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BİRİNCİ CELSE 
Bed'i müzakerat; saat : 1,25 

REİS — İkinci Reisvekili Müfid Efendi Hazretleri 
% KÂTİPLER : Atıf Bey (Kayseri), Hakkı Bey (Van) 

REÎS — Ekseriyet hâsıl oldu. Celseyi kü-
şadediyorum. Zaptı sabık hulâsası okunacak. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci Celse 

Birinci Reisvekili Hüseyin Avni Beyefendi
nin tahtı Riyasetlerinde bilinikat zaptı sabık 
hulâsası kıraat ve tashihan kabul olundu. Mema-
liki müstahlasada teşkili takarrür eden İstiklâl 
mahakimi manatıkma dair İcra Vekilleri Riya
seti tezkeresi okundu. Çorum Mebusu Ferid Be
yin Memurini Mülkiye Tekaüt Kanununa mü-
zeyyel teklifi kanunisi Lâyiha Encümenine ha
vale edildi. Kırşehir Mebusu Müfid Efendi Haz
retleri İstanbul'da Biy'at merasiminde bulunan 
heyeti mebusa namına beyanatta bulundu. İstan
bul Mebusu Ali Rıza Beynin mütarekeyi müta-
akıp hizmeti muvazzaf aya nakledilen erkân, 
ümera ve zâbitamn nakil muamelelerini keen-
lemyekün addine ve aldıkları tahsisatın istirda
dına dair teklifi kanunisi ile Nigehbancı, Kızıl-
hançerci, Kuvayı inzıbatiyeei zâbitan ile davete 
icabet etmiyen zâbitamn muhakeme edilmele
rine dair tekâlifi kanuniyesi Lâyiha Encüme
nine havale olundu. İktisat Vekâleti bütçesine 
tahsisat ilâvesine dair lâyihai kanuniye ile alâ-
tı ziraiyede kullanılacak mevaddı müteferrika
nın Gümrük Resminden istisnası hakkındaki 
teklifi kanuni Cumartesi ruznamesine alındı. 
Hayrullah ile Yahyaoğlu Ali'nin bakıyei müd
deti cezaiyelerinkt aflarına dair kanun lâyiha
ları müzakere edilerek aynen kabul olundu. 
Antalya Belediye Reisi Akif Beyin istisnaiyeti 
askeriyeden (istifade edeceğine dair İstida En
cümeni mazbatası ikinci defa reye konularak 
9 müstenkif, 47 redde karşı 69 reyle kabul olun
du. Riyasetisaniye için intihap icra edilerek An
kara Mebusu Ali Fuad Paşa Hazretlerinin 118 
reyle ihrazı ekseriyet eyledikleri tebliğ «kılındı. 

Nafıa Vekâletinden vâki istizaha devamoluna-
rak kâfi görüldükten sonra Vekil Beyefendiye 
7 müstenkif ve 34 ademiitimada karşı 131 reyle 
itimat beyan olundu. 

Yedinci Avans Kanununun heyeti umumiye-
si hakkında müzakere cereyan edip kâfi görül
dükten ve maddelere geçilmesi kabul edildik
ten sonra Perşembe günü içtima olunmak üzere 
celseye nihayet verildi. 

Reisvekili Kâtip Kâtip 
Hüseyin Avni Kayseri Van 

Atıf Hakkı 

2. —. SUALLER 

i. — Tunalı Hilmi Beyin Zonguldak kömür» 
lerine dair sual takririyle, 

2. — İstanbul Mebusu Ali Rıza Beyin Bey* iye 
memurları hakkındaki sual takriri Maliye Vekâ
letine havale edilmiştir. 

3. — Bolu Mebusu Tunalı Hilmi Beyin; me
vaddı muhtelifeye dair sual takriri Hariciye Ve-
kâletne tebliğ olunmuştur. 

REİS — Zaptı sabık hulâsası hakkında söz 
istiyen var mı? (Hayır, sesleri) Zaptı sabık ay
nen kabul edildi. 

3. — MÜZAKERE EDÎLEN MADDELER 

1. — 33 milyon liralık avans itasına, Te
mettü, Gümrük ve Ağnam resimleriyle Ferağ ve 
İntikal harçları hakkındaki kanunlarda tadilât 
yapılmasına dair kanun lâyihası ve Muvazenei 
Maliye Encümeni mazbatası 

REÎS — Efendim, Meclisi Âlinizin karart 
sabıkı veçhile bugün Ne vahi Kanununun müza
keresi vardır. Fakat dünden bakiye kalan Avans 
Kanununun müzakeresine esas itibariyle başlan
mıştı. Şimdi bunlardan hangisinin tercihi lâzım-
geleceğini Meclisi Âlinizin reyine bırakıyorum. 
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(Avans.Kanunu, «adaları), (Nevalıi Kanunu, sa-
daları) Avans Kanununun müzakeresinin ikmal 
edilmesini kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın. 
Avans Kanununun bakıyei müzakeresi kabul 
olundu. 

Yedinci Avans Kanunu 

MADDE 1. — 28 Şubat ve 6 Mayıs ve 3 Tem
muz ve 12 Ağustos ve 20 Eylül ve 11 Teşriniev
vel 1338 tarihli Avans kanunlariyle verilmiş 
olan elli sekiz milyon liralık tahsisata ilâveten 
Bahriye, Müdafaai Milliye ve Askerî Fabrika
lar için on altı ve devairi saire için on ki, ceman 
yirmi altı milyon liranın daha avans olarak sar
fına mezuniyet verilmiştir. 

REÎS — Bu madde hakkında söz alan Os
man Bey Lâzistan buyurun. 

OSMAN B. (Lâzistan) — Bendeniz kanu
nun heyeti umumiyesi hakkında söz almıştım. 
Kanunun heyeti umumiyesinin müzakeresi kâfi 
görüldüğünden bu madde hakkında sözüm yok
tur. 

REİS — Bu madde için söz istiyen var mı? 
(Hayır, sesleri) Madde için söz istiyen yok. Ay
nen reyinize vaz'ediyorum. Birinci maddeyi ka
bul ile ikinci maddeye geçilmesini kabul eden
ler lütfen el kaldırsın. İkinci maddeye geçildi. 

MADDE 2. — Bütçeleri tasdik edilen devair 
sarfiyatı Heyeti Umumiyece, devairi saire sar
fiyatı da bin üç yüz otuz sekiz senesi için Mu-
vazenei Maliye Encümenince tesbit ve tasdik 
edilen füsul ve mevadda tatbik olunur. Encü
menin tesbit ve tasdikine iktiran etmiyen kad
ro tadilâtına işbu avanstan, sarfiyat yapılamaz. 

REİS — Bu madde hakkında söz istiyen var 
mı? (Hayır, sesleri) Söz istiyen yok. Maddeyi 
aynen kabul ile üçüncü maddeye geçilmesini 
kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edildi. 

MADDE 3. — Müdafaai Milliye Vekâleti 
için Muvazenei Maliye Encümenince tesbit 
edilmiş olan bütçenin C/329 numaralı faslı 
mahsusundan yüz elli bin lira bittenzil mezkûr 
bütçenin üç yüz yirmi altıncı (Nakliyat ve har
cırah ve saire) faslının üçüncü harcırah mad
desine ilâve edilmiştir. 

REİS — Bu madde hakkında söz istiyen 
var mı? (Kabul, sesleri) Üçüncü maddeyi ay
nen kabul edip dördüncü maddeye geçilmesini 
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kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edil-
mistir. 

MADDE 4. — Düşmandan istihlâs edilen 
mahallerde mütekaidin, eytam ve eramil maa-
şatı o mahallerin istihlâs olunduğu ayın ipti
dasından itibaren kemakân tesviye olunacaktır. 

OSMAN B. (Lâzistan) — Müsaade ederse
niz bendeniz sözden evvel (Kürsüye, sesleri) 
Maliye Vekili Beyden bunun izahını rica edece
ğim. «Düşmandan istihlâs edilen mahallerde 
mütekaidin, eytam ve eramil maaşatı o mahal
lerin istihlâs olunduğu ayın iptidasından itiba
ren kemakân tesviye olunacaktır.» demliyor. 
O halde İstanbul için üç milyon bir Avans 
Kanunu kabul edilmişti. Ve Teşrinisaniye mah-
subolmak üzere muvazzaf memurlara eytam ve 
eramili saireye bir defaya mahsus'olmak üzere 
bir maaş verilecektir. Şimdi bu madde İstan
bul'a şâmil midir, değil midir? Bir.. İstanbul'da 
kadrolar tesbit edilip Meclisi Âlinizce tetkik 
edildikten sonra mer'i olacağına ve kadroların 
tesbit ve, tetkikinin bir ay zarfında ikmal edi
leceğine bendeniz kaani değilim. Bu hususta 
izahat versinler. 

MALİYE VEKİLİ HASAN * FEHMİ B. 
(öümüşane) — Müsaade buyurunuz efendim. 
Avans Kanununun heyeti umumiyesi hakkında 
Heyeti Celilenize izahat arz ederken bu mesaile 
lâyıkı veçhile bendeniz temas ettim. Bu Avans 
Kanununda İstanbul maaşatı dâhil değildir. 
Esbabı mucibe mazabtasında da yazılıdır. Çün
kü İstanbul kadrolarının miktarı muayyen değil
dir ayrıca İstanbul için bir miktar avans alınmış-
Kadroları da Muvazenei Maliye Encümenince 
tetkik edilecek, bütçe halinde fusul ve nıevaddı-
na göre Heyeti Celilenize arz edilecektir. İstan
bul. için ayrı avans alınmıştır. Memur maaşı da, 
mütekait maaşı da eramil maaşı da ondan tesviye 
edilecektir. Kadroları tesbit edip şekli katiyi 
verdikten sonra onu umumi bütçeye alacağız. 
Onun için bu kanunun İstanbul'a şümulü yoktur. 
İkincisi istihlâs olunduğu ayın iptidasından itiba
ren tesviye olunur. Buna dair izahat istediler. Ma-
lûmuâliniz 1337 senesinde Meclisi Âlinizin kabul 
ettiği bir maddei kanuniye hatırımda kaldığına 
göre avans kanunlarında mevcudolan bir maddei 
kanuniye İdarei Milliye - tâbir budur - Hududu 
Millî değil, İdarei Milliye haricinde kalan mahal
lerdeki mütekaidin, eytam ve eramil e maaş veri-
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lemez dedi. Şimdi o maddei kanuniye mevcudo-
lunea lâzımgelir ki, memleket istihlâs edildikten 
sonra bir maddei kanuniye ile o maddenin ah
kâmı tadil edilmiş olsun. «İstihlâs edildiği ayın 
iptidasından itibar olunur.» demekten maksat, 
malûmuâliniz istihlâs Eylülün birinde başlamış
tır. Belki de Eylülün dokuzuna kadar iımtidade-
di'lmiştir. Memleket var ki, iki gün, üç gün, beş 
gün sonra istihlâs edilmiştir. Bittabi her memle
ket istihlâs edildiği tarihten itibaren kıstelyevm 
hesabiyle hesabedip de üç gün, beş gün verme
mekte bir şey yoktur. istihlâs edildiği aym ipti
dasından itibaren başlamayı daha muvafık gör
dük. Onun için madde o suretle tanzim edilmiş
tir. 

OSMAN B. (Lâızistan) — Bu izahatınızdan 
tenevvür ettim, teşekkür ederim. Bendenizde bir 
endişe vardır. Zatıâlinizin ne düşündüğünü öğ
renmek isterim. İstanbul'da memurine bir de
faya mahsus olmak üzere bir maaş veriliyor. Bu 
müddet zarfında kadrolar tesbit edilip de bir 
kanun hallinde Meclisten çıkacağına kaani olan
lardan değilim. İstanbul memurinini de sırf bir 
memurin zümresi olarak telâkki edenlerden deği
lim. İstanbul'dan gelen arkadaşların izahatından 
tenevvür ettiğim veçhile İstanbul'daki memurini 
muvazzafa,'mütekait, eytam ve eramilden mürek-
kebolan millî Türk kütlesi, sefalete mahkûm edil
memesi bizce matlubolan bir zümredir. Bunun 
için bu hususta onların tatmini lâzımdır. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. — 
Efendim İstanbul vaziyeti ayrı bir kanunla ted
vin edildi. Yalnız Osman Beyin sualinden benim 
anladığım, bir ay zarfında bir defaya mahsus 
olmak üzere bir maaş tevzi edildi. Ayın nihaye
tinde kadrolar tesbit edilmezse o müddet zarfında 
tetkikat hitam bulmazsa ikinci ayda ne yapılacak
tır? O zaman Meclisi Âlinize tekrar gelip bu bap
ta mukarrerat istiyeceğiz. Belki aym hitamına 
kadar bâzı dairelerin kadrolarının kesbi katiyet 
edeceğine bendeniz kaani değilim. Fakat maaşın 
teahhurdan vikayesi için o vakte kadar encümen 
tetkikatından da bir netice hâsıl olacaktır ve o 
neticeyi Heyeti Celileye arz ederiz. Neticeye gö
re muamele yapacağız. 

İSMAİL ŞÜKRÜ Ef. (Kar*hisarı Sahib) 
— Vekil Bey. Mütekaidin, eytam ve eramilin is
tihlâs anından itibaren tekaüt maaşları veriliyor. 
İşgal esnasında tedahülde kalan maaşları da ve
rilecek mi, yoksa veri'lmiyeeek mi? 
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I MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. — 

Efendim işgal zamanında malûmuâliniz »iki nevi 
maaş vardı. Biri orada fiilen vazife ifa ettiği 
iddiasında bulunan memurini mahalliye, diğeri 
de mütekaidin; bendenizce düşman işgali altında 
bulunan mahalde fiilen ifayı vazife eden (bir me
murun ifa ettiği vazife memleket ve millet için 
ifa edilmiş bir vazife ad ve telâkki edilemez, mü-
talâasmdayım. 

Mütekaidine gelince: Onlar ayrı bir vaziyet
tedir. Bunlar için arazii müstahlasada «değil, İs
tanbul'da da aynı vaziyet hadistir. Bunlar için 
de hususi ahkâmı havi olmak üzere Meclisi Âli
nizin mukarrerat ittihaız etmesi ve bunlar hakkın
da bir şekli katî verilmesi lâzımdır. Bugün ise 
memlekete hâkim olduğumuz ve idaremizi tesis 
ettiğimiz günden itibaren eytam, eramil ve müte
kaidin maaşatım düşünüyoruz. Diğer kısım ayrı 
bir safhadır. Ve zannediyorum ki, şimdi mevzu 
o değildir. Onun müzakeresi ayrı bir lâyiha 

I üzerine olacaktır. O gayet geniş 'bir mevzudur. 
i Ve o mevzuun vâsi iltibaslarını göreceğiz. 

REİS — Salih Efendi. 
SALİH E l (Erzurum) — Benim sualim 

de bundan ibarettir. Zaten sualim buna şâmildi. 
TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Efendim 

ifadenizde tamamiyle tefsilât verilemediği an
laşıldı. Ordumuz düşmana en dehşetli yum
ruğu 30 Ağustosta indirmiştir. Böyle muğlâk 

i bir ifade ile kanun tefsir edilmekte olduğun* 
j dan Eylül iptidasından denilse daha iyi olmaz 
| mil 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. — 
i Malûmuâliniz mevzuubahsolan; kasabaların düş

mandan istihlâsı tarihidir. Yoksa harbin sa
fahatını burada münakaşa etmiyoruz. 

TEVFİK Ef (Kângırı) — Efendim, şimdi 
î memlekette memurin ve mütekaidin için o va-
j ziyeti ihdas ediyoruz. Birisi Hududu Hâkimi-
j yeti Milliyede bulunan, ikinci meşgul bulu-
i nan, üçüncüsü işgal altında bulunan yerler. 

(Hepsi (bir değil mi? sesleri) Birisi işgali ec-
! nebi, birisi de işgali Yunani. İşte böyle. Şimdi 

eytam ve eramilin maaşatım burada verdik. 
| İkinci meşgul olan yerlerin eytam ve eramil 
ı maaşlarının verilmesine hükmettik. İstanbul ile 
I işgalden kurtulan yerlerdeki eytam ve eramil 
I ve mütekaidin arasında acaba ne fark vardır 
' ki, bunlar ayrılıyor? Ben bunda hiçbir mâna 
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göremiyorum. Haydi memurin ayrılsın zararı 
yok. Fakat eytam ve cram.il neden ayrılıyor. 
Ben bu hususta affınıza mağruren bir haksız
lık görüyorum. Her yerde eytam ve eramil, 
eytam ve eramildir. Her yerde mütekait, mü-
tekaiddir. Ve bu maaşat bir hakkı mük
teseptir. Binaenaleyh her halde işgalden kurtu
lan yerlerdekilere verildiği gibi İstanbul eytam 
ve eramiline de verilmesi lâzımdır. Bunları yek-
digerinden ayırmak haksızlıktır zannediyorum. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN FEHMÎ B. 
(Crümüşane) — Müsaade buyurulur mu Reis 
Bey! 

Efendim zannediyorum ki, her iki kanunda 
ahkâm ve mefhum birbirinin aynıdır, tstihlâs 
tarihinden itibaren mütekaidin eytam ve era
mil maaşatmın tam olarak tesviyesini İstanbul 
Avans Kanununda da Meclisi Âli kabul etmiştir. 
Yalnız o kanunun ikinci ve üçüncü maddelerin
de vaz'olunan kadro mesaili vardır ki, o da ma-
lûmuâlniz açıkta kalan idarei merkeziye memu
rinine aittir. Mütekaidine ait bir mesele değil
dir. 

HACI TEVFİK Bf. (Kângırı) — İstanbul'un 
şu vaziyetini; istihlâs olunmuş vaziyet olarak 
kabul ederseniz ben de dediğinizi kabul ettim. 

NEBİL Ef. (Karahisarı Sahib) — Avans 
Kanununun dördüncü maddesi hakkında Hoca 
Tevfik Efendinin fikirlerine iştirak ediyorum. 
Söyliyeceklerimi beyan buyurdular. Meclisi Âli
ye soruyorum : Gerek eytam ve eramilin ve 
gerekse mütekaidinin hakkı mükteseplerni nez-
etmeye ne salâhiyetimiz var? Bu mütekaidin ve 
eytam ve eramil kendi yedi ihtiyarlarında ol-
mıyan her hangi bir sebepten dolayı işgal saha
sında ve işgal altında kalmışlardır. Acaba bun
lar işgal altında kalmaya razı oluyorlar mıydı? 
Onların yedi ihtiyarlariyle defi mümkün olmı-
yan bir hal üzerlerine gelmiş, yüklenmiş ve on
ları işgal sahasında alıkoymuştur. Bunların işgal 
sahasında gayriihtiyari olarak kalmaları, hakkı 
mükteseplerinin nez'ine bir sebeboluyorsa; meş
gul olmıyan yerlerdeki eytam ve eramil ve 
mütekaidin maaşlarını almış oldukları halde; 
işgal sahasında bulunanların o mezahimi çek
melerine rağmen bu maaşlarından mahrum edil
mesine akıl ermez ve bu, adaletle de kabilitev-
fik değildir. Sonra Maliye Vekili Bey buyuru
yorlar ki : Memaliki meşgulenin istihlâsı; Eylül 
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iptidasında başlamıştır. Halbuki istihlâs; Eylül 
iptidasında başlamamıştır. Kendi dairei intiha-
biyem olan Karahisar'da 26 Ağustos - Cumartesi 
günü - taarruz vukubulmuş ve 27 Ağustosta Ka-
rahisar istihlâs olunmuştur. Soruyorum : O mad
de kabul edilecek olursa Karahisar'm istihlâsı,, 
Ağustos iptidasından mı itibar edilecektir? 
Yoksa Eylülden mi itibar olunacaktır? Eğer 
Ağustos itibar edilecekse madde doğrudur; Ey
lülden itbar edilecekse istihlâs olunduğu ayın ip
tidasından itibar edilmediği cihetle yanlış olur. 
Üçüncü ve dördüncü maddelerin tayyı için bir 
teklifte bulunuyorum ve kabulünü de rica edi
yorum. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Efendim, 
gayrikabili inkâr iki vaziyet karşısında bulunu
yoruz : Birisi bizatihi mütekaidin maaşatı mu
hakeme edilerek meseleyi halletmek. İkincisi : 
Mütekaidin maaşatmı tesviye hususundaki kud
reti maliyemizi nazarı itibara alarak hesap yap
maktır. Mütekaidin aidatı, âdeta memurin için 
ihtiyaç sandığı mesabesinde telâkki olunacak 
bir müessese olmasına göre ve oradaki tediyat 
da ashabı matluba hakkını vermek noktaı na
zarından olması itibariyle, işgal sahasında kal
mak, bu hakların iptalini icabetmez. Meselenin 
mahiyeti itibariyle bunu vermek mecburiyetin
deyiz. 

Bendeniz bu defa daiirei intihaMyemi dola
şırken, hakikaten pek çok hidemltı vataniye-
de 'bulunmuş şayanı İhtiram zevatı, bin türlü 
yoksulluklar içerisinde, mahrumiyetler içeri
sinde ve eytam ve eramili de şayanı merhamet 
bir halde gördüm ve bunların müracaatlerine 
cevap vernıiyeceîk bir vaziyette olduğumu ve 

j »mamafih kendilerinin düşman işgalinden kur-
| tanlmalarının da en büyük bir nimet olduğunu 
i söylemek suretiyle tesellilerine çalıştımsia da; 

'bunların hayatı 'mevzuu'bahsolduğuna göre her 
'halde neticesi, ne olursa olsun, müspet veya 
menfi; bu gibi zavallıların hukukunu muhafa
zaya hadim bir şekil bulmak mecburiyetinde
yiz; bunu da unultmıyalmı. 

Bendeniz Heyeti Muhteremelerine, (hukuk 
itibariyle 'bu paraların verilmesi lâzım olduğunu 
söylemekle Iberaiber vaziyeti maliye itibariyle 
de veremiyeceğimizi nazarı itibara alarak bu 
hususta bâzı kuyut ve şurut dermeyanını mu
vafık görüyorum. 
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Şurasını da "hatırlamak lâzımdır ki mıemıle-

ketimıizin muhtelif mevakıi, tevarihi muhtelife-
de işgal olunduğu için memaliki meşgulenin 
(heyeti ummmiyesi hakkında aynı suretle mua
mele yapmak doğru değildir. Meselâ izmir'in 
işgalinin dört seneye 'baliğ olması için pek az 
zaman kalmıştır; yani İzmir işgali üç 'buçuk 
sene devam etmiştir. Fakat buna mukabil, Es
kişehir, Afyonkaralhisfarı ve Kütahya ve Ala-
şeüıir gibi memleketlerin işgal müddeti daha az
dır. ' 

, Binaenaleyh mümkünse 'bu işgal müddetle
rinin 3 buçuk, iki, İM buçuk, bir sene gibi iş
gal müddetlerinin vasatisini alarak ve bu müte
kaidin ve eytam ve eramile işgal esnasında 
millî namusunu muhafaza edenler kaydiyle 
takyidedereCk, maaşlarının bir 'kısmımı vermek 
zannederim İd ımeselenin âdilâne bir sureti hal
li olur. 

Bu maaşatın heyeti ıınmmıiyesini vereıııiye-
ceğimize nazaran ve mütekaidin aidatı, Devlet Ha
zinesine verilmiş ihtiyat akçası gilbi telâkki 
olunabileceğinden, bendeniz vasata olaraîk, me
selâ iki buçuk sene gibi bir müddet takdir 
ederek o zamana ait maaşatı vermenin muva
fık olacağı kanaatindeyim ve esasen bu; ehem
miyetli bir/yekûn da teşkil etmez. 

Bu nofetai nazardan Heyeti Muhteremeımıı 
nazan insaf ve merhametlerini rica ederimi. 
Bendenize kalırsa Muvazenei Maliye Encümeni 

. vevahut Maliye Ve'kili Beyefendi, bu hususa 
müteâllik maaşat yekûnunu bize bildirirlerse 
zannederim ki ittihaz edeceğimiz karar üzerin
de müessir bir fikir olur. 

MALÎYE VEKÎLI HASAN FEHMİ B. (Gü-
müşane) — Nebil Efendi, Karahisar'ın Ağusto
sun son günlerinde istirdadedildiğinden bahsetti 
ve Ağustos iptidasından itibaren maaş verilip ve-
rilmiyeceğini sual eyledi. Malûımuâliniz Karahi-
sar ve Eskişehir livaları; zaten bizde kalan aksa
mı memlekette teşkil edilmiş vazifelerine devam 
•ediyorlardı ve muamele itibariyle de oralarda ka
lan mütekaidinin muameleleri tedahül etmiş de
ğildi. Binaenaleyh; bu muamele asıl meşgul olan 
mahallere, daha vazıh bir ifade ile Anadolu'nun 
aıksamı sairesinde merkezleri teessüs etmıiyen, ya
ni Kütahya'dan Garba doğru giden aksama ait
tir. 

Refik Şevket Bey düşman işgali altında kalan 

. 1338 C : 1 
mütekaidinin mütedahil maaşlarının tamamen tes
viyesinin adil ve hakka muvafık olacağından ba
his buyurdular ve dediler ki, mütekaidine yeni 
bir şey vermiyoruz. Evvelce Hazinei Devlete ihti
yat akçası olarak bırakmış oldukları paraları iade 
ediyoruz. İşte bu noktada Refik Şevket Beyle ay
rılıyoruz. Zannederim ki, aidatı tekaüdıiye ile mıı-
lıassasatı zatiye arasındaki fark, birin ona değil 
yirmiye mispetindedir. Demek ki, alman aidatı 
tekaüdiye, mıuhassasatı zatiyeye mukabil hiç me
sabesindedir. Bu maaşların kusmı müihimmi, doğ
rudan doğruya Hazineden yani emvali umramiye-
den tahsis olunan paradan ibarettir. Bunların 
birkaç aylık maaşları mütedahil olduğuna göre 
acaiba Meclisi Âli ayrıca bir âtifette bulunsunmıu? 
Efendiler, bundan evvelki Avans Kanununda 
ımevcudolan ve bu hususa mütaalliık bulunan mad
deyi kabul ederken elbette Meclisi Âlinin bir nok-
tai nazarı vardı. O noktai nazar da şu idi : Hic
ret eden mütekaitlere hem tekaüt maaşı verildi. 
Hem de harcırah verildi. Malûmnıâliniz memurini 
tâliyeden olup da hicreit edenlere dahi hem har
cırah verildi. Muhacir oldukları müddetçe nısıf 
maaşları ita olundu. Hicret etmeyip de düşman 
işgali altında kalan mütekaidin elbette ve belki 
-ekseriyeti azimesi, memlekete .merbut ve hiçbir 
illetle malûl olımıyan insanlardır. Fakat unutanı -
yalım ki, işgal sahasında düşmanla teşriki mesai 
etmiş, az - çok çürüğü ile sağlamı tasfiye olunacak 
insanlar vardır. Bu tasfiye henüz yapılamıamıştır. 
Mevzuubahis Avans Kanununun müzakeresidir. 
Yoksa harb neticesi olarak düşman işgali altında, 
kalanlara ait bütün mesail ve hesaibatın tasfiyesi 
için bir kanun müzakere etmiyoruz. Belki zaman 
bizi, tasfiyei besabat için bir lâyiha ihzarına mec
bur edecektir. Fakat şimdiden bu meseleye temas 
etmiyelim, Yani bir cüzünü şimdi halledersek 
İküllü geriye kalmış olur. Umumunun hesalbatmı 
'tetkik için ne gibi şeyler düşüneceksek, ne gibi 
kaide vaz'edeceksek ayrı bir lâyihai kanuniye üze
rinde düşünürüz. O vakit mütekaidinin maaşatı 
da memurun müterakim maaşatı da o zaman ora
da esaslı bir kaide dâhilinde hallolunur. Yoksa 
Avans Kanunu ile bunu halledemıeyiz. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Hasan 
Bey, Eytam ve Eramil nnaaşaıtı yelkûnu ne ka
dardır? 

NEBİL Ef. (Karalhisarı Sahib) — Eğer ha
tıratım aldatmıyorsa memaliki meşguleden gel-
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miyen mütekait ve memurin hakkında bir ka
rar vermişizdir. İhtimal ki, hatıratını beni alda
tıyor. 

MALİYE VEKlLÎ HASAN FEHMÎ B. — 
O, karar değdi, kanundur ve temdittir. Hicret 
etmiyen ve filân tarihe kadar gelımiyenlere da-
ir temdittir. ve kanundur. 

NEBİL Ef. — İkmal etmedim, mütekaidîn 
hakkında buyurduğunuz noktai nazar doğru 
olsa bile; eytam ve eramil gibi kimi kimsesi 
yok, bîlkes olanların çıkması tmümkün değil, 
bunların çıkmadığı acaba bir cinayet midir, 
bunlar çıkamanialarmdan dolayı haklarından 
mahrum olmak lâzımgelir imi? Zaıtıâlinizden bu
na cevap istiyorum. 

MALÎYE VEKİLİ HASBİN FEHMÎ B. ~ 
Bendeniz eytam e ram il ve mütekaidinin bir 
hakkı yoktur, bunlara 'hiçbir şey vormiyel'im 
diye bir ifadede bulunmadum. / 

NEBÎL Ef. — Kanun öyledir. 
MALÎYE VEKİLÎ HASAN FEHMİ B. — 

Bendeniz dedim ki, işgal 'zamanına aklolan mu
amele bir küldür, bunun tasfiyesi lâzımdır. Bu
nun için de bir esas ihzar edilmelidir ve onun 
üzerine görüşülmelidir. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — O hakle 
•maddeye; (badehu tahsis edilmdk üzere) kay
dını koyabiliriz. 

İSMET B. (Çorum) — Efendim, vilâyatı 
müsîtah'laısa mebusları arkadaşlarımızın vilâyıtı 
müstahlasanın Yunan işgali zaimanma aidoian 
eytam ve erami'l ve mütekaidin nıaaşatı müta-
rakimesinin itasının bir eseri adalet olacağı 
hakkındaki hislerini bendemiz müşfikâne telâk
ki ederim. 

NEBÎL Ef. (Karalıisarı Sahib) — His de
ğil, adalet... 

İSMET B. (Çorum) — Bu hisse, adalet de 
diyebiliriz. Fakat adalet olmak için iki taraflı 
düşünmek lâzımıgelir. Efendiler, vilâyatı <mm>-
tahlasayı kurtaran Anadolulular, onların ır'k-
da§ ve dindaşları; omuzlarını yaralamışlar, 
ayaklarını çiblat-mışlar, kan vermişler, can ver
mişler; milyonlarca eytam ve eramil koymuş
lardır. Binaenaleyh biz bir şey düşünürken ya
ni 'eytam ve eramile para vermeyi düşünürken 
bu paraları nereden alacağımızı da düşünmek 
lâzumgelir. Onları kurtarmak için, zevçlerini, 
babalarını feda. eden eytam ve eramilden ala
cağız. 

12.1338 C : 1 
NEBİL E t —Onlar da... 

İSMET B. (Çorum) — Rica ederim, bende
niz zatıâlilerinin hissiyatına hürmet ederim, hem 
adaletkâranedir. Fakat adalet böyle değildir. 
Adaletin menşeini düşünmüyoruz, efendiler 
adaleti tevzi ederken menşeini aramak lâzım-
gelir, kimden alıp kime vereceğiz? Binaenaleyh 

! işgal zamanında İstanbul Hükümetinin verdi
ği paraya kanaat edip kalanları bugün bura
da mevzuubahsedemeyiz. Mâliye Vekilinin de
diği gibi umumi tasfiyeye tâbidir. Madde ay
nen kabul edilmelidir, nazarı dikkatinizi celb-
ederim. 

ABDULLAH Ef. (İzmit) — Arkadaşlar, 
bendeniz dördüncü maddede sakat bir şey gör
müyorum. Bendenizden evvel kürsüye gelen ar
kadaşım pek güzel söz söylediler. Onlara ilâve 
edecek hiçbir sözüm yoktur. Yalnız Maliye Ve
kili, bizim işgal ettiğimiz tarihten itibaren ma
aşlarını vereceğiz diyorlar. Bâzı arkadaşlarımız 
da buyuruyor ki 6-8-10 ay evvelden beri teraküm 
etmiş olan paralarım kim verecek? Siz vermiyecek 
misiniz ey Maliye Vekili? deniyor. Yalnız Mali
ye Vekiline, demelisiniz ki; işte sana yirmi 
milyon lira varidat daha, Anadolu'dan bulduk. 
Al şu yirmi milyon lirayı da bunların maaşla
rını ver demek lâzımgelir. Rica ederim ey 
arkadaşlar emin olunuz ki bu millete bu kadar 
vergi tarh ediliyor. Milletin bunu vermeye ik
tidarı var mıdır, yok mudur? evvelâ bunu dü
şünmek lâzımgelir. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Memali-
ki müstahlasa, elli milyon liradan ziyade vari
dat temin etmiştir. 

REÎS — Efendim hatibin sözünü kesmeyin. 

ABDULLAH Ef. (îzmit) — Herkes fikrini 
söyler. Arkadaşımızın söylediği gibi rica ede
rim sönümü kesmeyiniz. Ayağının çarığı kalma
mış bir milletten tekrar para alıp da mütera
kim maaşları vermeye mecbur değiliz. Çünkü 
içlerinde birtakımları Anadolu'ya gelmiş ve bir
takımları Anadolu'ya gelmemişler. Rica ederim 
bu adamlara biz müterakim maaşlarını vermi
yoruz da işgal ettiğimiz tarihten itibaren ma
aşlarını veriyoruz. Bunda daha ne var. Acaba 
bu adamlar o zaman maaşlarını almadılar mı? 
Ben öylesini biliyorum ki hem İstanbul'dan ve 
hem buradan maaş alanlar var. Rica ederim. 
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Müzakere kâfidir. Bu maddenin aynen kabulü
nü teklif ederim. 

Dr. ABÎDÎN B. (Lâzistan) — Bir maddei 
kanuniye ile dedik ki eytam ve eramil ve mü
tekaidinin istihkakları kesilmiştir. Ben bunu 
doğru görmüyorum. Bâzı arkadaşlarımın rahle
ler arasında dedikleri gibi evet ben de bu fi
kirdeyim. Acaba izmir veyahut memaliki müs-
tahlasa; işgal tarihinden bilitibar eytam ve 
eramil ve mütekaidine para verecek derecede 
bu arazi, yani toprak kesbi istihkak etmemiş 
midir? Ben etmiştir diyorum. Arkadaşlar, farz 
edelim düşman îzmir tarafından gelmemiş ol
saydı da; Samsun tarafından gelmiş olsaydı; 
o vakit ne olacaktı? (Mazallah sesleri) Ana
dolu'nun ta göbeğine kadar gelecekti. Ve İz
mirliler o zaman bütün mevcudiyetleriyle Ana
dolu'nun tekmil yavrularına, tekmil eytamına 
bakacaklardı. Bakmak mecburiyeti vardı. Çün
kü aynı dine, aynı kitaba, aynı mezhebe mali
kiz. (Alkışlar) Rica ederim felâket taksim edi
lir. Yalnız birisine verilmez. Bu felâketlere mâ
ruz kalanlar çoktur. Efendim bu topraklar hak 
etmiştir. O topraklardan milyonlarca varidat 
para aldık, alıyoruz ve alacağız. Binaenaleyh 
maaşların tamamen verilmesi taraftarıyım. 

REİS — Efendim, daha söz söyliyecek iki ı 
zat vardır. Fakat müzakerenin kifayetine dair j 
iki takrir vardır. Müzakereyi kâfi görenler lüt
fen ellerini kaldırsın. Kâfi görüldü. 

Efendim iki üç tane tadil teklifi ve bir de 
maddenin tayyına dair takrirler vardır. Bit
tabi tay hakkındaki teklifi evvelâ reyi âlini
ze vaz'edeceğim. Sonra tadil tekliflerini. 

MALÎYE VEKlLl HASAN FEHMİ B. 
— Efendim, tay teklifi hakkında söz söyliyeee-
ğim : Madde tayyedildiği takdirde elimizdeki 
eski Avans Kanununu tadil edecek bir ahkâm j 
yoktur. O zaman mütekaidine maaş veremeyiz, j 
(Merak etme tayyedilmez sesleri) j 

EElS — Efendim Karahisarı Sahib Mebu
su Nebil Efendi Avans Kanununun dördüncü 
maddesinin tayjanı teklif ediyor. Bu teklifi 
kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Redde
dildi, kabul edilmedi. 

Diğer tadil teklifleri var okunacak : 
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Büyük Millet Meclisi Riyasetine 

Dördüncü maddede (Eylül iptidasından iti
baren) denilmesini teklif ederim. 

Bolu Mebusu 
Tunalı Hilmi 

Riyaseti Celileyo 
Dördüncü maddenin son satırındaki olun

duğu kelimesinden sonrasının berveçhi zir ta
dilini teklif ederim. 

Olunduğu günün ferdasından itibaren ke-
makân tesviye olunur. 

Lâzistan Mebusu 
Osman 

Riyaseti Celileyo 
Maliye Vekili Bey mütekaidin ve eytam ve 

eramilin hukukunu teslim etmektedir. Ancak 
halihazır vaziyetimiz bu deynin edasına kâfi 
olmadığı için ilerde tasfiyei hesaba talikan mez
kûr maddenin baş tarafına (mütedahil maaşat 
hesabatı badehu tasfiye edilmek üzere) fıkra
sının ilâvesini teklif ederim. 

Sarulıan Mebusu 
Refik Şevket 

İSMET B. (Çorum) — Reis Bey, usulü mü
zakereye dair söyliyeceğim. Şekli tadil olma
dığı için bu takrir kabul edilemez. Müzakere 
edilemez. 

REİS — Hasan Beyefendi (böyle (bir .mesellc'yi 
fcafbul ediyor .musunuz ? 

MALİYE VEKİLİ HASAN EEHMÎ B. — 
Efendim, (burnu ıkanuna derce lüzum yak. Za'beri 
Heyeti OeHilenin Iher zaman telMiifi toanııniye 
(halklln vardır. Bu ayrı 'bir (meselledir. Ayrı nnerv-
.'zudur. Avansla; alâkası yokitıuır. 

REİS — 'Tumaltı Hilmi Bey dördüncü (madde
nin «Diye tadilini teklif ediyor, istihlâs olun
duğu tarihten itibaren» (Doğru, sesleri) Takrir 
sahibi olduğu için takririni izah etsin. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Müsaade ıbu-
yuırunnz ilki kelime ilie izan e'dieyıiım. Efendim, -
Maliye Vdkî'l'i Bey dediler iki, Ağustos zarfında 
isltirdadedillmiş dimi manaller Ibu 'kanun ttıariciın-
dedlio*. Çünlkü 'o livaların (merkezi idareleri var
dı. Ve 'mua/meleieri görülüyordu. Maliye Vekili 
Bey (benden daıha ıfazla iza'hat vermiş oluyor. 
(binaenaleyh (Eylül iptidasından i'tiibaren) de
nilmelidir. 
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MALÎYE VÖKÎLÎ HASAN FEHMİ B. — 

Efendim; EylM diye tasrifti etaiiyelkn. Çünrkü 
Traikya vazöıyıeıti d)e var, ımemlidkeıtin diğer alk-
samı da vaır, 

OSMAN B. (Lâızisftan) — Maliye Velkili Bey 
Ibenim teklifi!md fcaJbul edijyoırlar. 

TUNALI HlLMÎ (Bolu) — 'Tra'kya tonz Mu-
dıattiya Eomfleıransı ile Mirdad'ediltaiışitiir. O da 
Eylül zairfiTİda vâlkı olimuıştAiır. 

REİS — Eylül iptidasından itibaren diye tek
lif ediyorlar. Kabul edenler lütfen ellerini kaldır
sın, Kabul edilmemiştir. 

Lâzdsltaaı Melbuısu Olsıman Bey ım'addteyi (olun
duğu ıgüjnlün ferdasından itilb'a/ran kıe'malkân tes
viye lolunuır) suretimde tâdil ettirmelk iistlyor. 
Kalbul edenllar lütfen elerini IkalMınsın. Katbul 
edilmedi. 

OSMAN B. (LâzMaaı) — Efendim, Beis Bey 
onun içimde Ibir tiâdil dalh:a vardır (ki, gözükmedi. 

BEÎS — Onu da şey ederiz. Refik Şevket 
Bey maddenin baş tarafına «Mütedahil maaşat 
hesabatı badehu tasfiye edilmek üzere» tarzın
da bir kayıt ilâvesini teklif ediyor. Bu teklifi 
kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul 
edilmemiştir. 
, Şimdi bu maddeyi tekrar okuyorum. «Düş

mandan istilhlâs edilen tmaihalLerdc mütekaidin 
ve eytam ve eramil maaşatı o mahallerin istihlâs 
olunduğu ayın iptidasından itibaren kemakân 
tesviye olunur.» Bu maddenin müzakeresini ka
ti görerek beşinci maddeye geçilmesini kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

MALÎYE VEKlLÎ HASAN FEHMÎ B. — 
Beşinci maddeden evvel bir madde vardır. Efen
dim aynı kâğıda merbut olan iki numaralı bir 
lâyihai kanuniye var. O lâyihai kanuniyenin ye
dinci maddesinin beşinci madde olarak buraya 
derci lâzımgeliyor. Bunun esbabını arz edeyim. 
Kavanini Maliye Encümeni.. 

ABDULLAH Ef. (îzmit) — Evvelâ madde
yi okuyunuz yazalım. , 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN FEHMÎ B. — 
Matbuu vardır. Aynı lâyihadaki yedinci mad
de, beşinci madde olarak buraya dercedile-
cek. Esbabı mucibesini de izah edelim. Madde 
okunsun. 

REÎS — Efendim Maliye Vekili Beyefen
dinin diğer lâyihai kanuniyede yedinci mad
de olaraık söylediği maddeyi okutturuyorum. 
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Madde 7. — Alelûmum devairi Devletin 

eşhas zimmetindeki bilcümle matlubatını tah
sil ve ledelicap alâkadaran aleyhine mahaki-
mi aidesi nezdinde ikamei dâvaya Maliye Ve
kâleti salâhiyettardır. 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN FEHMİ B. — v 
Efendim müsaadenizle izahat vereyim. Sarfa 
taallûkeden Avans Kanunudur, öteki Varidat 
Kanunudur. Encümen bu maddenin Avans Ka
nununa dercini mazbatasında tasrih etmiştir. 
Varidat Kanun lâyihasından ihracetmiş, buraya 
alınmıştır. 

Esasına gelince : Malûmuâlileri, Harbi Umu
miyi mütaakıp İstanbul'da Tasfiyei Hesabat Ko
misyonu namiyle bir komisyon teşkil edildi. Yani 
Harbi Umumi içinde Avrupa'ya yapılan sipariş
ler için ve memleket dahilindeki şirketlerle ve eş
has ile devairi Devletin akdetmiş olduğu muka
velenamelere ait hesabatın tetkiki, daha doğru
su Harbi Umumi hesabatmm tetkikine memurol-
mak üzere bir komisyon teşekkül etti. Bu ko
misyon, bugüne kadar vazifesine devam etti ve 
bundan sonra da vazifesine devam edecektir. 
Muhtelif ukuddan mütevellit matlubatı Hazinenin 
hesabatmm mühim bir kısmını bu komisyon tas
nif ederek, tetkik ederek, her hangi bir eşya ve 
levazım mukabili olmak üzere verilen avanslar
dan, eşhas zimmetinde, şirketler zimmetinde ta
hakkuk etmiş olup bugüne kadar kalan miktarım 
bir milyon yedi yüz elli altı bin lira olduğunu 
meydana çıkarmıştır. Çünkü hesabat görülmüş, 
muamelesi tasfiye edilmiş ve mukavelenamelerle 
medfuat*ve mehuzat karşılaştırılmış ve dosyalar 
mahkemelere müracaat edilsin ve Hazinenin mat
lubatı aransın diye aidolduğu devaire tes
lim ve iade olunmuştur. Henüz tasfiye edil-
miyen, tetkik olunmıyaoı birçok hesabat var- ( 
dır. Bu komisyon, yine vazifesine devam ede
cektir. İstanbul bütçesi müzakere edilirken 
bu komisyonlara ait vazaifi orada daha 
ziyade arz ederim. Fakat vaziyeti âhire üze
rine istanbul'daki devairi merkeziye mül
gadır. Deyairi merkeziye mülga olmazdan mu
kaddem, İaşe Nezareti, Askerî Demiryollar Mü-
diriyeti Umumiyesi gibi, Harbi Umumide vü
cuda getirilip mütarekeden sonra ilga edilmiş 
bâzı müesseseler vardır. Gerek nezaretler ve 
gerek müdiriyeti umumiyeler tarafından akde
dilen mukavelenameleri Türkiye Büyük Millet 
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Meclisi Hükümeti nam ve hesabına ayrı ayrı 
tetkik ettirmek için on yedi, on sekiz kadar 
dâvavekilini İstanbul'da bulundurmak ve mat
lubatı Hazineyi takibettirmek bittabi imkân
sızdır. Meselâ, mülga îaşe Nezaretinir. akdet
tiği bir mukaveleden dolayı - evvelki mukave
lenamelerden bahsediyorum - sekiz yüz bin lira 
bir matlubat vardır. Bu muamelei hesabiye eli
mize geçtiği zaman bunu kime takibettirelim? 
Hazine Vekili mahkemenin karşısına geçmiş 
olsa, akdi yapmış olan mülga îaşe Nezareti veya 
Askerî Demiryollar Müdiriyeti Umumiyesi ol
duğuna göre, Maliye Vekâletinin tevkil ettiği 
Hazine Vekilini mahkeme tanımaz. Bu itibarla 
bu muamelâtı takibetmek üzere Maliye tarafın
dan bir kararname ile Tasfiyei Hesabat Komis
yonu namiyle bir komisyon teşkil edilmişti. Tas
fiye Komisyonunun intacettiği mesaili, mahke
mede takibedip matlubatı istifa etmek üzere Ma
liye Vekâleti tarafından tâyin olunacak Hazine 
vekilleri bütün devaire ait matlubatı emîriyeyi 
takibe mezun ve salâhiyettar olsunlar. Madde
den maksat budur ve bu bir ihtiyaçtır. Bu ihti
yaç bugün bize emrediyor ki; bu salâhiyeti Mec
lisi Âlimizden istiyelim. Çünkü, her vekâletin 

memur ikame etmesine imkân olmadığı gibi, ol
sa bile müdiriyeti umumiyelerle beraber adedi 
on sekize baliğ olacak. Sonra mukavele akdeden 
ve bugün mevcudolmıyan, yani mülga olan bir
takım devair vardır ki, bunların muamelâtı he-
sabiyesi muallâkta kalacak ve binnetice Hazine
nin malı, Beytülmalin matlubu heder olup gide
cektir. Bu maddenin teklifinden maksut gayeyi 
izah ettim. Yalnız bu madde dolayısiyle, Muva
zenei Maliye Encümeninde müzakere cereyan 
ederken bâzı rüfeka tarafından, bu madde mu
cibince 16 Marttan sonra - bilûmum ukut, mu-
kavelât ve muahedat keenlemyekün olduğu için-
ukuttan mütevellit matlubatı Hazine takibedil-
diği takdirde bu matlubata mukabil eşhasın Ha
zineden olan matlubu için mahkemeye Hazine 
aleyhine bir dâva ikamesine bir sebep teşkil et
mez mi, diye birtakım mütalâatı hukukiye serd 
edildi. Bendeniz evvelâ bunun ciheti maliyesini 
arz edeceğim. Malûmuâliniz, varidatı Devlet bir 
kanun ile cibayet edildiği gibi masarifi Devlet 
de bir kanun ile sarf edilir. Bu kanun da, Bütçe 
Kanunu, Muvazenei Umumiye Kanunudur. Mu-
vâzenei Umumiye veya Bütçe Kanununda dâhil 
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olmıyan veyahut hidematı umumiyeden ad ve te
lâkki edilmiyen her hangi bir hizmetin muka
bilini Muvazenei Umumiye tediye etmez ve zaten 
bütçede tahsisatı olmıyan hiçbir şeyi, hiçbir icra 
heyeti tesviye edemez ve etmesine de hiçbir im
kânı kanuni ve maddi yoktur. Hattâ bu, Meşru
tiyetin en iptidai ve basit usullerindendir. 

Bu maddenin teklifine saik şudur -. Marbi 
Umuminin nihayetinde, yani 16 Martten sonra: 
elimize henüz böyle bir muamele gelmemiştir. 
Belki gelir. Her hangi bir şahıstan da Hazine
nin yüz bin, iki yüz bin lira matlubu vardır diye, 
bir muamele geldiği takdirde onu takibetmek lâ
zımdır. Çünkü milletten vergi olarak alınıp gay-, 
rimeşru bir şekilde verildiğinden takibetmek mec
buriyetindeyiz. O senelere ait bütün düyunun 
tesviyesi - iki hidematı umumiyeye aittir ve biz 
böyle hidematı tanımıyoruz ve millet nâmına ifa 
edilmiş bir hizmetin mevcudiyetine kaani deği
liz. - 23 Nisan 1336 tarihinde neşrettiğimiz ilk 
esasat ile bunu telif etmek imkânsızdır. Millet 
namına ifa edilmiş bir hizmet olmayınca; o para 
hangi hizmet mukabilinde verilmiştir? Binaena
leyh matlubat, doğrudan doğruya milletin cebin
den çıkmış ve Hükümetin kanunlarına istinaden 
toplanmış olan paradan şunun, bunun elinde, 
gasıp suretiyle kalmış olan paradır. Bunu tâki* 
betmek ve bunu tahsil etmek için (mahkemede 
ikamei dâva etmek, mutlaka o zamana ait bütün 
hesabatı, deruhde etmek demek değildir. Bende-
nizee asıl ihtiyaç, arz ettiğim gibi, elde bulunan 
muamelât Harbi Umuminin bidayetinden başla
yıp da 16 Marta kadar - kısmı mühimmi mütare
keye kadar olanlardır. - olan ukuttan mütevellit 
matlubatı Hazinedir ki, bunun adedi milyonlara 
baliğ olur. Tahakkuk eden kıısmm hesabı bir mil-1 

yon yedi yüz bin küsur liradır. Bitaıiyen de 
belki bu kadar bin liraya baliğ olur,. Ondan son
ra; yani 16 Marttan sonraki matlubat için istis-, 
nai ahkâm derci icabedip etmiyeceğinde ben Ma
liye noktasından bir mahzur görmüyorum. Fakat 
hukuk noktai nazarından bir mahzur olup olma
dığını hukükşinaslara terk ediyorum. 

REİS — Yasin Beyin suali vardır efendim, 
buyurun. 

YASİN B. (Gazianteb) -— Efendim bu mad
de ile alelûmum devairi Devletin eşhas zimmetin
deki matlubatını tahsile kendini salâhiyettar gör
mek istiy en Maliye Vekâleti - demin verdiği ce
vap üzerine yine tekrar ediyorum - nasıl olur da 
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alelûmum devairdeki eşhasın alacağını vermekte 
teretdüdediyor? 

MALÎYE "SpKÎLÎ HASAN FEHMİ B. (De
vamla) —• Tekrar teşrih edeyim, efendim; Meş
rutiyetin mebdei malî mesailden ve paradan baş
lar. Her hangi bir Meclis, yani ibir memlekette 
bulunan meclisi teşriî, tahsisat vermedikçe -
kendisince, ne kadar hak telâkki ederse etsin -
hiçbir heyeti icraiye on para sarf edemez. Sarfi
yatı tâyin, takyideden bütçedir. Muvazene Kanu
nudur. O kanunu tanzim ederken bu 'kabri mesail 
için tahsisat verip vermemek ve tahsisat vermek 
lâzımgelip gelmediğini takdir etmek Meclisi Âli
nize ait mesaildendir. Bütçeyi tanzim edip de 
gayrimeşru olduğuna, millet 'hesabına ifa edilmiş 
bir hizmet bulunimadığma kanaat ettiğiniz ve 
prensip olarak dünyaya ilân ettiğiniz bir mesele 
üzerinde Maliye Vekili gelip de para isterler di
ye hiç düşünmez ve havf etmez. 

ABDULLAH Ef. (izmit) — Vekil Beyefendi, 
Maliyenin eşhas üzerindeki alacaklarını bir ko
misyonun tetkik ettiğini dermeyan buyurdunuz. 
Acaba Maliyeye karşı borcu olanlar gibi Maliye
nin de başkalarına borcu olduğunun tahkikine 
memur ayrıca tetkik komisyonumuz var mı, yok 
mu? Alacağıma arslan gibiyim vereceğime ge
lince... 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — 16 Mart 1336 dan ev
veldir. 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN FEHMÎ B. — 
Beyefendiler bendeniz izahatımı arz ederken de
dim ki bu komisyon Mondros Mütarekenamesini 
mütaakıp teşkil edilmiştir ve bu komisyon meselâ 
iaşe Nezaretinin karşısına bir mütaahhit gelmiş, 
mukavelename yapmışlar, îaşe Nezareti bir mil
yon lira vermiş, şu kadar bin çuval un almış, 
hesap görmüşler, neticede demişler ki; Hazine
nin, verdiği paradan daha bu adamda şu kadar 
matlubu vardır. Bunların evrakı hesabiyesi kar
şılıklı olarak mahkemeye ibraz edilmiş. Hazine
nin hukuku muhafaza edilsin denmiş, bu kalmış, 
ötekine geçilmiş. Esasen komisyonun vazifesi 
Harbi Umumi hesabını tasfiyedir. Fakat o he-
sabat ve o vazife bittikten sonra 16 Mart'tan 
sonraki olan zamanda eşhas yedinde Hazinenin 
»muamelâtına ait hesabat var. Bu zamanki mua
melâttan Hazinenin, elli, yüz bin lira parası kal
dığını anlamak ve bunu istemek pek tabiî bir 
haktır diyorum. Bendeniz asıl sualin cevabı te
kemmül etmek üzere arz edeyim ki; Harbi Umu-
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miye ait Düyunu Devlet 18 milyon lira olan is
tikrazı dahilî ile beraber yetmiş iki milyon lira
dır. Fakat bunun tasfiyesi için inşallah hayırlı 
bir sulha kavuştuktan sonra Meclisi Âlinizle an
laşarak bir karar veririz. 

HASİB B. (Maraş) — Efendim bu maddei 
kanuniye Muvazenei Maliye Encümeninizde mü
zakere edilirken bendeniz de hazır bulunmuş
tum. Bu madde hakkında Hasan Beyefendiden 
sordum. Huzurunuzda bahsettiği mütalâatı orada 
da bahsettiler. Ve orada ikinci bir sual sordum; 
dedim ki; «Hasan Bey! size verilen bir salâhiyeti 
İstanbul'un işgalinden sonra da, yani 16 Mart'-
tan sonra da istimal edecek misiniz?» Evet, dedi. 
Hasan Beyefendi evet deyince 16 Marttan sonra 
İstanbul Hükümetinin akdettiği ukudattan mü
tevellit matlubatı alırsanız, aynı hükümetin diğer 
bir şahısla akdettiği ukuttan mütevellit düyu-
natı da vermek lâzımgelir dedim\ Hasan Beye
fendi de buna karşı dedi ki: Bütçe kanuniyle bu 
hukuku şahsiye tearuz teşkil eder ve tesviyesi 
lâzımgelmez. Bendeniz diyorum ki Hasan Bey, 
Hasan Bey! Bütçe Kanunu ile hukuku şahsiye 
tearuz teşkil etmez. Bu hak mahfuzdur. Meselâ 
îstanbul Hükümeti iki kişi ile bir mukavele yap
mış, demiş ki sizden yüz bin kat elbise isterim 
ve işte size elli bin lira avans, bu iki zattan birisi 
getirmiş borcunu tamamen tesviye etmiş, fazla 
parasını alamamış, diğer birisi de hiçbir şey ver
memiş, fakat elli bin lira zimmetinde kalmış. Ha
san Beyefendi bu elli bin lirayı alacak ve diğe
rinin elli bin lirasını vermiyecektir. Binaenaleyh 
bendenizin kanaatimce kanunun bu maddesi 
16 Marttan itibaren İstanbul Hükümetinin ak
dettiği ukudatm keenlömyıe^dkı olması haklkındaikıi 
Meclisi Âlinizin karariyle tearuz teşlkil ediyor. Bu 
tearuzu halletmek için bunun Adliye Encümeni
ne havalesini teklif ediyorum. Bu bapta, bir de 
t akilinim vardır. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Bende
niz de maruzatımı takririmde yazdım. Okundu
ğunda anlaşılır. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Efendim 
mesele ikidir. Biz Avans Kanununu müzalkere 
ederken beşinci madde olarak diğer kanundaki 
yedinci maddenin buraya nakli hususu, esbabı 
mucibesi denmeyan edildi. Evvelâ bu nalkil key
fiyeti olmalı ve bu madde Avans Kanununa mal 
olmalı ki, ondan sonra maddeyi mahiyeti itibariy
le mevzüubahsedelim. 
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ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Madde nakledilmiştir. 
MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMÎ B. — 

Kavanini Maliye Encümeni nakletım-işıtir ama, za
man kalmamıştır. 

REFİK ŞEVKET B. (Devamla) — Pekâlâ 
ikabul ettim. Şimdi bu elimizde bulunan lâyihai 
kanumyeyi bendeniz de tetkik ettim. Bu madde
nin esbabı' mueibesi de yoktur. Şu tevzi olunan 
matbu lâyihada esbabı mueibesi olmadığına göre 
şu maddeyi okumaktan mütevellit kanaatimi arz 
•edeceğim ve Heyeti Muhıteremenin bu husustaki 
'kanaatini öğrenerek mötalâatımı denmıeyan ede
ceğim. «Alelûmuım devairi Devletin eşhas zimme
tindeki bilcümle matlûbatını tahsil ve lederieap 
lalâkadaran aleyhine mahakimi aidesi nezdinde 
ikamei dâvaya Maliye Vekâleti salâhiyettardır» 
denildiği zaman bundan çıkan mâna, alelûmum 
devairi Devletin denildiği zaman vehlei ulâda' bi-
lûmıum vekâletler hatıramıza gelir. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahâb) — 
Vekâletlere merbut müdiriyeti umumıiyeler... 

REFİK ŞEVKET B. (Devamla) — Vekâlet
lere merbut müdiriyeti uımumiyeler ve belediye] yr 
de dairedir. Fakat bir dairei belediye mevcuttur. 
Devair kelimesi muıtlâk olarak" konulduğu za
man... (Değil öyle sadaları) 

REİS — Efenidim kesmiyelim, rica ederim. 

REFİK ŞEVKET B. (Devamla) — Sonra 
devairi Devletin idarei hususiye ve idarei umu 
imiyesi olduğuna göre bu tâbirin idarei uımumiye-
ye aidolacağına dair burada bir kaydı kanuni 
yoktur. Binaenaleyh burada Maliye Vekâleti dâ
hil olduğu gibi meselâ Evkaf İdaresinin bilûmum 
teferruatı da bu maddeye dâhil oluyor. 

Saniyen; eğer yakın zamanda Nevahi Kanu-
nunnnu inıtacedecek olursak; her nahiye de deva
iri devletten madudolacağma göre onların da 
umur ve hususatmı talkibetmek gibi azîm ve gay-
rikabili ifa vazaifi deruhde etmek gibi fuzuli bir 
iş olacak. 

Sonra bendeniz Hasan Fehmi Bey biraderi
mizin bahsettiği esbalbı hükükıyeye istinaden 
gösterilen esbabı mucibeyi de hukuka muvafık 
'bulmuyorum. Ezcümle hatırımda 'kaldırma gö
re ve dediğine nazaran; İaşe Nezaretinin birçok 
muamelâtından mütevellit matlulbat varmış, Hi
caz. demiryolundan matlubat varmış, binaena
leyh 'bu gibi Ihususattan dolayı Maliye Vekili 
(bu gibi matlubatı istemek için sıfatı kanuni-
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yeyi haiz değilmiş, ondan dolayıdır ki bu ci
het tesbit ve tavzih edilmek ihtiyacına binaen 
bu maddeye lüzum varmış. Efendim devairi 
Develt birdir, ancak bu devairi Devlet, Devlet 
mefhumu umumisinin vazifesini hüsnü istimal 
ve hüsnüifa için taksimi amaia uğramıştır. On
dan dolayıdır ki şimdi mevcudiyeti fcalmryan 
bir İaşe Nezareti yerine her halde Beytüknal 
kaimdir, zaten İaşe Nezaretinin hasılatı ve va
zifesinden mütevellit masrafı yine Hazineye ait
tir. Hicaz demiryolu kalkmıştır ve bunun ha
sılatı doğrudan doğruya Beytülmale aittir. Ni
tekim diğer 'devairi Devletin varidatı Beytül
male aidolduğu gibi, ancak İaşe Nezareti faa
liyette bulundukça hasım oluyorsa, müddei, 
müddeâaleyh oluyorsa, yine Beytülmal namı
na oluyor, mahiyeti hükukıyesi itibariyle. Onun 
için mülga devairi Devletin adamlarının zaten 
.memuriyetleri kalmaz ki, onların vekillerini 
hasım olarak mahkeme kafimle medbur olsun. 
Bendeniz temin ediyorum ki bu gibi hu sus at
ta Devlet hukuku umumiyesine taaîllûk eden husu-
satta Maliye Vekili bizzat veya tarafından tevki] 
edeceği vekili vasıtasiyle - zannedersem - ifayı 
azife etmekle de 'mükelleftir. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Kâffesi üzerinde değil. 

REFİK ŞEVKET B. (Devamla) — Sarahat 
olnııyan husmsatta elbette hukuku beytülmalı 
muhafaza edeceği gibi, şayet kendi namına; taki-
bedeeek bir adamı bulunmazsa evlâ bittarik ta-
kibeder ve bunu takibetmesin diye bir muhalefeti 
kanuniye mevcut değildir. Sonra bu kanunun 
ibaresinde «Eşhas zimmetinde...» deniliyor. Eş
has tâbiri; ya eşhası muayyenei ferdiye olur ve
yahut mâneviye.. Mâneviye olduğuna nazaran bu 
cihetlerin de tefrik ve tasrihi hususunda bir fık
ra ilâvesine lüzum vardı. Bundan maada: Maliye 
Vekâleti buradaki sarahat mucibince yalnız 
müddei oluyor. Fakat hiçbir kuvvet yoktur ki, 
her hangi bir şirketi veyahut şahsı Maliye Ve-
leti aleyhine ikamei dâvadan menetmiş olsun. 
O halde müddeâaleyh olmak ihtimali de vardır. 
Bunları arzdan maksadım maddenin şâmil bir 
tarzda yazılmamış olduğunu söylemekten ibaret
tir. Mamafih benim arz etmiş olduğum esbabı 
mueibeye nazaran Maliye Vekâleti hukukan bu 
gibi ilga edilmiş devair vazifesini kendisi ifa ede
bilmeye salâhiyettar olduğundan dolayı re'sen, 
vekil veya. asil olabilir. Demin arz ettiğim gibi 
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bütün devairi Devletin heyeti umumiyesinin 
nıüddei, müddeâaleyh olarak sıfatı vekâletini ala
cak olursa, bendeniz zannediyorum ki, yirmi ve
ya on sekiz müşavir veya davavekili kullanaca
ğız diye işi izanı etmekten mütevellit zarar yeri
ne, bu sefer işi takibedememek, işleri başarama-
mak gibi bir netice hâsıl olur. Ondan dolayı ben
deniz bu maddenin kanunen vücuduna lüzum ol
madığına kaaniim. (Çok doğru sadaları) 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN FEHMİ B. — 
Efendim, evvelâ Refik Şevket Beyefendi esbabı 
mucibe olmadığından bahsettiler. Zannedersem, 
bunun esbabı mucibesini arz ettiğim kadar hiç
bir maddenin esbabı mucibesini izah etmedim. 
Vaziyet nedir, ihtiyaç nedir, bu neden doğdu? 
Bunlari bertafsil izah ettim. Zapta da geçmiştir.^ 
Refik Şevket Bey iAthatımı esbabı mucibe olarak 
kabul Duyulabilirler. Belediye, idarei hususiye, 
Evkaf ve belki Ziraat Bankası gibi devairin ve 
birtakım müessesatm da bu maddenin içerisine 
dâhil olabileceğini söylediler. Hayır böyle de
ğildir ve bu benim hiçbir vakit hatırıma gelme
miştir. Hem belediyeler devairi Devletten ma-
dut değildir, tdarei hususiyelerin ayrı bir şah
siyeti vardır. Bu maddeden maksat, Muvazenei 
Umumiyeden tasfiye edilen meblâğdır. Yoksa 
devairi Devlet tâbirine ne belediye, ne Evkaf, ne 
idarei hususiye ve ne de mülhak bütçeler gire
mez. Çünkü elbette Evkafın muayyen bir bütçe
si vardır. Muayyen bir masrafı vardır. Ziraat 
Bankası da böyledir. Belediye bütçeleri keza.. 
Esasen belediye bütçelerinin tanzimine Meclisi 
Alinizi, ne de Maliye Vekâletini alâkadar edecek 
me^ailden değildir. 

Sonra buyurdular k i ; ilga edilen devairin te-
diyatı tabiatiyle Maliye Vekâletine intikal eder. 
Bu bendenizce şüphelidir. Belki etmez. Fakat 
ilga edilmiyen devaire meselâ Harbiye Nezare
tine veyahut bütün müdiriyeti umumiyelerle ve
kâletlere aidolan bu matlubat vaktiyle bir ka
rarnameye müsteniden Maliye tarafından teşkil 
edilmiş bir Tasfiyei Hesap Komisyonu olmasay
dı ve bu hesabı ortaya çıkarmasaydı İaşe He-
yetnin parası kalmış, bu nereden meydana çı
kacaktı? Veyahut Askerî Demiryolları İdaresi
nin 600 şu kadar bin küsur lirası Devletin, mil
letin parası orada, burada kalmış, bu nereden 
çıkacaktı? Esasen Maliye bir defa hesap şeklin
de işe vaziyed ettiği için bunu ortaya çıkardık 
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ve Maliye doğrudan doğruya istanbul'da bir
kaç davavekili, Hazinevekili ikame suretiyle bu 
dâvaları takibetmezse, ettirmezse bu paraların 
heder olacağına bendeniz şimdiden sizi temin 
ederim. Madde belki daha vazıh yazılabilir. Bu 
başka bir meseledir. Refik Şevket Beyefendi da
ha vazıh bir madde teklif buyururlar, onu kabul 
ederiz. 

Sonra matlubatm takibi hususunda her şah
sın Maliye aleyhine ikamei dâva etmesine de, 
maddede sarahat olmasa bile, buna hiçbir kuv
vet mâni olamaz, buyurdular. Bu pek tabiî bir 
haktır. Herkes mahkemeye devairi Devlet na
mına dâva ikame edebilir. O zaten mevzuumu-
zun haricindedir. Yani etmesinler, edemesinler 
diye bir şey söylemedim ki, böyle bir şey mev-
zuubahsolsun. Binaenaleyh maddenin kanun ola
rak tedvininde bir zaruret vardır ve böyle beş 
altı seneden beri eşhas yedinde sürüklenip giden 
birkaç milyon liranın tahsili için bu maddeye 
ihtiyaç vardır. Ben vaziyeti Heyeti Aliyenize 
arz ettim. Eğer Meclisi Âli buna lüzum yoktur, 
her vekâlet birer davavekili göndersin müdiri
yeti umumiyeler de birer davavekili göndersin, 
bu matlubatı tahsil etsin derseniz, bu matlubatm 
ve milletin bu hakkının hiçbir zaman istifa edil-
miyeeeğini söylemiş olursunuz ve benim de va
zifemi tahfif etmiş olursunuz. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — 
Arkadaşlar! Bu maddenin Avans Kanuniyle bir 
veçhile münasebetini göremiyorum. Bu başlıba-
şma bir maddedir. Bunu böyle kaydettikten 
sonra bu madde neyi temin edecektir? Bunun 
üzerinde biraz tevakkuf etmek lâzım. Maliye 
Vekili Beyin de izah ettikleri veçhile Devletin 
eşhas zimmetinde birçok matlubatı vardır. Hiç 
şüphe yok ki Devletin eşhas zimmetindeki hu
kukunu tahsil için bu mukaveleyi yapan devai
rin, hukukunu mahkemede takibederek ilâm al
ması lâzımgelir. Usulen ve kanunen bu böyledir. 
Efradın Hazinede veyahut devairi Devletin her 
hangi bir şubesinde matlubu varsa efrat hak
kında Hükümet nasıl takibi dâva eder? İlâm 
alırsa efradın da hakkı aynı veçhiledir. O da 
dâvasını takibeder, ilâmını alır, Hükümete ilâ
mını dayar ve o vakitler gal iye Vekâletinin 
vazifesi Meclisi Âlinize gelip bunun tahsisatını 
istemektir. Bunun başka şekli yoktur Devlet 
nasıl alacağını takibedip alacaksa, efrat da ta-
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kibeder, alır. Şimdi bunun şekli hukukisi böyle 
olunca Maliye Vekâleti bununla neyi temin et
mek istiyor? Bendenizce bu, hâsılı tahsil kabî-
lindendir. Maliye Vekâleti zaten kendisinde mev-
cudolan bir salâhiyeti istiyor. Fakat bu salâhi
yeti almakla mahakim huzuruna çıktığı zaman. 
kendisinin tevkil etmiş olduğu vekiller mahakim 
nezdinde bir mukabeleye, bir müdafaaya uğrı-
yacak olursa vaziyeti ne olur? Bir defa bu mad
de tarihi neşrinden muteber olmak itibariyle, 
bugünden çok evvel zamanlarda devairi Devlet
ten her hangi bir şubenin bir kişi ile akdettiği 
mukavele mucibince bir defa husumeti tevcih 
etmez. Bunun mânası yoktur. Yani vekil bir 
mahkemenin huzuruna gittiği vakit karşısındaki 
vekil diyecektir ki; Maliye Vekilinin benimle 
bir husumeti yoktur. Ben mukaveleyi îaşe Ko
misyonu ile veyahut Levazımatı Umumiye Şube-
siyle ve onun müdüriyle akdettim. Hazine Ve
kili efendim; «Kânunuevvel 1338 tarihli Kanu
nun yedinci veya beşinci maddesi mucibince 
Maliye Vekiline bu hak verilmiştir» dediği za
man o da; «Efendi! Bu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. Binaenaleyh, bundan sonra akdedi
lecek mukavele için mer'idir» diyecektir. Bunun 
mevkii hukukisi yoktur. Esasen hâsılı tahsil ka-
bîlindendir. Zaten bu salâhiyet, bu mukaveleleri 
akdeden şubeler de vardır. O şubeler de, devairi 
Devletin bugünkü teessüs ve teşekkül eden şu
belerine inkılâbetmiştir. Bunu Hükümet daha 
suhuletle halletmek istiyorsa vekiller birleşirler, 
umumi vekâletler verirler. Meselâ, Müdafaai 
Milliyenin alacağını Maliye Vekâleti takibetmek 
istiyor. Müdafaai Milliye hakkından gelemiyor. 
Müdafaai Milliye Vekili ile beraber Maliye Ve
kili veyahut Heyeti Vekile bütün şuabatı cami 
olmak üzere bir vekil tâyin eder. Her dairenin 
vekili umumisi sıfatiyle onlar takibedebilir. Bi
naenaleyh, o madde hiçbir şeyi temin etmez, 
yeri de değildir. Hâsılı tahsil kabîlindendir. Bi
naenaleyh, bendeniz bu maddenin tayyım teklif 
ediyorum. 

HASÎB B. (Maraş) — Bu maddelere Heyeti 
Vekile arkadaşlarımızdan iki zat muhalefet gös
teriyorlar. Bir de onları dinliydim, (öyle bir 
şey yok, sadaları) Var efendim, var. tsmail Safa 
Bey, Dr. Tevfik Rüşdü Bey mazbatada muhalif
tirler. 

BElS — Efendim, daha söz alan üç, dört ar-
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kadaşımız vardır. (Müzakere kâfi sesleri) Mü
zakereyi kâfi görenler lütfen ellerini kaldırsın. 
Müzakere kâfi görüldü. Şimdi maddenin tayyı 
hakkında iki takrir var, bir de encümene hava
lesine dair takrir var. 

Riyaseti Celileye 
Alelûmum devairi Devletin eşhas zimmetin

deki matlubatmı takip ve ledelicap alâkadaran 
aleyhine mahakimi aidesi nezdinde ikamei dâva
ya esas itibariyle Maliye Vekâleti mezundur. 
Avans Kanununa muhdes bir madde ilâvesine 
hacet yoktur. Çünkü Hazinevekilleri ve Hazi
ne hukuk müşavirleri kendisine vekâletten tev
di edilen ve Hazinenin eşhas üzerinde matluba
tmı ihtiva eden her hangi bir evrak üzerine 
ikame ve takibi dâva ile mükelleftir ve Hazine
vekilleri bulunmıyan mahaflerde dahi o mahal
lin en büyük mal memuru bu vazifeyi ifaya da 
mecburdur. Binaenaleyh esasen kanunu mah
susla muayyen olan bir hükmü yeni bir mad
de ile teyit bendenizce zaittir. Maddenin Avans 
Kanununa ilâvesini değil, reddini teklif eyle
rim. 

14 Kânunuevvel 1338 
Yozgad 

Süleyman Sırrı 

Riyaseti Celileye 
Esbabı mucibesini şifahen arz eylediğim veç

hile hâsılı tahsil kabilinden olan işbu maddenin 
tayymı teklif eylerim. 

14 Kânunuevvel 1338 
Karahisarı Sahib 
Mehmed Şükrü 

Riyaseti Celileye 
Avans Kanununa merbut Varidat Kanunu

nun beşinci maddesi hususatı âmmeye taallûk et
mekle beraber Meclisi Âlinin 16 Mart 1336 ta
rihinden sonra İstanbul'da bulunup kendisine 
hükümet süsü veren eşhasın yaptıkları ukut ve 
muamelâtın keenlemyekün addine dair olan ka
nunla tearuz teşkil ettiğinden işbu maddenin 
berayı tetkik Adliye Encümenine havalesini tek
lif eylerim. 

14 Kânunuevvel 1338 
Maraş 

Mehmed Hasib 

REİS — Efendim malûmuâlileri Hasib Be
yin teldifleri bir meselei müstehiredir. Madde-
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nin tayyı kabul edilecek olursa buna hacet kal-
mıyacaktır. Tay kabul edilmezse bu takriri reye 
vaz 'edeceğim.. 

MALÎYE VEKlLÎ HASAN FEHMÎ B. — 
Reis Efendi takrirler hakkında bir şey arz ede
ceğim, müsaade buyurur musunuz? 

Efendim bâzı rüfeka maddeye lüzum olma
dığından madde meveudolmazsa dahi Maliye 
Vekâleti bu dâvaları takibetmeye salâhiyettar 
olduğundan bahsettiler. Hayır arkadaşlar; iaşe 
Nezaretinin, Askerî Demiryollar idaresinin, 
mülga Harbiye Nezaretinin Levazimatı Umu
miye Riyasetinin akdetmiş olduğu mukavelâtı 
Maliye Vekilinin tevkil edeceği Hazinevekili ta-
kibedemez. Yok eğer Meclisi Âlinin noktai na
zarı böyle ise ve bu yolda ittihazı karar buyu-
rursa bu da bir kanundur. Şüphesiz ister mad-
dei kanuniye olsun ister karar olsun. Yeter ki 
Meclisi Âlinin noktai nazarı olsun. Şükrü Bey
efendi buyurdular ki madde makabline şâmil 
değildir. Efendiler maddenin mefhumu makab
line şâmildir. Madde bugün neşrediliyor. Çün
kü zaten bugüne kadar dâva ikame edilmemiş. 
Biz bugün ikame edeceğiz. Bu kanunun neş
rinden sonra ikamei dâva eyliyeceğiz. Bu hal
de, zannederim, Şükrü Beyin bu baptaki mü
talâaları varit değildi ;\ Binaenaleyh madde lâ
zımdır, zaruridir. Bendeniz bir meşguliyeti, 
fazla bir 'mesaiyi üzerime almak istemedin. Fa
kat nef'i memleket için bu maddeyi teklif ettim. 
Eğer Meclisi Âlice şekli tahririnde bir iltibas 
şemmesi his buyuruluyorsa versin Adliye Encü
menine, ıbeis yoktur. Ona aleyhtar olmaım. 

SÜLEİMAN SIRRI B. (Yozgad) — Efen
dim. Vekiil Bey /bâzı devair *̂e müessesatı say
dılar. Buniarın«hirta'kım ımatlubatı var, bu >mat-
lubatı taıkip için salâhiyet istiyorum dediler. 
Malûmuâliniz bu devairin tahsisatı Muvazenei 
Umumiyeden tesviye edilir. Muvazenei Umumi
ye Kanununun zeylinde ise işbu kanunun tat
bik ve icrasına Maliye Vekili mezundur, deni
liyor. Şu halde o da Muvazenei Umumiyeye mü-
taallik olmasından Maliye Vekâletinin bu hu
susta bir ımadde ile salâhiyet almasına hacet 
yoktur. Zaten vazfifesd cümlesindendir. 

MALİYE VEKÎLÎ HASAN FEHMİ B. — 
Değildir efendini. Muvazenei Umumiye Kanu
nunun son maddesi bir ikere yalnız Maliye Ve
kili değil «Heyeti Vekile memurdur.» veyahut 
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«Meclisi Vükelâ memurdur.» şeklindedir. Son
ra her vekil kendi dairesinin âmiri itasıdır. Mu
kavele akdine mezundur. Maliye Vekâleti yal
nız o mukavelenamelerin tahsisatı dâhilinde 
olup olmadığını tetkik eder. Yoıksa âmiri ita 
olan akde 'mezundur ve o akitten mütevellit 
olan mesail için de mahakiımi addesine müraca
ata kendisi mecburdur. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahİsarı Sahiö) 
— Reis Efendi Hazretleri müsaade buyurursa
nız bir noktayı tenvir etmeik isterim, taikrir do
la yısiy'l e. 

REİS — Zatıâlinizin takriri tayya aittir. 
MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahİsarı Sahib) 

— işte tay takririni hakkında söyliyeeeğim. 
REÎS — Reye vaz'edeceğim esnada söyler

siniz. Başka takrir yok iki, zaten... 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karaihüsarı Sahib) 
— Var, iki tane taikrir var. 

RElS — Peki buyurumuz. 

MEPIMED ŞÜKRÜ B. (Karahİsarı Saihib) 
.— Bir noktada anlaşamaımazlîk vardır. Mesele 
şöyledir: Usulü muihaıkematı hukukiye Kanunu
nun 64 ncü maddesi der 'M, âdap ve ahlâkı umu
miyeye mugayir olımıyan bilûmum mukavelât 
muteberdir ve o mukavelâtm ahkâmı ne ise 
mahkeme onun haricine çıkamaz. Bu suretle 
münakit mukaveleler için â'kıdeyn arasında ya
hut âkıdeynkı vârisleri arasında takibi dâva 
eder. Meselâ: Levazimatı umumiye ile bir mu
ta ahhiıt bir akit yapmış İse o âkıdeyn arasın- * 
daiki ihtilâfat mahallinde halledilir ve yekdiğe
rine hasım olur. Meselâ levazimatı umumiyeye 
hasım olan mütaahhit vefat etmişse veresesi; 
meselâ ben vefat 'ettim. (Allah göstermesin, sa-
dası) Vefatumdan evvel bir mukavele yapmışım,, 
benıim veresem ikamei dâva eder. Yahut istan
bul'daki Levazıımatı Umumiye vefat etmiştir. 
Fakat onun veresesi Büyük Millet Meclisi Mü-
dafaai Milliye Vekâletinin Levazimatı Umumi-
yesi vardır ki, oha intikal etmiştir. Onun dâ
va etmesi ve onun vekâlet vermesi lâzımdır. 
Maliyenin bu hakkı derkârdır. Fakat Maliye 
Vekâleti bu hakkı aidolduğu, yani âkıd olma
mak itibariyle devair vasıtasiyle takibeder. Bu 
madde devairi Devletin, yani doğrudan doğru
ya Hazinei Devletin eşhas zimmetindeki matlu-
b atını bir an evvel hükme iktiran ettirerefe tah
sil içindir. Maliye Vekilini takdir ederim, Şa-
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yanı şükrandır. Maliye Vekâleti bu hususta 
ciddî bir alâka gösteriyor. Fakat bu, Avans Ka
nununa bir madde koymakla temin edilmez, 
bumun bir kıymeti hukukıyesi yoktur. Bu ken
di aralarında Heyeti Vekileee yapılabilir. He
yeti Vekileyi teşkil eden Müdafaai Milliye Ve
kâleti ve saire isterlerse bütün şuabatı Devleti 
tenkil eden Heyeti Vekile umumuna şâmil doğ
rudan doğruya bir vekâlet verebilir. Yani 12 ta
ne, 13 tane avukat tutmak lüzumu varsa He
yeti Vekile bir veya iki adam tutar, vekil tâ
yin eder. Onlar vekâleti âmmeleri itibariyle bü
tün devairi Devletin matlubatmı, salâhiyetleri 
bulunmam itibariyle, tahsil ettirirler. Bu mad
denin buraya, vaz'ındaki maksadı anlamıyorum, 
hâsılı- tahsil kabîlindendir. Zevaitle uğraşıyoruz. 

ALÎ CENANÎ B. (Gazianteb) — Şahsiyeti 
hukukıyeyi haiz olup da lâğvedilen devairin dâ
vasını kim görecektir? 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) 
— Arz edeyim onu efendim. Şahsiyeti haiz olup 
da lâğvedilen devairin muamelâtı ya vaktiyle 
bir daireye lint'ilkal etmiştir, eğer etmişse intikal 
ettiği devair taıkibeder, etmemişse Beytülmalın-
dır. Omun da mümessili Maliye Vekilidir. Bu 
açıktır, sarihtir. Katiyen söz götürmez. 

RElS — Efendim Yozgad Mebusu Süleyman 
Sırrı Beyin takririni tekrar okuyorum. 

(Okundu.) 
REÎS — Efendim şu takriri kabul edenler 

lütfen ellerini kaldırsın... Takrir kabul edilmiş
tir ve madde de tayyedilmiştir. Beşinci maddeyi 
okuyorum. 

MADDE 5. — îşbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren meriyülicradır. 

REÎS — Bu maddeyi kabul edenler lütfen 
ellerini kaldırsın... Madde kabul edildi. 

MADDE 6. — îşbu kanunun icrayı ahkâmına 
îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REÎS — Efendim, altıncı maddeyi kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın... Altıncı mad
de kabul edildi. 

Kanunun heyeti umumiyetini tâyini esamiyle 
reye vaz'edeceğim. 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN FEHMÎ B. (Gü-
müşane) — Bir kelime arz edeceğim efendim. 
Maddenin tayyını temin eden Süleyman Sırrı Be
yin takriri ki, kabul edilmiştir. Onun suretini 
tabiî Maliye Vekâletine tebliğ buyuracaksınız. 
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MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — 

Zaten tayym esbabı mucibeleri zabıtta münde-
reçtir. Buna hacet yoktur. 

YASÎN B. (Gazianteb) — Efendim bu takrir 
maddenin tayyı hakkındadır. Yoksa madde de
ğildir. (Hayır hayır sesleri) 

REÎS — Efendim, Meclisi Âlinizce kabul edi
len takrirlerin zapta geçmesi dolayısiyle ayrıca 
tebliğine lüzum yoktur. Binaenaleyh mesele yok
tur. 

Kanunun heyeti umumiyesini tâyini esamiyle 
reye vaz'ediyorum. Ara toplamncaya kadar bu 
Avans Kanunundan sonra ufak bir kanun daha 
vardır. Onu müzakere edelim. (Olamaz sadala-
rı) 

ŞEVKÎ B. (îçel) — Nevahi Kanununa iki 
gün tahsis edildiği halde haftada bir gün dahi 
müzakere edilmiyor. 

REÎS — Evet buyurduğunuz gibi bugün Na
hiye Kanununa münhasırken evvelce Avans Ka
nununa başlanmış olduğundan onu ikmal ettik. 
Onun altında kalan şeyi Cumartesi ruznamesine 
alacağız Vekil Bey ona da muvafakat ediyor
lar. Binaenaleyh bugün Nevahi Kanununa başlı
yoruz. 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN FEHMÎ B. — 
Bidayeten Avans Kanunu müzakere edilecek, 
ondan sonra Avans Kanununa merbut olan va
ridat lâyihasının müzakeresi icra edileebkti. Va
ridatın tenkiysma dâhil olan bir lâyihai kanuni
ye vardır ki onun müzakere edileceği, hattâ zabıt
larda münderiçtir, ve zabıt hulâsasında teyit 
ve tasrih edilmiştir. Fakat bugün vaktin dar
lığından dolayı jCuımartesi günü her mesaile 
takdimen müzakeresini kalbul -buyurursanız o 
gün müzakere ederiz. Bunu teklif ediyorum. 

Osman B. (Kayseri) — Cumartesi günü Zi
raat Bankası bütçesinin müzakeresi vardır. 

2. — îdarei kura ve nevahi kanun lâyihası 
ve Dahiliye Encümeni mazbatası 

REÎS — Efendim istihsali âra hitam bul
muştur. Nahiye Kanununun dokuzuncu faslı
nın heyeti umumiyesinde müzakere cereyan 
ediyormuş, fakat bunun heyeti umumiyesinin 
müzakeresini Ucmal etmeden evvel Gazianteb 
Mebusu Yasin Beyin bir tahriri vardır, oku
yorum. 
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Riyaseti Celileye 

NaMyenin şahsiyeti mâneviyesi demek, teş
kilâtı itibariyle Türkiye Devletinin mabihülis-
tinadı demektir. Varidatı Devletin bütün me-
nafiini istihsal eden nahiyelerin varidatı kül
liyesini merkeze bırakıp bu varidattan kısmen, 
mütebakisi de zamaimle nahiye hidematı temi
nine kalkışmak haksızlıktır. Binaenaleyh vilâ
yet şûraları teşekkül ve bunların ihtiyacatı te
bellür etmedikçe nahiye şûralarının varidatı
nın şimdiden tesbiti isalbetli bir »karar olmas 
kanaatindeyim. Onun için vilâyet şûralarının 
teşfldlât ve masarifatiyle beraber müzakere 
edilmek: üzere salâhiyeti kazaiye faslına geçil
mesini teklif ederim. 

23 Teşrinisani 1338 
Gazdantab 

Yasin 

REÎS — EfendSim, simidi Yasin Beyin tek
lifleri veçhile Nahiye Kanununun salâhiyeti 
kazaiye faslına geçilmesini reyi âlinize vaz'edi
yorum. Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. 
Kabul edilmemiştir. Fashn müzakeresine de
vam olunuyor. Söz Erzurum Mebusu Necati 
Beyin. Yok. İsmet Bey (Çorum) yok. 

LtFTFÎ B. (Malatya) — Reis Bey fou 121 
nci madde tadil edilmiştir. Maddei muaddele 
el de yok. Onun için söyleyin yazalım. 

YASİN B. (Gazianteb) — Efendim! 118 nei 
madde olarak tesbit olunan şekil şudur. 

REİS — Efendim, müsaade buyurunuz da 
encümenden gelen muaddel maddeyi okuyalım. 

Riyaseti Celileye 
Bu maddenin fıkaratı berveçhi âti şekilde ta

dil ve tesbit edilmiştir. 
Dahiliye Encümeni 

Reisi Mazbata Muharriri 
Haydar Ahmed 

Kâtip Âza Âza 
Kayseri Süelyman Sırrı Gümüşane 

Atıf Mehmed Şevket 

Vilâyet varidatı hususiyeşinden nevahi hi-
dematma ai&olan kısmı kuraca terk edilmiştir. 
İşbu varidat ^âfi gelmediği takdirde Müsakka-
iat, Arsa, Arazi, Temettü, Ağnam, Deve, Cana
var, Camuş, J^şar rüsumuna nahiye şûrasının 
karar vereceği nispette Küsuratı Munzamma 
tarh ve cibayet olunur. 
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YASİN B. (Gazianteb) — Efendim, malû-

muâliniz nahiye teşkilâtı bütün hidematı Dev
leti kendi üzerine alıyor. Nahiyenin bu hizmeti 
umumiyeyi ifa edebilmesi için elbette paraya 
ihtiyacatı vardır. Mezkûr masarife karşı gerek 
eski teklif olunan maddede ve gerek son şekil
de encümenin tesbit ettiği maddede vilâyet va
ridatı hususiyeşinden nevahi varidatına ait bir 
kısım terk ediliyor. Bunda nevahiye ait kısım 
ne olabilir, diye düşündüm. Bu da ancak Tarik 
Bedeli olabilir. Binaenaleyh, bu Tarik Bedeli 
zaten malûmdur. Ve mahalli sarfı esasen mu
ayyendir. Bu varidatı hususiyeden nahiyenin 
masarifatına bir miktar ifraz edilince Devlete 
sarf edebilecek bir para kalabilir mi? Kalamaz, 
bunu da takdirinize bırakıyorum. Binaenaleyh, 
varidatı hususiyeden nahiyeye ait başkaca vari
dat ne olabilir? Malûmuâliniz varidatı hususi
ye olarak bâzı memleketlerde Zebhiye rüsumu 
gibi şeyler vardır. Bu bilhassa vilâyet merkez
lerine ait hususattandır. Nahiyelerde varidatı 
hususiye namiyle Tarik Bedelinden başka bir 
şey yok gibidir. Şu halde nahiyenin hidematı 
umumiyesini görebilmesi için paraya ihtiyacı 
vardır. Buna karşı encümen, nahiyenin öteden 
beri vermiş olduğu vergiye, Aşara, Ağnama 
nahiye şûrasının tesbit edeceği şekilde bir Kü
suratı Munzamma kabul ediyor. Bendeniz bunu 
doğru görmüyorum. Eğer nahiye hakikaten 
Devlet mefhumunun, Devlet teşkilâtının esası 
ise - ki, esasıdır - vergiyi, Aşarı bütün Devle
tin varidatı hususiye ve umumiyesini temin 
eden, tediye eden nahiyedir. Şu halde Devle
tin en ağır yüklerini nahiye verdiği halde ni
çin nahiyenin vermiş olduğu ağır yüklerden 
bir kısmını tahfif etmiyorsunuz da bunun üze
rine ayrıca Aşarı ver, vergiyi ver diyorsunuz? 
Ve bunların üzerine, yani şu Aşar üzerini de 
bir kısım zam yapıyorsunuz! Onun için bende
niz teklif etmiştim ki, vilâyet şûrasının mas
rafı tesbit edilmedikçe nahiyenin masarifatını 
tahdit ve tesbit etmek bilhassa köylünün öteden 
beri sızlaya, sızlaya vermiş olduğu vergiye ay
rıca zam icra etmek muvafık adalet olamıya-
cağı kanaatindeyim. Şimdi bu Küsuratı mun-
zammayı yapmasak ne olabilir? Doğrudan doğ
ruya nahiyenin hidematı umumiyesine verelim 
denebilir. Bunun için şu hatırıma geliyor. Yeni
den teşkilât yapmak lâzımdır. Bunu ne encümen 
ve ne de Meclisi Âli şimdiden tesbit edebilir, 



î : 156 14. 
O halde ne yapmak iâzımgeliyor. Vilâyet 
Şurasının masarif atı umumiyesi nahiye şû
rasının masarifatı umumiyesiyle beraber tes-
bit edilir. Yoksa Devletin masarifatı umu
miyesi tesbit edilmeden bütün nahiyeye ait 
Devlet umuruna karşı nahiyenin yapaca
ğı masarifi küsurat olarak tahsil etmek muva-
fıkı mâdalet değildir. Mâlûmuâliniz Aşarın tarzı 
eibayeti hepimizin şikâyet ettiğimiz bir şekilde
dir. Son zamanlarda Aşara ve Arazi, Temettü ve 
Ağnam vergilerine Muvazene Kanununda birçok 
misli zam vukubuldu. Bu zaraaimle beraber na
hiye hidematı umumiyesini görebilmek için na
hiye şûrası, Ağnama, Aşara, Deveye, camusa. 
zamaim yaparsa nahiye şûrası mâlûmuâliniz na
hiye halkından teşekkül ediyor. Nahiye halkın
dan teşekkül eden bu şûranın, kendi arazisine, 
Ağnamına, arsalarına, müsakkafatına varidat 
tarh edebilmek meselesi biraz zannediyorum ça
yı nazardır. Senin arazine çok geldi, benim ara
zime az geldi. Filânın arazisi benimkinden da
ha iyiydi. Gibi birçok münakaşatı mucibolur. 

Onun için evvelki fikrimde yine ısrar ediyorum. 
Nahiyenin, hidematı umumiyesini görebilmek 
ve masrafı tediye edebilmek için varidatı umumi
yesini toptan vermek lâzımgelir. Eğer o 
kifayet etmezse o toptan verilen Ağnam ve
ya Aşar veyahut diğer varidatı umumiyeyi 
bitaraf edip de onları bütün vilâyet şûrasına 
bırakarak nahiyeye bundan başka size bir şey 
terkedilmemiş dernek haksızlıktır. Yani vaidatı 
hususiyeye terkedilmiş demekle, ki bu da, hiç
bir şey' demek değildir. Bunun üzerinde 
bir de hidematı umumiyeye göre demek 
doğru değildir. Ve içinden cıkılamıyacak 
işlerdir. Onun için yine tekrar ediyorum. Bu
nun esası kabul edildi, her halde yine vilâyet şû-
rasmca varidatı tahkik etmedikçe bunun katiyen 
sarfiyatını tesbit edemiyeceğiz. Çünkü etmenin 
imkânı yoktur. Bugün Meclisi Âli diyemez ki 
al bunu. 

RAGIB B. (Kütahya) — Reis Bey reddoiun-
muş takrir üzerinde mütalâa beyan buyuruyor
lar. 

YASlN B. (Devamla) — Demek istiyorum ki, 
Meclisi Âli bugün şu zamaimi kabul ederse hak
sızlık etmiş olacağına kaaniim. Vergiyi verebilir 
mi? Veremez. Çünkü vilâyet şûrasının varidatı 
umunıiyesinin ne olacağı malûm değildir. 
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HACI MUSTAFA SABRÎ Ef. (Siird) — Tay-

yı lâzımdır. ,. . -.••'-'•• 
YASÎN B. (Devamla) — Tay da olmaz'ki 

efendim. Nahiye--varidatının .vilâyet şûrası vari
datı tahakkuk etmedikçe burada mevzuubahsola-
mıyacağma kaaniim. . •-

REİS — Efendim, yedinci Avans Kanunu
nun neticei arasını arz edeyim de ondan sonra 
söz sahipleri söylerler. 

Efendim, 162 zat reye iştirak etmiş, muame
le tamamdır. 4 ret 5 müstenkife karşı 153 reyle 
Avans Kanunu kabul edilmiştir. 

Şimdi efendim söz Hacı tlyas Sami Efendi
nindir. 

ALÎ CENANİ B. (Gazianteb) — Reis Bey 
bu mesele hakkında Muvazenei Maliye Encüme
ni namına söz istemiş idim. 

HAYDAR B. (Van) — Bendeniz de tercihan 
onun söylemesini kabul ediyorum. 

MUVAZENE! MALÎYE ENCÜMENÎ REÎSÎ 
ALÎ CENANÎ B. (Gazianteb) — Efendim ma-
lûmuâlileri, memleketin siyaseti maliyesi vergi 
ve rüsumla temin edilir. Memleketin iktisadiya
tına verilmesi lâzımgelen cereyanlar neşredilen 
vergi ve rüsum kanunlariyle tesbit edilir. Ne-
vahi Kanununda nevahiye varidat olmak üze
re kabul edilmesi tasavvur edilen Müsakkafat, 
Arazi, Temettü, Ağnam Resmi ve Aşar üzerine 
konulacak küsuratı munzammanm memlekette 
ne gibi mazarrat iras edeceğini duru diraz dü
şünmek lâzımdır. Hususiyle Aşar bugün memle
ketin zürramı inkıraza uğartacak bir hale gel
miştir. Aşar Vergisini tenkis etmeyi düşünür
ken onun üzerine küsuratı munzamma koymak 
gibi bir fikir kullanmayı memleket için bende
niz bir zarar telâkki ederim. Buna ilâveten di
ğer Müsakkafat gibi'Arazi gibi Temettü gibi... 

LÛTFÎ B. (Malatya) — Temettü yok köy
lerde.... 

ALÎ CENANÎ B. (Devamla) — Rüsumat 
üzerine konulacak olan küsuratı munzammanm 
da tâyini miktarını Nahiye Şûrasına bırakmak. 
Bu da katiyen doğru olmaz. Hattâ vilâyet şûra
larına verilmiş olan küsuratı munzammanm yine 
haddi âzamisini Muzavene Encümeniyle Mecli
sin Heyeti Umumiyesi tesbit eder. Ancak bu 
haddi âzaminin dununda olarak vilâyet şûraları 
gayet serbest bir şekilde küsuratı munzamma 
tarh etsin diye bir açık kapı bırakılabilir. Bi-

392 



1 : 156 14. 
naenaleyh encümen namına Heyeti Celilenizden 
istirham ediyorum. Nahiye Kaanununun vari
dat faslına aidolan kısmını Muvazenei Maliye 
Encümenine tevdi buyurunuz, bunu orada tet
kik edelim. Ve nevahiye kâfi gelecek varidatı 
ne suretle temin etmek icabedeceğini duru diraz 
müzakere edelim. Ondan sonra Heyeti Celileni-
ze getirelim, yine müzakeresine devam edersi
niz. (Doğru sesleri) 

DAHİLÎYE ENCÜMENİ RElSl HAYDAR 
B. (Van) — Efendim zaten bu' kanun iki 
seneden beri sürünüyor. Böyle vesilelerden bilâ-
istifade encümenlere gitsin, şuraya buraya git
sin, diyecek olursak emin olunuz hiçbir vakit 
çıkacak değildir. Esasen bizim teklifimiz Muva
zenei Maliye Encümenine taallûk edebilcek ma
hiyette değildir. Bizim istediğimiz... 

. . . Hatibin sözünü rüfekayı muhtereme din
lemiyor. 

REİS — Efendim, rica ederim dinleyiniz. 
HAYDAR B. (Devamla) — Kime söyliyece-

ğim duvara mı? Bu Muvazenei Maliye Encüme
nine hiç taallûk etmez ve şimdiye kadar görül
düğü veçhile yine her vesileden bilistifade bun
da da tehire uğratmaktan başka bir şey olacak 
değildir. Bütün arkadaşlarla ayrı ayrı görüştük, 
hiçbiri fazla tekâlif vaz'ı taraftarı değildirler. 
Biz de buna taraftarız. 

RASlH Ef. (Antalya) — Biraz yüksek söy
leyiniz rica ederim. 

HAYDAR B. (Devamla) — Esasen vilâyet 
emvali hususiyesi meyanmdan Maarife, nahiye 
kâtibine ve saireye ayrılmış tahsisatlar var. Biz 
diyoruz ki bunları nahiyeye verelim. Bunlar da 
kifayet etmiyecek olursa yine şûranın kabul ede
ceği prensip tahtında bir esas üzerine bir şey 
tarhedilir. Binaenaleyh bunun Muvazenei Mali
ye Encümeniyle bir münasebeti yoktur. Yasin 
Bey buyurdular ki, vilâyet şûrası teessüs etsin. 
Sonra nevahi varidatı düşünülsün. Geçenlerde 
burada bir saatten fazla söz söyledim ve bunun 
doğru olmadığını ispat etmeye çalıştım. Esasen 
vilâyet şûrası teessüs etse dahi vilâyet şûrası 
nevahi şûrasının bütçesine hâkim olamaz ve ka
rışamaz. Nahiyenin bütçesini o tanzim edemez. 
Çünkü o vakit şahsiyeti mâneviye mefhu
mu kalmaz. Şahsiyeti mâneviye demek, büt
çesini kendisi tanzim edecek ve kendi masrafını 
kendi yapacak demektir. Muhtaçolduğu vakit 
diğer bir varidat bulacaktır. Yalnız vilâyet şû-
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rasına vereceğimiz salâhiyet, nahiyenin kanuna 
tevfikan bütçesini tanzim edip etmediğini tetkik
ten ibarettir. Bugün valilerin umum bütçeler 
hakkındaki salâhiyetten başka salâhiyetleri kal-
mıyacaktır. Eğer nevahi bütçesinin tanzimini 
vilâyet şûrasına verecek olursak o vakit vilâyet 
şûrası, nahiyelerin yapacağı bütçeleri, alacak ve 
istediği gibi yoğurarak bunun bir kısmını kendi 
bütçesine tefrik edecektir. Ona hissiyat şâmil 
olmaz ve o vakit şahsiyeti mâneviye taammüm 
edemez. 

Evvelce arz ve. izah ettiğimiz gibi, bu varidat 
meselesinde, encümen arkadaşlarımızla hiç kati
yen ve katıbeten taassup göstermiyeceğiz. Her ne 
şekil ve suretle isterlerse istesinler, vilâyet ve 
varidatı hususiyesinden her hangi bir kısmını, 
varidatı umumiyei Devlete dokunmamak üzere, 
buraya tahsis etsinler. Şunu da arz ettim ki, 
Şûra Kanunu tetkik edilirken nevahi için ora
dan tenkis edilmiş olan bir kısmının da, bittabi 
emvali umumiyeden olması lâzımgelir. Beyefen
dilerin temennilerini o vakit için kabul ederim. 
Çünkü Şûralar Kanunu mevzuübahsolurken, 
Teşkilâtı Esasiye Kanunumuz mucibince bugün 
muhassasatı Muvazenei Umumiyeye dâhil olan 
hidematın büyük bir kısmı, şûralara intikal ede
cektir. Tabiîdir ki, Devletin bugün bu işler için 
sarf etmiş olduğu para, vilâyet şûralarına inti
kal etmek icabedecektir. O vakit Muvazenei Ma
liye Encümeni, tabiîdir ki doğrudan doğruya 
alâkadar olacaktır. Fakat bugün için olamaz. 
Onun için rica ederim, bunu süründürmiyelim. 
Teklif edeceğiniz şeyleri biz kabule hazırız. 

Yalnız geçen günkü mâruzâtımı tekrar arz 
etmekliğime müsaade buyurunuz. Bendeniz, Teş
kilâtı Esasiye Kanununun emrettiği nahiye mef
humunun, tamam olabilmesi için nahiyenin te
şekkülü ânında, haricin muavenetine arzı ihti
yaç etmeksizin işini görebilecek, bir varidatı sa
bite sahibi olması lâzımgelir. isterseniz bu vari
datı, vilâyetin emvali hususiyesinden veriniz, 
isterseniz emvali umumiyeden verilecektir deyi
niz, ne derseniz razıyım. Fakat sabit bir vari
datla bağlamak lâzımgelir. Nahiye, bütçesini 
tanzim edeceği vakit de her vakit haricin mua
venetine arzı iftikar etmesin ve bütçesini tanzim 

* etmek için hariçten almak temennisinde bulun
duğu şeyler tahakkuk edinceye kadar bütçesini 
tehire hacet kalmasın. Bilmem maksadımı arz 
edebildim mi? Rica ederim o kadar çok ısrar et-
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ttıeyin. Bir şüpheniz daha varsa arz edeyim, 

YASİN B. (Gazianteb) •'«— Sabık encümen
den bir şey istemiyor musunuz? 

HAYDAR B. (Van) — Sizden istemiyorum, 
Muvazenei Maliyeden istiyorum. 

ŞÜKRÜ E l (Karahisarı Sahib) — Köyden 
istemiyorsunuz da, Muvazenei Maliyeden istiyor
sunuz. 

HAYDAR B. (Van) — Muvazenei Umumiye-
den verilecek. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Efendim 
nevahiye .terk olunan kısım yazılmış.. Nevahiye 
terk olunan kısım muayyen değildir; bu bir kül
dür. Bu nevahiye terk edeceği bir kısmı kendi 
uhdesinde bıraktığı zaman, vilâyet şûrasına dâ
hil olan umum masarife iştirak edeceği para
nın hepsini mi şûraya terk edeceksiniz? Meselâ 
Darülmuallimin her köyde olmaz. Darülmualli-
min hissesine tefrik edilecek parayı nasıl ayıra
caklar? 

HAYDAR B. (Van) — Efendim liva varida
tı hususiyesi, tarik bedeli ve sairedir. Bunların 
hepsini bir kül yaparlar; kanunu karşılarına alır
lar; malûmuâlinizdir ki, bu kanun, vilâyetin hu-
susatını nazarı itibara almak için menşei varidatı 
tefrik etmeksizin masarifatta bulunurlar. Meselâ 
tarik bedeli nakdîsinden şu kadar varidat var
dır, onun heyeti mecmuasını, Maarife tahsis ede
mezler; karıştırırlar. Fakat burada mekâtibi ip
tidaiye için alınmış olan tahsisatın, nevahide, 
yani kurada mekâtibi iptidaiye bulunur, bir kıs
mı nevahiye terk edilir. Nevahi, bir veya birkaç 
köyden teşekkül edecektir. Meselâ: Hissei Maa
riften 'kısmı âzami, köylülere aidolması lâzımge-
lirkenbunu da... 

OSMAN KADRİ B. (Muş) — Biraz yüksek 
söyleyiniz. 

HAYDAR B. (Van) — Bunun heyeti mecmu
ası, yahut bir kısmı tensibedeceğiniz miktarda, 
nevahiye terk edilmelidir. Bizim maksadımız -
bir arzuhal arz ettim, yine arz ediyorum - na
hiye bütçesini yaparken, nevahinin mutlaka sa
bit bir varidatı olsun ki, bütçesini yapacağı za
man başkasının eline bakmasın. Değil mi efen
dim? Bizim istediğimiz budur. Bizim tesbit etti
ğimiz miktarı kabul etmediğiniz takdirde, her ne* 
teklif etseniz biz kabul edeceğiz. Çünkü bu ka
nun lâyihası daha ziyade sürünmesin, yürüsün... 
iki seneden beri duruyor. 
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HALİL B. (Ertuğrul) — Nevahinin sabit 

bir varidatı olabilmesi için, malûmuâliniz iki 
memba vardır; birisi varidatı umumiye, diğeri 
de varidatı hususiyedir. Başlıca iki kısımdan 
birisi masarifi mecbure, bunu bu sene tayyetmiş-
lerdir. Binaenaleyh yalnız tarik bedeli nakdîsi ve 
diğer zammiyattan ibaret bir varidat vardır. Kü
suratı munzamma meselesi bir varidat teşkil et
mez. Esasen nevahinin sureti katiyede başka baş
ka vergisi olmalıdır. Meselâ hidematı umumiye 
için; merkeze ait Gümrük, Aşar*, Ormanlar, Mü
sakkafat Vergisi, Temettü Vergisi gibi varidat 
vardır. Tabiîdir ki, bu noksan olan kısımların 
bunlardan ikmal edilmesi lâzımgelir. 

HAYDAR B. (Van) — Ne teklif ederseniz 
biz kabul edeceğiz. Yirmi defadır bunu söylüyo
rum. 

ŞEVKİ B. (İçel) — Geçen celsede Em
lâk Arazi Vergisinin, navahiye terki hakkın
da bir teklifte bulunmuglard], Bu husus hak
kında mütalâanız nedir? 

HAYDAR B. (Van) — Kimin tarafından 
efendim ? 

ŞEVKİ B. (İçel) — İçel Mebusu Ali Rıza 
Efendi tarafından Emlâk ve Arazi vergileri
nin, Müsakkafat Vergisi de dâhil olduğu halde 
kamilen nevahiye terk edilmesi hakkında, ge
çen celse bir teklif kabul olunmuştu. O teklif 
encümeninize havale edilmiş. Nahiyenin bir va
ridata sahibolabilmesi o muhitten istihsal edile
bilecek olan bir vergiye vabestedir. 

HAYDAR B.. (Van) — Ondan malûma tim 
yok. Şimdi efendim, arz ettim; hepsini de ka
bul ediyoruz. 

YASİN B. (Gazianteb) — Efendim; en
cümenden soruyorum, küsuratı munzammayı ka
bul. ederken, vâki olan küsuratı munzammanm 
ne kadar bir yekûn tutabileceğini tahmin ve 
tesbit edebilmişler mi? 

HAYDAR B. (Van) — Efendim onun ce
vabı kendi içinizdedir. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) 
— Efendim; Muvazenei Maliye Encümeni, va
ridat kısmı tetkik edilmemek üzere encümene 
istenmiştir. Haydar Beyefendi, bunun doğru 
olmadığını ve burada müzakeresini teklif etti. 
Bu cihet ha^edihrin; maddelere geçilsin. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Buna 
dair söz istiyorum. 
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REÎS - - Buna dair evvel beevvel Ragib Bey 

sö:; almıştır. 
.RAGIB B. (Kütahya) — Efendim; malû-

ran filin iz Mııvazenei Maliye Encümeni, teşekkül 
ettiği senenin Bütçe Encümenidir. Bu ise bir 
kanun meselesidir. Bunun Mııvazenei Maliye 
Eneümeniylü zerre kadar alâkası yoktur. (Doğ
ru seferi) Bu senenin varidatından şu kadar 
alalım da, şu kadar para verelim dersek, Mu-
vazonei Ma!iye Encümenine gider. Halbuki bu 
nenenin bütçesine taallûk eder hiçbir şey yok
tur. Olsa olsa Kavanini Maliye Encümenine 
gidebilir. Fakat Muvazene! Maliye Encümeni
nin vazifesi yalnız bu senenin bütçesini tan
zim etmetkir. Gelecek seneki varidatın ne 
suretle alınıp sarf edileceğine dair hçibir 
salâhiyeti yoktur. Fikir ve mütalâa serdine bile 
ımezun değildir. Binaenaleyh Muvaaened Maliye 
Encümenine katiyen gidemez. Çünkü bu madde 
encümenin vazifesi dâhilinde olan işlerden değil
dir. (Doğru sadaları) 

REÎS — Ali Cenanı Bey .Encümen namına 
söyliyeceğım diyor. 

NECÎB B. (Ertuğrul) — Kendine ait kanun
ları istiyebilir. 

MUVAZENE! MALÎYE ENCÜMENİ RE
Î S ! ALÎ CENANİ B. (Gazianteb) — Efendim 
Nahiye Kanununun bir gün evvel çıkmasını ve 
nahiyenin bir an evvel başlıbaşma bir idare icra 
edebilmesi için lâzımgelen bir varidata sahibol-
ımasını, bendeniz her arkadaşım kadar arzu ede
rim. Fakat şu tasvip buyurulan mevad ile nahi
yenin kendi kendisini idare ettirebilecek bir va
ridata sahibolacağım katiyen ümidetmiyoruan. 
Çünkü efendiler; vilâyat varidatı hususiy eleriyle 
o nahiye masarifinin, idare edilemiyeceğine şüp
he yoktur. Nihayet küsuratı munzammadan bir 
varidat temin edilmesi tasavvur Duyuruluyor. 
Küsuratı munzamıma... 

RAGIB B. (Kütahya) — Taallûku yok. 

ALÎ CENANÎ B. (Devamla) — Siz söyledi
niz, ben dinledim. Ben de söylerim zatı âliniz son
ra oevap verirsiniz. 

Bu tasavvur buyurulan, Rüsum ve Aşar üze
rine tarh edilmesi lâzımgelen, isminden de anlaşı
lacağı veçhile yüzde bir şeydir. Eğer bu küsuratı 
munıamma yüzde beş, yüzde sekiz, yüzde on gibi 
muhtelif bir şekilde tarh ve tevzi olunursa nahi
yenin arzu ettiği bir miktarda varidat hâsıl oi-
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ımaz. Fakat bunları yüzde elli, daha fazla mikta
ra çıkaracak olursanız, zaten ağır olan vergileri 
tahammül fersa bir hale getirirsiniz, memleketin 
iktisadiyatı bozulur, meselâ Musaiklkafat Vergisi 
bugün son haddine gelmiştir. Yarın burada mü
zakere olunacak bir kanunla Müsakkafat vergile
rinin âzami derecesini tâyin edip onun üzerine 
bir küsuratı munzamına kabul ederseniz müsak
kafat sahipleri, emlâkinden istifade edemiyeeek 
şekle girer. Aşar - demin de arz ettim - Katiyen 
Resimli munzam kaldıramıyacak bir hale gelmiş
tir. (Hepsi sesleri) Bundan sonra mdllet beş para 
vermez. Eğer bu memleketi ihya etmek istiyorsa
nız? aşarı mutedil bir hale getirmek icabeder. Bir 
düzüne Resmi munzam" koymak muvafık olama,/., 
Bendenizin ve rüfekamm kanunun varidata mü-
taallik olan bu maddesini encümene istemekliği-
miz, nevabinin masarifini temin edecek bir vari
dat bulup o varidatı buraya koymak ve Muvaze
ne! Uımuımiyeye halel getirıniyeeek bir şekilde 
bunlara bir varidat temin etmektir. 

Refiki muhteremim Ragıb Beyefendi bunun 
Kavanini Maliyeye taallûk ettiğini beyan buyur
dular. Halbuki efendiler, Kavanini Maliye mu
cibince cibayet edilecek vergilerin miktarını ve 
Devletin Muvazenei Umumiyesinıi tâyin eden Mu
vazene Kanunudur. Bir senelik değildir. Kanu
nun meriyeti bir seneliktir. Fakat Muvazene Ka
nunu daima mütemadidir ve ondaki esas daima 
temadi eder gider ve Devletin siyasetini o kanun 
tâyin eder. Binaenaleyh behemehal bu mevaddm 
encümene gönderilmesini rica ederim. Yalnız 
bundan ne olacaktır efendiler? Üç beş gün teehhür 
edeeek. Bendeniz üç beş gün değil eğer üç avda 
bu kanunu Heyeti Celile çıkarırsa büyük büyük 
teşekkürler ederim. (Bravo sesleri) Çok rica ede
rim. Bu kanunun Maliyeye mütaalldk mevaddmı 
bir hafta için bizdim encümene vermekte ne mah
zur tasavvur ediyorsunuz? (Çok muvafık sesleri) 
Biz de düşünelim, Heyeti Celilenize arz edelim. 
Heyeti Celile ya kabul eder veya etmez. Bilmem 
bunda ne mahzur vardır? Eğer biz bunu yettşti-, 
remezseik bizi tabtie ediniz. 

REÎS — Efendim müsaadei âlileri vle bir şey 
arz etmek istiyorum. Nizıaımnamei Dahilîmizde 9 
neu faslın birinci maddesi ki, Nizamnamenin 83 
maddesidir. Bunun dördüncü fıkrası varidatı 
Devletim tezyit veya tenkisini mucip mevaddın 
Muvazenei Maliye Encümenine gitmesini âmir-
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dir. Bunu nazarı ddikfkatıi âlinize arz ederim. (Bu
na taallûk etaııez sesleri) 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Efen
dim bu madde ile zannediyorum ki, bir esas ko
yuyoruz. Muvazenei Umumiye Encümenine git
mesi, muvazeneye taallûku dolayısiyle değildir. 
Zannedersem (Taallûku vardır sesleri) o madde
min müsaadesi yoktur. Efendim Muvazenei Ma
liye E'ncümıeınine bu kamunun gitmesini bendeniz 
sekiz ay evvel istirham etmiştim. Sebebi de Mu-
vazönei Maliye Encümeni Reisi Beyin buyurdu
ğu gibi varidat bulmak için değil, istikbalde 
Devletin alacağı şekil ve yapılacak kadrolar üre
rine Muvazenei Umumiyeden, varidatı umumi-
yeden nevahiye ne miktar tefrik, tâyin ve tes-
bit edilmesi içindir. Yoksa bu kanunu tesbit 
hususunda Muvazenei Maliyeye göndermek lâ
zım değildir. Bütçesine hâkim olan şûralar şu 
veya bu hususta küsuratı munzamma temin ede
cektir mahiyetinde düşünecek olursa, Heyeti 
Vekile yanlış yola gider. Düşünülecek şudur : 
İstikbalde Devletin; Maarif, Nafıa, İnzibat, İk
tisat gibi hususatta Muvazenei Umumiyedeki 
masarifinden çok tenkisat vukubulacaktır. Çün
kü bu vazaif mahalline terk edildiği zaman, 
yani vazife nahiyelere terk edildiği zaman bu
na ait vergiler halen cibayet edilecek midir ve 
nereye verilecektir? 

NEBİL Ef. (Karahisarı Sahib) — Onu Mu
vazenei Umumiye alacak. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Devamla) — Muva
zenei Umumiyeyi bir varidat karşısında bulun
durup da israfa meydan verecekseniz Nevahi 
Kanununu toprağa gömmek demektir. Bu ka
nun buradan ne kadar müşkülâtla çıkıyorsa ya
rın tatbikatı da böyle müşkül olacak. Yani bu 
emekleri heder etmek, kanunu boşa çıkarmak 
demektir. Böyle varidat üzerine yeni bir vari
dat zammedilsin. Yine iki sistem devam etsin. 
Biz burada kendi kendimizi aldatmıyalım. Ya
pılacak şey istikbal için bu Devletin şekli ne 
olacaktır? Muvazenei Umumiye masarifi nereye 
gidecek? Ordu için ne tefrik olunacaktır? Umu
mi hidemat için ne tefrik olunacaktır? Ondan 
sonra bugünkü şekli Hükümetin memurları, 
memurin kadrosu ve saire mevcut kalacak mı
dır? Nahiyelerin varidatını alıp memurları ye
ni bir kadro ile milletin üzerine mi yükletecek-
tir? Muvazenei Maliye Encümeni bunun için-
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I den çıkamaz. Bu olsa olsa Devletin müstakbel 
I kadrosunu çizen bir Encümeni Mahsusa aidola-
I bilir. Bu encümen varidatı umumiyeden icab-

eden hisseyi tefrik eder. Mütebaki âzşardan, ağ
namdan yüzde yirmisi mi, ellisi mi? Ne kalır
sa bunu mahallî idarei hususiyelerine verir. 

ABDÜLKADİR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— Yani hayal. 

HÜSEYİN* AVNİ B. (Devamla) — Muva
zenei Malfye bugün ne yapmıştır? Bugün elin
deki bir kadronun haricine çıkamıyacak 80 mil
yon varidat 80 milyon da masarif var. Hangi 
kısım masariften ayıracaktır ki Muvazenei Ma
liye idarei hususiyelere bir hisse tefrik edebil
sin? Yok, küsuratı munzamma ise, efendiler bu 
millet bu vergilerin üzerine hiçbir şey zammet
tirmez. Bu teşkilâtı yapamaz, Teşkilât üzerine 
teşkilât olamaz. Bu ciheti âeizane, bir sene evvel 
nazarı dikkate alarak bir takrir takdim etmişim
dir ve ruznamededir. Mütehassısînde^n mürekkep 
encümenler tarafından Devletin masarif atı umu-
miyesini tesbit ederek kadrosunu çizsinler, sarf 
edeceği parayı Muvazenei Umumiyeye ithal et
sinler, fazlası ne miktar kalırsa aşar ve saireden 
bunları mahalline terk etsinler. Böyle olursa bu 
teşkilât vücut bulabilir. Yoksa yapılan şey yan
lıştır. Muvazene de bunun içerisinden çıkamaz. 

NECİB B. (Ertuğrul) — Bu lâyihadaki ver
giler zaten idarei hususiyeye ve belediyeye ait
tir. Muvazenei Umumiyeye dair değil, encümene 

I tallûku yoktur. Sonra bu da yetmezse Musakka-
I fat, Aşar, Ağnam, Canavar, Deve, Camuz Rüsu

muna nahiye şûrasının lüzum göreceği miktarda 
zam yapılacaktır. Bu da küsuratı munzamımadır. 
Zaten Muvazenei Umumiyeye taallûku yoktur. 
Bunu mutlaka yapacaklar değildir. Belki bâzı na
hiyeler lüzum görür, bâzıları görmez. Eğer Mu
vazenei Umumiye vergilerinden biri veya birka
çı nahiyelere terk edilirse o vakit buna mahal 
kalmaz. Küsuratı munzamma ile halkın sırtına 
kambur üstüne kambur yükletmeyiz diyen arka-

I daşlar hangi vergiyi vereceklerse, tetkik edip Mu-
I vazenei Umumiyeden nevahiye devretsinler, bu-
I nun için de yine bu kanunun oraya gitmesine 
I lüzum yoktur. Jandarmaların köylerde yaptırdı-
I ğı masrafı, muhtar ücretini, bilmem neyi bun-
I larm kalkacağını düşünürsek bu verginin onun 
J yanında pek ufak kaldığına kaani oluruz. 

ALİ CENANİ B. (Gazianteb) — Nereden 
I kaldırıyorsunuz? 
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: NECİB B. (Devamla) — Binaenaleyh mille

tin bizden müştâcelen beklediği bu Nevahi Ka
nununu bir an evvel çıkarmak için; filân encü
mene gitsin, filâna •taallûku var oraya gitoin di
ye-böyle-oradan oraya atmıyalım. Bir an evvel 
bunu çıkaralım. Çünkü hâkimiyeti şahsiye kalk
tı, Hâkimiyeti Milliye teessüs etti demekle olmu
yor. .Yalnız Meclis ile Hâkimiyeti Milliye- olmaz. 
Nihayet 1/350 olur. Halbuki Hâkimiyeti külli
yenin sağlam esaslara istinadetmesi lâzımgelir. 
Yıkılmaz bir sistem kurmalıyız ki, hiçbir zaman 
yıkılmasın, hâkimiyeti şalısiyeye ricat etmesin. 
Yoksa yalnız; işte biz varız. Kâfi dersek çok 
aldanırız. Bundan da millet bir şey anlamaz. 
Onun için milletin kendi işini kendi görmesine 
delâlet edecek olan bir kanunu bir an evvel 
çıkaralım. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Bin tane olsa yine 
öyledir. 

REİS — Yasin Bey bu hususta söz söyliye-
cek misiniz? 

Yasin B. (Gaziaııteb)— Vazgeçtim. 
REÎS — Söz Rasih Efendinindir. 

RASİH Ef. (Antalya) — Efendim; müzake
resine başladığımız fasıl; Necib Bey biraderimi
zin temenni ettiği gibi köylülerimizin hakkı hâ
kimiyetini ne suretle istimal, ne suretle bu me
sut hayatlarını, istikballerini temin ve idarele
rini kendilerine verebilmek, için yalnız bu ka
nunu neşretmek kâfi değildir. İntihap Kanunu
nu köylüye tatbik edebilmek kudretini verebi
lirsek o vakit köylü hâkim olur. Fakat yalnız 
kanunu neşreder de sen; şu şu şu salâhiyeti haiz
sin, şıtnu da yaparsın, şunu da yapabilirsin de
yip de varidat cihetine gelince, «Sen varidatını 
istediğin yerden bul» dediğin zaman bu kanun, 
Meclisin matbaasından dışarı çıkamaz. Bilirsi
niz ki İdarei Umumiyei Vilâyat Kanuniyle bir 
de İdarei Hususiyei Vilâyat Kanunu neşrettik. 
İdarei Hususiyei Vilâyat Kanuniyle* 1329 da o 
senenin parası, o senenin es'arı nazarı itibara 
alınarak bir varidat ayrılmıştı. Son senelerde 
İdarei Hususiyei Vilâyat Kanunu tatbikinden 
fayda hâsıl olmaz bir şekle girdi. Niçin? Bir li
vanın umuru nafıası, maarifi, ziraati, umuru 
sıhhiyesi bu İdarei Hususiyei Vilâyat Kanuniyle 
mahallerine terk edilmiş, Vilâyet Meclisi Umu
misine her salâhiyeti vermşiz. Her şeyi yapabi
lirsiniz demişiz. Fakat varidat namına da bir 
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şey vermemişiz. Meselâ mektep açmak istiyor. 
Kitaba bakıyor. Açabilirim diyor. Fakat vari
dat verilmeyince, mektebin masarifini nereden 
temin edeceğini düşünüyor, mektep iki bin lira 
istiyor, sandığında beş lira dahi yok, bunun 
üzerine vazgeçiyor. Bugün kısmen müzakere 
ettiğimiz maddelerle kısmen bundan sonra ge
lecek masraf fasliyle korkarım ki köylüyü bu 
kanuna karşı isyan ettireceğiz. (Korkma sesleri) 
Bu kanunla şehirlilerin müşteki bulunduğu bir 
teşkilâtı köye de koyuyoruz. Sonra da köylü
nün başına beş altı tane memur koyuyoruz. 
Bunların mesarifini temin edemezler. (Hangi me
murlar sadaları) Nahiye Müdürü, köy bekçisi, 
köy imamı, köy muallimi, bunlar bedava otur
maz arkadaşlar,, tahsis edeceğimiz miktarla on
ların maaşını bile temin edemiyeceklerdir. 

SALÂHADDİN B. (Mersin) — Derisini yüz
düreceğiz. 

RASİH Ef. (Devamla) — Köylünün derisi
ni yüzdüreceğiz. Ondan sonra hâkimiyeti köy
lüye vermiyeeeğiz. Belki hâkimiyetin bol oldu
ğu yerden hâkimiyet dilenmeye giderse o baş
kadır. Şimdi arkadaşlar bu fasıl üzerinde ne 
kadar çok düşünürsek ve bu fasla ne kadar 
fazla bir kabiliyeti tatbikiye verirsek, bu ka
nundan o kadar fazla istifade edebiliriz, Ve bu 
fasla kabiliyeti tatbikiye vermezsek katiyen kâ
ğıt üzerinde birtakım maddeler tesbit etmiş 
oluruz,, hariçte bir iş göremeyiz. 

ABDÜLKADİR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— Fasla değil kanuna!. 

RASİH Ef. (Devamla) — Şimdi efendim 
müsakkafat, arazi, arsa. temettü, ağnam, deve, 
camus ve saire... (Tavuk yok mu, sadaları) Ar
kadaşlar bunların derecesi, üzerlerine biraz 
daha zam yapılacak dereceyi çoktan geçmiştir. 
Bu vergiyi biz sonra diğer bey'i ve ferağ, inti
kal harçları üzerine de koyacağız; bey'i ve fe
rağ intikal harçları esasen fazla şeylerdir. Bun
lar Devlet teşkilâtı denilen eski o hortlıyan Hü
kümetin kendisinden kalma bir şeydir. Bir ada
mın mülkünü otuz defa evlâdından evlâdına 
satıyor. (Alkışlar) Böyle bir esası hiçbir Hü
kümet kabul etmez. Şimdi biz de üzerine yüzde 
elli zam yapacağız, nedir bu arkadaşlar? Bunu 
böyle kabul etmek için aldatılmış olmak lâzım
gelir. Sonra, efendiler muaddel kısmı geçen gün 
yazdığımız kısım, arkadaşlar vilâyet varidatı 
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hususiyesinden nevahi hidematına aidolan kısmı 
nevahiye terk edilmiştir. Vilâyat varidatj husu
siyesinden nevahiye aidolan kısmı tesbit edelim. 
Rica ederim. Şimdi nevahiye ait kısım dediği
miz eğer Tedrisatı İptidaiye Kanununun 15 nci 
maddesiyle köye tevzi edilen mektep maaşat ve 
masrafı ise o esasen daimî masraftır. Yine o na
hiye idarei hususiyeden tahsil etsin. Mektebin 
masrafını ve maaşatını versin. Çünkü, bu köy 
için bir varidat olamaz, masraf muayyendir. 
Yok eğer aşardan maarif ve menafi hissesi ola
rak alınan kısmından o köyün aşarından alman 
hisse o köye terk edilecektir. Demekse o vakit 
idarei hususiyelere mevdu olan liva maarifi ta
mamen varidatsız kalıyor, çünkü Tedrisatı İpti-
daiyenin 15 nci maddesini lâğvetmek üzere Mec
lisi Âljide bir cereyan vardır ve kanun da eli
mizdedir. Şu halde idarei hususiyelerde köye, 
nahiyeye aidolarak müfrez varidat yok. Kalıyor 
yine diğer kısım ki, müsakkafât, arazi, arsa, te
mettü, deve, camus... Fakat şunu bilelim ki, köy
lerde müsakkafat yoktur bir defa. Sonra temet-
tüat hiç yoktur. Diğerlerinden o kadar az var
dır ki; hemen yok denilecek derecededir. Sonra 
deve, eamus ve saire bunlar şehirlerde bile yok
tur. Değil ki, köylerde. Kalıyor köyün elinde 
aşar, ağnam... • Aşar, ağnam ise zannetmem ki, 
bugünkü alınan nispetten daha fazla bir zamma 
mütehammil bulunsun ve oradan bir şey temin 
edebilelim, binaenaleyh, yapılacak teşkilât bu 
halka nafi bir teşkilât olabilmek için bu halkı 
(Gölge etme başka ihsan istemem) diye söylet
memek istersek, bu fasılda çok ince ve çok iyi 
düşünmemiz ieabeder. Binaenaleyh, bu faslı 
burada Heyeti Umumiyemizde müzakere ile hal
ledeceğimizi pek ümidetmiyorum. Onun için 
bunu Muvazenei Maliye Encümeni veyahut 
Kavanini Maliye Encümeni, o da doğrudan 
doğruya halledemez. Bu gibi teşkilât ile alâ
kadar olan arkadaşlardan mürekkep bir Encü
men, Dahiliye Encümeni ile beraber teşriki me
sai etsin. Bu faslı iyice işliye lim, yöfesa işleme
den bu kanunu çıkaracak olursak bu kanunla 
- Köylü bugünkü üzerindeki yükle bilirsiniz ki, 
kıyameti koparıyor. - 'bugün bunun üzerine Ma
arif ımaısıarifi meoburesinin 4 - 5 misli daha ilâ
ve edeceksek ki, bu kanunu tatbik edebilsek, 
yalnız bugün Maarif masarifi müabiresinin 
ref'i için kıyameti koparan ve Meclisi Âliyi o 
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maddenin ref'ine kadar götürmeye saik olan 
hal göz önünde iken, bugün bu teşikilâtı ka
bul edenken, ceffelkalem bunu kabul edin de
mek, başka memleketlerden getirtip de şimdi
ye kadar tercüme .ettiğimiz kanunları memle
kette tatbik etmek yüzünden memlekete soktu
ğumuz müşkülât ve gördüğümüz zararı bu hu
susta da memlekete sokmaktan başika bir faide 
vermez. Binaenaleyh amelî bir şekil arayalım. 

NECÎB B. (Ertuğrul) — Bu kadar söyliye-
ceğinize bir tadilname verseydiniz daha iyi 
olurdu. 

HAYDAR B. (Van) — Reis Bey Rasih Efen
di esaslı bir noktaya temas etti. Ona cevap ve
receğim. Esasen bu tadili yine aıfeadaşîann ver
diği takrir üzerine yaptık, telhis ettik, bu hali 
ikıtiısaibetiti ve arz eijtiik ki, vilâyet emvali husu
siyesinden her ne varidat verecek olursanız biz 
onu kabul ederiz. Fakat nazarı dikkatinizi cel
bedenim. İşte Rasih Efendi Hocamıza bu kür
süde daha evvel cevabını vermiştim. Buyuru
yorlar ki, vilâyetin bütün varidatını aldıktan 
sonra vilâyet ne yapacaktır? Doğrudur ve ben
deniz de zatıâlilerine söylemiştim. Ne teklif 
ederseniz kabul edeceğim. Yalnız bunu düşünü
nüz. Hattâ Ikablar meselesini de misal olaralk ge
tirmiştim. Elimizde boş bir kab vardır, nahiye
nin varidat bütçesidir. Diğer bir kabda Muva
zene! Umuımiyenin büyük kaplan. Şimdi diyo
ruz ki; bu nahiyenin kaplarını vaz'olunacak 
tekâlifle doldurmak istemiyoruz. Pekâlâ kabul 
ettik ve bunu da biz teklif etmiyoruz, nereden 
dolduralım diyoruz. Ya Muvazenei Maliyeden 
dolduracağız, ya vilâyet idarei hususiyesinden... 
Her ikisinin takriri de Heyeti Aliyelerine aittir. 

SALÎH Ef. (Erzurum) — Köylüler çalışsın. 
Her iMsini de doldursun. 

HAYDAR B. (Devamla)' — Biz onu söyle
mek istemiyoruz. Dedik İki, vilâyetten alacak 
olursak vilfcyet şûrasında hâsıl olacak boşluğu 
düşünmek lâzmıgeleceğine dair nazarı dikkati 
âlilerini celfbettim. • Yine tekrar arz edeyim. Bu 
tadil evvelce verilen tadil tekliflerinin hulâsası-

I dır. Bunu beyenmediniz. Pekâlâ siz söyleyin bir 
i şekil ikabul edeli'm. Yalnız buraya çıkan her ar-
ı kadaş bunu beyenimediğini söylerlerken rica 

ederim bu husıusda bir şey teklif etsinler. Yok
sa böyle bir netice çıkımaz. Onun yerine daha 
iyi bir şey teklif etsinler biz her teklife açıfc 
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yer bırakıyoruz ve diyoruz ki; gerek varidatı 
umumiye gerek varidatı hususiyeden ne teklif 
ederseniz kabul edeceğiz. Yalnız şunu da düşünü
nüz ki, orada hâsıl olaacak boşlukları yine biz 
dolduracağız. 

Diğer Aşar, Müsakkafat vergilerine gelince; 
esas itibariyle yeni tekâlif vaz'ma encümen ta
raftar değildir. Biz arkadaşlarımıza diyoruz ki; 
biz nahiye için bir varidat istiyoruz. Eğer mik
tarı kâfi varidat bülamıyacaksanız o halde ser
best bırakınız, kendi küsuratını kendisi tâyin et
sin. Bunu beğenmiyorsanız, başka bir şey teklif 
ediniz kabule hazırız. 

ÎSMAÎL ŞÜKRÜ Ef. (Karahisarı Sahib) — 
Efendim Nevahi Kanununun kabule iktiran eden 
diğer maddeleriyle bu maddeyi şöyle iomalen 
gözümüzün önüne getirirsek 70 - 80 hane
li bir köyü bir nahiye itibar edeceğiz. 
Bir müdür, maaşı asli elli lira, otuz li
ra müdür muavin maaşı, eder seksen li
ra, 25 lira ile de bir kâtip istihdam ede
cektir. Sonra lâaka'l iki tane muallim, iki tane 
jandarma istihdam edilecek, lâakal kırk, elli lira 
da onlar için verilecektir. İmam da caba. Ceman 
yekûn ayda iki yüz lira bir masraf. Rica ederim 
bu iki yüz lirayı temin için gösterdiğiniz varidat 
Aşarla Ağnam Vergisidir. Ağnam Vergisini ben
denizden evvel söyliyen arkadaşların izah ettiği 
gibi tenzil etmek mecburiyetindeyiz. Bunun üze
rine fazla bir şey zammedemeyiz. Çünkü Aşar 
Vergisi de öyle bir haldedir ki, köylünün iç hali
ni bilmiyorsunuz. Bazan köylünün saçtığı tohum 
çıkmıyor, ondan vergi alıyoruz. Köylünün iki se
ne çektiği emek heba oluyor, iki sene çalışıyor 
da meydana bir şey getiremiyor. Bir amelenin 
yevmiyesine iki lira veriyor. Zavallı sırasına gö
re üç lira veriyor. Bazan hasat zamanı geçiyor 
diye üç lira yevmiye ile bir orakçı 'kullanıyor. Ar
panın kilesi kendisine iki liraya mal olduğu sı
rada Hükümet elinden alıyor ve kilosu dört bu
çuk kuruştan parasını veriyor. Zürram on para 
vermeye iktidarı yoktur. Sonra efendim bu gibi 
her halde varidatı umumiyeyi Devletten köylü
lere ne.kadar ayırabilmek imkânı varsa Muvaze-
nei Maliye Encümeni çıkarır, bu sene için kabili-
tatbik olmıyan şeyler gelecek sene de olamaz. 
öbür sene de olamaz, diye bunu Muvazenei Ma
liye Encümeni ister bu seneyi gözünün önüne ge-
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i tirsin, ister geçen sene, ister öbür seneyi... Kabi

li tatbik olan bir şeyi Muvazenei Maliye Encüme
ni bulabilir. Muvazenei Umumiyeyi bu sene ih
lâl etnıiyen bir şey, gelecek sene de ihlâl etmez, 
öbür sene de ihlâl etmez. Teredüde mahal yok
tur. Çok uzunboylu müzakereye de ihtiyaç yok
tur. Bendenizce bu Muvazene Encümenine veril
melidir. Oradan gelsin de ondan sonra ona göre 
düşünelim. Çünkü işin ruhu burasıdır. Bu mille
tin efendisi olan köylüye böyle ağır yükü yük
letmek olamaz. Efendilik böyle mi olur? 

REİS — Efendim, malûmuâlilleri .mı fasıl 
haJkfkımda ilki suretle müzakere -açtılk, 118 inci 

i madde ımüzaJkene ledâliırtaı denildi iki, Muvaze
nei Maliye Encümenine veıriniz ve Ibunu da Mu-

I vazenıei Maliyle Encümeni1 istiyor. Bu usul hak
kımda ımüzatoerendîi kifayetline daliır ibir de taJk-

j rir vardır. Bu takriri kaJbul ıbuyu-rdutotan sorara 
asıl1 maddemin (müzakeresinle geçeceğiz. 

HAYDAR B. (Van) — Müsaade ıbuvtoruttMiz 
kendisine cevap vereceğim. Şükrü Efendi bltzim 

I müddeiyyatımızı teyidedecek ifadatta bulundu. 
î ğundan kendisine teşekkür ederim. O.bizi tahtie 

ediyor, zannetti. Fakait Ibizi ıteyûdetti. 

İSMAİL ŞÜKRÜ E l (Kajrattusarı Sajnilb) — 
Halkilkalti siöyİddim. Her meye alırsanızı alıniiz, 

HAYDAR (B. (Devamla) — Arz ede'yiim 
efendim. Müdürvekilinin fahrî olmasını iltizam 

I efctıük ve 'haitltâ burada dört (beş eeüsedie İbu cilhieiti 
müdafaa ettik. Muvaffak olamadık, ileriye götü-

! remedik. Nahiye müdürüne şu kadar maaş tah
sis olunacaktır diye karar veren sizdiniz, bu ibir. 
Sonra nahiye müdürvekilli meselesi : 

Hoca Efendi dinleyin. İkincisi, nahiye mü-
dürvekilinin îrabtan mahalli yoktur. Katiyen 
kendisinin vazifesi yoktur. Binaenaleyh »buna 

I ücret vermek lâzımgelmez. Hayır b̂ una da ica-
j beder, dediniz. Biz yine ısrar etttifc? ve ısrarımızın 
i hilâfıhıa olarak kararı veren sizsiniz, Hova Eefen-

di biz değiliz. Onun için rica derim. Grüzel 
dinleyin de daimî surette aynı'.. meseleyle 8 - 10 
defa iştigal dtmiyelim. 

j REİS — Efendim, usul hakkındaki müzafce-
J reyi kâfi görenler lütfen el kaldırsın. Müzakere 
j 'kâfi 'görüldü. Muvaaeaıiei Maliye E'nıcüim'elni 
t Reisi Ali Cenani Beyin bir takriri vardır: 
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Riyaseti Celileye 

Nevaihi Kanununun varidata mütaalli'k nıe-
vaddının Muvazenei Maliye Encümenine tevdiini 
Encümen namına taleibeyleriım. 

Muvazenei Maliye Encümeni Reisi 
Ali Cenani 

14.12.1338 O : 1 
diini kabul edenler lütfen el kaldırışın. Kabul 
edilmiştir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Takrir
ler de havale edil'sin rica ederim. 

REÎS — Muvazenei Maliye Encümenine tev 

REÎS — Efendim, Cumartesi günü saat birde 
içtima etmek üzere Celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı müzakerat; saat : 4,8 

Yedinci Avans Kanununa verilen reylerin neticesi 

(Kabul edenler) 

Yalaya Galib B. (Kırşehir), Ha&an E l (De
nizli), Celâl B. (Gene), Mustafa Sabri Ef. 
(Siird), Hakiki B. (Van), İsmail Şükrü Ef. 
(Karahisarı Sahib), Ziya B. (Sivas), Hafız 
Mehmed B. (Biga), Hacı Ahmed Haımdi Ef. 
(Muş), Mustafa Taki Ef. (Sivas, İsmail B. 
(Erzuruim), Halil B. (Ertuğrul), Ragıb B. (Kü
tahya), Mustafa Vasfi B. (Tokad), Haydar B. 
(Van),- Ali Saib B. (Urfa), Nuri B. (Bolu), 
Hulusi Ef. (Kastamonu), Saaddettin B. (Men
teşe), Necifo B. (Ertuğrul) ,Dr. Abidin B. (Lâ-
zistan), Süleyman Sırrı B. (Yozgad), Seyfi Ef. 
(Kütahya), Atıf B. (Kayseri), Necib B. (Mar
din), Cevdet B. (Kütahya), Salih Ef. (Siird), 
ihsan B. (Cehelikereket), Ali Rıza B. (Kars), 
Sadullah B. (Bitlis), Derviş B. (Mardin), Lût-
fi B. (Malatya), Midhat B. (Mardin), Ali Şük
rü B. (Trabzon), Hacı Feyzi B. (Elâziz), Et-
hem Fehmi B. (Menteşe), Tevfik Ef. (Kângı-
rj), Rıza B. (Muş), Emin B., (Bursa), Rasim 
|J. (Sivas), Mehmed B. (Gümüşane), Yasin B. 
(Oltu), Hasan Fehmi B. (Oümüşaıne), Osman 
B. (Kayş&ri), Şevki B. (İçel), Mölmıed Hamdî 
E l (Adana), Feyyaz Âli B. (Yozgad), Abdül-
gani <$. (Muş), Abdullaih Ef. (Bolu), Ham-
di B. '(Gene), , Hüseyin B. (Erzincan), Kasını 
B. (Muş)rSalâhaddinB. (Mersin), Arif B. (Bit
lis), Mehmed Sırn B, (Siverek), Şükrü B. 
(Canik)/ Tahsin B. (Maraş)> Hasib B. (Ma-
raş), Büjcfü B. (Maraş), Resul B: (Bitlis), Di-
yah Ağa (Dersim), Neşet B. (Kângırı), Kâzım 
Pş. (Karesi), Yasin B. (Gaziantep), Tevfik B. 
(Van), Faik B. (Cebelibereket), Hüseyin Ef. 

(Kozan), Refik Şevket B. (Sarulhan), Hafız 
Abdullah Ef. (İzmit), Âsim B. (Erzurum), 
Hacı Şükrü B. (Diyarbekir), Maızluım Baba 
Ef. (Denizli), Mehmed Emin B. (Ergani), Ce~ 
va'd B. (Bolu), Mehmed Kadri B. (Siird), Ali 
Vefa B. (Antalya), Bahrî B. (Yozgad), Cevdet 
B. (Kırşehir), Emin B. (Canik), Şahit B. (Çan
kırı), Ali Süruri Ef. (Karahisarı Şarki), Ali 
Vasfi B. (Genç), İsmet B. (Çorum), Mustafa 
B. (Kozan), Hafız İbrahim Ef. (İsparta), Mu-
hiddin B. (Elâziz), Cemal Pş. (İsparta), Hacı 
Bekir Ef. (Konya), Mustaaf Hilmi Ef. (Niğde), 
Arif B. (tstanlbul), Hüseyin Hüsnü Ef. (Istan-
(bul), Vehlbi B. (Niğde), Naci B: (Elâziz),'Ham
di B. (öanik), Hakkı Hami B. (Sinob), Esad 
B. (Mardin), Celâleddin B. (Tralbzon), Abdül-
gani B. (Siverek), Ragıb B. (Gazianteb), Esad 
Ef. (Aydın), Mustâfa B. (Karahisarı Şarki), 
Rifat Ef. (Konya), Mustafa Fehmi Ef. (Bur
sa), Ali Rıza Ef. (Amasya), Şevîk B. (İçel), 
Yunus Nâdi B. (İzmir), Şeyh Fikri Ef. (Gene), 
Lûtfi B. (Dersim), Jfcuşen B. (Gümüşane), Alî 
B. (Karahisarı Sahil»), Sadık B. (Çorum), Şe
rif B. (Sinob), Ali Cenani B. (Gazianteb), İb
rahim B. (Mardin), Kadri B. (Diyarbekir), Rı
za Vamık B. (Sinoflb), TahmnB. (Aydın), Ah-
med Fevzi Ef. (Batum), Ahmed B. (Yozgad), 
Nebizade Haımdi B. (Trabzon), Mehmed B. 
(Biga), Memdııh B. (Karaıhisan Şarki), İzzet 
B. (Tokad), Ali Fuad Pş. (Ankara), Abdullah 
Ef. (Sinob), Nüzhet B. (Ergani), Sadık B. 
(Kırşehir), Maihmüd B. (Ergaîii), Osman Kad
ri B. (Muş), Hüseyin Hüsnü Ef. (İsparta), Ne-
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cati B. (Bursa), Necati Ef. (Lâzistan), Ahmed 
Nureddin Ef. (Batum), Mehmed Niyazi B. (Es-
kişeOıir), Vasfi B. (KaraJhfearı Şarki), Atıf Ef. 
(Ankara), Osman Nuri B. (Bursa), Dr. Refik 
B. (Bayazıd), Şevket B. (Stinoib), Ömer Müm
taz B. (Arikara), Abdülkadir Kemali B. (Kas
tamonu), Celâl Nuri B. (Gelibolu), Rıza <B. 

(Yozgad), Ömer Lûtfi B. (Karalhisarı Sahiib), 
Falhretfdin B. (Kars), Albdüihak Tevfik B. 
(Dersim), Behçet B. (Kângın), Kâzım Kara-
bekir Pş. (Adana), Sabri B. (Kastamonu), Be
sim Atalay B. (Kütahya), Avni B. (Sarufhan), 
Bekir Sıdkı B. (Siverek) 

(Reddedenler) 

Mehmed Şükrü B. (Karahisarı Sahib), Hay: 
dar Lûtfi B. (içel), Nebil Ef. (Karahisarı Sa

hib), Hafız Mehmed B. (Trabzon) 

(Müstenkifler) 

Osman Fevzi Ef. (Erzincan), Mehmed Ra-
gıb B. (Amasya), Nusrat Ef. (Erzurum), Os

man B. (Lâzistan), 
ram) 

Hüseyin Avni B. (Erzu-

îçtimai âti ruznamesi 

Zaptı sabık hulâsası 
Evrakı varide 
Harcırahlardan yüzde kırk tenzilât icrasına 

dair Kanunla Altıncı Avans Kanununum yedin
ci maddesinin lağvı hakkında Heyeti Vekileden 
mevrut lâyiha! kanuniye. 

Evkaf ve Şer'iye bütçesinde münakale icra
sına dair lâyihai kanuniye. 

Petrol, tabiî havagazı ve neft madenleri hak
kında Heyeti Vekileden mevrut lâyihai kanuniye 

Leyli mekâtibi askeriye şakirdanının yevmî 
muayyenat istihkakları hakkında Heyeti Vekile
den mevrut lâyihai kanuniye 

Seferberlikte vaziyed edilecek emvali gayri-
menkule hakkındaki Kanunun dördüncü madde
sine müzeyyel Heyeti Vekileden mevrut iâyihai 
kanuniye 

Askerî tekaüt ve istifa Kanununun beşinci 
maddesine müzeyyel Heyeti Vekileden mevrut 
lâyihai kanuniye •-

Zâbitan hayvanatının tazmini hakkındaki 
Kanuna, müzeyyel Heyeti Vekileden mevrut lâ
yihai kanuniye 

Zevç veya mahdum veya biraderlerinin firar
larından dolayı teb'idedilen ailelerin affına dair 
Heyeti Vekileden mevrut lâyihai kanuniye 

Şehit Çarkçı Yüzbaşı Halil Efendi ailesine 

hidematı vataniye tertibinden maaş tahsisine dair 
Heyeti Vekileden mevrut lâyihai kanuniye 

Gümrük Kanununun on dördüncü maddesini 
muaddil Heyeti Vekileden mevrut lâyihai kanu
niye 

Gümrük Tarife Kanununa müzeyyel Heyeti 
Vekileden mevrut lâyihai kanuniye 

Usulü muhakematı hukukiye Kanunu mu
vakkatine müzeyyel Kanunun on sekizinci mad
desini muaddil Heyeti Vekileden mevrut lâyihai 
kanuniye 

Senei haliye Dahiliye bütçesine tahsisat ilâ
vesine dair Heyeti Vekileden mevrut lâyihai 
kanuniye 

Teşkilâtı Sıhhiye Kanununun altıncı madde
sinin üçüncü fıkrasının tefsirine dair tcra Ve
killeri Riyaseti tezkeresi 

Rusya'dan; Ermenistan, Batum ve Gürcis
tan tarikiyle gelecek emtia tarifesi hakkında 
Heyeti Vekileden mevrut lâyihai kanuniye 

Hiyaneti vataniyeden maznun Nuri Efendi 
hakkında Adliye Vekâletinden mevrut evrakı 
hükmiye. 

Ordu ihtiyacından fazla kalacak öküz, man
da ve arabalarla merkeplerin bilâbedel ahaliye 
tevzii hakkındaki Kanuna mütaallik lâyihanın 
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tesrii tasdikine dair Müdafaa! Milliye Vekâleti 
tezkeresi, 

Gazianteb ahalisine muavenet hakkındaki 
Kanun mucibince sarf edilmiyen mebaliğin 1339 
senesinde de sarfına mütaallik tadilnamenin 
tesrii müzakeresine dair Gazinateb Mebusu Ya
sin Beyin takriri. 

Burdur Mebusu Âkil: Beyin, Maarif Enrü-
meninden istifanamesi 

Hilâfet münasebetiyle Antakya, Müftüsünden 
mevrut tezkereyle Aydın Müftü ve Belediye Ri
yasetinin telgrafı 

Ertuğrul Mebusu Neeib Beyin, telgrafla 
gönderilen paralardaki teehhürden dolayı te
menni takriri ve merbutu telgraf 

1335 senesi gayesine kadar olan düyunu as
keriyenin sureti itasına dair Kayseri Me
busu Osman Beyin ve rüfekasınm teklifi kanu
nisi 

Encümenlerden mevrut mazbatalar 
Bolu Mebusu Şükrü Beyin, Menhubat Kanu

nuna müzeyyel teklifinin şayanı müzakere ol
duğuna dair Lâyiha Encümeni mazbatası 

Saruhan Mebusu Avni Beyin, Anasırı gay- ' 
rimüslime imtiyazatı hakkındaki teklifinin şa
yanı müzakere olduğuna dair Lâyiha Encümeni 
mazbatası 

Fransızlar zamanında haciz ve müsaderei 
harbiye namiyle alman hesap hakkındaki îcra 
Vekilleri Riyaseti tezkeresine dair Kavanini 
Maliye Encümeni mazbatası 

İkinci kol ordu mütaahhidi Mehmed Efen
dinin koybolan senedi hakkındaki îcra Vekilleri 
Riyaseti tezkeresine dair Kavanini Maliye En
cümeni mazbatası 

Muş Mebusu Abdülgani Beyin, Usulü mu-
hakematı cezaiye Kanunu hakkındaki teklifin 
şayanı müzakere olduğuna dair Lâyiha Encü
meni mazbatası 

Saruhan Mebusu Avni Beyin,- Firari sabık [ 
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Halil'e Vaihideddin'in emvaline ait teklifinin 
şayanı müzakere okluğuna dair Lâyiha Encü
meni mazbatası 

Saruhan Mebusu Refik Şevket Bey ve rü
fekasınm, Vilâyatı müstahlasadaki emvali gay-
rimenkulei metruke hakkındaki tekliflerinin 
şayanı müzakere olduğuna dair Lâyiha Encü
meni mazbatası 

Çorum Mebusu Ferid Beyin, mülkiye te
kaüt ve mazuliyeti aidatı hakkındaki teklifinin 
şayanı müzakere olduğuna dair Lâyiha Encü
meni mazbatası 

1338 senesi Kânunuevvel gayesine kadar 
Evkaf hideımatı umumiyesi için talibolunan 
avans lâyihası hakkında Muvazenei Maliye En
cümeni mazbatası 

Affa mütaallik mazbatalar 
Mehmedoğlu İbrahim'in bakiye! müddeti ce-

zaiyesinm affı hakkındaki lâyihaya dair Adliye 
Encümeni mazbatası 

Yüzbaşı Halim Efendinin aftan istifade ede
ceğine dair Adliye Encümeni mazbatası 

Hesap Memuru Muhtar Efendi hakkındaki 
hükmün ref'ine dair Adliye Encümeni maz
batası • • 

Kütahya Jandarma yüzbaşılarından Nuri 
Efendi hakkındaki lâyihaya dair Adliye Encü
meni mazbatası 

Müzakere edilecek mevad 
Varidat hakkındaki lâyiha! kanuniye 
İktisat bütçesine tahsisat ilâveisne dair lâ

yiha! kanuniye 
Ziraat mekteplerinde, müstamel mevaddı 

müştaile hakkındaki lâyihai, kanuniye 
İşgal altında kalan mahakiınden sâdır olan 

hükümlerft dair 

İntihabat 
Memurin Muhakemat Encümeni ve Heyeti 

intihabat! 

• »m. '.' -

T» B, M. M. Matbaasi 


