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B Î B t N C l CELSE 
Bed'i müzakerat; saat : 1,35 

REİS — Reisisani Dr. Adnan Beyefendi 

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

REİS — Celseyi açıyorum. Zaptı sabık hulâ
sası okunacak. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci celse 

İkinci Reisvekili Musa Kâzım Efendi Hazret
lerinin tahtı Riyasetlerinde bilinikat zaptı sabık 
hulâsası kıraat ve aynen kabul olundu. 

Tıp Fakültesinden mevrut bayram tebriki 
okunarak cevap yazılması tensibedildi. İdama 
mahkûm Şakuroğlu Yani ile rüfekası hakkında 
Adliye Vekâletinden mevrut • evrakı hükmiye 
Adliye Encümenine havale olundu. Memurin 
Mııhakemat Encümeni Riyasetine İçel Mebusu 
Haydar Lûtfi Beyin intihabedilmiş olduğuna 
dair tezkere okundu. Tedrisatı İptidaiye Kanu
nunun tefsirine mütaallik Dahiliye Encümeni 
mazbatası ruznameye alındı. Sıhhiye Vekâleti 
bütçesinin tesrii müzakeresine dair olan takrir 
kıraat olunarak Avans Kanunu ile tevhiden mü
zakeresi tensibedildi. Sekiz milyonluk avans ita
sı hakkında Muvazenei Maliye Encümeninden 
mevrut lâyihai kanuniye ruznameye alınarak 
müzakere edilip maddeleri aynen ve heyeti umu-
miyesi 4 ret ve 4 müstenkife karşı 158 rey ile 
kabul edildi. Sıhhiye bütçesine tahsisat ilâvesi
ne dair olan lâyihai kanuniye badelmüzakere 
ret ve teneffüs iein celse tatil olundu. 

(tkinci ve Üçüncü celseler hafidir) 

2. — SUALLER 

1. — Üsküdar Mebusu Neşet Beyin, Tif
lis'te şehidedilen Cemal Paşa ile saire hakkın
daki sual takriri Hariciye Vekâletine tebliğ 
edilmiştir. 

2. — Kayseri Mebusu Hilmi Beyin, yüzde 
yirmi tekâlifi milliye bakayası 'hakkındaki su
al takriri Dahiliye Vekâletine havale edilmiştir. 

o. — Çorum Mebusu Dursun Beyin, Kalı
ğın civarındaki vukuata dair sual takriri Da
hiliye Vekâletine havale edilmiştir. 

4. — Gazianteb Mebusu Ali Cenani Beyin, 
Adana ve havalesindeki şimendüferlere dair su
al takriri Nafıa Vekâletine havale edilmiştir. 

Reisisani Kâtip Kâtip 
Dr. Adnan Van İzmir 

Hakkı Enver 
REİS — Zaptı sabık hakkında mütalâa var 

mı? (Kabul sesleri) Zaptı sabık aynen kabul 
edilmiştir. 

Sıhhiye bütçesinin müzakeresi hakkında 
karar : 

İCRA VEKİLLERİ REİSİ RAUF B. (Si
vas) — Efendim bundan evvelki içtimai umu
mide Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâle
tinin Heyeti Âlinize arz ettiği emrazı sâriye 
mücadelesine sarf edilmek üzere olan tahsisa-
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tm Heyeti Aliyenizce kabul buyurulmaması 
üzerine Sıhhiye Vekili arkadaşımız pek müş
kül bir vaziyete düştü. Hakikaten bu vaziyet 
kendisinin vazifeden çekilmesini icabettirecek 
kadar müşküldü efendim. Fakat bendeniz ve 
rüfekam kendilerinden rica ettik. Heyeti Ali-
yeniz de Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye büt
çesinin Şer'iye Vekâleti bütçesinden sonra mü
zakeresini kabul buyurursanız meseleyi bu su
retle hallederiz. (Muvafık sadaları) Bendeniz 
teklif ediyorum. Sıhhiye ve Muaveneti İçtimai
ye Vekâleti bütçesinin Şer'iye Vekâleti bütçe
sinden sonra hemen müzakere edilmesini. 

REİS — Efendim, Rauf Beyefendinin tek
lifleri Şer'iye Vekâleti bütçesinin müzakeresin
den sonra Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye büt
çesinin müzakeresine başlanmasıdır. Bunu ka
bul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiş
tir. 

SALÂHADDİN B. (Mersin) — Fevkalâde 
bir mesele araya girmezse. 

REİS — Tabiî," efendim. Malûmuâliniz ruz-
namemiz bugün Maliye Vekâleti bütçesidir. 
Evrakı varidede mühim bir şey yoktur. Eğer 
tensibederseniz havale edilecek şeyleri celse 
nihayetinde havale edelim. Hemen şimdi Mali
ye Vekâleti bütçesine başlıyoruz. 

ALİ RIZA B. (İstanbul) — Bir mâruzâtım 
vardır. 

REİS — Zapta dair mi? 
ALİ RIZA B. (istanbul) — Hayır. 
REİS — Sonra söylersiniz. 

6. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1. — Ankara Mebusu Atıf ve Balıkesir Me
busu Abdulgafur efendilerin Harb Kazançları 
Vergisi Komisyonunun mukarreratına dair sual 
takrirleri münasebetiyle Maliye Vekâletinin, 
Harb Kazançları Kanununun sureti tatbikine 
mütaallik tezkeresi, Amasya Mebusu Ömer Lût-
fi ve Kardhisarı Sahib Mebusu îsmaü Şükrü 
Efendinin bu mevzua mütaallik kanun teklifle
ri ve Muvazenei Maliye Encümeni mazbataları 
(2/490, 3/494) (1) 

REİS — Şimdi efendim Maliye Ve'kâleti 
bütçesinin 65 nci faslının esnayı müzakeresin
de Harb Kazançları Vergisinin sureti tahsiline 

(1) Evveliyatı 86 ncı îçtima zaptındadır. 
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dair müzakere cereyan etmişti. Bu mesele .encü
mene ihavale edilmiş ve encümende dün Mali
ye Vekili Hasan Bey biraderimizin söylediği 
gibi müzakere edilmiş ve 'bugün matbulan tev
zi edilmiştir. Müzakere bunun üzerine cereyan 
edecek. Bir defa okuyalım: 

Harb Kazançları Vergisinin tahsiline dair 
olan 25 Teşrinievvel 1336 tarihli Kanuna me-
vaddı âtiye tezyil olunmuştur. 

MADDE 1. — Bidayet tarh komisyonla
rınca talebolunan veya mükellefin itasına mec
bur bulunduğu beyannameyi miadında verme
mesinden veya hilafı hakikat beyanatta bulun
masından naşi 14 Kânunuevvel 1335 tarihli Ka
rarnamenin 18, 21 ve 22 nci maddeleri muci
bince zammedilen cezaların mecmuu yüzde ona 
tenzil olunmuştur. 

MADDE 2. — Maddei sabıka mucibince ita 
olunmamasından veya hilafı hakikat beyanatta 
bulunmasından dolayı bidayet tarh komisyon
larınca tahkikata müstenit ve resen takdir olu
nan temettüatı safiye ile mükellef tarafından 
işbu kanunun tarfiıhi neşrinden itibaren bir ay 
zarfında sinini mükellefiyet için de tuttuğu 
defatiri ticariyeye istinaden yeniden verilecek 
beyanname muhteviyatı Temyiz komisyonla
rınca re'sen tetkik ve tarafeynin beyanat ve 
takdiratına göre hâsıl ettiği kanaat dairesinde 
ittihazı karara salâhiyettardır. Defatiri ticari
yeye gayrimüstenit beyanname muteber de
ğildir. 

MADDE 3. — Merkez Temyiz komisyonunca 
bittetkik kısmen .veya tamamen tasdik olunan 
vergilere eezaen hiçbir şey zammolunamaz. 

MADDE 4 . - 9 Mayıs 1338 tarihli Kanun 
mucibince müteşekkil merkez Temyiz komisyo
nuna Ticaret Odasınca intihabedilecek iki âzanm 
yerine Büyük Millet Meclisi iktisat ve Muva
zenei Maliye encümenlerince azalarından bi
rer zat tefrik ve intihabolunur. 

MADDE 5. — 14 Kânunuevvel 1335 tarihli 
j Kararnamenin işbu mevaddı müzeyyeleye mu-
i halif olan ahkâmı mülgadır. 

i MADDE 6. — İşbu Kanun tarihi neşrinden 
i itibaren meriyülicradır. 

— 277 — 
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MADDE 7. — İşbu Kanunun icrayı ahkâ

mına Maliye Vekili memurdur. 
BEİS — Efendim, heyeti umumiyesi hak

kında söz istiyen var mı? Heyeti umumiyesi 
hakkında söz istiyen yok. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. — 
Beis Bey müsaade buyurunuz. Meclisi Âli bu
nun Maliye Bütçesiyle beraber müzakeresi hak
kındaki takriri kabul buyurdu. Fakat usulen 
müstaceliyet kararı ittihaz etmek lâzımdır ki, 
yalnız bir müzakere ile mesele intaç ve halle
dilsin. BendeınV. müstaceliyet teklif eniyorum. 
Takriri kabul etmekle müstaceliyet ahkâmının 
cereyanı mühmel kalmıştır. Müstaceliyet ka
rarma iktiran ederse daha süratli olur. Ve iyi 
olmuş olur. 

BEİS — Efendim, Maliye Vekili Hasan Feh
mi Beyefendi bu kanunun müzakeresi için müs
taceliyet talebediyor. 

MAZIIAB MÜFİD B. (Hakkâri) — Hacet 
yoktur. Zaten bütçe müzakeresidir. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. — 
Kanun müzakeresidir. Bütçe değil. 

BEİS — Hasan Beyefendinin müstaceliyet 
teklifini kabul edenler lütfen el kaldırsın. Müs
taceliyet kabul olunmuştur. Heyeti umumiyesi 
hakkında söz istiyen var mı! Heyeti umumiyesi 
hakkındaki müzakereyi kâfi görüp maddelere 
geçilmesini kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Maddelere geçilmiştir. 

Harb Kazançları Vergisinin tahsiline dair 
25 Teşrinievvel 1336 tarihli Kanuna tezyil 

edilen Kanun 

MADDE 1. — Bidayet tarh komisyonların
ca talebolunan veya mükellefin itasına mecbur 
bulunduğu beyannameyi miadında vermemesin
den veya hilafı hakikat beyanatta bulunmasın
dan naşi 14 Kânunuevvel 1335 tarihli Kararna
menin 18, 21, 22 nci maddeleri mucibince zam
medilen cezaların mecmuu yüzde ona tenzil 
olunmuştur. 

VEHBİ Ef. (Konya) — Efendim, esasen 
Harb Kazançları Kanunu büyük bir ümit ile 
bâzı evham ve hayalât üzerine yapılmış bir ka
nun idi. Güya harb zamanında milletin yüzde 
ellisi pek çok para kazanmış, onlardan para al
makla Hazine lebalep dolacak idi. Halbuki za
man gösterdi ki, bu zam yanlış çıktı. Zannede-
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j rim ki, Harb Kazançları 'Yergisinden Hüküme

tin istifadesi gayet azdır ve yalnız şu maddede; 
«Zamanında beyanname vermediğinden veyahut 
hilafı hakikat beyanatta bulunduğundan dolayı 
verilecek cezalar yüzde ona tenzil edilmiştir.» 
diyor. Efendiler, harb kazancı tarh ettiğiniz 
yerde varidat şöyle dursun sermaye kalmazsa 
ne alacağız acaba? Bica ederim dikkat buyurun 
şimdi bir meseleden bahsedeceğim : Konya'da 
bir şirket vardı.- Şirketin sermayesi elli bin lira 
idi. Elli bin lira ile de bu şirket iki sene kazan
dı, bir sene yüzde otuz verdi, ertesi senede yüz
de yüz verdi. İki sene böyle ticaret verdi, efen
diler. Fakat mütareke geldi. Şirketin elinde 
kırk liraya mal olmuş zahire bulundu. Zahire» 
on iki liraya indi. Şirket şundan zarar etti, bun
dan zarar etti. Şirketin bugün sermayesi on iki 
bin liradır, işittiğime nazaran yakînen bilmiyo
rum. On iki bin liradır. Efendiler, bu şirketten 
Maliye Vekâleti ne istese beğenirsiniz. (31 900) 
lira harb kazancı istiyor. Yedi bin lira da cezayı 
nakdî istiyor, ceman otuz sekiz bin lira isteni
yor. Halbuki şimdi sermayesi on iki bin liraya 
inmiştir. Maliye Vekâleti emir verdi. Şirketin 
elinde bulunan malı aldılar. Şirketi kapattılar. 
Besmî Anonim Şirketi kapanabilir mi, kapana
nına mı? Beşmen kapanamaz. Fakat İktisat Ve
kâletinin kulakları çınlasın. Şirketi kapattılar. 
Elde bulunan malını aldılar. Sonra oradan bu
raya bir adam geldi. Bunun üzerine Maliye Ve
kili Bey malın geriye verilmesini ve tahkikat 
icra olunmasını emrettiler ve onların şikâyetine 
burada encümence bakılmasına karar verdiler. 
Şimdi hakikat bundan ibarettir. Ekseriya harb 
kazancı dediğimiz budur. Bakınız efendiler, 38 
bin lira verdi. Ticaret olarak bu şirket iki se
ne... Fakat bunun sermayedaram kimdir? Bu
nun içinde seksen dört tane kadın vardı. Bun
lar hülliyatım satıp sarı altın olarak 15 - 20 
liraya verdiler. Kaimeye tebdil ettiler. Kaime 
değimdi yirmisi beşei indi. O vakit almış oldu
ğu kırk paralık basmayı kırk kuruşa satmış 
oldu. O da o hesap üzerine kırk paraya alacak 
olduğu malı kırk kuruşa aldı. Onun aldığı va
ridat onun elinde kalmadı ki. Bu mesele için
den çıkılır bir halde değil ki... Bu pek müşkül 
bir meseledir. Bu mesele milletin yarısını yık
mak üzeredir. Bu cezayi nakdîyi yüzde ona ten-

1 zil değil, tamamen kaldırmak lâzımdır. Cezayi 



nakdî nedir? Niye? Bunu tamamen kaldırmak 
lâzımdır. Ben bunu anlamıyorum. 

MUVAZENE! MALÎYE ENCÜMENİ RE-
ÎSt ALÎ CENANÎ B. (Gazianteb) — Efendim; 
Heyeti Celileniz encümene iki evrak havale et
mişti. Onların tetkikatı üzerine encümen mü
talâasını iki mazbata ile Heyeti Celilenize arz 
etti. Ve onlar evvelisi gün tevzi olundu. Tabiî 
yanınızdadır. O mazbatalar mütalâa olunursa 
Vehbi Efendi Hazretlerinin beyan buyurduk
ları mehazir kamilen ref'edilmiştir. Harb Ka
zançları Kararnamesi bir suitesadüf eseri ola
rak Meclisçe tetkik ve tasdik edilmeksizin mev
kii tatbika konmuş bir kanun olduğu için o ka
nunda birtakım sekametler mevcut ve bu seka-
metleri izale için encümenin gerek tefsiren tak
dim ettiği iki mazbata ve gerek Maliye Vekili 
Beyle birlikte encümende tetkik ve tanzim 
olunmuş olan şu mevaddı kanuniye o sekameti 
ref'etmektedir. Vehbi Efendi Hazretleri bir şir
ketten bahis buyuruyorlar. «Bunun evvelce ti
careti vardı. Bilâhara zarar etti.» diyorlar. Bi
zim evvelce takdim ettiğimiz mazbatada harb 
kazançları yapılmış olan tüccaranm 1336 -1337 
senesindeki zararlarına varıncaya kadar nazarı 
dikkate alınarak zararlarını, kârları ile tekabül 
ettirdikten sonra onlardan vergi alınacaktı. Bi
naenaleyh ; efendinin buyurdukları şirket eğer 
zarar etmiş ise on para vergi vermiyecektir. 
Fakat ; bunda bir mahzur vardır. Harb Kazanç
ları Kararnamesi bu tetkikatm tarh komisyon
ları tarafından yapılmasını göstermişti. Ve 
Merkez Temyiz Komisyonu bu son senelere ait 
mükellefinin verdiği zarar ve ziyan beyanname
lerini tetkik edecek değildi. Binaenaleyh bu ya
pılan son kanunda mükellefinin vereceği beyan
namelerin Temyiz Komisyonunca tetkik edilme
sini temin ettik. Bu suretle harbin ilk senele
rinde kazanmış ve son senelerinde zarar etmiş 
olan mükellefinin o zararlarına dair verecekleri 
beyannameyi Merkez Komisyonu tetkik edecek, 
kendileri zararlarını ispat ettikleri surette kâr
larından tenzil olunacaktır. Eğer fazla bir te
mettüler! kalmış ise o temettü nispetinde vergi 
tarh ve tahsil olunacaktır. 

Cezalar için de bahis buyurdunuz. Cezalara 
gelince: Kararnamenin on sekizinci maddesinde 
verginin tam bir misli olmak üzere ceza tâyin 
edilmiş, 21 nci maddede ise mükellefinin ver

diği beyanname ile vereceği kâr arasındaki far
kın yine bir misli olmak üzere ceza tarhı göste
rilmiştir. 22 nci maddede bir ceza tarhı ica-
bediyor. Bunlara mukabil encümen «bunların 

\ kâffesinden tâyin edilecek ceza yüzde onu geç-
j miyeeektir.» dedi. Demek cezanın yüzde doksa-
I nı bu maddei kanuniyeyi kabul ettiğiniz halde 
>, kaldırılmış olacak. Yalnız şu var ki, tüccarın 

birisi, Hükümetin emrine mutavaat göstermiş, 
i beyanname vermiş. Diğeri ise beyanname verme-
J miş veyahut yanlış ve sahte vermiş. Binaenaleyh, 
! hüsnü ahlâk eshabiyle ahlâksızlar arasında hiç-
I bir fark gözetmiyelim mi? Elbette Hükümetin 
İ emrine itaatle beyanname vermiyenler veyahut 
I beyannameyi kendi esas kuyudatına tatbik ede

rek vermiyenler yani sahte beyanname veren
lerle hakiki beyanname verenler arasında ufak 
bir ceza lâzım değil mi? 

YAHYA GALÎB B. (Kırşehir) — Hangi Hü
kümet ? İstanbul mu ? Burası mı ? 

ALÎ CENANÎ B. (Devamla) — Hükümeti 
i milliyenin kararından evvelkiler esasen mute

ber değildir. Bir mazbatamız daha vardır ki, 
o mazbatamızda da Hükümeti milliyenin ver
diği karardan ve evvelce İstanbul Meclisince 
verilmiş olan kararnameyi tasdikten evvelki 
muamele keenlemyekün demiştik. Meclisi Âlinin 
verdiği bir kararla, tatbikine başlanılan bir ka
nunun emrettiği bir beyannameyi vermiyenler 
ufak bir cezaya duçar olsunlar diye encümen, 
bu maddei kanuniyeyi kabul etmiştir. Bu mad
de mucibince cezayı nakdînin yüzde doksanı af
folunuyor. Ancak yüzde on miktarında bir ceza 
kalıyor. 

HASÎB B. (Maraş) — Bunlar sırf cezayı 
nakdiden mi ibarettir? 

ALÎ CENANÎ B. (Devamla) — Evet cezayı 
nakdîden ibarettir. 

| » İ T İ 

MÜFİD Ef. (Kırşehir) — Efendim müzake- -
re etmek istediğimiz mesele; evvelce Muvazenei 
Maliye Encümeni âlisinden verilen iki mazbata 
üzerine Maliye Vekili Muhteremi Hasan Beye
fendi tarafından her iki mazbatayı telfik ve ter
fik etmek suretiyle ve iki maddeden ibaret ol
mak üzere teklif olunan şu lâyihai kanuniyedir. 
Kanunun heyeti umumiyesi kabul edilmiş olmak 
itibariyle birinci madde hakkında arz edeceğim 
nokta ve mesele; kanunun ikinci maddesine de 

I delâlet eder. Ve bu hususta Hasan Beyefendi 
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ile muvafık kalmıyacağımızı da zanneder gibi 
görüyorum. Mesele bidayeten tarh komisyonla
rınca talebolunan ve mükellefin tarafından 
itası lâzımgelen beyannamelerin miadında ve
rilmemesi veyahut hilafı hakikat beyanname ve
rilmesi dolayısiyle asıl vergiye zammedilen ce
zalar mecmuunun yüzde ona indirilmesidir. 
İkinci madde de esasen tarh olunan verginin be
yannameleri gayrikâfi görülerek temyiz komis
yonlarınca yeniden beyanname talep ve mükel
lefin de işbu beyannameleri de itaya mecbur 
tutuluyorlar. Şu halde temyiz komisyonları, 
mükellefini yeniden beyanname itasına mec
bur tuttuktan sonra birinci maddedeki beyanna
me vermediğinden veyahut hilafı hakikat be
yanname verdiğinden dolayı takdir olunan ce
zaların yüzde ona tenzilinde hiçbir sebep ve 
fayda görmüyorum. Bu vergi hakkında yeni
den beyanname verdikten sonra; evvelce beyan
name vermediğinden dolayı eshabmdan cezayı 
nakdî almaktaki maksadı bendeniz anlıyamıyo-
fum. 

Binaenaleyh temyiz komisyonları; Meclisi 
Âlinizin öğleden ben bu mesele hakkında izhar 
buyurduğu hissiyat noktai nazarından mükel
lefine zammolunan vergilerin tenzilini bir 
esbabı hakikiyeye istinadettirerek yapsın ve es
ki kanun da Meclisi Âliden çıktığı için bu şe
kil eski kanuna da muhalif olmasın şeklinde 
verilmiş bir kanun olması münasebetiyle vergi
lerin esas tarh ve tevzi ve tenzilinde bir nispet 
gözetilmediğine kanaat hâsıl etmiş oluyorum. 
Şu suretle yenien beyanname istendikten sonra; 
bu beyanname üzerine vergilerin temyiz komis
yonlarınca yeniden tarh ve takdir ve miktarın 
tâyin edileceği nazarı itibara alındıktan sonra 
ikinci madde ile cezayı nakdîlerin yüzde ona 
inmesini kabul etmek kadar vahi bir şey olamaz. 
Çünkü beyannameyi yeniden verdiriyoruz ve hal
buki evvelki beyannamelerden dolayı da bir ha
ber alıyoruz ki, bu da Harb Kazançları Vergi
siyle mükellef olanlardan ayrıca bir vergi almak 
ve onlara yüzde on ayrıca bir vergi tarh etmek
ten ibaret kalır. Maîûmuâlileri böyle bir cezayı, 
doğru beyanname verenler vermiyecek. Fakat za
manında beyanname vermemiş ve kendisine ce
za hükmedilmiş bir kimseden de yeniden beyan
name istenecek. Ve sonra da istenilen beyanna
meye itirazından dolayı ayrıca yüzde on cezayı 
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I nakdî alınacak. Ben bunda adalet göremiyorum. 

Binaenaleyh doğrudan doğruya bu maddenin 
tayyı lâzımgelir. Çünkü bu cezayı nakdiyi almak
ta bir esbabı kanuniye ve aşağıla madde ile ka
bili telif bir cihet göremiyorum. 

MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) — Reis 
Bey encümen namına... 

REİS — Buyurun. 
MUVAZENEl MALİYE ENCÜMENİ MAZ

BATA MUHARRİRİ MAZHAR MÜFİD B. 
(Hakkâri) -T- Efendim Müfid Efendi Hazretle
rinin beyanatının ikinci maddesi hakkındaki nok
tai nazarlarına dair izahat verirsem zannederim 
ki, beyan buyurdukları mahzur kalmıyacaktır. 

Efendim malûmu ihsanınızdır ki, Harb Ka
zançları Vergisi 1333, 1334, 1335 senelerine mah
sus idi ve o senelere kadar olan beyannameler ka
bul olunurdu. 1336, 1337 senelerinde her hangi 
bir mükellefin başına; sermayesini ihlâl edecek 
bir hâdise gelmiş ise, temyiz komisyonları bu hu
sustaki beyannameyi kabul etmiyor. Meselâ, 1335 
senesine kadar yapılan bu harb kazançlarından 
dolayı farzedelim ki, bir adamdan bin lira vergi 
alıyoruz ve halbuki bu adam 1336 - 1337 senesin
de ahvali harbiye dolayısiyle - faraza - değil harb 
kazançları, bütün mamelekini ve servetini kaybet
miş olsun, bu adamcağız, miadı geçtiği halde tem
yiz komisyonuna beyanname vermiyor, itirazda 
bulunamıyor ve diyemiyor ki : Efendi! 1336 sene
sinde şu ahvali harbiye dolayısiyle bütün serve
timi ve bütün mamelikimi kaybettim. Çünkü es
ki kanun mucibince temyiz komisyonları 1335 se
nesinden , sonrasına aidolan bu gibi beyanname
leri kabul edemiyor. İşte bu ikinci madde de tem
yiz komisyonlarına yeniden beyanname kabulü 
hususunda salâhiyet verilmesinin esbabı; 1335 se
nesinden sonra vukua gelen bu gibi ahvalden do
layı halkın komisyonlara müracaat edebilmesini 

I mümkün kılmaktır. 
MÜFİD Ef. (Kırşehir) — Evvelce beyan-

I name vermiş ise... 
MAZHAR MÜFİD B. (Devamla) — Versin 

efendim. Evvelce 1335 senesinden sonra vukua 
gelen ahval ve hâdisat için, temyiz komisyonları 

I iddia kabul etmiyordu. Evvelki kanun böyle idi. 
! İşte bu seferki kanunun şu maddesiyle bu mah

zur refedilmiş oluyor. Mükellefin; 1337 senesine 
kadar olan ahvalden dolayı da beyanname vere-

I bilecek ve temyiz komisyonları da kabul edecek.. 
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Evvelce meselâ 1336 senesinde bütün servetimi 
heder edecek bir hâdiseye hedef olmuşum. Ben 
bundan dolayı bir beyanname veriyorum. Hal
buki; temyiz komisyonu da diyordu ki, ben bu
nu kabul edemem. Neden! Çünkü 1335 senesin
den sonraya aittir diyordu. Biz bu ciheti refi ve 
izale için ve komisyon bu gibi ahvalden dolayı 
beyanname verenlerin müracaatını da kabul et
mesi için bu ikinci maddeyi vaz'eyledik. 

MÜFÎD Ef. (Kırşehir) — Evvelce beyanna
me vermiy enler, yeniden beyanname verirlerse... 

MAZHAE MÜFİD B. (Devamla) — Tabiî 
onlar hakkında da maddeler var... 

Asıl meseleyi arz edebildim mi efendim? Me
selâ 1336 senesinde düşman gelmiş. Şu olmuş. Bu 
olmuş. Bütün malını servetini kaybetmiş bir 
adam, bugün paraya muhtacım diyor. Ve fakat 
komisyon o adamın müracaatını 1335 senesinden 
sonraya aittir diye kabul etmiyordu. Bu ikinci 
madde ile 1335 senesinden sonraki ahval üzeri
ne müracaat edeceklerin müracaatlerinin kabulü 
hakkında komisyona salâhiyet verilmektedir. 

SUDÎ B. (Bayezid) — Defatiri ticariye di
yorsunuz. 

MAZHAE MÜFÎD B. (Devamla) — Müsaa
de buyurun daha o maddeye gelmedik. O başka 
maddedir. O maddeye gelince noktai nazarınıza 
cevap veririz. 

ABDURRAHMAN DURSUN B. (Çorum) — 
Efendim Harb Kazançları Vergisinin esasına 
dair bir şey söylemiyeceğim yalnız; bir hâdiseyi, 
bir memleketin şuunatını Meclisi Âlinize arz 
edeceğim : 

Malûmuâliniz esbabı malûmeden dolayı Zile 
kasabasında harik vukua geldi, tüecaran ve sair 
ahali bir şey kurtaramadılar, her şey yandı, kül 
oldu. 1 920 hane yandı ve o meyanda tüccaranm 
mağazaları, eşyayı ticariyeleri de tamamen yan
mıştı. Şimdi değil harb esnasında kazandıkların
dan âbâ ve ecdatlarından kazandıkları servet
ten mahrum olanlardan bugün Harfe Kazanç
ları Vergisi isteniyor. Halbuki onlaT perişan 
bir haldedirler. Bu vergi kendilerinden istene
rek cebir ve tazyik ediliyorlar. Ve onların bu
gün bir meskenleri bile yok. Kulübeler, virane
ler altında bulunuyorlar. Binaenaleyh bu hu
susta gerek ahali ve gerek mahallî hükümeti; 
bu Harb Kazançları vergisinin bunlardan isten
mesi ve tahsili mümkünsüzdür. Ve bunları af-
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fedin diye gerek Maliye Vekâletine ve gerek 
Büyük Millet Meclisine müracaatte ve pek çok 
istirham atta bulunuyorlar. Ben de ahali namı
na Meclisi Alinize rica ediyorum ve şöyle bir 
takrir takdim ediyorum ki : Bu harikten müte
essir olan ve bütün sermayelerini bu yüzden 
kaybedenlerden böyle tüccarlardan bu vergi ta-
lebedülmesin, affolunsun. Çünkü onlar da bugür 
oturacak meskene muhtaçtır. 

CEMÎL B. (Kütahya) — Malûmu âlinizdir-
ki, Harb Kazançları Vergisi tahminî olarak 
umumu bir milyon liradır. Büyük Millet Mec
lisi Hükümetinin ziri idaresinde bulunan alt
mış küsur sancağa (20) şer bin lira Harb Ka
zançları Vergisi takdir ettiğimiz surette bunun 
mecmuu yekûnundan bir milyon iki yüz bin 
lira hâsıl olmaktadır. Lâkin bâzı rüfckanın be
yanatına göre meselâ, Amasya sancağında (80) 
bin, Akşehir kazasında (40) bin lira, Konya 
Mebusu Vehbi Efendi Hazretlerinin akdemce 
beyan buyurduklarına nazaran yalnız feir şir
ketin (31) bin lira Harb Kazançları Vergisi 
verdiğini nazarı dikkate alırsak 4 - 5 milyon 
lira Harb Kazançları Vergisi olması âzımgelir. 
Bendenizi en ziyade mütehayyir eden bir me
sele varsa budur. Tabiî arkadaşlar mübalâğa 
söylemezler, her halde müştekiler de mübalâğa 
etmezler. Binaenaleyh Heyeti Celileyi bir hayli 
müddetten beri dûrudiraz meşgul eden bu me
sele hakkında tanzim edilmiş olan kanunu mah
susun birinci maddesi bendenizee çok munsı-
fane yapılmıştır. Bâzı rüfeka buyuruyorlar ki, 
meselâ; 1334, 1335, 1336 senelerinde zengin olup 
da bugün fakir olmuş olanlar vardır. Bunları ne 
yapalım? Efendiler, bir kaç fakir için bütün 
zenginleri af mı edelim? Bu lâyık mıdır? İn
giltere, Fransa devletleri galip mevkiinde iken 
onlar bile Harfe Kazançları Vergisi almış ol
dukları halde paraya ihtiyacı olan Hükümeti
miz niçin Harb Kazancı Vergisini almasın! 

RÎFAT B. (Tokad) — Onlar hakkiyle alır
lar... 

CEMİL B. (Devamla) — Mamafih bendeniz 
bir milyon liradan ibaret olan Harb Kazançları 
Vergisinde bir fazlalık göremiyorum. Bu me
seleyi o kadar uzatmıyalım ve vergiyi bu ka
nun mucibince kabul edelim ki, kanun hakika
ten munsifane yapılmıştır. (Müzakere kâfi, ses
leri) 
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liEİS — Buyurun Hüseyin Avni Bey, 

* 
HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Hasan 

Beyden sonra söyriyeeeğim. Miifid Efendinin 
söylediklerini tekrar edeceğim. Hasan Bey bi
zi bir kere ikna etsinler. Bizim sözıi-nüz gün-
bürtüye gidecek. Kendileri ikna ederlerse söz 
söylemem. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B.. — 
Birinci maddede affedilen cezalar mutlaktır. 
Tahakkuk etmiş, kesbi katiyet etmiş ne ka
dar mükellefin varsa hepsine tarh edilen ce
zalan yüzde otuza tenzil ettik. Cez<\ üç esas 
üzerine tarh olunur. Bir kere tarh komisyon
ları yüzde yüz ceza zammediyor. Diğer bir ih
timale binaen bir de - Encümen Mazbata Mu
harriri Mazhar Miifid Beyefendinin izah et
tikleri veçhile tafsilâta girişmiyorum - Verdiği 
beyanname ile hakiki temettü arasında yani 
komisyonun tahakkuk ettirebileceği farkın yüz
de ellisini ceza olarak ilâve ediyor. iTeüneüsü: 
Verdiği beyannamenin hilafı hakikat olduğu 
anlaşıldığı takdirde tekrar o cezaların üzerine 
yüzde on bir daha ilâve ediyor. Şimdi bu ka
nun ile bütün bu cezalar, kesbi katiyet etmiş 
olsun, olmasın. Yüzde (10) a tenzil ediliyor. 
Birinci maddenin ahkâmı budur. Ve umum mü
kellefine tahmil ediyor. Malûmu âliniz Harb 
Kazançları vergilerini yuvarlak bir rakam ola
rak ifade ediyorum. Kati değil. Meselâ; 8 - 10 
bin mükellefe vergi tarh olunmuş ise bunun 
bir kısmı maktu vergidir. Zaten 1337 senesin
de maktu olan kısmı derhal tahsil edilmiştir. 
Nısfı müterakki vergi ise bunun da nihayet 
(1 900) küsuru itiraz etmiştir. Mütebakisi tarh 
edilen vergiye muvafakat etmiştir. Bu, asıl iti
raz edenlerin, müterakki kısmının beyanname
leri üzerine muhtelif cezalar vazedilenlere ve
yahut vergilerinin miktarı fazla olanlara şâmil 
oluyor. Birinci madde arz ettiğim gibi mükel
lefine ceza tarh edilmiş ise alelûmum ceza yüz
de (10) a indiriliyor. Verginin aslı üzerinde 
eğer verilen beyanname, bidayet tarh komisyo
nunca. hakikata mutabık olmadığı ispat edil
miş ise vergi esasının yeniden tetkikini âmir
dir ki, bu da arz ettiğim gibi (1 900) küsur 
istida içerisinde nihayet bir, iki yüz muamele
den ibaret kalıyor. Birinci muamele, umumi ve 
nispeten oldukça, mahdut ve mukayyet eşhasa 
aittir. Bidayet tarh komisyonları meselâ Vehbi 
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i Efendi Hazretleri bir misal arz ettiler : Beıı-
J deniz aynı misali tekrar edeyim, Merkez Ko-
! misyonu o şirketin inhilâl ettiğine, infisah et-
{ tiğine ve hiçbir suretle malı olmadığına ve 

zarar gördüğüne ve o vergiyi ifa edeceğine dair 
hiçbir emval ve eşyası kalmadığına yakinen ka-

j naat etse bile kararname mucibince o vergi üze-
rinde tenzilât icrasına salâhiyeti yoktur. Meğer-

ı ki bu zarar 1332-1333-1334 senelerine ait bir 
zarar ve ziyan ola. Onun gayrı her hangi bir 
seneye aidolursa vergiden tenzilât icra ede-

! mez. Biz, ikinci madde ile komisyona daha vâ-
I si salâhiyet veriyoruz ki bu kabil olan muame-
I leler, yeniden beyanname almak suretiyle 
i 1336 - 1337 senelerine ait, esasen Harb Kazanç

ları Vergisi olduğuna binaen mükellefin harp-
i ten mütevellit zararı varsa komisyon bunu naza

rı dikkate alsın ve geçmiş senelere ait hesa-
i batı da yeniden tetkika salâhiyeti olabilsin. 
! Bu da arz ettiğim gibi elde mevcut (1 900) 
i küsur istidadan nihayet (150) (200) muamele-
| ye inhisar edebilir, fakat ikinci madde ise umu-
i ma şâmildir ve cezayı yüzde ona tenzil ediyor. 
| Cezaların yüzde ona tenziline saik olan şey 
j ise - yani bunu büsbütün de affedebilirdik - Fa-
İ kat biz paradan ziyade ceza cihetini iltizam et-
i tik. Hükümetin doğrudan doğruya neşrettiği 

evamire, kanuna riayet ederek beyannamesi-
i ni muntazaman vermiş veyahut evrak ve de-
ı f at iri tieariyesini komisyona arz etmiş olan

larla olmıyanlar arasında bir fark olması lâ
zım idi. Fazileti ahlikıyenin bir nispeti olmak 

! üzere yüzde on nispetinde ceza kelimesini bırak-
I tık. 
I MÜFİD Ef. (Kırşehir) — Efendim, 11a-
• san Beyefendiden bir şey soracağım. Muva-
j zenei Maliye Encümeni namına. Ma'zhar Müfid 
ı Beyefendi verdikleri izahatta, mükellef harb 
j seneleri haricindeki senelerirt zararını ispat 
J ettiği takdirde o senen elere ait zararlar na-
I zarı dikkate alınarak tarh komisyonlarının ka-
j rarı, temyiz komisyonlarınca tadil edilir, bu-
{ yurdular. Hasan Bey de buyuruyorlar ki : Şimdi 
i sinini sabıka içerisindeki zararlar ispat edil-
I diği takdirde temyiz komisyonunun böyle bir 
j vergiyi tenzile salâhiyeti yoktur. 

I MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. 
I — Salâhiyeti dahilindedir. İspat edildiği tak-
! dirde, zarar bir senede olmuş ise o seneye ait 
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ieıneilü nispetinde zarar tenzil edilir, dere
cesi ne olursa olsun. Bir misal ile il'ade 'ede
yim. Bir. tüccar her hangi bir sebepten do
layı 1334 senesinde (50) bin lira zarar görse 
ve bu da komisyonca tahakkuk etse .1334 sene
sine ait ticaretten Harb Kazançları Vergisine ne 
miktar ayrılmış ise Temyiz Komisyonu y;«!nız o 
miktarı tenzil edebilir. Onun haricinde bir şey 
yapamazdı. Halbuki 1332 - 1333 ten evvel ka
zançlar 1334 senesinde gitmiş, 1332 - 1333 senele
rine aidolan Harb Kazançları Vergisinin ma
hallî istifası kalmadığı halde komisyonun bu
nu tenzile salâhiyeti yoktur. Bu yeni kanun da
ha vâsi bir surette1, komisyona salâhiyet veri
yor ki; komisyon mutlak surette zarar ve ziya
nı nazarı dikkate alsın. 

HÜSEYİN AYNİ B. (Krzurum) — Elendim 
encümenin, mazbatası ve bugün şu şekle kalbo-
lunan bu madde ile zannediyorum ki; esas iti
bariyle yine yanlış bir yoldan yürüyoruz. Biz
de mevcut bir prensip var, ortada, bir kanun yok 
iken vergi tarh edilmiş ve beyanname vermiyen-
ler hakkında cezayı nakdî takdir edilmiş. Dâva
nın künhü gaibolmuş. Bir kere ortada bir ka
nun mevcut, değil iken. onun icrayı ahkâmından 
dolayı mesuliyet tevcih etmek ve bir ceza tâyin 
eylemek esasen doğry değildir. Bundan başka 
Hasan Fehmi Beyefendi birinci maddeye hü
kümetin evanıirine itaat edenlerle etnıiyenlerin 
arasında bir fark olmak üzere c/c 10 cezayı nakdî 
koyduk, diyorlar. Böyle bir kaide ve mukayese 
Jıic görülmemiş bir şeydir; ifayı vazife eden ile 
etmiyen arasında cezayı nakdî; rica ederim ce
zalar mugayereti kanuniyeye göre verilir, yoksa 
ikisi arasındaki farka göre değildir. Sonra Hü
kümetin her hangi gayrimeşru, kanuna müstenidol-
mıyan bir emrine itaat etmiyen bir adam '% 10 
veya yüzde bir ceza. ile tecziye edilemez ve öyle 
bir fark gözetilemez. Eğer Hükümetin emrinin 
meşruiyetini kabul etsek : O vakit cezayı yüzde 
bire. de tenzil et m eklik doğru olamaz. Aslen fa
sit olan şu şekil üzerine bina edilen şu cezanın 
ne kadar fâsidolduğu tezahür eder. Hattâ ikin
ci madde mükellefine bir hak veriyor, demin 
M'üfid Efendi Hazretlerinin buyurdukları gibi 
- ki, Hasan Fehmi Beyefendinin suallerine cevap 
vermediğine kaaniim. - İkinci maddede beyan
name vermiyenler ve hilafı hakikat beyanname 
verenler hakkında yeni bir müsaade kapısı aç
mak, evvelki bir muamelenin keenlemyekün ol

duğunu anlatmak ve bu muamelenin haksızlı
ğını tasdik etmek demektir. Bunun üzerine bir 
cezayı nakdînin tenzilen ipkasının yani % 10 a 
indiril m esinin bir yeri yoktur. Sonra burada baş
ka. bir nokta daha var, beyanname verenler ne 
olacaktır? Şimdi bu dâvanın butlanı bizee te
zahür ediyor. İş yanlış yapılmış... Beyanname 
verenler hakkında ne muamele yapılacak? Onlar 
da gayrikanuni bir muamelenin karşısında kal
mışlardır. Kanunun vücudu olmadığı bir zaman
da, kendilerine bir ceza tertibi korkıısiyie bu 
adamlar beyanname vermişler, belki bu komis
yon şimdi bunların da zarar ve ziyanını anlıya-
çaktır. Çünkü verginin tahakkukundan ve be
yannamenin itasından beri aradan iki sene geç
miştir. O zaman beyanname verdiğinden dola
yı bu adamın hakkı neden gözetilmesin? İhti
maldir ki, beyanname veren adam da ızrar edil
miştir. Ona dair ise burada bir kayıt mevcut 
değildir. Hükümetin, meşru emirlerine itaat za
ruridir. Esasen mutlaka aksi gayrikabili kabul
dür. Burada beyanname verenlerle vermiyenler 
arasındaki bu farkı arıyoruz da ; itaat ettiğin
den dolayı o adamın geçen müddet zarfında za
rar ve ziyana duçar olup olmadığını neden ara
mıyoruz? Halbuki ikinci madde ile dâvanın ba
tıl olduğu meydana çıkmıştır. Sonra ikinci mad
de ile beyanname vermiyenlerlc, hilafı hakikat 
beyanname verenlerin aslını arıyacağız. Bunun 
aksi olarak beyanname vermiş, zarar ve ziyan 
görmüş olanlara hiçbir kapı bırakmıyoruz. 

MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) — Bırakı-
yoııız efendim, madde onun içindir. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Devamla) — Müsaa
denizle maddeyi okuyayım : 

MADDİ»] 2. — Maddei sabıka mucibince be
yanname ita olunmamasından veya hilafı hakikat 
beyanatta bulunmasından dolayı bidayet tarh 
komisyonlarınca, tahkikata, müsteniden ve re'-
sen takdir olunan temettııatı safiye ile mükellef 
tarafından işbu kanunun tarihi neşrinden itiba
ren bir ay zarfında, sinini mükellefiyet içinde 
tuttuğu defatiri tieariyeye istinaden yeniden 
verilecek beyanname muhteviyatı Temyiz ko-
misyonhmnca re'sen tetkik ve tarafeynin beya
nat ve takdiratına göre hâsıl ettiği kanaat dai
resinde ittihazı karara, salâhiyettardır. Defati
ri tieariyeye gayrimüstenit beyanname mute
ber değildir. 
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MALÎYE VEKİLİ HASAN FEHMÎ B. — 

Reis Bey müzakere edilen birinci maddedir. 
Halbuki okunan ikinci maddedir. 

HÜSEYİN AVNl B. (Devamla) — Müsaade 
buyurun. Mazbata Muharriri Bey «maddede ka
pı bırakıyoruz» buyuruyorlar. Halbuki burada 
onu gösteren bir şey yoktur. O halde birinci 
maddeden cezayı nakdînin kamilen lağvı icabe-
der. Çünkü ikinci madde bunu âmirdir. Hiçbir 
zaman gayrimeşru emre itaat etmediğinden do
layı bir mükellef hakkında yüzde on ceza kalbül 
edilemez. Aynı zamanda ve ikisi arasında da 
mukayese farkı katiyen konamaz. 

MALİYE VEKÎLÎ HASAN PEHMÎ B. (Gü-
müşane) — Bendeniz zannediyorum ki; kanunun 
»heyeti umumiyesi (hakkında bundan evvelki cel
selerimizde müzakere cereyan ettiğinden bir da
kika için olsun, zühul olarak şimdi de tekrar 
iştigal etmiş oluyoruz. Bilhassa Hüseyin Avni 
Bey refikimizin kanunun esasen mevcudolmadığı 
ve bu verginin tahakkuku için Hükümete, Ma
liye Vekâletine o kanunun bir hakkı kanuni 
bahşedip etmediği (hakkındaki beyanatını tak
diri âlinize bırakacağım. 1336 senei maliyesinin 
Mart, Nisan aylarına ait İstanbul Meclisi Mebu-
sanınca yapılan son Avans Kanunu ki, 29 Şu
bat 1336 tarihli Kanunudur. Onun birinci mad
desi tahsisat verildiğini ifade ediyor. İkinci 
madde sureti sarfını gösteriyor. Asıl üçüncü 
maddeye dikkat ıbuyurulsun. «1334 senesi Mu-
vazenei Umumiye Kanunu ile bunun neşrinden 
sonra neşrolunan kavanine müsteniden Devletçe 
istifa edilmekte bulunan rüsum ve tekâlifin 
1336 senesi Mart ve Nisan mahları zarfında ci-
bayet ve tahsiline devam edilecek; yalnız Harb 
Kazançları hakkındaki Kararname Meclisçe mü
zakere ve tasdik ettirilineeye kadar bu Karar
name mucibince talhakkuk ettirilecek vergilerin 
tahsili tecil olunacaktır.» İşte bu tarihten evvel 
tahakkuk muamelesi varsa keenlemyekündür. 
Bu tarihten sonraki tahakkuk meşrudur, yalnız 
bu kanun, tahsilatı tecil etmiştir. Meclisi Ali
niz de bir maddei münferide ile tahsilata müsaa
de vermişti, ki o maddeyi hep biliyorsunuz, tek
rara 'hacet yoktur. Fıkrayı tekrar okuyorum. 
ıBica ederim, bu kanunun neşrinden sonra yapı
lan tahkik muamelesi yanlış mıdır? Aynı zaman
da bu kanunun neşrinden sonra (hilafı kanun bir 
tahakkuk yapılmış demek doğru mudur? An
cak tahsilatta hilafı kanun muamele var, deni-

.1338 C : İ 
lirse doğrudur. Ta ki Meclis açılıp, maddei mün-
ferideyi kabul edinceye kadar. Bu kanun tahak
kuka müsade veriyor. Fakat tahsili tecil ediyor, 
Meclisi Âlinin kabul ettiği maddei münferide 
ise Harb Kazançları Vergisi tahsil olunacak de
mekten ibarettir. Yani filân tarihli Avans Kâ
nunu mucibince tahakkuk ettirilen Harb Ka
zançları Vergisi tahsil olunacaktır, diyor. 
Evvelce de tahsili hakkında kabul buyur
duğunuz maddeyi dahi buna atfetmekle ve 
filân tarihli kanun mucibince Harb Ka
zançları tahakkuk ettirilecek demekle bunun 
meşruiyetini bir kat daha teyit ve tasdik ediyor. 
Esasen bir kararname değil, bir kanundur. Asıl 
kararname, vergi nasıl tarh ve tevzi olunur. 
Bunun hakkında bundan daha evvel neşredilen 
şeydir. Fakat İstanbul Meclisi Mebusanmca ya
pılan Avans Kanununa bir fıkra ilâve edilmekle 
bu kanunun neşri tarihinden itibaren muame
lesine şekil ve meşruiyet ve kanuniyet veril
miştir. Bugün mevcut kararnamedeki haksızlığı 
izale edebilecek nıkatı düşündük, tadilnameyi 
arz ettik. Bidayeten Meclisi Âlinin fıkra, fıkra 
madde, madde nazarı tetkikinden geçmiyen bir 
kanun üzerine tahakkuk ettirilen bir vergide 
elbette bu kadar teşevvüşat olacaktır. Binaen
aleyh mesele meşrudur. Gayrimeşru değlidir, bu 
kanun mevcut oldukça meşruiyeti pek tabiîdir. 
Bundan evvel yapılmış tahakkuk muamelesi olsa 
idi Hüseyin Avni Beyin beyanatı doğru olabi
lirdi Fakat bu kadar tabiî olsa keenlemyekündür. 
Lâkin bu kanunun neşrinden sonra olanlar tabiî 
meşru ve kanunidir. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Tahak
kuk neye derler efendim, tahakkuk meselesi 
cezayı müstelzim midir? 

HASAN FEHMİ B. (Devamla) — Meseleyi 
anlıyabilmekliğiniz için 1336 Avans Kanununun 
3 ncü maddesini tekrar okuyayım. (Tekrar okun
du) bu kararname İstanbul Meclisince kabul 
edilmiş olduğu gibi Büyük Millet Meclisi dahi 
bu Kararnamenin bir madde ile meriyetini kabul 
etmiştir. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Fakat 
cezayı nakdîyi istilzam etmez, efendim. 

HASAN FEHMÎ B. (Devamla) — Onu ar
tık hukukıyûn tasrih etsinler. 

ZAMİR B. (Adana) — Arkadaşlar; bu Harb 
Kazançları Vergisinin tahsiline dair olan Kanu-

— 284 — 



î : 89 23-8 
mm birinci ve ikinci maddeleri - zannıma göre -
maksadı tamamiyle temin etmiyor. Çünkü 1336 
senesinde verilen beyannameler esas ittihaz edil
miyor. Hilafı hakikat beyanname verenlerle, 
vermiyenler hakkında bir de cezayı nakdî isteni
yor. Rica ederim, 1336, 1337 nihayetine doğru 
hilafı hakikat beyanname tanzim eden tücaranm 
hiçbir serveti kalmadığı tahakkuk ederse cezayı 
nakdî meselesi ne olacak? Yani, halen hiç, ser
veti kalmamış olan adamlardan da cezayı nakdî 
alacak mıyız? Bendeniz burasını anlıyamıyo
rum. 

MAZHAR MÜFlD B. (Hakkâri) — Vergiyi 
almıyacağız ki cezayi alalım. 

.ZAMÎR B. (Devamla) — Ama beyefendi, 
burada bir kanun yapıyoruz. Bunu tesbit etmek 
lâzımdır. 

MÜFÎD Ef. (Kırşehir) —• Efendim bendeni
zin maruzatıma göre Hasan Beyefendi, Hüseyin 
Avni Beyefendi de bendenizin fikrine iştirak 
ettiğinden dolayı ikimize verdikleri cevaba dair 
bâzı izahatta bulunacağım. Kendileri Avans Ka
nununun üçüncü maddesiyle ispatı müddeaya 
kıyam ettiler, istanbul Meclisi Mebusanınca ya
pılan Avans Kanununun üçüncü maddesinde 
gösterilen iki fıkra, ki birisinde bu verginin ta
hakkuku yapılacak, ikincisi ise verginin tahsili 
tecil olunacaktı şeklindedir. Bu maddei kanuni-
yeden bilistifade Harb Kazançları Vergisinde 
kanun olmayıp da yalnız kararname şeklinde, 
bulunan ve bu gibi vergilerin tarh ve tanzimin
de Kanunu Esasi ile kararname neşir ve ilânı 
memnu bulunan bir kanuna istinaden tahakkuk 
ettirilen bir verginin; ve o verginin tahakkuku 
hususunda verilmesi lâzımgelen beyannamenin 
hilafı hakikat olmasından veya miadında veril
memesinden dolayı kezalik hükmolunan cezai 
nakdînin yüzde ona tenzilini iddia ediyorlar ve 
bu da bir kanuna müstenittir diyorlar. Rica ede
rim, istanbul Meclisi Mebusanınca bu Harb Ka
zançları Vergisi hakkındaki hükümetin neşir 
ettiği bu kararnameyi, Meclisi Mebusan içtima 
eder etmez, böyle bir kanunun, böyle bir karar
namenin neşri katiyen doğru değildir ve bu 
vergi hakkında kararname tatbik edilmiyeeek-
tir diye bir maddei kanuniye yapmıştır ki o 
maddei kanuniye de meydandadır. Ondan sonra 
ikinci Avans Kanununun üçüncü maddesinin bir 
fıkrasında da, bu vergiyi katiyen tahsil etme
yiniz diyor. Ne vakta kadar? O kararname - ki 
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kanun değil - Meclisi Mebusnaca tetkik ve tas
dik edilinceye kadar diyor. Onun içindir ki şim
di Meclisi Mebusanca tetkik ve* tasdik edilince
ye kadar tahakkuk ettirilen veya ettirilmesi farz 
olunan bu verginin tahsilini meneden bir 
maddei kanuniye, esasen ortada bir kanun mev
cut olmadığını alenen ve sarihan beyan etmek
tedir. Diyor ki : Böyle bir kanun yoktur ve yine 
bu kanun mucibince o kararname ancak Meclisi 
Mebusanca tetkik ve tasdik edilmeyince tahak
kuk eden vergiyi tahsil etmeyin. Sonra bu, 
Büyük Millet Meclisine geliyor. Bu Harb Ka
zançları Vergisi hakkında iki maddei kanuniye 
var. Birisi diğer Temettü vergileri gibi defaten 
tahsiline dair maddei kanuniye diğeri de tah
silini tecil eden maddei kanuniyedir. Rica 
ederim! Tahsilinin tecilini esas itibariyle 

j kabul «den bir Meclisi Mebusan ve yine tah
siline devam olunmasını kabul eden bir Mecli
si Millî... iki Meclisin kanunları yekdiğeri ile 

| tearuz ediyor mu? Etmiyor mu? (Ediyor sesleri) 
ve tahsilini tesri için yaptığımız maddei kanuni-
yede evvelkini fesih ve ilga ettiğine dair bir kayıt 
var mıdır? Ve kanun da bu sarahati cânıi midir? 
(Asla sesleri) cami olmayınca ortada iki mesele 
var. Birisi bu verginin eski tahkik üzerine tah
silinin iktizası, diğeri de, bu verginin kararname 
üzerine tahsilinin men'i. Mâni ile muktazi tearuz 

I ettiğinde hangisi tercih olunur efendim? Vergi
nin tahsilinin tehiri nedir? Sorarını. Verginin 
tahsilinin tehiri hakkında istanbul Meclisi Mebu-
sanmm yaptığı maddei kanuniye nedir? Mâni
dir. Bizim yaptığımız maddei kanuniye ise muk-
tazidir. Mâni ile muktazi tearuz ettiğinde han
gisi tercih olunur? Mâni tercih olunur. Binaen
aleyh buralara gitmiyelim. 

HASAN B. (Trabzon) — Medrese değil bu 
hocam, bunda ne mâni vardır, ne de muktaza. 

MÜFÎD Ef. (Devamla) — Hasan Beyefendi, 
her kanun esasatı fıkhiyeye müsteniden yapılır. 
Şimdi birinci maddede gösterilen cezayı nakdî
ye gelince; bunun yüzde ona tenzilini icabettiren 
esbabı mucibe nedir? Buna dair bir esbabı mucibe 
yoktur. Beyanname vermemiş veyahut hilafı ha
kikat beyanname vermiş olanların cezayi nakdî
lerini minhaysilmecmu kaldırarak yüzde ona in-

I direceğiz. Ne sebebe mebni? Neden? Bu hususta 
evvelki komisyonun takdiratmda bir hata mı ol-

| muştur, ne olmuştur? Gadir mi, zulüm mü olmuş-
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tur? Neden olmuş? Bundan dolayı mı bunu yüz
de ona indireceğiz? Adalet yapılacaksa öyle yal
nız tahakkukuna mahsus bulunan bir maddei ka-
nuniyenin fıkrasiyle cezayı nakdî caiz olmadığın
dan cezayı nakdînin kamilen ilgası adaleti muhik -
kadır. Binaenaleyh; cezayi nakdîlerin kâffeten 
ilgasına dair bir de takrir yeriyorum. Bunun da 
kabulünü rica ederim. 

REİS — Efendini; müzakerenin kifayetine 
dair biı- takrir vardır. (Kâfi sesleri) 

Riyaseti Gel il ey e 
Birinci madde hakkında müzakere kâfidir. 

İkinci maddeye geçilmesini teklif eylerim. 
23 . VIIE . 1388 

Yozgad 
'Feyyaz Âli 

REİS — Efendim müzakereyi kâfi görenler 
lütfen ellerini kaldırsın. Birinci madde hakkında 
müzakere kâfi görülmüştür. 

Bir tadil name. vardır. Fakat evvelâ Dursun 
Bey biraderimizin bir takriri vardır. 

Riyaseti Oelileye 
Zile lıariki malûmunda mağaza ve eşyayı ti-

eariyeleri malı volan ve simdi perişan bir halde 
sermayesiz kalmış bulunan tücearanm Harb Ka
zançları Vergisinden affını teklif eylerim. 

Corum Mebusu 
'Dursun 

REÎS — Bu tabiî lâyihai kanuniye meselesi
dir. Bunun için lâyiha yermek lâzımdır. Takriri 
reye koyamam. 

Riyaseti Celi leye 
İşbu kanunun birinci maddesinin berveçhi zir 

tadilini teklif eylerim : 

Madde 1. •— Bidayet tarh komisyonlarınca ta-
lebolunan beyannameyi vermiyeııler veya hilafı 
hakikat beyanname verenler için 14 Kânunuevvel 
1335 tarihli Kararnamenin 18, 21, 22 nci mad
deleri mucibince zammedilen cezaların mecmuu 
ilga olunmuştur. 

Kırşehir Mebusu 
Müfid 

REİS - - Birinci maddeyi Müfid Efendinin 
takriri veçhile kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsın. (Tâyini esami lâzımdır sesleri) Ekseriyet 
vardır, kabul edilmiştir. 
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Efendim ikinci maddeyi okuyoruz : 

MADDE 2. — Maddei sabıka mucibince be
yanname ita olunmamasından veya hilafı hakikat 
beyanatta bulunmasından dolayı bidayet tarh ko
misyonlarınca. tahkikata müsteniden ve re'sen tak
dir olunan temettü atı safiye ile mükellef tarafın
dan işbu kanunun tarihi neşrinden itibaren bir 
ay zarfında sinini mükellefiyet içinde tuttuğu 
def at iri ticariyeye istinaden yeniden verilecek be
yanname muhteviyatı temyiz komisyonlarınca 
re'sen tetkik ve tarafeynin beyanat ve takdiratı-
na göre hâsıl ettiği kanaat dairesinde ittihazı ka
rara, salâh iyettardır. Def at iri. ticariyeye gayri-
müstenit beyanname1 muteber değildir. 

REİS — İkinci madde hakkında söz istiyen 
var mı? 

MEHMED VEHBİ Ef. (Konya) — Efendim 
bu madde hakikaten iyi düşünülmüş ve iyi yapıl
mış. Bu maddenin aynen kabulünü teklif ede
rim. Yalnız Maliyi" Vekâleti, İm kanunu derhal 
defterdarlar ve muhasebeciler vasıtasiyle ve ga
zetelerle neşredip herkese duyursun. Bu madde 
her halde iyi yapılmış, kabulünü teklif ediyo
rum. 

NEBİL Ef. (Karahisarı Sahih) — Reis Bey 
yalnız bir ciheti sual edeceğim. 

REİS — Efendim mazbata, muharriri kür
süye çıksın da ondan sonra sorarsınız. 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ MAZ
BATA MUHARRİRİ MAZHAR MÜFİD B. 
(Hakkâri) — Efendim burada defatiri ticariye 
kelimesi vardır. Bunun zapta geçmesi için bâzı 
mâruzâtta bulunacağım. 'Encümenin fikri bu
dur. Ve Maliye Vekili de muvafakat etmiştir. 
Malûmu ihsanınız, defatiri ticariye deyince ka
nunu ticaretteki malûm olan defatiri ticariye 
demek değildir. Kanunu ticaretteki defatiri 1i-
cariyenin her sayfasının nihayeti tasdik ettiri
lecek. Halbuki mesele bu değildir. Bu zapta 
geçsin. Defatiri lieariyedcn maksat, elyevm 
tüccarın kullandığı defatirdir, yoksa kanunu 
ticaretteki defatir değildir. 

NEBİL Ef. (Karahisarı Sahil)) — Müsaade 
buyurursanız bir şey soracağını. Arz edeceğim 
noktalardan birisine M'azhar Müfid B. cevap) 
verdiler. Yalnız bir nokta kalıyor ki; «Sinini 
mükellefiyet içinde tuttuğu» tâbiri var. Bu si
nini mükellefiyetten maksat, demin beyan bu
yurdukları gibi «1333, 1334 1335» seneleri de-

9 
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fatiri ticariyesi midir? Yoksa «1336. 1337 se- ı 
nelerim de dâhil midir? Burasını izah buyursun
lar. Sinini mükellefiyet deyince «1333, 1334, 
1335 soneleri» olmak lâzımgelir. 

MAZHAR MÜFİT) B. (Hakkâri) — Efendim 
1336 senesindeki zararını gösteren, beyan eden 
bir tüccar, elbetteki 1336 senesindeki defterini 
gösterecektir. Sinini mükellefiyetten maksat, 
- zaten kanunun vaz'mdan maksat da budur -
1333, 1334, 1335 senelerinde fevkalâde kazanç 
yapanlar hakkında bir vergi konmuştur; onla
ra, tarh olunmuştur. Sinini mükellefiyet de
dik miydi; 1333, 1334, 1335 seneleri defatiri ti-
eariyeleri anlaşılır. Halbuki 1336 senesi defatiri 
ticariyesi, 1337 senesindeki defatiri tieariyeleri 
için itirazları bulunursa bunlar hakkında ne ya
pılacaktır? (Hiçbir şey olamayacaktır sadala-
rı) 

MüVAZENEİ MALÎYİ] ENCÜMENİ REİSİ 
ALİ CENANİ B. (Gazianteb) — Efendim bir 
mazbatamız vardır. Bu mazbatada bu cihet izah 
olunmuştur. Bu kanun bittikten sonra o maz
batayı okursak o mazbatada nasıl hareket edi
leceği gösterilmiştir. Binaenaleyh bu mazbatayı 
okuyalım. 

SÜLEYMAN SUDİ B. (Bayezid) — Efen
dim malûmu âliniz taşrada hiç kimse defter tut
maz. (300 - 500) lira sermayesi vardır. Bu gi
bi okuryazar olmıyan adama, (300 - 400 lira
lık) bir esnafa ne suretle vergi tarh edilebile
cek? 

MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) — Efendim 
bu vergi öyle taşrada 300 - 400 liralık bir bak
kaldan alınacak değil. Harb Kazançları Yergi
sini, filânca, bakkaldan alacak değiliz. 

RAGIB B. (Kütahya) — Efendim bu madde
de her hangi bir mazeretle ve bilhassa memle
ketin işgali dolayısiyle defterleri yedinde bu-
lunmıyanlar hakkındaki hüküm meskût-
tur. Maddede ona dair bir şey yoktur. Memle
keti meşguldür. Evrakı burada derdesti tetkik
tir. Mutlaka buna dair maddeye bir şey konul
malıdır. 

NEBİL Ef. (Karahisarı Sahil)) — Etendim 
müsaade buyurunuz. Mazbata Muharriri mak
sadımı anlamadılar.-İzah edeyim. 

REİS — Efendim Encümen Reisi izah ede- ı 
cek. 
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ALİ CENANI B. (Gazianteb) —. Efendim 

bu, mesele; Ömer Lûtfi Bey ve riifekasmm bir 
takriri üzerine encümende bir mazbataya rap-
tolunmuştur. Tabokındu, tevzi edildi. Eğer bu 
mesele Heyeti Celilenin tasvibine iktiran eder 
de encümene havale edilirse mazbata izah edil
miş olur. O halde arzu ederseniz bendeniz maz
batayı okuyayım. Harb Kazançları Kararname
sinde mevzuubahsolan sinini' mükellefiyet 
1332, 1333, 1334 seneleridir. Bilâhara Maliye Ve
kâletince tanzim edilmiş olan talimatnamenin 
12 nei maddesinde 1335 senesi zarfında serveti
ni kamilen veya kısmen ifna'etmiş olduğunu 
ispat eden mükellefin için, bu noktanın nazarı 
dikkate alınması icabedeceğini talimatname 
sarahaten gösteriyor, Encümeniniz, madem ki, 
muamele şimdiye kadar ikmal ve itmam edilme
miştir, mükellefinin 1336 ve 1337 senelerinde-
ki zararlarının da nazarı dikkate alınmasının 
icabedeceğini bu mazbatada irâe etmişti. Binaena
leyh Heyeti Celile 1337 senesi gayesine kadar 
mükellefinin harb dolayısiyle veya sair suret
le servetin? kaybettiğini vesaik ve defatir ile 
ispat edenlerin müracaatlerinin nazarı dikkate 
alınmasını kabul edecek olursa Maliye Vekâle
ti, o suretle hareket eder. Ve merkez komisyon
ları bu bapta vâki olan beyannameleri, itirazatı 
nazarı dikkate alır. 

REİS — Efendim başka söz istiyen yok... 
MUSA KÂZIM Ef. (Konya) — Müsaade bu

yurunuz efendim, bir kelime arz edeceğim. 
Efendim, Nebil Efendinin suali halledilmedi. 
Sinini mükellefiyet; kararname ile olan mü
kellefiyettir, Yani 1334, 1335. 1336, 1337 dir. 
Sinini mükellefiyet eğer Meclisi Âlinin tah
kikine karar verdiği tarih ise bundan üç ay 
evvel olmuştur. Mesele müşevveş kalıyor. Mu
hasebeciler, sinini mükellefiyeti doğrudan 
doğruya kararnamenin tarihi neşri olan 1332, 
1333, 1334 senelerine hamledecekler. 1335, 1336, 
1337 senelerindeki zarar ve ziyanı nazarı itibara 
almıyaeaklardır. Halbuki en büyük zararlar 
bu senelerde oluyor. Verginin mânası, mevcut 
tan. bir miktarını almaktır. Gerek âdiyen ve 
gerekse harb dolayısiyle tacir ziyan etmiş, ya 
bütün servetini veya bir kısmını zayi etmiş ise, 
mütebaki servetini vergi diye alıp da onu bütün 
bütüne muattal bir halde bırakmak doğru de
ğildir. Bugün; beyanname istemek ve itirazatı 
yeniden tetkik etmek ve merkez komisyonuna 
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az - çok kanaatle hüküm verebilmek salâhiyeti 
bahsedilirken; sinini mükellefiyet ile takyide-
dilirse, hiçbir şey yapılamaz; 1333, 1334, 1335 
senelerine münhasır kalır; sinini mükellefi
yet. 1336, 1337 senelerinin zararları nazarı itiba
ra alınmaz. Binaenaleyh, 1336, 1337 seneleri de 
nazarı itibara alınmalıdır. Muvazenei Maliye 
Encümeni Reisi de bunu kabul ediyor. 

NEBİL E t (Karahisarı Sahib) — Mazbata 
reye konur, nazarı dikkate alınırsa. 

REÎS — Reye koymaya lüzum yok, zapta 
geçti. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. 
(Gümüşane) — Efendim, mazbatanın reye kon
masına lüzum yok. Yalnız 1336, 1337 senelerinin 
zararlarından maksat, harbden mütevellit za-
rarlarsa tabiî lâzımdır; nazarı dikkate alına
caktır, elzemdir, zaruridir. İsterseniz bunu 
tasrih edin. Bendeniz, zapta geçmek üzere tas
rih ediyorum; fakat mutlaka harbden mütevel
lit değil de, vergi almadığımız senelere ait ise, 
her hangi sene vergisinden mahsubedelim der
seniz zannederim ki, gayritabiî bir hal ihtas et
miş olursunuz. Vergisi yok, zararı var. Harbden 
mütevellidolan zarar, 1336 da da 1337 de de, 
1338 de dahi olsa nazarı dikkate almak ve ver
giden tenzilât icra etmek lâzımdır ve böyle ya
pılacaktır. 

MUSA KÂZİM: Ef. (Konya) — Efendim, 
bir zararın harbden veyahut esbabı saireden 
mütevellidolduğunu tetkik ve tahkik edebilmek 
için, âlim bir mahkeme olsa bile bunun içinden 
çıkamaz. Bir tacir zararın vukuunu ispat ede
bilirse ona (Bravo!..) kanaatiyle hükmedilir. 
Bunun harbden mi mütevellit, yoksa esbabı 
saireden mi mütevellidolduğuna hükmetmenin, 
'bunu t eh ik etmenin imkânı yoktur. Çünkü 
esbabı saire ile zarar etmiş ise maznllah ona 
hiçbir diyecek yoktur. Şüphesizdir ki, zararlar
da harblerin tesiri vardır. Fakat bunların tesi
rini ispat etnıiye ve bu tesirin derecesini tâyin 
etmiye ve zararların harbten mütevellidolduğu
nu bir komisyonun tetkik ve tahkik edebilme
sine imkân yoktur. Bu muameleyi hususi bir 
mahkemeye de koysak bunu tetkik etmeye, bu
na esbabı subutiye bulmaya imkân ycktur. Bi
naenaleyh alelıtlak harbten mütevellit zarar ve
yahut sair hususattan mütevellit zarar olarak 
ikiye tefrika imkân yoktur. Zarar zarardır. 
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Vergi mevcuttan alınır. Vergi almak demek 
servetin membamı kurutmak ve tamamen sön
dürmek demek değildir. Şu halde zarar gerek 
harbten mütevellidolsun ve gerek esbabı saire
den olsun. Bunu tetkika mahal yoktur. 1336 -
1337 de bunu böyle kabul edelim. 

REİS — Efendim, başka söz istiyen yok. 
Şimdi bir tadil teklifi vardır. Onu okuyalım. 
Adana Mebusu Zekâi Beyin teklifi: 

Makamı Riyaseti Celileye 
İkinci maddedeki sepki raptı muhafaza için 

(İttihazı karara salâhiyetterdır.) fıkrası yeri
ne (İttihazı karar olunur.) demek lâzımgelir. 
Olveçhile tashihini teklif eylerim. 

Adana 
Zekâi 

Riyaseti Celileye 
Derdesti müzakere kanunun ikinci madde

sinin (Bir ay zarfında sinini mükellefiyet 
içinde tutuğu) fıkrası yerine (1337 senesi niha
yetine kadar) fıkrasının ikamesini teklif ey-
terim. 

Karahisarı Sahib 
Nebil 

REİS — Şimdi efendim, birinci tadil tak
riri, bir fıkranın (ittihazı karara salâhiyettar-
dır.) yerine (İttihazı karar olunur.) tarzında 
tadilini teklif ediyor. Bu tadili kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir, ikinci ta
dil teklifi efendim: 

(Nebil Efendinin tadil teklifi tekrar okun
du.) 

REİS — Efendim, bu tadili kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Reddedildi, efendim. Mad
deyi tekrar okuyoruz. 

NEBİL Ef. (Karahisarı Sahib) — Mazba
ta Muharriri Beyin söylemiş olduğu şekil ile 
bunun hiçbir farkı kalmıyor. 

REİS — Müsaade buyurun efendim, mese
le bitmiştir. Şimdi bu hususta başka bir mua
mele yapamam. 

MADDE 2. — Maddei sabıka mucibince 
beyanname ita olunmamasından veya hilafı ha
kikat beyanatta bulunmasından dolayı bidayet 
tarh komisyonlarınca tahkikata müsteniden ve 
re'sen takdir olunan temettüatı safiye ile mü
kellef tarafından işbu kanunun tarihi neşrin
den itibaren bir ay zarfında siniin mükel-
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lefiyet içinde tuttuğu defatiri ticariyeye istina
den yeniden Yerilecek beyanname muhteviyatı 
temyiz komisyonlarınca reVen tetkik ve tara
feynin beyanat ve takdiratına göre hâsıl ettiği 
kanaat dairesinde ittihazı karar olunur. Defa
tiri ticariyeye gayrimüsterıit beyanname mute
ber değildir. 

REİS — Efendim, ikinci maddeyi reyi âli
nize vaz'ediyorum. Kabul edenler iûtlen el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Merkez Temyiz Komisyonun
ca bittetkik kısmen veya. tamamen tasdik olu
nan vergilere cezaen hiçbir şey zamm.olunamaz. 

REİS — Üçüncü madde hakkında söz isti-
yen var mı? 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) Oluna
maz yerine olunmaz denmesi lâzımdır. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. — 
Olunamız yerine olunmaz konacaktır-, Reis Bey. 

REİS — Efendim, Maliye Vekili üçüncü 
maddedeki; (olunamaz) kelimesinin, (olunmaz) 
suretinde tadilini teklif ediyor. Reyi âlinize 
vaz'ediyorum. Üçüncü maddeyi (olunmaz) su
retinde tashih ile kabul edenler lütfen e! kal
dırsın. Üçüncü madde kabul edilmiştir. 

MADDE 4 . - 9 Mayıs 1.338 tarihli Kanun 
mucibince müteşekkil merkez Temyiz Komisyo
nuna ticaret odasınca intihabedilecek iki aza
nın yerine Büyük Millet Meclisi iktisat ve 
Muvazenei Maliye encümenlerince âz<darından 
birer zat tefrik ve intihabolurıur. 

NEBIL Ef. (Karahisan Sahih) — Efendim, 
dördüncü madde ile Temviz Komisyonuna 9 
Mayıs 1338 tarihli Kantin mucibince ticaret 
odasından da iki âza veriliyor. Bugün ise o iki 
azanın yerine Meclisi Âlinin İktisat ve Muva
zene encümenlerinden iki âza verilecektir. Ri
ca ederim bu doğru mudur? Bir kere ben şunu 
anlıyamıyorunı. Meclisten gidecek âza ne dere
ceye kadar «haizi salâhiyettir. Bunlar hariçten 
bir reisin tahtı riyasetinde içtima edeceklerdir. 
(Yok, öyle değil sadaları) Müsade buyurunuz. 
Diğer bir reisin tahtı riyasetinde içtima edecek
ler, karar ittihaz edeceklerdir. Şayet bizim Mec
listen iştirak edecek arkadaşlar oraya devam et
mezlerse kim bunları devama mecbur edecek, 
kim devamlarını emredecek? İkinci kanun mu
cibince ücreti huzur namiyle yevmiye beşer lira 
alacak oradaki azalar. Acaba 'bizim Meclisten de 
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gidecek azalara ücreti huzur olarak yevmiye 
verilecek midir? Bu da meskûttur. Bendeniz 
bu maddenin tayyını teklif ediyorum. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. — 
Efendim ticaret odasından istenilen azaların 
ikisinin birinci defa , diğer ikisinin ikinci de
fa, üçüncünün üçüncü defa istifa ettiklerini ev
velce arz etmiştim. Ticaret odasında âzalarm 
adedi namütenahi değildir. İkisi de Bidayet 
Tarh Komisyonunda bulunmuştur. Temyiz Ko
misyonuna tabiî devam edemez. Reisin tâyini 
ise; komisyon heyeti meyanından tefriki Mali
ye Vekâletine aittir. 'Maliye Vekili Büyük Mil
let Meclisi Âzasından komisyonda âza olarak bu
lunan bir zatı elbette nazarı dikkate alır. Me
murinden veyahut şuradan buradan bittabi reis 
int mabet miyeceğiz. Bunu siz de tasdik buyurur
sunuz. Pek tabiî olarak Meclisi Âliden istenilen 
âzanm birisi reis olacaktır. Maliye Vekâleti ri
yaseti mutlaka Meclisi Âli âzasından birisine 
verecektir. İki âzanm «biri reis, diğeri bittabi 
âza olarak kalacaktır. Bu pek tabiîdir. Aslı 
kararnamede reisin Maliye Vekâleti tarafından 
tefriki musarrah olduğundan burada bu sâkit 
geçildi. GVIamafi'h, biri reis, diğeri âza olarak 
iki zattan burada tasrih edebilirsiniz. Bunda da 
bir beis yoktur. Yani bendenizce bu cihet mad
dede tâyin edilse de edilmese de neticei muame
le odur. Ticaret odası azaları gelmiyorlar ve 
gelmiyeeeklerdir. Bu mükerrer istifaları göste
riyor ki; bu vazife mühmel kalacak ve gelmi
yeceklerdir. . Ticaret odası azalarına ücreti hu
zur verildikçe istifa vukubulursa... (Esbabı var
dır sesleri) Efendim esbabı ne ise. izah ediniz 
rica ederim. 

ET ACİ ATIP Ef. (Ankara) — Bu adamlar 
bu kanunu kabili icra görmüyorlar. Âdil bir 
kanun olsa istifa etmezler. Mademki şimdi ka
nun tadil ediliyor, ıslah ediliyor, bittabi istifa 
etmezler. 

MALtYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. 
— Meselâ diyorlar ki : Biz Konya'dan ve saire-
deıı gelen şeylerin derecei servetlerini bilmi
yoruz. Halbuki; elde mevcut kararname kanun 
talimat mucibince onlar onu bilmekle mükel
lef değil. Onun itiraznamesiyle bidayet tarh 
komisyonunun, tanzim etiği esasata göre yani 
defter üzerinde tetkikatmı yapacaktır. Merkez 
Komisyonu, bidayet tarh komisyonları gibi mü
kellefinin vaziyeti maliyesini bilemez. Tabiî 
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her hangi bir komisyon olsa da bunu bilemezr. 
Binaenaleyh tarh komisyonunun tanzim ettiği 
esasat üzerine tetkikatını yapacak. .Mamafih; 
§imdi bu maddeye tevfikan, yeniden tetkikata 
salâhiyet verildi. Ve belki mahallerinde mali
ye müfettişleri vasıtasiyle tahkikat da yaptırıla
bilir. Yine talimatın bir maddesi mucibince 
buna dair ahkâmı katiye 'mevcuttur. Maliye 
mfettişleri de tahkikata memur edilebilir. Ye
niden bu ikinci maddeye müsteniden tahkikat 
yapılabilir. Bu itibarla bu iki âza devam et
medikleri takdirde yine komisyon içtima ede
mez. Yeni bir şekil diye tekrar huzuru âlini
ze gelmektense; Meclisi Âli müstemirdir. tki 
âza devam eder ve bu vazife de ifa edilmiş olur. 
Binaenale^ih; ticaret odaları azaları kalsın. Bun
lar gelmezlerse kuvvei müeyyidesi nedir? Fa
kat; Meclisi Âliden alınacak azalar gelmezler
se Meclisi Âliye şikâyet ederim. Onlar gel
mezse diğer ikisini verirsiniz. Onlar da gel
mezse diğerlerini verirsiniz. Mutlaka devam 
eden pulunur. Fakat ticaret odasının âzalarının 
adedi sekiz veya ondur, ikisi tarh komisyo
nunda bulunmuştur. Diğerleri de istifa etmiş
tir. Bugün kimi alacağız? 

REFÎK ŞEVKET B. (Saruhan) — Eten
dim bir defa mebus arkadaşlarımızı böyle malî 
ticaret muamelâtına, kılükali mucibolacak böy
le işlere karıştırmamak lâzımdır. Bilhassa ça
lıştığından dolayı ücreti huzur almak gibi şe
ref ve haysiyetimizle ve iştigal ettiğimiz va
zifenin yüksekliğiyle kabili telif olmıyan böy
le bir işi bir arkadaşımıza yükleterek onun 
zati ve meslekî şeysi üzerinde lâf söyletmiye-
lim. Bu noktai nazardan bendeniz mebus ar
kadaşlarımıza bu vazifenin tahmil edilmemesi 
taraftarıyım. Heyeti Muhteremeye şurasını 
da arz etmek isterim ki Ankara 'daki Ticaret 
Odası âzalarının vazifeye devam etmemeleri 
umumi olması icabeden bir kanunun bir hâdi
seye tâbi olması demektir ki - soruyorum ar
kadaşlara - bu azaların vazifesi hitam bulur da 
diğerleri gelmek isterlerse Ali Efendinin, Ve
li Efendiniıi lıer hangi bir mütalâai şahsiyeye 
binaen gelmemesi bir kanun tadiline esbap teş
kil edecek olursa gelmemesini mucip esbabı şah
siye Kanunun ademitatbikıne sebebi hakiki 
olamaz. Şurasını da arz edeyim : Olbaptaki ka
nun mucibince bvt komisyonda zannederim müs
teşar bulunacak, bilmem müdür bulunacak, ti-
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earet odasından da iki âza bulunacaktır. Tica
ret odasından iki âzanm bulunmaması komisyo
nun ifayı vazife etmesine mâni midir? 

MUSA KÂZIM Ef. (Konya) — Mânidir. 
KEFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Mâni ol

maması lâzımgelir. Heyeti muhteremeye en gü
zel misalini arz edeyim. Meselâ bir meclisi ida
reye filân müntahap âza gelmediği halde mec
lisi idare yine icrayı vazife ve ittihazı karar ey
ler. Umura devletin ifası kendisine vazife tah
mil edilen zatın mutlaka vücuduna tevakkuf et
mez. 

EMlN B. (Erzincan) — Münhal vukubulur-
sa mecalisi idare azaları tâyin olunur. 

' REFÎK ŞEVKET B. (Saruhan) — Münhal 
değildir, imkânı kanuni olmadığı halde bir ka
nunun imâli ihmalinden, Devlet umurunun niye
ti ademi rüyetinden evlâ olmasından dolayı mev
cut. âza ile, ekseriyetle iş görmek gayet tabiî ve 
gayet doğrudur. Hattâ kanun mucibince mua
melâtı ticariyedeki vukufuna binaen çağrılan 
bir zatın istiğna göstermesi bir kanunun iptali
ne veya tadiline sebep teşkil edemez. Binaen
aleyh bir veya iki azanın komisyona ademide-
vamı muamelâtın tevakkufunu ieabetmez. Ko
misyon ekseriyetle ifayı vazife eder. Bunun için 
mebus arkadaşlarının işe iştirak ettirilmemele
rini ve saniyen eski şeklin muhafaza olunması
nı teklif ediyorum. Ve ona aidolmak üzere bir 
takrir veriyorum.... 

MAZHAR MÜFlD B. (Hakkâri) — Meclis 
arkadaşlarımızdan iki zatın komisyonda bulun
masını icabettiren esbabı Maliye Vekili Beyefen
di izah •buyurdular. Refik Şevket Beyefendi bu
yurdular ki; Meclis âzalarının bu gibi komis
yonlarda bulunmaları doğııı değildir. Arkadaşı
mızın bu beyanatı emsali vâki olmadan evvel 
vâki olmuş olsa idi çok doğru olduğunu söyler
dim. «Fakat maatteessüf daha evvel bu Mecliste 
emsal vardır. Ve kabul edilmiştir. Meselâ Ziraat 
Bankasında bugün Meclisten âza vardır, niçin 
kabul buyurdunuz 1 

OSMAN B. (Kayseri) — Şûrayı Devlet ye
rine. 

MAZHAR MÜFID B. (Hakkâri) — Burada 
da ticaret odası âzası yerine... Demek ki, Re

fik Şevket Beyefendinin beyanatını esas itiba
riyle kabul ediyorum. Fakat emsal olmamak lâ
zımgelir. Şimdi encümeniniz bunda musir değil
dir. Hattâ esnayı müzakerede biz de, encümen 
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de bulunan arkadaşlar da Meclis âzasından iki 
zatın bu komisyonda bulunmasına pek taraftar 
olmadık. Fakat Maliye Vekilinden aldığımız 
izahata göre imkânsızlık vardır. Ticaret odası 
azalan gelmezse acaba belediyeden iki âza de
sek onlarda ını gelmez!. Şimdi biz ısrar etmeyiz. 
Yalnız buna çare olarak Refik Şevket Bey bir 
şey gösterdiler. Buyurdular ki, ticaret odasından 
iki âza mevcudolanlarla ekseriyet hâsıl olur. Ko
misyon ekseriyetle ifayı vazife etsin. Fakat o 
iki âza istifa ettiklerini söylerlerse tekrar iki 
âza intihabı lâzımgelmez mi?. O zaman ne ola
cak? Yalnız refiki muhterememiz Ankara Me
busu Hacı Atıf Efendi Hazretleri buyurdular 
ki, bu azaların ademidevamı kanunun biraz ka
rışıklığından ileri geliyordu. Fakat şimdi bu 
mevaddı müzeyyele ile kanun yoluna girdi. Ben 
temin ederim ki, bu azalar şimdi devam ederler. 
Bu fikri bendeniz de pek varit buluyorum. Ya
ni Atıf Efendi Hazretlerinin beyanatını tama-
miyle kabul ediyorum. Dördüncü maddenin tay- İ 
ymcla da bir mahzur görmüyorum. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. — 
Efendim dördüncü maddenin tadili bir zaruret 
neticesidir. Kanunun tadili dolayısiyle ticaret 
odası azaları devam edeceklerdir. Bu bir ihtimal
dir. Ortada bir hâdise vardır. Bendenizce mad
denin tayyedilmesi muvafık olabilir. Fakat onun 
yerine Meclisi Âli hiç olmazsa kararında tica
ret odası azalan devam etmedikleri takdirde 
belediye veyahut meclisi idarei vilâyat azayı 
müntahabesinden bunların yerine âza ikamesi
ni kabul buyursun. Meclisi Âli bunu kabul ve 
münasip görüyorsa şimdiden... 

YASİN B. (Gazianteb) —• Devam etmezler
se o zaman'?. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. — 
Yok şimdiden Meclisi Âli bunu münasip görü- I 
yorsa maddenin tayyında hiçbir mahzur yoktur. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Hükümet 
ve Muvazene! Maliye Encümeni bu şekli kabul 
ediyor. * I 

REİS — Efendim, Hükümet ve Muvazenei I 
Maliye Encümeni ve birçok arkadaşlar bu şekli 
kabul ediyorlar. Eğer müzakereyi kâfi görürse- I 
niz 

NEOİB B. (Mardin) — Hükümetin teklif 
ettiği şekilde kabul ediyoruz. I 

REİS — Müsaade buyurunuz. Efendim ev- j 
velâ müzakerenin kifayetini reye koyuyorum. I 
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I Müzakereyi kâfi görenler lütfen ellerini kaldır

sın. Müzakere kâfi görülmüştür. Şimdi tadil tek
liflerini okuyacağız. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Efendim 
bendeniz takririmi geri alıyorum. 

! REİS — Pekâlâ. Diğer takrirleri okuyoruz : 

Riyaseti Celileye 
i Mevzuu müzakere harb kazançları tahsiline 

dair Kanunun dördüncü maddesinin tayyını, ke-
mafissabık ticaret azalarından iki âzanm komis
yona devama davetini teklif ederim. 

23 Ağustos 1338 
Gazianteb 

Yasin 

Riyaseti Celileye 
Derdesti müzakere 4 neü maddenin tayyını 

teklif eylerim. 
23 Ağustos 1338 <> 

Karahisar 
Nebil 

Riyaseti Celileye 
Harb Kazançları Vergisinin tahsiline dair mü

zakere olunan Kanunun dördüncü maddesinin 
berveçhi âti tadilini teklif eylerim : 

Madde 4. — 9 Mayıs 1338 tarihli Kanun mu
cibince müteşekkil Merkez Komisyonunca, ticaret 
odasınca intihabedilecek iki âza yerine Büyük 
Millet Meclisi İktisat ve Muvazenei Maliye encü
menleri azalarından birer zat tefrik ve intihab-
olunur ve işbu Merkez Temyiz Komisyonu azaları
na hakkı huzur şartiyle beher içtima için ikişer 
yüz kuruş yevmiye verilir. 

Kütahya 
Cemil 

REİS — Şimdi efendim iki tane tay teklifi 
vardır. İkisi de aynı mealdedir. Binaenaleyh ev
velâ bunlardan birini reye koyacağım. 

(Karahisar Mebusu Nebil Efendinin tadil 
takriri tekrar okundu.) 

REİS — Dördüncü maddenin tayyını kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın. Efendim dör
düncü maddenin tayyı kabul edilmiş ve madde 
tayyolunmuştur. Artık diğer takrirleri reye koy
maya mahal kalmamıştır. 

Şimdi beşinci maddeyi okuyacağız ki, dördün
cü madde oluyor. 

MADDE 4. — 14 Kânunuevvel 1335 tarihli 
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kararnamenin işbu mevaddı müzeyyelcye muhalif 
olan ahkâmı mülgadır. 

İSMAİL ŞÜKRÜ Ef. (Karahisarı Sahib) — 
Tayyolunan maddenin yerine bir madde teklif 
edeceğim. Malûmuâlileri bu, Harb Kazançları 
Vergisinin sureti tahsiline dair olan Kanuna ze
yildir. Harb kazançlarının nispetsiz vergi oldu
ğunu bilâhara takdir eden Meclisi Âli dört mad
deden ibaret olan işbu zeyil ile oldukça âdil bir 
nispete doğru yürümüştür. Fakat efendiler düş
man istilâsından mutazarrır ahali vardır. Kü
tahya, Eskişehir, Karalı işar, Bilecik buralarda bir 
şey yoktur, servet kalmamıştır. On bin liralık ser
veti mahvolmuş, şurada 150 liralık serveti kal
mış. Onu da vergi olarak tahsil edeceğim diye 
elinde bulunan şeyi haczetmek doğru değildir. 
Binaenaleyh beşinci madde olarak şunu teklif 
ediyorum. (Düşman istilâsına mâruz kalmış olan 
mahaller ahalisinin Harb Kazançları Vergisi af-
l'edilmiştir.) 

NECİB B. (Mardin) — Bunlar zaten affedil
miştir. Bunlar için bir şey yoktur. (Affedilmiş* 
tir sesleri) 

İSMAİL ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — 
Mademki affedil mistir bendeniz de tekliften fe
ragat ediyorum. 

REİS — Efendim dördüncü madde hakkında 
söz istiyen yok. Binaenaleyh maddeyi reyi âlinize 
vaz'cdiyorum. Dördüncü maddeyi kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsın. Madde kabul edilmiştir. 

Beşinci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 5. — İşbu kanun tarihi neşrindnı 
itibaren meriyilicradır. 

F. M. Nev'i muhassasat 

9\ Hükümet konakları tamirat ve tevsi-
hatı ve ikmali inşaatı 
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REİS — Bu madde hakkında söz istiyen var 

mı? Söz istiyen yok. Kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına 
Maliye Vekili memurdur. 

REİS — Efendim altıncı maddeyi kabul eden
ler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Efendim heyeti umumiyesini reyi âlinize vaz'-
edeceğim. Heyeti umumiyesini kabul edenler lüt
fen ellerini kaldırsın. (Tâyini esami ile sedaları) 
Hayır efendim. Bir paranın sureti tahsiline dair
dir, rica ederim. Kabul edilmiştir. Bunu bende
nize bırakınız. 

1338 senesi Muvazenei Umumiye Kanunu lâ
yihası ve Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası. 

A — Maliye Vekâleti bütçesi 

REİS — Maliye bütçesinin aitmiş beşinci 
faslı hakkında tadil takrirleri okunmuş. Takrir
ler reddedilmiş, müzakere de kâfi görülmüş, 
yalnız faslın yekûnu veya konmamış reye ko
nulacak. (172 500) lira. Bunu reyi' âlinize vaz
edeceğim. 

EMİN B. (Erzincan) - Temyiz Komisyo
nunun sarf edeceği şey için bir şev arz edece
ği™. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (G'ü-
müşane) —- Müzakere kâfi görüldü, tadil tak-

i lirleri reddedildi, faslın yekûnu 172 oOO olmak 
üzere tesbit edildi. 

REİS — Efendim, bu faslı reyi âlinize vaz'-
ediyorıuu. Kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 91 nci fasla geçiyo
ruz, efendili». 

1337 senesi 
Encümeninin 
tenkihatiyle 1338 senesi için 

1337 se- Birinci Avans ,, A 

tıesiMuva- Kanunu* Muvazenei 
zenei Ma- tadilâtına Maliye 
üye Encü- göre 1338 se- Hükümetçe Eneüme-
ınenince ka- nesi için tes- teklif ninee tek-
bııl edilen bit olunan olunan lif olunan 

50 000 50 000 50 000 30 000 
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MALİYE VEKÎLÎ HASAN FEHMİ B.'(Gü-

müşane) — Efendim, hükümet konaklan tami
ratı, faslına on bin lira ilâvesini teklif ediyo
rum. Esbabı da bâzı mahallerde amele üeura-
tınm fevkalâde ucuz olmasından elde levazımı 
inşaiyenin bulunmamasından, valiler diyorlarki, 
meselâ beş bin lira verirseniz 30 000 liralık iş 
yaptırmak imkânı vardır. Buna bejdeniz de 
kanaat ettim. Bunun için 30 000 liraya on bin 
lira daha zam teklif ediyorum. Bugün bu tek
lif edilen para ile 50 - 60 bin liralık iş yapmak 
imkân ve fırsatı vardır. Çünkü elimizde bir
çok levazımı inşaiye mevcuttur. Bunlar heder 
olmasın ve bâzı mahallerde de, tekrar ediyo
rum, amele gayet ucuzdur. 

REİS — Müsaade buyurunuz. Muvazenei 
Maliye Encümeni Reisi Bey! Fazla 10 bin lira
nın ilâvesini kabul ediyor musunuz? 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ REİ
Sİ ALİ CENANİ B. (Gazianteb) — Evet ka
bul ediyorum. 

REİS — O. halde efendim, faslın yekûnu 40 
bin lira oluyor. 91 nci faslı 40 bin lira olarak 
reyinize vaz'edeceğim. Kabul edenler lütfen 
ellerini kaldırsın. Kabul edilmibtir. 

3. — Hakkâri Mebusu Mazhar Müfid Bey iv, 
galayı esar sebebiyle Zonguldak memurlarının 
maaşlarına yapılan zam hakkındaki Kanunun il
gasına dair kanun teklifi veyJ\luvazfneî Maliye 
Encümeni mazbatası (2/538) 

REİS — Efendim, tahsisatı fevkalâdeye dair 
bir teklifi kanuni vardı. Heyeti Âliyenizin ka-
rariyle o müzakere »edilecek. O da Zonguldak 
memurlarına verilen zam hakkındaki kanunun 
ilgasına dairdir. Bu; encümenden çıkmıştır. He
yeti Umumiyeye gelmiştir. Burada müzakeresi 
teklif edilmişti. Bu fasılda onu nazarı dikkati 
âlinize arz edeceğiz. Zonguldak memurları 
hakkındaki lâyihai kanuniyeyi okuyacağız, lüt
fen dinliydim. 

Riyaseti Celileye 
Zonguldak memurlarının, galayı es'av hase

biyle geçen sene maaşlarına zam hakkındaki 
Kanunun devamına mahal olmadığından mez
kûr kanunun ilgasını teklif eylerim. 

12 Haziran 1338 
Hakkâri Mebusu Maraş İzmit 

Mazhar Müfid Mehmed Hasib Abdullah 
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Lâyiha Encümeni mazbatası 

Riyaseti Celileye 
Hakkâri Mebusu Mazhar Müfid Beyin Zon

guldak memurini maaşına zaraaimin ilgası hak 
kındaki teklifi kanunisi müzakere olundu. 

Teklifi vâki şayanı müzakere görülmekle 
Heyeti Umumiyeye takdim olunur. 
Reis namına Mazbata Muh. Kâtip 

Vâsıf Osman Nuri Vozgad 
Ahmed 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 
Zonguldak memurlarına verilmekte olan 

bir misli maaş zamnynın ilgasına dair Hakkâri 
Mebusu Mazhar Müfid Beyle rüfekası tarafın
dan verilen teklifi kanuni ile Lâyiha Encümeni 
mazbatası tetkik olundu. Geçen 1336 senesinde 
Zonguldak'ta hadis olan galayı esara mebni 
işbu galanın devamı müddetince memurin maa-
şatıııa bir misli zam icrası tensip ve bu bapta 
23 Kânunuevvel 1336 tarihli bir kanun neşredi
lerek şimdiye kadar tatbik edilegelmiştir. Ka
nunun metnine nazaran işbu zam galanın deva
mı müddetiyle mukayyet olduğu cihetle Hükü
metçe bu bapta tetkikat ierasiyle hali tabiî av
det eder etmez maaşı aslinin tediyesine rücu 
etmek iktiza ederken bu cihete atfı ehemmiyet 
edilmemiştir. Filhakika bugün Ankara, Adana 
ve sair bâzı mahallerde maişet Zonguldak'tan 
daha pahalı olduğu halde ahvali'maliyenin ade-
mimüsaadesine mebni bu mahallerin memur
larına bu tarzda teshilât iraesi hakkında Hükü
metin teklifi Heyeti Celilece mazhar] tasvibol-
madığı ve merbuten takdim kılman cetvelden 
münfehim olacağı veçhile Zonguldak memur
larına verilen zammı maaş senevi kırk bin lira
yı tecavüz ettiği cihetle hali malimiz bu farkı 
maaşın tesviyesine müsaidolmadığından Maz
har Müfid Beyin teklifi vâkıı encümenimizce de 
tasvip ve olbapta bir maddei kanuniye tanzim 
edilmiş olmakla mesele bütçeye taallûk ettiğin
den bütçe ile birlikte müstacelen müzakeresi 
teklifi ile Heveti Celileye arz ve takdim kılındı. 

Reis 
Saruhan 

Âza 
Kırşehir 

Yahya Galib 

Mazbata Muh. 
Gazianteb 
Ali Cenani 

Kâtip 
Corum 
İsmet 

Âza 
Kayseri 
Rifat 
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Âza 
Edirne 
Faik 

«o.za 
Erzurum 

Hüseyin Avni 
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Mevadı kanuniye 
MADDE ,1. — Zonguldak Memurları maa

şına zamaim icrasına dair 23 Kânunuevvel 3336 
tarihli Kanun mülgadır. 

MADDE 2. — İşbu kanun 1 Ağustos .1338 
tarihinden itibaren meriyülieradır, 

MADDE 3. — îşbu Kanunun icrayı ahkâ
mına İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Zonguldak memurini zamaimi 

Maliye 
Dahiliye 
Emniyeti Umumiye 
Adliye 
Sıhhiye 
Muhacirin 
Maarif 
Nafıa 
Jandarma. 
Seriye 
İktisat 
Hariciye 
Matbuat ve İstihbarat 
İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti 
Rüsumat 
Posta ve Telgraf 
Bahriye 
Müdafaai Milliye 
Evkaf 
Ziraat Bankası 
Düyunu Umumiye 
-ftejr-1--'- • 

5 586 
1 674 
7 692 
1 272 
1 368 

0 
444 

0 
1 843 

138 
6 174 

0 
0 
0 

7 211 
1 140 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

Yekun 34 742 

MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) — Reis Bey 
Eylül iptidasından itibaren meriyülieradır. 
Çünkü Ağustos ayı geçmek üzeredir. 

MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENİ REİSİ 
ALİ CENANİ B. (Gazianteb) — İkinci »madde
deki (1 Ağustos 1337 tarihinden) ibaresini (Ey
lülden itibaren) demeli. Çünkü bu ay geçmiş
tir. 

VEHBİ Ef. (Konya) — Efendim .bu fevka
lâde zammiyat teklif ve kabul edildiği zaman 
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her halde Zonguldak ile sair mahallerdeki ra
yiçte bir farkı küllî olduğu anlatılmıştı. Bey-
ne beynullah öyle anlaşıldı ve öyle kabul edil
di. Şimdi şurası tahakkuk ve tezahür etmiştir 
ki Ankara'dan daha pahalı bir yer .yoktur. An
kara'deki memurlara fevkalâde» zammiyat ve
rilmediği halde Zonguldak memurlarına -zamini
yat verilmesi, fevkalâde zammiyat vermek ka
nuna, kaideye, mantıka muvafık değildir. Bi
naenaleyh şu kanunun aynen kabulünü teklif 
ediyorum. (Hay hay sadaları) Fazla müzakere
ye de lüzum yoktur. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) - Reis Bey 
bendenizce Ankara'nın pahalı olması diğer ta
raftaki memurlara verilen zammiyatm kat'ı için 
saik olmamalıdır. Belki Ankara da o zamma 
nail olmalıdır. 

REİS — Efendim müsaade buyuran. Kanu
nun heyeti umumiyesi hakkındaki müzakere kâ
fidir. 

YASİN B. (Gazianteb) — Efendim kanunda 
memurin ve müstahdemin deniyor. Müstahde
mine de tahsisatı fevkalâde veriliyor mu! Bu
nu soruyorum. Meselâ odacılara tahsisatı fev
kalâde veriliyor mu ? 

MALİYE VEKİLİ HASAN FKHMt B. — 
Pek tabiî veriliyor. 

REİS — Efendim 
ruz : 

birinci maddeyi okuyo-

Zonguldak memurları maaşına zamaim icrasına 
dair 23 Kânunuevvel 1336 tarihli Kanunun il

gası hakkında Kanun 

MADDE 1. — Zonguldak Memurları maaşı
na zamaim. icrasına dair 23 Kânunuevvel 1336 
tarihli kanun mülgadır. 

REİS -r~ Efendim maddeyi kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Birinci madde kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — İşbu kanun 1 Ağustos 1338 
tarihinden itibaren meriyülieradır. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. — 
Efendim Ağustosun son haftasındayız. Evvelâ 
1 Eylül tarihinden itibaren muteberdir demek 
lâzımgelir ve zaruridir. Şimdiye kadar memur
lar aynı tahsisatla istihdam edilmiştir. Bir de 
bu ikinci madde kâfi değildir. Bu ikinci mad
denin makamına kaim olmak'üzere bir madde 
ilâvesi lâzımgelir. Devair bütçelerinin bir kısmı 
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müzakere edilmiş ve Heyeti Celilenizin tasdiki
ne iktiran etmiş. Onları geri alıp tekrar müza
kere etmiye lüzum yok. onun için bu maddeye 
bir şekil vermek lâzımdır. Müzakeresi icra edi
len bütçelerden de tenzilât icra edelim. İkinci 
madde yerine bu teklifimi kabul edecek olursa
nız bütün maksadı temin eder. 

CEMİL B. (Kütahya) — Bugünden itibaren 
meriyülicradır, deyiniz. 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN FEHMİ B. — 
Efendim tebliğ tarihine kadar ay nihayet bulu
yor, Eylül 17 de tatbik edilir. 

REİS — Efendim şimdi Maliye Vekilinin 
teklif ettiği bir tadil teklifi var okuyoruz: 

MADDE 2. — Bir misli, zammı maaş için 
clevair bütçelerine mevzu tahsisatın Eylül ipti
dasından itibaren sene nihayetine kadar olan 
miktarı aidolduğu bütçelerden tenzil edilecek
tir. 

REİS — Efendim bu maddeyi reyinize arz 
ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — İşbu kanunun icrayı ahkâmı
na İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Efendim üçüncü maddeyi kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Müsaade buyurun efendim. Doksan doku
zuncu faslın «H» maddesini de reyinize arz ede
ceğim. 5 600 liradır. Bu maddeyi kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

1338 C : 2 
Zonguldak Memurini maaşatma zam icrası 

hakkındaki kanunun ilgasına dair kanunun he
yeti ıımumiyesiııi reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Maliye Vekâleti bütçesini reyinize vazedi
yorum. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. — 
Efendim! Maliyeye ait Düyunu Umumiye Büt
çesi var. Sonra Riyaset bütçesi var. Malûmu âli
niz Riyaset bütçesinin âmiri itası evvelce Dahi
liye Vekâleti idi. Bilâhara Meclisi Âli tefrik 
etti. Dahiliyeye ait değildir dedi. Elbette orası
nı bir Vekâlet üzerine alacaktır. Binaenaleyh 
onların müzakeresi de bitsin. Hepsi birden tâ
yini esami ile reye vaz'edilir. 

REİS — Efendim müsaade buyurun. Hepi-
sinin hitamında tâyini esami ile reyinize vaz'-
ederiz. O halde Maliye Vekâleti bütçesinin he
yeti umumiyesinin reye vaz'ma hacet yoktur. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. — 
Efendim mazulini mülkiye maaşatı hakkında.. 

REİS -— Efendim onu da okutturdum (H) 
fıkrasına kadar hiç okutmadık bir şey kalma
mıştır. Binaenaleyh Maliye Vekâleti bütçesi 
bitmiştir. Verdiniğiz karar mucibince Şer'iye 
Vekâletinin bütçesine geçeceğiz. On dakika 
istirahat edelim. 

Hitamı Celse; saat : 3,20 

ÎKÎNCİ CELSE 
Bed'i müzakerat; saat : 3,45 

REİS — Reisisani Dr. Adnan Beyefendi 
KÂTİPLER : Hakkı Bey (Van), Ziya Hurşid Bey (Lâzistan) 

2. — AZAYI KİRAM MUAMELÂTI 

Evrakı varide : 

i. — Dahiliye ve Müdafaai Milliye encü
menlerinden Encümeni Mahsusa intihabedüen 
âza hakkında tebligat 

REİS — Efendim, celseyi acıyorum. Dahiliye 

ve Müdafaai Milliye encümenlerinden Encü
meni Mahsusa intihabedüen azalar vardır. 

Müdafaai Milliye Encümeninden antihabolu-
nanlar : 

Vasıf B. (Sivas), Ömer Lûtfi B. (ICarahi-
sarı Sahib), Ali B. (Karahisarı Sahib) 

Dahiliye Encümeninden intihabolunanlar : 
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Tahsin B. (izmir), Atıf B. .(Kayseri), Mus

tafa Durak B. (Erzurum). 

3. — TEZKERELER 
1. — Mükellefiyeti Ziraiye Nizamnamesinin 

tefsiri hakkında İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti 
tezkresı 

REİS — Mükellefiyeti Ziraiye Kanununun 
tefsirine dair tora Vekilleri Riyasetinin tezke
resi var efendim. Kavanini Maliye Encümenine 
gönderiyoruz. 

2. — Saruhan Mebusu Ömer Lûtfi Beyin, 
Kavanini Maliye Encümeni Kâtipliğine intihab-
olunduğuna dair encümen Riyaseti tezkeresi 

REİS — Encümen intihabatına dair Kavani
ni Maliye Encümeni tezkeresi var. 

Riyaseti Oelileye 
Birinci Şubeden Kavanini Maliyeye münta-

hap Ergani Mebusu Sırrı Beye encümen kita
beti dahi ilâve olunduğu halde mumaileyh en
cümen içtimaatmda fhazır bulunamadığından 
esasen ekseriyet teşkilinde duçarı müşkülât 
olan encümen umurunu sektedar etmekte ol
duğundan kitabete azadan Saruhan Mebusu 
Ömer Lûtfi Bey intihabedilmiş, Sırrı Beyin ade
mî devamını müstelzim mazereti 'badema dahi 
temadi edecek ise Birinci Şubeden diğer za
tın intihabı lâzimeden görülmekle keyfiyet na
zarı dikkate arz olunur efendim. 

22 Mayıs 1338 
Kavanini Maliye 
Encümeni Reisi 

Hüseyin Avni 

5. — MAZBATALAR 
1. — istihlâk Resmi Kanununun tefsirine 

dair istida Encümeni mazbatası 

REİS — İstihlâk Resmi Kanununun tefsiri
ne dair İstida Encümeni mazbatası vat- Mııva-
zenei Maliye Encümenine gönderiyoruz. 

2. — Seferberlik ve cephe zammı mam Ka
nununun ikinci maddesinin tefsirine dair Mü
dafaai Milliye Vekâleti tezkeresi ve Kavanini 
Maliye Encümeni mazbatası 

REİS — Seferberlik ve cephe zammı hakkın
daki Kanunun berayı tefsir Müdafaai Millive En-
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eli men ine. havalesine dair Kavanini Maliye Encü
meni mazbatası var. Tensibederseniz Müdafaai 
Milliye Encümenine gönderiyoruz. 

Efendim! Malûmuâliniz şimdi Maliye Ve
kâleti bütçesi bitti. Evvelce verilen karar mu
cibince Şer'iye bütçesine başlıyacağız. Ancafc 
üç takrir vardır. Birkaç lâyihai kanuniyenin 
hemen müstacelen müzakeresini teklif ediyor
lar. Onları birer birer okuyacağım. Tensip bu
yu rmazsanız derhal Şer'iye Vekâleti bütçesine 
başlıyacağız. 

4. — TAKRİRLER 

/. — İstanbul Mebusu Ali Rıza Beyin, harb 
malûl I eriyle 'zabıtana- birer nefer tayını verilme
si hakkındaki tekliflerin müstacelen ve t akdi
ni en müzakere edilmelerine dair takriri 

liiyaseti Oelileye 
Ordu mensubininin terfihine aidolup uzun 

müddettenberi müzakereleri teeûıhür eden harb 
mâlûİleriyle zâbitana bir nefer tayını zam ic
rası hakkındaki levayihi kanuniyenin müstace
liyet karariyle her işe takdim en hemen müza
kerelerine geçilmesini teklif eylerim. 

İstanbul 
Ali Rıza 

(Bütçeye sesleri) 

REİS — Efendim takrir okundu. İki lâyiha
nın hemen müzakeresini teklif ediyor, hemen mü
zakeresi demek şimdi müzakeresi demektir. (Ha
yır, hay i*- sadaları) efendim müsaade buyurun 
yani Şer'ıye bütçesinden evvel müzakeresi demek
tir, şimdi onun için reyinize müracaat edeceğim; 
malûline ait kanunla, zâbitana bir nefer zam ta
yım itası hakkındaki Kanunun hemen müzakere
sine geçilmesini kabul edenler lütfen el kaldırsın.. 
Ekseriyetle kabul edilmiştir. O halde diğer tak
rirleri de okuyalım efendim. 

2. -— Kayseri Mebusu Osman Beyle arkadaş
larının Sultansuyu Çiftliği ile Ankara Ziraat 
Mektebine dair kanun lâyihalarının takdimin 
müzakere, edilmesine dair takriri 

Riyaseti Oelileye 
Ziraat Bankasının Maliyedeki matlûbatma 

mahsuben Sultansuyu Çiftliği ile. Ankara Ziraat 
Mektebi; mezkûr daire bütçesinin esnayı tasdi
kinde 6 Temmuz 1,338 tarihli Kanunla Ziraat 
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Bankasına mal edilmiş ve mezkûr kanunun besin
ci maddesinde mezkûr çiftlik ve arazinin sureti 
devir ve teslimi için başkaca bir kanun tanzimine 
lüzum gösterilmiş ve gerçi lâyihayı kanuniye mü- I 
zakeresine sıra gelmemiştir. Mahaza mektebin mü
him miktara baliğ olan hâsılatı sahipsizlik yüzün
den mahvolmakta bulunduğundan beş altı madde- l 
den ibaret olan mezkûr lâyihanın her seve takdi- I 

• ' • i 

men müzakeresini teklif eyleriz. 
Kayseri Bitlis Lâzistan 
Osman Hüseyin Hüsnü Osman Nuri 

Tokad Gene Kastamonu 
Rifad Fikri Faik Abdülkadir Kemali 

Yozgad Sinob Kayseri 
Bahri Hakki Hami Sabit 

OSMAN B. (Kayseri) — Efendim Ziraat 
Bankası bütçesi 6 Temmuz 1338 tarihinde tasdiki 
âliye iktiran etti. Mezkûr bütçenin sureti tasdikini 
mübeyyin olan kanunun dördüncü maddesinde 
Sultansuyu Çiftliği ile Ziraat mekteplerinin Zi
raat Bankasının malı olduğu ve beşinci maddede 
bunların sureti devir ve teslimi hususuna dair 
bir kanunu mahsus yapılması lâzımgeldiği mu
kayyettir. Bu lâyihai kanuniye hazırlanmıştır. 
Bütçe müzakeresi araya girdi. O kanunun müza
keresi teehhür etli. Ve bu yerler sahipsiz kaldı, 
hâsılat meydanda, mezruat meydanda. Ne Maliye 
buna tesahubedebiliyor... Ne de İktisat Vekâleti... 
Rica ederim beş altı dakikamızı buna hasredecek 
olursak bu mesele halledilmiş olur. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Efendim 
esasen bu kanun Ziraat Bankası bütçesinin mü
temmimidir. O bitince buna geçilecekti. O gün na
sılsa müstacel bir mesele araya girdi. Halbuki bu 
pek mühimdir, bu Ziraat Bankası bütçesinin 
tetimmesidir, onu ikmal mahiyetindedir. Yani 
başka bir şey değildir. Konya, Adana, Erzu
rum havalisinde de bu sistemde mektepler 
açılacağı için ve Ziraat Bankası bunları müs
tahsil bir vaziyete getireceğinden dolayı bu 
kanunun hayatı ziraiyemize büyük yardımı 
olacaktır. Bendeniz de müstaceliyetle mü
zakeresini rica ediyorum. Muvazenei Maliye de 
kabul etmiştir. Her halde bu kanundan sonra mü
zakeresi lâzımdır. 

REÎS — Efendim bu Ankara Ziraat Mekre-
biyle Sultansuyu.Çiftliğine aidolan lâyihai kanu-
niyenin Şer*iye bütçesine tercihan hemen müza
keresini teklif ediyorlar. Bittabi numara mesele-
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sini yine ayrıca reyinize arz edeceğim, bunun Şer*-
îye Vekâleti bütçesine takdimen müzakeresini ka
bul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

3. — Gazianteb Mebusu Ali Cenanı Beyle ar-
kudaslarının, düşmandan istirdadedilen mahaller 
ahalisine muavenet icrası hakkındaki Kanunun 
tefsirine dair tahririyle mazbatanın müstacelen 
müzakere edilmesine dair takriri 

REÎS — üçüncü bir takrir daha var efendim. 
O da okunacak. 

Kiyaseti Celileye 
İstirdadedilen mahaller ahalisinin 1337 senesi 

gayesine kadar vergi, ağnam, aşar zimmetlerinin 
affına dair Büyük Millet Meclisince Teşrinisani 
1337 tarihinde sâdır olan kanun ahkâmı tatbik 
edilemediğinden esasen düşman istilâsı altında 
bütün emval ve servetini kaybedenlerin tekrar 
tazyik edilmekte olması birçok şikâyeti mucibol-
duğundan bu bapta Muvazenei Maliye Encüme
nince tanzim edilen tefsiri kanuninin müstacelen 
müzakere edilmesini temenni ederiz. 

Gazianteb Mebusu Bu dahi 
Ali Ceııani Yasin 

Bu dahi Bu dahi 
Iiagıb fîafız Şahin 

REİS — Efendim, burada bir deia müsta
celiyet kararı var, sahibi takrire soracağım. 
Maksadı âlileri yalnız müstaceliyet kararı mı 
almaktır? Yoksa hemen müzakeresi mi? 

ALİ CENANİ B. (Gadanteb) — Efendim, 
Heyeti Celileniz istirdadedilen mahaller ahali
sine muavenet hakkında 1337 Teşrinisanisinde 
bir kanun neşretmişti. Anteb ve diğer mahal
ler ondan sonra istirdadedildi, bu kanunun bi
rinci maddesi gayet muğlâk yazılmış olduğun
dan tatbik edilemiyor, orada düşman istilâsı 
altında birçok zarar ve ziyana uğrıyan ahali 
kanun tatbik edilmediğinden dolayı fevkalâde 
mağdur ve mutazarrır oluyordu. Kanunu ka
bul etmiş olan Heyeti Celileniz elbette ahali
nin mağdur olmaması için bu kanunu çıkarmış
tır. Tefsiri üç dört dakikalık bir şeydir. Lüt
fen bunun îlmiye bütçesinden evvel müzakere
sini teklif ediyoruz. Bir maddenin tefsirinden 
ibarettir. Bunun kabulünü rica ediyoruz. 

HAKKI HAMİ B. (Sinob) — Efendim, müs
taceliyet kararı taJebediliyor. 

REÎS — Onu söyliyecogim. efendim. 
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HAKKI HAMİ B. (Sinob) — Efendim, müs

taceliyet kararı malûmuâliniz kanunlar hakkın
dadır. Yani kanunların bir defa mıuakeresin-
dedir. Tefsir ise bir defa okunur, ikinci bir de
fa okunması mutasavver değildir, zannederim, 
bu takririn münderecatı veçhile bir karar itti
haz etmekliğimiz yanlış bir şey olur. 

BEİS — Efendim zaten bu takririn mün-
dereeatiyle müstaceliyet kararı mı istiyorsu
nuz? dedim., Hayır, müstaceliyet kararma lü
zum yoktur, dediler. Sonra efendim, takrirde 
imzası olan arkadaşlardan birisi izah etti. Bu
gün okunmasını arzu ediyorlar. Binaenaleyh 
bunun bugün okunmasını, reyi âlinize vaz'ede-
eeğim, bu kanunun bugün okunmasını kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. 

YASİN B. (Gazianteb) — Anteb sizden pa
ra istemiyor, yüz yirmi bin lira madenî para 
sarf, etti, havalesini Maliye Vekâleti vermiyor. 
Onu da almıyoruz. Evi yıkılmıştır, yanmıştır, 
tarlası ekilmemiştir, bunlardan vergi istiyor
lar, bunların Vallah billâh bir şeyi kalmamış
tır. Yorganını satıyor, git mahkemeye, al di
yorlar. Eğer evi yıkılan bir adamın size para 
vermesini istiyorsanız onu da verir, efendiler. 

REİS — Bu istirdadedilen mahaller ahalisi
nin bâzj hyergilerden istisnası hakkındaki ka
nunun tefsirine ait mazbatanın bugün müzake
resini kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul 
edilmiştir, efendim, 

O halde üç madde oldu efendim. Şimdi Şer'-
iye Vekâleti bütçesinden evvel şu üç küçük 
madde ruznameye alınmıştır. Binaenaleyh bun-
lan şimdi sıraya almak lâzımdır. (Kabul sıra-
siyle; sesleri) Kabul sırasiyle reyi âlînize-arz 
edersem mesele halledilmiş olur. (Dcğru, ses
leri) 

- HAKKİ: HAMİ B. (Sinob) — Bendeniz bu
nun için bir karar ittihaşmr zait gülüyorum. 
Malûmu âliniz her meselenin tarihi vürut ve 
kabulü nazarı dikkate almir. En evvel geleni 
zatiâliniz takdir edersiniz, itiraz eden olursa 
o vakit "başka, 

REİS — Pekâlâ efendim. Bendenize bırak
mak Meclisin hakkıdır. Fakat bendeniz müda
hale etmiyorum. Çünkü Meclis ruznantesine hâ
kimdir,'diyorsunuz. Bendeniz yine teklif edi
yorum. Muvafık görürseniz kabul sırasiyle de
vam edelim, (Muvafık, sadaları) 
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4. ~~~ Müdüfaai Milliye Encümeninin, mâlû-

Uni gumtın terfihleri hakkında kanun teklifi 
ve Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 

REİS — O halde mâlulini guzat hakkındaki 
kanuna bağlıyacağız : 

Esbabı Mucibe Mazbatası 
Müdriaai Milliye 

Encümeni 
9 . IV. 1338 

Muharebatta vatanın temini istiklâl ve ha
yatı, şeref ve haysiyet ve menafii âliyei milli-
yenin muhafaza ve siyaneti uğrunda en bülent 
fedakârlıkları ve kahramanlıkları ibraz ederek 
dereeatı muhtelif eden malûl düşen ve daima 
.fedakârVığm, vatan perverliğin şanlı birer tim
sali zihayatı olarak aralarımızda yaşıyan muh
terem ve mübeccel heyeti zâbitan ve efradın 
bilcümle mütemeddin milletlerde bir iki asır 
evvelinden beri en mukaddes bir mukabelei 
şükran olmak üzere temin ve tatbik edilegel-
mekte bulunmuş olan temini refah ve hayat
ları esbabı ilânı meşrutiyeti mütaakıp memle
ketimizde dahi nazarı dikkate alınmış ve bu 
maksatla 1336 senesinde neşrolunan «Tekaüt ve 
istifa» Kanunnamesinde bâzı mevaddı mahsusa 
dercedil misti. Ancak işbu mevaddı mahsusa ma
lûlün temini hayat ve refahından ziyade müd
deti hizmetini kaale alarak kudreti sâyi ve ame
lini, kabiliyeti istihsaliyesini tamamen zayi eden 
birinci, ikinci derece malûllere bile yâlnız na
çiz bir atıfet kabilinden olabilecek miktarda 
maaş tahsisini temin edebilmiştir.. El'an meriyül 
icra olan (bu mevaddı malısusaya tevfikan 1, 2 
ııci derecelerden malûl olup da bilfarz müddeti 
hizmeti on. seneye baliğ olan bir binbaşı 1 $80 -
1 840 ve bir yüzbaşı 966 - 882 ve bir mülâzimi-

• evvel 672 - 736 ve bir mülâzimisani 588 - 644 ve 
bir zabit vekili 387 - 424 kuruşluk bir maaş ve 
bir nefer ise 150 - 300 kuruşluk bir tekaüdiye-
ye mazhar olabilmektedir. Hakikatte bir malû
lün temini hayatı esasına asla tevafuk edemi-
yen bu maaşlar birkaç sene sonra Balkan Harbi
nin ve onu mütaakıp Harbi Umuminin zuhuru 
ile bir taraftan esarm pek seri bir surette fev
kalâde tereffüü ve diğer cihetten memleketimiz
de hayatı ziraiye, sınaiye ve ticariyenin âdeta 
muntafi olacak derecede zirizeber olarak umu
mi bir sefaleti hayatiye ve içtimaiyenin başgös-
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termesi mâlûlgazilerimizi bu hakiki fedakâra- i 

in vatanı da en elîm şeraiti hayatiyeye mâruz 
bırakmış ve Askerî Tekaüt ve İstifa Kanunna-
mesindeki mevaddı maihsusanm temini maksat 
etmediği derakap göze çarpmıştır. Bu bapta 
ilk fikir olarak İ333 senesinde merkezi Dersaa-
dette olmak ve taşrada bir iki yerde şubesi bu
lunmak üzere «Mâlûlini Guzata Muavenet He
yeti» -namiyle bir heyetin teşkiline tevessül olu
narak riyaseti fahriyesi Hakanı Mağfur tarafın
dan deruhde edilmek ve en büyük ricalimiz de 
azayı faal esi mey anma dâhil olmak suretiyle lâ
yık olduğu derecede kıymet ve ehemmiyet ve
rilen bu müessesei âliye Hazinei Hükümetten 
ve sair menabii resmiyeden de yüz bin liraya 
yakın olarak ita edilen ve ayrıca birçok ianeler
le de takviye edilen bir sermaye ile icrayı faa
liyete başlamış ve muhtacı muavenet malûllerimi
zin âlâmı hayatiy esinin tahfifine çalışılmış ise 
de mütarekenin netayici meşruasından olarak 
ıbu müessese de elyevm mefluç ve en ufak bir 
muavenet ifasından âciz bir halde kalmış, bilme
lice Balkan Harbiyle ve Harbi Umumi ile ve 
onu mütaakıp İstiklâl Muharebatımızla her gün 
miktarı artan, malûllerimizin halihazırdaki hal
leri her kalbi vatanperveri cidden müteellim 
edecek ve şeref ve haysiyeti milliyemizle katiyen 
gayriikabili telif bir levlhai sefalet arz eylemekte 
bulunmuştur. Aynı zamanda varlığımızın, istik
lâli memleketin en büyük istinatgahı olan ordu
da hissi fedakâriyi dahi esasından mahvetmek 
tehlikesini 'hissettiren bu levthai sefaletten pek 
ziyade mütahassis" olan Müdafaai Milliye Encü
meni ayrıca bu mübeceel mücahitlerimizin ha
yatlarının elîm fecayini musavvir olmak üzere bu 
defa encümenimiz azasına ita eyledikleri muhtı
ralardan da tamamen müteheyyie olmuş ve işte 
bu ihtısasat ve tehe.yyücatm saikasiyle hür ve 
müstakil ve şerefli olarak ebediyen yaşamıya az
metmiş bulunan büyük milletimizin bu muhterem 
mücahitlerinin bilûmum milleti mütemeddinede 
bu gibiler hakkında teemmül ve temin edilmiş 
olan bilcümle esbabı refah ve hayatın memleketi
mizde de acilen temini lüzumuna şiddetle kaani 
olarak olba.pt a hazırladığı lâyiha i kanuniyeyi-
Heyeti Oelileye müstacelen arz ve takdim etmeyi 
en mukaddes bir vazife ad ve telâkki etmiştir. 
Binaenaleyh bu lâyiha! kanuniyenin müstaceli
yet karariyle müzakere ve intacını arz ye teklif 
eyleriz. 

Müdafaai Milliye 
Reisi 

İsparta 
Cemal. 

Kâtip 
Mersin 

Yusuf Ziya 

Encümeni 

Âza 
İstanbul 
Ali Rıza 

Âza 
İçel 

Şevki 

Mazbata M, 
iS'fOjl '• 

Âza 
Gene 

Ali Vâsıf 

Mâlûlini Gusatıa Terfih ve ikdan hakkında 
kanun lâyihası 

MADDE 1. — Türkiye İstiklâl Harbinde ve 
bu esnada bilûmum müsadematta vazife esnasın
da duçar olduğu meeruhiyet neticesi Askerî Te
kaüt ve İstifa Kanununun 26 nçi maddesinde 
gösterilen 1 - 6 deracattan maluliyetleri heyeti 
sıhhiye raporiyle tebeyyün eden erkân, ümera ve 
zâbitan ve mensubini askeriye madde (8) deki 
şerait nazarı dikkate alınmak şartiyle bilâmüddet 
mezun addolunurlar. 

MADDE 2. — Gerek birinci madde mucibin
ce mezun addedilen, gerekse İstiklâl Harbinden 
mukaddemki bilûmum mulıarebatta malulen- te
kaüt edilen ve gayrimezun bulunacak olan erkân, 
ümera ve zâbitan ve mensubini askeriyenin mu-
hassasatı cephedeki muharip kıtaatta bilfiil bu-
lunmuşoasma tamamen ita olunur. 

MADDE 3. — Bilinci ve ikinci derecede ma
lilimin ihtiyacatı beytiye ve zaruriyesini temin 
ve tehvin için tedarik edeceği yardımcının ücreti 
namiyle bu gibi mâlûline ayrıca -şehriye mak-
tuan üç bin ve 3, 4 ncü derece de malûl olanlara 
da şehriye maktuan bin beş yüz kuruş-maaş tah
sis olunur. 

MADDE 4. — Silâhendazandan bir, ikinci de
rece malûllerine maktuan üç bin ve 3, 4 ncü de
recede malûl olanlara da bin beş yüz kuruş tekaüt 
maaşı verilir ve ayrıca muhassasat yerilmez. < 

"1 
MADDE 5. — Birinci madde zikrolunan ma

lûl zâbitan ve mensubini askeriye ile efrattan va-
zaifi hayatiyesini kendi kendine temin ve tedvir 
etmekten âciz olduğu heyeti sıhhiye •râ'poriyle sa
bit olup da hanesinde bulunmak istemiyenler 
memleketin nıkatı münasebesinde tarafı hükü-
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metten tesis olunacak resmî yuvalarda meecanen 
iskân edilir. Mâlûlinin iaşe ve masarifi hususiye-
lerinden gayrı masarif Müdafaai Milliye Vekâleti 
bütçesine ithalen tesviye edilir. 

MADDE 6. — İstiklâl Harbinde malûl olan 
zâbitanm mezunen geçirdikleri müddet zarfında 
kıdem, terfi ve sıra esası dâhilinden iki rütbe ter
fileri hakları mahfuzdur. 

MADDE 7. — Bilcümle mâlûlinin tcrakkiyatı 
hazırai tıbbiye sayesinde suni olarak imali müm
kün olan noksan uzuvların imal için muktazi 
müessese Müdafaai Milliye Vekâletince derakap 
vücuda getirilir ve mâlûlinin noksan uzuvları ik
mal edilir. Gerek mezunen memleketinde, gerek
se mâlûlin yuvalarında bulunan malûl zâbitanin 
muhtaeolacakları edviye ve mııaleeat en yakın 
askerî ve mülki hastanelerinde - mirî esmanı mu
kabilinde - ita olunur. Malûl efrattan yurtta bu
lunanların tedavisi Müdafaai Milliye Vekâletin
ce, yurdun haricinde kalan efradın tedavisi sıh
hiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâletince meeca
nen ifa olur. 

MADDE 8. — 4, 5, 6 neı dereceden malûl olan 
zâbitan ve efrat her sene bulunmakta oldukları 
ahzı asker kalemi mmtakasmda bir heyeti sıhhi-
yei askeriye tarafından muayene edilerek her se-
neki derecei maluliyetleri tahkik ve bu muayene 
neticesinde tamamen iktisabı afiyet ederek tekrar 
istihdamı icabedenler tavzih ve maddesi hakkın
da birinci maddede zikrolunan derecei maluliyet
lerine göre teoriden ifayı muamele olunur. 

MADDE 9. — Zâbitan ve efrattan malulen 
memleketlerine veya arzu ettiği mahalle azimeti e-
ri»de kendisine ve iaşesiyle kanunen mükellef bu
lunduğu efradı ailesine harcırah kararnamesine 
tevfikan tahakkuk edecek harcırahları bir defaya 
mahsus olmak üzere jVfüdafaai Milliye Vekâleti
nin harcırah tertibinden'tesviye edilir. Bu suretle 
verilecek mecmuu harcırahtan % 40 tenzilât ya
pılmam. 

MADDE 10. — Bilâ müddet mezun eddedilen 
ve mâlûlin yuvasında bulunan malûl zâbitan:* 
ve memleketlerine muvasalatlarına deyin teka-
üden ordudan fekki irtibat eden malûl efrada 
ait bilcümle muamelâtın mercii Müdafii Milliye 
Vekâleti olup işbu vekâlet mâlûlinine mütaallik 

muamelâtı bir şubei mahsusa ile idare ve tedvir 
eder. 

MADDE 1.1. — İşbu kanunun maaşa mütaal
lik ınevaddındaıj müstefidolanlar reji bayileri 
hakkındaki 20 Rebiiilevvel 1340 ve 19 Teşrinisani 
1337 tarih ve 166 numaralı Kanundan istifade 
edemezler. 

MADDE 12. — Tekaüt ve İstifa Kanununun 
işbu kanunnameye tearuz eden mevaddı mef
suhtur. 

HADDE 13. — işbu kaııımun tatbiki ahkâ
mına Müdafaai Milliye, Maliye ve Sıhhiye ve 
Muaveneti İçtimaiye vekâletleri memurdur. 

5 Nisan 1338 
Müdafaai Milliye Encümeni reisi Mazbata Muh. 

İsparta 
Cemal 

Kâtip Kâtip Aza Âza 
Mersin Bolu İstanbul 

Yusuf Ziya Yusuf İzzet Ali Rıza 
Aza Âza 

Karahisarı Sahil: Gene 
Ali Umum muharebatta malûl zâbi-

tana teşmiline muvafakatiyle 
Ali Vâsıf . 

Âza Âza 
İçel Eskişehir 

Bu dahi Umum muharebatta malûl olanlara 
Şevki teşmili şartiyle muvafık buldum 

Eyüb Sabri 
Âza Âza 

Ertuğrul Kılınç Ali 
Tefrik edilmiyerek bilûmum harblerimiz 
istiklâli millî aşkiyle icra edildiğinden 
kanunu malûllerimizin heyeti umumiyesi 

ne teşmile taraftarım 
Ahmed Hamdi 

Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 
Mâlûlini güzatın terfih ve ikdan hakkında 

Müdafaai Milliye Encümenince tanzim edilip 
Heyeti Umumiye karariyle encümenimize hava
le olunan lâyihai kanuniye ve esbabı mucibe 
mazbatası mütalâa olunmuştur, istiklâli mille
tin müdafaası uğrunda cansiperane hizmetler, 
fedakârlıklar ifa eden mâlûlini güzatın esbabı 
refahını temin ve ihzar, milletin ve Büyük Mil
let Meclisinin en mühim vecaibinden birini teş-
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kil eder. Encümenimiz bu vecibeyi tamamiyle 
takdir ve umde ittihaz etmiş olmakla beraber 
lâyihai nıezkûrenin istinadettiği teminatı mali
ye ve tesisatı içtimaiyenin devam ve idaresi Mu-
vazenei Umumiyeye hasır ve tahsis edilmekte 
olduğundan bu ciheti pek ziyade muhtacı tet
kik ve teemmül görmüştük Daimî olacak temi
nat ve vesaiti refah ve hayatın yalnız muvaze-
nei Devlet üzerinde mülâhaza ve tesis olunması 
arzularının teearibi âdideye ve bilhassa vazi
yeti hazıraya göre derhal kabili tatbik olabil
mesi imkânı da şayanı dikkattir. Bununla be
raber bütün efradı milletin, müessesatı hayri-
yei Devletin müşterek mesai ve teşebbüsatiyle, 
matlûp müessesenin sermaye ve teminatı mali
yesinin daimî esaslarını vaz'edecek sağlam 
bir projenin ihzarına çalışılmak ve bu esas dai
resinde mezkûr lâyihanın tetkikatına devam 
olunmak üzere şimdilik mâlûlini guzatm harb 
nihayetine kadar tekaüde sevk cdilmiyerek me
zun addolunmaları ve muvazzaf zâbitan gibi 
maaş, ve memleketlerine kadar alelusul harcı
rah almaları hususunun acilen temini münasip 
ve elzem bulunmuş olmakla bu bapta ayrıca ve 
müstakillen tanzim kılman lâyihayı kanuniye 
müstacel en müzakere ve kabul olunmak üzere 
Heyeti Umumiyeye arz ve takdim kılınmıştır. 

Reis Mazbata Muharriri 
Gazianteb Erzurum 

Ali Cenani Hüseyin Avni 
Kâtip Âza 

Çorum Kayseri 
ismet Osman Zeki 

Âza Âza 
Yozgad Yozgad 
Bahrî Feyyaz Âli 

Mevaddı Kanuniye 
MADDE .1. — Harbi hazırda ve bu harbin 

devamı müddetince vukubulacak umum müsa-
denıatta vazife başlarında duçar oklukları mec-
rahiyet neticesi olarak Askerî Tekaüt ve İstifa 
Kanununun yirmi altıncı maddesinde zikrolunan 
1 - 6 derecattan maluliyetleri tebeyyün eden er
kân, ümera ve zâbitan ile mensubini askeriye 
harbi hazırın nihayetine kadar tekaüt edilmiye-
rek mezun addolunurlar. 

MADDE 2. — Birinci madde mucibince me
zun addolunanlardan memleketlerine gitmek 
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istiyenlerin harcırahı, kararnamesine tevfikan 
ita olunur. 

MADDE 3. — işbu Kanun tarihi neşrinden 
itibaren meriyülicradır. 

MADDE 4. — işbu kanunun icrayı ahkâmı
na Müdafaai Milliye ve Maliye vekilleri me

murdur. 
HÜSEYİN AVNl B. (Erzurum) — Efendim, 

bu kanun teklif edilirken yalnız bir nokta hata
lıma geldi, Heyeti Celileye arz ediyorum. Ha
li hazırda bu gibi arkadaşların duçar oldukları 
maluliyet dolayısiyle verilen maaş esasen kifa
yet etmiyor, iki ayağını kaybetmiş, bir ayağını 
kaybetmiş adamlar var. Bu para kifayet etmi
yor, kanunda «harbin devamı müddetince» kay
dı vardır, bu zâbitan hakkında bir müessese vü
cuda getirmek meselesi encümende düşünülü
yor, bu müessese vücuda getirilip de bu adamla
rın hayatları temin edilinceye kadar bunun tem
didini münasip görüyorum. Memleketin uğ
runda Kafkaslarda, Çanakkale Muharebesinde 
birçok kimseler malûl kaldığı gibi ingilizler de 
Mısır'a götürüp yirmi bin neferin gözlerini kör 
ederek Anadolu'nun ortasına atmıştır. Bu biça
reler hakkında eski kanun mucibince para ver
mek doğru değildir. Verilen para kifayet etme
mektedir, bunun için demin arz ettiğim gibi 
bunların hayatlarını temin edecek bir şekilde 
müesseseler vücuda getirilmek düşünülüyor. 
Çünkü bir adamın 70 - 80 kuruş maaşla geçin
meye bununla hayatının idamesine imkân yok
tur. Her halde bu gibi gazi kardeşlerimiz hak
kında öyle bir karar verilmeli ki, o müessese 
vücuda getirilinceye kadar bu kanun hükmü
nün devamını bendeniz temenni ediyorum. İn
şallah yakında muzaffer olur, sulhu yaparız, 
sulh yapıldığı gün bu biçareler atılmıştır, onla
rın derdine çare buluncaya, kadar bu devam 
etmelidir. (Kimseyi atmadık sesleri) Efendiler 
atıldıklarını sununla ispat ederim ki, yalnız is
tiklâl mücadelesi mücahitleri değil mücahitle
rin hepsi mukaddes ve harblerin hepsi aynı ga-
yejg3 matuf olduğu halde Çanakkale'nin izini 
unuttuk da bugün demin arz ettiğim veçhile 
ingilizlerin bililtizam, kasten malûl bıraktıkları 
kardeşlerimizi kanunun siyanetine almadınız. 
ileride bunların ihmal edilmiyeceğini kim temin 
eder? 

(Kavdı havat şartiyle sesleri) 
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Kaydıvhayat şartı yoktur efendiler. Yalnız o 

kanun, tadile muhtaçtır. Bizim maaştan ziyade 
müessesat vücude getirerek bu gibi kimseleri 
orada besletmek, yaşatmak boynumuzun borcu
dur. Bu borcumuzu ifa edinceye kadar onların 
refahını ve ailesinin çocuğunun refahını temin 
edinceye kadar-ki arz ettiğim müessesenin vü
cut bulmasına kadar - bunların devamı zaruri
dir. Sulh. kaydının yerine evvelki kanun mu
cibince kendilerinin refahı temin edilmemesi 
hasabiyle refahlarını temin edecek bir şekil 
verinceye kadar, diye bir kayıt konmasını 
rica ederim, bunlar da diğerleri gibi olmasın. 

ŞEREF B; (Edirne) — Meclisi Âlinizin 
nazarı dikkatine arz olunan kanun memleketin 
kanayan yarasına şöyle bir hizmet edebilmek, 
o yaranın sızısını az çok susturmak ve dur
durmak içindir. Demin Hüseyin Avni Bey ar
kadaşım İngiliz esaretinde gözlerini kaybetmiş 
olanlardan bahsettiği vakit nazarımda bir lev
ha canlandı. Bendeniz bunlara aynen tesadüf 
ettim. Bizi ingilizler Maita'ya, götürmezden 
evvel Meclisi Mebusana getirirken tam köprü
nün üzerinde.etek eteğe tutunmuş ve nurı basa
rı gaip olmuş on beş yirmi Türk çocuğu gör
düm. Maları dikkatimi celbettiğinden yanlarına 
sokuldum. Bunlar Seyitbeşir Userâ Karargâhın
da bir mahlül içine batırıldıkları için, yani 
Mehmetçiğin tepesine süngü dikmek suretiy-
le- onları bir fıçıya koymuşlar ve bu suretle 
göklerinden mahrum etmişlerdir. 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Loyd 
Corc Efendi işitsin. 

ŞEREF B. (Devamla) — insaniyetin yüzü 
kızarsın, efendiler hak, daima itimat ettiği
niz, İslâm Dininin emrettiği kuvvet ve müea-
hadeye müstenittir. Eğer kavi isek hak var
dır, 'kavi deyilsek hak yoktur. Muvazenei Ma
liye Encümeninde bu dert söylendi - ki o va
kit .hş&âaniz de orada idim. Erkânı Harbiyei 
Umumiye Reisi ve bunu bütün ruhunun ^d-
deti ile kavrayan arkadaşlarını hepsi bunu 
söyledi. Bu memleketin kanayan bir yarası-
dır. Fakat efendiler fakir bir milletin fakir 
bütçesiyle daha ziyade imdat etmek ihtimali 
olmadığı için en eşlem tarik olmak üzere bu
lunan bu çareden başka yolumuz yoktur. Çün-
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kü malûl olduğu zamanda tekaüde sevk et
tiğimizde verdiğimiz para ile aç kalıyor. Hep
sinin iyisi bu paranın ileride esaslı bir çaresi 
bulunmak üzere şimdilik kendisine aynı saffı 
harbde hizmet eden arkadaşlar gibi maaş alsın, 
otursun. Yine ilerde bu içtimaî derdi görmek 

; ve gözetlemek üzere şimdilik münakaşa etmiye-
lim. Bunu aynen kabul edelim. 

: (Doğfiı, sesleri) 

HAKKI HAMİ B. (Sinob) — Eferdim, ben
deniz do hemen Hüseyin Avni Bey oiraderimi-
ziıi fikirlerini teyidedeceğim. Mu vazenei Mali
ye Encümeni yaptığı lâyihai kanuniyede bittabi 
ahvali maliyemizi nazarı dikkate almıştır. Fa
kat efendiler! Bu memleketin istiklâli için hem 
ailesini, hem hayatını düşünmemiş velhasıl hiçbir 
şeyini düşünmemiş ve yalnız bu memleketin is
tiklâlini muhafaza etmek için bu uğurda uğra
şarak iki gözünden mahrum kalmış olan bir kü
çük rütbeli zabiti Heyeti Aliyenize arz edeceğim. 
Şimdi bunun 26 - 27 lira ile şurada iaşesini temin 
etmek imkânı mevcut mudur; değil raidir? Bu 
lâyihayı kanuniye Müdafaai Milliye Encümenin
de müzakere edilirken bendeniz zaman, zaman 
devam eltim. Gerçi Müdafaai Milliye Encüme
ninin tuttuğu şekil bir parça Maliyeye bir kül
fet tahmil ediyor gibi görünüyor. Fakat Müda
faai Milliyenin nazarı dikkate aldığı şey de bu 
suretle muhtacı himaye olacak olan vatandaşla
rımızı her halde bir parça bâr olacak kadar çok 
olmaması düşünülmüştü. Yani iki gözünden mah
rum olanlar o kadar çok değildir. İki ayağından 
mahrum kalanlar da o kadar çok değildir. Bu 
bütçeye mühim bir bâr teşkil etmez; Müdafaai 
Milliye Encümeni namına söz söyliyeeek olan 
arkadaşlar her halde bu noktai nazarı daha zi
yade müdafaa edecektir. Fakat bendeniz orada 
bulunduğum için biliyorum. Bu cihetler düşünül
müştü. Rica ederim iki gözünden, iki ayağından 
mahrum kalanları ve vasıtai maişeti oimıyan va
tandaşlarımızı düşünelim. O da bu memleketin 
varlığı için bu hale gelmiştir. Bunun için 26 - 30 
bamkmotla Anadolu'nun hiçbir tarafında temini 
maişet, imkânı var mıdır? Binaenaleyh bugün 
yalnız harbıhazır devam ettiği mütdetçe mezun 
addedilsin, maaşlarını alsın demekle bunların 
ihtiyacını düşünmüş olmayız. Bu noktada Mu-
vazenei Maliye Encümeninin kabul ettiği bu ka
nunda noksanlık vardır. Sonra diğer bir meşe-
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le daha var. Zannederim, Hüseyin Avnı Bey kar
deşimiz bu noktaya temas ettiler. Rica ederim 
Çanakkale muharebesinde ve daha evvel feda

kârlık etmek suretiyle-iki'ayağını, iki elini bı
rakmış, bundan mahram olmuş olan bir vatan
daşın daha evvel bu fedakârlığı yaptığı bir cü
rüm müdür? Yani o vakit o fedakârlığı yapma
yıp şimdi bu fedakârlığı yapsaydı maaş verecek-
dik de kendisi 4 - 5 sene evvel fedakârlık yaptı
ğı için sana terettübeden vazifeyi sen o vakit 
ifa ettin, binaenaleyh o zaman bırakıp da şim
di fedakârlık etseydin sana verirdik gibi on
ları bırakmak, rica ederim nasıl bir adalet ve 
nasıl bir düşüncedir? Ben buna bir mâna vere
miyorum. Eğer Umuru Maliyeyi düşünüyorsak 
rica ederim, evvelâ biz kendimizden kısalım, 
bunlara verelim. Biz kendimiz idare edemiyor 
isek, kendimiz sıkılıyor isek, rica ederim! Ni
çin bundan beş altı sene evvel ayağından mah
rum kalmış bir mülâzımı 200 - 300 kuruşla pe
rişan bir halde sefil bir vaziyette bırakalım? 
Efendiler! Hepimiz sefil kalacağız, yani sefale
te müştereken iştirak edeceğiz. Yoksa başka 
türlü olamaz. Ben müreffehen y&şıyayım. öte
ki 200 kuruşla nasıl yaşıyabileeek? Demek bir 
kuru ekmekle kalsın, rica ederim bu olamaz. 
Yani söylediğim sözler hissiyat üzerine tesirat 
yapsın diye zannedilmesin, hakikat budur efen
diler. Eğer Çanakkale'de aynı fedakarlığı ya
panları ihmal ederdeniz şimdiki yapacağınız 

-tedbirin de muvakkat olacağına hükmederim. 
Binaenaleyh; muvakkat hükümde kanunlar 
Meclisi Âlinizden çıkmamalıdır. İyi düşünmeli 
imkânı olan hev şey yapılmalıdır. Zannederim 
Müdafaai Milliye Encümeni işi gayet vâsi tut
mamakla beraber kanunu Muvazenei Maliye 
Encümeninden daha güzel bir surette tanzim 
etmiştir. 

Şimdi, bu cihetleri arz ettikten sonra üçün
cü bir şeyden ae bahsedeceğim. Yalnız esbabı 
mueibede deniliyor ki, efendiler! İleride mü
kemmel bir proje ile falan gelecek rica ederim 
arz ettiğini gibi iki ayağından, iki gözünden 
mahrum bir insan viranesi de mahvolmuş, 
hiç ilticı edecek bir yeri yok. Rica ederim İm 
nereye gidecek? Bu adanı nefer olduğu için aç 
mı kalsın? Emin olunuz ki, böyle insanlar var
dır. Başını sokacak bir kulübesi olmıyan nere
ye gidecektir? Soruyorum size! ^eîvv olduğu | 
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için mi bu ceza!... Ne yapalım ki t onları okut
madık. Zabit ihtiyacını onlarla temin etmeyi 
düşündük. Onların, müstahsil olması bu mem
leket için cinayet ise o başka. Rica ederim efen
diler! Bunlar hiç düşünülmemiştir. Yalnız es
babı mueibede bir buçuk sene beş sene sonra 
alacak bir müessese varsa o yalnız; esbabı mu
eibede bugünkü açlığı temin eder mi? istik
baldeki tasavvurat bugünkü acı doyurur mu? 
Rica ederim bu memleketin kurtarılması uğ
runda fedayı can etmiş bir kimsenin terfii için 
şurada biz çalışıyoruz diye lâf söylememiz de 
zaittir. Bu itibarla Muvazenei Maliye Encüme
ninin Heyeti Celileye arz ettiği lâyıhai kanıv-
niye başından aşağı noksandır. Bendeniz rica 
ediyorum. Zaten öteden beri bir kaide vardır, 
Encümenlerin mazbataları Muvazenei Maliye 
Encümenine gidecek bittabi orada birçok ta-
sarrufat cihetleri düşünülecek fakat hangisi 
tercihan düşünülecektir. Bu bapta söz söylen1 

medi. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. — 
Nizamname sarihtir. En sonraki esâstır. 

HAKKI HAMİ B. (Devamla) — Onun için 
bendeniz diyorum ki, Muvazenei Maliye En
cümeninin bu lâyihası her suretle nâkisdir. Bi
naenaleyh müstacelen iade etmek İNU>re Encü
mene iadesini teklif ediyorum. 

ALÎ RIZA B. (istanbul) — Encümen na
mına izahat vereceğim. 

REİS — Evet müsaade buyurun, bir kere 
bendeni'/, usulü müzakereye dair söyliyeyim. 
Yalnız bir şey nazarı dikkatimi celbediyor. 
Buradaki kanun bir maddeyi havidir. Elyevm 
biz heyeti umunıiyesini müzakere ediyoruz, 
halbuki heyeti umumij^esi hakkında bir şey 
söylenmiyor. Maddeye dair söyleniyor. Bu ka
nun da bir maddedir. Heyeti umnmiyesinin kâfi 
olduğuna dair takrir var. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Kimse 
heyeti umumiyesi hakkında söylemedi. Müsaa
de buyurunuz bendeniz heyeti uinuâAisyesi hak
kında söyliyeyim. Efendim.! İki tane mazbata 
var. 

REİS — Müsaade buyurursanız Muvazenei 
Maliye Encümeni söyliyecek. 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ xtE-
İS l ALÎ CENANI B. (Gazianteb) — Efendim 
gerek İstiklâl Harbinde ve gerek ondan evvelki 
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harblerde en nazik en mühim uzuvlarını kaybet- j 
miş olan fedakâr efradı milletin vaziyeti hakkında 
benden evvel söz söyliyen arkadaşlar arasında 
leh ve aleyhte birtakım müzakerat cereyan etti. 
Bu meselenin böyle az bir müddet zarfında halli 
imkân olmadığına gerek Paşa Hazretleri ve ge
rek encümen kanaat getirdi. Bu zâbitana şimdiki 
halde ne tekaüt olarak maaş verilmesinin im
kânı olduğu ve ne d'e mezun addedilerek tahsi
satı hazıralarınm tesviyesine çare bulunamadığı 
cihetle şimdilik hiç olmazsa bunların tahsisatı 
hazıralarınm tesviyesiyle ikdarları ciheti temin 
edilsin, diğer daimî olarak ittihaz edilecek karar
lar ariz ve amik düşünülsün, diye bu, maddei 
kanuniye tertib edildi. Hakikaten encümen de bu 
maddei kanuniye ile mâlûlin meselesini hallede
mediğine kaanidir. Fakat şimdiki halde hiçbir 
şey alamıyorlar bu Müdafaai Milliye Encümeni
nin teklif ettiği şekilde bu mâlûlinin ekserisi
nin tamamiyle terfih ve ikdarı imkânsızdır. Bâzı 
arkadaşlarımız bunlar için bâzı müessesat der-
miyan ettiler hakikaten o gibi müessesa-
tın da lüzumuna encümenimiz kaanidi'r. 
Bir kısmının kendilerine bakacak kimseleri yok 
yalnızdır. Maaş da verilse «İden ayaktan mah
rumdur. Kimsesiz olanlara dışarıda baktırmak 
müşkül olacaktır, bunlar için birtakım müesse
sat lâzımdır. Ve buna karşılık bulmak lâzım. 
O da zamana muhtaç. Binaenaleyh buna karşı 
muvakkat tedbir olmak üzere encümenimiz Mü
dafaai Milliye ve Erkânı Harbiye Reisi Paşa 
ile müttefikan şimdilik şu maddei kanuniyenin 
müstaeelen kesbi katiyet ve kanuniyet etmesinde 
ittifak ettik. Binaenaleyh, Heyeti Celilcden şim
dilik bu maddei kanuniyenin kabulünü rica 
ederiz. Diğeri de encümenimizdedir şimdi o I 
daha müzakere edilmemiştir. Muvazene Encüme
ninden henüz çıkmış değildir. Bu mazbatanın 
tab edilmesine bendeniz lüzum görmüyorum. En- I 
cümenden bir suretini istemişlerdi o sureti gön- I 
dermiştik. Evrak encümende idi suretini tab et- I 
misler. Binaenaleyh o madde ile bunun arasın
daki münasebet şimdilik bundan ibarettir. Eski- I 
den yapılmış bir tedbirdir. Binaenaleyh bu mad- I 
denin müzakere ve kabulünü temenni ediyoruz. 

ALÎ RIZA B. (İstanbul) — Arkadaşlar; harb 
malûllerinin şimdiye kadar terfih ve ikdarları- I 
na mütaallik elimizde hiçbir kanunun bulunma- I 
masından dolayı bunların hallerin*? agâh olan | 

.1338 O : 2 
Müdafaai Milliye Encümeni şu lâyihai kanuni
ye ile bunların terfih ve ikdarlarını düşünmüş 
ve Meclisi Âlinize arz etmiş ve teklif; Muvazenei 
Maliye Encümenine kadar gitmişti. Fakat Muva
zenei Maliye Encümeni bu kanun Muvazenei Umu-
miyeden verilecek para ile temin edileceği cihetle 
halen bunun mümkün olmadığını nazarı dikka
te almış, başka esasat dâhilinde mâlûlinin ter
fih ve iaşesi esasatmı düşünerek ve yeniden bir 
lâyihai kanuniye meydana getirilmek üzere bu
nu talik etmişlerdi. Halbuki Sakarya Muhare-
besiyle ondan evvelki harblerde yaralanmış ve 
uzuvlarını kaybetmiş ve hizmeti askeriyeden 
uzak kalmış birçok zâbitan var ki, bunlar hak
kında Müdafaai Milliye Vekâleti bir hükmü ka
tı yermek mecburiyetindedir. Eldeki kanun ise 
bunların tekaüde şevkini âmirdir. Bendeniz de 
dâhil olduğum halde bu cihet Müdafaai Mil
liye Encümeninde uzunuzadıya müzakere edil
di. Ve bizim tasavvur ettiğimiz şeyin meydana 
gelmesi uzun zamana mütevakkıf olmasından 
dolayı şimdilik bu zâbitanm mezun addedile
rek tekaüde şevkinden sarfı nazar edilmesine 
dair olan şu kanun meydana getirildi. Halen bu 
kanunun müzakere ve intacı arz ettiğim noktai 
nazardan dolayı zaruridir. Ve bu kanun ka
bul edildikten sonra tabiatiyle mâlûlinin terfih 
ve ikdarma aidolan diğer Kanun mevkii tatbi-
ka vaz'olunmak üzere müzakere edilecektir. Hal
buki bu vaziyet içerisinde esas kanunu bugün 
yapmak mümkün değildir. Ve bu da mademki 
müzakere edilemiyor. Bu hususta Müdafaai Mil
liye Encümeni Muvazenei Maliye Encümeniyle 
mutabık kalmıştır. (Müzakere kâfi; sadaları) 

REÎS — Efendim müzakerenin kifayetine 
dair* takrir var. Şimdi kanunun heyeti umumiye -
sini müzakere ediyorduk. Efendim. Heyeti umu-
miyesinin müzakeresini kâfi görenler lütfen el 
kaldırsın. Heyeti Umumiyesi hakkında müza
kere kâfi görülmüştür. 

Mâlûlini Guzatm terfih ve ikdarı hakkında 
Kanun 

MADDE 1. — Harbi hazırda ve bu harbin 
devamı müddetince vııkubulacak umum müsa-
dematta vazife başlarında duçar oldukları mec-
ruhiyet neticesi olarak Askeri Tekaüt ve istifa 
Kanununun yirmi altıncı maddesinde zikrolu-
nan 1 - 6 derecattan maluliyetleri tebeyyiiu 
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eden erkân, ümera ve zâbitan ile menşubini j 
askeriye harbi hazırın nihayetine kadar tekaüt | 
edilmiyerek mezun addolunurlar. 

VEHBİ Ef. (Konya) — Efendim, Hakkı 
Hami Bey pek mühim bîr noktaya dokundu. 
Rica ederim, zâbitanı ne kadar seversek nefe-
ratı da o kadar severiz, ekseriya malûl olan
lar neferlerdir. Karşılığı yok diyerek Muva-
zenei Maliye Encümeni onu reddetmiş. Ben di
yorum ki, bu kanun mucibince mademki, zâ
bitan orduda aldığı tahsisatını, maaşını alacak. 
neferler de orduda bulunduğunda ne masrafı 
oluyorsa hiç olmazsa şöyle elini, kolunu vermiş 
olan neferlere bu kadar bir şeyi bari tahsis ede
rek onları da memnun etmek vaciptir efendiler. 

MÜDAFAA! MİLLÎYE VEKÎLÎ KÂZIM Pş. 
(Karesi) — Efendim, efendi hazretlerinin bu
yurdukları gayet doğrudur. Ancak malûl efrat 
malûmuâliniz maaş alır. Bunlar derecesine göre 
ve 270 kuruşa kadaı maaş alırlar. Efradı me
zun addedersek neferlerin maaşı elli kuruştur. 
O evvelki aldığı maaş elli kuruşa iner. 

VEHBÎ Ef. (Konya): — Neferlere orduda 
askere yapılan masraf mukabili maaş verilme
sini teklif ediyorum. 

MÜD\FAAÎ MÎLLÎYE VEKÎLÎ KÂZIM P9. 
— O ayrıdır efendim. Maddede mezkûr olan 
şeyin efrada teşmil edilmemesi yani mezun ad-
dedilmemelerinin sebebi; tekaüt maaşlarını al
sınlar diyedir. Yani efrattan malûl olanlar te
kaüt ediliyor. Kendilerine derecesine göre maaş 
veriliyor. Eğer bunu efrada teşmil edersek ma
aşları tenzil edilmek lâzımdır. 

NECİB B. (Diyarbekir) — Şu halde zâbi
tan da tekaüde sevk ediliyor. Onlar da tekaüt 
*naaşını alacaktır. 

MÜDAFAAÎ MİLLÎYE VEKÎLÎ KÂZIM 1% 
— Zabıtanın tekaüt maaşı azdır. Neferin malu
liyet maaşı ziyadedir. Yalnız müsaade buyurursa
nız ayrıca orduda yapılan masraf derecesinde i 
malûl efrada ıMeclisi Âli bir şey vermek isti
yorsa bunu Muvazenei Maliye, Müdafaai Milliye 
encümenleri ayrıca düşünerek maliyenin sı'ai 
hali miktarında ne vermek mümkün ise onu tes-
bit etsinler. 

HASÎB B. (Maraş) — Reis Bey bir sual sor
mak isterim. 

REİS — Efendim söz alın. Sualinizi de, her 
şeyi de sorarsınız. I 
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ALİ RIZA B. (İstanbul) — Efendim Vehbi 

Efendi Hazretlerinin endişesi şayanı dikkattir. 
Fakat bu kanunun mahiyeti başkadır. Biz doğru
dan doğruya mâlûlini askeriyenin terfih, ik-
darı hakkında bir kanun teklif ettik. Bu me-
yanda efrat da dâhildir. Fakat bu kanundan 
maksat; zâbitan tekaüde sevk edilirse bunların 
tekaüt maaşlarının az bulunmasından dolayı o 
maaşla terfih ve ikdarları imkânı görülemediğin
den rütbe maaşı verilmek suretiyle hali hazır
da terfih ve ikdarlarını temindir. Fakat esas 
kanun yapılırken Efendi Hazretlerinin bu en
dişeleri bittabi nazarı dikkate alınacaktır. (O 
vakte kadar ne olacak? sesleri) Efendim kanu
nun mahiyeti itibariyle arz ediyorum. Halbu
ki halihazıra gelince : Efrat bugün zâbitan gibi 
mezun addedilirse maaşı halihazırda alacağı te
kaüt maaşından pek dundur. Yalnız burada bir 
şey nazarı dikkate alınabilir ki, bugün efradı 
biz bu kanuna ithal etmekle onların tekaütlerim 
tehir ettireceğiz. Badehu bunlar hakkında ve 
zâbitan ıhakkmda bâzı ahkâm vaz'edilirse efrat 
tekaüde sevk edilmiş bulunması dolayısiyle bun
dan müstefidolamaz mülâhazası» fikri vardır 
ki; buna karşı, efrat hundan evvelki kanunla 
tekaüde sevk edilmez diye bir kayıt konabilir. 
Yalnız, bendeniz birinci madde hakkında şahsım 
namına bir noktaya işaret edeceğim. Hüseyin 
Avni Bey de bu ciheti işaret etmişti. Bu kanu
nun üçüncü satırında ümera, erkân ve mensu-
binin askeriye harbi hazırın nihayetine kadar 
tekaüt addedilmiyerek mezun addedilir, diyor. 
'Harbi hazır meselâ : Üç ay sonra bitti. Bu ka
nun da çıkmadı, (Çıkar sesi) çıkmadı farz ede
lim. Ne olacak! Bu zâbitanı tekaüde sevk ede
cekler. Bunda bendeniz müthiş mahzur görü
yorum. Yani bugün kolundan tutup atmadığı
mız bu adamları harbi hazır hitamında ataca
ğız. Bu yanlıştır. Buna karşı bendeniz (Harbi 
hazır nihayetine kadar) fıkrası yerine (Harb 
mâlûlininin terfihine esas olacak kanunun neş
rine kadar) kaydının ilâvesini teklif ediyorum.* 
Esasen Muvazenei Maliye Encümeni de mazba
tasında bu ciheti işaret etmiştir. Bu itibarla 
bunda büyük faide temin edilmiş olur. Sani
yen bizim asıl tasavvur ettiğimiz kanunun çık
masında hakikaten Hakkı Hami Bey biraderi
mizin buyurduğu gibi ikinci hir faide vardır ki 
bu kanundan istifade eden yalnız İstiklâl Mu
harebesindeki mâlûlindir. Halbuki bundan ev-
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velki Harbi Umumi, Balkan Harto malûlleri 
vardır ki onlar bundan müstefit değildir. Bu 
fıkrayı koymakla bu harfoden evvelki malûlle
rin de terfih ve ikdarları temin edilmiş olacaktır. 

HASÎB B. (Maraş) — Reis Bey suali kimden 
soracağım? 

REİS — Hasib Bey kimden «orayım demek 
doğru değildir, sual soracağınız zatın burada kür
süde bulunup bulunmaması lâzımgelmez. Buyu
run buraya, söyleyin. 

HASÎB B. (Maraş) — Birinci ve altıncı de
receler, ne demektir. Sonra hafif mecruhlarla ağır 
mecruhlar arasında fark. gözetiliyor mııf 

AL t RIZA B. (İstanbul) — İki eli veya aya
ğı yok veyahut iki gözü âmâ.. Bunlar birinci de
recededir, bir gözü amâ veyahut bir kolu yok. On
lar ikinci derecededir. İşte bu suretle maluliyeti 
nispetinde derecata taksim edilmiş ve ona göre 
isim veriliyor. Meselâ iki .gözü ama tabiatiyle aha
rın muavenetine fiilen muhtaçtır. Bundan dolayı 
onların tekaüt maaşı fazladır. Diğerlerinin iki 
ayağı kaybolmuştur. Bittabi o da aharın muave
netine muhtaçtır. Fakat bir gözü yok veyahut bir 
<>li yok. Diğer eliyle iş görebilir. Bu itibarla bun
ların maluliyetlerini derecata taksim etmişler ve 
buna göre maaş vermişlerdir ki, yani maluliyet 
maaşını altı dereceye tefrik etmişlerdir. 

HASÎB B. (Maraş) — Rıza Bey! İki ayağı 
yok. Halbuki biri, bir ayağı kayıp diğeri iki aya
ğım kaybettiği halde bunlar ikisi de bu kamın 
mucibince bir maaş alacaklardır. 

ALİ KIZA B. (İstanbul) — Bu başkadır efen
dim. Bu muvakkattir. Zaman ile mukayyettir. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) —Efendim 
bendeniz bu kanunun mânasını şöyle anlıyorum; 
bu harbde bu şekilde tekaütlüğünü müstelzim ola
cak şekilde mecruh olmuş veya müsademede mec
ruh olmuş veya olacak. Hulâsa; bu harbin devam 
ettiği müddetçe gerek cephede ve gerekse cephe
nin gayrı bir yerde ifayı hizmet ederken mecruh 
olan zâbitan bu kanunun verdiği müsaadeden is
tifade edecektir, ö halde bu maksat hâsıl olunca 
bendeniz birinci maddenin tarzı tertibinde nok
sanlık olduğunu zannediyorum. Harbi hâzırda ve 
bu harbin devamı müddetince vukubulacak umum 
müsadematta diyor. O halde harbin vukuu müd
detince vukubulmuş müsadematta bu şekilde mec
ruh olanların hakkı istifadesi olmıyacağı anlaşılı
yor İd, tabiî doğru değildir. Ondan dolayı efen-
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j dim; gerek cephe karşısında ve gerek cepheden 

gayrı yerde müsademat neticesinde vukubulsun. 
Bu suretle mecruh olanların istifadesi mevzuu-
bahsolduğuna göre (Harbi hâzırda vazife başın
da duçar oldukları veya olacakları) tâbiri en doğ
ru ve en sarih bir ifade olur. Sonra efendim! Ge
rek Müdafaai Milliye Encümeninin ve gerek Mu
vazene! Maliye Encümeninin nazarı dikkatini ccl-

] bederim. Acaba efrat, erkân, ümera ve zâbitan ve 
mensubini askeriye meyamnda ihtiyat zabıtanı 
dâhil midir? (Tabiî sadaları) 

Binaenaleyh yarın her hangi bir terhisin aka
binde onlar terhis olundular sizin sıfatı askeriye
niz kalmamıştır. Kanundan istifade edemezsiniz 
diye ilerde bir itiraza mukaddeme vermemek için 
şimdiden bilhassa Müdafaai Milliye Mazbata Mu-
harririyle Muvazeııei Maliye Encümeni Mazbata 
Muharririnin burada maksadı kanunu tasrih et
melerini bendeniz faydalı görüyorum. 

ALİ RIZA B. (istanbul) — Efendim kanu
nun ruhunda sureti kafiyede ihtiyat zâbitanı me
selesi istisnaen mevzuubahis değildir. Umumi 
olarak harb malûllerine aittir, ihtiyat zâbitanı 
dahi dâhildir. Bu kanunun tefsirine hadim bir 
sözdür ki, ilerde düşünürüz. 

REFİK ŞEVKET B. (Devamla) — Mesele 
bir dereceye kadar lıallolundu. Sonra ikinci me
sele : Efendim bendeniz bir kanunun müfadını 
diğer bir kanunun neşriyle takyidetmenin gayet 
muzır olduğuna kaaniim. Çünkü zaten sureti ifa
de ve beyanından ve kendimizin söylediğimizden 
anlaşılıyor ki, yapılacak terfih ve ikdar kanunu 
her halde maaşı nispetinde fedakârlığı istilzam 
edecek değildir. Her halde umumi teşkilât meya
mnda ne tasarrufkârane olacak, ne de tekaüt ma
aşı kadar az bir maaş verilecek. İkisinin arasında 
bir şey olacağına nazaran bu kanunun devamı 
mer'ivetini diğer kanunun intişarına kadardır diye 
t akyidetmek doğru değildir. Bilâkis bu kaydı mu
hafaza edelim. Gerek Meclis ve gerek alâkadar 
olan encümenleri Hükümet, Müdafaai Milliye 
Vekâleti bir an evvel bu kanunu ihzara teşvika 
medar olmak için bu kanunun burada harbi hazı
rın nihayetine kadar olması kaydının baki kal
masının taraftarıyım. Üçüncü bir nokta daha arz 
etmek isterim ki, harbi hazır nihayet bulabilir. 
Fakat; seferberlik nihayet bulmaz. Acaba burada 

I seferberlik nihayetine kadar demek doğru olmaz 
i mı? Çünkü bendeniz hatırlıyorum ki, Harbi Umu-
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mi esnasında çıkan kanunların birisinde «Sefer
berliğin hitam bulduğu bairadei seniye ilân olu
nuncaya kadar» diye bir kayıt vardı. Harb hitam 
bulur, fakat seferberliğin hitam bulmaması ihti
maline binaen harbi hazır tâbiri yerine seferber
lik nihayetine kadar tâbiri konmak hem zâbitan 
lehine ve hem de maksadı asliye daha muvafıktır. 

MÜFÎD Ef. (Kırşehir) —- Efendim bu mad
denin heyeti unıumiyesinin ruhu bu İstiklâl Har
bine, İstiklâl Mücadelesinde azayı vücudunu 
kaybetmiş, keddiyeminiyle geçinemiyecek derecede 
malûl bulunmuş olan fedakâr zabıtanın terfihi 
ve bunlara millet tarafından mükâfat olarak va
zife başında (bulunmadıkları halde vazife başın
da bulunuyorlar gibi talısisatlannın verilmesi
dir. Hoca Vehbi Efendi ve Hakkı Hami Bey 
biraderlerimizle dalha diğer rüfekamızm söyle
miş oldukları nokta ki, bu, halihazırda zabit ka
dar mevcudiyetini, hayatını1 feda ederek çalışan 
ve bu yolda keddiyeminiyle geçinemiyecek de
recede maluliyete duçar olan efradı askeriye
nin başka bir suretle terfihini düşünmemek aca
ba neden icabediyor? Efradın bu harbihazır de
vam ettikçe zâbitan gibi cephede aldıkları tah
sisat kadar tahsisat almasına neden mâni var- ! 
dır? Zâbitan nasıl ki cephei harbde'bulunuyor
muş gibi maaşını, istihkakı m alıyorsa neferat da 
vazifesi başında aldıkları talhsisat kadar «zanne
derim (750) kuruş kadar tutuyor» (Bin kuruş 
sesleri) haydi 'bin kuruş tutsun, cephede bulu
nuyor gibi neferata da bu yolda bir şey veril 
mesi doğrudan doğruya meşrudur, haktır, ada
lettir. Binaenaleyh; bendeniz bu maddenin son 
fıkrasına, neferata da harbihazır devam ettikçe 
cepıhedeki istihkakı tam olarak verilir, ibaresi
nin ilâvesini teklif ediyorum. Ve 'bu suretle de 
bir takrir takdim ediyorum. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Efendi
ler mensubini askeriye ve efrat kaydını ilâve 
ettiğimiz takdirde o zaman efrat halihazır maa
şından daha dun 'bir -mevkie düşecektir. Cephe
deki bir nefer 50 kuruş maaş alıyor. Halbuki 
tekaüde sevk edilirken 150 kuruş alıyor. Ben
deniz Müfid Efendi Hazretlerinin ve diğer ar
kadaşlarımın fikrine iştirak ederek başka bir 
tarzda bir teklifte bulunuyorum. O da maişeti
ni temin edemiyecek derecede «malûl olan efra
da bulundukları yerde 'bir nefer tayını verilir.» 
Bir kere tekaüt maaşı ne ise onu alacaktır, hal-
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buki 150 kuruşla hiçbir köyde bir alil yaşıya-
maz, hiçbir kimse ve hidbir kalb de, düşmanın 
gözlerini kör etmiş olduğu bu alillerin şehir 
ortasında dilenmesini istemez ve hiçjbir malûl de 
•bir köyde kendi maişetini istihsal edemez. Onun 
için bu yalnız bizim vazifemizdeki ihmaldendir. 
Yoksa hiçbir vekilin haddine düşmemiş ki o'ne
ferin hakkını kessin. O da bizim kendi şeyimiz-
dir. O kanunun icrası meselesidir ki burada 
kimseyi mesul edemeyiz. Yalnız biz onlara bir 
hakkı kanuni bahsetmeliyiz. O da bu millet yüz 
binlerce efrat beslerken 'bilâhara malûl askeri
ni sinesinde yalnız yevmiye bir tayın vermek 
ten hiç/bir vakit çekinmez ve onu kemali hür
metle alkışlar. Heyeti Celileden istirhamım 
şudur : Pek cüzi olan şu malûl kardeşlerinizin 
hayatını düşünerek bir nefer ekmeğinin olduğu 
yerde verilmesini bendeniz bilhassa istirham 
ediyroum, bu bapta bir de takririm vardır. Hiç 
olmazsa bir derece mağduriyetleri telâfi edilmiş 
olur. Sonra zâbitan için öyle harbi hazır falan 
bendenizce katiyen yanlıştır. Efendiler! Harbi 
hazırla öbürünün farkı yoktur. Harb birdir. Her 
hangi bir zabit malûl düşmüşse onların haya
tım idame ettirmek, refahlarını temin etmek 
boynumuzun borcudur efendiler! Para millette 
vardır. Millet buraya parasını kemali fahr ile 
verir ve biz de tavassut etmekle vazifemizi yaparız. 

YASİN B. (Gazianteb) — Bir noktayı sual 
edeceğim efendim. Bu birinci maddenin satır-
başı olan - harbi hazır bu harbi hazırı iyi anla
mıyorum. İnönü zaferlerinde veya ondan evvel
ki muharebelerde ellerini, kollarını gaybedenler 
ne olacaktır? Bunlara bu kanunun şümulü yok
tur. Bu harbi hazırdan maksat bu mudur? Bu
na mümkünse mücahedei miiliyenin başlamış 
olduğu tarihten yani 23 Nisandan itibaren dense 
daha iyi olmaz mı1? 

ALİ CENANİ B. (Gazianteb) — Harbi hazır 
İzmir'in işgali üzerine başlıyan harekâttır. 

YASÎN B. (Gazianteb) — Esbabı mucibede 
öyle bir şey olmadığı için soruyordum maamafih; 
sözünüzü senet ittihaz «diyorum. Farz edelim, 
bir yüzbaşı iki kolunu gaybetmiş; aynı zamanda 
geride bir yüzbaşı kör bir kurşunla bir kolunu 
gaybetmiş. Şimdi geride kor bir kurşunla kolu
nu gaybeden ile, cephede iki kolunu gaybeden 
bir yüzbaşı aynı tahsisatı alıyor. Bunda doğru
su isabet olmadığını görüyorum. (Neden isabet 
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olmasın sesleri) iki kolunu gaybeden bir adamla 
bir gözünü gaybeden arasında bendeniz bir fark 
görmek, isterim. Burada farkı tâyin etmemiştir. 
ikisi de aynı maaşı alıyor efendim. 

ALI CENANI B. (Gazianteb) — Bu muvak
kat bir tedbirdir. Daimî bir tedbir düşündüğü
müzde bunlar nazarı dikkate alınacaktır. 

YASIN B. (Gazianteb) — Efendim muvak
kat dahi olsa biz harbi hazır içinde bulunan 
efradı milleti terfih, teşvik, tergibediyoruz. Her
kesin fedakârlığı nispetinde bir şey vermeliyiz. 
Sonra bu son fıkrada (harbi hazırın nihayetine 
kadar olan) tâbirine muteriz idim. Ona da Rıza 
Beyefendi cevap verdiler. Fakat; bu dereeat me
selesi şayanı nazardır. 

ALI CENANI B. (Gazianteb) — Efendim 
Müfid Efendi Hazretlerinin buyurduğu bir tek
lif vardır. Efrat cephede aldıkları miktarı bulun
dukları yerde alsınlar buyuruyor. Encümen o 
teklife taraftardır. 

MAZHAR MÜFÎD B. (Hakkâri) — Efendim 
kanundan anlaşıldığına nazaran yalnız müsade 
matta mecruh olan bundan istifade edecek. Hal
buki bu pek doğru olmasa gerek. Meselâ; hiz
met icabatı iki gözünü kaybeden, iki kolunu 
kaybeden neden bundan müstefidolmasın ? Ben
zin naklederken patlayıvermiş, iki gözü, iki ko
lu gitmiş olan bir zabit neden bundan müstefid
olmasın?. Burada mutlaka müsademeyi şart ko
yuyorsunuz? Onun için bendeniz diyorum ki : 
(Umum müsadematta ve vazife başında hizmet 
icabatı) kaydını koymak lâzımgelir. Çünkü böy
le kalırsa bu yalnız müsademede yaralananlara 
şâmil oluyor. Topçu topun yanında dururken, 
top gülleleri ateş alır. Zabitin iki kolu veya iki 
gözü gider. Sonra... (Hayır efendim müsademe 
değildir, bundan istifade edemez) demek doğru 
değildir. Pek büyük haksızlıktır. Bunu teklif edi
yorum. ikincisi; Hasib Beyin suali üzerine ha
kikaten bendeniz de bir haksızlık görüyorum. 
Çünkü birinci dereceden itibaren altıncı derece
ye kadar mütefavit surette tekaüt maaşı verili
yor. Şöyle farz edelim ki, aynı rütbede iki bin
başı çıkaracağız. Birincisine faraza; (Birinci) 
derece maluliyetinden dolayı 1 800 kuruş maaş 
veriliyor. Diğerine ikinci dereceden dolayı 1 300 
kuruş veriliyor. Halbuki bu birinci madde mu
cibince gerek 1 800 alan, gerek 1 300 alan ne 
alacaktır? Şimdi müsavi olacaktır. Bunda da 
bendeniz bir haksızlık görliyonım. iki kolunu 
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kaybettiğinden dolayı 1 800 kuruş alan her han
gi bir zabit 1 300 alan ve bir gözünü kaybetmiş 
diğer bir zabitle nçin müsavi tutulsun? Bunda 
da haksızlık görüyorum. Sonra bâzı rüfeka de
diler ki: Yalnız harbi hazır değil harbi umumi
de ve daha evvelki muharebatta bu gibi vatan 
uğrunda azasını, vücudunu kaybedenlere de ma
aş verelim. Ben de bu hususta beraberim efen
diler. Yalnız sizden bir şey rica ediyorum. Ma-
lûmuâlileridir ki, cephe zamları yaparken, ne-
ferata zammı maaş yaparken beş lira azdır, se
kiz lira azdır, on lira azdır, yirmi lira dedik. 
Sonra nihayet beş liraya karar verdik. Bunu 
verebildik mi? Hayır! Bu kere in bakalım aşa
ğıya in. Nihayet elli kuruşa kadar indiniz. Bunu 
da böyle yapacaksanız hiç lüzumu yok. Onun 
için bunu iyi düşünelim. O vakit dediğimiz gibi 
nasıl olmuşsa olmuş, iyi düşünememişiz demi-
yelim. Bunu çok iyi düşünelim. Bu kanun elzem
dir. Fakat verebileceğimiz para ne ise onu vere
lim. Sonra dönmiyelim. 

MÜDAFAA! MILLIYE VEKÎL! KÂZIM 
Pş. (Karesi) — Efendim bâzı arkadaşlarımızın 
suallerinde bu mâlûlinin dereceleri bir olmama
ları dolayısiyle adaletsizlik olacağı istidlal edi
liyor. Halbuki mesele böyle değildir. Esasen 
malûller muhtelif derecelere ayrılır. Ve bu de
reeat üzerinden kendilerine maaş verilir. Tat
bikte bulunan kanunlarımızın iktizasındandır. 
Ancak bu malûlleri bir derece daha terfih et
mek için Meclisi Âlinin gösterdiği arzu üzerine 
encümenler toplandılar. Bir Mâlûlini güzat Ka
nununu yaptılar. Ancak bu kanunun bugün ne
ticelenmesi müşkül olacağından dolayı müstacel 
bir karar ittihaz etmek zaruretinde kaldık. 
Çünkü hastanelerde bulunan malûl zâbitan te
kaüt oluyor, harcırah veremiyoruz. Böyle az 
bir maaşla ve sefil bir halde memleketlerine 
de gidemiyorlar, maaşlarını da alamıyorlar, 
harcırah da veremiyoruz. Burada kalıyorlar. 
Yani gerek evvelce mecruh olanların gerek bu 
muharebede mecruh ve malûl olanların âtiyen 
istirahat ve refahlarını temin edecek bir kanun 
yapılıncaya kadar bu muharebelerde yaralan
mış olanların mağduriyetine mahal kalmamak 
için müstacelen Muvazenei Maliye Encümenin
ce 2 - 3 maddelik bir kanun yapılmıştır. Bina* 
enaleyh; arkadaşlarımızın mâlûlinin terfih ve 
ikdarı hakkındaki endişesi inşallah zail ola-
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çaktır. Bu malûllerin derecat üzerinden terfih- I 
leri nazarı dikkate alınacaktır. Malûmu âliniz 
harblerde fevkalâde fedakârlık gösterip de mec
ruh olanlar, fevkalâde fedakârlıklarından dola
yı terfi de ediyor, işte o terfi ettikten sonra 
mezun da olunca terfün üzerine bir maaş alıyor. 
Bu az zaman için yani bu zaman zarf mda mağdu
riyetten vikaye değil de büsbütün bunları pe
rişan bir vaziyete koymamak için muvakkat bir 
tedbirdir. İnşallah yakında Meclisi Âli bunu 
şimdi nasıl ki, ehemmiyetle tetkik ediyor, onla
rın esbabı istirahatlerini ve refahlarını da te
min edecek iyi bir kanun yapar ve o, efrada da 
teşmil olunur, bu suretle mecruhlarımız, millet 
ve vatan uğrunda malûl olan arkadaşlarımız da 
refaha nail olurlar. Yalnız diğer bir şey ilâve 
edeyim. Mazhar Müfid Bey biraderimiz hakika
ten mühim bir noktaya dokundular. Asker yal
nız müsademe esnasında yaralanmaz. Müsade
me demek karşı karşıya muharebe etmek ve vu
rulmak demektir. Fakat bir top mermisi gelir, 
tayyareden düşman bomba atar. Sonra otomo
bil, şimendifer kazası olur. Binaenaleyh - birbi
riyle kavga edip yaralananlara münhasır olma
mak üzere - bir hizmet esnasında, hizmet icabı 
olarak kelimesini buraya ilâve edersek tayya
reden bomba atıldığı zaman yaralanana da şâ
mil olur, vazifeye giderken bir uçuruma yuvar
lanıp kolu kırılana da şâmil olur. Bu suretle 
hizmeti askeriyeden dolayı malûl addolunanlar 
mezun addedilirler. Ta sulhun aktine kadar. 
Ondan sonra da teamül ile gider. 

ABDÜLKADÎR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— Neferin ekmek meselesi ne olacaktır? I 

MÜDAFAAl MİLLİYE VEKİLİ KÂZIM 
Pş. (Karesi) — Bu pek ziyade şayanı arzu 
bir şeydir. Efendim; Meclisi Âli bunu arzu 
ederse böyle malûl efrada memleketlerinde bir 
nefer bedeli verilsin, yani iaşe bedeli aynen 
verilsin. Bendeniz pek çok arzu ve temenni 
ederim ki, kanuna böyle bir madde ilâve 
edilsin. 

ALİ RIZA B. (istanbul) — Abdülkadir Ke
mali Beyle bâzı arkadaşlarımız, nefer mesele
sinden bahsettiler; ve bir nefer tayınının damaa-
şiyle beraber bu kanuna ilâveten itasını derme-
yan eylediler. Şnndi arkadaşlar: Tekaüt ve 
İstifa Kanunu mucibince tekaüde sevkı icabe 
den bir nefer, altı derece üzerine; yüzelli ku- I 
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ruştan üç yüz kuruşa kadar maaşı asli alır. 
Yüz elli kuruşun tahsisatı fevkalâdesi de altı 
yüz kuruştur. 

FAİK B. (Cebelibereket), — Hayır, tahsisatı 
fevkalâdesi dokuz yüz kuruştur. (Tahsisatı fev
kalâdesi! yoktur sadaları) 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Dokuz 
yüzdür. 

ALI RlZA B. (Devamla) — Demek ki, yüz 
elli kuruş tekaüt maaşı olan bir neferin Hazi
nenin tahsisatı fevkalâdesiyle beraber alacağı 
para 750 kuruştur. Neferin maaşı aslisi esasen 
elli kuruştur ve onun zammı da zaten altı yüzü 
geçmiyeçektir. Her halde neferin; Hükümetin 
tediye ettiği meblâğ ile, diğer esas dairesinde 
alacağı meblâğa tekabül etmez. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — ilâveten.. 
ALI RIZA B. (Devamla) — Eğer ilâveten 

alacak ise, o başka meseledir. 
Dr. MUSAFAT B. (Kozan) — Efendiler, 

bir ile altı arasında derecei maluliyet için, yal
nız umum müsadematta mecburiyet kaydını 
kabul etmişler. Fakat bâzan öyle mesail var
dır ki, maluliyet, her hangi bir muharebatta 
değil, başka bir şeyin neticesinde husule gelir. 
Yani maluliyet; müsademe neticesi olmaz da 
diğer bir hâdise yüzünden olur. Meselâ bir 
kimse vazife başında Tifüse yakalanır.. (O baş
ka mesele sesleri) Müsaade buyurun efendim. 
Vazife başında iken bir zabit tifüse yakalandı. 
Bilâhara tifüsten iyi oldu. Fakat ayağının biri 
kangiren olduğundan kesildi. Böyle bir adam 
bundan istifade etmesin mi efendim? Bu tarzda 
malûl olanları da diğerleri gibi para almasın mı 
efendim? (Alsın sesleri) Madde bunları şâmil de 
ğildir. Encümenin nazarı dikkatini celbederim. 

MüVAZENl MALİYE ENCÜMENİ MAZ
BATA MUHARRİRİ MAZHAR MÜFlD B 
(Hakkâri) — Bunu ben senden evvel söyledim 
ve bir takrir de verdim. 

ALI SURURI Ef. (Karahisarı Şarki) — ih
tiyat zâbitanmın dahi kanunun dairei şümulün
de olduğunu Ali Rıza Bey söyledi. Fakat ihti
yat zâbitanmdan esaseh memur olan birisi, de
recei maluliyeti itibariyle Askerî Tekaüt Ka
nunu mucibince tekaüdedilmek icabederken; o 
maluliyet her hangi bir memuriyeti asliyeyi 
ifaya mâni olabilir bir şekilde olursa; bu gibi
ler hakkında encümen ne düşünmüştür? Eğer 
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bu gibiler de mezun addedilecek ise hem Ha-
zinei millet zarar görür ve hem de o adamdan 
millet istifade etmemiş olur. Meselâ bir kazanın 
müddeiumumisi ihtiyat zabiti olmuş ve bilâhara 
da malûl kalmış... Fakat onun derecei maluli
yeti, vazifei adliyesini ifaya mâni değildir. Bu 
gibiler hakkında encümenin noktai nazarı ne
dir? 

ALI RIZA B. (istanbul) — Efendim, bir 
kere ihtiyat zâbitanmdan bu suretle malulen 
mezun addedileceklerin miktarı; o kadar kesir 
değildir. Bu gibilerin muvakkaten mezun ad
dedilmesi; hattâ vazifesini ifa etmiş olsa dahi; 
biı* mâni teşkil edemez.. Ve eğer biz bu gibi 
teferruatı nazarı dikkate alırsak, bu kanunu 
büyük mikyasta yapmak lâzıragelir. Halbuki 
bizim eıSasen meşgul olacağımız kanun; mâlû-
linin terfihi için yapılacak olan bir kanundur. 
O kanunu süratle yaparsak- maksadı temin et
miş oluruz. 

BlR SES — Bu, suale cevap olmadı. 
ALI RIZA B. (Devamla) — Filhakika suale 

cevap değildir. Fakat bugün için o noktayı na
zarı dikkate almamak lâzımdır. 

REÎS — Efendim, bu madde hakkında baş
ka söz istiyen yoktur zannederim. Birçok tadil 
takrirleri var, şimdi onları birer birer okuya
cağız. 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddedeki umum müsadematta cüm

lesinden sonra (ve) ilâvesini; vazife başlarında 
ibaresinden sonra da ve hizmet icabatı cümlesi
nin ilâvenini ve şu suretle maddenin (Umum 
müsadematta ve vazife başlarında ve hizmet 
icabatı duçar oldukları ilâh...) şeklinde kabu
lünü teklif eylerim. 

Hakkâri 
Mazhar Müfid 

Riyaseti Celileye 
Birinci dereceden malûl olanların bulunduk

ları rütbenin bir derece mafevk rütbe maaşın
dan mezun addedilmeleri ikinci dereceden ma
lûl olanların mafevk rütbenin nısıf farkından 
mezun olmalarını ve bunların dunundakiler aynı 
kendi rütbesi maaşından tahsisat verilmesini 
adalete muvafık bulur ve bu suretle maddenin 
tadilini teklif eyleriz. 

Erzurum Erzurum 
Nusret Asım 
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Riyaseti Celileye 

Arz ettiğim esbabı mueibeye binaen birin
ci maddenin berveçhi âti tadilini teklif ede
rim : 

Madde 1. — Harbi hâzırda vazif*: başında 
duçar oldukları veya olacakları mecruhiyet ne
ticesi olarak AskeTî Tekaüt ve istifa Kanunu
nun yirmi altıncı maddesinde zikrolunan 1 - 6 
derecattan maluliyetleri tebeyyûn eden erkân 
ümera ve zâbitan ile mıensubini askeriye Sefer
berlik nihayetine kadar tekaüt edilmiyerek me
zun addolunurlar. 

Saruhan Mebusu 
Refik ŞeVket 

Riyaseti Celileye 
Bilinci maddeye berveçhi zir fıkranın ilâ

vesini teklif eyleriz. 
Neferata da harbi hâzır devam ettikçe cep

hedeki istihkakı tam olarak verilebilir. 
Kırşehiı- * Kayseri 

Müfid Osman 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddenin üçüncü satırının nih&ye-

tindeki (Harbi hâzırın nihayetine) ııkrasınm 
yerine (Harb mâlûlininin terfiine esas olacak 
kanunun neşrine) fıkrasının vaz'ını teklif ey
lerim. 

istanbul 
Ali Rıza 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddeye fıkrai âtiyenin ilâvesini 

teklif ederim. 
(Efradı askeriyeden maişetini temin edemi-

yecek derecede malûl olanlara, bulundukları 
yerde birer nefer tayını ilâveten verilir.) 

Erzurum Mebusu Sinob 
Hüseyin Avni Hakkı Hami 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddenin berveçhi âti tadilini tek

lif ederim. 
Bilûmum muharebatta duçar oldukları mec-

ruhiyet ve esarette düşmanlar tarafından yapı
lan işkence neticesi olarak âharm muaveneti 
olmaksızın bizzat sây ve amele muktedir ola-
mıyacak derecede malûl düşen zâbitan ve men-
subini askeriyenin bir kanunu mahsusla terfi
hi temin edilinceye kadar ve diğer mâlûlin 
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sulh akdine kadar mezun addedilerek tekaüd-
edilmezler. ; • • 

Erzurum 
Hüseyin Avni 

REİS — Efendim, takrirleri yine sıra ile 
reyi âlinize vaz'edeceğim. 

(Hakkâri Mebusu Mazhar Miifid Beyin tak
riri tekrar okundu.) 

REİS — Efendim, Mazhar Müfid Beyin ta
dil teklifini reyi âlinize vaz'ediyorum: Nazarı 
dikkate alanlar lütfen ellerini kaldırsınlar. 
Nazırı dikkate alınmıştır. 

(Erzurum Mebusu Nusret ve Asım beylerin 
takriri tekrar okundu.) 

REİS — Bu takriri nazarı dikkate alanlar 
lütfen ellerini kaldırsınlar... Nazarı' dikkate alın
mamıştır. . 

(Refik Şevket Beyin takriri tekrar okundu.) 
REİS — Efendim, Refik Şevket Beyin ta

dil teklifini nazarı dikkate alanlar lütfen elle-
rini kaldırsın... Nazarı dikkate alınmamıştır. 

(Kırşehir Müfid ve Kayseri Osman beylerin 
takriri tekrar okundu.) 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (Gü-
müşane) — Efendim, sahibi teklifin im teklif
ten maksadı, nefere fazla para vermek değil 
midir? (Tabiî, sesleri) Halbuki kaziye aksidir; 
nefer bundan ziyan edei\ (Neden? Sesleri) 
îzah edeyim. Mecruh olan, tekaüde kesbiistih-
kak eden neferi tekaüdettiğimiz takdirde, ma
luliyetinden dolayı tekaüdedilen efradın maaşı 
asgari yüz elli, âzami üe yüz kuruştur. Tahsi
satı fevkalâdei şehriyesi de memurine verilen 
tahsisatı fevkalâdenin mebdeinin nısfıdır, yani 
(1 800) ün nısfıdır ki, (900) dür. Bir kere de 
bir nefer hem mezun, hem mütekait olsun. Bu 
gayritabiî bir şeydir. Hem mezun ve hem mü-
tekaidolamaz bu gayrikabildir. Ya mezun olur. 
Veya mütekaidoiur. Tekaüdolduğu takdirde 
miktarı asgari üzerinden fcekaüdedilirse (1 050) 
kuruş alacak, miktarı âzamiden yani (300) ku
ruş üzerinden maaş tahsis edilirse (1 200) ala
cak. Efendi Hazretlerinin takriri kabul buyu-
rulduğu takdirde - Tekaüt addedilmiyecek -
mezun olacak - ki (750) ilâ. (800) kuruş ala
caktır. Bunun için neferin lehine değil aleyhi
nedir. 

REİS — Müfid Efendi Hazretlerinin takri
rini reye koyacağım. 

MÜFİD Ef. (Kırşehir) — Takririmi geri 
aldım, reye koymayınız. 

(İstanbul Mebusu Ali Rıza Beyin takriri 
tekrar okundu.) 

REİS — Efendim Ali Rıza Beyin takririni 
nazarı dikkate alanlar lütfen el kaldırsın. Nazarı 
dikkate alınmamıştır. 

(Erzurum Mebusu Hüseyin Avni Beyin tak
riri okundu.) 

REİS — Efendim bu tadil teklifini kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmemiştir. 

(Hüseyin Avni Beyin birinci maddenin tadi
line dair ikinci takriri tekrar okundu.) 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMt B. — 
Efendim bilûmum muharebatta malûl olanları da 
mezun addedelim, diyor. Halbuki bunlar tekaüd-
edilmiştir. Bunların ordu ile ilişikleri kat'edilmiş-
ken bu sefer de orduya alacağız, mezun addede
ceğiz. (öyle şey olmaz sadaları) Takririn mânası 
budur. Şimdi bunlar hakkında da mezun addedi
lenler hakkındaki ahkâmı tatbik edeceğiz, zanne
dersem bu doğru değildir. Bu teşevvüşü mucib-
olıır. Tekaüdedilenler bittabi edilmiştir. Yalnız 
harbi hâzır diye mebdeen tutmaktan maksat; he
nüz tekaüdedilmiyen ve ordu kadrosunda nispet
leri malûm olan zâbitandır. Bunun için harbi hâ
zır diye bir mebde konulmuştur. Harbi Umumi
den mecruh, malûl olmuş da bugüne kadar teka
üde sevk edilmemiş varsa onlar için de bir kaydı 
istisnai konulabilir, fakat tekaüdedilenleri tek
rar alarak ordu kadrosuna ithal etmek nasıl olur? 
Ve nasıl bu teşevvüşün içerisinden çıkılabilir. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — İş öyle 
değildir. Müsaade buyurursanız anlatayım. Efen
diler harbi hâzıra siz bir imtiyaz mı veriyorsu
nuz? (Evet sesleri) Ben bunu kabul etmem. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Hüseyin 
Avni Bey Mazbata Muharriridir. Niçin kanunun 
aleyhinde söylüyor? Söyliyemez. 

HÜSEYİN AVNİ B. — Ben muhalifim, ka
naatimi değiştirdim. 

REFİK ŞEVKET B. — Çocuk oyuncağı mı 
bu? 

HÜSEYİN AVNİ B. — Evet kanaatimi de
ğiştirdim. Efendiler benim takririmde bir ıztırar 
vardır. Ben imzamın yine sahibiyim. Bu, yanlış 
demiyorum. Dünküne de teşmil ediniz diyorum. 
Bu tezat teşkil etmez. Refik Şevket Beyefendi. 
Efendiler, o kanunun hükmü bakidir. Eğer o ka-
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nun zâbitan ve efradın refahını temin ediyorsa 
bu ıztırar nereden doğuyor? Bunları da Hasan 
Beyin buyurduğu gibi ambara mı atalım? De
mek ki, bugün bir ıztırar var, eski kanun bunla
rın hayatını mütekeffil değildir. Bunları da on
ların yanma atınız. Dikkat buyurulursa bir kayıt 
vardır ki, Hasan Bey umumi demişti, bendenizin 
teklifim bizzat çalışıp temini maişet edemiyeeek 
yani iki bacağı ve iki kolu ve iki gözü gitmiş in
sanlar içindir. Bunlar memlekette âzami otuz ki
şiye çıkar. Ben umumiyet itibariyle söylemedim. 

YAHYA GALÎB B. (Kırşehir) — Yirmi bin 
askeri yalnız İngilizler kör etmiştir. 

HÜSEYİN AVNİ B. — O efrat hakkında idi. 
Bunu Heyeti Celile maatteessüf kabul etmedi... 
Benim arz etmek istediğim hususta istisnai nok
ta vardır. O da, kütük haline gelmiş biçareler 
içindir. 

REİS — Takriri tekrar okuyorum efendim. 
(Birinci maddenin tadiline dair olan Hüse

yin Avni Beyin takriri tekrar okundu.) 
REİS •— Efendim bu takriri nazarı dikkate 

alanlar lütfen ellerini kaldırsın. Nazarı dikkate 
alınmamıştır. 

Şu halde nazarı dikkate alman bir takrir var 
ki, o da Hakkâri Mebusu Mazhar Müfid Beyin 
takriridir. O da maddenin (Umum müsadematta 
ve vazife başında ve hizmet ieabatı duçar olduk
ları ilâh...) Şeklinde kabulünü teklif ediyor. 

MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) — (Ve) is
temez artık. (Vazife başında olmalıdır sesleri) 

REİS — Bir dakika müsaade buyurun, mad
deyi tashih edelim de okuyalım. Sonra hata olma
sın. 

Birinci madde — Harbi hâzırada ve bu har-" 
bin devamı müddetince vukubulacak umum mü
sadematta vazife başında ve hizmet ieabatı duçar 
oldukları mecruhiyet neticesi olarak Askerî Te
kaüt ve İstifa Kanununun yirmi altıncı madde
sinde zikrolunan 1 - 6 derecattan maluliyetleri te-
beyyün eden erkân, ümera ve zâbitan ile mensu-
bini askeriye harbi hâzırın nihayetine kadar te-
kaüdedilmiyerek mezun addolunur. 

REİS — Maddei muaddeleyi reyi âlinize arz 
ediyorum. 

ALİ SÜRURÎ Ef. (Karahisarı Şarki) — Maz
har Müfid Beyin fikirleri doğru olmakla beraber 
ibare sakattır. 

MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) — Efendim 
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ibarenin sakatlığı bana ait değildir. Bendeniz yal
nız (Hizmet ieabatı) kelimesinin ilâvesini teklif 
ettim. Binaenaleyh diğer sakatlık bana aidolma-
yıp kanunu yapana aittir. 

REİS — Ali Süruri Efendi mademki ibare
nin sakatlığını söylüyorsunuz, tadil takriri ver
meliydiniz. 

Efendim maddeyi tadil veçhile reyinize vaz'- • 
ediyorum. Birinci maddeyi tadilen kabul buyu
ranlar lütfen ellerini kaldırsın. Birinci madde 
tadilen kabul edilmiştir. 

HAMDİ NAMIK B. (İzmit) — (Vazife ba
şında) deniliyor, halbuki (Vazife esnasında) ol
malıydı. 

MADDE 2. — Birinci madde mucibince me
zun addolunanlardan memleketlerine gitmek 
istiyenlerin harcırahı, kararnamesine tevfikan 
ita olunur. * 

REİS — İkinci madde hakkında söz istiyerı 
var mı? 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (Gü-
müşane) —- Reis Bey, müsaade buyurun, (Tev
fikan) kelimesinden sonra (Bir defaya mahsus 
olmak üzere) kaydının ilâvesini teklif ediyorum. 

REİS — Efendim başka 'bir mütalâa var mı i 
REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Harcıra-

ihın itası esasen bir kararnameye müstenittir. 
Binaenaleyh (Harcırahı kararnamesine tevfikan 
ita olunur.) demek, Harcırah Kararnamesine na
zaran demektir. Ne lüzumu vardır? 

REİS — Efendim iki teklif vardır. Birisi 
Maliye Vekili Beyin ki; (tevfikan) kelimesinden 
sonra (Bir defaya mahsus olmak üzere) kaydının 
ilâvesini teklif ediyor. Teklifi vâkıı kabul eden
ler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

İkinci teklif de Refik Şevket Beyin ki; (Har
cırahı kararnamesine tevfikan ita olunur.) de
meye lüzum yoktur; esasen ona tevfikan ita olu
nur, diyor. O halde (Harcırahı, kararnamesine 
tevfikan) ibaresinin tayyını kalbul edenler lütfen 
ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. Madde şu 
şekli alıyor efendim : 

MADDE 2. — Birinci madde mucibince me
zun addolunanlardan memleketlerine gitmek is-
tiyenlere bir defaya mahsus olmak üzere harcı
rah ita olunur. 

NUSRAT Ef. (Erzurum) — Müsaade buyu
run bir şey soracağım; malûl olup da şimdi mem
leketinde bulunanlar da harcırah alacak mı ? 
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RElS — Efendim kanun tarihi neşrinden 

muteberdir, tkinei maddeyi tekrar okuyoruz 
efendim. 

(îkinci maddei muaddele tekrar okundu.) 
REÎS — îkinei maddeyi tadil veçhile kabul 

buyuranlar lütfen ellerini kaldırsın. Kabul 
edilmiştir efendim. 

MADDE 3. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren meriyülicradır. 
/ REİS — Üçüncü madde hakkında söz isti-
yen var mı? (Hayır, sadaları) O halde maddeyi 
kabul buyuranlar lütfen ellerini kaldırsın. Ka
bul edilmiştir efendim. 

MADDE 4. — İşbu kanunun icrayı ahkâmı
na Müdafaai Milliye ve Maliye Vekilleri memur
dur. 
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RE IS — Dördüncü madde hakkında söz is-

tiyen yok, aynen reyi âlinize vaz'ediyorum. Ka
bul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul 
edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini tâyini esami ile 
reyinize vaz'edeceğim, (istemez, sadaları) Kim 
diyor istemez, diye efendim? 

(Reyler toplandı.) 

REÎS — Efendim, Kanunun tâyini esami 
ile reye vaz'ında 138 zat reye iştirak etmiş. 127 
kabul, 5 ret, 6 müstenkif vardır. Fakat mua
mele tamam değildir. Mecliste ekseriyet kalma
dığı anlaşılıyor. Binaenaleyh yarın saat bir 
buçukta içtima etmek ve kanunu tekrar reyini
ze koymak üzere Celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı müzakerat; saat : 5,20 

İçtimai âti ruznamesi 

1. — Zaptı sabık hulâsası 
2. — Evrakı varide 
1. — Ümraniye hâdisesi faillerinden Hasan 

Çavuş hakkında Adliye Vekâletinden mevrut ev
rakı hükmiye 

2. — Maslup Kemal Bey ailesine maaş tah
sisine dair kanunun tesrii müzakeresi hakkın
da takriri 

3. —> Mezuniyet hakkında Divan kararı 

Mazbatalar 
Askerî tekaüt ve istifa Kanununun tadili 

hakkındaki lâyihai kanuniyeye dair Kavanini 
Maliye Encümeni mazbatası 

Mülkiye Harcırah Kararnamesinin tefsirine 
dair Kavanini Maliye Encümeni mazbatası 

Harbde şehidolanların veresesine dair kanun 
hakkında Kavanini Maliye Encümeni mazba
tası. 

Düşman tarafından ihrak olunan bâzı kura 
ahalisinin aşar borçları hakkındaki lâyihai ka
nuniyeye dair Kavanini Maliye Encümeni maz
batası. 

Ziraat Bankası Müdürü Umumisi hakkında
ki İktisat Vekâleti tezkeresine dair Kavanini Ma
liye Encümeni mazbatası. 

İntikal ve ferağ harçlarının tadili hakkında
ki lâyihai kanuniyeye dair Kavanini Maliye 

Encümeni mazbatası 
Maslup Kemal Bey merhumun ailesine maaş 

tahsisine dair lâyihai kanuniye hakkında Mu-
vazenei Maliye Encümeni mazbatası 

idama mahkûm fırka 8, Hücum Taburun
dan Mehmedoğlu ismail ile refiklerinin affına 
dair Adliye Encümeni mazbatası 

Alay 156, efradından Hasanoğlu Ahmed'in 
affına dair Adliye Encümeni mazbatası 

Pontüscülüğün hiyaneti vataniye cürmünden 
addedilip edilmiyeceği hakkındaki Adliye Ve
kâleti tezkeresine dair Adliye Encümeni maz
batası 

tkinei defa reye konulacak Kanun 
Mâlûlini guzatm terfihine dair Kanun 

Müzakere edilecek nıevat 
Zâbitana bir nefer zam tayını itasına dair 

lâyihai kanuniye 
Ankara Ziraat Mektebiyle Sultansuyu Çift

liğine dair lâyihai kanuniye 
Memeliki meşgule ahalisine muavenet icrası 

hakkındaki kanunun tefsirine dair lâyihai ka
nuniye 

Şer'iye bütçesi 
Malatyalı Abdülvahap imzalı arzuhale dair 

istida Encümeni mazbatası 
Encümeni Mahsus mazbatası 



T. B. M. M. Matbaam 


