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B Î R Î N C Î C E L S E 
Bed'i müzakerat; Saat : 2,00 

REÎS — Birinci Reisvekili Hüseyin Avni Beyefendi 

KÂTİPLER : Atıf Bey (Kayseri), Hüsnü Bey (Bitlis) 

REÎS — Efendim ekseriyet hâsıl oldu Cel
seyi açıyorum. 

Zaptı sabık hulâsası okunacak. Lütfen 
diliyelim. 

1. — ZAPTI SABIK HÜLÂSASI 

Birinci Celse 
Reisisani Ali Fuad Paşa Hazretlerinin 

tahtı Riyasetlerinde bilinikat zaptı sabık 
hulâsası kıraat ve aynen kabul olundu. Arazi 
Kanunnamesinin 23 ncü maddesiyle Tapu sene-
datı hakkındaki Talimatnamenin sekizinci ben
dinin tadiline dair Heyeti Vekileden mevrut 
lâyihai kanuniye Defteri Hakani Encümenine, 
Meleköy Telgraf Müdürü Receh Efendi ile 
Kütahya'nın Altıntaş karyesinden Alioğlu 
Mahmud'un bakiyesi müddeti cezaiyelerinin af
fına ve müskirat imali maddesinden maznu-
nunaleyha Geredeli Habibe ve Dilber'in mü-
cazatı mahkûmelerinin affına, Usulü Muhake-
raatı cezaiye Kanununun yedinci maddesinin 
tadiline, Cinayetle mahkûm eşhasa ait emvalin 
sureti idaresine, Denizlili îbrahim Çavuşla Baş
çavuş Muavini Mustafa hakkındaki hükümlerin 
ref'ine, Teşkilâtı mahakim ve Usulü muhake-
matı cezaiye kanunlarının bâzı maddelerinin 
tadiline dair levayilhi kanuniye Adliye Encü
menine, Tâbiiyet Kaleminee alınan Tasdik -harç
larının <beş misline iblâğına, Seyrisefain İdare
sine 1339 senesi için avans itasına, Evkafın üç 
aylık bütçesine, geçen sene sarf olunamıyan 
üsera tahsisatının foıı sene sarfına mezuniyet 
itasına dair levayihi kanuniye ile Buhara ve 
Hıyve'de kalmış olan zâbitan tahsisatı mesele
sinin halline dair îcra Vekilleri Riyaseti tezke
resi Muvazenei Maliye Encümenine, Mekâtibi 
İptidaiye Vergisine dair lâyihai kanuniye Ma
arif ve Muvazenei Maliye en cüm enderin e, Tak
dirname Kanununun tefsirine dair Müdafaai 

Milliye Vekâleti tezkeresiyle Mâlûlini guzatm 
terfihi hakkındaki Kanunun tefsirine dair îc
ra Vekilleri Riyaseti tezkeresi Müdafaai Milliye 
Encümenine, Ardahan Mebusu Server Beyin, 
Şeref Madalyası namiyle bir madalya ihdasına, 
Maden ocaklarına, Petrol imtiyazatma, Fab
rika ve maden ocaklarında istihdam edilecek 
mühendislerin tâbiiyetlerine, Konya Mebusu 
Kâzım Hüsnü Beyin, Konya'ya celbedilecek su 
için Avrupa'dan getirtilecek boruların Güm
rük Resminden affına, Bursa Mebusu Operatör 
Emin Beyin, Trabzon Gönüllü Tabur Kuman
danı Mehmed Atâ Efendiye hidematı vataniye 
tertibinden maaş tahsisine dair teklifi kanuni
leri Lâyilha Encümenine, Bayezid Me'busu Şev-
\ e t B eyin, Bayezid'de bir cami inşaatı için Ev
kaf 'bütçesine tahsisat konulmasına, Mardin 
Me'busu Necib Beyle rüfekasmm, Çekirge itla
fı için İktisat bütçesine 30 bin lira vaz'ma. Bur
sa Mebusu Operatör Emin Beyin, terfia müsta
hak olanların terfi ettirilmesine ve düşmandan 
zarar görenlere emvali mekrukeden muavenet 
icrasına dair temenni takrirleri Heyeti Vekile 
Riyasetine, Ordunun 1339 hazarî kadrolarının 
tetkiki için Müdafaai pilliye ve Muvazenei 
Maliye encümenlerinden icabeden zevatın iza
mına dair Müdafaai Milliye Vekâleti tezkere
si Müdafaai Milliye ve Muvazenei Maliye en
cümenlerine, Cemiyetler Kanununa bir madde 
ilâvesi hakkındaki lâvihai kanunivenin tesrii 
müzakeresine dair Sıhhiye Vekâleti tezkeresi 
Sıhhiye Encümenine havale olundu. Aksam 
Gazetesinde münteşir İsnirtolu rnevad N>izam. 
namesi münasebetiyle Heyeti Vekileden istiza
ha dair Canik Mebusu Nafiz, Kastamonu Me
busu AbdüTkadir Kemali bevlerin istizah tak
riri, muraailevhaimanın avdetlerine tehir o^n-
du. Meznnivet ve temdidi mezuniyet ve f^a 
vüzü müddete dair Divanı Rivayet tomfit
ile Memurin Muhakemat Heyeti âzalığma Mar-
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din Mebusu Esad Beyin memuriyeti kabul olun
du. Elcezire İstiklâl Mahkemesi Heyetinin Ur-
fa'ya muvasalat ettiğine dair îcra Vekilleri Ri
yaseti tezkeresi okundu. Askerî Fa'hrikakr 
hakkındaki Kanunun tesrii müzakeresine dair 
Miidafaai Milliye Vekâleti tezkeresi okunarak 
müstacel vemad ruznamesinin sekizinci madde 
sine alındı. Ardahan Mebusu Server Beyin, 
Baltalık Kanununun tacili müzakeresine, Kü
tahya Mebusu Cemil Beyin, haftanın iki günü
nün bütçe müzakeresine tahsisine dair takrir
leri kabul edilmedi. Artvin'in senei devriyei is-
tihlâsı münasebetiyle mahallinden çekilen tel
graf okunarak cevap yazılması tensibedildi. 
Bir haftalık tatil esnasında mezuniyetlerini te
cavüz ettiren azayı kiramdan kıstelyevm icrasına 
ve isimlerinin ilânına dair Karesi Mebusu Bas-
ri Beyle rüfekasınm takriri okunarak Nizam
name mucibince muamele olunacağı Makamı 
Riyasetten tebliğ olundu. Masuniyeti şahsiye 
Kanununun harb mıntıkalarına şâmil olup ol
madığı ve askerî kavanini iptal edilir» etmive-
ee^i Miidafaai Milli ve Vekili Kâzım Pasa Haz
retleri tarafından Meclisten sorulması üzerine 
müzakere açıldı. Masuniyeti şahsive Kanunu 
kavanini harbiveyi tahdideder mahivHte bu
lunmadığı cihette mznameye «'emlmesi Maka
mı Riyasetten reye konularak bil kabul TTZIUI-
meve geçildi. Bolu Mebusu Dr. Fuad Bevin 
tam tahsisatla iki av mezuniv^ti ikWî d "fa ye 
G-nmüsane Mebusu Mehmed Şükrü Bev'n me-
zuniveti birinci defa olmak üz^re tâvîni ^<a-
mivTe reve vaz'olunarak teneffüs için Celce 
tatil olundu. 

İkinci Celse 

İkinci Reisvekili Hüseyin Avni Beyefendi
nin tahtı Riyasetlerinde bilinikat Maras İdadi
si Ulûmu Riyaziye Muallimi Merhum Havml-
lalh Efendi ailesine hidematı vataniye tprM^'n-
den maaş tahsisine ve Seyrisefain bütçesine 
dair Muvazenei Maliye Encümeninden mevrut 
levavihi kanuniye ruznameye alındı. İdama 
mahkûm Siverek'in aHvrive pıa>»n11fipind'",n Sn-
leymanoğlu Cemil hakkındaki hükmün tasdi
kine. üo sene 'küreğe mahkûm Vakfıkebir haza
sının Marte karyesinden mahmudo^bı Hüse
yin'in bakıyei müddeti cezaiyepsinin affına, hı
yaneti vataniveden idama mahkûm Sarkövlü 
Mertımedoğlu Hüseyin hakkındaki evrakın ye-
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niden tetkiki için Adliye Vekâletine iadesine, 
Eskişehirli Ur kuş kadın hakkındaki hıyaneti 
vataniye hükmünün ref'iyle âdiyen takibat ic
rasına dair Adliye Encümeni mazbatalariyie 
Balâ kazası ahalisinden Vesaiti Nakliye sure
tiyle alman 75 devenin yeden beyed ashabına 
itasına dair İstida Encümeni mazbatası müza
kere ve aynen kabul edildi. Bolu Mebusu Fuad 
Beyin tam tahsisatla mezuniyetinin (78) reyle 
kabul olunduğu, Gümü^anc Mebusu Mehmed 
Şükrü Beyin tam tahsisatla mezuniyeti için 
verilen reylerde nısabolmadığı tebliğ olundu. 
Ve Perşembe günü saat 1,5 te içtima edilmek 
üzere Celseye nihayet verildi. 

Reisvekili Kâtip 
Hüseyin Avni Kayseri 

Atıf 
Kâtip 
Bitlis 

Hüseyin Hüsnü 

2. — SUALLER 

1. — Batum Mebusu Ali Rıza Beyin, Divanı 
Temyizi Askerî teşkilâtının itmam edilmemesi 
esbabına dair suali* Miidafaai Milliye Vekâletine, 

2. — Kayseri Mebusu Osman Beyin, Mister 
Kenedi ile akdedilen mukaveleye dair sual takriri 
İktisat Vekâletine, 

3. — Aydın Mebusu Esad Efendinin, Garbi -
Trakya'daki Yunan mazaliminc dair sual takriri 
Hariciye Vekâletine, 

Havale edilmiştir. 

REİS — Efendim, zaptı sabık hakkında mü
talâa vai' mil 

OSMAN B. (Kayseri) — Efendim! İktirat 
Vekâletiyle Mister Kenedi arasında tanzim ve 
teati edilmiş olan... (İşitmiyoruz sesleri) 

REİS — Efendim, zaptı sabık hakkında süz 
aldılar. 

OSMAN B. (Kayseri) — Hayır zaptı sabık 
hakkın'la değil. 

REİS — Efendim, zaptı sabık hakkında bagka 
söz istiyen var mil 

Zaptı sabık hulâsasını aynen kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Aynen 
efendim. 

kabul edilmiştir 

115 — 
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4. — TAKRİRLER 

1. —• Kozan Mebusu Dr. Fikret Beyle arka-
da-şlafimn, sivil etıbbanın orundan terhis edil
melerine dair takriri 

Dr. FİKRET B. _ (Kozan) — Efendim bili
yorsunuz ki, memleketin birçok kazaları, livaları 
hattâ vilâyetleri hekimsizdir. Malûmuâliniz 
etibbayı mülkiyenin bir kısım silâh altında bu
lunuyorlar ve şimdi istihLâs olunan •yerlerden 
gelen etibbayı askeriye bunların yerlerini bela 
gan mabelağ doldurmaktadırlar. Etibbayı mül
kiyenin bir an evvel terhislerini tacil için bir 
takrir hazırlamıştım. Bunların bir an evvel tel
hisleri için lütfen müzakeresini rica ediyorum. 
(Muvafık sadaları) 

HAKKI B. (Van) — Reis Bey! Bendeniz de 
söz istiyorum. V.ilâysatı Şarkiye ahalisinin ihti
yacı için 500 bin lira tahsisine dair bir lâyihai 
kanuniye vaıfdır. Müstacel ruznameye alınmış
tır. Kanundan istifade eneak şu sıralarda müm
kün olacaktır. Eğer bu yakında çıkmazsa bun
dan yine ahali istifade edemez ve yine ihtiyaç 
içinde kalır. Rica ederim, bunu şimdi müzake
re edelim. Zaten iki maddelik bir şeydir, iki 
dakikada çıkar ve 'buna dair 'bir de takrir tak
dim ediyorum. 

ABDULLAH Ef. (İzmit) — Efendim, Ted
risatı iptidaiye Kanununun 15 nei maddesi hak
kında rüfekayı kiramın memleketlerinden alınış 
oldukları şikâyetnameler, herkesin dosyasını 
doldurduğu g!bi Mecliste dahi tomarla evrak 
olmuştur. Bu ruznamenin ikinci maddesine ahıı-
mıştır. Şimdi etraftan haber alflığımıza göre 
1339 senesi için tevziat yapılmaya başladıkların
dan şikayet ediyorlar. Halbuki rüfekayı kiram, 
bu meseleyi Marttan evvel bitireceklerine söz 
vermfşlerdi. İkinci maddeye konuldu. Bunun 
üzerine diğer maddeler inzimam ede de şimdi 
üçüncü maddeye; [düşmüştür. Rica ediyorum 
bunu bir an evvel çıkaralım, teklifimin reye 
konmasını istirham ediyorum. 

REİS — Efendim Fikret Bey arkadaşımız 
yüz arkadaşı ile (beraber takrir veriyor. Sivil 
etibbanın ordudan terhisini talebediyorlar. İkin
cisi ki : 15 nci madde Heyeti Celilenin kararına 
iktiran etmişti; esasen birinci maddeydi. Dünkü 
gün bir madde 'takdim olundu. Yine ikinci mad
deye düşmüş oluyor. Bunun dünkü kararla ne 
dereceye kadar kaibili telif olacağını bilmiyorum. 
Diğer taraftan da üçüncü olarak vilâyatı Şarfci-
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yaye vâki olacak muavenet için 500 bin lira tah
sisat, encümenden çıkmış, bu lâyiha müzakere 
edilsin deniyor. Bu teklifleri kısmen Heyeti Ce
li! enin kararına iktiran etmiştir. Yalnız 'bunlar
dan Fikret Beyin takriri henüz reye konmamış, 
yeni gelmiştir. Müsadenizle efendim evvel foeev-
vel Fikret Beyin takriri ruznaınede değildir. 

İHSAN B. (Cebelibereket) — Bu sivil etib
banın terhisi hakkındaki Kanunun müzakeresinde 
Müdafaa! Milliye Vekili Paşa Hazretleri burada 
bulunsun. 

ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisan Şarki) — Re
is Bey takririn mahiyeti temenni takriridir. 

Dr. FİKRET B. (Kozan) — Hayır hayır. 
REİS —• Müsaadenizle takririn mahiyetini 

arz edeyim,. Takririn mahiyeti Heyeti CelMeden 
emir taleboltınuyor. Bu takriri okuyabilmek ve 
mahiyeti anlaşılmak için evvel beevvel ruzname
ye almak lâzımdı11. Arkadaşımızın bu takririnin 
evvel beevvel ruznaaneye alınmasını kabul eden1-
ler lütfen el kaldırsın... Ruznameye alınmıştır. 
Sonra müstaceliyetle teklif ediyorlar. İhsan Bey 
do Müdafaa! Milliye Vekili Paşa Hazretlerinin 
lıuzuriyle müzakere edilmesini rica ediyor. 

MUSA KÂZIM Ef. (Konya) — Usulü müza
kere hakkında söyliyeceğim. 

REİS—Buyurun . 
MUSA KÂZIM Ef. (Konya) — Efendim ev

velki usulümüzün bozulması lâzımdır. Evvele
mirde Müdafaa! Milliye Encümenine gitmesi lâ
zımdır. Müdafaa! Milliye Encümeninin nokta! 
nazarı anlaşıldıktan", Müdafaa! Milliye Vekili Pa
şa Hazretlerinin mütalâası alındıktan sonra, mü
zakere edilmesi lâzımıdır. Çünkü hu ehemmiyetli 
'bir meseledir. Doğrudan doğruya müzakeresi 
doğru değildir. 

ABDULLAH Ef. (İzmit) — Reis Bey, şimdi 
bu takrir Müdafaai Milliye Vekili Pa§a Haz
retlerinin lıuzuriyle müzakere edilecek olursa 
uzımuzadıya müzakere edilir. Halbuki buna 
lüzum yok. Doktorları terhis edeceklerinde de 
şüphe yoktur. Bu doğrudan doğruya tasvi-
ben Müdafaai Milliye Vekâletine yazılsa hep
sinden hayırlı olur. 

REİS — Efendim, Heyeti Celilenin tasvip 
kararını vermesi için müzakere etmesi lâzım
dır. Bu temenni de değildir. Binaenaleyh mü-* 
zakeresi lâzımdır. 

İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ HÜ\ 
ŞEYİN RAUF B. (Sivas) — Reis Bey, usulii 

116 
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müzakere hakkında mâruzâtta bulunacağım. 

E E Î S — Buyurun. 
HÜSEYİN RAUF B. — Efendim hata etmi

yorsam 'arkadaşımızın verdiği takrir birtakım 
'kıymetli etiibbayı mülkiyenin ordu hizmetinden 
•alınarak memlekette hizmet etmeleri talebinden 
ibarettir. Bu tervicen bir taleptir ve sahibi takrir 
bunun Heyeti Muhteremenizden emir suretinde 
ısdarını teklif ediyor. Tafsile lüzum görmüyorum. 
Heyeti Aliyeniz çok güzel takdir buyurursunuz. 
Silâh altında bulunan etıbbanın ordudan şu sıra
da tefrik edilmesi veya edilmemesi hususu uzun 
bir tetkika muhtaçtır. Kaıblettetkik Heyeti Muh-
teremede kısa bir müzakere ile karar verilmesi 
belki doğru olamaz. Ve belki doğru olur. Şu hal
de tetkika muhtaçtır, bunu tetkik etmeden evvel 
şu takririn müzakere zemini teşkil etmemesini 
selâmeti muamele namına rica ederim. 

REİS — Efendim, bu ruznameye alınmıştı]*. 
Müzakeresi mevzuubahistir. Yalnız şekli müzake
re hususunda İhsan Beyefendi, Müdafaai Milliye 
Vekili Paşa Hazretlerinin huzuriyle yapılmasını 
teklif ediyor. Malûmuâliniz bugün Nevaln Kanu
nu vardır. Nevahi Kanunu mevcut iken ve diğer 
ruzname maddeleri mevcut iken bu müzakere edi
lemez, hattâ şimdi bir numaraya alınması teklif 
edilen Tedrisatı iptidaiye Kanunu da tehir olu
namaz. Bunun bugün müzakeresi mümkün değil
dir. Heyeti Celile fevkalâde bir karar verirse ta
biî bu da muıta'dır. (Müdafaai Milliye Encüme
nine sesleri) Müsaade buyurunuz. Ruznameye 
alınmıştır. Arkadaşımız bugün ısrar etse bile nu
mara sırasına göre ithal etmeye mecburuz. Çün
kü Meclis her gün kararını değiştiremez. Bunun 
numara sırasiyle müstacel ruznameye alınma
sını reyi âlinize vaz'ediyorum. Kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. (9) numarayı işgal ediyor. 
Kabul edilmiştir. 

Dr. FİKRET B. (Kozan) — Rica ederim, 
şimdi Heyeti Vekile Reisinin haberi vardır. Mü
dafaai Milliye Vekilini haberdar etsinler. Malû
mat versinler. O gün buraya gelecek, Müdafaai 
Milliye Vekili yoktur diyecek. Yine kalacak, çok 
rica ederim, iki senedir birçok arkadaşlarımız 
mağdur olmaktadır. Mesele iıki sene oyalanmış
lar. 

REİS — Ruzname tebliğ olunacaktır. Tabiî 
Müdafaai Milliye Vekili Paşa Hazretleri de gel
meye mecburdur. Meclis açık iken Paşa Hazret
leri gelmezse bir memur gönderirler. 
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; İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ RAUF 
| B. — Bir noktayı arz etmek meöburiyetindeyim 
! ki, Müdafaai Milliye Vekili Paşa Hazretleri bu-
! rada yoktur demedim ve onun için tehir edin de-
i medim. Noktai nazanm başka bir esas dairesinde 
'• anlaşılmalıdır. Yanlış anlaşılmasın. 

REİS — Mesaili müstacele meyanındadır 
• efendim. 
İ İSMET B. (Çorum) — Reis Bey, usul hak

kında söyliyeeeğim. Efendim arkadaşlar her gün 
müstacel ruzname hakkında bir numara. İki nu
mara olsun diye teklif dermeyan ediyorlar. Hal-
ibüki evvelki celsede bir numaraya konmuş olan 
kanun duruyor. Bâzı esbab dolayısiyle diğerleri 

'; tercih ediliyor. Halbuki vilâyatı Şarkiye aihalisi-
i ne muavenet ve tamirat için beş yüz bin lira ve-
! rilmesini arzu eden arkadaşlarımız bulunabilir.' 
I Fakat orada öyle mühim maddeler vardır ki, bel

ki saatlerce devam eder. Tekâlifi Milliye düyu-
| nunun sureti tediyesine dair olan Kanunun bir 
! numara olmasını geçen Celse Heyeti Celdleniz ka-
I bul etmişti. Bugün için müzakere edelim demiş 

olduğunuz halde vakit müsaidolmadığından kon-
I madı. Zannederim lâyihanın heyeti umumiyesi 
ı hakkında hiç söz yoktur. Bu millet üç senedir 
! bu Cidali İstiklal uğrunda (300) milyon tediye 
j etmiştir. Bu kanun ile ancak (3) milyonunu ve-
İ receğiz. Zannediyorum ki, Heyeti Aliyeniz onu 
! münakaşa bile etmez. Üç maddelik bir kanun

dur. 
I HAKKI B. (Van) — Buyurdukları gibi sa-
i atlerce müzakereyi intaeedecek bir mesele de

ğildir. 
I RAGIB B. (Kütahya) — Bendeniz de şunu 

hatırlatayım ki, bugün Perşembedir. Nevahi 
Kanununun müzakeresine mahsus bir gündür. 

I Başka şey konuşulamaz. 

I ATIF B. (Bayezid) — Vilâyatı Şarkiye mev-
| sime tâbidir, keyfe tâbi değildir. 

REİS — Müsaade buyurunuz efendim, bu-
! gün Perşembedir. Binaenaleyh, Nevahi Kanunu 
İ müzakere edilecektir ve bir maddesi de elimiz-
! dedir. 
j RAGIB B. (Kütahya) — Emredersiniz, doğ-
i rudan doğruya müzakeresine başlarsınız. 
I 

I REİS — Müsaade buyurunuz! Verdiğimiz 
i kararı bozamayız. Binaenaleyh, bunu reyi âli-
J nize vaz'etmiyorum. Yalnız ruznameye alm-
I iniştir. Numara sırasına riayet mecburiyeti ol-
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makla diğerlerine tercih ve takdimini icabetti-
recek sebep de yoktur. (Vardır sesleri) 

HAKKI B. (Van) — Bu para şimdi verile 
cek olursa istifade temin eder. 

DURAK B. (Erzurum) — Rica ederim, her 
şeye takdimen müzakeresi icabeder. Vakit ge
çiyor. Bu para şimdi verilirse istifade edilebilir. 
Yoksa vakit geçerse bir istifade temin etmez. 
500 bin lira para vereceksiniz. Günlerce ve ay
larca sürükleyiniz. Gelecek seneye bırakınız. 
Bunu nasıl şey ediyorsunuz?. 

REÎS — Efendim, arkadaşlarımız.. 
DURAK B. (Erzurum) — Müsaade buyu

rur musunuz Reis Bey? Söz söyliyeceğim. 
REİS — Hayır. 
DURAK B. (Erzurum) — Hayıra kaldı ise 

hiçbir iş olmaz. 
REÎS — Efendim, vilâyatı Şarkiye ahalisi

nin haline acımıyacak kimse yoktur. Yalnız.. 
DURAK B. (Erzurum) — Efendiler, acıyor

sanız müzakere ediniz. Bunlar lâftır, lâfla ol
maz. 

REİS — Durak Bey, rica ederim. Her şeye 
takdim ve tercih usulünü ihdas buyurdunuz. 
Binaenaleyh, işte şimdi de bu mevzuubahsedili-
yor. Fakat her gün birini diğerine tercih eder
sek Meclisten iş çıkmaz. (Nevahi Kanununun 
müzakeresine başlıyalım sesleri) 

ATIF B. (Bayezid) — Vilâyatı Şarkiye me
selesi bir maddedir, Reis Bey. 

REÎS — Efendim, bunun numarasına baka
cağız. (25 sesleri) Efendim, Maraş'ta Fransız 
ve Ermeni kuvvetleriyle yapılan muharebatta 
şehidolan Ulûmu Riyaziye Muallimi Hayrullah 
Efendinin zevce ve çocuklarına hidematı vata
niye tertibinden maaş itasına dair teklifi kanu
ninin Maraş Mebusu Necib Bey ve rüfekası 
müstacel ruznameye alınmasını teklif ediyorlar. 
Müstacel ruznameye alınmasını kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilmemiştir. 

Efendim, vilâyatı Şarkiye meselesinin nu
mara sırasını söyliyeceğim. 

ŞEVKET B. (Bayezid) —•• Parayı verinceye 
kadar vilâyatı Şarkıyenin de canını aldınız. 

REİS — Müsaade buyurunuz efendim; bir 
şeye muttali oldum. Vilâyatı Şarkiye mesele
sinde benim de imzam var. Onun için reye ko-
yamıyacağım. 

ATIF B. (Bayezid) — Reis Bey imzanızı 
kaldırırsınız, bendeniz imzamı korum. 
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EMİN B. (Ergani) — Zatiâlinizin imzaları 

varsa çıkarınız. 
ATIF B. (Bayezid) — Bendeniz imzamı vaz'-

ediyorum. Zatiâliniz imzanızı geri alınız. 

DURAK B. (Erzurum) — Makamı Riyaseti 
başka reise terk buyurunuz. 

REİS — İhtara lüzum yok efendim, bende
niz ifa ederim. Rica ederim. 

(Makamı Riyaseti Musa Kâzım Efendi Haz
retleri işgal buyurdular.) 

REİS — Efendim, hepinizin malûmudur ki, 
Heyeti Celilenizin karariyle Perşembe günleri 
evrakı varide bile okunmaksızm Nevahi Kanu
nuna tahsis edilmiştir. Binaenaleyh reye vaz'-
etmek Heyeti Celilenin kararma mütevakkıf
tır. Müstesna olmak üzere bugün bu meseleyi 
müzakere edelim derseniz.. 

ŞEVKET B. (Bayezid) — Ruznameyi ken
dimiz yapıyoruz. 

REİS — Efendim, bugün Nevahi Kanunu
na ait bir gündür. Heyeti Celile böyle bir ka
rar vermiştir. Evrakı varideyi de koymadık. 
Sonra ruznamede Tekâlifi Milliye hakkında 3 
milyon liralık bir Kanun vardır. Her şeye tak
dimen müzakeresi kabul edilmiştir. Sonra Vi
lâyatı müstahlasada verilen ilâmat ve mukar-
reratm şekli tenfizi hakkında bir Kanun^ lâyi
hası vardır. Kısmen müzakere edilmiş ve kıs
men derdesti müzakeredir. 

Sonra Tedrisatı İptidaiye Kanunu olmak 
üzere 3, 4 maddelik bir Kanun vardır. O da 
üçüncü maddeyi teşkil ediyor. Bunların hepsi 
belki bir günde biter. Bunlar kısa kanunlar
dır. Bunları da dördüncü madde olarak reyi 
âlinize vaz'edeceğim. Dördüncü madde olmak 
üzere kabul edenler lütfen el kaldırsın. Efen
dim, dördüncü madde olarak kabul edilmişti*. 

ALÎ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — 
Reis Efendi, bir mesele hakkında Riyasetin na
zarı dikkatini celbetmek istiyorum. Zaptı sabık 
okunduktan sonra ruzname hakkında söz veri
yorsunuz. Halbuki Nizamnamede bu yoktur. 
Ruzname hakkında söylenecek söz Celsenin ni
hayetinde ve gelecek Celse için söylenir. Ya
rım saatten beri asla faydası olmıyan müzake-
rat ve münakaşat ile vakit geçiriyoruz. Bu usu
lün bermucibi Nizamname muhafazasını Maka-

j mı Riyasetten rica ederim. 
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MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
1. '•— İdarei kaıra ve, nevahi kanunu lâyihası 

ve Dahiliye ve Defteri Hâkani encümenleri maz
bataları 

REÎS — Efendim! Nevahi Kanununun mü
zakeresine başlıyoruz. 

Efendim! Ellinci maddenin şekli muaddeli 
okunuyor. 

tdarei nevahi Kanununun ellinci maddesine 
ilâvesi takarrür eden fıkarat 

Fıkra 1. — Tapu, vergi, nüfus kuyudatı na
hiyelerde bulundurulur. Nahiye dahilindeki 
köylerin tevellüdat, vefiyat, talâk, münakehat 
ve nakli mekân gibi nüfus muamelâtına mü-
taallik tesbit ve tanzim edeceği vesaiki, nüfus 
tezakiri verilmek üzere kaza merkezine tevdi 
eyler. 

REÎS — Efendim bu fıkra hakkında söz 
istiyen var mı? (Kabul kabul sadaları) Efen
dim birinci fıkra hakkında söz alan yok. İkin
ci fıkrayı okutuyorum. Üç fıkrada okunduktan 
sonra maddeyi aynen reyi âlinize vaz'edeceğim. 

Fıkra 2. — Nahiye hududu dahilindeki em
lâk ve arazinin bey'ü şira ve ferağına ait tak
rirler nahiye heyeti idaresince istima ve inti-
kalât birrıza taksim ve ifraz icra olunduktan 
sonra senedatı resmiyesi tanzim ve ita olun
mak üzere evrakı müsbitesi kaza tapu idare
lerine gönderilir. 

REİS — Efendim ikinci fıkra hakkında söz 
istiyen var mı? (Yok sesleri) İkinci fıkra hak
kında söz alan yok. 

Üçüncü fıkrayı okutuyorum. 
Fıkra 3. — İstima olunan takrirler ve icra 

edilen muamelâtı intikaliye ve taksimiye mer
kez memurluğunea badettetkik senedatı veril
dikten sonra nahiye tapu ve vergi kuyudatın
da münakalât yapılır. 

REİS — Efendim üçüncü fıkra hakkında 
söz istiyen var mı? 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Kavani-
ni meveudeye müessir olan bu madde hakkında, 
tanzim eden encümenin biraz izahat vermesi 
lâzımdır. 

AHMED HİLMİ B. (Kayseri) — Efendim 
bu madde hatırı âlilerinde olsa gerektir ki ge
çen sene Nahiye Kanunu müzakere edilirken 
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nahiye heyetlerine gerek nüfus, gerek ahzi as
ker muamelâtı, gerek tapu muamelâtı gibi mu
amelât verilsin verilmesin diye mevzuubahsol-
muştur. Arkadaşlardan Bolu Mebusu Şükrü 
Beyin verdiği takrir üzerine Heyeti Umumiye 
nahiyenin bu gibi vazaifi ifa etmesi, halkın 
umurunu teshil etmesi itibariyle olacağını ka
bul etmiştir. O vakit Dahiliye Encümenine gel
diği zaman encümen bir şekil tesbit etti, Hey
eti Umumiyeye geldi. Heyeti Umumiye bu me
selenin tapu meselesiyle de alâkadar olması 
dolayısiyle Tapu Encümenine, Defteri Hâkani 
Encümenine gitmesine karar verdi. Fakat na
sılsa encümen - bu 54 ncü maddedir zannedi
yorum - birçok maddeler tanzim edildiği hal
de bu suretle bu meseleyi tesbit edip Heyeti 
Umumiyeye getiremedi ve şimdiye kadar kaldı 
idi. Yeni Defteri Hâkani Encümeni zikrolu-
nan madde üzerinde imali fikretmiş ve arz 
olunan şekilde maddeyi tesbit etmiştir. Ruhu 
şudur : Tapu muamelâtiyle nahiye meşgul 
olunsun mu, olunmasın mı? Dahiliye Encüme
ni meşgul olması esasını kabul ediyor. Çünkü 
bizde bilhassa birçok ehemmiyetsiz tapu işleri, 
yani kıymeti maddiyesi itibariyle şayanı ehem
miyet olmayacak şekilde olan tapu işleri köy
lerden kaza merkezlerine kadar gelir. Kaza 
merkezlerinde de devairden devaire, kapıdan 
kapıya, tapudan tapuya aşarla alâkası var mı, 
yok mu diye Düyunu Umumiyeye ve sair bir
çok yerlere gider, birçok muamele gördükten 
sonra köylerden verilmiş olan ilmühaber her ne 
iso ona göre o esasa istinadettikten sonra mua
melesi yapılır, gider. Bunun günlerce kalma
sının sebebi asıl alâkadar olan nahiyeye bu salâ
hiyetin verilmemesi yüzündendir. Sonra nü
fus meselesinde esas köylerdir, heyeti ihtiya
riyedir. Heyeti ihtiyariyenin nüfustaki alâka
sı hepsinden fazladır. Binaenaleyh orada na
hiye bir kayıt tutacak, esas defterleri kaza 
merkezlerinde olacak. Yine asıl mesele kaza
larda yapılmak üzere nahiyelerde sırf esas ka
yıtlar tutmak için bir defter tutulacak. Son
ra ahzi asker muamelâtında seyyar bir memur 
nahiyeleri gezecek, ahzi asker muamelâtını 
nahiye heyetlerinin huzurunda tetkik ve ta-
kibedecek. Muayenei iptidaiye vazifesini icra 
edecek. Esas muamele kaza merkezlerinde ce
reyan edecek. Madde budur. 
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I sı itibariyle bir mahkemenin karariyle ancak 

tashih edilebilir. İlâmaşallah bizde böyle bir 
iş bir mahkemeye giderse tamam üç sene sürü
nür. Onun için sonra ferağ yapılması lâzımge-
lir zannederim. 

İSMET B. (Çorum) — Efendim, bu ferağ, 
intikal, ifraz, taksim muamelâtı çok mühim 
aksamı hukukıyemizdendir ve bunun milyon
larca enmuzeci vardır. Bu baptaki evrakı müs-
bitenin tetkik edilebilmesi için birçok zaman
lar tecrübede bulunmak lâzımdır. Nahiye he
yeti idaresinin birden bire beyyine hükmünde 
olacak olan, senedatı hakânîye esas teşkil ede
cek olan takriri istima'ettikten sonra Tapu 
Dairesine gönderilmesi çok noksan olur, çok 
mahzurlu olur kanaatindeyim. Bendeniz bu 
maddeyi tetkike vakit bulamadım. Tapu ve 
Defteri Hâkanî idareleri hakkında, muame
lâtı hakkında min gayrihaddin bendenizin bi
raz tetkikatım vardır. Bendeniz bu maddeyi 
biraz muzır görüyorum. Bunun üzerinde tet-
kikat ve izahatta bulunmaya vakit müsait de
ğildir. Bu maddeyi tekrar Defteri Hâkanî En
cümenine gönderirseniz çok iyi olur. Yeni en
cümende tekrar tetkik edelim. Bendeniz de 
Defteri Hâkanî Encümeninde bulunuyorum. 
Yoksa âdeta beyyine hükmünde olacak olan bu 
senedatı tamamen çürüteceğiz. Hukuku tasar-
rufiyeyi teşviş edeceğiz, berbat bir hale ko
yacağız. Hukuku tasarrufiyenin evrakını tan
zim etmek gayet müşküldür. Bunların enmu
zeci vardır. Bunlar hakkında birçok avarair 

I ve mukarrerat, nizamnameler vardır. Bun
lar köy heyeti ihtiyariyesine veyahut nahiye he
yetlerine birden bire öğretilemez. Bir yanlış
lığa mahal kalmamak üzere bu maddenin tek
rar encümene gitmesini rica ederim. Encümen 
bunu tekrar tetkik etsin. 

1 : 9 22. 
EMİN B. (Erzincan) — Her tapu muame

lâtında ferağ ve intikal muamelâtını da nahiye 
heyeti yapacak mı? 

AHMED HİLMİ B. (Kayseri) — Dahiliye 
Encümeninin tesbit etmiş olduğu madde bun
dan ibarettir. Fakat Defteri Hâkanî Encüme
ninin noktai nazarını bilmiyorum. Dahiliye En
cümeninin noktai nazarınca ferağı dinliyecek. 

EMİN B. (Erzincan) — Ferağı dinledikten 
sonra yeni bir şey olursa, meselâ; o mülk ban
kaya terhin edilmiş ise veyahut intikal muame
lâtında bizde olduğu gibi kızı inkâr etmek, kıza 
arazi vermek şekli mevcudolur da bu ferağ mu
amelesi dinlenmiş olduğu halde kazaya giderse, 
kazada bu mahzurlar zail olursa dinlenmiş olan 
ferağların keenlemyekün olması lâzımgelir. Hal
buki mahkeme hüküm vermeden bu ferağlar ke
enlemyekün olamaz. Binaenaleyh bu doğru de
ğildir. 

AHMED HİLMİ B. (Kayseri) — Buyur
duğunuz istisnayı teşkil eder. Asıl olan, bir 
defa malı kendisi satar ve ferağını yapar. İs
tisnai bir muamele olursa, tabiî kaza tapu da
iresi bir yanlışlık gördüğü zaman elbette tashih 
ettirebilir. 

EMİN B. (Erzincan) — Efendim, ferağ 
dinlendikten sonra tashihin imkânı yoktur. Mah
keme kararı olmadıkça tashih edilemez. 

AHMED HİLMİ B. — Mamafih arz ettiğim 
gibi bu Defteri Hâkanî Encümenine taallûk 
eder. 

EMİN B. — Reis Bey, öyle ise Defteri Hâ
kanî Encümeninin mütalâası, alınmadıkça bu 
madde reye konulamaz. 

REİS — Efendim, Defteri Hâkanî Encü
meninin Reisi Bolu Mebusu Şükrü Beydir. Bu
rada yoktur. 

EMİN B. — O halde reye koyamazsınız. Bu 
çok mühim bir maddedir. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Evet 
çok mühimdir. Her halde Defteri Hâkanî En
cümeninin noktai nazarını dinlemek lâzımdır. 

Ferağ muamelesini evvelâ heyeti idare din
liyecek, ferağı dinlemek demek o mülkün hak
kı tasarrufunu diğer bir adama vermek de
mektir. Ondan sonra kazada muamele cereyan 
edeceği zaman alelhusus bizde intikal muame
lâtı yüzde yüz böyle olur. Kızın mektum ol
duğu tezahür ederse, ferağın dinlenmiş olma-

REİS — Eski encümen reisi ile mazbata mu
harriri burada yoktur. Efendim, şayanı te
emmül bir madde olduğundan mazbata muharri
rinin bu bapta izahat vermesi lâzımdır. Bina
enaleyh Mazbata Muharriri burada bulunma
dığından bu maddenin bir daha encümence na
zardan geçirilmesini reyi âlinize vaz'ediyorum. 
Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul 
edilmiştir. 

2. — 1336, 1337, 1338 seneleri düyunu hak
kında kanun lâyihasiyle Kayseri Mebusu O s-
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man Beyle rüfekasmın, 1335 senesi gayesine 
kadar olan düyunu askeriyenin sureti itasına 
dair kanun teklifi ve Lâyiha ve Muvazenei 
Maliye encümenleri mazbataları (2/621) 

REİS — Efendim Nevahi Kanununun eli
mizde müzakere edilecek maddesi yoktur. Te 
kâlifi Milliye düyunatı hakkındaki lâyihai ka
nuniye birinci numarayı teşkil ediyor. Onun 
müzakeresine başlıyoruz : 

T. B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 
1335 ve daha evvelki senelere ait düyunu 

Hazineye teşmiline imkân görülemiyen mah-
subatın 1336, 1337 ve 1338 senelerine ait dü
yuna hasrı için işbu üç seneye mütaallik dü
yunun 1337 senesi nihayetine kadar senelere 
ait matlubatm Hazine ile mahsubu zımmmda 
tanzim ve "icra Vekilleri Heyetinin 14 . I . 1339 
tarihli içtimamda kabul edilen lâyihai kanu
niye ile esbabı mucibe lâyihası sureti ımısad-
dakası leffen takdim kılınmıştır. îfayı mukta-
zasiyle neticesinin işarına müsaade buyurulma-
sım istirham eylerim efendim. 

tcra Vekilleri 
Heyeti Reisi 

Rauf 

Esbabı mucibe lâyihası 
Bin üç yüz otuz yedi senesi Muvazenei Umu

miye Kanununun beşinci maddesinde bin üç yüz 
otuz beş senei maliyesi hitamına kadar <gü-
zeran olan müddete ait rüsum ve tekâlif ve 
ukuddan mütevellidolmak Hazinenin eşhası 
âdiye ve hükmiye zimmetinde tahakkuk etmiş 
olan bilûmum matlubatı Tekâlifi Harbiye ve 
Vesaiti Nakliyei Berriye ve Bahriye bedelâtı 
dâhil olduğu halde üç yüz otuz sekiz senei 
maliyesi gayesine kadar müracaat eden aynı 
eşhas ve efradın şahıslariyle akrabalarına ait 
düyunu gayrimuntazamaya dâhil bulunmıyan 
kâffei düyunu Hazine ile takas ve mahsubolu-
nacağı ilâh... muharrer bulunmaktadır. Maddei 
mebhuse mucibince bin üç yüz otuz beş senei ma
liyesi nihayetine kadar tahakkuk eden matlu
batı Hazine ile mahsubuna mesağ verilen dü
yundan bin üç yüz otuz beş senesi nihayetine ka
dar müddetn aidolup müruruzamana uğrama
mış olan düyunun matlubatı Hazine ile mah-
subohmabilmesi iein Usulü Muhasebei Umumi
ye Kanunu mucibince seneleri bütçesindeki 
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bakıyei muhassasata müsteniden mahallerine 
düyun havalenamesi irsali lâzımgelip halbuki 
bin üç yüz otuz dört senei maliyesi müddeti mü-
temmimesinin temdidine ve sabıka düyununun 
tediyesine müteferri olan 12 Mart 1335 tarihli 
Kararname mucibince vilâyat ve elviye malsandık-
larmca tahsisat aranılmaksızm tediyat icra kılın
mış olduğu cihetle işbu tediyatın hesabının celbiy-
lo bakıyei tahsisatın tebeyyünü ahvali harbiye se
bebiyle mümkün olamamış ve maahaza celbedilmiş 
olsa bile mezkûr seneler bütçeleri İstanbul Hükü
meti zâilesince idare edilmiş olmasından dola
yı bakıyei tahsisatın tâyini hayli tetkikata ve 
pek çok zamana mütevakkıf bulunmuştur. 
Esbabı mâruzaya binaen bin üç yüz otuz beş ve 
daha evvelki senelere aid düyunu Hazineye 
teşmiline imkân görülemiyen mahsubatm Hü
kümeti Milliyenin bidayeti tesisi olan bin üç yi'Ci 
otuz altı senesinden bin üç yüz otuz sekiz senesi 
nihayetine kadar bakıyei tahsisatı bütçelerinde 
malum ve müspet olan senelere aid düyuna 
hasrı zaruri görülmüş ve düyunatı mezkûre-
den seneleri Müdaf aai Milliye bütçesinde tah
sisat mevcudolmıyan Tekâlifi Milliye ve Ve
saiti Nakliye bedalâtmm Düyunu Umumiye-
nin 1338 senesi bütçesine yeniden bir faslı mah
sus küşadiyle vaz'edilecek iki milyon liralık 
tahsisattan ve düyunatı sairenin de devairi 
mütaallikasınm aidolduğu sene bütçelerinde
ki bakıyei tahsisattan 1339 senei maliyesi 
nihayetine kadar icrayı mahsubu ve bu suretle 
mahsubedilecek borcu olmıyan ashabı matlu
bun tevalii mağduriyetlerine mahal kalmamak 
üzere yedlerindeki mazbata muhteviyatının % 
25 inin berveçhi balâ arz olunduğu üzere tah
sisatı mütaallikalarından nakden tesviyesi mu
vafık görülerek bu bapta icabeden lâyihai ka
nuniye tanzim ve takdim kılındı. 

Lâyihai Kanuniye Sureti 

MADDE 1. — Bin üç yüz otuz yedi senei ma
liyesi hitamına kadar güzeran olan müdde
te aid rüsum ve tekâlif ve ukuddan eşhası 
âdiye ve hükmiye zimmetinde tahakkuk etmiş 
olan matlubatı hazine bin üç yüz otuz altı, bin üç 
yüz otuz yedi ve bin üç yüz otuz sekiz senelerine 
aid Tekâlifi Harbiye ve Vesaiti Nakliyei 
Berriye ve Bahriye de dâhil olduğu halde bin üç 
yüz otuz dokuz senei maliyesi nihayetine ka-
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dar aynı eşhas ve efradın şahıslariyle baba, 
ana, evlât, zevç ve zevcelerinin ve muamele
leri müşterek birader ve hemşirelerinin ve 
şer'an vâris olabileceklerin bilûmum düyuna-
tiyle takas ve mahsubolunur. 

MADDE 2. — Birinci madde mucibince 
mahsubedilecek borcu olmıyan ashabı mat
lubun yedindeki mazbatalar muhteviyatının 
yüzde yirmi beşi nakden tesviye edilir. 

MADBE 3. — Birinci ve ikinci maddeler 
mucibince mashup ve tediye edilecek Tekâli
fi MilLye ve Vesaiti Nakliye mazbataları be
delleri için Düyunu Umumiyenin senei haliye 
bütçesinde açılacak faslı mahsusa iki milyon 
lira tahsisat vaz'olunmuştur. 

MADDE 4. — Üçüncü madede muharrer 
Tekâlifi Harbiye ve Vesaiti Nakliyeden mü-
tevellidolmıyan düyunatı saire devairi müta-
allikasmm aidolduğu seneler bütçelerinin 
tertibi mahsuslarındaki bakıyei tahsisattan te
diye veya mahsubolunur. 

MADDE 5. — Üçüncü madde mucibince 
vaz'olunan tahsisatın bin üç yüz otuz sekiz se
nende sarf olunmıyan kısmının bin üç yüz otuz 
dokuz senesinde dahi devren sarfına devam 
olunacaktır. 

MADDE 6. — İşbu kanun tarihi neşrin
den muteberdir. 

MADDE 7. — işbu kanunun İcrayı ahkâ
mına Heyeti Vekile memurdur. 

14.1.1339 

İcra Vekilleri 
Heyeti Reisi 

Hüseyin Rauf 
Müdaf aai Milliye Vekili 

Kâzım 
Dahiliye Vekili 

Ali Fethi 
Maliye Vekili 
Hasan Fehmi . 
Nafıa Vekiil 

Feyzi 
Sıhhiye ve Muaveneti 

İçtimaiye Vekâleti 
Vekili 

Dr. Tevfik Rüşdü 

Şer'iye Vekili 
Vehbi 

Adliye Vekili 
Rifat 

Hariciye Vekâleti Vekili 
Hüseyin Rauf 
Maarif Vekili 

İsmail Safa 
İktisat Vekili 
Mahmud Esad 

Erkânı Harbiyei 
Umumiye Vekâleti 

Vekili 
Kâzım 

. 1339 O : 1 
T. B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 

Giriştiğimiz Mücahedei Milliyenin derecei 
ehemmiyet ve kudsiyetini takdir eden bütün 
Anadolu halkı gayenin âmmei Müslimine bah
şedeceği fevait ve muhassenatı idrak dolayısiy-
ledir ki, Hükümetin fevkattahammül olan he^ 
türlü teklifatını bilâifatei ân ve zaman yerine 
getirmiştir. Yine halkımızın müzahereti tamme-
siyledir ki, ordumuz harikulâda bir savlet ve 
besaletle bütün memalikimizi levsi pâyi âdâdan 
tahlis buyurmak suretiyle tarihin ilk yazacağı 
şanlı bir zaferi azîm ihraz eylemiştir. Kahra
man ordu ve Başkumandanımızı fırsat düştük
çe takdir ve tahsinden hâli kalmıyan Meclisi 
Âli zamanın gösterdiği istidat münasebetiyle 
efradı milletin nef'ine hadim mukarrerat itti
haz ve indelhace kavanin tanzimini de" diriğ et-
miyecektir. İşte şu teemmülâtm bize verdiği 
cüretle Meclisi Âlinin şefkat ve merhametleri
nin rayagân ve erzanmı celbetmek zaruretinde-
yız. Şöyle ki; evvelce neşredilen bir kanun mu
cibince her tarafta Hükümet 1335 senesi gaye
sine kadar efradı milletin Hazinei Maliyedeki 
matlubatmı kendi veya mütaallikatımn düyu-
niyle takas ve mahsubunu icra etmekte bulun
duğu ve 1336 ve 1337 borçlarını nakden tesvi
ye eylediği ve Dahiliye Vekâletine merbut pos
ta ve Telgraf Müdiriyeti Umumiyesi Harbi 
Umumi senelerine yani 1335 senesine gelinceye 
kadar geçmiş senelere ait bilûmum posta müta-
ahhitleri matlubatmı tamamen ita etmiş bulun
duğu halde Maliye Vekâletinin 1336 senesine 
kadar olan senelere mahsus düyunatm İstanbul 
Hükümetine aidolduğundan bahisle ita ve tes
viyesinde taallül ve taannüdeylediği anlaşılmış
tır. Maahaza İstanbul Hükümeti artık tarihe 
karışmış olmak itibariyle canlı cansız umum 
metrukâtmı Türkiye Büyük Millet Meclisi Hü
kümeti tevarüs etmiş ve sinini sabıkaya ait büt
çelerde Vekâleti müşarünileyhanm uhdei kifa
yetine geçmiş olduğundan hukuku Müsliminin 
fuzuli olarak duçarı tavik olmaması için ber-
veçhi âti maddei kanuniyeyi arz ve teklif eyle
riz. 

Kayseri Mebusu 
Osman Zeki 

15 Kânunuevvel 1338 

Kayseri Mebusu 
Atıf 
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1335 senesi gayesine kadar olan düyunu askeri- ı 

yenin sureti ihdasına dair Kanundur 

MADDE 1. — Harbi Umumi senelerinde or
dunun iaşesi için gerek mubayaa ve gerekse 
mukavele suretiyle efradı milletten alınıp be
delleri tediye olunamıyarak Maliyeye devredil
miş olan mevaddı gıdaiyeye sarf olunmak üzere 
senei haliye Maliye bütçesinin sarfiyat kısmına 
bir buçuk milyon lira tahsisat vaz'olunmuştur. 

MADDE 2. — îşbu tahsisat 1335 senesi ga
yesine kadar olan düyunu Hazinenin kâffesine J 
şâmil olmayıp ancak maddei sabıkada gösteril
diği üzere ciheti askeriyeye ordu ihtiyacatı 
mübremesi için mubayaa ve mukaveleten efradı 
milletten alınıp henüz bedelleri tesviye oluna-
mıyan mevaddı gıdaiyeye tahsis olunacak ve 
aidolduğu seneler bütçesindeki tahsisat bakiye
sinden mahsubu icra kılınacaktır. 

MADDE 3. — Tahsisatı mezkûrenin senei 
haliyede tamamen sarfına imkân hâsıl olama
dığı takdirde bakiyesi 1339 senesi zarfında sarf 
olunacaktır. 

MADDE 4. — işbu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. 

MADDE 5. — îşbu kanunun icrasına Mali
ye Vekâleti mezundur. 

Mazbata 
Askerî düyunu sabıkasının sureti itası için Kay
seri Mebusu Osman Zeki Bey ve rafekasmın tek

lifi kanunisine dair 
Askerî düyunu sabıkasının sureti tesviyesi 

için Maliye bütçesine bir buçuk milyon lira tah
sisatı munzamıma olarak vaz'ın/ı dair olan Kay
seri Mebusu Osman ve Atıf beylerin teklifi ka
nunisi Tnenafii milliyeye tevafuku itibariyle şa
yanı müzakere görülmekle Heyeti Umumiyeye 
takdime müttefikan karar vermiştir. 

18 Kânunuevvel 1338 
Lâyiha Encümeni Reisi Maabata Muharriri 

Gene namına 
Celâl Salih | 

Kâtip Âza 
Yozgad Osman Zeki 
Ahmed 

Aza Aza 
Van Nüzhet 

Tevfik • 
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Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 

1337 senei maliyesi nihayetine kadar Hazine
nin eşhası âdiye ve hükmiye zimmetinde tahak
kuk eden matlubatiyle aynı eşhasın ve ana, baba, 
evlât, zevç veya zevcelerinin ve muameleleri müş
terek birader ve hemşirelerinin ve kendilerine 
şer'an vâris olabileceklerin 1336, 1337 ve 1338 se
nelerine ait Hazinei Maliye zimmetindeki bilû
mum matlubatmm mahsubedilmesi hakkında ic
ra Vekilleri Heyetinden mevrut 14 . 1 . 1339 ta
rihli ve 2168 numaralı lâyihai kanuniye ve askerî 
düyunu sabıkanın sureti tediyesine dair Kayseri 
mebusları Osman ve Atıf beylerin teklifi kanuni
si mütalâa ve tetkik olundu. 

Hükümetin teklifi 1336, 1337 ve 1338 senele
rine ait bilûmum düyunatın ve betahsis dâvayı 
millînin temini istihsali için serveti mevcudesi-
nin kısmı âzamini vermek suretiyle milletin ibraz 
ettiği âzami fedakârlığı teşkil eden Tekâlifi Mil
liye ve Vesaiti Nakliye bedellerinin, matlubatı 
Hazine ile sureti mahsup ve Hazineye deyini ol-
mıyan eşhasın matlubatmdan bir kısmının tedi
yesi hususundan ibaret olup esas itibariyle şajra-
nı terviç görülmüş ve, ancak Hazineye deyni ol-
mıyan ashabı matlubun yüz liraya kadar olan 
matluplarının tamamen ve fazlasının yüzde yir
mi beş yerine yirmi nispetinde tediyesi tensip ve 
diğer bâzı ufaik tadilât ile lâyiha kabul edilmiş
tir. 

Kayseri Mebusu Osman Beyin 1324 senesin
den 1335 senesi nihayetine kadar bilûmum dü
yunu Hazinenin tesviyesine aidolan teklifine ge
lince; 1324 senesinden 1334 senesi gayesine ka
dar gerek bütçe düyunu ve gerek Balkan Har
biyle, Harbi Umuminin tevlideylediği harb borç-

! lan, senelik masarifi âdiyeye bile tekabül etmî-
J yen varidatı âdiyeden karşılık tedari'kiyle tesvi

yesine imkân bulunmıyan bir derecede ve elli 
milyon lira raddesinde olduğundan bunların te
cili tediyesi için 1334 senesinde Duvar Kanunu 
naımiyle ve bir seneye mahsus olmak üzere bir ka
nun neşredilmiştir, işbu kanunun hükmü bir se
neye mahsus olun müddeti 1335 senesinde mun-
kazi olmakla elhaletühazihi düyunu mezkûre
nin gerek mahsup ve gerek tediyesine bir ma
nii kanuni olmadığından seneleri zarfında bakı-
yei tahsisatı mevcut ise tesviyesi tabiî olup ye
niden bir kanun neşrine ihtiyaç yoktur, Bina
enaleyh Osman Beyin teklifi kanunisi bu nok-
tai nazardan reddedilmiştir. Mamafih 1324 sc-
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nesinden 1334 senesi gayesine kadar mevcut 
düyunun halen tediyesi ve mahsubu için istita-
atı maliye müsaidolmadığmdan Maliye Vekâle
tinin düyunu mezkûreyi tediye etmesi kabil de
ğildir. Ancak efradın milyonlarca liralık ser
vetinin mevkuf ve gayrimüstamel bir halde kal
ması memleketin iktisadiyatı noktai nazarın
dan pek büyük zararları müeddi olduğu da 
muhtacı teyit bulunmadığından bu bapta cid
dî tedbir ittihazı iktiza eder. Bu meselede ya
pılacak en ciddî tedbir ise salifülarz sinini sa-
life düyunatmm tediyesi için Hazine tahvili ih-
raciyle matlupları mukabilinde ashabı matluba 
itası hususundan ibarettir. Ashabı matluba ita 
edilen işbu tahvilât borsaya kabul edilerek te-
kasiti seneviyesiyle verilecek faizin miktarı 
nispetiyle mütenasip bir kıymet iktisabedece-
ğinden ashabı matlup bundan mühim surette 
istifade ve servetlerini tenmiye ve istimal ede
rek memleket iktisadiyatının inkişafına hizmet 
edecektir. Bu cihet Hüıdimetçe kemali ehem
miyetle nazarı dikkate alınmak üzere düyunu 
mezkûrenin şimdilik tecili zaruridir. 1335 se
nesine gelince senei mezkûreye ait bakıyei tah
sisat hesapları tesbit ve düyun defterleri de 
Maliye Vekâletince İstanbul'dan ve sair vilâ-
yattan celbedilmekte olduğundan bütçe tahsisa
tı mevcut ve bunun peyderpey mahsubu veya 
tediyesi siai maliye nispetinde mümkün olabi
lecektir. İşbu esbaba binaen Osman Beyin tek
lifinin iktisabı kanuniyet etmesine encümence 
lüzum görülmemiştir. 

Maruzatı salife dairesinde encümence tadi-
len kaleme alman lâyihai kanuniyenin kabulü
nü arz ve teklif eyleriz. 

Reis Mazbata Muharriri 
Ali Cenani Mazhar Müfid 
Kâtip Âza Aza 

Yozgad İçel Kırşehir 
Feyyaz Âli Mehmed Sami Yahya Galib 

Âza Âza 
Erzurum Kayseri 

Dördüncü maddeye Dördüncü maddeye 
muhalifim. muhalefetimi şifahen 

Âsim Vasfi arz edeceğim. 
Osman Zeki 

Âza Âza 
Yozgad Çorum 

Dördüncü maddeye muhalifim. Sıddık 
Bahrî 
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Aza 

Çorum 
ismet 

Lâyihai Kanuniye 

MADDE 1. —- 1337 senei maliyesi hitamına 
kadar güzeran olan müddete ait rüsum ve tekâ
lif ve ukuddan eşhası âdiye ve hükmiye zimme
tinde tahakkuk etmiş olan matlubatı Hazine 
1336, 1337, 1338 senelerine ait Tekâlifi Harbiye 
ve Vesaiti Nakliyei Berriye ve Bahriye de dâhil 
olduğu halde 1339 senei maliyesi nihayetine ka
dar aynı eşhas ve efradın şahıslariyle ana, ba
ba, evlât, zevç veya zevcelerinin ve muamelele
ri müşterek birader ve hemşirelerinin ve şerik
lerinin Hazinei Maliye zimmetindeki bilûmum 
matlubatiyle takas ve mahsubolunur. 

MADDE 2. — Birinci madde mucibince mah-
subedilecek borcu olmıyan ashabı matlubun ye-
dindeki mazbatalar muhteviyatı yüz liraya ka
dar tamamen ve yüz liradan fazlası yüzde yir
mi nispetinde olmak üzere nakden tesviye olu
nur. 

MADDE 3. — Birinci ve ikinci maddeler 
mucibince mahsup veya tediye edilecek Tekâli
fi Harbiye ve Vesaiti Nakliye mazbata bedelle
rine mukabil Düyunu Umumiyenin senei haliye 
bütçesinde açılacak faslı mahsusa üç milyon li
ra tahsisat vaz'olunmuştur. 

MADDE 4. — 1336, 1337 ve 1338 senelerine 
aidolup üçüncü maddede muharrer Tekâlifi 
Harbiye ve Vesaiti Nakliyeden mütevellidolmı-
yan sair düyunat devairi aidesinin mütaallik ol
duğu seneler bütçelerinin tertibi mahsuslarm-
daki bakıyei tahsisattan tediye veya mahsub
olunur. 

MADDE 5. — Üçüncü madde mucibince vaz'-
eclilen tahsisattan 1338 senesi zarfında sarf edil-
miyen kısmı 1330 senesinde dahi sarf olunabilir. 
MADDE 6. — îşbu kanun tarihi neşrinden iti

baren meriyülîcradır. 

MADDE 7. — İşbu kanunun icrayı ahkâmı
na İcra Vekilleri Heyet* memurdur. 

İSMET B. (Çorum) — Efendim bu kanunun 
heyeti umumiyesi1 hakkında arkadaşlarım zanne
diyorum ki, söz söylemiyeceklerdir. Çünkü hal
kın hakkını halka iade etmektir. Hâttâ tamamen 
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değil bile. 1337 senei maliyesi iptidasına kadar 
deniyor. Halbuki bu kanun 1338 senesinde tan
zim edilmişti. Şimdi bugün bin üç yüz otuz se
kiz senesi de bakaya olmuştur. 1337 senesini 
1338 senesine tahvil etmek lâzımgelir. Maliye Ve
kili Beyte görüştüm. Encümen Reisi ile de gö
rüştüm. 

NEBÎL Ef. (Karahisan Sahüb) — 1338 sene
si geçmiştir. Eğer ahalinin tekâliften vergiden 
olmak üzere zimmeti kalmışsa, pek az kalmıştır. 
Rica ederim, eğer bu tashih olunmak lâzımgelirse 
1339 senesi nihayetine kadar olması lâzımdır. 
Eğer maksat bununla milleti aldatmafcsa aldanır, 
gideriz. 

İSMET B. (Çorum) — Kanunun ikinci mad
desi ile bu üç milyon liranın sureti tediyesi te
min edilmiştir. Yalnız Iborçlü, alacaklı olanlar şu 
senelere kadar mdısulbedilecektir, olımyanlar için 
nakden tediye vardır. İkinci maddede... 

NEBİL Ef. (Karahisan Sahib) — Kaç sene
sine kadar. 

İSMET B. (Devamla) — Efendim umum ar 
kadarlar bittabi heyeti umumiyesi hakkında söz 
söyiiyeeektir. Ve şimdi müzakere cereyan ediyor. 
Maddelere henüz geçilmemiştir. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (Gü-
nıüşane) — Heyeti umumiyesi hakkında söz isti-
yen yoksa izahat vereyim. 

REİS -x Heyeti umumiyesi hakkında söz is-
tiyen var mıdır"? Yoktur. Maddelere geçilmesini 
kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... Maddele
re geçilmiştir. 

Düyunatı sabıkanın sureti tediyesine dair 
Kanun 

MADDE 1. — 1337 senei maliyesi hitamına 
kadar güzeran olan müjldete ait rüsum ve tekâ
lif ve ukuttan eşhası âdiye ve hükmiye zimme
tinde tahakkuk etmiş olan matlubatı Haşine 
1336, 1337, 1338 senelerine ait Tekâlifi Harbiye 
ve Vesaiti nakliyei Berriye ve Bahriye de dâhil 
olduğu hâlde 1339 senei maliyesi nihayetine ka
dar; aynı eşhas ve efradın şahıslariyle^ ana, baba, 
evlât, zevç veya zevcelerinin ve muameleleri 
müşfterek birader ve hemşirelerinin ve şerikleri
nin Hazinei maliye zimmetindeki bilûmum mat-
Iubatiyle takas ve mahsubolunur. 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Gümüşane) 
-^-Sakarya Muharebesi esnasında Meclisi Ali 
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tarafından verilen salâhiyete istinaden Başku
mandanlıktan sâdır olan tekâlifi mili ye emri 
mucibince malûmuâlileri halktan, bedeli müeccel 
olmak üzere birçok levazım (alınmıştı. Yine tekâ
lifi milliye emri mucibince mültez inlerden alı
nan yüzde kırkların mültezimlerin maliyeye olan 
borçlarına takas ve mahsubu icra edildi. Yine 
tekâlifi milliye suretiyle tüccarlardan alman em
val ve eşya bedeli tekâlifi milliye emri mucibince 
o sene içinde getirecekleri eşyanın Gümrük Resmi
ne mahsubedildi. Fakat doğrudan doğruya halk
tan alınan hayvanat ve zahire ile, tüccarlar ta
rafından senesi zarfında eşya getirtilmediğin-

i den bunların mahsubu icra edilememiştir. Bina
enaleyh bu suretle el)d,e kalmış müh. m bir mik
tarda tekâlifi milliye mazbataları vardır ki, 
bunlar halkın matlubudur. Tekâlifi milliye 
mazbata bedelleri istinadettikleri kanunlara göre 

| sulhun akdini takibeden senelerin bütçeler ne 
mevzu tahsisattan tediye edilir. İşte henüz 

I sulh akdedilmemiş ve sulh akdini takibeden se-
' nenin bütçesine bu iş için muayyen bir tahsisat da 

konulmadığı için bu lâyihai kanuniyeyi tanzim 
i etmek lüzumunu hissettim. 

Takdir buyurulur ki, harb azîm bir masrafı 
I istilzam eder. Harbin istilzam ettirdiği bu mu

azzam masrafı, tekâlifi mili'.ye ve vesaiti nakliye 
suretiyle alınen eşya ve levazım ve hayvanat 

i bedellerini yine aynı senelerin emvalinden, büt
çesinden toptan olarak ödemeye imkânı maddi 

I yoktur. Harb uzun müddetten beri devam ediyor. 
| Fakat henüz sulh akdedilmediği gibi bütçemiz de 

harb bütçesidir. 1339 bütçesi de harb vütçesi 
I olarak tanzim edilmiştir. Şu halde bütçeye te-
j kâlifi milliye, vesaiti nakliye mazbataları için 

mevcut kanuna nazaran tahsisat koymak imkâ-
I m yoktur. Fakat ahalimizin bu kadar fedakâr

lığına karşı - ki en fakir olan halkın elindeki 
! mazbatalar kalmıştır. - bunların bedelini iki 
| üç maddelik kanunla ödemek veyahut borçları 
| olanların borçlarına mahsubetmek elbette faide-
I lidir. Çünkü yarın bu halkı yine bir fedakâr-
I lığa davet edeceğiz. Tahakkuk cetvelinde tekâ-
I lifi milliye 6 361 634 lira tahakkuk etmiştir. 
i Esas aşar yüzde kırkları iki milyon dört yüz 
j elli altı bin beş yüz seksen dört liradır ki bu 

aşar tekâlifi miiliyenin haricindedir. Âşarm 
yüzde kırklarından mahsubedilmemiş pek cüzi 

| bir miktar kalmıştır. Doğrudan doğruya tekâ-
i lifi milliye emrine tâbi olan 6 360 küsur bin 
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liradan da her halde bir rub'u mahsubedilmiş, 
yüzde yetmiş beşi henüz tediye edilmemiştir. 
Bir de bunlara ilâve edilecek vesaiti nakliye 
vardır. Malûmuâliniz vesaiti nakliye de mem
leketimizde en fakir sınıftan alınmıştır. Bunla
rın her ikisi için bu sene üç milyon lira tefrik 
ederek gerek mahsup suretiyle ve gerek tediye 
suretiyle Maliye Vekâleti bunları vermek imkâ
nını düşündü. Bir senede tamamen bunların ar
kasını almak mümkün olamıyor. Bir kısmı se
nei âtiyeye kalacak yani iki senede tediye edi
lecektir. Fakat bu sene için Maliye Vekâleti üç 
milyon lira tahsisat istiyor. Birinci, ikinci 
maddelerde sureti sarfı, sureti mahsubu göste
riyor. Bir defa tekâlifi milliye ve vesaiti nak
liyeden mazbataları yedinde bulunanlarla bi
rinci maddede tadadedilen akrabalarının borç
ları varsa - ki 1337 senesi yazılmıştır, bu
rada 1338 yazılacaktır, 1338 senesi nihayeti
ne kadar olan borçlarının tamamını mahsubede-
ceğiz. Ondan sonra ne kadar borcu kaldıysa, 
üst tarafını maliye istiyecek. Onun da maliyede 
alacağı kalırsa yüz liraya kadaa olan kısmını mali
ye verecektir. Yüz liradan fazlası senei âtiyeye 
kalmış olacak ki onun da yüzde yirmisi verilmiş 
oluyor. Yüzde sekseni yani beş yüz lira tekâ
lifi milliyede matlubu olan bir adamın borcu 
varsa tamamen mahsubedilecek. Borcu yoksa 
yüz lira verilecek. Kalan dört yüz liradan 
seksen lira verilecek. Şu halde (180) lira nakden 
verilecek. Mütebakisi senei âtiyeye kalacak. Bu 
itibarla mahsup ve tediye suretiyle nısfından faz
lası bu sene gidiyor nısfı diğeri senei âtiyede 
tamamen kapanmış oluyor. Böyle vesaiti nak
liye mazbatalariyle beraber tekâlifi milliye 
7 - 8 milyon liraya baliğ oluyor. Henüz tediye 
edilmemiş kısmı bir senenin bütçesinde ödemek 
imkânı yoktur. Onun için 1337 senesi ni
hayetine kadar diyoruz. Çünkü 1338 se
nesi nihayetine kadar kalan borçları 1339 se
nesinin bütçesi muvazenesine icrayı tesir et
mez. Eğer bâzı arkadaşların arzu ettikleri 
gibi 1339 dersek o zaman hepsini tediye edece
ğiz. O vakit âti bütçemize yeni Muvazeneî 
Umumiye Kenununa bunun tamamen masraf 
olarak bir kalem geçirilmesi demek olur ki o 
vakit muvazene ziyrüzeber olur. Ve bir se
nede bir harbin Tekâlifi Harbiye ve Vesaiti Nak
liyesini bir senenin bütçesinden ödemek demek 
olur ki bunun mümkü olmadığını Meclis tak-
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dir buyurur. Binaenaeleyh gerek Harbi Umu
mide ve gerek Balkan Harbinde ve onda a 
evvelki harblerdıe ahaliden Tekâlif suretiyle 
Vesaiti Nakliye ve muhtelif namlarla alman 
eşya ve hayvanattan hiçbir şeyin bedeli bugü
ne kadar tediye edilmediği halde Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Hükümeti Vesaiti Nakliya 
mazbatalarım sulhu beklemeksizin umumi büt
çesinden tefrik edeceği bir para ile ödemekte
dir. İkinci sene zarfında bu paranın arkasını 
almış olur. Kanun bu itibarla düşünülmüştür. 
Tediye edeceğimiz kısma göre tahsisat iste
nilmiştir. Çok rica ederim daha fazla tahsisat 
ilâve edelim dersek altından çıkamayız. Bû* 
kısmını bu sene ödüyoruz, diğer kısmını s«e-
nei âtiyeye bırakıyoruz. 1340 senesinde alın
mış oluyor. îki senede bunu temizlemek zan
nederim ki en büyük muvaffakiyet addoluna
bilir. Bunu bir senede verelim dersek 1339 
senesindeki bütçemizi, muvazenemizi sarsarız. 
Doğru bir şey olmaz. (Doğru sesleri) Bina
enaleyh Muvazenei Maliye Encümeninin tek
lifi - ki bizim teklifimizin aynıdır. Yalnız ufak 
bir tadilât vardır - o tadile bendeniz de iştirak 
ettim. Muvazenei Maliye Encümeninin tekli
fi veçhile lâyihayı kabul buyurursunuz, biz de 
halkın paralarını veririz. 

KÎFAT B. (Tokad) — Tütünlerden alınan 
yüzde on beş bunun içerisine dahil mi? 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN FEHMİ B. 
(Devamla) — Hepsi dâhil, Tekâlifi Milliye mut
laktır. 

ALÎ SÜRURÎ E l (Karahisarı Şarki) — 
Beyanatı aiiyeniz sırasında buyurdunuz ki, 
bir kısım fakirin olsun hukukunu tesviye et
miş olmak için bunu böyle yaptık. Bu kanu
nun buraya hikmeti sevkı nedir? Bendenizin 
anladığıma göre, yani fukara sınıf ndan alındı, 
kısmen bunu ödiyelim. 

MALÎYE VEKÎLİ HASAN FEHMÎ B. (De
vamla) — Efendim, bendeniz bunu tahlil sıra
sında kalan kısımda fakir insanların daha ziya
de matlubu olduğunu söyledim. Çünkü, tekâ
lifi milliye umumidir. Fakat zenginlerden alı
nan birtakım tekâlifi milliye ki, bunların bir 
kısmı tüccardılar. Tüccarlardan alman eşyanın 
bedeli Tekâlifi Milliye Kanunu mucibince ge
tirecekleri eşyayı ticariyenin Gümrük Resmine 
senesi içinde mahsubedilmiştir. Fakat doğru-
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dan doğruya köylüden alman tekâlifi milliye
ttin mahsubedilecek yeri yoktu ve tekâlifi millliye 
emri de 'bu hususta sâkikti. Binnisbe yani 
yekûnu umumi itibariyle tüccarın matlubu da
ha az kalmıştır. Köylünün daha çok kalmıştır. 

ALÎ SÜRURÎ Ef. (Karahisarı Şarki) — 
Çok güzel, yani köylüyü siyanet ve diğerleriyle 
hiç olmazsa tesaviyi temin itibariyle çok güzel. 
Fakat Harbi Umumide bilhassa köylülerden 
alman vesaiti nakliye bedelinin hiç olmazsa yi
ne müterakim vergilerine mahsubunu niçin ta
savvur buyurmadmız ? Umumi vermeyin, yine 
nispet dairesinde veriniz. Harbi Umumide vesa
iti nakliye veren sınıf daha ziyade fakir sınıf
tır, bilhassa köylülerdir. 

MALİYE VEKÎLÎ HASAN FEHMÎ B. (De
vamla) — Efendim, Harbi Umumi düyununa 
gitmek, işi çıkmaza götürmektir. Harbi Umu
minin tekâlifi harbiyesi yirmi beş milyon lira 
olarak tahmin edilmiştir. 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Altın 
para... 

MALİYE VEElLl HASAN FEHMİ B. (De
vamla) — Harlbi Umuminin vesaiti nakliyesi, 
iaşe bedelleri 40 - 43 milyon lira tahmin olunu
yor. Yani hakiki bir hesap değildir. Bunu da 
tekâlifi milliye rakamı gibi katî hesabedemiyo-
rıız. Tahminidir. Belki beş milyon aşa<h. belki 
b ^ milyon yukarı. Çünkü ashabı evrakı müs-
bite ibraz edecektir. Maliye Nezareti vaktiyle 
çok uğraştı, bunun katî bir hesabım alsım^dı, 
nihav^t iş tahmine kaldı. Biz Harbi Umuminin 
tekâlifi harbiye veva vesaiti nakliyelerinin üç 
milyon lira, beş milyon lira tahsisatla içinden 
cıkamavız ve çıkmak htimalini göremiyorum. 
Harbi Umumide hakikaten Süruri Bev biraderi
mizin buyurdukları gibi vesaiti nakliye fakir 
sınıftan alınmıştır. Fakat Harbi Umumi düvu-
natı, hpsabatını sulhten sonra ya bir Hazine 
tahvili ile mübadele etmek, veyahut muayyen 
tertiplere avırıp her sene bütçesine umumi bir 
surette tahsisat koymak suretiyle tediye edebi
liriz. Takdir buyurulur ki, bugün o^du bütün 
azamet ve şevketiyle duruyor. Bu ordunun 
masrafı her gün, her dakika devam ediyor. Bu 
masraftan artırabileceğimiz öyle ufak tefek pa
ralarla biz Harbi Umuminin hesabatını tediye 
cihetine gidemeyiz. Borçlarına mahsubedersek 
bore cüzi bir şev kalmıştır. Onunla nihayet te
kâlifi milliye hesabatını temizliyebiliriz. Harbi 

3.1339 O : 1 
I Umumi hesabatını bu kanunla halletmek imkâ

nını göremiyorum. Zaten para olsa seneleri büt
çeleri tahsisatından bir kısım vardır ki, tekâ
lifi harbiye ve vesaiti nakliye için kanun lâzım 
olabilir. Fakat diğer kısım hakkında kanun 
tedvinine lüzum olmadığı halde sırf para nok-
tai nazarından o senelerin bıraktığı o muazzam 
düyunun tediyesine veya mahsubuna doğru git
mek imkânını bendeniz göremiyorum. Bunu 
ancak, sulhten sonra düşünebilirsiniz. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Hasan 
Bey suallerime yalnız evet veya hayır, diye ce
vap verin. Lâyihai kanuniyede tekâlifi harbiye 
denilmiş, bunun içerisinde tekâlifi milliye de 
dâhil midir? 1336, 1337, 1338 seneleri deynine 
aidolan tekâlifi harbiye denmiş. Tekâlifi mil
liye dense daha iyi değil mi? 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (De
vamla) — Tekâlifi milliyedir, efendim. 

İSMET B. (Çorum) — Tekâlifi milliyeden 
evvel harb mmtakalarmda tekâlifi harbiye de 
vardır. Onun için tekâlifi milliye ve harbiye 
denecekken unutulmuştur. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Kabul 
ediyor musunuz zatıâMniz? 

MALİYE VEKÎLÎ HASAN FEHMİ B. — 
Evet efendim. • 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — O halde 
tekâlifi milliye ve harbiye; sonra bir de malû-

j muâliniz emvali gayrimenkulede menafii aske
riye için bir vazıyed muamelesi vardır. Bu va-
zıvedden mütevellit bedeli icarlar da verilecek 
midir? 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN FEHMÎ B. (De
vamla) — Efendim, bunun bedelinin müeccel 
olduğuna dair bir kanun yoktur. Bedeli o se-

ı nenin Müdafaai Milliye bütçesinden tesviye 
| edilir. Yalnız 1336 Muvazene Kanunu bunu takT 

ı yidetmişti. Geçende Avans Kanuniyle o takyi-
j di kaldırdık'. Her sene vazıved edilen mesakiııin 
j bedeli icarı Müdafaai Milliye bütçesinin faslı 
'• mahsusundan verilmek asıldır. Onun için ka-
j nun tedvinine lüzum yoktur. 

I REFÎK ŞEVKET B. (Saruhan) — Peki; 
1 esaslı olarak teşkilâtı devlet yokken teşekkül eden 

Müdafaai Hukuk cemiyetleri marifetivle mazbata 
mukabilinde efradı ahaliden tıpkı tekâlifi harbi
ye misillû alman eşya ve hayvanat bedelleri 
bunda dâhil midir? 
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MALÎYE VEKÎLÎ HASAN FEHMİ B. (De

vamla) — Efendim levazımatı umumiye veyahut 
ordu, kolordu, fınka levazımları evrakı müsfbite-
sini kabul eder, orduya mal edildiğini, askere 
sarf edildiğini kabul eder, kendi hesabına mal 
ederse o vakit biz de kabul edebiliriz. Yoksa ha
vada kalan bir parayı kalbul edemeyiz. 

REFÎK ŞEVKET B. — Yani Hasan Bey, 
Eskişehir ahalisinin 1336 senesinde orduya ver
miş olduğu milyonlarca buğday ve zahire hep or
duya alınmıştır. Afyon Karahisar vermiştir, 
Uşak vermiştir, her taraf vermiştir. 

Dr. MUSTAFA B. (Kozan) — Bağışladılar 
onları... 

REFÎK ŞEVKET B. — Bunlar paralarım 
alabilecekler mi? (Teberrüattır onlar, sesleri) 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN FEHMÎ B. (De
vamla) — Tekâlifi milliye ve harbiye mazbatası 
varsa zaten bu hesapta dâhildir. Yoksa dahil de
ğildir, teberrudur. 

REFÎK ŞEVKET B. (Samban) — O vakit 
bu usul yoktu Hasan Bey. 

HAFIZ ABDULLAH Ef. (izmit) — Tekâ
lifi milliye borçlarından cüzi bir miktar kaldığı
nı beyan buyuruyorsunuz. Bunların ekserisi aşar 
mültezimleri yani zahire ile iştigal eden zevatı 'ki
rama aittir. Bunların cüzi bir miktarı kalırsa bun
ları aşara mahsubettiğ.imiz surette aşarın bir kat 
•daha fazla satılacağına kaani bulunmadınız mı? 
Yani buyuruyorsunuz ki, pek cüzi miktar kaldı. 
bunu birden kabul etmiyorsunuz. 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN FEHMİ B. (De
vamla) — Efendim tekâlifi milliye emrinin esa
sen aşara şümulü olmaması lâızumgelirken - Çün
kü aşar emvali devlettir - tekâlifi milliye emri 
fazla varidat bulmak için verilen bir emirdir. 
Teşmil edilmiş, alınmış. Onun muamelei mahsu-
biyesi zaten o sene içinde yapılmış. Belki her han
gi bir mazerete mebni o sene zarfında muamelei 
mahsubiyesi yapılmıyanlarda cüzi bir şey kalmış
tır. Onu ifade etmek istedim. Onlan senei haliye, 
yani 1338 in 1339 un aşarına malbsulbedemeyiz. 
Çünkü tekâlifi milliye unvanı altındadır ve tekâ
lifi milliye malûmuâliniz, kanun kuvvet ve ma
hiyetini haiz bir emirdir. Onu bir kanunla veya 
aynı kuvvet ve mahiyeti hak bir emirle takyid-
edemeyiz. Tekâlifi harbiye, tekâlifi milliyede as-
lolan, sulhu takibeden senenin bütçesine yaz'olu-
nacak tahsisattan tediye etmektir.'Btı itibarla ön-
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dan sonraki senelerin emvalinden mahısubedeme-
yiz. 

HACİ MUSTAFA Ef. (Ankara) — Bi
rinci maddede Hükümetin matlubatı eşhası âdi-
yededir, onu 1338 e kadar diyor, meıbdeini beyan 
etmiyor, mebdei nerede? 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. — 
Hangi seneden borcu varsa 1338 senesi nihayeti
ne kadar olan borçlarına mahsubedilir. 

HACI MUSTAFA Ef. (Ankara) — Ahalinin 
alacağı şu üç seneye münhasırdır. Evet, şu halde 
Hükümetin alacağı gayrimahduttur. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. — 
Borcu hangi seneden varsa. 

Dr. TEVFİK RÜŞDÜ B. (Menteşe) — Mü
saade buyurulur mu? Vekil Beyin encümen maz
batasında gayet haklı olarak dokunduğu bir cihet 
hakkında noktai nazarlarını anlamak istiyorum, 
düyun meselesi; çünkü bu teklif ettikleri kanu
nun esası düyundan bir kısmına temas ediyor. 
Çok muciptir. Ancak bir kısmı mıevzuubafeolur-
ken dâhile karşı Hükümetin medyun olduğu borç
ların umumu hakkında Hükümet ne düşünüyor? 
Yo'ksa yalnız bu verilecek para tekâlifi milliye 
namı altında beş on tüccarın matluba/tmdan mı 
ibarettir? Köylünün ve halkın pek mütenevvi şe
killer altındaki esaslı düyununu ihmal etmek caiz 
midir? 

MALİYE VEKÎLÎ HASAN FEHMÎ B. — 
Efendim Dr. Bey vazıh söylemediler. Bendeniz 
şöyle anlıyorum ki, Harbi Umumi düyununa te
mas etmek istiyorlar. Tekâlifi milliye vesaiti nak
liye ve Harbi Umumi senelerindeki düyun... Böy
le mi kaısdı âliniz? 

Dr. TEVFİK RÜŞDÜ B. (Menteşe) — Her 
ikisi. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (De
vamla) — Efendim bir defa bu kanun tüccar ve
ya zengin kanunu değildir. 

EMÎR Pş. (Sivas) — öyledir. 
MALÎYE VEKÎLÎ HASAN FEFMİ B. 

(Devamla) — İstirham ederim Paşa Hazretleri. 
Bunu bu kanunun hangi kelimesinden çıkardı
nız? Efendiler tekâlifi milliyenin memleketimiz
de en ağırını hayvan sahipleri, köylüler ver
mediler mi? Tekâlifi Milliye Kanunu mucibince 
tüccarların verdiğini gümrüklere mahsübet-
medik mi? (Evet sadaları) Binaenaleyh köylü 
şehirli yoktur. 1336 senesinden yani Türkiye 
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Büyük Millet Meclisi idaresinin teessüs ettiği 
1336 senesi 23 Nisanından bugüne kadar tekâlifi 
mlliye ve vesaiti nakliye namı altında ne alın
mışsa onların bedelini bu kanun tesviye ediyor. 

Doktor Bey -Harbi Umumi düyununa temas 
ettiler «Ve bunun için Hükümet ne düşünü
yor?» buyurdular. Bendeniz mücmel en Ali Sü-
ruri Beye cevap olmak üzere söylemiştim. Dok
tor Beye tavsiye ederim. 1339 senesinin Muva
zene Kar ununun esbabı mucibesi henüz tabı 
ve tevzi edilmedi, çünkü encümende tetkikatı 
bitmemiştir. Bir defa mütalâa buyursunlar. Ben-
denizce memlekete muhtelif nam altında dai
ma her harbin neticesinde böyle ağır bir yük 
kalır ve halkın hukuku da çürür ve neticesin
den de hiçbir şey çıkmaz. 

Bunu halkın bir kmnı verir, bir kısmı iş
tirak etmez. Malı verenin senedi de cebinde çü
rür. Bunun için bendeniz bir eare düşünüvo-
rum. îkinci bir çareyi görmüyorum. Bu çare 
d'> Hükümetin bunlara mukabil bir Ha7;ne 
tah^l i o.ıkanr) bunları tasfive etm^s'dîr. Fakat 
bu Hazine tahvillerini çıkarmak için daha bir 
müddet intizar etmek zaruri olduğunu, arkada
şım Dr. Bey de takdir buvurur. Fakat esaslar 
hazırlanmıştır ve 1339 senesi Muvazene Kanu
nunun esbabı mucibesi bu bahse uzurrazadıya 
temas ediyor. 

MUSTAFA LÛTFÎ B. (SiveroM — V°\i\ 
B^v tekâlifi milliveden ahali üzerinde olan ba
ka vav. m ^a/n^^^rr 7 ;? 

MALÎYF, VEKİLİ HAS^N F E F M t B. 
— Havır efendim. T^âl ' f i millive. malûmu-
â^niz. malı al m da badelini bir r^üddet sonra 
vfl-"Artno-irn. d^m^Vtlr. Bu«nin bedelini veree^iz 
dedikten sonra bakavayı size iade ediyoruz de
m e n i mânası yoktıiT, 

MUSTAFA L Ü T F Î B. rS'vevoi^ _ Halbuki 
on^a^n. boriklini Hükümet şimdi tonluyor. 

MAT.tVR: VEKİLİ ft*SAN FEHMÎ B. — 
Maliye Vekâleti Tekâlifi Milliveden, Vesaiti Nak
liyeden haberdar değildir ve böyle bir kanunun 
tatbik edildiğinden de haberi yoktur ve bu ka
nunların tatbik edildiğini bilmiyorum ve böyle 
bir şeyden de haberdar değilim. Vesaiti Nak
liye Kanunu nerede ve her hangi bir yerde tat
bik ediliyorsa bunu lütfen söylesinler. 

MUSTAFA LÜTFI B. (Siverek) — Her ver-
de tatbik olunuyor. Hattâ buna dair Müdafaai 
Milliyeden bir sual takririm de vardır, 
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ABDULLAH Ef. (İzmit) — Hasan Beyefen

di. Düzce'den tütünlerin Tekâlifi Milliye namına 
elyevm alındığını bugün mektupla haber aldım. 
Ya alınmaması için emir verin veyahut da res
men bu kürsüden söylemeyin. 

MALÎYE-VEKÎLİ HASAN FEHMİ B. — 
Efendim; tütünler üzerindeki yüzde on beş tah
silat bâzı yerlerde devam ediyor. Bu da tüccar 
ve zürra namına Tekâlifi Milliye emri verildiği. 
senede tahakkuk eden tütünlere şâmildir. On
dan sonraki mahsullere bir şey yoktur. O sene 
Tekâlifi Milliyeye tâbi tutulmuş da henüz mua
melesi bitmemiş, teslim alınmamış tütünlerin 
bu kanun çıkıncaya kadar tahsili, bitmiyenleri-
ni tahsil etmek zarureti vardır. Çünkü iki kom
şunun birinden yüzde on beş alınır, diğer kom
şunun yüzde on beşini bırakıp geçmek ve iste
memek bittabi doğru değildir. Şimdi almanın 
bedeli tediye edilmeye başlanınca ötekine senin-
kini de veriyoruz, çünkü bedelini veriyoruz de
mek lâzımdır. Bu kanun kabul edilinceye ka
dar almıyacağız demek doğru değildir, haksız
lıktır. Birinden yüzde on beş alın ötekinden 
sarfınazar etmiş olursak onun bedeli başka olur, 
öbürü başka satılır. 

ABDÜLGAFUR Ef. (Karesi) — İhtiyaç yok
sa? 

MALÎYE VEKÎLl HASAN FEHMÎ B. (De
vamla) — İhtiyaç yoksa adaleti temin için, pi
yasayı temin için, rekabete meydan vermemek 
için, o sene elde bulunanları takip zarureti var
dır. Biri verip, biri vermemek doğru değildir. 
B'risi fazlaya satar, birisi noksanına satar. Onun 
için bu kanunu kabul ettiğiniz gün Tekâlifi Mil
liye tütünlerinden tahakkuk eden kısımlardan ar
tık sureti katiyede sarfınazar etmiş olacağız. 

HACI BEKİR Ef. (Konya) — İ ş a r bedelen 
ve aynen satıldı. Aynen satılanlarda yüzde kırk 
borca aynen teslim olundu, kapandı. Bedelen satı
lanlar da son iki taksite mahsubolunacak. Halbu
ki o adamın zahiresi tamamen kalır. Son taksit
ten fazla olarak alacakları kaldı. Ş*mdi bir Aşar 
ki, ticaret etmek için alındı, onun da yüzde kırkı 
alındı. Şimdi bu Aşar bedelen matlubu olaniara 
tamamen tesviye edilecek midir? Zira o adam 
Hazinenin malını aldı. Hazineye bir hizmet etti. 
Verdiği para mahsup kaydedildi, kaldı. Bu ne 
olacak? 
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MALÎYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. — 

Efendim 1337 senesi Âşarmm yüzde kırkı Tekâ
lifi Millliye emrine tâbi ki'imdı. Bir varidat üze
rine Tekâlifi Milliye emri lüzumsuz ve manasız 
idi. Fakat o sene bu yapılmış bulundu. Şimdi 
her ne kadar borç varsa da - mııkayyet değil
dir - mahsubedeceğiz. Hiç borcu olmıyanlarm 
nakden tediye edeceği miktar ki, onu tahdide-
diyoruz. Çünkü onu bir senede ödiyemeyiz 
diyoruz. Bu sene Aşar aldık. Bunu 1338 se
nesi nihayetine kadar olan borcuna mahsubedi-
yoruz. Maddeyi okuyun rica ederim, gayet 
vazıhtır. 

Dr. TEVFİK KÜŞ'DÜ B. (-Menteşe) — Ve
kil Beyden rica etmek istediğini bir nokta var. 
O da alelûnıuın. düyun hakkında Hükümetin 
ncrktai nazarını söylediler. Fakat bu hususta 
Meclisin bu kanuna müzeyyel bir kararı olma
dığı için bir vekil sözünden ibaret kalması ih
timali vardır. Mahzur görürler miydi ki, mem
leketin dâhile olan borçlarının, bir kısmı nıev-
zubahsolurken diğerlerinin de nazarı dikkatini 
celbedeceği bir maddej müzeyyele ile bu kanu
na dereedilsin. Ta ki memleketin dâhiline olan 
borçlarını Hükümetin vermesi zaten onun hüs
nüniyeti ieabmdandır. Fakat borçların bir kıs
mını öderken, diğer kısmının haklı şikâyetine 
meydan vermesin ve aynı zamanda da nasıl dü
şünülüyor ki, ekseriyetle ve doğrudan doğru
ya köy halkından alınan vesait için mazbata
lar verilmemiştir. .0 mazbatasız kalan, asıl 
fakir olan hadkm alacağıdır. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (Gü-
müşane) — Efendim, bendenizin anladığım şu
dur : Doktor Bey demek istiyor ki, Harbi 
Uumi borçlarını da buna raptedelim. Fakat 
bu bir sözdür. Bu kanun yapılıncaya kadar 
Meclis şimdiden o paraların da verileceğine dair 
bir vaitte bulunsun. Bu, bendenizce zaittir. 
buna lüzum yoktur. Böyle bir kanun yapaca
ğız diye kanun yapılmaz. Fakat bu hususta 
bendenizin de esbabı mucibe mazbatasında yaz
dığım gibi Muvazenei Maliye Encümeni de-bu 
mazbatada aynı fikri, aynı noktai nazarı mü
dafaa etmiştir. Meclisi Âliniz de bu fikre mü
temayildir. Binaenaleyh bu cihet onlar için 
kâfi bir teminattır ve bugün tediye etmek ih
timali olmadığına' göre vereceğiz. demek, za
ten ellerindeki mazbataları vereceğiz demektir. 
Ayrıca bir şey yapmaya lüzum yoktur. 

— •İ 
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I NEBÎL Ef. (Karahisarı Sahil.)) — Ben bi

rinci, ikinci maddelerin beyninde tearuz gö
rüyorum. 1338 senesi nihayetine kadar olan borç
larını 1339 senesindeki Hükümetten alacağına 
mahsubedeeektir. Acep 1338 senesindeki mü
kellef a t bundan mahsubedilebilir mi? Edile 
ın.ez mi? Teklif ettiğim budur. İkinci mad
dede eğer borcu yoksa J338 nihayetine kadar 
nakden yüzde yirmi beş alınacak diyor. Farz 

I edelim ki, 1337 ve 1338 senelerinde köylü MJ.1I-
med koyunundan yüzde yirmisini, yüzde kırkı-

I nı verdi. 1337 ve 1338 seneleri Ağnam rüsumu
nu da verdi. O köylü Melımed Ağa, yine 1339 
senesinde Ağnam rüsumunu verecek, bunun 
Hükümette alacağı olduğu halde, o Hükümetten 
para beklediği halde niçin Hükümet tamamım 
alsın da diğer hiç borcu olmıyanlar Hükümet
ten yüzde yirmi beş alsın? Onun Hükümetten 
alacağı vardır. Bunda ne kadar adalet vardır? 
Bilmiyorum. .1339 senesi mükellef atının da 1yı-

| na dâhil olması lâzımdır. Adalet de bunu icab-
j ettirir. Teklif ettiğim budur. 

j MUSTAFA DURAK B. (Erzurum) — Efen
dim, Hükümet böyle bir kanunla Meclisi Âli-

| nizir. huzuruna geldiğinden dolayı bendeniz 
I kendi nam ve hesabıma müteşekkirim. Çünkü 

halka ve millete karşı; evet, Hükümet ica-
I bıiKİa bizden alıyordu, şimdi veriyor diye; ken

dilerine şöyle bir itimat gelir, köylü; evet, 
j Hükümet aldığı şeyi de. vermeye başladı der. 
j Fakat bunlarla beraber teklif edilen kanunun 
, birinci maddesinde bir noksanlık görüyorum. 
j Nitekim arkadaşlarımın bâzısı da bu noktaya 
j iliştiler. 1337, 1338 senelerinde Tekâlifi Miili-
I ye suretiyle alman paraların yüzde yirmi beşi 
| 13:17 ve 1338 seneleri nihayetine kadar olan 
j borçlarına mahsubedilecekmiş. Eğer Maliye 

Vekili Beyefendi bu kanunla 1338 senesi iptida-
İ sıııda buraya gelmiş olsaydı kendilerine teşek

kür edecektim. Eğer 1338 senesi evasitmda. 
gelseydi, bendeniz bir dereceye kadar mazur 
görecektim. Fakat 1338 senesi nihayetinden 
sonra - 1339 senesi Martının virmi ikisinde gel-
eliğinden dolayı doğrusu bendeniz, buna bir mâ
na veremedim. Efendiler 1338 senesinde mü
kellef olduğu vergiyi verdiğinden' •' dolayı de-

I "mek ki o mükellef hata etmiş. Vah zavallı!' 
Vermeseydi o da şimdi bununla beraber parası
nı alacaktı. Biz öyle bir çığır açıyoruz ki, bun-

I dan sonra mükellef olanlar borçlarını senei âti-
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yeye devredecekler. Günkü belki ilerde yine 
bir mahsup işi daha meydana çıkar, ne lüzum 
var, çimdi vermiyelim diyecekler. Efendiler: 
bunun içerisinde adalet yoktur. Adalet şudur: 
1337, 1338 senesi nihayetine kadar kimin ala
cağı varsa 1.339 senesi nihayetine kadar alaca
ğı olanlar da bundan istifade etmelidir. Eğer 
bu suretle yapamazsak adaleti tatbik etmiş ol
mayız. Günkü bir kısım halk, Hükümete karşı 
borcu neden ibaret ise onu kendi eliyle götü
rüp veriyor, bir kısmı da vermiyor, yahut ver
mek istemiyor gibi kalıyor. Şimdi bu adam 
bundan istifade ediyor, fakat eliyle kendi pa
rasını götürüp Hükümete veren adamlar, isti
fade etmiyor. Böylelikle adaleti temin etmiş ol
mayız. Rica ederim, bendeniz, bunu muvafık 
görmüyorum. Eğer bir iş yapmak istersek 
doğru yapalım, o işi adalet üzere çıkaralım. 
Yapılacak muamele, 1339 senesi mükellefiyetini 
de bunun içine ithal etmekten ibarettir, ve illâ 
bu kanun doğru çıkmaz. 

Dr. TEVFİK RÜŞDÜ B. (Menteşe) — Arka
daşlar. bu kanunun esas itibariyle düşünülme
sinden dolayı çok müteşekkirim ve 'Hükümetin 
borçlarını düşünmesi zamanının hulul ettiğini 
idrak ettiğimden çok müftahırim. Ancak şekli 
tanzime bakarsak gayet dehşetli hatalı bir yola 
girilmiş oluyor. Arkadaşım Durak Bey, beş da
kika. evvel vergilerin tahsiline ait mahzurları 
saydı. Bendeniz, bunun ikinci cepheden bir 
mahzurunu söyliyeceğim. Ben zannediyorum ki 
Halk Hükümeti yaşıyan bu diyarda fakirle zen
ginin farkı yoktur ve servet serveti, para para
yı celbeder darbımeseli artık bu memleketin 
hudutlarından kovulmuştur. Halbuki bu kanu
nun ruhunda onu tamamiyle mündemiç görü
yorum. O da birinci madde içerisindedir. Dev
letten alacağı olan ve birçok emlâkten dolayı 
borcu, olan bir adamın, bütün, alacağı borcu
na inahsubedil.it. Fakat ikinci'madde mucibin
ce malı, mülkü, varidatı beş yüz liradan ibaret 
olan bu adamın malına vaziyed edilmiş, Devlet
ten beş yüz lira alacağı para maksubcdîlmiyoi'. 
diğer 10 bin lira. 15 bin lira borcu olanlaı ıııki 
mahsııbediliyor. Borcu olmıyanlar da ancak 
alacağının rub 'unu alıyor, bunun adalet nere
sinde'? Eğer maksat, Devletin borcunu vermek- • 
sc bunu gayet sarih, bir- surette * ifade-etmeli. 
Devletin siai maliyesi, herkesin borçlarının yüz-
d« yirmi beşini ödiyebiliyor, yahut yüzde yir--
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misini ödiyebiliyor. Bunlardan alacağı olanlar 
i nahsııb edilir. Olmıyanlar da nakden alınır 
veyahut, umum 'borçlar hakkında usul düşünü
lür. Xasıl 'ki bu Devlet, hariçteki alacaklarına 
kaışı borçlarını düşünürken, niçin hâlâ başl
ınızda bir belâ gibi yaşıyan Duyunu Umumiye-
ııin yaşamasına tahammül ederken dâhildeki 
borçlarımıza karşı onların Dahiler Vekiliyle de 
konuşmak. Hükümetin mertliğini ve doğruluğu
nu gösterir. Bahusus ki dâhile olan borçlarını 
ödemekte, yine kendi alacağını tatmin etmek 
demekdir. Binaenaleyh bu bir ikinci madde
nin müfadı, hakikatte İhatalı bir yol gösteriyor. 
Bu memleket, Halk Hükümeti kurarken, ala
caklı ve borçlu da, ilk defa zenginleri düşünü
yor demektir. Meclis namına bunu reddederim. 

HAFIZ HAMDİ B. (Biga) — Bravo bravo.. 
ÎSMET B. (Çorum) — Çok bir şey yapacağız 

ve daha iyi bir şey yapacağız derken, zanne
derim ki lıalkuı alacağı az bir miktarı da teh
likeye koyacağız. Devleti munkarizanrn borçla
rını da vermeye teminat olmak için, kanuna 
'bir zeyil ilâvesini teklif eden arkadaşlar var. 
Devleti munkarızanm... (Hangi Devlet sesleri) 
Osmanlı İmparatorluğunun Harabı Umumideki 
deyinleri (43) milyona baliğ olmuştur. Bugün 
harb bütçesine malik olan, cidalini henüz ni
hayete erdh'imiyen, yeni Türkiye Devletinin 
harb bütçesindeki varidatı, masarifatma teka
bül edemezken İni deyni, bu bütçesine nasıl so
karsınız efendiler? Buna imkân var mı"? İm
kân yoktur. Bu, burada tasavvur bile edilemez. 
Onun için ayrıca ittihaz edilecek tedabiri ma
liye vardır. 

Tevfik Rüşdü Bey 'biraderimiz; ikinci mad
dede : borcu olraıyanlara yüz lirasına kadar 
100. mütekâbisine yüz de yirmisi verilir, ala
cağının tamamı verilmiyor, bir kısmı veriliyor. 
fakat birinci maddede borcuna alacağı tama
men tekabül ettirerek alacakları ile borçları 
mafhsubedilir, binaenaleyh bu a'kaar ve emlâk r 

sahiplerine tamamen - yani zenginlere tama-" 
men- tediye esasını gösteriyor,' diğerlerine 
kısmen tediye esasını gösteriyor, bunda tezat 
vardır, demek istiyor. 

•Tekâlifi Milliye ve Vesaiti • -Nakliye bir 
kerre varlık- üzerine müesses vergilerdendir." 
Fakir dediniz mi, bir şey yoktur. Yani--vesaiti 
nakliyesi olmıyan,. yedinde zahiresi olnuyanj, 
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hayvanatı olmıyan insanlara Tekâlifi Milliye 
tatbik edilmemiştir. Fakat bendeniz tatbik edil
diğini memleketimde aynen gördüm. Elinde bü
tün sermayesi, zahiresine, hayvanatına münha
sır olan insanların elinden sermayesi tamamen 
alınmıştır. Binaenaleyh bu insanların tasavvur 
ediyor musunuz ki Hazine borçları da alacak
larına müsavi olsun? Kaabil değildir. Ne olacak
tır? Ağnam, Aşar ve saire olacaktır. Zaten 1339 
senesinin Aşarı buna dâhil değildir. Binaen
aleyh .1338 senesi nihayetine kadar olan Hazine 
matlubatı mutlaka mazbata sahiplerinin maz-
batalarmdaki rakamlarına tevafuk mu edecek
tir? Hayır, tevafuk etmiyecektir, etmek ihtimali 
de yoktur. Yirmi bin liralık zahire sahipleri var
dır, bugün iflâs etmişlerdir. Samsun'da zahiresi 
vardır, sermayesi Çorum'dadır. Merzifon'da za
hiresine vazıyedeedilmiştir. Sahibi Yozgad'dadır, 
aradaki kredileri de yemiştir, itibarı da bitmiş
tir. Tamamen iflâs etmiştir. Şimdi biz bunları 
düşünerek iyi bir kanun yapacağız ve adalet bu 
suretle temin edilecek diye eğer böyle yapacak 
olursak bu üç milyonla iş yapmanın imkânı yok
tur. 

DURAK B. (Erzurum) — Kanun müsavat 
üzerine yapılır. 

İSMET B. (Devamla) — Kanunda müsavat, 
ademimüsavat meselesi yoktur. Yani kanun... 

HACI ŞÜKRÜ B. (Diyarbekir) — Bu kanun 
yaramaz. Bu, kırıcılık kanunu. 

İSMET B. (Çorum) — Yani kanun; Hazine 
matlubatı bir adamda alacağına tekabül edecek 
derecede değildir. Çünkü 1338 senesi nihayetine 
kadar Hazine matlubatı bakayadır efendiler. 

NEBÎL Ef. (Karahisarı Sahib) — Bakaya 
kalmamıştır. 

ÎSMET B. — Hattâ kalmamıştır îbile. Bu, bir 
bakayadır. 

NEBÎL Ef. — Yoktur bakaya yok. 
ÎSMET B. (Çorum) — Yoksa bir takas mua

melesi midir. Bir taraftan borcu varken, diğer 
taraftan aHacağmı takibetmemek için bir sureti 
tesviyedir, ikinci madde ile de borcu olmııyan-
lara da tediye edebilecek miktar gösterilmiştir. 
Binaenaleyh esasen Tekâlifi Milliye borçlan altı 
milyona yakındır. Tespit edilen miktarın yekû
nu altı milyondur. Bu sene ancak üç milyonunu 
sarf edebileceksiniz. Yani daha fazlası için kar
şılık bulmak imkân haricindedir. Daha fazlıa tah
sisat verebiliriz, fakat onun mukabilinde nakit 
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koymak lâzımgelir. Binaenaleyh Ibu sene Maliye 
Vekâleti üç milyon liraya karşılık bulur da tedi
ye edebilirse gelecek sene de üç milyon lirasını 
verecek, binaenaleyh Tekâlifi Milliye ve Harbiye 
borçları bu surtle ödenecektir. 

Durak Bey biraderimiz diyorlar ki; Maliye 
Vekâleti şimdiye kadar beklemiş de 1339 Martın
da gelmiştir. Halbuki Tekâlifi Harbiye - Tekâli
fi Milliye - kanunları biliyorsunuz ki, bedelleri 
müeccel olan vergi kanundandır. Bunların ka
nunlarında sarahat vardır ki sulhu takibeden se-* 
nelere ithal edilebilir. Maliye Vekâleti henüz va
ridatı masarifata tekalbül etmiyen harb bütçesine 
bunu sıkıştırabi'lmiş ise ben takdir ediyorum. 
Yani üç milyon lirayı ta.maim.en tesviye ederse 
ben takdir 'ediyorum. Çünkü bu sene Tekâlifi 
Milliyenin üç milyon lirasını ödiyebilirsek gele
cek sene de üç milyonunu ödiyebiliriz. Yani ye
ni Türkiye Devletinin halka tahmil etmiş olduğu 
fedakârlığı sulhu elde etmeksizin harb senesi 
içinde tediye etmiş olacaktır. Bundan daha mün-
sifane bir şey olaaağını tahmin edemiyorum. 

NEBÎL Ef. (Karahisarı Sahib) — îfadei âli
nizde buyuruyorsunuz ki : Tekâlifi Milliyenin 
tesbit olunan miktarı altı milyon liraya yakın
dır, kabul ediyorum. Demek ki; nısfını bu sene, 
nısfı diğerini de gelecek sene itfa edeceksiniz. Şu 
halde sinini sabıka borçlarına tahmil etmekteki 
veyahut mahsubetmekteki hassa nedir? Yani sini
ni sabıkaya Hükümetten borcu olanlara mahsu
betmekteki hassayı anlıyamıyorum? 

İkincisi: Madem ki iki senede itfa olunuyor. 
Altı milyon liranın nısfı, yani yüzde ellisi bu 
sene, nısfı diğeri - yüzde ellisi - gelecek sene olur
sa bundan kaçmakta maksat nedir? 

ÎSMET B. (Çorum) — Efendim Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Hükümeti 1336 senesin
de teessüs etmiştir. Binaenaleyh 1336 dan 1338 
senesine kadar matlubatı vardır. Bu matlubatı 
bir taraftan takibederken diğer taraftan da 
bu seneden borcu vardır, binaenaleyh mahsu-
betmek bir muamelei maliyeden ibarettir. 

BESÎM B. (Kastamonu) — Yüzde ellisi ya
pılsın. 

ÎSMET B. (Çorum) — Müsaade buyurun 
Efendim! Yüzde ellisi bir tekliftir. 1336 dan 
otuz sekize kadar alacağı var. Onu takib^der. 
Binaenaleyh diğer taraftan da borcunu ken
diliğinden tediye ederken alacağını tesviye et
mesi gayet tabiî bir şeydir, 
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NEBÎL Ef. (Karahisarı Sahib) — Sualim 

anlaşılmadı. Altı milyon lirayı iki senede itfa 
etmeyi burada söylüyorsunuz. Bunu böyle iki 
senede itfa edince; yüzde elli alesseviye tesvi
ye etmek lâzımgelir. Kaçamaklı madde tesbit 
etmek nedir? Yüzde elli ashabı masaliha ve
rilecektir demek daha iyi değil mi? Bir madde 
ile tesbit ederiz, çıkar gider. 

İSMET B. (Çorum) — Encümen böyle 
bir şeyler düşünmüş de, kendi kendine hususi 
şeyleri varmış da böyle kaçamaklı şeyler koy
muş mânasını nereden anlamışlar? Encümen 
katiyen böyle bir tasavvurda bulunmamıştır. 
Hükümet evvelemirdo bir muamelei maliye, 
VHIIİ bir mahsup muamelesi yapmak üzere bir 
ı^adde koymuş. Sonra ikinci bir madde daha 
koymuş. Onda da nakden tesviye etmek şek
lini tesbit etmiştir. Binaenaleyh Muvazene! 
Maliye Encümeni, mahsubedilecek kısmın as
habı matlubun bir kısmının tamamen borcunu 
kapatmak maksadına, diğer kısmın da yüzde 
yirmi veya yüzde elli olarak kapatmak maksa-
diyle buraya getirmiş olduğuna kaani değildir. 
Doğrudan doğruya bir muamelei maliyei mah-
subiye yapmak için o maddeyi kabul etmiş
tir. İkinci madde zaten köylünün alacağı âza
mi yüz lira veya ona yakın bir şeydir. Yani 
iki yüz lira alacaklı pek azdır. Binaenaleyh 
bunun yüz lirasının - yüzde yüzünün - defaten 
verilmesini Muvazenei Maliye Encümeni dü
şünmüştür. Yani matlubu az olanlarınkini ta
mamen tesviye etmeyi düşünmüştür. Çünkü 
bövle olanlar bilhasa köylüdür. Köylünün ka
saplık hayvanı ve sairesi alınmıştır. Bu, min-
havsilmecmu yüz, yüz elli lira tutuyor. Hü
kümet bunu tamamen tediye ediyor, müte
bakisinin yüzde yirmisini veriyor. Emin olu
nuz ki, fıkrayı encümen daha iyi düşünmüş
tür. .0 madde - yani birinci maddei mahsubiye 
üzerinde - encümen bu kadar bir tetkikat yap
mıştır. Yani zatıâlilerinin Söylemiş olduğu 
şekilleri hatırına bile getirmemiştir. 

MUVAZENEİ MALÎYE ENCÜMENİ REÎSÎ 
ALÎ CENANÎ B. (Gazianteb) — Efendim, 
Tevfik Rüşdü Beyefendi bu kanunda gayet 
hassas bir noktaya parmak bastılar. Hakika
ten kanunun birinci maddesiyle ikinci mad
desinin şekli arasında her halde bir tazat meş-
hudoluyor. Fakat encümenin kanunu bu şe
kilde kabul etmekteki maksadını arz edeyim. 
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Şimdi efendiler, Hükümet tekâlifi milliyenin 
tediyesi için güzel bir teşebbüste bulunmuş, 
aslen gayet güzel. Bunun tatbiknıde de çare 
aramak lâzım. Nebil Efendi buyurdular ki ; 
Hükümet yüzde ellisini vermek istiyor. Bunu 
doğrudın doğruya yüzde ellisini vereceğim 
desin. Yüzde elli, üç milyon lira tutuyor. Şimdi 
1339 senesi varidatı âdiyesinde Devletin masari-
fatmı kamilen tediye ettikten sonra Hükümet üç 
milyon lirayı tamamen sarf edebilecek midir, ede-
miyecek midir? Edemiyeceğini biz bittetkik anla
dık. Bu yüzde elliyi nakden veremeye de imkân 
yoktur. Binaenaleyh bunun bir kısmını 1324 se
nesinden beri toplanmış olan düyunla mahsup 
yaparak bir nevi tasfiye muamelesi yapıyor. Bu 
tasfiye muamelesıyle yapılan kısım iki milyon li
radır. Burada vereceği para âzami bir milyon li
radır. Bir vilâyet hissesidir. Miktar iki milyon 
lira idi. Biz buna üç milyona çıkardık. 

EMÎR Pş. (Sivas) — Bravo encümene! 
ALÎ CENANÎ B. (Devamla) — Bir milyon 

lira daha ilâve ettik. Üç milyon liraya çıkardık. 
Hükümet mahsup muamelesini yaptıktan sonra 
matlubatı olmıyanlara yüzde yirmi verelim de
miş. Encümence düşündük ki, hepsine birden 
yüzde yirmi verilsin, asıl ufak miktarda olan 
alacaklar - ahalinin zayıf kısmında bulunan, köy
lü halkta bulunan - nihayet âzami yüz lirayı geç
mez. Çünkü bir köylüden âzami yüz lira alınmış
tır. Yüz liraya kadar olan bu ufak kısmı tama
men verelim, bir kere o zayıf halkın matlubatı ta
mamen tesviye edilsin. Binaenaleyh bu yüz lira o 
esas için konulmuştur. Yüz liradan fazlası olursa 
bu sene yüzde yirmi alır, gelecek sene için tabi-
atiyle. mahsup muamelesi kalmıyacaktır. Herkes 
zimmetini kaydettirecek ve mahsubettireeektir. 
Hesabat tasfiye edilmiş olacaktır. Bu sene yüzde 
yirmisini alsın, gelecek sene de yüzde seksenini 
alsın. Buna arkadaşlar diyorlar ki, yüzde otuzu
nu verelim. Bu yüzde otuz da da isabet görmü
yorum. Yüz liraya kadar tam verirsek köylü hal
kın ve ufak miktarda alacakları olanların yüz lira
ya kadar olan matlupları verilmiş olacaktır. Yüz
de otuzu siyyanen verilirse mahsup muamelesiyle 
arzu edilen bir tasfiye vardır ki, eski düyunat da 
kapansın. Binaenaleyh; böylece birtakım tasfiye 
muamelesi yapılmış olur. Tasfiye muamelesinde 
Hükümet alacağından ve hesabatından kurtul
muş olur. Eğer Heyeti Celileniz münasip görür
se bu senelik yüz liraya kadar matlubu olanlar 
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yüz lirayı tamam alsın. Daıha fazla olanlar yüzde 
yirmisini alsın. Hükümete boreu olan mahsubunu 
yaptırsın. Yüzde sekseni de gelecek sene masarifi 
hanhiyeden kurtarılmış ve bütçemiz de bir dere
ceye kadar talıaffüf etmiş olur ve kendisine tes
viye ederiz. Bu suretle Tekâlifi Milliyeden mat-
luıbatı olan halkın boreu tesviye edilmiş olur. On
lardan kalan borç da tecil edilmiş olur. 

NERÎL Ef. (Karahisarı Sahih) — Böndeniz 
encümenin hu fikrine iştirak edemiyor um. Yüz 
liraya kadar tamam,'mütebakisi yüzde yirmi al
sın diyorsunuz. Halbuki bendeniz bunun aksini 
telâkki ediyorum. 1338 senesinde ayara borcu 
olanlar bu dalavere ile gerek akrabası ve gerek 
şürekâsı namına yüzde yüzünü hinlerle lira ola
rak alacaklar. Yoksa ufak alacaklılar için bunun
la adalet temin edileceği doğru değildir. Yüzde 
ellisi bu sene, yüzde ellisi de gelecek sene mah-
subotunsun. Böyle olursa gayet doğru olmuş olur. 

ALÎ CENANİ B. (Devamla) — Tamamen 
yüzde elli olarak verelim dersek o zaman kinvse 
borcumuz vardır demez. Yüzde ellisi verildikten 
sonra üç milyon lirayı aynen tediye etmek zaru
reti hâsıl olur ki bunu Maliye Vekaleti veremez. 

VEHBÎ B. (Niğde) - - Hükümetin teklifin
de «Müşterek birader ve hemşirelerine»' kaydı 
vardır. Encümen de şerikleri kaydediyor. En
cümenin bundaki mütalâası nedir? 

ALİ CENANİ B. (Devamla) •- Efenuhn; 
encümen ekseriyeti biraz daha mahsup muame
lesini tevsi etmek arzu elti. 

VEHBİ B. (Niğde) - Lalettayin şirkei 
olursa.. 

ALÎ CENANİ B. Muamelesi* müşterek 
olan şirketlerde.. 

VEHBÎ B. (Niğde) — Resmî mi? 
ALİ CENANİ B. — Tabiî., resmî şerik ola

cak, resmî şerik olmazsa muameleleri muteber 
olmaz. (Gürültüler) 

REİS — Efendim, zabıt kâtipleri işitemiyor. 
Her tarafta gürültüler oluyor. Kifayeti müza
kereyi reyi âlinize vaz'ediyorum. 

Dr. TEVFİK RÜŞDÜ B. (Menteşe) — Rica 
ederim. Mühim bir nokta vardır. Kanunun, tat
bikine ait bir fıkrası vardır ki, o hususta, ten
vir edilmeye muhtacız. Birinci maddede (şir
ketler) kelimesi vardır. Malûmuâlinîz Vehbi 
Bey sordu. Şimdi onun tatbik imkânın! bu ka
nun aynen ka.bul olunduğu zaman bir adamın 
Pevletterj alacağı yok, borcu vardır. Fakat bir 
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baedm adamın da alacağı var, borcu yok. Şe
rikleri tâbiri altında onunla birleşir ve bu su
retle mahsup muamelesi yapılır. Kırıcılık dev
rine yeniden meydan açmak ihtimali vardır. 
Rica ederim bu cihet iyice izah edilsin, sonra 
müzakerenin kifayeti reye konulsun. 

MALİYE VEKİLİ BASAN FEHMİ B. - -
Efendim, bâzı rüfeka nakden tediye edilecek 
kısım yüz liraya kadar olarım tamamen, fazlası 
için yüzde yirmisi, verilir, fakat Hazineye bor
cu olanların hepsi tediye edilir. Bunda bir ada
letsizlik vardır buyurdular. Fakat efendiler, 
asıl olan bir kere Tekâlifi Milliye mazbataları 
muhteviyatının yüzde yüz liraya kadar olanları 
tamamen, fazlasının yüzde yirmisinin, tediyesini 
icra ettik. Bu tediye için bir buçuk, iki milyon 
lirayı gözden çıkarttık. Şimdi bunu verdikten 
.sonra beş }üz lira matlubu olan, sekiz yüz lira 
matlubu olan. bir adamın aynı zamanda Aşar
dan. veyahut her- hangi bir cihetten Maliyeye 
borcu olursa biz onun Tekâlifi Milliye bedelle
rinin tamamiyle arkasını alamıyoruz, diye o 
adamın Maliyeden matlubu olmasına rağmen 
onun parasının üzerine bir taraftan, faiz yürü
telim; diğer taraftan, da, haciz vaz'edelim. Bu 
da doğru değildir. İhı ziya.de saikı budur bu
gün.. ((lürültüler) 

Elendiler, şöyle böyle demekle olmaz. Akde 
müstenidolan paralar faiz getirir. Fakat Tekâ-
lii.'i Milliye faiz getiremez. Haciz edilir. Fakat 
Tekâlifi Milliye Kanununda bunların bedelleri
ni tecil etmişizdir. Yani kanun tecil .etmiştir. 
Yüz lira kadar olanların tamamını, mütebaki
sinin yüzde yirmisini tediye edeceğiz. Vaziyet 
ne olacak? Hazineye borcu olanların aynı za
manda Tekâ I i fi. Milliyeden.. 

HACI BEKİR Ef. (Konya) —- Borcu olan 
faizi de verir, bu bir haktır. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (De
vamla) — Ya borcu olanların aynı zamanda Tekâ
lifi Milliyeye de borçlu oldukları halde o adamla
rın ikinci tediye zamanına kadar, on iki ay, yani 
bir sene nihayetine kadar hem faiz vermeleri, 
hem de hacze mâruz kalmaları iâzınıgelir. Bu 
doğru mudur? Onun için onları faizden kur
tarmak ve haciz muamelesine mahal kalmamak 
üzere mademki alacaklı, vereceklidir ve bu bir 
tasfiye rauamelesidir, .bunların tamamiyle he
saplarını kapatırız. İkinci kısım, yüz liradan 
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aşağı olanlar, parasını tamam alır. Yüz li
radan fazla olanlar da fazlasının yüzde yirmi
sini almış olur. Ve ikinci senede de bunların 
arkası alınmış olur. Şimdi birinci derecede; 
birinci tertip mtıamelei mahsubiye, ikinci ter
tip, yüzde muayyen bir nispette muamelei mah-
sııbiye şeklinde düşünmiyelim. Birinci tertip 
yüz liraya kadar tamam, yüzden fazlasının 
yüzde yirmisi nakden tesviye edilecek ondan 
sonra hem alacaklı, hem borçlu kalacaklar. 
Bu suretle hem tediyesi mümkün olur. Hem de 
haciz muamelesi olmaz. Halbuki aynı zaman
da hem faiz verecek, hem de hacizolaeak bu 
doğru değildir. Efendiler bu sene üç milyon 
liradan fazlasına muamele yapılmasının imkânı 
olmadığını söylüyorum. (Aynı hesaptır, sesle
ri) Aynı hesaptır ama; faiz işliyeeoktir ve o 
borçlunun borcunu tecil etmek için de bir ah
kâm yoktur, haciz de verilecektir'. Vehbi Bey 
Muvazenei Maliye Encümeninin ilâve buyur
duğu şerikler kelimesine temas ettiler. Efen
diler, bu kelimeyi Muvazenei Maliye Encüme-

* ni ilâve etti ve ben de bulundum. Şerikler de
mek, aynı borçtan dolayı şirkette, âza olanlar
dır. Yoksa Ali'nin borcu Veliye. Veli'nin bor-
cu Ali'ye verilecek değildir. O zaman bu, res
miyetten başka ne ifade eder? 

' NEBİL Ef. (Karahisarı Sahib) — Bu resmî 
değil muamma olur. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. — 
Bir şirket denince; iki şerik bir mağazada 
müştereken çalışırken o mağazadan tekâlifi mil-
liyeye verilen emval için alman mazbata, ya 
ikisi namına müştereken alınır, veyahut birisi 
namına alınır. Bunlar o emvalde müşterektir
ler. Onun için aynı zamanda borçları da mah-
subediiir. Ben böyle anlıyorum. Bundan baş
ka bir mâna ifade ederse lütfen Nebil Efendi 
onu izah etsin. 

REİS — Efendim, başka söz alan yok. Ki
fayeti müzakere hakkında da mevcut takrir 
yoksa da tabiatiyle müzakere kâfidir. Onun 
için kifayeti müzakereyi reyi âlinize koyuyo
rum. Birinci maddenin müzakeresini kâfi gö
renler lütfen ellerini kaldırsın. Müzakere kâ
fi görülmüştür. Bâzı tadil takrirleri vardır, 
okunacaktır : 

Kiyaseti Üelileye 
Birinci maddenin berveçhi âti tadilini tek-
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I lif eylerim. 

Bin üç yüz otuz altı, bin üe yüz otuz yedi, 
bin üç yüz otuz sekiz senelerine ait tekâlifi 
milliye veya harbiye namiyle Hükümetin eş-

j hasa olan zimmeti yüzde beş nispetinde vergi 
borçlarına mahsubedilir. Borcu olmıyanlara 

1 aynı nispette nakden tediye edilir. 
| Erzincan Kozan 
j Mehmed Emin Mustafa 
! Karahisarı Sahib Konya 
| Nebil Hacı Bekir 

Kastamonu İstanbul Ankara 
Sabri • Hasan Hüsnü Şakir 

j BEİS — Efendim, takrirlerin ikisi de aynı 
! mealdedir. Birisi 1337 - 1338 nihayetine kadar-
| dır, diğeri ki, Durak Beyin takriridir. Bir sene 

fi 

I daha ilâvesi hakkındadır. Diğer biri de; sureti 
I tediyenin alelıtlak yüzde elli nispetinde mah-
| subu, yüzde elli nispetinde tediyesi hakkmda-
j diı. İsmet Beyefendi birinci maddenin ba-
ı şıııda 1337 senesi yerine 1338 senesinin ilâve-
! sini teklif ediyorlar. Tadilnameleri reyi âlinize 
| vaz'ediyorum. Nazarı dikkate alındığı takdirde 
1 encümene vereceğiz, efendim. 
| (Erzincan Emin Beyle rüfekasmm takriri 
j tekrar okundu.) 

REİS — Efendim, bu takriri reyi âlinize 
! vaz'ediyorum. Yüzde elli nispetinde tediye hak

kındaki Erzincan Mebusu Emin Bey ve rüfeka
smm takririni nazarı dikkate alanlar lütfen el 

ı kaldırsın. Nazarı dikkate alınmadı. (Zaten ek
seriyet yok, sesleri) 

j Efendim, Erzurum Mebusu Durak Beyin 
takririnin meali şudur : Müzakere edilmekte 
olan kanunun birinci maddesindeki 1338 sene
si nihayetine kadar olan borçlarının mahsubu 
fıkrasının 1330 senesi nihayetine kadar olması 
suretinde tadilini teklif eylerim diyor. Bu tak
riri nazarı dikkate alanlar lütfen el kaldırsın. 
Nazarı dikkate alınmadı. 

REİS — Çorum Mebusu İsmet Beyin bir tak
riri var. okunacak, 

Riyaseti Celileye 
1337 senesinin 1338 senesine tebdilini teklif 

i eylerim. 
I Corum 

İsmet 
REİS — Efendim, bu takriri kabul eden-

I 1er lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 
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İSMET B. (Çorum) — Zaten Maliye Vekâ

leti de kabul ediyor. 
REİS — Maddeyi reyi âlinize vaz'ediyorum. 

Düyunatı sabıkanın sureti tediyesine dair Kanun 
MADDE 1. — 1338 şenel maliyesi hitamına 

kadar güzeran olan müddete ait rüsum ve te
kâlif ve ukuttan eşhası âdiye ve hükmiye zimme
tinde tahakkuk etmiş olan matlubatı Hazine 1336, 
1337, 1338 senelerine ait tekâlifi harbiye ve ve
saiti Nakliyei Berriye veBahriye de dâhil oldu
ğu'halde 1339 sene! maliyesi nihayetine 'kadar 
aynı eşhas ve efradın şahıslariyle ana, baba, ev
lât, zevç veya zevcelerinin ve muameleleri müş
terek birader ve hemşirelerinin ve şeriklerinin 
Hazinei Maliye zimmetindeki bilûmum matluba-
tiyle takas ve mahsubolunur. 

MALİYE VEKİLİ HASAN F E H l î î B. — 
Birinci maddede matbaa sehvi vardır. (Tekâlifi 
Milliye ve Harbiye), olacak. 

REİS — Efendim birinci maddeyi tashihan 
reyi âlilerine vaz'ediyorum. Kabul edenler lüt
fen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Efendisi. İkinci madde okunuyor. 

MADDE 2. — Birinci madde mucibince mah-
subedileeek borcu olmıyan ashabı matlubun ye
dilideki mazbatalar muhteviyatı yüz liraya kadar 
tamamen ve yüz liradan fazlası yüzde yirmi nis
petinde olmak üzere nakden tesviye olunur. 

MEHMED EMİN B. (Erzincan) — Malî bir 
kanun yirmi beş kişi ile kabul olunmaz. 

NEBİL Ef. (Karahisarı Sahib) — ikinci 
madde, borcu olmıyan ashabı matlubun yedili
deki mazbatalar muhteviyatı yüz liraya kadar ta
mamen ve yaz liradan fazlası yüzde yirmi nispe
tinde nakden tesviye olunur diyor. Bir adamın 
yüz yirmi beş lira matlubu olursa yirmi beş lira
nın yüzde yirmi beşini mi alacak? Yoksa yirmi 
beş lirayı mı alacaktır1? 

MALÎYE VEKÎLİ HASAN FEHMÎ B. — 
Yüz yirmi beş liranın: yüzde yirmi beşini alacak
tır. 

NEBÎL Ef. (Karahisarı Sahib) — Tashih 
olunsun öyle ise. (Ekseriyet yok sesleri) 

HACI BBK.tR Ef. (Konya) — Bir karye na
mımı alman tekâlifi milliye gerek davar ve ge
rek buğday ve arpa, o karye namına heyeti ih-
niyariyesine bir mazbata olarak verildi. Ekserisi 
l< bu yoldadır. Halbuki öbür mazbata elli ha-
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nenin, yüz hanenin müşterek bir matlubudur, 
bir mazbatasıdır. Bunu ne yolda tediye edecek
lerdir? Lütfen Maliye Vekili Beyefendi izah et
sinler. 

MALÎYE VEKÎLI HASAN FEHMİ B. — 
Mazbata kimin namına ise ona tediye edilecektir. 

Dr. MUSTAFA B. (Kozan) — Yani bunlar 
bir mazbata mı alacaktır? Maliye Vekâleti kendi
sini bir şahsa karşı mı Iborçlu telâkki edecektir? 
Edli hane alacaklı var, meydanda bir mazbata 
var. 

MALÎYE VEKÎLI HASAN FEHMÎ B. — 
Efendim tekâlifi harbiye bir mazbata ile alınır. 
Bu mazbata kimin namına muharrer ise ve kaydi 
resmisinde kimin namına mukayyetse mazbata da 
onun namına mukayyettir. 

NEBÎL Ef. (Karahisarı Sahib) — Mazbata 
kayboldu ise? 

MALÎYE VEKÎLI HASAN FEHMÎ B. — 
Müsaade buyurunuz o şahıs mazbatayı ibraz eder. 
Maliye onu borçlu ve alacaklı olarak tanır. Kar
ye namına ise mazbata, o karyeyi temsil eden he
yeti ihtiyariye vardır, mazbata ona verilir. 
Köyden geleceklerin her birerlerine ayrı ayrı 
hisse tefrik edeceğiz diye böyle bir şey olur mu 

>ic""i ederim arkadaşlar? 
NEBÎL Ef. (Karahisarı Sahib) — Mazbatayı 

heyeti ihtiyariye kaybettiyse ne olacak? 
MALÎYE VEKÎLI HASAN FEHMÎ B. — 

Kaydı vardır. 
REÎS — Efendim ikinci madde hakkında 

başka söz alan yok. Yalnız Tevfik Rüşdü Beyin 
bir takriri vardır. Okunacak. 

Riyaseti Celileye 
Bu kanunun müzakeresi esnasında muhtelif 

hatipler tarafından serd edilen mâkul ve haklı 
mütalâatın nazarı itibara alınarak daha âdilâne 
bir surette tanzimi zımnında encümene iadesini 
teklif eylerim. 

Menteşe 
Dr. Tevfik Rüşdü 

MALÎYE VEKÎLI HASAN FEHMÎ B. — 
Bu teklifli, kanunun heyeti umumiyesi müzakere 
edilirken tekli i' edilmeli idi. Şimdi birinci mad
de kabul edildi, ikinci madde okundu. Bu ola
maz. 

Dr. TEVFÎK RÜŞDÜ B. (Menteşe) — Reis 
Beyefendi Nizamnarnei Dahilî mucibince bir mad
denin müzakeresi şuasında böyle bir takrir reye 
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konur kanun lâyihasında birinci madde kabul I 
olundu, Diğer mevaddm kabulü takdirinde ıs- I 
lah muamelesi encümence müşkül olacağından, 
şimdiden birinci madde esasına göre diğer mad- I 
delerin de tanzim ve tahriri için encümene iade- I 
sini teklif ediyorum. 

İSMET B. (Çorum) — Efenffim, encümen 
bu borcun iki senede tediye edileceği esası üze
rine bu maddeyi tesbit etmiş ve üç milyon lira I 
koymuştur. Esasen (Reye sesleri) Üç milyon 
liranın tesviyesi hakkındaki encümenin muta- I 
lâası musiptir ve bundan daha iyi" madde "yap
manın imkânı yoktur. Çünkü fukara köylü yüz 
liraya kadar olan matlubatım tamam alacaktır. I 
Mütebakisinin yüzde yirmisini de alacaktır. Bu I 
suretle üç milyon lira mahsubedileeektir. Başka 
suremle yapmak imkânı yoktur. Kanunu tehir et
mek suretiyle halka verilecek para da tehir olu- I 
nacaktır. 

RElS — Efendim bu takr:'ri reyiâliııize 
vaz'edeceğim. Mesele ikinci maddenin encümene 
iadesidir. Tabiî takrir kabul edildiği takdirde 
müzakereye devam edemeyiz. Takrirde diyor ki, 
daha âdlâne bir surette tanzim ve tashihi zım
nında encümene iadesini teklif ederim. Bu 
takriri kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul I 
edilmiştir. 

REÎS — Efendim, on dakika teneffüs etmek 
üzere celseyi tatil ediyorum. 

Saat : 3,30 

(Ekseriyet bulunamadığından ikinci celse 
açılamamıştır.) 

4. — Burdur Mebusu İsmail Subhi Beyin, 
memaliki ecnebiyeye gidip sonra İstanbul'a av
det etmekte olan gayrimüslimler hakkında suali 
ve Dahiliye Vekili Ali Fethi Beyin tahrirî cevabı 

Riyaseti Celileye 
Âtideki sualin Dahiliye Vekâleti Celilesine 

tevcihini teklif ederim: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi ordularının 

takarrübü üzerine İstanbul ve Bilâdı Selâse ile 
civar köylerden firar ile memaliki ecnebiyeye gi
den gayrimüslimlerin şu günlerde tekrar avdet 
etmeye başladıkları işitilmektedir. Dahiliye Ve- j 
kâleti menıafii vataiıiyemize muhalif olan bu ! 
harekâta karşı ne gibi Uvhıbir ittihaz etmiştir, j 

. 1339 C : 1 
Ve bu baptaki mülâhazatı nedir? 19 Şuba, 1339. 

Burdur Mebusu 
Soysallıoğlu 
İsmail Subhi 

1923/8864 
B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 

20 Şubat 1339 tarih ve 2882/6926 numaralı 
tezkerei Celileleri arizai cevabiyesidir: 

Yunanistan veya memaliki ecnebiyeye firar 
eden gayrimüslimlerin tekrar İstanbul'a avdet 
etmeye hazırlandıkları istihbar kılınması üzeri
ne eşhası merkumenin duhulleri zımmmda te-
dabiri tahdidiye ittihazı lüzumu mukaddema 
İstanbul Vilâyetine tebliğ kılınmıştı. Ahiren Bur
dur Mebusu İsmail Subhi Bey tarafından İstan
bul ve bilâdı selâse ile civar köylerden memaliki 
ecnebiyeye firar eden gayrimüslimlerin son gün
lerde avdet etmeye başladıklarına dair verilen 
sual takriri üzerine bu baptaki malûmatın 
işarı ve ne gibi tedabiri mania ittihaz edildiği 
İstanbul Vilâyetinden sorulmuştu. Cevaben vâ-
ridolan 10 Mart 1339 tarihli şifreli telgrafname-
de İstanbul'dan firar eden gayrimüslimlerden 
avdet edenlerin teminata raptedilerek ilk vasıta 
ile mevritlerene iade edilmekte olduğu ve cüzi 
bir kısmı da esnayı iadede vapurların mensubol-
duğu Düveli îtilâfiye makamatmca hini hare
kette liste harici görüldüğü bahanesiyle rıhtıma 
ihracedilmekte ise de bunların da zabıtaca tek
rar ele geçirildikçe hudut haricine ihracedildik-
leri ve mamafih ahîren ve zeylen neşredilen 
Hürriyeti şahsiye Kanunu eşhasın seyahati hak
kında zabıtanın hareketini takyidetmiş olduğun
dan gayrimüslimlerin avdetlerine sureti mutlâ-
kada mümanaat edilemiyeceği bildirilmiş ol
makla mâruzdur efendim. 

17 Mart 1339 
Dahiliye Vekili 

Ali Fethi 

5. — Tokad Mebusu Rifat Beyin, Tokad ha
valisinde hüküm ferma olan Çiçek hastalığına 
dair suali ve Sıhhiye Vekili Dr. Rıza Nur Beyin 
tahrirî cevabı 

Riyaseti Celileye 
Tokad ve havalisinde müstevli bir surette 

hükümferma olan Çiçek hastalığı için Sivas'tan 
gönderilen aşıların tutmadığı mahallî Sıhhiye 
Müdiriyetinden dairei aidesme arz ve iblâğ 

I edilmişti. Bunun üzerine Sıhhiye Vekâ!t*'nce 
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ne tedbir yapılmıştır? Mezkûr hastalık münde-
fi' olmuş mudur? .Sıhhiye Vekilinden sual ey
lerim. 

25 Şubat 1839 

Tokad Mebusu 
Rıfat 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
2870/6905 numralı tezkrei Ramileri cevabı- j 

dır : I 

İçtimai âti 
h — Zaptı sabık hulâsası 
2. — Evrakı varide 
Hiyaneti vataniye cürmünclen maznun Na

zif bini Süleyman ve rüfekası Helvacı Hacı 
Mustafa, Halil ibrahimoğiu Mustafa, Kütahya 
Hapsane Müdürü sabıkı Naci Efendi ve rü
fekası, Kuruoğlu Rıza, Ferhadoğlu Ahmed, 
Sabık Dağardı Müdürü İsmail Hakkı Efendi ve 
Ali Rızaoğlu Celâl haklarında Adliye Vekâle
tinden mevrut sekiz kıta evrakı hükmiye 

Divanı harblerden sâdır olan ahkâmı gıya-
biyenin Meclis Riyasetince tasdiki lâzımgelip 
gelmiyeceği hakkındaki tezkere cevabının te«Hî 
hakkında Müdafaa! Milliye Vekâleti tezkeresi 

Aydın Mebusu Esad Efendi ile rüfekasınm 
istirdadolunan mahallerde düşman tarafından 
emlâk ve akaaratı zarar görenlerin Müsakka
fat, Arazi, Temettü vergileriyle Aşar ve Ağ
nam deyinlerinin 1339 senesi nihayetine kadar 
afları hakkındaki tekâlifi kanunisi 

istanbul'dan gelen eşyadan ikinci defa güm
rük alınmamasının tasviben Maliye Vekâletine 
bildirilmesine dair Erzurum Mebusu Asım Be
yin temenni takriri 

Yozgad sancağının Bozok tesmiyesine dair 
Kütahya Mebusu Cemil Beyin temenni takriri 

Tütünün Çanakkale livasında serbest zeri
ne müsaade olunmasına dair Biga Mebusu Ha-
mid Beyle rüfekasınm temenni takriri 

Etıbbanın hizmeti mecburiyelerine, kinin 
mubayaası için yüz bin liralık tahsisat itasına 
ve Cemiyetler Kanununa bir madde ilâvesi hak
kındaki levayihi kanuniyenin tesrii intacına 
dair Sıhhiye Vekâleti tezkeresi 

. 1339 C : 1 
1338 senesi zarfında Devrek kazasiyle kura

sında yirmi sekiz çiçek musabı zuhur ederek 
bunlardan altı vefat görüldüğü ve 1339 senesin
de yalnız iki musap müşahede edildiği ve istan
bul'dan eelbedilen aşılarla telkihata devam edil
mekte olduğu mâruzdur efendim. 

5 Mart 1339 
Sıhhiye ve Muaveneti içtimaiye 

Vekili 
Dr. Rıza Nur 

ruznamesi 
Mazbatalar 

Kastamonu'da bir Tıbbiye Mektebi küşadı 
hakkındaki teklifin reddine dair Muvazenei Ma
liye Encümeni mazbatası 

Konya vilâyeti dâhilinde vnkubulan hareketi-
arz üzerine hara bol an ınebaninin müterakim ver
gilerin affı hakkındaki Konya Mebusu Kâzım 
Hüsnü Beyin teklifinin reddine dair Muvazenei 
Maliye Encümeni mazbatası 

İntihabı Mebusan Kanununun tadili hak
kındaki teklifi kanuniyeye dair Kanunu Esasi 
Encümeni mazbatası 

Bir hatayı adlî neticesi mahkûm edilen Niğ-
deli Şükrüoğlu Halil İbrahim'in affına dair 
Adliye Encümeni mazbatası 

fstiklfd mahkemeleri tarafından cürümden 
mütevellit hukuku şahsiyeye dair verilen karar
ların mer'i olacağına dair Adliye Encümeni 
mazbatası 

Dersaadelli llalimoğlu Ali Sırrı'tını maluli
yetine binaen bakıyei müddeti cezaiyesiııin af
fına dair Adliye Encümeni mazbatası 

I.CKimüşane Mebusu' Mehmed Şükrü Beyin 
tam tahsisatla mezuniyeti ikinci'--defa reye ko
nacaktır.] 

[Dersim Mebusu Rainiz Beyle Karahisarı Sa
hih Mebusu Hulusi Efendinin tam tahsisatla 
mezuniyetleri tâyini esami ile reye konacaktır.] 

Müzakere edilecek mevad 
Hariciye ve iktisat Vekillerinin cevapları 
Memaliki meşgule mahakim mnkarreratına, 

dair lâyihai kanuniye 
Tedrisatı iptidaiye Kanununun on beşinci 

maddesine dair lâyihai kanuniye 

T. B. M, M. "Mdibçmı 


