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BİRİNCİ CELSE 
Bed'i müzakerat; saat: 1,40 

REİS — Reisisani Dr. Adnan Beyefendi 

KATİPLER : Ziya Hurşid Bey (Lâzistan), Hakkı Bey (Van) 

RElS — Efendim celseyi 
sabık hulâsası okunacak: 

açıyorum. Zaptı 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci Celse 
Birinci Reisvekili Vehbi Efendi Hazretleri

nin tahtı Riyasetlerinde bilinikat zaptı sabık hu
lâsası kıraat ve tadilen kabul olundu. Memaliki 
meşgulede müesses anonim şirketlerine dair lâ-
yihai kanuniye İktisat Encümenine, Umum Jan
darma Kumandanlığı bütçesine zam icrasına dair 
lâyihai kanuniye Muvazenei Maliye Encümenine, 
Türkiye - Suriye arasındaki hattı fâsılın öte ta
rafındaki arazinin aşarına dair lâyihai kanuni
ye ile Ziraat Bankası Müdürü Umumiliği vekâ
letine dair İktisat Vekâleti tezkeresi Kavanini 
Maliye Encümenine havale edildi. 

Sivas Mebusu Taki Efendinin, İstida Encü
meninden istifanamesi okundu. Tetkikatı İlmiye 
Heyetinin tahsisatı hakkındaki Muvazenei Ma
liye mazbatasının müstacelen müzakeresine dair 
takrir kabul edilmedi. 

Ziraat Bankasının ıslahı için teşkil edilecek 
komisyona dört âza intihabına dair Riyasetisa-
niye tezkeresi namzet gösterilmek üzere şube
lere havale, Memurin Muhakemat Tetkik Encü-
meniyle Heyetinin müddeti hitam bulmak üzere 
olduğundan yeniden intihap icrasına dair Riya-
setisaniye tezkeresi okunarak şubelerce namzet 
iradesinden sonra intihabın Cumartesi günü icrası 
karargir oldu. 

Harcırah Kararnamesinin tefsiri bakkaldaki 
Kavanini Maliye Encümeni mazbatası kıraat ve 
kabul olunarak Maliye Vekâletine havale edildi. 

Karahisan Sahib Mebusu Mustafa Hulusi 

428 
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Efendinin, Denizli Mutasarrıfına dair sual tak
riri Dahiliye Vekâletine ve İsmail Şükrü Efen
dinin Muallim ve Muallimeler Derneği beyanna
mesine dair sual takriri Dahiliye, Şer'iye ve 
Maarif vekâletlerine, Bolu Mebusu Nuri Beyin 
Düzce 'de seylâptan mütahassıl zarar ve ziyana 
dair sual takriri Dahiliye Vekâletine havale edil
di. Mâlûlini askeriye hakkındaki lâyihai kanu-
niyenin Müdafaai Milliye bütçesiyle birlikte mü
zakeresi kabul olunup celsei hafiyeye geçildi. 

(İkinci ve üçüncü Celseler hafidir.) 

Reisisani Kâtip Kâtip 
Dr. Adnan Lâzistan Van 

Ziya Hurşid Hakkı 

REİS — Zaptı sabık hakkında söz istıyen 
var mı? (Kabul sadaları) Zaptı sabık aynen 
kabul edilmiştir efendim. 

2. — AZAYI KÎRAM MUAMELÂTI 

1. — Trabzon'a izam edilecek olan Tahkik 
Heyetine Bursa Mebusu Mustafa Fehmi, Mer
sin Mebusu Muhtar ve Elâziz Mebusu Naci bey
lerin intihaplarının ve mezun addedilmelerinin 
kabıdü 

İCRA VEKİLLERİ REİSİ RAUF B. — 
Efendim, Trabzon'da bâzı mahallî tahkikat ve 
tetkikatta bulunmak üzere bir heyetin izamı 
Heyeti Vekilenizce takarrür ett:. Bunlar meya-
nmda Mebusanı Kiramdan da üç zatın bulun
ması münasip görüldüğü evvelce arz edilmişti. 
Heyeti Vekileniz aralarında müzakere ederek 
mebus arkadaşlarımızdan Bursa Mebusu Mus
tafa Fehmi Efendi Hazretleriyle Mersin Mebu
su Muhtar Bey ve Elâziz Mebusu Naci beyle
rin bu heyete intihaplarını münasip gördü. He
yeti Aliyenize arz ediyor. Hepinizden sureti 
mahsusada rica ederim. Vazifeleri devam etti
ği müddetçe kendilerinin mezun addedilmele
rini teklif ediyorum. Kabul buyurduğunuz tak
dirde bir an evvel heyetin azimeti esbabına te
vessül edilecektir efendim. 

SALİH E t (Erzurum) — Usul hakkında 
bir şey arz edeceğim. Efendim bu tahkikat için 
intihap ve tâyin edilmiş arkadaşların gitmesi 
münasiptir. Bu işleri zannederim bu adanPar 
yapabilirler. Fakat ; çok istirham ederim, bir 
arkadaşımız dajrei intihabiyesinde; bu arka
daşlar ne maksat üzerine gideceklerde o fülin 
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gayet ince bir cihetini ima ederek bir telgraf 
yazmıştır. Bu telgraf vasıtai acizanemle Riya
sete takdim edildi. Bir kere bu telgraf bir cel
sei hafiyede okunsun. Bu arkadaşları tabiî kabul 
edeceğiz, giderler ve vazifeleri i ifa ederler. 

REİS — Efendim, İcra Vekilleri Reisi, Bur
sa Mebusu Mustafa Fehmi Efendi ve Elâziz 
Mebusu Naci Bey ve Mersin Mebusu Muhtar 
Beyefendiyi teklif ederek mezun addedilmele
rini istirham ediyor. Bu üç arkadaşın mezun 
addedilmesini kabul edenler lütfen el kaldır
sın. Mezun addedilmişlerdir efendim. 

3. — TEKLİFLER 

1. — Erzurum. Mebusu Salih Efendinin, 
İdi Adha şerefine, fiili şenii zina mahkûmların
dan gayrısından sülüsanı müddeti cezaiyelerini 
ikmal etmiş olanların aflarına dair kanun tek
lifi (2/545). 

REİS — Sülüsani müddeti cezaiyelerini ik
mal edenlerin aflarına dair Erzurum Mebusu 
Salih Efendinin bir teklifi kanunisi var. Lâ
yiha Encümenine gönderiyoruz. 

4. — TEZKERELER 

1. — Harcırah Kararnamesinin 22 nci mad
desinin tefsiri hakkında Dahiliye Vekâleti tez
keresi 

REİS — Harcırah Kararnamesinin tefsirine 
dair Dahiliye Vekâletinin tezekresi var. Ka-
vanini Maliye Encümenine gönderiyoruz. 

6. — SUALLER 

1. — Tokad Mebusu Rifarf Beyin, Amasya 
Mutasarrıfı Osman Bey hakkında Dahiliye 
Vekâletinden sual takriri 

REİS — Tokad Mebusu Rifat Beyin, Amas
ya Mutasarrıfı Osman Bey hakkında bir sual 
takriri var. Dahiliye Vekâletine gönderiyoruz. 

2. —< Mebuslardan bâzılarına izin verilme
sine dair Divanı Riyaset karart 

Heyeti Umumiyeye 
Âtide isimleri muharrer azayı kiramın ma

zeretlerine binaen isimleri hizasında muhar
rer müddetlerle mezuniyetleri Divanı Riyasetin 
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19 . VII . 1338 tarhili içtimaında tensibedil- I 
mekle Heyeti Umumiyenin nazarı tasvibine 
arz olunur efendim. 

B. M. M. Reisisanisi 
Dr. Adnan 

REİS — Esad Etendi (Aydın) m üç ay 
mezuniyetini kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsın. (Yeni gelmiştir sadaları) kabul edil
miştir efendim. 

Mustafa Kemal Bey (Ertuğrul) un iki ay, 
mezuniyetini kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Kabul edilmiştir efendim. 

Hüseyin Hüsnü Bey (Bitlis) in üç ay,' me
zuniyetini kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Kabul edilmiştir efendim 

Osman Bey (Lâzistan) in üç ay, mezuniye
tini kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul 
edilmiştir efendim. 

Mazlum Baba Efendi (Denizli) nin üç ay, 
mezuniyetini kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Kabul edilmiştir efendim. 

2, — Bayezid Mebusu Dr. Refik ve Bursa 
Mebusu Operatör Emin beylerin, Başkuman
danlık Kanununun 5 Ağustos 1338 târihinden 
itibaren 3 ay daha temdidine dair kanun teklifi 
(2/545 mükerrer) 

REİS — Bayezid Mebusu Refik, Bursa Me
busu Operatör Emin beylerin Başkumandanlık 
Kanununun temdidine dair teklifi kanunileri 
vardır. Bugün müstacelen müzakeresini teklif 
ediyorlar okunaeaktır. I 

Riyaseti Celileye 

Esbabı Mucibe 
Başkumandanlık Kanununun hükmü Kurban 

Bayramının birinci veya ikinci günü hitam 
bulacaktır. Bu sebeple Bayram tatilinden ev
vel mezkûr kanunun temdidine ait muamele
nin Heyeti Umumiyece ikmal edilmiş bulun
ması icabeder. Başkumandanlığın ihdasını zaru
ri kılan vaziyet devam etmekte bulunduğun
dan âtideki teklifin müstaceliyet karariyle bu
günkü içtimada müzakeresiyle intacını istirham 
eyleriz. 

19 Temmuz 1338 
Bayezid Mebusu Bursa Mebusu i 

Dr. Refik Operatör Emin I 
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Başkumandanlık müddetinin 5 Ağustos 1338 
tarihinden itibaren üç man daha temdidine 

dair Kanun 

MADDE, 1. — Büyük Millet Meclisi Reisi 
Mustafa Kemal Paşaya Başkumandanlık tev
cihine dair olan 144 numaralı Kanun hükmü 
5 Ağustos 1338 tarihinden itibaren üç mah da
ha temdidedilmiştir. 

MADDE 2. — İşbu kanun 5 Ağustos 1338 
tarihinden muteberdir. 

MADDE 3. — İşbu kanun Büyük Millet Mec
lisi tarafından icra olunur,. 

REİS —- Efendim, bu teklifin bugünkü iç
timada müstaceliyetle müzakeresini kabul eden
ler, lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir, efen
dim. 

BAŞKUMANDAN GAZİ MUSTAFA KE
MAL PAŞA HAZRETLERİ (Ankara) — Efen
diler bu takrir münasebetiyle temdidi müddeti 

| mevzuubahsolan Başkumandanlık Kanunu cüm-
, lemizin hatırında olduğu gibi İstiklâli Millî mü-, 
j cadelesinde geçirdiğimiz en buhranlı günlerin 

zâdei ilhamı olmak üzere vücut bulmuştu. 

I Geçen sene, Ağustosun ilk günlerinde Mcc-
I lisi Âli vaziyeti haribiyenin istilzam ettiği en 

katî ve en ciddî tedabiri tezekkür ederken bu 
! kanunu yapmış ve bu kanuna ilâve ettiği bir 

maddei mahsusa ile Iradei Milliyenin, kendi ira-
| desinin mühim bir kısmını uhdei naçizaneme tev

di ederek beni istihsali zafere memur eylemişti. 
Efendiler, dünyada hiçbir Meclis yoktur ki, 

iki şartın tahakkukuna kaani olmadıkça böyle 
bir salâhiyeti kendi ihjtiyariyle her hangi bir 
kimseye tevdi etsin. O şartlardan birisi; fev
kalâde ve müstesna bir halin mevcudolduğuna 
isabetle karar vermek. İkincisi; kendisine tev
dii salâhiyet edilecek kimse hakkında şek ve te
reddütten âri ve âzami emniyet ve itimadın hu
sulünü görmüş olmaktır. Meclisi Aliniz, 5 Ağus
tos'ta bu kanunu müttefikaaı kabul etmekle her 
iki noktayı ispat ve izhar etmiş oldu. Birinci 
noktadan dolayı Heyeti Celilenizi takdir ve teb
rik ederim. İkinci nokta ki, hakkı âcizanem-
de âzami bir emniyet ve itimadı ifade eder, bun
dan dolayı da Heyeti Celilenize kemali hulûs 
ile arzı teşekkür ederim. Ancak bu maddenin 
ifade ettiği veçhile mezuubahsolan salâhiyetin 
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acizlerine tevdii, ordunun maddi ve mânevi kuv- I 
vetini yükseltmek ve sevk ve idaresini tarsin et- I 
mek mafcsadiyle vukubulmuştu. Kemali iftihar
la ve büyük bir memnuniyetle arz ederim ki, 
bugün ordumuzun kuvvei mâneviyesi en âli de
recededir. (Elhamdülillah, sadalan) ordumu- I 
zun kuvvei maddiyesi dahi fevkalâde hiçbir ted
bire ihtiyaç messetmeksizin âmâli milliyeyi ke- I 
mali emniyetle istihsal edecek mertebeye vâsıl 
olmuştur. Bu sebeple artık böyle bir salâhiyeti 
idame etmeye lüzum ve ihtiyaç kalmadığı ka
naatindeyim. (Bravo, sedaları) Bugün zevali
ni görmekle memnun olduğumuz bu ihtiyacın in
şallah bundan sonra da tahassulunu görmemekle 
bahtiyar olacağız, (inşallah, sedaları) 

Efendiler hâkimiyeti milliyenin bilâkaydü-
şart millette olduğunu tesbit ve ifade eden/Teş
kilâtı Esasiye Kanunu hükmünce bugünkü Baş- I 
kumandanlık Makamı dahi muvakkattir. Başku- I 
mandanlık sıfat ve salâhiyeti doğrudan doğruya I 
Meclisi Âlinizin şahsiyeti mâneviyesinde münde- I 
miçtir. Böyle bir makamın, icabı hâdisat olarak I 
muvakkaten ihdas etmiş olduğunuz bu makamın I 
temadisi, olsa olsa Misakı Millîmizin ruhu aslisi I 
ile müterafik neticei katiyeye vâsıl olacağımız gü- I 
ne kadar devam eder. (Tabiî sadalan) Meclisi I 
Âlinizin ilk içtima günlerinde kabul ettiği bir esas I 
vardır ki, o esas ananatı milliye ve mukaddesatı I 
diniyemizi tamamen mahfuz bulundurur. Şimdi- I 
ye kadar olduğu gibi bundan sonra da o esasa I 
tevfikı harekât ederek neticei mesudeye emniyet- I 
le vâsıl olacağımıza şüphe yoktur. (İnşallah şada- I 
lan) O gün kıymetli İzmir'imiz, güzel Bursa'mız, I 
makam Hilâfet ve Saltanat olan İstanbul'umuz, I 
Trakya'mız Anavatana iltihak etmiş olacaktır. I 
(İnşallah sadalan) O mesut günün hululünde bü- I 
tün milletle beraber Heyeti Celileniz ve ben de I 
Heyeti Aliyeniz içinde bir fert ve bir âza olarak I 
bittabi en büyük saadetleri idrakle müşerref ola- I 
cağız. I 

Efendiler; Makamı Riyasetinizde bulunmakla I 
mübahi olan âcizleri o gün iki kere mesudola- I 
cağım. İkinci saadetimi temin edecek olan husus, I 
benim bundan üç sene evvel dâvayı mukaddese- I 
mize başladığımız gün bulunduğum mevkie rücu I 
edebilmekliğim imkânı olacaktır. (Alkışlar) Ha- J 
Idtkaten sînei millette serbest bir ferdi millet ol- I 
mak kadar dünyada bahtiyarlık yoktur. Vâkıfı I 
uakayik olan, kalb ve vicdanında mânevi ve mu- | 
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kaddes nazlardan başka zevk taşımiyan insanlar 
için ne kadar yüksek olursa olsun, maddi maka-
matın hiçbir kıymeti yoktur. Sözlerime hitam ve
rirken mevzuu müzakere edilecek kanunda bu sa
lâhiyetin merfu olmasını nazarı dikkatte bulun
durmanızı rica ederim. (Şiddetli ve sürekli alkış
lar) 

ALİ RIZA B. (İstanbul) — Arkadaşlar Paşa 
Hazretlerinin teklifatı üzerine, Başkumandanlık 
Kanununun kesbedeceği vaziyetin şeklini söyle
mezden evvel, Paşa Hazretlerinin beyanatında 
mündemiç olan üç mühim noktaya işaret etmek 
ve o baptaki hissimi ve noktai nazarımı izhar et
mek istiyorum. İşaret etmek istediğim noktalar
dan birisi, ordunun maddi ve mânevi kudret ve 
ve kabiliyeti iktisabetmiş olmasıdır. Paşa Hazret
lerinin lisanından işittiğim bu haberi zaferi ni
hai için sâi olan ve her dakika ona muntazır olan 
millet için bir beşareti hayır addederim. 

İkincisi: Başkumandanlık Kanuniyle haiz ol-
duklan kudret ve salâhiyeti teşriiyenin halen isti
maline lüzum kalmadığına kaani olduklannı be
yan etmekle millete ve Büyük Millet Meclisine 
karşı gösterdikleri büyüklüğü kaydetmek isterim. 

Üçüncüsü: Yine aynı kanunun ikinci madde
siyle haiz oldukları salâhiyeti vâsianın bir kısmı
nı; ihtiyacatı askeriyenin tevlidettiği birkaç mec
buriyet dolayısiyle tatbik ve istimal ederek husu-
satı sairede bunun istimalinden tevakki etmeleri; 
Paşa Hazretlerinin seciyelerindeki yüksekliğe de
lâlet eder. Efendiler, milletin ruhundan doğan ve 
ihtiyacatı milliyeyi müdrik olan şahsiyetlerin 
haricinde kalanların bu gibi fevkalâde salâhiyet
leri, daima milletlerin zararlanna istimal ettikle
ri karip ve bait vukuat ve hâdisatı tarihiye ile sa
bit olmuş bulunmasına binaen, Paşa Hazretleri
nin bu salâhiyeti vâsiayi istimalde gösterdikleri 
kıskançlık, tarihi millîdeki mevkii mübeccellerinİ 
o kadar yükseltmiştir ki, bunun derecesini takdir
den âeizim. 

Paşa Hazretlerinin bu his ve hareketi neciba-
nelerini bütün mevcudiyetimle takdis ederim. 

Esas meseleye geliyorum; bugün Başkuman
danlık lâzım mıdır? Başkumandanlık bugün; or
dumuz için lâzımı gayrimüfarik bir ihtiyaçtır, bir 
zarurettir, bir mecburiyeti askeriyedir. Bu zaru
ret ve bu mecburiyeti askeriyenin temini için bit
tabi Başkumandanlık lâzımdır. But itibarla bu 
makama her suretle lâyık olan Paşa Hazretlerini 
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daima ordumuzun başında görmek gayei millîmi- j 
zin husulü için düşünebileceğimiz en mühim bir j 
meseleyi teşkil eder ve bu suret; menafii milliye 
ile de tevemdir. Bu fikrin haricinde hiçbir şey 
düşünülmediğine ve hattâ bütün arkadaşlarımın 
bu hususta, müttehit bulunduklarına kaaniim. 
Hattâ bu sözlerimle kanaati umumiyeye tercü
man olduğuma da zahibim (Hay hay sesleri) 

ikinci mesele: Başkumandanlığın zamanla tak
yidi meselesidir. Halen buna ihtiyaç var mıdır: 
Vardır. 

Efendiler; Sakarya melhamei kübrasım 
millete ve memlekete nafi bir surette istihsal 
etmek maksadiyle, Büyük Millet Meclisinin 
şahsiyeti mâneviyesinin haiz olduğu Başkuman
danlığın vazifei icraiyesine; Meclis, kendi Rei
sini memur ettiği zaman heyecanlı günlerden 
doğan ve o günlerin mahsulü ilhamı olan bu lâ
yiha! kanuniyenin ikinci maddesiy^, bütün 
kudret ve salâhiyeti teşriiyesini vermek arzusu
nu izhar eylemiş ve bu suretle milletin iradei 
katiyesi olan iradei zatiyesini Paşa Hazretleri
nin şahsiyeti mâneviyesine telkin etmiştir. Çu
lhanda misli nâmesbuk olan ve tarihi millîmizde 
bir harika teşkil eden bu hâdisenin ehemmiyet 
ve azametini idrak eden Paşa Hazretleri der
hal söz alacak kürsüye gelmiş, bahş olunmak 
istenilen kudret ve salâhiyeti teşriiyeyi tahdi-
detmek gayesiyle; Başkumandanlığın zamanla 
takyidi prensibini ileriye sürmüş ve bu cihet 
Meclisi Âlice uzunuzadıya müzakere edildikten 
sonra bu esas dâhilinde 5 Ağustos 1337 tarihli 
Kanun tedvin edilmiş ve badehu müzakere ve 
kabul olunmuştur. Halbuki bugün Paşa Haz
retleri bu kürsüye gelerek bu kanunun ikinci 
maddesiyle bahşedilen salâhiyetin istimaline 
lüzum kalmadığına kaani olduğunu teklif edi
yor ve bu beyanatiyle de zımmen bu maddenin 
tayyını arzu buyuruyorlar. (Sarahaten sesleri) 
Veyahut sarahaten tayyını teklif etmiş bulu
nuyorlar. Bu vaziyet karşısında Başkumandan
lığın zaman ile takyidi icahetmiyeccği kanaa
tindeyim. Bendenizee Başkumandanlığın hu
dudu; gayeyi milliyenin Ibusulü için sarf e üle-
cek zaman ile mukayyettir. Gayeyi milliyenin 
husulü için sarf edilecek bu zamanın tâyini 
ise; doğrudan doğruya zaferi nihainin istihsa
line vabestedir. Bundan dolayı bu fikir ve mü
talâanın'bendenizde hâsıl eylediği kanaatle bu 
teklifi şu suretle yapmaya mecbur oluyorum. 
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Ve bunu nazarı âlinize arz edeceğim ve ti küf 
ettiğim lâyihai kanuniyeyi de okuyacağım • 

20 . VII . 1338 
Riyaseti Celileye 

5 Ağustos 1337 tarihli Başkumandanlık Ka
nununun ikinci maddesinin /ücuduna artık 
lüzum kalmadığı Reisi Muhterememiz Paşa 
Hazretlerinin şimdi vukubulan beyanatından 
anlaşılmakla Bayezid Mebusu Dr. Refik ve 
Bursa. Mebusu Operatör Emin beyler tarafın
dan teklif ve müzakeresi Heyeti Celile tarafın
dan kabul olunan temdidi mütazammm lâyihai 
kanuniyenin müzakeresinden sarfınazar edile
rek Reis Paşa Hazretlerinin teklifatiyle teta
buk eden zirdeki muaddel lâyihai kanuniyenin 
derhal müzakere ve kabulünü arz ve teklif 
ederim. 

istanbul 
Ali Rıza 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi Müşir Gazi 
Mustafa Kemali Paşa Hazretlerine Başkuman

danlık tevcihi hakkında lâyihai kanuniye 

1. — Millet ve memleketin mukadderatına 
bilfiil ,vazıuiyed yegâne kuvveti âliye olan ve 
âzasından her birinin Kanunu Esasi ve Teşki
lâtı Esasiye Kanunu ile hukuk ve masuniyeti 
teşriiyesi t ab'i atiyi e mahfuz ve şahsiyeti mâne-
viyesi Başkumandanlığı Ihaiz bulunan Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkumandanlık vazifei 
fiiliyesine muvakkaten kendi Reisi Müşir Oazi 
Mustafa Kemal Paşa Hazretlerini memur et
miştir. 

2. — Meclis lüzum gördüğü takdirde bu 
sıfat ve salâhiyeti ref 'eder. 

3. — işbu kanun tarihi neşrinden muteber
dir. 

4. — İşbu kanun Türkiye Büyük Millet 
Meclisi tarafından icra olunur. 

(Kabul kabul sesleri) 
ALÎ RIZA B. (Devamla) — Halbuki Baye

zid Mebusu Refik ve Bursa Mebusu Operatör 
Emin beyler tarafından teklif olunan kanun 
lâyihası eski 5 Ağustos tarihli lâyihai kanuni
yenin temdidi müddetine mütedair olup, Paşa 
Hazretlerinin teklifatiyle tetabuk etmediği ci
hetle, bu lâyihai kanuniyenin müstaeelen mü
zakeresini teklif ederim, 

DURAK B. (Erzurum) — Arkadaşlar ben-
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deniz bu hususta uzun söz söyliyecek değilim. 
Hulasaten iki lâkırdı söyliyeceğim. 

Biz Paşa Hazretlerini Başkumandan yaptı
ğımız zaman mühim ve tarihî dakikalar geçi
riyorduk. Evet, o günlerin ihtiyacı, o günlerin 
zarureti bize böyle bir kumandanlık ihdasına 
lüzum gösteriyordu ve Meclisii Âli bu lüzumu 
görerek böyle bir Başkumandanlık ihdas etti. 
ve bunun için de bir kanun vücuda getirdi. Pa
şa Hazretleri burada buyurdular ki ; ordumu
zun kuvvei mâneviyesi pek yüksek ve âmâli 
milliyemizi ifa edecek kadar metîn bir halde 
bulunuyor; buna çok teşekkür ederiz. Fakat 
biz henüz nazariyattayız. Henüz fiiliyata gir
medik efendiler. 

inşallah ordumuz zaferi nihaiye vâsıl ola
caktır. (inşallah sadaları) Buna şüphemiz yok
tur. 

Şimdi Başkumandanlığa ihtiyaç var mıdır, 
yok mudur1? Bunu da düşünmeye lüzum yok
tu*' ve düşünmek doğru değildir. Çünkü Baş
kumandan Paşa Hazretleri bu işe nasıl başla
mış ise, bu işi neticeye de bu suretle götürsün 
ve bize öyle teslim etsin. Eğer bir yanlışlık icra 
eder, yanlış bir karar ittihaz ederek Başku
mandanlığa lüzum yoktur dersek büyük bir 
hataya düşeriz efendiler. (Kim diyor sadaları) 
Bendeniz kendi kanaatimi söylüyorum. Ben
deniz kör kadı diyenlerdenim vesselam. Çün
kü efendiler daha iş nazariyattadır, fiiliyata 
girdiğimiz yoktur. Yarın bir aksi zuhur ederse 
o zaman kim mesul olacak ? Yarın kalkacak 
diyecektir ki ; efediler, ben şunu yaptım, 
bunu yaptım zaferi nihaiye vâsıl olacaktım, 
fakat elimden salâhiyeti siz aldınız, siz yaptı
nız, siz ettiniz diyecektir. Bunun için efendiler 
iyi düşünelim, iyi taşınalım. Bu mühim bir 
meseledir. Paşa Hazretlerinden çok rica ede
rim, bendeniz kendi nam ve hesabıma bu me
sele neticeleninceye kadar Paşa Hazretlerinden 
bu Başkumandanlığın alınması taraftarı değilim. 
(Alan ydk sadaları) Bilmiyorum efendim, siz 
almıyorsunuz ama ben alırım dersem ne diye
ceksiniz"? Paşa Hazretlerinden çok rica ederim, 
bir saat evvel işi bitirsinler ve zaferi nihaiye 
bizi isal etsinler. Efendiler bundan fazla söz 
söylemiyeceğim. 

MÜFÎD Ef. (Kırşehir) — Efendim, geçen 
senenin MeeHsi Âli Heyeti Muhteremesi ve bü-

7.1338 0 : 1 
i tün milleti muazzamai İslâmiye üzerinde vukua 
j getirdiği ehemmiyeti mahsusayı dercederek dâ-
| vayı millîmize bidayette garibolarak başladığı-
İ mız halde Cenabı Vacibilvücut Hazretlerinin 
J lûtfu nrıhsusiyle (ba'sü badelmevt) denecek 
j derecede varlık göstererek, karşımızda bizim 
j mevcudiyetimizi, istiklâlimizi mahvetmek isti-
I yen düşmanlara karşı sebat etmek üzere ge-
| çirdiğiniz tehlikeli anlar bugün ve üç gün mu-
| kaddem buhranlı bir zamanı olduğu anda bu 
j dâvanın bidayeten başına geçerek milletin âmâ-
j lini, Islâmiyetin ilâyevmilkıyame devamı hak

kında tecelli eden Iradei Celilei Suphaniyenin 
tatbikini bütün rüfekayı kiramla ve bütün mil
letle beraber olduğu halde uhdesine alan Re
isi Muhteremimiz Paşa Hazretlerine Meclisi 

| Âli bilfiil bir vazife tahmil etmişti ki, Başku-
j mandanlık vazifesini uhdesine tahmil ettiği da

kikada zamanın ieabatmdan olarak Meclisi Âli-
j de temerküz eden hukuku milletin suiistimal 
J edilmiyeceğitıe kanaat edilerek ve Meclis iste

diği zaman almak kudretini haiz olmak şartiy-
le tecellisini arzu ederek bir maddei kanuniye 
vücuda getirmiş ve o suretle de o maddei ka-
nımiyeyi, müddetimin hitamında temadi ettir
miş gitmişti. Ve ilâ maşallah bugün de yine 
aynı Kanunun müzakeresine başlıyoruz. 

Muhterem arkadaşlar; Meclisi Âlinizin yap
mış olduğu bir kanunla Başkumandanlık mev
kiinde gördüğümü/: ve ikinci madde ile de ken
disine Meclisi Alinin- kudreti icraiye ve teşri-
îyesini vererek daha büyük bir mevki ve sa
lâhiyetlerle tecelli ettirdiğimiz Mustafa Kemal 
Paşa bugün b u n d a üç kelime il" bu dâvayı 
millînin Cenabı Vacibilvücut Hazretlerinin 
lûtfu mahsusu yavesinde âmâli milliyeniıı hu
sulüne yaklaştığımızı kemali memnuniyet ve 
tevazu ile söylediğine, bendeniz bütün arkadaş
larım namına teşekkür ederim. Birincisi, ken
dileri buyurdular ki, «Ben Başkumandanlık 
vazifesiyle tavzif buyurulduğum dakikadan iti
baren iki noktada Meclisi Âlinin teveccühünü 
celbetmek suretiyle teşekkürünü ifadan âciz 
bir derecede naçiz bir arkadaşınızım. O vazi
fenin ifası, kudreti bendenizde görülmüş ve ba
na emniyet edilmiş olmak suretiyle bu emni
yeti suiistimal etmiyerek, bugüne kadar vaiz-
femi ifa ettim.» buyurdular. Sonra ikinci nok
tayı da izah buyurdular; bendeniz Heyeti Muh-

! teremeye şu mâruzâtta bulunacağım ki; Başku-
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mandanlık bir vazife olmak ve millet tarafın
dan ve Meclisi Ali tarafından kendilerine tev
cih buyurulmak itibariyle bir nimeti milliye ol
duğuna şüphemiz yoktur. O nimeti miUiyenin 
bir de külfeti vardır. Her nimetin bir külfeti 
vardır*. O külfet de kendisinin uhdesine tevdi 
edilmiş olan bu vazif ei 'milliyeyi vüsati miktarm-
ea ve iktidarı dairesinde ifa etmek külfetidir. 
Fakat o külfete mukabil verilen Başkumandan
lık vazifesiyle tecelli eden şu salâhiyeti «Ordu
muz ihtiyacatı maddiye ve mâneviyesini, böyle 
mühim tedbirler ittihazı ile itmam etmek nokta
sında artık mertebei feennale vâsıl olmuş bulun
duğundan dolayı o tedbirin icrasına lüzum kal
mamıştır. Ben ikinci madde ile bana tevdi etti
ğiniz salâhiyetten tecerrüdedip sizin igibi Mec
lisi Âlinin noktai nazarını takibetmekliğime ri|-
cu ettim. Ve binaenaleyh bu maddeyi tayyedi
niz.» Buyurdular ki, kendilerinden Başkuman
danlık vazifesi kaldırıldığı halde ve o kuvvet ve 
•kudret ellerinden gitmiş olmak itibariyle o ni
meti, yani nimeti maneviyeyi üzerinden atmakla 
bir, büyüklük gösteriyorlar. 'İkinci bir nokta ka
lıyor ki, o nokta da şayanı şükran olan bir nok
ta ki, bizim Kanunu Esasii îslâmımızda hiçbir' 
ferdin mesuliyetten vareste ve azade olmaması 
umde bulunmuş olmak noktasından Başkuman
danı Muhteremimiz Mustafa Kemal Faşa Haz
retleri, milletin Başkumandanlık vazifesi uhde
sinde kalmak üzere eğer Başkumandanlık vazi
fesine aniden bir fenalık ika edecek olursa me
suliyeti ımilliye ve »maddiyeyi kendisinin üzerin
de ipka ve istikrar ettirdiğini bugün burada 
söylemekle kendisini evci balâyı izzete isadetmiş 
uluyor. Binaenaleyh; ortada iki takrir var
dır. Takririn birisi kanunun eski mahiyette kal
ması, diğeri de o kanun tadil edilerek ikinci 
maddenin tayyı itibariyle birinci maddedeki mu
vakkat 'meselesinin ref'iyle ^Başkumandanlığın 
temadisi meselesi. 

Efendiler şimdi gayei millîmizin, harekâtı 
milliyemizin bir nişanesi olmak üzere elimizde 
bir bayrak, bir alem vardır. O elimizdeki bayrak 
ilelebet omuzumuzda kalacak ve ilelebet o bay
rağı muhafaza etmeye mecbur kalacağız ve bu
na yemin etmişizdir. Binaenaleyh; ordumuzun, 
gayei millîmizin husulüne ve Cenabı Hakkın lüt
fü mahsusiyle zaferi nihai elde edilesiye kadar o 
bayrağı omurunda tutacağımızı ve Başkmman-
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danlığı da Reisi Muhteremimiz Mustafa Kemal 
Paşa Hazretleri uhdei celilelerinde tecelli ettir
mek suretiyle bahtiyar olduğumuzu arz ediyo
rum. Binaenaleyn; birinci teklifin bendenizce 
nazarı itibara alınmıyarak ikinci teklifte o mad
denin tayyı itibariyle Başkumandanlık vazifesi
nin gayenin husulü gününe kadar devamı sure
tiyle maddei kanuniyenin kabulünü ve Heyeti 
Muhteremeden müstacelen 'müzakeresini rica 
ederim. 

REÎS — Müzakerenin kifayetine dair takrir 
vardır. 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Maddelere geçilmesini 

talep ve teklif eylerim. 
20 Temmuz 1338 

Oanik 
Emin 

REİS — Müzakrenin kifayetini reyinize ko
yuyorum. Müzakerenin kifayetini kabul eden
ler lütfen el kaldırsın. Müzakere kâfi görül
müştür. 

Efendim, asıl teklifi kanuni bugün müstace
len müzakeresini kabul buyurduğunuz teklifi 
kanunidir ki, Bayezid Mebusu Dr. Refik ve 
Bursa Mebusu Operatör Emin beylerin teklif
leridir. Okuyoruz. 

(Tekrar okundu.) 
RElS — Bu tekliften başka bir teklif daha 

vardır ki, tadil mahiyetinde olup istanbul Me
busu Ali Rıza Beyindir. Binaenaleyh onun mad
delerinin okunmasını kabul buyuranlar lütfen 
ellerini kaldırsın. Kabul edilmiş ve maddelere 
geçilmiştir efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi Gazi Musta
fa Kemal Paşa Hazretlerine Başkumandanlık 

tevcihi hakkında Kanun 

MADDE 1. — Millet ve memleketin mukad
deratına bilfiil vâzıulyed yegâne kuvveti Âliye 
olan ve âzasından her birinin Kanunu Esasi 
ve Teşkilâtı Esasiye Kanuniyle hukuk ve masu
niyeti teşriîyesi tabiatiyle mahfuz ve şahsiyeti 
mâneviyesi Başkumandanlığı haiz bulunan Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkumandanlık 
vazifei fiiliyesine muvalkkaten kendi Reisi 
'Müşir Grazi Mustafa Kemal Paşa Hazretlerini 
memur etmiştir. 
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REİS — Madde hakkında söz istiyen var 

mı? (Hayır sadaları) Maddeyi aynen kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın. Birinci madde 
aynen kabul edilmiştir efendim. (Maddeyi an-
lıyamadık sadaları) 

MADDE 2. — Meclis lüzum gördüğü tak
dirde bu sınıf ve salâhiyeti ref '«der. 

REİS — İkinci madde hakkında söz istiyen 
var mı? (Hayır sadaları); İkinci maddeyi ay
nen kabul buyuranlar lütfen ellerini kaldırsın. 
İkinci madde de müttefikan kabul edilmiştir. 
Efendim, ikinci maddeden sonra üçüncü madde 
olmak üzere ve ikisi de aynı mealde iki teklif var
dır. Birisi Saruhan Mebusu Refik Şevket Bey
efendinin, diğeri ise Trabzon Mebusu Ali Şükrü 
Beyindir. Okuyoruz : 

Riyaseti Celileye 
Âtideki maddenin üçüncü madde olarak ka

bulünü teklif ederim. 
Madde 3. — İşbu kanuna muhalif olan ahkâm 

mülgadır. 
Trabzon Mebusu 

Ali Şükrü 

Riyaseti Celileye 
Şimdiye kadar birer kanun ile temdidine ka

rar verilen 5 Ağustos 1337 tarihli Kanunun işbu 
kanunla hükmü ilga edilmiş olduğundan berveçhi 
zir maddenin üçüncü madde olarak ilâvesini tek
lif ederim. 

Madde 3. — Başkumandanlık müddetinin üç. 
mah temdidine dair olan 8 Ramazan 1340 ve 
6 Mayıs 1338 tarihli Kanun ahkâmı mülgadıı. 

Saruhan Mebusu 
Refik Şevket 

ALİ RIZA B. (İstanbul) — Efendim, evvel
ce kabul buyurulan Başkumandanlık Kanunu 
zaman ile mukayyetti. Yani bunun müddeti de
vamı üç aya hasredilmişti ve hattâ temdit ka
nunları da bu esas üzerinde yapılmıştı. Bundan 
dolayı zaman ile mukayyedolan bir kanun, müd
detinin inkızasmdan sonra esasen hükümsüzdür. 
Binaenaleyh, bu maddenin ilâvesine lüzum yok
tur. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Bir defa 
esasen eski kanun mucibince verilmiş bir müddet 
vardır ve bu müddet henüz ikmal edilmiş değil
dir. Bu madde ile o müddetin de munkazi oldu-
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ğu tebeyyün edecektir. Saniyen bu kanunun ma
hiyeti ile kanunu sabık arasında fark mevcuttur. 
Birisinde müddet mukayyet, diğerinde ise - şim
dikinde - değildir. Binaenaleyh, ötekinin mahi
yeti kanuniyesinin kalmadığı tasrih edilmek lâ
zımdır, bendeniz bu kanaatteyim.. 

REİS — Efendim, başka söz istiyen yoktur. 
(Hayır, sadaları) Binaenaleyh, reyi âlinize vaz'-
ediyorum. Üçüncü madde olarak Refik Şevket 
Beyefendinin teklifini kabul buyuranlar lütfen 
ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. 

REİS — 4 ncü madde hakkında söz istiyen 
var mı? (Hayır, sadaları) Madde hakkında söz 
istiyen yoktur, binaenaleyh, maddeyi aynen ka
bul buyuranlar lütfen ellerini kaldırsın. Dördün
cü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — İşbu, kanun Türkiye Büyük 
Millet Meclisi tarafından icra olunur. 

REİS — Beşinci madde hakkında söz istiyen 
var mı? (Hayır, sadaları) Beşinci maddeyi de 
kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. (İttifakla, 
sadaları) Müttefikan kabul edilmiştir, efendim. 

Efendim, kanunun heyeti umumiyesini reyi 
âlinize vaz'ediyorum. Kabul buyuranlar lütfen 
ellerini kaldırsınlar. (Müttefikan, sadaları) Ka
nunun heyeti umumiyesi bilittifak kabul edil
miştir. (Şiddetli alkışlar) 

SALİH E l (Erzurum) — Reis Beyefendi; 
müsaade buyurulursa bu mesele hakkında bir şey 
arz edeceğim. Malûmu âlileri Paşa Hazretleri 
tarafından harice birçok İstiklâl mahkemeleri 
gönderilmiştir. Şimdi bu anda.. 

REİS — Efendim, o mesele başkadır. Bina
enaleyh, ayrıca bir teklifte bulunuyorsunuz. Rica 
ederim. 

SALİH Ef. (Devamla) — Bu anda verilen 
her hangi bir hüküm mefsuhtur. 

2. — Şûrayı Evkafın sureti teşkili hakkında 
Şer'iye Vekâleti tezkeresinin gönderildiğine dair 
tcra Vekilleri Heyeti Riyaseti tezkeresi 

REİS — Şûrayı Evkaf hakkında Şer'iye Ve
kâleti tezkeresinin gönderildiğine dair tcra Ve
killeri Riyasetinin tezkeresi vardır. 

Şer'iye Vekâleti tezkeresi okunacaktır : 
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B, M. Meclisi Riyaseti Oelilesine j 

Şûrayı Evkafın teşkili lüzumuna dair Erzu- ; 
rum Mebusu Nusrat Efendi tarafından vâki tek- j 
lifi kanuninin Heyeti Umumiyede esnayı muza- | 
keresinde. Şûrayı Evkaf zaten ve kanunen mev- j 
cudolup teşkiline ait masarifin bin üç yüz otuz I 
sekiz senesi bütçesine ilâvesi hususunun Şer'iye | 
Vekâletine havalesi teklifini havi Sinob Mebusu j 
Şevket Bey tarafından ita olunan takrir Heyeti ! 
Umumiyeee kabul buyurularak tevdi olunma-
siyle Makamı Seüaverice kadrosu tertip ve tekâ- j 
lifi saire ile beraber senei haliye bütçesine bil it- i 
hal takdim edilmiş ve hidematı diniye tevciha- i 
tına ait muamelâtın uzun müddet teahhur etme
mesi için Şûranın bir an evvel teşkili birçok me- i 
busanı kiram tarafından ihsas olunmasiyle He- | 
yeti Âliyeee ittihaz buyurulan karar üzerine ma- J 
sarifi karşılığı bütçeye konulan Şûrayı müşarün-
ileyha bin üç yüz yirmi sekiz senesinden beri 
bütçe kanunlariyle takarrür eden esas dairesinde 
6 bin kuruş maag ile bir reis ve dörder bin ku- j 
ruş maaşla iki âza ile teşkil olunarak senei haliye 
Martından itibaren işe başlattırılıp muameleye 
devam etmekte bulunmuştur. Bu kere bütçenin 
Muvazenei Maliye Encümenince' tetkiki sırasın
da azadan biri kadro harici bırakılarak Cihat 
Müdürünün maaşı halisi olan 3 bin kuruşla hem 
Cihat Müdüriyeti vazifesini ifa etmesi, hem. de 
âzalıkta bulunması kabul edilmiş ve Riyaset maaşı 
da beş bin kuruşa tenzil olunmuştur. Teşkilâtı 
nizamiyeye müstenidolan Şûrayı Evkaf, bir reis 
ve iki âza ile daima hali içtimada bulunmak za
ruri olduğundan Muvazenei Maliye Encümenin
ce kabul edilen şekli ahir ile bir âzalı mahkeme 
halinde ihdas edilen vaziyeti cedide şûranın teş
kiline dair olan Nizamnameye mugayir ve ittı
radı muamele ve müzakereye müessir olduğun
dan ve Heyeti Âliyeee Evkaf bütçesinin zamanı 
tetkiki henüz muayyen olmadığından arz olunan 
vaziyeti cedide Evkaf bütçesinin müzakeresinde 
tetkik edilerek kabul veya ıslah buyuruluncaya 
kadar kemafissabık tâyin olunan maaş ve kadro 
ile devamı muameleye karar ita Duyurulmasını 
arz ve teklif eylerim efendim. 

16 Temmuz 1338 

Umuru Şer'iye ve Evkaf Vekili 
Abdulah Azmi 

•FEYYAZ ÂLÎ B. (Yozgad) — Ruznameye 
alınması lâzım gel ir. [ 
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REİS — Müsaade buyurun efendim. Ruzna

meye almması teklif edildiği gibi Muvazenei 
Maliye Encümenine gitmesi de arzu ediliyor. Ma-
ahaza Şer'iye Vekili Muhteremi Abdullah Azmi 
Efendi Hazretleri izahat vereceklerdir. 

ŞER' îYE VEKÎLÎ ABDULLAH AZMÎ Ef. 
(Eskişehir) — Efendim Muvazenei Maliye En-
cümeniyle bir noktai nazar ihtilâfı vardır. Büt
çe Kanunu müzakere edilinceye kadar bu teşki
lat için istinadedecek, yani Mart'tan beri başlı-
yan teşkilât üzerine istinadedecek bir nokta yok
tur. Elyevm Muvazenei Maliye Encümenince 
tatbiki teklif olunan şey de münakaşayı mucib-
olacaktır. Binaenaleyh; münakaşa yapılmazdan 
evvel, yani bütçenin müzakeresine kadar Mart'-
tan beri başlıyan kadro ve teşkilâtın devamını 
rica ediyorum. Çünkü bunun hakkında bir karar 
verilmiyecek olursa Mavazenei Maliye Encümeni, 
yaptığı teklifle pek az âzalı bir mahkeme gibi 
bir şey yapmak istiyor. Bu kadar âzanm işi yü-
rütemiyeceği kanaatinde bulunuyorum. Bunun 
münakaşası ise Bütçe Kanuniyle olacağından 
şimdi münakaşasına da girişmiyroum. Yalnız ev
velki takrir mucibince teşkil olunduğu gibi, 
Marttan iptidaen devamedegelen muamelenin 
kemafissabik bütçe müzakeresine kadar devamı
nın tahtı karara alınmasını teklif ederim. 

MUVAZENE! MALÎYE ENCÜMENİ RE
İSİ ALÎ CENANİ B. (öazianteb) — Efendim, 
bendeniz de, bunu arz etmek istiyorum ki, Şer'
iye Vekili Beyefendi encümenle aralarında olan 
bir ihtilâftan bahis buyuruyorlar. Bu ihtilâfın 
esasını biz daha yeni anlıyoruz. Şûrayı Evkafın 
bir âzalığmı, Tevcihi Cihat Müdürü ifa etsin, 
diyorlar. İhtilâf buradan çıkıyor. Halbuki ihti
lâlin esası bu değildir. Şûrayı Evkaf resmî bir 
tahsisatı olmıyarak devam etmektedir. Binaen
aleyh, bu tahsisat meselesini encümene ıûtfen ha
vale ederseniz, tetkikat neticesini arz ederiz. O 
zaman müzakere edilir. 

REİS — Efendim, Muvazenei Maliye Encü
meni istiyor ki.. (Hayır, sadaları) Müsaade bu
yurun, reye koyayım. Efendim, bunun Muva
zenei Maliye Encümenine havalesini kabul eden
ler lütfen el kaldırsın. (Hayır, kabul, sadaları) 

ABDÜLGAFUR Ef. (Karesi) — Beyefendi, 
esasen Heyeti Celilece kabul edilmişti. 

REİS — Müsaade buyurun. Havale edilmedi. 
Hiçbir tarafa gitmiyor. Muvazenei Maliye Encü-
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menine havale edilmeyince buraca müzakere olu
nacaktır. Fakat bugün müzakere olunacaktır! 
Yoksa ruznameye mi alınacaktır? Bir kere bunun 
bugün müzakere edilmesi meselesi vardır. Bir de 
âtideki ruznamelerden birisine almak vardır. 
(Gürültüler) Müsaade buyurun, esasen bugün 
Ne vahi Kanunu günüdür. Daha dün Müeccel i-
yeti Askeriye Vergisi Kanununun tadiline dair 
lâyihanın müzakeresini de kabul buyurdunuz. 
Onun için reyinize vaz'ediyorum. Bugün müza
keresini kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul 
edilmemiştir. O halde ilk ruznameye konulmak 
üzere ruznameye aldık. Bundan sonraki ilk içti-
mada müzakere edeceğiz. 

5. — TAKRİRLER 

i. — Erzurum Mebusu Salih Efendinin, yak
laşmakta olan Kurban Bayramı münasebetiyle 
3Ieclisten heyet seçilerek cepheye gönderilmesine 
dair takriri 

• 
REİS — Bayram münasebetiyle cepheye bir 

heyet izamına dair Erzurum Mebusu Salih Efen
dinin takriri vardır. Onu okuyacağız : 

Riyaseti Celileye 
Kurban Bayramı takarrübetmektedir. Cephe 

kahramanlarının hatırlarını istifsar, bayramları
nı tebrik eiçin Meclisi Âliden müntahap bir he
yetin emsali sabıkı veçhile cephei harbe izanımın 
kabulünü teklif eylerim. 

20 Temmuz 1338 
Mehmed Salih 

REÎS — Efendim, Salih Efendinin bir tek
lifi var. Bayram münasebetiyle cepheye bir he
yet izam edilsin, diyor. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Bu
nu reye koymayınız, reddolunursa fena bir tesir 
hâsıl eder. 

REÎS — O halde Divanı Riyasete bırakınız. 
- MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Evet, 

Divanı Riyaset buna bir karar versin. 

REÎS — Efendim, bu teklifin Divanı Riya
sete havalesini kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Kabul edilmiştir. 

7. — MAZBATALAR 

i. — Bolu Mebusu Abdullah Efendinin, ale-

. 1338 O : 1 
nen mkzı siyam edenfrrin tecziyesi hakkında ka
nun teklifi ve Adliye Encümeni mazbatası 
(2/528) 

REİS — Alenen nakzı siyam edenler hakkın
daki teklifin reddine dair Adliye Encümeni maz
batası var, ruznameye alıyoruz. 

2. — Konya Mebusu Ömer Vehbi Efendinin, 
Vilâyet ve elviyede Adliye encümenlerine kadıla
rın riyaset etmesine dair kanun teklifi ve Adliye 
Encümeni mazbatası (2/502) 

REİS — Vilâyet ve elviyede Adliye encümen
lerine kadıların riyaset etmesine dair teklifin 
evvel emirde Adliye Vekâletine havalesine dair 
Adliye Encümeni mazbatası var, ruznameye alı
yoruz. 

3. — Mükellefiyeti Nakliyei Askeriye Kanu
nunun lüzumu tefsirine dair Maliye Vekâleti 
tezkeresi ve Müdafaai Milliye Encümeni mazba
tası 

REİS — Mükellefiyeti Nakliye Kanununun 
tefsirine dair Müdafaai Milliye Encümeni maz
batası var. Onu ruznameye alıyoruz. 

4. — 1337 senesi Muvazenei Umumiye Kanu
nunun sekizinci maddesinin. lüzumu tefsirine 
(Hükümeti Milliye hududu haricinde kalan .me
murinin mazuliyet maaşlarının kat'ına) dair Ma
liye Vekâleti tezkeresi ve Kavanini Maliye ve Mu
vazenei Maliye encümenleri mazbataları 

REİS — Türkiye Büyük Millet Meclisi Hü
kümeti haricinde maaş alan mütekaidin maaşa-
tma dair Kavanin ve Muvazenei Maliye encü
menleri mazbatası var, ruznameye alıyoruz. 

5. — T ay mat ve Yem Kanununun lüzumu 
tefsirine dair İcra Vekilleri Riyaseti tezkeresi ve 
Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 

REİS — Taymat ve Yem Kanununun tefsi
rine dair Muvazenei Maliye Encümeni mazba
tası var. Keza ruznameye alıyoruz. 

6. — İstihlâk Resmi Kanununun lüzumu tef
sirine dair Maliye Vekâleti tezkeresi ve Muva
zenei Maliye Encümeni mazbatası 

REİS — İstihlâk Resmi Kanununun tefsiri
ne dair Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 
var, keza ruznameye alıyoruz. 

— 437 — 
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7. — Siverek'te asarın tahmin ve ahaliye zim

met kaydı suretiyle temini cibayeti için mezuni
yet verilmesine dair Maliye Vekâleti tezkeresi ve 
Kavanini Maliye ve Muvazenei Maliye encümen
leri mazbatası 

R E İ S — Viranşehir kazasının aşarına dair 
Muvazenei Maliye Encümeninin mazbatası var, 
bunu da ruznameye alıyoruz. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Efen
dim, encümen namına bir şey arz edeceğim. 

8. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
» 

1. — Müecceliyeti Askeriye Vergisi Kanunu
nun tadili hakkındaki İstidalara dair îstida, Mü
dafaa/i Milliye ve Muvazenei Maliye encümenleri 
mazbatası. (X) 

BEİS — Efendim celseyi küşadediyorum. 
'Müecceliyeti Askeriye Vergisinin müzakeresine 
başlıyoruz efendim. 

MALİYE VEKÎLÎ HASAN FEHMİ B. (Gii-
müşane) — Müecceliyeti Askeriye Vergisine 
dair olan Kanunun bâzı mevaddının tadiline 
dair Muvaaenei Maliye Encümeninden tanzim 
edilip Heyeti Oelileye sevk edilen lâyiha evvel
ce tabı ve tevzi edilmişti. Dört - beş maddeden 
ibaret ıolan bu lâyihanın ikinci ve üçüncü mad
delerine dair bâzi izahat arz edeceğim. Bu arz 
edeceğim izahatta Muvazenei Maliye Encüme-
niyie mutabık kaldık. Kanunun tatbikatından 
mütevellit tecrübe bize bu lüzumu hissettirmiş
tir. Onu Heyeti Cefölenize arz edeceğim. Esbabı 
mucibesnii de ayrıca izah edeceğim. Kanunun 
ikinci maddesinin alacağı şekli arz ediyorum. 
Takip buyuracaklar, dikkat buyursunlar, ikinci 
madde «Ziraat erbabiyle mevaşi ve nayvanat as-
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REİS — Efendim, ruznameye aldık Mustafa 

Kemal Bey. 
MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Ha

yır efendim; ben onu bilmem.. Burada Müecce
liyeti Askeriye Kanununun müzakeresi durur
ken kadıların riyaseti hakkındaki teklifi ruzna
meye aldınız.. 

REÎS — Efendim; on dakika teneffüsten 
sonra içtima etmek üzere Celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı celse; saat: 2,32 

babının yanaşmaları ile, çobanlar ve çeltik saka
ları birinci maddenin (O) fıkrasındaki ziraat 
amelesi sırasına ithal edilmiştir» şeklinde tas
hih edilecektir. (İşitemiyoruz, yüksek Söyleyiniz 
sadaları) 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (De
vamla) — Efendim ikinci maddede ziraat erba
biyle mevaşi ve hayvanat ashabının yanaşmak? -
riyle çobanlar ve çeltik sakaları birinci m a d ile
nin (C) fıkrasındaki ziraat amelesi sırasına it
hal edilmiştir. Yani encümen yanaşma ve ço
banlar ve çeltik sakalar] birinci maddenin (€) 
fıkrasındaki ziraat amelesi sırasına ithal edil
miştir, diyor. Halbuki bunların alacakları ücret 
•muayyen olmadığı için bunları ziraat amelesi gi
bi muayyen ve maktu olan nispete ithal etmek 
ve.kendilerinden daha hafif bir vergi almak mu
vafık 'görüldü. Malû<muâlileri ziraat ameleleri 
köylerde bir liradan beş liraya kadar, şehirler
de iki liradan on liraya kadar maktu vergiye tâ
bidir. (Bunları da bu -maktu vergi kısmına ithal 
etmiş oluyoruz ve üçüncü maddeden evvel ye 
ikinci ve üçüncü maddelerin arasına, bir mad
denin ilâvesi lâzım'geliyor. 

(Madde 3. — Evkaf Ve Hükümetten maaş ve
ya ücret almıyan eimme ve hutaba beş liradan 
yirmi beş liraya kadar.,.) fıkranın ilâvesi lâzım-(1) 12 numarah matbua zaptm sonundadır. 

— 42 

İ K İ N C İ CELSE 
Bed'i müzakerat; saat : 3,25 

BEİS — İkinci Reisvekili Musa Kâzım Efendi Hazretleri 

KÂTİPLER : Hakkı Bey (Van), Atıf Bey (Kayseri) 
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gelir. Eimme ve hutaba için evvelce kanunda bir 
fıkra mevcut değildi. Eimme ve hutabadan maaş 
alanlar yüzde bir nispetinde maaş alan memurin 
kısmına ithal edilmiş ve o kısma tâbi idi. Macş 
almıyanlar ise mutlak bırakılan ve 300 den altı 
yüz liraya kadar maktuan vergi alman kısma 
tâbi -oluyor. Pekâlâ biliyoruz ki, köylerde ve 
mahallelerde mevcut imamların bir kısmı ücret
sizdir. Ve bir kısmı da pek az bir ücretle istih
dam ediliyor. Her köye ve her mahalleye bir 
imam bırakılması da Mükellefiyeti Askeriye 
Kanununun icabatındandır. Ücretleri az olunca 
vergileri de hafif olmak icabeder. Binaenaleyh 
bunlardan almakta oldukları ücret nispetinde 
bafif vergi almak 'mecburiyetindeyiz. Tahsisat 
almıyanlarm böyle 300 liradan 600 liraya kadar 
vergiye tâbi tutulmasında tatbikat noktasından 
bir imkânı maddi bulunamadı. Bunun için üçün
cü madde olmak üzere de böyle bir maddenin 
ilâvesini teklif ediyorum. (Bu hususta encümen
le görüştük, mutabık kaldık. Encümenin teklif 
ettiği ve bendenizin izah ettiğim şekilde bu ka
nunun tadilini teklif ediyorum. 

VEHBÎ Ef. (Konya) — Efendim esasen bu 
Müecceliyeti Askeriye Kanunu 'her halde yan
lış yapılmış bir kanundur. Tecil olunanlar için
de zürra ve ekmekçi gibiltr bir taraftan kazanı
yor ve kazandığının üşürünü veriyorsa da yine 
bir..kısım kazancı kendi yanlarına kaldığından , 
bunlardan bir şey almak doğrudur. Fakat iki 
araba, dört at almakla müeccel kılman adamlar 
var. Rica. ederim bunların herbirerleri büyük 
servet ve saman sa'hibi imiş gibi bu dört atı ve 
arabayı şöyle sermayesine, hiç dokunmaksızın 
alıverdi de parası dolup duruyor mu zannediyor
sunuz acaba! Bu; hemen hemen servetinin bir
çoğunu sarf ederek iki araba, dört hayvan aldı. 
İki araba, dört at bugün iki bin liradır. İki bin 
lira verdi. Kendi maslahatını tesviye için müec
cel kılındı. İki araba, dört at aldıktan sonra bu
gün de altı yüz lira verecek! 

ADÎ RIZA B. (İstanbul) — Meccanen işle
miyorlar ya ? Ücret alıyorlar. 

VEHBİ Ef. (Devamla) _ Hayır «fendim ha
yır. Atlar, arabalar meeeanendir, deve gibi de
ğildir, dediğiniz gibi değildir. Efendim ben söy
lüyorum bu böyledir. Bunlardan esasen para 
istemek doğru değildir, diyorum. Sonra efen
diler Ziraat Kanunundan dün de Doktor Maz- | 
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har Beyin söylediği gibi istifade eden kim oldu? 
Rica ederim; biz bir kanun yaptık. Bu ka
nun batapu araziye malik olmıyan kimseler 
hakkında değildir. Telgraflar koynumda du
ruyor. Şube reislerinden sorunuz. Burada mü
nazaanın mânası yok. Neler yapılıyor? Sonra 
efendim iki yüz dönüm ziraatı var; ama, fakat 
bu adam bakaya kalmış imiş, bakaya kaldı
ğından dolayı ne yapacağız diye şube reisinden 
soruluyor. O da «Ya öyle mi? Öyle ise çıka
rın! olmaz.» diyotf. Canım ekinini ekti. Bunu 
kaldıracak. Hayır, hayır çıkarın olmazı İki 
yüz dönüm ekini var, ama bir vakadan dolayı 
müttehem olmuş. Olmaz onu da çıkarın. Efen
dim iki yüz koyunu var ama, bu iki yüz ko
yunun geçen sene ağnam defterinde kaydı yok
muş. O da olmaz. Onu da çıkarın. Peki kim 
kaldı rica ederim? Kanundan istifade eden 
kimdir? Sonra efendiler bizim memleketimizde 
imamların, hatiplerin varidatını hepiniz bilir
siniz. Bugün pabuççu, mahalle bekçisi her tür
lü hademe imamlardan, hatiplerden daha zi
yade refah ve saadetle vakit geçirmektedir. Bu
nu hepiniz biliyorsunuz. (Doğru sadaları) En 
büyük bir hatibimizin, en büyük bir imamımızın 
senevi elli lira varidatı yoktur. Sonra şubeler 
dâhilinde şube reisleri, kalem reisleri, köyler
de bırakmadı. Maalesef köylerde imam yok 
Köylüler diyorlar ki «Efendiler bize ya çan gön
derin camilere takalım veyahut da imam gön-
dein.» Şube reisleri bunu duymuyor. «Ben 
seni askere göndereyim de sen orada hukukunu 
ara.» diyor. Bir imam memlekette sözünü du-
yuramazsa orduda kime sözünü duyuracaktır? 
Bu da böyle. Bununla beraber kalan imamla
rın hangisinden beş liradan yirmi be§ liraya ka
dar alacaksanız? Nerede o imam? Kaç kuruş 
veriyorsunuz, hangi köy kaç para veriyor? So
runuz. Köylüler imamın müecceliyetini ücre
tine mukabil tutuyor. Bundan dolayı imamlar
dan sefil, imamlardan daha müşkülâtla, se
faletle vakit geçiren hiçbir sınıfımız yoktur. 
Konya'da 31 imam, 25 hatip namına verilmiş 
koynumda bu kadar telgraflar var. Bunlardan 
defterdar 300 - 600 liraya kadar para istiyor. 
Halbuki o imam üç yüz lirayı değil, otuz lira
yı bile ömründe görmemiştir. Buradan bir kere 
imamları çıkarmalı. Ondan daha garip bir me
sele var. Efendiler! soruyorum mektep tale
belerinden bu Müecceliyet Vergisi almıyor mu? 

- 4 3 9 -
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ALÎ RIZA B. (İstanbul) — 18 yaşını müte- j 

caviz ise tabiî alınır. 
VEHBİ Ef. (Devamla) — Medreseye beş, on 

talebe topladık. Onlardan da bu vergiyi isti
yorlar, bunların kazancı nedir? Bunlar nere
den kazanıyor ki? 

DURAK B. (Erzurum) — Onların kazandı
ğı mantıksızlıktır hocam. 

VEHBİ Ef. (Devamla) — Yani bu öyle bir 
kanundur ki, milletin bir kısmım malmemurla-
rınm eline esir etmek demektir. Hem de bu
nun çıkarmış olduğu müşkülât, edineceğimiz 
faydanın kat kat fevkındedir. Onun için tale
beler, imamlar ve o iki araba, dört at alanlar bu 
kanundan çıkarılmalıdır. Bugün bedeli nakdî 
almış olsanız bir adamdan ne alacaksınız? Beş 
yüz liradan bin liraya kadar. Halbuki dört atla 
iki arabayı o adam bin lirayla meydana getir
miştir. 

ALİ RIZA B. (İstanbul) — Vehbi Efendi 
Hazretlerinin bir sözlerine cevap vereyim. Mü
kellefiyeti Askeriye bütün millete şâmil bir 
kanundur. Müecceliyeti Askeriye memleketin 
ihtiyacatı iktisadiyesiyle hidematı umumiyei 
Devletin muhafazası noktasından kabul edil
miş bir şeydir. Ve bu bir nevi Kan Vergisidir. 
Bu memleketin müdafaasını yapan arkadaş
larının faaliyetlerine bunlar da paralariyle işti
rak ediyor demektir. Müecceliyeti Askeriyeye 
tâbi olanlardan vergi almamak, doğrudan doğ
ruya bu memleketin müdafaasını bir sınıfa 
hasretmek demektir ki, doğru değildir. Binaen
aleyh Hoca Efendi Hazretlerinin sözleri doğru 
değildir. 

HAKKI HAMİ B. (Sinob) — Reis Bey en
cümen namına mı? Yoksa şahısları namına mı 
soyuyorlar? Bu ciheti sormak isterim. 

ALI RIZA B. (İstanbul) — Şahsım namına 
söylüyorum. 

EMİN B. (Eskişehir) — Efendim bu Müec
celiyeti Askeriye Vergisinin zürraa teşmili her 
(halde büyük bir hata olur. Esbabı : Bilhas
sa mıntakai harb olan muhitimizde görü
yoruz ki Mükellefiyeti Nakliye Vergisi yaptığı
mız halde zürra nakliyeye para almıyor, samana 
para almıyor, ota para almıyor. Efendiler! Bu 
zürra, tüccar ve saire gibi kanunen mükellef 
olduğu vergiden başka bir para vermese! Fakat; 
kanunun tâyin ettiği verginin on misli, belki 

. 1338 C : 2 
daha ziyadesini veriyor. Bunu ne kadar kayit 
altına almış olursak olalım fevkalâde zamnalarda 
bundan ziyade vermiye mecbur oluyor. Bilhassa 
Yunan gibi vahşi, canavar bir düşmanın istilâ
sına mâruz kalmış yerlerde ordunun durgun 
hayvanlariyle şuradan buradan tedarik ederek 
ektiği tohumla mahsul yetiştirmeye çalışan 
5 - 10 zürra bırakılmış... Şimdi bunlardan da 
Müecceliyeti Askeriye Vergisi isteniyor ve bun
lara bu vergiyi tediye etmiyecek olursanız sizi 
askere sevk edeceğiz diyorlar. Bunları şubelere 
teslim ediyorlar. Sivrihisar'dan buraya teşrif 
buyuran rüfekayı muhtereme görmüşlerdir. Ora
larda yanan !30 - 40 pare köy vardır ki bunların 
içerisindeki 10 - 15 rençper bu köyleri beslemeye 
mecburdur. Buna mukabil para almaları da dü
şünülemez. Çünkü karşısındaki adam ot yeyip 
ölüyor. Mihalıççık'da da öyledir, Eskişehir liva
sında da öyledir; Her iki kazada ancak 50 zürra 
vardır. Bunlar da bu suretle askere sevk edili
yor. Bu elli kişi kendilerini besledkleri gibi elli 
köyün muhtacinini de besliyecek ve onları ölüm
den kurtaracaktır ve elyevm düşmandan istir-
dadedilen mahallerde ordumuz şimdiye kadar ar
panın kilosunu yüz paradan vermiş. Onu da 
verdiği kimselere vermiştir. Ahali elinde olduğu 
zaman maaliftihar veriyor. Ordu elyevm ne ot 
parası veriyo, ne de siman parası veriyor. Düşma
nın zulmünü görmüş olan halk bunları sırtiyle 
maaliftihar taşıyor. Bir de bunlardan Müecceli
yeti Askeriye Vergisi alırsak her halde zannede
rim, yicdanı âlileri de bundan müteessir olacak
tır. (Doğrudur Emin Bey sadaları) Her halde 
Muvazenei Maliye Encümeni, zürram bu hali 
pürmelâlini nazari itibara alsın, binaenaleyh; 
düşman istilâsına maruz kalan mahallerdeki zür
ram bu vergiden af buyurulmasını istirham edi
yorum. 

REİS — Efendim, esasen bir kanun mev
cut ve bu da o kanunun maddelerini muaddil 
bir lâyihadır. Bendeniz, heyeti umumiyesinin 
müzakeresinde bir mâna görmüyorum. Madde
leri okuyalım ve maddelerde tadilât yapalım. 
(Doğru, sadaları) Binaenaleyh birinci madde 
okunacak : 

MAZHAR MÜFlD B. (Hakkâri) — Sözü
müz duruyor değil mi Reis Bey? 

REİS — Evet maddelerde sözünüz mahfuz
dur. 

=- 440 — 



î : 77 20. 
Müecceliyeti Askeriye Vergisi Kanununu 

muaddil Kanun 

MADDE 1. -r- Müecceliyeti Askeriye Ver
gisi Kanununun (B) fıkrasının birinci derecesi 
sırasında bulunan ziraat erbabı ile mevaşi ve 
hayvanat ashabının vergi mükellefiyetleri 100, 
200, 300, 400, 600 lira olmak üzere tadil olun
muştur. 

MUVAZENE! MALÎYE ENCÜMENİ RE
İSİ ALÎ CENANİ B. (Gazianteb) — Efendim, 
birinci madde evvelce ziraat erbabını üç yüz 
liradan altı yüz liraya kadar vergi verebilmek 
üzere takyidetmiş. Filhakika ziraat erbabından 
600 lira verebilecek ancak beş on erbabı ikti
dar bulunabilirse de ekserisi yüz lira verebile
cek bir kudrettedir. Binaenaleyh haddi asgariyi 
100 liraya indirdik, 100 liradan 600 liraya ka
dar büyük bir tef avut var. (Gürültüler) 

MEHMED VEHBİ Ef. (Konya) — Bu me
seleyi kim takdir edecek, kim tâyin edecek? 

ALİ CENANt B. (Gazianteb) — Meclisi 
idare. 

FEYZİ Ef. (Malatya) — Efendiler zürram 
evlâdını askere aldık, şimdi de bu vergi ile 
kendi kardeşim, kendi malını 600 liraya kadar 
satmalıyor demektir. Bu ne kadar hataalût bir 
şeydir? Askere gittiği vakit ziraat yapılmaz. 
Her zürram hanesinde beş adam olmaz. Zira
atçı dediğimiz adamın oğlu, kardeşi, kendisi 
vardır. Bunlar da askere gitti, ziraat işi yalnız 
bir adam ile olur mu? Evlâdı gitti, amcası git
ti, damadı gitti, dayısı gitti, bu bir adam ile iş 
döner mi? Yalnız canı kaldı. Acaba bu 600 li
rayı verebilecek mi, bu nasıl fedakârlık? Aca
ba millet yapacağımız kanunu kabul edecek 
mi? 

MEHMED VEHBÎ Ef. (Konya) — Efen
dim, birinci maddenin tadili yanlıştır. (O hal
de kabul etmiyelim, sadaları) evvelâ 100 lira, 
200, 300, 400, 500, 600 lira. Bunu tâyin edecek
ler kimdir? 

REİS — Rica ederim gürültü etmeyiniz din-
liyelim. 

MEHMED VEHBÎ Ef. (Konya) — Efen
dim, birinci maddenin tadili yanlıştır. Evvelâ 
bu miktarlar birkaç tertibe ayrılıyor. Bunları 
tâyin edecek kimdir? 

ALÎ CENANİ B. (Gazianteb) — Meclisi 
idare. 
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MEHMED VEHBİ Ef. (Devamla) — Mec

lisi idarelerde ve şimdiye kadar tâyin olunan 
komisyonlarda yoliyle iş görüldüğünü biliyor 
musunuz efendiler1? Sevdikleri cennete, sevme
dikleri cehenneme, öyle bir şey yapınız ki, 
katı olsun. Kim çok yalvarırsa veyahut sözü
nü iyi dinletirse onunki az, kim sözünü dinlete-
mezse onunki çok takdir olunur. Meclisi idare, 
rica ederim, hangi köyün hangi zürraını tetkik 
edecek ve onun kabiliyeti maliyesini nereden 
bilecek? Merkeze otuz saatlik mesafede köyler 
vardır. Efendiler, bu köyde olan zürram servet 
ve samanını Meclisi idare nasıl tâyin edecek? 

HASÎB B. (Maraş) — Hoca*Efendi, bele
diye meclisine yaptırırız ne yapalım? 

MEHMED VEHBf Ef. (Devamla) — O da o, 
ikisi bir araya geldi ve yine öyle oldu. 

HASİB B. (Maraş) — Ticaret odalarına yap
tırırız. 

MEHMED VEHBİ Ef. (Devamla) — Onu 
da yanaştır, yine öyle üçü bir araya gelecek 
olursa yine odur Şimdi, 50 lira, 100 lira, 150 
olarak hiç olmazsa böyle birkaç şıkka ayrılacak 
olursa hattı âzamisi 150 lira olmuş olur. Eğer 

.evvelki gibi kalırsa kaldırmış olduğu hasılatın 
tanesi kendisine 40 paraya geliyor. Bunun üze
rine çoluğuna çocuğunu iaşe etmesi ve bir de 
bedel bulması 50 lira, 40 lira, onu da bulamıyor. 
Bunların masarifi çıktıktan sonra karnı doya
cak bir şeyi ya kalıyor veya kalmıyor, beyefen
diler! Biz rençperiz; iyi hesabediyoruz, bu ver
gi böyle kalırsa buğdayın her bir tanesi 40 pa
raya geliyor. Bundan dolayı haddi âzamisinin 
150 lira olmısım teklif ediyorum. 

MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) — Efen
dim birinci madde ehli ziraati derecatı 
muhtelifede mükellef kılıyor. Yani 100 - 200 -
400 - 600 liradır. Fakat ikinci maddeyi ele 
alırsak göreceğiz ki, mesele değişiyor. Çünkü 
orada diyor ki, yanaşma ve çobanlar dahi (B) 
fıkrasındaki parayı verecektir. Rica ederim 
bunu çoban, yanaşma vermiyecektir. Ziraatçi 
verecektir. Niçin? Çünkü çoban geldiği zaman 
evvelâ hesabını yapar, ona göre ücretini ister. 
Bunu yine ehli zürra ve tarla sahibi kim ise 
bunlar verecektir. Sonra, Rıza Beyefendi bu-
yuıdular ki, Mükellefiyeti askeriye Kanunu bü
tün millete şâmil bir kanundur, öyledir. Bi
liyoruz. Fakat biz bir» kanun yaptık. Yani 
Mükellefiyeti askeriye Kanunundaki istisnalar-
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la Bu adamlar Mükellefiyeti Askeriyeden va
reste mi kalıyorlar? Yani Rıza; Beyefendi yal
nız silâh altına girmekle mi ifâ olunur adde
diyorlar? Efendiler nasıl silâh altındakiler 
fazla bir vazifei askeriye ifa* ediyorsa geride 
kalan zürram da o derece ehemmiyeti vardır, 
O ekmezse, yetiştirmezse ordu ne yapacaktır? 
aç mı kalacaktır? O da ordunun gıdasını yetişti
riyor. Efendiler ordunun en mühim malzemesini, 
en büyük gıdasını geride kalan bu adamlar ye
tiştirecektir. 

HASAN B. (Trabzon) — Malzeme ve gı
dayı para ile satıyor. Parası veriliyor. 

MAZHAR* MÜFÎD B. (Devamla) — As
habı matlubat, Maliye Vekili sabıkı Hasan Bey
den çok para aldılar. Vakti gelirse bunu da 
söylerim. Sonra bakınız. Yine burada Mükel
lefiyeti ziraiye Kanunu Dr. Mazhar Bey bira
derimizin beyan buyurdukları gibi bir faide 
vermedi. Çünkü Müdafaai Milliye Vekâleti o 
kânunun ruhunu zirizebur edecek tefsirler 
yapmıştır. Bütün şuabattaki tefsirlere bakınız, 
kanunun ruhuna mugayirdir. Bittabi ondan da, 
istifade edilemedi. Hoca Efendinin buyur
dukları gibi oldu.* Her gün bir tefsir, her gün 

' bir talimatname kanunu zirizebur etti. Bu neye 
döndü bilir misiniz efendiler? Biz bir müza
heret bölüğü yaptık. Biz dedik ki bir adam bir 
at bir silâhla: gelecek olursa kendisini memle
ket dâhilinde istihdam edeceğiz. Evini sattı, 
gözümüzle gördük. Arkadaşlarımız bilirler, ka
rısının elbise ve altınlarını terhin etti, at ve si
lâh aldı. 40 nci gün bu adamları silâh ve hay-
vanlariyle cepheye sevk edin, dediler. Sonra he
rif dedi ki «Yahu! Hükümet ilân etti biz tarlayı 
sattık, her şeyi sattık, para tedarik ettik. Hay
van ve silâh aldık. Şimdi bizi sevk ediyorsunuz. 
Bize müsaade ediniz Hayvanı ve silâhı satalım, 
borcumuzu verelim, askere gidelim.» «Böyle şey 
otur mu? «Silâhla beraber gideceksin» dedi
ler? «Yahu ben bu silâhı ve hayvanı kendi pa
ram ile aldım» dedi. Bittabi bu tashih edildi 
(Tashih edilmedi sesleri) Hayır tashih edildi. 
Hayvanı sahibine bıraktılar. Şimdi efendim bu 
birinci madde de demin Vehbi Efendi Hazret
leri pek güzel söylediler. Adam 4 at iki araba 
almış. Bundan- iazla daha ne verecek? 300 - 400 
- 500 - 600 lira daha mı verecek? Efendiler bu 
çoktur. Bakınız bugün zahire meselesi, yani 
hububat için azami fedakârlıklar yapıldı. Bu-
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nun için içimizden birtakım mubayaaya me
mur arkadaşlar sevk edildi. Niçin bunlar ya
pıldı? Demek mühim ihtiyaç vardı. Zahire ek-
tirmezsek ve ekmeye .mâni olacak birtakım ka
nunlar vaz'edersek nereden çıkacak bu? Nere
den gelecek? Ve nereden ekilecektir? Bugün ar
kadaşlar! Pekâlâ bilirsiniz. Söylemeye hacet 
yoktur, bilmiyen varsa; söyliyeyim. Köylerde 
ziraatle çalışanlar yalnız kadınlardan ibaret kal
mıştır. erkek ender görürsünüz. Benim başıma 
geldi. Koca bir köyde 'dört tane erkek bulama
dık. 

ALÎ RIZA B. (İstanbul) — Mazhar Bey 
harb ediyoruz, tabiî. 

MAZHAR MÜFÎD B. (Devamla) — Bey
efendi aç askerle harb edemezsin, zahire olmı-
yacak olursa nasıl harb edersin? En büyük 
harb ekmek meselesidir. 

FEYZÎ Ef. (Malatya) — işte Rus Müslü
manları gözümüzün önündedir. 

MAZHAR MÜFlD >B. (Devamla) — Or
duyu aç bıraktığınız gün gayeden uzaklaşır
sınız. Beyefendi, ben askerden kurtulsun de
miyorum. Ordunun ihtiyacatmı husule geti
recek, yine ordu için çalışacakları bırakalım. 
icabında bunlar yine lâzımdır diyorum. Bakı
nız icabında asker arkadaşlar ne diyorlar? - Biz 
de öğrendik - cephe muzeffer olmak için geri 
hidematı, menzil hidematı mükemmel olmalı
dır. Peki bendeniz de tasdik ediyorum, bu ge
ri hidematı nedir? Yalnız kurşun gönderecek 
değil, askerin yiyeceğini gönderecek, ekmeğini 
gönderecek. Pekâlâ; gerideki memurlarımız 
bunu ne ile ve nereden gönderecektir? Ektirmez-
sek, ekecek adam bırakmazsak oraya, ne gönde
receğiz? Soruyorum; menabii varidatı, iktisa
diyatımızı kurutmakla ne kazanacağız? Biz za
rar ediyoruz. (Doğru sadaları.) Ne yapıyoruz, 
bu nedir? Bütçe açığını kapatmak için yeni ye
ni vergiler ihdas ediyoruz. 

MUSTAFA B. (Dersim) — Vur abalıya. 
MAZHAR MÜFÎD B. (Devamla) — Bunun

la mı açık kapatacağız? Bendeniz demiyorum 
ki askerlikten 'kaçsın, kalsın, askere elzem olan 
ve bunun için uğraşılan ve düşünülen hububa
tı getirmek için böyle yapmıynlım. Rica ede
rim, bunu da mı Avrupa'dan getirelim ve ora
lara par mı. verelim ? Binanenaleyh; malzeme 
meselesinin en mühimmi ekmektir, buna ehem
miyet vermeli ve zürraa fevkalâde müsaadat 
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gösterilmelidir. Ben isterdim ki bugün Hükü- I 
met zürradan vergi almak değil, onları teşvik 
ve onlara zaihire ektirmek için bir mükâfat 
vadetmeli idi. Binaenaleyh; bendeniz birinci 
.maddenin tamamiyle tayyma taraftarım. Ve 
bir de takrir takdim ediyorum. 1 
- Dr. MAZHAB B. (Aydın) — Efendiler bir 
dakika hissiyat ve (heyecandan kendinizi sakı
nınız. Çok rica ederim. Mesele hissiyat mese
lesi değildir. Mantika istinadeden mevad hissi
yat ile ^halledilmez, riyaziye ile halledilir, man
tık ile 'halledilir. Herkes askerdir. Askerliğini 
ifa edecektir. Bunlar askerlikten kurtulduğu 
için para verecektir. Kân vergisidir. Bunlar 
mantika, riyaziyata uymıyan cümlelerden iba
rettir. Bir adamın hayvanatından ziraattan do
layı mı veya merhameten mi Hükümet o müec-
celiyet kanunlarını yapmıştır? Yoksa bir zaru
reti mecburiye ve katiye midir ki böyle bir ka
nun vaz'ına mecbur etmiştir? Rica ederim bu 
bir merhamet midir, yoksa zaruret icabımı Hü
kümeti bu yollara sevk etmiştir? Eğer zaruret 
ise bu zaruret miktarları ile ölçülür. Ziraat, 
mevaşi.. Rica ederim elinde iki yüz koyunu bu
lunan lizaruretin bıraktığınız bu adamın - ki or
du mmtakasmda tanesi yetmiş beş kuruşa ko
yun satılmaktadır. Ve bu iki yüz koyun azamî 
dört yüz lira eder - dört yüz lirasının iki yüz 
lirasını elinden mi alacaksınız? Dört yüz liranın 
iki yüz lirasını almak için mi, siz zulmetmek için 
mi kanun yapıyorsunuz? Bütün tekâlif bun
ların üzerindedir. Angarya ve saireyi bunlar 
yapmaktadır. Verilen para ise yalnız bir par- I 
ça kâğıt, peşin bir mazbatadır. Bunlar eline 
parayı alıp da ailesinin maişetini temin edecek 
bir vaziyette değildir. Bir meblâğı cebine koy
mamaktadır. Binaenaleyh bu hissiyatla halledi
lecek keyfiyet değildir. Çok rica ederim... I 

HASÎB B. (Maraş) — Siz de hissiyata kapıl
dınız. 

Dr.. MAZHAB B. (Devamla) — Çok rica ede
rim, senede iki bin dört yüz lira tahsisat alan I 
Meclisimiz âzası yirmi dört lira Müecceliyeti As
keriye vergisi vermektedir. Halbuki dört yüz lira 
sermayesi olan bir koyun sahibi yüz lira verecek- I 
tir. İnsafınıza dehalet ediyorum. Efendiler köylü
leri takdirşinas oldukları için mi tecil ediyor su* 
nuz, yoksa bu idareye lâzım oldukları için mi te
cil ediyorsunuz? Eğer aynı noktai nazardan ise 
koyduğunuz maatık da bir olmalıdır. Binaenaleyh I 
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tekrar ediyorum ki, bu hissiyat meselesi değildir 
ve zannediyorum ki, bunu katiyen kırıp atmak 
lâzımgelir. 

Vehbi Efendinin izah etmek istediği meseleyi 
bir az daha tenvir etmek isterim. Biz bunları 6 -8 
sınıfa taksim ettik, bu hususta sizin ölçünüz ne
dir? Yüz liradan 600 liraya kadar versinler. Bu 
nasıl olur efendiler? Bu orada oturan dört tane 
efendinin karariyle mi olacak? Filânca adamın 
arazisi mümbit ve mahsuldardır. Daha iyi mah
sul verir. Filânca ise arpa ve buğday yerine bur
çak ekmiş, daha az mahsul verir. Tefavüt bunlar
dan dolayı mı? Nispet nedir efendiler? Nispet ol
mayınca ne gibi âdil bir karara istinaden bunu 
yapıyorsunuz? Bu nasıl olur? Bu kadar noksan 
bir kanun Meclisi Âliden nasıl çıkıyor? Hiç ol
mazsa şuı şekilde meselâ : 200 dönümden 400 dö
nüme kadar ekmiş olanlar* elli lira, 400 dönüm
den 800 dönüme kadar ekenler yüz lira versin. 
Bendeniz sümmettedarik aklıma geleni söyledim. 
Fakat encümen ve Meclisi Ali bunu takdir ve teö-
bit eder; daha musip cihetini bulabilirdi. Onun 
için bunu bendeniz böylece arz ettim. Yoksa he
men kabul edilsin demiyorum. Binaenaleyh birin
ci maddenin müzakereye tahammülü yoktur. Bu 
noktai nazardan derhal encümene gitmesi lâzım
dır. Bunun üzerinde fazla durmak ızaai evkattır. 

MUVAZENÎ MALİYE ENCÜMENİ REÎSÎ 
ALt CENANI B. (Gazianteb) — Efendim ben
den evvel söz alan rüfekayı muhteremeye has
saten teşekkür ederim. Gerek zürra, gerek me
vaşi erbabına karşı gösterdikleri teveccüh haki
katen pek yerindedir. Bu memlekette bu müca-
delei vatanda en büyük hizmeti, vazifeyi gören 
köylüdür. Ziraat erbabıdır. Her şeyde, her 
teklifte köylü boyunu uzatır, Devletin teklifine 
itaat eder, cepheye koşar iaşeyi temin eder, 
besler. Bunlara ne kadar müsaadat gösterilse 
yeridir. Fakat yalnız bir noktayı izaha mecbu
rum ki: Geride kalan bir fertle ileri giden, 
cepheye giden fertler arasında çok büyük bir 
fark vardır. Birisi gidiyor, düşmanın karşısında 
kaniyle vatanı müdafaa ediyor, diğeri çalışıyor, 
çabalıyor, evinde oturuyor, hem kendisini iaşe 
ediyor, hem de Devlete vergi veriyor., Her halde 
bunun arasında bir fark vardır. Birisi 180 dö
nüm ekmiş, asker olup gidiyor, diğeri 200 dö
nüm ekmiş kalıyor; bu yirmi dönüm için hattâ 
beş dönüm için gidiyor, iki yüz dönüm eken 
kalıyor. Bu geride kaldığından dolayı bir şey 
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vermesin mi? Devlete ufak bir hizmette bulun
masın mi? Bendeniz zannediyorum ki, bu ver
ginin esasatı hakkında yapılan müzakerat çün
kü berikinin aslı bundan bir buçuk ay evvel 
hatırımda kaldığına göre Mayıs 18 dir zanne
derim. Bunu yapmışsınız, iki ay evvel bunun 
esası burada görüşülmüş ve bu vergi kabul 
edilmiştir. Şîmdi tekrar bunu müzakere etmek 
izaai evkatı mucibolur. Yalnız burada mev-
zuubahsolan zürraın arasındaki farkı daha ziya
de tevsi etmek, evvelce yüz elli liradan altı yüz 
liraya kadardı. Bu nispetleri daha biraz tahfif 
etmek ve nispetlerin adedini daha ziyade ço
ğaltmak ve bunu kabul etmek lâzımdır. Rüfe-
kamızdan bâzıları yüz lira haddi asgariyi 
çok görüyorlar da elli liraya indirelim diyor
larsa encümen buna 4^arşı bir şey diyemez. 
Haddi âzamiye gelince bunu indirmek doğru 
değildir. Çünkü erbabı ziraatin içinde elli lira 
verecek çokları varsa her /halde beş yüz, altı 
yüz lira verecekler de bulunur. Niçin bunlar 
kazancı derecesinde Devletin teklif ettiği ver
giye iştirak etmedin ? Senede 3 - 5 milyon lira 
kazanan bir çiftlik sahibi zürra gibi 50 - 100 
lira mı versin? (Yoktur öyle sadaları) vardır. 
Niçin bulunmasın? Memleketin her tarafında 
bulunur. Yalnız Ankara ve havalisini mi görü
yorsunuz? Haddi asgariyi bir miktar daha in
dirmeyi muvafık bulurum, fakat haddi âzamiyi 
indirmeyi muvafık bulmam. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Reis Bey 
encümenden bir şey soracağım, Mazbata haki
katen gariptir. Mevaddı muaddele lâyihası de
nilmiş. Hangi kanunun lâyihai muaddelesidir bu 
elendim? Malûm değil Bir. Saniyen bu birinci 
madde şimdiye kadar hiç olmıyan ve Meclisin 
,hiç yapmadığı bir yanlışlıktır. Tadil edilmiştir 
diye kanun çıkarılmaz. 

, Sonra Müecceliyet Vergisi Kanununun (B) 
fıkrası... Kanunun (B) fıkrası olmaz, bunun tas
hihi lâzımdır. Bu hususa dikkat ediniz Beyefen
di-: ' / 

YASİN B. (Gazianteb) — Doktor Mazhar 
Beyin gösterdiği nispete karşı encümen ne dü
şünüyor ?, Bunu anlamak isterim. Bâzısının elli, 
bâzısının yüz hayvanı var. Bâzısı iki yüz dönüm 
ekiyor, bâzısı sekiz yüz dönüm. Bunların han
gisi üzerinden nispet gösteriliyor? Bunu izah et
menizi rica ederim. Bendeniz zannediyorum ki, 
dönüm üzerine meseleyi halletmek doğru olmaz. 
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MUVAZENE! MALÎYE ENCÜMENİ REİSİ 

ALİ CENANİ B. (Gazianteb) — Bâzılarının ba
ğı, bahçesi, fazla arazisi vardır. Binaenaleyh on
dan iki yÜT. dönümden fazla' ekti diyerek fa/O a 
almak ve diğerinin iki yüz dönümü vardır. On
dan iki yüz dönüm ekti diyerek vergiyi ona göre 
tarh etmek kaabil olamaz. 

YASİN B. (Gazianteb) — Efendim yedi yüz 
dönüm eken bir zürra 200 dönüm ektim diyerek 
müracaat ediyor. Hakikatte 700 dönüm ekmiş
tir ve bu 700 dönüm ekmiş olan bir zürradan 200 
dönüm üzerinden vergi almak doğru mu
dur? Bu hususa nazarı dikkatinizi celbederim. 

ALİ CENANİ B , (Gazianteb) —Efendim! O 
nispet başkadır efendim. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (Gü-
müşane) — Müecceliyeti Askeriye Vergisini ye
niden tahmin etmiyoruz. Daha evvel müzakere 
edilmiş, kabul edilmiş bir kanunun bâzı ağır 
olan, fazlalığı hissolunan vergilerin nispetlerini 
tahfif ediyoruz. Halkın nef'ine olmak üzere 
birinci maddesinin tayyedilmesindeıı bahsedildi. 
Birinci madde tayyedildikten sonra eski kanu
nun hükmü baki olmak lâzımgelir ki, onun nis
peti 300 - 400 - 600 liradır. İşte bunları fazla gör
düğü için beş derece olsun, diye Muvazenei Ma
liye Encümeni tesbit etti. Maliye Vekâleti de 
buna muvafakat etti. Bu nispetler ne suretle tâ
yin olunur? Deniyor. Malûmuâlileri olduğu üze
re esasen iki yüz elli dönüm ziraat yapmıyan 
tecil olunamaz. Kanunu mahsus mucibince 250 
dönümü temin > tmedikten sonra tecil oluanamaz. 
250 dönüm ziraati temin eden zürra tecil oluna
bilir. Kimdir bunlar? Efendiler! Bunlar Mazhar 
Müfid Beyin düşündüğü gibi alelûmum zürra 
değildir, köylüler değildir. Asıl çiftlik sahipleri
dir. Onlardan istifade ediliyor. Ve bundan doğ
rudan doğruya mahdut adamlar müstefidol muş
tur. Hoca Vehbi Efendi Hazretleri buyurdular 
ki; Müecceliyet Kanunundan halk istifade et
medi. Müecceliyet Kanunundan halkın istifade 
etmesi ayrı bir meseledir. Müecceliyetin tatbiki 
Müdafaai Milliye Vekâletine ve ahzi asker şube
lerine aittir. Müeccel olan kimselerden mal me
murları Müecceliyeti Askeriye Kanununa tevfi
kan vergisini alıyor. Tecil edilen zürraın istitaatı 
maliyesi olup olmaması ayrı bir meseledir. Mü
kellefiyeti Ziraiye Kanununa ve onun nizamna-
mesindeki ahkâma riayet etmek suretiyle ancak 
o miktardaki araziyi zer'edenler "bu vergiyi ve-
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rebilirler. Çünkü, o miktar araziyi zer'edenlerin 
istihsalâtı hem kendi vergilerini, hem de bu ver
giyi temine kâfidir. Fakat tecil o esasları nazarı 
itibara almaksızın yapılmış ise gayrikanuni te
cildir. Tecilden istifade etmesi lâzımgelmez. Maz-
har Bey köylünün elinden veresiye mevaşinin 
alındığından veyahut mahsulâtın ucuz bedelât 
ile alındığından bahsediyorlar. Bendeniz zanne
diyorum ki, buraya temas edilmemek daha mu
vafık idi. Çünkü, sureti katiyede Meclisi Âlinizi 
temin ederim ki, ordunun iaşe parası muntaza
man ve nakden dairei aidesine teslim edilmekte
dir. Ordu mubayaa ettiği malın bedelini halka 
vermektedir. Fakat geçen seneki tekâlifi milliye 
emrinden veyahut sair mubayaattan halkın ufak 
tefek matlubatı vardır, zannederim. Efendiler! 
Böyle üç sene devam eden muazzam bir harbde 
tekâlifi milliye haricolmak üzere milletten mu
bayaa suretiyle alman eşyanın, miktarı bugün 
cidden miktarı zikredilmiyecek derecede az bir 
yekûna baliğ oluyor. Bu, Meclisi Âliniz için bir 
şereftir. Meclisi Âli böyle mühim bir harb için
de, mühim mubayaat merkezlerinde on bin, yüz 
bin liranın bir aydan diğer aya eski tarihlerden 
kalmış olarak devredilmesi bir mâna ifade et
mez. Ordu levazımatmı peşin para ile temin edi
yor. taşesi için lâzımgelen para memleketten te
min edilmiştir. Ve mevcuttur. Bugün mevcud-
olduğu gibi' yarın için de temin edilmiştir. Bu
nun için hiçbir suretle tenkid ve muaheze kabul 
edemeyiz... 

Mamafih; bu nispetlerle Meclisi Âliniz zürra 
hakkında daha müsaadekâr olmasını arzu edi
yor. Bu bir hali malî meselesi, bir bütçe mesele
sidir. Bendenizce arz ettiğim gibi Mükellefiyeti 
Ziraiye Kanunu ahkâmına tevfikan tecil edilmiş 
olanlar vergiyi verebilecek kısımdır. Çünkü, o 
ziraati yapanlar, ekip biçenler her halde bu ver
giyi verebilir. Fakat bu ahkâmın haricinde olan
lardan alınırsa o da gayrikanuni demektir. Di
ğer araba ve hayvanat aldıklarından tecil edilen
lere ücret verilmediğinden bahsettiler. Gerek 
nakliye kollarına kaydedilenler ve gerek kayde-
dilmiyenler... Kaydedilenler nasıl peşin para ile 
ve ır.uayyen bir ücretle nakliyat yapıyorsa nak
liye kollarına yazılanlar da alelhusus Müdafaai 
Milliye Vekâleti ile mahalleri hükümetin tâyin 
ettiği tarife veçhile ücretle ve peşin para ile nak
liyatı temin ediyorlar. Müeccel olmaları yalnız 
kendilerine birer, ikişer hayvan veya deve teda-
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rikinden ibarettir. Esasen Müecceliydi Askeriye 
Vergisinin ihdasından evvelki gayritabiîlikleri, 
azayı kiramın cümlesinin malûmudur. îşte o 
gayritabiîlikleri, belki hoş görülmiyecek müec-
celiyetleri, bir kanunun çerçevesi dâhilinde top
lamak için Meclisi Âliniz bir Müecceliyeti As
keriye Vergisi esasını kabul etti ve heyeti umu-
miyesi hakkında ariz ve amik görüştük. Bunu 
biraz daha tahfif etmek mümkün müdür? Evet, 
vergi bir miktar daha aşağı düşer. Bu mümkün 
olur, fakat bugün için lâzım olan parayı elde ede
meyiz. Yalnız ziraat erbabı hakkındaki bu tadili 
yaparken diğer sunuf hakkında da teşmil etmek 
lâzımgelecek, çünkü, mütenazırdır. Onlara da 
teşmil edilince kanunun maksadi, ruhu, esası 
kaybolacaktır. Bendenizce encümenin tesfr't et
tiği esas doğrudur. Bu esas dâhilinde bu tadi
lâtı kabul edip halkı bu tadilâttan müstefidet-
mek daha faydalıdır. Bu ne kadar teahlhur eder-
s« kanuna tevfikan hulul eden taksitlerini ta-
'kip ve tahsiletmek zarureti vardır. Halbuki: 
Bugünden çıkarsa halkı daha ziyade müstefid-
etmiş oluruz. 

EMÎN B. (Eskişelhir) — Müsaade buyurur 
musunuz? Meclisi Âlide zürraa karşı hâsıl olan 
temayülâtı gördünüz ve o ıtemayülâta zatıâli-
leri de taraftarsınız. Şimdi, bu verginin tecili
ni emredecek misiniz efendim? 

MALÎYE VEKlLÎ HASAN FEHMÎ B. — ' 
Hayır efendim. Meclisi Âli bir kanun yaptı, 
taksit müddetlerini tâyin etti. (Gürültüler) 
Müsaade buyurun. Meclisi Âli ikinci bir karar 
veya kanunla mezkûr vergiyi tecil ediniz de
medikçe etmiyeceğim. Çünkü buradaki müza
kere, zatıâlinizin mütalâatı veya bendenizin 
noktai nazarım ya kanun veya karar ile tesbit 
edilmedikçe ben bir şey yapamam. 

TAHSÎN B. (Aydın) — Mazhar Beyefendi 
buradaki ifadelerinde mubayaa komisyonları 
bir koyunu 70 - 80 -100 kuruşa alıyor, buyurdu
lar. Bugün etin okkası 50-60 kuruşa olan bir 
memlekette nasıl olur da yirmi kıyyelik 'bir ko
yun yüz, iki yüz kuruşa almıyor? 

MALİYE VEKÎLÎ HASAN FEHMÎ B. — 
Efendim, bir koyunun 100 -150 kuruşa a l d ı 
ğından haberdar değilim. Malumuâliniz olduğu 
üzere mubayaat heyetleri, komisyonları doğru
dan doğruya ordunun iaşesi noktai nazarından 
Müdafaai Milliye Vekâletine merbuttur. MoU 
dafaai Milliye Vekâleti ya taahüt suretiyle ve-
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yahut mubayaa suretiyle mahallerindeki i"yat 
üzerinden alıyor. Bu defaki seyahatimde zahi
re fiyatları üzerinde bir malûmat edimlim. Fa
kat bu da Konya'dan filân geçerken.. Binaena
leyh koyun fiyatlarını mubayaa komisyonu ve
ya levazım idareleri kaç kuruşa alıyor? Bun
dan {haberdar değilim. Maliye Vekâletinin ha
berdar olacağı kısım: Bir taahüd yapılır ve 
Müdafaai Milliye Vekâleti ile mutabık kalınır
sa paranın tediyesinde Maliye Vekâleti haber
dar olabilir. Yoksa cephedeki mu'bayaatı 100 
kuruş mudur, 500 kuruş mudur? Pek tabiîdir 
ki bundan haberdar değilim. Mamafih Mazhar 
Beyefendinin söylediği bu ciheti bendeniz kay
dettim. Müdafaai Milliye Vekili Paşa Hazret
lerine de söyleyeceğim. Tabiî takip buyurur
lar. 

EMİN B. (Eskişehir) — Tecil edilenlerin 
yani - müeccel olan zürraın - çiftlik sahibi ol
duğunu beyan buyurdunuz. Bendeniz ibuna na
zarı dikkati âlinizi celbedeeeğim. Beyfend.iler, 
bir köyde yirmi tane sahipsiz, erkeksiz hane 
kalmıştır. Ve bunların arazisine dörtte birine 
ortak olarak veya diğer bir suretle zeriyat ya
pılıyor. Tecil edilen zürra öyle büyük arazii 
sahibi değildir. Hakikaten zatıâliniz seyahat 
ettiğiniz mahallerde bunu görmeniz lâzımdı. 
Ve zannederim görmüşsünüzdür. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. — 
Efendiler bendeniz arz ettim ki eğer müec-
celiyet, Mükellefiyeti Ziraiye Kanununa ve 
onun nizamnamesine tevfikan yapılmış ise her 
sene 200 şu kadar dönüm arazi ekip biçecek 
olanlar 'tecil edilecek, bu ise çiftlik sahibi de
mektir, dedim. Çiftliği olur, müteferrik arazisi 
olur. Buna nazaran her Ihalde o kanuna riayet 
edilerek tecil yapılmışsa yine beyanat ve mâ
ruzâtı sabıkamı teyidederim. 

REİS — Efendim! Birçok takrirler var, 
müzakerenin kifayeti hakkında... Müzakereyi 
kâfi görenler lütfen el kaldırsın. Birinci mad
denin müzakeresi kâfi görülmüştür. Tadıhıa-
ıneleri münhasıran arz edeyim efendim. Yasın 
(B. (Gazianteb), tadilnamesinde «50-100-150 
lira olsun» diyor. Arif B. (Konya), «30 - 40 - 60 
-100-200-300 lira» teklif ediyor. Tahsin B. 
(Aydın), «100-150-200-250», Vehbi Efendi 
(Konya), «50 -100 -150 lira», Feyzi Efendi 
(Malatya), «50 liradan nihayet 150 liraya ka
dar olsun» diyor. (Kırşehir) Sadık Bey «25 -

1338 C : 2 
50 - 75 -100 -150» tarzında, tadilini, (Ertuğral) 
Halil Bey ve rüfekası, «50 -100 - 200 - 300 - 500 -
600» olmak üzere tadilini teklif ediyorlar. Baş
ka bir şey yoktur. 

YASİN B. (Gazianteb) — Efendim, hep 
takrirler miktara mütedairdir. Bu tadilâtlar 
ve şimdi Mecliste görülen iemayülâtı encümen 
muvafık bulursa tetkik etsin. 

REİS — Sonra iki takrir vardır, (Aydın) 
Doktor Mazhar, (Hakkâri) Mazhar Mtifid bey
lerin.. Birinci maddenin encümene havalesiyle 
münasip veçhile tadilât icrasını teklif ediyor
lar. 

Efendim şimdi 'birinci maddeyi encümene 
göndermek veyahut tadilnameleri toptan gön
dermek var. 

ALİ CENANİ B. (Gazianteb) — Encümen 
haddiasgarinin 50 lira olmasını kabul ediyor, 
diğer teklif a ti kabul etmiyor. 

HAMDİ B. (Tokad) — Âzami kaç. olacaktır? 
ALİ CENANİ B. (Gazianteb) — 600 liradır. 
HAMDİ B. (Tokad) — Hayır altı yüz lira 

çoktur. Bu olamaz. (Gürültüler) 
REİS — Efendim meseleyi esasından halle

delim. Takrirlerin encümene iadesini reye arz edi
yorum, Hakkâri Mebusu Mazhar Müfid Beyin 
takriri ile... 

ZAMİR B. (Adana) — Efendim bu encüme
ne gitsin, encümen bir karar versin .Ondan son
ra Heyeti Umumiyeye gelsin. O vakit biz de ka
rarımızı verelim. 

REİS — Efendim encümen kanaatinde had
di asgariyi kabul, haddi âzamide ısrar ediyor, 
Takrirleri gönderecek olursak aynı ihtilâf karşı
sında kalacağız. (Hayır. Her halde encümene git
sin, sesleri) 

Efendim! Birinci maddenin encümene ia
desini kabul edenler lütfen el kaldırsın. Tereddüt 
hâsıl oldu. Efendim birinci maddenin encümene 
iadesini kabul edenler lütfen el kaldırsın. (Ha
yır sadaları) Kabul edilmedi. 

Tadilnameleri okuyoruz. Efendim İçel Mebu
su Naim Efendi «Birinci maddedeki ziraat erba
bı ile mevaşi ve hayvanat ashabının vergi mü
kellefiyetlerinin asgari 50, âzami 150 lira olma
sını teklif ediyor. Naim Efendinin bu takririni 
kabul edenler lütfen el kaldırsın. Takrir kabul 
edilmiştir. 

HASAN B. (Trabzon) — Ekseriyet yoktur. 
Reis Bey. Sayarsınız. 
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MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Ekse-

iryet vardır. (Vardır, sadaları, gürültüler, ekse
riyet hâsıl olmadı, sesleri), 

R E İ S — Efendim birinci maddenin tadilâtı 
Naim Efendinin takriri veçhile kabul edilmiştir, 
diğer takrirleri de reyinize arz edeceğim. (Lü
zum yok, sadalan) 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Reis Bey 
diğer takrirleri okuyacak mısınız? Efendim mü
saade buyurun. Tadil takriri vermek meselesi, 
her mebusun hakkı teşriîsini istimal etmesi de
mektir. Diğerlerinin de... (Gürültüler, hayır, ses
leri) Birisi reye kondu. Kabul edildi, diğerleri
nin reye konmamasına sebep nedir? Birinin kabu
lü diğerlerinin de kabulünü temin etmez... (»Âza
mi, sadaları) 

REİS — Efendim, haddi âzami kabul edil
dikten sonra diğer âzami takrirleri reye vaz'et
meye lüzum kalır mı? Bunda mânâ var mıdır? 
(Hayır; sadaları) Ve ben asgari takrirleri reye 
koyuyorum. Âzami takrirlerin reye konmasına 
lüzum kalmamıştır. (Bravo; sadaları) 

MÜFİD Ef. (Kırşehir) — Eğer takrirleri na
zarı itibara alarak encümene göndermek hususu 
reye konulsaydı Refik Şevket Beyin dedikleri 
doğru idi. Fakat katı koydunuz. Mesele kabul 
edilmiştir. (Doğru, sesleri) 

FEYZÎ Ef. (Malatya) — Fukarayı milletin 
nerede parası var ki, vere?. 

REİS — Efendim Ertuğrul Mebusu Halil 
Beyle rufekasmın takriri var, elliden başlıyor. 
Haddi âzamisi 600 lira olarak teklif ediliyor. 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddede muharrer vergi mükellefiyet

leri derecesinin (50) liradan başlıyarak 50, 100, 
200, 300, 500, 600 olmak üzere altı dereceye iblâğı 
suretiyle maddenin tadilini teklif ederiz. 

Ertuğrul Erzurum 
Halil İsmail 

Kângın Maraş 
Said y Hasib 

REİS — Feyzi Efendi takririnde elli liradan 
yüz liraya kadar teklif ediyor. 

FEYZÎ Ef. (Malatya) — Takririmi geri alı
yorum efendim. 

REFÎK ŞEVKET B. (Saruhan) — Reis Bey 
reye koymak lâzımgelirse bunu koymak lâzım-
gelir. • 
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FEYZÎ Ef. (Malatya) — Mesele hallolmuş

tur, efendim. Takririmi geri alıyorum. 
REÎS — Sonra efendim, Sadık Beyin 25, 50, 

75, 100, 150 lira diye bir takriri vardır. Bunu 
reyi âlinize arz ediyorum. 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddede mükellefiyetleri kelimesin

den sonra (25, 50, 75, 100, 150) tarzında tadili
ni teklif eylerim. 

Kırşehir 
Sadık 

REİS — Kırşehir Mebusu Sadık Beyin tak
ririni kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul 
edilmedi, efendim. 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddedeki vergi mükellefiyetleri 

derecatınm 50, 100, 150, 200, 250 lira olmak 
üzere tadilini teklif ederim. 

Aydın 
Tahsin 

birinci maddeyi tadil REİS — Efendim, 
veçhile okutuyorum. 

Müecceliyeti Askeriye Vergisi Kanununu 
muaddil Kanun 

MADDE 1. — Müecceliyeti Askeriye Ver
gisi Kanununun (B) fıkrasının birinci derecesi 
sırasında bulunan ziraat erbabı ile mevaşı ve 
hayvanat ashabının vergi mükellefiyetleri 50, 
100, 150.lira olmak üzere tadil olunmuştur. 

REÎS — Birinci maddeyi kabul edenle?, 
lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir, efendim. 

MADDE 2. — Ziraat erbabı ile mevaşi ve 
hayvanat ashabının yanaşma, çobanlar ve çel
tik sakaları birinci maddenin (C) fıkrasındaki 
ziraat amelesi sırasına ithal olunmuştur. 

ÎSMAÎL ŞÜKRÜ Ef. (Karahâsarı Sahib) — 
Mükellefinin ahvalini nazarı itibara almak lâ-
zımgelir, bu nazarı itibara alınırsa her yer bir 
değildir. Düşman istilâsından yakında istirda-
dolunan Afyon ve eskişehir livaları - ki bu
gün mıntakai harbdir - bu mmtakai harb dâ
hilinde iki yüz dönüm zer'etmenin ne olduğunu 
anlamak lâzımdır Bunun için bendeniz Afyon 
ve Eskişehir mıntıkalarının Müecceliyeti As
keriye Vergisinden istisnasını teklif ediyorum. 
İkinci madde olarak bunun kabulü lâzımdır. 
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(O ayrı bir meseledir, sadaları) Müsaade bu
yurun efendim. Bunun istisnası lâzımdır, fazla 
izahat vermiyeceğim. Bunun kabulünü istirham 
ederim. 

RElS — Feyzi Efendi buyurun. 
FEYZİ Ef. (Malatya) — Vazgeçtim. 
VEHBÎ Ef. (Konya) — Efendim, ikinci 

maddenin münderecatmda iki sınıf var, birisi; 
zürram yanaşması, diğeri çoban... Çoban hak
kında bir şey demem. Fakat zürram yanaşma
sını efendiler; yanaşma yazılmış, bizim mem
lekette hizmetkâr derler, bâzı memlekette be
del derler... Sen bedel de, yanaşma de, hizmet
kâr de. Çiftçinin işçisi, zürraın işçisi... Mazhar 
Müfid Beyin buyurduğu veçhile zürram işçisi
ne zammolunan zürram kendisine zammolunur. 
Çünkü orada hizmetkâr duracak bir adam 
efendiler.. Kendisinden alınacak bir vergiyi ehlü 
ayalinin iaşesini alacağının üzerine zammettik-
çe işçi olarak, bir yerde işçi durmaz, duracak 
olan adam her halde hükümete vereceğini de 
zürradan talebedeceği ücrete zammedecek ve onu 
alacaktır ve öyle duracaktır. Binaenaleyh on
dan aynen çiftçiden alınacaktır. Bunun için hiz
metkârları buradan çıkarmalı, yalnız çobanlar 
kalmalı. 

ALI CENANİ B. (Gazianteb) — Efendiler 
zannederim ki bu maddedeki esas maksat iyice 
anlaşılamadı. Vehbi Efendi Hazretleri anlamış 
olsalardı, itiraz buyurmazlardı. Eski kanun muci
bince ziraat erbabı ile mevaşi ashabının yanaş
maları, çobanları ayrılmamıştır. Bunun için bun-
likadan da zürra gibi iki yüz liradan altı yüz 
liraya kadar yahut sizin kabul ettiğiniz gibi 50 
liradan 35 liraya .kadar vergi alınması lâzımgeli-
yor. Halbuki «Birinci maddenin (C) fıkrasındaki 
Ziraat amelesi sırasına ithal olunmuştur.» Demek 
ki bunlar köylerde bir liradan beş liraya kadar? 
şehirlerde 2 liradan 10 liraya kadar verecekler
dir ki bu pek muvafıktır. Bir yanaşma için bir 
lira vermek, askerlikten müeccel bulunmak içm 
hiç demektir. Binaenaleyh bunun aynen kabu
lünü rica ederiz. Sonra buraya bir şey daha ilâve 
ediyoruz. Bâzı yerlerde çeltik ekiliyor, çeltikle
rin sakaları vardır. Çeltiklerin sakaları munta
zaman suyu vermezse o çeltikler mahvolur. Bi
naenaleyh; çeltik amelesi de, sakaları da bu mü-
ecceliyetten istifade etsin diyerek Müdafaai Mil
liye Encümeni arkadaşlarımızdan bâzıları ile 
Müdafaai Milliye Vekili Paşa Hazretlerine söy- f 

.1338 O : 2 
ledik. Onları da buraya ilâve ediyoruz. Madde
nin ziraat erbabı ile mevaşi ve hayvanat ashabı
nın yanaşmaları ile çobanlar ve çeltik sakaları 
Kanunun birinci maddesinin * (C) fıkrasındaki 
ziraat amelesi sırasına ithal olunmuştur, şeklin
de kabulünü teklif •ediyorum. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. 
(Gümüşane) — İkinci maddede tasrih edilen 
mevaşi ashabiyle ziraat erbabının çobanları hak
kında kanunda istisnai bir muamele yoktur. Bun
lar da ağır vergiye tâbidir. Bunları tahfif için 
ikinci madde tadil edildi ve elinizde bulunan 
matbu üzerine müzakere etmiyoruz. Evvelce ta
dil edilecek şekli okudum. Müsaade buyurursa
nız bir daha okuyayım. (Ziraat erbabı ile me
vaşi ve hayvanat ashabının yanaşmalariyle ço
banlar ve çeltik sakaları birinci maddenin (C) 
fıkrasındaki ziraat amelesi sırasına ithal olun
muştur.) Sakayı da, yanaşmayı da ziraat ame
lesi addediyoruz. Ziraat amelesinin de kanunda
ki vergisi köylerde birden beşe kadar, şehirler
de ikiden ona kadar en hafif vergidir. Yanaşma
yı buradan çıkardığınız takdirde, yanaşma mü-
ecceliyetin haricine çıkar ve asker olur. İkinci 
madde en hafif bir maddedir ve en asgari ver
gidir. Bunun için müzakereyi kâfi görüp madde
nin reye vaz'edilmesi daha muvafıktır. (Reye 
sesleri) 

REİS — Müzakerenin kifayetini kabul eden
ler lütfen el kaldırsın. Müzakere kâfi görülmüş
tür efendim. Efendim maddeye bir kelime daha, 
yani (bilûmum) kelimesinin ilâvesi için bir tek
lif var. Bunu kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Kabul edilmiştir. İkinci maddeyi tekrar okutu
yorum : 

MİADHE 2. — Ziraat erbabı ile mevaşi ve 
hayvanat ashabının yanaşmaları ile bilûmum ço-
bonlar ve çeltik sakaları birinci maddenin (C) 
fıkrasındaki ziraat amelesi sırasına ithal olun
muştur. 

REİS — Maddeyi bu şekilde kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. Üçüncü 
maddeyi okuyoruz. 

MADDE 3. — Evkaf veya Hükümetten maaş 
veya ücret almıyan eimme ve hutabadan beş li
radan yirmi beş liraya kadar vergi alınır. 

HACI MUSTAFA Ef., (Ankara) — Bu mad
de içinde şehir imamları, müezzinleri ve hatip
leri de var. Bunlardan hiçbir şey alınmasın. Ta» 
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bii bu caiz değil. Bunlardan alınsın. Şimdi şura
dan anlaşıldığına göre esasen evvelki kanunda, 
yani esas kanunda buna dair bir fıkrai sariha 
yoktur. Bunlara tahminî bir şey koymuşlar ve 
bana kalırsa bunun için müracaatler tevali edi
yor. Bana kalırsa birinci maddenin üçüncü sını
fından «Mektep muallimleri ve medrese mual
limleri» bunlar vardır. Bunlar da üçüncü sınıf
tandır. Üçüncü sınıfın 'hükmü «ski kanun muci
bince malûmuâliniz maaşının veyahut muhassa-
satmın yüzde biri. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. — 
Maaşı, mu'hassasatı yoksa... 

HACI MUSTAFA Ef. (Devamla) — Müsaa
de buyurun. Eğer bir imamın maaşı, muhassa-
satı yoksa bundan bir şey almak caiz değildir. 
Maaşı varsa, muhassasatı varsa ki ekseriyeti 
azîmesi böyledir, köylerde muhassasatsız hiçbir 
imam yoktur. Bir köyde hiçbir imam bedava, 
meceanen imamlık etmez. 'Köylü imamlara ücret 
veriyor. Yirmi kile ekin veriyor. Bu ne eder? 
50 lira değil mi? Peki ne verecek, 50 kuruş ve
recek. Bunu versin mi, vermesin mi? Bence ver
sin «ve bu tarzda 'olsun ve bunun için bir takrir 
takdim ediyorum. Müezzinler, hatipler, müder
risler ve mektep muallimleri' ıgibi maaşları, mu-
hassasatları varsa yüzde bir, ve yoksa bir şey 
alınmasın. 

SÜLEYMAN ;SUDÎ B. (Bayezid) — Hoca 
Efendi, çok adam var ki, erbabı sanattandır. 
Sırf askerlikten kurtulmak için maaş, muhassa-
sat almadan imamlık yapıyor. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (Gü-
müşane) — Müecce'liyeti Askeriye Vergisi Ka
nununun birinci maddesinin (A) fıkrasında Mü-
ecceliyet Vergisine tâbi tutulanlar Mükellefiye
ti Askeriye Kanununun 91, 92, 93, 95 nci mad
deleriyle ve mevaddı müzeyyeleleri mucibince 
'hizmeti askeriyeden istisna edilen beratlı olan 
imamlar, hatiplerdir. Fakat yine o kanun muci
bince Muafiyeti Askeriye Vergisine tabidirler. 
Mükellefiyeti Askeriye Kanunu mucibince bun
lardan Muafiyeti Askeriye Vergisi almak lâzını-
gelir. Yani bugün mevzuübahsolan vergiden da
ha fazla vergi almak Tâzım'gelir. Halbuki beratlı 
imam ve müezzin memleketimizde pek azdır. 

HACI MUSTAFA Ef. (Ankara) — Anlama
dınız efendim. Mükellefiyeti Askeriye Vergisi
nin rub'u değil mi? 
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MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (De

vamla) — Hayır efendim değil. Asıl Mükellefi
yeti Askeriye Kanunu mucibince ayrıca Muafi
yeti Askeriye Vergisi vardır. Bu kanunla onun 
ikisini tevhidettik. Halbuki imamların, hatip
lerin esasen hepsinin beratı yoktur. Köyde, şe
hirde beratlı imam varsa zaten müstesnadır. Be
ratları yoksa müeccel olmak üzere idari bir su
rette bırakılıyor. Halbuki bu teciller idari te
cildir. İdari tecilde Mükellefiyeti Askeriye Ka
nunu Müdafaai Milliyeye bir salâhiyet vermiş
tir. O salâhiyete istinaden yapar. Beratlı olanlar. 
ki olanlar müstesnadır tabiî. Bu bahsin haricin
dedir. Üçüncü maddeyi tedvin etmiyelim der
sek beratlı olmıyanlarm hepsinin asker olması 
lâzımgelir. (Evet, asker olurlar sesleri) Burada 
tasrih edelim. Fakat Hacı Mustafa Efendi Haz
retlerinin buyurdukları gibi müderrislerden, 
muallimlerden alman nispette alalım. Muallim' 
lerin, müderrislerin muayyen bir tahsisatları 
var. Tabiî onlardan yüzde nispetinde alınır. 
Halbuki bendenizin teklif ettiğim maddede Hü
kümetten ücret ve maaş almıyan eimnıe ve hu-
tabadır. Alanlar tabiî maaş ve tahsisatının yüz
de birini verecekler. Fakat köylerde böyle 
idari tecillerle kalan eimme ve hutabanm köy
lüden aldığı paranın miktarını tahakkuk ettir
mek için meselâ onlara bir miktar zahire verir
ler, bir miktar tarla ekerler veyahut hiçbir şey 
vermezler. Sen askerlikten kurtuluyorsun der
ler. Bunun için bunlara gayet hafif bir" vergi 
vaz'etmek ve tecilin esasını muhafaza edebil
mek için burada bir madde tesbit etmek lâzım
dır. Mükellefiyeti Askeriye Kanununa terk 
ederseniz o zaman yalnız beratlı olanları istisna 
edersiniz, diğerleri tanılmaz. Bu itibarla 5 
liradan 25 liraya kadar vergi alınsın. Eğer 25 
lirayı çok görürseniz 50 diyebilirsiniz. Mamafih 
bunda da evvelkisinde olduğu gibi takdir, mec
lisi idarelere aittir. Meclisi idarelerde - şimdi
ye kadar yapılan tecrübeye göre - daima asgari 
vergi tarh etmiştir ve âzamisine hiç gitmemiş
tir, Tabiî her sınıfta nasılsa bunda da öyle ya
pılacaktır. Binaenaleyh; bu maddenin tedvini 
halen lâzım olduğu gibi maslahaten de lâzım
dır. Yoksa alınacak vergi haizi ehemmiyet bir 
şey değildir. 

HACİ MUSTAFA Ef. (Ankara) — Müsaade 
buyurur musunuz? Şimdi bu kanunda ve bu 
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kanunun aslı olan kanunda biliyorsunuz ki; 
şimdi yeni medreseler teşkil olunmuştur ve ta
lebeleri tecil olunuyor. Bunlara dair hiçbir 
sarahat yoktur. Yani bunlara dair ne eskisinde, 
ne aslında, ne de şimdiki gelen kanunda bir 
işaret yoktur. Halbuki bunlar, yani medresede 
bulunan talebeler de mektep talebesi gibi oku
yorlar ve senede üc ay kadar mezundur. Ka
zancı, tarlası yoktur. Babalarının göndermiş 
olduğu para ile taayyüş eden kimselerdir. Bun
ları nereye ithal edeceksek edelim, bir şey ya
palım. Bunlar için bâzı yerlerde müşkülât çı
karıyorlar. Sima tâbisiniz, buna tâbisiniz diyor
lar. Bunun için buraya bir fıkra ilâve ediniz. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. — 
Efendim, bu sual başka mevzua ait bir sualdir. 
Yani müeccel olan mektep şakirdanı vergiye 
tâbi olsun mu, olmasın mı, meselesidir. Bu ise 
esasa taallûk eden ayrı bir meseledir. 

' HACI MUSTAFA E l (Ankara) — Burada 
tâbi değil, diyelim de ona göre talimat belli 
olsun. 

EEŞÎI) AĞA (Malatya) '— Beratı olmıyan 
asker olacaktır buyurdunuz. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. — 
Hayır efendim, idari tecile tâbidir. Kanunen 
bunlar müstesna değildir, dedim. 

REŞÎD AĞA (Malatya) — Kanunda babe
ratı âli imamet, hitabet edenler, bizzat ifayı 
vazife eden hatipler müstesnadır. Buna dair 
kanuti vardır. Müdafaai Milliyenin teciliyle de
ğildir. Mükellefiyeti Askeriye Kanunu bairadei 
Seniye berat alan eimme ve hutabayı müstesna 
tutmuştur. 

NÜSEAT Bf. (Erzurum)' — Efendim, İs-
tisnaiyet Kanuniyle Müecceliyet Kanununda sa
rih tenakuzlar var. Bir şahıs bir kere hem as
kerlikten müstesna olsun, ikinci kere müeccel 
olsun. (Hangi söze itimadım olsun? Hangi sö
ze itikadım olsun?) Tıpkı Fuzuli'nin sözüne, 
benziyor. Müstesna olanlar müstesna addedil-
meli, müeccel olanlar müec'eeliyete tâbi olma
lıdır. Binaenaleyh eimme ve hut&ba bugün 
500 - 1 000, âzami 2 000 kuruş tahsisat alıyor. 
Bunlardan ne gibi bir vergi alacaksınız? Ya
zıktır, günahtır canım. (Yüzde bir alınacak sa-
.daları) Baberatı âli imam ve hatipler müstes
nadır deniliyor. İkinci bir kanunla baharatı âli 
imam ve hatip olanlarla müftülerin müraselesiyle 
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vazife ifa edenler dahi müstesna addedilmiştir. 
Son yapılan kanun bu şekildedir. Binaenaleyh 
eimme ve hutaba bîr sureti ınutlakada istisna 
edilmelidir. Çünkü bunlara vatani birçok hiz
metler de yükletiliyor. Bunların ayrıca bir ver
giye tâbi, tutulması muvafıkı nasfet değildir. 

MÜFİD Ef. (Kırşehir) — Efendim, Mali
ye Vekili Beyefendi eimme ve hutabanm babe
ratı âli vazifesine sahibolanları askerlikten, müs
tesna, baberatı âli vazifesine sahibolmıyan
ları askerlikten müecceldir, diye iki sınıfa 
ayırdılar. Halbuki Mükellefiyeti Askeriye Ka
nununda «Bilfiil hitabet ve imamet vazifesi
ni ifa edenler müstesnadır.» diye sureti kat-

• iyede sarahat vardır ve onları askerlikten istis
na etmiştir. Baberati âlişan meselesine gelince: 
Beyefendiler! Yedi sekiz seneden beri üzerine 
cihet tevcih edilmiş olan zevatın hiçbirisinin 
beratı gelmemiştir. Mamafih; taşralarda Encü
meni İlmiye, namiyle teşkil kılınan encümenler 
müftülerin riyaseti altında toplanarak hattâ 
köylerde iııhüâl eden imamet cihetlerini dahi 
bir eehti muvazzafa ile bilimtilran tâlibolanla-
i'in uhdelerine tevcih ediyorlar. Ve kendileri
nin yedlerine vermiş oldukları bir mazbata ile 
ahzi asker- şubeleri, kendilerini erbabı istisna 
meyanına kaydediyor. Şimdi istisnaiyeti; hita
bet noktasından, imamet noktasından yine be
ratı âliye muallâktır, dersek beratı gelmemiş 
olan imamların başına bir iş çıkartırız. Binaen
aleyh uhdesine cihet mazbatası verilmiş olanla
rın kâffesi müstesnadır. Ancak, Mükellefiyeti 
Askeriye. Vergisine tâbi olup olmamaları, mese
lesine gelince; Maliye Vekili Bey buyuruyor
lar ki ; kendilerinin vazifeleri muayyen ise Ev
kaf bütçesinden muayyen bir maaş veya bir se
nelik bir tahsisat alıyorlahşa bunların yüzde 
birini köylü tarafından tutulmuş ise bunlar
dan beş liradan yirmi beş liraya kadar Vergi 
alalım, diyor. Şimdi vazifei muayyen esi olup 
meşrutunlehi dairesinde sâyi masruf olan bir 
imam, bir hatip, senevi bin kuruştan veya iki 
bin kuruştan fazla cihet tahsisatı alamazken 
bundan yüzde bir alınsın da, hiçbir muhassesatı 
olmayıp mahallenin verdiği şeyle geçinen imam
dan fazla bir vergi alınsın. Bunun ikisinin ara
sında nispet «gözetilemez. Bunun ikisi de imam, 
ikisi de hatiptir. Yalnız arz edeceğim bir nok
ta, var ki; bizim müezzinlere, hatiplere verilen 
tahsisat, senevi üç yüz altmış kuruşu geçmez. 
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Yani verilen maaş şehrî otuz kuruştan fazlası
nı geçmez. Bunu üç misline iblâğ edersek 1 500 
kuruşa da varmaz Binaenaleyh bunların yüz
de birini a-lmaktansa bu gibi imamların; gerek 
vazifesi olan imamların ve gerekse vazifesi ol-
mıyan imamların köylüden ayrıca bir tahsisat 
l an vardır. Bunların aldığı tahsisatı tetkik ede
rek köylüden aldığı tahsisatın yüzde birini ala
cak olursak iki tarafı bir alınmış olur ve bir 
istifade hâsıl olur. Ve emin olunuz ki, bunun 
ikisini de tetkik edip çıkarmanın imkânı yok
tur. Her iki imamın da, her iki hatibin de uh
desine cihet tevcih edilmiştir. Uhdesine cihet 
tevcih edilip de beratı gelmemiş, yalnız tevcih 
mazbatasiyle o camiye imam, hatip olmuş ne 
kadar imam ve hatip varsa bunlardan beşten 
yirmi beşe kadar vergi almak adalet ve nas-
fettendir. Yani her ikisini de müsavi tutalım, 
mesele budur. Birinin tahsisatı budur, diğeri
nin tahsisatı şudur diye ayırmıyalım, her iki
sini de maktu yapalım. 

ALİ RIZa B. (İstanbul) — Efendim, cini
me ve hutabaıım hangilerinin Müecceliyeti As
keriye Kanunu mucibince istisna edildiğini tâ
yin edentiyec>ğim. Çünkü kanunun bn baptaki 
metni pek hatırımda değildir. Maahaza Mükel
lefiyeti Askeri ve Kanununun müstesna kısmı
nın mevaddı tasrih edildiğine göre bu cihet ta
bi atiyle ötekinin berikinin düşüncesiyle ve re
yi hodiyle halledilmez. Metni kanun her şey
de esastır, metni kanuna tebaiyet zaruridir. 
Yalnız Mükellefiyeti Askeriye Kanununun is-
tisnaiyet, müecceliyet ve mezuniyet fasılları 
yapıldığı için müstesna olan cinime ve hutaba
ıım bu kanunun ieabettirdiği vergiden istisnası 
doğru değildii', çünkü istisna faslına dâhil olan 
birçok memurin vard'ir ki, bu vergiyi Areıiyor-
lar. Herkese bir had tâyin edilmelidir. Onun 
için herkes, iktidarı dairesinde, istitaati dâhi
linde bu vergiyi vermelidir. Yalnız bu eimme 
ve hutaba m eşeletilin Mükellefiyeti Askeriye 
Kanunu dâhilinde behemehal halli icabediyorsa 
bu maddeyi M'üdafaai Milliye Encümenine .gön
deriniz ki, biz hallederiz. (Müzakere kâfi, ses
leri) 

REŞİD AĞA (Malatya) —' Müfid Efendi 
Hazretleri mütalâasında söylediler; Mükellefi
yeti Askeriye Kanununda sarahat vardır. Babc-
ratı âlişan imamet ve hitabet edenler askerlik
ten müstesnadır. Hattâ seferberlik bidayetinde 
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şubeler bunu yanlış tefsir ettiler. Ve birçok
larını sevk ettiler, ondan sonra istizan ettiler 
ve Babıâli «Bu doğrudur. Bilfiil ifayı vazife 
eden imamlar ve hatipler müstesnadır.» diye 
emir verdi. Binaenaleyh seferberlik içinde as
kere ve paraya o kadar ihtiyaç varken hatip-

•leri, imamları müstesna tutup ne Muafiyeti As
keriye ve ne de Müecceliyeti Askeriye Vergisi 
almadılar. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi 

.Hükümetinin Halk Hükümeti namı altında bu
lunan bir hükümetin bu vergiyi alması doğru 
mudur? Bunu Heyeti Âliyenizden sual ediyo
rum, bu adalet midir?... 

Seferberlik içinde alınmamış, şimdi ise on
lardan Müecceliyeti Askeriye Vergisi alacağız 
da biz bununla ordumuzu besliyeceğiz. Bu Halk 
Hükümetiyle gayrikabili tevfik bir meseledir. 
Bunların bu vergiden istisna edilmesini teklif 
edivorum. 

YASİN B. (Gazianteb) — Efendiler, ben 
hayret ediyorum. Meclisi Âüniz birinci madde 
ile milyonlar kaybetti. Şu üçüncü maddedeki 
eimme ve hutabadan alınacak iki bin lira için 
birçok vakit zayi ediyoruz. (Gürültüler) Müsa
ade buyurun, arz edeceğim. Türkiye halkının 
yüzde seksenini erbabı ziraat addediyoruz. Ve 
hakikaten öyledir. Emin olunuz ki, bu kanun
dan istifade edecekler ağniyadır, beydir, efendi
dir. Cepheye giden, yalınayak gezen, sırtında 
cephane taşıyanlar bu kanundan istifade etmez
ler. (Şube reisleri ettirmez, sadaları) Ondan 
başka bu yüzde seksen çiftçilerden iki yüz meva-
şiye malik olanlar, iki yüz dönüm arazi zer'eden
ler malûmuâlileri ağadır, beydir, efendidir. Mec
lisi Âliniz öyle görüyorum ki, bu kanunu 
50 - 100 - 150, diye kabul ettiği, Hasanoğiu 
Mehmed, Mehmedoğlu Hüseyin, Alioğlu Veli'ye 
bir iyilik ettim, onları da bir yük altından kur
tardım, kanaatiyle yaptım, zannediyorsanız 
bilâkis o iyiliği ona yapmadınız. Ağaların kese
lerini, efendilerin keselerini, beylerin keselerini 
dolduracaksınız. 

ÖMER LÜTFİ B. (Karahisarı Sahib) — Ol
sun yahu? Onlar düşman mı? 

YASÎN B.'(Devamla) "— Demek istiyorum 
ki; eimme ve hutabadar, alınacak verginin alın
ması doğru değildir. Bi? kıymeti yoktur." Bunla
rın alınmamasını teklif ediyorum. 

FEVZİ Ef. (Batum) — Efendim, baberatı 
âlişan hutaba ve eimme Müecceliyeti Askeriye-
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den müstesna olduğu için bu hususta nazarı dik
katinizi celbetmek istiyorum. Elviyei Selâse iş
gal edildiğinde lıimsenin elinde berat yoktu. Ora
daki müftülerimiz bunlar.a birer mürasele ile, 
git, sen şu vazifeyi yap, diyor ve şuranın hati
bisin, diyor ve herkes vazifesini yapıyor. Şimdi 
bu ciheti hatırdan çıkarmamak için bendeniz arz 
ediyorum. 

RElS — Efendim, müzakerenin kifayetine 
dair takrirler var. Müzakerenin kifayetini kabul 
edenler lütfen fil kaldırsın. Müzakere kâfi gö
rüldü. 

Efendim, Kırşehir Mebusu Müfid Efendinin 
takriri var. Okunacak : 

Riyaseti Celileye 
Üçüncü maddenin berveçhi zir tadilini teklif 

eylerim. 
3. — Bilûmum eimme ve hutabadan beş lira

dan yirmi beş liraya kadar Müecceliyeti Aske
riye Vergisi alınır. 

Kırşehir 
Müfid 

REİS — Efendim! Üç tane de istisna takriri 
var. Konya Mebusu Vehbi Efendi ile Malatya. 
Mebusu Reşid Ağanın, bir de Grene Mebusu Ham-
di Beyin. 

Riyaseti Celileye 
Eimme ve hutaba ve talebei ulûmun Müecce

liyeti Askeriye Vergisinden müstesna olmasını 
teklif ederim. 

Konya 
Vehbi 

Riyaseti Celileye 
İmam ve hatiplerin Müecceliyet Vergisinden 

istisna edilmesini teklif eylerim. 
Malatya 

Reşid 

Riyaseti Celileye 
Üçüncü maddeye ilâve olunmak üzere ber

veçhi zir fıkrai kanuniyenin kabulü için reye 
vaz'mı teklif eylerim. 

Tahsili ulûm için medreselerde tedris olunan 
şakirdan, Müecceliyeti Askeriye Vergisinden 
müstesnadır. 

20 Temmuz 1338 
Gene 

Hamdi 
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REİS — Efendim, Feyyaz Âli Beyin de. bir 

tadil teklifi var : 

Riyaseti Celileye 
«Ücret ve maaşı muayyenesi olmıyan imam, 

hatip ve müezzinlerden senevi üç liradan on li
raya kadar Müecceliyeti Askeriye Vergisi alınır.» 
tarzında maddenin tadilini teklif eylerim. 

Yozgad 
Feyyaz Âli 

REÎS — Bir de Ankara Mebusu Hacı Mus
tafa Efendinin bir takriri var : 

Riyaseti Celileye 
imam, müezzin ve hatipler mektep ve med

rese muallimleri gibi üçüncü sınıfa ithal ile 
maaşlarının yüzde birinin alınmasını, maaş ve 
tahsisatları yoksa bir şey alınmamasını teklif ey
lerim. 

20 Temmuz 1338 
Ankara 
Mustafa 

REİS <—Efendim şimdi istisna takrirleri 
var, tadil takrirleri var; sonra Hükümetin tek 
lifi ile Müfid Efendinin teklifi var. 

ALİ CENANİ B. (Gazianteb) — Efendim 
Müfid Efendinin bir teklifleri var. Burada bil
cümle eimme, hutaba diyor. Halbuki bununla ben • 
cifeniz zannediyorum ki, maksatları hilâfında bir 
teklifte bulunuyorlar. Çünkü gerek Evkaftan, 
gerek Maliyeden veyahut başka bir cihetten 
maaş veya tahsisat alan ehimme,hutaba maaşla
rının yüzde biri nispetinde bir vergi verecekler
dir. Halbuki diğerleri maktu bir vergi vere
ceklerdir. Bu suretle onlarn verecekleri yüz
de bir, bizim vaz'edeceğimiz miktardan pek 
noksandır. Binaenaleyh zannetmemki Müfid 
Efendi onların da vergisini bunlar gibi artırsın. 

MÜFİD Ef. (Kırşehir) — Birleştirmeli, 
daha iyi olur. 

DURAK B. (Erzurum) — Beş on tane 
imam, hatip kaldı. Bunları da affedelim ne olur 
canım? 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. 
— Efendim bendeniz Müfid Efendinin tek
liflerine iştirak ediyorum. Yalnız bir nokta var
dır ki bu vesile ile arz ediyorum. Gerek eimme 
ve hutabadan ve gerek diğer sınıflardan tefrik 
edildikleri sınıfın gayrı ondan daha yüksek 
vergiye tâbi diğer bir sınıf oldukları halde o 
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sınıfın kıymeti takdir ile pek tabiî olarak en 
fazla vergi hangisinden olmak lâzımgelirse o tat
bik olunur, meselâ hem imam ve hem çiftlik sahi
bi olur, yahut tüccar olur, tüccar ise fazlası 
ne ise o alınır. Bu vesile ile bunu arz ediyo
rum. 

REÎS — Efendim Müfid Efendinin tadiline 
encümen de muvafakat ediyor, eimme ve hutaba 
dan beş liradan on beş liraya kadar, şeklin
de tadili kabul edenler lütfen el kaldırsın. 

VEHBÎ Ef. (Konya) — Çoktur rica ede
rim. 

REÎS — Kabul edilmiştir efendim. (Ekse
riyet yok sadaları.) 

FEYZİ Ef. (Malatya) — Zekât alanlardan j 
para mı alınır! 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) 
— Efendim kanunun kabulü zaten tâyini esa
mi ile olacak, arzu etmiyenler reylerini ver
mezler. 

REÎS — Üçüncü maddeyi son şekliyle oku
tuyorum : 

MADDE 3. — Bilûmum eimme ve hutaba-
dan beş liradan on beş liraya kadar vergi alı
nır. 

REÎS — Üçüncü maddenin şekli bu oluyor 
efendim. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Kabul edilmiştir efendim. (Ekseriyet yok sada
ları.) 

HASAN B. (Trabzon) —- Birinci maddede 
ekseriyet vardı, şimdi kaçtı galiba? 

REÎS — Efendim dördüncü maddeyi oku
yacağız : 

MADDE 4. — Bu kanunun neşrinden mu
kaddem tediye edilmiş olan taksitlerin birinci 
madde mucibince mahallî meclisi idarelerinin 
takdiriyle tahakkuk edecek fazlaları usulen as
habına ret ve iade olunur. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sa
hib) — Efendim bendeniz bu maddeden evvel 
bir meseleye biraz temas edeceğim. Tarafımız
dan istirdadolunan memadik ahalisi cidden ha
rap ve perişan bir haldedirler. Halleri pek 
acıklı ve şayanı merhamettir. Çiftleri kırılmış 
ve hayvanları sürülmüş, ziraatleri ise muattal 
kalmış. Şimdi yenibaştan hayvan almak ve 
çiftlerini tesis etmek mecburiyeti karşısında bu
lunuyorlar ve bununla memlekete, millete, or
duya âzami hizmeti yapmaktadırlar. Çünkü 
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cepheye en yakındırlar, bütün istihsalâtını 
orduya sarf ediyorlar. Şimdi bunlardan demin
ki kabul edilen vergiyi almak muvafıkı mâde-
let olmasa gerektir. Biz bu bapta dairei inti-
habiyemizden birçok telgraflar alıyoruz. Bun
lar da birkaç defa işgal edilip de ordumuz 
tarafından istirdadolunan memaliktendir. Bu 
telgrafları okuyacak olursam her halde Heyeti 
Gelilenizin mazharı atıfeti olacağına şüphe et
mem. 
Karahisar Mebusu Mehmed Şükrü ve Ömer 

Lûtfi beylere 

Müecceliyeti Askeriye Vergisinin derdesti 
tarh ve tahsil olduğunu haber aldık. Hükü
metimizin her bir emir ve tekâlifini ifaya mü
heyyayız. Bu misillû işgal arızalarına uğramı-
yaıı mücavir memlekette ciheti askeriyeye buğ
dayın kilosu yedi, arpa beş buçuk kuruşa veril
diği halde bizim mahza hizmeti müftahire olmak 
üzere buğdayı dört buçukş kuruşa, arpayı dok
san paraya vermekliğimiz gibi kayıt emsaliyle sa
bittir. Ancak verilen, emredilen teklif ahvali 
mevcuda icabatı mahalliye noktasından takat yo 
tahammülümüzün fevkinde olursa izharı acizde 
mazur addolunmaklığ:mız zaruridir. Kazamız 
üç defa düşman işgal ve yağmasına mâruz kaldı 
Herkes az - çok mutazarrır oldu. Senelerden beri 
ieabat dolayısiyle tariki münakaşa sed ve ihra
cat, ithalât mefkut, serveti umumiyemiz ziraat... 
O da bu sene hemen hemen nısıf raddesinde 
noksan, binaenaleyh kelimenin bütün şümuliylo 
mutazarrır bir vaziyetteyiz. Mezkûr vergiden tah
silde affımız, olmadığı takdirde hiç olmazsa 
mümkün olduğu kadar tenkısiyle teshilât irae-
sine müsaade duyurulmasını Hükümetimizin 
mevcudiyetinden emin olduğumuz şefkat ve 
merhametine iltica ile istida ederiz., 

29 . 6 . 1338 
Hafız Hocaoğlu Müftüzade Tutığlu 

Osman İbrahim Hasan 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Bu tel
grafı Sandıklı'da birçok ahali imza ediyor. On
dan sonra Aziziye'den, Bolvadin'den birçok tel
graflar almaktayız. Zaten bunu ayrı bir tekli.2 

ile H-öyeti Celilenize arz edecektik. Fakat bu 
vesile ile şöyle bir teklifte bulunuyorum. Di
yorum ki (Yunanlılar tarafından işgal edilip 
istirdadolunan mahaller ahalisinden bir senelik 
Müecceliyeti Askeriye Vergisi istifa olunmaz.) 
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Bir sene bunlardan bu verginin alınmaması mem
leketin istihsalâtı, hem ziraati ve hem de orduya 
hizmetleri noktai nazarından fevkalâde nafidir. 
Bakınız. Orduya yakm olan yerlerde buğdayı 
yedi kuruşa, arpayı dört kuruşa verirlerken bun
lar buğdayı dört kuruşa, arpayı yüz paraya ve
riyorlar ve bunu mahrumiyet içerisinde veri
yorlar. 

HASİB B. (Maraş) — Efendim zaten onlar 
dört ay müecceldir. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Bina
enaleyh Meclisin nazarı merhametine arz ediyo
rum ve bunun kabulünü rica ediyorum. 

ÖMER LÛTFİ B. (Karahisarı Sahib) — 
Meclis maalmemnuniye bunu kabul eder. 

ALÎ RrZA B. (İstanbul) — Efendim encü
men namına bir şey söylemek isterim. Şükrü 
Beyin teklifatmı bendeniz bu kanunla alâkadar 
görmüyorum. Fakat sureti katiyede bu mesele 
nazarı dikkate alınmalıdır. Encümen namına 
arz ettiğim için müsaade buyurulursa bunu Mü-
dafaai Milliye Encümenine (gönderelim ve Mü
dafaa! Milliye Encümeni bunu düşünsün, bunun, 
hakkında bir şey yazsın. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Bu Müdafaai Mil
liye Encümeninden çîkmcaya kadar onlar da 
gömleğini satarlar. 

ALÎ RIZA B. (İstanbul) — Encümen bunu 
iki gün içerisinde çıkarır efendim. Çünkü esaslı 
bir meseledir. îyi düşünmek lâzımdır. 

NEBİL Ef. (Karahisarı Sahib) — Kanunun 
diğer mevaddı ile mi gidecek ve beraber gelecek, 
yoksa re'sen mi gidecektir? Bu parlâmento da
laveresi midir, uyutmak dalaveresi midir? Yok
sa gidip diğer mevadla birleşecek midir? 

ALÎ RIZA B. (İstanbul) — Müsaade buyu
run efendim, bendenizin parlâmento dalaveresi 
yapmak hatırımdan geçmiyor. Bendeniz kendimi 
bu memleketle alâkadar görüyorum. Bu itibarla 
beyanatım gayet samimîdir. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — 
Efendim bu kanuna ilâvesinde hiçbir mahzur 
yoktur. 

REİS — Esasen efendim Eskişehir Mebusu 
JGmin Beyin de bir takriri vardır. 

MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) — Reis Bey 
Mecliste bittadat 86 kişi vardır. 
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Riyaseti Celileye 

Dördüncü madde olmak üzere berveçhi âti 
maddenin kabulünü teklif ederim. 

Madde 4. — Yunanlılar tarafından işgal edi
lip istirdadolunan mahaller ahalisinden bir se
nelik Müeceeliyeti Askeriye Vergisi istifa, olun-. 

i maz. 
Karahisarı 'Sahib Karahisarı 'Sahib 

I Mehmed Şükrü Ömer Lütfi 

REİS — Bu teklifi dördüncü madde olarak 
kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın, kabul 
edilmiştir efendim. Eski dördüncü .maddeyi be
şinci madde olarak okuyoruz : 

Madde 5. — (Bu kanunun neşrinden mukad
dem tediye edilmiş olan taksitlerin birinci mad-

j de mucibince mahallî meclis idarelerinin takdiri 
i ile tahakkuk edecek fazlaları usulen ashabına 

ret ve iade olunur.. 
REİS — Beşinci madde hakkında söz; istiyen 

var mı? 
I REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Ret ve 
| iade ve mahsup denilsin. 

REİS — Efendim, fazla olarak verilmiş ol
masına göre mahsubun mânası kalmaz. Beşinci 
maddeyi reye vaz'ediyorum. Beşinci maddeyi 
aynen kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. 
Kabul edilmiştir. 

I "* 
MADDE 6. — İşbu kanun tarihi neşrinden 

itibaren meriyülicradır. 
| HASİB B. (Marag) — Efendim, bendeniz 
| altıncı madde olarak bir şey teklif ediyorum. 
I Çünkü şube reisleri efradı tecilde o kadar müş

külât ihdas ederler ki beş gün mezunen gitmiş, 
altıncı gün bilmem neye gelmedin, yok seni 
tecil etmem, bilmem ne filân diye birtakım 
müşkülât çıkarırlar. Onun için bendeniz bıı-

I raya bir madde ilâvesini teklif ediyorum. Oku-
I yorum, dinleyiniz. «Müeceeliyeti Askeriye Ka-
j nunu mucibince teciline mahallî meclisi idare 

ve ziraat odalarınca karar verilen efradı aske-
| riyenin hiçbir bahane ve vesile ile teciline şua-

bat rüesası mümanaat edemiyeeektir.» Çok müş
külât ihdas ediyorlar, onun için bu teklifimin 

I kabulünü rica ederim. 
| ALİ RIZA B. (İstanbul) — Efendim, biz 
| Müeceeliyeti Askeriye Vergisinin bir iki fikra-
!' sini tadil eden bir kanun yapıyoruz. IJasib Be-
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yih teklifleri doğru olabilir. Fakat o, Mükelle
fiyeti Askeriye Kanununa ait bir meseledir. Bu 
itibarla bu kanuna bunu karıştırmak pek tuhaf 
olur fikrindeyim. 

REÎS — Efendim, takriri reye koyuyorum. 
Hasib Bey takririni izah etti. Ali Rıza Bey de 
cevap verdi. Kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsın. Kabul edilmedi efendim. Madde hakkın
da başka söz istiyen yoktur. Altıncı maddeyi 
reyi âlinize vaz'ediyorum. Kabul edenler, lüt
fen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — İşbu kanunun icrayı ahkâmı
na Müdafaai Milliye ve Maliye Vekilleri me
murdur. 

REİS — Efendim, yedinci maddeyi kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Yedinci madde ka
bul edilmiştir. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. — 
Reis Bey kanunun ikinci müzakeresi vardır. 

FEYYAZ ÂLÎ B. (Yozgad) — Müstaceliyet 
karan vardır efendim. 

REÎS — Müstaceliyet olup olmadığını bil
miyorum. (Var; sesleri) Müstaceliyet karariyle 
raznameye alındığını Zeki Bey söylüyor. Kanu
nun heyeti umumiy esini reyi âlinize vaz'edi
yorum. 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN FEHMÎ B. — 
Bir milyon liralık vergi affediyorsunuz rica ede
rim. Nasıl olur da tâyini esamisiz reye vaz'edi
lir?: 

3. — Başkumandanlıkça bâzı İstiklâl mahke
melerine tâyin edilmiş olan mebusların Başku
mandanlık Kanunun aldığı son şekle göre salâhi
yeti hukukiyeleri kalmadığından avdetleri için 
verilen karar 

REİS — Efendim Başkumandanlık Kanunu 
ile Reis Paşa Hazretlerine verilen salâhiyete bi
naen Kastamonu istiklâl Mahkemesine Trabzon 
Mebusu Nebi zade Hamdi Bey, Konya İstiklâl 
Mahkemesine Hacı Ali Efendi (îçel), Yozgad is
tiklâl Mahkemesine Necib- Bey (Mardin), Refik 
Bey (Konya), Mazhar Müfid Bey (Hakkâri), Ed-
lıem Fehmi Bey (Menteşe), izam edilmişlerdir. 

MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) — Ben çok
tan istifa ettim, efendim. 

REÎS — Bu zevat gitmişlerdi. Şimdi bugün 
kabul edilen Başkumandanlık Kanununun şekli
ne göre bittabi ö salâhiyeti hukukiye o zevattan 
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ref'edümiştîr. Tabiî bu azaların sıfatı hâkimi-
yeleri, hakkı kazaları kalmamış gibidir. (Gibisi 
yok; sesleri) Halbuki bu arkadaşlarımızın haberi 
yoktur. Belki bundan sonra da icrayı muhakeme
ye devam ederler. Tarihi tebliğe kadar da hüküm 
haklan vardır. Binaenaleyh, bugün malûmat ver
mek lâzım mıdır? (Tabiî; sesleri) Bumu reyi âli
nize vaz'ediyorum. Başkumandanlık Kanunu ile 
verilen salâhiyete binaen gönderilen arkadaşların 
bugün vazifelerine hitam verildiğinin kendileri
ne tebliğini kabul edenler lütfen ellerini kaldır
sın. Ekseriyeti azîme ile kabul edilmiştir. 

2. — Siverek'te aşarın tahmin ve ahaliye zim
met kaydı suretiyle temini cibayeti için mezuni
yet verilmesine dair Maliye Vekâleti tezkeresi ve 
Kavanini Maliye ve Muvazenei Maliye Encümen
leri mazbataları 

MALÎYE VEKÎLİ HASAN FEHMÎ B. — 
Efendim derhatır buyurulur ki, bundan on beş 
gün evvel Siverek livasmdaki aşar meselesi için 
uzun mâruzâtta bulundum. Meclisi Âlinize aşar 
müzayedesinin mahallinin işan üzerine teahhu-
ru zarureti hâsıl olduğunu arz ettim. Millî Aşi
reti reisi hazin ile reisi sabıkı arasındaki ihti-
lâfatm aşar müzayedesine icrayı tesir ettiğini 
ve binnetice aşar fahiş surette satılarak köylü
nün ezileceğini bunun için Diyarbekir Valisi
nin ve mahallî hükümetinin telgraflarını Mec
lisi Âlinize arz ettim. Neticede oranın aşarını 
mahallî hükümeti tarafından gönderilecek bir 
heyet marifetiyle tahmin suretiyle idare etmek 
ve bir vukuata meydan vermemek için vâki olan 
teklifi âciziyi encümenlerin her ikisi de tasvib-
etti. Yirmi günden beri aşar muamelesi teahhur 
etmiştir. Halbuki aşarın, ihale ve müzayede 
vakti teahhur ederse bittabi köylüler mutazar
rır olur. Harmanları süremiyeceklerdir. Müza
yedeye devam etsek memlekette bir fitne çıka
caktır. Belki müsellâh bir mesele hadis olacak
tır. Çok istirham ederim. Bu mesele yalnız tas
vip btıyurulmaktan ibarettir. Bunu şimdi reye 
koyunuz. 

REÎS — Efendini, Maliye Vekili Hasan 
Fehmi Beyefendi izah buyurdular. Aşar. mese
lesinin zamanı gelmiş geçiyor. Encümenlerin 
de bir mazbatası vardır. Onun okunması teklif 
ediliyor. Gerçi bugünkü ruznamemiz Nevahi 
Kanunudur. B u d a müstaceldir. Şimdi bu 
mazbatanın okunmasını kabul edenler lütfen 
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ellerini kaldırsın, Kabul edilmiştir. Okuyaca- I 

OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — Peki, de
minki , kanun ne oldu? 

REİS — Tâyini esami ile reye vazedilecek
tir, efendim. 

Mahreci: Diyarbekir î 
24 . VI . 1338 

25 . V I . 1338 
Suret 

Viranşehir kazasının iki sene evvelki hâdi
se ve olvakit dağılmış olan ekser ahalisinin 
Tecili takibat Kanunu üzerine yeni gelmiş ol
maları itibariyle bu seneki mezrustı en ziyade 
darı ve arpa gibi hububatın ve bu da ehemmi
yetsiz bir derecede olup bu kazadaki âşair da-
halet eden rüesayı sabıka ile yeni Reisi Mah-
mud Beye mensup ve kurayı mahaliyenin kıs
mı âzamına reisi sabık tasarruf an malik bu
lunduğuna ve aşar iltizamında bu reisler nü
fuzuna karşı kendilerinden başka talip çıkma
sının adimüllmkân bulunduğu gibi reisi sabık 
ve lâhik arasında da şiddeti ihtilaf bulunma
sından dolayı o iltizamda yekdiğere karşı tak-
viyei nüfuz ve rekabetle ehemmiyetli keşme
keşler zuhurunu ve bu meyanda köylülerin her 
iki tarafın lüzum ve tahakkümü altında ezilmesi 
mucibolacağı ve reisi cedid ve taraftarlarına has
rı iltizam olunduğu takdirde yeni dehalet eden 
ve esasen aşar iltizamından memnu bulunan 
reisi sabık taraftarlarınm izharı tavahuşla mu
haliflerine karşı sükûnu mahallîye tesir edecek 
fenalıklara sülüklerini müntecolacağından ve bu 
defa Viranşehir'de aşar ihalesine başlandığı sı
rada tarafeyn de bir vaz'ı. hasmane ile tervici 
rekabete çalıştıkları görülerek Siverek livasınca 
muvakkaten müzayede tehiriyle bir sureti salime 
dairesinde mahallî aşar işlerinin intacı yazılmak
ta idiğünden filhakika mesele şayanı mülâhaza 
görülmüştür. Esasen bu kazanın muhtacolduğu 
tohumluk zahair iki seneden beri verilmediğin
den ve yemlik zahire tedarikinde de aynı müşkü
lâtı çektikleri muhakkak idiğünden pek mahdut 
bulunan zeriyatı hazıraları doğrudan doğruya 
kendilerine menedilse bile koyacakları muva
zaalı vesait ile zinüfus iki taraf muhalife bırak
mak gibi köylünün bir kat daha yeis ve perişani-
sini mucibolacak netayiçten vikayeten bu sene 
kazayı mezkûr aşının vilâyetten veya livadan 
gönderilecek bir heyet marifetiyle hasılatın kar-
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ye bekarye tahmin edilerek ahalii kuraya zimmet 
kaydı usuliyle istifası eşlemi tarik ve menafii 
Hazineye de pek muvafık olacağından bu yolda 
muameleye müsaade buyurıılm asma hukuku Ha
zine ve ahali namına istirham eylerim. 

Vali 
Mazhar 

B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 
Tecili Takibat Kanunu üzerine dehalet eden 

reisi sabık ile lâhik arasında rekabet ve şiddeti 
ihtilâf ilcasiyle aşar intizamını yekdiğerine karşı 
takviyei nüfuz ve rekabet ile ehemmiyetli keş-

I mekeşler zuhuru ve bu meyanda köylülerin her 
j iki tarafın zulüm ve tahakkümü altında ezilmesi 

müstebaat olmayıp nitekim Viranşehir'de aşar 
ihalesine başlandığı sırada tarafeyn de bir vaz'ı 
hasmane ile tervici rekabete çalıştıkları görüle
rek Siverek livasınca muvakkaten müzayede te
hiriyle bir sureti salime dairesinde intacı yazıl
makta olduğundan ve esasen kazanın muhtacol
duğu zahair iki seneden beri verilemediğinden 
ve ifadatı saireden bahsile köylünün yeis ve pe-
rişanisini mucip netayiçten vikayeten mezkûr 
Viranşehir kazası aşarının vilâyet veya livadan 
gönderilecek bir heyet marifetiyle hasılatın kar
ye bekarye tahmin ettirilerek ahaliye zimmet 
kaydı suretiyle eibayetine müsaade itası Diyar
bekir vilâyeti aliyesinden vâridolan ve sureti 
lef fen takdim kılman 24 Nisan 1338 tarihli şif
reli telgrafnamede talep ve beyan edilmiştir. 
Ashabı mesrudeye binaen kazai mezkûrun senei 
haliye aşarının bedeli lâyık ile ihalesi mümkün 
olamıyacağı gibi aşair rüesası arasındaki rekabe
tin asayişi memlekete tesiratı ınelhuzası da calibi 
dikkat olup böyle bir mevkide aşarın' emaneten 
idaresindeki müşkülât ise müstağni izah bulun
muş olduğundan köy halkının zulüm ve tahak
kümden vikayesi zımnında senei haliye mahsu
lâtının berveçhi işar bir heyet marifetiyle tah
min ettirilerek ahaliye zimmet kaydı suretiyle 
temini cibayeti zaruri görülmekle kazai mezkûr 
ile aynı hal ve vaziyette bulunduğu mahalleri 
işarından anlaşılacak yerlerin senei haliye aşarı 
hakkında olveçhile muamele ifası Meclisi Âlice 
tensip buyurulduğu takdirde vekâleti âciziye me
zuniyet ita Duyurulması müsterhamdır, olbapta. 

i ' 28 Haziran 1338 

Maliye Vekili 
| Hasan Fehmi 
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Kavanini Maliye Encümeni mazbatası 

Viranşehir kazası aşarının ahaliye zimmet 
kaydı hakkında Maliye Vekâletinden gelen 
28 Haziran 1338 tarihli tezkere encümenimizee 
ledel mütalâa : Gerek işbu tezkerede ve gerek Di-
yarbekir vilâyetinin sureti merbut şifre telgraf -
nameşindeki esbabı mueibeye göre kazayı mez
kûr aşarının bir heyet marifetiyle tahmin etti
rilerek ahaliye zimmet kaydı suretiyle temini ei-
bayeti zaruri görülmekle Hükümetin teklifi mu
vafık olduğundan Muvazenei Maliye Encümeni
ne tevdi kılındı. 

Kavanini Maliye 
Encümeni Reisi namına Mazbata Muharriri 

Niğde Tokad 
Mehmed Atâ * Rifat 
Âza Âza Âza 

Antalya îçel Saruhan 
-—r Lûtfi Ömer Lûtfi 

Âza Âza Âza 
Ertuğrul Kângırı Konya 

Behçet Arif 

Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 
Viranşehir 'kazası aşarının tahmin suretiyle 

ahaliye zimmet kaydı lüzumuna dair Maliye Ve
kâleti tezkeresiyle Diyarbekir vilâyetinin şifreli 
telgraf namesi ve Kavanini Maliye Encümeni 
mazbatası mütalâa ve tezekkür kılındr. Derme-
yan edilen esbabı mueibeye binaen kazayı mez
kûr aşarının tahmin suretiyle ahalii kuraya 
zimmet İkaydı encümenimizee de zaruri görül
müştür. Ancak tahmin usulü Harbi Umumi se
neleri içinde Suriye vilâyetlerinde tecrübe edi
lerek ekseriya tahminde ademiisabet dolayısiyle 
ahaliye fevkalâde fahiş üşür tahmil edilmesi yü
zünden birçok köyler terki' ziraat eylemiş ve bu
nun üzerine 1334 senesi iptidasında Meclisi Me-
busanm ısrarı neticesinde tahmin usulünden fe-
raıgat olunmuştu. Viranşehir aşarının tahmininde 
de ahaliye zulüm ve gadri ımucip bir hal vukuu
na «meydan verilmemesi için Maliye Vekâletince 
vilayete ve Muhasebeciliğe tenbihatı ekidede 
bulunulması ve tahminatın fazla olduğundan şi
kâyet ve itiraz edecek zürraın mezruatı yeniden 
diğer muhamminler veyahut meclisi idare aza
ları tarafından tahmin ettirilmesi gibi bir mü
nasip usul itti'baziyle şikâyata meydan verdiril
mem esi (hususunun nazarı dikkate alınması lâ
zımdır. 'Binaenaleyh teklifi vâ'kıın maruzatı sa-
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life dairesinde kabulü Heyeti Celileye arz olu
nur. 

Gaziaııteb Kırşehir Kayseri 
Ali Cenani Yahya Galib Osman Zeki 

Yozgad Yozgad Kayseri 
Feyyaz Âli Bahrî Rifat 

SALİH E l (Erzurum) — Aşar Nizamname
sinin maddei mahsusasmda bedel mukabilinde 
satılan köyler için ilk hak köylüye teveccüh 
eder. Maliye Vekili Beyefendi bunu daha iyi bi
lir. Şimdi köylüye aşar tahmin suretiyle zimmet 
kaydedilirse ne gibi bir zimmet kaydedilecektir? 
Kanun bunu şu suretle tarif ediyor ki, ilk önce 
satılan bir aşar o köyün sekenei asliyesine tev
cih edilir. Siz bunu kabul ederseniz köylü ken
di hakkını ahar bir kimseye satamaz. Kabul et
mezse satışta şüphesiz ki bir mahzur vardır. 
Yalnız tahmin suretinde her karye heyeti ihti-
yariyesinin mezuniyeti alınması ve onun da reyi 
sorulması lâzımdır. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (ıKarahisarı Sahib) — 
Kefaleti müteselsile ile müzayededen alabilir. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. — 
Efendim bu hali tabiîde, sükûnette aşar köylüye 
ihale edildiği surette köylü arzu ederse tercihan 
köylüye verilir. Buna diyecek yoktur. Fakat 
bendeniz müzayededen maliyeye görünüşte men
faat, fakat hakikatte büyük bir zarar tevellüd-
edeceğini evvelce ben uzunuzadıya arz ettiğim 
için şimdi tafsilâta girişmiyorum. Aşiret rüesası 
arasında ihtilâf neticesi köylü bu aşara biz 
talibiz. Aşarı alacağız diyebilecek mi? Bu bir 
zarurettir. Bu Hazinenin zararına dahi olsa köy
lüye bir miktar takdir ederek şu borcunu ver 
demekten ibarettir. Mesele budur. Yani istisnai 
bir muameledir. Bunda kaidei umumiye arana
maz. 

ALİ CENANI B. (Gaziaymteb) —Efendim 
tahmin usulü eğer hakikaten doğru olarak yapı
lırsa her yer için arzu edilir bir usuldür. Fakat 
bir zaman Suriye'de Haleb vilâyetinde tatbik 
«dildi. Oralarda ahalinin zararına tatbik edildi
ği için bu kanundan ora ahalisi kamilen şikâyet 
etmişlerdi. Tahmin usulü bilâhara o şikâyetler 
neticesinde kaldırıldı. Şimdi encümenimiz Sive
rek hakkında bu usulü kabul etmek için Maliye 
Vekâletinden bir talepte bulunuyor. Maliye Ve
kili Bey Diyarbekir vilâyetine ve orada memurini 
maliyeye bir emir tebliğ etsin. Yapılacak işler 
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adalet dairesinde ahaliyi incitmemek suretiyle 
yapılsın. Bu temennimize tabiî Heyeti öelile de 
iştirak buyurur. 

REİS — Müzakerenin kifayeti hakkında bir 
takrir vardır. Müzakereyi kâfi görenler lütfen 
el kaldırsın. Müzakere kâfi görülmüştür* 

Aşara mütaallik Muvazenei Maliye Encüme
ni mazbatasını reyi âlinize vaz'ediyorum. Muva
zenei Maliye Encümeninin tanzim ettiği mazba
tayı kabul edenler lütfen ellerini kaldırsınlar, 
Mazbata kabul edilmiştir. 

Müecceliyeti Askeriye Vergisi Kanununu 
muaddil lâyihai kanuniyenin heyeti umuımiyesini 
tâyini esami ile reyinize >arz ediyorum. İsimler 
okundukça reylerinizi atınız. 

(Tâyini esami suretiyle ara istihsaline baş
landı.) 

(Kabul 

ismail B. (Erzurum), Hamdi B. (Gene), 
îbralhim B. (Mardin), Mehmed Akif B. (Bur
dur), Mustafa Fehımi Ef. (Bursa), Hüsrev Sa
mi B. (Eskişehir), Hacı Atıf Ef. (Ankara), 
Mustâfa Lûtfi B. (Siverek). Musa Kâzım Ef. 
CİConya), Mustafa Durak B (Erzurum). Ömer 
•İDûtfi B. (Amasya), Emir Pş. (Sivas), Basri 
B; (Karesi), Osman B. (Kayseri), Necil B. 
(Ertuğrul), Hafız Abdullah Ef. (İzmit), İs
mail Subhi B. (Burdur), Mehmed Vasfi B. 
(Karahisarı Şarki), Sadık B. (Kırşehir), HaliJ 
İbrahim B. (Antalya), Reşid Ağa (Malatya), 
Esad B. (Mardin), Faik B. (Cebelibereket), 
Hasib B. (Maraş), Sırrı B. (Ergani), Mustafa 
B/ (Karahisarı Şarki), Sami B. (İçel), Hacı 
Teli Ef. (Eskişehir), Rıza B. (Yozgad), Hamdi 
Kî. (Diyarbekir), Abdullah Ef. (Bolu) Tahir 
tiî. (Kângıri), Arslan B. (Maraş). Haydar 
Lûtfi B. (içel), Avni B. (Sarahati).'Halil İb
rahim Ef. (Eskişehir), Rifat B. 'Kayseri), 
Mazhar Müfid B. (Hakkâri), Mehmed Niyazi 
B. (Eskişehir), Mehmed Şükrü B. (Karahisarı 
Sahib), ismail Safa B. (Mersin), Osman Nuri 
B. (Bursa), ibrahim Ha'kkı B. (Ergani), Mü-
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Reis — Efendim rey vernıiyen arkadaşlar 

varsa reylerini istimal buyursun. Ara badettas-
nif : • 

Efendim reye 162 zat iştirak etmiş, 19 ret 
11 müstenkife karşı 132 rey ile kanun kabul 
edilmiştir. 

Efendim bugün ruzname esasen Nevahi Ka
nunu idi. (Ekseriyet kalmadı sadalan) Beş da
kika teneffüsten sonra Nevahi Kanununa de
vam etmek üzere celseyi tatil ediycrum. (Va
kit yok, saat beş buçuk sesleri) 

O halde efendim. Cumartesi günü saat bir 
buçukta içtima etmek üzere celseyi tatiJ edi
yorum. 

Hitamı miiaakerat; saat : 5,10 

edenler) 
fid Ef. (Kırçehir), Hamdi B. (Ertuğrul), Hak
kı P§. (Niğde), İsmail Şükrü Ef. (Karahisarı 
Sahib), Mehmed Nadir B. (İsparta), Mustafa 
Akif B. (Diyarbekir), Atıf B (Kayseri), Zî  
yaeddin B. (Sivas), Ali Vefa B. (Antalya), 
Atıf B. (Bayezid), Yahya Galib B. (Kırşehir), 
Ali Şükrü B. (Trabzon), Hasan Ef. (Denizli), 
Remzi B. (İsparta), Dr. Adnan B. (İstanbul), 
Rasim B. (Elâziz), Mehmed Salih Ef. (Erzu
rum), Mustafa Hilmi Ef. (Niğde), Tahsin B. 
(Aydın), Şeyh Fevzi Ef. (Erzincan) Hamdi 
B. (Tokad), Şükrü B. (Canik), Nebil Ef. (Ka
rahisarı Sahib), Yasin B. (Oltu), Zamir B. 
(Adana), Hacı Süleyman Ef. (izmir), Emin B. 
(Eskişehir), Dr. Eşref B. (Adana), Eyüb Sab
rı B. (Eskişehir), Arif B. (Konya), Ziya B. 
(Kângıri), Ali Rıza Ef. (Amasya), Mustafa 
Ağa (Dersim), Mustafa Hulusi Ef. (Karahisa
rı Salhib), Feyyaz Âli B. (Yozgad), Besim B. 
(Kastamonu), Neşet B. (Kângıri), Yusuf Ziya 
B. (Mersin), Ali Rıza B. (istanbul), Hamdi B. 
(Biga), İbrahim B. (Karesi), Mehmed Vehbi 
Ef. (Konya), Hafız Sabin Ef. . (Gazianteb), 
Tufan B. (Hakkâri)-, Abdullah Ef. (Sinob). 

» •, —MÜ 
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İlyas Sami B. (Muş), Cevad B. (Bolu), Hakkı 
B. (Van), Mithad B. (Mardin), Hüsnü B. (Bit
lis), Mustafa Kemal Pş. (Ankara), Naim Ef. 
(İçel), Mustafa B. (Antalya), Bahrî B. (Yoz-
gad), Tunah Hilmi B. (Boh ), Rasim E. (Si
vas), Alımed Fevzi Ef. (Batum), Feyzi Ef. 
(Malatya), Haşim B. (Çorum), Naci B. (Elâ-
ziz), Ömer Lûtfi B. (Karahisarı Sahib), Mus
tafa Kemal B. (Ertuğrul), Abdülgafur Ef. 
(Karesi), Ali Cenani B. (Gazianteb), Hakkı 
Hami B. Sinob, Esad B. (Lâ'istan), Hacı Be
dir Ağa (Malatya), Emin B. (Canik), AMul-
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lah Ef. (Adana), Celâl B. (Gene), Şük-ü B. 
(İstanbul), Salâhaddin B. (Mersin), Süleyman 
B. (Canik), Hüseyin B, (Kozan), Vâsıf B. (Si
vas), Ahmed Hilmi B. (Kayseri), Tevfik B. 
(Van), Seyfi Ef. (Kütahya), Halil B. (Ertuğ
rul), Tevfijî: Ef. (Kângırı), Hamdi B. (Amas
ya, Ahmed Edib B. (Batum), Derviş B. (Mar
din), Gavid B. (Kars), Mustafa Taki Ef. (Si
vas), Fikri Faik B. (Gene), Hacı Mustafa Ef 
(Ankara), Ahmed B. (Yozgad), Hacı Arif B. 
İstanbul). 

(Reddedenler) 

Süleyman Sudi B. (Bayezid), Sabit B. 
(Kayseri), Sabri B. (Kastamonu), Basım B. 
(Cebelibereket), Mehmed B. (Biga), Nusrad 
Ef. (Erzurum), Tattısin B. (İzmir), Ali Vâsıf 
B. (Gene), Refik Şevked B. (Saruhan), Yasin 
B. (Gaziariteb), İbrahim Süreyya B. (Sara

kan), Besim Atalay B. (Kütahya), Operatör 
Emin B. (Bursa), Tevfik Rüçdü B. (Menteşe), 
Numan Ef. (İstanbul), Hüseyin Hüsnü Ef. (Üs
küdar), Kasım B. (Mıvj), Dr. Refik B. (Baye
zid) . 

(Müstenkifler) 

Hasan Tahsin B. (Antalya), Nuri B. (Bolu), 
Ali B. (Kara'hisan Sahib), Mustafa. B (Ko
zan), Ragıb B. (Kütahya), Nüzhet B. (Erga
ni), Muhiddin Baha B. (Bursa), Hasan B. 

(Trabzon), Tevfik B. (Erzincan), Ali Süruri 
Ef. (Karahisan Şarki), Ahmed Mazhar B. (İs
tanbul). 

içtimai Âti Ruznamesi 

1. — Zaptı Sabık hulâsası 
2. — Evrakı varide 
— İktisad Vekâleti bütçesine elli bin lira 

ilâvesine dair Heyeti Vekileden mevrud lâyihai 
kanuniye (Muvazenei Maliyeye havale edil
miştir.) 

— Ziraat Bankası Heyeti İdaresine intiha b-
edilen azaya dair Divanı Riyaset kararı 

— Mezuniyet ve kıstelyevme dair Divanı Ri
yaset kararları 

— Encümen intihabatına dair şube mazba
taları 

— Amele Birliği Nizamnamesi hakkında fu-

nalı Hilmi Beyin İktisat Vekâletinden sual takriri 
Cevabı vürudeden sual 

— Ertuğrul Mebusu Mustafa Kemal Beyin. 
Divanı Temyizi Askerî hakkındaki sualine Mü
dafaa! Milliye ve Adliye Vekâletlerinin cevabı 

İcra edilecek intihabat 
— Memurin Muhakemat Heyeti ile Encümeni 

intihabatı 
Müzakere edilecek mevad 

— Vazife ve mesuliyet lâyihai kanuniyesi 
— Şûran Evkaf hakkında Şer.'iye Vekâleti 

tezkeresi 

"•str 
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S. SAYISI 12 
Müeceeliyeti Askeriye vergisi Kanununun tadili hakkındaki 
istidalara dair İstida, Müdafaai Miliye ve Muvazenei Maliye 

encümenleri mazbataları 

Akşehir İktisat ve Şayak şirketleri nmhaselv.•-
ci ve memurları ile, Karaman, Taşköprü, Göy
nük, Çerkeş, Nallıhan, Mihalıççık, Ankara, Bey
pazarı, posta mütaahhitleri ve Mucur, Çubuk -
abad, Akşehir, Gürün, Divriği, Keskin, zürraı 
namına çekilen merbut telgraf namelerle istida
larda Müeceeliyeti Askeriye Vergisi hakkındaki 
Kanunun (B) fıkrası istitaat ve kudretleriyim 
mütenasip olmadığından ve esasen ihtiyar eyle
dikleri meslek memleketin hayatı iktisadiye ve 
ziraiyesine hadim ve betahsis ordunun iaşesi 
maksadına matuf olduğundan bahsile derecenin 
8° : 10° ye iblâğı temenni ve istirham edil
mektedir. 

Müracaatı vakıa üzerine encümenimizce bil-
etraf yapılan tetkikatta âtideki kanaat tebarüz 
etmişir. 

1. — Posta mütaahhitleri; gerçi memleketiı». 
hükümetin münakalâtı resmiyesinde hizmetleri 
mesbuk ise de bu hizmet emsallerinin cephede 
kan ve ateş içerisinde sebk eden hizmetlerine na
zaran şayanı ehemmiyet değildir. Bununla bera
ber taahhüdatları ticaret ve serbestli hayatlarına 
mâni olmayıp bilâkis ticaretlerinin daha ziyadn 
inkişafına hizmet etmektedir. Binaenaleyh mü-
racaatleri gayrivarit ve olbaptaki kanunun bun
lara ait kısmının tadili nâbemahaldir. 

2. — Zürra sınıfı filhakika bu kısım zürram 
memleketin hayatı ziraiyesinin inkişafında ve or
dunun iaşesinde hizmetleri mesbuktur. Cephede 
hizmet derecesinde olamazsa da ordunun iaşesi
nin temini noktai nazarından mühimdir. Ve bu 
gibi daimî ziraat ile iştigal edenlerin başka su
retle husulü istifadeleri de gayrimümkündür. 
Şehirlerde küçük kasabalarda esarm müsavi 
olmamasına nazaran küçük kasabalarda şehirler 

arasında bu suretle bir fark aranması pek tabiî
dir. Binaenaleyh Müeceeliyeti Askeriye kanunu
nun (B) faslında asgari 300 lira takdiri gerek 
zürram bu hizmeti mühimmei hayatiyesine ve 
gerek küçük kasabalarla şehirler arasındaki farkı 
esara nazaran fahiş bulmuştur. Bunun için de
recenin beşe iblâğı ve asgari miktarın yüz liraya 
tenzili muvafıkı hal ve maslahat görülmüştür. 

o. -— Şirket muhasebeci ve memurları; me
murini Hükümet misillû haklarında muamele 
ifası temenni edilmekte ise de memurini muma
ileyhimin kazançları maaşa,• münhasır, olmayıp 
bu meyanda ticaretle ve suveri saire ile intifa
ları kabil olup memurine makıys olamıyâcakları 
tabiî olmakla bunun maddeten imkânı yoktur. 
Ancak mumaileyhimin büyük sermayeli mülte
zim veya mütaahhit derecesinde addedilmele
rinde - bâzılarının hal ve istitaatı maliyesi i t^ 
bariyle gadir ihtimali varidi hatır olmaktadır. 
Mamafih (B) fıkrasının ikinci maddedeki nok
tai nazar dolayısiyle tadili muvafık görüldüğü 
takdirde bu meyanda bulunan mumaileyhimin 
de istifadeleri muvafıkı mâdelet olur. 

Müracaatı vakıa üzerine icra kılman tetki-
kat neticesinde encümenin noktai nazarı ber-
veçhi balâ tesbit edilmiş olduğundan bir kere 
de Heyeti Umumiyece tetMkiyle tadilât icrası 
muvafık görüldüğü takdirde icabının ifa edil
mesi arziyle Heyeti Umümiyeye takdim edil
mek üzere Riyaseti Celileye takdime karar ve
rildi. 

19 Haziran 1338 
İstida Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Mustafa T ahi Osman Zeki 
Kâtip 

Hüseyin ffüsnüi 
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Müdafaai Milliye Encümeni mazbatası 

Riyaseti Ceiileve 

Müeeeeliyeti Askeriye Vergisi hakkındaki 
Kanunun (B) fıkrasındaki posta sürücüleriyle 
zürra sınıfı ve şirket muhasebeci ve memurları
nın vergilerinin tenziline dair olan İstida Eri
meni mazbatası tetkik olundu. 

İstida Encümeninin 1 ve 2 ve 3 ncü madde
ler hakkındaki mütalâasına tamamen iştirak 
edilmiş ve zürra sınıfı hakkındaki 2 nei mad
dedeki mütalâası da muvafık görülerek zürraın 

istitaat ve kudreti maliyesine göre derecelerinin 
tâyin ve tesbiti için Muvazenei 'Maliye ve İkti
sat encümenlerine tevdii karargir olmakla ev
rak maateferruat arz ve takdim kılınmıştır 
efendim. 

Encümen Reisi 
Sivas 
Vâsıf 

Mazbata Muharriri Kâtip 
İstanbul Ziya 
AU Rıza 

Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 

Müeeeeliyeti Askeriye Vergisi Kanununun 
(B) fıkrasının birinci derecesi mey anında bu
lunan ve Mükellefiyeti Ziraiye Kanununda mu
harrer şeraite tevfikan tecil edilen zürra (zi
raat erbabı ve mevaşi ve hayvanat ashabı) ile 
şirketlerin müdür ve muhasebeci ve fen me
murları ve emsalinin ve posta mütaahhitleri-
ttin derecei mükellefiyetlerinin tadili hakkın
daki müstediyatın tetkikini mutazammın ve 
«Üicümenimiza muhavvel İstida ve Müdafaai Mil
liye encümenleri mazbataları mütalâa olunmuş
tur. 

Posta müteahhitleri bâzı yerlerde posta nak
liyatını meceanen deruhde etmişlerse de sürü
cülerini faide mukabilinde tecil ettirmekte ve 
vesaiti nakliyelerini serbest istimal eyledikle
rinden hizmeti Devletle alâkaları her suretle 
kendileri için. menfaat ve serbestîi hareket te
min etmektedir. Şirket müdür ve muhasebeci-
leriyle fen memurlarının tecili esbabmdaki me-
nafii umumiye alâkası da pek ehemmiyetsiz 
olup bunlardan kazançları ve ücretleri itiba
riyle serbest olduklarından ve haddizatında bi
rinci , derece. addolunan müecceliyet erbabının 
vergi ve mükellefiyetleri bedeli nakdî mahiye
tinde olmakla beraber hiçbir vakit düşman kar
şısında harb eden efradın cansiperane hizmet
lerine, hayat pahalarına tekabül edecek dere

cede fedakârlığı istilzam etmiyeceğinden büt
çedeki nıüeeeeliyel ashabı vergilerini vererek 
şeraiti mevzuayı ifa ettikleri takdirde müeccel, 
olmadığı surette hizmeti askeriye ile mükellef 
olacaklarından her iki encümenin nikatı na
zarı veçhile bunlar hakkında kanunun hiçbir 
suretle tadiline imkân görülememiştir. Ancak 
menafii umumiye ve mükellefiyeti nakliye, ma
liye ve milliye alâkasiyle mühim fedakârlıklar 
yapan ziraat erbabı ve mevaşi ve hayvanat as
habının nispeti mükellefiyetlerinin tadili hak
kındaki mütalâa encümenimizce varit ve mu
vafık bulunmuş olduğundan ve bunların üçün
cü dereceye ilâvesi icabeden yanaşmalariyle 
çobanları kanuna sehven dercedilmemiş bulun
duğundan bu bapta tanzim kılman mevaddı mu
addele lâyihası müstaeelen müzakere ve kabul 
olunmak üzere raptan Heyeti Unıumiyeye arz 
ve takdim kılınmıştır. 

Reis Mazbata Muharriri Kâtip 
Gazianteb Rrzurum Çorum 

Ali Çenemi İsmet 
Aza Âza Âza 

Mersin Yozgad tçel 
Salâhaddin Feyyaz Âli Mehmed Şevki 

Âza Âza Âza 
Kayseri Kırşehir Yozgad 
Osm mı Yahya Galib Bahrî 

( S . Sayısı r 12 ) 
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Mevaddı muaddele layihası 

MADDE 1. — Müeeeeliyeti Askeriye Ver
gisi Kanununun (B) fıkrasının birinci derece
si sırasında bulur an ziraat erbabı mevaşi ve 
hayvanat ashabının vergi mükellefiyetleri 100, 
200, 300, 400 ve 600 lira olmak üzere tadil 
olunmuştur. 

MADDE 2. — Ziraat erbabı ile mevaşi ve 
hayvanat ashabının yanaşma ve çobanları (B) 
fıkrasının üçüncü derecesi sırasına ithal olun
muştur. 

MADDE 3. — Bu kanunun neşrinden mu
kaddem tediye edilmiş olan taksitlerin birinci 
madde mucibince mahallî meclisi idarelerinin 
takdiriyle tahakkuk edecek fazlaları usulen 
ashabına ret ve iade olunur. 

MADDE 4. — îşbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren meriyülicradır. 

MADDE 5. — îşbu kanunun icrayı ahkâ
mına Müdafaai Milliye ve Maliye vekilleri me
murdur. 

mmm 
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