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Münderecat 

1 — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

2 — SUALLER CEVAPLAR 
1. — izmir Mebusu Kâmil Beyin; Osmanlı 

Bankasının tecdidi imtiyazı hakkında ne gibi bir 
gaye istihdaf olunduğuna dair Maliye Vekâle
tinden şifahî suali. 

2. — Dersim Mebusu Feridun Fikri Beyin; 
Elâziz intihabatı hakkında Dahiliye Vekâle
tinden suali. 

3. — Elâziz Mebusu Hüseyin Beyin; Elâ-
ziz'de hali atalette kalan artezyen makinesinin 
ikmali nevakısma da;r Ziraat Vekâletinden su
ali. 

4. — Mersin Mebusu Besim Beyin; Af-
yonkarahisar Belediye Riyasetine ümmî bir za
tın intihap edildiği hakkında Dahiliye Vekâ
letinden suali ve Dahiliye Vekili Cemil Beyin 
şifahî cevabı. 

3. — EVRAKI VARÎDE 
Lâjâhaîar 

1. — Mensubini askeriyenin tezyidi muhas-
sesatı hakkında kanun lâyihası (1/610) 

Sayfa 
2:3 

5:6 

3 
3 

Sayfa 
2. — Posta ve telgraf müdürüyeti umumi-

yesi 1340 bürçesinin; tahsisatı fevkalâde fas
lından 5 350 liranın münakaleten memurini 
mazule maaş ve tahsisatı fevkalâdesi faslına 
ilâvesi hakkında kanun lâyihası (1/611) 3 

3. Türkiye Cumhuriyeti ile Fillandiya, Le-
toanya ve Estonya Hükümetleri arasında akit 
ve imza olunan ımıhadenet ahitnamelerinin 
tasdiki hakkında kanun lâyihaları. (1/612, 1/613, 
1/614) 3 

4. — Ankara'da inşa edilerek sefareti 
ecnebiye binaları için icap eden arsaların dü
veli mütehabbeye meccanen ferağı hakkında 
kanun layihası. (1/615) 3 

5. Cumhuriyetin ilânına müsadif 29 teşrini
evvel gününün millî bayram addi hakkında 
kanun lâyihası (1/616) 3 

Mazbatalar 3 
1. — Ziraat Encümenin bazı mevad. üze-

nne istihlâk .'̂ smi vaz'ı ve bazılarının nisbetle-
rinin tezyidi hakkında teklifi kanunisi ve maz
batası. (2/450). 3:4 
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Sayfa 
2. — Urfa Mebusu Şeyh Saffet Efendinin 
Türkiye memleketlerinin ihya ve ilâsına 

dair (2/353) lumaralı teklifi kanunisi ve reddi
ne dair Dahiliye Encümeni mazbatası. 4 

3. —• Belediye vergi ve resimlerine müte
dair kanunun kırkbirinci maddesinin tefsin 
hakkında Başvekâletten mevrut (3/366) nu
maralı tezkere ve Dahiliye Encümeni mazba
tası. 4 

4. — Belediye vergi ve resimlerine müte
dair kanunun düyunu umumiye idarelerine 
tatbiki ve teşmili caiz olup olamıyacağının tef
siri hakkında Başvekâletten mevrut (3/371) 
numaralı tezkere ve Dahiliye Encümeni maz
batası. 4 

5. — İstanbul'dan pasaportsuz veyahut 
ecnebi pasaportuyla memleket haricine firar 
ile badehu avdet eden bazı rum ve ermeni-
Iere mütedair tahkikat neticesi hakkında Me
murin Muhakemat Encümeni mazbatası. 27 

Tezkereler 4 

1. — Elâziz'in Görek karyesinden Yüzbaşı-
zade Abdullah bini Mehmet'in iadei hukuku 
memnuasına dair Başvekâlet tezkeresi (3/375) 4 

- Takrirler 
1. — Giresun Mebusu Hakkı Tarık Beyin; 

Etibankın hizmeti mecburesi kanununa müzey-
yel 13 mart 1340 tarihli kanun ahkâmına bay
tar, eczacı ve diştair.blerinin de tabi oldukla
rına mütedair 13 kânunuevvel 1340 tarihli ka
nunun tefsiri hakkında takriri (4/247). 

Evrakı saire 
1. — İstanbul'da bulunan Maraş'm kurtu-

juş bayramını tespit ettiklerinin Meclise iblâğ 
edilmesine mütedair Maraş Mebusu Abdulkadir 
beye keşide eyledikleri telgrafname 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 
1Ü — Aşarın ilgasıyla yerine ikame oluna

cak vergi hakkında (1/505) numaralı kanun 
lâyihası ve Kavaniru Maliye ve Muvazenei 
Maliye Encümenleri mazbataları. 

2. — İstanbul'dan pasaportsuz veyahut ec
nebi pasaportuyla memleket haricine firar 
ile badehu avdet eden bazı Rum ve Ermeni
lere mütedair tahkikat neticesi hakkında Me
murin Muhakemat Encümeni mazbatası. 

5. CELSEl HAFİYE 
1. — Dahiliye vekili esbaki Gesit Beyin, 

tirarî Bazı Rum ve Ermenilerin Istanbula du
hulüne müsaade ettiği iddiası hakkrodaki maz
bata dolaysiyle. 

Sayfa 
4 
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27 
28 

28 

BİRİNCİ CELSE 

Bedi müzakerat; saat : 1,5 

REİS VEKİLİ : Refet Bey 

KÂTİPLER : Hakkı Bey (Van) Talât Bey (Kângırı) 

REİS — Celseyi açıyorum efendim, 

I. — ZABTI SABIK HULASASI 

REİS — Zabtı sabık hulâsası okunacaktır, 
Ellibeşinci İçtima 

14 Şubat 1341 Cumartesi 
Birinci celse 

Kâzım Paşanın tahtı riyasetlerinde inikat ederek 
zabtı sabık hulâsasının kıraat ve kabulünü müteakip 

bu kere vefat eden Halit Paşanın ruhuna fatihalar it
haf ve hatırasına hürmeîen celse beş dakika tatil 
edildi. 

İkinci celse 
Kâzım Paşa tarafından kuşat edilerek, evrakı va

ride ait oldukları mahallere havale olunduktan sonra 
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etibbanın hizmeti mecburesi hakkındaki kanunun 
ikinci maddesine müteallik Sıhhiye ve Muaveneti iç
timaiye Encümeni Mazbatası kıraat ve ka.bul edildi. 
Müterakim evrakın tetkikatı ikmal edildiğinden aza
nın artık mezun addine hacet kalmadığı hakkında 
Memurin Muhakemat Encümeni Riyaseti tezkeresi 
kıraat olundu. Müteakiben Rüsumat bütçe, inin m'i-
zakeresine geçilerek 107 inci fasıl ile 112/A faslı ta-
dilen ve diğer fasıllar aynen kabul edildikten sonra 
Tapu Müdüriyeti Umumiyesi bütçesinin müzakeresi
ne başlandı ve ceryan eden müzakere neticesinde 

/. — İzmir Mebusu Kâmil Beyin; Osmanlı Ban
kasının tecdidi imtiyazı hususunda ne gibi bir gaye 
istihdaf olunduğuna dair Maliye Vekâletinden şifahî 
suali. 

Lâyihalar 
/. — Mensubini askeriyenin tezyidi muhassatı 

hakkında kanun lâyihası (1/610) 
RElS — Müdafaai Milliye ve Muvazeneyi Ma

liye Encümenlerine havale edilmiştir. 

2. — Posta ve Telgraf müdüriyeti umumiyesi 
1340 bütçesinin tahsisatı fevkalade faslından beş bin 
üç yüz elli liranın münakaleten memurini mazule 
maaş ve tahsisatı fevkalâdesi faslına ilâvesi hakkın
da kanun lâyihası (1 /611) 

REİS -^ Muvazeneyi Matiye Encümenine havale 
edilmiştir. 

3. — Türkiye Cumhuriyeti ile Fillandiya, Leto-
anya ve Estonya Hükümetleri arasında akit ve imza 
olunan muhadenet ahitnamelerinin tasdiki hakkında 
kanun lâyihaları (1/612, 1/613, 1/614), 

REİS — Hariciye Encümenine havale edilmiştir. 

4. — Ankara da inşa edilecek sefaratı ecnebiye 
binaları için icap eden arsaların düveli mütehabbeye 
meecanen ferağı hakkında kanun lâyihası (1/615) 

REİS — Hariciye ve Tapu Encümenlerine hava
le edilmişttir. 

5. — Cumhuriyetin ilânını müsadif 29 Teşrini
evvel gününün millî bayram addi hakkında kanun 
lâyihası (1 /616) 

REİS — Kanunu esasî Encümenine havale edil
di. 

bütün fasıllar aynen kabul ve berayı teneffüz celse ta
til edildi. 

Üçüncü celse 
Kâzım Paşa tarafından kuşat ve Dahiliye Vekâleti 

bütçesinin müzakeresine iptidar edildi. Bir müddet 
ceryan eden müzakereden sonra pazar günü içtima 
edilmek üzere celseye hitam verildi. 

REİS — Zabtı Sabık hulâsası hakkında söz iste
yen var mı? (Hayır sesleri) Zabtı sabık aynen kabul 
edilmiştir. 

REİS — Takrir, Maliye Vekâletine havale edil
miştir. 

Mazbatalar 
/. — Ziraat Encümeninin bazı mevad üzerine is

tihlâk resmi vazı ve bazılarının nisbetlerinin tezyidi 
hakkında teklifi kanunisi ve mazbatası (2/450), 

REİS — Kavanin ve Muvazenei Maliye Encü
menlerine havale edilmiştir. f 

RAHMİ BEY (İzmir) — Efendim! Ziraat Encü
meni, Heyeti Celinenin havalesi veçhile aşarın ilgası 
ile yerine ikâme olunacak vergi hakkındaki kanunu 
üç gün zarfında müzakere ve intaç etmiştir. Fakat 
çarşı ve pazarlara halkın getireceği zahireden öşür 
alınmasının müşkülâtı maddiye ve masarifi azimesi 
nazarı itibare alınarak kabiliyeti tatbikiyesi olmadığı 
için Encümenimiz bunun tamamen ref'ine karar ver
miştir. Tabiî Heyeti Celinenin kabulüne muallak ola
rak. Fakat bu aşarın bütün Anadoluda kalkması ta
biî varidatta 4 - 5 milyon liralık bir açık tevlit et
miştir. Bu açığı kapatmak için bazı mevaddan rüsu
mu istihlâkiye almak, yani* bil vasıta vergilerle bu 
açığı kapatmak ve bazı rüsumun nispetlerini tezyit et
mek için Encümen Heyeti Celileye bir kanun teklif 
eylemiştir. Bu teklif de bu kanun ile alâkadardır. 
Her ikisinin birlikte müzakere edilmesi icap eder. 
Onun için Muvazeneyi Maliye Encümeni Reisi ve 
Mazbata Muharriri ile görüştüm. Aşarın lağvı Kanu
nu ile derecei irtibat ve ehemmiyeti noktaı nazarın
dan derhal müzakeresini kabul buyurdular. Heyeti 
Celile münasip görürse şimdi derhal müzakere etsin-

2. — SUALLER 

3. — EVRAKI VARİDE 
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ler (Kabul sesleri) bir kaç saat zarfında mesele tama
men ikmal edilmiş olur. Zaten bir kaç maddedir. 

REİS — Müstaceliyet teklif ediyor mususnuz? 
RAHMİ'BEY (İzmir) — Müstaceliyetle müzake

resini ve Encümene gönderilmesini teklif ederim. 

REİS — Efendim! Evvelemirde müstaceliyet me
selesini reyi âlinize arz ediyorum. Kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim! 
Aşar kanunu müzakere edilir. Bu aşardan noksan 
kalan varidatın telâfisi için bir tedbirdir. Derhal 
müzakeresine lüzum yoktur. Havale aynı zamanda 
Kavanini Maliye Encümenine de vardır. Herkes 
düşünür, taşınır her iki encümenin müştereken mü
zakeresinden sonra Heyeti Celileye getirilir. 

REİS — Efendim! Ruznamede bulunan meva-
da takdimen müzakeresini kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. Kabul etmeyen
ler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

2. — Urfa Mebusu Şeyh Saffet Efendinin; Tür
kiye memleketlerinin ihya ve ilâsına dair (2/353) nu
maralı teklifi kanunisi ve reddine dair Dahiliye En
cümeni mazbatası. 

REİS — Mazbatayı okutuyoruz. 

Dahiliye Encümeni Mazbatası 
Memleketin ihya, ilâ ve imarı için program tan

zimi; Meclisi Umumî, Meclisi İdare kaymakamlar 
ve nahiye müdürleri ile müntehap zevattan müteşek
kil heyetler tesis ve mebusların teftişi ve saire hak
kında Urfa Mebusu Şeyh Saffet Efendinin teklifi 
kanunisi Dahiliye Encümeninde mütalâa ve tetkik 
olundu. 

Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzla kavanini mevzu-
ayi hazıramız devairi devlet ve şjuabatı idaremizin 
salâhiyet ve vazaifini tayin etmiş olup zaten bilû
mum tesisatı devlet Türkiye'nin her an ve zaman te
rakki, tekâmül yolunda ilerlemesini âmir bulunmak
ta, şayet matlup olan netayiç hâsıl olamıyorsa bu
nun esbabı idarî, içtimaî saiklerin tahtı tesirinde bu
lunmakta olduğundan imar ve ilânın herhangi bir 
kanun ile husul pezir olamayacağına ve teklifte der-
meyan olunan ve alâkadar kılınan meclisi umumiler, 
meclisi idareler, kaymakam, belediye reisleri ve na
hiye müdürleri ile keza teftiş salâhiyeti tahmil olu
nan mebusların sıfat ve vazaifi kavanini hazıramız-
la muayyen olduğuna nazaran, bilûmum kavanini 

ve hatta Teşkilâtı Esasiye 
yetinde olan ve kabiliyeti 
işbu teklifin reddine karar 
miyeye arz olunur. 
Dahiliye Encümeni Reisi 

Sivas 
Muammer 

Kâtip 
Gaziantep 

Ahmet Remzi 

Aza 
İzmit 

İbrahim Süreyya 

Kanunumuzu tadil mahi-
tatbikiyesi görülemeyen 
verilmekle Heyeti Umu-

Mazbata Muharriri 
Kayseri 

Ahmet Hilmi 
Aza 

Erzincan 
Sabit 

Aza 
Diyanbekir 

Cavit 

REİS — Efendim! Mazbatayı reyinize arz edi
yorum. Kabul edenler lütfen - el kaldırsın... Aksini 
reye koyuyorum. Kabul etmeyenler lütfen el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

3. — Belediye vergi ve resimlerine mütedair ka
nunun kırk birinci maddesinin tefsiri hakkında Baş
vekâletten mevrut (3/366) numaralı tezkere ve Da
hiliye Encümeni Mazbatası. 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 

4. — Belediye vergi ve resimlerine mütedair ka
nunun düyunu umumiye idarelerine tatbik ve teş
mili caiz olup olamayacağının tefsiri hakkında Baş
vekâletten mevrut (3/371) numaralı tezkere ve Da
hiliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 

Tezkereler 
1. — Elâziz'in Görek kariyesinden Yüzbaşızade 

Abdullah bin Mehmet'in iadei hukuku memnuasına 
dair Başvekâlet tezkeresi (3/375) 

REİS — Adliye Encümenine havale edilmiştir. 

Takrirler 
1. —• Giresun Mebusu Hakkı Tarık Beyin Etıb

banın hizmeti mecburesi kanununa müzeyyel 13 
Mart 1340 tarihli kanun ahkâmına baytar, eczacı 
ve diş tabiplerinin de tabi olduklarına mütedair 13 
Kânunuevvel 1340 tarihli kanunun tefsiri hakkında 
takriri (4/247). 

REİS — Müdafaai Milliye ve Sıhhiye Encümen
lerine havale edildi. 

Evrakı saire 
1. — İstanbul'da bulunan Maraşlıların, Maraş'ın 

kurtuluş bayramını tespit ettiklerini Meclise iblâğ 
edilmesine mütedair Maraş Mebusu Abdülkadir Be
ye keşide eyledikleri telgraf name. 

_ 4 _ 
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REİS — Okunacaktır. 

Ankara'da Maraş Mebusu Abdülkadir Beye 

Anî bir surette vukubulan Marazlıların içtimai, 
bugünkü kurtuluş gününü te'sit etti. Bu vesile ile 
tebrikat ve tazimatımızı takdimle beraber bu Ana

dolu gününün hürmetlerimizle Meclisi Âliye iblâğını 
rica ederiz. 

Aziz Bekir Hasan 
Haydar 

RElS — Efendim! Divandan, münâsip bir cevap 
yazılacaktır. 

2, — SUALLER, CEVAPLAR 

2. — Dersim Mebusu Feridun Fikri Beyin, Elâ-
ziz intihabatı hakkında Dahiliye Vekâletinden suali. 

(Bütçe ile sesleri) 
3. — Elâziz Mebusu Hüseyin Beyin Elâziz'de ha

li atalette kalan artezyen makinesinin ikmali neva-
kısına dair Ziraat Vekâletinden suali. 

REÎS — Vekil Beyefendi buradadır. 

ZİRAAT VEKİLİ HASAN FEHMİ BEY (Gü
müşhane) — Efendim! Henüz mahallinden cevap 
alamadım, alınca cevap vereceğim. 

REİS — Müteakip suale geçiyoruz. 
4. — Mersin Mebusu Besim Beyin, Afyonkarahi

sar Belediye Riyasetine ümmî bir zatın intihap edil
diği hakkında Dahiliye Vekâletinden suali ve Dahili
ye Vekili Cemil Beyin şifahî cevabı. 

BESİM BEY (Mersin) — Reis Bey! Sualim ne 
oldu? 

REİS — Efendim! Dahiliye Vekili Bey burada 
yoktur. (Burada sesleri) Pekâlâ efendim, suali oku
yoruz. 

Riyaseti Celiieye 
Belediye Riyasetine intihap edilecek zatın okur, 

yazar olması ahkâmı sarihai kanuniye iktizasından 
olduğu halde Afyonkarahisar Belediye Reisinin 
(Ümmî) bir zat olduğu vilâyeti mezkûrede münteşir 
(İkaz) Gazetesinde yazılmakta ve hususu mezkûr 
için gerek Dahiliye Vekâletinin gerekse bilûmum 
Mebusini muhteremenin nazarı dikkati celp edil
mektedir. Binaenaleyh Dahiliye Vekili muhteremi Be
yefendinin berveçhiati suallere şifahen cevap ita bu
yurmasını rica ederim. 

1. — Neşriyatı vakıa doğru mudur ve bu bapta 
bir tahkikat yapılmış mıdır? 

2. — Doğru ise, hükmü kanunu tatbik ve icraya 
memur olan Dahiliye Vekâleti buna karşı ne yap
mıştır? 

Mersin Mebusu 
Besim 

DAHİLİYE VEKİLİ CEMİL BEY (Tekfurda-
ğı) — Efendiler! Afyonkarahisarında çıkan İkaz Ga-

| zetesi Dahiliye Vekâletine de gelmiştir ve gazeteleri 
j gördükten sonra nazarı dikkatimizi celp ederek tah-
| kikat yaptık. Neticei tahkikatta Belediye Reisi olan 

zat, filhakika ağa diye telkip olunmuş ise de, okur ya
zar olduğu sabit olmuştur ve intihabın muvafıkı ka
nun olduğu da anlaşılmıştır. Bazı aile reisleri vardır 
ki, kendileri okuyup yazdıkları halde de memleketin 
eşrafından bulunmaları hasebiyle ağa derler. 

| AHMET MAHİR EFENDİ (Kastamonu) — 
i Meselâ Malatya Mebusu Reşit Ağa gibi. 

I DAHİLİYE VEKİLİ CEMİL BEY (Devamla) 
I 

— Evet, Reşit Ağa gibi. 
BESİM BEY (Mersin) — Muhterem efendiler! 

3endeniz alelekser bu kürsüye çıktığım zaman maa
lesef bir kanunsuzluktan şikâyet ve Heyeti Ceüleni-
zin nazarı dikkatini celbetmek için çıkıyorum. Bun
dan dolayı cidden müteessirim. Fakat milletin uhde
mize tevdi ettiği mukaddes vazifeyi ifa için tabiî bu
nu seve seve ifa ediyorum. Geçenlerde biîmünasebe 
Urfa Belediye R.eisinin hilafı usul Vali tarafından 
azledildiğini Dahiliye Vekili Muhtereminden sual 
etmiş ve bu suretle Heyeti Celüenin kıymetli sekiz on 
dakikasını almıştım. Bugün de yine Afyonkarahisar 
Belediye Reisinin hilafı usul ve kanun tayin olduğun
dan dolayı aynı sebeple şu kürsüye çıkmış bulunuyo
rum. Her ne kadar Vekili Muhterem bu zatın okur 
yazar olduğunu iddia etmişse de mahallinde intişar 
eden bir gazetenin haftalardan beri bunu gerek He
yeti Celilenize hitaben ve gerek Dahiliye Vekili Be
yefendiye karşı vaki olan sualine Dahiliye Vekâleti 
cevap vermemiştir. 

KÂZIM VEHBÎ BEY (Ergani) — İmtihan et
meli, yazı yazdırmalı, şu halde başka çare yok. 

BESİM BEY (Devamla) — Gazetenin Dahiliye 
Vekâletinden suali şudur: 

«Okuyup yazmak bilmeyen Afyonkarahisar Bele
diye Reisi Halil Ağa hakkında 23 Eylül 1292 tarihli 
Belediye Kanununa müzeyyel 6 Teşrinievvel 1336 
tarihli kanunun ikinci maddesi tatbik edilmeyecek 
mi?» Bir de ayrı bir sual var; «Büyük Millet Mec-
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lisi azayı kiramma: Belediye Kanununa müzeyyel 2 
Teşrinievvel 1336 tarihli kanunun ikinci maddesi Ka-
rahisar Belediye Reisi hakkında tatbik edilmemekte
dir. Malûmu âliııizdir ki, yapmış olduğunuz bu ka
nunun ikinci maddesi Belediye Reislerinin okur ya
zar olmasını emretmektedir.» Karahisar Belediye Re
isi ümmî bir ağadır, katiyen okuyup yazması yoktur. 
(Kim bunu yazan sesleri) gazeteci yazıyor ve iddia 
ediyor, böyle değilse tahkikat yapılıp anlaşılmalı
dır. «Gayrı kanunî olan bu intihabı, mevcut kanu
nun ahkâmı meydanda iken Hükümetin tanımaması 
memlekette kanunun icrayı hüküm etmediğine bir 
delil olmaz mı? Gazetemiz bunu haftalardan beri 
yazmakta Hükümetin ve Dahiliye Vekilinin nazarı 
dikkatini celbetmektedir. Buna rağmen kimsenin na
zarı dikkatini" celbetmemiştir. Yazılan şeyleri şahsen 
ve mazrufen Dahiliye Vekili Beyefendiye idarehane
miz göndermektedir.» 

RASİH EFENDİ (Antalya) — Reis Bey! Nizam
name sarihtir. 

RAGIP BEY (Kütahya) — Efendim! Nizamna
me sarihtir. Suallerde bu kadar mufassal gazete okun
maz. Makamı Riyaset vazifesini yapsın! 

BESİM BEY (Devamla) — «Fakat hiç bir taraf
tan bugüne kadar bu kanunsuzluk hakkında ne bir 
tasdik ve ne d s bir tekzip yoktur, (İkaz) Dahiliye 

1. — Aşarın ilgası ile yerine ikame- olunacak ver
gi hakkında (1/505) numaralı kanun lâyihası ve Ka-
vanini Maliye ve Muvazene! Maliye Encümenleri 
mazbataları. (*) 

REİS — Aşar hakkındaki kanunun müzakeresine 
geçiyoruz. 

ABDULLA HAZMI EFENDİ (Eskişehir) — 
Aşarın sureti cibayeti hakkındaki kanun Ziraat En
cümenine havale edilmezden evvel söz almıştım. Bu 
kanunun tanzimine saik olan zihniyet her fertten zi
yade vergi veren zürraın yükünü tahfif etmek için
dir. Binaenaleyh zürraın yükünü tahfif ederken ken
dilerinin tazyikata maruz bırakılmamasını dermeyan 
edecektim. Yani pazar yerlerinde, nahiye merkezle
rinde, vilâyet merkezlerinde aşar istiyfasmm behe-
mahal tazyikatı mucip olacağını, teşevvüsatı tevlit 
edeceği için gayri kabili tatbik olacağını dermeyan 
edecektim. 

(*) Mezkûr lâyiha bu zaptın sonuna merbuttur. 

Vekilinden sorduğu suale müspet, menfi bir cevap 
almadıkça her nüshasında Dahiliye Vekiline sualini 
tekrar etmeye karar vermiştir. Şimdi son bir melc'e 
olmak üzere keyfiyeti sizlerin nazarı dikkatinize arz 
ediyoruz. Bu ciheti Dahiliye Vekilinden sual mi ya
pacaksınız, istizah mı edeceksiniz? O sizin bileceğiniz 
şeydir. 

Ey Muhterem Mebuslar! Bilûmum kanunları ve 
bilhassa kendinizin yaptığınız kanunları tatbik ettir-
mekliğiniz hem vazifenizdir, hem namus ve vicdan 
borcunuzdur. Bunu yapıp yapmamak sizlerin şeref 
ve namusunuza taallûk eden bir meseledir. Bunun
la beraber bu hususta irade ve ihtiyar sizlerindir. Bu 
kanunsuzluğa müsamahadan bütün memleket müte
essirdir.» 

Şimdi Efendim, gazetenin yazdığı ya doğrudur, 
ya değildir. Eğer hakîkaten bu zat ümmî değilse ve 
okuyup yazması varsa gazete hakkında zemmi ka-
dih dava etmeli, eğer iddia ettiği gibi ümmî ise, oku
yup yazması yoksa bu intihabın keenlemyekûn adde
dilmesi lâzımdır. Gazete iddia ediyor ki: Ümmîdir. 

A.Lİ SAHİP BEY (Kozan) — Dava etmeye lüzum 
yoktur. (Gürültüler) 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Belediye 
Reisi b^z miyiz? Davayı kendisi yapsın. 

ZEMİR BEY (Adana) — Usul hakkında söz is
terim efendim. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Devamla) — Zi
raat Encümenine teşekkür olunur ki bunu nazarı dik
kate alarak kaldırmış, yalnız resmin istiyasını güm
rüklere, şimendifer ve iskelelere havale etmiştir. Bi
naenaleyh vaziyet bu şekle girdikten sonra heyeti 
umumiye hakkında söyleyecek sözüm kalmamıştır. 
Maddelere geçildiği zaman mütalaatımı arz ederim. 

ZAMİR BEY (Adana) — Ziraat Encümeni bi
rinci defa mazbata ile geldi. Bir defa mazbata okun-
sunda sonra müzakereye başlansın. 

REİS — Heyeti Celile arzu ediyorsa okunsun. 
FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Okunsun 

Efendim! 
KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Mazbata tab 

ve tevzi edilmiştir. Okunmaya mahal yoktur. Bina
enaleyh maddelere geçelim. 

REİS — Pek âlâ, arkadaşlar mazbatayı okumuş-
sa maddeleri okuyalım. 

(Maddeler okundu) 

4. — MÜZAKERE EDİLEN JVIEVAD 
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BESİM ATALAY BEY (Aksaray) — Arkadaşlar! 
Zavallı beşeriyet şimdiye kadar dertli omuzları üs
tünde bin türlü esaretin acı yüklerini taşıyordu. Be
denen esir, fikren esir, hatta toprak itibariyle de esir 
idi. Pek yakın zamanlara kadar bu çeşit çeşit esarat 
yükleri altında inleyen beşeriyet yavaş yavaş bu esa
ret yüklerini atmaya başladı. Araziden alınan vergi 
dahi eskiden beri devam eden arazi esaretinin bir 
başka şekli idi. Bu esaret zamana göre, memleketle
re göre değişiyordu. Kadim Roma'da halkın bir 
karış toprağı yoktu, islâmlık bir dereceye kadar bu 
esareti tahfif etti. Sadrı islâmda iğtinam edilen arazi 
ikiye ayrılır bunun bir kısmı süvarilere, bir kısmı da 
piyadelere temlik ediliyor du. Süvari, piyadenin iki 
misli arazi alıyor ve aldığı arazide istediği gibi ta
sarruf ediyordu. Sonraları Halef iler zamanında arazı 
bir takım aksama ayrıldı. Arazii memlüke, arazii 
emiriye, arazii mevküfe, arazii metruke namıyle bir 
takım aksama ayrıldı ki en büyük parçalar arazii emiri-
yeye veriliyordu. Ufak bir sebeple, temellük edilmiş 
olan, arazii emiriyeye ve arazii memlükiye intikal edi
yordu. Bu da demin arz ettiğim arazi esaretinin kıs
men tehaffüf etmiş şeklinden başka bir şey değildi. 
Fatih; Eski Türk usulü tarzında, teşkilâtını bir ha
kanın emri altında toplanan muhtelif hanların idare
sinde olmak üzere Timar ve Zeamet usulünü ihdas 
etti. 

Tanzimatı Hayriye her millî teşkilâtı yıktığı gibi 
bunu da ortadan kaldırdı ve aşar usulünü ipka etti. 
Timar ve Zeamet usulü devam ettiği müddetçe mem
leket az çok mamur idi. Çünkü, Timar ve Zeamet sa
hibi olan zat, az çok toprağın imarını düşünürdü. O 
toprağı ne kadar imar ederse kendisinin maddî men
faati de o kadar çoktu. Bu lağvedilerek iş aşara bin
dikten sonradır ki, memleket harabiye yüz tutmuştur. 
Arz ettiğim gibi muhtelif hükümetlerin arazi üzerin
de ve araziden alınan vergi üzerinde muayyen bir ta
kım sistemleri vardı. Hilafet, sistemi, sadrı islâmda, 
arazii öşriye ve arazii haraciye namıyle ikiye ayır
mıştı. Sonra Tanzimat zamanında aşarı tezyit ederek 
ipka etmek gibi bir takım şekiller ve suretler ihdas 
edildi. Meşrutiyet idaresi zamanında malî ve iktisa
dî bir sistemimiz teessüs edememişti. Halbuki bu ka
dim esarete ait olan şeklin bilhassa Cumhuriyet za
manında değişmesi icap ediyordu. Bunu değiştirmek 
evvelâ bizim umdelerimize sadık kalmamız itibariyle 
bize bir vecibe idi. Saniyen arz ettiğim gibi bize esa

ret devirlerini hatırlatan, halkın üzerine bin türlü me
zalim yükü yükleten aşarın daha fazla ipka edilmeme
si lâzımdı. Arkadaşlar! Size şahidi olduğum bir fe
dadan bahisedeceğim. Nasılsa bir köyde taşir za
manında bulunuyordum. Sabaha kadar sarhoş ola
rak, karı oynatarak vakit geçiren iki mültezim sabah
leyin geldiler. Mehmet Ağa isminde birinin harma
nının başında durdular. Ne vereceksin? Diye sorma
dan «Ayarcı Ahmet ölç şuradan» dedi ve Allahuek-
ber diyerek namaza durdu. Halbuki sabaha kadar 
sarhoştu. Namaz bozulmaz, namaza taarruz edilmez. 
O ölçüyor gidiyor, harmanın yarısı bölündü. Daha 
namaz bitmiyecek mi? Nihayet namaz bitti. îki kam
çı herifin sırtına «Sen çaldmdı, sen aidindi» Allah 
şahitki bunu gözlerimle gördüm arkadaşlar. Adam
cağızı bir iyice dövdü. Oradaki hasılatın yarısı kal
madı. Ondan sonra kalk bakalım dedi. Arkasından 
imam geldi, hakkını aldı, berber geldi hakkını aldı, 
tahsildar geldi hakkını aldı., aldı aldı.. Harman sahi
besi kadıncağız orada oturdu başladı ağlamaya. 

HÜSEYİN HÜSNÜ EFENDİ (İsparta) — Sen 
niye yardım etmedin? 

BESİM ATALAY BEY (Devamla) — Ben ne 
yapabilirdim hoca Efendi? Her halde siz müftü bu
lunduğunuz zamanlarda çok hizmet ve yardım etti
niz değil mi? (Handeler) Öşürün tarzı cibayeti bu 
kadar caniyane ve hainane bir şekilde devam ediyor. 
Garp vilâyetleri kısmen bu yükü atmışlardır. Fakat 
zannederim bazı yerlerde yer yer devam ediyor. Bir 
sınıf halk bizde Tanzimattan beri türemiştir. Bunların 
üç beş dönüm arazisi ve iki dükkânı vardır. Bu sene 
onun tapusu kendisi üzerindedir. Gelecek sene oğlu
na geçmiştir. Öbür sene karısına beriki sene filâna.. 
Hülâsa değiştirir durur. Çünkü bu sene kendisi borç
lu, gelecek sene oğlu dolandırır. Öbür sene başkası 
dolandırır. Arkadaşlar! Bu sınıfdır ki memlekette hi-
yaneti, taassubu her türlü fenalığı terviç ediyor. 
Bunların hükümetle halk arasında vasıta olmaktan 
başka hiç bir işleri yoktur. Aşar vakti gelinceye ka
dar kahvede çubuğunu çeker keyfine bakar. Aşar za
manı geldimi alelûsul uzlaşırlar. Üçü beşi bir evde 
toplanırlar, sen bu köyü alacaksın, ben burayı alaca
ğım. Sen öbür tarafını alacaksın, aralarında kararlaş
tırılır. Bunlar Hükümetin karşısına çıkarlar, muay
yen bir hadde kadar arttırırlar. Ondan sonra bırakır
lar. Üzerlerinde kalır ve bu aldıkları kan, irin olan 
şeyi kemali afiyetle yerler. 

Arkadaşlar! Halkın alın teri olan şeyleri böyle tü
remiş, tufeyli bir sınıfa yedirmek caiz değildir. Ben-
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deniz eğer millî bayramların çokluğuna taraftar olay
dım, aşarın ilgası gününün millî bayram ittihazını tek
lif ederim. Çünkü köylü sınıfı inkılâbın manasını an
cak bu şekilde duyacak ve bu şekilde anlayacaktır. 
Arkadaşlar! Bu kanunun teklifi. Meclisi Âliniz için 
Heyeti Celileniz için büyük ve tarihî bir şereftir. 

REİS — Efendim! Kifayeti müzakere takriri var
dır. 

AHMET MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim! 
Kifayetin aleyhinde söyleyeceğim. Arkadaşlar! Şim
diye kadar söyleyen rüfeka her aşarın ilgası şu şekil
de olur, bu şekilde oİur ve ilgasından şu fayda hasıl 
olur, nazariyeleri ve esasları üzerinde söylediler. Aca
ba aşar ilga olunmayıpta tadil olunsa, başka bir şekle 
konulsa ne olacak? bu mesele üzerine daha hiçbir şey 
söylenmemiştir. 

Rica ederim, bu aşar hakkında kabul edilecek şekil 
ile Hükümetin bir bütçesi, memleketin de en büyük 
bir esası bugün tadil olunuyor. Bunun için daha kim
se miktarı kâfi lakırdı söylemeden, kendi noktai na
zarını beyan etmeden, müzakere kâfidir, demek hiç 
doğru değildir. İstirham ederim müsaade buyurun 
bendeniz şimdiye kadar söylenen bütün esasatın hi
lâfında maruzatta bulunacağım. Belki kimsenin ho
şuna gitmeyecek. Fakat dinleyin, ondan sonra rey si
zindir. Rica ederim bu aşar üzerine daha bir parça 
söylensin. Bu aşarın ilgasından dolayı müstefit değil 
mutazarrır olacak memleketimizin mühim bir kıs
mı vardır. Onların noktai nazarını daha hiçbir taraf 
söylememiştir. Onun için istirham ediyorum. Müzake
reyi kâfi görmeyin biz de noktai nazarımızı söyleye
lim. (Kâfi sesleri.) (Reye sesleri.) (Gürültüler.) 

REİS — Müzakerenin kiyafeti hakkında bir takrir 
vardır: 

Riyaseti Celileye 
Kanunun Heyeti Umumiyesi hakkındaki müzake

re kâfidir. Maddelere geçilmesini teklif ederim. 
Giresun 

Hakkı Tarık 
15 Şubat 1341 

REİS — Müzakereyi kâfi görenler lütfen elleri
ni kaldırsınlar.. Kabul etmeyenler ellerini kaldırsın
lar.. Kifayeti müzakere kabul edilmiştir. O halde mad
delere geçilmesini reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsınlar. Kabul etmeyenler 
lütfen ellerini kaldırsınlar.. Maddelere geçilmesi ka
bul edildi. 

Birinci madde okunuyor: 
Aşarın ilgasiyle yerine ikame edilecek vergi hak

kında kanun 
Madde 1 — Aşar usulü mülgadır. 1341 senei ma

liyesinden itibaren arazi ve mahsulâtı araziyeden iş
bu kanuna tevfikan vergi alınır. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Arkadaşlar bu ka
nunun birinci maddesi ile aşarı ilga ediyoruz. Yani 
memleket varidatının üçte birini hazf ediyoruz. Şim
di memlekete bunun ne tesiri olacaktır? Cümlemiz 
müttefikizki aşar öteden beri memleketimizin en bü
yük sınıfını, yani zürra kısmının üzerinde ağır bir yük
tür, bir nevi belâdır. Bir çok senelerden beri devam 
eden bu belâyı ve yükü tahfif etmek ve belki üzerin
den kaldırmak lâzım gelir. Lâkın diğer taraftan mem
leketimiz iktisadî, hatta malî bir buhran geçiriyor. 
Yani memleket büyük mesaibi harbiyeden yeni çık
mıştır. Kendisine memleketi idare ve imar etmek için 
para lâzımdır ve bunun için memleketin varidatına 
birden bire dokunmak, memleketi idare için lâzım 
olan parayı d a hazfetmek demek olduğu için bunu 
söylemek de müşkül bir meseledir. Bu meselâ filân 
sistem memlekette mülgadır. Maarif kamilen Maa
rif Vekâleti tarafından idare olunur, demekle hallolu-
nur, demek değildir. Bu; bütçe meselesidir. Gerek mü
kellefine gerek hükümete tesirini arayacağız. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Reis Beye
fendi! Bu izahat heyeti umumiyeye aittir. Maddelere 
geçilmiştir. Maddeler hakkında söz söylenmesi lâzım
dır. 

AHMET MUHTAR BEY (Devamla) — Binae
naleyh aşar vergisini ne veçhile tadil etmeliyiz ki mü
kellefin ondan fayda görsün ve memleketin bütçesi 
rahnedar olmasın? Evvelâ hepimiz biîiyoruzki, mem
lekette kambiyo dolayısıyle Devletin vergisi kamilen 
varakii nakdiye esasi üzerinedir. Yalnız aşar vergisi
nin esası altın üzerinedir. Hatta altın üzerinden daha 
yüksek bir kiymette varidattır. Çünkü altın varakaı 
nakdiyeye nispetle bire sekiz olduğu halde, bu gibi şey
ler galayı esara nazaran bire on beş yirmi nispetinde 
olduğu için aşar varidatı eski altına nispetle bire iki 
tezayyüt etmiş bir varidat demektir. Şimdi bunu bü
tün bütün kaldırırsak ve kambiyonun da biraz tahavvü-
lü hasıl olursa ne netice hasıl olacaktır? Varidatı dev
lette bir tenezzül olacaktır. Halbuki karşımızda mem
leketin ihtiyacı hergün tezayüt etmektedir. Devlet büt
çesini birden bire değiştirmemelidir. Tedrici ıslâhata 
tabi olmalıdır. Bu tedrici İslâhat nasıl olur? Yani müt
tefikiz ki bu aşar bir beliyedir. Mükellefinin üzerinden 
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bu beliyeyi kaldırmalıdır. Aşarı ilga ettik. Fakat 
kırk milyon lirayı da ilga ettik. Aşarın ilgasını mute
dil bir surette yapmayız. Ben diyorum ki; bu aşarın 
Hı sene bir nispeti mütedileye indirelim. O nispeti mu
tedile ne olabilir? Eğer ben de rey olsaydı - tabiî rey 
sizdedir - şu veçhile yapardım. Madde 1 : 1341 se
nesi bidayetinden itibaren aşar vergisi yerine hasılatı 
araziyeden Devlet yüz de on alacaktır. 

ZAMİR BEY (Adana) — Yine mültezimler ya
şayacaktır. 

AHMET MUHTAR BEY (Devamla) — Lütfe
diniz. Madde 2' 1341 senesinden itibaren güğeri aşarî 
kamilen mülgadır. 

MEHMET FUAT BEY (Kastamonu) — Gele
cek sene teklif edersiniz, (handeler) 

AHMET MUHTAR BEY (Devamla) — Mad
de 3 : 1341 senesinden 1350 senesine kadar her sene 
mahsulatı araziyeden kalan yüz de on aşar vergisinin 
her sene yüz de biri lağvolunarak ve ona mukabil 
vergimiz islâh olunarak aşar vergisi kamilen kalka
caktır. 

Madde 4: Aşarın sureti cibayeti kamilen tadil 
edilecektir. (Nasıl sesleri) Efendim! Bu hususda o ka
dar mütahassıs değilim. Fakat aklımın erdiği bu
dur. Bu memleketin ahalisi gayet namusludur. Eğer 
Hükümet kendisine iyi muamele ederse eminimki 
kendisi de haktan ayrılmaz. Bilhassa aşar vergisinin 
ki, memleketin halkı müslümandır ve hala mutekittir, 
binaenaleyh aşar vergisini dinî bir vergi gibi tutuyor. 
Binaenaleyh ne lâzımdır mültezimler vesaire? 

MASAR MÜFlT BEY (Denizli) — Köylü yal
dızlı hap yutmuyor artık Muhtar Bey. 

AHMET MUHTAR BEY (Devamla) — Efen
dim! Geçen sene sureti cibayeti gayet fena olan ve 
memleketin gerek cibayetinde büyük masrafı müstel-
zim olan ve hakikaten usulü cibayetin fenalığından 
dolayı da varidatı devlette bihakkın temin olunamı-
yan ağnam vergisi vardı. Onu beyannameye tahvil 
ettik, hem ahali rahat etti, hem varidat arttı. Aşarın 
da beyannameye tahvil edelim, farzedelim ki yüz de 
beş, on, on beş kaybolacaktır. Onu da affedelim. Ya
ni bu aşar vergisinde ahalinin hile yapacağına ben
deniz hiç kânı değilim. Kendisi de hakkiniyetten ayrıl
maz. Bir çok kahvelere giderseniz köylü kahveleri ne 
söyler. Bizim köylü Mehmet Ağa aşarında hiç hile 
yapmamıştır ve köyde Mehmet Ağa diyor ki: Ben 
aşarda hile yapmadığım için köyde en çok aşar veren 
benim, yani demek istiyor ki ben hile yapmadığım için 
Allah da bana veriyor. Onun için aşar vergisinde hü

kümet tahakküm etmesin. Mültezimleri halkın başına 
belâ yapmasın. Göreceksiniz ki aşar vergisi kaybol
maz, Her fert borcunu tevdi eder. Yoksa yalnız mem
lekette hububat müstahsili olarak, bir kısım mükelle
finin üzerinden ref etmek ve istihsalâk, ihracat metaı 
olup onun vasıtasiyle ekmeğini tedarik edenlere yüz 
de sekiz arazi vergisi zammetmek, bilmem adaletle 
kabili telif midir? 

Şimdi hububat aşarını yüz de bir ve nihayet bir 
buçuğa indiriyoruz. Halbuki hububattan hariç ola
rak ihracat eşyası - ki en ziyade himayeye muhtaç 
idi. Çünkü memleketin iktisadiyatını, kambiyosunu, 
bütün umuru maliyesini intizama o koyacaktır. -
Bütün onların üzerinde yüz de sekiz vergi bihakkın 
kalacaktır. Ve ondan fazla olarakta arazi vergisine 
zammonulacaktır. Demekki memleketin müstahsille
rinin bir kısmı mühimmini bu kanun ile faidemend kıl
mıyoruz. Mütebakisini kurtarıyoruz. Bu da adaletsiz
liktir. 

LÜTFİ MÜFİT BEY (Kırşehir) — Kaçta kaçını 
kurtarıyoruz Muhtar Bey? 

AHMET MUHTAR BEY (Trabzon) — Onun 
için rica ediyorum, eğer memlekete bir iyilik yapa
caksak, seyyanen bütün mükellefinin istifade edece
ği bir şekilde vergiyi tahfif edelim. Bir kısım mükelle
finden, kendi ekmeğini yiyor diye ekmeğinden vergi 
almayalım.. Lâkin diğer kısım mükellefin istihsal etti
ği şeyi ekmek almak için sattığından dolayı hem on
dan çok vergi alıyoruz. Büsbütün iki katlı gadirdir. 
Sonra yeni teklif edilen kanunla bütçemiz ne şekle 
giriyor? Bu sefer evirdik, çevirdik en evvelâ aşarı 
mükellefinin kendi istihlakatından reffettik. Lâkin pa
zar da aşar alacaktır. Şimdi şimendifere veyahut de
nize binmedikçe aşar yok. Yani mevcut mecmuu aşa
rın yüz de onundan yüzde bire indirdik. Varidat ne 
kadar tuttu? Onun üzerine tuza istihlâk resmi koyu
yoruz. Tuz, hatta ekmek kadar havayici zaruriyeden-
dir. 

ZAMİR BEY (Adana) — Senede ne kadar tuz yi
yorsunuz? 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Senede ne ka
dar tuz yiyorsunuz, biliyor musunuz? 

MUHTAR BEY (Devamla) — Hayret ediyorum 
ki aşarın ta kableltarih vukuatından bahseden re
fiki muhteremimi dinlediniz de mantıktan rakamdan 
bahsediyorum, beni dinlemiyorsunuz. Aşar dört bin 
sene evvel nasıl oluyordu diye izahat veren bir zatı 
dinlediniz de ben amelî olarak aşarın mükellefinden 
ne kadar tafh olunmasını söylüyorum. İsmail Kemal 
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Bey de mütemadiyen benden ziyade söylüyor. Şayanı 
hayrettir. (Handeler) (Gürültüler) ' , ' 

TALAT BEY (Ardahan) — Söyle Muhtar Bey. 
Kellim kellim layenfa. 

MUHTAR BEY (Devamla) — Efendim! Bizim 
buradaki vazifemiz büsbütün mükellefiyeti, mükelle
finden kaldırıp ta Devlete hasretmek değildir. Dev
leti idare etmek için evvelâ lâzım olan paradır. Bu 
paradan beş milyon, altı milyon, sekiz milyon indiri
yoruz. Lâkin mevcut bütçemizin yüzde yirmisini bir
denbire tenzil edemeyiz. Zaten bütçemiz açıktır. Bu 
açık üzerine Ziraat Encümeni şunu keselim, bunu da 
keselim demiş, mütebaki ne kaldı? Dayansın tuza, tuz 
ise ekmekten ziyade havayici zaruriyedendir. Çünkü 
tuzu yalnız zürra yemiyor hayvanı da yiyor. Zürraın 
tuza ihtiyacı ekmek kadar ve belki daha ziyadedir. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — O kanun 
geldiği zaman söylersiniz şimdi mütalâanız sadedin 
haricindedir. 

AHMET MUHTAR BEY (Trabzon) — Sonra 
ahalinin en iptidai ihtiyacı olan pamuklu mensucata... 

ZAMİR BEY (Adana) — Rica ederim Reis Bey 
pamuklu mensucat kanunu ortada yoktur. O gelsin 
o zaman söylerler. 

REİS — Madde şümullüdür .tabiî söyleyeceklerdir. 
AHMET MUHTAR BEY (Trabzon) — Onun için 

yanlış yola gidiyoruz. Meselâ işmdi bu aşarı lağvettik. 
Ne olacak? Yalnız hububat müstahsili olarak mükel
lefine iyilik yapıyoruz. Lâkin İstanbul gibi bir milyon 
nüfusu olan bir şehire hiç bir faydamız dokunmu
yor. Onlar da bu memleketin vergi ile mükellef olan 
ve başka türlü vergi veren bir kısım halkıdır. 

ZAMİR BEY (Adana) — Kanunu okumamışsınız. 
En güzel istisnalar İstanbul içindir. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — İstanbul'a 
naklolunacak güğeriden resim almıyoruz. 

AHMET MUHTAR BEY (Trabzon) — Beyefen
di! Lâkırdıya giriştiğiniz zaman kara cümleye malik 
olsaydınız böyle demezdiniz. İstanbul'da bir milyon 
ahali var, üç, dört yüz kişi sebze yetiştiriyor. Onu 
muaf tuttun. Bundan ne çıkar? Onun için kara cüm
len var mıdır, yok mudur? Şüphe ediyorum. Sonra 
işe karışıyorsunuz, bu rakam meselesidir. Beyefendi 
hesap etmesini bilmiyorsunuz/ Bari lâkırdıya karış
mayınız. On- kişiyi vergiden istisna etmekle ne olur? 
Devletin vergisinden yirmi milyon lira eksiltiyorsu
nuz, İstanbul'a Şile'den gelen üç okka sebzeye muafi
yet vermekle bir milyon ahaliyi memnun etmiş olur 
musunuz? 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Bu yol mese
lesi değildir. Mühendisliğe taallûk etmez. 

REİS — Müsaade buyurun Kemal Bey! 
AHMET MUHTAR BEY (Trabzon) — Diyorum 

ki, İstanbul ahalisi hem başka vergi ile mükelleftir. 
Yani hem o vergiyi verecektir. Hemde bu kanunu
nuzdan dolayı ekmeğinin fiyatı bir santim tenzil edil
meyecektir. Onun için onlar mutazarrır olacaktır. 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) — Burada ek
meğin okkası yirmi dokuz kuruştur. 

AHMET MUHTAR BEY (Trabzon) — Sahil 
ahalisi, meselâ İzmir'de üzüm müstahsilleri, incir müs
tahsilleri, zeytin müstahsilleri, pamuk, tütün, fındık 
müstahsilleri bu kanundan hiç istifade etmiyecekler-
dir. 

LÜTFİ MÜFİT BEY (Kırşehir) — Aşağıki mad
dede yüzde sekiz var. 

AHMET MUHTAR BEY (Trabzon) — Kanunu 
seyyanen yapmak için ya hepsinden aynı derecede 
tenzilât yapalım, yahut aşarın tadilâtını makul bir 
derecede yapalım ve her sene bunun ıslahını düşünüp 
tedrici olarak bir sureti salimede memleketin büt
çesinde rahne açmadan memleketin imarı için, ıslahı 
için lâzım gelen parayı alabilmek şartiyle tadilâtı ol-
veçhile yapalım ve birinci maddeyi tay suretiyle de
ğil, arz ettiğim veçhile aşar miktarının tenziliyle, hat
tı makule irca ile ve bu aşar tenzili meselesini de sey
yanen her mükellefin fayda göreceği veçhile tatbik 
etmekle meseleyi halledelim. İstirham ettiğim bun
dan ibarettir. 

BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — Muh
terem arkadaşlar! Trabzon Mebusu muhterem Muh
tar Beyin; aşarın ilgası hakkında teklif edilen kanu
nun müzakerei umumiyesinin ademi kifayesinden şi
kâyet etmişti ve bu husustaki mütalâalarını da birinci 
maddenin müzakeresinde arz etti. Mütalâtından an
laşılıyor ki kendisi teklif edilen kanunun yapacağı fe-
vait hakkında henüz tamamiyle teretdüt içerisindedir. 
Tamamiyle tenevvür etmemiştir. Şüphe içerisindedir. 

MEHMET FUAT BEY (Kastamonu) — Mesleği 
değildir. Onun için tereddüt ediyor. 

BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (Devamla) — Efen
diler! Muhtar Beyefendi diyorlar ki : Devletimizin 
varidatının üçte birini teşkil eden aşar varidatı ilga 
olunduğu vakit bunun tesiri ne olacak? Heyeti Celi-
lenize arz etmek isterim ki aynı zamanda hiç şüphe 
etmiyorum, bütün Heyeti Celilenizin tercümanı ola
rak arz etmek istiyorum ki bunun tesiri gayet iyi ola
caktır ve gayet nafi ve hayırlı olacaktır. (Bravo ses-
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leri, alkışlar) Efendiler! Aşarın ilgasının memlekette 
yapacağı tesiratı gerek içtimai gerek iktisadî noktai 
nazardan ve bilhassa Ziraat noktai nazarından tetkik 
edecek olursak bu gün Heyeti Celileniz bu kanunun 
müzakeresine muvaffak olduğundan dolayı Heyeti 
Celilenizi tebrik etmek iktiza eder. 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) — Biz de hükü
meti tebrik ederiz. 

BAŞVEKİL ALÎ FETHİ BEY — Efendiler! 
Muhtar Beyefendiyi tereddüde sevkeden cihet şu
dur : Zannediyorlar ki memleketimiz de hakikaten 
muhtaç olduğumuz ümran ve maarif vesaire mas
rafını temin edecek olan menbaı varidatın en büyük 
bir kısmı aşar varidatından ibarettir. Şimdiye kadar 
böyle idi. Fakat bu aşar varidatının şimdiye kadar 
memlekete temin ettiği ümran nedir? Hiç bir ümran 
hasıl olamamıştır. Maalesef harabı hasıl olmuştur. 
Köylülerimiz zengin olamamıştır. Ziraat ilerliyeme-
miştir. Bir memleketin köylüsü zengin olmazsa, ziraat 
ilerliyemezse, o memlekette. başka türlü ümran tasav
vur etmek mümkün müdür? Mümkün değildir. (Doğ
ru sesleri) Mümkün olmamıştır ve olmayacaktır. Bi
naenaleyh ümrana vasıta olmak için bir derece de 
köylüyü zengin etmek lâzım gelir. Halbuki mevcut 
olan aşar vergisi dolayısıyle, köylü şimdiye kadar kut-
lâyemut derecesinde geçiniyordu. Köylünün arazi ze
rinden hasıl edeceği menfaat, ancak kendisinin geçi
mini temin etmektedir, bazen bunu da temin etme-
memektedir nitekim Meclisi Âliniz zürraa kerraren 
tohumluk tevzi etmeye mecbur kalmıştır. Arazimiz 
münbittir, derecesine göre mahsuldardır. O halde se
bebi nedir ki köylü tohumluğunu temin ve tedarik 
edemeyecek bir hayatı ziraiye takip ediyor? (sebebi 
aşardır sesleri) sebebi, aşar vergisidir. Efendiler! Bu 
vergiyi kaldırdığımız takdirde köylü zengin olacak, 
köylü zengin olunca memleketin en mühim menabii 
varidatı zengin olacaktır. Bu zenginlik sayesinde mem
leketimizde nihayetsiz ümran ve refah husul bulacak
tır. (İnşallah sesleri) Bu itibarla bunun tesiri ziraat ve 
iktisat noktai nazarından gayet azim olacaktır. Aşar 
vergisi; şimdiye kadar bu mülâhaza ve bu tereddüt 
ile dokunulmamış bir vergi idi. Aman efendim, va
ridatımızın üçte birini teşkil eden bu vergiye nasıl 
dokunabiliriz, sonra yollarımızı, köprülerimizi, li
manlarımızı nasıl ve neyle imar edeceğiz? Deniliyor
du. Efendiler! Dokunulmadığı halde matluba muva
fık bir ümran hasıl olmuş mudur? Olamamıştır ve 
olamayacaktır? Heyeti Celilenizin bu hususta takip 
edeceği gaye, - Hükümette buna tamamiyle kanidir -
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aşar vergisini, mahsulâtı arziyeden alman vergileri 
yavaş yavaş tamamen arazi vergisine kalb ve tahvil 
etmek olmalıdır. Bu hususta ilk adımı bu kanunla at
mış oluyoruz. Bu kanunun tesiratı neticesinde ziraati-
miz ziyadeleşecek olduğu takdirde daimî suretle mah
sulâtı arziye vergisinin arazi vergisine kalb ve tahvil 
etmek için mütemadiyen adımlar atacağız. Memle
ketimiz bu sayede müreffeh ve mamur olacaktır. 
Dünya yüzünde aşar vergisinin carî olduğu hiç bir 
memleket yoktur. Fakat görüyoruz ki o memleketler
de ziraat tamamiyle tarakki etmiştir. Refah hasıl ol
muştur. Biz de aşar vergisi dolayısıyledir ki bu refah 
ve bu tarakki hasıl olamamıştır. Vakıa ihracata mah
sus olan mahsulâtı ziraiyeden mühim miktarda bir 
tenzilât yoktur. Bunu itiraf etmek lâzımdır. Lâkin 
diğer cihetten bu vergi bu suretle kaldırıldıktan sonra 
hububatın memlekette tekessür edeceğine şüphe et
memek lâzım gelir. Hububat memlekette tekessür 
edecek olursa, hububatın ve ekmeğin hayatı umumiye 
ve hayat pahalılığı üzerinde icra edeceği tesiratı in
kâr etmek kabil değildir. Efendiler! Hayat pahalılığı 
bu suretle tenezzül edecek olduktan sonra bundan 
hasıl olacak menfaat, yalnız şu veya bu kıtaya mün
hasır değildir. Umum memlekette şamil ve münhasır 
olacaktır. Bundan diğer mahsulâtı ziraiyeyi yetişti
ren memleketlerde aynı suretle müstefit olacaktır. 
İstifade edilecek diğer bir nokta daha vardır ki o da, 
hububat zer'ini teşvik edecek ve memleketin her ta
rafında hububat yetiştirmek mümkün olabilecektir. 
Hariçten ithal etmekte olduğumuz ve yekunu milyon
lara baliğ olan hububat, memleket dahilinde yetişti
rilecek ve bu suretle kambiyomuz salâh bulacaktır. 
Bunun hâsıl edeceği menafi de şu kıtaya veya bu kı
taya münhasır kalmayacaktır. İstifade umum memle
kete şamil olacaktır. Mahsulâtı ziraiyesini harice gön
deren memleketlerimiz de, dolayısıyle bu kanundan 
çok istifade edecektir. 

Bu itibarla efendiler! Gayemiz, mahsulâtı ziraiye 
vergisini arazi vergisine tahvil olmakla beraber, şim
dilik bu gayeye karşı atılmış mühim bir adım olmak 
üzere işbu kanunun Heyeti Celileniz tarafından kabu
lünü ve memlekete karşı ilân ettiğimiz umdelerin en 
mühim bir kısmı olan aşarın ilgası ile ıslâhı mesele
sinin hizi husule getirilmesini Heyeti Celilenizden ri
ca ederim. (Alkışlar) 

REİS -^ Efendim! Söz almış olan on arkadaşı
mız daha vardır. Fakat kifayeti müzakere hakkında 
da takrir vardır. 
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İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Efendim! 
Şahsım mevzubahis oldu cevap vermek mecburiyetin
deyim. Kifayet aleyhinde söyleyeceğim. 

REİS — Hayır efendim şahsınız mevzubahis ol
mamıştır. Kifayet aleyhinde söyleyecekseniz buyu
runuz. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Efendim! Mü
zakere kâfi değildir. Biraz daha devamı lâzımdır. 
Muhtar Beyefendi karacümle meselesinden bahsetti
ler. Geçen sene şimendiferleri millileştirmek noktai 
nazarında gerek Meclisi Âliniz ve gerek hükümetin 
arzusu hilâfına iddia etmişti... 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Efendim! Esasa 
geçtiniz (gürültüler) 

İSMAİL KEMAL BEY (Devamla) — Demek ki, 
karacümlesi olmadığını kendisi ispat etmiştir. Efen
dim, aşar meselesi Türkiye'nin hayat, memat mese
lesidir. Şimdiye kadar Osmanlı Hükümetlerinden Tür
kiye Hükümetlerinden hiç birisi bunu kaldırmaya ce
saret edememişti. Hükümeti; bunu kaldırdığından do
layı, kemali samimiyetle tebrik ve takdir ederim. (Al
kışlar). Köylerimizin harabiyetine, ahalinin cahil kal
masına sebep, hep aşardır. Eğer aşar olmasaydı is-
tihsalâtımız artacak ahali refah bulacak, mektepler 
açılacak ve yollarımız şimdiye kadar yapılacaktı. Nü
fusumuz artacaktı. Onun için aşarın baki kalması le
hinde söylemek cinayettir. (Kâfi sesleri) 

Efendiler! Aşar hasılatı gayrı safiyeden sekizde 
bir almıyor. Sekiz sene zarfında zürraın tohumu ve 
sermayesi elinden alınıyor. Buna kim dayanabilir ve 
sermayesini sekiz sene zarfında kaybedecek olan han
gi sermayeder, hangi tüccar bu işe devam edebilir? 
Binaenaleyh aşarın devamını istemek, mültezim zih
niyeti ile hareket etmek veyahut zulüm tevali ve de
vam etsin demektir. 

Bir noktaya daha işaret edeceğim : Arazimiz tes
pit edilinceye, kadastro usulü vazedilinceye kadar aşa
rın devam ve muhafazasını iltizam edenler görülüyor. 
Halbuki bugün arazimiz tespit edilse ve kadastro tan
zim edilmiş bulunsa yine aşardan alınan verginin ta-
mamiyle arazi üzerine tahmili kabil değildir. Çünkü 
nüfusumuz azdır, arazimiz çoktur. Memlekette ve
sait ve alâtı fenniye ve ziraiye, traktörler ve
saireler inkişaf eder, nüfusumuz ne vakit çoğalırsa 
o vakit alacağımız verginin tamamiyle arazi vergisi
ne tahvili kabil olur. Yoksa şimdi bu kabil değildir. 
Aşardan alınan verginin kısmen araziden, kısmen 
mahsulâtı arziyeden ve menabii saireden tedarikinden 
başka çare yoktur. 

KÂZIM VEHBÎ BEY (Ergani) — Reis Beyefendi! 
Kifayet aleyhinde olmadı. 

İSMAİL KEMAL BEY (Devamla) — Müsaade 
buyurun efendim! Zaten teklifi kanunide bütün bun
lar zikredilmiştir. Birinci maddenin bilâ münakaşa 
kabulünü teklif ederim. 

REİS — Takrirler vardır, okunacaktır efendim. 
Riyaseti Celileye 

Müzakere kâfidir. Maddenin reye vazını teklif ede
riz. 

Kastamonu Ergani 
M. Fuat Kâzım Vehbi 

Riyaseti Celileye 
Birnici madde hakkındaki müzakere kâfidir. Mad

denin aynen reye vazını teklif ederim. 
Van 

İbrahim 

Riyaseti Celileye 
Maddenin müzakeresi yeter, reye konulmasını 

teklif ederiz. 
Aksaray Kâpgırı 

Besim Atalay Ziya 

Riyaseti Celileye 
Esasen umdemizin muhtezası olan, üç seneden be

ri ilân edilen birinci maddenin müzakeresi kâfidir. 
Reye vazını teklif eylerim. 

Bozok 
Ahmet Hamdi 

REİS — Efendim! Kifayeti müzakereyi reye arz 
ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini 
reye koyuyorum. Kabul etmeyenler lütfen el kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

Aşarın ilgasiyle yerine ikâme edilecek vergi hak
kında Kanun 

Madde 1. — Aşar usulü mülgadır. 1341 senei ma
liyesinden itibaren arazi ve mahsulâtı arziyeden işbu 
kanuna tevfikan vergi alınır. 

(Kabul sesleri) 
REİS — Efendim! Birinci maddeyi reyinize arz 

ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini 
reye koyuyorum. Kabul etmeyenler lütfen el kaldır
sın... Kabul edilmiştir. ((Sürekli alkışlar) 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Bu muazzam 
inkilâptan sonra bütün Türk Milletini tebrik ede
rim, esaslı inkilâbı şimdj yapıyoruz. 

Madde 2. — İskele ve istasyonlara altmış kilo-
motre mesafeden getirilip imrar edilecek olan ve 
şimdiye kadar öşüre tabi bulunan mahsulâtı arzi-
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yeden sevkedildiği iskele ve istasyon rayici ve daha 
uzak mesafelerden getirilerek iskele ve istasyon ve
ya gümrüklerden imrar edilecek olan mahsulâtı ar-
ziyeden mahalleri rayici üzerinden mahallinde fi
yatının yüzde onu nispetinde vergi alınır. Ancak 
yaş meyve ve yaş sebze herhangi mesafeden ge
lirse gelsin, istihsal olunduğu mahal rayicine göre 
resme tabidir. İstanbul, Beyoğlu Üsküdar vilâyetle
rine mülhak kaza, nahiye ve kuradan mezkûr vi
lâyetlere herhangi vasıta 'ile nakledilecek yaş mey
ve ve sebzeden resim alınmaz. 

(Reye sesleri) 

ŞÜKRÜ BEY (Çanakkale) — Beyefendiler! Öy
le hissediyorumki, aşarın lağvı hakkındaki kanun 
arzuyu umumiye fevkalâde temas ettiğinden pek 
büyük bir heyecan ve his ile çıkarılmaktadır. Fakat 
tasavvur buyurunuzki, geçen sene buna mümasil ba
kamın çıkardık ve bu serie tadile mecbur kaldık. Onun 
için çok rica ederim, daha bugün tab ve tevzi olu
nan bu kanunun henüz tetkikine bile vakit bulma
dan fevkalâde asabiyetle bunu tacil etmeye gayret et
meyelim. İkinci maddeden bu verginin bir istihlâk 
Vergisi olduğu anlaşılıyor ve tabiidir ki, öyle olma
sı lâzımdır. Aşarı tamamiyle ilga ediyoruz ve başka 
bir şekil dahilinde yine vergi almak cihetini ikti
zan ediyoruz. 

TALÂT BEY (Ardahan) — Kızdırme ağnamı da 
kaldırırız ha; 

ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Şimdi 60 kilometre 
yerden gelen bir mahsul için ücreti nakliyeyi na
zarı itibara almıyoruz. Altmış kilometreden fazla olan 
bir yerden gelen mahsulât için mahallî rayicinden 
vergi almak esasını koyuyoruz. Düşününüzki, Eski
şehir'de mahallinde istihsal olunan bir mahsul ora
daki, müstehlikler tarafından bilâ resim istihlâk 
edilecek oradan İstanbul'a giderse İstanbul'daki müs
tehlikler bu mahsûlü % 10 vergi vermek suretiyle 
yiyecekler. Bu vergiden maada meselâ Eskişehir'den 
İstanbul'a kadar nakliye ücreti de ayrıca zamme
dilmiş olacaktır. Bu, tabiî müsavatsızlığı mucip ol
maktadır. Eğer bu İstihlâk Vergisi ise istihlâk eden
ler bundan bilâ resim istifade ettikten sonra müsteh
likinin hepsi bir sureti adilâne ve mütesaviyede isti
fade etmelidirler. 

Sonra İstanbul, Beyoğlu ve Üsküdar vilâyetlerine 
mülhak kazalardaki sebze mahsulâtı öşüre tabi de
ğildir. Bundan anlaşılıyorki, bunlar oralardaki mü
zayakayı maişet için konulmuş muvakkat bir ted
birden ibarettir. Bunun da maddede yeri yoktur zan

nederim. Ayrıca bir maddei muvakkate şeklinde ol
malıdır. Bu hususa dair takririm vardır. Ümit ede
rim ki kabul buyurursunuz. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — Reis 
Bey usûl hakkında söz istiyorum. 

REİS — Buyurunuz efendim. 
ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — 

Efendim! Zürraın üzerindeki yükü tahfif ederken 
Meclisin gösterdiği alâkadarlık hakikaten şayanı 

I takdirdir. Yalnız maddelerde yine zürraın menfaatine 
olarak bazı kuyut vardır. Maddelerde bunlar, lâyikiyle 
müzakere edilmek lâzım gelir. Meselâ «Rayici ma
hallî» gibi bir şeyler vardır. Bu rayici kim tutacak? 

I Bslediyeler tutacak ise «Mahallî belediyelerde tutu
lacak rayiç» demek lâzımdır. Köylerden gelenler için 
rayici kim takdir edecektir? Bunların tespit edil
mesi lâzımdır. Zira kanun; bilâhara tefsirle, ilâve 
ile Meclise iade edilmesin. Bundan ötesi tamamen 
zürraın lehinedir. Binaenaleyh; maddelerdeki ku-

I yudu, itidal ile müzakere etmeyi bendeniz teklif edi
yorum. 

REİS — Maliye Vekili Bey söz istiyor. Buyuru-
I nuz efendim. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) - - Efendim! Hükümetin teklifi ile Zi 

I raat Encümeninin teklifi arasında büyük bir fark var
dır. O da varidattan yedi milyon kadar bir fark hâ-

I sil eder. Ziraat Encümeni, dahilde bütün kuyudatı 
reffetmek için yerine başka suretle bilvasıta vergi
ler ikâme etmeyi düşünmüştür. Mamafih o kuyudat
la bulunan vergilerde yine iki milyon noksan kai>-
yor. Ziraat Encümeni mazbatasında manzum âlinir 
olacağı veçhile, mahsulâtı arziye içinde şimdiye Ka-

I dar öşüre tabi olmayan bulgur ve un dahi öşüre ta-
I bi tutulmuştur. Meselâ: Samsun'dan çıkacak bir uı> 
I Samsun'a kadar gittikten sonra resim alınmayacaJk 

ise o zaman buğday halinde hiçbir şey nakil edu-
mez. Her şey un haline inkilâp ettirilir. İhraç edilir. 
Binaenaleyh, ondan da resim alınmaz. Rica ediyo
rum bu madde kabul edilecek olursa herhalde bu
nun yerine bir varidat ikame etmek mecburiyetin
deyiz. Yoksa Hükümetin ve Muvazene! Maliye En
cümeninin teklif ettiğini kabul etmek zaruridir. Bu, 
dahilde bulunan zırraı birçok kuyudattan kurtarı
yor. Fakat bütçenin açığı beş altı milyon fazla olu
yor. Yerine varidat bulunduktan sonra bu mad
deye itirazımız yoktur. Herhalde mukabilinde va
ridat bulmak mecburiyetindeyiz. Yoksa Hükümetin 
ve Muvazenei Maliye Encümeninin teklifini kabul 

j edeceğiz. 
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Hükümet, bütçede aşar varidatından, on, oniki 
rriilyon kadar fedakârlık etmiştir. Fakat bundan faz-
fedakârlık etmek imkânı yoktur. Ya Muvazenei Ma
liye Encümeninin teklifi kabul edilecektir veyahut 
buna mukabil yeni birtakım vergiler bulunacaktır. 
Herhalde yeni birtakım vergiler bulmak mecburi
yetindeyiz ve o suretle kapatacağız. 

AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) — Bir sua
lim var. Efendim! İkinci maddeden iskele ve istas
yonlara, altmış kilometre mesafe dahilinde getirile
cek mahsulâtı arziye ile, altmış, kilometre haricinde, 
yani daha uzak mesafeden getirilecek olan mahsu
lâtı arziyenin tabi olacakları resimleri ayri ayrı ra
yiçlere göre tabi olmasındaki sebep, illet nedir? 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — Efendim! Bir kısmının, yani şimen
diferlere ve iskelelere yakın olanların fiyatı daha 
yüksektir. Onlar, o fiyat üzerinden vereceklerdir. 
Mahsulâtı kazalarında satıyorlar. Diğerlerinin: pa
zarları uzak mahallerde olduğundan o kazaların ra
yici üzerinden vereceklerdir. 

AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) — Türkiye 
de pazar mahalleri hep altmış kilometre haricinde 
midir? Daha yakın bir yer yok mudur? 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — Pek azdır. 

ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Altmış kilometre, tabiî 
karayoludur. Eğer deniz tarikiyle veya şimendifer
le merbut olursa? 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — Deniz ve şimendifer yoktur. Madde 
gayet sarihtir. Nerede karadan şimendifere, deniz
den kayığa bindirecek olursa yüz de on verecektir. 
Burada bunu da kaldırmak biraz müşküldür. Ziraat 
Encümeninin bu tadilâtı birçok şeyleri kaldırıyor 
ve bütün bütün serbest bırakıyor. 

MÜKERREM BEY (İsparta) — Efendim! İkinci 
madde de yalnız mahsulâtı arziye deniyor. Acaba bu 
mahsulâtı arziye meyanında un ve diğer hububat 
dahil midir, değil midir? 

RAHMİ BEY (İzmir) — Bu husus mazbata da 
muharrerdir. 

DOKTOR FUAT BEY (Kırklareli) — Efendim! 
İkinci maddenin birinci satırında (İskele ve istas
yonlara altmış kilometre mesafeden getirilip imrar 
edilecek olan) kaydı vardır. Altmış kilometreden nok
san olursa alınmayacak mıdır? 

ZİRAAT ENCÜMENİ MAZBATA MUHARRİ
Rİ RAHMİ BEY (İzmir) — İskele rayici üzerinden 
alınacaktır. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — Altmış kilometreden noksan olur
sa iskele rayici, 60 kilometreden fazla olursa o za
man tabi olduğu kazanın rayici üzerinden vergi 
alınacaktır. 

DOKTOR FUAT BEY (Kırklareli) — Bu mak
sadı ifade etmiyor. Bendenize kalırsa; (İskele ve 
istasyonlara 60 kilometreye kadar olan mesafeler
den) kaydı daha sarih olsa gerektir. Almış kilomet
reden noksan olan yerlerden getirenlere bunun şamil 
olmaması lâzım gelir. Binaenaleyh Encümenin na
zarı dikkatini celbederim. Oraya bir kayıt 'ilâve et
mek lâzım gelir. (60 kilometreye kadar olan mesa
felerden) kaydı konursa maksat hâsıl olur. 

RAHMİ BEY (İzmir) — Efendim! Encümen maz
batasında, (un) Aşar Kanununda mevcut olmama
sına binaen sarahaten zikredildi. Buğday Aşar Ka
nununda dahildir. Birçok mahallerde değirmenler 
mevcuttur. Bunlar buğdayı una tahfil eder ve un 
olarak iskelelere getirirler. Tabiidir ki, bunlarda öşü-
re tabidir. Halbuki dahilden resim almayacağımız 
için bunları sahilden un olarak çıkarırlar, tabiidirki 
resmini verirler. 

MÜKERREM BEY (İsparta) — Yalnız un mu 
efendim? 

RAHMİ BEY (izmir) — Un ve bulgur. 
Beyefendinin teklifleri vardır. Madde de mak

sadı tefhim etmekte ise de o şekilde de olabilir. (Lâ
zım sesleri) Peki efendim, kabul ediyorum. 

AHMET RAHMİ BEY (Gaziayıntap) — Efendim! 
istasyon veya iskele olan yerlerle olmayan yerler hak
kında iki ayrı muamele tatbik etmek memleketin 
muhtelif aksamı arasında müsavatsızlık, adaletsiz
lik değil midir? 

RAHMt BEY (izmir) — Efendim! Şimendifer 
güzergâhında olan mahallerin hububat ve mahsu
lâtı arziyesiriin sevkindeki suhulet dolayısiyle za
ten fiyatları yüksektir. Ve bunlar mesarifi nakli
yeye tabi değillerdir. Halbuki 69 - 70 - 80 - 100 
kilometre mesafeden gelen zehair için nakliye üc
reti vermek mecburiyetinde olduklarından eğer on
lar mahallî rayicinden vergi vermezlerse, mahsul 
satmaktan feragat ederler, çünkü uzak mesafeler
den zahire gelmez onun için dahilde olan mahal
lerden gelecek zahireden, nakliye masrafını nazarı 
dikkate alarak dahildeki rayiç üzerinden vergi 
almayı, ziraati teşvik noktai nazarından muvafık 
bulduk. Ve bu suretle tahsil etmeye mecbur kaldık. 
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HÜSEYİN RIFKI BEY (Edirne) — Efendim! 
Herhangi bir kaza merkezi demiryolu merkezine 
faraza ellibeş kilometre, diğeri altmışbeş kilometre, 
o kazadaki çiftçiler vergi vermeyecek mi? 

RAHMİ BEY (İzmir) — Efendim! Bunlar tali
mata, ait mesaildendir. Maksadımız dahilden gelecek 
zehairin mahallî rayicine nazaran resme tabi olma
sıdır ve esas olan da pazarlardır. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Rayici kim takdir ede
cek? 

RAHMİ BEY (İzmir) — Mahallî belediyesi piya
sayı tayin eder. Bütün teamül öyledir. Zaten diğer 
encümenlerin fikride bu , sarahaten mezkûr idi. Biz 
o maddeleri kaldırdığımız için burada esas o idi. 

FERİT BEY (Çorum) — Demin Mükerrem Beyin 
sorduğu suallerin (Mazbata da muharrerdir cevabı 
verilmişti. Mahsulâtı arziyeyi metni kanuna sokmak
taki fayda nedir? Atiyen muhtacı tefsir olması icap 
edecektir. Çünkü esbabı mucibeler kanun hüküm ve 
kuvvetinde değildir. İndelicap tefsir için metne ko
nabilir. Mazbatada zikretmek nedir? 

RAHMİ BEY (İzmir) — Mahsulâtı arziyenin bir 
listesi vardır. Kavanini Maliye Encümeninin terti
binde bu listede birtakım tekerrürler vardır. Böyle 
liste değiştirilmektense şimdiye kadar mahsulâtı ar-
ziyeden resmen vergiye tabi olanlar esasını kabul 
ettik. Mahsulâtı arziye dedikten ve onu da dahil et
tikten sonra biz bunu kâfi addettik, esami zikret
mek taraftarı olmadığımız için zikretmedik. Bu ka
dar izahattan sonra iltibas ihtimali kalmamıştır. 
(Kâfi sesleri) 

HÜSEYİN HÜSNÜ EFENDİ (İsparta) — Do
kuzuncu ve üçüncü maddede talimat vardır. Hacet 
yoktur. 

ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Efendim! Şimendifer gü
zergâhında olan bir yer vergiye tabi tutulacak, fa
kat dahilde olan bir mahalde, bu istihlâkât resmin
den muaf tutulacak. Bundan nevama vesaiti me-
deniyeye karşı bir husumet mânâsı çıkmaz mı? 

RAHMİ BEY (İzmir) — Efendim! Şimdi malû
mu âlileridir ki şimendifer olan yerlerde ziraat in
kişaf ve terâkki eder. Bir memleket ki şimendiferi 
yoktur, vesaiti nakliyesi yoktur, sahilden uzaktır; ora
da zaten ziraat yoktur ve olamaz. 

ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Emin olunuz ki oralar 
İstanbul ziraatinden on kat fazladır. 

RAHMİ BEY (İzmir) — Maliye Vekili Beye
fendi! Burada istatistiklerini irae edebilirler. Türkiye 

aşarın on da birini ancak Anadolunun Şarkından, 
ekseriyeti âzimesini de vilâyatı Garbiyeden almak
tadır. 

ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Öyle ise hata ediyor. 
RAHMİ BEY (İzmir) — Müsaade buyuruluyor-

mu efendim, Konya Vilâyetinin bundan elli sene 
evvelki hâsılatı ile bugünkü hâsılatını mukayese 
buyurursanız, şimendiferin oradan geçmesi yüzün
den ziraatin ne kadar terakki ettiği malûmdur. Ar
tık bu, bedahat derecesindedir. Şimendifer olursa, 
tabiidir ki herkes ektiği mahsulâtı satma imkânı
nı bulur. Şimendifer olmazsa, yalnız yiyeceği kadar 
eker. Bir defa fakir bir çiftçinin ektiğinden öşür 
almak müşküldür. Yani alınsa da bir faydayı mad
disi yoktur. (Çok doğru sesleri) Bunu ihracat ver
gisi haline getirdik. Arazi Vergisi alıyoruz ve Arazi 
Vergisini de sekiz misline iblâğ ediyoruz. 

CAZIM EFENDİ (Erzurum) — İstasyon mevki
lerinde verilecek, Meselâ Sincan köyüne gelirse ve
recek fakat istasyona araba ile getirirse.. 

RAHMİ BEY (İzmir) — İstasyondan giderse, 
şimendifere irkâp olunursa, Ankara da satmıştır. Bu
na bir şey yoktur. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Burada (Mahallindeki) 
olmak lâzımdır. 

RAHMİ BEY (İzmir) — Evet efendim. 

RAİF EFENDİ (Erzurum) — Bendeniz • Vehbi 
Beyin söylediğini söyleyecektim, (ki) ilâvesiyle tas
hih olundu, buyurdular. 

RAHMİ BEY (İzmir) — Evet kabul ettim. 
RAİF EFENDİ (Erzurum) — Görüyorum ki «Ma

halleri rayici üzerinden mahallinde fiyatının» de
niyor. İbarede tekrar oluyor, (ki) lâzım mı, konacak -
mı? 

RAHMİ BEY (İzmir) — Konsun efendim. Kabul 
ediyoruz. 

RAİF EFENDİ (Erzurum) — Şu halde bu vari
dat istihsal olunduğu mahallin mal sandığına teslim 
olunacaktır. Yani bir vilâyet mahsulâtından olup 
o vilâyet hududundan kara tarikiyle veya diğer bir 
vasaitle diğer vilâyetteki istasyona getirilmiş, onun 
vergisi orada istasyon mevkiinde alınacak ve ora
nın mal sandığına irat kaydolunacak öyle değil mi? 

RAHMİ BEY (İzmir) — Efendim! Altmış kilo
metre dahilinde ise, tabiî herhangi İstasyona getir
miş ise, o istasyon dahilinde alınacak. 

RAİF EFENDİ (Erzurum) — Yani mahallinde 
vermesi şart değildir. Nerde isterse orada verecek
tir. 
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SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Rahmi 
Bey! Demin Mükerrem Beyefendi bir sual sordular. 
Dediler ki, mahsulâtı arziye mutlak zikredilmiş
tir. Bunda un dahil midir, değil midir? Dediler. Da
hildir, hatta bulgur da dahildir. Halbuki şu sözünüz
le mahsulâtı arziyenin mamulâtından unu da, bul
guru da kasdetmiş oldunuz. Bundan daha başka ma-
mûlat vardır. Bendenizce maksat acaba aslı öşüre ta
bi olan mahsulâtı arziyenin mamulâtından da alı
nır mı demektir? Aslı öşüre tabi olan mahsulâtı ar
ziyenin mamûlâtı da bu vergiye tabi değil mi? 

RAHMİ BEY (İzmir) — Hayır! Öyle deemek is
temiyoruz. Şimdiye kadar herhangi mahsulâtın öşü
re tabi olduğu Aşar Kanununda sarahaten mezkûr
dur. Bununla beraber biz diyoruz ki un ile, bulgur 
da iskele ve istasyonlarda hini ihracında, resmi buğ
day olarak verilmemişse, un olarak resme tabidir. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Sonra tef
sir isteyecektir. Bunun haricinde bazı yerlerde yar
ma vesaire gibi şeyler vardır. 

RAHMİ BEY (İzmir) — Unla bulguru tasrih edi
yoruz. Başka yoktur, kanun sarihtir. Başka olsay
dı onu da tasrih ederdik. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Maddenin so
nunda şu ibare vardır. (İstanbul, Beyoğlu, Üsküdar 
vilâyetlerine mülhak, kaza, nahiye ve kuradan mez
kûr vilâyetlere herhangi vasıta ile nakledilecek yaş 
meyve ve sebzeden resim alınmaz. Kanunun esbabı 
mucibesini okuduğumuz zaman görüyoruz ki bu 
yaş meyve ve sebze fıkara gıdası olduğu için ver
giden istisna edilmiştir. Madem ki İstanbul'un fı-
karası düşünülerek böyle bir fıkra konulmuştur. 
İstisna yapılmıştır. Bunun aynı zamanda mahsulâtı 
arziyeye de teşmil edilmesi lâzım gelmez mi? Fuka
ranın gıdası yalnız sebze ve yaş meyve değlidir efen
dim. 

RAHMİ BEY (İzmir) — Şimdi bu istisnaata saik 
olan iki sebep vardır. Birisi İstanbul'un dahilinde 
birçok sebze bahçeleri vardır. Langada, şurada, bu
rada. Bunlar sebzelerini sebze pazarlarına resim 
vermeksizin getireceklerdir. Öbür taraftan Malte
pe, Pendik, Bostancı havalisinde şimendifer güzer-
gâh'nda olan bahçe sahipleri sebzelerini resme tabi 
olarak getireceklerdir. Bunaenaleyh İstanbul muhiti 
içinde birtakım, bahçe sahipleri ile sebzeciler di
ğerlerine nisbeten birtakım haksızlığa ve müsavat
sız bir muameleye maruz kalacaklardır. Bir defa 
bu haksız muameleye izale için İstanbul muhiti, vilâ
yeti dahilinde olan ve fukaranın gıdasını temin edecek 

bulunan bu bahçe, sahiplerini aym muameleye tabi 
tuttuk. İstanbul halkının, ekserisini fukara, eytam ve 
eramil, mütekaidni gibi pek az bir para alan sınıf 
teşkil ettiği için bu istisnayı kabul ettik. Fakat bi
zim buğday ve hububatın İstanbul piyasasına tesiri 
yoktur, piyasaya hâkim olan Amerikadır. Aemrika 
piyasası düştükten sonra Anadoludan gelecek buğ
dayın piyasası da düşecektir. Amerika piyasası yük
seldikten sonra Anadolu piyasası da yükselecektir. 
Bunlar zannolunduğu kadar İstanbul fiyatına tesir 
edemeyecektir. İstanbul da Şehremanetinin değir
menleri hububatı una tebdil ederek ve mısrı gibi 
ucuz hububat ithal ederek fukarayı halkı koruma
ları kanunen de mümkündür. Binaenaleyh bunun yal
nız İstanbul'a teşmili tabiî doğru olamaz. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Encümen 
dikkat etmişmidir ki, bir haksızlığı menederken di
ğer bir haksızlığı meydana çıkarmıştır. Yaş olarak sevk 
edildiği vakit resim ve vergi alınmıyor! Kuru nak
lolunduğu vakit vergi verecektir. 

RAHMİ BEY (Devamla) — Efendim! Bir defa 
arz ettim ki yaş sebzelerin İstanbul'da hususiyeti 
vardır ve orada bir müsavatsızlık ihdas olunacak
tır. Buna mâni olmak için bu muhit dahilinde bu
nu kabul ettik. Fakat bu neden istisna edilsin, neden 
İstanbul'a münhasır katsın? Aynı zaman da Zon
guldak da İzmir de aynı metalipte bulunabilir de
nilirse biz bu şekilde bütün memleketin sevahiline 
şehirlerine şâmil olacak bir teklif yapamazdık. Çün
kü bütçede o zaman varidat tenakus eder. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Zahire hariç
ten gelecektir, o halde teşmile hiç lüzum yoktur. 

AHMET REMZİ BEY (Gaziantep) — Yaş seb
ze ve yaş meyveden kanunun metnine nazaran iske
lelerde ve istasyonda olsun olmasın vergi alınacak 
gibidir. Böyle midir? 

RAHMİ BEY (Devamla) — Yaş meyve ve seb
zeden yalnız iskelelerden resim alınacaktır ve 60 ki-
yometreden yakın mesafedekiler nakillerinde resim
den hariçtirler. 

AHMET REMZİ BEY (Gaziantep) — Metin bu
nu ifade etmiyor. 

RAHMİ BEY (Devamla) — Etmiyorsa bir tek
lif yaparsınız tashih ederiz, (Ancak) kelimesi cümle
nin neticesidir. 

HÜSEYİN RIFKI BEY (Edirne) — Undan yüzde 
on alıyorsunuz. Yalnız aldığınız bu yüzde on, un 
üzerinden midir yoksa unun yapıldığı hububat üze
rinden midir? 
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RAHMİ BEY (tzmir) — Anlamadım unmu efen
dim? 

HÜSEYİN RIFKI BEY (Devamla) — Evet un
dan yüzde on alıyorsunuz? Bu aldığınız nedendir un 
fiyatından mıdır? 

RAHMİ BEY (İzmir) — Evet undandır. 
HÜSEYİN RIFKI BEY (Devamla) — O halde 

sanayii dahiliyeyi menediyorsunuz. Şu halde fab
rikalarında filân çalışmasınlar, mahsul olarak ihraç 
etsinler. Mahsul olarak ihraç ederlerse resmi, az 
olacaktır. Un üzerinden yüzde on vermek fazla res
mi muciptir, bu şekilde sanayii dahiliye ne olur? 

RAHMİ BEY (İzmir) — Efendim! Sanayii da
hiliye her tarafta değirmenler vardır. Bunların hep
sinin istifadesi mevzuubahistir. (Kâfi sesleri) (Reye 
sesleri) 

BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — He
yeti Celilenin, iyice tenevvür etmesi iktiza eder. 
Bundan evvel de Maliye Vekili Beyefendinin buyur
dukları veçhile şimdi müzakere olunan madde, Zi
raat Encümenince tespit edilen bir maddedir. Malû-
muâliniz Hükümetin teklifi ve Muvazenei Maliye 
Encümeninin kabul ettiği şekil bu değildir. Bura
da kaza merkezlerine, nahiye merkezlerine, belediye
si olan mahallere gelecek olan mahsulâtı arziye-
den yüzde on alınacaktır. Bunun Ziraat Encümeni 
hazfetmiştir. (Muvafık sesleri) Ondan dolayı vari
datta 7 - 8 milyon kadar bir tenakus hâsıl olmuştur. 
Bunu telâfi etmek için Ziraat Encümeni tuza, pa
muğa, ve yünlü eşyaya istihlâk resmi vazeylemiş-
tir. Güzel. Lâkin bu teklifi Muvazenei Maliye En
cümeni kabul etmemiş veya müzakere etmemiş, eski 
noktai nazarında İsrar etmiştir. Şimdi Efendiler! Bu 
madde kabul olunur ve istihlâk resmi kabul olun
mayacak olursa o zaman varidat da 7 - 8 milyon 
lira yer açık kalır ki (onu da kabul edeceğiz sesle
ri) bu şekil de bütçeyi kapatmak ve masarifatı dev
leti temin etmek imkânı olamayacağından dolayı Hü
kümet bu mesuliyeti kabul edemez. Belki kabul eder 
şu şartla ki: Varidatta hâsıl olacak tenakusu başka 
suretle telâfi etmeyi Heyeti Cd ileniz kabul ederse 
(Kabul, kabul sesleri) bunu Heyeti Celilenize arz 
etmeyi bir vecibe telâkki ederim. 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ REİSİ 
FERİT BEY (Çorum) — Efendim! Başvekil Fethi 
Beyefendi hazretlerinin Encümen hakkındaki ifa-
datım biraz izah etmek isterim. Malûmuâlinizdir-
ki, Muvazenei Maliye Encümeni Hükümetin ve Ka-
vanini Maliye Encümeninin tetkikat neticesi getir

diği lâyihayi bittadil Heyeti Celilenize takdim et-
misti. Heyeti Celileniz görülen lüzum üzerine Zi
raat Encümenine verdi, Ziraat Encümeni de şimdi Fet
hi Beyefendi Hazretlerinin buyurdukları gibi beledi
yeleri olan pazar mahallerine şevk edilecek mah
sulâtı arziyeden alınacak vergiyi hazfetti ve bun
dan mütevellit bütçe açığına karşıkk olmak üzere 
de tuz resmine, damga resmine ve bir de pamuk ye 
yün mensucata istihlâk resmi vazını havi olmak üze
re maddei kanuniye getirdi ki bu madde biraz.ev
vel Muvazenei Maliye Encümenine müstacelen mü
zakere edilmek üzere tevdi edildi. Encümen yalnız 
şimendiferleri olan yerlerde mahsulâtı arziyeden 
vergi alınmasını ve şimendiferleri bulunmayan yer
leri âlelitlâk terketmek cihetini müsavatsız gördü. 
Binaenaleyh eski kararında İsrar etti. Fakat ikinci 
istihlâk resmine aidolan teklifi kanuniyi iki saat 
zarfında müzakere ve intaç ederek Heyeti Celüelerine 
takdime' imkân göremedik. Çünkü bunların her birer
lerinin neticei maliyesini hesap etmek, gerek tuz 
resminden gerek damga resminden ve gerek yeni
den vazedilecek istihlâkât resminden istihsal edile-
cek fevaidin aşağı yukarı tahmini olarak hangi 
rakama baliğ olacağım böyle bir iki saat zarfın
da tetkike imkân görmedik. Heyeti Celileniz de iki 
teklif vardır. Biri aşar için Muvazenei Maliye Encü
meninin teklifi, diğeri Ziraat Encümeninin teklifi, 
Heyeti Celileniz herhangi birisini tercihte hâkimdir. 
Bizim teklifimiz kabul edilirse zaten mesele yoktur. Zi» 
raat Encümeninin teklifi kabul edildiği takdirde buna, 
çare bulmak imkânım âriz ve âmik tetkik etmek için 
bittabi biraz teahhur ve teenniyi Muvazene Encü
meniniz daha muvafık buldu. Meseleyi bu suretle 
tavzih etmeyi bir vecibe biliyorum. 

HALİS TURGUT BEY (Sivas) — Muvazenei 
Maliye Encümeninin ekalliyette kalmış azaları da var
dır, onların noktai nazarı da bulunduğundan onu. da 
arz edeceğiz. 

ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Efendim! Malûmuâliniz 
evvelce bu lâyiha Kavanini Maliye, Muvazenei Ma
liye encümenlerinin mazbataları 'ile gelmişti. Yal
nız araziye müteallik bir mesele olduğundan Mu
vazenei Maliye Encümenine havalesi Heyeti Celile-
ce kabul olunarak oraya havale edimiş, Ziraat En
cümeni evvelki lâyiha kanuniyenin ruhunu hemen 
hemen, yarıdan yarıya tebdil ederek bir lâyiha ile 
gelmiştir. Bu yeni lâyiha üzerine Muvazenei Mali
ye Encümeninin fikir ve mütalâası alınmıştır? Alın
mamış ise siz Muvazenei Maliye Encümeni Reisi 
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sıfatiyle bunun bugünkü şekliyle, yani yeniden ikti- ı 
sap etmiş olduğu ruhiyle Muvazenei Maliye Encü
menince tetkikine lüzum görmüyor musunuz? Bu
nu talep etmiyor musunuz? 

FERİT BEY (Çorum) — Efendim! Demin de arz 
ettim ki Ziraat Encümeninin bu ruhu tebdil ederek 
teklif ettiği şekle göre hâsıl olacak zararı telâfi et
mek üzere ikinci bir varidat kanunu vermiştir. 

ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Kim? 
FERİT BEY (Devamla) — Ziraat Encümeni efen

dim. 
ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Ne hakkı vardır anlama

dım. 
FERİT BEY (Devamla) — Bilmiyorum, Heye

ti Celilenize demin izahat verdim. Biz bu kanunu 
tetkik etmeye lüzum bile görmedik. 

ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Lüzum görmediniz mi? 
FERİT BEY (Devamla) — Hayır! Meseleye He

yeti Celile hâkimdir. Biz noktai nazarımızda musır-
rız. Bizim teklif kabul edilmediği takdirde diğer 
teklif olunan varidat Kanununu müzakere lâzım
dır. Böyle alelacele bir şey yapamayız. 

ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Şu halde lüzum görmü
yorsunuz? • • , . . . 

RAHMİ BEY (İzmir) — Müsaade buyurursanız 
Muvazenei Maliye Encümenine karşı bir şey arz 
edeceğim. Hükümet gümrük istatistikleriyle tuz hak^ 
kında elindeki vesaik ile varidatın nispeti derecesi
ne tamamiyle vakıftır. Bir kuruş zamla bir rniiyon 
I'ira, iki kuruş zamla iki milyon lira olacağını Mali
ye Vekili Bey söylüyor. Varidat Müdürü Bey de bu
radadır. Varidat sarihtir. Yünlü ve pamuklu mensu
cat hakkındaki gümrük istatistikleri senelerden be
ri malûmdur. Bunlara ' yapılacak zemaimin yekûnu 
da bir rakam meselesidir. Mesele gayet basittir. 

ŞÜKRÜ. BEY (Biga) — O halde Muvazenei Ma
liye Encümenini lağvedelim. 

RAHMİ BEY (Devamla) — Muvazenei Maliye 
Encümeni buna esas itibariyle taraftar ise derhal 
içtima ederek müzakere ve tetkik eder, esasa muar-
rız ise o başka, fakat rakam meselesi noktai naza
rından müstacelen tetkikine imkân vardır. 

İBRAHİM SÜREYYA BEY (İzmit) —Efendim! 
Bir . sual soracağım. Kanunda diyorsunuzki, İstan
bul; Beyoğlu ve mülhakattan ğekn sebzelerden re
sim alınmaz. Aynı zamanda Karamürsel de meyve 
yetiştirir ve istanbul'a sevk eder. 

MÜKERREM BEY (İsparta) — Bursa da sevke
der. 

İBRAHİM SÜREYYA BEY (Devamla) — Bun
lar birdir, müsavidir, birisi sevkeder resim alınmaz, 
diğeri sevkeder resim alınır. Bu iki mahal arasın
daki nispetsizliği anlamıyorum. Birisine lütuf var, 
diğerine zulüm var. 

RAHMİ BEY (İzmir) — Efendim! Karamürsel 
de, Adapazarı da, her yere sevkeder. Muhtelif yer
lerden İstanbul'a meyve gelir. (Sapanca da sevkeder 
sesleri) Evet Sapanca da sevkeder. Biz yalnız İstan
bul mülhakatını istisna ettik, varidat noktai naza
rından zatiâliniz teklif edebilirsiniz. O başka! 

HALİS TURGUT BEY (Sivas) — Reis Bey ben
deniz Muvazenei Maliye Encümeninde ekalliyette 
kalanların noktai nazarlarını arz edeceğim. 

REİS —- Söz vereceğim efendim! 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim! 
Demin bu kanunun müzakeresine başlamazdan ev
vel Ziraat Encümeni Reisi buraya çıktı. Dediki : Bi
zim kabul ettiğimiz bu şekle göre varidat tenakus edi
yor. Bunu telâfi için size bir kanun getirdik. Bunun 
müzakere edilebilmesi için onun evvelâ müzakeresi 
bchemahal lâzımdır dedi. Meclisi âli müstacelen ve 
tercihan müzakeresini kabul etti. O suretle bu kanun 
ele alınmadan, onun müzakeresi lâzımken bunun 
müzakeresine başlandı. Birinci madde kabul edildi. 
Şimdi burada bırakılarak o kanunu intaç ettikten son
ra. ikinci maddeye geçilmek lâzımdır. Fakat Fethi 
Beyefendi buradan buyurdular ki bu kanunun mü
zakeresine geçilirde intacından sonra Ziraat En
cümeninin öteki lâyihası müzakere edilir ve şayet 
reddedilirse varidatta büyük tenakuslar hâsıl ola
caktır. Meclis bu tenakusun karşılığını deruhte edi
yor mu? Dedi. Bulacaktır, denildi. Madem bulaca
ğımızı taahhüt ettik. Şimdi bunun devamına lüzum 
vardır. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim! Bir Aşar Ka
nunu geldi. Aşar Kanununu Kavanini Maliye, Mu
vazenei Maliye encümenleri haftalarca tetkik ede
rek bize getirdiler. Biz buradan Ziraat Encümeni
ne .gönderdik. Ziraat Encümeni de aşarın esasından 
ilgası dolayısiyle bu senenin hangi şekilde ne kadar 
vergi alınabileceğini tespit etti, bize getirdi. Arka
daşlardan bazıları ve Meliye Vekili bunun bütçede 
açık husule getireceğinden bahsettiler. 7 - 8 milyon 
dediler. Haklan var, fakat bu açığın bu kanunla 
alâkası yoktur. Aşarın ilgasiyle yerine ikâme edile
cek kanun tespit edildikten sonra bütçede (12) mliyon 
daha açık vardır. Aşar ilga edilmiştir. Yerine ne ko
nulabilecektir? Şu şekil konabilecektir. Bütçe açığı 
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kaçtır? (20) milyondur, (7) milyonu bundandır. (12) 
milyon da filân yerdendir. Bu bütçe açığı için ne dü
şünülüyorsa bunu ö suretle düşüneceğiz. Burada 
niçin çiftçinin üzerinden (7) milyon yük kalkarken 
düşünüyoruz. (Bravo sesleri, alkışlar) Bunun için ben-
denizce ne müzakerenin tehirine ve ne'de başka bir 
encümene verilmesine lüzum, yoktur. Muvazenei 
Maliye Encümeni noktai nazarını göstermiştir. Biz 
bunu müzakere ederiz, açık yekûnu nedir? Ve buna 
karşı ne varidat tasavvur edilmiştir, onlar üzerin
de işleriz. 

BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (İstanbul)"— Mü
saade buyurunuz Reis Bey, söz istiyorum. Efendim! 
Kanunun müzakeresi tehir edilsin diye bir şey tek
lif etmedim. Bütçe açığı vardır, bu meyanda bu da 
düşünülecektir, yolundaki Vehbi Beyin ifadatına 
bendeniz iştirak edemem. Çünkü biz bu aşarın ilgası 
dolayısiyie bütçede (12) milyon liraya baliğ olan va
ridattan sarfı nazar ettik, esas itibariyle bunu kabul 
ettik. Hatta İstihlâk Resminin tezyit edilmesine bile 
bir temayül vardır. Şu hususta nazarı dikkati cel-
betmek isterim ki bu madde kabul edilmekle beraber 
diğer (1,2) milyon liraya zamimeten daha 7 - 8 milyon 
liralık bir varidattan sarfınazar edilmiş olacaktır. 
Hiç olmazsa buna mukabil Ziraat Encümeni tarafından 
teklif olunan kanunun kabul edilmesi ricasında bu
lundum ve şayet kabul edilmeyecek olursa varidat
ta bu derece bir açık olduktan sonra bu açıkla se-
nei haliyenin mesarifatmı temin etmek mesuliye
tini Hükümetin kabul edemeyeceğini de sarahaten 
Heyeti Celilenize arz ettim. Şimdi bu madde kabul 
edilirse, o madde'i istihlâk reddolunursa Hükümet 
bu vazifeyi deruhde edemez. Açıkça böyledir. Yok
sa diğer açjk meselesi başkadır. Eğer Heyeti Celile-
niz biz bu kadar varidatla iktifa ediyoruz. Diye
rek Vehbi Beyin teklifini nazarı dikkate alırda, 
(20) milyon liralık varidat bulurda kabul ederse
niz Heyeti Hükümet müteşekkir olur. Hiç şüphe yoir 
teşekkür ederiz. Yalnız behemahal temini zarurî olan 
bir varidat vardır. Bu da dâhili pazarlarda ahrımasc 
zarurî olan ve Hükümetçe teklif edilmiş olan yüz ûe 
(10) verginin hazfı dolayısiyie âtyk kalan 7 -8 mil 
yon liradır. Buna ilâveten daha on milyon liralık va 
ridat bulur, bize verirseniz maalmemnuniye kabul 
ederiz. 
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I hangi Encümende bulunduğu behdenizce malûm bu-, 
lunmayan bir teklif varmış. Bu teklif hakkında biz
den talep buyurduğunuz şeyden hikmet ve niaksat 
nedir? 

BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (İstanbul) - — Hik
met ve maksadın ne olduğunu açıkça anlattım zan* 
nederim. 

AHMET SÜREYYA BEY (Devamla) — Yani 
biz vaat edeb'ilirmiyiz efendim? O kanunu çıkaraca
ğız, bu kanuna mani olmayın diye ve bu bir hüküm 
ifade edebilir mi? Bunu anlamak istiyorum; 

BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — Hü-
küm ifade edip etmeyeceğini bilmiyorum. Eğer usu
lü müzakere itibariyle müzakere etmek icap ederse 
bu kanunun müzakeresinden evvel istihlâkat kanu
nunun müzakeresi lâzımdır. Şimdi anladınız mu efen
dim? Bunu anlatmak istiyorum. Şayet Heyeti Celile-
niz encümenlerin teklifini kabul edecek temayülâ-
ti izhar ettiği takdirde ve binnetice onu da kabul ede
cek olursa behemahal bu kanunun teahhurunu ye 
istihlâkat Kanununun müzakeresini teklif etmiyo
rum. Fakat usul itibariyle bu müzakeratın intaç edi
lebilmesi için evvel emirde istihlâkat hakkında vaki 
olan teklifatın müzakere edilmesi lâzımdır. (Müza
kere kâfi sesleri) 

REİS — Efendim! Kifayeti müzakere hakkında 
ı takrir vardır. 

MUSTAFA FEVZİ EFENDİ (Konya) — Efen, 
dim! Kifayet aleyhinde söyleyeceğim. Aşarın ilga
sına hepimiz taraftarız. Ona bir şey diyeceğimiz 
yok. (İlga ettik zaten sesleri) ilga da ettik. Fakat ikin--
ci madde tatbikatta pek ziyade teşevvüşatı mucip 
olacaktır. Encümen mazbatasında bu un gibi ma-
mûlâtın da yüz de on resme tabi olduğunu söylü
yor. Halbuki efendiler gayri mamul buğdayla bulgur 
ve onun aynı nispette resme tabi olması muvafakı 
nasafet midir? Bir kile buğdayın un olması için lâa-
kal 3 - 4 lira para ister. Bulgur da aynı nespettedir. 
Bu teşviki sanayiede büyük bir darge vurur. Mem
leketin her tarafında birtakım fabrikalar, un fabri
kaları celbedilmekte, ahalinin ihtiyacatı ordunun ih-
tiyacatı olan un yapılıp sevkedilmektedir. Şimdi eğer 
buğday gibi bulgur ve undan da aynı nispette re
sim alınacak olursa bu fabrikalar muattal kalır. On-* 
dan da heyeti içtimaiye zarar görür. Bu un, bulgur 
meselesi aynı zamanda üçüncü madde de ki üzüm, 
kuru incir, fındık, afyon, ipek vesaire gibi yüz de se
kiz resme tabi olmak lâzım gelir. Bu hususta mü
zakere cereyan etmedi. Madde de un ve bulgurdan 

HÜSEYİN HÜSNÜ EFENDİ (İsparta) — Tü
tüne zammederiz. 

AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) — Efendim! • 
Heyeti Umumiyeye takdim edilmemiş bulunan ve 
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resim alınacağına dair ne delâleten ne işareten hiçbir 
şey yoktur. Yalnız esbabı mucibe lâyihasında Encü
menin ifadatı vardır. Bu gayri kâfidir. 

Sonra Beyefendiler! madde de yanlışlık da var
dır. Maddenin serlevhasında vergi tabiri var. Mad
denin bir yerinde vergi, diğer bir yerinde resim, çün-
cü madde de yine resim, bunların da kelime ve mânâ 
itibariyle tevhidi lâzım gelir. Binaenaleyh müzakere 
gayri kâfidir. Bu un ve bulgurun da üçüncü madde
deki mahsulâtı arz'iye meyanına ithali için bir takri
rim vardır. Bunun da kabulünü istirham ederim. (Mü
zakere kâfi sesleri). 

REİS — Efendim! Kifayeti Müzakereyi reyini
ze koyuyorum. Müzakereyi kâfi görenler lütfen el
lerini kaldırsın... Kâfi görmeyenler lütfen ellerini kal
dırsın... Kifayeti müzakere kâfi görülmüştür. Tak
rirler okunacak. 

Riyaseti Celileye 
2 nei maddenin Muvazenei Maliye ve Ziraat en-

eürrienleri tarafından müştereken ve müstacelen mü
zakeresiyle Heyeti- Celileye getirilmsini teklif ede
rin* 

İstanbul 
Akçoraoğlu Yusuf 

(Ret sesleri.) 
•:-,.• Riyaseti Celileye 

İkinci madde ancak cibayeti tekâlif hakkında
dır. Binaenaleyh Muvazenei Maliye ve Kavanini Ma
liye encümenlerine havalesini veya mezkûr encü
men taraflarından tanzim edilen lâyihanın bu mad
deye tekabül eden maddesinin .mevzuu müzakere ol
masını teklif eyleriz. 

Konya Konya 
Fuat Tevfik Fikret 

Riyaseti Celileye 
İkinci madde yerine maddei atiyenin ikâmesini 

teklif eylerim. 
Madde 2. •— Belediyesi olan şehirler pazarların

da satılan ve iskele ve istasyon veya gümrüklerden 
imrar edrleh mahsulâtı arziyeden mahallî istihsal
leri rayici üzerinden fiyatının yüzde onu nispetinden 
vergi alınır. 

Çanakkale 
Şükrü 

Riyaseti Celileye 
İkinci maddenin bervechiatı tadilini teklif ederim : 
Madde 2. — İskele ve istasyonlar veya gümrük

lerden imrar edilecek mahsulâtı arziyeden mahalleri 

belediyelerince tespit olunan rayiç üzerinden yüz de 
on nispetinde vergi alınır. İstanbul Beyoğlu, Üs
küdar vilâyetlerine mülhak kaza, nahiye ve kuradan 
mezkûr vilâyetlere her hangi vasıta ile nakil edile-

. cek yaş meyva ve sebzeden resim alınmaz. 
Karesi 

Ahmet Süreyya 
Riyaseti Celileye 

İkinci maddenin bervechiatı tadiline teklif ederim. 
Tekfurdağı 

Faik ' 
(İskele ve istasyonlara getirilip imrar edilecek 

olan ve şimdiye kadar öşre tabi bulunan mahsulâtı 
arziyeden mahalleri rayici üzerinden yüzde onu nis-
betinde vergi alınır. 

İstanbul, Beyoğlu, Üsküdar Vilâyetlerine mülhak 
kaza, nahiye ve kuradan mezkûr vilâyetlere herhan
gi vasıta ile nakil edilecek yaş meyva ve sebzeden 
resim alınmaz.) 

Riyaseti Celileye 
Şimendifer -güzergâhında ve deniz sahilinde bulu

nan mahallerle memleketin sair aksamı arasında vergi 
tekâlifi noktaı nazarından esası muadelete mugayir 
olan Ziraat Encümeni Lâyihaı Kanuniyesinin ikinci 
maddesinin reddi ile Muvazenei Maliye Encümeni 
maddesinin kabulünü teklif eylerim. 

Zonguldak 
Rağıp 

(Ret sesleri). 
Riyaseti Celileye 

İkinci maddenin; iskele ve istasyonlara altmış kilo
metreye kadar olan mesafelerden getirilip., ilâh. şek
linde tadilini teklif eylerim. 

15 . 2 . 1341 
Kırklareli Mebusu 

Fuat 
Riyaseti Celileye 

İkinci maddenin üçüncü satırında muharrer (mah
sulâtı araziye, kelimesinden sonra ve mamulâtından) 
kelimesinin ilâvesini arz ve teklif ederim. 

İsparta 
Mükerrem 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. 
İkinci madde de ki, (ancak yaş sebze..) cümle

linden evvel (imrar edilecek) kaydının ilâvesiyle 
(resim) kelimelerinin de (vergi) ye tahvilini teklif 

. ederim. 
Konya 

Naim Hazım 
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Riyasete 
Aşarın ilgası hakkındaki kanunun ikinci madde

sinin (ancak yaş meyva ve sebze) cümle istisnaiye-
sinden sonra maksadın sarahaten anlaşılması için 
(iskele ve istasyonlardan hini imrarında) fıkrasının 
ilâvesini teklif eylerim. 

Erzurum Mebusu 
Ziyaettin 

Riyaseti Celileye 
İkinci maddenin son fıkrasının berveçhizir tadilini 

teklif eyleriz. 

İstanbul, Beyoğlu, Üsküdar Vilâyetlerine mülhak 
kaza ve kuradan ve Karamürsel ve Değirmendereden, 
mezkûr vilâyetlere her hangi vasıta ile nakil edile
cek yaş meyve ve sebzeden resim alınmaz. -

İzmit izmit 
İbrahim Süreyya Saffet 

Riyaseti Celileye 
İkinci maddenin fıkraı ahiresinin berveçhiatı ta

dilini teklif eylerim. 

Mülhak kaza, nahiye ve kuradan mezkûr vilâyet
lere nakil edilecek bil cümle mahsulatı arziyeden 
resim alınmaz. ^ 

İstanbul 
Hüseyin Rauf 

Riyaseti Celileye 
Atideki fıkranın maddeye ilâvesini teklif ederim. 
(Un, bulgur, konserve ve emsali mamulât ve mas-

nuatın resmi, maddei asliye üzerinden cibayet olunur) 
Edirne 

Hüseyin Rıfkı 

Riyaseti Celileye 
İkinci maddenin son fıkrası İstanbul ve Beyoğlu 

ve Üsküdar vilâyetleri için müsaadei muvakkate ma* 
hiyetinde vazolunduğundan bunun bir maddei mu
vakkate halinde kanuna derç edilmek üzere bu mad
deden tayyını teklif ederim. 

Çanakkale 
Şükrü 

. 
Riyaseti Celileye 

Mahsulâtı arziyeden olan un ve bulgur başkaca 
masrafa muhtaç olduğundan bulgur ve unun üçüncü 
maddedeki mahsulât meyanma ithal olunmasını tek
lif ederim. 

Konya 
Mustafa Fevzi 

Riyasete 
İkinci madde de: Mahsulâtı arziyeden tabirinden 

sonra (ve un ve bulgur ve kırmanın) ibaresinin ilâve
sini teklif eylerim. 

Gaziayıntep 
- Ahmet Renizi 

Riyaseti Celileye 
İkinci ve üçüncü maddelerdeki (resim) kelimesinin 

yergiye tebdilini teklif ederim. . . - . ' . 
Konya 

Mustafa Fevzi 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Maddenin reye konulmasını 

teklif eylerim. 
Yozgat 

Süleyman Sırrı 

Riyaseti. Celileye 
Ziraat Encümeninden teklif olunan * ikinci mad

denin kabulünden dolayı bütçede açılacağı Maliye 
Vekili Muhteremi tarafından beyan olunan yedi mil
yon liranın, bütçelerin maaşat fasıllarından maada 
fusulünden yani masarif tertiplerinden '% 10 tenzil 
edilmesi suretiyle telâfisini teklif ederim. 

Saruhan 
Reşat 

Riyaseti Celileye 
Maddenin başındaki fıkranın berveçhiatı tadilini 

teklif ederim. Herhangi bir iskele veya istasyona 
altmış kilometre mesafede buulnan mahallerden iskele 
ve istasyonlara getirilip imrar edilecek olan. iîh. 

Edirne 
Hüseyin Rıfkı 

Riyaseti Celileye 
Maddenin başındaki fıkranın berveçhiati tadilini 

teklif ederim : 
İskele ve istasyonlara altmış kjüLoraetre mesafede

ki, mahallerden getirilip., ilh. 
Edirne 

Hüseyin Rjfkr 

REİS — Efendim! Takrirleri birer birer reyi âli
lerine arz edeecğim. Dikkat buyurmanızı rica ederini. 

(İstanbul Mebusu Yusuf Akçora Beyin takriri 
tekrar okundu.) 

YUSUF AKÇORA BEY (İstanbul) —Müsaade 
buyurun, takririmi izah edeceğim. <Haeet yok sesleri). 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bözok) ~ Takrir 
muvazzahtır. İzaha hacet yoktur. ^ 
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YUSUF AKÇORA BEY (Devamla) — Herkesin 
hakkına karışmak zannederim Beyefendiye verilme
miştir. Burada Reis Bey mevcut iken diğer birinin 
riyasetine de hacet yoktur. (Handeler) 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Bizim de 
nizamnamei dahiliye riayet etmemiz lâzımdır. 

YUSUF AKÇORA BEY (Devamla) — Efen
diler! Şimdi okunan ve miktarı bir kaç düzüneye 
baliğ olan takrirlerden de anlaşılıyor ki, mevzubahis 
ikinci madde hakkındaki fikirler tamamiyle takarrür 
ve tebellür etmiş değildir. Mevzu olan mesele ehem
miyetidir. Birinci maddesinde hepimiz pürheyecan 
esası kabul ettik ve bununla memleketimize iyi bir 
iş yapıldığına kanaat ettik. İki ve üçüncü maddeler 
teferruattır. Bahusus ikinci madde yalnız iki günlük 
müstacel bir müzakere ile gelmiştir (dört günlük ses
leri) pekiyi efendim, dört günlük bir müzakere ile 
gelmiştir. Buna mukabil Muvazenei Maliye Encümeni 
muhtereminin reisi ve Hükümetimizin Reisi bu husus-
da kendi fikirlerindeki bazı tereddütleri izhar etmişler
dir. Meselenin bu kadar ehemmiyetine ve şu söyledi
ğim esbaba mebni zannediyorum ki, esasta müşterek 
olduğumuz halde şu güzel kanunu daha iyi çıkarabil
miş olmak için bu ikinci maddenin tekrar ve müs
tacel kaydiyle müşterek bir Encümene Muvazeneyi 
Maliye Encümeni ile., (ret sesleri) (gürültüler) Muva-
zerıei Maliye ve Ziraat Encümenlerinin müştereken 
müzakeresi suretiyle daha ziyade soğukkanlılık ile 
müzakere ederek yaptığımız bir şeyi bjr kaç ay veya 
bir kaç sene sonra bozmamayı temin etmek için şu 
suretle, müzakereyi temin etmelidir. (Ret sesleri) ret, 
ret diye bağırmak zannederim rey vermenin diğer bir 
usulü değildir. Eller kalkar, reddedilir. Eller kalkmaz 
kabul edilir. Her ne ise. Bendeniz bunu bir vazife 
addettiğim için bu takriri veriyorum. Ve ret diye 
bağırmayanlardan, kabul etmelerini rica ediyorum. 
(Ret sesleri). 

REİS — Efendim! Yusuf Akçora Beyin takri
rini bir kere daha okuyarak reye arz edeceğim. 

(istanbul Mebusu Yusuf Akçora Beyin takriri 
tekrar okundu). 

REİS — Efendim! Yusuf Beyin takririni nazarı 
dikkate alanlar lütfen ellerini kaldırsın.. Nazarı dik
kate almayanlar lütfen ellerini kaldırsın.. Nazarı dik
kate alınmamıştır efendim. 

(Konya Mebusu Fuat ve Tevfik Fikret Beylerin 
takriri tekrar okundu). 

(Aynı mahiyettedir, ret olundu sesleri). 
REÎS—Efendim! Yusuf Akçora Beyin takriri ile 

aynı mahiyettedir. Onun için reye vazetmiyeceğiz. 
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(Çanakkale Mebusu Şükrü Beyin takriri tekrar 
okundu). 

REÎS — Efendim! Şükrü Beyin takririni nazarı 
dikkate alanlar lütfen ellerini kaldırsın.. Nazarı dik
kate almayanlar lütfen ellerini kaldırsın.. Nazarı dik
kate alınmamıştır. Efendim. 

(Karesi Mebusu Ahmet Süreyya Beyin takriri tek
rar okundu.) 

REÎS — Süreyya Bey! Takririnizi izah için söz 
istemiştiniz, buyurunuz. (Takrir bir daha okunsun 
sesleri). 

AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) — Efendim! 
bendeniz okuyayım fakat esbabı mucibesinden sonra 
okusaydım daha iyi olurdu. ı«İskele ve istasyonlardan 
imrar edilecek mahsulâtı arziyeden mahalleri beledi
yelerince tespit olunan rayiç üzerinden yüzde on 
nisbetinde vergi alınır.» Bundan sonra maddei asliye
nin son fıkrası hakkındadır. Onu aynen kabul ediyo
rum. Teklifim ile ikinci maddenin duçarı tadil olacak 
ruhu şundan ibarettir. Madde, Türkiyeyi ilci kısma 
ayırıyor. Memleket, mahsulâtı arziye üzerinden alına
cak resim noktai nazarından iki kısma ayrılıyor. Birisi, 
iskele ve istasyonlarla gümrüklere (60) kilometreye 
kadar buut ve mesafede olan mahallât, diğeri de 
bu altmış kilometreden fazla buut ve mesafede olan 
daha uzak mahallât, nevahi vesaire. Bunların altmış 
kilometre dahilinde bulunanları iskele ve istasyon ve 
gümrüklerin bulundukları mahaller rayicinin aynı ma
hal rayicini taşıdıkları - hilâfi hakikat olarak - farz 
ve tahmin olunuyor. Altmış kilometre buut ve mesa
feden daha uzak bulunan yerleri rayici itibariyle, 
daha hafif, daha noksan addediyor. Bu suretle teadül 
esası bu maddede kayboluyor. Efendiler! Herhangi 
bir şimendifer güzergâhı olan bir şehir veya bir ka
sabaya 30, 40 kilometre mesafede bulunan yerler 
vardır ki buralarda buğdayın kıymeti beş kuruştur. 
Halbuki o şehirde yani istasyonunun bulunduğu yer
deki rayiç yirmi kuruştur, (işitmiyoruz sesleri) Efen
dim! Benim sesimi işitmeyen sabah borusunu da işit
mez. 

REİS — Efendim! Sükûnetle dinlersek daha iyi 
olur! 

AHMET SÜREYYA BEY (Devamla) — Binaena
leyh iskele, istasyon ve gümrüklerin bulunduğu mahal
ler rayici ile bu mahallerin hinterlandı addedilen alt
mış, altmış daha yüz yirmi kilometre kutrundaki bir 
daire dahilinde kalan yerlerin rayicini bir addetmek 
zannederim memleket dahilinde bulunan mahallerin 
ahvâli ticariyesini katiyyen tanımamak demektir. Bu, 
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esası madelete münafi olan noktayı ıslâha gayret eden I 
takririmin birinci fıkrasıdır. O da, iskele istasyon ve 
gümrüklere ister (60) kilometreye kadar olan mesa-
fat, ister bundan fazla olan mesafette bulunan bütün 
mahallerden, kastı ticaretle ve bittabi tüccaran tara
fından sevk ve naklolunacak zahairden ve daima za
hirelerin kendi mahalleri rayici üzerinden yüzde on 
nispetinde vergi alınmasının memlekette tatbikini, | 
temerküzünü gaye edindiğimiz hürriyet, bilhassa mü- I 
savat ve adalete daha muvafık bulduğum için diyo-
rumki; iskele, istasyon veya gümrüklerden imrar edi- I 
lecek mahsulâtı arziyeden mesafe farkı nazarı dikka
te alınmaksızın ve daima bu zahirelerin kendi ma
halleri belediyelerince tespit olunan kendi mahalleri I 
rayici üzerinden ve yüzde on nispetinde vergi ve re- I 
sim istiyfa olunur. (Hayır esleri) tstanbula taallûk I 
eden fıkra ise sarihtir takririm bundan ibarettir. I 
Kabulünü rica ederim. (Ret sesleri). 

REİS — Efendim! Ahmet Süreyya Beyin takri
rini bir kere daha okuyacağız. I 

(Ahmet Süreyya Beyin takriri tekrar okundu). I 
RElS — Efendim! Süreyya Beyin takririni na

zarı dikkate alanlar lütfen ellerini kaldırsın.. Nazarı 
dikkate almayanlar lütfen ellerini kaldırsın.. Nazarı 
dikkate alınmamıştır efendim. 

(Tekfurdağı Mebusu Faik Beyin takriri tekrar I 
okundu). 

(Aynı mahiyettedir reye konamaz sesleri). I 

FAİK BEY (Tekfurdağı) — Efendim! Hakkı tak
dir Riyaseti Celilenindir. Takdir buyururlar ve ben- I 
denize söz söylemeye lüzum yoktur, derler. Fakat I 
makamı riyaset bendenizi söz söylemeye davet ettiği I 
için ayrı telâkki ettiğini anlıyorum ve maksadımı I 
izah etmek istiyorum. I 

Efendim! Bu ikinci madde, bizim, aşarı kaldır- I 
mak üzere yaptığımız büyük bir hizmetin yanında, 
benim kanaatimce, küçük bir leke gibi kalıyor. Ben I 
çok arzu ediyorum ki, bu kanunu çıkarırken bu lekeden I 
de ari olarak çıkaralım. Heyeti Celilenin malûmudur ki 
bir kanunun bir maddesinde bir kaç tane ölçü ve bir kaç I 
tane nizam ele almak hiç de doğru birşey değildir. I 
Bilâkis bir devletin bütün kanunlarında aynı miza- I 
nın ele alınması ve muhafaza edilmesi lâzımdır. Bu I 
maddede bir kısım mahsulâtı arziye muayyen bir I 
mesafe dahilinden nakledildiği vakit bir hükme, o me- I 
safe haricindeki mahsulât başka bir hükme, ondan I 
sonrada herhangi bir yerden bir yere nakledilirse j 
edilsin, bir kısım mahsulâtı arziye de ayrı bir hük- I 
me tabi tutuluyor. Bir madde içinde ayrı ayrı üç 1 
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hüküm, ve üç mikyas, kabul etmek "zannedi'yorumki 
doğru bir şey değildir. Bundan başka büyük bir 
adaletsizliği de ihtiva etmektedir. Bir yer için bir is
keleye veya bir istasyona daha yakın bir mesafede 
bulunmak günah mıdır, ayıp mıdır ki, onun cezası 
olarak masarifi nakliyesinden de ayrıca bir vergi 
alalım? Eğer iskeleye istasyona yakın olduğundan 
dolayı fazla vergiye tabi tutmak istiyorsak, o halde 
iskele ve istasyonlarda oturanları da daha ağır ver
giye tabi tutalım. Bu sebepten teklifimin kablünü rica 
ediyorum. (Ret sesleri) (Reye konamaz, aynıdır ses
leri). 

BAŞVEKİL FETHİ BEY (İstanbul) — Aynı mahi
yettedir efendim. Reye konamaz. (Konamaz sesleri). 

REİS — Süreyya Beyin takriri gibidir. Reye vaz
etmiyorum. 

(Zonguldak Mebusu Rağıp Beyin takriri, tekrar 
okundu). 

(Ret sesleri). 
BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — 

Bunlar reddolundu efendim. Tekrar tekrar reye ko
narak vakit geçmesin!. 

REİS — Efendim! Ragıp Beyin takririni reyinize 
Vazediyorum. Nazarı dikkate alanlar lütfen ellerini 
kaldırsın... Nazarı dikkate almayanlar lütfen ellerini 
kaldırsın.. Nazarı dikkate alınmamıştır efendim. 

(İsparta Mebusu Mükerrem Beyin takriri okundu). 
Efendim! Mükerrem Beyin takririni reyinize vaz

ediyorum. (Anlaşılmadı tekrar okunsun sesleri). 
(Mükerrem Beyin takriri tekrar okundu). 

ZİRAAT ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR
RİRİ RAHMİ BEY (İzmir) — Öşüre tabi bulunan 
mahsulâtı arziye tabiriyle bütün mahsulâtı arziyenih 
buraya gelip alınacağı sarahaten zikrediliyor yalnız 
bundan mülhem olarak un, kırma, ve bulgurun istis
nası doğru olmayacağı, Aşar Kanununda mezkûr 
olmadığı için, bunun esbabı mucibede zikri lüzumu
nu Maliye Vekili Beyefendi söylemişlerdi. Şimdi ben
deniz diyorum ki, böyle mamulât gibi çok şümullü 
ve etraflı kelimeyi vazederek memurları da müşkül 
mevkie sokmaktan ve bunları lalettayin mamul eşyaya 
teşmil etmektense un, bulgur ve kırma demek daha 
muvafıktır. Bu üçüncü ilâvesine Encümen de muvafa
kat ediyor. Bendeniz maddenin bu , suretle tadilini 
teklif ediyorum: Mahsulâtı arziye ile un, kırma ve bul
gurdan ilh..) . - : ; :•••• i.:-": 

RAGIP BEY "(Kütahya) — Suâlim var Reis Bey. 
REİS — Rica ederim efendim. Müzakere- açma

dık. Encümen noktaı nazarını bildirmiştir. O kadar! ; 
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RAGIP BEY (Kütahya) — Bir noktaı nazar der-
meyan buyurdular. Buna karşı söz istiyorum. Sual ka
bul etmediler. 

REİS — Müzakere açmıyoruz efendim. Müzake
re kâfi görülmüştür. (Reye sesleri) 

(İsparta Mebusu Mükerrem Beyin takriri tekrar 
okundu). 

BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — En
cümeninin teklifini reye koyun. -

RAHMİ BEY (İzmir) — Encümenin teklifini 
arz ettim, mahsulâtı arziye ile un, kırma, bulgurun 
mahallî rayiçleri üzerinden o suretle.. 

REİS — Efendim! Aynı mealde bir takrir daha 
vardır. O zaman izah buyurursunuz. Nazarı dikkate 
alanlar el akldırsın... Nazarı dikkate almayanlar el 
kaldırsın.. (Hangisine eefndim sesleri) Mükerrem Be
yin takririni, nazarı dikkate almayanlar el kaldırsın.. 
Reddedilmiştir. 

(Naim Hazım Efendinin takriri tekrar okundu.) 
NAİM HAZIM EFENDİ (Konya) — Efendim! 

Tam bir vuzuh vardır. Encümen de kabul ediyor (işi
temiyoruz sesleri). 

RAHMİ BEY (İzmir) — İştirak ederiz. 
REİS — Pekâlâ, Encümen istiyor göndereceğiz. 

(Hayır sesleri) Encümen istiyor mu bunu? Encümen 
ne şekilde tashihini istiyorsa izah etsin. 

RAHMİ BEY (İzmir) — Efendim! Naim Beyin 
teklifi veçhile «imrar edilecek yaş meyve ve sebze 
herhangi vasaitle gelirse gelsin, ancak imrar edile
cek resimler ile» (kabul sesleri) Ancak imrar edile
cek kaydiyle. 

(Erzurum Mebusu Ziyaettin Efendinin takriri tek
rar okundu). 

REİS — Efendim! Encümenin bu takrir için bir 
mütalâası var mı? 

RAHMİ BEY (izmir) — İmrar edilecek kaydı 
kâfidir, başka şeye lüzum yoktur efendim. 

REİS — Reye arz ediyorum efendim. Nazarı dik
kate alanlar el kaldırsın.. Nazarı dikkate almayanlar 
el kaldırsın.. Nazarı dikkate alınmamıştır efendim. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Bunun reddi demek 
yani istasyon ve iskeleler haricinde alınmayacak de
mek değildin (Yok, yok sesleri). 

(İzmit Mebusu ibrahim Süreyya ve Saffet Beylerin 
takriri tekrar okundu). 

(Hayır sesleri) 
İBRAHİM SÜREYYA BEY (İzmit) — Müsaade 

fcuyuruHBZ bendeniz arz edeyim de siz kabul etme
yin. îznıit dahilinde iki mahal vardır: Birisi Gebze; 

I Üsküdara tabidir, diğeri Karamürsel; Kocaeline tabi
dir. İkisinin mesafesi yekdiğerinden farklı değildir. 

I İkisi de meyva nakleder. Birisi meyvasını istanbul'a 
nakledecek, ondan resim alınmayacak, diğerinden 

I resim alınacak. Bu nasıl olur? Bura halkı Yunan, iş-
j galinden mutazarrır olmuştur. Kabul edilirse her iki

sinden de resim alınmasın. Birinden alınıp diğerinden 
I alınmamak muvafık değildir. Ahaliye zulüm olur. Bun-
I da mantık yoktur. (Gürültüler). 
I REİS — Efendim! Takrir okundu. Kendileri de 
1 izahat verdiler. Reye arz ediyorum. 
I RAHMİ BEY (İzmir) — «Ancak imrar edilecek 
j yaş meyva ve sebzenin istasyon ve iskelelere şümulü 
1 olup olmadığı hakkında tereddüt edecek arkadaşları-
I mız vardır. Zaten maksadımız yukardaki cümlenin 
1 mabadi olduğu için bunu zimnen mezkûr addediyoruz 
i ve sarahaten arz ediyorum ki, yaş meyva ve seb-
I zelerin de şimendifer istasyon ve iskelelerden imrarı 
I zamanında resmi mezkûre tabidir. 

i (İstanbul Mebusu Hüseyin Rauf Beyin takriri 
1 tekrar okundu). 
1 (Ret sesleri). 
I REİS — Nazarı dikkate alanlar el kaldırsın.. Al-
I mayanlar el kaldırsın.. Nazarı dikkate alınmamıştır. 
I (Edirne Mebusu Hüseyin Rıfkı Beyin takriri tekrar 
I okundu.) 

BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — Mü-
1 saade buyurur musunuz? Bu maddeye müteallik bir 
1 çok takrirler vardır. (Ancak) fıkrai istisnaiyesine dair 
I müteaddit takrirler de vardır. Onlar tasnif edildikten 
i sonra reye konmak lâzım gelir. Mamulâta dair de 
I takrirler vardır. Bir defa o reye konur sonra diğer 
j meseleler reye vazolunur. 
I REİS — Efendim! Filhakika takrirler müteaddittir. 

I BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (Devamla) — Tas-
1 nif edildikten sonra cümlesinin bir arada reye konul-
] ması lâzımdır. (Hüseyin Rıfkı Beyin takriri tekrar 
1 okundu). 
I HÜSEYİN RIFKI BEY (Edirne) — Efendim! 
I Takririm gayet zahir bir hakka, mahsulâtı dahiliyemizi 
| himayeye istinat ediyor. Tasavvur ediniz, izmir ve İs-
1 tanbul gibi yerlere yiyeceğimiz unlar Amerikadan ge-
1 liyor. Yediğimiz ekmeğin mevadı iptidaiyesi.. 
j HASAN FEHMİ EFENDİ (Kastamonu) — Gel-
1 meyecek. 
I HÜSEYİN RIFKI BEY (Devamla) — Şimdi efen-
1 dim! Faraza istasyonlar üzerinde Konya da şurada 
I burada Eskişehirde vesaire fabrikalarımız var. Buğ-
\ day bu fabrikalardan un olarak gelirse tekrar un üze-
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rinden re$im alınır. Bu ne demektir?- Sanayii dahiliye 
inkişaf etmesin, dışardan, şuradan, buradan un gel
sin, bu unlar mahsulâtı dahiliyemize daha suhuletle 
rekabet edebilsin. Bu demek değil midir? 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Maddei 
asliyesinden.. 

HÜSEYİN RIFKI BEY (Devamla) — Evet, mad
dei asliyesinden, binaenaleyh teklifim bunlardan resim ; 
alınacaksa sanayii dahiliyemizi tahrip etmiyecek şe
kilde, yani maddei asliye üzerinden resim alınmasıdır. 
Sonra kanuna ithalini Encümen ve Maliye Vekili 
esâs itibariyle kabul buyuruyor. Ondan sonraki şek
lini tayin de Encümene aittir. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — Hüseyin Rıfkı Beyin teklifinin ta
hakkukunun imkânı yoktur. Bir değirmene, bir fab
rikaya bir memur koyduğum zaman da diyecek ki 
hayır, ben unumu bu şehir içinde satacağım, şimen
diferle bir yere göndermiyeceğim. O vakit ne yapa
cağız? Ondan sonra yok yüzde sekseni mi, yüzde 
seksen beşi mi, yüzde doksanı mı buğdaydır? Daima 
ihtilâf halinde kalacaktır. Ziraat Encümeni bu mad
deyi kaldırırken bu memurin ile zürra ahali arasındaki 
ihtilâfatı menetmek için bunu vazetmiştir. Binaena
leyh kabiliyeti tatbikiyesi olmayan birşeyi kabul ede
meyiz. 

HÜSEYİN RIFKI BEY (Edirne) — Vasatı bir-
şey kabul ediniz. 

REİS — Efendim! Aynı mealde dört takrir vardır. 

RAGIP BEY (Kütahya) — Efendim! Bendenizin 
bir takririm vardır. Lütfen söz verin. 

REİS — Takririnizi okuyalım da, ondan sonra. 

Riyasete 
Maddeye «Un, kırma ve bulgurun ücreti tahniye 

ve imaliyesi badettenzil, mevadı iptidaiyesi üzerinden» 
şeklinde bir fıkra ilâvesini teklif ederim. 

. Kütahya 
Mehmet Ragıp 

RAGIP BEY (Kütahya) — Efendim! Müsaade 
buyurunuz takririmi izah edeyim. Hükümet kendisi 
için müşkül olan bir noktayı izale için Anadolunun 
bütün memleketler için... 

FAİK BEY (Tekirdağı) — Rumeli de var. 
RAGIP BEY (Devamla) — Memleketi için vaci-

bülhirnaye olan birtakım müessesat himayeden mah
rum edilmiştir. (Ne gibi sesleri) arz edeyim efen
dim. Ticarette yüz de on çok mühim birşeydir. Tica-
careti dahiliyeden Hükümet, Anadolu dahilinde bu

lunan fabrikalardan yüzde ori öşür ve resim alıyor 
demektir, -İstanbul'da Kozmeto fabrikası cayır cayır 
işleyecektir. Anadoludaki fabrikalardan bir dirhem un 
gidemiyecektir. Niçin? Çünkü Hükümetçe tahakkuku 
müşkülmüş!.. 

Efendiler! Hükümet vazifesini ifa etsin. Hidematı 
Umumiyede kendisine her türlü salâhiyet verilmiştir. 
Memurlarını -gönderir, kontrol ettirir, herşeyi yapar. 
Fakat Anadolunun dahilinde de fabrikalar yapılmak 
ve Anadolunun içinden buğday olarak değil, kami
len un olarak getirmek hem hükümetin ve hem mil
letin menafii âliyesi icabındandır. Binaenaleyh çok 
rica ederim, Anadolu fabrikalarına da bir hakkı hi
maye konsun. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — Gidecek olan unlardan resim alın
mayacak mı? Öyle mi zannediyorlar? Her halde yük
lendiği zamanda ne yüklenirse onun resmini alacağız. 

REİS — Efendim! Dört takrir var. Aynı mealde
dir. Yalnız bazı takrirlerde var. Konserve ve emsali 
hakkında. 

(Gaziayıntap Mebusu Ahmet Remzi Beyin takriri 
tekrar okundu). 

(Konya Mebusu Mustafa Fevzi Efendinin takriri 
tekrar okundu). 

REİS •->- Efendim! Hüseyin Rıfkı Beyin de un ve 
bulgur hakkında takriri var ki esas itibariyle bu da 
aynı mealdedir. (O ayrı sesleri). 

(Kütahya Mebusu Ragıp Beyin takriri, tekrar 
okundu). 

REİS — Efendim! Nazarı itibare alanlar lütfen 
el kaldırsın.. Nazarı dikkate almayanlar el kaldırsın.. 
Nazarı itibare alınmadı. 

TEVFİK FİKRET BEY (Konya) — Nasıl alın
madı efendim? Tekrar reye vazedin beş kişi ayakta
yız. (Tekrar okunsun sesleri.) 

(Kütahya Mebusu Ragıp Beyin takriri tekrar 
okundu). 

REİS — Efendim! Takriri nazarı dikkate alanlar 
lütfen ayağa kalksın! Nazarı dikkate almayanlar lüt
fen ayağa kalksın.. Nazarı dikkate alınmamıştır efen
dim. 

(Gaziayıntap Mebusu Remzi Beyin takriri tekrar 
okundu). 

AHMET REMZİ BEY (Gaziayıntap) — Efen
dim! Encümeninin teklifine iştirak ediyorum. Bu tek
lifim Encümenin teklifiyle beraber reye konsun. 

RAHMİ BEY (İzmir) — Efendim! Takrirdeki 
(ki) tabiri şümulü ifade ettiği için mahsulâtı arziye 
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ile un ve kırma ve bulgurun mahalleri rayici üze
rinden,. yani (ki) yok. Un ve kırma ve bulgurun. 

REİS — Efendim! Encümen bunu nazarı dikkate 
alıyor. Bunu Encümene verelim. (Reye sesleri) Pekâlâ, 
reye vazedeyim. 

Kabul edenler ellerini kaldırsın.. Kabul etmeyen
ler ellerini kaldırsın.. Nazarı dikkate alınmıştır, (ki ta
biri yok sesleri). 

(Konya Mebusu Mustafa Feyzi Efendinin takriri 
tekrar okundu). 

REtS — Efendim! Bu da aynı mealdedir. Mama
fih reye koyuyorum. Nazarı dikkate alanlar lütfen el 
kaldırsın.. Nazarı dikkate almayanlar lütfen el kal
dırsın.. Nazarı dikkate alınmamıştır efendim. 

(Edirne Mebusu Hüseyin Rıfkı Beyin takriri tek
rar okundu.) 

(Reddettik ya sesleri). 
HÜSEYİN RIFKI BEY (Edirne) — Efendim! 

Bu başka meseledir. Maddenin başında; «iskele veya 
istasyona altmış kilometre mesafe..» deniyor. Ben
deniz bunu (o reddolundu sesleri, gürültüler.) 

REİS — Efendim! Hüseyin Rıfkı Beyefendi bu 
takririn reddedilen takrirle aynı mealde olmadığını 
iddia ediyorlar. (İddia ediyor olur mu sesleri). 

HALİS TURGUT BEY (Sivas) — Efendim! İd
dia ile olur mu? Bunu takdir edecek makamı riya
settir. Rica ederim, takrir sahibi noktaı nazarım şu
dur diyemez. 

HÜSEYİN RIFKI BEY (Edirne) — Efendim! 
İki tane takririm var. Birisi bulgur ve emsali hakkın
da, diğeri de mesafenin tahdidi hakkındadır. (İşte red
dedildi sesleri. )Ben işitmedim. 

(Kırklareli Mebusu Doktor Fuat Beyin takriri 
tekrar okundu.) 

(O da reddedildi sesleri) (kadar kelimesine kadar 
Encümen kabul etmiştir sesleri). 

(Saruhan Mebusu Reşat Beyin takriri tekrar 
okundu). 

(Maddeye taalluku yoktur sesleri). 

REŞAT BEY (Saruhan) — Efendim! Takririmi 
izah edeceğim. Efendiler! Maddenin esasında bende
niz Ziraat Encümeninin teklifine taraftarım ve Ziraat 
Encümeniyle hemfikirim. Ona itirazım yoktur. Fakat 
bu ikinci madde münasebetiyle Maliye Vekili muhte
remi ve Başvekil Fethi Beyefendi hazretleri tarafın

dan bir mesele mevzubahis olmuştur. Ondan dolayı o 
takririmi verdim. (Olamaz, alâkası yoktur sesleri). 

ZAMİR BEY (Adana) — Efendim! Bununla alâ
kası yoktur. Ayrıca teklif edersiniz. 

REŞAT BEY (Saruhan) — O halde Heyeti Cehle 
tasvip buyurursa yarından itibaren ilk mevzubahis 
edilecek bütçede bu maruzatımı arz ederim. 

REİS — Takrirlerinizin reye konmasında ısrar 
ediyor musunuz, yoksa takririnizi geri mi aldınız? 

REŞAT BEY (Saruhan) — Efendim! Heyeti Celi-
leden aldığım ilham veçhile ilk bütçe müzakeresinde 
bu maruzatımı arz etmek üzere takririmi geri alıyo
rum. (Takririni geri aldı sesleri). 

(Edirne Mebusu Hüseyin Rıfkı Beyin takriri tek
rar okundu) (bir madde için kaç takrir veriliyor ses
leri) (ret sadaları, gürültüler). 

REİS — Efendim! Hüseyin Beyin bu iskele veya 
istasyonlar hakkındaki takririni de reyinize arz edi
yorum. (Reddedildi sesleri) Kabul edenler lütfen el 
kaldırsın.. Kabul etmeyenler el kaldırsın.. Nazarı iti
bare alınmamıştır efendim. 

ZAMİR BEY (Adana) — Esasen reye konmaya 
hacet yoktu. 

(Çanakkale Mebusu Şükrü Beyin takriri tekrar 
okundu.) 

REİS — Efendim! Aynı mealdeki teklifler red
dedildiği için bunu da reye koymuyorum. 

(Bozok Mebusu Süleyman Sırrı Beyin Takriri tek
rar okundu). 

(Tadilâtla beraber kabul sesleri). 

REİS — Efendim! Bu takrir maddenin reye kon
ması şeklindedir. Şimdi nazarı itibare alınan takrirlere 
göre tadil edilen ikinci madde okunacaktır: 

Madde 2. — İskele ve istasyonlara altmış kilomet
reye kadar mesafeden getirilip imrar edilecek olan ve 
şimdiye kadar öşre tabi bulunan mahsulâtı arziyeden 
sevkedildiği iskele ve istasyon rayici ve daha uzak me
safelerden getirilerek iskele ve istasyon veya gümrük
lerden imrar edilecek olan mahsulâtı arziye ile un, 
kırma ve bulgurdan mahalleri rayici üzerinden mahal
lindeki fiyatının yüzde onu nispetinde vergi alınır. 
Ancak imrar edilecek yaş meyva ve yaş sebze herhangi 
mesafeden gelirse gelsin istihsal olunduğu mahal ra
yicine göre vergiye tabidir. İstanbul, Beyoğlu, Üskü
dar vilâyetlerine mülhak kaza, nahiye ve kuradan 
mezkûr vilâyetlere herhangi vasıta ile nakledilecek yaş 
meyva ve sebzeden vergi alınmaz (kabul sesleri). 
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REİS — Efendim! Madde bu şekle girmiştir. (Re-,....„ edenler lütfen el kaldırsın.. Kabul etmeyenler el kal-
ye koyunuz sesleri) (ibare hatası var sesleri) Efendim! dırsm.. Madde bu şekilde kabul edilmiştir. 
İbare tashihine ait teklif var. (Bilâhare sesleri) Pekâ- On dakika teneffüs için celseyi tatil ediyorum. 
lâ bilâhare. Efendim! Bu maddeyi bu şekilde kabul Hitamı celse saat: 4,35 

İKİNCİ CELSE 

Bedi Müzakeratf saat: 4,55 

REİS : Kâzım Paşa 

KÂTİPLER: Ragıp Bey Zonguldak)* Talât Bey (Kângırı) 
I * 

REİS — Celseyi açıyorum. 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

2. — İstanbul'dan pasaportsuz veyahut ecnebi pa-
saportuyle memleket haricine firar ile badehu avdet 
eden bazı Rum ve Ermenilere mütedair tahkikat neti
cesi hakkında Memurin Muhakemat Encümeni maz
batası. 

REİS — Bu hususta bir de takrir vardır. Okuna
cak. 

Riyaseti Celileye 
Muhakemat Encümeni raporunun gerek bu husus

ta neşredilen nihayetsiz dedikoduların refi, gerek hay
siyeti âcizanemin taarruzdan vikayesi noktai nazarın
dan müstacelen ve derhal müzakeresini rica eder ve 
ricamın kabulünü Büyük Millet Meclisinin şimdi ada-
letperverisinden niyaz ve istirham ederim efendim. 

Kütahya Mebusu 
Ferit 

FERİT BEY (Kütahya) — Reis Bey! Söz istiyo
rum. 

REİS — Takririni izah edecektir. 
FERİT BEY (Kütahya) — Muhterem arkadaşlar! 

Bu mesele memleketimizde bir seneden beri sürüklenen 
dedikodu halinde devam ettiği Heyeti Âliyenizin ma
lumudur. Bu vaziyet ne menafii memleket noktai na
zarında idamesi caiz olabilecek bir meseledir, ne de 

bu âciz arkadaşınızın haysiyeti şahsiyesi noktasından 
idamesi caiz olabilecek- bir vaziyettir. Malumu âliniz 
bu husustaki dedikodular; hak Ve hakikatin tamamen 
hilafı olmak üzere tamamen şahsı âciziyi mevzubahis 
etmiştir. Binaenaleyh Heyeti Celilenizden son derece 
rica ederim, gerek memleketimiz noktai nazarından ve 
gerekse bu aciz arkadaşınızın menfaati noktai nazarın
dan bunun müzakeresini tacil buyurunuz ve mümkün
se bu celsede bu müzakereyi lütfediniz. 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Aşar Kanu
nundan sonra, bugün. 

REİS — Efendim! Reyinize arz edeceğim. Müsta
celen ve derhal müzakeresini kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Muazzam bir 
inkılâba uğrayan Aşar meselesinden sonra müzakere 
edelim. 

REİS — Takdimen ve müstacelen şimdi müzakere
si kabul edilmiştir. Niçin böyle müdahale ediyorsu
nuz? 

Efendim! Hafi celse teklifi vardır. Samiinin salonu 
tahliye etmelerini rica ederim. 

Hitamı Celse; Saat: 5,00 
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Üçüncü Celse hafidir. 

DÖRDÜNCÜ CELSE 

Bedi Miizakerat; Saat: 6,23 

REİS: Kâzım Paşa 

KÂTİPLER : Hakkı Bey (Van), Ragıp Bey (Zonguldak) 

REİS — Efendim! Celse alenidir. Yarın saat biride içtima etmek üzere celseyi tatil ediyorum. 
Hitamı miizakerat; Saat: 6,25 

)>C4« 
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MEVRUT (1/505) NUMARALI KANUN LÂYİHASINA MÜTEDAİR ZİRAAT ENCÜMENİ 

MAZBATASI (1) 

Mahsulâtı Arziye- hakkında Heyeti Umumiyeden 
Encümenimize müvavvel lâyihai kanuniye Mâliye ve 
Ziraat Vekillerinin huzuriyle tetkik olundu. 

Hiçbir esası ilmî ve İktisâdiye istinat etmeyip, ka
dimden beri ziraatimizin inkişafına ve kudreti istftı-
saliyerftizin artmasına en büyük engel Olan Aşar Ver
gisinin izale maksadıyle târâfı hükümetten tanzim ve 
Kavânini Mâliye ve Muvazenei Mâliye Encümenle
rince cüzî tadilâtla Heyeti Umumiyeye sevkolunan lâ
yihai kanuniyeyi Encümenimiz de şayanı teşekkür bir 
hatvei halâs ve terakki addetmiş -ise de, gayei asliye 
daha cezrî adımlarla vusul imkânını düşünerek lâyi
hada mühim bazı tadilât icra eylemiştir. 

Gayemizi, zürranm kazaflcı nispetinde bir arazi 
vergisi olarak tespit etmekteyiz. Fakat bu hedefe vu
sul için arazinin hudut ve hukukunu bilhassa (11) se
nelik hercümerciden mutahassıl teşevvüşü hazırdan 
kurtarılarak vesaiki fenniye ve sahihaya istinat eyle
mesi ve arazi kıymetleriyle, kuvvei inbatiye ve istih-
saliyesinin ve hasılat kıymetlerinin tâyin Ve bu esas
lara ve mevkii coğrafî ve iktisadî icabatına göre ta
karrür ettirilecek hasılatı safiye üzerinden emsali ka
zanç vergileri gibi bir nispeti âdile dairesinde arazi 
üzerine daimî bir vergi tarhı lâzımdır ki, bu netice
nin husulü epeyce mesâi sarfına ve zaman geçmesine 
mütevakkıftır. Varidatının bir kısmı azimi aşardan 
ibaret olan bir memlekette bu resmin uzun zaman için 
refolunamayacağıhı iddia edenlerin davalarında mü
balağa olmakla beraber bazı mühim hakikatler de yok 
değildir. 

Mamafih Türk çiftçisinin bu belediyeden halâsını 
gaye edinen Büyük Millet Meclisi. Ve onun hükümeti 
halaskar adımını atmakta tereddüt etmemiştir. Ziraat 
Encümeni tahrir heyetlerinin beş altı senelik mesa
isi neticesinde milletin bu zalmi vergiden tamamen 
kurtulacağına kanidir ve bu kuvvetli kanaatiyledir ki 
aşar hasılatı zaten az ve vesâiti nakliyesi bulunmayan 
memleketlerimiz için 1341 senesi Martından itibaren 
aşarı tamamen ilg etmeyi kabul etmiştir. Ziraat ve 
Maliye Vekillerini bu baptaki varidat noksanını telâ
fi için sevkeden hizmetlerini Encümenimiz şükranla 
yadetmeyi bir vazife bilir. 

(1) Evveliyatı evvelce tab ve elli ikinci içtima 
zaptının sonuna raptedilmiştir. 

Bilvasıta alınmakta olan vergilerimizden taham
mülü olanlarından resmî damga, yünlü ve pamuklu 
mensucat ve tuza cüzî miktarda yapılacak zammiyat-
la (3,5 milyona karip olan bu açığın kapatılacağı bil-
hesap anlaşılmış olduğundan, ayrı bir teklifi kanunî 
ile bu zammiyatın kabulünü istirham eyleyeceğiz. 
Aşardan yani en iptidaî bir vergi şeklinden en müte
kâmil bir vergiye yani arazi vergisine geçebilmek 
için muvâkkat mahiyette kanunlarla bir devri istiha
le geçirmek ve tedrici bir hattı hareket takip etmek 
zaruretindeyiz. Çünkü aşarı olduğu gibi ipka en mü
him mesnet ve müttekâyı iktisadımız olan ziraatın 
inkişafına mani olduğu gibi tamamen refi ile yerine 
aşarın temin ettiği varidat kadar veya ona yakın bir 
miktarın temini muhal olduğundan, bittabi mütevas-
sıt eşkâli halliye aramak lâzım. Garbin nazarî düstur-
larıyle aynen âmil olamayız. Çünkü memleketimizin 
vaziyeti maliye ve bünyei iktisadiyesi onlara benze
mez. O halde hattı hareketimiz tavazzuh ediyor. Ka
zanç nispetinde arazi vergisine doğru yürürken evve-
len usulü iltizamın tevlit ettiği tahakkümü halkın üze
rinden ref ile varidatı hazinenin vesilei intifa olması
nı ve bir çok takyidât ve suiistimalâta mani olmak. 

Saniyen : ihracat imkânsızlığı yüzünden zaten eki
lip biçilmeyen ve medarı servet olmaktan ziyade an
cak ve ancak çoluk ve çocuğunun yemekliğini temin
den başka faydası olmayan ve varidatı öşrüyesi umum 
hasılatı öşrüyenin onda birini tutmayan bütün vasatî 
ve şarkî Anadolumuz zürraın mahsulâtı ziraiyesin-
den hiç öşür almamak. Yalnız Arazi Vergisini ted
ricen haddi makulüne iblağ eylemek. 

Salisen : Garp ve garbı vüsta vilâyetlerimizde istih
sal olunup gerek dahilde ve gerek hariçte sarf olu
nan bütün mahsulâtı arziye resimlerinin yüzde bir 
miktarını her sene muntazaman tenkis ve Arazi Ver
gisi bu varidatla tekabül ettiği zaman da tamamen 
reffetmek. 

Rabiân : Kadastro netayicini beklemeyerek her 
sene tahriri adi. heyetleri miktarını teksir ile arazi ve 
kazanç vergisini bütün Türkiye'de ve az zamanda 
zürraın yegâne vergisi haline getirmek. 

Teklifi kânünî hakkında Hükümet ve Encümen
lerin yazdıkları erbabı mueibesinde etraflı malûmatı 
ilmiye ve istatistikiye mevcut olduğu gibi, aşar ve 
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arazi vergilerinin vaziyeti hazırası cümlece malûm 
bulunduğundan maddeler üzerindeki tadilâtımızın es
babını arz eyliyoruz. 

Kanunun sernamesi her iki Encümence (Mahsulâ
tı Arziye Vergisi Kanunu) şeklinde tadil olunmuştur. 
Halbuki kanun yalnız mahsulâtı arziye vergilerinden 
bahis olmayıp arazi vergisi hakkında da ahkâmı ih
tiva etmekte bulunduğundan, Hükümetin teklifi olan 
(Aşarın ilgası ile yerine ikame edilecek vergiler hak
kında kanun) sernamesi kabul edilmiştir. 

Birinci Madde : (Aşar usulü mülgadır. 1341 senei 
maliyesi iptidasından itibaren arazi ve mahsulâtı arzi-
yeden işbu kanuna tevfikan vergi alınır.) şeklinde ka
bul edilmiştir. 

İkinci Madde : Kavanini Maliye ve Muvazenei 
Maliye Encümenlerinin ikinci maddeleri tamamen tay
yedilmiş ve 3, 4, 5 nci maddeleri ikinci madde ola
rak tadil en kabul edilmiştir. Çarşı ve pazar yerlerin
de fıkârayı halkın ihtiyacatı için satılacak mahsulât
tan öşür almak hazineye mühim bir varidat temin et
meyeceği gibi öşrün tahsilindeki müşkülâtı azime ve 
masrafın fazlalığı bu maddenin tayyı lüzumunu teza
hür ettirmiştir. Köylülerimiz yaş ve kuru sebze ve 
meyvalarryie hububatından cüzi miktarlarını' her 
hafta heybe vesair kaplarına koyarak pazar yerlerine 
götürürler. Bunların miktarı binleri tecavüz eder. Bu 
kadar kesif bir halkın muhtelif riamlardâki eşyala
rından öşür almaya kalkmak bu fukarayı zürraı pazar
da malını satamamak ve resim vermek için günlerce 
beklemek ıztırarında bırakır. Kabiliyeti tatbikiyesi ol
mayan bir şekli istiyfadır. Halkı aşar beliyesinden 
kurtaralım derken daha feci ve muzdarip vaziyetlere 
maruz bırakmış olacağız. Buna mahal bırakmamak 
için maddenin tayyı ile yerine bilvasıta bir vergi ika
mesini Encümenimiz muvafık görmüş ve olveçhile ay
rı bir teklifi kanuniyi Heyeti Celileye takdim eyle
miştir. Vakıa bir teklifin refiyle diğerinin ikamesi yi
ne halka tahmil edilmiş olduğuna göre zahiren esaslı 
bir fark görülemernesi de mülâhaza olunabilirse de, 
bilvasıta verginin hem cüziyeti ve hem gayrı mahsus 
bir şekilde istiyfası karşısında 'bugünkü tahripkâr 
öşür mukayese olunursa herhalde halk ve zürra lehi
ne hayırlı 'bir iş yapılmış olduğuna ve .aşarın ilgasını 
'bir • lâfız mahiyetinden çıkarıp hakikati hale kalbet-
tjğimize kaniiz. Kaldı ki, bu derece mazharı teşvik 
ve himaye olan zürra, var kuvvetiyle tezyidi istihsalâ-
ta çalışacağından, memlekette tedrici bir bolluk ye 
ucuzluk peyda olacak ve ihracatın ve arazi kısmının 

tezayüdüde varidatı Hazineyi masrafsız bir surette 
arttırmaya medar olacağı da şüphesizdir. 

En 'büyük müstehlik şehrimiz olan ve bütün mü 
varidatı deniz ve şimendiferle temin olunan ve bina-

, enaleyh daima rüsumu verilmiş mahsulâtı istihlâk 
mecburiyetinde kalan ve şehremanetince istiyfa edi
len oktruva ile es'arı zaten haddinden fazla yüksel
miş ve fukarayı halkı ve itam ve eramili ve malû-
lin vesair eshabı ihtiyacı pek kesir olan İstanbul'un 
fukara gıdası olan yaş sebze ve meyvalarını ve mu-
hitindeki müstahsiller menafii ile bunlara ait arazi
nin memuriyetini teminen vergiden istisnası kabul 
edilmiş ve maddeye ol veçhile bir fıkra ilâve olun
muştur. 

Öşre tabi mahsulâtı arziyenin esamisini mübeyyin 
liste dercinde bir fayda melhuz olmayıp şimdiye ka
dar öşre tabi mahsulâtı arziye tabiri maksadı ifade
ye kâfi görülmüş ise de bir çok mahallerde zahire, 
un ve bulgur haline ifrağ olunarak sevkolunmakta bu
lunduğundan ve mülga aşar nizamnamesi mucibince 
un ve bulgur öşre tâbi bulunmadığından, öşre tabi 
mahsulâtı arziye tabirinde un ve bulgurun da dahil 
bulunduğunu Encümen sureti mahsusada tasrihi lâ-
zimeden. addetmiştir. 

Madde 3. :— Bu bapta Kavanini Maliye Encüme
ninin noktai nazarı vergi nispeti itibariyle kabul edil
miştir. Çünkü bu mahsulât resmi piyasa, borsa, fab
rika gibi mahallerde alınmakta ve bittabi masarifi 
nakliye istihsal fiyatı üzerine zammolunmakta ve 
bundan müstahsiller diğer mahsulâtı arziye müstah
sillerine nispetle fazla masrafa katlanmak mevkiinde 
kaldıklarından resim nispetinin yüzde sekize tenzili 
muvafıkı madelet görülmüş olduğu gibi bu mahsulât 
ihracat emtiamızdan olup kambiyomuza müessir ol
maları bilhassa muhtacı teşvik ve himaye bulunma
ları noktai nazarı da bu nispetin kabulüne saik ol
muştur. 

Kuş yeminin ilâvesi bu maddenin dahilde sarfo-
lunmayıp münhasıran memaliki ecnebiyeye ihraç 
olunan mahsulât meyanında bulunmasından mütevel
littir. ' 

Madde 4. — Muvazenei Maliye Encümeninin tek
lifi veçhile kabul edilmiş olup yalnız idarei hususi-
yelerin. deruhte ettiği hidematm ehemmiyetini ve 
varidatlarının zaten kifayetsizliği hesabiyle mezkûr 
idareleri daha müşkül bir vaziyette ilka etmemek fik
riyle sekiz de iki nispeti üçe iblağ ve bu üçün de sü-
lüsânı yerine üç rubu idarei hususiyelere ve bir ru
hunun da Ziraat Bankasına terki kabul edilmiştir. 
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Madde 5. — Muvazenei Maliye Encümeninin tek
lifi esas itibariyle kabul edilmiş ise de nihayetine bir 
de (C) fıkrası ilâvesine ihtiyaç görülmüştür. 

Ahvali Harbiye sebebiyle ahalisi tenakus etmiş 
olan mahallerdeki bilhassa araziyi vesıa ashabı işbu 
zemaimden bittabi müteessir olacaklar ise de zaten 
haiz oldukları hukuk icabı olarak her zaman dairei 
aidesine .müracaatla usulü mevzua dairesinde arazi 
kıymetlerini tashih ve vergilerini ona göre tadil etti
rebilirler. 

Bu gibi istisnaî vaziyetlere rağmen 'bütçe açığını 
kapatmak için başka bir çarei hal bulunamadığı ci
hetle bu şeklin kabulünde Encümen muztar kalmıştır. 

6, 7, 8, 9, 10, 11 nci maddeler Muvazenei Ma
liye Encümeninin teklifi veçhile kabul edilmiştir. 
Ancak yedinci madde ve mevzu bahis olan ve mü
sakkafat kanunu mucibince bin de on vergiye tabi 
bulunan avlu ve bahçe fazlaları vergisi üzerinde tat
bikatta bazı hatiatın vukua gelmekte olduğu ve bun
lardan aşar vergisi alınmamak lâzım geldiği halde 
muhtelif vesilelerle bu mahaller mahsulâtından öşür 
alındığı Encümenimize bildirildiğinden Maliye Ve
kâletinin bu gibi ahvale mani olacak tedabir ittihaz 
etmesi lâzımedendir. 

Maddei muvakkate de (öşürü verilmiş olan) cüm
lesi ilâve olunmuştur. Çünkü pamuk, tütün gibi ba
zı mahsulâtımız meyanmda öşürü verilmemiş bulu
nanları henüz mevcut olduğundan olveçhile tadil ve 
kanun lâyihası Heyeti Celiîeye takdim olunmuştur. 
Ziraat Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Edirne izmir 
Faik Rahmi 

Aza 
Zonguldak 
Yusuf Ziya 

Aza 
Kozan 

Ali Sadi 

Aza 
Maraş 

Abdülkadir 

Zeytinyağından maada mahsulât esbabını ihtiya-
caîı zatiyesi ve sarfiyatı mahalliyesi öşür mukabili 
vergiden muaf tutulduğu halde zeytinyağı müstah
silleri bundan mahrum edildiği gibi zeytinyağının aşarı 
şimdiye kadar hini tasride dane üzerinden istiyfa edi-
legolmişkcn, Encümeni âlice bu kere yağ üzerinden 
alınması takarrür etmesi neticesinde alınacak vergiye 
yüz de on iki buçuk masarifi tasiriye zammı ve ayrı
ca zeytinlik arazi vergilerinin de sekiz misline iblâğı 

müstahsillerin mükellefiyetini tahammülsüz bir hale 
koyduğundan ikinci maddeye muhalifim. 

Biga 
Mehmet 

Aza Aza 
Çorum Maraş 

İsmail Kemal Tahsin 
Aza Aza 

Erzincan Mardin 
Hikmet Necip 

Ziraat Encümeninin teklifi 

Aşarın ilgasıyle yerine ikame edilecek vergi hak
kında kanun. 

Madde 1. — Aşar usulü mülgadır. 1341 senei ma
liyesinden itibaren arazi ve mahsulâtı arziyeden işbu 
kanuna tevfikan vergi alınır. 

Madde 2. — İskele ve istasyonlara altmış kilomet
re mesafeden getirilip imrar edilecek olan ve şimdiye 
kadar öşre tabi bulunan mahsulâtı arziyeden cevkedil-
diği iskele ve istasyon rayici ve daha uzak mesafeler
den getirilerek iskele ve istasyon veya gümrüklerden 
imrar edilecek olan mahsulâtı arziyeden mahalleri ra
yici üzerinden mahallinde fiyatının yüz de onu nis
petinde vergi alınır. Ancak yaş meyva veya sebze 
herhangi mesafeden gelirse gelsin istihsal olunduğu 
mahal rayicine göre resme tabidir. İstanbul, Beyoğlu, 
Üsküdar vilâyetlerine mülhak kaza, nahiye ve kura
dan mezkûr vilâyetlere herhangi vasıta ile nakil edile
cek yaş meyva ve sebzeden resim alınmaz. 

Madde 3. — 
Kuru üzüm : Piyasa ve borsa mahallerindeki rayici. 
Kuru incir Piyasa ve borsa mahallerindeki rayici. 
Fındık : Mahallinde iskele rayici. 
Afyon : Mizan mahallerindeki rayiç. 
İpek : Mizan mahallerindeki rayiç. 
Tütün : Hini füruhtunda. 

Pamuk : Fabrika veya çırçır mahallerinde pa
muk ve balya haline geldikten sonra rayiç. 

Palamut : Mahalleri rayicinden. 
Zeytinyağı : Fabrika ve masuralarda. 

Pirinç : İskele ve istasyonlardan hini şevkinde. 
Kuş yemi : Keza. 
Susam : Keza. 
Balâda muharrer mahsulâtı arziye hizalarında 

gösterilen mahaller rayici üzerinden yüz de sekiz resme 
tabidir. 



Madde 4. — Öşre tabi arazinin kıymeti üzerinden 
maa zam bir de altı nispetinde istiyfa olunan ara
zi vergisi sekiz misline iblâğ olunmuştur. İşbu vergi
nin sekiz de üçü menafi ve iane hisseleri olup hazine 
hissesiyle birlikte tahsil ve ruhu Ziraat Bankasına ve 
dörtte üçü tdarei Hususiyelere tevdi olunur. 

Madde 5. — Vergi istifasında arazinin 1331 se
nesindeki kıymeti mukayyedeleri esastır. Tarihi mez
kûrdan sonra ferağ, ifraz ve tadilâtı hususiye do-
layısıyle artan kıymetlere bakılmaz. Ancak hususatı 
atiye müstesnadır. 

A) Tadilât görmüş olan arazinin kıymeti hazırai 
mukayyedesi 1331 senesindeki kıymeti mukayyedesi-
nin sekiz mislinden fazla ise vergi kıymeti hazıra üze
rinde binde altı olarak tahakkuk ettirilir. 

B) Kıymeti mukayyedeyi sabıkası bulunmayan 
arazinin vergisi, kezalik kıymeti hazıra üzerinden bin 
de altı olarak istiyfa edilir. 

Bu iki halde de alınacak verginin sekiz de üçü me
nafi ve iane hisselerine ait olup dördüncü madde mu
cibince tevzi olunur. 

C) Mektum erazinin sinini sabıka vergisi ait ol
duğu senelerdeki ahkâma tabidir. 

Madde 6. — Esasen tapuda arazi olarak mukayyet 
iken elyevm çalılık veya su altında kalmak suretiyle 
bataklık halini almış olan arazi vergisi tezyit edilmez. 

Madde 7. — Müsakkafat kanununun üçüncü mad
desinde zikrolunan avlu ve bahçe fazlaları vergisi zam
ma tabi olmayıp tahakkuku aslileri üzerinden istiyfa 
olunur. 

Madde 8. — îşbu kanun ahkâmına tevkifi mua
mele edilmeyen ahvalde istiyfası lâzım gelen vergi ce-
zaen üç kat olarak Tahsili Emval Kanununa tevfikan 
tahsil olunur. 

Madde 9. — îşbu kanunun suveri tatbikiyesini 
mübeyyin bir talimatname tanzimine îcra Vekilleri 
Heyeti Memurdur. 

Madde 10. — 29 Şevval 1306 tarihli Aşar Nizam
namesi ile işbu kanuna mugayir bilcümle ahkâm mül
gadır. 

Madde 11. — îşbu kanun 1 Mart 1341 tarihinden 
itibaren meriyül icradır. 

Madde 12. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına Ma
liye Vekili memurdur. 

Maddei muvakkate - İşbu kanunun mevkii me
riyete vazı esnasında öşürü verilmiş olarak mevcut 
mahsulâtı arziyeclen tekrar vergi almrnaz. 
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