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B l E Î N C t CELSE 
Bed'i müzakerat; saat : 1,40 

BEİS — Reisisani Hüseyin Rauf Beyefendi 
KÂTÎPLEB : Hakkı Bey (Van), Enver Bey (tzmir) 

REİS — Efendim, celse küşadedildi. Zaptı 
sabık'hulâsası Heyeti Aliyenize arz edilecektir. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci Celse 
Birinci Reisvekili Vehbi Efendi Hazretlerinin 

tahtı Riyasetlerinde bilinikat zaptı sabık hulâsası 
kıraat ve aynen kabul olundu. Osmanoğlu Meh-
med'in bakıyei müddeti cezaiyesinin affı hak
kında Heyeti Vekileden mevrut kanun lâyihası 
Adliye Encümenine, Ergani Mebusu Mahmud 
Beyin, Ergani livasının kaza halinde Elâziz vilâ
yetine ilhakiyle yerine, (Oğuz) ismiyle yeni bir 
liva teşkili hakkındaki teklifi Lâyiha Encümeni
ne, Seferberlik zammı hakkındaki 11 Mart 1338 
tarihli Kanunun tefsirine ve senei haliye aşar 
mahsulatının bâzı mahallerde tahmin ettirilerek 
ahaliye zimmet kaydına dair Maliye Vekâleti tez
kereleri müstaceliyetle Kavanini Maliye Encü
menine, Mirliva Nihad Paşa hakkında Müdafaa! 
Milliye Vekâletinden mevrut evrakı tahkikiye 
Adliye Encümenine, Bursa Mebusu Emin Beyin, 
Vakayi ve harekâtı milliyenin tarihini yazmak 
üzere mütehassıslardan mürekkep bir heyet teş
kili hakkındaki teklifi Heyeti Vekile Riyasetine, 
Ankara Mebusu Mustafa Efendinin, zahire mu
bayaasının usulü sabık veçhile icrasına dair tak
riri tasviben Heyeti Vekile Riyasetine, diploma
tik pasaportların tahdidine dair Hariciye Vekâ
leti tezkeresi kıraat ve müzakere edilerek Harici
ye Encümenine havale olundu. Kararnamelerle 
nizamnamelerin tabolunaeağma dair Heyeti Ve
kile Riyaseti tezkerei cevabiyesiyle Muvazene! 
Maliye Encümeni intihabatı hakkındaki mazbata 
okundu. Muinsiz efrat maaşatı hakkındaki lâyi-
hai kanuniyenin bir an evvel müzakeresine dair 
tstida Encümeni mazbatasının lâyihai kanuniye 
ile tevhidi muvafık görüldü. Mesleki ilminin de-
recata taksimiyle birer alâmeti farika ihdasına 

dair Siird Mebusu Mustafa Sabri Efendinin tek
lifinin reddine mütaallik Şer'iye Encümeni maz
batası kıraat ve müzakere olunarak mazbata ka
bul ve teklif reddedildi. Zonguldak memurini 
maaşatı zamaiminin ilgasına, Elviyei Selâsede 
vergilerin sureti eibayetine dair levayihi kanuni
ye müstaceliyet karariyle Cumartesi ruznamesine 
alınarak teneffüs için Celse tatil olundu. 

İkitıci Celse 
Vehbi Efendi Hazretlerinin tahtı Riyasetle

rinde bilinikat, Hizmeti mahsure erbabından^ 
Harbi Umumide tecil olunanların hizmeti aske
riyeye şevklerine dair Müdafaai Milliye Encüme
ninden mevrut teklifi kanuni ile ziraat mektep
leri ve Ziraat Bankası hakkında Muvazenei Ma
liye ve İktisat encümelerinden mevrut tekâlifi 
kanuniye ruznameye alındı. Resmi İstihlâk Ka
nununun üçüncü maddesinin tefsiri hakkındaki 
tstida Encümeni mazbatası Kavanin ve Muva
zenei Maliye encümenlerine, Tedrisatı İptidaiye 
Kanununun tadili hakkındaki tstida Encümeni 
mazbatası Dahiliye Encümenine, Müeeccliyeti 
Askeriye Vergisi Kanununun tefsiri hakkındaki 
Müdafaai Milliye Encümeni mazbatası Muva
zenei Maliye ve iktisat encümenlerine havale 
olundu. Hiyaneti vataniyeden dolayı idama mah
kûm Hacı Musaoğlu Rıza'nın cezasının küreğe 
tahviline, Nikolaoğlu trakli ve Pontüs Cemiye
tine mensup Avram ve Mardinli Ali ile refikleri 
hakkındaki hükümlerin tasdikine dair Adliye 
Encümeni mazbataları aynen kabul olundu. 

Bilâhara sual takrirlerine geçilerek Tunalı 
Hilmi Bey, Zonguldak Mutasarrıfı hakkındaki 
sualini geriye aldı. Sual takrirlerinin gelen ce-
vaplariyle birlikte zabıt ceridesinin nihayetine 
dercini temenni etti, Erzurum Mebusu Salih 
Efendinin Kayseri Muhasebecisine dair Malîye 
Vekâletinden, Kırşehir Mebusu Sadık Beyin, 
postaların esbabı teehhürüne dair sual takririne 
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REİS — Mustafa Bey bir takririnin encü

menden gelerek Heyeti Umumiyeye maledildi-
ğinden bahis ve ehemmiyetine binaen her şeye 
takdimen müzakeresini rica ediyorlar. Teklifleri 
kabul buyurulursa bittabi her şeye takdimen 
müzakere edilecektir. Fakat Malûmuâlileri ruzna-
memizde müstaceliyetle müzakere edilecek bir
çok mevad vardır. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Me
saili ticariyeye taallûk ediyor... 

REÎS — Efendim müsaade buyurun, sözümü 
ikmal edeyim. Perşembe günkü içtimaımızda da 
Cumartesi günü müstaceldi ve her şeye takdimen 
Elviyei Selâse vergilerinin maktuan iki misli 
olarak istifasına dair olan Kanun ile Zonguldak 
memurlarına bir misli maaş zammı hakkındaki 
Kanunun müzakeresi kabul edilmiştir. Bunları 
lıtısbeivazife Heyeti Âliyenize arz ettikten sonra 
Mustafa Beyin teklifini reye koyuyorum. Mus
tafa Beyin teklifini kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın. Efendim ekseriyet hâsıl olamamıştır. 
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Dahiliye Vekâletinden, Kütahya Mebusu Ragıb 
Beyin, Ziynet eşyası Kanununun tatbikine dair 
sualine Maliye Vekâletinden, Bayezid Mebusu 
Süleyman Sırrı Beyin, bir jandarma yüzbaşısına 
dair sualine Dahiliye Vekâletinden, Karesi Me
busu Abdülgafur Efendinin, Ankara Ziraat Mü
dürünün harcırahına dair sualine Dahiliye Ve
kâletinden mevrut cevaplar kıraat olundu. Ay
dın Mebusu Tahsin Beyjn, Mülâzim Tahsin Efen
dinin maaşına, Erzurum Mebusu Hüseyin Avni 
Beyin, Binbaşı Raif Beyin esbabı tekaüdününe 
dair Müdafaai Milliye Vekâletinden olan sualle
rine mevrut cevaplar okunarak kâfi addedilme-
yip şifahi cevap talebedildi. Siverek Mebusu 
Lûtfi Beyin, yollarda terk edilen kamyonlar hak
kındaki sual takriri Müdafaai Milliye Vekâletine 
havale edildi. Ankara Mebusu Hacı Mustafa 
Efendinin, vesaiti nakliye hakkındaki sual tak
riri sahibi tarafından istirdadedildi. Hini kıra
atte sahipleri Meclise hazır bulunmıyan sual tak
rirleri sakıt addolunarak Cumartesi günü içtima 
edilmek üzere Celseye nihayet verildi. 

Reisisani Kâtip Kâtip 

Rauf Van İzmir 
Hakkı Enver 

REÎS — Zaptı sabık hulâsası hakkında bir 
mütalâa var mı efendim! (Hayır, sesleri) Şu hal
de zaptı sabık hulâsası aynen kabul edildi. 

MUSTAFA B. (Karahisarı Şarki) — Reis 
Bey müsaade buyurursanız ufak bir şey arz ede
ceğim. Anadolu ahalisinden bulunup da üç, beş 
seneden beri İstanbul'da ikamet edenlerden bâ
zıları ora tüccariyle olan alâkai ticariyelerini 
kat'etmeden Anadolu'ya geliyorlar, âdeta kaçıp 
kurtuluyorlar. Halk İstanbul mahakiraine mü
racaat ediyorlar. İstanbul mahakiminden aldık
ları hüküm icrasız kalıyor. Bu suretle birçok 
halkın hakkı zayi oluyor, işte bu mesele hakkın
da geçenlerde bir takrir vermiştim, tetkik için 
Adliye-Encümenine havale olundu. Encümenden 
Heyeti Umumiyeye geldi. Malûmuâliniz işler 
çok olduğundan bunun da tulü müddet müza
kere ve intacedilmemesi ihtimali vardır. Hal
buki bu takdirde birçok haklar zayi olacaktır. 
Kendisi büyük bir şey değil, kanun değil, az 
bir şeydir. Hemen okunup derekap Adliye Ve
kâletine havale edilip bitirilecek bir iştir. Okun
sun Adliye Vekâletine havale buyurulsun. Bunu 
istirham ediyorum. 

3. — TEKLİFLER 

.1. — Kütahya Mebusu Cemil Beyin, meclisi 
idare azaları intihabında vergi kaydı arandma-
masına dair kanun teklifi (2/544) 

REİS — Kütahya Mebusu Cemil Beyin, mec
lisi idare azaları intihabında vergi kaydı aranıl-
maması hakkında teklifi kanunisi var. Lâyiha En^ 
cümenine havale ediyoruz. 

4.— TEZKERELER 
i . — 15 Nisan 1338 tarihli Rüsumu Bahriye, 

Kanununun tefsiri lüzumuna dair Maliye Ve
kâleti tezkeresi 

REİS — 15 Nisan 1338 tarihli Rüsumu Bah
riye Kanununun lüzumu tefsirine dair Maliye Ve
kâleti tezkeresi var, bunu da Kavanini Maliye En
cümenine veriyoruz. 

2. — AZAYI KİRAM MUAMEJATI 

1. — Kavanini Maliye Encümeni Mazbata 
Muharrirliğine Tokad Mebusu Rifat Beyin inti 
habedildiğine dair Encümen Riyaseti tezkeresi 

REÎS — Efendim, Kavanini Maliye Encü 
meni Reisi, Erzurum Mebusu Hüseyin Avni 
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Bey bîr takrir veriyor. Bunda, «Encümen Maz
bata Muharriri, Bolu Mebusu Muhteremi Şük
rü Beyin mezunen dairei intihabiyesinde bulun
ması hasebiyle yerine Tokad Mebusu Rifat Be 
yin tâyin edildiği mâruzdur.», diyor. Heyeti 
Âliyenize arz ediyorum. 

Şimdi efendim, biraz evvel bilmünasebe arz 
ettiğim veçhile Perşembe günkü içtimaımızda 
Cumartesi günü müstacelen müzakeresi kabul 
edilen iki lâyihai kanuniye vardır. Biri Zon
guldak memurini maaşatma dair olan lâyihai 
kanuniye, diğeri Elviyei Selâse vergilerinin 
maktuan iki misli olarak istifasına mütedair 
lâyiha. Aynı zamanda da Erzuruim Mebusu Hü 
şeyin Avni Beyin, teşkilât ve kadroların encü
mence tesbitine dair ve 16 maddeden ibaret 
olan ruznamemizde de birinci derecede ve müs
tacelen müzakeresi icap ve takarrür eden tak
riri var. Şu halde efendim, Elviyei Selâse vergi
lerinin maktuan iki misli olarak istifasına daiı 
olan Kanunun müzakeresini takdimen kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın. Ekseriyetlo 
kabul edilmiştir. 

CEMlL B. (Kütahya) — Reis Bey söz isti
yorum. 

REÎS.— Ne hakkında söz istiyorsunuz, efen
dim? 

CEMÎL B. (Kütahya) — Zonguldak memur
ları hakkında söyliyeceğim. Efendiler Zongul 
dak memurları hakkındaki mazbata uzun bir 
şey değildir. (Bu tercih edildi, sesleri) Efen
dim, bendeniz de diyorum ki, bu en kısa b*r 
müzakere olduğu halde neden geriye bırakılı
yor. 

REÎS — Efendim, Heyeti Celile berikinin 
takdimen müzakeresini kabul etti. 

CEMÎL B. (Kütahya) — O 18 maddelik bir 
kanundur. Bittabi uzun sürer. 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN FEHMÎ B. (Gü-
müşane) — Hayır üç maddeden ibarettir. 

5. — MAZBATALAR 

1. — Heyeti Vekilenin salâhiyet ve vazifesine 
dair Encümeni Mahsusun tanzim etmiş olduğu 
kanun teklifi ile Ankara Mebusu Gazi Mustafa 
Kemal Paşa ve arkadaşlarımn, Heyeti Vekilenin 
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salâhiyet ve vazifesine dair Encümeni Mahsus
ça tanzim edilmi§ olan kanun teklifinin, İcra Ve
killerinin sureti intihabı ve Heyeti Vekile Reisi
nin vazifesinin Meclisçe tasdiki noktasından tek
rar tetkik edilmek üzere encümene havalesine 
dair takriri ve Kanunu Esasi Encümenleriyle 
Encümeni Mahsustan mürekkep Muhtelit Encü 
men mazbatası 

GAZI MUSTAFA KEMAL Pş. (Ankara) — 
Arkadaşlar! îcra Vekillerinin sureti intihabına 
dair olan Kanun ile vazife ve mesuliyeti hakkın
da olan kanun lâyihaları malûmuâliniz bir, iki 
aydan beri müzakere edilmiyor. Bendeniz cep
heye giderken bunun müzakeresinin tehirini rica 
etmiştim. Ve Heyeti Celileniz de kabul etmişti. 
Zannederim bunun zamanı gelmiştir. Heyeti Âli-
yenizden onu rica edeceğim. Muayyen bir gün tâ
yin etsek de bunun müzakeresine başlasak. Yaptı-

• ğım tetkika nazaran Cumartesi günleri müstace 
len müzakeresi kabul edilen mevad ile levayilıi 
kanuniyenin müzakeresi yapılıyormuş, Pazar, Pa
zartesi bütçe müzakeratı icra ediliyormuş, Salı 
tatil, Çarşamba Nevahi Kanunu, Perşembe sual 
ve istizah belki Perşembe veya Cumartesi bu ka
nunla iştigal edebiliriz. Bunu rica etmek istiyo
rum. 

TEVFÎK Ef. (Kângırı) — Bu kanun en mü
him bir kanundur. Halbuki yeni.elimize verildi. 
Onun için bunu başka bir içtimaa tehir edelim. 
(Perşembe günü sesleri) 

REÎS — Müsade buyurunuz efendim. Musta
fa Kemal Paşa Hazretleri bugün müzakeresini 
teklif buyurmadılar. Perşembe günü müsaidolur-
sa o gün başlanılmasını, olmazsa Cumartesi günü 
müzakere edilmesini teklif ettiler. Binaenaleyh 
mühim sual ve istizah olmazsa Perşembe günü, 
olursa Cumartesi günü müzakeresine başlanılma
sını kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... 
Mümkün olursa Perşembe günü, mümkün ol
mazsa Cumartesi günü müzakeresine başlıyaca-
ğız. 

SALÂHADDÎN B. (Mersin) — Bunlar iki 
kanundur. Birisi ve birincisi, îcra Vekilleri
nin sureti intihabına dairdir, diğeri ve ikinci
si, vazife ve mesuliyetlerine mütedairdir. Bi
naenaleyh birincisinin takdimi lâzımgelir. 

GAZÎ MUSTAFA KEMAL Pş. (Ankara) — 
Muvafakat ederim. 
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REİS — Efendim, evvelâ İcra Vekillerinin 

sureti intihabına dair olan Kanunun takdimen 
müzakeresini kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Kabul edilmiştir. 

6. — MÜZAKERE EDÎLEN MADDELER 

1. — Elviyei Selâse'de vergilerin sureti cı 
bayetine dair kanun lâyihası oe Kavanini Mali
ye ve Muvazenei Maliye encümenlerinden mü
rekkep Muhtelit Encümen mazbatast 

30.IV.13,)8 
B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 

Elviyei Selâse'de vergilerin sureti cibaye'i 
ne dair İcra Vekilleri Heyetinin 30 Nisan 13^S 
tarihli içti mamda kabul edilen kanun ve es- i 
babı mucibe lâyihaları rapten takdim kılınmış- j 
tır. İfayı muktazasiyle neticesinin işarına mü j 
saade buyurulmasmı istirham eylerim, efendim. ! 

İcra Vekilleri Heyeti Reisi ve I 
Erkânı Harbiyei Umumiye Vekil> \ 

Fevzi j 
I 

Elviyei Selâse'de bin üç yüz otuz sekiz sene- j 
sinde istifa edilecek Maktu Vergiye ait Kn- ' 

nunun esbabı mucibesi j 
Harbi Umuminin bidayetinden bin ur yüı i 

otuz altı senesi nihayetine kadar gecen yedi ! 
sene zarfında mütaaddit ve mütevali hart kâtı i 
askeriyeye sahne olmak dolayısiyle günagûrı j 
afat ve mesaibi harbiyeye mâruz kalan Elvi- I 
yei Selâse halkından, geçen seneden itibaren 
Rus idaresinde cari usule tebaan Arazi ve Âşnr ; 
vergileriyle kuraya ait Emlâk Vergisi yerine i 
kaim olmak üzere 11 Ağustos İ337 tarihli Ka > 
nun mucibince Maktu Vergi istifa edilmişti. ; 
Ahvali hâzıra ilcasiyle elviyei nıezkûrede bu ,j 
sene de tahriri umumi ierası mümkün olamı- ; 

yacağma nazaran kanunu mezkûr ahkâmının 
bin üç yüz otuz sekiz senei maliyesi nihayetine '• 
kadar temdidi ve senei haliye zarfında gelecek , 
muhacirinin 1339 senei maliyesi nihayetine i 

İElviyei Selâse'de vergilerin sureti cibayetine ; 
dair Kanun 

MADDE 1. — Kars, Ardahan, Artvin livala-
riyle, İğdır. Sürmeli kazalarında Maktu Vergi 
istifası hakkındaki 11 Ağustos 1337 tarihli Ka
nunun meriyeti ahkâmı üç yüz otuz sekiz senei 
malivesi nihavetine kadar temdidedilmistir.' 

MADDE 2. — Kanunu mezkûrun dördüncü 
maddesindeki muafiyet üç yüz otuz sekiz senesi 
için cari olacağı gibi bu sene zarfında gele
cek muhacirin dahi 1339 senei maliyesi nihaye
tine kadar işbu muafiyetten müstefidolacaklar-
dır. 

MADDE 3. — 1 Mart 1338 tarihinden muteber 
olan işbu kanunun icrasına Maliye Vekili me
murdur. 30 Nisan 1338 
İcra Vekilleri Heyeti Reisi Şer'iye Vekili 

ve 
Erkânı Harbiyei 
Umumiye Vekili 

Fevzi 
Müdafaai Milliye Vekili Adliye Vekili 

Kâzım Refik Şevket . 
Dahiliye Vekili Hariciye Vekili 

Ali Fethi Yusuf Kemal 
Maliye Vekili Maarif Vekili 
Hasan Fehmi Mehmed Vehbi 

Nafıa Vekili İktisat Vekili 
Feyzi 

Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekili 

Dr. Rıza Nur 

Aded 131 18 Haziran 1338 
Kavanin ve Muvazenei Maliye encümenlerinin 

müşterek mazbatası 
Kars, Ardahan ve Artvin Hvalariyle iğdir 

Sürmeli kazalarında tahrir muamelesi icra edi
lerek arazi ve emlâk kıymetleri tesbit edileme
miş olmasına ve ahvalihazıra yeniden tahrir ic
rasına gayrimüsait bulunmasına mebni Aşar 
ve Arazi vergileriyle kuraya ait Emlâk Vergisi 
yerine 1337. senesine mahsus olmak üzere Rus 
idaresi zamanında cari olan Maktu Verginin is
tifası 11 Ağustos 1337 tarihli Kanun iktiza
sından olup 1337 senesindeki ahval ve şerait te
beddül etmemiş olmakla kanunu mezkûr ahkâ
mının 1338 senesinde dahi cari olması hakkın
da İcra Vekilleri Heyetinin merbut lâyihai ka-, 
nuniyesi esas itibariyle encümenlerimizce mu
vafık görülmüştür. Ancaık, tahdit ve tahrir 
muamelesinin bir iki sene zarfında icrası müm
kün olamıyacağı anlaşıldığından mezkûr ka
nunun 1338 senesinde değil, tahrir ve tahdit 
icra olununcaya kadar tatibikı zaruri bulunmuş 
olmakla lâyihai kammiyeye bu suretle tadil; 
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ve istifa e'dilmekte olan Maktu Verginin Ar
dahan livasında 39 765, Kars livasında 61 125, 
Artvin livasında ise 15 609 lira olduğu ve bu 
oıekadirin masarifi mahalliyeyi bile temine 
gayrilkâfi bulunduğu bittetkik anlaşılmakla 
mezkûr verginin iki misil olarak istifası ten
sip ve esasen Ruble olarak muayyen bulunan 
verginin Ruble fiyatı üzerinden Osmanlı pa
rasına tebdilen tahsili tasrih edilmek suretiy
le lâyihai kanuniye tadilen ve yeniden tedvin 
kılınmış olmakla kabulü Heyeti Celileye arz 
olunur. 

Muvazenei Maliye En. Rs. 
Saruhan 
Reşad 

Kâtip Âza 
Çorum Mersin 
tsmet Salâhaddin 
Âza Âza 

Kayseri Biga 
Rifat Mehmed 

Kavanini Maliye En. Rs. 

Hüseyin Avni 
Kâtip Âza 
Şükrü Muş 

Ahmed Hamdi 
Âza 

Kângırı 
Behçet 

M. M. 
Gazianteb 

Ali Oenani 
Âza 

Edime 
Faik 
Âza 

Erzurum 
Hüseyin Avni 

M. M. 

Âza 
Tokad 
Rifat 

Âza 
Biga 

Mehmed 

Mevaddı Kanuniye 

MADDE 1. — Kars, Ardahan, Artvin liva-
lariyle İğdır ve Sürmeli kazalarında tahrir mu
amelesi icra edilinceye kadar Aşar, Arazi ver
gileriyle kuraya ait Emlâk Vergisi yerine ka
im olmak üzere Rus idaresi zamanında cari 
Maktu Vergi iki misli olarak istifa olunur. 

MADDE 2. — Ruble olarak muayyen vergi
ler Maliye Vekâletince tâyin edilecek fiyat üze
rinden Osmanlı evrakı naikdiyesine tahvilen 
tahsil edilir. 

MADDE 3. — Maliye Vekâletince tâyin edi
lecek komisyonlar marifetiyle işbu liva ve ka
zaların vaziyet ve ahvali hazırası tetkikle Mak
tu vergiler tadil ve tashih kılınır. 
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MADDE 4. — îşbu liva ve kazalar halkından 

olup 1338 senesi zarfında muhaceretten avdet 
edenler 1339 senei maliyesi gayesine kadar işbu 
Maktu vergilerden muaftır.. 

MADDE 5. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren meriyülicradır. 

MADDE 6. — İşbu kanunun icrayı ahkâmı
na Maliye Vekili memurdur. 

REİS — Efendim, Elviyei Selâse'de 1338 
senesi vergilerinin sureti cibayetiııe dair olan 
Kanunun müzakeresine başlıyoruz. Söz Mali
ye Vekili Hasan Fehmi Beyindir. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (Gü-
müşane) — Efendim Muvazenei Maliye ve Ka
vanini Maliye encümenlerinin müştereken tan
zim ettikleri esbabı mucibe mazbatası vazıh ve 
mufassal olduğu iyin bendeniz tafsilâta girmi-
yeceğim. Geçen sene kabul buyurulan 11 Ağus
tos 1337 tarihli Kanunun 1337 senesinde müd
deti hitam bulmuştur. 1338 senesi için Elviyei 
Selâse'de cibayet edilecek vergiler hakkında 
Meclisi Âli henüz noktai nazarını bildirmediği 
için Ağnamdan başka hiçbir vergi cibayet ede
miyoruz. Ağnam da geçen sene kabul edilen 
kanunun haricinde kaldığı için cibayet edilmek
tedir. Halbuki Aşarın ihale zamanı gelmiştir. 
Aşarı ihale etmek için de malûmuâlileri itiba
ri malî aramak ve itibari malî için kuyudatı çı
karmak velhasıl tahriri umumi yapmak lâzım
dır. Halbuki Elviyei Selâse'de bugün bunun 
imkânı yoktur. Binaenaleyh öteden beri alış
tıkları usule tebaan ve eski Ruble fiyatına tat
bikatı Maktu Vergi tarhını münasip gördük. 
1337 senesinde harbi ahir dolayısiyle köylerin 
hanelerinin nüfusu umumisinde hâsıl olan tena
kus da nazarı itibara alınarak yüzde nispetiyle 
tadilât yapılıyor. Yalnız bu kanunun bir farkı 
varsa, yani 1338 senesi encümenin teklif etti
ği şeklin 1338 senesindeki kanundan bir farkı 
\sarsa o da birincisi ile ikincisi arasında Ruble 
farkıdır. Malûmuâliniz o zaman bir Ruble 62,5 
kuruş olarak nazarı itibara alınmıştı. Halbuki 
o kanunun kabulünden sonra Maliye Vekâleti 
bir altın Rubleye 75 kuruş fiyat vaz'etti. Ve 
uzun bir müddetten beri de bu fiyat üzerinden alı
nıp veriliyor. Bu fiyat tahavvül etmedikçe ver-
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gileri o nispet dairesinde yapmak, bittabi ora
da 62,5 i esas ittihaz ederek vergileri o esas dâ
hilinde almak doğru olmaz. Zira burada Rub
lenin fiyatı 75, orada ise 62,5 kuruş olunca bu 
suretle tatbik etmek, pek tabiî, muvafık ol
mazdı. Onun için encümeninizin Maliye Vekâ
letinin vaz'edeceği fiyattan demekten maksadı 
odur. Yarın her hangi bir sebep veya lüzuma 
mebni Ruble ya 60 kuruş olur, veya 70 kuruş olur. 
Umumi ve memleket dâhilinde bir fiyat cari ol
masını teminen buraya o suretle kaydedilmiş
tir. Diğer cihetten encümeni âliniz vergilerin 
miktarını tezyidetmiştir. Hakikaten bu da bir 
zarurettir. Malûmuâliniz olduğu üzere bugün 
Emlâk ve Arazi ve sair vergilerini bıraksak 
her halde Aşar alınacak vergi nispetinden faz
la bir yekûn tutar. Fakat Elviyei Selâse'de he
nüz tahriri emlâk muamelesi icra edilemediğine, 
Anavatana yakın bir zamanda kavuştuğuna ve 
ahali uzun zaman muharip ordular altında ezil
diğine nazaran mümkün olduğu kadar tekâli
fin hafif olmasını düşündük. Ve fakat hafif su
rette alınacak verginin hiç olmazsa mahallî mas
rafı temin edecek derecede olması lâzımdır. Bu 
itibarla verginin nispetlerini kısmen encümen 
tespit etmiştir. Encümen kanunun heyeti ünıu-
miyesinin kabuliyle maddelere geçilmesini tek
lif ediyor. Memleketin aksamı sairesinde câri 
olan usulü burada da tatbik edelim dersek bu
na bugün imkân yoktur. Çünkü tahrir muame
lesine bugün başlansa belki üç, beş senede an
cak ikmal olunabilir. Bugün için geçen sene 
olduğu gibi bu senede de Maktu vergilerle ik
tifa etmek mecburiyetindeyiz. 

NUSRAT Ef. (Erzurum) — Kanunun halka 
nafi olduğunda şüphe yoktur. Bu müttefiku-
naleyh; fakat mime ve halkı yorucu, bilhassa Kars 
ve havalisini felce uğratan Harbi Umumi neti
cesinde kanunun esbabı mucibesinde de beyan 
olunduğu üzere nüfusu umuminin hemen h,e§-
te dördü gitmiş, bilisi kalmıştır. Buna naza
ran Rus zamanındaki vergilerle halk mükellef 
tutulacak olursa halkın mutazarrır olmak ihti
mali vardır. Çünkü Ijfaıs'ya zamanında elli ha
neli bir köyde beş yüz nüfus varsa ki, nüfus 
üzerine vergi tarh ederlerdi... 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN FEHMİ B. (Gü-
müşane) — Şimdi hane üzerindedir, efendim. 

NUSRAT Ef. (Devamla) — Köylerde nüfus 
üzerine tatbik ediyorlar. Bugün o köylerde otuz 
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nüfus kalmıştır. Beş yüz nüfusun vermiş olduğu 
vergiyi otuz kişi verecek, bundan halk mutazar
rır olacak, bir. ikincisi; şehirlerde, kasabalarda 
sakin olup da köylerde ziraat edenlerden bu ver
gi ne suretle cibayet olunacaktır? Ve nasıl istih
sal olunaöak, arz edebildim mi? 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN. FEHMİ B. 
(Gümüşane) — Otuz nüfus mevcutsa yüzde 30 u 
nispetinde vergi alınacak. Üçüncü madde bunu 
tamamen temin etmiştir. 

îkinci kısma gelince : 1337 senesinden evvel 
cari olan usul vekavait neyse o kaide aynen tat
bik edilir. Şehirlerde oturup da köylerde zeri-
yatta bulunanlar da yine zeriyatları nispetinde 
köy heyeti ihtiyariyesi tarafından kendilerine de 
tevziat yapılıyor. Maliye, vergiyi köyün heyeti 
umumiyesine tarh ediyor. Onlar da zeriyatları 
nispetinde şehirlerde ikamet eden ahalinin his
selerini tefrik ediyorlar. Daha doğrusu verginin 
miktarına Hükümet karışmıyor. Mahallî heyeti 
ihtiyariyeleri yapıyor.. Usulü sabite budur. Ma
liye maktuan bir köye usulü sabıka veçhile 50 -
100 Ruble bir vergi tarh ediyor. Meselâ : 100 
Ruble ise ve bugün de on hane kalmışsa o nis
pette efrat üzerine tevziatını köy heyeti ihtiya
riyesi yapıyor. Ve hiç sızıltı da mevcut değildir. 
Zaten bir seneden beri bu usule alışmışlardır. 

NUSRAT Ef. (Erzurum) — Halkın böyle 
yaptığı bu usule Hükümet mâni oluyor! mu? 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN FEHMÎ B. 
(Devamla) — Efendim, bizim kanunlarımızla 
cibayet temin edilseydi; «Usulü sabıka veçhile 
cibayet olunsun.» yolundaki teklifle Meclisi Âli
nize gelmezdim. Usulü sabıka arz ettiğim gibi
dir. Köylü kendi aralarında taksimatlarını ya
pıyorlar. Parayı tahsil edip Hükümete getiriyor
lar. 

Dr. MUSTAFA B. (Kozan) — Bir mahallin 
veyahut bir mıntakanın varidatı masarif atını 
koruması üzerine müesses bir usul kabili tatbik 
mi? Binaenaleyh, böyle bir esas varsa her livada 
bunun tatbiki kabil midir, değil midir? Meselâ, 
bendeniz biliyorum ki, Kars livasında varidat 
daha fazladır. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. 
(Devamla) — Küçük cüzütammı idarilerde vari
datın masarife tekabül etmesi tabiî nazarı dik
kate alınamaz. Fakat Kars, Ardahan livaları gibi 
oldukça hasılatı müsaidolan yerlerde masarifi 
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askeriye harieolmak üzere vergilerinin teşkilâtı 
mülkiye1 masarifine tekabül edecek bir dereceye 
getirilmesi zaruridir. Çünkü, bu kanunun esbabı 
mucibesi varidatın masarifi tekabülü de
ğil, cibayet edilen varidatın hâsılatı iişri-
yesinin belki bir kısmına tekabül edecek 
derecede olmasındandır ki, bunun tezyidi
ne encümeni âliniz muvafakat etmiştir. Mamafih 
biliyorsunuz ki, Elviyei Selâse teşkilâtı kabul 
edildiği zaman haritaya dikkat buyurulursa gö
rülür ki, üç, liva üçü de birbirine pek yakındır. 
Sahaları da dardır. Bunları her halde iki livaya 
kasretmek lüzum ve zarureti de vardır, Fakat 
bu ayrı bir taksimatı mülkiye meselesidir. Daha 
evvel Meclisi Âlinizde kabul edilen bir kanunla 
tesbit edilmiştir. Meselâ bir misal olmak üzere 
arz ediyorum. Ardahan livasının teşkilâtı lâğv
edilip de Kars ve Artvin livaları halinde tutul
mak lâzımgelse iki liva muntazam b'ir liva olur. 
Fakat üçü bir arada kaldığına ve vergi de mak-
tuatı hafif bir miktarda alındığına ve vergiler 
yalnız aşar kısmına tekabül edebilecek cüzi bir 
miktarda olduğuna nazaran tezyit için gösteri
len esbabı mucibe meyanmda Doktor Mustafa 
Beyin bahsettiği usul de teşrih edilmiş olur. Yok
sa buyurdukları gibi diğer birçok livalar vardır 
ki, varidatı masarif ati arına kâfi gelmez Bu esas 
meseledir. Meclisi Âliniz oraların taksimatı mül
kiye ve teşkilâtı umumiyesi hakkında yeni bir ka
rar ittihaz buyurursanız pekâlâ mahalline mas
ruf olur. 

ALI RIZA B. (istanbul) —- Ruble fiyatları
nın Maliye Vekâletince tâyin olunacak komisyon
lar marifetiyle tâyin olunacağı kanunda musar-
rahtır. Bu Rublelerin de kanunda mezkûr altın 
Rubleninki gibi esasatı iktisadiye tahtı tesirinde 
mi fiyatları yükselttiriliyor? Bunu anlamak isti
yorum. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. 
((rümüşane) — Efendim, Osmanlı altını üzerine 
mevzu bir fiyat yoktur. Kıymetli eşyadan mâ-
duttur. Arz ve talep üzerine tâbidir. Rus lirası
nın (750) kuruş olması da Meclisi Âlinizde uzun 
miizakerattan sonra taayyün etmiş bir fiyattır. 
Aşağıya indirmek doğru olmayıp belki o fiyattan 
daha yüksektir-. 

ALÎ RIZA B. (İstanbul) — Yalnız altın fi
yatları üzerinden kambiyo görüyorum, Halbuki 
kambiyolara nazaran on Rublelik Rus altınları
na tekabül eden 750 kuruşun takdir edilen fiyat -
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I tan daima dûn olduğunu anlıyamıyorum. Bu 

itibarla bunu anlamak isterim. 
MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. 

Efendim müsaade buyurursanız bu meseleyi va
ridat bütçesine bırakalım. Orada belki bir kam
biyo bahsi gelecektir. O vakit görüşelim. Eğer bir 
Devlet Bankası mevcudolsaydı, günü gününe 
kambiyo muamelesini takip ve tatbik etseydik, 
Ali Rıza Beyefendi pek haklı olurdu. Fakat Dev
let hesabına Maliye Vekâletinin kambiyo muame
lâtı üzerinde işlemesi ve her gün fiyatları yük
seltip alçaltması zannederim, hiçbirimizin tervie-
edeeeği usulden değildir. 

DURSUN B. (Çorum) — Efendim Elviyei 
Selâse'de emlâk ve arazi tahriri ile vergi vaz'et
mek uzun zamana mütevakkıftır, buyurdunuz. 

I Aşarı iltizam veyahut emaneten idare etmek mak-
I tu vergi ile mükellef etmekten daha faydalı değil 
I midir? 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. — 
I Efendim Aşarı emaneten idare etmekten yüzde 
I (50) faide memul idiyse de doğru değildir. Har-
I bi Umumide tecrübesi görülmüştür. Bunu derha-
I tır ettiririm. İhaleye gelince : Malûmuâlileri Âşa-
I rı ihale etmek için itibari malî açmak lâzımdır. 

Bu da zürraın uhdelerinde bulunan emlâk ve ara-
I zi kayıtlarına göre olabilir. Halbuki emlâk ve ara-
I zi mukayyet değildir. Tahrirî emlâk henüz yapıl-
I mamıştır. Hattâ bu vesile ile şunu arz edeyim ki, 
I Mükellefiyeti Nakliye Vergisi ki, bu kanunun 
I dairei şümulünde değildir. Hattâ bunun kısmı 
I nispîsi için matrah bulunamamıştır. Çünkü eın-
I lâk ve arazi mukayyet değildir ki, mükellefin ser-
I veti mukayyedesine göre nispî kısmı takarrür et-
I tirilebilsin. 
I İltizam meselesi her şeyden evvel emlâk ve 
I arazinin tahriri ile tâlibolaeak mültezimlerin ta-
I ayyün etmesine vabestedir. Diğer taraftan da 
I ahalii ma hail ive de bu vergi ile ülfet ve ünsiyet 
I b 

I peyda etmiştir. Tahrir muamelesi yapılıncaya ka-
1 dar şimdilik bu usulün devamı zaruridir. 

Dr. TEVFİK RÜŞDÜ B. (Menteşe) — Efen-
I dim bendeniz usulü müzakereye dair bir şey söy-
I liyeceğim. 

REİS -- Efendim Maliye Vekili Beyefendi-
I den bir şey mi soracaksınız? Yoksa usul hakkında 
I mı söyl iveceksiniz? 

Dr. TEVPlK RÜŞDÜ B. (Menteşe) — Hayır 
I efendim usulü müzakereye dair .söyliyeeeğim. 
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Efendiler usulü müzakerede arz etmek istedi

ğim şudur ki; muamelâtı nakdiye bahsi açıldı. Bu 
bahis zan ve tahmin olunduğundan çok mühim 
ve memleket için derin rahneler açmıştır. Bunu 
alelacele müşafehe ile hal doğru değildir. Maliye 
bütçesi geldiği zaman orada Muamelâtı Nakdiye 
Müdiriyeti vardır ve bu muamelâtı nakdiye bah
sini orada müzakere ve münakaşa edeceğiz. Ben
deniz de birçok münasebetlerle işittiğim ve öğren
diğini ve tetebbu ettiğim şeyleri Meclisi Âlinize 
arz etmek isterim. Binaenaleyh Maliye bütçesine 
şimdiden devir ve nakil suretiyle bu mühim me
selenin u/.un zamanlara atılmasına taraftar deği
lim efendim. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. — 
Efendim bendeniz Maliye bütçesine bir kambiyo 
faslı gelecektir, Ali Rıza Beyin mütalâasını ve bu 
bahsi onun müzakeresine talik edelim, dedim. 

REİS — Efendim mesele taayyün etmiştir. 
Bu kambiyo bahsi Maliye bütçesinde esas teşkil 
edecektir. Maliye bütçesi müzakere edilirken kam
biyo faslı da mevzuu müzakereyi teşkil edecek ve 
o zaman hal ve fasledilecektir. 

ABDULLAH Bf. (İzmit) — Arkadaşlar ben
deniz bu bapta şaşırdım kaldım. Hükümet tara
fından tanzim olunan mazbatada Hükümet bunu 
sabıkı misillû 1336, 1337 de olduğu gibi 1338 de 
de ipka etmek istiyor. Halbuki Maliye Vekili Ha
san Beyefendi burada Muvazenei Maliye Encü
meninde iddia ettiğim meselede ısrara başladılar. 
Halbuki Hasan Beyin burada imzaları da olduğu 
halde bunun zammına taraftar olmadıklarını 
iddia ediy<$r. Buna hayret ettim. İki encümen, 
Muvazenei Maliye ve Kavanini Maliye encümen
leri bir yerde içtima etmişler ve içtimaları neti
cesinde bize bir mazbata takdim ediyorlar. Es
babı mucibe meyanmda şunu gösteriyorlar ki, 
oraların varidatı ile masarif atı tekabül etmedi
ğinden dolayı bir misil daha ilâvesini temenni 
ediyorlar. Halbuki arkadaşlar düşününüz ki, yani 
Rus'un idaresinden çıkan bir yer ahalisine ve yüz 
lira veren bir adama diyeceksiniz ki, sen iki yüz 
lira vereceksin, niçin? Çünkü varidat ile masari-
fat tekabül etmiyor. Ben buna hayret ederim. 
Yani varidat ile masarif atın tekabül etmediğin
den dolayı bir adamın vergisi yüz liradan iki yüz 
liraya çıkarılır mı? Acaba bunun için bir tetkikat 
icra etmişler mi? Oraların muhasebecilerinden, 
memurlarından sormuşlar mı? Acaba bu adamlar 
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bu parayı verebilecek mi? Encümenler böyle bir 
malûmat alabilmişler mi ki, yüz lira veren bir 
adama iki yüz lira vereceksin, diyorlar?. 

NURİ B. (Bolu) — Anadolu'da beş mis
lini kabul etmediniz mi? 

ABDULLAH Ef. (Devamla) — Müsaade 
buyurun Andolu'da beş mislini kabul ettiniz 
başka, siz de buraya gelir, onu söylersiniz. Be
nim mütalâam encümen burada demeli idi ki; 
«Evet buraları iki, üç sene oldu, yahut dört 
sene oldu, bizim elimize geçti. Anadolu'da şöy
le oluyor, böyle oluyor.» Fakat henüz Rus 
idaresinden çıkmış ve bizim idaremize geçmiş 
olan bir yerdeki ahaliye ikrah getirtecek bir 
verginin konulmasına taraftar değilim. En
cümen ancak yüzde on, yüzde yirmi yahut, 
yüzde yirmi beş nispetinde bir şey göstermiş 
olsaydı belki akıl ve mantık dairesinde bir şey 
olurdu Yüzde yüz nispet katiyen doğru de
ğildir ve böyle vergi verin demeye aklım ermez. 
Bu cihetleri lütfen izah etsinler. «Varidat ma
sarif a ta tekabül etmedi» diye bu, esbabı mu
cibe olamaz. 

MUVAZENE ENCÜMENİ REİSİ ALİ 
CENANİ B. (Gazianteb) — Encümenin maz
batasında yazılmış olan esbabı mucibe meyanınr 
da. masarifle varidat arasında bir mukayese 
yapıldı. B Ü mukayese, behemehal verginin iki 
misli olarak kabulü için yegâne sebep değildir. 
Bilirsiniz ki, efendiler, Aşar bizim Hükümetin 
en büyük varidatıdır. Aynı zamanda en ağır 
varidatıdır. Elviyei Selâse'de Heyeti Celile ge
çen sene Arazi, Aşar, Müsakkafat vergileri ye
rine Rus zamanında cibayet ve kabul edilen 
Maktu Vergiyi bir senelik olmak üzere kabul 
etmiş, bununla Büyük Millet Meclisi Hükü
meti bu kanunun oralarda yalnız bir sene için 
tatbik edilmesini kabul etmiş. Fakat tabiî o 
sene geçmiş ve onu takibeden senelerde tabiatiy-
le memleketin aksamı sairesinde tatbik edilen 
kanunun orada da tatbik edilmesi zarureti hâ
sıl olmuştur ve tatbik edilmesi lâzımdır. 

ABDULLAH Ef. (İzmit) — Yani kaimi 
etmediğimizi söylüyorsunuz. 

ALİ CENANİ B. (Devamla) — Zatıâli-
nize bendeniz cevap vereceğim. Aşar, memleketin 
diğer aksamında nasıl cibayet ediliyorsa bugün 
Kars'ta Ardahan'da ve Artvin'de aynı suretle 

I cibayet etmek mümkünüdür. Encümeniniz, bun-
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da imkânsızlık görmedi ve imkânsızlık olmadığı
nı da bendeniz ispat edeceğim. Âşarm birkaç 
surette usulü cibayeti vardır : Emaneten eiba-
yet olunur, mültezimlerine ihale olunur, tahmin 
olunur, teslis olunur. Orada tabiî bundan evvel 
Aşar olmadığı için teslis olamaz. Fakat bundan 
maadaıxher şekil orada kabiliyeti tatbikiyeyi haiz
dir. Muhamminler gönderirsiniz. Aşar miktarı
nı tahminle Âşarm bedelini ahaliye zimmet kay
deder. iltizam için; vakaa Maliye Vekili Bey
efendinin buyurdukları gibi orada bugün emlâk 
ve arazi kayıtları olmadığı için kefaleti maliye 
senetlerinin tasdikinde biraz müşkülât var. Fa
kat bundan başka çare de vardır. Ahali, depozit 
kor. Kefaleti müteselsile ve depozit mukabilinde 
ahaliye ihale olunabilir. Yahut bir de başka su
retle kefalet tasdik ettirilerek bir çare bulunur. 
Fakat encümenimiz, - efendi hazretlerinin buyur
dukları gibi - henüz Anavatana iltihak eden bir 
memleket ahalisine, kendilerinin şimdiye kadar 
gördükleri suhuleti kaldırıp da; bizim asırlardan 
beri altında inlediğimiz aşar bârını üzerlerine 
yükseltmek istememiştir; encümeninizin düşündü
ğü nokta burasıdır. Burada sizin memleketimizde 
o köylü ahali, bu memleketin temelini besliyen ve 
bugün vatanda en ziyade hizmet gören köylü aha
li, bu aşar teklifi altında inlemektedir. Efendiler 
bu bizim köylüleri inleten aşar usûlünün daha 
yeni Anavatana kavuşmuş olan bir yere tatbik 
edilmesini müşkül gördük. Bu müşkülât sebebiy
ledir, ki Kars, Artvin, Ardahan sancaklarında, 
daha bir iki sene bu aşar usulü tatbik edilmesin; 
Rus zamanındaki Maktu Vergi şeklindeki usul 
tatbik edilsin. Fakat bugün aşar usulünü tatbik 
edecek olursanız, şimdiki aşar miktarının beş 
mislini alacak iken, yine iki misli alınır. Biz ümi-
dediyoruz, ki eğer aşar almış olursak, oralardan 
alman Maktu Verginin bugün beş mislini almak 
da kabil olur. Biz iki mislini teklif ediyoruz. 
Heyeti Celile, isterse bir mislini alır. O, Heyeti 
Gelilenin takdirine bağlı bir şeydir. Encümen, 
bunu bu suretle takdir etti. Esasen eski verginin 
iki mislini biz, Kars, Ardahan, Artvin ahalisini 
aşardan kurtararak bir suhulet göstermek tarziy-
le kabul etmişizdir. Binaenaleyh vergi miktarının 
ister iki misli, ister bir misli suretinde takdiri 
Heyeti Celilenin arzusuna tâbi bir şeydir. 

ABDULLAH Ef. (îzmit) — Efendim bende
nizin sual etmek istediğim mesele şu idi: Bu; 
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Kars, Artvin, Ardahan ve sair kazaların, bilmeni 
nelerin, bunların hepsinin merkezlerindeki em
lâk kamilen tesbit edilmiş midir? Bu yalnız köy
lerde mi tesbit edilmemiş? Bundan malûmatınız 
var mıdır?... 

ALİ CENANİ B. (Gazianteb) — Hiçbir yer
de tesbit edilmemiştir. Yekûnu emlâk ve arazi 
henüz mukayyet değildir. Daha ziyade malûmat 
almak mümkün değildir. Bugün Hükümet daha 
doğrusu ahval dolayısiyle Maliye oradaki hesaba-
tı doğru çıkaramıyor. Buna ne siz emniyet ede
bilirsiniz, ne de bendeniz emniyet edebilirim. 
Çünkü... 

ALİ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Ne oluyor, ne
reye gidiyor? Bendeniz anlamıyorum ki... 

ALI CENANİ B. (Devamla) — Bu hesabı 
bile bendeniz, tamamiyle Heyeti Celilenize arz 
etmiyorum. Çünkü yapılan ltesabat tamamiyle 
uzak bir mesafede edilen bir masraftır. Cetvel gel
memiştir. Ne kadar masraf edilmiştir? Bunlar 
tahmin edilerek bunlara ne kadar para verilmiş
tir Havale olarak dört sancağa verilen para 
dört yüz elli bin liradır. Fakat; ne kadarı sarf 
edilmiştir? Bunu anlamak bile mümkün olama
mıştır. 

CAVİD B. (Kars) — Orada aşar usulü tat
bik edilse idi, bugün almnan verginin beş misli 
alınmasının imkânı vardı. Fakat bunu biz, mu
vafık görmedik. İki misli olsun diye tâyin et
tik, diyorsunuz. Malûmuâliniz bu âşarm mik
tarı muhtelif mahallerdeki tetkikat üzerine an
laşılır. Oralardaki mahallî muhasebecilikl erince, 
Maktu Vergiden sarfınazar edilsin^de, burada 
aşar usulü tatbik edilsin diye emir verilmiş de, 
bunun üzerine beş misli için raporlar gelmiş 
de, ondan dolayı mı hesabedilmiştir? Yoksa indî 
mülâhaza üzerine midir? 

ALİ CENANİ B. (Gazianteb) — Efendim 
buyurduğunuz gibi indî mülâhaza değildir. Sar
fiyat nispetinde bir hesap tuttuk. 

SÜLEYMAN SUDİ B. (Bayezid) — Efen
dini buyuruycrçsunvz { ki - edilen sarfiyat 
kispetinde bir hesap tuttuk, yoksa elimiz
de katî istatistikler mevcut değildir. Halbuki bu 
defa dairei intihabiyeme seyahatimde ahalinin 
bundan pek ziyade müşteki olduğunu gördüm. 
Aşar kefaleti müteselsile ile verilse veyajıut de
pozito ile verilse daha muvafık olmaz mı? Aynı 
zamanda aşara bu suretle tâlibolacak birçok kim-
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sel er var. Bundan hem ahali memnun olur, 
hem de Hükümet miistefidolur. 

ALI CENANİ B. (Gazianteb) — Bendeniz, 
aşarın satılmasının kabiliyeti tatbikiyesi yok, 
demedim; vardır. Fakat suhulet olsun diye bu 
suretle kabul ediyoruz. 

EDÎB B. (Batum) — Efendim, bendeniz 
esasen bu verginin aleyhinde söz söylemem. Mak
tu Verginin iyi bir usul, olduğuna kaaniim. 
Ondan başka, şimdilik hiçbir usulün kabili tat
bik olmadığını ve fena tesir yapacağını geçen 
sene de buradan arz etmiştim. Maliye Vekili 
Beyefendi, Abdullah Efendinin buyurdukları 
gibi, geçen senekine göre bu sene için de aynen 
eibayeti teklif ettikleri halde Muvazenei Mali
ye ve Kavanini Maliye encümenleri, bire bir 
misli daha zammediyorlar. Halbuki bu; bire bir 
misil zam değil, bire bir buçuk zamdır ki yüzde 
yüz elli zamdir. Çünkü Ruble fiyatındaki zam 
münasebetiyle bir kere yüzde yüz yirmi beş 
ve bir kere de yüzde yirmi beş zamnıedilirse 
yüzde yüz elli zammedilmiş olur. Elviyei Selâ-
se'de Maktu vergiler içerisinde, esas itibariyle 
Ağnam Vergisi yoktur. Bundan başka daha 
hiçbir vergi yoktu. Ağnamı ayrı veriyorlar. 
Ona hiç itiraz edildiği yoktur. Esasen Rusya'
da Ağnam Vergisi veren yoktur. Bu Maktu 
Verginin içerisinde de yoktur. Nahiye müdür
leri, ahali tarafından intiha'bolunııyor. Heyeti 
Vekile Karariyle nahiye müdürlerinin maaşı
nı ve naihiye masraflarını ahalii mahalliye veri
yor. Bu da ayrı bir vergidir. Maliye Vekili 
Beyefendi buyurdular ki ; başka hiçbir vergi 
istifa edilemiyor. Hayır efendiler, bu Maktu 
Verginin içerisinde de yoktur. Meselâ nahiye 
müdürlerinin ve sair memurların maaşını ve 
nahiye masraflarını ahalii mahalliye veriyor. 
Ağnam da cibayet ediyor. Şu halde bu verginin 
üzerine, bu Ma'ktu Verginin üzerine bir daha 
zam icra ediliyor ve yüzde yirmi beş, para far
kı zammedilecek olursa; pök fahiş bir zam olur. 
Hiçbir şey zammetmiyelim; bu da doğru de
ğildir. Her yer, bu kadar fedakârlığa katlan
dığı halde orası da bir dereceye kadar fedakâr
lığa katlansın ve katlanmıştır. Efendiler rica 
ederim, 1330 dan beri bu memleket, katiyen 
huzur görmemiştir. Her yerimiz öyledir.. Fa
kat orası başkadır. Mütarekeden sonra bâzı yer
ler rahat etti. 1334 te hicret eden muhacirler. 
1335 te İngiliz istilâsına ve aynı senede Deni-
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kin Hükümetinin istilâsına, yine aynı senede 
Gürcülerin istilâsına uğramıştır. Yani Harbi 
Umuminin bidayetinden beri Elviyei Selâse'de 
sefiriz defa Hükümet değişmiş, sekiz defa is
tilâya uğramıştır. Ermeni gibi zâlim bir Hü
kümetin zulmüne, istilâsına uğramıştır. El
viyei Selâse'de Kars ve Ardahan'dan ziyade Ağ
nam hususunda Artvin yüzde seksen nispetin
de kaybetmiştir. Artvin ahalisi harfode kırk bin 
koyun ve keçi bırakmış ve öyle firar etmiştir, 
otuz iki bin sığır ve inek bira/kıp çıkmıştır. 
Bugün bunun ne nispette bir kısmı mevcuttur? 
1334 senesinde avdet eden muhacir ahalinin 
dört hanesi ancak bir çift öküzle geçiniyor. 
Bugünkü Ağnam varidatını inşallah dört sene 
sonra dört, beş misle iblâğ edeceğiz. 1334 
senesinde avdet eden muhacirlerden 1337 sene
si Maktu Vergi alınmamış. Tabiî bu sene. alı
nacak ve o suretle vergi tezayüdedecektir. Bu 
sene avdet edenlerden vergi alınmıyacak, er
tesi sene almacalk ve bu suretle nispeten teza-
yüdeedcektir. 

Ali Cenani Bey buyurdular ki - Âşâr usuUt-
nü kabul etsek bire beş nispetinde faydamız 
olur - halbuki aşar usulü kabul edilirse bunun 
katiyen bire beş nispetinde faydası olamaz. 
Çünkü, Kars ve Ardahan o kadar zerriyatla 
meşgul olmaz. Kars, Ardahan hayvanat besler. 
Kafkasya'ya, Rusya'ya mevaşi ihracatı yapar 
ve o suretle geçiniyor. Artvin livası da meyva-
cılıkla geçinir. Fakat bugün Artvin livasını il
tizam eden bir mültezime çürük dut, kiraz gi
bi meyvaları verelim. Acaba alacak mı? Geçeı; 

sene bir kayık kiraz on altı liraya Batum'a gi
diyordu. Bu kayık Gürcü Hükümetine, Rusya 
Hükümetine geçecek, kayığa üç gemici bir 
reis olmak üzere dört kişi lâzımdır, bunların 
beheri on ikişer lira pasaport vizesi vermek 
mecburiyetinde kalıyorlar ki, bu suretle bir ka
yık için lâakal kırk lira vermek mecburiyeti 
hâsıl oluyor ki, esasen burası fakir bir memle
kettir. Bir de Ruble fiyatı meselesi var. Bunun 
katiyen aleyhindeyim. Bu Ruble artık bitmiş
tir. Rus usulü bitmiştir. 1337 senesinde bir ka
nun yapmış ve kabul etmiştik. Bunun üzerine 
bir zam yapılmasını eğer Heyeti Celileniz mü
nasip görüyorsanız ufak bir zam yapalım. Zan
nederim ki, Maliye Vekili Beyefendi de bunur. 
fahiş olduğunu kabul eder. Muvazenei Maliye 

— 183 — 



î : 66 1.7. 
Encümeni ıbu suretle artırınca Maliye Vekiıi : 

Beyefendi artık ona itiraz edemez. Çünkü Ma- j 
üye.Vekili Beyefendi varidatın daima tezayii-
dünü arzu eder. Rica ederim; bu Ruble fiyatı- j 
n.ı. kaldıralım. Bu her sene belki aşağı iner ve- i 
ya yukarı çıkar. Bizde bir kuruş hesabı vardır. J 
Artık biz bu Ruble hesabından usandık, bıktık, 
onu işitmek istemiyoruz. Biz istemediğimiz gibi 
ahalimiz de istemiyor. Binaenaleyh; Ruble fi
yatını kaldıralım. Maddelere geçelim ve mad
delerde bir nispet dairesinde artıralım, mem
leketin hali pek fenadır. Başka yerler bir de
fa, iki defa istilâ görmüştür. Halbuki buralar
da sekiz defa Hükümet değişmiştir ve burada 
bâzı arkadaşlarımız oralarını görmüşlerdir. Se
kiz defa gelen hükümetlerin askerini o mem
leketler beslemiştir. Biz 1336 - 1337 de orava 
girdiğimiz zaman ki, Şükrü Beyefendinin alayı 
girmişti - ahalinin elindeki nütün Ruble idi. 
Çünkü İngilizler Kafkas Rublesini kullandıîa \ 
başka para gelmemişti. Denikiri geldi, o da pa
rasını getirdi. Şimdi o kâğıtlar, Rubleler çu
vallarla' kamilen çürümüştür, iki bankmot bir 
milyon Rubleye muadildir. Rica ederim. İki 
bankmot bir milyon Ruble ederse o servet no 
olur? Efendiler Elviyei Selâse'deki yerli aha
linin bütün servetini toplasak yirmi bin lira 
tutmaz. Ahalinin serveti bitmiştir. Binaenaleyh 
maddelere geçelim, nispet dairesinde bir zam 
yapalım, fiyatını da ortadan kaldıralım, çok 
istirham ederim, efendim. 

RElS — Kanunun heyeti umu-miyesinin mü
zakeresini kâfi görüp maddelerin müzakeresi
ne geçilmesini kabul edenler lütfen el kaldır
sın. Kanunun heyeti umumiyesinin müzakeresi 
kâfi görülmüş ve maddelere geçilmiştir, efe ı 
dim. 

MADDE 1. — Kars, Ardahan, Artvin liva-
lariyle İğdır vo Sürmeli kazalarında tahrir-
muamelesi icra edilinceye kadar aşar, Arazi 
Vergisiyle kuraya ait Emlâk 'Vergisi yer!.:e 
kaim olmak üzere Rus idaresi zamanında car 
Maktu Vergi iki misli olarak istifa olunur. 

CAVÎD B. (Kars) — Efendim, bendeniz en
cümenlerin esbabı mucibe olarak söyledikler" 
sebepleri gayrivârit addediyorum. Bu zam me
selesi hakkındaki düşünceleri mamahllî rapor
lar üzerine, mevsuk vesaik üzerine istinadet-
mediğinden indîdir. Binaenaleyh indî esasa! 
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akli addolunarak sebep ittihaz edilmez. Basit 
mülâhazalarla yapılmış olan bu mütalâatı gay 
rivârit addederek maruzatıma geçiyorum. Ra
porda 1337 senesi vergileri - Ağnam hariç 
Arazi Emlâk ve aşar olmak üzere Elviyei Se-
lâse'nin bu üç livasından yüz on altı bin dört. 
yüz lira istîfa olunduğu muharrerdir. Geçen 
sene on Rublelik bir Rus altını 612,5 kuruş h<-
sabedildiğine ve bu sene bir Rus altını yedi yüz 
elli kuruş hesabedileceğine nazaran tâbiatiyle 
bu vergi Rubu misli artmıştır. Binaen al eylh bu 
sene yirmi dokuz bin lirayı daha ilâve etmek 
ieabedor. Çünkü, altı yüz on iki kuruş yerine 
750 kuruş hesabedilecektir. Sonra geçen sent: 
bâzı. muhacirler bu vergiden muaf kalmışlardı. 
Bu sene bunlar da vergiye tâbidir ve onlardan 
da istîfa olunacaktır'. Bu hesap üzerine geçen 
Keneki vergi, bu sene de yine aynı kanun ile 
istîfa edildiği takdirde iki yüz bin liraya ba
liğ olacağını tahmin ediyorum. Sonra eski id a. 
re zamanında Elviyei Selâse ahalisi Maktu Ver
gi ile mükellef idi ve bunda Ağnam Vergisi de 
dâhil idi. Ağnam Vergisi arkadaşımızın izah 
ettiği veçhile o havalinin esas varidatını teşkil 
ediyordu. Çünkü, koyunculuk mutena ve mute
ber bir meslekti. Oralarda ziraat nispeten az
dır: Yaylaları çoktur, ahalinin ekserisi aşairdir. 
Bu Ağnam Vergisinin Maktu Vergiden çıkarıl
ması ve ondan sonra o Mektu Vergi ne ise o 
nispet dairesinde ahalinin vergi vermesi tâbia
tiyle bir zam demektir'. Binaenaleyh; bu ahali 
eskiden Ağnam dâhil olduğu halde meselâ yüz 
kuruş veriliyorsa şimdi Ağnam haricolmak 
üzere 100 kuruş veriyor. Ve eskiden verdiği 
100 'kuruşun 70 kuruşu Ağnama mahsup adde-
diliyorsa bu sefer- yine 70 kuruş hariç bırakı
lıyor. yine 100 kuruş veriyor. Binaenaleyh faz
la bir zam yine esasen vaz'olrnuş demektir. 
Sonra varidatın idarei. mahalliyeye kifayet 
edememesi meselesini düşünmek için o mahal
lin varidatı umumiyesini düşünmek, hesabet-
me'k lâzı-mgelir. Bir- memleketin varidatı unıu-
miyesi malûmuâliniz sırf Aşar ile Akaar Ver
gisinden ibaret değildir. Birçok vergiler var
dır. Ağnam, Temettü saire ve sairedir. Hasılatı 
umumiye nedir? Masarif atı umumiye nedir ki. 
ademitevazün tezahür etsin? Bunu bilmiyo
rum. Sonra memlekette geçen sene kabul 'bu
yurmuş olduğunuz veçhile nahiye müdürleri 
ahali la rafından intihabolunmaktadır. Tabiî 
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ahali intihabedince onun tahsisatını da Hükü
met vermiyor, ahali veriyor. Binaenaleyh Hü
kümetin idaresine malî noktai nazardan böyle 
nahiye müdürlerine maaş vermek suretiyle o 
ahali ayrıca iştirak ediyor demektir. Tabiî bu 
• la kendi aralarında toplanmış bir para. ayrı 
bir vergi demektir. Sonra, yine arkadaşlar bir 
memleketin varidatı umıımiyesinin masarif atı 
um ilmiyesin e tekabül edememesi o memleketin 
masarifatım vergilere zam suretiyle öyle aha
liden para, toplamak suretiyle temin etmeyi 
istilzam ettirmez. Bunun tariki ikidir. 

Birincisi: İktisadiyatını yükseltiriz. İkinci
si : Masarifatım varidatına göre uydururuz. 
Malûmuâliniz memleketimizin en mıuena bir 
sancağı, en kalabalık bir sancağı kaç memurla 
idare ediliyorsa en tenha bir sancağı da o ka
dar memurla idare ediliyor. Meselâ payitah
tımızla, Aksaray Mutasarrıflığı 'mukayese edi
lirse Aksaray gayet tenha bir yer ve oraya 
kimse gitmez. Sonra, Ankara, Mersin ve saire 
gayet, kalabalık bir yerdir. Hepsinde aynı mik
tar memur vardır. Tabiî böyle masraflarla bu 
memleketi idare edemeyiz, tabiî varidat teka
bül etmez. Ve işte efendiler memleketimizin 
buhranı iktisadisini meydana getiren fazla 
masarifle memleketi ezen, kemiren hastalık bu
dur. Memleketimizde iki üç cins kadro yapmak 
lâzımdır. Yani nüfusu az olan yerleri daha az 
memurlarla idare etmek esasını kabul etmeli
yiz. Muhtelif yerlerde muhtelif şekiller, kad
rolar, ölçüler kullanmalıyız. Binaenaleyh Hü
kümetimize yeni iltihak eden bu Elviyei Selâ-
se mıntakasmda böyle varidat tekabül etmi
yor diye ahaliye biz size memur göndereceğiz 
ve memurlara para lâzımdır. Siz fazla para ve
receksiniz demek bence Meclisi Âlinin şimei 
adaletine muvafık olmaz zanında bulunuyo
rum. Sonra efendiler burada istiıradolarak 
bir şey arz edeceğim. Tuhaf şeyler olmakta-' 
dır. Meselâ Artvin'de ahaliden Hükümete bir 
Umdeme bulunamaz mı? Yoksa odacılar da ih
tisasa tâbi midir ki Artvin'e Erzincan'dan 
odacı gitsin? îşte bu gîbi vukuat -âkı olmuş 
efendiler bu adamlar sonra oraya odacı gitmiş 
diye harcırah da istiyecekler. (Kendi gitme
miştir sesleri) Tabiî efendim kendi gitmemiş
tir. Fakat mesele böyledir. Bunu ya oraya bir 
kaymakam giderken yanında uşak olarak gö
türmüştür. Badehu oraya odacı yapmıştır veya 
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odacı yapmak iyin götürmüştür. Ya öyledir 
ya böyledir'. Her ne ise. Bu eski hastalıklar
dandır. Binaenaleyh vergi artırmak doğru 
olmaz. 

Sonra etendiler mahsulât meselesine gelin
ce ; meselâ İğdır havalisinde gayet güzel üzüm 
ve meyva yetişir. Fakat satamaz. Şimdi rakı 
yapamaz ki satsın. Evvelce rakı yaparmış, sa
rarmış. Şimdi bunlar yürür. Artvin-İsviçre gi
bi mutena bir yerdir. Fakat, kapıları kapalı
dır. Batum'a sevkıyat yapamıyor. Borçka'
dan Hopa'ya geçen bir yol vardır. Bendeniz 
geçtim. Allah kimseyi o yoldan geçmek mec
buriyetinde bırakmasın. Sonra, satsa satsa 
Kars'a götürecek. Dört küfe kiraz getirir, o 
kirazın yarısı da çürür ve hattâ bâzı kere kim
se almaz. Burada bu kada mahsul var. Fakat sata
mıyor. Satamayınca nesini alacağız?' Arkadaşımı
zın dediği gibi aynen mahsul dahi alsak işimize 
gelmez. Çünkü çürütürüz. Sonra efendim İğdır 
ve Sürmeli kazaları diyoruz. O kazalar Baye-
zid sancağına tâbidir. Bayezid sancağına tâbi 
olduğundan dolayı bunların varidatı Bayezid 
bütçesine girmiştir; Elviyei Selâse.bütçesinden 
hariç kalmıştır. Onun için bu yekûnu bunla
rın da kabartacağını zannettiğimden zamma 
lüzum yoktur kanaatindeyim. 

Sonra memleket arz ettiğim gibi koyun 
besliyor, ziraat i azdır. Bu vergi ile az olan zi
raat üzerine fazla, bir vergi zammedilmiş olur. 
Bir -memleketin varidatı vergi ile değil, iktisa
diyatla artar. Burada iktisadiyatı ilerletmek 
için, yükseltmek için yollar vardır. Buranın 
ormanları pek mebzuldür. Burada türlü türlü 
madenler vardır. Meselâ gümüş madenleri var. 
Manganez madenleri var; bilhassa bakır ma
deni çoktur. Muhtelif yerde işletilmiştir. Bun
lar açtırılsın, işlettirilsin, bundan varidat bel
ki beş on miMi fazla olur. Fakat Maktu Ver
giye zanımetAioyi muvafık görmüyorum. 

Sonra efendiler bu 'havalinin halkı, arka
daşlarımın ar.î ettiği gibi, birçok mesai be uğ
radıktan sonra Hükümeti âdilemizin yed-ida-
resine geçmiştir. Meclisimizin kendilerine yaptığı 
muavenetler vardır. Bunlar bu muavenetlere kar
şı medyunu şükrandırlar. Fakat itiraf edelim ki, 
bu yaptığımız muavenet kendilerinin karınlarını 
ancak doyuracak şekildedir. Dün verdiğimiz pa
rayı bugün onlardan tekrar istemek zannedersem 
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şîmei adalete mukarin olamaz. Onun için bilmi
yorum izahatımla vaziyeti hakikiyeyi arz edebil
dim mı? Meclisi Âli âdildir. Zam yapacaksa mâ
kul bir şekilde yapsın, her halde böyle yüzde yüz* 
zammı insafa muvafık görmem. Keyfî ve akli bir 
mütalâaya müstenit zam ile bu işin kapanmama
sını istirham ederim. 

FEVZİ E l (Batum) — Efendim arkadaşlar 
izah ettiler. Zannedersem mesele bir derece ta
vazzuh etmiştir. Fakat ben diğer tarafını tavzih 
etmek istiyorum ki, 1337 de bu kanunun kabulü
nü icabettiren esbab Hükümetin dediği gibi el-
yevm mevcuttur. Bu daha zail olmamıştır. Sonra 
birinci madde de bir misli zam deniliyor. Bu zam 
efkârı umumiyeyi hayretler içinde bırakmıştır. 
Muhtelif meclisi idarelerden, belediyelerden aldı
ğımız telgraflar bunu müsbittir. Çünkü geçen se
ne Ağnam hariç kaldı. Ağnam hariç kaldığı için 
tabiî eski vergiye bir misli zam yapılmıştır. Şimdi 
geçen sene verdiği verginin bir mislini zammede
ceğiz. Meselâ geçen sene on lira verdi ise şimdi 
otuz lira verecek. Bir de para farkı vardır. Şimdi 
bir sene zarfında on bankınot veyahut elli bankı-
not veren bu adam şimdi bu sene kırk, iki yüz 
bankmot verirse tabiî bu icabı maslahat olamı-
yacak. Binaenaleyh müşterek takririmizin kabu
lünü istirham ederim. 

VEHBÎ Ef. (Konya) — Efendim encümenin 
bir kelimesine bendeniz de muterizim. Varidatı 
masarifini idare edemediği sözü hakikaten yanlış
tır. Bu tâbiri kullanmak doğru değildir. Doldur 
oraya memurini. Sonra varidatı masarifatını ida
re edemiyor diye onlara zam zam doğru değildir. 
Bu tâbiri kaldırmalıdır. Sonra efendim memleke
tin birtakım istilâya uğradığı, birçok zahmetler 
çektiği ye hâlâ huzur, rahat bulamadığı söyleni
yor. Anadolu'nun bugün bu havalisini de düşü
nelim. Efendiler her yerde sükûn yoktur. Huzur 
yoktur. Türkçede dendiği gibi : Anca beraber, 
kanca beraber. Efendiler bu sıkıntıyı müsavi ola
rak çekeceğiz. Şimdi bu havalide bire beş misli 

* zammedilince o havalide bire bir zam için hiç lâf 
edilemez. Aynen maddeyi kabul edip geçelim. 

ALÎ CENANİ B. (Gazianteb) — Bendeniz yal
nız Cavid Beyefendinin bir sözüne cevap verece
ğim. Encümen âdeta bunu hissî yapmış, tetkikatsız 
diye tariz ettiler. Evvelce de arz etmiştim. Bu
gün Eiviyei Selâse'de Aşar cibayet etmek gayet 
kolay ve mümkündür. Buyurdukları gibi nasıl 
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üşrü satamıyacaktır. Binaenaleyh; onun üşre 
dahli olmaz. Bugün üşür almak mümkündür. 
Maktu Vergi alınmasını yine o havali mebusları
nın ve o havali ahalisinin; memleketlerinin öte
den beri alıştıkları bir usulün gayrı bir şekilde 
Aşar cibayet edilmemesini arzu etmelerine mebni 
onları memnun etmek için konmuş bir şekildir. 
Üşür alınırsa ahali hâsılatının bir kısmını verece
ğinden dolayı fazla bir bâr olmıyacaktır. Hem bi
zim ahalimizin verdiği üşür nispetinde verecektir. 

I Hem de fazla alınır diye itiraza mahal yoktur. 
Eiviyei Selâse halkı; biz şimdiye kadar üşre alış-

I madik, üşür vermek bize güç geliyor diyor. Hü
kümet de öyle tensibediyor. Heyeti Celile de bu
nun maktuan verilmesi esasını kabul ederse bu su
retle eski alıştıkları gibi vergi vermelerini temin 

I etmiş oluruz. Bendenizce iki misil de fahiş değil-
I dir. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Efendim 
I bendenizden evvel söz söyliyen arkadaşlarımızın 

da izah buyurdukları gibi; bu aşarın dünyada 
I emsali olmıyan bir bârısakil olduğunda cihan itti-
I fak eder. Yani bugün her hangi millete, her han-
I gi bir devletin idaresine bakarsanız üzerinde böy-
I le yük yoktur. Sonra beylerin buyurdukları ve 
I Vehbi Efendi Hazretlerinin tasdik buyurduğu 
I gibi, biz vergiyi memur için artırıyoruz. Fakat 
I ne yapalım? Evet bu kelime çok fena... Hükümet 
I tahtı işgalinde bulundurduğu memleketi idare 
I eder ve bu düşünülür. Yoksa mahallî varidatı bu-
I na kâfi mi, değil mi! Düşünmemesi lâzımgelir. 
I Biz kardeşlerimizi kurtardık ki, yaralarımızı be-
I raber saralım. Onları iltihak ettirdik ki, elemle-
I rimizi müşterek çekelim. Hesabımız indî değil

dir. Rusya zamanında Rublenin oradaki kıymeti 
I ve âşarm miktarı hesabedilirse bu zam fahiş de-
I ğildir. Evvelce Suriye, İrak, ta Rumeli kısmı dâ-
I hil olduğu halde memleketin dört buçuk milyon 
I aşarı vardı. O zaman zannederim ki, iki milyonu 
I ancak Anadolu'ya isabet ediyordu. O gün iki mil-
I yon üşür veren Anadolu bugün sekiz milyon aşar 
I veriyor. Ne kadar fazla fark vardır. Demekki bire 
I sekiz fark vardır. O gün bir Ruble veriyordu. Bu-
I gün iki Ruble veriyor. 

I Kimse in'kâr edemez ki, Eiviyei Selâse Rus 
I orduları ayağı altında çiğnenmiştir. Ermeniler 
I orada mezalim yapmıştır. Memlekette birkaç 
| med ve cezir olmuş ve bu sebepten ziraat kâ-
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mileıı durmuştur. Bu felâket yalnız Elviyei Se
lâse'ye mi aittir? Bu felâket umumidir ve on
ları kalblerimiz sızlıyarak bizim elem ve azabı
mıza iştirak ettiriyoruz. Bugün Elviyei Selâ
se'ye yalnız bir cihetten refah veriyoruz, o da 
yalnız esaretten kurtulmak, onları hâkimiyeti 
milliye ve diniyelerine sahip kılmak en büyük 
hizmet olmuştur. Fakat ; malen istediği kadar 
ezilsin. Çimim kardeşi ondan üç, dört misli fazla 
eziliyor. Bu hissî değildir, hesabidir. 

Sonra, geçen sene bir nispet yapıldı. Hü
kümet Rus zamanına ait köyleri mevcut farz 
ederek yüz haneli bir köyün kuyudu atîkasma 
göre yine yüz hane hesabetmişti. Bu bapta şi
kâyetler gelmişti. Kavanini Maliye Encüme
ninde buna dair bir de teklif vardır. Yakın 
zamanlarda buraya gelecektir. Bunları düşüne
rek üçüncü maddeyi dercetmişizdir. Yani El
viyei Selâse bugün bundan memnundur. Çün
kü geqen seneki gibi vergi vermiyecektir. Rus 
zamanındaki elli haneli bir köy bugün otuz ha
neli hesabedilerek alınmıştır. Zannederim ki 
bu yaptığımız zara geçen seneninkine nispetle 
pek fahiş değildir.. Veyahut o nispette .olacak. 
Fazla bir şey alınmıyacağma kaaniim. Biz esa
sen efendiler, Elviyei Selâse'de fazla teşkilât 
yapıyoruz diyorsak yanlış diyoruz. Bu teş
kilât umumidir.« Hangi memleketin ihtiyacına 
göre teşkilâtımız vardır? Bunu biloiyoruz. Bu 
ıstırar mevcuttur. Bu azîm bir derttir. Bunu 
umumi surette düşünmek ıstırarındayız. Yal
nız Elviyei Selâse'ye nazaran bunu düşünmek 
doğru bir şey değildir. Bendeniz temenni ede
rim ki bugün Elviyei Selâse'nin şu teşkilâtını kas-
rediniz. Fakat imkân var mı? Hayır, yapamaz
sınız. Bu sene bütçe müzakere ediliyor. Göre
ceksiniz ki aynı teşkilât orada da vardır. Fa
kat bir açık karşılığını ne ile tesviye edeceksi
niz? Memurini göndermedikten sonra maaşı iş
ler ve zimmet kaydolunur. Sonra ödemek ıstı
rarı hâsıl olur. Bunu muvazenei umumiyeden 
tesviye ettiğiniz zaıman Gümüşane mi ödiyecek, 
Erzurum mu ödiyecektir? Felâket umumi. Fa
kat inşallah yakında bu; saadete müncer olacak
tır. Ve o vaikit bunlar tabiatiyle üzerlerinden 
kalkar ve yine ısrar ederim ki, Elviyei Selâse'-
den Aşar alınacaktır, dendiği zaman iki misline 
değil, dört misline razı olacaktır, velevki hası
lat şöyle oldu, böyle oldu. Nasıl olursa olsun. 
Bu azîm yük gibi hicjbir şey tasavvur edilemez. 
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bu memleketi başka bir şekle sokalım. Bunda 
ancak bir hata vardır. Bu hata yalnız encüme
nin değildir. Bu hata, Hükümetin 300 senelik 
hatasıdır. Bunu tashih üzerimize farzdır, vacip
tir. Bunu hep birlikte düşünelim ve halkın 
üzerinden bu yükü kaldıralım, fakat bu bahsi-
diğer, o azîm bir paradır. Binaenaleyh şimdilik 

I bunu kabul edelim. 

EDÎB B. (Batıım) — Evet, demin de söyle
diğim gibi, Blviyei Selâse'nin bire beş nispe
tinde vergisi tezayüdetmiştir. Eskisine nispe
ten, Vehbi Efendi Hazretleri buyurdular ki, 
burada bire beş olduğu halde orada neden bire 
iki kalsın? Acaba bunu hangi istatistik üzeri
ne söylediler? Burası, orası yoktur. Zannedi
yorum Efendi Hazretleri, o millet 1330 da mu
hacir oldukları zaman buralara gelmişler de 

I sizin çiftçiniz olmuşW idi. Oradaki çiftçilerin 
I hepsinin evi vardı. Bunları gördünüz. Onun 

için burada beş, on misli, orada bir misli den-
I mesi doğru değildir. Bir kere Ağnam yeniden 
I cibayet edilmeye başlanmıştır. Para farkı esa-
I sen sekiz misli artmıştır. Nahiyelerin vergisi 
I ahalinin üzerine gelmiştir. Tarik bedelleri hep-
I sine zammedilmiştir. Ahali veriyor, her yerde 
I verdikleri gil)i bunlar da veriyor. Şikâyet et-
I tikleri yoktur. Her yerde artmıştır ve bu sene 
I eskisine nispeten mutedil bir şekilde zaînmede-
I lim. Büsbütün geçen seneki gibi kalsın demi-
I yorum. Fakat geçen seneki mahsul ne ise bu 
I seneki mahsul de o dur. 

Sonra, Ali Cenani Beyefendi dediler ki ; 
I isterlerse aşar versinler, ben, zannedersem 
I Cenani Bey bunu katiyen cankulağı ile dinleme 
I mistir ki, bu SÖKÜ söylediler, yani bu bir nevi teh-
I dittir. Zannedersem böyle bir arkadaşın ağzından 
I böyle bir sözün çıkmasına kimse razi olmaz. Ben 
I razı değilim. Çünkü o bir nevi tehdittir. O ahali; 
I aşar da verirler, asker de verirler, para da verir-
I 1er. Hiçbir şeyden kaçmazlar, bu mesele başkadır. 
I Hüseyin Avni Beyin buyurdukları gibi malî ci-
I betten ezilsin, ben de bunun aleyhinde değilim. 
I Fakat zaten ezilmişlerdir, bu bir muvakkat zaman 
I içindir ve daimî değildir. Az bir zamanda Heye-
I ti Celilenizden çıkan bir kanun o ahaliyi fevka-
I lâde memnun edecektir ve geçen sene memnun 
I oldukları gibi mütaaddit teşekkür telgrafı gön-
| dermişlerdir. Zaten bunu kendileri görecektir. 
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Bunun için Heyeti Celilenizden çıkan kanımla j 
böyle bir yere zam iyi değildir. İzah ettiğim 
veçhile bu bire bir değil, bire bir bucuktur. Çün
kü yüzde yirmi beş para farkı vardır. Yüzde 125 
bir daha zammedilirse yüzde 150 zammediliyor 
demektir. Bu bir sene içerisinde olmaz, tedricen 
zammedilmeli. Böyle şeyler hangi yerde görül
müştür? 

Sonra Hüseyin Avni Beyefendi buyurdular 
ki; bilâhara verginin miktarı komisyonlar marife
tiyle tadil edilsin, esasen biz bunu bu suretle ka
bul edip zammettikten sonra o komisyon nasıl ta
dil edecek? Buna aklım ermiyor. Geçen sene yüz 
lira cibayet edilmiş olan köylerden bu sene iki 
yüz elli lira cibaveti için şey gönderecekler ve o 
köylere onu taksim edecekler. Onun için orada 
başka hiçbir tadil ve hiçbir tashih imkânı yok
tur. Ve ben buna kaaniim. Bu sebepledir ki Hü
seyin Avni Beyin buyurdukları varit değildir. Ve 
istirham ederim, bu fahiş^Rr zamdır. Kğer Heye
ti Celileniz bunu kaimi ederse zannederim gad
retmiş olur. Bunun için istirham ediyorum, za
ten takririmiz de vardır, bir nispet dâhilinde 
zammedilsin ve bu kadar, yani, bir buçuk misli 
zam yapmıyalım. Çünkü parayı farkı ve saire 
ile. beraber bire bir misli daha zammedilirse yü
ze, yüz elli olur. 

VEHBÎ Bf. (Konya) — Müsaade buyurun, 
buna ait bir kelime söyliyeceğim. 

REİS — Söz Müfid Efendinin, söylesin son
ra zatıâliniz de söylersiniz. 

MÜFÎD Ef. (Kırşehir) — Efendim bendeniz 
Edib Bey biraderimizle Hoca Vehbi Efendi Haz 
retleri arasında suitefehhüme ağrıyan bir mesele
yi izahla beraber maksadımı da izah edeceğim. 
Hoca Efendi Hazretleri Anadolu'da bulunan di
ğer memalikimizin bire beş misli fazla vergi ve 
aşar vermekte olduğunu ve. binaenaleyh Elviyei 
Selâse'nin de buraya iştirak etmesini söylediler, 
maksatları Elviyei Selâse, Anadolu'nun vermiş 
olduğu vergiden noksan vergi veriyor demek de
lildir. Bu iki kaleme, üç kaleme iştirak etsin mâ
nasında değil. Çünkü muhakeme edersek Elviyei 
Selâse'de bugün zammedilmek istenilen vergi. 
Aşar ve bir de kurada mevcut bulunan ahalinin 
Emlâk Vergisi üzerine vukubulan bir zamdan 
ibarettir. Diğer bizim varidat kısmımızı teşkil 
eden birçok vergilerimiz var ki, kanunları muay
yendir. O vergiler orada d;ı aynıdır. Orada kaç 
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almıyor. Şu halde Hoca Efendi Hazretlerinin 
söylemiş olduğu, orası beş misli vergiye iştirak 
etmemiştir, dediği mesele vâridolamaz. Ancak 
Aşar m müzayedeye konularak satılmamalından 
dolayı halkın üzerine taksim edilmek suretiyle 
alınan verginin alınmasında gösterilen esbabı 
mucibe acaba Anadolu'da ıııe'vcut değil midir 
efendiler? (ilerek encümen, gerek Hükümetin tek
lif ettiği kanunda tahriri emlâk vukubıılmamiş 
olduğundan, dolayı orada Aşarı müzayede sure
tiyle satmak caiz değildir deniyor. Şimdi biz şu 
eivarımızdaki köylere gidelim. Hangisinin arazi
si, hangisinin emlâki tesbit edilmiştir? Hangisi
nin hududu muayyendir acaba? Hiçbirisinin ara
zisinin, emlâkinin hududu muayyen olmadığı gi
bi tasarrufunu ispat edecek elinde senedatı da 
yoktur. Köylerde üzerinde zeriyat icra edilen ara-
zii emiriyeden açılan tarlaların hiçbirisinin ta
sarrufuna dair köylülerin yedi erinde bir senet 
yoktur. Hakkı karardan diyerek bilâhara meclisi 
idareden bir senet verillir. Bugün bu mahzur 
Anadolu'nun içerisinde, her tarafında mevcuttur. 
Binaenaleyh; Anadolu'nun içerisinde, her tara
fında mevcııdolan mahzurlara nazaran acaba El
viyei Selâse'deki mahzurları müsavi olmasiyle 
orada Aşarı satmakta bir zarar var mıdır? Ben
deniz oranın mebusları muhterem arkadaşlarım
dan sual (»derim ve kendilerinin de encümende 
zannedersem Aşarın satılması suretiyle teminine 
ahalinin razi olduklarını da işittim. 

FEVZİ Ef. (Batıım) — Hayır efendim kati
yen... 

MÜFİD Ef. (Devamla) — Müsaade buyurun. 
Söylemediyseniz söylemedik dersiniz. Bu böyle 
olmakla kendileri bize bir yol da göstermiyorlar 
ve demiryollar ki, şunu şöyle yaparsanız böyle 
olur ve bu hususta size şu düstur var. Ya Aşarı 
satın veyahut bunu şu usulde elde edin demi
yorlar. Ahalinin öteden beri bir bârısakil altın
da ezilmekle olduğundan hah sil e' bunlara lııt-
fedilmesinden bahsediyorlar, evet! Bu Millet, 
bu Meclis, buradaki bulunan Heyeti Muhtereme 
ahaliyi her nerede olursa olsun eznıîyecek ve onla
rın hepsini ağuşu şefkatine alıp rahat yaşattırmak 
ve onlara emin ve adaleti temin etmek emelinde
dir. Fakat bu iki kaleni vergi hakkında.yapılan 
ziya delik acaba onları ezecek mi? Zannetmem. 
Çünkü onlar bugün kardeşlerinin kucaklarına, 
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atılmaya nail olduklarından dolayı bu kadar 
külfeti kabul etmekle beraber hiçbir söz söyle-
miyeeeklerine ben de kaaniinı. Fakat arz ettiğim 
gibi esbabı mucibe muvafık değildir, Aşar sa
tılmak suretiyle olursa köyün hududu zaten mu
ayyen; köydeki zürra zaten muayyen; ekilen 
ekinlerin miktarı zaten görülüyor. Elimizde 
mevcut bulunan Aşar Nizamnamesine tevi'ikr.'< 
yalnız emaneten değil teminatı nakdiye, itibarı 
malî ile de Aşar satılmak imkânı vardır. Bina
enaleyh; Aşarın satılmak suretiyle alınmasını 
ve bu maddenin bu suretle tadilini bendeniz 
J ley eti Celileııizden rica ederim. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (Gü-
müşane) — Cavid Beyefendi Elviyei Selâse'de alı
nan vergi yalnız bu Maktu Vergiden ibaret değil
dir buyurdular. Hakikaten bu doğrudur. Maktu 
Vergiden başka vergi ayrıca alındığını ve alınmak
ta olduğunu bendeniz evvelce arz etmiştim, 
Ruslar zamanında Ağnam Vergisi hiç mevcut 
değildi. Fakat bizim memleketimizde belki ta
rihi pek eski başlamış olan Ağnam Vergisi 1338 
kanununda da Elviyei Selâse'deki Maktu ver
giler meyaımıa ithal edilmediği için cibayet 
edilmiştir. Diğer vergilere gelince: Bunlar 
vergi değil harçlar, kaydiyeler hasılatıdır ki, 
müsaadenizle tafsilât arz edeyim. Artvin liva
sının Temettü Vergisi 442 lira, Ağnamı 7 172, 
hususi ormanlar hâsılatı 35, vergi tezkereleri 
J20, ma'hkeınei nizamiye ve şer'iye kâtibiadil 
harçları 75, cezayı nakdî 34, mirî ormanlar hâ
sılatı 1 655, hâsılatı müteferrika 448, askerî ve 
ilmî maaşatı tevkif atı - ki bunlar tabiî varidatı 
umumiye meyanmdadır - 81 ; sigara kâğıdı 19. 
kav ve kibrit 18 liradan ibarettir. 

Maktu vergi tahakkuku 15 690, tahsili 18 690 
küsur liradır. Kars ve Ardahan'ın nispetleri da
ha biraz yüksektir. Ardahan livasının Temettü 
Vergi bedeli Ağnam 61, Hicaz 301. mahkemei 
ser'iye ve nizamiye kâtibi âdil harçları 301, ce-

/zayi nakdî 34, mirî ormanları hasılatı l 767, ha
sılatı müteferrikası 1 255 tir. Mülki ve askerî tev
kif atı 1 443, tâviz suretiyle ahaliden istirdat 74, 
sigara kâğıdı 34, kav ve kibrit 109, maktu vergi 
tahakkuku 39 765!, tahsili 34 bin küsur liradır. 
Artvin livasının hasılatı 23 575 liradır. Ağnamı, 
Aşarı ve sairesi dâhil olmak üzere Kars livasının 
da müfredatını arz edeyim mi? (Hayır, sadaları) 
Maktu Vergisinin yekûnu 61 bin,"Ağnamı 66 bin-
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dir. Diğer müteferrik vergilerle beraber 159 411 
dir, ki, bu geçen seneki varidatıdır, (.'fendim. 
Livaların masrafları da ayrı ayrıdır. Kars'ın bir 
senelik masarifinin yekûnu J94 000 liradır. Ar
dahan'ın 128 949, Artvin'in ise 44 977 liradır. 
Esasen burada masarifi askeriye dâhil değildir. 
Hususiyle burada münakaşa edilen şu veya bu 
memleket veya şurada, yahut burada yaşı yan 
insanların vaziyeti olmayı}) şu veya bu usuldür, 
ki, o da mevcuclolan kanunlarımızla Elviyei Se-
lâsede lizaruretin tatbik edilmekte bulunan ve 
Meclisi Âlide 1337 senesinde kabul edilen usu
lün münakaşasıdır. Hakikaten, Aşar belki tahmin 
suretiyle, ahaliye kefaleti müteselsile suretiyle 
kaydolunabilir. Belki de nakden depozito alın
mak suretiyle mültezimlere de ihale edilebilir. 
Fakat bendeniz açık arz edeyim, ki, ahaliyi ma
halliye bunu arzu etmiyor çünkü, alışmadılar. 
Bunlardan faide mi, zarar mı hâsıl olacağına 
dair raporlar var mıdır? Diye soruldu. Evet, ma
hallî mal memurlarından alınmış raporlar 
mevcuttur ve bunlara istinaden diyebili
rim ki, faide hâsıl olacağı da şüphesizdir. 
Fakat yine. tekrar ediyorum, ahalii mahalliye 
şimdiden Aşar usulünün tatbikini arzu etmedik
leri gibi zannederim ki, buradaki mebus beyleri 
de arzu etmiyorlar. Çünkü, Aşar gayet ağır bir 
vergidir. Hasılatı umumiyenin % 46 sini alan 
bir vergidir. (40) sene sonra Anavatana iltihak 
eden memaliki mezkûreye mümkün olduğu kadar 
mülayim davranmak Meclisi Âlice arzu ve ilti
zam edilen bir kaide olduğu için müzakere etti
ğimiz teklif 1337 senesinde kabul edilen esasın 
1338 senesinde de bir miktar zammiyat icrasiyle 
kabulünden ibarettir. Bu zammiyat ilk teklifte, 
yani Heyeti Vekileden mevrut teklifatta mevcut 
değildi. Malûmuâliniz biz bu tekliften sonra ka
bul ettiğimiz birtakım kanunlarla yeni, yeni 
vergiler tarh ettik. Heyeti umumiyesi hakkın
da izahat verirken arz ettim ki, Mükellefiyet 
Vergisi köylerde ellişer kuruş, şehirlerde yü
zer kuruştan ibarettir. Kısmı nispîsi matrah 
olmadığı için tarh edemedik. Ve bu vergiyi al
dıktan sonra da tarh etmek fikrinde değiliz. 
Çünkü esas mevcut değildir. Cavid Beyefendi 
buyurdular ki : Orada mahallî bir teşkilât var
dır, nahiye müdürleri müntahaptır. Maaşlarını 
ahalii mahalliye verir. Fakat küsuratı mun-
zamma olarak masarifi mahalliye için bu ver
giler ayru-a zammedilmiş değildir, Diğer ma-
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hallerin küsuratı munzammaları nazarı dikkate 1 
alınsa zannederim ki oradaki teşkilâtı mahalli
ye için ahalinin verdiği para küsuratı mun-
zammaya nispeten pek az kalır. Hattâ idarei 
hususiye teşekkül etmediği için mahallerinde 
bulunan ve hidematı umumiyeden tefrikan ida
rei mahalliyenin deruhde etmesi lâzımgelen bâ
zı vazaife ait paranın da hidematı umumiyei | 
Devlet meyanında yine bu vergiden sarfı temin I 
olunuyor. «Teşkilât vâsidir, memurlar çoktur. 
Bunların maaşı için mi vergi cibayet edeceğiz?» 
deniliyor. Hayır, bendeniz böyle bir şey söy
lemedim. Bâzı livalar için hakikaten bu teşki
lât vâsidir, fakat kanunlarımız mevcudolduk-
ça, tadilât yapılmadıkça eüzütammı idarinin bil
hassa memurinin nispetlerini gösterecek yeni 
bir kanun kabul buyrulmadıkça biz mevcut ka-
v ani ne göre liva ise oraya bir muhasebeci, mu
tasarrıf ve sair memurinini göndermek zaruret 
ve mecburiyetindeyiz .Fakat bunların lüzumu 
var mı? Yok mu! Bendeniz daha evvelce de 
arz etmiş idim, ki, Elviyei Selâse'dc üç liva teş
kiline lüzum yokutr. Bu teşkilât lâğvedilip, iki 
veya bire tenezzül edinceye kadar Meclisi Âli
nin kabul ettiği kavanini tatbik ve icra etmek 
zarureti vardır. Biz kendimiz doğrudan doğ
ruya bittabi Ardahan'ı kaza olsun diyemeyiz, 
Ardahan liva oldukça, mevcut kavanin tadil 
edilmedikçe oraya bir mutasarrıf, bir muhase
beci göndermek zaruridir. Sonra (Memleketin ak
samı sairesinden muavenet edilsin.) Buyurulu-
yor, pek doğrudur. Zaten varidatı Devlet bir 
küldür, fakat bu imkân ile kabil ve kaim ola
bilir. 

Geçen sene birkaç defa maaşatı umumiye 
için hattâ en esaslı olan Gümrük Rüsumundan 
muavenet edilmiştir. Bu sene dahi muhtacine 
muavenet olmak üzere tohumluk namiyle doğ
rudan doğruya fasıl ve tertipleri dâhilinde Trab
zon ve Erzurum gümrükleri ve düyunu umu
miye hâsılatından muavenet olarak nakden 
gönderilmişitr. Yani bu muavenet yapılmıştır. 
Şimdi oraya yapılan muavenetin derecesini bir 
dereceye kadar takyidedebilmek için alacağımız 
vergileri mâkul bir hadde iblâğ etmek zarureti 
vardır. Encümen bunu düşünmüş ve tezyidet-
miştir. Muvazenei Maliye Encümeni vergileri 
tezyideder ise vaziyeti maliye hazıra karşısında 
Maliye Vekili onu kemali memnuniyetle kabul 
eder, mamafih takdir Meclisi Âlinindir. Fakat | 
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her halde şunu arz edeyim ki Elviyei Selâsede 
alınmakta olan bu vergi, memleketimizin aksamı 
sairesinde alman vergilerden gayet hatiftir, 
mutedildir, cüzidir. Bunun için burada bu ka
dar münakaşaya lüzum görmüyorum. 

ABDULLAH Ef. (İzmit) — Merkezlerde ne 
için evler tahrir edilmemiş, bu, para farkından 
mıdır? Bunun esbabı nedir? Tahrir edilemez 
değildir. Yani merkezi kazada, merkezi livada 
niçin tahrir yapılmamıştır? Köylere gelince, orada 
emlâkin hiçbir kıymeti yoktur. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. 
(Gîümüşane) — Efendim mevzuubahsolan Aşar
dır. 

ABDULLAH Ef. (İzmit) — Buyurdunuz ki 
kasaba ve kurada mümkün değildir. Ancak liva-
larda mümkündür. Bendeniz diyorum ki... 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. — 
Efendim bir tahrir nasıl yapılabilir?... Elde mev
cut Tahriri Müsakkafat Kanunu vardır; bir 
memlekete, bir kasabaya bir heyet gönderilse on 
iki, on sekiz ayda bir kasabanın tahriri hitama 
ermez. Bu tahriri yapmak için evvelâ tahsisat, 
saniyen memur lâzımdır. Bunları bulduktan son
ra ayrıca bir sükûnet lâzımdır. Bugün Elviyei 
Selâse'de bir tahrir yapmak - oraya kadar git -
miyelim - Ankara şehrinin tahririni yapsak 1 271 
senesinin tahririne nispeten bugün vergiyi bire 
yirmi nispetinde tezyidederiz. Fakat bugün hali 
harbde buna imkân maddi var mıdır! Eğer buna 
imkânı maddi görürseniz Meclisi Âli Maliye Büt
çesine tahrir için lüzumu kadar tahsisat verir 
ve bu tahsisatı aldıktan sonra memurlarını bu
lur ve tahrirata başlarız. Efendi Hazretleri, bun
lar gayet esaslı işler, sulh ve sükûn zamanları
nın işidir. Tahrir işlerini zannedersem öyle 
alelade evvelce vukuat kâtiplerinin vukuat ra
porlarını yazdıkları gibi yaparsak o hiç bir mâ
nayı hukuki ifade etmez. Esaslı bir tahrir ya
pabilmek için de arz ettiğim esbabı temin etmek 
lâzımdır. 

REŞÎD AĞA (Malatya) — Bu Elviyei Se-
lâse'ııin emlâk ve arazisi tahrir olunduktan son
ra Rus Hükümetinin takdir etmiş olduğu ver
ginin iki misline iblâğı lâzımgelirse zannederim 
ki, ahali bundan mutazarrır olur. Onun için 
tasarrufata riayet etmek lâzımdır. Evet Art
vin livası kaza haline ifrağ edilmelidir. Bana 
kalırsa iki misli vergi zammedimemelidir. Günkü 
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Çar Hükümeti zamanında takdir edilen bir ver- I 
ginin iki misle, hattâ dört misle iblâğı zanne
dersem âdil ve hakka muvafık/)lamaz. 

REİS — Sualinizin esası nedir? 
REŞİD AĞA (Malatya) — Hükümetten bu 

hususu soruyorum, Hükümetçe muvafık mı
dır? 

HAMDİ B. (Amasya) — Efendim Vekil Be
yefendi buyurdular ki, eldeki kavanin mev
cut bulundukça teşkilâtı hazırayı muhafaza et
mek mecburiyetindeyiz. Bendeniz bundan an
lıyorum ki, bu teşkilâtın fazlalığı kanaati ken
disinde mevcuttur. Şu halde bu fazla teşkilât 
hakkında Meclisi Âliye bir tadilname tevdii 
icabeder mi"? Etmez mi"? Bunu soruyorum. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. — 
Efendim, bendeniz ima ile değil, açık arz et
tim ki, üç liva fazladır, tki liva ile iktifa ede
lim. Fakat nıalûmuâliniz taksimat... 

HAMDİ B. (Amasya) — Elviyei Eelâse'ye 
aid arz etmiyorum, umumi mâruzâtta bulunu
yorum. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. — 
Efendim, mevzuu müzakere Elviyei Selâse'nin 
kadro, memurin ve varidat meselesidir. Mev
zu budur. Bu mevzu dâhilinde bendeniz dedim 
ki, üç liva fazladır, bunun ikiye inmesi lâzım
dır. Belki bunun için yakında Heyeti Üelile-
nize bir teklif de arz edilecektir. Mamafih He
yeti Celileniz bugünden bu livanın birisinin lağ
vı için esas dâhilinde bir lâyiha ihzarına bir en
cümeni memur etse malî noktai nazardan ben
deniz yalnız kendi noktai nazarımı arz ediyo
rum, hiçbir beis yoktur. Pek muvafık olur. 
Bu noktai nazardan Maliye Vekâleti Dahiliye 
Vekâletinin nazarı dikkatini celbetmiştir. Bu 
üç. livanın her halde ikiye inmesi lâzımdır, za
ruridir. Zamaim meselesine gelince; Mecli- j 
si Âlinin kabul edeceği nispet her ne olursa ol
sun üçüncü maddede kabul edilen tadil esası 
üzerine o zamaimi biiâhara yapılacak tetkikat-
la çok görürsek bittadil âdil ve hakka muva
fık bir vergi tarhetmiş oluruz. Üçüncü madde 
zaruridir. Eğer üçüncü maddeyi ipka etmez 
isek ilk 1336 senesindeki nispetsizlikler hâsıl 
olur. Mahallerinde bir tetkikat yapıp tadilât 
icra edilince bittabi miktarlar daha ziyade te
nakus edecektir. Onun için birinci maddede 
encümen, nispet üzerinde, zam icrasını teklif 
etti. Bendeniz de muvafık gördüm. | 
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REİS — Efendim, müzakerenin kifayetine 

dair takrir var, Vehbi Efendi ve iki refiki söz 
istemişlerdir. Müzakerenin kifayeti aleyhin
de söz istiyen var mı? Müzakerenin kifayetini 
kabul edenler lütfen el kaldırsın. Birinci mad
denin müzakeresi kâfi görülmüştür. Mevcut 
takrirleri okutuyorum. 

Riyaseti Celileye 
, Müzakere kâfidir. Birinci maddenin yüz

de elli zam suretiyle tadilini teklif eylerim. 
1 Temmuz 1338 
Burdur Mebusu 

İsmail Sııbhi 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddenin berveçhi âti olmasını arz 

ve teklif eyleriz. 

Madde 1. — Kars, Ardahan, Artvin, liva-
lariyle İğdır ve Sürmeli kazalarınında tahrir 
muamelesi icra edilinceye kadar Aşar, Arazi 
Vergisiyle kuraya ait Emlâk Vergisi yerine ka
im olmak üzere 1337 senesinde tahsil kılman 
Maktu Vergi yüzde yirmi beş kuruş zammiyle 
istifa olunur. 

1 Temmuz .1338 
Kars Batum Batum 
Oavid Edib Fevzi 

Batum Oltu 
Ahmed Nııreddin Rüstem 
(Hayır hayır, sesleri) 

REİS — Maliye Vekili Beyefendi, bu tak
rirlere dair sözünüz var mı? 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (Gü
müşüne) — İkinci madde aynen kalmak şartiy-
le İsmail Sıuphi Beyin takririne Vekâlet muva
fakat eder. Müsaade buyurulursa esbabı mu-
cibesini arz edeyim. Efendim esasen bir defa 
Ruble farkları tesbit edildi ve bu tesbit edilirken 
vâhidikıyasi addolundu, defterler tutuldu. Bizim 
paramıza tahvil edildi. Kuruşa kal bolundu. Hal
buki ahiren bu fiyatlar 75 oldu. Bütün memle
kette, her tarafta fiyatın müsavi olmasını temin 
için ikinci maddeyi encümen ilâve etmiştir ki, mu
vafıktır. İkinci maddeyi tayyedersek ikinci mad
denin temin ettiği (Yüzde on iki buçuk) kadar 
bir fazlalık temin ediyor ki, o zait oluyor. İsmail 
Subhi Bey yüzde elli nispetinde bir zamaim tek
lif ettiler ki, ikinci maddede nazarı dikkate alnı-
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mak üzere bendenizce mülayim ve muvafıktır. 
Çünkü bundan küsuratı munzamına karşılığı ol
mak üzere idarei malıalliyeye bir miktar para tef
rik edip vermeye mecburuz. Eğer bunu da ayrıca 
küsuratı munzamına şeklinde yapalım dersek 
Ruble farkı olmak üzere idarei malıalliyeye bı
rakmak zarureti vardır. Fakat ikinci maddeyi bu 
suretle bırakmak şartiyle, yoksa kıymet ve ehem
miyeti kalmaz. 

REİS — Maliye Vekili Beyefendi, .ismail 
Subhi Beyefendinin teklif ettiği yüzde elli nispeti 
kabul ediyor. Elviyei Selâse mebuslarının takriri 
ile encümenin teklifi de malûmuâliniz oldu. Şu 
halde yüzde elli zam icrası hakkında İsmail Subhi 
Beyin Maliye Vekilince kabul edilen teklifini He
yeti Aliyenizin reyine arz ediyorum. Yani birinci 
maddenin bir misli zammı yerine yüzde elli olma
sını reyinize vaz'ediyorum. (Hayır sesleri) Ka
bul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmedi. 
Elviyei Selâse mebusları yüzde yirmi nispetinde 
zam teklif ediyorlar. (Cavid Bey ve rüfekasmm 
takriri tekrar okundu.) Aynen reyi âlinize vaz'
ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Ka
bul edilmemiştir. Su halde encümenin teklifi kal-
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! mıştır. Onu da lieyeti Aliyenize arz edeyim. Yal-
j nız, birinci maddede muharrer (Rus idaresi zama-
| tunda) kelimesinin tayyı ile (Sinini sabıkada ea-
! ri) şeklinde tadilini teklif eylerim diye Maraş Me-
| busu llasib Beyle rüfekasınuı bir takriri var. Bu-
I mı kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edil-
j mistir. Bilinci maddeyi muaddel olan şekilde oku-
| narak reyinize koyacağım. 

Elviyei Selâse'de vergilerin sureti cibayetine 
dair Kanun 

MADDE 1. — Kars, Ardahan, Artvin livala-
riyle İğdır ve Sürmeli kazalarında tahrir muame
lesi icra edilinceye kadar Aşar, Arazi Vergisiyle 
kuraya ait Emlâk Vergisi yerine kaim olmak üze
re sinini sabıkada cari Maktu Vergi iki misli ola
rak istifa olunur. 

REİS — Kabul edenler el kaldırsın. Ekseri
yetle kabul edilmiştir. 

On dakika teneffüs etmek üzere celseyi tatil 
ediyorum. 

Hitamı Celse; saat : 3,10 

ÎKÎNCÎ CELSE 
Bed'i müzakerat; saat : 3,30 

REÎS — Reisisani Rauf Beyefendi 

KÂTİPLER : Hakkı Bey (Van), Enver B. (îzmir) 

REİS — Efendim celse küşadedildi. Kanunun 
ikinci maddesi müzakere edilecek. 

MADDE 2. — Ruble olarak muayyen vergiler 
Maliye Vekâletince tâyin edilecek fiyat üzerinde 
Osmanlı evrakı nakdiyesine tahvilen tahsil edilir. 

MAARİF VEKİLİ VEHBİ B. (Karesi) — 
Efendim Elviyei Selâse'de tahsil edilen 'vergiler 
malûmuâlileri olduğu üzere ve şu kanunla da te
yit ve tekrar ediliyor ki, ınaktuan tahsil ediliyor. 
Binaenaleyh bunda Maarif ve menafi hissesi yok
tur. Halbuki mahallerinde açılacak mekteplere ve 
sair- yapılacak hidematı malıalliyeye karşılık bul

mak imkânı da yoktur. Mütemadiyen müracaat 
ediyorlar. Fakat kanunen imkân olmadığı için bir 
cevap verilemiyor. Maliye Vekili Bey ikinci mad
dedeki farkı fiyatın idarei mahalliyelcre terkine 
burada muvafakat buyurdular. Bendeniz Heyeti 
Muhteremenizden istirham ediyorum. Memleke
tin Maarifi namına, hidematı mahalliyesi namı
na. - ki, en müsmir masarif dendir. - Bunu kabul. 
buyurursanız. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (Oii-
müşane) — Efendim bendeniz evvelce arz ettim. 
Bu fivat farkı vüzde on iki bucuk kadar bir sev-
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dir. Bunu küsuratı munzamma gibi idarei mahal-
liyeye terk etmek muvafıktır. 

RElS — Maarif kaydiyle mi? 
MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMÎ B. — 

îdarei mahalliyedir. Bendeniz Maarif, Maliye, 
Nafıa diyemem. 

MAAEÎF VEKÎLÎ VEHBÎ B. (Karesi) — 
îdarei mahalliyeye ait küsuratı munzamma esa
sen Maarif ve Menafi hissesidir. Maarif ve Mena
fi hissesi olmak üzere geçerse kâfidir. Bendeniz 
bunu istiyorum. 

CEMÎL B. (Kütahya) — Efendim idarei hu-
susiyelere münhasıran Maarif Vekâleti değil, Da
hiliye, İktisat, Nafıa, Sıhhiye vekâletleri de karı
şır. Binaenaleyh idarei mahalliye demek doğru
dur. 

MAARİF VEKİLİ VEHBÎ B. (Karesi) — 
Müsaade buyurur musunuz cevap vereyim: Efen
dim kabul buyurulacak nokta küsuratı munzam-
madır. Küsuratı munzamma ise Maarif ve Menafi 
hissesidir. Geçen gün Tarik Bedelâtı Nakdisi do-
layısiyle tahsisi tekâlif kabul edilmişti. Yalnız 
ileride alacağı şeklin ne olacağı belli olmaz. Ma
demki Maarif ve Menafi hissesi olarak kabul edi
liyor ve mahallî bütçeler yapılırken mahallî ne 
gibi yere sarf edeceğini bilir. Küsuratı munzam
ma muk^ili olduğu için o tarzda kabul etmek 
mantıki ve muvafık olur. 

CAVİD B. (Kars) — Efendim takririmizde 
Maarif ve Menafii mahalliye hissesini koyduk. 
Bu menafii mahalliye kaydına diğerlerinin de dâ
hil olması tabiîdir. Binaenaleyh bu gekilde kabu
lünü istirham eylerim. 

REİS — Bu madde hakkında başka söz istiyen 
var mı? (Yok sesleri) İkinci madde hakkında baş
ka söz istiyen yoktur. İkinci maddenin müzakere
sini kâfi görenler lütfen el kaldırsın. Müzakere 
kâfi görülmüştür. Verilen takrirleri reyi âlinize 
vaz'ediyorum. 

Riyaseti Celileye 
İkinci maddenin nihayetine berveçhi âti iba- , 

renin ilâvesini teklif ederiz. 
«1337 senesindeki altın fiyatı ile yeni fiyat 

arasındaki farktan hâsıl olacak mebaliğ Maarif 
ve Menafi hissesi olarak idarei hususiyelere tevdi 
olunur.» 

1 . VII . 1338 
Kars Batum Batum 
Cavid Fevzi Edib | 
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I Riyaseti Celileye 

İkinci madde olmak üzere âtideki maddenin 
kabulünü arz ve teklif eylerim. 

- 1 Temmuz 1338 
Oltu 

Yasin 

[ MADDE 2. — İşbu verginin yüzde on beşi 
mahallî Maarif ve Menafi hissesine tevdi edile
cektir. 

REİS — Yasin Bey, bu teklifiniz ikinci mad
denin nihayetine mi ilâve edilecektir? 

YASİN B. (Oltu) — Hayır ikinci madde 
olarak teklif ediyorum. 

REÎS — Maksadı anlıyamadım. İkinci mad
de bu olacak. Fakat elyevm lâyihada mevcut 
ikinci madde ne olacaktır? 

YASİN B. (Oltu) — İkinci madde henüz 
kabul edilmemiştir. Onun yerine bunun kaim 
olmasını teklif ediyorum. 

REİS — Lâyihadaki ikinci maddenin yeri
ne kaim olmak üzere Yasin Bey, «İşbu verginin 
yüzde on beşi mahallî Maarif ve Menafi hisse
sine tevdi edilecektir.», diye teklif ediyor. 

YASİN B. (Oltu — Reis Bey izah edeyim. 
REİS — Buyurun. 
YASİN B. (Oltu) — Efendim, arkadaşlar 

para farkını teklif ediyorlar. Malûmuâliniz ge
çen sene altın Ruble altmış kuruştu. Bu sene 
Ruble yetmiş beştir, gelecek sene belki 100 ku
ruşa çıkar. Belki beş kuruşa iner, bu malûm 
olmıyan bir şeydir. Binaenaleyh bunun muay
yen olarak yüzde on beş olmak üzere sabit ol
masını teklif ediyorum. Muayyen bir miktar 
olur, her vakit için câri olur. Teklifim ikinci 
madde olmak üzeredir. İkinci maddenin tayyı-
nı teklif ediyorum. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. — 
Tabiî tekliflerin birisi nazarı dikkate alınacak 
ve kabul Duyurulacaktır. Para farkından hâsıl 
olacak faide idarei mahalliyeler için daha fai-
delidir. Fakat altın Rublenin fiyat farkları ih
timal ki, bir müddet devam edecektir. İhtimal 
ki, tahavvül edecektir. Tahavvülüne kadar bu 
vergiler de bir şekli katî olarak bir esasa rap
tedilecektir. Mamafih bendenizce eğer mutlaka 
verginin yüzde nispetinden ve aslı üzerinden 
bir hisse tefriki lâzımgelirse Aşarda olduğu gi
bi, yüzde on beş nispeti doğrudur ve daha zi
yade faideyd muciptir. Bununla beraber takdir, 
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Heyeti Celilenize aittir. Her halde teklifin bi
risi kaibul olunacaktır, ikisi birden tabiî kabul 
olunmaz. 

YASIN B. (Oltu) — Reis Bey bendeniz tek
lifimi geri alıyorum. 

RElS — Yasin Bey teklifini geri alıyor, He
yeti Aliyenize malûm olmak üzere arz ediyorum. 
O halde yalnız Kars Mebusu Cavid Bey ve rüfe-
kasınm teklifi kalıyor. Okuyoruz : 

1337 senesindeki altın fiyatiyle yeni fiyat 
arasındaki farktan hâsıl olacak mebaliğ Maarif 
ve Nafıa hissesi olarak idarei hususiyelere tevdi 
kılınır. 

REİS — ikinci maddeyi, bu kaydın ilâve
siyle tadilen kabul edenler lütfen ellerini kaldır
sın. ikinci madde tadilen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Maliye Vekâletince tâyin edi
lecek komisyonlar marifetiyle işbu liva ve kaza
ların vaziyet ve ahvali kazırası tetkik ile Maktu 
vergiler tadil ve tashih kılınır. 

REİS*— Üçüncü madde hakkında söz ist iyen 
var mı? 

EDlB B. (Batum) — Efendim, 3 ncü mad
dedeki, «işbu liva ve kazaların» fıkrası yerine, 
«işbu liva ve karyelerin» fıkrasının ilâvesini tek
lif edeceğim. Aynı zamanda Maktu vergilerin ne 
türlü tadil ve tashih edileceğini izah etmek için 
de cümlenin şu şekilde tadilini teklif edeceğim : 
«... Maktu vergilerin tarzı taksimi; icabına göre, 
tadil ve tashih kılınır.» 

Esasen bu Maktu vergilerin tâyini usulünde; 
- Verginin esasına halel geimemek şartiyle - her 
üç senede bir, livada bir komisyon teşekkül eder. 
Olabilir ki, meselâ bâzı karye ziraatini artırır, 
bâzısı eksiltir. Bunun için tarzı taksimi tâyin ve 
tashih etmek üzere bir komisyon teşekkül} eder 
ve bu komisyon.tarzı taksimi daima tadil eyler. 
Bu itibarla maddenin «... Maktu vergilerin tarzı 
taksimi, icabına göre tadil ....» şeklinde tashihi 
daha muvafık olur, zannındayım. Maddenin o 
suretle kabulünü istirham ederim. 

RE IS — Encümen namına beyanı mütalâa 
edilecek mi? 

HÜSEYİN AVNI B. (Erzurum) — Efendim, 
buyurdukları nokta, yani karyeler, bu madde
den müstesna değildir. «Liva ve kazalar ...» de
yince, bunların dahilindeki köylere de şâmildir 
ve bizim maksadımız da zaten odur. 
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Kazalardan murat, bu livalar haricindeki ka

zalardır. Meselâ, bu livalar haricinde Bayezid'e 
mülhak kazalar da vardır. Bunun için o kaza
lar kaydının kalması lâzımdır. Köyler, bu kaza
lar kaydı dâhilinde olmakla beraber, maddeye 
(kura) kelimesinin ilâvesinde beis yoktur. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. 
— Efendim, noktai nazarımı Hüseyin Avni 
Bey izah buyurdular. Maddeye (kura) kaydının 
ilâvesinde beis yoktur. «Liva ve kazalar...» de
yince biz, o maksadı da kasdediyorduk Fakat 
kaza kelimesi her halde kalmalıdır. 

ALI SÜRURÎ Ef. (Karahisarı Şarki) — 
Efendim, kura denemez. Liva ve kaza denince, 
bütün tevabii ihtiva eder. Binaenaleyh, tekrar, 
kura denilir mi efendimi 

REİS — 3 ncü maddenin müzakeresini kâfi 
görenler lütfen ellerini kaldırsınlar. 3 ncii mad
denin müzakeresi kâfi görülmüştür. 

Bu bapta Kars Mebusu Cavid, Batımı Mebu
su Edib, Oltu Mebusu Yasin beylerin bir takriri 
var. Heyeti Aliyenize arz edeceğim. 

Diğer rüfeka tarafından vâki olan mütalâatı 
da istima buyurdunuz. Ona göre reyinizi verir
siniz. 

CAVİD B. (Kars) — Reis Bey takririmizin 
birinci kısmını kaldırıyoruz. 

RElS — O halde takrir şu suretledir 

Riyaseti Celileye 
Üçüncü maddenin; «Maktu» ifadesinden son

ra, «Vergilerin tarzı taksimi icabına göre tadil 
ve tashih olunur.» sekline vaz'ını arz ve teklif 
eyleriz. 

Kars Batum Oltu 
Cavid Edib Yasin 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Bu icabı 
kim körecek? Biraz izahat versinler. 

REİS — Cavid Bey takririnizi izah ediniz. 
CAVİD B. (Kars) — Efendim Maliye Veki

li Beyefendinin izahatı esas üzerinedir. McselS 
eski idare zamanında bir köye beş yüz Ruble ver
gi varken ve orada da beş hane mevcut iken bu 
sefer, aynı köyde iki hane kaldığı halde yine bu 
beş yüz Ruble tahsil ediliyor ki, biz takririmizle, 
bunu tadil ve tashih edeceğiz. Halihazırda bu 
vergi, iki haneye göre yüzde kaç nispetinde ise 
bu köyden de o kadarını alacağız diyoruz. İcabı
na göre tâbirini de bu vesile ile koyduk efendim. 

RElS — Efendim Cavid, Edib, Yasin beyle-
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rin Heyeti Âliyenize arz ettiğim takririni kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsınlar. 

Efendim! Tekrar ediyorum, zannederim mak
sat izah edilemedi. Takriri tekrar okuyorum. 

(Tekrar okundu.) 
REİS — Şimdi takriri reyi âlinize vaz'ediyo

rum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ekseri
yet hâsıl olmadı. 

Şu halde üçüncü maddeyi aynen reyi âlinize 
vaz'ediyorum. Üçüncü maddeyi kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Ekseriyetle kabul edilmiş
tir. 

MADDE 4. — İşbu liva ve kazalar halkından 
olup 1338 senesi zarfında muhaceretten avdet 
edenler 1339 sene i maliyesi gayesine kadar işbu 
Maktu vergilerden muaftır. 

REİS — Dördüncü madde hakkında söz is-
tiyen var mı? (Hayır sadaları) Bir tadil teklifi 
de yoktur. Dördüncü maddeyi kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Dördüncü madde aynen ve ek
seriyetle kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — işbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren meriyülicradır. 

MALÎYE VEKİLÎ HASAN FEHMİ B. (Gü-
müşane) — Reis Bey (İşbu kanun 1 Mart 1338 
tarihinden itibaren meriyülicradır.) diyeceğiz. 
Çünkü Maktu Vergiyi bir sene için alıyoruz. 
Onun için senenin mebdeinden gayesine kadar 
şâmil olsun. (Gürültüler) 

REİS — Efendim tekrar buyurur musunuz? 
MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. — 

İşbu Kanun 1 Mart 1338 tarihinden meriyülicra
dır. 

REİS — Maliye Vekili Bey beşinci madde
nin su tarzda tadilini teklif ediyor: «İşbu kanun 
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1 Mart 1338 tarihinden itibaren meriyülicra
dır.» 

Dr. TEVFİK RÜŞDÜ B. (Menteşe) — Efen
dim encümenin bir noktayı izah etmesini isterim: 
Vergi mesailinde, bugün üç ay evvel makabline 
ait ıkanun yapaMlir miyiz? Bu edheıti encümen 
izah buyursun. 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Efendim 
kanunun hiçbir zaman makabline şümulü yok
tur. Fakat bu senevi Maktu Vergidir. Yaiıi, 
1337 - 1338 senesi maktu olmak üzere isterseniz 
bugünden itibaren sayınız. (Doğru sesleri) Yok
sa kanunun makabline şümulü buyurduğu gibi 
yoktur tabiî... Vergi maktuan bir seneliktir. 

REİS <— Efendim dördüncü maddeyi Maliye 
Vekili Beyin teklif ettiği tarzda yani (İşbu ka
nun 1 Mart 1338 tarihinden itibaren meriyülic
radır.) şeklinde kabul edenler lütfen" el kaldır
sın... Beşinci madde tadilen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — İşbu kanunun icrayı ahkâmı
na Maliye Vekili memurdur. 

REİS — Altıncı maddeyi aynen kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Aynen kabul edilmiştir. 

Efendim kanunun heyeti umumiyesini tâyini 
esami ile reye vaz'ediyorum. Kabul edenler beyaz, 
etmiyenler kırmızı rey verecektir. (Rey toplan
dı) Reylerini istimal etmiyen zevat varsa lütfen 
reylerini istimal buyursunlar. Efendim reye iş
tirak eden zevatın adedi 142 olduğuna göre mu
amele tamam değildir. 132 kabul ve 7 ret, 3 müs
tenkif vardır. Mecliste de ekseriyet yoktur. Ya
rın öğleden sonra saat bir buçukta içtima etmek 
üzere Celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı müzakerat; saat: 5,00 
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İçtimai âti Ruznamesi 

1. — Zaptı sabık hulâsası 
2. — Evrakı varide : 
1. Kavanini Maliye ve Lâyiha Encümeni 

ve Üçüncü Şube intihabatma dair mazbatalar 
2. Heyeti Umumiye içtimalarmın haftada 

üç güne tenziline dair Kozan Mebusu ' Mustafa 
Beyle rüfekasmın takriri 

Encümenlerden mevrut mevad 
1. Erzurum'da bir Lisaniyat Medresesi kü-

Şadı hakkındaki teklifin şayanı müzakere oldu
ğuna dair Lâyiha Encümeni mazbatası 

2. Aneemaatin idare edilen mektepler mual
limlerinden tekaüdiye kat'ı hakkındaki tekli
fi» şayanı müzakere olduğuna dair Lâyiha En-
çjimeni mazbatası 

3. Kütahya Mebusu Cemil Beyin, Ziynet 
eşyasının men'i hakkındaki Kanuna müzeyyel 

teklifi kanunisinin asıl kanunla tevhidine dair 
Lâyiha Encümeni mazbatası 

4. Sanatkâr efrat ile şoförlere yevmiye ita
sı hakkındaki lâyihai kanuniyeye dair Muvaze-
nei Mâliye Encümeni mazbatası 

5. İmalâtı Harbiye teşkilâtına dair Müda-
faai Milliye Encümeni mazbatası 

6. Elviyei Selâse'de Âşarm sureti cibaye-
ti hakkındaki lâyihai kanuniye ikinci defa reye 
konacaktır. 

Müzakere edilecek mevad 
1. Ziraat Bankası bütçesi 

2. Ziraat Bankası Tahsisat Müdiriyetinin 
lağvı hakkındaki takrir 

3. Ziraat mekteplerinin Ziraat Bnkasınca 
idarelerine dair lâyihai kanuniye 

-.<.... 

T, B, M, M, Matbaası 


