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1. —  Saruhan Mebusu Avni Beyin, Lo

zan Konferansı müzakeratı hakkında îcra 
Vekilleri Heyeti Riyasetinden sual takriri 405

2. — Trabzon Mebusu Hafız Mehmed 
Beyin, Midhat Beyin esbabı tevkifi hak
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2. — Şer’iye ve Evkaf bütçesinde mü
nakale icrasına, dair kanun lâyihası 406
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beşinci maddesine tezyil edilecek kanun lâ
yihası 406

7. —  Vazife esnasında telef olan zâbitan
hayvanatının tazmini hakkındaki Kanuna 
müzeyyel kanun lâyihası 406

8. — Zevç veya mahdum veya birader
lerinin askerlikten firarlarından dolayı 
teb’idedilen ailelerin affına dair kanun lâ
yihası 406

9. — Şehit Çarkçı Yüzbaşısı Halil Efen
di ailesine hidematı vataniye tertibinden 
maaş tahsisine dair kanun lâyihası 406

10. —  Gümrük Kanununun 84 ncü mad
desini muaddil kanun lâyihası 406
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12. —  Usulü muhakematı hukukiye Ka
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5. — Teklifler 408
1. — Kayseri Mebusu Osman Beyle rü- 

fekasının, 1335 senesi gayesine kadar olan 
düyunu askeriyenin sureti itasına dair ka
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6. —  Tezkereler 407
1. —  Teşkilâtı Sıhhiye Kanununun al

tıncı maddesinin 3 ncü fıkrasının tefsiri
ne dair îcra. Vekilleri Heyeti Riyaseti tez
keresi 407

2. — Hiyaneti vataniyeden iiç sene
küreğe mahkûm Simav Mal Müdürü sabı
kı Nuri Efendi hakkındaki evrakı hükmi- 
yenin gönderildiğine dair Adliye Vekâleti 
tezkeresi 407

3. —  Ordu ihtiyacından fazla kalacak
öküz, manda, araba ve merkeplerin bilâ- 
bedel ahaliye tevzii hakkındaki kanun lâ
yihasının teşriî tasdikine dair Müdafaai 
Milliye Vekâleti tezkeresi 407

7. —  Takrirler 407,408
1. —  Gazianteib Mebusu Yasin Beyin,

Gazianteb ahalisine muavenet hakkındaki 
Kanun mucibince sarf edilemiyen mebali- 
’ğin 1339 senesinde de sarfına mütaallik ta
dil teklifinin tesrii müzakeresine dair 
takriri 407:408

2. — Ertuğrul Mebusu Necib Beyin,
telgrafla gönderilen havalelerin teehhür 
ettiğine dair takriri 408,409

8. —  Muhtelif evrak 408
1. —  Abdülmecid Hazretlerinin hilâ

fete intihabı münasebetiyle gelen telgraf
lar 408

9. —  Mazbatalar 408
1. — Bolu Mebusu Şükrü Beyin, Vi-

lâya tı. müstahlasaya gönderilecek İstik
lâl mahkemeleri için kanuna bir madde 
üâveşlne dair kanun teklifi (2/611) ve Lâ
yiha Encümeni mazbatası 408

2. — Saruhan Mebusu Avni Beyin,
patrikhanelere verilen imtiyazın refi hak
kında kanun teklifi (2/605) ve Lâyiha 
Encümeni mazbatası 408

3. —  Fransızlar zamanında Adanada 
haciz ve müsadere edilen mebaliğ 
hakkında tefsir talebine dair İcra Vekil
leri Heyeti Riyaseti tezkeresi ve Kavani-
ni Maliye Encümeni mazbatası 408

4. —  İkinci Kolordu mütaahhidi sabı
kı Hacı Mehmed Efendinin ordu teslima
tına mukabil olan senedinin zıyaı dolayı
sıyla tanzim olunacak nüshai saniyesi

hakkında bir karar ittihazına dair İcra 
Vekilleri Heyeti Riyaseti tezkeresi ve 
Kavanini Maliye Encümeni mazbatası 408

5. —  Muş Mebusu Abdülgani Beyin,
Usulü muhakematı cazaiye Kanununun 
tadili hakkında kanun teklifi ve Lâyiha 
Encümeni mazbatası (2/607) 408:409

6. —  Saruhan Mebusu Avni Beyin, Sa
bık Halife Vahideddin bini Abdülmecid 
Hanın menkul ve gayrimenkul bilumum 
emvalinin zabıt ve müsaaderesi hakkında 
kanun teklifi ve Lâyiha Encümeni maz
batası (2/608) 409

7. —  Saruhan Mebusu Avni Beyin, İnti
habı Mebusan Kanununa ilâve edilecek me- 
vad hakkında kanun teklifi ve Lâyiha Encü
meni mazbatası (2/615) 409

8. —  Saruhan Mebusu Refik Şevket bey
ve rüfekasının, emvali metrukenin sureti 
idaresi hakkında kanun teklifi ve Lâyiha 
Encümeni mazbatası (2/613) 409

9. —  Çorum Mebusu Ferid Beyin, Me
murini Mülkiye Tekaüt Kanununun tadili 
hakkında kanun teklifi ve Lâyiha Encüme
ni mazbatası 409

10. —  Evkaf İdaresinin hidematı umu-
miyesi için avans itasına dair kannn lâyi
hası ve Muvazene! Maliye Encümeni maz
batası 409

10. —  Beyanat 409
1. —  Lozan Sulh Konferansı hakkında 

Hariciye Vekâleti Vekili Rauf Beyin be
yanatı 409:417

11. —  Müzakere edilen maddeler 417
1. —  Katil maddehinden Sinob hapsane-

sinde mahpus bulunan Mehmed Efendi 
mahdumu İbrahim’in bakıyei müddeti ee- 
zaiyesinin affına dair kanun lâyihası ve 
Adliye Encümeni mazbatası 417:419

2. —  Yüzbaşı Halim Efendiye isnad-
olunan cürümden dolayı aftan müstefid- 
olup olamıyacağının tefsirine dair Adliye 
Vekâleti tezkeresi ve Adliye Encümeni 
mazbatası 419:420

3. —  Hesap memuru Akmed Muhtar
Efendi hakkında İstida Encümeni maz
batası 420
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4. —  Kütahya Jandarma Yüzbaşısı Nuri

Efendinin istidasına dair Adliye Encüme
ni mazbatası 420:422

5. —  Evkaf idaresinin hidematı umu
miyesi için avans itasına dair kanun lâyi
hası ve Muvazene! Maliye Encümeni maz
batası 422:424,431

6. —  7 Mayıs 1337 tarihli Gümrük Tari
fesine zeylolarak tanzim olunan kanun 
lâyihası, Akaarat Yergisinin tezyidi hak
kında kanun lâyihası; Aşar Hissei ianesi 
ve Küsuratı Munzamma hakkında kanun 
lâyihası; Zonguldak kömürlerinden ihra
cat Resmi alınmasına dair kanun lâyihası 
ve Karahisarı Şarki Mebusu Mustafa Be
yin, aşar mültezimlerinden edayı deyne- 
denlerin emlâki merhuneleri hakkındaki

29 Eylül 1336 tarihli Kanun hükmünün 
temdidine dair kanun teklifi (2/485), 
Karesi Mebusu Abdülgafur Efendi ile ar
kadaşlarının varidatı hususiyei vilâyatın 
muhasebei hususiyelerce tahsil ve kabzı 
hakkında kanun teklifi (2/406) ve Kütah
ya Mebusu Cemil Beyin,, Ziynet eşyaşı Ka
nununun mevkii meriyetten re f’i hakkında 
kanun teklifi (2/541), Aydın Mebusu Tah
sin Beyin, Yunanistan’dan ithal edilen 
zeytinlerden alman Gümrük Resminin zey
tin yağlarından alman Gümrük Resmi de
recesine iblâğına dair kanun teklifi (2/538), 
Gümrük Kanununun 84 ncü maddesini mu- 
addil kanun lâyihası ve Muvazenei Maliye 
Encümenince tanzim kılman mevaddı ka
nuniye 424:431

B Î R Î N C I  C E L S E
Bed’i müzakerat; saat : 1,15 

REİS —  Reisisani Ali Fuad Paşa Hazretleri 

KATİPLER ; Süleyman S im  Bey (Yozgad), İbrahim Bey (Mardin)

REİS —  Efendim, ekseriyet var, Celseyi açı
yorum. Zaptı sabık hulâsasını okuyacağız.

1. —  ZAPTI SABIK HULÂSASI

Birinci Celse

İkinci Reisvekili Müfid Efendi Hazretlerinin 
tahtı Riyasetlerinde bilinikat zaptı sabık hulâsa
sı kıraat ve aynen kabul olundu. Yedinci Avans 
Kanununun maddeleri müzakere edilerek aynen 
kabul ve beşinci madde olmak üzere ilâvesi tek
lif edilen madde Yozgad Mebusu Süleyman Sırrı 
Beyin takriri üzerine tayyolundu. Kanunun he
yeti umumiyesi 5 müstenkif, 4 redde karşı 153 
reyle kabul olundu. Nevahi Kanununun varidat

faslı badçlmüzakere Muvazenei Maliye Encüme
nine havale edilerek Cumartesi günü toplanılmak 
üzere içtimaa nihayet verildi.

Reis Kâtip Kâtip
Ali Fuad Süleyman İbrahim

2. —  SUALLER

1. — Saruhan Mebusu Avni Beyin, Lozan 
Konferansı müzakeratı hakkındaki sual takriri 
İcra Veküleri Riyasetine,

2. —  Trabzon Mebusu Hafız Mehmed Beyin, 
Midhat Beyin esbabı  tevkifi hakkındaki sual tak- 
riri Dahiliye Vekaletine havale edilmiştir.
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REİS —  Efendim zaptı sabık hakkında söz 
istiyen var mı? (Hayır sesleri) Zaptı sabık hu
lâsasını aynen kabul edenler ellerini kaldırsın. 
Zaptı sabık hulâsası aynen kabul edilmiştir.

Efendim evrakı varideyi okuyacağım. Mua
melesini yapalım.

4. —  LÂYİHALAR

1. —- Harcirahlar dem yüzde kırk tenzilât ic
rası hakkındaki Kanunla, Altıncı Avans! Kanu- 
nunun yedinci maddesinin lağvına dair kamun 
lâyihası

REİ S — Harcırahlardan yüzde kırk tenzi
lât icrasına dair Kanun ile Altıncı Avans Ka
nununun yedinci maddesinin lâğvı hakkında 
Heyeti Vekileden mevrut lâyihai kanuniyeyi 
Kavanini Maliye ve Muvazenei Maliye encümen
lerine havale ettik.

2. —  Şer'iye ve Evkaf bütçesinde münakale 
icrasına dair kanun lâyihası

REİS — Evkaf ve Şer’iye bütçesinde mü
nakale icrasına dair Heyeti Vekileden mevrut 
lâyihai kanuniye Muvazenei Maliye Encümenine 
havale olundu.

3. —  Petrol, tabiî havagazı ve neft maden
leri hakkında kanun lâyihası

REİ S — Petrol, tabiî havagazı ve neft ma
denleri hakkında Heyeti Vekileden mevrut lâ
yihai kanuniye iktisat Encümenine havale 
olundu.

4. —  Leylî mekâtibi askeriye şakirdanının 
yevmiye muayyenat istihkakları hakkında ka
nun lâyihası

REİ S — Leylî mekâtibi askeriye şakirdanı- 
nm yevmi muayyenat istihkakları hakkında He
yeti Vekileden mevrut lâyihai kanuniyeyi Mu
vazenei Maliye ve Müdafaai Milliye encümen
lerine havale ediyorum.

5. —  Seferberlikte vazıyed edilecek emvali gay- 
rimenkule hakkındaki Kanunun dördüncü mad
desine tezyil edilecek kanun lâyihası

RElS —  Seferberlikte vaziyededilecek em
vali gayrimenkule hakkmdaki Kanunun dör
düncü maddesine müzeyyel Heyeti Vekileden

mevrut lâyihai kanuniyeyi Adliye Encümenine 
havale ediyoruz.

6. —  Askeri tekaüt ve istifa Kanununun be
şinci maddesine tezyil edilecek kanun lâyihası

RE IS — Askerî tekaüt ve istifa Kanununun 
beşinci maddesine müzeyyel Heyeti Vekileden 
mevrut lâyihai kanuniye Müdafaai Milliye ve 
Muvazenei Maliye encümenlerine havale olundu.

7. — Vazife esnasında telef olan zâbitan 
hayvanatının tazmini hakkındaki Kanuna mü
zeyyel kanun lâyihası

RElS — Zâbitan hayvanatının tazmini hak- 
kındaki Kanuna müzeyyel Heyeti Vekileden 
mevrut lâyihai kanuniye Müdafaai Milliye ve 
Muvazenei Maliye encümenlerine havale edil
miştir efendim.

8. —  Zevç veya mahdum veya biraderleri
nin askerlikten firarlarından dolayı teb’idedilen 
ailelerin affına dair kanun lâyihası

RElS — Zevç veya mahdum veya birader
lerinin firarlarından dolayı teb’idedilen ailele
rin affına dair Heyeti Vekileden mevrut lâ
yihai kanuniye Adliye Encümenine havale olun
du.

9. — Şehit Çarkçı Yüzbaşısı Halil Efendi 
ailesine hidematı vataniye tertibinden maaş 
tahsisine dair kanun lâyihası

RElS —  Şehit Çarkçı Yüzbaşı Halil Efendi 
ailesine hidematı vataniye tertibinden maaş tah
sisine dair Heyeti Vekileden mevrut lâyihai ka
nuniye Muvazenei Maliye Encümenine havale 
edildi.

10. —  Gümrük Kanununun 84 ncü maddesi
ni muaddil kanun lâyihası

REİS — Gümrük Kanununun 84 ncü mad
desini muaddil Heyeti Vekileden mevrut lâyi
hai kanuniye iktisat ve Muvazenei Maliye en
cümenlerine havale olundu.

11. — Gümrük Tarifesi Kanununa müzeyyel 
kanun lâyihası

REİS —  Gümrük Tarifesi Kanununa müzey
yel Heyeti Vekileden mevrut lâyihai kanuniye
yi iktisat ve Muvazenei Maliye encümenlerine 
havale ediyoruz.
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12. —  Usulü muhakematı hukukiye Kanu
nu muvakkatine müzeyyel Kanunun 18 nci mad
desini muaddil kanun lâyihası

REİS —  Usulü muhakematı hukukiye Kanu
nu muvakkatine müzeyyel Kanunun 18 nci mad
desini muaddil Heyeti Vekileden mevrut lâyi- 
hai kanuniye Adliye Encümenine havale edildi.

13. —  Dahiliye Vekâletinin 1338 senesi büt
çesine tahsisat ilâvesine dair kanun lâyihası

REİS —  Senei haliye Dahiliye bütçesine tah
sisat ilâvesine dair Heyeti Vekileden mevrut 
lâyihai kanuniye Muvazenei Maliye Encümeni
ne havale olundu.

6. —  TEZKERELER

14. —  Rusya’dan; Ermenistan, Botum ve 
Gürcistan tarikiyle gelecek emtia tarifesi hak
kında kanun lâyihası

REİS — Rusya’dan; Ermenistan, Batum ve 
Gürcistan tarikiyle gelecek emtia tarifesi hak
kında Heyeti Vekileden mevrut lâyihai kanu- 
niyeyi Hariciye ve İktisat encümenlerine havale 
ediyoruz.

Hiyaneti vataniyeden maznun Nuri Efendi 
hakkında...

MALİYE VEKİLİ H ASAN FEHMİ B. 
(Gümüşane) —  Müsaade buyurulur mu efendim?

REİS —  Neye dair?

HAŞAN FEHMİ B. —  Şimdi havale olunan 
lâyiha hakkında...

REİS —  Evrakı varide bitsin de efendim.

1. —  Teşkilâtı Sıhhiye Kanununun altıncı 
maddesinin 3 ncü fıkrasının tefsirine dair İcra 
Vekilleri Heyeti Riyaseti tezkeresi

REİS —  Teşkilâtı Sıhhiye Kanununun altın
cı maddesinin 3 ncü fıkrasının tefsirine dair 
İcra Vekilleri Riyaseti tezkeresi Sıhhiye Encü
menine hayale edildi,

2. —  Hiyaneti vataniyeden 3 sene küreğe 
mahkûm Simav Malmüdürü sabıkı Nuri Efen
di hakkındaki evrakı hükmiyenin gönderildiğine 
dair Adliye Vekâleti tezkeresi

REİS —  Hiyaneti vataniyeden maznun Nuri 
Efendi hakkında Adliye Vekâletinden mevrut

evrakı hükmiye Adliye Encümenine havale 
olundu.

3. —  Ordu ihtiyacından fazla kalacak öküz, 
manda, araba ve merkeplerin bilâbedel ahaliye 
tevzii hakkındaki kanun lâyihalarının tesrii tas
dikine dair Müdafaai Milliye Vekâleti tezkeresi

REİS —  Ordu ihtiyacından fazla kalacak 
öküz, manda, araba ve merkeplerin bilâbedel 
ahaliye tevzii hakkındaki Kanuna mütaallik lâ
yihanın tesrii tasdikine dair Müdafaai Milliye 
Vekâleti tezkeresi var. Zaten bu mesele evvelce 
de Kavanini Maliye ve Muvazenei Maliye en- 
cümenlerindedir. Tetkik ediliyor. Şimdi de bu 
tetkikin tesrii zımnında mezkûr encümenlere 
tekrar havale ediyoruz.

Dr. MUSTAFA B. (Kozan) —  Reis Bey, bu. 
mesele Sıhhiye ve Muaveneti içtimaiye ile de 
alâkalıdır. Oraya da havale edilmelidir.

RE IS — Nazarı dikkate alırız efendim.

7. —  TAKRİRLER

1. —  Gazianteb Mebusu Yasin Beyin, Gazi- 
anteb ahalisine muavenet hakkındaki Kanun mu- 
cibince, sarf edilemiyen mebaliğin 1339 senesin
de de sarfına mütaallik tadil teklifinin tesrii 
müzakeresine dair takriri

REİ S — Gazianteb ahalisine muavenet hak- 
kmdaki Kanun mucibince sarf edilemiyen meba
liğin 1339 senesinde sarfına mütaallik tadilname- 
nin tesrii müzakeresine dair Gazianteb Mebusu 
Yasin Beyin takriri var. Müsaade ederseniz oku
yalım da hangi günün ruznamesine alacağımızı 
kararlaştıralım.

Riyaseti Celileye

Gazianteb ahalisine muavenet hakkındaki Ka
nun mucibince henüz sarf edilemiyen mebaliğin 
1339 senesinde, de sarfı için bir tadilname takdim 
etmiştik. Ruznamenin 210 numarasında mukayyet 
bu tadilnamenin beş dakikalık bir müzakeresiyle 
tercihan çıkarılmasını ve şu kışta yüzlerce yetim 
ve yoksulların hali perişanisinin tehvinine medar 
olan bu istirhamımın kabulünü Meclisi Âlinin 
son atıfeti olarak arz ve teklif ederim efendim.

14 . X I I . 1338 
Gazianteb Mebusu 

Yasin
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REİS —» Efendim, bu takriri ruznameye ka- 
bul edenler ellerini kaldırsınlar. (Ret, ret sesleri) 
Kaimi edilmemiştir.

3. —  Â ZA YI KİRAM MUAMELÂTI

1. — Burdur Mebusu Mehmed Akif Beyin, 
Maarif Encümeni Riyasetinden istifasına dair 
takriri

REİS —  Burdur Mebusu Akif Beyin Maa
rif Encümeni Riyasetinden istifasına dair takri
ri vardır.

Riyaseti Celileye
Min gayrihaddin Riyasetinde bulunduğum 

Maarif Encümenine şu günlerde rahatsızlığım se
bebiyle devam edemiyorum. Binaenaleyh bu hiz
metten affımın Heyeti Celileye arzını rica ederim.

9 Kânunevvel 1338 
Burdur 

Mehmed A kif

REİS — Bittabi encümen Akif Beyefendinin 
yerine diğer bir arkadaşımızı intihabeder.

8 —  MUHTELİF e v r a k  b

1. — Abdülmecid Hazretlerinin Hilâfete inti
habı münasebetiyle gelen telgraflar

REİS —  Hilâfet münasebetiyle Antakya Müf
tüsünden mevrut tezkere ile Aydın Müftü ve Be
lediye Reisinin telgrafları var. Divanı Riyasetçe 
münasip cevap verilecektir. (Hay, hay sesleri)

2. —  Ertuğrul Mebusu Necib Beyin, tel
grafla gönderilen havalelerin teahhur ettiğine 
dair tahriri

RElS —  Ertuğrul Mebusu Necib Beyin, tel
grafla gönderilen paralardaki teahhurdan do
layı bir temenni takriri ve merbutu telgrafı,.. 
Dahiliye Vekâletine havale ettik.

5. —  TEKLİFLER

1. —  Kayseri Mebusu Osman Beyle rüfeka- 
sının, 1335 senesi gayesine kadar olan düyunu 
askeriyenin sureti itasına dair kanun teklifi 
(2/621)

REİS —  1335 senesi gayesine kadar olan dü
yunu askeriyenin sureti itasına dair Kayseri

Mebusu Osman Bey ve rüfekasının teklifi ka
nunisi Lâyiha Encümenine havale olundu.

9. —  MAZBATALAR

REİS — Efendim, encümenlerden mevrut 
mazbatalar var :

1. —  Bolu Mebusu Şükrü Beyin, Vilâyatı 
müstahlasaya gönderilecek İstiklâl mahkeme
leri için Kanuna bir madde ilâvesine dair ka
nun teklifi (2/611) ve Lâyiha Encümeni maz
batası

REİS — Bolu Mebusu Şükrü Beyin Menhu- 
bat Kanununa müzeyyel teklifinin şayanı mü
zakere olduğuna dair Lâyiha Encümeni mazba
tası.. Adliye Encümenine havale edildi.

2. — Saruhan Mebusu Avni Beyin; Patrik
hanelere verilen imtiyazın r e f i  hakkında kanun 
teklifi (2/605) ve Lâyiha Encümeni mazbatası

REİS — Saruhan Mebusu Avni Beyin, Ana
sırı gayrimüslime imtiyazatı hakkındaki teklifi
nin şayanı müzakere olduğuna dair Lâyiha En
cümeni mazbatası... Adliye Encümenine havale 
olundu.

3. —  Fransızlar zamanında Adana’da haciz 
ve müsadere edilen mebaliğ hakkında tefsir ta
lebine dair İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti tezke
resi ve Kavanini Maliye Encümeni mazbatası

REİS — Fransızlar zamanında haciz ve 
müsaderei harbiye namiyle alman hesap hak- 
kındaki İcra, Vekilleri Riyaseti tezkeresine dair 
Kavanini Maliye Encümeni mazbatası... Ruzna- 
meye aldık.

4. —  İkinci Kolordu Mütaahhidi sabıkı Hacı 
Mehmed Efendinin, ordu teslimatına mukabil 
olan senedinin zıyaı dolayısiyle tanzim olunacak 
nüsahi saniyesi hakkında bir karar ittihazına 
daiı İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti tezkeresi ve 
Kavanini Maliye Encümeni mazbatası

REİS — İkinci Kolordu mütaahhidi Meh
med Efendinin kaybolan senedi hakkındaki 
İcra Vekilleri Riyaseti tezkeresine dair kava
nini Maliye Encümeni mazbatası... Ruznameye 
alındı.

5. — Muş Mebusu Abdülgani Beyin, Usulü 
muhakematı cezaiye Kanununun tadili hakkın-
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da kanun teklifi (2/607) ve Lâyiha Encümeni 
mazbatası

REÎS — Muş Mebusu Abdülgani Beyin, 
Usulü muhakemat cezaiye Kanunu hakkında- 
ki teklifinin şayanı müzakere olduğuna dair 
Lâyiha Encümeni mazbatası... Adliye Encüme
nine havale edildi.

6. —  Saruhan Mebusu Avni Beyin, sabık 
Halife Vahideddin bini Abdülmeoid Hanın men
kul ve gayrimenkul bilumum emvalinin zabıt ve 
müsaderesi hakkında kanun teklifi (2/608) ve 
Lâyiha Encümeni mazbatası

REİS — Saruhan Mebusu Avni Beyin, fi
rari sabık Halife Vahideddin’in emvaline ait 
teklifinin şayanı müzakere olduğuna dair Lâ
yiha Encümeni mazbatası Kavanini Maliye En
cümenine havale olundu.

7. —  Saruhan Mebusu Avni Beyin, İntihabı 
mebusun Kanununa ilâve edilecek mevad hakkın
da kanun teklifi (2/615) ve Lâyiha Encümeni 
mazbatası

REİS — Saruhan Mebusu Avni Beyin, İnti
habı mebusan Kanununa müzeyyel teklifinin 
Erzurum Mebusu Necati Bey ve rüfekasının 
teklifiyle tevhidine dair Lâyiha Encümeni maz
batası Kanunu Esasi Encümenine havale edildi.

8. —  Saruhan Mebusu Refik Şevket Bey ve 
rüfekasının, Emvali metrukenin sureti idaresi 
halkında kanun teklifi (2/613) ve Lâyiha En
cümeni mazbatası

REİS —  Samban Mebusu Refik Şevket Bey 
ve rüfekasınm, vilâyatı müstahlasadaki emvali 
menkulci metruke hakkındaki tekliflerinin şa
yanı müzakere olduğuna dair Lâyiha Encüme
ni mazbatasını Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye 
Encümenine havale ediyoruz.

.9. —  Çorum Mebusu Ferid Beyin, Memurini 
mülkiye tekaüt Kanununun tadili hakkında ka
nun teklifi (2/619) ve Lâyiha Encümeni maz
batası

REİS — Çorum Mebusu Ferid Beyin, Mül- 
ikiye tekaüt ve mazuliyet aidatı hakkındaki tekli
finin şayanı müzakere olduğuna dair Lâyiha En
cümeni mazbatası, Kavanini Maliye Encümenine 
havale olundu.

10. —  Evkaf İdaresinin hidemah umumiyesi 
için avans itasına dair kanun lâyihası ve Muva- 
zenei Maliye Encümeni mazbatası

REİS —  1338 senesi Kânunuevvel gayesine 
kadar 'evkaf hidematı umumiyesi için talebolunan 
avans lâyihası hakkımda Muvazenei Maliye En
cümeni mazbatasını ruznameye alıyoruz.

OSMAN B. (Lâzistan) —  Reis Paşa Hazret
leri! Okuduğunuz evrakı vâride arasında Necib 
Bey arkadaşımızın bir teklifi var idi; telgraf su
retiyle gönderilen paraların teahhurundan şikâr 
yeti mutazammın idi zannederim. Onu Dahiliye 
Vekâletine havale buyurdunuz. Halbuki bu husus
ta Ziraat bankaları daha fazla alâkadar olduğun
dan İktisat Vekâletine de havalesini rica ediyo
rum.

REÎS —  Nazarı dikkate alındı efendim.

MALÎYE VEKÎLÎ HAŞAN FEHMİ B. (Gü- 
müşane) —  Efendim bugünkü evrakı vâride me
yalımda Kavanini Maliye ve Muvazenei Maliye 
encümenlerine havale olunan bir Gümrük Tarife 
lâyihası vardır. Karadeniz hükümetlerinden bazı
ları Türkiye’den o memleketlere giden emval ve 
eşyaya; o emval ve eşyanın o memleketlere giremi- 
yeceği derecede ağır bir Resim vaz'ettiler. Bittabi 
müstakil tanıdığımız hükümetler; gümrük kanun
larını kendi istedikleri gibi tanzim ederler. Buna 
diyeceğimiz yoktur. Fakat bize terettübeden va
zife, derhal mukabele bilmisil yapmaktır ve bu
nun için de mezkûr lâyiha, icabeden tadilâtı ha
vidir. Çok rica ederim, Kavanini Maliye Encü
meni bundan sonraki içtimaa bu lâyihayı yetiştir
sin. Çünkü her geçen gün bizim zararımızadır. 
Lâyihanın müstaceliyetini teklif ediyorum. Kabul 
buyurursanız encümen âti celseye yetiştirsin. 
(Hay, hay sesleri),

REÎS —  Efendim Maliye Vekili Beyin tek
lifi veçhile bu lâyihanın müstaceliyetini kabul 
edenler ellerini kaldırsınlar. Kabul edilmiştir.

10. —  BEYANAT

1. —  Lozan Sulh Konferansı hakkında Harici
ye Vekâleti Vekili Rauf Beyin beyanatı

İCRA VEKÎLLERÎ H EYETİ REÎSÎ VE 
HARİCÎYE VEKÂLETİ VEKÎLÎ RAUF B.
(Sivas) —  Efendim rüfekavı muhteremeden 
Trabzan Mebusu Hafız Mehmed Beyefendi ile
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Saruhan Mebusu Avni Beyefendi, Lozan’da cere
yan etmekte (bulunan Sulh Konferansı müzalke- 
resi hakkında bendenizden bir sual takririyle ma
lûmat talep buyuruyorlar.

Efendiler; konferans içtimainin bugün 26 ncı 
gününü idrak ediyoruz. Heyeti Âliyenize müspet 
ve katî, taayyün etmiş, her hangi bir hususta bir 
şekil gösterecek mevki ve vaziyette değilim. Çün
kü gerek Heyeti Murahhasamız ve gerek Sulh 
Konferansına iştirak eden diğer millet ve devlet
lere mensup heyatı murahhasa henüz bir şekil 
tesbit etmemişler ve her hangi bir madde üzerinde 
tevakkuf edip bir şey intacetmemişlerdir.

R A GIB B. (Kütahya) — Maatteessüf...

RAUF B. (Devamla) —  Konferansta bugüne 
kadar mevzuubabsolan hususatı sırasiyle Heyeti 
Âliyenize arz edeceğim. Evvelâ Trakya hudutla
rından müzakerata başlanmıştı, bundan evvel bu 
bapta Heyeti Umumiyede arzı malûmat etmiş
tim. Bilâhara Adalar meselesi mevzuulbahsoldu, 
mütaakiben Adlî, Malî ve İktisadi kapitülâsyon
lar mevzuubahsoldu. Bilâhara Düyunu Umumiye 
mevzuubahsoldu, Tamirat mesaili mevzuubahsol
du, Boğazlar mesaili mevzuubahsoldu ve bugün 
de kemali hararetle Akalliyetler meselesi müza
kere edilmektedir. Fakat mevzuu müzakere itti
haz edilen mesailin hiçbiri, heyeti umumiyesi iti
bariyle intabedilmiş ve bir karara raptolunmuş 
değildir. Vaziyeti şöyle tasvir edebilirim.

Milletimizin her ferdinin iman ettiği ve istik
lâlimiz için elzem olan ve pek mütevazı bulunan 
şeraitimizi, ki, Misaki Millimizdir, bidayetinden 
bugüne kadar cihana arz etmiştik. Bugün de aynı 
mevad üzerinde meşru olan hukukumuzu muha
faza ile mükellef olan murahhaslarımız, heyeti 
umumiyeye nıkatı nazar izahiyle meşgul oluyor
lar. Denebilir ki, karşımızdakiler bir harb müda
faa cephesini yoklar gibi cephemizi her noktadan 
yoklamak ve zorlamak vaziyetinde bulunuyorlar. 
Biz sulhperver olan milletimizin arzusu dâhilinde 
- biz deyince muradettiğim murahhaslarımızdır- 
kemali sabır ve sükûn ve fakat vekar ve sebat ile 
dâvamızı parlak bir surette müdafaa ediyoruz. 
Şimdiye kadar ancak bu temaslar devam etti, 
bugün müzakere sırası ekalliyetler meselesine 
geldi ve bu mesail üzerinde iki günden beri ha
raretli münakaşat cereyan ediyor, henüz bir ne- 
ticei ameliyeye iktiran ettiğine dair hükümeti
mizin malûmatı yoktur. Arz ettiğim malûmatı

sırasiyle ve hükümetinizce malûm olan eşkâl da
iresinde ifade eyliyerek Heyeti Aliyenizi tenvir 
etmek zaruretini görüyorum. Müsaadenizle bu  
nıkat hakkında hükümetinizin bildiklerini He
yeti Âliyenize arz edeceğim :

Adalar meselesinde (Dedecanese) adalarını 
hadlolmuş bir mesele diye telâkki eden bir kısım 
vardır. Bâzı adaları gayriaskerî telâkki eden di
ğer bir zümre vardır. Boğaza civar olan adala
rın ancak Boğaz mesaili ile müzakeresine taraf
tar olan Heyeti Murahhasa vardır.

Bu vaziyet anlaşıldıktan sonra diğer bir me
seleye geçilmiştir ki, o da Adlî, İktisadi ve Malî 
Kapitülâsyon mesailidir. Bunlara temas eden 
müttefik devletler ve müşarikleri ve konferans
ta bulunan düveli saire murahhasları Adlî Ka
pitülâsyonlar “mesailinde bâzı teminat ve Kanu
nu Medenide tadilât şeklinde tekâlifte bulunmuş
lar; fakat bir neticeye iktiran etmeden o nokta
da tevakkuf etmişlerdir. İktisadi ve Malî Kapi
tülâsyonlar meselesine gelince : Bu hususta ke
mali teessürle müşahede ediyoruz ki, mukabil ta
raf el’an Türkiye milletinin Kapitülâsyon ismi
ne itiraz ettiği zehabını zannedecek kadar hata
ya sapmışlardır.

ŞEVKİ B. (İçel) — Anlamadıkları için tees
süf olunur.

RAUF B. (Devamla) —  Efendiler malûmu- 
âlinüz bilâkaydüşart istiklâlini temine uğraşan 
milletimiz bilâkaydüşart istiklâlini temin ede
cek olan bir sulh konferansına gitmiştir. Halbu
ki, kapitülâsyonlar, istiklâli siyasimize ve İstik
lâli Millîmize en büyük engel olmuş ve milletimi
zi terakki yollarından en şedit mânialarla menet- 
miştir. Müstakil Türkiye Kapitülâsyon kabul 
edemez, Türk milleti Kapitülâsyon ismine değil, 
bunun ahkâmının tatbikatına muarızdır. Ve se
nelerden beri bunu ilga .etmiştir. Görüyoruz ki, 
arkadaşlar, diğer bir şekil teklifi tarzında, yani 
başka bir tarzı teklif ile gümrüklerimize kuyut 
vaz’ı ve bâzı tekâlifimize müddet tâyini gibi bir
takım mukabil tekliflerde bulunuyorlar; Bittabi 
bunlar Heyeti Murahhasamızca muvafık görül- 
müyor ve bu noktada tevakkuf edilmekle beraber 
arasıra müzakerat da cereyan ediyor. Bundan 
sonra Düyunu Umumiye mesaili mevzuubahsol- 
muştur. Düyunu Umumiye mesailinde şimdiye 
kadar Tâli komisyonlarda istihsal edilebilen bir 
netice varsa o da Düyunu Umumiyenin, Hududu
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Millîmiz haricinde bulunan ve şimdiye kadar he
nüz mukadderatları taayyün etmiyen, İmpara
torluktan ayrılması halinde başlıbaşma yaşamak 
kudretini gösterecek olan diğer milletlere vari
dat nispetinde tevzii esası üzerinde anlaşılmıştır.

İSMAİL SUBHİ B. (Burdur) — Yani Man
da altındakiler vermiyecek mi? Onlar hisseleri
ni deruhde etmiyecekler mi ?

RAUF B. —  Biz Manda altında bizden ay
rılmış hükümet tasavvur etmiyoruz.

OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — Henüz 
Büyük Millet Meclisi böyle bir karar vermemiş
tir.

İSMAİL SUBHİ B. (Burdur) —  Bu, bize ait 
bir mesele değildir.

RAUF B. (Devamla) —  Tamirat mesaili 
mevzuubahsolunca müttefikler, murahhaslarımı
za memalikimizde bulundurdukları kıtaatı as- 
kerîyenin masarifi olmak üzere işgal masarifi 
namı altında mühim bir alacak teklif etmişler
dir. (Davet mi ettik sesleri)

SALİH Ef. (Erzurum) —  İstanbul’da yap
tıkları yağma ne olacak?

RAUF B. (Devamla) —  Hiçbir ahde muka- 
rin olmıyan bu gibi işgalleri milletimizin kabul 
etmediğini bilen murahhaslarımız bittabi masa
rif bahsine yanaşmamış ve kabul etmemiştir. 
Bilâhara Yunanlılar, gerek taaruzlarında ve ge
rekse malûm tarzda memleketleri tahliyeleri es
nasında o şirin memleketimizin tahribatı hak
kında mufassal müdafaatta bulunmuş ve fakat 
bu müdafaat esnasında bu tahribatın kendi ta
raflarından yapıldığını itirafa mecbur olmuşlar
dır. Şu halde. tamirat meselesinde henüz katî 
olarak; bir şekil tebarüz etmemiş ve bu mesele 
hakkında da karar ittihaz edilememiştir.

Bilâhara Boğazlar meselesi mevzuubahsedil- 
miştir. Malûmuâliniz Misakı Millîmizde, milleti
mizin Boğazlar hakkında kabul ettiği esas Bo
ğazlardan münakalâtı bahriyenin serbestîsini 
kabul, fakat buna mukabil makam Hilâfet olan 
İstanbul’umuzun...

SALÂHADDİN B. (Mersin) — Münakalâtı 
ticariye...

RAUF B. (Devamla:) — Evet münakalâtı 
bahriyeyi kabul ve m akam ı Hilâfet olan İstan
bul’umuzun emniyeti ile layenfek bir surette 
irtibatı olan Marmaranm emniyeti talebedilmiş- 
tir. Boğaz sevahiline hâkini ve sahip bulundu

ğumuzdan serbestîi münakalâtı kabul eden mil
letimiz mukabil taraftan bu teminatın kendisi 
için kanaat bahşolacak bir tarzda bizi ikna et
mesini istiyor ki, zannederim hakkı meşrudur. 
İtilâf Devletlerinin veyahut müttefiklerin bu
na mukabil tebellür eden tekâlifi, tüccar sefai- 
ninin harb ve sulhte hiçbir kayıt ve şarta tâbi 
olmaksızın geçmelerini talep ve safaini harbiye- 
nin de Türkiye bitaraf olduğu bir zamanda - 
hali harbde bâzı şeraite tâbi olarak - Boğazlar
dan serbestîi mürurunun teminini istemek ol
muştur. Bulgaristan, Karadeniz’in gayriaskerî 
bir hale ifrağını, Boğazlarda Tuna’da olduğu gi
bi seyrüseferin temini için bir komisyon bulun
masını talebetmiş, Romanya Karadenizin gayri- 
askerîliğ,ini talebetmekle beraber sefainin Boğaz
lardan mürurunun serbestîsini ve Boğazlarda İti
lâf Kuvvetlerinin bulunmasını talebetmiştir.

ALİ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) —  Yaşasın çorba
cılar.

RAUF B. (Devamla) — Moskova Muahede
siyle meyanemizde dostluk teessüs eden ve Bu mu
ahedenin ahkâmı mucibince Boğazlar hakkında 
mukarrerat ittihaz edecek olan bir konferansa 
iştirak hakkını da haiz olan Rusya, Ukrayna ve 
Gürcistan murahhasları; Boğazların hemen he
men Harbi Umumiden evvelki vaziyete ircaını ta- 
lebetmişlerdir. (En doğrusu, yaşasın Rus’lar ses
leri) Arkadaşlar Boğazlar hakkında noktai na
zarımız, misakı millîden başka hiçbir şey değil
dir. İstanbul ve Marmara’nın emniyetini kâfil elan 
ve bizi ikna edebilecek olan şerait temin edilmek 
lâzımdır. Bu şeraitin ne olması lâzımgeldiğini, 
mukabil taraf izhar ve ispat etmelidir. Biz Bo
ğazların münakalâtta serbestîsine taraftarız ve 
bu fikirden de zerre kadar rücu ve nükûl etme
dik. Ancak dediğim gibi İstanbul’un ve Marma
ra’nın emniyeti muti akası elzemdir.

SALÂHADDİN B. (Mersin) — Ne ile?.
RAUF B. (Devamla) — Müsaade buyurun 

efendiler malûmuâliniz; İstanbul yalnız bizim 
için makarrı Hükümet değil, aynı zamanda ma
k am  hilâfeti İslâmiyedir. Makarrı hilâfeti İs- 
lâmiye olarak rubu meskûnda yaşıyan ve düşün
celeri, teveccüh ettikleri istikametler her halde 
cihan efkârı umumiyesinde mutlak olarak ehem
miyetle telâkkisi icabeden üç yüz milyonu müte
caviz Islâmın da merkezi teveccühüdür. İstanbul’
un emniyeti Hilâfetin istiklâli meselesidir. Ma-
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k am  hilâfet taarruzdan masum olmalıdır. İstan
bul'un ve Marmara Denizinin masuniyeti mev- 
zuubahsolurken karşımızda bulunan muhalifleri
mizin, bizimle anlaşmak istiyeıı ve bizim anlaş
mak istediğimiz müttefiklerin bu noktai kemali 
ehemmiyetle nazarı dikkate almaları lâzımdır. 
Bizim Boğazlar hakkında bugün düşündükleri
miz budur. Yani Misakı Millînin mutlak olarak 
ifadesinden başka bir şey değildir.

Efendiler İstanbul’da yakın zamanlarda hepi
mizin gördüğü ve bildiği elîm tecrübelere şahid- 
olduk. Harbi Umuminin nihayetinde Sabık Ame
rika Reisicumhuru Mister Vilson’un malûm olan 
taahhüdatı üzerine, bugün rei’si kârdan çekilmiş 
olan İngiliz Başvekili Loyd Corc’un...

FAİK  B. (Cebelibereket) — Lânetullaim aley
hi lâneten vası’a...

RAUF B. (Devamla) —  Parlâmentoda 1918 
de cihan efkârı umumiyesine ve kendi milletine 
ve İngiliz tebaasından olan İslâmlara resmen ifa
de ettiği, Trakya, ile Tiırklerin yurdu olan 
Anadolu Türkiere kalacaktır, ifadesine itima- 
den milletimiz sulha tâlibolduğundan İtilâf 
Devletleriyle anlaşmak için teşebbüs etmiş ve 
sulhun umumi olacağı ifadei cavabiyesi üzerine 
bir mütareke akdetmiştik. Akdolunan bu Mü- 
tarekenamede efendiler İstanbul’un işgal edi
leceğine dair hiçbir kaydı sarili olmadıktan 
başka aksine dair protokollerde mezkûr kuyu- 
du sariha vardır. Biz ahdimize sadakatle sa
bit kalıp Boğazları açtıktan sonra ve İtilâf 
kuvai bahriyeşi İstanbul’da demir attıktan 
sonra taraflarından İstanbul’un işgalinde hiç
bir muhalefet tasavvur edilmediği bir anda 
İstanbul’u işgal etmişlerdir.

SALÂHADDİN B. (Mersin) — Aynı hal 
tekerrür etmiyecek mi?

RAUF B. (Devamla) —- İşte efendiler bi
zim endişemiz bu noktadadır. Ve endişemiz 
muhiktir. Çünkü pek yakın ve elîm bir tecrü
beye istinadediyor. Boğazlar meselesini düşü
nürken bu noktai nazarı her zaman göz Önün
de bulundurmak mecburiyetindeyiz.

Efendiler Lozan Konferansında iki zıt fi
kir cereyanı vardır. Bu muhalif iki cereyanı 
fikri birbirine el’an takarrübetmemiştir ve ta- 
karrübü için çok müşkülât olduğuna kanaatim 
vardır. Çünkü mesele esastan anlaşılmamıştır. 
Tarafeynin takarrübü sulhün bir an evvel ak

dini intacedecetkir. Zihniyet farklarını ifade 
etmek lâzımgelirse birisi mukabil tarafın zih
niyetidir ki; Hükümetimizi ve milletimizi Mon
dros Mütarekesi akdedildiği zamandaki vaziye
timiz noktai nazarından muhakeme ediyorlar. 
Diğeri bizim noktai nazarimizdir ki, bizde Mudan
ya Mukavelenamesi noktasından vaziyeti mu
hakeme ediyoruz.

OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — Haklı de
ğil mi?

RAUF B. (Devamla) —  Mondros Mu
kavelesini mevcut addetmek hatayı fahiş 
olur. Milletimiz o zaman o mukaveleye far- 
tı sadakat göstermiştir. Her ahdinde olduğu 
gibi mahzurlarına rağmen tartı riayetle hürmet 
göstermiştir. Fakat efendiler^ Düveli İtilâf iye 
sarih olarak müterakeyı ihlâl etmiştir. Ma- 
lûıımâliniz mütarekeler, muahedeler bir kül 
teşkil eder. Tecezzi kabul etmezler. Bir mad
desi ihlâl, edilirse mevaddı sairesinin de ihlâl 
edilmesi kabul edilir. Adana’mn işgali Mii- 
tarekeııamedo yoktu. Şimendiferlerimize vazı- 
yed etmek Mütarekenamede yoktıı. Müessesatı 
Mâliyemize vazıyed etmek Mütarekenamede yok
tu. İstanbul’a asker çıkarmak Mütarekenamede 
yoktu. Onu Mütarekenamenin yedinci mad
desinin tefsiri suretinde yapmak caiz değil
dir. Çünkü aksinde protokollerde kayıt vardı. 
Mütarekenamenin daha sarih bir maddesi ba
riz olarhk ihlâl edilmiştir. Bizim ambarları
mızda edemettiğimiz esliha ve cephane tahri- 
bediimiştir. Kalelerimizdeki toplar tahribedil- 
miştir. Ve bunlar sarahaten tahribedilmemesi 
meşrut olan mevadiydi. Şu halde efendiler her 
noktadan tahribedilmiş olan Mütarekename 
faizim taraflımızdan katiyen muitJefaer addediktıe- 
miişltiır. Bu mesele üzerimde mülahaza ve müna- 
kaşa etmek 'doğru olamaz zannederim. Ve fau 
zihniyet sulhü tacil ve teshil etmez.

 Efendiler; söze başlarken arz ettiğim gibi; 
Sulh K onferansı'nın içtimainin 26 ncı gününü 
idrâk ediyoruz. Zaman geçiyor. Müzakerat 
uzuyor. Bu meyanda Mudanya Mukavelena
mesiyle İstanbul ’da hâsıl ulan ve pek de tabiî 
olmıyan vaziyet vardır. Bir taraftan her feda
kârlık mu kabilinde öz vatanını istirdadetmek 
arzu ve gayesiyle çarpan kalblerden, çelikten 
göğüslerden mürekkep bir »ordu anayurduna 
gözünü dikmiş bakıyor ve her gün dâvasının
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kabul edilip emeline kavuşacağını bekliyor. 
Diğer (taraftan İstanbu l'da vücutlarını Mudanya 
Mukavelenamesi  ile kabul ittiğimiz ecnebi (kı
taatı askeriyesi bulunuyor. Efendiler, burada 
bu vaziyetin nezaketinden istifade etmek isti- 
yen başka insanlar da mevcudolduğunu farz 
edelim. Biz ne kadar ahdimize sadık olursak 
olalım, 11e kadar sulhperver olursak olalım ve 
bu kanaatlerimize ne kadar riayetkar olursak 
olalım, bir tarafın sadakati ve hüsnüniyeti, 
meselenin hüsnü intacına kâfi değildir. Diğer 
tarafın da aynı hisse merbut olması lâzımdır.

Efendiler, maatteessüf zikre mecburum ki, 
bâzı müfsitler bizim sulh arzularımıza müma
naatle güya kendi istikballerini temin edebile
cekleri mülâhazasiyle kolaylıkla bu iki kuvvet 
araşma nifak sokabilirler ve arzumuz hilâfında 
bu vaziyet şayanı arzu olmıyan bir şekle inkı- 
lâbedebilir. Hükümetinizin endişe ettiği nokta 
budur. Bunun için de bir an evvel müzakeratın 
neticelenmesini arzu ediyoruz. Bu noktai na
zardan da böylece Konferansın uzayıp gitme
sine taraftar değiliz. Bu mâruzâtımı müeyyid 
bir hâdiseyi Heyeti Âliyenizin huzurunda zikri..

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Bura
sını pek muğlâk söylediniz. Maksadınız nedir? 
Tavzih buyurun.

RAUF B. (Devamla) —  Misalini söylersem 
anlaşılır. Heyeti Aliyenize arz etmek mecburi
yeti vicdaniyesini hissediyorum. Mudanya Mu
kavelenamesinde Çanakkale şehrinde Konferan
sın neticei kararma kadar vücutlarını kabul et
tiğimiz bir İngiliz müfrezei askeriyesi vardır. 
Ve mukavele mucibince kuvvetlerini tezyidet- 
miyecekti. Efendiler, geçenlerde bu kuvvete as
len Ermeni olan birtakım insanlar amele namı 
altında iltihak ettirilmiştir. Bundan sarfınazar 
efendiler, amele namı altında Çanakkale’ye ge
len Ermeniler Çanakkale şehrinde muhadderatı 
islâmiyeye tecavüz etmişlerdir. (Lanet olsun, 
sesleri), (Mudanya Mukavelenamesini ihlâl edi
yor, sesleri)

NECATİ Ef. (Lâzistan) — B11 adamları öl- 
dümıelidir.

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) —  Buna muka
bil Hükümetimiz ne yapmıştır? (Neticeyi dinli- 
yelim sesleri)

ÎCRA VEKİLLERİ H EYETİ REİSİ VE 
HARİCİYE VEKÂLETİ VEKİLİ RAUF B. — 
—  Efendiler vaziyetin ne kadar hassas ve nazik

olduğunu nazarı dikkati âlinize arz ederim. Buna 
cesaret eden bu bedbehtlar diyeceğim, Hükümeti
miz tarafından tevkif edilmiş fakat İngiliz kuv
vetleri kumandanı bunları kendi adamları olmak 
üzere himayeye teşebbüs etmiştir.

FAİK  B. (Cebelibereket) —  Alçaklığa sevk 
ettikleri insanları himaye etmek onlara ya
kışır.

RAUF B. (Devamla) —  Efendiler tabiî Hü
kümet vazifesini yapıyor ve yapacaktır. İstan
bul ’da uzun müddet devamı caiz olmıyan gay- 
ritabiî vaziyetin mahiyetini derecei hassasyetini 
izah için bir misal arz ettim. Bugün de bida
yeti mâruzâtımda sırasiyle tasrih ederken ifade 
ettiğim gibi Ekalliyetler hakkında müzakere ce
reyan ediyor. Müttefikler namına söz söyliyen 
Hariciye Nazırı Lord Gürzon Ermenilere bir 
yurt tâyini meselesinden başlıyarak (Britanya’
da sesleri, cehennemde sesleri)

ŞEVKİ B. (İçel) —  Türkiye’nin yurdu an
cak kendisine kâfidir. Britanya’dan çıkarsın 
versinler.

RAUF B. (Devamla) —  Diğer Ekalliyetler
hakkında da bâzı nıkatı nazar serd etmektedir
ler.

NUSRAT Ef. (Erzurum) — Ermeniler yurt 
nereden istiyorlar? Ermenlerin yurdu Erivan’dır.

(Cehennemdir sesleri)
TUNALI HİLMİ B. (Bolu) —  Merak etme 

Hocam, Amerika’da boş arazi pek çoktur. Vil- 
son’larına müracaat etsinler.

REİS —  Dinliyelim efendim.
RAUF B. (Devamla) —  Efendim henüz ma

hal tâyin buyurmamışlardır. Ancak bizim bil
diğimiz ve dost olduğumuz bir Ermenistan var- 
d ır. Akdettiğimiz muahedelerle hudutları mu
ayyendir. O Ermenistanla dostuz. Ve Muahede
lerimize sadıkız.

YUSUF ZİY A  B. (Bitlis) —  öy le  şey tanı
mayız. Ve burada mevzuubahsolmamalı.

RAUF B. (Devamla) —  Avni Bey arkada
şımız sual takririnde bu Ekalliyetler mesailin 
de bilhassa İstanbul’daki Ekalliyetler üzerinde 
tevakkuf buyurmuşlardır. Evet efendiler İstan- 
bul’daki Rumlar hakkında müzakere cereyan 
etmiş ve Düveli Müttefika İstanbul Rumlarının 
iktisadı millîmize muavenetleri noktai nazar ın- 

  dan hayırhan ane düşünerek (Handeler) Istan-
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bul’da bekalarını muvafık görmüşler. Bizim 
murahhaslarımız ise onların diğer Rumlar gibi 
esas itibariyle kabul edildiği anlaşılan müba
deleye tâbi tutulmalarını teklif etmişlerdir, bu 
meyanda Garbi - Trakya îslâmlarının mübade
lesini mukabil taraf teklif etmiş ve hiç şüp
hesiz aynı zamanda Garbi - Trakya’daki Müs
lüman Türkler ekseriyeti kahire olduğu nokta
sında zühul eylemiştir. Ekalliyetler meselesin
de de tekrar ediyorum. Henüz kesbi katiyet et
miş bir şekil mevcut değildir. Onun için bu 
bapta henüz fazla mâruzâtta bulunamıyacağım.

NECİB B. (Mardin) —  Musul ile Cenup 
hudutları hakkındaki müzâkerattan da bahis 
buyurunuz.

RAUF B. (Devamla) — Tâli komisyonlar
da cereyan eden müzâkeratta mülkiyeti edebi
ye ve sınaiye ile posta ve telgraf ve şimendifer 
mesaili gibi hususatta anlaşma olmuştur. (Ma
şallah sesleri)

Hulâsa efendiler sözümü bitirmezden evvel 
vaziyeti bir kere daha nazarı âlilerine vazede
bilmek için Lozan’daki Konferans müza'keratı- 
nı bir cümle ile telhise çalışacağım. Ve diyece
ğim k i: Vaziyet müşküldür ve mesail çok gi- 
riftir. Bugünden neticenin velev yüksek bir 
isabetle, tahmini imkânı yoktur. Fakat bizim 
tahminimiz arzumuz ve kalblerimizdeki sami
mî duygu Öıâki'ki sulhtür. Konferansın sulh ile 
nihayet bulacağında ümidimiz kuvvetlidir.

YAHYA GALÎB B. (Kırşehir) — Öyle ise 
orduları yürütünüz. (Bravo sesleri)

RAUF B. (Devamla) —  Efendiler Yahya 
Galib Beyin işaretine cevaben arza mecburum 
k i : Medeniyetin ihtiva ettiği en son vesaite kar
şı yalın gö'ksü ile karşı koymuş ve İzmir hare
kâtını şerefli bir surette başarmış olan ordu
muzun teçhizatı iki misli olmak üzere emrinizi 
ifaya hazırdırlar. (Yaşasın sesleri) (Alkışlar) 
Onu sevk ve idare eden büyük kumandanların 
imanı, aşkı millîsi, Meclisin âmâline fartı mu
habbet ve riayeti bilfiil sabit olmuştur. (Şid
detli alkışlar) Efendiler biz sulh istiyoruz. Sulh
taki arzumuz çök yüksektir ve şüphe götürmez. 
Fakat- hiçbir zaman hiçbir şey pahasına istik
lâlimizi veremiyeceğiz; (Bravo, alkışlar) Sulh 
Konferansına iştirak ederken Heyeti Aliyeniz- 
den iskametini alan Hükümetimizde bir . fikri 
mahsus vardı, bu fikrin bugünde de Hükümeti

mizde velev cüzi tezelzüle uğramadığını Heyeti 
Aliyenize arz etmeyi muvafık görüyorum.

Efendiler, Harbi Umumi nihayetinde ve mü
tareke devresinde malûm olan tarzda tertibatı 
memleketimiz hakkında, milletimiz hakkında 
düşünen Düveli İtilâfiye rüesayı Hükümetinden 
bir Clemanceau, bir Loyid Corc vardı, Mösyö 
Clemanceau, müttefikler arasında Türkiye’nin mü- 
talebatının hak ve hakikat olduğunu süratle gö
ren Fransa efkârı umumiyesi muvacehesinde, bâ
zı vakayii sairenin de inzımamiyle, terki mevkie 
mecbur oldu. Mösyö L oyd  Corc memleketimizi 
manatıkı nüfuza taksim, milletimizi ana yurdun
dan ayırmaya azmetmiş ve bunun mümkünülic- 
ra olduğunu zannetmişti, Mösyö L oyd  Corc da 
hâdisatı ahirenin tecelliyatı bâhiresi karşısında 
terki mevkie mecbur olmuştur. İtalya ise aylar
dan beri müttefikleriyle beraber hareket ediyor.

Efendiler, artık bütün cihan anlamış olmalı
dır ki; bizi dâhileri inhilâle uğratmak imkân ve 
ihtimali yoktur. (Hiçbir zaman sesleri) Biz zan
nediyorduk ve bugün dahi ufak bir tadilâtla zan
netmekte devam ediyoruz ki, artık bunu karşımız
dakiler de anlamışlardır. Mütaakiben efendiler, 
inhilâli dahilî projesinde muvaffak olamayınca 
vekâletlerini Yunan Hükümetine tevdi ettiler ve 
dediler ki: Git bizim mukarreratımızı tatbik*et, 
Türkiye’yi inhilâl ettir, arazisini taksim edece
ğiz. Bize su ve şu, size de hizmetinize mukabil ve 
ivaz olarâk şurası verilecektir. (Çok güzel yap
tı sadaları) Efendiler; Yunanlılar İngiliz'lerin 
dediklerine tevdi ettiği vekâletin tesiriyle Ana- 
dolumuzu hurdahaş ettiler, tahribettiler. En zen
gin memleketimizi ve mamur noktaları bilâsebep 
ihrak ettiler. Dindaş ve vatandaşlarımız üzerin
deki taaddiyat ve tecavüzat, beşeriyeti ikrah ve 
nefret ettirecek derecenin çök yükseğindedir. Bu 
vazifeyi nasıl ifa ettikleri bugün cihanca taay
yün etmiştir, işte efendiler mâruz rüesayı hü
kümetin nasıl sukut etmiş olduğu, bu suretle ; 
bundan evvelki hükümetlerin zihniyetinin iflâs 
etmiş bulunduğu cihanca artık malûm olmuş bu
lunmaktadır. Bu hakayikı umumiye karşısında biz 
Garp milletlerinden bihakkin intizar .ediyoruz, 
sulhünüzü bir an evvel tâcıî etmelidirler. İstedi
ğimiz hakkımızdır, müstakil yaşıyabilmek için as
gari hakkımızdır. Bunun üzerinde sözlerle, cüm
lelerle vakit kaybetmekte tehlike vardır, beşe
riyet için tehlike vardır ve beşeriyetin bu işe 
muvafakat etmiyeceğine kanaatimiz vardır.
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Eğer efendiler sulh teahhur ederse ve tehli
keye düşerse Allah ve cihan şahittir ki, ona 
Türkler sehebolmamıştır. Biz istiklâlimizin mu
hafazasını müdafaa ediyoruz ve edeceğiz, hak
kımızdan başka bir şey istemiyoruz. Bu dünya
da sair milletlerden aşağı görünmeyi kabul et
miyoruz ve etmiyeceğiz. Müsavat istiyoruz. 
(Bravo sadaları) Bizi kendileriyle müsavi gö
renlerin bizim yanımızda en yüksek mevkii ih 
tiramı vardır. Bizi kendilerinden bir parmak 
aşağı görenlere bizim itimadımız yoktur. (A l
kışlar) Ve herkesinkinden fazla hiçbir şey is
temiyoruz.

Bu bapta zatıâlilerini fazla tenvir edemiyece- 
ğime müteessirim. (Musul meselesi nasıldır, se
daları)

REİS — Müsaade buyurun efendim, sözü 
kesmeyiniz. Sizden evvel söz alanlar vardır, 
isimleri yazılmıştır. Rica ederim sırasında söz 
söyleyiniz. Müzakere yapınıyoruz. Suale cevap
tan ibarettir. 13 kadar da arkadaş zannederim 
sual sormak üzere söz istediler.

HAFIZ MEHMED B. (Trabzon) — Sualin 
bitirilmesi lâzımsa bundan iki gün evvel Yeni- 
günde gördüğümüz bir fıkra vardır. Paşa Haz
retlerine bir telgraf gelmiş ve o da cevap ver
miş ve gelen telgrafı da Heyeti Vekileye havale 
buyurmuş olduğunu okuduk. Bu doğru mudur, 
ve meali nedir?

RAUF’ B. (Devamla) —  Efendim konferans
ta Müttefik Devletlerin murahhaslarını teşkil 
ederi Lord Gürzon, Mösyö Barer ve Garoni im- 
zalariyle Reisimiz Gazi Paşa Hazretlerine bir 
telgrafname gelmiştir. Bu telgrafnamenin mea
li; «Şerefli bir sulh akdi için Lozan’da üç haf
tadan beri uğraşıyoruz. Şu sırada İstanbul'un 
vaziyeti hâzırasını tebdil etmekten bir fayda 
memul değildir. Bu, vaziyetimizi işkal edebilir. 
Bunun için rica ederiz, ehemmiyeti mahsusa ile 
telâkki buyurun. Ve böyle bir hâdiseye mahal 
kalmasın» diye bir temenniden ibarettir. Gazi 
Paşa bu telgrafa kendileri re’sen cevap verme
diler. Usulen Hükümete tevdi buyurdular. Hü
kümet tetkik etti. İstanbul vaziyetini bir kere 
daha tetkik ettik ve hakikaten şayanı kabul ol- 
mıyan bir hâdise gördük. Fakat İtilâf devletle
rince değil, biz Türklerce şayanı kabul ve tec
viz olmıyan bir hâdiseye şahidolduk. O da efen
diler; el 'an İstanbul’da Yunan mümessili siya
sisinin ve konsolosunun sancak çekerek ifayı

vazifeye herdeydin olmağıdır.
HACI ŞÜKRÜ B. (Diyarbekir) — Refet 

Paşa kanunu tadil edeceğine bu herifi kovma 
lıydı.

RAUF B. (Devamla) —  Şükrü Bey arkada
şımız zannediyorum, kendilerinin de muvafaka
tiyle kâfi gördükleri bir meselede tekrar tariz 
buyurmazlar... Refet Paşa âzami gayretle çalış
maktadır ve birçok mesailde de muvaffak ol
muştur. Fakat hu meseleyi doğrudan doğruya 
İtilâf hükümetleriyle alâkadar görmüştür ve 
İtilâf devletleri bu meseleyi kendileriyle alâka
dar göstermiştir. Refet Paşa bu bapta teşebbü- 
satı siyasiyede bulunmuş ve teşebbüsatında de
vam edegelmiştir, biz tetkikata vaziyed ettiği
miz anda hu şekli gördük ve Hükümetimiz ce
vaben İstanbul’da  Mudanya Mukavelenamesi 
mucibince sulh konferansı neticesine kadar vü
cutları kabul edilen kuvayı itilâfiyenin vaziyet
lerini tebdil yolunda hiçbir hâdise olmadığını 
anladık. Fakat buna mukabil izzetinefsi millî
mizi cerihadar edecek ,olan ye hukuku düvele 
katiyen muhalif bulunan Yunan Konsolosunun 
ve memurlarının halen İstanbul’da bulunması
na beyanı hayret .ettiğini bildirmiş ve kemali 
ehemmiyetle «nazarlarım bu hususa celbetmiştir.

İ ŞMAİL SUBHÎ B. (Burdur) — Keşke Pat
riği de yazaydınız.

ÖMER LÛTFÎ B. (Amasya) — Yunan ban
dırası ve Yunan .Konsolosu hâlâ duruyor mu, 
yoksa defoldu mu?

OPERATÖR EMÎN B. (Bursa) —  Efendim 
sual sail ile mesul .arasında olur. Başkası sora
maz. (Hep soracağız sadaları)

RAUF B. (Devamla) —  Efendim Kütahya 
Mebusu Cemil Beyefendi arkadaşımız Hariciye 
Vekâletinden, Yunanlılar, tarafından kuvayı mil
liye taraftarlığı ile itham edilerek Yunanistan’a 
götürülmüş ve ağır cezalara mahkûm edilmiş olan 
birçok masum ırkdaşlarımız hakkında ne ya
pılmıştır, diye soruyor. Bu teşebbüslere Mudan
ya Konferansı esnasında başlanmış, bugüne ka
dar devam ediyor ve sebatla takibediyoruz.

ÖMER LÛTFİ B. (Amasya) — Yunan bay
rağı ile Yunan- konsoloshanesinin...

RAUF B. (Devamla ) — Beyefendi müsaade 
buyurunuz, cevap vereceğim.

ÖMER LÜTFÎ B. (Amasya) — Hayret edi- 
yorum  Yunan bandırası hâlâ nasıl İstanbul’da 

buruyor.
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RAUF B. (D evam la)—  Efendim Esad Efen
dinin bir takriri vardır. Onu okuyorum.

Riyaseti Celileye
Garbi - Trakya’da ve Rumeli’nin akşamı sai- 

resinde Müslümanlar, imha ve envai mezâlim 
icra ediliyor. Hükümet bu mezâlime karşı ne gi
bi tedabir ittihaz etmiştir? Sual ediyorum efen
dim.

20 Teşrinisani 1338
Aydın Mebusu 

Esad

Kendilerinin de malûmu olsa gerektir ki, en 
şedid protestolarla, bu nıkat üzerinde müessir 
olması için Düveli itilâf iye nezdinde teşebbüsatı 
sıyasiyede bulunduk. Erzurum Mebusu Salih 
Efendi arkadaşımız da «Sulh Konferansının te- 
eili beynennâs söylenmektedir, bu hakikât mı
dır?» diye bir sual soruyor.

SALlH Ef. (Erzurum) —  Çok eski meseledir.
RAUF B. (Devamla) —- Bunun cevabım zan

nederim evvelce mâruzâtım meyanında arz et
tim.

Sonra Trabzon limanında bulunan bir sefi
ne hakkında soruyorsunuz beyefendi; o da hal
ledilmiş bir meseledir, Amerika sefinesi bizim 
malûmatımız tahtında limanlarımızı ziyaret edi
yor.

ÖMER LÛTFİ B. (Amasya) —  Bu Yunan 
bayrağı ile konsolosluğu hâlâ İstanbul’da mev
cut mudur? Yoksa indirilmiş ve kovulmuş mu
dur? Bunu soruyorum, Şimdiye kadar defedil
mem esi belki bir kusur, fakat: hâlâ duruyor mu, 
kovuldu mu?

RAUF B. (Devamla) —  Efendim, evvelce 
Yunan fevkalâde Mümessili namiyle bir kimse
nin İstanbul’a geldiğini haber aldım. Derhal 
Refet Paşa biraderimize yazdım. Müessir teşeb- 
büsâtta bulunduğuna ve iade edildiğine dair ce
vap âldım. Ancak hâdisatın bu son tecellisin
den; Yunan Konsolushanesinin veya bâzı me
murini sivasiyenin mevcudolduğu anlaşılıyor ve 
bip haftadan beri Refet Paşanın bu meseleyi 
hî(lle meşgul bulunduğunu biliyorum. Henüz 
biî neticeye iktiran etmemiştir. Çünkü muhabe
re itilâf mümessilleriyle siyasi bir şekilde ce- 
reyan ediyor.

Efendim, bir noktayı daha Heyeti Celileni- 
ze arz etmek lüzumunu görüyorum. Sualler kar

şısında unutmuştum. Müsaadenizle malûmat hâ
sıl olmak üzere söyliyeyim. Malûmuâliniz mu
rahhaslarımız, konferansta hemen denebilir ki, 
cihanın mukavemeti karşısında hakikaten mil
letimize lâyık bir surette sebat, tevazu, vekar 
ve metanetle hukukumuzu müdafaa ediyor. 
(Alkışlar) (Allah razı olsun sadaları) Çok 
müşkülât içinde hakikaten büyük kudret ve li
yakat gösteriyorlar. Efendiler, bu kadar pek 
müşkül vaziyete ilâveten son günlerde bir hâ
dise daha vâki olmuştur. O da Hakanı merhum 
Abdülhamid veresesinin ve bâzı sermayedarla
rın petroller münasebetiyle konferans muhitine 
koştuğu görülmüştür.

MUSTAFA B. (Tokad) — Onun malı yok
tur. Mal milletindir. (Babalarının malı mıdır? 
Sadalan)

RAUF B. (Devamla) — Efendim malûmu- 
âlinizdir ki, Meşrutiyetin akabinde Meclisi Ma- 
busanın bir karariyle, eşhasa aidolmıyan, zeva
ta aidolmıyan mali mîrînin bir kısmı Hazinei 
Devlete devredilmişti. Mütarekeden sonra he
pinizin malûmu olan gayrimeşru ve gayrimeş- 
ruti şekilde tecelli eden hükümetler bunu mu
vakkat bir kanunla yine Hazinei Hassa namı
na devretmiştir. Ve Ferid Paşa Hükümeti za
manında bunu bir kumpanyaya satmak teşeb
büsüne girişmişler. Bu zevatın bâzılan Hakanı 
Merhumun veresesi olduğu anlaşılıyor.

RASİH Ef. (Antalya) — Mel’un de şuna!
RAUF B. (Devamla) — Bu mukavelename

nin bir sureti Hükümetimizce elde edilmiştir. 
Hükümetimizin haberi vardır. Buna istinaden 
Amerika sermayedarları ve bâzı Ingiliz serma
yedarları Lozan Konferansında hakkı mükte- 
sebolarak iddia etmek ve bu yüzden vaziyeti 
daha müşkülleştirmek istemişlerdir. Şunu söy
lemek isterim ki, bu gibi mesaili halletmek için 
Türkiye’de yegâne bir merci vardır, o da Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Umuru iktisadiye 
Vekâletidir ve herkese karşı teshilât ve kanunu 
siyyanen tatbik vazifesiyle mükelleftir. Lozan’a 
kadar giderek fazla vakit izaasına lüzum yok
tur. Arzu edenler o makamı resmiye müracaat 
ederler. Meseleyi tarafeynin menafiine muvafık 
bir surette halle imkân bulmuş olurlar.

BESİM ATALAY B. (Kütahya) — Rauf 
Beyefendi, Ermeni Patriki Zave’nin Lozan’a git
tiğinden malûmatınız var mıdır? Türk tâbiiye-
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tinden bahseden bu adam Hükümetin nazarın
dan nasıl kaçıp gider?

RAUF B. —  Efendim Ermeni Patriki Za- 
ve’nin Türk tâbiiyetinden olduğunu iddia etti
ğini ve Lozan’a gittiğini gazetelerde gördüm. 
Refet Paşa Hazretlerinden sordum. Henüz ce
vap alamadım.

ÎSMAÎL SUBHİ B. — Efendim, Hükümet 
Ermeni Patriki olduğunu resmen tanıyor mu?

RAUF B. (Devamla) —  Arz ediyorum. Er
meni Patriki Zave’nin muamelâtını gazetelerde 
gördüm ve tahkik ediyorum. Resmî bir şey ce
reyan etmemiştir.

REÎS —  Efendim, ortada zaten müzakere 
edilecek bir şey yok. On dört rüfeka, gerek su
al ve gerek söz için söz almışlardır. Bir kere 
müzakereyi reye koyalım.

OSMAN B. (Kayseri) —  Reis Paşa müza
kere yok. Yalnız müsaade ederseniz bâzı nıkatı 
kısa olarak İcra Vekilleri Heyeti Riyasetinden 
sual edeceğiz, müzakere yoktur.

REÎS — Bâzı arkadaşlar sual soracaklar, 
cevap verecek misiniz. Rauf Beyefendi.

RAUF B. —  Tahriren olursa cevap veririm.
ÎSMAÎL ŞÜKRÜ Ef. (Karahisarı Sahib) —  

Yirmi günden beri Dahiliye Vekâletinde bir 
sual takririm vardır, henüz cevap verilmedi.

SALÎH Ef. (Erzurum) — Peki bu sualleri
miz kaldı.

REÎS —  Tahriren yaparsınız.

ŞER’ÎYE VEKÎLÎ VEHBÎ Ef. (Konya) — 
Efendim, malûmuâliniz devairi saire Avans 
Kanununu tasdik ettiniz. Yalnız Evkaf Daire
sinin Avans Kanunu vardır. Lütfen bunun da 
müzakeresini teklif ediyorum. Bu da elden çık
sın. Çünkü, bir memleket dâhilinde bâzı me
murinin maaşı verilip bâzılarmın verilmemesi 
muvafık değildir. Rica ederim bunu bitirelim. 
(Daha ondan evvel işlerimiz var sadaları), (Re
ye, sadaları)

REÎS —  Efendim 1338 senesi Kânunuevvel 
gayesine kadar evkaf hidematı için talebolunan 
Avans hakkındaki lâyihanın müstacelen müzake
resini Şer’iye Vekili Vehbi Efendi Hazretleri tek
lif ettiler. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Ka
bul edilmiştir. Zaten ruznamemizdedir efendim.

RASÎH Ef. (Antalya) —  Reis Bey ruzname- 
y e  dair bir teklifte bulunacağım. Efendim müs-

sacelen müzakeresini Heyeti Celilenizin kabul bu
yurduğu bir Mesken ve Akaar kanunu lâyihası 
var. Heyeti Celilenizden rica edeceğim, gelecek 
içtimamızda bunun müstacelen müzakeresini tek
lif ederim. Efendim müstaceliyetine sebep var. 
Çünkü memaliki müstahlasada Mesken Kanunu 
ve Akaar Kanunu tatbik ediliyordu. Şimdi istir
dat dolayısiyle edilemiyor. Oralarda gayritabiî 
bir vaziyet hâsıl olmuştur. Binaenaleyh çok rica 
ediyorum. Müstaceliyeti kabul edelim ve gelecek 
içtimada müzakere ederiz.

REÎS —  Efendim affa mütallik mazbatalar 
vardır.

MALÎYE VEK ÎLÎ HAŞAN FEHMİ B. (Gü- 
ımüşa/ne) —  Ruznameye dair söz istiyorum.

Efendim derhatır buyurursunuz ki, beş gün 
evvel Avans Kanuniyle beraber, Avans Kanunu
na merbut olan varidat lâyihası ki, Ağnam Ver
gisinin tahfifi ve diğer rüsumun tadiline dair 
olan lâyihadır, heyeti umumiyesi hakkındaki mü
zakere kâfi görülmüştü. Fakat Avans Kanunu o 
gün hitama ermediği için Perşembeye talik edildi. 
Perşembe günü de Nevahi Kanununa aidolduğu 
için, Nevahi Kanununun gününü değiştirmiyelim 
denildi ve Meclisi Âli Cumartesi günü her şeye 
takdimen ve tercihan bu varidat lâyihasının mü
zakeresini kabul ettiği halde bu intacedilmeksi- 
zin ve heyeti umumiyesi müzakere edildikten 
sonra bu hitama ermeksizin araya başka mesail 
almıyor. Mamafih, Evkafın Avans Kanunu iki 
maddeden ibaret olduğuna göre belki araya gire
bilir. Fakat çök rica ederim. Varidatın tahfifine 
ve rüsum hakkında esaslı mukarrerat ittihazına 
taallûk eden bu lâyihanın, Meclisi Âlinin karan 
sabıkı veçhile bugün müzakeresine hazırız, devam 
edelim. Çünkü varidat üzerinde tenzilât ve ten
zili rüsum hakkında getirdiğimiz ilk bir lâyiha
dır. Zannederim Meclisi Âlinin vakit geçirmek
sizin bunu müzakere etmesi lâzımdır.

11. —  MÜZAKERE EDİLEN MADDELER

1. —  Katil maddesinden Sinob Hapsanesinde 
mahpus bulunan Mehmed Efendi mahdumu İb
rahim’in bakıyei müddeti cezaiyesinin affına dair 
kanun lâyihası ve Adliye Encümeni mazbatası

REÎS —  Efendim affa mütaallik mazbatalar 
vardır. Mebmedoğlu İbrahim’in bakıyei müddeti 
cezaiyesinin affına dair Adliye Encümeni maz
batası.
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T. B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 
Katil maddesinden sureti kafiyede on beş se

ne küreğe mahkûm ve Sinob Hapsanesinde mah
pus bulunan Çillioğullarından Mehmed Efendi 
mahdumu İbrahim'in mâluliyeti dair esine mebni 
bakıyei müddeti cezaiyesinin affı hakkında tan
zim ve İcra Vekilleri Heyetinin 12.X I.1338 ta 
rihli içtimaında kabul edilen lâyihai kanuniye ile 
esbabı mucibe mazbatası sureti musaddakası ve 
evraikı müteferriası leffen takdim kılınmıştır. îfa-

Müdafaai Milliye
Vekâleti Vekili Adliye Vekili

Fevzi -------------

Dahiliye Vekili Hariciye Vekâleti Vekili
Ali Fethi Hüseyin Rauf

Maliye Vekâleti Vekili Maarif Vekili
Ali Fethi İsmail Safa

Nafıa Vekili İktisat Vekâleti Vekili
Feyzi Feyzi

yi ımufctazasiyle neticesinin işarına müsaade bu- 
yunılımasım rica eylerim efendim. ,

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Sıhhiye ve Muaveneti İç
timaiye Vekâleti Vekili 

Dr. Tevfik Rüşdü

Erkânı Harbiyei 
Umumiye Vekili 

Fevzi
İcra Vekilleri Heyeti Reisi 

Hüseyin Rauf

Esbabı mucibe mazbatası
Katil maddesinden dolam sureti katiyede on 

beş sene küreğe mahkûm olan Lâzistan’ın Atine 
kabasına tâbi Turdivan karyesinden Çillioğulla- 
rından Mehmed Efendi mahdumu İbrahim'in Si- 
nob İstinaf Müddeiumumiliğine baistida vâki 
olan müracaatı üzerine etibbayı mahalliye tara
fından baıdelmnayene ita kılınan raporda müp
telâ olduğu hastalığın gayrikabili şifa olduğu ifa
de ve ledelhavale hastalığın hayatı tehlikeye ılka 
 edecek mahiyette olmasından dolayı tahliyesinin 
muvafık olacağı Tıbbi Adlî Müessesesinden ceva
ben izibar kıllınmış ve merkum İbrahim'in baikıyei 
müddeti eezaiyesinin affı muvafıkı nefsilemr gö
rülmüş olduğundan bu bapta üç. maddelik lâyiha! 
kanuniye kaleme alınmıştır.

Kanun lâyihası

MADDE 1. — Katil maddesinden dolayı su
reti katiyede on beş sene küreğe mahkûm olup 
elyevm Sinob Hapisanesindt mahpus bulunan 
Lâzistan Sancağının Atine kazasına merbut 
Turdivan karyesinden Çillioğullarmdan Mehmed 
Efendi mahdumu İbrahim’in mâlûliyeti daime
sine binaen bakıvei müddeti cezaiyeşi affedil- 
miştir.

MADDE 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir.

Heyeti Umumiyeye
Katil fiilinden sureti katiyede on beş sene 

kürek cezasına mahkûm ve Sinob Hapisanesin- 
de mahpus bulunan Lâzistan Sancağının Atine 
kazasına merbut Turdivan karyesinden Çilli
oğullarmdan Mehmed Efendi mahdumu İbra
him’in mâlûliyetine binaen bakıyei müddeti ce- 
zaiyesinin affına dair İcra Vekilleri Heyetinden 
bittanzim Heyeti Umumiye Karariyle Adliye 
Encümenine muhavvel 12.11.1338 tarihli tek
lifi kanuni eneümenimizce de mütalâa ve ikti
zası müzakere olundu. Mahkûm ve merkum İb
rahim’in icra edilen muayenei tıbbiyesi netice
sinde şeraiti sıhhiye ve hayatiyesiyle gayrika- 
bili tevfik bir marazı rievii müzmini müterakki
ye müptelâ olduğu anlaşılmış olduğundan bakı- 
yei müddetinin affına dair encümenimize mev
du teklifi kanuni icabı hale muvafık görülmekle 
aynen bilkabul Heyeti Umumiyeııin nazarı tas
vibine arzına ekseriyetle karar verildi.
Adliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri

Canik Biga
Emin Hamid
Kâtip Âza
İsparta . Karahisarı Sahih
Tahir Muhalif 

İsmail Şükrü
Âza
İçel

Ali Şevki

MADDE 3. — İşbu kanunun icrasına Adliye 
Vekili memurdur.
Türkiye Büyük Millet Meçlisi 
İcra Vekilleri Heyeti Reisi Şer’iye Vekili 

Hüseyin Fauf Fehmi

REİS — Efendim bu mazbata hakkında söz is- 
tiyen var mı? (Hayır, sadaları) O .halde bu maz
batayı kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul 
edilmiştir.

Maddelere geçiyoruz.
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Çillioğullarından İbrahim’in bakıyei müddeti 
cezaiyesinin affına dair Kanun

Encümenine havale buyurulmuş olmakla tetkik 
ve mütalâa olundu.

MADDE 1. — Katil maddesinden dolayı su
reti katiyede on beş sene küreğe malıkûm olup 
elyevm Sinob Hapisanesinde mahpus bulunan Lâ- 
zistan sancağının Atine kazasına merbut Turdi- 
van karyesinden Çillioğullanndan Mehmed Efen
di mahdumu İbrahim’in mâlûliyeti daimesine 
binaen bakıyei müddeti cezaiyesi affedilmiştir.

REİS — Birinci maddeyi kabul edenler lüt
fen el kaldırsın. Kabul edilmiştir.

MADDE 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. (Tarihi tasdiki, sadaları)

ABDÜLKADİR KEMALİ B. (Kastamonu) — 
İşbu kanun tarihi tasdikinden... Denilmek lâ
zımdır.

REİS — Efendim ikinci maddeyi bu şekilde 
tadilen kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul 
edilmiştir.

MADDE 3. — İşbu kanunun icrasına Adliye 
Vekili memurdur.

REİS — Üçüncü maddeyi kabul edenler lüt
fen el kaldırsın. Kabul edilmiştir.

Kanunun heyeti umumiyesini kabul edener 
lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir.

2. — Yüzbaşı Halim Efendiye isnadolunan cü
rümden dolayı aftan müstefidolup olmıyacağınm 
tefsirine dair Adliye Vekâleti tezkeresi ve Adliye 
Encümeni mazbatası

REİS Yüzbaşı Halim Efendinin aftan isti
fade edeceğine dair Adliye Encümeni mazbatası 
var.

12 . X I . 1338
Adliye Encümeni mazbatası 

Yüzbaşı Halim Efendiye isnadolunan cürüm 
maiyeti efradının lıalk üzerindeki tecavüzatı 
menfuresine müsamaha suretiyle vazifei memuri
yetini suiistimal etmiş olmak suretiyle tavsif 
edilmiş ve İstiklâl mahkemesince Kanunu Ceza
nın yüz ikinci maddesinin son fıkrası hükmüne 
tevfikan mahkûm edilmiş olmasivle bu kabil eş
hasın aftan müstefidolmaları lâzım gelip gelmi- 
yeceğinin tefsiren tâyini hakkında Adliye Vekâ
letinden mevrut 30 Eylül 1338 tarihli ve 
122/4597 numaralı müzekkerenin İstida Encüme
ninden maateferruat encümenimize tevdii tezek
kür kılınmış ve Heyeti Umumiyece de Adliye

Bu gibiler hakkında tefsir mazbatasında sa
rahati kâfiye mevcudolduğundan ve bunların 
cürmü de hiyaneti vataniye cürmü âdadmda 
dâhil görüldüğünden mebhusuanh mazbatanın 
Meclisi Âlice kabulünden, Halim Efendinin 
de istifade edebileceğinden işbu evrakın da maz
bata1 dairesinde muamele görmek üzere Adliye 
Vekâletine tevdiinin tahtı karara alınması husu
sunun Heyeti Umumiyeve arzına müttefikan ka
rar verildi.
Adliye Encümeni Reisi 

Canik 
Emin

Kâtip Âza
Biga

Tahir Hamid

Mazbata Muharriri 
Kırşehir 

Müfid

Âza Âza
Diyarbekir

Haindi Sadık

OSMAN B. (Lâzistan) —  Efendim, müsaade 
buyurursanız, bu Adliye Encümeninden çıkıp 
buraya, Heyeti Celileye berayı müzakere gelen 
mazbatalar hakkında iki kelime söylemek istiyo
rum. Adliye Encümeninden çıkan mazbatalar 
ya affı tazaanmun ediyor, ya mahkûmiyeti.. İki
sinin haricinde bir şey görmedim. (Tadil de edi
lir sadaları) Evet bir de tadil. Bunların her 
ikisinin icrasına memur olan, Heyeti Aliyenizin 
umuru kazaiyede vekili bulunan Adliye Vekâleti
dir. Yani bunları infaz ve icra eden orasıdır. 
Teklifim şudur : Burada bunun müzakeresi pek 
çok zamanın ziyama sebeboluyor. Evrak Adliye 
Encümenine gitsin. Adliye Encümeninden çıkan 
mazbatalar doğrudan doğruya Adliye Vekâ
letine gitsin. Vekil Bey Adliye Encümenin
den çıkan mazbatanın hükmü ne ise onunla 
eğer mutabıksa derhal icra etsin. Değilse Mec
listen sorsun.

SALİH E. (Erzurum) — Efendiler hu
susi aflarda bazan isabet, bazan da isabet
sizlik vâki oluyor. Binaenaleyh bendeniz bu 
zat aleyhinde bâzı şeyler ihsas etmek isterdim. 
Fakat affa taraftar olduğum için seyyiatını 
tadadetmiveceğim. Mamafih şunu arz ve istir
ham ediyorum ki, bugün muhitimizde 60 bin, 
70 bin kadar fukara ve zuafa inliyor. Eğer af 
yapmak istiyorsanız halden istikbale intikal 
eden kocaman memlekette bir millet affı ya- 
pılmıyacak mı? Eğer af yapılacaksa bir millet
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affı yapılmalıdır. Şimdiye kadar memlekette 
Hükümdar afları, Sultan afları yapılıyordu. 
Bugün de millet affı yapılmalıdır. (Bravo sa- 
daları) ve bunun zamanı gelmiştir. Bunu yap
mak vazifemizdir, borcumuzdur. Çok rica ede
rim bunun hakkında bir karar ittihaz edelim.

R E lS —  Efendim, başka söz alan yoktur.. 
Adliye Encümeninin mazbatasının Adliye Vekâ
letine havalesini kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın. Kabul edildi.

3. —  Hesap Memuru Ahmed Muhtar Efen
di hakkında İstida Encümeni mazbatası

RElS — Efendim Hesap Memuru Muhtar 
Efendi hakkmdaki hükmün re f’ine dair İstida 
Encümeni mazbatası var, okuyoruz.

İstida Encümeni mazbatası
Müstedi Hesap Memuru Ahmed Muhtar 

Efendinin mabihülmahkûmiyeti düşman önün
den firar cürmü olup müstedinin sıfat ve me
muriyeti vakıası gayrimuharip bir halde bu
lunduğuna ve düşman önünden firar tâbiri 
muharip olanlar hakkında vâridolacağma na
zaran müstedi hakkında bir hatayı adlî vâki 
olduğu ve affı suretiyle bu hatanın tashihi lü
zumu Müdafaai Milliye Vekâletinden beyan 
ve işar kılınmış ve indettetkik hükmü vakiin 
kesbi katiyet etmiş olması turuku kanuniye ile, 
kabiliyeti tetkikıyesini ref ’ etmiş olduğuna bi
naen müstedinin mahkûmiyeti vakıasının ref ’i 
zımmında işbu evrakın Heyeti Umumiyeye tak
dimine karar verildi.

19/23 Teşrinisani 1338 
İstida Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Erzurum Mebusu Kayseri
Mustafa Durak Osman

Âza Âza
Muş Kângın

Abdülgani Ziya

îtö&BİL Ef. (Karahisarı Sahib) — Bu hü
küm hangi mahkemeden çıkmış, Divanı Earb- 
den mi, Iştiklâl mahkemesinden mi, yoksa ma- 
hakimi âdiyeden mi? Burası meçhul...

AVNİ B. (Saruhan) —  Bendeniz de şunu 
anlamak isterim: İstida Encümeninin ref'i mah
kûmiyeti hakkında karar ittihazma salâhiyeti 
var mı?

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) —  Avni Be- 
yin buyurdukları gibi İstida Encümeninin ref”.

hüküm hakkında karar ittihaz etmeye salâhi
yeti yoktur. Adliye Encümenine gitmesi lâzım
dır.

REİS —  Efendim, mazbatanın Adliye Encü
menine havalesi teklif olunuyor. Adliye Encü
menine havalesini kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın. Kabul edilmiştir.

4. —  Kütahya Jandarma Yüzbaşısı Nuri 
Efendinin istidasına dair Adliye Encümeni maz
batası

REİS —  Kütahya Jandarma Yüzbaşıların
dan Nuri Efendi hakkında Adliye Encümeni 
mazbatası okunacak.

Heyeti Umumiyeye
İstiklâl mahkemesi karariyle mahkûm edil

miş olan Kütahya Jandarma Yüzbaşılarından 
Nuri Efendi tarafından verilip münderecatı ia- 
dei muhakeme talebini havi olan istida Heyeti 
Umumiyeden bilhavale Adliye Encümeninin 
29 . X . 1338 tarihli içtimaında mütalâa olundu.

Mumaileyhin aynı talebi mutazammm ola
rak mukaddema Meclisi Âliye takdim edilip A d
liye Encümenine havale edilmiş olan istidası 
Adliye Encümeninin neticei mütalâasını havi 
mazbataya raptan Heyeti Umumiyeye takdim 
ve ruznamei Meclise ithal olunarak derdesti 
müzakere bulunmuş ve bu kere Encümene tev
di buyurulmuş olan merbut istida esas itibariy
le talebi sabıkı tekrardan ibaret bulunmuş ol
duğundan her ikisinin birleştirilerek müzakere
sinin intacı için Heyeti Umumiyeye takdimine 
müttefikan karar verildi.
Adliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri

Canik Kırşehir
Emin Müfid

Kâtip Âza Âza
İsparta Biga Kırşehir
Tahir Hamid Sadık

Âza Âza
Karahisarı Şarki Karahisarı Sahib

Âza Âza
Kayseri İçel

Sabit Ali

REÎS — Efendim bu mazbata ref’i hükmü 
mutazammm değildir. Yalnız ruznameye alım
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ması hakkında Heyeti Celileee iki defa karar 
verilmiştir.

HACI T AHİR Ef. (Isparta) —  Diğer evrak 
ile birleşsin... Hacet yok..

REİS —  Efendim, ekseriyet kalmadı müsa

ade ederseniz on dakika teneffüs edelim.

On dakika teneffüs edilmek üzere celseye 
nihayet verildi.

Hitamı Celse; saat: 2,55

İ K Î N C İ  C E L S E
Bed’i müzakerat; saat: 3,05 

REİS —  Reisisani Ali Fuad Paşa Hazretleri 

KÂTİPLER : Mahmud Said Bey (Muş), İbrahim Bey (Mardin)

REİS —  Celseyi açıyorum efendim. (Yokla
ma yapılsın sesleri) (Ardahan dairei intihabi- 
yesinden yoklama icrasına başlandı)

EDHEM FEHMİ B. (Menteşe) —  Ekseriyet 
'hâsıl oldu; vakit zayi etmiyelim efendim. (Ek
seriyet var, sesleri)

REİS —  Efendim, ekseriyet vardır. Müza
kereye başlıyoruz.

HAKKI HAMİ B. (Sinob) — Efendim, Kü
tahya Jandarma Yüzbaşılarından Nuri Efendi 
hakkında İstiklâl mahkemesi tarafından veri
len hüküm üzerine birkaç defa Meclisi Âlinize 
müracaat ediyor. En son müracaatı üzerine 
«Adliye Encümenince ittihaz edilmiş olan ka
rarla tevhideıı müzakere edilmek üzere evrakı 
Meclisi Âlinize tevdi kılınmıştır.» tarzında 
ikinci bir mazbata ile Adliye Encümeni bu ev
rakı göndermiştir. Bendeniz, evvelki ve şimdi
ki mazbatalardan bahsetmiyeceğim. Yalnız Nu
ri Efendiye isnadedilen cürümle, mahkûm ol
duğu tarihe nazaran geçen sene Meclisi Â ’ iniz 
tarafından - Kânunevvelde zannederim - sâdır 
olan bir A f Kanunu ve o A f Kanununda vâki 
olan tereddüde binaen, Adliye Vekâletinden vu- 
kubulan istifsar üzerine cevaben ve tef siren bu
radan çıkan tefsirle Nuri Efendi, affın dairei 
şümulü dâhiline girmiştir. Maateessüf her neden
se şimdiye kadar bu A f Kanunundan istifadesi ci
hetine gidilmemiş ve elyevm mevkuf bulunuyor. 
Onun için yapılacak muamele, müstedinin aftan 
istifade etmesi lâzımgeleceği beyaniyle evrakı

Adliye Vekâletine tevdiden başka yapılacak bir 
şey olmadığından bu veçhile Adliye Vekâletine 
tevdiini bendeniz teklif ediyorum.

REİFİK ŞEVKET B. (Saruhan) —  Efendim 
Meclisi Âlinizi işgal eden ve mukaddema yapılan 
tefsiri teyit mahiyetinde bulunan bâzı işler var
dır ki, bendeniz bugün için bunlarla iştigali za
it görüyorum. Çünkü bu hakikatte tefsir edil
miş bir şeydir. El’an müzakeresi zait olan iıiya- 
neti vataniye mücrimlerinden bir kısmının affı
na dair olan Kanununun tatbikatında görüien 
müşkülât dolayısiyle, Heyeti Muhteremenize ben
denizin zamanı vekâletimde, tefsiren tamim edil
mek üzere bir tezkere gelmiş ; müzakere netice
sinde-bâzı müstasnaiyattan sarfınazar - İstiklâl 
mahkemesi, tarafından mahkûm olan bâzı zeva
tın, mahkûminin aftan istifade edecekleri uzun 
bir esbabı mucibe ile tefsiren ve tamimen ka
bul edilmişti. O tarihten bu tarihe kadar o zatın 
da istifade etmesi lâzımgelirdi. Bununla beraber, 
Salih Efendinin isminden bahsettiği Abdülha- 
lim Efendinin de affı lâzımgelirdi.

SALİH E f (Erzurum) —  Daha nice adamlar 
var.

REFİK ŞEVKET B. (Devanda) —  Binaen
aleyh Adliye Encümeninin, bu hususta karar it
tihaz etmesi bile bendenizce doğru değildir. A f
tan istifade etmesi hakkmdaki bir karara binaen, 
her halde aftan istifade edeceğini bildirmek lâzım* 
gelirdi. Onun için bu yüzbaşının da aftan istifa
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de etmesinin lâzımgeldiği kanaatini Heyeti Celi* 
lenize arz ediyorum.

ADLİYE VEKİLİ RÎFAT B. (Kayseri) — 
Efendim muhterem arkadaşımız Refik Şevket 
Beyefendinin buyurdukları gibi, zamanı vekâlet
lerinde bir defa değil, iki defa tefsir istemişler
dir. O tefsirleri ben kâfi görmediğim için üçün
cü bir tefsir maksadiyle Meclisi Âliye maruzatta 
bulundum ve Meclisi Âlinizin Adliye Encümeni 
uzunuzadıya tetkikatta bulundu ve Heyeti Umu- 
miyeye sevk etti. Maiûmuâlileri, Heyeti Celileniz 
o tefsiri pek vâsi surette istiklâl mahkemeleri 
mahkûmininin istifade etmesi için tekrar Adliye 
Encümenine iade etti. Adliye Encümeni de maz
batasını yaptı. Ruznameye o mazbata ithal edildi. 
Tensip buyurursanız tekrar müzakeresi için müs- 
tacelen ruznameye ithal buyurunuz.

SALlH Ef. (Erzurum) —  Kanun sarih idi.

ADLİYE VEKİLİ RÎFÂT B. (Kayseri) — 
Hiç sarih değildir. Nitekim Meclisi Âli tereddüd- 
etmiştir, Zaten Meclisi Âli bu kanunun müza
keresini kabul etmişti.

RElS —  Efendim bu bapta «öz istiyen yok. 
Bir takrir var okuyalım.

Evvelemirde müzakerenin kifayetini kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiş
tir.

Kiyaseti Celileyc
Müzakere kâfidir.
Nuri Efendiye isnadolunan cürmün tarihi is

nadından muahharan sâdır olan A f Kanunundan 
istifadesi mahiyeti cürme nazaran pek tâbi! bu
lunduğundan olveçhile aftan, istifâdesini temin 
emrinde Adliye Vekâletine işbu evrâkıtı tevdii
ni teklif eylenin.

16 feânüfiümrVöl 1338
Sinöb

Hakkı Hami

REİS — Efendim Hakkı Hami Beyin bu tak
ririni kabul edenler lütfen âÖerihİ kaldırsın. 
Kabul edilmiştir.

Efendim affa mütaallik mazbatalar bitti. 
Şimdi ruznamey’e geçiyoruz. Ruzukme&iZal Va
ridat hâkkındaki Kanun yârdir.

ŞER’ÎYE VEKİLİ VEHBÎ Ef. (Konya) 
— Reis Paşa, Evkafın avansı Var, iki madde
liktir. Bunun iptidaen müzâkeresini Mâliye 
Vekili de kabul ediyor.

5. — Evkaf İdaresinin hidematı umumiyesi 
için avans itasına dair kanun lâyihası ve Muva- 
zenei Maliye Encümeni mazbatası

5/12/1338
T. B. M. M. Riyaseti Celilesine

Senei baliye Martından Kânunuevvel gayesi
ne kadar Evkaf Vekâleti hidematı umumiyesi 
için 778 118 lira avans itası hakkında tanzim ve 
İcra Vekilleri Heyetinin 5/12/1338 tarihli içti- 
mamda kabul edilen lâyihai kanuniye ile esbabı 
mucibe lâyihası sureti musaddakası leffen tak
dim kılınmıştır, ifayı muktazasiyle neticesinin 
işarına müsaade buyurulmasım istirham eylerim 
efendim.

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
icra Vekilleri Heyeti Reisi 

Hüseyin Rauf

Esbabı mucibe lâyihası sureti :
1338 senesi Martından itibaren senei mez- 

kûre Kânunuevvel gayesine kadar Evkaf Vekâ
leti muamelât ve hidematı umumiyesinin ifası 
için yedi yüz yetmiş sekiz bin yüz on sekiz lira
ya ihtiyacolup bundan beş yüz elli altı bin lirası 
merkez ve vilâyatı sairenin on aylık ve seksen 
beş bin altı yüz on sekiz lirası vilâyatı müstâh- 
lâsanm dört aylık ve yüz seksen altı bin beş yüz 
lirası da mülga nezarette tatili faaliyet eden 
devair memuriniyle maamülhakat İstanbul vi
lâyetinin iki aylık maaşat ve vazaif ve masarifi 
sairei zaruriyesine aidolduğundan salifüzzikir 
yedi yüz yetmiş sekiz bin yüz on sekiz liranın 
sarfına lüzum görülmüştür.

5 . 12 . 1338
Umuru Şer’iye ve Evkaf Vekili 

Mehmed. Vehbi

Evkaf Vekâletinin hidematı umumiyesi için 
778 118 lira avans itasına dâir Kânun

MADDE 1. —  1338 senesi Martında Kânu
nuevvel gayesine kadar Evkaf Vekâleti mua
melât ve hidematı umumiyesine mufktazi yedi 
yüz yetmiş sekiz bin yüz on sekiz liranın Ev
kaf Vekâletinin umumi bütçesinden maihsubu 
icra olunmak üzere avans olarak sarfına Umu
ru Şer’iye ve Evkaf Vekili memurdur.

MADDE 2. — Mülga Evkaf Nezâreti me
murini maaşatiyle maamülhakat İstanbul ve Vi-
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lâyâtı müstalılasai saire maaşat ve sarfiyatı 
da işbu avanstan mahsub edilecektir.

MADDE 3. —  Evkaf Vekâletine ait varida
tı mütenevvia işbu on ay zarfında kavanin ve 
nizamatı mâhsusasma tevfikan eilbayet ve tah
sil olunacaktır.

MADDE 4. —  İşbu kanun Mart 1338 ipti
dasından itibaren muteberdir.

MADDE 5. —  İşbu kanunun icrayı ahkâ
mına Umuru Şer’iye ve Evkaf Vekili memur-
dür.

5 . 12 . 1338
Türkiye Büyük Millet Şer üye Vekili
Meclisi icra Vekilleri Veltbi

Heyeti Reisi 
Hüseyin Rauf

Müdâfaai Milliye Adliye Vekili
Vekili Rifat

Kâzım
Hariciye Vekâleti Maliye Vekili

Vekili Hâşan Fehmi
Hüseyin Rauf
Maarif Vekili Nafıa Vekili

Safa Feyzi
İktisat Vekâleti Sı'hOıiye ve Muaveneti

Vekili içtimâiye Vekâleti
Feyzi Vekili

Dr. Tevfik Rüşdü
Erkânı Harbiyei Umumiye Vekâleti Vekili

Kâzım
Muvazene! Maliye Encümeni mazbatası 

1338 senesi Kânunuevveli gayesine kadar Ev
kaf Vekâleti hidematı umumiyesi için yedi yüz 
yetmiş sekiz bin yüz on sekiz liranın avans ola
rak sarfına mezuniyet verilmesi hakkında İcra 
Vekilleri Heyetinden mevrut ve Meclisi Âliden 
encümenimize muhavvel 5 . X II . 1338 tarihli 
ve 2041 numaralı lâyilıai kanuniye ledettetkik 
teklifi vâki esas itibariyle kabul ve ancak işbu 
avansın sureti sarfı ve şekli tatbiki tavzih edil
mek üzere lâyiha tevsian ve tadilen tanzim kılın
mış olmakla berayı tasdik Heyeti Celileye tak
dim kılındı.

Reis Mazbata Muharriri Kâtip 
Gâziahteb Hakkâri Yozgad
Ali Cenani Bulunmadığı Feyyaz Âli 

Âza Âza Âza
Çorum Erzûrühı Okunamadı
İsmet Asım Vüsfi

Evkaf Vekâletinin hidematı umumiyesinin ifası 
için avans itasına dair Kanun

MADDE 1. —  1338 senesi Martından itiba
ren Evkaf Vekâleti hidematı umumiyesinin ifa
sı için yedi yüz elli bin liranın avans olarak sar
fına mezuniyet Verilmiştir.

MADDE 2. —  işbu avans sarfiyatı mer
kez, mülhakat, vilâyatı müstahlasa ve İstan
bul için Muvazenei Maliye Encümenince tesbit 
edilmiş ve edilecek fusul ve mevadda tatbik olu
nacaktır.

MADDE 3. —  İstanbul ve mülhakat devairi 
vakfiyesinde bilfiil istihdam edilen memurin 
maâşatı ve devair masarifiyle bilûmum müesse- 
satı vakfiye, cevami, ve medarisin maaş ve 
masarifi Teşrinsani ve Kânunuevvel aylarında 
tam ve avans olarak sarf olunacaktır.

MADDE 4. —  Mülga devairi nezaret memu
rininden açıkta kalanlara bir defaya mahsus 
olarak nısıf maaş ve nısıf tahsisatı fevkalâde ita 
edilir.

MADDE 5. —  Evkaf Vekâletine ait varidatı 
mütenevviamn kavanini mahsusasma tevfikan 
cibayetine kemakân devam olunur.

MADDE 6. —  işbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren meriyülicradır.

MADDE 7. —  işbu kanunun icrayı ahkâmı
na Şer’iye ve Evkaf Vekili memurdur.

REÎS —  Efendim bu kanunun heyeti umu
miyesi hakkında söz istiyen var mı? (Hayır sa- 
daları) O haldS maddelere geçilmesini kabul bu
yuranlar, lütfen ellerini kaldırsın... Kabul edil
miştir.

(Birinci madde tekrar okundu.)

RE IS —  Bu madde hakkında söz istiyen var 
mı? (Hayır sâdallan) O halde maddeyi aynen 
kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... Aynen 
kabul edilmiştir.

(Ikinei madde tekrar okundu.)
REtS —  ikinci madde hakkında söz istiyen 

var mı? (Hayır »adaları)
İkinci maddeyi aynen kabul edenler lütfen 

ellerini kaldırsın... Aynen kabul edilmiştir.
(Üçüncü madde tekrar okundu.)
RElS —  Efendim üçüncü madde hakkında 

söz istiyen var m-ı? (Hayır sadaları)
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ö  halde üçüncü maddeyi kabul edenler lüt
fen ellerini kaldırsın... Aynen kabul edilmiştir.

(Dördüncü madde tekrar okundu.)

REİS —• Bu madde hakkında söz istiyen var- 
mı?

NEBİ ZADE HAMDI B. (Trabzon) —  Dör
düncü maddeye lüzum yoktur. Çünkü İstanbul’
da açıkta bulunanlar yalnız Evkaf Nezaretinin 
memurları değildir. Diğer nezaretlerin de me
murları vardır. Bunlar için umumi bir şey yap
mak lâzımdır. Evkaf Vekâleti bütçesine ayrıca 
bir şey ilâve etmek doğru değildir.

ŞER’lY E  VE EVKAF VEKÎLÎ VEH
Bİ Ef. (Konya) —  Efendim müsaade buyu
run. Zannedersem beyefendinin telâkkisi yanlış
tır. Evkaf bütçesi ayrıdır. Bunun bütçesi nasıl 
ki, Muvazenei Umumiyeye dokunmaz, ondan ay
rı ise burada da onu ayniyle zikretmek lâzım
dır. Çünkü bütçeleri ayrıdır.

NEBlL Ef. (Karahisârı Sahib) — Hoca Efen
dinin söyledikleri bir nokta vardır k i; bunların 
alacağı tahsisatın muhtassunlehine sarf edilme
si lâzımdır. Çünkü bu, Muvazenei Umumiyeden 
hariçtir. Hamdi Beyin itirazları hiç vârit değil
dir. (Reye sesleri)

NEBlZADE HAMDI B. (Trabzon) —  Efen
dim Evkaf Vekâleti memurları, Muvazenei Umu
miyeden maaş alacak memurlardan ayrı bir 
muameleye tâbi olacaklar mı? (Hayır sadaları)

ŞERl ’YE VE EVKAF V E K lL l VEHBİ 
Ef. — O muamele ayrı, bu ayrı, bütçesi ayrı
dır.

N EBlZADE MAHDI B,. , (Trabzon) — 
Bütçesi 'ayrı.. Faikat orada tahsis ediliyor ki 
bunlara nıısıf maaş verMe eriktir, şu tarzda 
nısıf maaş, nısıf' tahsisat verilecektir, deniyor. 
Yoksa Muvazenei Umumiyeden maaş alanlar
dan ayrı muamele mi göreceklerdir?

RE tS — Efendim, madde hakkında başka 
söz istiyen var mı? (Hayır sadaları) Elimizde 
bir tadilname de yok.. Maddeyi aynen reyi âli
nize vaz’ediyorum. Kabul edenler lütfen elle
rini kaldırsın. Madde aynen kabul edilmiştir.

(Beşinci maldo tekrar okundu)
REÎS — Beşinci madde hakkında söz isti

yen var mı? (Hayır sadaları) Beşinci maddeyi 
aynen kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. 
Madde aynen kabul edilmiştir.

(Altıncı madde tekrar okundu)

RElS —  Efendim bu madde hakkında söz 
istiyen var mı? (Hayır sadaları)

Efendim maddeyi aynen kabul edenler, lüt
fen ellerini kaldırsın. Madde aynen kabul edil
miştir.

(Yedinci madde tekrar okundu)
RElS — Efendim bu maddeyi kabul eden

ler lütfen, ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir.
Efendim, heyeti umumiyesini tâyini esami 

ile reye koyacağız. Lütfen reylerinizi'istimal 
buyurunuz.

6. —  7 Mayıs 1337 tarihli Gümrük Tarife
sine zeylölarak tanzim olunan kanun lâyihası, 
Akarat Vergisinin tezyidi hakkında kanun lâyi
hası, âşar hissei ianesi ve küsuratı munzamma 
hakkında kanun lâyihası, Zonguldak kömürle
rinden İhracat Resmi alınmamasına dair kanun 
lâyihası ve Karahisarı Şarki Mebusu Mustafa 
Beyin, âşar mültezimlerinden edayı deyneden- 
lerin emlâki merhuneleri hakkmdaki 29 Eylül 
1336 tarihli Kanun hükmünün temdidine dair 
kanun teklifi (2/485), Karesi Mebusu Abdül- 
gafur Efendi ile arkadaşlarının Varidatı ffusu- 
siyei Vilâyatm Muhasebei hususiyelerce tahsil 
ve kabzı hakkında kanun teklifi (2/406) ve Kü
tahya Mebusu Cemil Beyin; Ziynet Eşyası Ka
nununun mevkii meriyetten r e f i  hakkında ka
nun teklifi (2/541), Aydın Mebusu Tahsin Be
yin, Yunanistan’dan ithal edilen zeytinlerden 
alınan Gümrük Resminin zeytin yağlarından 
alman Gümrük Resmi derecesine iblâğına dair 
kanun teklifi (2/538) Gümrük Kanununun 84 
ncü maddesini muaddil kanun lâyihası ve Mu
vazenei Maliye Encümenince tanzim kılman 
mevaddı kanuniye.

RElS —  Şimdi efendim müsaade buyurur
sanız varidat hakkmdaki lâyihai kanuniyenin 
müzakeresine başlıyoruz.

Müsakkafat Vergisi ve Ağnam Resmiyle güm
rük tarifesinin tadiline ve ecnebi tömbekileri 
beyiye ve İstihlâk Resmine dair kanun lâyihası

Madde 1. —  14 Haziran 1326 tarihli Kanun 
mucibince müsakkafat ve bu hükümde bulunan 
arsalara mukadder İradı gayrisâfiler bin üç yüz 
otuz dokuz seu£$İnd$u itibaren ikametgâh olarak 
istimal edilen müsakkafatta üç ve ticaretgâh ola
rak kullananlarda altı misil itibar edilerek ver
gileri ona göre tahakkuk ettirilir.
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î  : İ57 16.12.1338 C : 2
Madde 2. — 2 Temamız 1302 tarihli Emlâk 

Vergisi Nizamnamesi cari olan mahallerde mü
sakkafat ve musakkafat hükmünde olan arsalarla 
foilâd ve kasabaıt civarında bulunan daimî sebze 
bahçelerinin tahrir kıymeti bin üç yüz otuz do
kuz senesi Martı iptidasından itibaren altı misli
ne iblâğ olunmuştur. Ancak 1332 senesiyle onu 
takibedeu senelerde tamamen veya kısmen tadil 
ve ferağ muamelesi görmüş olanların kıymetlerine 
vukubulan zamaim kıymeti muharrerci sabıkının 
altı mislinden noksan ise altı misline iblâğ olu
nur. 1331 senesinden sonra müeeddeden inşa edil
miş olan emlâkin tadil komisyonlarınca takdir 
edilmiş olan 'kıymetlerine zamaim icra edilmez. 
1339 senesinden itibaren bilumum küsuratı mun
zamıma alınmaz.

Madde 3. —  Ticaretgâh olarak istimal edilen 
müsakkafat ile arsalardan ve sükna olmak üzere 
tamamen veya kısmen kiraya verilmiş olan hane 
ve apartmanlardan birinci madde mucibince tes- 
bit olunan kıymetler üzerinden binde on, mesken
lerden binde beş ve kabili istifade olmıyan arsa
lardan binde dört vergi istifa edilir.

Madde 4. —  Mevaddı sâlife mucibince tahak
kuk ^ettirilecek vergi tahsilâtınm rubü munase- 
feten belediyelerle vilâyat idarei hususiyel erine 
verilir.

Madde 5. —  Sekiz misil olarak istifa edilmek
te bulunan Ağnam Resmi aslîsi bin üç yüz otuz 
dokuz senesi Martından itibaren beş misline ten
zil olunacak ve küsuratı munzamma dahi resmi 
asliden istifa edilecektir.

Madde 6. —  7 Mayıs 1337 tarihli Kanuna 
merbut (d) cetveline muharrer eşya ve mevaddın 
ithali memnuiyeti ref'edilerek mezkûr kanuna 
merbut (b) cetveline ithal edilmiştir, (d) cetve
linde muharrer eşyadan işbu kanunun tarihi neş
rine kadar olan gümrüklerce müsadere edilip 
elyevm mevcut bulunanlar on beş misil resim isti
fa olunarak eshabma iade kılınır.

Madde 7. —  Alelûmum devairi Devletin eşhas 
zimmetindeki bilcümle matlûbatım tahsil ve ledeli- 
cap alâkadaran aleyhine mahakimi aidesi nezdiıı- 
de ikamei dâvaya Maliye Vekâleti salâhiyettar- 
dır.

Madde 8. —  Vilâyatı müstahlasada fcablel is
tirdat ihale edilen aşar mültezimlerinin Düyunu

Umumıiyeye verdikleri senedat muteberdir. Tafca- 
siti muayenesinde zimmetlerini tediye etmiyenler 
hakkında mahakimce takibatı kanuniye icra ve 
zimmetleri usulü dairesinde tahsil edilir.

Madde 9. —  Düyunu Umumiyece ecnebi töm
beki bayilerinden cibayet edilmekte olan Beyiye 
Resmine harb karşılığı olarak dört misli daha 
zammolunmuştur.

Madde 10. —  Hariçten ithal olunan tömbeki
lerin beher kilosundan İthalât Resmine zimmeten 
kırk kuruş İstihlâk Resmi istîfa olunur.

Madde 11. —  14 Haziran 1326 tarihli tahriri 
Müsakkafat Kanunu ve 2 Temmuz 1302 tarihli 
Emlâk Vergisi Nizamnamesi ile 27 Teşrinisani 
1336 tarihli Ağnam ve 7 Mayıs 1337 tarihli Güm
rük Resimleri hakkmdaki kanunların işbu kanu
na mugayir ahkâmı mülgadır.

Madde 12. — İşbu kanun tarihi neşrinden iti
baren meriyyülicradır.

Madde 13. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına, 
Maliye Vekili memurdur.

Müsakkafat Vergisi ve Ağnam Resmiyle Güm
rük Tarifesinin tadiline ve 15 Ağustos 1336 ta
rihli Kanunun ilgasına ve memaliki müstahlasa 
Aşar muamelâtına ve Aşar mültezimlerinden 
edayı deynedenlerin emlâki merhune ve müte- 
fevvizalannın iadesine ve Aşar Nizamnamesine 
ve vilâyetlerin hissei menafi ve masarifina ve 
tömbekiler beyiye ve İstihlâk Resmine ve 9 Kâ
nunuevvel 1338 tarihli Avans Kanununa bir 

madde ilâvesine dair Kanun

MADDE 1. —  14 Haziran 1336 tarihli Ka
nun mucibince müsakkafat ve bu hükümde bu
lunan arsalara mütedair iradı gayrisâfiler bin 
üç yüz otuz dokuz senesinden itibaren ikamet
gâh olarak istimal edilen müsakkafatta üç ve ti
caretgâh olarak kullanılanlarda altı misil itibar 
edilerek vergileri ona göre tahakkuk ettirilir.

NECÎB B. (Mardin) —  Reis Bey, Kavanini 
Maliye Encümeni tarafından tanzim edilmiş mu
addel bir şekil vardır. O da okunsun.

MALİYE VEKİLİ HAŞAN FEHMİ B. 
(Gümüşane) —  Emlâk Vergisi halen iki esasa 
göre, iki kanun ile cibayet olunur. Birisi tahri
ri müsakkafat Kanunu ki, tahriri icra edilen ma
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hallerde tatbik olunur. Bu da İstanbul, İzmir, 
Trabzon’dur. Diğeri tahriri icra edilmiyen ma
hallerdir ki; oralarda Atik Emlâk Nizamname
si caridir. Buralarda da Emlâk Nizamnamesine 
göre Müsakkafat Vergisi eibayet olunur. Malû- 
muâlileri tahriri icra edilen mahallerde iradı 
gayrisâfi üzerinden vergi eibayet olunur. Tah
riri icra edilmiyen mahallerde de kıymeti üze
rinden binde dörtten ona kadar muhtelif kısım
lar üzerinden vergiler alınır. (Tashihat nerede? 
sesleri) Dördüncü maddeden başlar, bir de em
lâk hükmünde arsalar ve saireler vardır. Bal
kan Harbinden sonra 1330 senesinde bütçe açığı 
karşılığı namiyle yüzde elli nispetinde Emlâk 
Vergilerine zamaim icra edildi. Ahiren de muh
telif kanunlarla küsuratı munzamına namiyle 
belediye ve devairi hususiye hisseleri zammolun- 
du. Harbi Umumi içerisinde 1334 senesinin ni
hayetinde neşredilen bir kanunla bütçe açığı ve 
teçhizat hisseleri lâğvolunarak bunun yerine aka- 
ara yüzde üç yüz, meskenlere yüzde seksen bir 
nispetinde zamaim icra edildi. Fakat bu zama
im icra edilirken hiçbir istisna kabul edilmiye- 
rek iki kayda müsteniden eibayet edilen vergi
lerle 1332 senesinden sonraki rayice ve kıymet
lere göre; yani altınla evrakı nakdiye arasında
ki farkı azîm husule geldikten sonra: ferağ, in
tikal, müceddeden inşaat veya tamirat veyahut 
tashihi kayıt suretiyle o senenin rayicine göre 
tesbit edilen kıymet üzerinden alman vergilere 
dahi yüzde 300, mesken ise yüzde 81 nispetinde, 
aynı surette vergi zammedildi. Ahiren bizce 
keenlemyekün hükmünde kalacak olan İstanbul 
Kararnamesiyle malûmuâliniz bu vergilere icra 
kılınan zamaim yüzde yedi yüz nispetindedir. 
Emlâk Vergisinin nispetleri, küsuratı munzam
ma ve muhtelif namlarla yapılan zamaimle için
den çıkılmaz bir hale geldi. Ve emlâk üzerinden 
alman, gerek eski Emlâk Nizamnamesine tevfi
kan tahrir icra edilmiyen mahallerdeki emlâkten 
1270, 1280 tarihlerinde veyahut 1326 ya kadar 
tahrir icra edilmiyen mahallerdeki kuyudu ati- 
kaya nazaran alman vergi ile tahrir icra edildik
ten sonra kıymetleri artmış ve aynı zamanda 
1332 senesinden sonra evrakı nakdiye ile altın 
arasındaki fiyatların piyasaya olan tesiri azîmi 
de 1332 senesinden bugüne kadar arz ettiğim gi
bi her hangi bir sebepten dolayı tecdit kaydedil
miş olan emlâke de müsavi derecede yani yüze

üç yüz, mesken ise yüzde seksen bir nispetinde 
yapılan bu zamaim o kadar büyük bir adaletsiz
lik, o kadar büyük mütebariz bir haksızlık hu
sule getirmiştir ki; aynı kıymet, aynı sistem ve 
aynı mahiyette olan ve hattâ bir şehirde, bir so
kakta karşı karşıya bulunan iki hane arasında 
yalnız inşaat zamanının veya intikal ve kayıt 
tarihlerinin tehalüf etmesinden dolayı birinin 
verdiği elli kuruş vergiye göre diğeri 2 000 ku
ruş gibi fahiş ve azîm bir haksızlık mevcuttur. 
Bunların müsaadenizle misallerini de birer birer 
izah edeyim.

Düşündük ki, bu lâyilıai kanuniye ile tahrir 
icra edilen ve edilmiyen mahallerdeki Emlâk 
Vergilerinin üzerlerindeki bütün bu küsuratı 
munzammaları kaldıralım ve kaldırdıktan sonra 
bunların 1332 senesinden sonra tadil görmüş 
olanlar, ki artık kıymeti sahih ve sabitini almış
tır, bunlar üzerine hiçbir zamaim icra etmiye- 
lim. Ondan evvelki kayda tâbi olanlar, ki altın 
kaydı esasına göredir. Bundan dolayı hâsıl 
olan boşluğu taksir ve onunla imlâ edelim. On
ların kıymetlerini bir derece yukarıya kaldıra
lım. Tadil görmüş olanların üzerinden zama- 
imi kaldıralım, atalım. Mümkün olduğu kadar 
vergiyi adalete takribedecek bir dereceye geti
relim. Bu esasa göre Muvazenei Maliye ve Ka- 
vanini Maliye Encümenlerinde uzunuzadıya tetkik 
ve tahlil neticesinde tanzim edilen lâyihai kanu
niye ile ortaya bir şekil getirilmiştir. Kavani- 
ni Maliye Encümeninin tanzim ettiği en son 
bir şekil vardır. Mezkûr encümen; Muvazenei 
Maliye Encümeninin birinci, ikinci maddeleri
ni aynen kabul etmiştir. Üçüncü ve dördüncü 
maddelerinde ııfak bir tadil yapmıştır, ki bir 
fıkra veya kelime tebdilinden ibarettir.

O maddelere gelince : Kavanini Maliye En
cümeninin noktai nazarı da o tadilııameden an
laşılır. Binaenaleyh tahriri . umumiye bugün 
başlasak yirmi seneden evvel bunun ikmaline 
imkân olamadığına ve olamıyacağma göre uzun 
müddet daha Emlâk Vergisi üzerindeki müte
bariz haksızlığı temadi ettirmektense bunu 
mümkün olduğu kadar çok olanları tahfif, bir 
dereceye kadar az olanları da bir nispeti âdile- 
ye irca için kayıt üzerinde ıslahat yapacak bir 
lâyiha tanzim ve ihzar ederek Meclisi Âlinize 
sevk ettik.
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Bu lâyihanın diğer mevaddı da Ağnam 
Vergisine taallûk eder. Malûmjıâliniz Ağnam 
Vergisi; biz bunu mukavemeti mâliyemizi te
min için (8) misline iblâğ ettik. Halbuki bu 
Besim ile Ağnam saklanmıyacak bir hale gel
miştir. Yalnız çiftçiler ihtiyacatı ruzmerrele- 
rini tedarik edebilmek için belki birkaç ağnam 
safchyabiliyorlar. Yoksa ticaret kasdiyle mem
lekette hiçbir tüccar ağnam saklıyamıyor ve bu 
Resim ile ağnam saklamakta hiçbir faide hâsıl 
olmuyor. Bunu mâkul ve mutedil bir şekle ge
tirmek lâzımdır.

Diğer mevad, tâli mevaddır. Bunları her 
maddenin sırası geldiğinde izah edeceğim. Yal
nız Aşar bakayalarının affı hakkında bundan 
bir sene evvel kabul buyurduğunuz bir Kanun 
vardır. 1336 - 1337 seneleri Aşarının bakaya
sından 1339 senesi nihayetine kadar borçları 
tesviye ettikleri takdirde faizlerinin affı hak- 
kındûki Kanunun 1339 senesi nihayetine kadar 
temadisini teklif edeceğim. Tensip buyurursanız 
zaten heyeti umumiyesi hakkında Çarşamba gü
nü başlıyan müzakerede bir kısım malûmat arz 
etmiştim. Şimdi maddelere geçelim. Maddelerde 
daha esaslı malûmat arz ederim.

REFİK ŞEVKET B. (Samhan) —  Efendim 
bunlar kabul edildiği takdirde vâridatı Devlet 
nasıl olacak? Bunlardan ne suretle faide memul
dur?

MALİYE VEKİLİ HAŞAN FEHMİ B. — 
Efendim; maddelerde ayrıca arz edeceğim. Ağ
namdan ne hâsıl olacak, bu vergilerden ne hâ
sıl olacak? Bunu maddelerde birer birer izah 
edeceğim.

OSMAN KADRİ B. (Muş) — Söz istiyorum.
REİS —  Efendim heyeti umumiyesi hakkın

da mı söyliyeceksiniz ?
OSMAN KADRİ B. (Muş) — Evet...

MALİYE VEKİLİ HAŞAN FEHMİ B. — 
Heyeti umumiyesi hakkında birinci maddede 
söyliyebilirdi.

OSMAN KADRİ B. (Muş) —  Efendim bu 
kanunun heyeti umumiyesi hakkında yeni bir 
çıban deşmiş olacağım. Bendenizi iki üç senelik 
derin sükûta icbar eden sebepler ahvali harbi- 
yenin zaman zaman inkişaf eden vaziyetleri idi. 
Bu vaziyetler karşısında anlatılacak her hangi 
bir derdin mânâsız olduğuna hâsıl olan kanaat 
sükûtuma yegâne saiktı. Fakat hamdolsun sulh

oldu, olacak. Memleketlerimize avdet ederken 
yaralarımıza derman bulmuş olarak dönmek ne 
büyük bahtiyarlık, ne büyük saadettir. Arka
daşlar Harbi Umumi memleketlerimizi bilhassa 
Hakkâri, Van, Muş, Bitlis, Bayezid, Erzincan 
livalarını öyle sarsmıştır ki, (Bilhassa kaydını 
ilâve ediniz, besleri) öyle bir sarsmıştır ki, onun 
safahati fecaatengizini tahlil etmek ancak ma
hallinde tetkik etmekle kabil olabilir. Arkadaş
lar! Zannetmeyiniz ki, orada hükümran olan 
a'lâm ve ıztırap bugün vilâyatı Garbiyedeki âlâm 
ve ıztırap onun yüzde biri olur. Affınıza güve
nerek israf ettiğim vaktinize müteessir olmıya- 
cağım Müsakkafat Kanunu denilince...

ŞEVKET B. (Bayezid) — Bizde müsakka
fat yok ki, vergisini verelim.

OSMAN KADRİ B. (Devamla) — Arz ede
yim efendim. Müsakkafat denilince hatırınıza 
güzelim mağazalar, muhteşem binalar gelir. Ora
larda ise güzel mağazalar şöyle dursun, mesken
ler birer kulübe, evler birer kümestir. Ankara’
da, Konya’da, İstanbul’da, Trabzon’da tatbik et
tiğimiz kanunların aynı oralarda earidir. Bura
larına ev, mağaza demek için biraz fazla düşün
mek lâzımdır. Ve Müsakkafat Vergisinden fazla 
vergi alınmak için de hiç şüphe etmiyorum ki, 
iktidarlarını bilirler. Üç yüz, beş yüz lira ser
mayeli bir tüccarımız bugün maatteessüf yok
tur. Muhteşem bir çiftlik sahibinin, sürülerle 
koyun sahibinin bugün üç beş keçiye ancak ma
lik olduğunu ciddiyetle iddia edebilirim. Bu şerai
ti hayatiyenin müşkül olduğuna rağmen bizi 
oralarda tutan başka bir şey değildir. Arkadaş
lar yalnız ve yalnız analarımızın, babalarımızın 
kabirleridir. Yoksa hayati iktisadiye ve içtima
iye oralarda sönmüştür. Şahsan Maliye Vekilin
den ve Heyeti Aliyenizden ayrı ayrı bilhassa ri
ca ediyorum. Oraları bu halde bırakmamak im
kânı ne ise tevessül buyurunuz. Vaziyetleri arz 
ediyorum, maksadım' oralara derman . bulmak
tır. Her birerlerinizden ferden ferda rica edi
yorum. Buraları bu halde bırakmayınız ve bu
ralara bir çare bulunuz ve bir de takrir takdim 
ediyorum. Rica ederim kabul ediniz.

NEBlL Ef. (Karahisarı Sahib) — Bendeniz 
gayet kısa söyliyeeeğim. Yine her zaman oldu
ğu gibi Muvazenei Maliye Encümeni bu lâyiha- 
yi kanuniyeyi iki şıkkı havi olduğu halde tertib- J etmiş, birisi tezidi varidatı müeddidir. Diğer
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birisi tenkisi varidatı müeddidir. Rica, ederim 
bir iki maddeden tenkis ettiğimiz şeye mukabil 
halka sekiz madde ile yine yük yükliyoruz. Bu
na sürütme tâbir ederler. Bunu tefrik ederek 
ayrı ayrı müzakere olunmasını teklif ediyorum.

MALÎYE YEKÎLÎ HAŞAN FEHMİ B. (Gü- 
müşane) —  Efendim, bendeniz Nebil Efendinin 
sözlerinden bir şey anlamadım. Tezyidi vâridat 
veya tenkisi vâridat hususunda bendeniz arz et
tim ki; 1332 senesinden evvelki kayıt ile 1332 
senesinden sonraki kayıtlarda kıymetleri naza
rı itibara alınmaksızın 1334 te neşredilen bir 
Kanunla % 300, % 181 olarak zammedilmiştir. 
Ahiren kabul buyurduğunuz İstanbul Kanunu 
ile - ki, Marta kadar caridir. - % 700 zam ka
bul edilmiştir. Emlâk ve arazi üzerindeki azîm 
farkın nispetsizliğini mümkün olduğu kadar iza
le etmek için bir esas düşündük. Belki bu tas
fiyenin neticesinde maddeler hakkında verece
ğim izahatta müsakkafat üzerinden cibayet edi
lecek aynı vergi olabilir. Fakat yekûnu umumide 
meselâ Mehmed Efendinin elli kuruş vergisi yüz 
elli kuruşa çıkacaktır. Fakat karşısındaki Ahmed 
Efendinin bin iki yüz kuruş vergisi de dört yüz 
kuruşa inecektir. Mesele adaleti temindir. Yoksa 
bir taraftan tenzilât ic.ra ederken diğer taraftan 
da zammiyata meydan vermek değildir.

OSMAN B. (Lâzistan) —  Efendim elimizde
ki lâyiha vergi tarh ve cibayetine mütaallik bir
takım mevaddı ihtiva ediyor. Memleketimizde 
vergi tarh ve tevziinin bir usulü âdileye rapte
dilmiş ve bir usulü İlmîye istinadedilmiş bir şey 
olmadığını hepimiz tasdik ederiz ve bunu Mali
ye Vekili Bey de itiraf buyururlar. Yalnız bura
da bir şey var. Birtakım maddeler elimize verili
yor. Bunun baş tarafında Maliye Vekili Beyefen
dinin umumi surette bir esbabı mucibe lâyihası 
var. Muvazenei Maliye Encümenine gidiyor. Mu- 
vazenei Maliye Encümeni de 5, 6 satırlık bir es
babı mucibe yazıyor ve bize gönderiyor. Bende
niz bunu arkadaşlara sordum. Oradan kalktım; 
başka bir arkadaşa sordum ve nihayet Maliye 
Vekili Beyefendiye sordum. Fakat katî olarak 
söylüyorum Heyeti Celilenize ki, bu mesele hak
kında adamakıllı tenevvür edemedim. Yani gay- 
riilmî bir surette mevzu olan şu vergilerde ta
dilât icra edeceğiz. Bu tadilât bâzı vergilerin 
tezyidini istihdaf ediyor. Bir taraftan da müsak
kafat üzerine tarh edilen vergilerin tenkisini is

tilzam ediyor. Nispet nedir efendiler? Bendeniz 
Muvazenei Maliye Encümeninden soruyorum. 
Yani bu gibi mevaddı ihtiva eden ve bilhassa 
vergilere taallûk eden Meclisi Âlinizin de en zi
yade alâkadar olduğu mesele tabiîdir ki millet
ten vergi tarh ve cibayeti meselesidir. Böyle bir 
meselede'bunun mühim olarak meselâ 1326 da 
yapılan kanun 1332 den beri bilmem ne Müsak
kafat Kanunu, arsa bilmem nesi, bence bunların 
her birisi nâkâfidir. Muvazenei Maliye Encüme
ni bütün bu kanunu ihtiva eden her birinin 
emlâki millet üzerinde, müsakkafat üzerinde, ve 
sabıkına nispetle ne dereceye kadar tezayüt ve 
ne dereceye kadar tenakusu mucibolacağmı lâ
yihasında yazmadıktan sonra burada Maliye Ve
kilinin verdiği izahat üzerine binayı fikretmek 
ıztırarıııda bulunmaktan başka bir vaziyet ihdas 
edemez. Bendeniz şimdi itiraz edersem neye iti
raz edeceğim. Burada iradı gayrisâfi deniliyor. 
Gayriâdilâne muameleler yapmışlardır. Binaen
aleyh bunu kabul etmiyorum.

Sonra Maliye Vekili Beyefendi diyorlar ki : 
Bu tahrir meselesi yirmi senede bitmez. Bende
niz diyorum ki, bu doğru bir noktai nazar değil
dir. Bugün İstanbul’da bu kadar boş memur var
dır. Bunlara bu şey boşuboşuna maaş veriyoruz. 
Halbuki memlekette vergi usulünü ıslah temek 
en birinci vazifemizdir. Bunun için bu hususa 
doğru atılmış bir hatve var mıdır? Yoktur. Son
ra burada karacümle işi üç misli tezyit, altı mis
li tezyit, bundan ne anlıyoruz? Yalnız burada 
şayanı dikkat bir cihet vardır ki, Ağnam Ver
gisidir. Cidden tahammülfersa bir haldedir. Beş 
misline tenkis ediliyor. Yalnız bu cihet sarih ola
rak anlaşılmıştır. Diğerleri anlaşılmamıştır. Ben
deniz diyorum ki, bu Muvazenei Maliye Encü
menine gitsin ve bunun hakkında adamakıllı 
tetkikat yapsınlar. Hangi hususatta müspet ve 
hangi cihette menfi tesir yapıyor? Bunu encü
men izah etsin.

MUVAZENEİ MALÎYE ENCÜMENİ MAZ
BATA MUHARRİRİ MAZHAR MÜFİD B. 
(Hakkâri) —  Hepsini anlamışsınız, bu kadar 
söze göre, başka bir şey kalmamış ki, tadilini 
pekâlâ beyan ediyorsunuz. Efendim Osman Bey 
pek güzel anlamışlar, meselâ emlâki gayrisâfi- 
yenin muhassenatmdan, iradı sâfiyenin meha- 
zirinden bahis buyurdular, tahrir icrasından 
bahis buyurdular. Fakat Muvazenei Maliye En
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cümeni fihristi kavaninin değildir ki, alsın, ka
nunların hepsini de burada zikretsin.

OSMAN B. (Lâzistan) —  Mecbursunuz.
MAZHAR MÜFİD B. (Devamla) —  Mec

buriyetim miktarını yapmışım ve yazmışımdır 
ve tarihlerini de yazmışımdır. Rica ederim bi
raz tetetbu buyurun. Kanunları da satmalıp 
getirecek değiliz ya. Yazdığımızı okuyabilirsi
niz. Sonra Muvazenei Maliye Encümeni bizi 
tenvir buyursun diyorsunuz. Anlamadığınız bir 
şey varsa sorarsınız. Ben de cevabını veririm.

HACI AHMED HAMDI Ef. (Muş) —  Efen
dim arkadaşım Osman Bey, meselenin en elim 
safhasına parmak bastığı için, tabiî tekrar et
mem. Tamamiyle fikrine iştirak ederim. Fakat 
bilirsiniz ki istilâ görmemiş havzei hükümrani- 
mizdeki Türkiye memalikinde ancak altı, yedi 
vilâyet vardır. Hepsi istilâ ve istihlâs görmüş
tür, hepsi hicret görmüş, muzmaüıil ve haneleri 
harabolmuştur. Ezcümle dairei intihabiyemiz 
Muş ki evvelce altı bin haneden ibaret olduğu 
halde Ermeni ve Rusların memleketimizde üç 
sene kalması- itibariyle istihlâstan sonra Islârn- 
lara aidolmak üzere yedi hane sağlam elimize 
geçmiştir. Şimdi farz ediniz altmış bin kuruş 
kıymetinde bir hane sahibi gelmiş, elinde tamir 
edecek beş parası yok Ne malı var, ne mülkü var. 
Her şeyden muarra, müceret, vâreste kalmış, 
bir insana zarureti lükna hâsıl olursa ne yap
mak lâzımgelir? Tabiî kendisine bir kulübe ya
par. O kulübe için yanında yoksa arkadaşın
dan para alır ve onu inşa eder. Fakat bunu 
yapmak için ameleye ihtiyaç vardır. Ameleye 
yevmiye üç yüz kuruş veriliyor. Yirmi gün
de on amele çalışsa altmış bin kuruş tutar. 
Şu halde o hanenin, o süknanm kıymeti muka
bilinde, kıymeti tahririyesi nispetinde bir mas
rafla ancak bir kulübe vücuda getirebilir. Ta
biî bu hane vücuda geldikten sonra bunun bir 
kıymeti tahririyesi de vardı. Çünkü bunun ye
rinde eskiden güzel bir ev vardı ve altmış bin 
kuruş kıymetinde idi. Fakat şimdi bu hale gel
di. Ve bu kadar sarf etti de bu hale getirdi. 
Tabiî bu kayıt altmış bin üzerinden ise altı 
misli 360 bin' kuruş alacaktır. Çünkü ferağ, in
tikal muamelesi görmemiştir.

MALİYE VEK lLt HAŞAN FEHMİ B. — 
Aksinedir efendim.

HACI AHMED HAMDI Ef. (Devamla) — 
14 Haziran 1336 tarihli ve 2 Temmuz 1302 ta

rihli Emlâk Nizamnamesi cari olan mahaller- 
de’ki müsakkafattan bahsediliyor. O müsakka
fat ki altı misil zam ile mükellef olacak. A r
tık bu adamın hali ne olacak, işte bizim bun
dan dolayı şikâyetimiz vardı. Ordumuzun hali 
harbde bulunmasından dolayı şimdiye kadar 
sükût ediyor ve muzafferiyete nailiyetimizi bek
liyorduk. Şükürler olsun o muzafferiyetimiz 
hâsıl olmuştur. Bugün biz ümidediyorduk ki 
Maliye Vekilimiz bu derde bir'deva bulsun ve 
çaresaz olsun. Çünkü kendileri de oraya yakın 
oldukları için bilirler. Arkadaşımızın beyanet- 
tiği gibi Muş, Van, Bitlis, Bayezid ve o havali 
düşmanın ayağı altında üç sene çiğnenmiştir. 
Bir şey kalmamıştır. Bu kanun bu gibi yer
lerde tatbik olunacak bir kanun değildir. Tat
biki halinde orada emin olunuz, ahali hane
lerini terketmekten başka çare bulamazlar. Bi
naenaleyh tezyidi varidat, tenkisi varidat hak- 
kmdaki teşebbüslerinden ve Ağnam hakkmda- 
ki tekliften dolayı teşekkür etmekle beraber bu
nun hakkmdaki teessüratımızı da izha-' etmek 
isteriz ve bunun katiyen reddini teklif eyleriz.

MALİYE VEKİLİ HAŞAN FEHMİ B. 
(Gümüşane) —  Efendim, Muş Mebusu Os
man Kadri Bey havalii Şarkiyenin harabolma- 
smdan ve oralara bir muavenet yapılmadığın
dan şikâyet ettiler. Zannederim ki, biraz haklı 
olmakla beraber, fakat, mevzu haricinde bir bahis
te bulundular. Kendilerinin hakları vardır. Ve 
bir hakkı takdir teklifleri vardır. Meclisi Âliye 
bir teklifte bulunurlar. O kısma bir muavenet 
ve müzahareti maliye temin olunabilir. Yani 
Meclisi Âli kabul ve tasvibettiği takdirde olur.

Lâziztan Mebusu Osman Beyefendi lâyiha
nın gayriilmî olduğunu beyan buyurdular ve bu
nun tetkik edilmediğinden bahis buyurdular. 
Bendeniz bir tenakuz gördüm. Tetkik etmedik
lerinden şikâyetleniyorlar. Ya tetkik ettiler, 
anladılar. O halde söylediklerini tam kabul ede
rim, gayriilmîdir. Veyahut tetkik etmediler. 
O halde burada İlmî, gayriilmî mevzubahis de
ğildir.

Efendiler' lâyiha, Müsakkafat Kanunu ile 
Emlâk Nizamnamesinin her ikisi üzerine icra 
edilen zamaimi bir dairei adle irca edecek bir 
şekil tâyin ediyor. Yoksa Osman Bey pekâlâ 
bilirler ki, Tahriri Müsakkafat Kanunu hem İl
mîdir. Ve hem de esaslıdır. Evet memleketin her
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tarafında Tahriri Müsaf fakat Kanununu tatbik 
etmek mümkün olduğu takdirde, yani tahrir 
ikmal olunduğu takdirde bütün bu iitibatat orta
dan kalkmış olur. Mesele tahrirdedir. Fakat 
tahrir deyince bir şehlân tahriri üç senede beş 
senede olmuyor, ne kadar fazla olursa olsun...

HACI AHMED Ef. (Muş) — Niçin? O ka
dar ince eleme.

MALÎYE VEKİLİ HAŞAN FEHMİ B. 
(Devamla) — Efendim, tahriri icra edilmiş şe
hirler vardır. Dosyalar vardır. Tahrir Kanu
nu vardır. Bunun üzerinde imali fikredeııler 
vardır. Bunun takdirini onlara bırakırım. Bir 
şehir bir senede mi yazılır? Kaç senede yazı
lır? Mademki bugün 1325 - 1326 senesinde icra 
edilen tahrirle 1332 senesinden sonraki tadilât 
dairesindeki kıymet itibariyle bire sekiz, on nis
petinde bilhassa Ferağ', inşaatı cedide gören
lerde bire 10 - 12 nispetinde bir farkı azîm var
dır. icra edilen tahrirle bugünkü 1332 senesin
deki icra edilen tadilât ve bilaistisna 1335 Ka
nunu da % 300 Kanunu da umum üzerine seviy- 
yen zammetmiştir. Tahriren icra edilmiş olsa 
bile eski tahrire göre adeleti nerede buluyorsu
nuz?

Hacı Ahıııed Efendinin şikâyetine gelince; 
Bendeniz bu lâyiha ile Hacı Ahmed Efendinin 
şikâyetlerini bertaraf etmiş oluyorum. Şikâ- 
yetlendiği mesailde bir yanlışlık olduğunu zan
nediyorum. Hacı Efendi buyuruyorlar ki : Kür- 
distan ve havalii Şarkiye tamamen yanmıştır.
B,in lirayı altı misle çıkarıyorsunuz. Bin 
lira üzerinden alman Emlâk Vergisine mesken 
ise yüzde seksen bir zammedilmiş, aka ar ise 
yüzde üç yüz zammedilmiş. İşte onları kaldı
rıyoruz ve diğer ikinci maddenin fıkrai ahi- 
resı mucibince 1332 senesinden sonraki in
şaat bu zamaimden müteessir değildir. Ne kıy
met takdir edilmişse o zamaime tâbi değildir. 
Hacı Ahmed Efendinin bahsettiği mahzuru 
bertaraf etmek ve o adaletsizliği kaldırmak 
için bu lâyihayı teklif ettik. Onun düşün
dükleri cihet bunun aksinedir.

HACI AIIMED HAMDİ Ef. (Muş) — 
Ondan evvelkilerine zammolmuyacak mı?

MALİYE VEKİLİ HAŞAN FEHMİ B. 
(Devamla) — Efendim; Müsakkafat Vergisine 
dair mütalâatı bendeniz maddelerde söyle
mek istiyordum. Fakat söyledikleri mütalâata 
göre şimdi biraz daha fazla izahatta bıılunma-

ya mecbur oldum. Efendiler bütün Anadolu’
nun Müsakkafat Vergisi, taarruzdan evvelki 
vaziyete nazaran, 1338 senesinde tahakkuk eden 
Emlâk Vergisi bir milyon altı yüz liradır. 
Yani tahsil değildir. Garbi - Anadolu ’da bir 
milyon altı yüz bin küsur liradır. Bu tahakkuk
tur, tahsilat değildir. Garbi - Anadolu’nun 
düşmandan istihlas edilen kısmının ekseri şe
hirleri yandığına göre kalan kısımda (250) 
(300) bin lira tahakkuk edebilir. 1332 sene
sinde tahakkuk eden Emlâk Vergisi bir mil
yon altı yüz bin kuruştur. Fakat efendiler! 
Emlâk Vergisi denilince yelnız hatıra İstan
bul gelmelidir. İstanbul Emlâk Vergisi iki mil
yon beş yüz elli beş bin küsur liradır. Bü
tün Anadolu Emlâk Vergisinin iki misline 
muadildir. Anadolu’da yalnız birer sükııa, bi
rer kulübe yardır.

SALÂHADDİN B. (Mersin) — İzmir’de, 
Samsun’da...?

IIASAN FEHMİ B. (Devamla) — İzmir 
yanmıştır efendini; yani bunu kayda nazaran 
söylüyorum. Bütün Anadolu’nun taarruzdan 
evvel 1338 senesinde tahakkuk eden Emlâk 
Vergisi bir milyon altı yüz bin liradır. Bu 
da tahsili değil, tahakkkukidir. Emlâk Vergisi 
denilince İstanbul’u düşünmeliyiz ve İstanbul 
üzerinde tahrirî müsakkafat üzerine sonra bi
re yedi nispetinde zamaim görenlerle görmi- 
yenler, yani 1332 sonesinden sonra icra edilen 
ferağ suretiyle kıymeti tezayyüdedeıı veyahut 
tamir suretiyle ve intikal ile kıymeti tezayii-
deden emalâke yapılan zamaim bire yedi ııis-/ . . .

potinde zammetmekle altın para zamanındaki 
fark ile bire yedi zammetmek hususundaki 
farkı azîmi ve bu adaletsizliği nazarı dikkati 
âlinize arz ederim. Anadolu aynı vaziyette
dir. Miktarı az olmakla beraber beş kuruşu 
dalıi olsa o zaman beş kuruşluk verginin nis
petleri arasındaki farkı azîmi arz edeceğim 
şekildedir. Maddeye taallûk etmekle beraber 
müsaadenizle bir iki misal arz edeyim. Efendi
ler. Ankara şehrinin vergii aslisi, yani zamaim 
haricolmak üzere Müsakkafat, Vergisi yedi bin 
liradır.

SALÂHADDİN B. (Mersin) — Samsun’un
da yedi bin liradır.

MALÎYE VEKİLİ HAŞAN FEHMİ B. (Gü~ 
ıııüşane) — Zamaimi ile beraber on dört bin 
liraya çıkıyor. Yani bu, aksarda iiç yüz bin.
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müsakkafatta seksen bin, meskende yüzde sek
sen yedi, bunlardan'vilâyet hisseleri ve s a ir 
leri tenzil edildikten sonra bundan Mâliyeye 
kalacak kısım on yedi bin liradır. Fakat, bu ver
gi azdır veyahut çoktur. Çünkü tahrir görme
mişti r. Az olduğunda şu Meclis müttefiktir. 
Fakat bu azlık içerisinde bir adaletsizlik var
dır. Meselâ Ankara şehrinde bir bina tasavvur 
buyurun yetmiş, seksen tarihinde veyahut 1310 
tarihinde kaydedilmiş ve o kayda tâbi, tahrir 
de görmemiş elli lira altın para kıymetinde 
olan bu binanın halihazıra göre bütün zamaimi 
ile beraber etli kuruş vergisi var, yani yirmi 
beş kuruş vergii asli eder. On yedi kuruş yüz
de seksen nispetinde zammeder, iki buçuk ku
ruş Vilâyet Hissesi, altı kuruş on para Belediye 
Hissesi eder. Mecmuu; elli kuruş otuz para eder. 
Şimdi bir de 1332 senesinden sonra aynı iki 
oda bir mutfaktan ibaret bir bina tasavvur edi
niz ki, bir adanı yaptırmış veyahut satınalmış, 
ya bin liraya veyahut sekiz yüz liraya, rica 
ederim bundan aşağı yaptırmaya imkân var mı
dır? (Hayır, sesleri) Sekiz yüz olarak kayde
dildi. Ve bu vaziyettir k i : Kimseye bugün em
lâk inşa ettirmiyor ve kimseye ferağ ve inti
kal muamelesi yaptırmıyor. Mabeyn senediyle 
hukuku tasaiTufiye payımal olup gidiyor. Ve 
bu vaziyette kalmasına saik ölüyor. İşte bu 
esasi an nazarı dikkate alan Malîye Vekâleti 
azı çoğaltmak, çok olanlar üzerinden zamaimi 
kaldırmak, işi böyle tahfif etmek için ben zan
netmiyorum ki, şöyle tamamen kılı kırka ya
racak derecede adaleti temin edebildim. Ve zan
nediyorum ki, öyle bir tasfiye yapıyoruz kî, 
hakiki olmasa bile takribi bir adalet temin edil
miş oluyor. Bu arz ettiğim mülâhaza ve müta
lâadan ibarettir. Bu lâyiha fazla para eibayeti- 
ne matuf değildir. Heyeti mecmuası üzerinde

her halde tenzilât görecektir. Çünkü asıl vergi
nin büyük bir kısmı olan îştamburun vergisi 
iki milyon beş yüz elli beş bin liradır.

Bir de Defteri Hakani varidatı vardır, Te
mettü de ehemmiyetsizdir. Fakat vergi mevzuu 
bahsolduğu için misal olarak arz ediyorum. 
Marttan sonra İstanbul’un Kararnamesini ye- 
dizaptıııda tutmak doğru mudur? Tabiî değil, 
biz kendi esasatımıza göre yapacağız, o halde 
efendiler ne olacaktır, halen mevcudolan esası
mız nedir? Akaar yüzde üçe inecektir, sekiz yüz 
bin liraya veyahut belki daha aşağıya. Ey o 
memleketi ne ile idare edeceğiz? Bu bir mese
ledir.

İkincisi: Adaleti tesis etmiş olacağız ve ada
letin temadisini aynı zamanda kabul etmiş ola
cağız. Bugün satmalınmış bir binaya veyahut 
ferağ muamelesi görmemiş veya bir kayıt gör
memiş 1330 tarihinden evvelki kayda tâbi olan 
emlâk arasındaki nispetsizlik ve adaletsizliğin 
temadisine sebebiyet vermiş olacaktır. Efendi
ler encümenlerde çdk düşündük ve çok tahlil 
ettik, bu lâyiha cidden memleketin hayır ve 
menfaatinedir. (Kâfi sesleri)

REÎS —  tki zat daha söz almıştır... Fakat mü
zakerenin kifayeti hakkında bir de takrir vardır. 
Sonra Evkaf D aim i Avans Kanunu araya kon
muştu. Neticede nisap olmadığı anlaşılıyor. Bi
naenaleyh müzakerenin kifayetini reye koyamıya- 
cağım.

Müsaade ederseniz Evkaf D aim i Avans Ka
nununun neticesini arz edeyim. 120 kabul, 10 ret 
1 müstenkif. Mecmu 131 ediyor. Nisabı ekseriyet 
mevcut değildir. Binaenaleyh bu şerait dâhilinde 
müzakereye devam edemiyeceğiz. Pazartesi günü 
saat birde içtima etmek üzere Celseyi kapıyorum.

Hitamı müzakerat; sa a t: 4,10
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içtimai âti ruznamesi

1. — Zaptı sabik hulâsası.
2. — Evrakı varide
Sevkıyat efradiyle küçük, zâbitana verilecek 

yevmiyeler hakkmdaki Kanunim birinci madde
sinin tefsirine dair İcra Vekilleri Riyaseti tezke
resi

15 Mayıs 1535 tarihli Harcırah Kararnamesi
nin 34 icü maddesinin tefsirine dair İcra Vekil
leri Riyaseti tezkeresi

Hıyaneti vataniyedeıı -mazııuu Yörükoğlıı 
Melmıed ve Cemil Yaşar haklarında Adliy e Ve
kâletinden mevrut iki kıta evrakı hükmiyi1 

Bitlis, Van, Muş, Hakkâri ahalisinin 1339 se
nesinden iki senelik Temettü, Mükellefiyet, Mü
ecceliydi Askeriye vergileriyle bakaya kalan 
miktar borçlarının afları hakkında Bitlis Mebu
su Sadullah Beyle riifekasmın teklifi .kanunisi 

Tecili takibat hakkında Van .Mebusu Tev Tik 
Beyle riifekasmın teklifi kanunisi

Senedi Hakan! ve Defteri Hakanı unvanlarının 
tebdiline dair Çorum Mebusu Haşini Beyin Ma
liye Vekâletinden temenni takriri 

Encümen intihabına dair tezkere 
Memaliki meşgule ve müstahlasa memurinin 

sureti istihdamları hakkında Heyeti Vekilece te- 
lıalüfü efkâr hâsıl olduğundan keyfiyetin müsta- 
eelen müzakere ve karara, raptı hakkında İcra 
Vekilleri Riyaseti tezkeresi

Harcırahlardan yiizde kırk tenzil edilmesine

ve zâbitan ailelerinin meccanen şimendiferle sevk 
edilmek üzere bu baptaki Kanunun tefsirine da
ir Müdafaa! Milliye Vekâleti tezkeresi

Ereğli kömür ihracatından alınmakta olan rü
sumun ilgası hakkmdaki lâyihai kanunlyenin 
ilk içtimada müzakeresine dair Tunalı Hilmi Be
yin takriri
, Anasırı gayrimüslime emvali hakkmdaki tez

kere,

Encümenlerden mevrut mazbatalar
Çorum Mebusu Berki Beyin, Memurini mül

ki yenin tekaüt Kanununa müzeyyei teklifinin şa
yanı • müzakere olduğuna dair Lâyiha Encümeni
mazbatası

Ziraat Bankasının Hâzineye bir hesabı cari aç
masına mezuniyet itası lıakkıııdald lâyihai kanu- 
n iyenin reddine dair İktisat Encümeni mazbata
sı

| Memaliki meşgule ve müstevliyedeki anonim 
; şirketler lıakkıııdald lâyihai kanımiyenm reddi- 
: ne dair İktisat Encümeni mazbatası

; Millî Büyük İktisat Meclisi kanun lâyihasının 
j reddi, hakkında İktisat Encümeni mazbatası

Evkaf Avans Kanunu ikinci defa reye kona
caktır.

Müzakere edilecek mevad 
Nevahi Kanımn
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