Memleketin hayatı ziraiye 
ve iktisadiyesine suitesir hâsıl edeceğinden bu
nun matrah idadinden çıkarılmasını ve binaen
aleyh (Ağnam Resminin) ibaresinin tayyolun-
masmı teklif ederim. 

20 Mart 1338 
Karalıisarı Şarki 

Ali Süruri 

Riyaseti Celileye 
'1 . Vergi miktarının tezayüdü mükellefiyeti 

nakliye nispetinin tezayüdünü icabetmez. Bina
enaleyh; ikinci maddenin (A) fıkrasının berveçhi 
âti (A - Köylerde 101 kuruştan itibaren beher 
yüz kuruş ve küsuru için yüzde on şeklinde ve 
(B) fıkrasının da berveçhi âti : (B - Şehirler ve 
kasabalarda 101 kuruştan itibaren beher yüz ku
ruş ve küsura için yüzde yirmi kuruştur.) şek
linde tadilini teklif ederim. 

2. Yutardaki teklifime nazaran ikinci mad-
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•denin (müterakki) kelimeleri yerine (nispî) ke<-
limesinin vaz'ını teklif ederim. 

3. Bu mükellefiyette müstesna olanların ay
rı maddede ve vazıh surette gösterilmesi lâzım-
gcleceğinden temini maksat edemiyen (C) fık
rasının tayymı teklif ederim. 

18 Mart 1338 
Karahisarı Şarki Mebusu 

Ali Süruri 

Riyaseti Celileye 
Zirde muharrer maddenin mevzuu müzakere 

olan kanunun ikinci maddesini takiben ilâvesini 
teklif eylerim. 

MADDE — Vergilerin miktarı menkul ser
veti mevcudesine göre derecatı mükellefiyetten 
dun olan ashabı yesarın emsaline nazaran noksan 
mükellefiyeti ticaret odaları bulunan mahallerde 
odalarca ve bulunmıyan yerlerde mahalleri bele
diye heyetlerince müntahap üç azanın iştirakiyle 
vergi tarh komisyonları tarafından takdir ve mü
kellefiyeti nispiyesine zammolunur. 

Bolu 

Riyaseti Celileye 
Mükellefiyeti Askeriye Kanununun ikinci 

maddesinde mevzuubahsolan kısmı müterakkinin, 
kısmı nispî kelimesiyle ifade edilmesini ve yüzde 
alınacak miktarın yüzde on veya on beş gibi kat-
olunmasmı teklif eylerim. 

Lâzistan 
Necati 

Riyaseti Celileye 
Mevzu, mevkii müzakere olan ikinci madde

nin «a» köylerde ziriııde mebde itibar olunan 
(101) kuruştan ibaresinin yerine (500 kuruştan 
ve «b» şehirler ve kasabalarda) ibaresi zirindeki 
(51 kuruştan) fıkrasının yerine de (300 kuruş
tan) ibaresine tahvil olunarak olveçhile kabulü
nü teklif eylerim. 

Muş 
Ahmed Hamdi 

Riyaseti Celileye 
Köylülere ait ağnamın elli adedinden fazla

sından resim alınmasını teklif eylerim. 
Ankara 

Şemseddin 
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Riyaseti Celileye 

Köylerde : 
100 kuruştan 1 000 kuruşa kadar beher yüz 

kuruş ve küsuru için % 10, 
1 001 kuruştan 4 000 kuruşa kadar beher 

yüz kuruş ve küsuru için % 15, 
4 001 kuruştan 10 000 kuruşa kadar beher 

yüz kuruş ve küsuru için %20, 
10 000 kuruştan fazlasının beher iki yüz ku

ruş ve küsurunda 20 kuruş. 
Kasabalarda : 
100 kuruştan 1 000 kuruşa kadar beher yüz 

kuruşta % 15, 
1001 kuruştan 4 000 kuruşa kadar beher 

yüz kuruşta % 20, 
4 001 kuruştan 10 000 kuruşa kadar beher 

yüz kuruşta % 25, 
10 001 kuruştan fazlası için beher iki yüz ku

ruş. ve küsuru için % 25 kuruş. 
Konya Mebusu 

Hacı Bekir 

ENCÜMEN NAMINA İSMET B. (Corum) 
— Efendim evvelemirde okunan takrirler içeri
sinde teklif edilen Ağnam Resminin matrahtan 
ihracı, Temettü Vergisinin matrahtan ihracı ve 
sonra nispetlerin tenkisi ile matrahların tevziine 
dair hususata ait encümenin noktai nazar ve mu
hakemesini arz edeceğim. Çünkü bu teklifler ka
nunun sebebi vaz'mı ve maksadını tamamen ha
leldar eden tekliflerdir. Ve bu teklifler üzerinde 
encümenin noktai nazarı anlaşılmadan tabiî hük
metmek muvafık olmaz. Evvelemirde Hasan Feh
mi Bey biraderimizin ağnamın matrahtan ihracı 
hakkındaki noktai nazarına cevap vereceğim. 
Efendim, Hasan Fehmi bey biraderimiz haki
katen ağnam gibi bir menbaı iktisadinin muha
fazası lüzumundaki noktai nazarını kemali sa
mimiyetle izah etmişlerdir. Encümen dahi Ha
san Fehmi Bey biraderimizin bu izahatından 
daha başka türlü düşünmemiştir. Encümenin 
düşüncesi daha vazıh daha katidir. Bu vuzuh 
ve katiyet karşısında bir hakikati müthişeyi de 
nazarı dikkatten dur tutamamıştır. Ve bundan 
dolayı da ağnamı bu matraha ithal etmiştir. 
Hakikaten efendiler iktisadi varlığımızın en mü
him menbalarmdan birisi de menbaı hayvani
dir. Efendiler sayı iktisadiden maksat, mena-
bii tabiatı mebzulen istihsal ederek ihtiyacatı 
beşeriyeye tevfik etmektir, Menabii tabiat üç-
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tür. Nebati, hayvani, madenî menbalardır. Bu
gün menabii hayvaniye üzerinde iradedilen mü
lâhazatı bu nıenbaın ehemmiyeti noktai naza
rından mütalâa etmek lâzımdır. Ondan dolayı 
diyorum ki; iktisadi menabiimizin istinadetti-
ği menbalarmdan birisi de menbaı hayvanidir-. 
Her halde yanlış söylemediğime kaaniim. Bu 
menbaı hayvaninin muhafazası ve fevaidinin 
temini, masarifi istihsaliyesinin tenkisi ile ka
imdir. Buna hiç şüphe yok. İktisat hakikaten 
refahı beşerin şartı esasisi olmakla beraber ik
tisat edecek zihayatın da emniyeti, hürriyeti. 
istiklâli lâzımdır. 

Bugün hayatı millîyenin, hâkimiyeti millı-
yenin istihlâs ve istiklâli uğrunda açılan müca-
hedenin azametini nazarı dikkate almak ve onun 
zarureti katiyesini göz önünde bulundurmak 
suretiyle bu matrahlar üzerinde muhakeme yü
rütmek icabeder (hulâsa, sesleri) müsaade bu
yurun. Hulâsa efendim geçende arz ettiğim 
veçhile bugün bir hakikati müthişe karşısında
yız. Bu hakikati müthişe ve zarureti kafiyeye 
karşı bütün âlemi islâm hali cihattadır. Ve biz 
bilfiil işarı hun etmek suretiyle nasraniyetin son 
darbei imhakâranesini karşılıyoruz. 

RÎFAT B. (Kayseri) — Salip harbi değil
dir. îlmî mütalâatmızı söyleyin. 

ABDULLAH Ef. (İzmit) — Muvanezei Ma
liye Encümeni okunan takrirler için düşünecek, 
not edecek, ona göre cevap verecektir. Harb 
diye söyleyin. Nasraniyet filân demeyin. Bu 
kanun müzakere ediliyor. Şu verilen takrirler 
hakkında ne diyorsunuz? 

İSMET B. (Çorum) — Efendiler, rica ede
rim, bu kanun bir defaye mahsus olmak üzere 
fevkalâde olarak yapılmış bir kanundur. Fakat 
bu ihtiyacın mahiyeti anlaşılmadan, nispetler 
üzerinden (gürültüler) , (biz bilmiyor muyuz 
hepimiz biliyoruz, sesleri) rica ederim müsaade 
buyurunuz. Bu kanun fevkalâde bir ihtiyaç için 
yapıldığı için bence bunun hakkında tadil tek
lifinde bulunmadan evvel o ihtiyacın mahiyeti 
hakikiyesini anlamak lâzımdır. (Şiddetli gürül
tüler), (Şiddetli ayak patırtıları). 

LÜTFİ B. (Malatya) — Bizi teçhil ediyor. 
Kabul edemeyiz, mektep talebesi değiliz. İkti
sat dersi de okuyacak değiliz. 

İSMET B. (Çorum) — Encümenin noktai 
nazarını dinlemiyorsanız.... 

ABDULLAH Ef, (İzmit) — Dinlemiyoruz. 
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Hükümetin teklifini encümen neye kabul et
medi"? 

İSMET B. (Çorum), (Devamla) — Bu ka
nun lâyihası hakkındaki bu tadil tekliflerini 
nazarı dikkate alacaksanız, yani bu kanunu bir 
noktai bimânadan ibaret bir hale koyacak ise
niz encümen ne mesuliyet deruhde eder, ne de 
müdafaa edecek bir kimse vardır. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Arka
daşlar, müsaadenizle Ağnam Resminin madde
den tayyı hakkındaki takriri bendeniz verdiğim 
için, tadil hakkındaki noktayı icmalen arz ede
yim. Efendim, şunu da rica ederim ki, bir ka
nun müzakere ediliyor. Encümen de noktai na
zarını tabiî söyler. Efendim, mücadele, malûmu 
âliniz, fikir münakaşası ve mücadelesidir. En
cümen kendi fikrinde musir olduğunu beyan 
edebilir. Bunda bir şey yoktur. Tadilname ve
renler de kendi noktai nazarlarını izah ederler. 
Kanunun lüzumu, vücubu hakkında heyeti unm-
miyesi müzakere edilirken, lüzumu kadar zaten 
söz söylendi ve Meclisi Âli bu kanunun lüzu
muna kaani olduğundandır ki, ekseriyeti azîme 
ile heyeti umumiyesini kabul etmiştir. Şimdi 
mesele; ikinci maddeden, bendenizin tadilna-
memde tayyı teklif edilen ağnam da bu resme 
tâbi olsun mu"? Olmasın mı?, meselesidir. Evet 
bu mükellefiyet bir defaya mahsustur. Bir de
faya mahsus olduğu için ağnam sahiplerinden 
de bunu almakla ağnam sahipleri yanmaz; yı
kılmaz, diye birtakım mütalâat serd edildi. Bu
rada iki fikir vardır. Bâzı arkadaşlar diyorlar 
ki ; çok ağnam sahipleri sürü sahipleri ipka edil
sin. Üç, beş hayvanı olanlar istisna edilsin. 
Bendeniz evvelce de arz etmiştim. Ağnam Resmi 
memleketimizde Harbi Umumiden evvel üç ku
ruş, bâzı kısımlarda beş kuruş iken, beş milyon 
yalnız resmi olmak üzere on beş milyon lira va
ridat cibayet ediyorduk, bugün kırk kuruşa çı
kardık. Yine beş milyon lira varidat alıyoruz. 
Memlekette mevcudolan ağnamın Harbi Umu
mideki nispeti ile bugünkü nispeti arasındaki 
fark, işte efendiler, bire sekiz olmak üzere va
zıh bir surette gözünüzün önündedir. Şimdi 
sürü sahipleri; bunlar zengin adamlardır, ala
lım. Bendeniz de taraftarım. Fakat tatbikatta 
suiistimal olmıyaeağma bendenizi ikna etsinler. 
Malûmuâliniz tadatta köyün ağnamı şahıs üze
rine yazılmaz ve yazılmaması kanun iktizasın
dan olduğu halde köyde iki üç kişi üzerine yazı-
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lıyor. Şimdi sürü sahipleri ağnamı köylü üze
rine tevzi ederek, sürü bizim değildir, diyecek
lerdir. Ağnam sahiplerinin askerlikten teciline 
dair yaptığımız kanun nasıl suitatbika mâruz 
kalmış ise, bu da aynı suitatbika mâruz kala
caktır. Sürü sahiplerini esirgediğimden söylemi
yorum. Sonra Hazineye para girecek değildir. 
Beyhude bir suitatbika ve suiidareye müsaade' 
etmiş olmıyalım. Sonuncusu olmak üzere mem
leketin en mühim serveti olan mevaşinin ade
dini teksir için velev muvakkat dahi olsa vergi 
zammetmektense onlara mümkün ise mükâfat 
verelim. Evet, onlara bugün mükâfat vermenin 
imkânı maddisi yoktur. Ağnamdan hâsıl olacak 
açıklığı encümen başka her ne suretle derlerse 
zammedelim. Emlâk Vergisine mi? Temettüe 
mi0? Başka bir surette maktu nispetlere mi? 
Bunu anlarım. Bu olabilir. Fakat, ağnam üze
rine yapılacak tarhlar, memlekette zaten adedi 
pek az kalan mevaşiye icrayı tesir edecek, bin-
netice bir kısım insanlar hayvanlarını ellerin
den çıkaracak, memleket birtakım menabii vari
dattan mahrum kalacaktır. Bu mülâhazaya 
mübnidir ki, Ağnam Resminin tayyı hakkında 
bir takrir verdim. Bu tadilname Ali Süruri Be
yin tadilnamesi ile de aynı esas etrafında bir
leşiyor. Kabul edip etmemek, Heyeti Celilenize 
aittir. (Pek doğru, sesleri) 

REŞAD B. (Saruhan) — Efendim, Muva
zene Encümeni Ağnam Resmi hakkındaki tek
lifleri nazarı dikkate almıştır. Encümen şu su
retle tadile taraftardır. Heyeti Celileniz ha
kemdir. Bu mesele hallolduktan sonra diğer ta
dil tekliflerine geçebiliriz. Maddeye fıkrai sâlise 
olmak üzere şunu ilâve edebileceğiz : Ancak, 
Ağnam Resminin köylerde bin, şehirlerde beş 
yüz kuruşa kadarı bu matraha ithal edilmez» 
(Hayır, sesleri, gürültüler) 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) — Efendim, Ömer 
Lûtfi Beyin bir takriri vardı. Encümene iade
sini teklif ediyor. Mese'lei müstehiredir. Evvel 
beevvel onu reye koyunuz. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Efen
dim Hasan Fehmi Beyin takririni reye koyu
nuz. 

REİS — Efendim Ömer Lûtfi Beyin bir tak
riri var. İkinci maddedeki nispetler fahiştir di
yor. 

(Ömer Lûtfi Beyin birinci takriri tekrar 
okundu.) 
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SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Heyet 

ağnamın ithaline taraftar değildir. 
REÎS — Ömer Lûtfi Bey bu kanunun encü

mene iadesiyle yeniden tanzim edilip buraya 
getirilmesini teklif ediyor. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Ağna
mın reddi haikkmdaki takrirleri reye bırakır
sanız mesele hallolur. 

REŞAD B. (Saruhan) — Efendim bu ka
nun müzakere edilirken Müdafaai Milliye ve 
Muvazenei Maliye encümenleri toplanmış, müş
tereken bu lâyihai kanuniyeyi Heyeti Aliyenize 
takdim etmiştir. Encümende Maliye ve Mü
dafaai Milliye vekilleri de bulunmuştur. Bina
enaleyh Hükümetin noktai nazarı budur. Ma
liye Vekili burada bulunmadığı için arz ediyo
rum. Bu madde için Hükümetin Muvazenei Ma
liye Encümeniyle birleşerek yeni bir karar itti
haz etmesine lüzum yoktur. Zira birleşip de 
yapmışlardır. Hükümet de müşterektir. 

ALI SÜRURÎ Ef. (Karahisarı Şarki) — 
Efendim muhtelif takrirler okundu. Encüme
nin gösterdiği temayüle nazaran bu takrirler
den hiçbirini kabul etmek istemiyor. Binaen
aleyh Ömer Lûtfi Beyin teklifleri veçhile encü
mene iade edilirse bunun ikinci bir nev'i yine 
gelecektir ki, onunla da Heyeti Umumiye yhıe 
bir defa daha meşgul olacaktır. Şu halde tak
rirler verilmiştir. Ayrı ayrı okunur, reye konur, 
hangisi nazarı dikkate alınırsa maddenin si
yak ve sibakını o madde dairesinde tanzim et
mek için encümene tevdi olunur. Yoksa böyle 
alelıtlak encümene havale etmek doğru değildir. 
Meseleyi tehirden başka bir şey değildir. 

REÎS — Efendim Ömer Lûtfi Beyin teklifi
ni reyinize arz ediyorum. Kanunun encümene 
iadesini kabul edenler lütfen el kaldırsın. Ka
bul edilmedi efendim. 

(Hakkı Hami Beyin takriri tekrar okundu.) 
REÎS — Bu takriri nazarı dikkate alanlar 

lütfen el kaldırsın. Reddedilmiştir. 
(Yozgad Mebusu Süleyman Sırrı Beyin tak

riri tekrar okundu.) 
REÎS — Bu takriri hazarı dikkate alanlar 

lütfen el kaldırsın. Nazarı dikkate alınmadı. 
(Muş Mebusu Hacı Ahmed Hamdi Efendinin 

birinci takriri tekrar okundu) 
ÎSMET B. (Çorum) — Reis Bey, maddenin 

şeklindeki tadilden Heyeti Umumiye haberdar 

5.1338 C : 2 
olsun. Galiba o esasen kaldırılmış, aşağıya in
dirilmiştir. 

REÎS — Efendim; bu takriri nazaıı dikkate 
alanlar lütfen el kaldırsın. Alınmadt. 

ALÎ SÜRURÎ Ef. (Karahisarı Şarki) — 
Efendim, bendenizin dediğini şeyler zatiâlileri-
nin dediği fıkrada yoktur... 

ÎSMET B. (Çorum) -— Tarh ve kısmımaktua 
ilâveten alınır, diyor. Yani kısmı maktua ilâve
ten istifasını gösteriyor. 

ALÎ SÜRURÎ Ef. (Karahisarı Şarki) — 
O fıkı anın dercinde hiçbir fayda yoktur. Malû-
muâliniz zaten kısmı jnaktu her şahıs için elli 
veya yüz kuruş denilince onun müterakki kaydı 
bambaşka olduğu anlaşılır. O fıkrayı derceder-
seniz keenne onun da matrahlara dâhil olduğu 
gibi bir iltibası mucibolur. Binaenaleyh mahzur
ludur. Yani o fıkrayı dercetmemek kanuna do
kunmaz; Fakat dercetmek mahzuru tevlidedebilir. 

ÎSMET B. (Çorum) — Efendim; okuyayım 
da sonra anlarsınız. Ali Süruri Efendi birade
rimizin mütalâası varit olabilirdi; o fıkra arasın
da kalsa idi. Fakat kalmadığı için varit değil, 
kısmı müterakki, Emlâk ve Arazi ve Temettü 
vergileriyle Ağnam Resminin maazamaim baliğ 
olduğu miktaıe: göre berveçhiâti nispetler daire
sinde ilâveten istifa olunur. Bu kayıt sureti is
tifaya aittir. Başka bir şey yoktur. 

ALÎ SÜRURÎ Ef. (Karahisarı Şarki) — 
Efendiler; kısmı müterakki veren her şahıs mak
tu ile mükellef değil, o ilâveten fıkraya derc-
olunsun. Birçok eşhas yalnız maktu ile mükellef
tir. Yani iki kısma tâbi olan eşhas, yani erbabı 
servetten olan eşhas, ikisini de verecek. Zaten 
bu maddenin şu hükmü ile, şu şekliyle teza
hür ediyor. Bunun ilâvesiyle istifa olunur. Ne 
demek? Kısmı müterakkiye tâbi olmıyandan 
almıyaeağız mı? (Alacağız, sesleri.) Birinci fık
ra onu temin etmiştir. 

(Gümüşane Mebusu Hasan Fehmi Beyin 
takriri tekrar okundu.) 

REÎS — Bu takriri kabul edenler, lütfen 
ellerini kaldırsın. Kabul edildi, efendim. 

(Amasya Mebusu Ömer Lûtfi Beyin, takriri 
tekrar okundu.) 

REÎS — Nazarı dikkate alanlar lütfen, el
lerini kaldırsın. Alınmadı, efendim. 

(Ankara Mebusu Hacı Mustafa Efendinin 
takriri tekrar okundu.) 
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REÎS — BİTİnci fıkrası zaten kabul edil

di. Nispete aidolan fıkrasını kabul edenler 
lütfen, el kaldırsın. Edilmemiştir, efendim. 

(Karahisari Şarki Mebusu Ali Süruri Efen
dinin birinci takriri tekrar okundu.) 

HACI AHMED Ef. (Muş) — Efendim, 
gürültüden işitilmiyor. Milletin hakkı boynu
muzda kalıyor. 

REÎS — Efendim, takriri «Şirket» kelimesi
nin maddeden tayyı hakkındadır. Nazarı dik
kate alanlar, lütfen el kaldırsın. Nazarı dik
kate alınmadı. 

(Ali Süruri Efendinin ikinci takriri tekrar 
okundu.) 

RElS — Efendim, Ağnam esasen nazarı 
dikkate alındı. Ali Süruri Efendinin, üçüncü 
takriri nispetler hakkındadır. 

(Ali Süruri Efendinin, üçüncü takriri tekrar 
okundu.) 

REÎS — Bu takririn birinci fıkrasını ka
bul edenler lütfen el kaldırsın. Nazarı dikkate 
alınmıştı? efendim. 

NEBİL Ef. (Karahisari Sahib) — Rica ede
rim, Reis Bey, Ağnam bu kanundan tayyedil
miş midir, edilmemiş midir? (Evet, sesleri, ha
yır, sesleri.) Karmakarışık oluyor. Kanunda 
hiçbir şey kalmıyor. (Ağnam tayyedilmiştir, 
sadaları.) 

ÎSMET B. (Çorum) — Usulen Reis Bey 
bu takrirler nazarı dikkate alınmıştır. 

OSMAN B. (Kayseri) — Ağnam tayye-
dilmiştir ve bu, zapta da geçmiştir. 

REÎS — Efendim Ali Süruri Efendinin oku
nan üçüncü takririnin ikinci fıkrasını kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Nazarı itibara alındı. 

Bir de efendim müterakki yerine nispî tâbi
rinin konmasını teklif ediyor. Kabul edenler el 
kaldırsın. Nazarı dikkate alınmıştır. 

Bir de üçüncü maddenin (b) fıkrasının tay-
yını teklif ediyor. Bunu nazarı dikkate alanlar 
lütfen el kaldırsın. Nazarı dikkate alınmıştır. 

Efendim, müstesna olanların ayrı bir madde 
ile gösterilmesi hakkında yani (c) fıkrasının 
tayyı hakkındaki takrirleri nazarı itibara alan
lar lütfen ellerini kaldırsın. (Anlaşılmadı ki, ne 
kaldıralım sadaları) Nazarı dikkate alınmadı. 

(Bolu Mebusu Şükrü Beyin takriri tekrar 
okundu.) 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Efendim takririm hak

kında izahat vereyim. Ben takririmle şunu kas-
detmek istiyorum. Meselâ : Bir hane sahibi olup 
da yirmi beş kuruştan fazla vergi vermiyenler 
ve fakat haddizatında serveti olan ve faizcilik 
edenler vardır. Bunların temettüü de yok. Bun
lar köşe ticaretçileridir. Evlerinde yaparlar. 
Bunların ithal edilmesini istiyorum. Teklifim 
bundan ibarettir. 

REÎS — Şükrü Bey, açıkta ticaret edenlere 
bir vergi tarh edelim diye teklif ediyor. Bu tak
riri nazan itibara alanlar lütfen ellerini kaldır
sın. Nazarı itibara alınmıştır. 

(Lâzistan Mebusu Necati Efendinin takriri 
tekrar okundu.) 

REÎS — Bu takriri nazarı itibara alanlar 
lütfen ellerini kaldırsın. Nazarı dikkate alınma
mıştır. 

(Muş Mebusu Hacı Alımed Efendinin ikinci 
takriri tekrar okundu.) 

REÎS — Bunu nazarı dikkate alanlar lütfen 
ellerini kaldırsın. Nazarı dikkate alınmadı. 

(Ankara. Mebusu Şemseddin Efendinin Ağ
nam hakkındaki takriri tekrar okundu.) 

(O bitmiştir sadaları) 
REİS — Pekâlâ Hacı Bekir Efendinin nis

petlere dair bir teklifi vardır. 
ALÎ SÜRURÎ Ef. (Karahisari Şarki) — Reis 

Bey nazarı dikkate alınan takrire muhaliftir. 
TAHSİN B. (İzmir) — Reis Bey sesiniz işi

tilmiyor. İstirham ederiz yüksek söyleyiniz. 
REPÎK ŞEVKET B. (Saruhan) — Süruri 

Efendi biraderimiz bu takririn nazarı dikkate 
alman takrirlere muhalif olduğundan dolayı re
ye konması lâzımgelmez diyor. Takriri nazan 
dikkate almak meselesi, kanunun tadil ve tas
hihi ile mükellef olan encümenin noktainazarını 
Meclisin noktai nazarına tevafuk ettirmek için 
encümene verilir demektir. Yani bunları tevhit 
ve bir şekli kanuniye irca için encümene gönde
rilmek lâzımdır. Binaenaleyh takriri reye kon
sun efendim. 

ALÎ SÜRURÎ Ef. (Karahisari Şarki) — 
Efendim müsaade buyurur musunuz, Heyeti Ce-
lilenin nazarı dikkate alıp encümene göndere
ceği takrirlerdir. Esas itibariyle cemi ve mezci 
kabil olan takrirlerdir. Yüzde onu Heyeti Celi-
le kabul etmiş ve nazarı dikkate almış iken... 

MALÎYE VEKÎLl HASAN B. (Trabzon) — 
Alınmamıştır. (Şiddetli gürültüler, alınmıştır 
sadaları) 
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ALİ SÜRURİ Ef. (Devamla) — Bunun aksi 

bir takrir nasıl nazarı dikkate alınabilir? Alı
nırsa acaba Heyeti Celile hangisinin üzerinde 
müdavelei efkâr edecektir? 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Nazarı 
dikkate alınmak kabul mahiyetinde ise... (Ka
bul mahiyetinde sadaları) 

REİS — Efendim iki takrir daha geldi. Lûtfi 
Beyin takriri ; 

Riyaseti Celileye 
Temettü Vergisinin aslından mükellefiyeti 

müterakkiyenin istifası suretiyle tadilini teklif 
eylerim. 

Lûtfi 

REİS — Lûtfi Beyin takririni kabul eden
ler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmedi efendim. 

Kayseri Mebusu Rifat Beyin takriri : 

Riyaseti Celileye 
Mevzuubahsolan mükellefiyeti nakliyei askeriye 

kanunu lâyihası en mühim bir vergi tarhını istil
zam ettiği halde Kavanini Maliye Encümeninden 
geçmemiş ve bu da Nizamnamei Dahilîye mugay-
yir bulunmuş olduğundan encümene iade edilen 
mevaddm olsun mezkûr encümenden geçirilmesi 
lüzumunu arz ve teklif eylerim. 

Kayseri 
M. Rifat 

REİS —- Bu takriri kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. Kabul edilmemiştir. 

Efendim, nazarı dikkate alınan takrirleri en
cümene vereceğiz. 

FEYYAZ ÂLİ B. (Yozgad) — Reis Beye
fendi ağnamın tayyı hakkındaki takrir kabul 
edilmiştir. Katı olarak ağnamın tayyı kabul edil
miştir. # 

MEHMED EMİN B. (Ergani) — Bir kere 
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reye konmuş ekseriyetle tay kabul edilmiştir. 
Öyle Maliye Vekilinin söziyle aksi mevzuubah-
solamaz. 

RAGIB B. (Amasya) — Efendim, teklifler 
alelusul encümene gitti. Ve Encümen de bunun 
metnini tesbit eder. Yoksa kabıü edilen tadil tek
lifleri hakkında katiyen tadilât yapamaz. (Doğru 
sadaları) Bundan başka bir şey kalmamıştır. 

REİS — Efendim, Murakabe Heyeti intiha
bının neticesini arz ediyorum. 

Ferid B. Çorum 80, Abdülgafur Ef. Karesi 
78, İsmet B. Çorum 76, Necati Ef. Lâzistan 70, 
Ali B. Karahisarı Sahib 70, Celal B. Gene 67, Dr. 
Fikret B. Kozan 64, Hulusi B. Karahisarı Sahib 
58, rey ile intihabedilmişlerdir. (Allah muvaffa
kiyet versin sadaları) 

2. — Tetkiki Hesabat Encümenine Dördüncü 
8ubede7i Erzurum Mebusu Hüseyin Avni Beyin 
intihabolunduğuna dair Şube Riyaseti tezkeresi 

REİS — Efendim, Dördüncü Şube Reisi 
Kângırı Mebusu Behçet Beyefendinin takriri var. 
Dördüncü Şubaden Tetkiki Hesabat Encümenine, 
Hüseyin Avni B. intihabedilmiş. 

Efendim, ikinci madde hakkındaki nazarı dik
kate alman takrirleri encümene vardik. Üçüncü 
maddeye geçiyoruz. 

MESUD B. (Karahisarı Şarki) — İkinci mad
de gelsin, ondan sonra... 

FEYYAZ ÂLİ B. (Yozgad) — Ağnamın tay
yı teklifi neden encümene gidiyor! Bir münase
beti yok. 

REİS — Geldikten sonra münakaşa ederizv 

HACI TEVFİK Ef. (Kângırı) — Tayyı ka
bul edilen şey encümene gidemez. Riyaset ma
nevra yapıyor. 

REİS — On dakika teneffüs edilmek üzere 
celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı müzakere; saat: 4,40 sonra 

(Üçüncü Celse hafidir.) 

İçtimai âti ruznamesi 

1. — Zaptı sabık hulâsası 
2. — Nevahi Kanunu 

T. B. M. M. Matbaası 


