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2 . - 7 Mayıs 1337 tarihli Gümrük Ta
rifesine zeylolarak tanzim olunan kanun lâ
yihası, Akaarat Vergisinin tezyidi hakkın
daki kanun Râyihası, Aşara Hiseei İanesi ve 
Küsuratı Munzamma hakkında kanun lâyi
hası, Zonguldak kömürlerinden İhracat Res
mi alınmamasına dair kanun lâyihası, Kara-
hisarı Şarki Mebusu Mustafa Beyin, Aşar 
mültezimlerinden edayı deynedenlerin em
lâki merhuneleri hakkındaki 29 Eylül 1336 
Tarihli Kanun hükmünün temdidine dair 
kanun teklifi (2/483), Karesi Mebusu Ab-
dülgafur Efendi ile arkadaşlarının, Varida
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. (2/406), Kütahya Mebusu Cemil Beyin, 
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meriyetten ref'i hakkında kanun teklifi 
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(2/541), Aydın Mebusu Tahsin Beyin, 
Yunanistan'dan ithal edilen zeytinlerden 
alman Gümrük Resminin zeytin yağların
dan alman Gümrük Resmi derecesine iblâ
ğına dair kanun teklifi (2/538), Gümrük 
Kanununun 84 neü maddesini muaddil ka
nım lâyihası ve Muvazenei Maliye Encü-

4.1 
Sayfa 
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nin; Yeni posta-pulları istimal edilmesine 
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yin tahrirî cevabı 195 

mmm 

B İ R İ N C İ GELSE 
Bed'i müzakerat; saat : 1,30 

REtS — Birinci Reisvekili Hüseyin Avni Beyefendi 
KÂTİPLER : Süleyman Sırrı Bey (Yozgad), İbrahim Bey (Mardin) 

REİS — Efendim, celseyi açıyorum. Zaptı 
sabık hulâsası okunacak. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci Celse 
ikinci Reisvekili Musa Kâzım Efendi Haz

retlerinin tahtı Riyasetlerinde bilinikat zaptı 
sabık hulâsası kıraat ve aynen kabul olundu. 

Hiyaneti vataniyeden maznun İsmail hakkın
da Adliye Vekâletinden mevrut evrakı hükmiye 
Adliye Encümenine, Dahiliye Vekâletinden iade 
edilen Müfettişi Umumilik lâyihai kanuniyesi 
Dahiliye Encümenine, Kayseri Mebusu Sabit Be
yin Emvali Metruke Kanununa müzeyyel teklifi 
kanunisi Lâyiha Encümenine, Misakı Millî ve 
mutalebatı milliyeden fedakârlık yapmamaları 
hususunun' Lozan Sulh Konferansmdaki Heyeti 
Murahhasaya iblâğına dair Erzurum Mebusu 
Salih Efendinin temenni takriri Hariciye Vekâ
letine, Büyük Millet Meclisi azasına verilecek 
İstiklâl Madalyasının altından imali hakkında 
Burdur Mebusu İsmail Subhi Beyle rüfekasmın 
temenni takriri Heyeti Vekile Riyasetine, Meca
limi belediyenin sureti intihabı hakkındaki Kanu
nun on dokuzuncu maddesinin tefsirine dair 
Gazianteb Mebusu Yasin Beyin takriri Lâyiha 
Encümenine, Beyiye hakkının malûl gazilere 
tahsisi hakkındaki Kanunun tamamii tatbikine 
dair İstanbul Mebusu Ali Rıza Beyin Maliye 

Vekâletinden temenni takriri Maliye Vekâletine 
Merhum Süleyman Fethi Bey ailesinin istidası 
Muvazenei Maliye Encümenine havale edildi. 
lera Vekilleri Reisi Rauf Beyefendinin Lozan 
Sulh Konferansı hakkındaki beyanatı istima ve 
bu bapta müzakere cereyan ederek teneffüs için 
Celse tatil olundu. 

İkinci Celse 
Musa Kâzım Efendi Hazretlerinin tahtı Ri

yasetlerinde bilinikat Sulh Konferansı hakkında
ki müzakereye devam olunarak müzakerenin ma-
ba'dı Perşembe gününe bittehir Celseye nihayet 
verildi. 

Reis Kâtip 
Hüseyin Avni Süleyman Sırrı 

Kâtip 
İbrahim 

REİS — Zaptı sabık hulâsası hakkında söz 
istiyen var mı? Aynen kabul edenler lütfen el
lerini kaldırsın. Aynen kabul edildi. 

4. — TAKRİRLER 

1. — Bolu Mebusu Tunalı Hilmi Beyin, Bü
yük MiÜet Meclisi Hükümeti haritası namiyle 
satılmakta olan haritanın yanlış olmadı dolayı-
siyle toplattırılıp imha ettirilmesine dair takriri 

REİS — Efendim Büyük Millet Meclisi Hü
kümeti haritası namiyle tabedilip satılmakta olan 
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haritanın yanlışlığı dolayısiyle Tunalı Hilmi Be
yin bir takriri var. Lâyiha Encümenine.. 

TUNALI HÎLMÎ B. (Bolu) — Lâyiha Encü
menine taallûku yoktur. Bir tekliftir. İstirham 
ederim bir defa okunsun. 

REÎS — Temenni mahiyetindedir. 
TUNALI HÎLMÎ B. (Bolu) — Hayır temen

ni mahiyetinde değildir. 

REÎS — Dahiliye Vekâletine göndereceğiz. 
Çünkü temenni mahiyetindedir. 

TUNALI HÎLMÎ B. (Bolu) — Temenni de
ğil efendim, ben bir teklifte bulunuyorum. 

FEYYAZ ÂLÎ B. (Yozgad) — Bu bir te
menni takriridir. Temenni takrirleri okıınmak-
sızm havale olunur. Nereye gidecekse gider. 

REÎS — Hilmi Beyin teklifi, teklifi kanuni 
değildir. Sual ve istizah mahiyetinde olınıyan 
takrirler de temennidir. Kendileri Heyeti Celi-
leden bir talepte bulunuyorlar. O da yanlış bir 
harita tabedilmiş, onların toplattınlmasmı ve 
imhasını talebediyoıiar. Bu da Dahiliye Veı âle
tine aittir. Böyle bir şey var mıdır, yok mudur? 
diye evvel beevvel tetkikat yapacaklar, vaırsa 
icabını ifa için Heyeti Vekileye havale edecek
lerdir. Onun için Dahiliye Vekâletine havale edi
yoruz. 

2. —^ Bursa Mebusu Operatör Emin Beyin, 
muhacirlerin bir müddet daha .şimendiferlerle 
meccanin sevk edilmelerine dair takriri 

REÎS -— Efendim, muhacirinin bir müddet 
daha meccanen sevk edilmelerine dair Operatör 
Emin Beyin takriri var. Sıhhiye Vekâletine ha
vale ediyoruz. 

3. — Bitlis Mebusu Yusuf Ziya Beyle arka
daşlarının, vilâyatı Şarkiye muhacirlerine yardım 
edilmesine dair takriri 

REİS — Bitlis Mebusu Yusuf Ziya Beyle 
rüfekasmın, vilâyatı Şarkiye muhaciifinine mua
venet icrasına dair temenni takriri var. Heyeti 
Vekileye havai© ediyoruz. 

4. -i- İzmit Mebusu Sırrı Beyin, Antakya ha
valisinden almış olduğu telgrafa dair takriri 

REÎS — İzmit Mebusu Sırrı Beyefendinin, 
Antakya havalisinden almış olduğu telgrafın ic
rayı icabı için Heyeti Vekileye verilmesi hakkın
da takriri vardır. Heyeti Vekileye gönderiyoruz. 

SIRRI B. (İzmit) — Bu takririn diğer tâk-
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rirlere makıys olmadığını arz edenim. Bu telgraf 
okunsun ve Meclisi Âlinizin tensibine göre alâ
kadar makama havale edilsin. 

REÎS — Bu giıhi telgraflar her vakit gelmek
tedir. Ve burada okunmaktadır. Bunu da okutu
yorum. 

Telgraf 
Kabahatleri ana vatana iltihak arzuyu 

şedidimden başka bir şey olmuyan Antakya ve İs
kenderun havalisinde Nöron zulüm idaresi baş
ladı. Fransızlar bu havaliye Ermeni, Rum ve Ale-
vilerden mürekkep intikamcı kıtalar tahşidediyoi'-
lar. Kasabalarımıza nazır tepelere top tabiye et
mektedirler. Birtakım bigünahları (Kemalist) di
ye bilâmuhakeme kurşuna diziyorlar. Anadolu'
nun bilhassa Adana'mızm gazetelerinin bu Türk 
illerine ithali menediliyor. Fakat bu intikamcı 
alaylar, tepelerimizin üzerine tabiye edilen top-
laı*j mazlumların kaltblerini parçalıyan kurşunlar, 
hürriyeti fikriyeyi öldürmek için gazetelerin 
meıi'i kalbimizdeki istiklâl ve hürriyet aşkını, 
ateşlerini sündıüremez. Bizi anamıza kavuşmaktan 
menedecek hiçbir kuvvet tasavvur edemiyoruz. 
Yalnız yüzüne geçirdiği insaniyet maskesiyle 
dünyayı iğfal etmek istiyen Fransa nasıl oluyor 
da Türk milletinin millet, vatan aşkına sudkasıtlar 
tertlbediyor, bu reva mıdır?. Bu insani dostlara 
lâyık hareket midir! Biz bu zulme, bu işkencelere 
mukabele edecek kudrete ve kabiliyete malikiz. 
Maskeli Fransa'nın bize vurmak istediği zincir
leri her Türk gibi kırar ve bize yapanların başına 
çarparız; fakat en büyük endişemiz Devletin siya
seti hariciyesidir. Bizlerin yakında, hattâ yarın 
anamıza kavuşacağımıza kati imanımız vardır. 
Eğer anamız bizi kucağına almazsa yapacağımız 
şey malûmdur. İstiklâl ve hürriyet aşkiyle çar
pışan, ölümle karşikarşıya bulunan yanıbaşmız-
daki kardeşlerinizi unutmayınız. Fransa bu kar
deşlerinize zulme başladı. 

Umum Antakya, İskenderun, Reyhaniye havalisi 
namına vekilleri 

Tayfur Atâ " Sâmih Azmi 

MUSTAFA. KEMAL B. (Ertuğrul) — Bu 
telgrafname hakikaten pek fecî telgrafhaınedir. 
Hariciye Vekâleti, icabeden tedbiri ittihaz etsin, 
badehu Meclise malûmat versin. Böyle temenni 

I telgrafı olmaz. (Hariciye Vekâletine havale edil
sin sesleri) 
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SIRRI B. (İzmir) — Bendenizin bu telgraf- I 

nameyi takdimden maksadım, burada okunsun ve' 
mütalâa edildikten sonra Heyeti Murahhasa âza
sından olan ve burada bulunan arkadaşımıza ve
rilsin. Lozan'a gönderilsin, Lozan'daki Heyeti Mu-
rahhasamıza takdim edilsin. 

REÎS — Heyeti Celilenin tasvibiyle Heyeti 
Vekileye havalesini Sırrı Beyefendi teklif ediyor
lar. Mustafa Kemal Bey, Hariciye Vekâletinin na
zarı dikkati celbedilerek tahkikat yapsın diyor. 
Bu şekilde kabul edenler lütfen el kaldırsın. Ka
bul edilmiştir. I 

2. — AZAYI KİRAM MUAMELATI 

±% — Azayı kiramdan bâzılarına izin verilme- I 
sine dair Divanı Riyaset kararı 

REİS — Divanı Riyaset kararları vardır. 
Mezuniyetlere aittir. 

Heyeti LTmumiyeye 
Âtide isimleri muharrer zevatın hizalarında 

gösterilen müddetle mezuniyetleri Divanı Riyase
tin 4 Kânunusani 1339 tarihli Kırk Dördüncü 
İçtimaında tensi'bedilmiş olmakla Heyeti Umumi-
yenin nazarı tasvibine arz olunur efendim. 

Büyük Millet Meclisi Reisve&ili 
Musa Kâzım 

REÎS — Efendim, mazeretlerine binaen ar
kadaşların mezuniyetleri Divanı Riyasetçe kabul 
edilmişttir. 

Rıza Bay (Muş) un üç ay, mezuniyetini kabul 
•edenler, lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Reşad Bey (Saruhan) in iki ay mezuniyetûni 
kabul edenler, lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiş
tir. (Yeni geldi sadaları) Efendim mazereti meş
rudur. 

Ömer Lûtfi Bey (Amasya) nin iki malı me
zuniyetini kabul edenler lütfen, el kaldırsın, j 
Kabul edilmiştir. j 

Atıf Bey (Kayseri) nin bir ay mezuniyetini j 
kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiş- i 
tir. i 

Vehbi Bey (Niğde) nin tabip raporuna müs- ı 
teniden iki ay mezuniyetini kabul edenler lütfen j 
el kaldırsın. Kabul edilmiştir. j 

Hamdi Bey (Amasya) nm temdiden iki ay [ 
mezuniyetini kabul edenler lütfen el kaldırsın, j 
Kabul edilmiştir. j 

Hakkı Paşa (Niğde) nin temdiden iki ay j 
mezuniyetini kabul edenler lütfen el kaldırsın, i 
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Kabul edilmiştir. 

Mustafa Bey (Gümüşane) nin on beş gün 
mezuniyetini kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Kabul edilmiştir. 

5. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
1. — icra Vekilleri Heyeti Reisi ve Hariciye 

Vekâleti Vekili Rauf Beyin Lozan Sulh Konfe
ransında cereyan eden müzakerelere dair beya
natı üzerine açılan müzakere 

REİS — Efendim, ruznamemizde başka bir 
şey yoktur. Sulh Konferansı hakkındaki müza
kereye devam ediyoruz. 

REFİK B. (Konya) — Muhterem arkadaş
lar, Lozan'da inikadedecek olan Sulh Konferan
sına Heyeti Murahh asamız davet edildiği zaman 
zannediyordum ki; uzun senelerden beri Garp'ta 
türeyen haris, şöhretperest, miktarı mahdut ve 
muayyen diplomasi meslekinde geçinen, insani
yet ve beşeriyet hadimleri («h» ile sadaları) 
evet efendim (h) ile. insaniyet ve beşeriyet ha
dimleri Avrupa'yı, Asya'yı kan ve ateş tufanına 
boğduktan, birçok hanmanları söndürdükten ve 
beşeriyeti uzun seneler ıztırap ve felâket altında 
inlettikten sonra, nihayet hak ve hakikatin ga
lip geldiği kanaatiyle toplanacakları sulh masası 
başında, bu hakikati katiyeye rücıı edecekler ve 
inlemekte olan beşeriyeti felâketten kurtara
caklardır ve yine zannediyorum ki; asırlar orta
sında Garb'm haksız tecavüzlerine uğraya uğra
ya, felâketle çırpman ve nihayet Umumi Har
bin neticesini mütaakıp elimizi, kolumuzu bağ
ladıktan sonra memleketimize saldırılan Yunan 
sürüleri izmir rıhtımına çıktığı günden itibaren 
necip ve kahraman milletimizin kahir darbeleri 
altına geldiği inlere sürüldükten sonra dökülen 
masum kanları, akıtılan biçare insanların kanla
rı, diplomatların, o Piyere Lermit mektebinin ta
liplerinin, şagirdlerinin ruhunda; insani bir dü
şünce, insani his uyandıracak. Fakat heyhat be
nimle birlikte cihanm sulh ve sükûnuna ihtiyacı 
hakiki duygulariyle mütehassis ve mütehassir bu
lunan beşeriyeti muztaribe de bir defa daha bu 
Lozan Konferansında aldanmış oluyor. Lozan 
Konferansının şekli ahiriyle, cereyan eden mü-
zakeratm mebdeinden nihayetine kadar bütün 
safahatını, dünkü gün Heyeti Vekile Reisi Muh
teremi Rauf Beyefendi izah etmiş ve milletimizin 
hakiki kanaatlerine tercüman olmak suretiyle 

- 17ft -
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Millî Misakımızdan zerre kadar fedakârlık yap
mayacağımızı ve yapamıyacağımızı ve istiklâl ve 
hâkimiyetini kaniyle almış olan milletimizin ar
tık bir daha esaret zincirlerini kollarına bağlat-
mıyacağmı pek güzel ve pek beliğ bir surette 
izah ve ifade etmişlerdir. Bu katı ve çok kıy
metli beyanattan sonra bendeniz Lozan Konfe
ransı hakkında beyanatta bulunarak çok kıy
metli vakitlerinizi zayi edecek değilim. Yalnız 
bundan bilistifade bir defa daha cihan efkârı in-
saniyesine ve betahsis son zamanlarda hakikat
leri örten perdelerin yırtılmasını mütaakıp hak
kı meşrumuzu müdafaa eden Fransız kavmi ne
cibi arasında yükselen insanlara Fransa'nın 
hakbîn ve hakcu kanatlerine, ve Amerika'da ya
vaş yavaş hakkı meşruumuzu tanımaya yüz tu
tan Amerika efkârı umumiyesine hitabedeceğim. 
Arkadaşlar, Avrupalıların Avrupalılar deyince 
daima önde hedefi tenkidim olan.Avrupa diplo
matları olduğunu sureti katîyede kaydetmek mec
buriyetindeyim. Fransa'da, italya'da İngiltere'de 
her hangi bir Garp memleketinde hakikati örten 
beş on haris ve şöhretperest adamların arkasın
da daima hakikati gören, bilen bir insaniyet küt
lesi olduğuna eminiz. 

TUNALI HlLMÎ B. (Bolu) — Fakat pençe
lerde oyuncak. 

RBFÎK B. (Devamla) — Uzun zamandan 
beri - Hatıramda aldanmıyorsam - ekalliyetlerin 
hukuku nam ve perdesi altında memleketlerimize 
müdahale etmek istiyen, Garp diplomatlarının 
bu ekalliyetlerin hukukunu muhafaza hususunda 
gösterdikleri gayretin neticesini ben söylemiyo
rum. Bu hususta Ermeni Müdür ve Mual
limi Babacan isminde bir papazın sözlerini iş-
hadedeceğim. O adam diyor ki; Avrupa diplo
matları, siz artık bizim üzerimizden elinizi çeki
niz. Sizler himaye tarzında bizlerin işlerine mü
dahale ettiğiniz müddetten beri ve emellerinize 
sadık kaldığınızdan 'oeri bütün mevcudiyetimiz 
tehlike ve ateşe girmiştir ve asırlardan beri yan-
? a n a . . ya§?^.nğımız, nan ve nimetleriyle büyüdü
ğü111 '^ ve şu suretle müşfikâne muamelelerinden 
daima kuvvet ve feyzaldığımız Türkleri bizimle 
başbaşa bırakınız ve siz artık onların karşısın
dan çekiliniz. Sizin müdahale ettiğiniz zaman
dan beri büyük felâketler gördük ve Türklere 
karşı, sizin tahrikinizle, sizin teşvikinizle fena 
hareket ettik ve onların nazarında bihakkin za
lim ve onlara karşı mütecaviz vaziyette kaldık 
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. ve sonra yine bu ekalliyetler bahsinde Fransız-
| larla Adana üzerinde akdedilen îtilâfnameyi mü-
: taakıp Mersin'e toplanan ve artık o mübarek top

raklarda oturmak hakkı kendilerinde bulunmı-
; yan birtakım Ermenilerin toplandığı bir Mec-
j lisi hususide yine birisi şu suretle hitabetmişti : 
I Orada bulunan Franklin Bouillon orada Erme* 

nilere karşı demişti ki, gitmeyiniz. Türkler öte-
| den beri mukavelelerine ve ahitnamelerine sadık-
! tır, bizi temin etmişlerdir ve bizim mukavelenin 
I tarihi akdinden evvel yapmış olduğunuz bütün fe-
! nalıkları affettiler ve bunlar bu sözlerinde sa

dık kalacaktır ve bu da tarihen müspettir. Bu-
! nun üzerine Ermenilerden birisi kalkıyor ve di-
| yor ki : Teşekkür ederiz, bizim için iyilik yap

mak istiyorsanız artık bizi himaye etmeyiniz, 
< eğer siz ve sizin Adana'ya gönderdiğiniz ceneral-
; leriniz, Hükümet memurlarınız bize bu şekilde 

anlatmış olsalar ve bu üm«ii vermeselerdi, bizi 
birtakım tatlı emeller arkasında koşturacak, 

i tcşvikâmiz sözler söylemeselerdi, biz de Türk
ler karşısında alnı açık gezecek ve hakiki vata
nımıza geldğimiz zaman, ta asırlardan beri ol
duğu gibi, yine yanyana ve kardeş gibi yaşıya-
caktık ve geçinmeye çalışacaktık. Fakat heyhat 
geçti. Biz Türk vatandaşlarımızın mukaddesatı
na tecavüz ettik ve evlerini yaktık ve insani ol-
mıyan birçok fenalıklar yapıldı. Maalesef bu 
bir hakikattir. Biz de insanız. Onların yüzüne ne 
suretle bakacağız? Bakacak yüzümüz kalmamış
tır. Bize iyilik yapmak istiyor musunuz, bizi 
serbest bırakınız. Biz, mazinin acılarını, ceza
sını affettirmek için ağlıyalım demiştir. Efendi
ler Garb diplomatları, Garb siyaseti, ekalliyet
ler denince fiiliyatta bulduğu şekli tatbikte, Kir-
yako'nun Petro'nun, Mardros'un hukukunu 
muhafaza etmeyi hatırından hiçbir vakit 
geçirmemiştir. Her hangi bir devlet vakit 
vakit ekalliyetler meselesini mevzuubahset-
miş ise mutlaka o devirde ve onu taki-
bedecek zamanlarda kendisinin mukaddes 
yurtlarımızda entrikaları vardı, işte o entrikala-

I ra alet etmek ve onları birer maske halinde kul
lanmak için, şekli insaniye, şekli hakikiye bürü-

I nerek şöyle olmuştur; böyle olmuştur, demiş
lerdi. Dün burada bu bahis üzerinde söz söyliyen 
arkadaşlarımın pek güzel işaret ettikleri gibi, 
ekalliyetler bir asır evvele gelinceye kadar (Da
ha fazla, sesleri) Bizim yurdumuzda bir Ahmed, 

I bir Hasan, bir Ali, alelıtlak bir islâm 
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vatandaş, hangi hukuku tabiîyeye ve ne gibi 
imtiyazata malikse o da aynen öyle idi. Ve 
bu sayede idi ki onlar kâşaneler, servet
ler, saadetler, refah ve hayat temin etmişler
di. Ne Rumların, ne de ekalliyet namında bu
lunan Ermenilerin hiçbirisi bunu inkâr etmemiş
tir ve edememektedir. Bu hakikati Garbın bita
raf düşünen insanları da elbet biliyorlar. Avru
pa diplomatları bu işe müdahale ettikleri za
mandan ve mekteplerini birer komite yatağı ve 
şekavet ocağı olarak vücuda getirdikten beri
dir, yer yer yapılan teşkilât ile komtecilre tara
fından mukaddesatımıza tecavüz vâki olmuş, biz 
de cihan karşısında her vakit ispat edeceğimiz 
müdafaa! meşrua halinde onları kendi kavanini 
umumiyemiz ahkâmına tevfikan tedibetmişizdir 
ve bundan çıkacak netice budur. Biz hiçbir va
kit bir milleti imha, bir milletin mukaddesatına 
tecavüz fikrini besîememişizdir. Buna dinimiz 
mânidir, Milliyetimiz mânidir, tarihimiz mâni
dir. Fakat, bu hakikati, ne Piyer Lermit 
şagirdleri, ne Loyd George ve ne de onun 
halefi bir türlü anlamak istemiyor. Çün
kü onların memleketimizde kim bilir daha 
ne gbi çevirmek istedikleri fırıldaklar, entirika-
lar vardır. 

Arkadaşlar! Ekalliyetler bahsinde yine bir 
hususi noktayı, bir meseleyi nazarı dikkati ali
lerine arz edeceğim. Kayseri'de Amerikan mü
essesesi ııamiyle Şarkı - Karip idaresinde bulu
nan bir idare ve bir Eytamhane vardır. Oranın 
müdürü olan Mister Bilskton isminde ve Misyo
ner Teşkilâtına dâhil olmıyan Amerika'nın bir 
münevver evlâdı demişti ki : Memleketinize ge
lip de bir kale içinde oturan ve oradan başka 
bir yer görmiyerek bütün o memleketin şuaba-
tı idariyesi, hayatı idariyesi hakkında söz söy-
liyen muharrirler gibi işte bu misyonerler mem
leketinizi Amerika efkârı umumiyesine fena ola
rak tanıttırmışlardır. Ben de bir Amerikalı sıfa-
tiyle buraya geldiğim zaman işte bu fena hisle
rin tesiriyle gelmiştim. Fakat geldiğim zaman 
bu hakikatlerin, bu istişhatlarm isnadı mahz ve 
bir yalan olduğunu gözümle gördüm ve öyle gör
düm ki Türkleri, dünyada yaşıyan milletlerin 
en centilmeni, en hakikatbini ve en âdili olarak 
gördüm. Elhamdülillah memleketimizin uzak 
yerlerine kadar gezen Avrupalılar bunu bitaraf 
olarak her vakit söylemişlerdir. Bunu ne Lord 
Ourzon'un mütehakkimane tavır ve edası ve ne 
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de bilmem hangi diplomatın siyaset oyuncakları 
içerisinde kullanılan yaldızlı kelimeler bu haki
kati hiçbir vakit setredemiyecektir. 

Sonra efendiler; mübadele meselesi mevzııu-
bahsorurken, yine Rauf Beyefendinin beyanatına 
rücu ile, orada şu veya bu şekilde bize teklif 
ettikleri ve henüz söz torbaya girmemekle bera
ber şu sekile girdiğini söylüyor. Matbuat da 
birçok neşriyatta bulunuyor. Bendeniz bu mese
lede artık yine Avrupa'nın zalim düşünen 
adamları tarafından yetiştirilen fena ve hain 
yangıncı, bombacı adamlar olmak dolayısiyle 
artık memleketimizde bu adamların yeri olma
dığı kanaatinde olan bir arkadaşınızım. Fakat 
arada bâzı yanlışlıklar, bâzı zühul olduğunu 
görüyorum. Başta Meretiyos mu, Meletiyos 
mu nedir? Başta o olduğu halde bütün Rum 
papazlarının teşvik ve tahrikiyle aleyhimize si
lâhlanan dünkü Rum vatandaşlarımız, yanı-
başlarında kendileriyle birlikte çalışan İslâm 
hanmanlarım söndürmekle beraber, giderken 
geçtikleri yerde kendi evlerinden istifade edil
memek ve oraya gelecek biçare dindaşlarımızı 
barındırmamak için kendi evlerini de yakarak, 
yıkarak gitmişlerdir. Bu hakikat meydandadır. 
Yani istihlâs edilen memleketlerimizde değişe
cek, mübadele edecek bir Hıristiyan, bir Rum 
malı kalmamıştır. Ben şimdi soruyorum, Ma
kedonya'dan, Rumeli'den getireceğimiz dindaş
larımızı nerede yerleştireceğiz, onların terk ede
ceği menkul ve gayrimenkul emlâkine mukabil 
onlara ne vereceğiz? Orta yerde bir şey yoktur. 
Bunun ancak ciheti tatbikıyesi, İstanbul Rum
larının da mübadele esasına ithal edilmesiyle 
ve mübadele edilmelerinin şart ittihaz edilmele
riyle kabildir. Bu işin ciheti tatbikiye ve mantı-
kıyesi, bir de his ciheti vardır. Arkadaşlar, he
piniz pekâlâ bilirsiniz; mütarekeden sonra ve 
zaten uzun senelerden beri ifsadedilen, zehir
lenen o, dünkü Rum vatandaşlarımız; bir fert 
tasavvur olunur mu ki en ufak vesileden istifa
de etmek suretiyle dindaşlarımızın izzetinefsi
ne tecavüz etmemiş olsun, onlara hakaret etme
miş olsun. Devletler düşünsünler ki hukuku 
âmme nazarı dikkate alınırken, hukuku âmme 
namına, şu veya bu namına umumi söz söyle
nirken bir de eşhasın, efradın hususi düşünce
leri, kanaatleri vardır. İşte bugün başladığı gibi 
yarın da devam edeceğinden şüphem olmıyan 
bir vaziyet ki bu vaziyete nazaran Devletin, hu-
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dudu millîmiz dahilindeki yerlerin intizamını, 
asayişini teminle mükellef olan Hükümetimizin 
müşkül vaziyette kalacağı şüphesizdir. Günkü 
şahsan kendi nefsinize kıyas etmeksizin mütare
keyi mütaakıp evinize tecavüz etmiş, İngiliz 
polisleriyle, Amerikan jandarmalariyle evinize 
gelmiş girmiş, sandığa kadar kırmış, orada bir
takım eşya aramış, mahkemeye sürüklemek için 
veyahut her hangi bir sebeple bizi tahkir etmiş 
bir Yanko'yu gördüğünüz zaman onu affedecek 
misiniz arkadaşlar? Böyle şahsi duyguların alev
lendiği sırada asayiş ve intizam bu suretle ha
leldar olacaktır. Bu cihet hükümetcilik noktai 
nazarından ehemmiyetle nazarı dikkate alınma
ya değer bir yerdir. Bu itibarla İstanbul'da di
nimize, mukaddesatımıza, milliyetimize karşı 
şeni tecavüzlerde bulunan Yanko ve Petro'nun 
artık İstanbul'da Türkün sinesinde yaşamak 
hakkı kalmamıştır ve sonra bu arada Patrikha
ne meselesi vardır efendiler. 

Gönül arzu ederdi ki, bu kadar acık, bu ka
dar kati şenaatlerden sonra petrikhane teşkilâ
tının İstanbul'dan kaldırılmasını hak ve ha-
kikata rücu etmelerini beklediğimiz Avrupa 
diplomatları bize teklif etmiş olsunlar. Onlar 
patrikhane, ile dinî düşünceler altında meşgul 
olmak istiyorlarsa her vakit ve daima tekrar 
olunduğu gibi alsınlar, götürsünler. Atina'da, 
Aynaros'da her hangi istedikleri bir yerde 
idame etsinler ve yaşatsınlar. Onların açıktan 
açığa maksatları fitne ve fesat ocağı olan pat-
rikhane\d İstanbul'da tutmak ve istikbalde Hü
kümetin, milletin meşgul olduğu bir vaziyetten 
istifade ederek dün olduğu gibi, öbürgün, de, 
bugün, de Hükümetin za'fmdan istifade ederek 
milletin mukaddesatına, hücum, etmektir. Fakat, 
artık onlar iyice bilsinler, belki birtakım mua
hedeler ve mukavelelerle böyle bir vaziyete 
karşı muvakkat ve kısa bir zaman için Hükü
met lisanından, ses çıkarılmayabilir. Xamus ve 
mukaddesatını her şeyin fevkinde olarak mü
dafaa. etmesini öteden beri bilen ve tatbik eden 
milletimiz artık o haydutları, o yılanları sine
sinde beslemiyeeektir. (B.ravo sesleri.) 

Arkadaşlar, Kapitülâsyonlar meselesi : Ben
deniz Heyeti Murahhasamız hakkında bu iti
barla bir noktai nazar arz etmek isterim. NTe 
demek istiyorlar.' Dünün zalimleri, bugünün 
karşımızdaki davacıları ne demek istiyorlar? 
Bu kelimenin ve bu kelimeyi ve bu ruhu ihtiva 
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eden bir teklifin, orada mevzuubahsolması bile 
izzetinefsi millîmize istiklâl ve Hâkimiyeti Mil-
1 iyemize, karşı tevcih edilmiş menfur bir te
cavüzdür. İstiklâl ve hürriyeti için kan döken 
milletimizin bu kadar döktüğü kanlar bu ka
dar. yaptığı fedakârlıklar hiç mi olacaktır? Hâ
lâ mı bizi esir olarak yaşatmak istiyorlar? Be
şeriyet içerisinde, milletler arasında en tabiî 
olarak bu hak, hâkimiyetten başka ne olaibilir, 
onu da bize çok mu görüyorlar? 

Ben çok temenni ederdim ki; necip milletimi
zin metin, azimkar duygularını çok vâkıfane, 
çok itidalkârane bir surette Lozan Konferansın
da o efendilere ve bütün cihan efkârı insani-
yesine iblâğda büyük bir dirayet gösteren Ya-
vır: İsmet: bu noktaya geldiği takdirde; efendi
ler, suikasdınızı anladık, hâkimiyetimize te
cavüz etmek istediğinizi anladık, artık Türk 
milleti hâkimiyetini çiğnet miyecektir. Artık 
esaret atlında bırakmıyacaktır, diye idi; ben hay
retle takiıbediiyoraim. ki, bunun etrafımda şu 
şu ve muhıtelif şekillilerde görünen faka:t 
ruh ve mahiyeti itibariyle asla değişmiyen ka
naatler etrafında müzakereye taraftar olacak
lardır. Ben burada milletin vekili sıfatiyle ve 
hic şüphesiz Heyeti Celilenizin de bir hak ve 
kanaatine tercüman olarak bir defa daha feryade-
diyoımm. Efendiler; Kapütülâsyon ve onun ru
hunu ifade eden her hangi bir teklifle bizim 
alışverişimiz yoktur. Bizimle alışveriş etmek is-
yor musunuz? Geliniz, mahkemelerimizde adalet 
siyyandır. Ahmed'le Kiryako'nuıı Petro'nun 
hakkı hiçbir veçhile ayrılmıyacaktır. Şimdiye 
kadar ayrılmamıştır. Sizin bu Kapitülâsyonlar
la olan niyetinizi çok iyi biliyoruz. Her hangi bir 
dindaşımıza tecavüz edilsin, sefarethaneleriniz ha
riç ezmemleket diye o mukaveleye koyduğunuz 
kayıttan, o kaideden bilistifade o kaatilleri, ca
nileri zabıtamızın, mahkemelerimizin, memurla
rımızın gözü önünde alsın, o maktulün veresesi 
ağlarken efkârı umumiyenin karşısında siz o al
çağı açıktan açığa himaye edesiniz, vikaye edesi
niz ve kaçırasınız. 

Hayır efendiler, artık öyle bir fikrin tarafta
rı olan tek bir Türk yoktur ve tek bir Türkiye 
yoktur ve olmıyacaktır. 

En son söz olarak arkadaşlar müzakerata iş
tirak ettiği dakikadan itibaren Heyeti MuraMıa-
samızın erkânı, başta çok necip, çok yüksek ve 
çok temiz duygulariyle yükselen İsmet Paşa Haz-
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retleri hakiki mânaeiyle milletimizin mümessil
leridir, hakiki mânasiyle bu dâvamızı Garb'm za
lim adamları karşısında ve Garp'ta insani düşün
celer etrafında çalışan insanların müzaheretiyle 
er, geç kabul ettireceklerdir. Biz, şerefli bir sulh 
istiyoruz. Hakkımızı, hâkimiyetimizi tanıyan 
adamlarla dost geçinebiliriz. Son sözüm budur 
ve illâ bundan başka söz yOktur. 

Dr. ABlDÎN B. (Lâzistan) — (Alkışlar ara
sında kürsüye gelerek) Muhterem arkadaşlar! 
Bendeniz bir muharrir gibi söyliyemiyeceğim, 
çünkü gazeteye geçmeye hahişğer değilim. Yalnız 
ben, bu cihanı medeniyet denilen o sahte herifle
re diyeceğim ki; esıki çamlar artık bardak olmuş
tur. (Handeler) Bizim Hükümet Babıâli Hükü
meti değildir. (Bravo sesleri) Bizim Hükümet, 
milletin bizzat vazıyed ettiği bir idaredir. Bizde 
hâkimiyet bilâkayd'üşart milletindir. Cidalini is
tiklâl için yapan bir millet her halde mukaddera
tını, salâhiyetini, hakkını kimseye terk edemez. 
Kimseye tevdi edemez. Kendisinindir. (Bravo 
sesleri, alkışlar) Ben de. Fransız Heyeti Murah-
hasasmdan maada Fransız milletine o kadar do
kunmayı canım istemiyor. (Handeler, bravo ses
leri) 

Efendiler onlar, cidalini istiklâli için yapmış 
ve çok mücadeleler etmiş ve Emperyalizmi yırt
mış ve Cumhuriyete gelmiş bir millet oldukları 
için ben zannediyorum ki, her halde onlar insaf 
ile hareket edeceklerdir. Fakat bu Pompar'a gö
re, Barer'e göre öyle değildir. Efendiler Barer 
ile Pombar utansınlar. Hattâ Franklin Bouillon 
de utansın! (Bravo sesleri, handeler) 

Arkadaşlar Kapitülâsyonlar, yani uhudu atî-
ka... (Bu tarafa da söyle sesleri) 

MAZHAR MUFÎD B. (Hakkâri) — Bu* ta
rafa dargın mısın yahu? Biraz da bu tarafa söy
le! 

Dr. ABlDÎN B. (Lâzistan) — O tarafa da 
söyliyeyim : Uhudu atîka ve sair tekâlifi, yani 
milletimizi tekrar tekrar bir işkence içine soka
cak 'hiçbir tekâlifi, kabul edemeyiz, tamamen 
reddederiz. (Alkışlar, bravo sesleri) Evet, İn
giliz Murahhasları iftihar etsinler, fakat onla
rın iftiharları salhtedir. Fakat onların Dritnot-
ları, onların 'zıhlıları, onların birçok malzemele
ri tayyareleri varsa bizim de sarsılmaz imanı
mız ve Me'hmedci'klerdeki* süngüler... (Bravo 
sadaları ve alkışlar) O Drinotlara cevap vere
bilir. (Şiddetli alkışlar) 
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Arkadaşlar; evet, maatteessüf bir arkada

şım, ço'k hürmet ettiğimiz bir arkadaşımız, fev
kalâde hürmet ettiğim bir arkadaşımın, velev 
muvakkat olsun, bir mahkemenin teşkilini tek
lif etmesini, telâffuzundan bile utanıyordum. 
Reddederim arkadaşlar, bu ,ar'kadaşa çok hür-

I met ederim. Vaktiyle kıravatı yırtıp da bir da-
I ha takmadığım gibi 'bir dalha da kendisini gör-
j| mek istemem. (Bravo sesleri, alkışlar) 

! IfUSREV B. (Trabzon) — Abidin Bey, mu-
i hab'betiniz daim olsun; yanlış anladınız, mak-
\ şadım. <o değildir. 
j Dr. ABlDÎN B. (Devamla) — Geçti boran 
I pazarı. (Alkışlar ve handeler) 
I Efendiler; bendeniz esasen masum ve çok 
1 kahraman 've 'ha'kikaten yoksuzlıık içinde büyük 
| bir varlık gösteren ve yalnız kalan bir millet 

için de, bir kahraman Trakya için de birkaç 
lâf söylemek isterim. 

Efendiler; Trakya'nın 'hududu istanbul'un 
muhafazasiyle mütenasip bir hudud olmalıdır; 
eğer bunu kanla tahdid etmek lâzımgelirse 
kanla tahdidetmeliyiz. (Bravo sesleri) Arka
daşlar, Balkan Harbinde yalnız başına birçok 
kahramanlıklar yapan ve Kuvayı Milliyenin 
bidayeti teşekkülünde yine birço'k mücahedat-
ta bulunan bu kahraman Trakyalıların başın
da olan zevat maalesef Feridcilerle muhabere 
ettiklerinden dolayı kozu kaybetti. Yoksa Trak
ya daha çok dayanabilirdi. Eğer bura ile mu
habereye başlamış olsaydılar, Ferid'i defetmiş 
olsaydılar, namussuz, seninle ve «Babıâlinle teş
riki mesai edemeyiz diye onların resi'kârlıkla-
rında bulunan insanlar böyle bir mukabelede 
bulunmuş olsaydılar belki bugün oraya Yunan 
giremezdi ve giremiyecekti. Çünkü çok feda
kârlıkları vardır. Arkadaşlar; dün Şeref Bey 
birkaç... (Faik Bey «esleri) Faik Bey birkaç. 
Hıristiyan köyü saydılar. On seneye yakın ben 
de orada bulundum. Efendiler; onlar yardımcı
dır. Yarmacıdır. Yani oradaki emlâk kendi mal 
ve mülkleri değildir. Islâmmdır. 

NEBÎL Ef. (Karafhisarı Saihib) — Onlar 
uşaktır. 

Dr .ABlDÎN ,B. (Devamla) — Uşaktır bun-
I 1ar, uşaktır! Yani nereye giderse defolur gi-
i der. (Bravo sesleri) Efendiler! Ekalliyet hu-
j kukıı, inşallah onu guguk yapacağız. (Hande-
1 1er) Efendiler, artık bu inkılâbı yaptıktan son-
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ra, birçok kâşaneleri, birçok sarayları yıktıktan 
sonra ekalliyet hukuku da benim ile Tetir ola
caktır. Benim kanunuma, henim adaletime ta
mamen tâbi olduğu takdirde - ben yine - ona 
tenezzül etmem çekil git demeye; fakat eğer 
ayrıca bir mahkeme, ayrıca bir Principaute 
istiyecek olurlarsa onu vermiyeceğiz arkadaş
lar! (Türkçesini söyle sesleri) Yani istiklâliyet 
Ya! O kadar mı zannediyorsunuz beyefendiler? 
(Handeler) Onu vermiyeceğiz ve hiç'bir vakitte 
Mösyö Con Kikirik gelsin de bizde bir mahkeme 
teşkil edebilsin. (Con Kikirik kim? sesleri) Lloyd 
George'un halefi! Biraz da Refik Bey kardeşi
mizin söylediği; o Babacan mı, Kakacan mı nedir 
o Papazın? (Handeler) Ben dünyada 'hiçbirisi
ne inanmam. Çürikü, nân ve nimetiyle perver-
de olduğu 'bir milletin sayesinde Hariciye Nâ
zın oluncaya 'kadar irtika eden bir namuzsuz, 
Gabriel Noradünkiyan bana ihanet ettikten 
sonra artık papazı da, Babacan da 'bana vızge-
lir. (Handeler) Arkadaşlar! Çanakkale, Bo
ğazlar, Marmara ha!... Burası, işte burası be
nim evimdir. Arkadaşlar o kaihbe - analılar di
yeceğim ama - herifler kendi evlerinin serbesti
sini düşünüyorlar da benim evimin nasıl olur 
da serbestisini verebilirim? Benim evime yegâ
ne hâkim yine benim. Başka kimse olamaz. Dai
ma (Lutte pour l'existence) (Türkçesini söy
leyiniz, 'sadaları) Bunu mahsus Fransızlara 'bi
raz da gazetelere.. (Handeler) bu (Lutte pour 
l'existence) biz ilk evvelâ ayak basar basmaz 
'bütün arkadaşlarımızla 'bera'ber müttefikan bu
nu kabul etmişiz ve bunun ilerisi, gerisi yok
tur. Ancak 'budur. (Türkçesini söyleyiniz sada
ları) Yaşamak için mücadele, hakkı istiklâl 
için mücadele. (Bravo sadaları) Efendiler; biz 
en düşkün bir zamanda, en zayıf zir zamanda 
dünyaya metelik vermedik. (Handeler) Bugün 
ordumuz vardır. Efendiler; bugün Mehmedci-
ğim vardır efendiler. Mahmedeik süngü 'başın
da, memleketin öz evlâdı vatanının başındadır. 
Her halde hu vatanın tamamen istihlâs ve is
tiklâlini temin edecektir. Evet burada söyliyen 
ve hir arkadaşları olan 'ben! O Mehmedcikler 
zannetmesinler ki Abidin 'burada yalnız lâfla 
demgüzardır. İcabında, namusum üzerine te
min ederim ki orada maaliftihar kendime bir 
mezar kazarım. !(Bravo sadaları ve alkışlar) 

Efendiler Musul meselesi: Bizim sehpayı ha
yatımızdan hirisi de Musul'dur. (Petrolü unut-
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ma sesleri) Arkadaşlar, Musul'da yüz binler
ce, milyonlarca dindaşlarımız ve aynı lisanla 
mütekellim kardeşlerimiz vardır. Biz Musul'un 
İngilizler gihi gaz yağlarına âşık değiliz. Fa
kat onlar kendi malımız olduğu için Lord 
Curzon'a satacağız. Gelsin alsın, kendi işlerine 
gelirse petrolü onlara satacağız. '(Satmıyaca-
ğız sadası) Veyahut da 'kendimize... Binaena
leyh Musul hudutlarının tamamından bir san
timine kadar vermiyeceğiz. Ve Ravandız taraf
larını bilirim. Ravandız, Rayet'e 'kadar orala
ra 'ben gittim. Rayet de hududumuz olmak üze
re oradan hudut çizeceğiz ve İran'la Ihemhu-
dudolacağız. Komşu olacağız. Onlar bize mer
haba, biz >de onlara merhalba... Aramızda hiçhir 
Hıristiyan Hükümeti ve (bahusus İngiliz düşma
nını kabul edemeyiz. 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) — Hankıy içerde 
kalır. 

Dr. ABİDİN B. (Devamla) — Arkadaşlar; 
en son söz olarak Heyeti Mıırahhasamıza iti
mat meselesi vardır. Onlar pek iyi bilsinler ki 
biz murahhaslarımızı tam ve mutlak hir itimat
la oraya gönderdik. Hiçbir vakitte itimadımız 
onlardan münselibolmıyacaktır ve olamıyacaktır. 
A.ncak bu şekilde, yani Meclisi Âlii Millî onların 
Reisicumhurları gibi, bilmem nesi gibi değildir. 
Meclisi Âlii Millî doğrudan doğruya bir maka
mı Devlet, bir Makamı Hükümet olduğundan 
dolayı kendileri her halde bizimle görüşebilirler 
ve en son kararları da bizden alacaklardır. 

FEYYAZ ÂLİ B. (Yozgad) — Patrikhane 
hakkında söylemedin! 

Dr. ABİDİN B. (Devamla) — Patrikhaneye 
gelince : Bana bu meseleyi açmayın! Patrikha
ne artık Atina'da: mı, yoksa Lloyd George'un 
evinde mi, nerede teşkilât yaparsa yapsın. Biz 
yalnız kendi Kiliselerinde, kendi âyinlerini na
sıl yapacaklarsa onu yaptıracak bir Papaz tanı
yoruz. Ruhani, cismani bilmem ne filân falan 
artık yoktur, mülgadır. Bunlar kireç, kuyusuna 
atılmıştır. Bizde bunlar bir daha yoktur. (Ay-
naroz'da sesleri) Aynaroz'u da alacağız. Merak 
etme benim orada da gözüm vardır. (Ermeni 
yurdunu unuttun sesleri) Efendiler, Ermeni 
yurdu, işte Erivan'dır. Erivan'a giderler; ora
da zannedersem, pek.. (Handeler) Binaenaleyh 
son söz olarak arkadaşlar; zayıf zamanda biz 
zayıfız diye bütün Avrupalılar öyle zannediyor-
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lardı, fakat Avrupalılar bir dahaı bilmelidirler 
ki, onlardan yine kuvvetliyiz. Çünkü, onlar gibi 
bilvasıta yafvararak, hattı harbe Yunanlıları 
sokarak kahpece bir vasıta bulmadık. Biz kendi
mizden, kendi uzvumuzla çalıştık, başkasından 
istiane etmedik ve buna muhtaç, değiliz. Onun 
için onlar utansınlar ve bizim istiklâlimizi tasdik 
etsinler, Yoksa bir daha böyle mücadelâta mey
dan verirlerse artık onlafr hiçbir vakitte, hiçbir 
zaman Sulh Konferansını göremiyeeeklerdir ve 
sulh istemiyoruz. 

Dr. FUAD B. (Bolu) — Efendim, Âbidin 
Bey beyanatları arasında Trakya'dairi kahraman
ların Ferid Hükümetiyle muhabere ettiğinden 
dolayı vaziyeti malûmeye düştüklerini söylediler. 
Bu zehabı doğru değildir. Trakya'dairi bu kah
ramanlar hiçbir suretle Feridiye Hükümetiyle 
muhabere etmemişlerdir. Oradaki vakayım hu-
dusünü tabiî tarih bildirecektir. Âbidin Bey 
biraderimizin dediği gibi değildir. 

Dr. ÂBÎDİN B. (Lâzistan,) — Kuvayı İnzi
batiye zabitlerini almışlardır. Fuad Bey bana 
söz söyletme! Cafer* Tayyar oraya götürmüştür. 

REİS — Efendim, müzakerenin kifayetine 
dair muhtelif takrirler var. Yirmi kaçlar arka
daşın da sözü vardır. Evvel beevvel müzakere
nin kifayetini reyi âlinize vaz'edeceğim. Müza
kerenin kifayetini kabul edenler lütfen el kaldır
sın. Kabul edilmiştir. 

Takrirler okunacak : 

Riyaseti Celileye 
Mesele tavazzuh etmiştir. Müzakerenin kifa-

yetiyle ruznemeye geçilmesine karar itasını arz 
ve teklif eylerim. 

Niğde Mebusu 
Mustafa; Hilmi 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. 1336 senesinde her türlü 

esbabı mukavemet ve müdafaadan mahrum edil
diğimiz zamanda Türk milletinin asgari hakkı 
hayatını temin gayesiyle âlemi beşeriyete ilân 
ettiğimiz Misaki Millîmizde yapacağımız âzami 
fedakârlığı gösterdik. Bugün galip ve kudretli 
bir mevkide bulunduğumuz halde fazla hiçbir 
şey istemiyoruz ki; bu da sulhperver olduğumu
za en celî bir delildir. Heyeti Murahhasamızın 
Misakı Millî ahkâmını müdafaada sebat ettiği ve 
edeceği anlaşılıyor. Heyeti Vekile Reisinin be
yanatı da düşüncelerimizi teyidetmiştir. 
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istihsali için Heyeti Murahhasamızın gösterdiği 
mesaiye itimat ve müzaheretle ruznamei muza--
kerata geçilmesini teklif eylerim. 

Lâzistan 
Osman Nuri 

Riyaseti Celileye 
Meclisi Âlinin nokta i nazarı tavazzuh etmiş

tir. Söylenilen sözlerin kâfi addiyle ruznamei 
müzakerata geçilmesini teklif eylerim. 

Ertuğrul 
Necib 

Riyaseti Celileye 
En karanlık günlerimizde tesbit ve bütün âle

mi insaniyete ilân ettiğimiz Misakı Millîmizi gör
medik kör, işitmedik sağır kalmamıştır. Lozan 
Konferansında bulunan Murahhaslarımızın mü
dafaa ettikleri n.oktai nazarlar, tabiî ve en basit 
hakkı meşru umuzdur. Bundan zerre kadar fe
dakârlık yapılacağını, bilemem, tekrar ilâna ha
cet var mıdır? Bu baptaki müzakerat kâfi görü
lerek ruznameye geçilmesini teklif eylerim. 

Niğde 
Venbi 

REİS — Efendim, mesele bir noktada topla
nıyor. Heyeti Oelile, Misakı Millîmizi istihsal 
edinceye kadar bütün fedakârlığı ihtiyara karar 
vermiş ve bu fedakârlığı ihtiyar ettiğini murah? 
haslariyle Avrupa'da dâva ettiriyor. Heyeti Ve
kile de aynı gayenin, aynı hedefin takibiyle 
meşguldür. Heyeti Celilenin kanaati bilinen bir 
şeydir. Arkadaşlarımız Meclisi Âlinin cihan ef
kârı um ilmiyesine karşı olan kanaatinin tezahü
ründen sonra müzakerenin kifayetiyle ruznamei 
müzakerata geçilmesini teklif ediyorlar. (Muva
fık sesleri) Bilmem buna ilâve edilecek başkaca 
bir nokta var mı? Bu suretle kabul buyurularak 
ruznameye geçilmesini kabul edenler lütfen el
lerini kaldırsınlar. Müttefikan kabul edilmiştir. 

;2. — 7 M ay IH 1337 tarihli Gümrük tarifesine 
zey I olarak tanzim olunan kanun layihası, Aıcaa-
rat Vergisinin tezyidi hakkında kanun lâyihası, 
Asar Hissesi İanesi ve Küsuratı Munzamıma, hak
kında kanun lâyihası, Zonguldak kömürlerinden 
İhracat Resmi alınmamasına dair kanan lâyi
hası, Karahİsan Şarki Mebusu Mustafa Beyin, 
Aşar mültezimlerinden edayı deynedenlerin em
lâki merhuneleri hakkındaki 29 Eylül 1336 ta-
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rihli Kanun hükmünün temdidine dair kanun 
teklifi (2/483), Karesi Mebusu Abdülgafur 
Efendi ile arkadaşlarının, Varidatı hususiyei vi-
lâyatın muhasebei hususiyelerce tahsil ve kabzı 
hakkında kanun teklifi (2/406), Kütahya Me
busu Cemil Beyin, Ziynet eşyası hakkındaki Ka
nunun mevkii meriyetten ref'i hakkında kanun 
teklifi (2/541), Aydın Mebusu Tahsin Beyin, 
Yunanistan'dan ithal edilen zeytinlerden alınan 
Gümrük Resminin zeytin yağlarından, alınan 
Gümrük Resmi derecesine iblâğına dair kanun 
teklifi (2/538), Gümrük Kanununun 84 ncü 
maddesini muaddil kanun lâyihası ve Muvazenei 
Maliye Encümenince tanzim olunan mevaddı ka
nuniye 

REİS — Efendim, Varidat Kanununun ba-
kıyei müzakeresi vardır. Altıncı madde reye kon
muştu. Ekseriyet hâsıl olamamıştı. îkinci defa 
reye vaz'edeceğiz. Bir daha okunuyor. 

MADDE 6 . - 7 Mayıs 1338 tarihli Kanuna 

REÎS — Efendim, ekseriyet oldu. Celseyi 
acıyorum. 

Varidat Kanununun • altıncı maddesi geçen 
içtimaların birinde tâyini esami ile reye kon
muştu. Ekseriyet hâsıl olmadı. Bugün birinci 
Celsede ikinci defa reye vazettik. Reye iştirak 
eden âzanm adedi 146 dır. 11 ret ve 3 müsten
kife karşı 132 reyle ikinci defa konduğu için ka
bul edilmiştir. 

CEMÎL B. (Kütahya) — Reis Bey bendeniz 
söz istiyorum. 

REÎS — Neye dair, efendim/ 
CEMÎL B. (Kütahya) — Sual takrirlerime. 
REÎS — Kimden? 
CEMÎL B. (Kütahya) — Maliye Vekâletin

den. 
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merbut (D) cetvelinde muharrer eşya ve mevad-
dan Gümrük Tarifei Asliyesinin on iki misli 
üzerinden resim ahzolunur. Tarife! Asliyenin 
«84» numarasında muharrer taze ve tuzlu zey
tinler dahi «B» cetveline alınarak bu Resme tâbi 
tutulur. îşbu Kanunun tarihi neşrine kadar güm
rüklerce müsadere edilip elyevm mevcut bulu
nanlar on iki misil resim istifa olunarak asha
bına iade kılınır. 

REÎS — Lütfen reyinizi istimal buyurun. 
Maddeyi kabul buyuranlar beyaz, buyurmıyan-
lar kırmızı pusla verecektir. (İstihsali araya baş
landı.) 

MALÎYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. — 
Reis Bey, reyler tasnif edilinceye kadar diğer 
maddelerin müzakeresine geçelim. (Ekseriyet 
yok, sesleri) 

REÎS — Efendim, beş dakika teneffüs edil
mek üzere Celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı Celse; saat : 00,00 

REİS — Tekidederiz. Cevap verir. 
MALÎYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. 

(Gümüşane) — Efendim, sual takrirleri pek çok 
teraküm etmiştir. Fakat Meclisi Âlinizin mühim 
işlerinden sıra bulamıyoruz ki, cevap verelim. 
Lütfen bir gün tahsis buyurun hepsine cevap ve
reyim. 

CEMÎL B. (Kütahya) — Bir de iktisat Ve
kâletinden var, tamam altı ay oldu. 

REİS — Tekidederiz cevap verirler. 
CEMİL B. (Kütahya) — Perşembe günü ce

vap vereceğim, diyordu. 

ALÎ SÜRURÎ Ef. (Karahisarı Şarki) — 
Bendenizin Maliye Vekâletinden bir sual takri
rim vardır. Lütfen tesri 'buyursunlar. 

İ K İ N C İ CELSE 
Bed'i müzakerat; saat : 3,15 

REİS — Birinci Reisvekili Hüseyin Avni Beyefendi 

KÂTtPLER : Süleyman Sırrı Bey (Yozgad), İbrahim Bey (Mardin) 
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BEİS — Baş üstüne; Divanı Riyasetten icab-

eden tesiri yaparız. 
MALÎYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. 

(Gümüşane) — Varidat Kanununun dokuzuncu 
maddesi tönbeki şirketlerine aittir ki, Heyeti Ce-
Hlenize, bu maddenin müzakeresine geçmezden 
evvel dokuzuncu madde olmak üzere bir madde 
arz edeceğim. Bu da evvelce Heyeti Celilenizin 
kabul buyurduğunuz bir kanun ile 1335 senesi 
nihayetine kadar olan aşar bakayası faizlerinin 
1337 senesi nihayetine kadar borçlarını tesviye 
eden mültezimlerden aranılmasına ve aynı sene
lere ait aşar borçlarına mukabil Hazine namına 
teffiz edilmiş emlâk varsa masarifi muhakeme 
ile borcun aslını tediye ettikleri takdirde emlâk
lerinin kendilerine veya vereselerine iade edilmesi
ne dair olan Kanunun 1339 senesi nihayetine ka
dar devamı meriyetine ve aynı zamanda 1336, 
1337 senelerine ait aşar bakayası faizlerinin de 
bu kanundan müstefidol masına dairdir. Ten
sip buyurursanız kanunun aslı Heyeti Celileni
zin tasdikine iktiran ettiği için Muafiyet hak
kındaki Kanunu okumuyorum. Arz ettiğim mad
deyi okuyayım : 

«1335 senesi nihayetine kadar olan seneler 
aşar ihale bedelâtı bakayası faizlerinin affı hak
kındaki 29 Eylül 1336 tarihli Kanunun meriyeti 
1339 senei maliyesi nihayetine kadar temdit ve 
müsaadatı mezkûre 1336 - 1337 senei maliyeleri 
ihale aşar bakayasına da aynen teşmil edilmiş
tir.» 

Bu maddeyi de aynen kabul buyurduğunuz 
takdirde 1336 - 1337 seneleri ve sinini sabıka
dan olan Aşar borçlarının resülmalini ve masa
rifi muhakemeyi tediye edenlerden faizleri 
aranmıyacak, Hazine tarafından tefevvüz edil
miş emlâkleri varsa yine resülmal ile masarifi 
muihakeme^yi verdikleri takdirde emlâkleri ken
dilerine iade olunacaktır. Vefat etmişse verese
sine iade edilecektir. Efendim 'bu maddeden 
sonra bir madde daiha geliyor ki, o da, düşman 
istilâsına mâruz kalan mahallerdeki yağmaya 
uğrıyan mültezim ambarlarının vaziyeti hak
kındadır. Fakat bu madde ile öteki mad'de ayn 
ayrı birer maddedir. Bunu arz ettikten sonra 
onu da izah edeceğim. 

BEHÇET B. (Kângırı) — Bir kanunun de
vamı meriyeti hakkındaki müstakil kanunun 
pek de buraya münasebeti yoktur. Bu şekil, in
tizamı ihlâl eder. Ayrıca bir madclei kanuniye 
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olmak üzere teklif edilirse bunu kaibul edenin. 
öyle olursa daha iyi olur. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (Gü
müşane) — Efendim malûmuâliniz düşmandan 
istihlâs edilen mahallerdeki Aşar ihale muame
lâtının muteber olduğuna dair bir madde Ka
bul ettik. Bu da sekizinci maddedir. Bu doku
zuncu madde olunca onunla tenazur hâsıl olu
yor. Zaten maksat da hâsıl oluyor. 

CEMİL B. (Kütahya) — Vekil Beyefendi 
bunlardan satılanlar, başkasına ferağ edilmiş 
olanlar varsa ne olacaktır? 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (Gü
müşane) — Efendim o muamele tekemmül et
miştir. Şahsı aharın emlâki meyanına geçmiş 
ise o muamelenin iadesine imkânı kanuni yok
tur. Yalnız Maliye namına; Hazine namına alın
mış ise bittabi bu müsaadeyi Meclisi Âlinize 
teklif etmek iyidir. Eğer şahsı şalisin hukuku
na taallûk etmiş ise onda bittabi muamele te
kemmül etmiştir. 

SALÂHADDÎN B. (Mersin) — Efendim, 
resülmalmi vermiş de faizini vermemiş bulunan
ları da affetmek mi lâzımıgeliyorf 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (De
vamla) — Resülmali vermiş de faizi kalmış 
tarzındı bir muamele olamaz. Malûmuâliniz her 
tahsilatta faiz ve resülmalin hepsi birden alı
nır. Tahsisattan yüzde nispetindeki faiz ve re
sülmal ayrılmıştır. Biz alelıtlak faizlerin affını 
teklif ediyoruz. 

SELÂHADDÎN B. (Mersin) — Faizi evvel
ce vermiş olanların faizleri tekrar affedilir mi? 
verilmiş olanlar bir kere verilmiştir. 

Bendenizin anlamak istediğim şudur. Bu se
beple hayırlı ve faideli bir iş yapılmış oluyor. 
Fakat acaba Maliye Vekâletini böyle bir kanu
nun Meclisi Âliden geçirilmesine sevk eden es-
bep nedir? 

ÖMER LÛTFİ B. (Karahisarı Sahib) — Her 
taraftan, bütün memaiki müstahlasadan gelen 
evrak ile ceplerimiz dolmuştur. Her taraftan 
müracaat vâki oluyor. < 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. 
(Gümüşane) — Zaten memleketin ahvali iktisa-
diyesindeki darlık dolay isiyle mültezimler borç
larını vakti zamaniyle ödeyememelerinden mü
tevellit zaruret Meclisi Âlice vaktiyle yani 
1336 senesinde takdir buyıırularak bu kanun 
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kabul buyuruldu ve hattâ bu kanun 1336 sene
sinde îcra Vekilleri taraflından Meclise gönderil
mek üzere iken doğrudan doğruya Meclisi Âlinin 
arzusu üzerine encümence re'sen tanzim edil
miş ve bu zaruret üzerine mevkii meriyete vaz'-
olunmuştur. Bugünkü vaziyet, bugünkü zaru
ret yine onun temdidini âmirdir. Malûmuâliniz 
şimendiferlerimiz muntazam işlemiyor. Çünkü 
harbin açtığı rahne tamamiyle tamir edilmemiş
tir. Mahreç dardır ve vasıtai mübadele olan na
kit memlekette azdır. Hali tabiîdeki gibi ukud-
dan mütevellit borçların muntazaman Hazineye 
ödenmesi bittabi imkânsız oluyor. Ahvaldeki 
fevkalâdelik zaten halka bahşedilmiş olan bu mü
saadenin bir sene daha temadisini âmirdir ve 
her taraftan vâki olan müracaat da bu lüzumu 
bir kere daha teyidetmiştir. 

REFÎK ŞEVKET B. (Saruhan) — 1339 se
nesi Martından diyorsunuz, bunda iltibas 
vardır. Maksadınız 1340 senesi Martı iptidası
na kadar mıdır? 

MALÎYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. 
— Evet, senei maliye iptidası Marttır. 

REFİK ŞEVKET B. (Devamla) — O halde 
1340 demek daha muvafık olur. Senei maliye 
ile senei efrenciye arasında ihtilâf vardır. 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN FEHMİ B. 
— Efendim Varidat kanunları bütçe ile teyid-
olunur. Teyidolunmadıkça meriyeti temin olu
namaz. Bu bütçenin mebdei ise Marttır. Bunun 
için hiçbir iltibas yoktur. 

REÎS — Efendim elimizde Varidat Kanu
nu var, müzakere edilmektedir. Sekizinci mad
desi Meclisi Âlinin kabulüne iktiran etmiş, do
kuzuncu maddesine gelince : Maliye Vekili Bey 
yeni bir teklif ile tekrar müracaat ediyor, ev-
velbeevvel Heyeti Celile bu maddenin müzake
resini ruznameye alacak, bu kanuna ilâvesi ka
bul olunduğu takdirde numara sırasiyle takib-
ölunacaktır. 

ALÎ SÜRURÎ Ef. (Karahisarı Şarki) — 
Teklif olunan şey müstacel bir şey olmalıdır. Bu 
nasıl ki 1336 senesinde ayrı bir kanun olarak 
tanzim edilmiş ise bunun da ayrı olarak tanzi
mi çok evi olur. Vekil Beyin teklifleri çok va
rittir ve şayanı kabuldür. Fakat bunun ayrı 
bir maddei kanuniye ve ayrı bir kanun olarak 
teklifi lâzımgelir. 

REÎS — Jvlüsâade buyurursanız daha iki 
madde vardır. Bunları da ruznameye alalım mı? 
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MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karabasan Saıhib) — 

Efendim, Maliye Vekilinin şimdi teklif etmiş ol
duğu kanunun Varidat Kanunu ile fevkalâde alâ
kası vardır. Heyeti Celilenizcıe bu kanunun kabul 
edilen sekizinci maddesiyle 1338 senesi aşar iha
lesinin muteiberiyeti ve onun meriyeti ahkâmı ka-
ıbul edilmiştir. Şimdi o maddeyi taikiben itoi mad
de dana teklif ediliyor ki, bu hakikaten varittir. 
Hepimiz bu hususta birçok mektuplar almakta
yız. MemaliM müistahlâsa zürraı, mültezimleri ve 
•ahalisi cidden bu bârı elim altında ezilmektedir. 
Ambarlarını Hükümet zaptetmiş, haczetmiş hak
kı tasarrufunu mıenetmiş, Yunanlılar gelmiş, ahali 
hicret etmiş ve ambarları kırmış mahcuzu almış, 
şimdi Maliye, muhacirine, aşar borcunu ve ambar 
bedellerimi veriniz, diyor. Bunlar nasıl versin? 
Bunların gerek faizi... 

(Teklif edilen madde buna dair değildir ses
leri) 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Devamla) — 1336 ve 
1337 seneleri faizleri meselesi dokuzuncu madde 
olmak üzere teklif ediliyor ve onuncu madde ol
mak üzere de benim dediğim kısım teklif ediliyor. 
Ben onu izah ediyorum. Aşar Nizamnamesinin 
elli beşinci maddesi mucibince ahvali fevkalâde 
dolayısiyle mutazarrır olanlar mahakimi ndzamıi-
yeye müracaatlerinde zararlarını ispat ederse ve 
bu da tahakkuk ederse bittabi o zaman aşar bede
linden tenzile dair bir hüküm alacaklardır ve bu
nu da Maliye Vekâleti tenzil edecektir. Bundan 
başka yapılacak şey yoktur. Birçok adamlar bunu 
'burada tafciibetmefcte ve ağlamaktadırlar. Muhaci
rinden bir kışımı memleketlerime avdet etmiş ve 
:bir kısım eşyaları haczedilmiş ve hattâ onların bir 
kısmı da benim dairei intihaibiyemden ve burada 
sâmiin arasındadır. Yalnız bu bir yere ait değil
dir. Bütün memaliki mü'stalhlâsada bu vazûyeti 
elime mevcuttur ve bu ıztırabatın altında inle
mektedirler. Buralara Heyeti GeMlenizin bir an 
evvel yetişmesi ve bunların müstaJhsıllar arasın
daki mevkilerinin kaybettirilmemesi ile işlerine 
devam ettirilmesi lâzımdır. Bu maddenin kanun
la tevhiden kabulünü Heyeti Celilenizden istir
ham ederim. 

Nebil Ef. (Karalhisarı Sahıib) — Ali Süruri 
Efendinin itirazı varit değildir. Bundan evvel 
Maliye Vekili Bey diğer bir madde teklif etti, o 
da altıncı madde idi. Zonguldak madenleri hak
kındaki maddei kanuniyeyi nasıl müzakere etmiş 
isek bunu da aynı suretle müzakere ederiz. 
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REİS — Etlendim haifciplere verdiğim söz şu | 

ııofeta üzerindedir. Bu madde şu şekilde teklif 
olunduğuna göre ruznameye alınıp alınmaması -
dır. (Alınacak sadaları) Efendim evvel beevve! 
burası anlaşılsın. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Reis Bey j 
buraya dair söz söyliyeceğim. 

BEİS — Bu maddenin ruznameye ithali ile 
kanunla müzakeresini kabul edenler lütfen elleri
ni kaldırsın, kabul edilmiştir. 

MAZHAR MÜPİD B. (Hakkâri) — Muva-
zenei Maliye Encümeni ekseriyetle kabul ediyor. 

REİS — Maddenin bu kanunla müzakeresi 
kabul edildi. Esas hakkında Maliye Vekili Bey 
fikirlerini beyan ettiler. Şimdi söz Necip Beyin
dir. 

NECATİ El:. (Lâzistan) — Ruznameye alın
masını kabul ettik, yoksa müzakeresini değil. Ev
velâ maddeyi yazalım. 

REİS — Pekâlâ efendim yazınız. 
«1335 senesi nihayetine kadar olan seneler 

Aşar ihale.bedelâtı bakayası faizlerinin affı hak
kındaki 29 Eylül 1336 tarihli Kanunun meriye
ti 1339 senesi nihayetine kadar temdit ve müsa-
adâtı mezkûre 1336 ve 1337 senei maliyeleri iha
le Aşar bakayasına da aynen teşmil edilmiştir.» 

REİS — Maliye Vekili Bey Aşar hakkında üe 
madde teklif ediyor. Birinci maddesi bu, daha 
geride iki madde yazılı... 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Reis Bey 
müsaade ederseniz ikinci maddeyi izah edeyim. 
Şimdi yazdığınız maddeden sonra onuncu madde 
olmak üzere şu maddeyi teklif ediyorum. 

«İstilâ gören mahallerde 1336 ve 1337 senele
ri ihale Aşar mültezimleri tarafından tamamen 
veya kısmen derambar edildikten sonra her han
gi sebeple nakde tahvil edilemiyen ayniyat, düş
man tarafından yağma veya hasara duçar edil
diği takdirde Aşar Nizamnamesinin elli beşinci 
maddesi hükmüne tefikan tahakkuk edecek zarar 
bedeli iltizamdan tenzil olunur.» 

Malûmuâliniz Aşar Nizamnamesinin elli be
şinci maddesi mucibince harb, istilâ, âfet zuhu
runda mültezim mahkemeye müracaat ettiğinde 
mahkemenin kararına göre bedeli iltizamdan ten
zilât icra edilir. Fakat bu madde mahkemelerin 
tarzı telâkkisine ve maddenin şekli aslisine göre 
hiyni ta'şirde böyle bir hâdise vâki olursa bunu 
mahkeme nazarı dikkate alır. Ta 'gir biter ve mül
tezim aşarı derambar ettikten sonra nakde tah- j 
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vil etmeksizin istilâ ve yağmaya mâruz kalırsa 
mahkeme, Aşar Nizamnamesinin elli beşinci mad
desinin bahşetmiş olduğu müsaadeden müstefid-
olamaz diyor ve hakikaten müstefidolamaz. Hal
buki harbi hazırın memlekete açmış olduğu rah
ne o kadar çok ki, bunlar hakkında birkaç ka
nunla Meclisi Âlinizi tasdi etmek mecburiyetin
de kalıyorum. Bu kabîl mültezimlerin hukuku
nu muhafaza edebilmek için bu maddeyi teklif 
etmeye mecbur kalıyorum. Vakaıa bundan evvel 
Meclisi Âliniz düşmandan istihlâs edilen ve edi
lecek olan mahaller ahalisinin bâzı vergilerinin 
affına dair bir kanun kabul buyurdu. Fakat 
o kanunu tefsiren ikinci bir tefsir yapıldı. O 
tefsir mucibince mültezimler hariç bırakılmış 
oldu. 'Doğrudan doğruya eğer emanet Aşarından 
ise ve henüz de Aşar verilmemiş ise çiftçi müste 
fidoluyor. 1337 senesinde yapılmış olan kanun 
senei meskûre nihayetine kadar olan vergilerin 
muafiyetine şâmildir ve yalnız çiftçilere, doğru
dan doğruya Aşarını veren mükellefine aittir. 

I Binaenaleyh tefsir mucibince bundan mültezim
ler hariç kalinistir. Halbuki ambar yağma edil
dikten sonra mahalli cibayet kalmıyor. Bize mü
racaat ediyorlar. Verilmesine mahkeme hüküm 
veriyor. Fakat Aşar Nizamnamesinin elli beşinci 
maddesi mucibince bu nevi mültezimlerin müs-

ı tefidolmasma imkân bulamadık. Eğer Heyeti 
I Celilenize takdim ettiğim maddeyi onuncu mad-
ı de olmak üzere kabul buyurursanız o vakit mah

kemeler ta'şir esnasında yağma edilen, tahriba-
; ta uğrıyan ayniyat üzerinde mültezimlerin lehi

ne olarak bu hükmü verebilir. 
MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Reis 

| Bey bir sual soracağım. 
REİS — Efendim bu maddenin müzakeresi 

i esas değildir. Evvel beevvel ruznameye alınması 
! hakkında söz vereceğim. Bu maddenin ruzname-
i ye alınması hakkında söz istiyen var mı? 
! REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Bu bir 
| ihtiyacı defetmek içindir. 

REİS — Muvazene! Maliye ve Kavanini Ma-
I üye encümenlerinin bir diyecekleri var mı efen

dim? (Yok sesleri) 
BESİM ATALAY B. (Kütahya) — Bunlar 

hakikaten mağdurdur. Gün geçirmek muvafık 
değildir. Her halde ruznameye alınmalıdır. 

ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — 
Kanun çorbaya benziyor. Buna ait ayrı bir tek-

i lif ister. 
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REİS —• Encümenlerin bir diyeceği varsa 

söylesinler. 
SALlH Et. (Erzurum) — Bu kanuna dair 

söz isterim. 
REİS — Bu kanunun ruznameye alınıp alın

mamasına dair söz söyliyebilirsiniz. 
ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Bunlar yekdiğeriyle te-

vemdir, yekdiğerinden ayrılamaz. Binaenaleyh 
ruznameye alınmalıdır. 

REİS —• Efendim müstacel ruznamemizde 
Muvazene! Maliyenin bu hususta bir teklifi var
dır ve buna yakındır. Binaenaleyh tevhiden 
müzakeresini kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsın... Kabul edilmişti)". 

Efendim. Maliye Vekili Hasan Fehmi Beyin 
teklif ettiği maddeyi bir defa yazalım. Madde
yi okuyoruz. Arzu buyuranlar yazsınlar. 

(Madde tekrar okunmuştur.) 
ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Reis Beyefendi Kava-

nini Maliye Encümeninin de bu hususta teklifi 
vardır. 

REİS -— Buna dair müzakereye şimdi geçe
ceğiz. Fakat ben bunun müzakeresinde buluna-
mıyaeağım. Çünkü mazbata tanzim edildiği za
man Kavanini Maliye Encümeninde bulundum. 

(Makamı Kiyasete1 Musa Kâzım Efendi Haz
retleri gelmiştir.) 

REİS — Etendim, Kavanini Maliye, ve Mu
vazene! Maliye encümenlerinin dokuzuncu mad
deye ait teklifleri vardır. Onları da okuyalım ve 
bunlar yekdiğeriyle mütenazırdı]'. Bunları Ma
liye Vekili. Beyin teklif ettiği madde ile tev
hiden müzakere edersek daha süratle hallederiz. 

Muvazenei Maliye Encümeninin teklifi kanunisi 

MADDE 1. — 1336 senesi nihayetine ka
dar olan senelere ait Aşar ihale bedelâtnidan 
deyrıi. bulunan mültezimler resulmalden olan 
deyinlerini 1339 senesi Şubat nihayetine kadar 
nakden ve tamamen tediye eyledikleri takdirde 
faizden, olan deyinleri tamamen affedilecektir. 

MADDE 2. — • 1336 senesi nihayetine kadar 
olan senelere ait aşar borçlarına mukabil te
fevvuk edilip elyevm Hazinenin tahtı tasarru
funda bulunan emlâk ve arazi mültezimlerin 
yalnız bedeli aşardan zimmetlerine masarifi mu
hakeme ve reddi ferağ harcı mültezimini vü-
fela ve bunların veresesi tarafından kezalik 
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1339 senesi Şubat gayesine kadar tediye olun
duğu halde faiz aranmaksızın iade kılınacaktır. 

MADDE 3. —• Mevaddı salife ahkâmına tev
fikan tediyefi deyim içim mü'lteiziımîni vükelâ 
veresesi veya bu veresenin veli ve vasileri tara
fından müracaat edildikte, verese mütaadditse 
ma! memurlarınca nushai mümziyesi alınmak 
şartiyle bilûmum vereseye baihbarname tebligat 
icra edilerek üç ay zarfında müracaat etme
dikleri takdirde emlâk ve arazii metfuza, deyni 
asliyi tesviye eden vereseye verilir. İhbarna
menin tebliğinden sonra vereseden veya veli ve 
v asillilerden bir diğeri dahi reddi ferağ mua
melesinin ikmalinden evvel hissei irsiye ve in
tikal iyesi nispetinde deyni asliyi tediye ettiği 
takdirde hissei musibesi kendisine ve mütaad-
didolan verese mütesaviyen tediyei deyneyle-
dikleri halde hissei musibeleri dahi kezalik on
lara mütesaviyen. ret ve ferağ edilir. 

MADDE 4. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
i t i ba ren m er iv ü lic radır. 

MADDE 5. -— İşbu kanunun icra ahkâmı
na Maliye Vekili memurdur. 

Kavanini Maliye Encümeninin teklifi kanunisi 

MADDE 1. — Aşar mültezimlerinden edayı 
deynedenlerin emlâki merhune ve mütefevvııza-
larının iadesine dair olan otuz numaralı 15 Mu
harrem sene 1339 ve 29 Eylül sene 1336 tarihli 
kanun ahkâmı 1339 senesi Şubat gayesine kadar 
temdidedil mistir. 

MADDE 2. — Kanunu mezkûrda muayyen 
sinine ait asıl dûyunatuıı tediye edip de yalnız 
faizden medyun, kalan mülteziminden faiz ara-
mlmıyacaktır. 

MADDE 3. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. 

MADDE 4. — İşbu kanunun icrasına Mali
ye Vekili memurdur. 

FEYYAZ ÂLİ B. (Yozgad) — Reis Bey üç 
madde var. Hangisini müzakere edeceğiz? Bir 
Maliye Vekilinin ve bir Kavanini Maliye ve bir 
de Muvazenei Maliye Encümeninin teklifi ka
nunileri vardır. 

REİS — Hepsi birdir. Tevhiden müzakere 
edilmek lâzımgelirse müşküldür. 
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ALÎ SÜRURÎ Ef. (Karahisarı Şarki) — En 

son hangi encümenden çıkmışsa mevzun müza
kere bu olması icabeder. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Reis Bey iş çoğaldı, 
bunların tabedilerek müzakere edilmesini teklif 
ederim. 

REİS — Efendim; en son Maliye Vekili Be
yin teklifidir. Şimdi müzakeresi kabul edildi. 
Mevzuu müzakere budur. Üçünü tevhideder-
sek reye koymanın ihtimali yoktur. Binaenaleyh 
mevzuu müzakere Maliye Vekili Beyin teklifini 
yapalım. İstediğimiz kadar üzerinde münakaşa 
edelim. Binaenaleyh söz Necib Beyindir, buyu
run. 

NECÎB B. (Ertuğrul) — Aşarı iltizam usu
lünün ahvali tabiiyede bile nasıl iki başlı bir 
belâ olduğunu teslim etmiyecek kimse yoktur. 
Mültezim hakkını alır, hattâ hakkından fazla
sını alır, buna mukabil kazanır mı? Yine malı 
haciz altındadır. Ekseriya kendisi de borçlu ka
lır. Emvali haciz altında bulunur. Binaenaleyh 
ahali soyulmakla beraber mültezim de onmaz, 
mültezim de kazanmaz. Aşar ahvli tbiiyede böy
le iki başlı bir belâ olunca istilâya mâruz kalan 
mahallerde bu aşar yüzünden ne kadar evlerin 
söndüğünü bilirsiniz. Bunu tahmin etmek pek 
kolaydır. Malûmuâlileridir ki memâliki müstah-
lasa çok tahribat görmüştür ve oraya birçok 
muavenetler yapmaya çalışıyoruz. Ben mülte
zimlerden, 1335 ten 1338 e kadar olan mülte
zimlerden aşarı tahsil edip de nakde tahvil et
miş ve onu Hükümete vermemek şartiyle yani 
yanma kalmış şayanı gıpta bir vaziyette bir mül
tezim bulunacağına kaani değilim. Böyle aşarı 
ambara koymuş ve nakde tahvil etmiş ve borcu
nu vermemiş olanlar bile dedesinden, babasın
dan kalan emvalini bunun yamsıra kaybetmiş 
gitmiştir. Hele bu işgal altında kalan yerlerde 
muhtelif kısımlar var ki, meselâ Kütahya, Eski
şehir, Afyon, Ertuğrul gibi işgal altında bulu : 

nan yenlerin vaziyetleri müsavi değildir. Bilfiil 
cephe altında bulunmak başka, geride bulun
mak başkadır. Bir seneden beri yüz binlerce ca
navar sürüsünün ayağı altında çiğnenmenin ne ' 
olduğunu bilmiyen yoktur zannederim. Onun 
için bendeniz yalnız böyle faizlerin affiyle ada
letin tevzi edileceğine kaani değilim. Mültezim
ler için de arz ettiğim gibi emvali tahsil edip de 
nakde tahvil eden ve şayanı gıpta bir vaziyet-
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te bulunan yoktur. Hepsi mağdur hepsi peri
şandır. Bu yüzden birçok ocaklar sönmüştür. 
Mademki bu havali için Meclisi Âlinin rahim ve 
şefkati vardır, ve buralara daima muavenette 
bulunmak tarikini iltizam ediyor, binaenaleyh 
bendeniz 1335 ten 1337 ye kadar aşar barçları-
nm tamamen affını talep ve teklif ediyorum. Ve 
emin olunuz bu yüzden kazanacak kimse yok
tur. Bu rahmi şefkati gösterirseniz memleketin 
iktisadiyatına ve istihsalâtma daha büyük bir 
yardım etmiş oluruz; ve sinini âtiyede daha bü
yük bir fayda temin etmiş oluruz. Teklifimi tak
rirle takdim ediyorum. 

REFÎK ŞEVKET B. (Saruhan) — Efendim 
bendenizin mâruzâtım bu maddenin lehinde bu
lunmakla başlıyacaktır. Yalnız şekle ait bâzı 
noksanlar vardır. Evvelâ onu arz edeyim. Hasan 
Beyin verdiği teklif 29 Eylül 1336 tarihli Ka
nunu kâsdetmiştir. Kanunun ismi Aşar mülte
zimlerinden edayı deynedenlerin emlâki merhu-
ne... ilâh. Bendeniz maddeyi öyle yazıyorum. Şu 
kanunun ismiyle beraber aynen takdim ediyo
rum. Sonra ikinci olarak şekli tertibinde biraz 
tekrar vardır. Onları da kaldırmak üzere bir 
tadilname veriyorum. Bir noktayı bilhassa na
zarı dikkatinize arz ediyorum, bu memlekette 
bizim bir (sene) derdimiz vardır. Senei Ma
liye, Senei Kameriye, Senei Hicriye, Senei 
Şemsiye gibi şeylerdir. Yani seneler içerisinde 
hesap ve kitabı kaybedecek kadar derdimiz var
dır. Onun için 1339 senei Maliye iptidasının 
Marttan itibaren olduğunu bildiğim halde Kâ
nunusani gibi bir sene iptidası daha vardır. Fa
kat, 1339 senesi iptidasmdâki bu iltibası ref'et-
mek üzere 1340 senesi Martına kadar hükmünü 
temin etmek lâzımdır. «1340 Martına kadar hük
mü caridir.» diye tasrih edelim ki, senei maliye 
midir, senei cariye midir? Yoksa senei hicriye 
midir, nedir? Bu bilinsin. Her halde bu iltibas 
kaldırılmalıdır. Artık bu (sene) 1er meselesini 
halledelim. 

Efendim, verdiğim takrir : Aşar mültezimle
rinden edayı deynedenlerin emlâki merhune ve 
mütefevvazalarınm iadesine dair olan 15 Muhar
rem 1339 ve 29 Eylül 1336 tarihli Kanun hük
mü, 1336, 1337 seneleri aşarına da şâmil olmak 
üzere 1340 senesi Mart iptidasına kadar caridir. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) 
— Efendim, Maliye Vekâletince teklif edilen şey 

I iki kısımdır. Birisi aşar faizlerinin affına dair-
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dir ki, bu umumidir. Bunun hakkında bir diye- ; 
ceğimiz yoktur, buna iştirak ediyorum. İkinci j 
kısım bugünkü istirdadcdilen memalikte mevcut j 
bir hâdiseye aittir ki, zaten böyle bir madde tek- I 
lif etmek üzereydim. En ziyade bu meseleye ait 
bâzı mütalâatta bulunacağım. Maliye Vekili 
Beyefendi de aynı noktai nazarda bulundular. 
Çünkü, bunun Maliye Vekâletine dosyaları ged
mekte ve birçok müracaatler vâki olmaktadır. 
1337 senesinde ve 1336 senesinde iltizam edil
miş olan aşar istihsal edilmiş ve deranbar olmuş
tur. Fakat mültezim, birinci taksiti veremediğin
den dolayı Hükümet aşar ambarına haciz vaz'et
miştir. Yani Maliye Vekâleti mültezimlerin hu
kuku tasarrufiyesini menetmiş ve bu esnada va
zifesi bunları satmaktan ibaret olmuştur. Aşar
dan olan borçları mahsubetmesi lâzımgelirken 
bunu yapmamış ve yapmaya imkân bulamamış
tır. tşgal vâki olmuş, Yunanlılar gelmişler, am
barları kırmışlar, içindeki malı almışlar. Bugün 
Elhamdülillah oralar istirdadedilmiş, Hükümet 
ahali gelmiş şimdi Hükümet diyor ki : «Aşar 
alanlar borçlarını getirsinler.» Mültezim ise; 
«Efendi. Siz bizim ambarlarımızı haczettiniz. 
Ambarlar sizin hacziniz altındaydı. Siz de bili- j 
yorsunuz ki, Yunanlılar gelmiş, onları almıştır. 
Biz de sizinle beraber çıktık.» diyor. Hükümet, 
muhacereten gelen kimselerin elinde, avcunda 
kalan beş on eşyasına da müracaat ederek onu 
da haczediyor ve onu satmaya kıyam ediyor. 
Şimdi o adamların ne yapması lâzımdır! Mah
kemeye mi gidecekler! Aşar Nizamnamesi muci
bince ahvali harb, ahvali fevkalâdedendir. Ah
vali fevkalâde dolayısiyle müracaatte bulunu
yorlar. Fakat, Aşar Nizamnamesinin 55 nci 
maddesi diyor ki; henüz harman yerinde istihsal 
edilemiyen üşürlerin harb dolayısiyle veya âfet 
dolayısiyle bedelinin istifası mümkün olamazsa 
ve bu indelmuhakeme sabit olursa bedeli tenzil 
edilir. 

EEFÎK ŞEVKET B. (Saruhan) — Bu on
dan sonraki maddeye aittir. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Devamla) — öyle 
ise bendeniz bunu sırası geldiği zaman söyliye-
ceğim. Faizler hakkındaki teklifi kabul ediyo
rum. Faizler affedilmekle, memleket bir şey 
kaybetmiş olmaz. Belki Maliye bir an evvel ala
caklarını almış olur. 

REİS — Bunun hakmda başka mütalâa der-
meyan edecek var mı? Faizler hakkındaki mad- [ 
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denin müzakeresini kâfi görenler lütfen el kal
dırsın. 

ÎSMAÎL ŞÜKRÜ Ef. (Karahisarı Sahib) — 
Rica ederim, sözüm vardır. Başka bir mütalâada 
bulunacağım. 

REÎS — Evvelâ maddenin aleyhinde bulu
nanlar söz söylesin. 

ÎSMAÎL ŞÜKRÜ Ef. (Karahisarı Sahib) — 
Bendeniz bu maddenin lehindeyim. Bendenizden 
evvel söz söyliyen arkadaşlar vaziyeti tamamen 
izah ettiler. Necib Bey arkadaşımız istilâ gören 
memleketlerde mültezimlerinin mâruz kaldıkları 
suiahvalden bahsettiler; doğrudur; bendeniz de 
mültezimlerin, mütaahhitlerin Hazineye olan 
menfaatlerinden bahsedeceğim. Mütaahhit bu-
lunmıyan yerlerdeki aşar emaneten idare, edili
yor. Memleketteki mültezimlerin malı demek, va
ridatı Devletin yarısı demektir. Bunların Hazi
neye temin etmiş olduğu menfaat çok büyüktür. 
Maliye Vekili Muhteremi Bey; aşar mütaahhide, 
mültezime ihale olunduğu vakit ne tuttuğunu bi
lirler. Yarıyarıya fark vardır. Varidatı Devletin 
nısfı miktarında tezyidi demektir. Emaneten 
idare edilen her şey bihakkin idare edilemez. Bu 
bittecrübe sabittir. Mültezimlere yaptığımız iyi
lik yalnız faizin affından ibaret kalıyor. Halbuki 
mültezimler, bu kadar felâket altında inlemhiş, 
bu kadar felâketlere duçar olduktan sonra tedi
ye! deynetmiştir. Yalnız faiz için verecek para 
bulamıyor. Onun için altından yatağı, üstünden 
yorganı haczediliyor. Dün yüz binlerce liraya 
malik olan adam, bugün yatacak yatak ve yor
gan bulamıyor. Faizin affı zaruridir, tabiîdir 
fakat mültezimlere bu kâfi değildir. Maliye Ve
kili Muhtereminden rica ederim. Hükümetten is
tirham ederim. Mültezimlerin dertleri yalnız bu 
değil efendiler; Hükümeti askeriye bunların 
mallarını almış, ellerine senet vermiş ve bunlar 
mahsubunu icra ettirmek için burada aylarca 
bekliyor, para sarf ediyor, henüz borçlarına mat-
lubatı mahsubedilmiyor, teshilât gösterilmiyor. 
Mültezimler mahvoluyor. Hükümetin bu nokta
da nazarı dikkatini celbediyorum. Şu teklif doğ
rudur. Kabul ediyorum. Bu münasebetle ikinci 
mâruzâtımı da Hükümetin nazarı dikkatine arz 
ediyorum. Ve nazarı itibara almalarını istirham 
ediyorum. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — 1335 senesi nihayetine 
kadar olan ve Aşar bedelâtının bakayasından 
ibaret bulunan borçların alelûmum affına dair 

JdOÛ. 
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olan Kanunun 1339 senesi nihayetine kadar tem
didine bendeniz de taraftarım. Ancak bu affın 
memaliki müstahlasadan maada diğer memle
ketler' mültezimlerine teşmiline asla razı ol anlı
yorum. Çünkü 1336 - 1337 mültezimlerinden harb 
sahnelerinde bulunmıyan aksamı memleket para 
kazanmışlardır. Buıılarııı affındaki hikmeti an-
lıyamadığım için bunların bilhassa istisnasını ri
ca ediyorum. Çünkü mültezimler hem ahaliye îti-
saf yapar, şöyle yapar, böyle yapar diyor, hem de 
faizlerinin 1338 senesi nihayeti gelmeden affı. ta-
lebölunuyor. Bu doğru değildir. Mademki böy
le bir seneden diğer seneye bakaya kalan iha
le bedelâtmm ikinci sene nihayetinde affı esas 
olarak kabul edildikten sonra, faiz bedelâtmm 
Aşar »ihale senedine tahvilinde hiçbir mâna yok
tur, bundan Hazin ei millet mutazarrır olu
yor. Binaenaleyh diğer mahallerin bundan 
istisnasını teklif ediyorum, diyorum ki; mü-
saadatı mezlûre yalnız memaliki müstahlasa-
ya mahsus olmak üzere 1336 - 1337 senei ma
liyeleri Aşar bakayasına teşmil olunmuştur diye 
teklif ediyorum. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. — 
Efendim müsaade buyurunuz. 

BESİM ATALAY B. (Kütahya) — Efen
dim bendeniz aleyhinde söyliyeceğim. Hepsine 
toptan cevap verirsiniz. 

MALİYL VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (Oü-
müşane) — Efendim zâtıâlinize de ayrıca cevap 
veririm. Evvelce yapılan faizlerin affı ve Hazine 
namına istimlâk edilen emlâk ve arazinin, resul -
mal ile masarifi muhakemeyi deruhde ettikleri 
takdirde sahibi evvellerine iade edilmesi hakkın
da kanun umumidir. Şimdi bu madde ile 1338 
senesi nihayetine kadar bütün memlekete şâmil 
olmak üzere 1337 senesi nihayetine kadar' olan 
Aşar bakayasına aidolan kısmı 1339 senesi niha
yetine kadar tesviye ettikleri takdirde... Yani 
senei haliye dâhil değildir. Bu faizlerin içinde 
1338 senesi taksitleri henüz mürur- etmemiştir. 
Onun için senei haliye dâhil değildir. Şükrü Bey 
buyuruyorlar ki ; bunu yalnız arazii müstahlasa-
daki faizlerin affına hasredelim. Buraya ınunha-
sır olsun, memleketin aksamı sairesi bu faizle
rin affından müstefidolmasm. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Çünkü 1336 - 1337 se
nelerine mahsustur. 
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MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (De

vamla) — Evet 1336 - 1337 senelerine mahsus. 
Fakat efendiler; kanunun aslı umumi olduğuna 
ıgöre, şimdi bunu memleketin bir kısmına teşmil 
ederek bu faizin affından müstefidetnıek ve di
ğer kısmını müstefidetmemek doğru değildir. Esa
sen Aşar alîde müstenittir. Kica ederim, bu sene
ler zarfında .memleket hali tabiîde mi idi? Her 
'hangi bir mültezim, iltizam ettiği karye, şimen
difer civarında ise şimendifer hali tabiîde 
olduğuna göre şimendiferden istifade etmek 
imkânı mevcut idi. Şimendifer' güzergâhı 
olmadığı takdirde bu muazzam harbler içe
risinde mültezim zahiresini is/kelelere, istasyonla
ra indirmek için bir imkân, fırsat bulalbiMıi mi? 
Arkadaşlar vesaiti nakliyenin mecburiyeti hakkın
da kaibııl edilen kanunla, onun fevkinde icaibatı 
vatamiyeden olarak ordunun bu memleket vesaiti 
nakliyesi üzeninde iki seneden beri ne gibi bir te
sir icra ettiğini bir arı için nazarı dikkate alacak 
olursak, bütün m.eımleketto'ki aşarın bedelini, bü
tün memleketteki mültezimlerin aşar ayniyatını 
zamanında nakde tahvil için şehirlere, iskelelere, 
istasyonlara nakletmekteki müşkülâtı vesaiti nak
liyenin tedarikindeki imkânsızlığı tahayyül eldi
niz, bu fevkalâde senelerin bir müsaadei mahsusa -
sidir. Mutlaka faiz alacağını demekte bendeniz 
maddi bir fayda görmüyorum. Belki paranın tah
silinin telıirine sebebolacağız. Faizin affı ise, za
ten bizim muvazenelerimize icrayı tesir edecek bir 
vaziyete değildir. Çünkü faiz nazarı dikkate alı
narak muvazenemiz tanzim edilmiş değildir. Bu 
itibarla, hem tahsilatımıza tesiri olacak, hem de 
sinini sabıka bakayasından olan bulaşıkları temiz-
liyecek ve hem de o senelerin tahmil etmiş olduğu 
bu gibi faizlerin, muayyen bir zaman için affı su
retiyle halka bir atıfet gösterilmiş olacaktır. Bi
naenaleyh bendenizce mutlak olarak bütün mem
lekete şâmil olmak üzere affı kaibııl etmek muva-
fıkı adil ve haktır. 

IIEİS — Müzakerenin kifayetine dair takrir
ler var. 

BESİM ATALAY B. (Kütahya) — Kifayet 
aleyhinde söyliyeceğim. Aleyhte söyliyen olmadı. 
Memleket meselesidir."" 

REİS — Müzakerenin kifayeti aleyhinde Be
sim Atalay Bey söz söyliyeoefctir. Buyurun efen
dim. 
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BESİM ATALAY B. (Kütahya) — Arkadaş

lar faizin affı meselesinde istilâdan kurtulan 
yerleri anlarım. Fakat, istilâya uğramıyan yerler
de faizin affı doğru değildir, Begayet mahzurlu
dur. (Hayır sesleri) Arz edeyim efendim. Af için, 
ortada bir sebep görmüyorum. Ortada sebep yok
tur. Vesaiti nakliye meselesi ise tamamen varit 
değildir. Arkadaşlar, dâhilde Kırşehir ve Kângı-
rı'dan itibaren zahireyi ordu alıp götürmüştür. 
Ticaretle iştigal edenler bana taraftar olurlar. 
bendenizi bu hususta tasdik ederler. Diğer yerler 
sevahile sevk ettiler. Dışardan buğday, zahire gel
mediği için dahilî mallar sarf edilmiştir. Biliyor
sunuz ki, muaşşirler, mültezimler, memleketin en 
mıütteneffiz kısımlarıdır. Onlar için başka türlü 
para kazanmak, başka türlü geçinmek ve idare 
olunmak yolu yoktur. Seneden seneye üç beş kö
yü iltizam ederler. 

Arkadaşlar; mültezimlerin yüzde doksan do
kuzu döğer kazanıl', söğer kazanır, soyar ka
zanır, ben bunların zarar edenlerini bilmiyorum. 
Bir de bunlardan faizi kaldırmak yazıktır, gü
nahtır. Hükümet paraya ihtiyacı olduğu zaman 
bunlardan resul mal i nasıl almış ise faizi de al
malı. Ben Maliye Vekilinden bunu beklerdim. 
Memleketin on parası, memleketin müteneıfiza
nından kurtulmalıdır. Arkadaşlar memleketin 
işgal altından kurtarılmış olan yerlerinde fai
zin affına taraftarım. Çünkü onların hakkı var
dır. Dünyada hiç beklemezdim ki; muaşşiıieri, 
mültezimleri halkçı bir Meclis müdafaa etsin. 
Fakat bunu da gördüm. 

Binaenaleyh bunlardan faizin affı katiyen 
muvafık değildir. 

REİS — Muvazenei Maliye Encümeni na
mına Ali Cenanı Bey söyliyecektir. 

MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENİ RE
İSİ ALİ CENANİ B. (Gazianteb) — Besim 
Atalay Bey arkadaşımızın Aşar iltizam usulü 
aleyhindeki ifadatma tamamen iştirak ederini. 
Yalnız bu faizin affı hususundaki fikirlerine 
muhalif bulunuyorum. Encümen de zaten Ma
liye Vekili Beyin teklif ettiği şekli kanuniyi 
kabul etmiştir. Bunun sebebini Maliye Vekili 
Bey izah etti. Aşar mültezimlerinin hali harb 
dolayısiyle taksitleri vermekte duçarı müşkülât 
olduklarım söyledi. Bendeniz, bir şey daha ilâ
ve edeceğim : Geçen sene mültezimlerden Tekâ
lifi Milliye olarak yüzde kırk alınmıştır. Bede-
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linin mahsubu, kamilen değil, kısmen bile icra 
edilmemiştir. Kendi zimmetlerinde faiz işliyor. 
Kısmı âzaminin ellerindeki mazbatalara henüz 
mahsup muamelesi yapılamamıştır. İkinci bir 
sebep de : Bugün ellerinde bulunan emlâkten 
Hazine namına tefevvüz olunanlar bile baka
yada kalıyor. Emlâk, emval çürüyüp kalıyor, 
Bugün Maliye Vekâleti, elindeki emvali metru-
keyi idare edemezken böyle yapılması bir mu-
hassenattır. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Buna, kimsenin bir sev 
dediği yoktur. 

ALİ CENANİ B. (Devamla) — Binaenaleyh 
encümen, gerek hali harb dolayısiyle faizin af
fını ve gerekse iki sene müddetle temdidini 
fatdeli addetmiştir. Binaenaleyh kabulünü tek
lif ediyorum. s 

REİS — Müzakerenin kifayeti hakkında 
takrir var. Reyi âlinize müracaat ediyorum. 
Batum Ahmed Beyin, müzakerenin kifayeti hak
kındaki takririni kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın. Kabul edilmiştir efendim. 

BESİM ATALAY B. (Kütahya) — Aşardan 
alınan yüzde kırklar, Aşar borçlarına mahsub-
edilmiştir. Hazineye yazıktır-. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Hazinenin köylüde bir 
habbesi kalmamıştır. Köylü eziliyor. Hep köy
lüden alınıyor. 

REİS — Müsaade buyurun efendim. Taclil-
namel eri okuyoruz. 

Riyaseti Celileye 
9 ncu maddenin berveçhi âti tadilini teklif 

eylerim. : 
1335 senesi nihayetine kadar olan seneler 

aşar ihale bedelâtı bakayası faizlerinin, affı 
hakkındaki 29 Eylül 1336 tarihli kanunun me
riyeti 1339 senei maliyesi nihayetine kadar 
tenıdidedilmiştir. Müsaadatı mezkûre yalnız 
memaliki müstahlasaya mahsus olmak üzere 
1336 ve 1337 senei maliyeleri aşar bakayasına 
da aynen teşmil olunmuştur. 

Bolu 
Şükrü 

Riyaseti Celileye 
Dokuzuncu maddeye flıkraü âtiye nin ilâvesini 

teklif eylerim. 
Amasya 

Mehmed Ragıb 
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Maafaiz resülmal nispetinde tediyat vuku-

bulmuş ise bakaya hakkında takibat icra edil
mez. 

MEHMED RAGIB B. (Amasya) — Müsaade 
buurun takririmi izah edebim. 

REÎS — Halil İbrahim Beyin de bir takriri 
var. Okunacak: 

Riyaseti Celileye 
1335, 1336 ve 1337 seneleırindeki mültezim

lerin tekmil zahiresini füruht ettikten sonra 
istilâya uğramış olanların mahallinden tahkik 
ile badehu affedilmelerini tekilif eylerim. 

4 Kânunusani 1339 
İzmit Mebusu 
Halil İbrahim 

4. — TEKLİFLER 

1. — Amasya Mebusu Ragıb Beyin, âşw 
bakayası haklüında kanun teklifi (2/632) 

Riyaseti Celileye 
Aşar bakayası müddeti muayyenesi zarfın

da tediye edildiği halde faizlerinin affına dair 
Maliye Vekilinin mevzuu müzakere olan do
kuzuncu maddesine âtideki fıkramın ilâvesini 
teklif eylerim. 

Amasya 
Mehmed Ragıb 

Madde — 1338 senesi Kânunuevvel aşar tak
siti bin üç yüz otuz douz senesi Kânunusanisi
nin yirmisine, bin üç yüz otuz dokuz) senesi 
Kânunusani taksiti de senei mezkûre Şubatı 
yirmisine kadar tecil olunmuştur. 

Riyaseti Celileye 
Dokuzuncu maddenin arz ettiğim esbabı mu-

cibeye binaen berveçhi zir tadilini teklif ederim* 
Madde 9. — Aşar mültezimlerinden edayı 

deynedenierin emlâki merhune ve mütefevviza-
larmın iadesine dair olan 15 Muhrrem 1336 
tarihli Kanun hükmü 1336, 1337 seneleri- aşarına 
da şâmil olmak üzere 1340 senesi Martı ipti
dasına kadar caridir. 

Saruhan Mebusu 
Refik Şevket 

REİS — Efendim, takrirleri reyi âlinize 
vaz 'ediyorum. Nazarı dikkate alınanla'rı tabiî 
encümene vereceğim. 
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(İzmit Mebusu Halil İbrahim Beyin takriri 

tekrar okundu.) ı 
REİS — Affa mütaallik olan bu takriri 

nazarı dikkate alanlar lütfen ellerini kaldırsın. 
Nazarı dikkate alınmadı. 

(Amasya Mebusu Ragıb Beyin birinci tak
riri tekrar okundu.) 

RAGIB B. (Amasya) — Maliye Vekili Beye
fendi daha evvel vukubulan bir suale her zaman 
teslimat vkubuldukça faizler alınmıştır ve mü
tebaki kalan resülmaller tahsil olunur, faiz 
tahsili olunmaz, dediler. Bendeniz şu'rada bir 
misal arz edeyim. On beş bin kuruş borcu olan 
mültezim, borcunu tediye etmiş, bunun sekiz 
bin kuruşu resülmal, dört bin kuruşu faize 
mahsubedilmiş, geri kalan üç bin kuruş bore 
kalmıştır ki, iki bin kuruşu resülmal, bin kuruşu 
faizdir. O, iki bin kuruşu tekrar alınacak olursa 
adalete münafi hareket edilmiş olur. Vereeek-
linin ötekisi 10 bin kuruş vermekle kurtulacak. 
Demek ki faizle beraber resülmal nispetlinde te-
diyat vukubulduğu takdirde adalete muvafık 
tediyat vukubulmuş ise diğerleri hakkında taki
bat yapmamak adalete muvafıktır. Binaenaleyh 
teklifimin nazarı dikkate alınmamasını istir
ham ederim. 

ALİ CENANİ B. (Gazianteb) — Efendim, 
yalnız iki kelime söyliyeceğim. Ragıb Beyin 
söyledikleri i'adei muhasebe makbul değildir. 
Evvelce verdiklerinin aslı ne kadar mahsu-
bolunmuş ise bunun içinden çıkılmaz ve doğru 
bir usul değildir. 

RAGIB B. (Amasya) — Efendim, resülmal 
nispetinde para verilmiştir. 

REİS — Efendini, takriri tekrar okuyorum. 
(Amasya Mebusu Rayıb Beyin takriri tek

rar okundu.) 
REİS — Bu takriri nazarı dikkate alanlar 

lütfen ellerini kaldırsın. Nazarı dikkate alın
mamıştır. 

(Bolu Mebusu Şükrü Beyin takriri tekrar 
okundu.) (Ret sesleri) 

REİS — Menıaliki müstahlasadan maada
sında faiz affı yoktur, diyor. Bu takriri nazarı 
dikkate alanlarlûtfen ellerini kaldırsın, redde
dilmiştir. 

(Amasya Mebusu Ragıb Beyin ikinci tak-, 
riri tekrar okundu.) (Gürültüler) 
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RAGIB B. (Amasya) — Efendim, encüme

ne havale edilsin. 
ALÎ CENANİ B. (Gazianteb) — Yeni bir 

tekliftir. Encümene gitmesi lâzımdır. 
REİS — Efendim, yeni bir teklif olduğu 

için Lâyiha Encümenine havale ediyoruz. 

2. — Ertuğrul Mebusu Necib Beyin, Meyyıa-
liki müstahlasa ahalisinin 1335 - '1337 Ağar borç
larının affı hakkında kanun teklifi (2/633) 

Riyasetti Celileye 
Dokuzuncu ve onuncu maddeler yerine mad

de i âtiyenin kabulünü teklif ederini. 
Meınaliki müstahlasa ahalisinin 1335. 1336, 

1337 seneleri aşar borçları affedilmiş/tir. 
Ertuğrul 

Necib 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Reis 
Bey bu takrir onuncu maddenin müzakeresin
de me vzuııbahsolsun. 
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namesinin elli beşinci maddesi hükmüne tevfi
kan tahakkuk edecek bedeli iltizamdan tenzil 
olunur. 

FEYYAZ ÂLÎ B. (Yoagad) — Reis Bey
efendi. Bu tadilnameyi encümene gönderiniz. 
Encümende müzakere ederiz. Ondan sonra He
yeti Umumiyeye gelir. 

REİS — Efendim, Maliye -Vekili Beyefen
dinin teklifi veçjhile ruznamei müzakereye alı
narak encümene gitmeksizin müzakeresi kabul 
edildi. Sonra, Maliye Vekili Bey tadilnamenin 
dokuzuncu madde makamına kaim olmasına 
muvafakat buyurdular, o suretle kabulünü re
ye va-'/ettim. 

FEYYAZ ALİ B. (Yozgad) — Maliye Veki
linin teklif ettiği onuncu maddeyi encümene is
tiyoruz. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karaihisarı Sahib) 
— Efendim, Meclisi Âli karar vermiştir. Encü
menin istemesine hacet yoktur. Meclisin kararı 
mıdır mucibi meriyet olan, yoksa encümenin ta
lebi mi? Koca bir Meclisin kararına encümen ta
hakküm edemez. 

ISMAÎL ŞÜKRÜ M. (Karahisarı Sahib) — 
Bu mesele hakkında arz edeceğim. Efendim, 
Meclis Refik Şevket Beyin tadilnamesini j^abul 
etmiştir. Onuncu madde de mevcuttur. (Hangi 
madde hakkında söylüyorsun, sesleri) Omuifiı 
madde hakkında söjdüyorum. 

MEHMED ŞÜKPÜ -̂  (Karahisarı Sahib) 
— Efendim, Meclisi * r.-'!:/,in bu hususta ittihaz 
etmiş olduğu birçok moT\ıd vardır ki, hiçbir 
encümene gitmeden, bundan daha mühim mad
delerin derhal ruznamesine alarak müzakere 
etmiş ve kararını vermiştir. Efendiler isterse
niz şimdi okuyacağını bir silsilei kanundur. Me
selâ BaşTonnandanlık Kanununun bilhassa ilk 
defa hatırınıza getiriniz. 

FEYYAZ ÂLI B. (Yozgad) — Bu, Muvn-
zenei Umumiyeye taallûk eder Beyefendi. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karabisarı Sahih) 
— Muvazenei Umumiyeye taallûk eden kanun 
da vardır. Meclisi Âlinin karariyle burada mü
zakere ve kabul edilmiştir. Kömür Resminijı 
ilgası hakkında Muvazenei Maliye.ye gitmeden 
burada müzakere ve kabul edilmiştir. Bu mese
lede; Maliye Vekilinin teklif etmiş olduğu nıe-
vaddın ruznameye alınmasını müzakere ve ka
bul ettik. Şimdi Muvazenei Maliye Encümeninin 

REİS — Efendim dokuzuncu madde ile mü
nasebeti yoktur. Onun için bunu reyi âlileri
ne vaz'etmiyorıım. 

SALİH E l (Erzurum) — Ş u n u arz edeyim 
ki: 1335 te işgal edilen yer var. 1336 da var, 
1337 de var. Yoksa öyle heyeti umumiyesi bir
den olmaz. 

(Saruhan Mebusu Refik Şevket Beyin tak
riri tekrar okundu.) 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ }î. — 
Reis Bey müsaade buyuralur mu efendim5 Re
fik Şevket Beyin teklifi mefhum ve mâna iti
bariyle benimkinin aynıdır ve yalnız şekil iti
bariyle bir fark vardır. Diğerlerinden hiçbir 
farkı yoktur. Esasta mesele yoktur, hüküm ve 
mâna birdir. 

REİS — Evet efendim, birdir. Tadilnamenin 
dokuzuncu madde makamına kaim olmak üzere 
kabulünü reyi âlinize vaz'edeceğim. Dokuzun
cu madde olarak Refik Şevket Beyin tadilna
mesini kabul edenler lütfen el kaldırsın. Doku
zuncu madde olarak kabul edilmiştir. 

Onuncu maddenin müzakeresine geçiyoruz: 
Madde 10. — İstilâ gören mahallerde 1336 

ve 1337 seneleri ihale aşar mültezimleri tara
fından tamamen veya kısmen deranbar edil
dikten sonra her hangi sebeple nakde tahvil 
edilemiyen ayniyat, düşman tarafından yağma ve
ya hasara duçar edildiği tâkdir'de Âşâr Nizam-

~- 1 9 3 -
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çıkıp, biz isteriz demesi, Meclisi Âlinizin hük- I 
mü yo'ktur demek ve daha doğrusu Meclisi Âli 
ile istihza etmek demektir. 

FEYYAZ ÂLÎ B. (Yozgad) — Öyle bir şey 
yoktur. Istilhza kelimesini geri alm. i 

NECİB B. (Ertuğrul) — Benim takririmin j 
maddeye taallûku var. Kalbul edilirse hiçbir | 
müzakereye mahal kalmaz. ! 

REİS — Efendim takririnizin, onuncu m ad-
deye taallûku yoktur. Takririniz, 'borçların af-
fına mütaalliktir. 1 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Saihib) ! 
— Hem onuncu maddede Muvazenei Maliyeye 
tallûk eder 'bir fıkra yoktur. | 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Efendim 
bütün muamelâtımızda bir nizama, 'bir esasa it-
tibaen hareket etmek zaruretindeyiz, bu mad
de yanlış olan bir yolda yürümemize sebep teş. 
kil edemez. (Tabiî sesleri) Onun için Nizamna-
mei Dahilîmizde, 'hattâ encümenlerden geçtiği 
halde, Heyeti Umumiyeye mal olan mesaili en
cümenlerin ıledettetkik talebedeeeklerine dair 
sarahat vardır. Bendeniz her zaman her mese
lenin Encümene gitmesini ıher vakit temenni 
ederim. Yalnız encümende uyumasın. Bendeniz 
hakikaten arkadaşlarımın balkı alâkadar eden 
mesailde gösterdikleri tehalüke "hürmetle baka
rını ve yalnız şunu arz edeyim ki enenmene gi
der; üzerinde yapılacak ariz ve amik tet/kikat 
belki teklif edilen bu şeyin daha hayırlı olmasını 
mııcibolur zannmdayım. Ondan dolayı teamüle 
müsteniden vukubulan bu taldbin is'afini ve 
yâlnız Cumartesi gününe yetiştirilmesini has-
satan rica edeceğim ve teklifim çok muvafık
tır. 

MUSTÂFA KEMAL B. (ErtuğruJ) — Ma
liye Vekili Beyefendi bu kanunu Meclise getir
diği zaman evvelâ Muvazenei Maliyefföııeüme-
nine gitmesi mevzımbaihsolmuştur. O /aman 
Muvazenei 'Maliye Encümeni Mazbata Muhar
riri olan Mazbar Müfi'd' Bey encümenin ekseri
yetle bu kanuncun müzakeresini kabul ettiğini ' 
'burada söylemiş ve müzakeresine -başlanmıştı. 
Artık bu meselenin tekrar Muvazenei Maliye 
Encümenine gitmesine lüzum yoktur. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karafhisarı Sahİb) 
— Onuncu maddenin Muvazenei Maliye ile alâ
kası yoktur. 

NEBİL Ef. (Karahisarı Sabib) — Onuncu 
maddenin Muvazenei Maliye. Encümeni i]e alâ- , 
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!kası yoktur. Mültezim mahkemeye gidecektir. 

i Mah'kemede bu faizlerin eğer affolunması lâ-
zımgelirse öyle olacaktır. Böyle üzerinde oyna
nacak bir mesele değildir. Bugün 1338 senesi 
Aşan hususunda her hangi bir felâketten dola-

f yi mutazarrır olan bir mültezim mahkemeye 
I müracaatte serbest midir, değil midir, rica ede-
I rim. 

HÜSEYİN HÜSNÜ Ef. (İsparta) —'Ser
besttir. 

NEBİL Ef (Devamla.) — Encümen tetkik 
etsin. Muvafık görürse mahkemeye gitsin de
mek, bunu ne kanun kabufl eder ve ne de akıl 
kabul eder. Mültezim ma'hkemeye gidecek. Aşar 
Nizamnamesinin elli beşinci maddesi mucibince 
mahkemenin vereceği bir karar üzerine yapıla
cak bir şeydir. Yoksa Muvazenei Maliye Encü
menine gitmeye hiç de lüzum yoktur. 

FEYYAZ ÂLİ B. (Yozgad) — Reis Bey 
Muvazenei Maliye Encümeni istiyor, talep mut
laktır. Göndermeye mec'buriyet var. 

REİS — Efendim Nizamname, ruznameye 
Heyeti Celileniıı karariyle alınmış, derdesti tet
kik olan bir lâyihai kaııuniyeyi encümen taleb-
ede'r diyor. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahih) 
— Fakat Reis Beyefendi karar .Meclisi Âlinin
dir. Onun talebine mahal yoktur, Meclis kara-

I rını vermiştir. 

REİS ~ Cumartesi gününe yetiştirmek üze
re bu onuncu maddenin Muvazenei 'Maliye En
cümenine havalesini kabul edenler lütfen elle
rini kaldırsın. Efendim Muvazenei Maliye En
cümenine gitmişti r. 

Efendim ekseriyetimiz 'biraz kes'bi tahaffüf 
etti. 

•3. — Niğde Mebusu Vehbi Beyin, Buğday 
Resmi hakkında kanun teklifi (2/634) 

REİS — Niğde »Mebusu VeMri Bey bu mad
deye müzeyyel olmak üzere 'bir madde teklif 
ediyor. Tensibederseniz 'bunu da Muvazeneye 
verelim. (Hay hay sesleri) 

VEHBİ B. (Niğde) — Reis ıBey bendenizin 
teklifim de Muvazene Encümenine gitsin. 

BEİS — Efendim bütün tekâlifi Muvazenei 
Maliye Encümenine veriyoruz. Cumartesi günü 
içtima edilmek üzere celseyi tatil ediyorunu 

I Hitamı müzakerat; saat : 4,35 
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6. — SUALLER, CEVAPLARI 

4.1 

1. — Erzurum Mebusu Salih Efendinin 
yeni posta pulları istimal edilmesine dair suali 
ve Dahiliye Vekili Ali Fethi Beyin tahrirî ce
vabı 

Yeni Türkiye pullan hakkında 
Riyaseti Celileye 

Yeni Halifei Müslimînin biy'at merasimini 
mutaakıp İstanbul'da eski posta pullarının ip
taliyle yeni posta pullarının mevkii tedavüle 
konulmasının temini hususunda işbu sual takri
rimin müstaeelen Dahiliye Vekâletine itasını 
teklii eylerim. 

Büyük Millet Meclisi 
Erzurum Âzasından 

Mehmed Salih 

T. B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 
.2141/5655 zabıt ve Kavanin Müdiriyeti nu

maralı, 22 Teşrinisani 1338 tarihli tezkerei sâ-
miyeleri cevabıdır. 

Yeni Halifei Müslimînin biy'at merasimini 
mutaakıp istanbul'daki eski posta pullarının 
iptaliyle yenilerinin mevkii tedavüle konulması 
filhakika pek musip ise de İstanbul 'da müdah-
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har ve mevcut pulların aded ve kıymeti azîm 
bir yekûn teşkil etmektedir. İtalya'da tabet
tirilip Anadolu'da mevkii tedavüle vaz'olunan 
pulların mevcudu ise böyle İstanbul 'un ihtiya-
catını da tatmin edecek bir kemiyette olma
makla beraber mezkûr pulların mevcudu da 
âtii karipte hitam bulacaktır. Pul sarfiyatı 
oldukça bir yekûn teşkil eden ve ecnebi posta
ların da ref 'iyle sarfiyatı o nispette tezayüde-
decek olan İstanbul'da sırf Anadolu pullarının 
sarfı idareyi âtiyen müşkül bir vaziyet karşı
sında bırakacaktır. Yeniden pul tab'ı ve ihzarı 
da kabil görülememektedir. Bu yüzden İstan
bul 'claki pulların mevakii tedavülde muhafaza 
ve sarfı zaruridir. Ancak Anadolu'da bulunan 
vo İtalya'da tabolunan pullardan bir miktar 
îstanbula'da gönderilerek Hükümeti Milliyemize 
ait bu pullar İstanbul'da dahi mevkii sarfa 
vaz'olunmuştur. Yalnız Cülusu Hümayun ibareli 
pulların mevkii istimalden ref'edilmiş oldu
ğun ıı arz eylerim. Olbapta emir ve ferman haz-. 
reti menlehülemrindir. 

12 Kânunuevvel 1338 

Dahiliye Vekili 
Ali Fethi 

»>•« 

Varidat kanunu lâyihasının altıncı maddesinin tâyini esamiyle reye vaz'ı neticesi 

(Kabul edenler) 

Sabit B. (Kayesri), Rıza B. (Yozgad), Tah
sin B. (Maraş), Mustafa B. (Karahisarı Şarki), 
Ali Rıza B. (İstanbul), Ali B. (Karahisarı Sa
hib), Hakkı B. (Van), Şükrü B. (Bolu), Osman-
zade Hamdi B. (Ertuğrul), Nuri B. (Bolu), 
Eyüb Sabri B. (Eskişehir), Ragıb B. (Kütah
ya), Faik B. (Cebelibereket), İbrahim B. (Mar
din), Salih Ef. (Siird), Neşet B. (Kângın), Ha
lil B. (Ertuğrul), Hasan Fehmi B. (Gümüşane), 
Hacı Mustafa Ef. (Ankara), Ali Saib B. (Ur-
fa), Mustafa Vasfi B. (Tokad), Dr. Fuad B. 
(Bolu), Esad B. (Lâzistan), Hakkı Hami B. (Si-
nob), Cevdet B. (Kütahya), Ali Vâsıf B. (Gene), 
Hilmi B. (Ardahan), Mehmed Sırrı B. (Siverek), 
Cevad B. (Bolu), Hacı Tevfik E l (Kângın), Ra
gıb B. (Gazianteb), Operatör Emin B. (Bursa), 
ismail Subhi B. (Burdur), Ali Rıza Ef. (Amas

ya), Ahmed Fevzi Ef. (Batum), Şevket B. (Si-
nob), Mustafa B. (Dersim), Tunalı Hilmi B. 
(Bolu), Fikri Faik B. (Gene), Akif B. (Batum), 
Hacı Feyzi B. (Elâziz), Edhem Fehmi B. (Men
teşe), Haydar B. (Van), Enver B. (İzmir), Fe 
rid B. (Çorum), Necib B. (Mardin), Resul B. 
(Bitlis), Hacı Ahmed Hamdi Ef. (Muş), Şevket 
B. (Bayezid), Hüseyin B. (Kozan), Recai B. 
(Trabzon), Ömer Lûtfi B. (Karahisarı Sahib), 

İ Mehmed Şükrü B. (Karahisarı Sahib), Mehmed 
1 Niyazi B. (Eskişehir), Salâhaddin B. (Mersin), 
> Ziya B. (Kângın), Sıdkı B. (Malatya), Vehbi 
i B. (Niğde), Behçet B. (Kângın), Memdüh B. 
I (Karahisarı Şarki), Halil İbrahim B. (Antalya), 
j Sadeddin B. (Menteşe), Feyyaz Âli B. (Yozgad), 
1 İsmail Şükrü Ef. (Karahisarı Sahib), Hamdul-
! İah Subhi B. (Antalya), Fahreddin B. (Kars), 
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Emin B. (Eskişehir)', Ali Vefa B. (Antalya), 
Muhiddin Baha B. (Bursa), Sadık B. (Kırşehir), 
Hamdi B. (Canik), Celâl B. (Gene), Hacı Arif 
B. (istanbul), Reşad B. (Saruhan), Hüsrev Sa
mi B. (Eskişehir), ihsan B. (Cebelibereket), Fa
ik B. (Edirne), Midhat B. (Mardin), Ruşen B. 
(Gümüşane), Ziya B. (Sivas), Necati Ef. (Lâzis-
tan), Necmeddin B. (Siird), Vâsıf B. (Sivas), 
Şerif B. (Sinob), Mehmed Emin B. (Ergani), 
Sabri B. (Kastamonu), Osman Nuri B. (Bursa), 
Naci B. (Elâziz), Osman B. -(Lâzistan), Hamdi 
Namık B. (izmit), Hacim Muhiddin B. (Karesi), 
Sadullah B. (Bitlis), Diyab Ağa (Dersim), Ab
dullah Ef. (Sinob), Neeib B. (Ertuğrul), Rifat 
Ef. (Konya), Hacı Mehıned Ef. (Bayezid), Ha-
srb B. (Maraş), Refik Şevket B. (Samban), Ali 

Hacı Nuri B. (Siird), Muhiddin B. (Elâziz), 
Nebil Ef. (Karahisarı Sahib), Abdülgani B. (Si
verek), Emin B. (Canik), Nusrat Ef. (Erzu-

1. — Zaptı sabık hulâsası 
2. — Evrakı varide 
istanbul vilâyetiyle düşmandan istihlâs edi

len mahallerin Aşar Hissei ianesi hakkında He
yeti Vekileden mevrut lâyihai kanuniye 

9 Kânunuevvel 1338 tarihli Avans Kanunu
na müzeyyel Heyeti Vekileden mevrut lâyihai 
kanuniye 

Büyük Millet Meclisi takdirnamesiyle usulü 
taltifi hakkındaki Ka-nunun üçüncü maddesinin 
tavzih ve tefsiri hakkında icra Vekilleri Heyeti 
Riyaseti tezkeresi. 

istanbul muvaredatma ait gümrük muamelâtı 
hakkında istanbul Mebusu Ali Rıza Beyin Mali
ye Vekâletinden temenni takriri. 

Divana Riyaset kararlaılı 
Encümenlerden mevrut mazbatalar 

Yozgad Mebusu Süleyman Sırrı Beyin, Dam
ga Nizamnamesi muafiyetine dâir teklifi kanuni-

Rıza B. (Kars), Hasan Ef. (Denizli), Refik B. 
(Konya), Abdullah Ef. (Bolu), Yusuf Ziya B. 
(Bitlis), Ali Fuad Pş. (Ankara), Hüsrev B. 
(Trabzon), Avni B. (Saruhan), Dr. Ali Haydar 
B. (Gene), Esad B. (Mardin), Ömer Mümtaz B. 
(Ankara), Mustafa Fehmi Ef. (Bursa), Mazlum 
Baba Ef. (Denizli), Süleyman Sırrı B. (Yoz
gad), Haydar Lûtfi B. (içer), Şükrü B. (Canik), 
Hacı Şükrü B. (Diyar'bekir), Mehmed B. (Gü
müşane), Kâzım Karabekir Pş. (Edirne), Mus
tafa Lûtfi B. (Siverek), Cavid B. (Kars), Tah
sin B. (izmir), Mazhar Müfid B. (Hakkâri), Hü
seyin Hüsnü Ef. (İsparta), Sıddık B. (Çorum), 
Abdülhak Tevfik B. (Dersim), Ziya B. (Muş), 
Bahrî B. (Yozgad), Derviş B. (Mardin), Musta
fa B. (Dersim). 

rum), Mustafa Kemal B. (Ertuğrul), Mehmed 
Vasfi B. (Karahisarı Şarki), Yasin B. (Gazian-
teb), Esad Ef. (Aydın), Kadri B. (Siird). 

1 sinin şayanı müzakere olduğu hakkında Lâyiha 
Encümeni mazbatası. 

Erzurum Mebusu Salih Efendinin Muhacirin 
uhdesindeki emlâk ve araziye dair teklifi kanuni
sinin şayanı müzakere olduğu hakkında Lâyiha 
Encümeni mazbatası. 

Hizmetleri görülen ihtiyat zâbitleriyle sivil 
zabitlerin badet terhis terfihleri hakkında Aydın 
Mebusu Esad Efendinin teklifi kanuninin şaya
nı müzakere olduğuna dair Lâyiha Encümeni 
mazbatası. 

Aydın Mebusu Esad Efendinin meccanen ke
reste kat'ına dair Kanun hakkındaki teklifinin 
şayanı müzakere olduğuna dair Lâyiha Encüme-

I ni mazbatası. 

i Kütahya Mebusu Cemil Beyin, Ücuıatı içti-
i maiye hakkındaki teklifi kanunisinin reddine 
J dair Lâyiha Encümeni mazbatası. 

(RedederUer) 

(Müstenkifler) 

Ahmed Nuri Ef. (Batum), Hasan Sıddık B. I (Van), Hacı Tahir B. (İsparta). 

ÎÇTÎMAI ATÎ RUZNAMESÎ 
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Kütahya Mebusu Cemil Beyin, Eytam Ni- ı 

zamnamesine müzeyyel teklifi kanunisinin, şaya
nı müzakere olduğuna dair Lâyiha Encümeni 
mazbatası. 

Harbi Umumi müsebbiplerinin ve memleketi 
aç bırakanların icrayı muhakemeleri için Divanı 
Âli teşkili hakkındaki Dursun Beyin teklifinin 
reddedildiğine dair Lâyiha Encümeni mazbatası. 

Konya Ovası İska kanalları hakkındaki lâyi
hanın kabul edildiğine dair Nafıa Encümeni 
mazbatası. 

Petrol, neft ve havagazı membaları hakkında- j 
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ki lâyihai kanuniyeye dair iktisat Encümeni maz
batası. 

Meclisi Mebusan Reisi Reşad Hikmet Bey 
ailesinin arzuhaline dair İstida Encümeni maz
batası. 

İntihabat 
Memurin Muhakemat Heyeti ve Encümeni 

intihabatı. 
Müzakere edilecek mevad 

Dahiliye ve İktisat Vekâletlerinden suallere 
verilecek cevaplar. 

Varidat Kanunu. 
Af tefsir mazbatası. 



» * * l « » « » » ı « » I 

T. B. M. M. Matbaa» 


