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B Î R Î N C Î C E L S E 
Bed'i müzakerat: Saat: 2,15 

REÎS — Reisisani Rauf Beyefendi 
KATtPLER : Atıf Bey (Kayseri), Hakla Bey (Van) 

REİS — Efendim; Celse küşadedildi. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

REİS — Zaptı sabık hulâsası okunacak. 

(Birinci Celse hafidir.) 

îkinci Celse 
Musa Kâzım Efendi Hazretlerinin tahtı Ri

yasetlerinde bilinikad zaptı sabık hulâsası kı
raat ve aynen kabul olundu. Küreğe mahkûm 
Palu'lu Kasım'm bakıyei müddeti eezaiyesinin 
affına ve Ankara İstiklâl" Mahkemesince idama 
mahkûm Mustafa ile On Altıncı Alay efradın
dan Kemal'in aflanna dair Heyeti Vekileden 
mevrut Levayili Kanuniye Adliye Encümenine, 
Edirne Mebusu Şeref Beyin, Mülkiye Müfet
tişi Sabri Bey hakkındaki sual takriri Dahiliye 
Vekâletine, Kars Mebusu Fahreddin Beyin, 
Kars muahedesine dair sual takriri Hariciye Ve
kâletine havale edildi. Başkumandanlığın üç 
ay daha temdidi hakkındaki teklifi kanuni
nin heyeti umumiyesi ikinci defa reye vaz'olu
narak 11 müstenkif ve 15 redde karşı 177 reyle 
ve Avans Kanununun dahi ikinci defa reye 
vaz'mda iki müstenkif ve iki redde karşı 144 
reyle kabul olunduğu tebliğ edildi. 

Mezuniyet ve tecavüzü müddete dair Divanı 
Riyaset kararları kabul edildi. Denizli Mebusu 
Hakkı Behiç Beyin mazereti sıhhiyesine binaen 
kemafissabık tam tahsisatla mezuniyetinin altı 
ay daha temdidi kabul edildi. Malatya Mebu
su Lûtfi Beyin, altı aylık mezuniyeti alelade 
mezuniyet olarak kabul edildi ve Salı günü iç
tima olunmak üzere Celseye nihayet verildi. 

Reisisani Kâtip Kâtip 
Rauf Kayseri Van 

Âhf Hakkı 

REİS — Zaptı sabık hakkında söz istiyen 
var mı? 

LÛTFÎ B. (Malatya) — Hakkı Behiç Bey 
hakkında tam tahsisat meselesi mevzuubahsol-
madı. (Oldu, sedaları) , 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Oldu efen
dim, nasıl olmadı. 

REİS — Zaptı sabık hakkında söz istiyen 
var mı? (Yok, sedaları) 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Lûtfi 
Bey her halde dikkat buyurmamışlardır. Hak
kı Behiç Beyin tam tahsisatla mezuniyeti kabul 
edilmiştir. 

REİS —• Zaptı sabıkı aynen kabul edenler 
lütfen el kardırsın! Zaptı sabık hulâsası ay
nen kabul edilmiştir. 

4. — TEZKERELER 
/. — Hiyaneti vataniyeden idama mahkûm 

Kostantin ile on be§ sene küreğe mahkûm Süley
man hakkındaki evrakın gönderildiğine dair 
Adliye Vekâleti tezkeresi. 

REİS — Hiyaneti vataniye ile mahkûm 
Kosti ile Süleyman hakkında Adliye Vekâ
letinden mevrut evrakı hükmiye vardır. Tensip 
buyurulursa Adliye Encümenine gönderelim. 

3. — AZAYI KİRAM MUAMELATI 

1. — Muvazenei Maliye E7icüm,etıine İkinci 
Şubece intihabedilen mebuslar halikında İkinci 
Şube Riyaseti tezkeresi 

REİS — Muvazene! Maliye Encümeninden 
istifa eden zevatın yerine Heyeti Aliyenizin 
tensibi üzerine İkinci Şubece diğerlerinin intiha
bı arzu Duyurulmuştu efendim. İkinci Şubeden 
intiha'bedilen zevatı mübelliğ bir tezkere var
dır. Heyeti Alinize arz ediyorum. 

Riyaseti Celileye 
İkinci Şubece münhal olan Muvazenei Ma

liye Encümeni âzalıklarına Rıfat Bey (Kavse-
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ri), Osman Fevzi Efendi (Erzincan), Yalıya 
Galib Bey (Kırşehir), intiha'bedilmişlerdir efen
dim. 8 Mayıs 1338 

ikinci Şube Reisi 
Burdur Mebusu 

Veliyüddin 

5. — SUALLER 

1. — Bursa Mebusu Necati Beyin, Mülkiye 
Müfettişliğine tâyin edilmiş olan Sabri Bey hak
kında Dahiliye Vekâletinden sual takriri 

REÎS — Mülkiye Müfettişi Sabri Bey hak
kında Bursa Mebusu Necati Beyin Dahiliye Ve-

. kâletinden sual takriri var. Dahiliye Vekâletine 
havale ediyoruz. 

2. — Edime Mebusu Şeref Beye 3 ay mezu
niyet verilmesine dair Divanı Riyaset kararı. 

REİS — Edirne Mebusu Şeref Beyin 3 
mah mezuniyet talebi var efendim! Divanı Ri
yasetçe tasvip edildi. Heyeti Aliyenize arz edi
yorum efendim.' 

Heyeti Umumiyeye 
Edirne Mebusu Şeref Beyin üç ay müddetle 

mezun addi Divanı Riyasetçe tensibedilmiş ol
makla Heyeti Umumiyenin nazarı tasvibine arz 
olunur efendim. 

B. M. M. Reisi sanisi 
Hüseyin Rauf 

REİS — Şeref Beyin üç ay mezuniyetini ka
bul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Şeref Be
yin üç ay mezuniyeti kabul edilmiştir efendim. 

2. — ÎCRA VEKİLLERİ MUAMELÂTI 

d. — İktisat Vekâleti için intihap. 

REÎS — Münhal bulunan İktisat Vekâletine 
evvelce intihap icra edildiğinde nisabı ekseriyet 
bulunamamıştır. İkinci defa reye vaz'edilecekti. 
İktisat Vekâletine bir vekilin intihabını tekrar 
reyi âlinize vaz'edeceğim. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Bu mesele üze
rine söz söylemek isterim. 

REİS — Buyurun efendim. 
SALİH Ef. (Erzurum) — Efendiler! Mec

lisi Âlinin hini teşekkülünden bu güne kadar her 
birimiz müteaddit tecrübelerle anladık ki; İkti
sat Vekâleti memleketimizde hiçbir hizmette bu
lunamamıştır ve hidematta bulunamamasını ve 
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bunun imkânı olmadığını da kıymetli Celâl Bey 
tecrübesiyle burada ispat etmiştir. Vaziyeti ha-
zıramıza nazaran bugün İktisat Vekâletinin bir 
müdüriyete kalbinde acaba bir menfaat mı, bir 
mazarrat mı vardır? (Menfaat sadaları) Vekili 
sabık Celâl Bey bunda hiçbir fayda yok
tur demişti. Biz de bunu tecrübemizle anlamışız, 
tahakkuk ettirmişiz. Binaenaleyh vekâletin şim
dilik bir müdüriyeti umumiye ile idaresi daha 
doğrudur, bu ciheti teklif ediyorum. (Gürül
tüler) 

REİS — Salih Efendinin kürsüden beyanatı 
Teşkilâtı Esasiye ile alâkadardır. Bunun için 
söz söylenmekten ziyade bir teklif vâki olur, na
zarı âlinize arz edilir, muamele görür. Kabul 
edilir, reddedilir. O başka mesele... 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Efen
dim Şimdi Makamı Riyaset İktisat Vekâleti 
intihabını tebliğ buyurdular; malûmu âlileri
dir ki, mukaddema birkaç arkadaş namzet gös
terilerek ihrazı ekseriyet edememişlerdi. In-
tihab bunun üzerinde cereyan edecek. İntihap
tan anlamak istediğim şudur ki; bunu Meclisi 
Âli mi intihabedecek. Namzetler haricinde bir 
kimseyi intihapta Meclis serbest midir? (Ha
yır sedaları) Şu halde Mecliste reye vaz'edilen 
arkadaşlarımız her halde noksan rey aldıktan 
sonra herkes kanaatini muhafaza edeceğine ka-
aniim. O arkadaşlarımızdan Celâl Bey burada 
kabul etmediğini beyan buyurmuştu, diğer ar
kadaşlarımızdan rica ederim, arzuları yoksa 
sarfınazar buyursunlar. Bu şekilde sukut et
melerini muvafık bulmam. Ben kendilerinden 
istirham ederim. Ekseriyet alamadıklarından 
dolayı sarfınazar buyursunlar. Eğer Heyeti Ce-
lile namzetlik usulünü muhafaza etmek istiyor
sa Heyeti Celileye o vakit tekrar aynı namzet
lerin gelmesi lâzımdır. Meclis ekseriyetle kana
atini izhar etmiştir. Onlar üzerinde zannederim 
ki bu iki üç gün zarfında kanaatini tebdil ede
cek bir sebep yoktur, bu tevdii vekâlet mesele
sidir. Burası halledilmeden intihaba geçmek 
doğru değildir. 

REİS — Malûmuâliniz namzet göstermek 
hakkını Meclisi Âliniz Riyasete tevdi etmiştir. 
Riyaset İktisat Vekâleti namzedi olarak üç zâ
tı Heyeti Aliyenize arz etmiştir. Geçen içtimada 
bu zevatın esamisi okunmuştu ve yapılan inti
hapta ekseriyet hâsıl olamamıştı. Şimdi tekrar 

3 — 
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okutturacağım, usulen ve Nizamnamei Dâhili- I 
mizin sarahaten gösterdiği gibi tekrar reye 
vaz'etmek mecburiyeti vardır ve muamele "böyle 
cereyan ediyor, Makamı Riyaset ayrıca muamele 
ifasına lüzum görmüyor. Nizamnamenin saraha
ten gösterdiği yolu takibediyor. 

BESÎM ATALAY B. (Kütahya) — Efendim, 
îktisat Vekâletinin müdüriyete kalbi hakkında 
bir fikir vardır. Bendeniz bu teklifi muvafık 
bulmuyorum. (Mevzuubahis değildir, sesleri) 
rica ederim müsaade buyurun. Bu vekâleti mü
düriyete kalbetsek yine bu teşkilâtı muhafaza et
mek mecbutriyetindesiniz. Bakınız arz edeyim, I 
Ticaret, Ziraat, Orman bunlar vaktiyle ayn I 
ayrı birer nezaret idiler. Sonra biz bunları bir- I 
leştirdik. Vekâlete verdik. Bu vekâlet yapıl- I 
masa idi iyi idi. Ayrı ayrı müdüriyeti umumi-
yeler teşekkül ederdi ve bunlara ait işler taksimi 
âmâle tevfikan müdürü umumilere tefrik edilir
di. Şimdi; bunu tekrar lâğvederek bir müdü
riyet haline ifrağ etmek, işleri teşviş edecektir. 
Arz ettiğim gibi, îktisat Vekâletini böyle müdü
riyete kalbetmek işleri teşviş edeceğinden bunun 
müdüriyete kalbi katiyen muvafık değil, hali
hazırın ipkası taraftarıyım. 

Sonra îktisat Vekâletini idare edecek mü
tahassıs yoktur buyuruldu. Acaba bizde hangi 
vekâleti idare edecek hakiki bir mütahassıs vardır? 
Hepimiz birbirimizi biliriz. Fakat rica ediyo
rum, senelerden beri az çok bununla meşgul ol
muş, iyi kötü idare etmiş ve mesaili iktisadiye 
hakkındaki umuru oldukça tedvir edebilecek bir 
fikir edinmiş ve bugünkü cereyanları ihtiva 
etmiş bir zat yok mudur? Pekâlâ vardır. Ce
lâl Beye, bendeniz kendi hesabımca bu kür
süden bir kaç defa hücum ettim. Riyakârlık 
etmiyorum, hücum ettim ve yine de ederim. 
Fakat Ihakkı söylemek lâzımgelirse pekâlâ o 
mevkii idare edebilecektir. Bu kanunu nakız 
kanun çıkmadıkça, bu kanunu ilga edecek bir 
kanun çıkarmadıkça namzetliği kabule mecbu
ruz. 

REÎS — Efendim îktisat Vekâletine gös
terilen namzetlerin esamisini tekrar okuttu
ruyorum : 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilisine 
Sırrı Beyden inhilâl etmiş olan iktisat Ve

kâletine âtide isimleri muharrer namzetlerden 
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birinin intihap buyurulmasmı rica ederim efen
dim. 

Büyük Millet Meclisi Reisi 
Mustafa Kemal 

Hasan Bey (Trabzon) 
Celâl Bey (Saruhan) 
Mustafa Bey (Kozan) 
REÎS — Lütfen efendim reylerinizi istimal 

buyurunuz. 
(İstihsali araya başlandı) 
REÎS — Efendim! Rey vermiyen zevat var

sa lütfen reylerin istimal etsinler. 
(Rıza Vamık Bey (Sinob), Rıza Bey (İs

tanbul), Sırrı Bey (Ergani) bâkur'a tasnifi 
araya memur oldular.) 

2, — Ukrayna'dan avdetine kadar Sıhhiye 
Vekili Dr. Rıza Nur Beye bir vekil intihabı. 

REİS — Efendim! iktisat Vekâleti rey 
pusulaları tasnif buyruluncaya kadar Ukray
na'ya memuriyeti fevkalâde ile* azimet eden Rıza 
Nur Beye vekâlet edecek zatın da intihabı icra 
edilecektir. Muvafakat buyrulursa bir taraftan 
da onun intihabını icra edelim. Muvafakat bu
yuranlar lütfen ellerini kaldırsın! (Muvafık 
sadaları) Muvafakat edilmiştir. 

Sıhhiye Vekili Rıza Nur Beye vekâlet ede
cek zevatın esamisi Heyeti Aliyeye arz edile
cektir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti Celilesine 

Vazifei mahsusa ile bir müddet için gaybu
bet eden Sıhhiye Vekili Dr. Rıza Nur Beye
fendiye vekâleten ifayı vazife etmek üzere zir-
de isimleri muharrer namzetlerden birinin inti
habı için muamelei lâzimenin ifa buyralmasmı 
rica ederim efendim. 

8 .V.1338 
T. B. M. Meclisi Reisi 

Mustafa Kemal 

Dr. Fuad Bey (Bolu) 
Dr. Tevfik Rüştü Bey (Menteşe) 
Dr. Fikret Bey (Kozan) 
Dr. FİKRET B. (Kozan) — Arkadaşlardan 

rfoa ederim bana rey vermesinler Bendeniz 
kabul taraftarı değilim. Onun için âra dağıl
masın. 
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SALÂHADDİN B. (Mersin) — O isimleri ı 

yazanlar sorsalar da bari kabul etmiyecekleri 
yazmasalar. I 

(Esami okunmaya ve âra istihsal olunmaya I 
başlandı.) i 

RElS — Efendim! Reyini vermiyen zevat 
varsa lütfen reylerini istimal buyursunlar... [Tas- I 
nifi âra için kur'a çekilerek ismet Bey Çorum, I 
Hüseyin Hüsnü Efendi İsparta, Şükrü Bey Bolu 
memur edildiler.] I 

HÜSEYİN HÜSNÜ EL (İsparta) — Rahat
sızım. Başım ağrıyor. Mazur görünüz. I 

RElS — Efendim, rica ederim usulü ihlâl 
etmeyiniz. Sonra teamül olur. I 

3. — Şer'iye Vekâleti için intihap I 

REİS — Efendim, münhal bulunan Şer'iye 
Vekâleti namzetlerini Heyeti Aliyenize arz ede
ceğim. Fakat tensip buyurursanız teneffüs için 
Celseyi tatil edelim veya tensip buyurursanız 
intihapta devam edelim. (Devam, devam şada- I 
l an) . Intihabata devamı kabul buyuranlar lût- I 
fen ellerini kaldırsın. Intihabata devam kabul I 
olundu efendim. 

Namzetler listesini Heyeti Aliyeıüye arz 
ediyorum. 

Türkiye Büyük Millet (Meclisi Riyaseti Celilesine 
Mustafa Fehmi Efendi Hazretlerinin istifa-

lairiyle inhilâl eden Şer'iye Vekâleti için âtide 
muharrer namzetlerden birisinin intihabına 
muktazi muamelenin ifa Duyurulmasını rica 
eylerim efendim. 

T. B. M. Meclisi Reisi 
Mustafa Kemal 

Abdullah Azmi Efendi (Eskişehir) j 
Musa Kâzım Efendi (Konya) 
Hacı Süleyman Efendi (izmir) 
MUSA KÂZIIM Ef. (Konya) — Efendim 

çok istirham ediyorum. Bendeniz bu vazifeyi 
katiyen yapamam; mazurum. Bendenize verilecek 
reyler, diğer arkadaşlara ve münasiplerine veril
sin. Çok rica ederim, istirham ederim efendim. 

SALÂHADDİN B. (Mersin) — Bendeniz de 
rica ederim bu suretle intihap için Meclisi Âliye 
teklif yapacak, hitabedecek zevat kimlerse onla
rı bilelim ve reyleri o zata verelim efendim. 

(Şer 'iye Vekâleti için âra istihsaline başlandı). 
REİS — Reylerini istimal etmiyen zevat 

varsa lütfen reylerini versinler. | 
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i [Arayı tasnife bakur'a: Numan usta (istan

bul), Ömer Mümtaz Bey (Ankara), Mehmed Na-
I dir Bey (İsparta) memur oldular.] 

3. — MEMURİN MUHAKEMAT HEYETİ İÇİN 
İNTİHAP 

I REİS — Efendim Memurin Hııhakemat H3-
yeti intihabı evvelce yapılmıştır ve ekseriyet 

I hâsıl olamamıştı, intihabatı tekrar icra edece-
I giz. Şubelerden namzet gösterilen zevatın esami-
I sini medarı tenevvür olur diye bir daha Heyeti 
I Aliyenize arz ediyoruz. 

Memurin Muhakemat Heyeti için şubelerden 
irae edilen namzetler. 

Birinci şubeden : Mustafa Hilmi Ef. Niğ
de, Midhat B. Mardin, Tevfik B. Dersim. 

ikinci şubeden : Şükrü B. Canik, Halil İb
rahim B. Antalya, Nadir B. İsparta. 

Üçüncü şubeden : Salih Ef. Erzurum, Hacı 
Tevfik Ef. Kângırı, Hasib B. Maraş, Ahmed 

I B. Yozgad, Tahsin B. izmir, Ragıb B. Amasya. 
Dördüncü şubeden : Mustafa Taki Ef. Sivas, 

Necib B. Ertuğrul, Haindi Ef. Diyarbekir. 
Beşinci şubeden : Ömer Lûtfi B. Saruhan, 

Cavid B. Kars, Mehmed Şükrü B. Gümüşane. 
Geçen intihapta rey alanlar: 
Mustafa Hilmi Ef. Niğde (73), Mustafa Ta

ki Ef. Sivas (46), Cavid B. Kars (39), Hacı 
Tevfik Ef. Kânğın (38), Halil ibrahim B. An
talya (51), Salih Ef. Erzurum (29), Ömer Lût
fi B. Saruhan (29), Necib B. Ertuğrul (27), 
Midhat B. Mardin (23), Ragıb B. Amasya (26), 
Hasib B. Maraş (21), Tahsin B. izmir (17), 
Tevfik B. Van (19), Hamdi Ef. Diyarbekir (21). 

I HÜSEYİN AVNI B. (Erzurum) — Efen
dim biz zaten bir usul ittihaz etmiştik. Lütfen 
en fazla rey alanları reye vaz'ederseniz, reyi 
işari ile kabul ederiz. 

RElS — Reyi işari belki üçüncü intihapta 
olabilir. Fakat nizamnamenin sarahatına binaen 
böyle intihap yapmak mecburiyetindeyiz. 

İSMAİL ŞÜKRÜ EFENDİ (Karahisarı Sa-
hib) — Bu mesele, nizamnamenin haricinde ve 
teamül hükmündedir. 

REİS — Riyaset bunu yapamaz, intihabı 
tekrar reyinize vaz 'ediyor. Reyi işari üçüncü 
defa olabilir. 

(Memurin Muhakemat Heyeti için âra istih
sal olundu.) 
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REÎS — Reylerini vermiyen zevat lütfen Çorum, memur oldular.) 

reylerini istimal buyursunlar. REÎS — Efendim on dakika teneffüs için 
(Arayı tasnife ba kür'a: Mazhar Bey îs- celseyi tatil ediyorum. 

tanbul, Mahmud Said Bey Muş, Dursun Bey "* (Hitamı Celse : Saat: 4,05) 

Î K Î N C t CELSE 
Bed'i müzakerat : Saat 4,10 

REÎS — Reisisani Hüseyin Rauf Beyefendi 
KATİPLER : Atıf Bey (Kayseri), Hakkı Bey (Van) 

REÎS — Celse küşadedildi efendim. 
Demin icra edilen iktisat, Sıhhiye ve Şer'i-

ye vekâletleri intihabatı netayicini Heyeti Ce-
lilenize arz ediyorum. 

İktisat Vekâleti intihabında reye iştirak 
eden âzanm adedi 188, 69 rey Hasan Bey 
(Trabzon), 55 rey Celâl Bey (Saruhan) almış
tır. 59 müstenkif vardır şu halde muamele 
natamamdır. Bir daha Reyi Âlinize arz edi
lecektir. -'$%'. 

Sıhhiye Vekâleti Vekili intihabında reye 
iştirak eden âza 193 dür. Fuad Bey (Bolu) 81, 
Tevfik Rüştü Bey (Menteşe) 55 rey almıştır. 
37 müstenkif vardır, bu da efendim bir daüıa 
Reyi Âlinize arz edilecektir. 

Şer'iye Vekâleti intihabında reye iştirak 
eden 186, Hacı Süleyman Efendi (İzmir) 79, 
Abdullah Azmi Efendi (Eskişehir) 78, rey al
mıştır. Müstenkif 18 dir. Bunda da bir ne
tice hâsıl olamamıştır. Bu da ikinci defa olarak 
reye vaz'edilecektir. 

Memurin muhakematı heyeti hakkındaki 
intihabat neticesi ise henüz Riyasete tebliğ edil
medi. O da gelince bittabi Meclisi Âlinize arz 
edilir. 

6. — MAZBATALAR 
1. — Harb Kazançları Vergisi Kararnamesi

nin yirmi yedinci maddesinin tadili hakkındaki 
kanun lâyihası ile Harb Kazançları Vergisinin 
27 nci maddesinin tadiline dair kanun lâyihası 
ve Kavanini Maliye ve Mvvazenei Maliye en
cümenleri mazbataları. 

REÎS — Efendim, Maliye Vekâletinin müs-
tacelen müzakeresini talebetiği Harb Kazanç
ları Vergisine ait teşkil edilecek merkez ko
misyonuna dair bir lâyiha vardır. Bu husus
ta Maliye Vekili Beyefendi Meclisi Âlinize 
izahat verecektir. Tensip buyurursanız müzake
resine başlıyalım. 

MALİYE VEKÎLÎ HASAN FEHMİ B. 
(Gümüşane) — Harb Kazançları vergilerine 
vâki olacak itirazların merkezde teşekkül ede--
cek komisyonda temyizen tetkiki, Harb Kazanç
ları Kararnamesinin 27 nci maddesi iktizasın
dandır. Malûmuâlileri bu, istanbul'da yapılmış 
bir kararnamedir. Henüz Meclisi Âlinizin tet
kikinden geçmemiştir. Fakat Meclisi Âli bir 
maddei kanuniye ile 1336 senesi nihayetlerine 
doğru kararnamenin tatbikini kabul buyurdu. 
Ahiren taksitlerinin ref'i tarh edilen vergilerin 
tahsilini de emretti. Fakat bu vergilerin üze
rine iki bin küsur itirazname verilmiştir. Bun
lar temyizen tetkik edilip de kesbi katiyet 
etmeden evvel meclisi Âlinin kabul buyurdu
ğu kanun mucibince Maliye Vekâleti ta
kibata devam ediyor. Taşralarda birçok 
ticarethaneler haczedilmiştir. Biz takibata 
devam etmekle beraber komisyonu bir an 
evvel teşkil edip itirazları bir an evvel dinle
yip tahakkuk edecek verginin aslı üzerinden 
ahkâmı kanuniyeyi tatbik etmek elbette daha 
muvafıktır. Halkın menfaatine, tüccarın men
faatine. ve adalete daha mutabıktır. Kanunda 
temyiz komisyonu 16 azadan teşekkül edecek 
üçü deftardarlık etmiş zevattan, üçü deftar-
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darlık derecesinde bulunan zevattan, beşi is
tinaf riyasetinde bulunmuş zevattan. Bir kere 
Ankara'da bu şeraiti haiz on altı âza bulmak, 
komisyonu teşkil etmek imkânı yoktur. 

Bunun için kararnamenin yalnız bu birinci 
fıkrasının tadili teklif edilmişti. Kavanini Ma
liye ve Muvazenei Maliye encümenleri tetkik 
ederek altı azadan mürekkebolmak üzere bu ko
misyonun teşkilini tesbit etmiştir. İstirham ede
rim bunu bir an evvel kabul ederseniz komis
yon ifayı vazifeye başlar, itiraznameler tetkik 
edilir ve alınacak verginin miktarı tâayyün 
eder. Biz de o miktar üzerinden muamele ya
parız, beyhude Jıalkı ızrar etmiş olmayız. Bi
naenaleyh müstacelen müzakeresini talebedi-
yorum. (Muvafık, muvafık sesleri) 

REİS — Efendim Maliye Vekâletinin müs
tacelen müzakeresini talebettiği kanunun esa
sen Heyeti Celilenizce müstacelen müzakeresi 
kabul edilmiştir. 

Efendim! Muvazenei Maliye Encümeni 
mazbatası okunacaktır. 

T. B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 
17 . IH . 1337 

Harb Kazançları Kararnamesinin 27 nei 
maddesini tadilen tanzim olunup İcra Vekilleri 
Heyetinin 16 . III . 1337 tarihindeki içtimaın-
da kabul edilen lâyihai kanuniye sureti mu-
saddakasiyle esbabı mucibe lâyihası rapten 
takdim kılınmıştır, ifayı muktezasiyle neticesi
nin işarına müsaade buyrulmasını rica ederim. 

İcra Vekilleri Heyeti Reisi ve 
Müdafai Milliye Vekili 

Fevzi 

Harb Kazançları Kararnamesinin yirmi yedinci 
maddesinin tadiline dair kanunun esbabı mucibe 

lâyihası 
Harb Kazançları Kanununun yirmi yedinci 

maddesi mucibince müterakki vergiye ait iti-
raznamelerin tetkiki zımnında teşekkül' edecek 
Merkez Tetkik Komisyonu bir Reis ile on beş 
azadan mürekkep olup ancak reis ile azaların 
üçü Defterdarlık veya onun fevkinde Maliye 
memuriyetlerinde ve diğer üçü o derece mü
him memuriyetlerde bulunmuş olanlardan Ma
liye nezaretince üçü mahakim Reis veya âzası 
mütekaidininden evsafı lâzımeyi haiz olanları 
meyanmdan adliye nezaretince ve altısı dersa-
adet ticaret odası âza veya mezkûr odada mu- | 
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kayyet tüccar meyanmdan ticaret odasınca in-
tihabolunacağı muharrer ise de Hasbel Hâl 
Kanunun tarif eylediği evsafı haiz âza tedariki 
müstahîl bulunmasına binaen komisyonu mez
kûr azasının dokuza tenzili ve üçünün memu
rini maliye ve diğer münasipleri ve diğer" üçü
nün memurin ve hükkânı adliyeden ve üç za
tın da ticaret odası âzasından tefrik ve intihabı 
muvafık görülmüş ve bu bapta tanzim olunan 
maddei kanuniye merbut en takdim kılınmış 
olmakla işbu esbabı mucibe lâyihası tanzim 
olunmuştur. 12 Mart 1337 

Harb Kazançları Kararnamesinin 27 nci mad
desini tadilen tanzim olunan lâyihai kanuniye 

suretidir 

MADDE 1. — Harb Kazançları itirazname-
lerinin tetkikine memur merkez komisyonu bir 
reis ile dokuz azadan mürekkebolacak ve reis 
ile azadan üçü Maliye Vekâletince memurini 
maliye ve diğer münasipleri meyanmdan ve 
üçü memurin ve hükkâm adliyeden ve diğer 
üçü de ticaret odası âzası veya mezkûr odada 
mukayyet âza meyanmdan tefrik ve intihabo-
lunacaktır. 

MADDE 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
Stibaren meriyülicradır. 

MADDE 3. — İşbu kanununun icrasına Da
hiliye, Adliye, Maliye Vekilleri memurdur. 

16 Mart 1337 
İcra Vekilleri Heyeti Reisi 

ve Müdafaai Milliye Vekili Şer'iye Vekili 
Fevzi . Fehmi 

Adliye Vekâleti V. Dahiliye Vekâleti namına 
Mehmed Ahmed Muhtar 

Hariciye Vekâleti Vekili Maliye Vekili 
Ahmed Muhtar Ferid 
Maarif Vekili Nafıa Vekili 

Hamdullah Subhi Ömer Lûtfi 
İktisat. Vekili Sıhhiye Vekili 
Mahmud Celâl Dr. Refik 

Erkânı Harbiyei Umumiye Vekâleti Vekili 
Fevzi 

B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 
Harb Kazançları Kararnamesinin 27 nci 

maddesini tadilen tanzim olunup İcra Vekilleri 
Heyetinin 16 . III . 1337 tarihindeki içtimamda 
kabul edilip Heyeti Umumiyeden 24 Mart 1337 
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t i 41 9 . 5 
tarihinde encümenimize tevdi kılman lâyihai 
kanuniye tetkik kılındı. 

Heyeti Vekilece gösterilen esbabı mucibe 
encümenimizce de varit ve beca görülerek bi
rinci maddedeki âza adedi sekize tenzil edilmek 
suretiyle birinci madde berveçhi âti surette 
encümenimizce tadilen ve diğer maddeler aynen 
kabul edilmekle keyfiyet Heyeti Umumiyeye 
arz olunur. 

MADDE 1. — Harb kazançları itirazname-
leriniln tetkikine memur merkez komisyonu bir 
reis ile sekiz azadan mürekkebolarak reis ile 
azadan ikisi Maliye Vekâletince memurin ve 
mensubini maliye ve diğer münasipleri meya-
nından Maliye Vekâletince ve üçü memurin ve 
hükkâmı adliyeden Adliye Vekâletince diğer üçu 
de ticaret odası âzası veya mezkûr odada mu
kayyet tüccar arasından ticaret odasınca tefrik 
ve intihabolunur. 

19 Nisan 1337 
Kavanini Maliye En. Reisi Mazbata M. 

Erzurum Karahisarı sahib 
Hüseyin Avni Mehmed Şükrü 
Kâtip 
Muş Karahisarı Şarki 

Ahmed Hamdi Mustafa 
Kayseri Mardin 
Rifat Necib 

T. B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 
27 . VI . 1337 

Harb Kazançları Kararnamesinin 27 nei mad
desini tadilen tanzim olunup İcra Vekilleri He
yetinin 26 . VI . 1337 tarihindeki içtimaında ka
bul edilen lâyihai kanuniye sureti musaddaka-
siyle esbabı mucibe lâyihası rapten takdim kı
lınmıştır. İfayı muktazasiyle neticesinin işarına 
müsaade Duyurulmasını rica ederim efendim.. 

tera Vekilleri Heyeti Reisi ve 
Müdafaai Milliye Vekili 

Fevzi 

Harb Kazançları Kararnamesinin 27 nei mad
desinin tadiline dair Kanunun esbabı mucibe 
lâyihası. 

Harb Kazançları Kararnamesinin 27 nei mad
desi mucibince müterakki vergiye ait itirazna-
melerin tetkiki zımnında teşekkül edecek meı-ke;*: 
komsiyonu bir reis ile on beş azadan mürekkep 
ise do maddei mezkûrede münderiç evsafı haiz 
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âza tedariki müstehil olmakla beraber birçok 
masraf ihtiyarını da istilzam edeceğinden ko
misyonu mezkûrca tetkiki muktazi evrakı itira-
ziyenin 30 Teşrinisani 1330 tarihli Temettü 
Kanununun yirmi dördüncü maddesi mucibince 
merkezde müteşekkil Temyiz Komisyonunda tet
kiki ezher cihet muvafık görülmekte olduğun
dan maddei mezkûreyi tadilen tanzim olunan 
kanun merbuten takdim kılınmıştır. 

Harb Kazançları Kararnamesinin 27 nei mad
desini tadilen tanzim olunan kanun lâyihası 
sureti. 

MADDE 1.. — Harb Kazançları Kararname
sinin 27 nei maddesi berveçhi âti tadil edilmiştir. 

Harb Kazançları Merkez Komisyonu 30 Teş
rinisani 1330 tarihli Temettü Kanununun yir
mi yedinci maddesi mucibince müteşekkil Te
mettü Temyiz Komisyonunu teşkil eden reis ve 
azalardan mürekkeptir. 

Mezkûr 27 nei maddenin işbu fıkraya muha
lif olmıyaaı ahkâmı kemakân bakidir. 

MADDE 2. 
muteberdir. 

İşbu kanun tarihi neşrinden 

MADDE 3. —• işbu kanunun icrasına Maliye 
Vekili memurdur. 

26 Haziran 1337 

icra Vekilleri Heyeti Şer'iye Vekili 
Reisi ve Fehmi 

Müdafaai Milliye Vekili 
Fevzi 

Adliye Vekili Dahiliye Vekili namına 
Refik Şevket Refik Şevket 

Hariciye Vekili Maliye Vekili 
Yusuü Kemal Hasan Hüsnü 
Maarif Vekili Nafıa Vekili 

Hamdullah Subhi Ömer Lûtfi 
İktisat Vekili Sıhhiye ve Muaveneti 

Mahmud Celâl İçtimaiye Vekili 
Dr. Refik 

Erkânı Harbiyei Umumiye 
Vekâleti Vekili 

Fevzi 

Kavanini Maliye Encümeni mazbatası 
Harb Kazançları Kararnamesinin 27 nei 

maddesinin tadiline dair Heyeti Vekilenin 26 
Haziran 1337 tarihli lâyihai kanuniyesi ve 
esbabı mucibe mazbatası Heyeti Umumiyeden 
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encümenimize havale edilmekle kıraat ve tetkik 
olundu. Aynı maddenin tadiline dair mukad
dema vukubulan teklif encümenimizce tetkik 
olunarak keyfiyet dört numaralı mazbata ile 
karara raptedilmiş ve ahiren encümenimizde 
tetkik ve kabul edilen Temettü Kanununa da 
temyiz heyeti kabul edilmemiş olmasına binaen 
encümenimizin karar muttehazma mugayir 
olan teklifi cedidin kabulü imkânı görülemedi
ğinden reddine ve bermucibi havale Muvaze-
nei Maliye Encümenine tevdiine karar verildi. 

Reisi Encümen 
Erzurum 

Hüseyin Avni 

Kâtip 
Mardin 
Necib 

Âza Âza 
îsmet 

Mazbata Muharriri 
Antalya 
Ali Vefa 

Âza 
Biga 

Mehmed 

Âza 

Âza 
İçel 

Haydar Lûtfi 

Âza Âza 

Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 

Biri harb -kazançları itiraznamelerini tetkik 
edecek merkez komisyonunun kararname mu
cibince teşekkülü müteassır olduğundan tadilen 
teşkiline, diğeri komisyonu mezkûrca yapılacak 
tetkikatm Temettü Temyiz Komisyonuna tevdiine 
dair icra Vekilleri Riyasetinin 17 . I I I . 1337 ve 
27 . VI . 1337 tarihli tezkereleriyle Heyeti Umu-
miyeden muhavvel iki kıta lâyihai kanuniye ve 
Kavanini Maliye Encümeni mazbatası encümeni
mizce tetkik ve mütalâa olunmuştur. 

Kavanini Maliye Encümeni 19 Nisan 1337 
tarihli mazbatasında Hükümetin birinci teklifini 
esas itibariyle kabul etmiş idi. İkinci lâyiha veç
hile merkez komisyonu vazai finin temettü Tem
yiz Heyetine tevdii suretini, derdesti tetkik bu
lunan Temettü Kanununda Temyiz Heyetinin 
ilga edilmesine mebni redetmig ise de teklifi ev
velce merkez komisyonunun tadilen teşekkülü 
esasını tasvibetmiş ve Tacili Cibayet Kanunu ile 
teklifi evvelin lüzumu kabulü daha ziyade kes-
bi müstaceliyet eylemiş olduğundan süratle te
şekkülünü teshil edecek surette teklifi evvelin 
tadilen kabulü encümenimizce dahi tensibedil-
mekle bu bapta yeniden tanzim olunan lâyihai 
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kanuniye lieclittasdik, Heyeti Umumiyeye arz 
ve takdim kılınmıştır. 

Reis 
Saruhan 

Ahmed Reşad 
Âza 

Edirne 
Faik 
Âza 

Kâtip 
Çorum 
îsmet 
Âza 

Erzurum 
Hüseyin Avni 

Âza 
Niğde 
Vehbi 

Harb Kazançları Vergisi Kanununun yirmi ye
dinci maddesini muaddil lâyihai Kanuniye 

MADDE 1. — Harb Kazançları Vergisi iti
raznamelerini tetkik edecek merkez komisyonu 
bir reis ile altı azadan mürekkeptir. Reis ile aza
dan ikisi Maliye ve ikisi iktisat vekâletleri me
murininden olmak üzere mezkûr vekaletlerce, 
ikisi de Ticaret Odası âzası meyanmdan odaca 
intihabolunur. 

MADDE 2. — işbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren meriyülicradır. 

MADDE 3. — işbu kanunun icrayi ahkâmına 
Maliye ve iktisat Vekilleri memurdur. 

RE IS — Efendim, kanunim heyeti umumi-
yesi hakkında söz istiyen var mı? Maddelere ge
çilmesini kabul edenler lütfen ellerini kaldır-
sin. Kabul edilmiştir. 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN FEHMİ B. (Oü-
müşane) — Efendim, bir serlevha yazalım ilti
bas vâki olmasın. «Harb Kazançları Vergiisi 
hakkındaki kararnamenin 27 nci maddesinin 
birinci fıkrası berveçhi âti tadil edilmiştir.» 
Dersek daha muvafık olur. Ve ikinci maddelere 
lüzum kalmaz. 

RElS — Nereye efendim? 
MALÎYE VEKİLİ HASAN*FEHMİ B. (De

vamla) — Serlevhaya. 
RElS — Efendim, Harb Kazançları Vergisi 

hakkındaki kararname diye yazılıdır. Maliye 
Vekili Harb Kazançları Vergisi hakkındaki ka
rarnamenin 27 nci maddesinin birinci fıkrası ber
veçhi âti tadil olunmuştur denmesini teklif edi
yorlar. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Efendim 
bu, ne kanundur, ne kararnamedir. Bir pro-

9 — 
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jedir. Buradan yalnız bir kararla geçmiştir. 
Bu eğer buranın kanunu diye telâkki buyruta-
caksa madde, madde müzakere etmek lâzımdır. 
Bu proje halindedir, istanbul'da da kararname 
mahiyetinde değildi. Proje encümende idi. 

REİS — Efendim, gerek encümenin ve ge
rek Heyeti Vekilenin teklif ettiği bu muaddel 
lâyihanın serlevhası kanun lâyihasıdır diyor. 

İMALİ YE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (Gü-
müşane) — Efendim, müsaâle buyurur musu
nuz? Vakaa Hüseyin Avni Beyin hakkı vardır. 
Bu İstanbul'da da kararname mahiyetini jkti-
sabetmemiştir. Fakat Heyeti Celile bir maddei 
kanuniye ile bunu kabul edince mahiyeti hu-
kukiyesi ne olur? 

Meclisi Âli onun temini meriyeti için kanun 
yaptı. Hattâ Maliye Vekâletine itirazları kabul 
etme, paraları tahsil et dedi. İkinci kanun ile 
bendeniz de diyorum ki, bir an evvel komisyon 
teşkil edelim de hiç, olmazna bir an evvel iti
razları tetkik edelim. Halkı ızrar etmiyerim. 
(Muvafık, muvafık sesleri). 

MUSA KÂZIM Ef. (Konya) — Efendim, 
Harb kazançları hakkındaki kanun gerek 
kararname olsun, esası ne olursa olsun son ka
bul ettiğimiz maddei kanuniye ile onu meebu-
riyüttathsil bir hale kalbederek tahsile karar 
verdik. Şu halde bilcümle tekâlifi . maliyenin 
mercii tetkik ve itirazı vardır. Bunun da bir 
mercii olmak üzere salâhiyettar bir komisyon 
teşkili için Maliye Vekili bu teklifi Meclise 
veriyor. Maksadı, itirazları acilen tetkik ettirmek 
ve halkın hukukunu siyanet etmektir. Binaena
leyh bunun aslı kararnamedir. Fakat bunu kabul 
edince bu kanun olacaktır. Eşkâli şöyle olsun, 
böyle olsun diye geçirirsek saat be saat halk mu
tazarrır olur. Esas ister kararname olsun, ister 
kanun olsun bu bir madde ile kabul edilmiştir. 
Teferruatından bilhassa sarfınazar edebiliriz. Te
ferruatı zaten mfksut değildir. Esas bir madde
dir ve bu da ruhtur, paranın tahsilidir. Ruhu bu
rada neşrettiğimiz bir kanun ile kabul edilmiştir. 
Bu hem Hükümeti, hem halkı ızrar etmiyecek bir 
halde bir komisyonun teşkilinden ibarettir. Bu da 
halkın menfaatinedir. Burada maddeyi münakaşa 
etmekte bir mâna yoktur. (Çok doğru, sadaları) 

BESlM AT ALAY B. (Kütahya) — Bu kanu
nun tadili meselesinde bendeniz zenginlerin hima
yesini görüyorum, işittiğime göre mutavassıt hal
lilerden çoğu Harb Kazançları Vergisini vermiş-
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lerdir. Bugün bu itirazı yapanların büyük bir 
kısmı, büyük zenginlerdir. Eğer Meclisi Âliye bu 
Kanunun veyahut kararnamenin tekrar tadili 
için geleceğini bilselerdi onlarda vermiyecekler-
di. ikide bir böyle kanunların bahusus böyle pa
raya ait, tahsilata ait kanunların tadile uğraması 
suitesir hâsıl eder. 

LÜTFl B. (Malatya) — Kanunun esasında 
tadil yok... 

BESİM ATALAY B. (Devamla) — Var efen
dim. Âza tadil ediliyor. (Yalnız âza tadil ediliyor 
sadaları) Pekâlâ efendim, bunun çok farkı vardır. 
İtiraz hakkı var. Bunlar tetkik edilecek, fakat 
burada âza azaltılıyor. Âzanm azalması doğru de
ğildir. Bu her halde zenginleri himayedir. Bu ta
dili teklif edenlerin fikrinde böyle bir şey yok
tur. Fakat kanunda bu vardır. Bu meyanda çı
kar efendim. Bunun tadili muvafık değildir. Bu 
kanunun tadil edileceğini tüccarların ağzından 
işittim. Nasıl ki, Rus altınlarını evvelce hariçten 
işitip toplattırdıkları gibi... Rica ederim efendim 
bendenizce muvafık değildir. 

HÜSEYİN AVNl B. (Erzurum) — Efendim 
bu geçen sene Kavanini Maliye Encümeninde mü
zakere edilirken, bize kararname olarak vermiş
lerdi. Bu mahiyeti itibariyle bir proje idi. Fakat 
istanbul'da... 

TAHSİN B. (izmir) — Kararnamedir, tatbik 
de edilmiştir. 

HÜSEYİN AVNl B. (Devamla) — Orada 
müzakere edilirken Meclis seddedilmişti. Henüz 
çıkmadı efendim. Fakat burada Heyeti Celile bir 
madde ile zımnen, ister kararname olsun, ister 
başka şekilde olsun, kabul etmiştir. Fakat bu tas
hih edilsin diye arz ettim. Yoksa bu kanun ma
hiyetindedir. Bir madde ile kabul edilmiş ve tabiî 
kanun sırasında geçmiştir. Buradaki madde, Be
yin buyurdukları gibi değil, (26) âzanm yedi aza
ya inmesidir. Kavanini Maliye (9) yapmıştır. Bir 
kısım âza kararname mucibirice heyeti hâkimeden 
almıyordu. Muvazenei Maliye buna lüzum gör
memiştir. Binaenaleyh biz de bunu kabul ediyo
ruz. (7) âza münasiptir. Bunu bendeniz teklif 
ediyorum. 

İSMET B. (Çorum) — Efendim Maliye Veki
li Hasan Fehmi Bey biraderimiz serlevhayı tas
hih'etmek istedilerse de, serlevhanın tashihi şek
linde teklif ettikleri şey kanunda bir madde ol
mak lâzımgeliyor. 

— 10 — 
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Bu serlevhaya lüzum görmüyoruz. Çünkü ka

nun bir maddedir. O maddenin tadilen şeklini 
gösteriyor, diğer fıkaratım tadil etmiyor. Onun 
için o tashihe lüzum yoktur. Çünkü o teşevvüşü 
mucibolaeaktır ve deminki münakaşatı da o ser
levha açmıştır. Kararnamedir, değildir diye mü
zakereyi o açtı, encümenin teklifi veçhile kanu
nun kabulünü teklif ederim. 

ÖMER LÛTFİ B. (Amasya) — Efendim bi
liyoruz ki, bu kanun yapılalı zannederim bir bu
çuk, iki sene vakit geçti. Bu yirmi yedi âza bu
lunup toplanamadığı için Temyize tâbi tetkikatın 
hiçbirisi yapılamadı ve bu yapılamaksızın Harb 
Kazançları Vergisinin hemen toptan tahsili doğ
ru değildir. Bâzı yerler vardır ki, bu vergiler 
cidden yanlış takdir edilmiştir. Yine dairei inti-
habiyesinden bahsediyor demezseniz acıklı bir mi
sal arz edeyim. Memlekette bütün Harb Kazanç
ları Vergisinin yekûnu birbuçuk milyon lira ka
dardır. Bunun iki yüz bin lira kadarı Amasya 
Sancağmmdır. Şimdi rica ederim bu tetkika de
ğer mi, değmez mi? Şimdi bunlar bir buçuk sene
den beri tetkik edilmediğinden dolayı bu defa 
tamamiyle tahsil edilmektedir. Halbuki mükelle
finin değil kudreti malİ3releri, hattâ bütün ser
mayeleri, hiççbir şeyleri müsaidolmadığı için bü
tün malları haczedilmiştir ve bu hususa dair de 
telgraf almaktayız. Biz oranın mebusları hattâ 
biz değil zannederim, o havaliden geçen bütün 
mebusanı kiram da buna dair telgraf aldılar. Şu 
halde yirmi yedi âza toplayıp da gayet iyi bir 
tetkikat yaptıralım diye, hiçbir şey yapmamak-
tansa beş, altı kişilik komisyonun teşkiline dair 
olan bu kanunu kabul edelim ve bu kanunu bir 
karara raptedelim. Borcu olan borcunu bilsin, 
Hükümet de alacağını alsın rica ederim. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Ömer Lûtfi Beye
fendi bu vergilerin tarhında bir haksızlık olduğu
nu, Besim Atalay Bey de heyetin azlığını söyle
mişlerdi ki, bendeniz de tashihen ve tarifen 
bir şey arz edeceğim. Malûmu âlileri bu karar
name veyahut bu beyanname her hangisi olursa 
olsun bu bir para almak üzere vaz 'etmiş oldu
ğumuz bir şeydir. Harb Kazançları Vergisi 1336 
tarihinden bugüne kadar kimlere tahsis edil
miştir. Berveçhi peşin şirketlere, sonra ticaretle 
iştigal edenlere, sonra şimendiferlerle mal ve sair 
sevk edenlere ve saireye, şimdi bu mesleyi iyi 
tetkik ve tefekkür edebilirsek ve iyi düşünürsek... 
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MEHMED B. (Biga) — Bunların lüzumu 

yok. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Benim bâzı ken
dime ait tetkikatım vardır. Bir adamın birisi 
nihayet iki metre tûl ve arzında olan bir odada 
ticaretle iştigal etmiş, buna iki bin lira kadar 
Harb Kazancı namiyle bir vergi tarh edilmiş. 
Sonra bir de İstasyon defterine müracaat edip 
de sevk puslalarmı ele alacak olursak... (Lüzu
mu yoktur sadaları) Lüzumu vardır zannederim 
beyefendi. Yoksa zatıâlileri de söylersiniz. Şimen
difer idaresine müracaat edip de sevk puslala
rmı görecek olursanız bu adam iki üç sene zar-

'fmda belki iki yüz vagon zahire sevk etmiş. 
(Jok para kazanmış ve ona da hiçbir vergi tarh 
edilmemiştir. Şu meseleyi tetkik için ilk önce 
tarh olunan verginin nisbetsizliğine kail olmak 
lâzımdır. İsmini arz etmek istemediğim birçok 
kimseler bilirim ki onlara 60 lira, 100 lira bir 
para tahsis edilmiş. Fakat yine onun kâbına 
değil, topuğuna bile çıkamıyacak bir adama 
otuz bin lira yükletilmiştir. 

Sonra efendim Tetkik Heyetine gelince; bir 
kere ikisi defterdarlıktan, ikisi istinaf mahke
mesinden, ikisi de ticaret odasından miintehap 
zevattan bir komisj^on teşkil edileceğini söyledi
ler. Ya ticaret odasından veya malmüdürlüğün-
den hangisi olursa olsun bu işi anlıyacak adam
lardan bu komisyonda da adam bulunması lâ
zımdır. Fakat istinaf riyasetinden adama ne 
lüzum var? 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — İstinaf 
yok, İktisat Vekâletinden... 

SALİH Ef. (Erzurum) — İktisat Vekâle
tinden, İktisat Vekâleti memurlarından bu işle 
iştigal etmiş - bilmem ki - yalnız ticaret müdürü 
umumisi vardır. Diğerleri bir şey anlamazlar. 
efendim ticaret odalarına gelince, ticaret oda
larınca müntehap zatlar aleyhlerinde hiçbir tet
kikatı hakkiyle ifa edemezler. Hattâ bunların 
içerisinde üçüncü sınıf tüccardan bir tanesini 
bulamam. Acaba yapacağım tetkikatı ne suretle 
yapacağım. Bendeniz bunun için şöyle kabul 
ederim ki; İktisat Vekâletinden iki adam, defter
darlıktan yetişmiş dört-adam ve Meclisi Âliden 
iki zat bu işde iyi bir tetkikat yapıp halk üze
rinde yapacağı şeyi âdilâne bir surette yapmak 
lâzımdır. Bendenizin teklifim bundan ibarettir. 

REİS — Birinci madde hakkında başka söz 
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istiyen var mil (Hayır sesleri) o halde birinci 
maddeyi okuyoruz. 

Harb Kazançları Vergisi Kanununun yirmi 
yedinci maddesini muaddil Kanun 

MADDE 1. — Harb Kazançları Vergisi itiraz-
namelerini tetkik edecek Merkez Komisyonu bir 
reis ile altı azadan mürekkeptir. Beis ile azadan 
ikisi Maliye ve ikisi İktisat vekâletleri memu
rininden olmak üzere mezkûr vekaletlerce, iki
si de ticaret odası âzası meyanmdan odaca in-
tihabolunur. 

REİS — Kabul edenler el kaldırsın... Ekse--
riyeti azîme ile kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren meriyülicradır. 

REİS — Reyi Âlinize arz ediyorum. Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — İşim kanunun icrayı ahkâmı
na Maliye ve iktisat vekilleri memurdur. 

REİS — Üçüncü maddeyi kabul edenlen 
lütfen el kaldırsın. Üçüncü madde kalbul edildi. 

Kanunun heyeti umumiyesini 'baştan okuya
rak reyi âlinize arz edeceğim (Hacet yok ses
leri) 

Maliye Vekili Hasan Fehmi Bey (Gümüşa-
ne) — Efendim serlevhada «Yirmi yedinci mad
desini muaddil» denmiş, «Yirmi yedinci mad
desinin birinci fıkrasını muaddil» olacak, yal
nız birinci fıkracıdır efendim. 
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REİS — Maliye Vekilinin teklif ettiği veç

hile (Birinci fıkrasını muaddil) şeklinde kabul 
buyuruluyor mu efendim? 

ALÎ SÜRURÎ Ef. (Karahisarı Şarki) — Re
is Bey; Harb Kazançları Kanunu diyor, halbu
ki Kararnamesidir efendim! 

REİS — Hükümet kanun lâyihası olarak 
getirdi efendim. 

ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — Ha-
yıi' Beyim. O cihet doğru değildir. Evvelce ka
rarname idi, kanun demek doğru olamaz. Ka
rarnamedir ve kararnamesinin birinci fıkrası 
bıı maddei kanuniye ile tadil edilmiştir. 

REİS —• Tensip buyurursanız teşrif ediniz, 
kanun kabul edilmeden fikrinizi beyan ediniz! 

ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — Vaz
geçtim.. 

REİS — Yalnız Maliye Vekili Hasan Beyin, 
bir teklifi vardır. Ona nazaran serlevha şöyle 
oluyor; «Harb Kazançları Vergisi Kanununun 
yirmi yedinci maddesinin birinci fıkrasını muad
dil kanun» 

Efendim, bu tadili kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini kabul edenler, 
lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Gerek tadil, gerek kanunun heyeti umumiye-
si kabul edilmiştir. (Tâyin esami ile, sesleri) 
Efendim tâyini esamiye hacet yoktur. 

Perşembe günü öğleden sonra saat İM de İç
tima etmek üzere Celseyi tatil ediyorum. 

(Hitamı müzakerat saat 4,55) 

İçtimai âti ruznamesi 

1. — Zaptı sabık hulâsası 

2. — Evrakı varide 
A — Tekâlif ve Levayihi Kanuniye 
1. Artvin ve Kars ve Ardahan livalarına ha

riçten ithal edilecek zahire resmine dair Heyeti 
Vekileden mevrut lâyihai kanuniye. 

2. Attarlar ve kökçüler nizamnamesinin ta
diline dair Heyeti Vekileden mevrut lâyihai ka
nuniye. 

3. Gazianteb Mebusu Ali Cenani Beyin, ih-

racedilecek tütünlerden resim istifasına dair tek
lifi. 

B — Tezkereler 
1. Mektep müdürlerinin maarif müdürü ol-

mıyan yerlerde meclisi idarede bulufnup bulun-
mıyacaklarma dair İcra Vekilleri tezkeresi. 

2. Hiyaneti vataniye ile mahkûm Bafralı 
Grikor ile rüfekası hakkındaki evrakın gönderil
diğine dair Adliye Vekâleti tezkeresi. 

3. Hiyaneti vataniye ile mahkûm Bafralı 
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trakli ile rüfekası hakkındaki evrakın gönderil
diğine dair Adliye Vekâleti tezkeresi. 

4. Kâtibiadil ve mahakimi haralarının tez
yidine dair berayi müzakere Meclise takdim edil
miş olan kanun lâyihasının ikmal edilmek üzere 
iadesi hakkında icra Vekilleri Riyaseti tezkeresi 

C) Evrakı müteferria 
1. 23 Nisan tebrikine dair İsparta Belediye 

Reisinin telgrafı. 
2. Bursa Mebusu Emin Beyin cünha cezala

rının cezayi nakdîye tahviline dair Adliye Vekâ
letince bir kanun ihzarı hakkındaki takriri. 

3. Gene Mebusu Ali Vasıf Beyin yevmi ga
zetelere âyati kerime ve ahadisi şerife yazılmama-
sına dair takriri. 

4. —• Divanı Riyaset kararı 
D) Sualler 
1. İçel Mebusu Şevki Beyin Mersin Muta-
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sarrıfı Fahri Bey hakkındaki sual takriri. 

2. Bayazıd Mebusu Süleyman Sudi Beyin 
jandarma yüzbaşısı Suphi Beye dair Dahiliye 
Vekâletinden sual takriri. 

H: 
ı. 
2. 
3. 
4. 

defa. 

İcra edoilecek intihabat 
İktisat Vekâleti için üçüncü defa 
Seriye Vekâleti için ikinci defa 
Sıhhiye Vekâleti vekilliği için ikinci defa 
Memurin muhakemat heyeti için üçüncü 

V) Mazbatalar 
1. İstanbul intihabatı netayici hakkında bi

rinci şube mazbatası 
2. Kaş kazası tacirlerinden koca Mustafa ile 

rüfekasmın orman mukavelelerinin feshi hakkın
daki teklife dair İktisat Encümeni mazbatası. 

H) Cevabı vürudeden sual takrirleri 

No Sahibi sual, (Sual olunan Vekâlet) Sualin hulâsası 

1495 

1905 

1557 

424 

2007 
1743 
1546 
1551 

1588 
1787 

1382 
178 
199 

1546 
1559 

1552 
1554 
1548 
1125 

1297 

Siird Mustafa Sabri Efendi (İktisat) 

Tunalı Hilmi Bey, (İktisat) 

Erzurum Salih Efendi (Maarif) 

v-

Memleketin hayatı iktisadiyesinin teşevvüşüne 
dair. 
Ereğli civarındaki manganez madenine ve sa-
ireye dair. 
Kars Maarif Müdürü Oavid Beyin sebebi azli 
hakkında 

Canik Nafiz Bey (Heyeti Vekile Riyaseti) Teşkilâtı Esasiye Kanununun ademitatbikı hak
kında 
Ereğli kömür havzası hakkında 
Ereğli kömür havzası hakkında 
Kayseri muhasebecisinin ihtilası hakkında 
Amerikan ve İngiliz ve Ereğli maden kömür
lerine dair 
Amele taburları hakkında 
Şehiden vefat eden mülâzım Ferid Efendinin 
maaşı hakkında 
Adana ve civarındaki fabrikalara dair 
Gâvur Ali nam şahsın ipekleri hakkında 
Bir kısım fabrika alât ve edevatına dair 
Ankara Sıhhiye Müdüriyeti hakkında 

Ertuğrul Mustafa Kemal Bey (Müdafaai İhtiyat zabitanına makam maaşı verilmemesi 
Milliye) hakkında 
Diyarbekir Kadri Bey (Müdafaai Milliye Sakarya,Harbinde fedakârlık gösteren zâbitana 
ve Maliye) İstiklâl Madalyası vesiîmemesi sebebine dair 
İzmit Hamdi Namık Bey (Sıhhiye) Çiçek hastalığı hakkında 
Kütahya Cemil Bey (Heyeti Vekile Ri- Öğle tatilleri hakkında 
yaseti) 
Diyarbekir Zülfü Bey (İktisat) Ahvali ziraivei memlekete dair, 

Tunalı Hilmi Bey (İktisat) 
Tunalı Hilmi Bey (İktisat) 
Erzurum Salih Efendi (Maliye) 
Gelibolu Celâl Nuri Bey (İktisat) 

Tokad Rifat Bey (Müdafaai Milliye) 
Aydın Tahsin Bey (Müdafaai Milliye) 

İstanbul Ali Rıza Bey (İktisat) 
Tokad Rifat Bey (Müdafaai Milliye) 
İstanbul Ali Rıza Bey (Nafıa) 
Diyarbekir Kadri Bey (Sıhhiye) 

' •* «.";$* ^ ?• .̂-̂ 1 & 
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No : Sahibi sual, (Sual olunan Vekâlet) Sualin hulâsası 

1568 İzmit Haindi Namık Bey (Heyeti Vekile İstanbul'dan gelen memurin hakkında 
Riyaseti) 

252 Kırşehir Sadık Bey (Dahiliye) Postalarda vukua gelen teehhürata dair 
1775 Tokad Rifat Bey (Dahiliye) Keskin Madeni Rumları hakkında 
1791 .. Yozgad Süleyman Sırrı Bey (Dahiliye) Ayaş'taki çiçek hastalığı hakkında 
1582 
i£co Van Hasan Bey (Dahiliye ve Sıhhiye) Van'da kuduran eşhas hakkında 
Î886 içel Şevki Bey (Dahiliye) 
1941. Konya Kâzım Hüsnü Bey (Dahiliye) 

42 Edirne Şerif Bey (Seriye) 
41 Edirne Şerif Bey (İktisat) 
45 İstanbul Ali Rıza Bey (Maliye ve 
46 Nafıa) 
85 Ankara Mustafa Efendi (Müdafaai Mil

liye) 
126 Kütahya Ragıb Bey (Maliye) 

126 . Siverek Lûtfi Bey (Nafıa Vekâleti) 
221 Tokad Rifat Bey (Müdafaai Milliye) 
267 Ergani Hakkı Bey (İktisat) 

350 Bitlis Vehbi Bey (Müdafaai Milliye) 

198 Karasi Sabri Bey (Müdafaai Milliye) 

2. — Gayet müstacel ruzname: 
3. — Müstacel ruzname : 
1. Hüseyin Avni Beyin teklifi. 
2. Sükna Kanunu ve akaarattan bedeli ica

rının yüzde onu nispetinde vergi ahzı hakkında 
Kanun 

3. Muinsiz efrat maaşatı hakkındaki lâyihai 
kanuniye 

4. Divanı Temyizi askerî lâyihai kaııuniyesi 
(Encümende) 

5. Vilâyatı Şarkiye ınuhaeirinine verilecek 
keresteye dair lâyihai kanuniye 

6. Resneli Niyazi Beyin ailesiyle Atıf Beye 
mulıassas maaşatm devamı tesviyesi hakkındaki 
teklif 

7. Sinob harikzedegânı keresteleri hakkında
ki teklifle Heyeti Umumiyece tevhilen" müzake
resi kabul edilmiş olan lâyiha ve tekâlifi kanuni
ye 

8. Belediyeler tarafından celbedilecek eczayı 
tıbbiyenin Gümrük Resminden istisnasına dair 
teklif 

Harcırah sarfiyatmdaki yolsuzluğa ve saireye dair 
Tekâlifi milliyeye ait kuruşlu mazbatalar hak
kında 
On iki maddeden bahis 
Sekiz maddeden bahis 
İstanbul Maliye Nezaretinee satılmasına teşebbüs 
edilen eşya ve mevaddı muhtelife hakkında 

Vesaiti nakliye hakkında 
Ziynet eşyası Kanunu hakkında 
Vesaiti nakliye hakkında 
Tokad Ahzı Asker Şubesi hakkında 
Ziraat müdürlerine verilen harcıraha ve mevad
dı saireye dair 
Malûl gazilerden yalnız bir zata istisnaen mükâ
fat ita edilmesi sebebine dair 
Ankara bağlarının tahribatı hakkında 

9. Himayei Etfal Cemiyetinden posta ve 
•telgraf ücreti alınmamasına dair teklif 

Ruzname 
1. 1338 senesi Dahiliye bütçesine mülhak 

bütçeler 
2. Nevahi Kanunu (Salı günleri tahsis edil

miştir) 
3. Ruznamei müzakerat hakkında müzakere 
4. Hükümeti Milliyenin teşekkülünden ev

vel alman mebaliğ hakkında Maraş Mebusu 
Tahsin Beyle rüfekasınm teklifinin reddine dair 
Lâyiha Encümeni mazbatası 

5. Cünha ile hapis cezasının cezayı nakdî
ye tahvili hakkında Cemil Beyin, teklifinin 
reddine dair Lâyiha Encümeni mazbatası 

6. Çay ve kahveyi fazla satanlardan Te
mettü Vergisi ahzi hakkındaki teklifin reddine 
dair Lâyiha Encümeni mazbatası 

7. 65 yaşını tecavüz eden mahpusin hak
kındaki teklifin reddine dair Lâyiha Encümeni 
mazbatası 
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8. Mesken icarlarından iki aylığın llarb I 

Vergisi olarak ahzı hakkındaki teklifin reddi
ne dair Lâyiha Encümeni mazbatası 

9. Malatya Mebusu Sıtkı Beyin, firariler 
hakkındaki teklifinin şayanı müzakere olmadı
ğına dair Lâyiha Encümeni mazbatası 

10. Hotamışlı Halil ve rüfekası hakkında 
Adliye Encümeni mazbatası 

11. Kırşehir mevkuf ini hakkında Adliye 
Encümeni mazbatası 

12. Zabit vekili Mehmed Ali Efendi, hak
kında Adliye Encümeni mazbatası 

13. Taşçı Yorgi hakkında Adliye Encü
meni mazbatası 

14. Mardinli Süleyman hakkında Adliye 
Encümeni mazbatası 

15. Haliloğlu Abdullah ve rüfekası hakkın
da Adliye Encümeni mazbatası 

16. Men'i Müskirat Kanununa tevfikan 
mahkûm edilenler hakkında Adliye Encümeni 
mazbatası 

17. Kaimim Cezanın mevaddı mahsusasınm 
tadili hakkındaki lâyihaya dair Adliye Encü-
meni mazbatası j 

18. Bozkır'dan -Mustafaoğlu Ali'nin affı I 
hakkında Adliye Encümeni mazbatası 

19. Akşehir'den Alioğlu Velimin affı hak
kında Adliye Encümeni mazbatası 

20. Hiyaneti vataniye müerimininden bir 
kısmının affı hakkındaki Kanunun tefsirine 
dair Adliye Encümeni mazbatası 

21. Antalya ve sair mahallerdeki teşkilâtı 
mülkiye hakkındaki tekliflerin Dahiliye Vekâ
letine tevdii hakkında Dahiliye Encümeni maz
batası 

22. Belediye etıbbasının belediye meclis
lerine azayı tabiîye olarak devamları hakkındaki 
lâyihai kanuniyenin reddine dair Dahiliye En
cümeni mazbatası. 

23. Sinob'da tersane mahallindeki bina j 
hakkında Dahiliye ve Kavanini Maliye encümen- I 
leri mazbataları. | 

24. Memurin muhakematınm tadiline dair 
tekliflerin reddi hakkında Adliye, Dahiliye en
cümenleri mazbataları. 
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25. Muvazene Encümeni Müdürü maaşının 

bütçeye ilâvesi hakkında Muvazenei Maliye En
cümeni mazbatası 

26. Meclis aklanımda tahtı silâha alınan
ların maaşatı hakkında Muvazenei Maliye En
cümeni mazbatası 

27. Murakabe ve Muvazenei Maliye encü
menlerin murakabeye dair teklifleri 

28. Takdirname ile Taltif Kanununun tef
siri hakkında Müdafaai Milliye Encümeni maz
batası 

29. Ferid Efendinin taltifinin tehiri hak
kında Müdafaai Milliye Encümeni mazbatası 

30. Yem ve tay mat hakkında Müdafaai Mil
liye Encümeni mazbatası 

31. Kanunu Esasi Encümeni mazbatası 
32. Ankara bağlarındaki tahribata dair is

tidalar üzerine İstida Encümeni mazbatası 
33. Ankara Evkaf Müdürü Ali Rıza Efen

dinin sureti azline dair istida Encümeni mazba
tası 

34. Osmanoğlu Ali hakkında Adliye Eneü
meni mazbatası 

35. Belediye Kanununun tadili hakkında 
Amasya Mebusu Rıza Beyin, teklifinin reddine 
dair Lâyiha Encümeni mazbatası 

36. Tahsisat kabilinden kurayı mevkufe aşa
rı hakkında Mustafa Efendinin, teklifine dair 
Şer'iye ve Evkaf Encümeni mazbatası 

37. Ruhsatı Resmiye ile gidip avdetlerinde 
eşkiya tarafından şehidedilenler hakkında encü
menler mazbatası 

38. Memaliki meşgule memurini hususiye-
siyle muallimlere verilecek harcırahlar hakkında 
mazbata 

39. Matbuat Kanununun tadili hakkındaki 
teklifin reddine dair Adliye Encümeni mazbatası 

40. Mahkemei temyiz kadrosu hakkındaki 
teklifin reddine dair Adliye Encümeni mazba
tası 

41. Adana Detferi Hakani kuyudatındaki 
gayrikanuni muamelenin tashihi hakkında lâyi
hai kanuniye 

42. Ziynet eşyası Kanunun tadili hakkında 
lâyiha. 




