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YÜZ KIRK ALTINCI İNİKAT 

27 Teşrinisani 1338 Pazartesi 

ÜÇÜNCÜ CELSE 

REİS : Reisisani Dr. Adnan Bey 

KÂTİPLER : Halil İbrahim Bey (Antalya), Osman Bey (Lâzistan) 

REİS — Efendim, izahatın mabedini ikmal için 
Maliye Vekili Bey bir celsei hafiye akdini talep edi
yor. (Karar var sadaları.) Esasen karar mevcuttur, 
fakat iş ayrılmıştır. O iş ayrı, bu iş ayrı olmuştur. 
Şimdi o iki işi birleştirmek Heyeti Âliyenize aittir. 
Bu izahata devam edebilmesi için reyinize müracaat 
ediyorum. Celsei hafiye akdini kabul edenler lütfen el 

/. — Memaliki müstahlasadaki emvali metruke hak
kında Maliye Vekilinden istizah takriri. 

REİS — Buyurun Hasan Fehmi Beyefendi. 

HASAN FEHMİ BEY (Maliye Vekili) (Gü
müşhane) — Ben izahatıma devam edeyim. Arkadaş
lar yarın devam etsinler. 

BİR MEBUS — Reis Bey, mesele mühimdir, mü
sait bir zamana bırakalım. 

HASAN FEHMİ BEY (Devamla) — Arkadaşlar 
vaktimiz çok kıymettardır. Yarın Meclis yapalım, bun
ları çıkaralım, İstanbul'a ait avans, hidematı umumiye 
için avans, kanuni ve birtakım esaslı ve mühim ma
lumat var ki bekliyorum Bir fırsat bulalım da Mec
lisi Âliye arz edelim. Malumu âliniz İstanbul'un ne 
kadar nazik ve esaslı olduğunu takdir buyurursunuz. 
Hiç olmazsa bu müzakerenin mabadine yarın devam 
edelimde Çarşamba günü de İstanbul avansı hakkın-

kaldırsın... Efendim lütfen ellerinizi indiriniz, celsei 
hafiye kabul edilmiştir. (Ekseriyet yok sadaları.) Fa
kat ekseriyet yok, vakitte geçtir, 25 arkadaş izin al
mıştır. 

Efendim; şimdi zaptı sabık hulâsası okunacak
tır. 

daki müzakeratımıza devam edelim. Arzu buyurursa
nız şimdi devam edelim. 

ABİDİN BEY (Lâzistan) — Reis Bey benim bir 
derdim var. Ben söz almıştım. Maliye Vekilinin iza
hatından sonra söz söyleyecektim. Yazmıştınız, söz 
veriniz. 

REİS — Efendim Maliye Vekili Bey yarın devam 
edilmesini teklif ediyor. Bendeniz Makamı Riyaset
ten arz ediyorum. Dün verilmiş bir kararı bugün bo
zun. Yarın devam edeceğiz. Bu suretle dört gün ar
ka arkaya Meclis mi yapacağız? Mesele bir gün me
selesidir, rica ederim. Encümenler çalışmıyor. Zaten 
kendilerinin işleri de encümendedir. Arzu ederseniz 
bunu Çarşamba gününe talik edelim. Bendeniz bunun 
Çarşamba günkü ruznamede madde olmasını teklif 
ediyorum. Bir de Çarşamba ruznamesinde Maliye Ve
kili Beyden bir istizah vardır. O istizahın sahibi de 

1. — ZAPTI SABIK HULASASI 

YÜZ KIRK ÜÇÜNCÜ İNİKAT 

22 Teşrinisani 1338 Çarşamba 

İKİNCİ CELSE 

Açılma Saati : 2,15 
Birinci Reisvekili Hüseyin Avni Beyefendinin tah

tı riyasetlerinde bilinikat; Erzincan Mebusu Hüse
yin Bey ve rüfekası ile Bursa Mebusu Hacı Şükrü 
Beyin, İstanbul ahvaline ve Refet Paşanın harekâtına 
dair İcra Vekilleri Heyeti Reisi ile Hariciye, Dahiliye 

ve Maliye Vekillerinden istizah takriri üzerinde ce
reyan eden uzun müzakerelerden sonra, Genç Mebusu 
Hilmi Beyin istizah edilenlere itimadı ihtiva eden tak
riri kabul olunarak celsei aleniyeye geçildi. 

Reis Kâtip 
Hüseyin Avni Muş 

Mahmut Sait 
REİS — Zabtı sabık hakkında mütalaa var mı?.. 

(Yok sadaları.) Zaptı sabıkı kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

2. — İSTİZAH 

— 1126 — 
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bir takrirler müracaat ediyor. Hem o istizaha cevap 
verirler, bu suretle Maliye işlerini Çarşamba günü bi
tiririz,; 

HASAN FEHMİ BEY MALİYE VEKİLİ (Gümüş
hane) — Bendeniz bir gün kazanmak için teklif et
tim! Ve zannediyorum teklif hakkım idi. Zaten Mec
lisin kararı Çarşamba olduğuna nazaran bir kere tek
lif ettim£ 

İstizah meselesine gelince sebebi tehiri, Şükrü Bey 
mezun idi mezuniyetten gelince bendeniz İzmir'e git
tim. Bu suretle bu zamana kadar teahhür etti. Hangi 
dakika isterseniz istizaha cevap veririm. 

REİS — Hasan Beyefendi, Zatı âlinize bir tariz 
vukubulmadı. Ne bendeniz tarafından, ne de Şükrü 
Beyefendi tarafından bir tariz vaki değildir. 

HASAN FEHMİ BEY (Devamla) — Şunu da arz 
edeyim ki arkadaşlar, cidden işlerimiz teahhür etmek
tedir. Umumi bütçe için avans alacağız. Kanun lâ

yihası gelmiş duruyor, İstanbul meselesi hassas ve na
zik, duruyor. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — İstanbul için 
kaç paramız var? 

HASAN FEHMİ BEY (Devamla) — İstanbul'u 
parasıyla idare edeceğiz. Noktai nazarımız budur. 
Diğer birtakım mühim ve mübrem işlerimiz vardır 
ki, bunu Meclisi Âlinizden böyle günden güne te
hir edilirse bundan bir çok mahazir tevellüt eder. 
Onun için evrakı varideyi hiç olmazsa iki üç gün bir 
tarafa bırakalım. Suali bitsin izahı bitsin, istizahı 
bitsin, ondan sonra evrakı varideye geçelim. 

REİS — Efendim Vekil Bey istical arzu ediyor. 
Çarşamba günü münasip görürseniz ruznameye evra
kı varideyi koymayız. Zabtı sabık okunduktan sonra 
bunun müzakeresine geçeriz. (Münasip sadaları.) 

Efendim, celsei hafiye bitmiştir. Celsei aleniyeye 
geçilmesini kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

— 1127 — 




