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YÜZ KIRK YEDİNCİ İNİKAT 

29 Teşrinisani 1338 Çarşamba 

İKİNCİ CELSE 

REİS : Reisi Sani Dr. Adnan Beyefendi. 

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

REİS — Efend'im, celse açılmıştır. Evvela hafi 
celsenin zabtını okuyoruz. 

1. — ZAPTI SABIK HÜLÂSASI 

YÜZ KIRK ALTINCI İNİKAT 
27 Teşr'inlsarJÎ 1338 Pazartesi 

ÜÇÜNCÜ CELSE 
Adnan Beyefendinin tahtı Riyasetlerinde bilini'kat 

Maliye Vekili Hasan Fehmi Beyefendinin vereceği 
izahat, vaktin geç olmasına mebni çarşamba gününe 
tehir edilerek celsei aleniyeye geçildi. 

Reis 
Reisisani 
Adnan 

Kâtip 
Lazistan 
Osman 

Kâtip 
Antalya 

Halil İbrahim 
REİS — Zaptı sabık hakkında söz isteyen?.. Zap

tı sabıkı reylerinize arz ediyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş.ir. 

2. — İSTİZAH 

1. — Memaliki mustahlasadaki emvali metruke 
hakkında Maliye Vekilinden istizah takriri. 

REİS — Buyurun Hasan Fehmi Bey. 
HASAN FEHMİ BEY (Maliye Vekili) (Gümüş

hane) — Arkadaşlar bundan evvelki içtimada mema
liki müstahlasanm vaziyeti umum iyesi haikkında ma
ruzatta bulunmuştum. Müsaadenizle bu celsede de 
o maruzatıma devam edeceğim. 

Efendim, bendeniz arazii mustahlasada ahalinin 
sefaletini, perişanlığını tahrip sahasına ma'ksur gör
düm. Memleketin zahiresini istihsalatını hiç bir açlık 
tehlikesine maruz kalmaksızın halkı senei atiye hlla-
sa'lâtına yetiştirmek kabiliyet ve kudretinde bukium, 
şayanı şükrandır. Tahrip sahası başhca Saruhan li-
vasıdır, Bilecik livasıdır. Uşak ve Afyon livasından 
başlıyarak Afyon'la Manisa güzergâhıdır. Bursa liva
sının bir iki kazasiyle muayyen bir kaç köyünden iba

rettir. Esasen memleketimizi yaşatan ve yaşalaran' ıs-
tihsalatı temin eden köyler - heyeti umumiyeti it.ba-
riyle arz ediyorum - o kadar korktuğumuz ve kc; kus
tuğumuz derecede istihsalâtımızı tenkis edecek uc:.: 
cede bir hali harabîde değildir. Fakat böyle olrn.r.da 
beraber bu tahrip sahasına bilhassa hayatı bozulan ak
sama yetişmek, muavenet etmek bugün dahi kırar:'.) 
•maliyemiz dahilindedir. Onun için yap'Iacak ,ş!?:i 
ani ve süratle yapmak ve atide ümit elliğimizden da
ha az bir zamanda semeratırn iktitaf etmek huşum
da kanaatim vardır. Belki yanan şehir ve kasabaları 
bir kaç sene içinde yapamayız, fakat benim kanaat ima 
göre iyi bir yardım yapılırsa iki sene sonra istihzalar 
hali sabıkı bulur. Bu itibarla heyeti mecmuası hak
kında sefalet denince hiç tüyüne dökunulmavniş yer
lerimiz vardır. Yalnız tahrip sahalarım gözünün? ge
tirelim. Tabiî acık celselerde bunları ifade etmek is-
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temediğiım için şimdi soyuyorum. Verdiğiniz tahsisat
lar tamamen tevzi edilmiştir. Halkın birinci derecede 
en büyük ihtiyacı hayvanattır, mevaşidir. Hayvanatı 
mevaşiyi bugün Anadolu'nun merkezinden, vasatın
dan alıp götürmek zannederim, müşküldür. Fakat 
halka nakten parayı tevzi edip sen al demek veyahut 
gelecek sene Kafkasya'dan diğer memalik'i ecnebiye-
den memlekete hayvan ithal etmek mürnikim olabiiir. 
Yoksa bugün bu suretle harekete bendeniz imkân gör
müyorum. Halka parası verilirse halk kendisi herhan
gi bi!r 'taraftan bulup ihtiyacını temin eder. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Ağn.ım vergi
sin!! kaldırırsınız. 

HASAN FEHMİ BEY (Devamla) — Efendim, 
ağnam rüsumunun tenzilini bu defa müzakere bu-
yuracalksınız. Avans kanuniyle tenzilini bendeniz tek
lif ettim. Zaten kara sığırdan hiç bir şey almıyoruz. 
Ağnam vergisinin tenzilini de bendeniz arz ettim. Hc 
yeti Celileniz müzakere ederseniz... 

Müsaadenizle bir az da İzmir vaziyetine temas 
edeyim. 

Efendim, İzmir'de ve bütün emvali metruke yanan 
'kısmı hariç olmak üzere emvali metrükenin menkul 
ıkısımı - miktar ifade edemem, çünkü henüz nakde teb-
'diil edilmemiştiir. Tahmini acizaneme göre müca'ıe-
dei mill'iyenin ihtidasından bu sene nihayetine kadar 
olan açıklarımızı kapatabileceğini ümit ediyorum. 

BİR MEBUS — Hangi açık?.. 

HASAN FEHMİ BEY (Devamla) — Erindim, 
bütçeleri irat ve masrafı, zatı âlileri tanz'im buyurdu. 
Meclisi Âli tanzim buyurdu. Tabiî 1336 senedi ne 
açık devretti, 1337 sen'eisii ne açık devretti, 13.33 senesi 
ne kadar açıiktır ve bunların düyunat fazlaları ne 
rrtifctardır? Tahakkuk eden düyunu hazine aşağı yu
karı Meclisi Âlinin malumudur. Burada tahkik edil
miştir. Yani emvali metruke deyince öyle derhal zabt 
ve ihata edilecek bir miktar tasavvur edilmesin. Dü-
ha^sa gayrı menkulden bahsetmiyorum. Bu çok bü
yük bir iştir. Gayet esaslı bir meseledir. Bunun bak
landa ayrıca birtakım levayih teklif etmek tasavvurun-
dayız. Çünkü istanbul idaremize intikal ctti:klen ve. 
elde bulunan evrakların muamelesi ikmal olunduktan 
sonra muhassesa'tı zatiye on sekiz veya yirmi milyon 
liraya baliğ olacaktır. Bunun bir kısmı mühimmini, 
bu üzüm bağlarını, irnlâk ile mübadele edersek kısmi 
diğerinin mübadelesi şeklinde sulh konferansının ve
receği netayice göre adalardan vesaireden gelecek olan 
muhacirlere emlâk ve arazi tefrik edecek mahiyette

dir. Yeter ki bunları hünü muhafaza ve idare edelim. 
Emvali menlkule üzerindeki düşman ordusu ricat eder
ken, dağıldıktan sonra yağmalar ika ettiğinden bah
setmiştim. Efendiler takdir buyurulur ki, zannediyo
rum ki tarihi askerîde hiç bir vaka yoktur ki, bir 
ordu harben bir şehre girsin o şehri de şehrin ahalisi 
yahut ordunun arkasına taikılan veyahut harbi yapan 
galip mağlup ordular efradı o şehirde az çok te-
şevvüşat vüvuda getirmiş olmasın. Bunlar harbin ne-
tayici tabi iyesi olmak lâzım gelir ve zannediyorum ki 
Meclisi Âli de böyle telakki eder. Bu meyanda sui ah
lak erbabından olan insanların da araya karışması 
zarurî bir şey Fakat öyle işitildiği şekilde emvali 
matrükeden devletin istifade edeceği bir şey kalma
mıştır, zannolmasm. 

HAKKI HAMİ BEY (Sinop) — Giden yok mu? 

SALİH EFENDİ (Erzurum) — Böyle etrafta ge
ziyorsunuz, ortasını aç söyle. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Doğrusunu 
söyle-

HASAN FEHMİ BEY (Maliye Vekili) (Gümüş
hane) — Efendim, İzmir yandı. Tam 20 bin haneye 
karip. Memlekette bir mesken buhranı başladı. Mem
lekete giren memuru da ordusu da, hatta gerilerde 
yanan Manisa, Salihli, Kasaba ahalisinden yer bula
mayıp oraya gelen birtakım muhacirin ve mültecile
rin de yani bilaistisna herkes birer mesken bulmak 
mecburiyetinde idi. 

HAMDİ EEY (Biga) — Onlar aldı ise, onlara 
hela! olsun. 

HASAN FEHMİ BEY (Devamla) — İlk günler
de bunların girdikleri evlerdeki eşyaları tamamen bi
rer birer tahrir ettirip ondan sonra girdirmek imkânı 
yoktur. Memurin gittikten ve idare teessüs ettikten 
sonra eşyalar tahrir edilmiş. Binaenaleyh ikame edil
mesi lâzım gelen ve arz ettiğim şekilde olan kısım 
evi yanmış, bunlar alelusul muhacirin idarelerine dev
redilmek üzere, kendileri de evleri de oraya devredil» 
mistir. Memur olan kısım; bunlar Sükna Kanunu mu
cibince muamele yapılmış tahakkuk ettirilmiş. Fakat 
mutlaka eve girdi diye her girilen evde tahriyat yap
mak ve her girilen evden eşya aldığına zahip olmak 
hatadır. Malumu âliniz arada yapılmış bazı muame
lât olursa bunu zaten yazılan eşya ile mevcut eşya 
arasındaki farkı herhangi gün olsa meydana çıkar
mak mümkündür. Yazılmadan evvel ilk teşevvüşat 
esnasında girilmiş evler ve aşırılmış eşya varsa bu, 
tespiti sırasında zaten kabil olmuştur. Bu eşyanın 
mütebaki kısmı da takip olunuyor. Yangın yerlerin-
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de medfun olan servet, hâlâ enkaz altından çıkarılan 
kasaların nihayeti gelmemiştir. Kasaların içerisinde 
ne olduğunu hiç birimiz bilmiyoruz. Yalnız ihbar ne
ticesi, kanun mucibince ihbariyemizi verirseniz mif-
ta'hını söyleriz diyen bazı eşhasa söyleyiniz de vere
lim dedik. Peşinen talep ettiler. Ben orada idim. De
dim ki, mademki ısrar ediyorlar dağıtınız dedim. Bun
ların ikisinin içinden yalnız defterler çıktı. Diğer bi
risinden mühim miktarda esham ve tahvilât çıktı. 
Biraz da mücevherat çıktı. Bir tanesinin içinden de az 
miktarda evrakı nakdiye ile mühim miktarda esham 
ve tahvilât çıktı. Diğer kasalar tamamiyle ambarlara 
kaldırılmıştır. Fakat yangında arsa haline gelen yer
lerde tahrip müfrezeleri tarafından atılmış kasalar 
mevcuttur. 

BÎR MEBUS BEY — Muhafız taburları. 

HASAN FEHMİ BEY (Devamla) — Hayır efen
dim, bendeniz hiç bir şeyden şüphelenmiyorum. Çün
kü askerî sahada bomba herkesin eline geçebilir. 

SALİH EFENDİ (Erzurum) — Affedersiniz bir 
yere topladığınız kasaları mühürlediniz mi? 

HASAN FEHMİ BEY (Devamla) — Efendim, 
emvali metrukenin. vaziyeti ve işin azameti görülme
dikçe kasaları bir defa ambara almak için bütün me--
sai oraya sarfediliyor. Kasalar açılacak değil. Açıl
mak şanından değil. İki bin kilo sıkletinde İngiliz ka-
sasıdır. Bunun açılmak imkânı yoktur. Kimse açamaz. 
Ecnebi müessesatta, hususi eşhasa icar edilmiş kasa
lar mevcuttur. Bu kasaların bir kısmı Osmanlı Ban
kasında, diğer bir kısmı da Kredi Liyone, düşmana 
ait Yunan resmî Bankası, Atina Bankası ve bir de 
Anadolu Bankası namiyle birisi resmî olmak üzere İz
mir'de üç Yunan bankası vardı. Bunlar yandı. Fa
kat kasa dairesi duruyor. Fakat bunların içerisinde 
para olmayabilir. Fakat Osmanlı Barikasiyle Kredi Li-
uone'de herhalde mühim miktarda bir servetin olması 
memuldur. Malumu âliniz Emvali Metruke Kanunu... 
İntikal ettirilmiştir. O Kanunun icrasına üç Vekâlet 
memurdur. Adliye, Dahiliye, Maliye Vekâletleri. Bu
nun için evvelâ bankalara defterdarlık tarafından teb
ligat icra ettirdim. Hususî kasaları, eşhasın kasaları
nı bize teslim edin dedim ve tereddüt ettiler. Toplan
dılar bana geldiler. Ben biraz nasihat ettim. Gittiler. 
Ferdası gün Fransa Ceneral Konsolosu diye bana bir 
adam geldi. Daha evimde iken mülakatını kabul et
mem diye habersiz eve geldi. Ben de artık kabule mec
bur oldum. Kendisini Fransız Konsolosu diye tak
dim etti. Fransa'nın İzmir'de henüz siyasi bir memu
ru yoktur, dedim. Ben şöyleyim böyleyim dedi. Niha

yet ben bir Fransız'la görüşüyorum dedim. Dedi ki, 
bu fena tesirler bıra'kyıor, İstanbul şöyle telakki edi
yor, Paris böyle _ telakki ediyor. Ben dedim ki, ben 
size anlatayım, bizim kanunlarımızı evvelâ okumak 
ve bilmek lâzımdır. Okusunlar ve okutsunlar, anlasın
lar. Kanun müsavi olarak herkese tatbik olunacak
tır. Takayyüp eden eşhasın hesabı carisi ve bankalar
da bulunan hususi kasalarını biz mühürliyeceğiz. Mat-
lübatını ve zimmetini tesviye için bunu yapmak mec
buriyetindeyiz. Şurada Mehmet Efendinin mağazasın
da bu muamele nasıl yapılırsa tagayyüp eden Niko ve 
Viçi'ye ait olan bankadaki ve ecnebi ticarettıanele-
rindeki muameleler de aynı suretle yapılacaktır. Bu 
matlubu ve zimmeti olanların nefi iktizasındandır. Bu
nu ahaliye anlat, bundan başka şekil yoktur... Müm
kün olamaz mı? Bizim yalnız bir şeyimiz vardır, ka
nunlarımızı ve prensiplerimizi müsavaten tatbik ve 
onlara riayet neticesinde muvaffakiyeti kazandık. Ve 
sırrı muvaffakiyetimiz budur dedim. Kalktı gitti. 
Ben de ertesi günü bankaları mühürledim. Yani ban
kaları değil orada mevcut olan eşhasa ait kasaları 
ve eşyaları mühürledim. Ses şada da kapandı. 

BİR MEBUS BEY — Zaten harp zamanında ban
kalar tarafından kabul edilmiştir. 

HASAN FEHMİ BEY (Devamla) — Etmediler 
efendim, hatta dedim ki; Harbi Umumîde Fransız 
bankalarında bulunan Türk tebaasının paralarını siz 
verdiniz mi? Hakkınız var dedi. Sizin için hak olan 
bir şeyi bizim için neden tanımıyorsunuz? Bunun üze
rine, hakkınız var, fakat ben müşkül mevkide kaldım, 
dedi, kalktı gitti. Ferdası gün bankaları mühürledik. 
Bankanın kasa dairelerini Avrupa'dan mütehassıs 
getirtmeden açamayız. Kasa daireleri oda gibi ya
pılmış mahzenlerdir. Bir kasa iki kasa değil, bu ka
salar iki. üç, dörttür. Orada İzmir İslâm tüccarlarının 
da kasaları vardır. Tegayyüp eden eşhasa ait kasalar 
vardır. O dağılmaz, kabil değil. Usta gelip açacak. 
Anahtar ve miftahları giden şahısların yedindedir. 
Yalnız biz mühürledik. Arkadaşlar zannediyorum ki, 
işin umumi cihetini ifade edebildim. Çok mahrumi
yetlerle üç sene mücadele eden ve memleketi istilı-
las eden ordu takibatına devam ederken ve arkasın
dan yine üç sene tazyik altında kalmış insanların üze
rinden o tazyik kalkınca Hükümet makinası teessüs 
edinceye kadar bazı gayri tabii hareketlerin olmasını 
zaruri görüyorum. Ve bunda en hafifi ve en azı ya
pılmıştır. Hatta Harbi Umumîde Rus istilası za
manlarında havalii Şarkiye mebusları bilirler ki, de
ğil böyle emval ve eşya, belki taş üstünde taş kalma-
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mış, fakat bu vaziyetlere ve o hallere nispeten bugün 
cidden en mükemmel bir surette idare edilmiş ve az 
bir zararla işin içinden çıkılmıştır. 

BİR MEBUS BEY — Belçika'da bile olmuştur. 

HASAN FEHMİ BEY (Devamla) — Bilhassa 
son zamanlarda bazı cürüm ika eden münasebetsizlik 
yapanlar hakkında muamelei kanuniyede bulunmak 
üzere Fevzi Paşa Hazretleri de orada pek ciddî ka
rarlar ve tedbirler ittihaz buyurmuşlardır. Sükûn dev
resinden sonra yapılan bazı vakayi vardır ki, bunları 
derhal icra ve infaz etmek lâzımdır ve onun için 
yapıyor ve yapması doğrudur. 

SALİH EFENDÎ (Erzurum) — Fevzi Paşa Haz
retleri Erkânı Harbiyei Umumiye Reisidir. Kime ya
pıyor, niçin yapıyor? 

HASAN FEHMİ BEY (Devamla) — Hulâsa ar
kadaşlar, evvelce arz ettiğim gibi oraya ya bir İstik
lâl Mahkemesi - ki evvelce istemediniz - hiç olmazsa 
Heyeti Vekilenin istediği şekil ve surette bazı insanları 
suhuletle tayin edebilmek için teklif edilen lâyihai ka-
nuniyeyi kabul buyurursanız azamî bir faide bahş et
miş olur ve işler teahhürden kurtulur. Muamele şekli 
tabiisini alır. Arazii müstahlâsa hakkındaki izaha
tım şimdilik bundan ibarettir. Tavazzuh etmedik bir 
şey varsa onları da arz ederim. 

SALÂH ATTİ N BEY (Mersin) — İzahatınızda 
hafi celseye ait bir ifade göremedim. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarısahip) — 
Efendim, bendeniz Maliye Vekili muhteremi Hasan 
Fehmi Beyefendinin gerek aleni ve gerek hafi celse
deki beyanatlarını kemali dikkatle dinledim. Fakat 
her iki ifadat beyninde bir fark göremedim. Ben öy
le zannediyordum ki, hafi celsede bize pek mühim 
şeyler söyliyecek. Ki onları kısmen işitmiş/tik, Muva-
zenei Maliye Encümeninde söylemiştir . Celsei hafi
yede her nedense söylenmedi. Binaenaleyh Meclisi 
Âli işin içyüzünü görerek korkuyorum ki lâzım gelen 
tedabiri ittihaz edemiyecektir ve lâzımı kadar tenevvür 
edemedi. Benim anladığım ve bize dalga dalga gelen 
suiistimal haberleri karşısında bugün kendilerinin de 
gayet kapalı olarak ifade ettikleri şekilde mevcut 
emvali metrukenin bundan böyle hiç olmazsa, şimdi
ye kadar olun olmuştur, bundan sonra Hükümetin 
vaziyet edebildiği ve tahtı muhafazaya alabildiği şey
lerin suiistimal edilmemesi ve bir kısım memurları da 
zengin etmemesi için ne gibi tedabir ittihaz edilmiş
tir. Bunları, yani işin büyüklüğünü ifade buyurdular. 
Evet iş ne kadar büyük olursa olsun büyük teşkilât 
larla Devletin, milletin azami istifade temin etmesi 

mümkündür. Fakat büyük işlere karşı, ufak, ve kü
çük teşkilâtla başlanacak olursa, mevcudun da mah
volmasından çok korkuyorum. Bendeniz dairei ıinti-
habiyemde gördüğüm bir şeyi arz ediyorum: Orada, 
bütün emvali metruke, nereden ele ne geçmişse bir 
depoya konmuştur. Depo memurunun elinde anah
tar.., 

REİS — Efendim, zatı âliniz sual soracağım, de
diniz. Eğer söz söyliyece'kseniz kürsüye buyurunuz. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Sualdir 
efendim. 

REİS — Anladım, fakat sual bir noktanın ten
viri için olur. Arkadaşlar hakem olsun; ben bir şey 
söylemiyorum, eğer söz söylenecekse sizden evvel Ra-
gıp Bey söz istedi. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Efendim, 
bendeniz daha evvel istedim. Ambar memuru ile mu
hasebeci uyuştuğu takdirde mesele yoktur. Çünkü ne 
tahrir edilmiştir, ne kıymet konmuştur? Binaenaleyh 
'bunların suiistimalden meni için ne gibi tedabir it
tihaz edilmiştir? Bendeniz bunu anlamak istiyorum. 

HASAN FEHMİ BEY (Maliye Vekili) (Gümüş
hane) — Efendim, teşkilâtı dün aleni celsede kısmen 
arz ettim. Yalnız İzmir şehri dokuz mıntıkaya tefrik 
edilmiş, hepsinin ambar memuru, muharriri, mukay
yidi, muhasibi ve başına da bütün o devairden me
sul olmak üzere bir maliye müfettişi de tayin ettik. 
İşin azametine karşı teşkilâtın bu şekli alması idi ki, 
zaten emvali metruke üzerindeki mesail süratle ve 
suhuletle tahrir ederek ambarlara naklini bais oldu. 
Bu arz ettiğim maiumat ikinci devreye ait muame
lâttır. Eğer orada bulunan heyette ve her mıntıkada 
bir de belediye ve meclisi idare azaları vardır. Bun
lar tahrir ve tespit ile ambarlara nakil ile meşguldür. 
Satış muamelâtı doğrudan doğruya meclisi idareden 
geçer. Veyahut muhtelif yerlerde satış şubeleri vardır. 
Meclisi idarenin teşekkül ettiği ufak şubeler. Bu iti
barla tasavvur buyurduğunuz suiistimalât olmaz de
mem, her dairede olabilir. Yani suiistimale mani 
olabilecek her türlü teşkilâtın azamîsi yapılmıştır. 
Bundan fazla istihdam edilebilecek memur yoktur. 
Çünkü memlekette daha on tane defterdar bulamam 
ki oraya koyayım. Bir adama müstakillen sen bu işten 
mesulsün diyebilmek için onun hiç olmazsa yirmi 
senelik bir memuriyeti sebketmeli ki tekaüdiyesinden, 
istikbalinden, mafevkinden korkarak tamamiyle vazi* 
fesine sahip olsun. Binaenaleyh teşkilâtın, bu îzmir 
şehrine ait, icabeden azamî teşkilât yapılmıştır. Güm
rük için ayrıca teşkilât yapılmıştır. Şimendifer için. 
ayrıdır, yangın mahalleri, çarşı için ayrıdır. Şehir 
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HASAN FEHMİ BEY (Maliye Vekili) (Gümüş
hane) — Salih Efendinin ne demek istediğini anlama
dım. 

SALİ HEFENDİ (Erzurum) — Efendim, bu ka
dar parayı kim çaldı? Dört tane muhacir mi? Bu ka
dar şey yağma edildi, bunları yapan kimdir? 

HASAN FEHMİ BEY (Devamla) — Salih Efen
di, Erzurum'dan çıkarken Erzurum'u kim yağma etti? 

SALİH EFENDİ (Erzurum) — Efendim, Erzu
rum'a Ruslar girdiği gün on para yağma edilmedi. Or
dusu muntazam girdi. Kimsenin malı yağma edilme
di. Mamafih tehcir muamelesinde iyi bilirim ki ben... 

REİS — Salih Efendi, cevap vermeye mecbur de
ğilsiniz, efendim. 

İBRAHİM BEY (Mardin) — Efendim, işitiyoruz 
ki, İzmir'in'yağmasına bir çok zabitan, ordu kuman
danları iştirak etmiştir. Bu vaki midir? Sonra Birinci 
Ordu Kumandanı bütün nükut ve eşyayı almış, bir
çoklarını da tevzi etmiştir. Bu sahih midir? O para
lar ne miktardadır? Sonra birçok mebus arkadaşları
mız mobilyesiyle beraber evlere girmiş ve şimdiye ka
dar o evlere tasarruf ediyorlar, bu da doğru mudur? 
Bunları soruyorum. 

HASAN FEHMİ BEY (Maliye Vekili) (Gümüş
hane) — Efendim, İzmir'e girildiği vakitte İzmir'de 
eşyayı hafifeyi veyahut şu mağazadan bu mağazadan 
yangın esnasında veyahut yangından sonra eşya yağ
masına iştirak edenlerin, birer birer adedini tespit 
etmek lâzım gelse bunun imkânı yoktur. Yalnız yağ
maya iştirak eden her sunuf vardır. Bunu arz ettim. 
Her türlü halk vardır. (Hangi halk. üç türlü halk var
dır sadaları) 

SALİH EFENDİ (Erzurum) — Ahali, memur, 
zabit.., 
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HASAN FEHMİ BEY (Devamla) — Efendim, 
sorduğunuz bir sual, Birinci Ordu Kumandanı Nuret
tin Paşa bütün nukuda vazıyet etmiş. Bu şundan galat 
olsa gerektir. İleri harekât esnasında, düyunu umu
miye mal sandıklarında, düşman idaresinde 'kalan yer
lerde, her hangi bir yerde kasabayı istirdat ederken 
müessesatında mevcut bulunan parayı ordusunun ih
tiyacı için almış makbuzunu vermiştir. Bunu almak 
usule muvafık değildi, çünkü paraya ihtiyacı yoktu. 
Fakat kendi ihtiyacını, bunun muamelei mahsubiye-
si yapılmıştır. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisansahip) — 
Nurettin Paşa kasaları bomba ile açtırmıştır ve para
ları almış, ne kadar aldığı ne malum beyefendi? Rica 
ederim tespit ettirdiniz mi? 

HASAN FEHMİ BEY (Devamla) — Bendeniz 
Nurettin Paşanın kasaya bomba attırdığını bilmiyo
rum .Yalnız müessesattan alınan para vardır ki, mak
buz mukabilinde alınmıştır. Sonra biz bunun hesabı
nı topladık, orduya verilecek tahsisattan mahsubunu 
icra ettik. Ben bir bomba ile kasa açıldığını bilmiyo
rum. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Makbuz verilen miktarı 
nedir, bu miktar malum mudur? 

HASAN FEHMİ BEY (Devamla) — 118 bin li
ra di î. 

İBRAHİM BEY (Mardin) — Hasan Bey. sualimin 
cevabı tamam olmadı. Mebuslar da böyle bir şey 
yaptı mı? Söylensin efendim. Tasrih edilsin kimler-
dıt. 

HASAN FEHMİ BEY (Devamla) — Arz ettim 
efendim; yangın esnasında mesken buhranı olduğu 
için her sınıf haik birer eve girmiş oturmuş. Bunların 
eşyasını mümkün olduğu kadar tahrir ve tespit ettik. 
Fakat eve girdi diye, memur olsun, mebus olsun za
bit olsun, muhacir olsun, ahali olsun mutlaka ondan 
şüphelenmemiz, çaldı götürdü diye düşünmek zanne
derim doğru değildir. Haksızlıktır. Fakat meselâ 
beş bin ev işgal edildi. Eğer içerisinde elli evin eşyası 
kaybolduysa, kimdir orada oturan? Diye civarında 
kalan evin eşyasını boşalttı diye tespit ve tahkik etmek 
suretiyle lâzım gelir. Yoksa 

HAMDİ BEY (Biga) — Tespit edilmeksizin veri
lirse öyle olur. 

REİS — Efendim, çok rica ederim, gürültü etme
yiniz işitilmiyor. 

34 — 

sahası için ayrıdır. Evleri tahrir için heyetler ayrı
dır. Fakat bütün bu memurları toplamak ve bulmak 
ve itimat edilecek memurların bulunması zan... 

SALİH EFENDİ (Erzurum) — Efendim, bende
niz şunu arz etmek isterim ki, hafi celsede gayet mü
him şeyler vereceğim dediniz, haber vermediniz. Ale
ni celsede devam eden hafi celsede söylendi. Bende
niz dinliyordum. Hafi celsede bize bir şey getirmiş 
isen onu tespit edeceksin diye dinliyoruz. Eğer bana 
hisse varsa o zaman, üçyüz milyon lira çalınmıştır. 
Bunu çalan kim, alan kim? Bana bir hisse varsa din
leyeyim, yoksa gideyim? 

REİS — Salih Efendi bir sualiniz varsa söyle
yiniz, 

SALİH EFENDİ (Erzurum) — Bu sualdir. 
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SALAHATTİN BEY (Mersin) 
f aatinden bahsediliyor. 

Hazinenin men- REÎS — Efendim, arkadaşlar zannediyorum, yor
gundurlar. Beş dakika teneffüs edelim, ondan son
ra devam ederiz. 

»>©« 

ÜÇÜNCÜ CELSE 

Kuşat : 4,25 

REİS : Reisisani Dr. Adnan Beyefendi 

KÂTİPLER : Halil İbrahim Bey (Antalya) 

REİS — Celseyi açıyorum; Hacı Ahmet Efen
di sual soracaktı. 

HACI AHMET EFENDİ (Muş) — Efendim, me-
maliki müstahlasanın dokuz mıntıkaya ayrıldığını 
söylediniz. Bu mıntıkalardaki ambarlara sevkıyat 
vukubuldukça, acaba tespit edilerek bairsaliye mi gön
deriliyor, yoksa ambara idhar edildikten sonra mı 
tespit ediliyor? 

HASAN FEHMİ BEY (Maliye Vekili) (Gümüş
hane) — İşin gidişatına ve ambarın vaziyetine göre 
anlamak lâzımdır. Bir eşya vardır ki kıymetli eşya 
olup mağazada tespit edilerek ambara kaldırılıyor. 
Sonra bir bakkaliye dükkânına giriyorlar -ki meselâ 
çuvalların adedinden ibaret kalıyor- ambara mücavir 
olan yerler zaten gözönünde noktalardır. Bazan da 
dökülüp saçılmış bir vaziyette nakliyat yapılıyor. Ev
lerden, dükkânlardan ambarlara eşya nakledilirken za
yiat mümkün değil midir? Sualinizin hulâsası budur. 
Nakledilirken eşya zayi etmek ihtimali yoktur, çünkü, 
teşkilât mazbuttur. 

YASİN BEY (Gaziantep) — Ordunun işgali an
larında emvali metrukeden ne gibi istok mallara ve 
paralara vaziyet edilmiştir? Bunların cins ve miktarı 
nedir? Vekâlet bunları tespit etmiş midir? 

İkinci sual; Ordu mevcut ambarlara rastgele va
ziyet etmiştir. Emvali metrukeden ne miktar tütüne 
vaziyet etmiştir? Diğer vaziyet ettiği para ve mallar 
Müdafaai Milliye bütçesinden tenzil edilecek mi
dir? 

HASAN FEHMİ BEY (Devamla) — Efendim, or
du ileri harekâtını yaparken ganaimi harbiye olarak 
eline geçen erzak vesaireyi tabii aldı. Bunun, o gün
lerde sarfedebildiğini etti. Edemediğini geri teşkilâta 
devretti. Meselâ Uşak'ta bugün ordunun devrettiği 
65 bin çuval un mevcuttur. Fakat ordu hesabına 

mevcuttur. Zaten ordu bir neferin istihkakından fazla 
bir şey sarfedemez ki. Her ordunun ve hatta her fırka
nın levazım heyetleri vardır. İstihkakını sarfedebilir^ 
Zaten fazlasını ordu arkasında taşımaz ki. 

Aşar ambarlarına gelince : Esasen Garbi Anado
lu'nun bir kısmı aynen ihale edilmiş. Düşman aynen 
ihalesini Düyunu Umıımiyeye mecbur etmiş. Tekmil 
Garbi Anadolu da Düyunu Umumiyeye muhavveldir. 
Düyunu umumiye orada mevcut ve ona muhavvel ol
duğu için aşar muamelâtı diğer maliye muamelâtı ve 
devairi hükümet muamelâtı gibi büyük bir sarsıntı gör
memiştir. Fakat o nisbette değil. Bir kısmı nakden iha
le edilmiş. Aynen ihale edilen yerlerde zahire, eşya 
ambarlarından mazbata mukabili zahire alınıyor.; 
Belki harp esnasında üç beş zabit ki isimleri de 
mukayyet, vesikaları da vardır, tedip için tezkere ile 
Müdafaai Milliyeye de gönderilmiştir. Usulen muame
lâtı hesabiyeyi yapabilecek derecede levazım heyeti 
mıntıkası olmaksızın bir miktar zahire alınmış ise 
bunlardan da elimize geçenleri tespit ettik ve bir kaç 
isimden ibarettir. Müdafaai Milliyeye tecziyeleri için 
tebligatta bulunduk. 

Aşar ambarındaki zahire ne kadardır? 
Aşar zehairi derambar edilmeden ve harmanlar 

başlamadan harp başladı. Biliyorsunuz mültezimler 
üzerinde idi. Bir taraftan toplanıyor, nakdiyat olan 
kısmı aynen. Bittabi nakdi ayniyata tahvil edeme
yiz. Şeraiti ihale ne ise öylece bir taraftan toplanı
yor, diğer taraftan ordunun ihtiyacına lâzım olanları 
orduya veriliyor. Ordunun ihtiyacına lâzım olmayanlar 
verdiğiniz tahsisat mukabili ahaliye tevzi olunuyor^ 

Esasen aşar ne tutabilir? Sual bu olabilir. 
Arazii mustahlasada bu sene tahakkuk eden aşar 

hercümerce rağmen beş buçuk altı milyon lira tuta
biliyor. Ankara'da olduğu gibi 1338 senesinde An-

— 1135 



t : 147 29 . II 

kara aşarının ne kadarı ayniyattır, ne kadarı nakittir 
ve ne kadarı ambara gelmiş ve ne kadarı müteahhit
ler üzerindedir? Ne kadarı mültezimin uhdesindedir? 
Derseniz, tahsisen ambarlara henüz geçmediği için 
ve ambarlar muhtelif mevakide olduğu için bir kaç 
günde dahi cevap veremem. Yalnız kaydını arayıp 
bu cevabı üç dört gün sonra verebilirim. 

Garbi Anadolu'ya gelince : Ne kadar zahire var
dır? Düyunu Umumiye ne kadarını tahsil etti ne ka
darı bakayada kaldı? Bu sual midir rica ederim? 

YASİN BEY (Gaziantep) — Tütün nasıldır? 

HASAN FEHMİ BEY (Devamla) — Emvali met
ruke tütünlerinden, bendeniz hareket ettiğim güne ka
dar (750) bin kilo kadar elde edildi. 500 bin kilosu 
ben orada bulunduğum zaman toplanmıştı. Mülha
katta bir milyon iki yüz bine baliğ olmuştur. Ben 
çıkıncaya kadar elde edilen tütünler -emvali metru-
keye ait olmak üzere mütebakisi tadat olunuyordu, 
tahminimiz dört milyon kilo zayi olmuştur. Yani tü
tün mübayatiyle meşgul olan kumpanyaların, -ki her 
sene mubayaa ediyorlar- Rejinin kuyurdatı tamamen 
yandığına göre, İzmir Rejisinin tamamen yandığına 
ve defter, kuyudat namına bir şey kalmadığına göre, 
orada eskiden beri memuriyet eden adamların ver
diği ihtimali malumata nazaran tagayyüp eden tü
tün, zürraın bu sene hasılattan elde ettiği tütünle 
emvaH metruke arasındaki tütünlerin farkı tahmin 
ediyoruz ki 3-4 milyon kilo kadardır. Yani iki mil
yon kadar daha elde edilebilir. Tabii üst tarafı takip 
ediliyor. 

YASİN BEY (Gaziantep) — Efendim, sualimin 
bir kısmı noksan kalmıştır. Müsaade buyurun... 

REİS — Efendim, siz müsaade buyurunuz, ben usu
lü müzakere hakkında söyleyeceğim. Böyle sualleri 
muhavere şeklinde tevsi edersek olmaz. 

YASİN BEY (Gaziantep) — Efendim, tevsi değil. 
Ordu emvali metrukeden istok mallara vaziyet etti 
mi? Yani Ordu kumandanlarından Nurettin Paşa 
kasalardan 50 bin lira... 

REİS — Efendim, böyle olmaz ki. Bunun cevabı 
evvelce verilmiştir. 

HASAN FEHMİ BEY (Maliye Vekili) (Gü
müşhane) — Efendim, Bandırma, Mudanya gümrü
ğünden emvali metruke şekerinden bir kısmını or
du almıştır. Bunların sonra mazbatalarını yaptık ve 
tespit ettik. İhtiyaçlarını yani istihkaklarını sonra mah
sup ettik. Sonra İzmir'de düşman ordusuna ait ben
zine tamamen vaziyet etmişlerdir ve tabii haklıdır! 
Ve bunu da mahsup edeceğiz. Bir miktar keresteye 
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vaziyet etlilerdi, ben onları tekrar geriye aldım. Ne 
vakit kışla yaparsanız size o vakit lâzım olur dedim 
ve iade ettiler. 

YUSUF ZİYA BEY (Bitlis) — İzmir'de Hüküme
tin teessüsüne kadar zayiat ne derecede ve nelere 
aittir. Ordunun İzmir'e girdiği günden kaç gün son
ra Hükümet teessüs etmiş ve teessüsünden sonra bazı 
yolsuzlukların olduğunu söylediniz. Bunlar nedir ve 
nelerdir? 

HASAN FEHMİ BEY (Devamla) — Efendim, 
Hükümet demek bütün teşkilâtı tekemmül etmiş ida
re demektir. Yani bu mesaile mani olabilmek için bü
tün teşkilâtın ikmali lâzımdır. Vali işgalden üç gün 
sonra gitti. Bunlarla da iş bitmez. Bütün zabıta me
muriyetinin teessüs ve tekemmül etmesi için tabii bir 
devre ve zaman geçti. Tabii bu zamanlarda zayi olan 
malın adedi bence muhakkak değildir ki nisbetini 
tayin edeyim. Fakat memlekete umumi bir bakışta 
bir yangın kısmı vardır, bir de kalan kısmı vardır. 
Mesele onda bir mağaza mı, iki mağaza mı yağma 
edildi? Bunu nisbet ederek diyorum ki, eşyadan yağ
ma edilen mübalağa edildiği şekil ve mahiyette de
ğildir. Kalan emval büyük bir yekûn teşkil eder. Mü
him bir yekûna baliğ oluyor. Hatta şimdiye kadar 
harben girilen hiç bir şehirde kalmış miktar ile kıyas 
edilecek derecede değildir. 

HAFIZ HAMDİ BEY (Biga) — Bittabi Anado
lu'nun ticaret mahreci idi. 

HASAN FEHMİ BEY (Devamla) — Beyefendi, 
azdan da az kalır idi. Hiç kalmayan şehirler de var
dır. 

YUSUF ZİYA BEY (Bitlis) — Ordunun İzmir'e 
girdiğinden kaç gün sonra hükümet teşekkül etmiştir. 

RAGIP BEY (Kütahya) — Badema, müzakerat, 
sual ve cevap şeklinde cereyan edecektir, diye bir ka
rar ittihaz edilsin bari. 

REİS — Arkadaşlardan rica ediyorum; Sual sua
li açar. Rica ederim sual gayet kısa olsun! Ve söz 
almış olan arkadaşların hakkına tecavüz edilmesin. 

YUSUF ZİYA BEY (Mersin) — Efendim; bu ci
het tayin edilmelidir. Evvelâ ya söz söylenmelidir, 
veyahut söz alınmalıdır. 

REİS — Efendim, sual meselesi şudur. Kırk de
fa tekrar ediyorum. Vekil Bey izahat verdiği esna
da anlaşılmayan bir noktanın izahından ibarettir. Me
selâ kaç gün olmuştur? Beş gün olmuştur, diye cevap 
aldığında; artık şu kadar olmuştur diyemez. Sualler 
bu şekilde giderse gayet doğru olur. 
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ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Efendim, bendeniz diyo
rum ki; Ordunun düşmandan ele geçirdiği ganaim, 
mevaddı gıdaiye vesairenin miktarı tahakkuk etmiş 
midir? Bunlar Müdafaai Milliye bütçesiyle takas ve 
mahsup olundu mu ve mahsup olunan miktar nedir ve 
mahsup olunacak miktarı nedir? 

HASAN FEHMİ BEY (Maliye Vekili) (Gü
müşhane) — Malumu âliniz ordu Uşak'tan Alaşehi-
re doğru ilerlerken biz, üç tane ganaimi harbiye ko
misyonu gönderdik. Bunlar, üç kol üzerinden ganai
mi tahrire başladılar. Fakat ganaim ilk hatta o ka
dar çoktu ki, bu yalnız tahrir ve tespit ile k'aldı. Tah
rir ve tespit edilen miktar, ordunun matlubatiyle ta
kas ve mahsup edilmiştir. Edilmeyen kısmı da edile
cektir. Daha ilende ordunun aldığı benzin gibi, un 
gibi, vesaire gibi erzak varsa bunları mütemadiyen 
her muhasebecilik, her mal memuru kendi dairesine 
ait ne alınmıştır, ne tespit edilmiştir diye takibatta 
bulunuyorlar. Fakat bütün hesapları toplamak mem
leket içinde dağılmış olan bir ordunun eline geçen 
ganaimi merkeze getirmek, cephe levazımında, cep
he defterdarlığı topladıktan sonra Müdafaai Milliye 
Vekâletiyle takas ve mahsup muamelesine geçmek 
uzun bir zaman mütevakkıftır. Yani muamele başla
mıştır, ele geçenler kaydediliyor; Fakat arada bir ha
rekât esnasında hiç bir mazbata alınmamış haber 
ya malumat alınmamış ganaim kalırsa kalabilir. 

REİS — Efendim, Ragıp Beyefendi, celsei hafiye 
için söz istemiş. 

HASAN FEHMİ BEY (Devamla) — Devam et
tirmek size ait bir meseledir. Aleni celseye geçip geç
memek de size aittir. Takdir de size aittir. Yalnız 
istirham edeceğim bir mesele vardır ki, bu müzake
renin hafi kısmını, aleni kısmını araya başka bir iş 
s-okmadan temadi ettirelim. Ondan sonra istizah mese
lesi ve sualler vardır. Mütemadiyen bu mesail altında 
kalmaklığım doğru değildir. Az çok sizinle hesabımı 
rüyet etmeği arzu ediyorum. Araya başka bir iş gir
mesin. Arzu ettiğiniz derecede devam olunsun. 

REİS — Efendim, Ragıp Bey, celsei hafiye için 
söz almıştır. Kendilerine sorayım. Mutlaka celsei 
hafiyede söylemek istiyorlarsa.. 

HAFIZ MEHMET BEY (Trabzon) — Reis Bey, 
bendeniz de istemiştim. 

ABİDİN BEY (Lâzistan) — Dünden sözümüz var 
Reis Bey... 

REİS — Efendim, o celsei aleniyededir, 
MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarısahip) — 

Bendeniz de istiyorum* 

RAGIP BEY (Kütahya) — Muhterem arkadaş
larım, İzmir'de hini istirdatta giren ordunun miktarı, 
bir kaç misli daha fazla olsaydı ve bütün İzmir aha
lisi dahi iştirak etseydi, yağma iki ay devam etseydi, 
İzmir'deki emvali metruke tükenmezdi. Bu emvali met-
rukenin miktarını bundan tahmin edebilirsiniz. Yani 
100 bin kişilik bir yağmacı kafilesi bir ay devam et
seydi yine tüketemezdi. 

NECİP BEY (Ertuğrul) — O halde duruyor, bun
lar.... 

RAGIP BEY (Devamla) — Müsaade buyurun, çok 
büyük bir kısmını yangın tahrip etmiş, bitirmiştir. Mü
him bir kısmı kalmıştır. Bir kısmı da ordunun girdi
ği günden bir gün sonra başlayarak dört, beş gün de
vam eden ve İzmir hamamlarından başlayarak dört 
beş gün devam eden ve İzmir hamamlarından baş
layarak en zengin yahudilerine varıncaya kadar iş
tirak edilen bir yağma kafilesi tarafından bitirilmiş
tir. Buna rağmen emvali metrükeden pek büyük bir 
yekûn İzmir'in mağazalarında, depolarında kalmıştır.; 
Hatırımda kaldığına nazaran beşinci veya altıncı günü 
ordunun vaz ettiği şedit usul ve aldığı ^vaziyet dolayı-
siyle yağma tamamen hitam bulmuş bir şekil almış
tır. Ancak bundan sonra hırsızlık başlamıştır. Mese
lenin şekli başkadır. Bu beş altı gün zarfında vuku-
bulan yağmadan mehmetciklerin eline geçen miktarı 
ne olursa olsun... (Helâl olsun sadaları.) Benden tarafı 
yerden göğe kadar helâl olsun. Ancak bu yağma edi
len miktarın celsei aleniyede söylenmesine lüzum gör
mediğim için arz ediyorum, zannediyorum ki, şu mu
kaddeme ile meseleyi gayet ciddi müzakere esasına 
iktiran ettirebileceğim. Çünkü meşhudatıma müste
nittir, çünkü bunda hata etmiyorum. Ganaimin çok 
büyük bir kısmı yahudilerin eline geçmiştir. Bu yağma, 
edilen kısımdan çok büyük bir kısmı yahudilerin 
eline geçmiştir. Bu da o zaman gayrı kabili içtinap 
bir mesele idi. Yağma yahudilerin eline geçmesin 
diye bir tedbir almanın ve bir kuvvet sevketmenin 
imkânı, dünyada, yok idi. Çünkü vaziyet - pek ta
bii - pek müşevveş bir halde idi. Bu sırada İzmir'e 
vali gelmiş, emvali metruke komisyonu işe başla
mış, hatta Cüneyt Bey namındaki bir kimse, Mali
ye Müfettişi sıfatiyle orada bulunuyordu. Maliye 
Müfettişi, Maliye Komisyonu işin azemeti karşısında 
tamamen şaşırmıştır. O kadar şaşırmıştırki efendiler, 
emvali metruke ile doğrudan doğruya alâkadar ol
ması lâzım gelen komisyon iskân vazifesiyle meşgul 
olmuştur. Fakat nasıl iskân efendiler, nasıl iskân?... 
Bendeniz bir istida yazıyorum, filân şahsa emvali 
metrükeden bir ev isterim, diyorum. İskânı yoktur 
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ki, emvali metrukeden kalan on bini mütecavüz köş
kün içerisindeki eşya tespit edilsin ve tahrin edilsin 
de, muntazaman tevzi edilsin. Buna katiyen imkân 
yoktur. 

SALİH EFENDİ (Erzurum) — Vardır, Beyim 
vardır. 

RAGIP BEY (Devamla) — Teşkilât mevcut de
ğil, Hükümetin pek az memurları, pek az jandarma
ları, pek az polisleri vardır. Hepsi de hayran ve şa
şırmış... Emvali metruke bir tarafa bırakılmıştır. Be
dava, istediğiniz kadar mağazaları tasarruf edebilir
siniz. Çünkü ben; bir istida yazıyorum, filân semtte 
bir ev istiyorum. O semtte o gün iki tane ev boşal
mıştır. Polis merkezine gidiyorum. Polis merkezi ba
na evleri gösteriyor, Polis merkezine diyorum ki 
ben şu evi beğendim, onu yazıyor emvali metruke 
komisyonuna gidiyor, orada tespit ediliyor, emvali 
metruke komisyonu gelipte o evleri yazıyor. Bunda 
Hükümetin aldandığı, emvali metruke komisyonunun 
takip ettiği noktai nazar şu idi. Bu evler öyle kaldık
ça külli yağmaya uğrayacaktır. Hiç olmazsa şu vesi
le ile bekçiler bulalım, mülâhazası idi. Fakat bu me-
yanda en çok ahbap, dost kayırmak cari olmuştur. 
Evi yananlardan Manisa'dan, Alaşehir'den, Salihli'
den gelen ve iskân edilen muhacirlerin yekûnu, yüz 
haneyi geçmez. Mütebakisi kim ise siz düşününüz. 
(Şiddetli gürültüler ve kimler olduğunu söyleyin, açık 
söyleyin sesleri.) Efendim hepinizin zihnine geliyor 
ki, harp ile alâkadar olmamış, hiç bir suretle bura 
ile alâkadar olmamış olanlar, zarar görmeyenler ve 
aynı zamanda vaziyetten her zaman müstefit olmuş 
birtakım kimselerdir. (Kimlerdir sadaları.) 

NECİP BEY (Mardin) — Bizim burada tahrira
tımız yok, defterimiz yok ne bilelim? 

RAGIP BEY (Kütahya) — Efendiler isim mi is
tiyorsunuz? On bin kişidir. İsimleri Meclisin içine 
sığmaz. Siz tespit ediniz on bin kişidir. Giden siz 
tespit edin. İsimleri Meclisinizin salonuna sığmaz. 
İsimler demek ne demektir? Mesele meydandadır, gi
din tespit edin. Kimlerdir? Ne demek kimlerdir? 

CELÂL BEY (Genç) — Eh, sizin lakırdınız sabit 
olmuyor ki?... 

RAGIP BEY (Devamla) — Rica ederim ben sözü
mü bitireyim de sözlerimi ikmal edemedim! Ve be
nim sözüm kesilirse sonra sözümü tekrar söyleyemem. 
(Gördüklerinizi söyleyin sesleri.) Efendim, İzmir Va
lisi, İzmir Defterdarı, Müfettiş, komisyon azaları, ko
misyon kâtipleri, hepsi, bütün bunlar... 

| YUSUF ZİYA BEY (Bitlis) — İzmir Valisi hır
sızlık etmez, tenzih ederim. Hayır... 

I REİS — Efendim hırsızlık etmiştir, demiyor. Böy
le müzakere olmaz ki... Devam edin rica ederim. 

RAGIP BEY (Devamla) — Efendiler, vaziyet, bu 
suretle devam ederken bendeniz, İzmir'e vardım. Ha
kikaten İzmir'de Ricali Hükümet mesaili siyasiye ile 
meşgul.... Dakikası yok ki başka bir işe bakabilsin, 
Hatta ordu kumandanları, hatta Mustafa Kemal Paşa 
Hazretleri, Rauf Beyefendi Hazretleri, Hariciye Ve
kili Yusuf Kemal Beyefendinin bir dakika bile mü
sait vakitleri yok ki işe bakabilsinler. Vali, polis teş
kilâtı, jandarma teşkilâtı külliyen gayri kâfi derecede
dir. Zaten valinin, komisyonun şaşırtmasının sebebi de 
budur. Teşkilâtları yoktu, dikilmişler, kalmışlardır. 

ABDÜLHAK TEVFİK BEY (Dersim) — O hal
de ne olacaktı? 

RAGIP BEY (Devamla) — O halde efendiler sıra 
size geliyor, dikkat edelim. Bu vaziyetleri gördük, 

I beş on arkadaş toplandık ve buraya da bir telgraf 
I verdik. Bu telgraf okunmuş okunmamış?... bilmi- • 

yorum, zannederim, o şeyin istiklâl mahkemelerinin 
I reddedildiği bir zamandır ki okunmasına lüzum gö

rülmemiş... Şimdi efendim, böyle mesken tevziatiyle 
I meşgul olunurken, emvali metruke mesailiyle katiyen 
j iştigal edilmemiştir. Mukaddemeye dönüyorum; Yüz 
i bin kişilik bir kafile, bir ay İzmiri yağma etseydi, 

tüketemizdi. Fakat 8-10 memurun sui istinıalâtı. bu
nu çok az bir zamanda heba etti. Kavinini mevcude-
mize nazaran suiistimalâtm yollan o kadar açıktır-
ki meselâ kabul ettiğiniz bir avans kanununda yurdu 

I harap olanlara meskenlerin satılması için bir madde 
I vardı. Efendiler bu maddeyi İzmir'e teşmil ettiğiniz 
I takdirde Sivrihisarîoğlu Arabyanın oğlunun köşkü

nün yalnız beş yüz lira bahçivan masrafı vardır. 
Bu parayı veripte o eve girecek kimse var mı? Şu 
halde ne yapacak, varidatı idare etmiyecek sat? Kaça? 

I Efendiler kim alır, beş bin liraya, on bin liraya, on 
I beş bin liraya sat. Bu suretle olursa yağma, suistimal, 

kapılan pek çoktur. Hükümet satıyor, satmıyor, on
ları bilmiyorum. Bu suretle olursa, suiistimal olduk-

{ tan sonra yüz bin kişilik bir fırkanın bir ayda yağ
ma edeceği şeyleri beş kişinin suiistimali yüzünden 

{ derhal heba edebilir. En ziyade yetişilmesi icabeden 
şey İzmirin istirdadını müteakip ahvali tabiiyenin 
husulünden sonra suiistimal olmıyacak tedabiri al
mak idi. Hükümet şekli hazırı ile - sırf kanaati vic-

I daniyemi arz ediyorum - idare edemezken ahvali 
tabiiye de her tarafta şu idare, teşkilâtı idariye ili-

{ bariyle, mevcut iken acaba ahvali tabiiyenin fevkin-
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de yahut tasavvurun çek fevkinde gayri tabiîlik J 
karşısında ne yapabilir? İzmir'e gönderilecek vali İz
mir'in sokaklarını altı ayda öğrenemez. Binaenaleyh 
vaziyetin azameti çok büyüktür. Binaenaleyh, bu 
azamet ve fevkalâdeliği nisbetinde tedabiri fevkalâ
de almak ve müstacelen yetişmek, bir taraftan bi-
caregânın sefaletlerinin önüne geçmek, diğer taraf
tan da hazinenin menfaatini nazarı dikkate almak 
için çok kuvvetli ve fakat çok şedit bir nüfuz ile ya
pılabilmesi mümkin olan bir meseleye bir an evvel 
teşebbüs etmek lâzım geldi. Bu, yapılmamıştır. 

TUNAL1 HİLMİ BEY (Bolu) — Atı alan Üskü-
darı geçti. 

RAGIP BEY (Devamla) — Geçmemiştir. El-
yevm yağma edilen malların yüzde doksan dokuzu 
halkça malumdur ve öğrenilmesi çok kolaydır. Sizi 
temin ederim bütün istirdat edilen yerler, gayet 
nüfuzlu, kuvvetli bir heyetin vürüduna intizar edi
yor. Böyle bir heyet vardığı gün bilhassa bütün bu 
emvali metruke meselesi meydana çıkacaktır, kimse 
saklamıyacaktır ve yahudilerin ellerinden temamen 
alınacaktır. Çünki efendiler hükümet yetişemedi, Hü
kümet yetişememekle beraber benim anladığıma gö
re bu fevkalâdeliği takdir etmiş Hükümet ile Meclis, 
Meclis ile Hükümet meseleye bir prensip vererek şe-
kilperestliğe kapılarak işe lâyık olduğu şekli verme
miştir ve bundan dolayı vaziyet eskisinden daha müt
hiş ve daha çirkin bir surette karışmıştır. Bendeniz 
buraya geldim, meseleyi Meclisi Âlinize olan açık
lığı ile o zaman Meclisi Âliniz büyük bir alâ
ka. göstererek her şey hemen 24 saatte bitirmek üze
re karar verdi. Maalesef bugün yine dedikodularla, 
bugün y'.ıe hiç de maslahata muvafık olmayan ve 
maslahatın ehemmiyetiyle kabili telif olmayan dedi
kodu ile vakit geçiriyoruz, süründürüyoruz. Fakat 
efendiler siz bu kürsüde istediğiniz kadar dediko
du edin. Orada hadisat yürüyor, orada milyonlar 
günden güne gidiyor. Ey sulh konferansına bizim ha
yat ve memat duygumuzu duyuracak heyete yüz bin 
lirayı sakınan arkadaşlarımız. Burada bir saatte yüz 
bin lirayı, üç yüz bin lirayı, beş yüz bin lirayı kay
bettiğinizi düşünün.. Evet vaziyet Mecliste öyle bir 
hal almıştır ki, kendisi gözü önünde görmeyerek mil
yonları göz önünde alanları görmüyor da şurada beş 
kuruşla alayım diye ... Nedir bu efendiler? Şimdi bu 
dedi kodulara ehemmiyet vermeyin. İşe ehemmiyet 
verin. Vaziyetin azemeti, ehemmiyeti, fevkalâdeliği 
müstaceliyeti bugün dahi anlaşıldıktan, sonra, çok te
menni ederim, bu meseleye fiilî, ciddi ehemmiyet ve

rerek bir teşebbüs yapalım. Sözü her şeyi bitirelim, 
gayelerimizden fedakârlık edelim. Her ne yapılması 
lâzım gelirse yapalım, şuraya yetişelim. Şuradaki 
milyonları kurtaralım. Bu çok bir şey değildir. 3 - 5 
belki 2 - 3 günlük müzakere neticesinde Meclisi Âli
nizden hasıl olacak karar buna kâfidir. Ondan son
ra istediğiniz kadar kavga yapalım. Bu kürsüde çok 
vakit kaybedelim. Fakat bugün iki üç dakika heba 
edecek, gaybedecek vaktimiz yoktur. Bütçeden sa
kındığınız varidatın büyük bir kısmı gözümüz önün
den akıp gidiyor, günahtır. Yarın yine biçare yakıl
mış yokolmuş olan köylünün, zavallı elyevm şayanı 
merhamet olan askerdeki oğlunu, kardeşini, kocasını 
ve bir senedir kendisi de inebolu ile Ankara arasında 
İlgaz dağlarında sürünmüş Ayşenin gırtlağını sıka
rak vergi alacağız. Bunlara yazıktır efendiler, rica 
ederim meselenin azameti nisbetinde çare bulacak 
müzakerat yapalım ve işi bitirelim. 

ÖMER LÜTFİ BEY (Karahisarı Sahip) — Ya
rın bu işi halledelim. 

YAHYA GELİP BEY (Kırşehir) — Efendim, 
İzmir ve havalesinde yapılan münasebetsiz muamelât 
tamamiyle tecelli etmiştir, bu yapılmıştır. Bendeni
zin fikrime kalırsa bugüne kadar suiistimal yapılmış
tır ve bugün de emvali devlet mahvoluyor. (Gürül
tüler) Yarın mahvolacak, yarın mahvolmaması için 
bir tedbiri âcil bulmak lâzım. Bendenize öyle geli
yor ki Reşat Bey kardeşimiz yeni gelmiş, onu bir ke
re dinliydim. Ondan sonra Maliye Vekili Bey ne 
gibi bir şey düşünecek olursa ona göre bir karar 
veririz. 

HASAN FEHMİ BEY (Maliye Vekili) (Gümüş
hane) — Efendim, Ragıp Beyefendi İzmir'deki meba-
ninin yani emvali gayrı menkulenin, emvali metruke 
kanununa istinaden satılması tehlikesinden bahsettiler. 
Bugün için mevzubahis değildir. İzmir'de henüz 
menkulât ile meşguldürler. Emvali gayri menkuleden 
hiç bir şey satılmak üzere müzayedede değildir. Belki 
icar müzayedesi vardır. Belki Anadolu ve diğer ak
sam için vardır. Fakat orada böyle bir şey yoktur. 

Yahya Galip Bey buyurdular ki, emvali Devlet 
nasıl idare edilecek? Emvali Devlet değildir, emvali 
metrukedir. 

YAHYA GELİP BEY (Kırşehir) — Emvali met
ruke değildir; onlar hep kaçmıştır, emvali Devlet
tir. 

HASAN FEHMİ BEY (Devamla) — Müsaade 
buyurunuz. Emvali metruke için elimizdeki kanun 
budur. Emvali metruke kanunu. Tegayyüp eden 
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eşhas nam ve hesabına idare olunup açılacak hesabı 
carîsine irat kaydetmekten ibarettir. 

YAHYA GALİP BEY (Devamla) — Öyle de
ğildir, öyle değildir. 

HASAN FEHMİ BEY (Devamla) — Yahya Ga
lip Bey müsaade buyurun. Fakat rica ederim, ordu 
süngüsüyle bir gedik açtı ve yürüdü, ahali de arka
sında yürüdü, memuru da arkasından yürüdü. Ne 
yapacaktı Maliye Vekili? Niçin beni muhakeme edi
yorsunuz? Maliye Vekili oradan bir istiklâl mah
kemesi lâzımdır dedi ve bir telgraf verdi ve burada 
bir istiklâl mahkemesi lâzımdır. Buraya geldi de yani 
her taraf cennettir, pembedir, arusdur, hiç bir şeye 
ihtiyaç yoktur. Böyle bir şey söylemedim, söyledim 
mi efendiler? Ahval gayrı tabiîdir, işazîmdir, vaziyet 
zaten harbin netayici tabiiyesidir. Harbin netayici 
tabiiyesi olmak üzere bir çok yağmalar yapılmıştır. 
Yahudi almış, Mehmet almış, Ahmet almış yahudiye 
satmış. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Ahmeti, Mehmeti mev
zubahis etmeyiniz. 

HASAN FEHMİ BEY (Devamla) — Efendim 
bu bir isimdir. Bu mal emvali metrukedendir, mali 
mağsup mali mesruk olarak.. 

YAHYA GELİP BEY (Kırşehir) — Emvali met
ruke değil emvali millettir. Mademki ihanet etmiş 
mülkü emvali metruke olamaz. (Gürültüler) 

HASAN FEHMİ BEY (Devamla) — Efendim, 
bendeniz sizin yaptığınız kanundaki tabiri ifade edi
yorum. Büyük Millet Meclisinin yaptığı kanunu söy
lüyorum. Bunu tatbik etmemek Maliye Vekilinin 
mal memurlarının iktidarı dahilindedir. Fakat ben
deniz ne arz ettim? Bizim usul ve kavaninimizle bun
lar tefrik olunamaz. Belki senelerce temadi eder. 
Onun için bir mahkemei fevkalâde lâzımdır. Evet 
malın mühim bir kısmı çıkmamış olanlardır. Fakat 
metruktür. Yahut sahibinindir, diye nasıl tefrik ede
ceğiz? Rica ederim. Yahya Galip Beyefendiye der-
hatır ettiririm. Yalnız Maliye Vekâleti kanunun ic
rasına memur değildir. Devletin idaresi bir küldür. 
Her şubei idareye tevem yürür. Fakat harbin ica-
batı bir memlekette bütün şuabatı idarei Devleti 
birden tesis etmek bugüne kadar hangi memlekete 
nasip olmuştur? Ve kim yapabilmiştir. İşte havalii 
şarkiye ve Adana'yı sulhan kurtardığımız halde ora
da idare makinesi kaç günde teşekkül etmiştir? Ni
çin ahvalin fevkalâdeliğini nazarı dikkate almıyoruz 
da Hükümet yapamadı, Hükümet yetişemedi, nakıs 
yaptı diye eğer şahsi tenkidat var ise muayyen mev
zu üzerine yapalım. Bütün bu mesuliyeti İcra Heye

tinin üzerine atıyoruz. O halde fevkalâdelik var. 
Efendiler bundan evvel bir tehcir yapıldı. Bütün Ana
dolu'ya mahsus olmak üzere idare makineleri de yer
li yerinde idi. 'Tehcir neticesinde mal sandıklarına 
irat kaydedilen miktar ile kaybedilen paranın mik
tarı nedir? 100 misli 10 000 mislidir. Bu gayrı tabiî
lik karşısında şimdi sizin Heyeti Vekileniz varidatı 
devlet diye Hükümetinizi temin ederse bundan faz
la ne istersiniz? Emvali metrukeden bundan fazla ne 
istersiniz. Santimi santimine bunu idare etmek ihti
mali yoktur. Efendiler Meclisi Âlide dahi bunu ya
pacak kuvvet bendeniz zannedemem. Seyirci vazi
yetinde kalacaktır. Binaenaleyh tedbiri âcil arz et
tiğim gibidir. Âcil ve seri kararlan ittihaz etmek 
için bir mahkeme göndermek lâzımdır. 

REŞAT BEY (Saruhan) — Bir sual soracağım 
gayet kısa... 

REİS — Efendim, gayet kısa meselesi değildir. 
Siz sual soracak olursanız, herkes de soracaktır. 

REŞAT BEY (Saruhan) — Maliye Vekili Bey 
tedbiri âcil olmak üzere İstiklâl Mahkemesi gönder
mek istiyor. Meclisi Âli muvafakat eder de İstiklâl 
Mahkemesi gönderirse ve divanı harple mülâki olup 
da icrayı faaliyet edip nafi olacaklar mı, olmıyacak-
lar mı? Bunu soruyorum, hayatî bir meseledir. 

REİS — Rica ederim Maliye Vekiliyle ne müna
sebeti vardır? (Reşat Bey kürsüye sesleri) Efendim, 
rica ederim, Reşat Bey söz istemedi. (Gürültüler) 
Efendiler, rica ederim böyle müzakere edilmez. Otu
runuz. Reşat Bey söz istemiştir ve ondan evvel on 
sekiz arkadaş söz almıştır. Tercihan- arkadaşlarımız 
sözlerini terk ederlerse o vakit olur. 

İSMAİL ŞÜKRÜ EFENDİ (Karahisarısahip) — 
Reis Bey Reşat Bey söz isterse ben söz mü veriyo
rum. 

REİS — Sizin sözünüz geride. Şimdi Tunalı Hil
mi Beyindir söz. 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Müsaade bu
yurun. (Gürültüler) Arkadaşlar müsaade buyurunuz. 
İki kelime söyleyim de ondan sonra muvafakatinizi 
ya istihsal ederim, ya edemem. Reşat Beyefendi ge
lecekler bu kürsüde yeni gördükleri şeylerden bir 
parça nakledecekler. Fakat ben vaktiyle geçirmiş ol
duğum müteaddit tecrübeleri nakledeceğim. (Gürül
tüler) Binaenaleyh benim çare göstereceğim sözleri 
dinlerler de ondan sonra söz söylerlerse daha muva
fık olur. Reşat Bey bunları dinler tamamen muhake
me eder reddeder veya etmez, bildirir. Müsaade bu
yurur musunuz? Hatta Reşat Beye soruyorum. (Gü
rültüler) 
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HAStP BEY (Maraş) — Heyeti Vekile icra kud
retini yapamıyor. Ne yapacağız? Bin defa söylesek 
bu işe ne Meclisin vaziyet ettiği var ne de Hüküme
tin. 

REŞAT BEY (Saruhan) — Meclisi Âlinize şim
di iltihak ettim. (Safa geldiniz sesleri) Zannediyo
rum ki, emvali metruke meselesi mevzubahis olu
yor. Efendiler, orada dert yalnız emvali metruke me
selesi değildir. Mademki mevzu budur evvelâ bunu 
arz edeyim. Emvali metrukede suiistimalât vâsi mik
tarda elan kemali şiddetle berdevamdır. (Gürültü
ler) Emvali metrukenin hüsnü idaresi için dokuz 
mıntıka tesis edilmiştir. Nefsi İzmir'de bu mıntıkada 
aşağı yukarı beş yüz memur istihdam ediliyor. Zan
nediyorum ki, yevmiye masrafı bin liraya badi olu
yor. (Oh sesleri) Zannederim şehrî otuz bin lirayı te
cavüz ediyor. Böyle olmasına rağmen suiistimalât 
devam ediyor. Bunun önünü almak kabil değildir. 
Oradaki mıntıka memurlarının salâhiyeti kâmile ve 
katiyesi olmadığından yapamıyorlar. Bittabi acizdir
ler. Kavanini mevcude ahkâmına göre yapılan ta
kibattan katiyen bir semere hasıl olacağı yoktur. Bu
nun önünü almak için oradan dikkatle Meclisi Âliye 
arz ettik. Bilmem okundu mu? (Okundu sesleri) 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Dört günlük 
bir telgrafınız geldi de okuttuk. 

RElS — Efendim, öteki de lâyihai kanuniyedir. 
O da okundu. Huzuru âlinizde havale ettik. 

REŞAT BEY (Devamla) — Arazi itibariyle İz
mir'e kadar elde ettik. Fakat maatteessüf hiç bir 
şeyde henüz bir muvaffakiyetimiz henüz yoktur. Bu 
şarait dairesinde bundan böyle olmak imkânı yok
tur. Hırsızlık alenîdir, suiistimalât alenîdir. Bunlar 
arz edemiyeceğim derecede çoktur. 

ÖMER LÜTFİ BEY (Amasya) — Meclis İzmir'e 
gitmelidir. 

HACI ŞÜKRÜ BEY (Diyarbekir) — Netice ne
dir Beyim? 

REŞAT BEY (Saruhan) — Efendiler telgrafımız
da gayet açık ve samimi arz etmiştik. Ve burada tek
rar arz ediyorum. Bunun vebali doğrudan doğruya 
Heyeti Celilenize aittir. (Gürültüler), okunmadı ses
leri) Bunun vebali tekrar arz ediyorum, Heyeti Celi
lenize aittir. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Okunmadı bu
rada. 

REŞAT BEY (Devamla) — Efendiler, telgrafın 
meali şu idi: Ahval ve suiistimalât fevkalâdedir. Se
nelerce bütçemize konulabilecek tahsisatı balağan 
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mabelağ temine kâfi emvali millet heder oluyor. He-
baen mansuradır. Salâhiyettar heyetler biran evvel 
gönderilip bunun önü alınmazsa vebal doğrudan 
doğruya Heyeti Celilenize aittir, diye yazılıydı. 

Efendim, çrkacağım gün son defa - cümlenizin 
affına mağruren son bir misalini arz edeceğim, He
yeti Vekiiledeki bazı arkadaşlarımıza taalluk ediyor, 
Maliye Veta'li Beyefendiye orada tahsis edilmiş bir 
ev vardı. Bu ev Kâzım Paşa Hazretlerinin yaverleri 
Şerefeddin Bey tarafından cebren işgal edilmiştir ve 
memlekette azim dedi kodu başlamıştır. Halk müte-
hayyir kalmıştır, inanmıyorlar. Bu Hükümet nasıl 
hükümettir, ne idaresizliktir? Havsalaları almıyor. 
Başkumandanlık maiyetinde silâhlı kıyafetle bulunan 
çeteler hiç bir şey dinlemiyorlar, mesmuata atfen... 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Maşallah, Ma
şallah... 

İSMAİL ŞÜKRÜ BEY (Karahisansahip) — Ku
laklar» çınlasın... 

CELÂL BEY (Genç) — Bravo Reşat Bey... 

REŞAT BEY (Saruhan) — Bunlar her türlü ku-
yuttan azade imiş. Bilhassa Göztepe tarafları, Göz
tepe zabıtası katiyen âcizdir. Efendim, müteaddit has
bıhallerimizde o kadar ileri vardık ki, İçimizden Tah
sin Beyefendiyi Vali Beyefendiye gönderdik ve açık 
olarak söyledik; siz mahcup oluyorsunuz, bu idare
sizlik, bu gevşeklik âdeta rezalet derecesine varmış
tır. Siz ya şiddet gösteriniz veyahut istifa ediniz, de
dik. Gelen cevap da; İstifa ettim. Dahiliye Vekâleti 
bu muamele üzerine ne yapmıştır. (Kabul etmemiş 
îer sesleri). 

LÜTFİ BEY — (?) Dahiliye Vekili cevap ver
sin. (Gürültüler, devam sesleri). 

REŞAT BEY (Devamla) — Efendiler, emvali met
ruke mesailinden daha feci bir dert vardır; Yunan' 
1:1ar zamanında, senelerce Yunanlılarla düşmüş kalk
mış bir çok insanlar vardır. Ferih fahur artık moda 
olmuştur, efendim, Ankara'da mutat olan kıyafet 
moda olmuştur. Bu kıyafete bürünmüş envai reza
leti bunlar yapryor. (Vasat sesleri). Yunanlılar za-
manunda Yunan'lılarla düşüp kalkan insanlar ne hü
kümet düşünüyor ve ne bir korkusu var. (Ne gibi 
sesleri). İdaresizlik var efendim, yani kafalarına koy
muşlardır ki, şedidülicraat bir hükümet yoktur ve 
olamıyacaktır, diye hiç kimseden 'korkuları yoktur. 
Korku yoktur. (Elhamdülillah sesleri). Her muamele 
böyledir. Hiç bir idaremiz, intizam, şiddet, katiyen 
teessüs edememiştir. Bunun yegâne çaresi - evvel ve 
ahir arz ettik - oralara bir istiklâl mahkemesi gön-
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derilmesi. Emin olunuz bir istiklâl mahkemesi daha 
yola çıkmaksızın, bir beyanname ile tekmil bunların 
önünü alacaktır. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Evvelâ hükü
met, sonra istiklâl mahkemesi gönderelim. Nazar 
boncuğu takılacak hükümete. 

HASİP BEY (Maraş) — Hükümet içinde sui is-
timalât yapan kimlerdir. (Gürültüler) Meclisi Âli bu 
gibi vaziyetlere taraftar olamaz. 

REŞAT BEY (Saruhan) — Gayet sedir ve gayet 
seri icraat lâzımdır. Başka çare yoktur. 

KÂZIM PAŞA (Müdafaai Milliye Vekili) (Kare
si) — Efendim, Muhterem arkadaşımız Reşat Beyin 
beyanatı arasında benim yaverimin de İzmir'de bir 
ev işgal ettiğini beyan buyurdular. Ben bu meseleye 
muttali oldum. O vakit yaverim mezunen İzmir'de 
bulunuyordu. Maliye Vekiü Beyefendinin mukadde
ma Kordonda işgal ettikleri binaya hakikaten, vali
desini koymuş ve demiş ki; bu evi ben işgal edece
ğim. Bundan haberdar olan kolordu kumandam - kî 
ben orada iken katî em;rler vermiştim, böyle hot-
belıot ve işgal etmek muvafık değildir dem'ştim -
Kolordu kumandanı bundan haberdar oluyor ve ka
pıya iki nöbetçi koymuş, benim yaverim gelip eve 
girmek istediği zaman kendisini içeriye girmekten 
nöbetçiler menetmişlerdir. O da içeriden val:des:ni 
almağa mecbur olmuştur. Yani kendisi kimsenin ha
beri olmaksızın orayı işgal etmiş, fakat yine Hükü
met ve oranın kumandanı benden aldığı emir üzerine 
benim yaverimi içeriye sckmarrrştır. Bu böyle oldu
ğu gibi diğerlerine de böyle muamele yapılacağından 
emin olabilirsiniz. Yani ciheti askeriye ordunun asa
yiş ve inzibatını ihlâl edecek her türlü intizamsızlığı 
ref edecek şiddetli tedbirler ittihaz e'm ektedir. 

Göztepedeki, bahis buyurdukları. Başkumandan
lık karargâhı için de ben daha orada iken birtakım 
emirler vermiştim. Bunun üzerine Başkumandandık 
yaveri Salih Bey oraya gitmiş ve Başkumandanlığın 
işgal edeceği mahalleri tahdit etmiştir. Bunun da şa
mil bir şekilde olmaması temin olunmuştur. Yani ci
heti askeriyenin kanun dairesinde olan hususata dair 
olan tedabir ittihaz edilmiş ve her türlü tedabiri zec
riye alınmıştır ve Fevzi Paşa Hazretleri de oraya gi
derken yine fevkalâde tedabir ittihaz edeceklerini be
yan buyurdular. Ordunun inzibatının muhafazası bu 
gibi yolsuzlukların şiddetle önüne geçmekle mümkün 
olabilir. Bu hususta da vekillerinizin en şedit tedabir 
ittihaz edeceğine emin olabilirsiniz. 

SALİH EFENDİ (Erzurum) — Başkumandan 
karargâhı diyorsunuz. Öyle bir karargâhın İzmir'de 

I mevcudiyetine ne sebep vardır? Yani orada böyle bir 
şey ihdasına sebebiyet veren hal nedir? 

KÂZIM PAŞA (Devamla) — Efendim, arz ede
yim. Henüz ordu hali nazariye avdet etmemiştir. 
Orada henüz ordu mevcuttur. Hali harbin devam et
mesi muhtemeldir. Nasıl ki Erkânı Harbiye oraya 
gitti. Yeni vaziyete göre birtakım tertibat daha alıma-. 
caiktır. Başkumandanlık karargâhının da bu ncktaıi 
nazardan İzmir'e girmesi varittir. Başkumandan Pa
şa Hazretleri oraya gittiği zaman karargâh olmak 
üzere boş emvali metruke binalarından bir kaç tane 
tefrik ettirerek içindeki eşyaları girip şu bu yağma 
etmemek için tahtı muahafazaya aldırdıkları, yani ka
rargâhın şeysi henüz orada değildir! ve fakat oraya 
gittiği zaman hangi mıntıkada kalacağı taayyün et
memiştir. 

SALİH EFENDİ (Erzurum) — Efendim, Erkanı 
Harbiye Reisi orada bulunduktan sonra Başkuman-

I danlığın orada bulunmasına ne hacet? 
ŞEVKİ BEY (İçel) — Reis Bey, Allah aşkına 

otursunlar, rica ederim, dinıliyelim. 

KÂZIM PAŞA (Müdafaayı Milliye Vekili) (Ka
resi) — Efendim, İsmet Paşa Hazretlerinin cebhe 

I karargâhlarında bazı tadilât yapılması düşünüldü ve 
I bazı kararlar da ittihaz edildi. Cephe kumandanlığı-
I na d;ger bir zatın tayininden ise zaten doğrudan 
i doğruya harekatı harbiyeden mesul oldukları için 

oraya gidip hem oradaki Cephe Kumandanlığı vazi
fesini ifa etmek, hem de bu teşkilâtı yapmak için ka
rargâhını İzmir'e nakletmiştir. Erkânı Harbiyei Umu-

I miye Reisi ve a\nı zamanda cephe kumandan veki
lidir. Ve teşkilâtı da orada yapacaklardır. 

SALİH FFF.NDİ (Erzurum) — Efendim, karar
gâh olacak emakini emri ye yok mu? 

KÂZİM PAŞA (Devamla) — Efendim; bir mev
kii ciheti askeriye işgal etmek istediği zaman o, bi
naları Hükümetten ister. Hükümet te ya metruk bi
na gösterir, yahut iyi bir bina gösterir. Ciheti aske
riye de orasını işgal eder. 

REİS — Efendim, müsaade buyurunuz. Daha ye
di kişi celsei hafiye için söz almıştır. Celsei aleniye 

I için de yirmi beş kişi söz almıştır. 
HASAN FEHMİ BEY (Maliye Veik:li) (Gümüş-

I hane) — Bir şey arz edeceğim efendim. 
REİS — Müsaade buyurunuz Maliye Vekili Bey. 

Bendeniz söyliyeyim. siz de söylersiniz. Efendim, 
celsei hafiye müzakeratının kâfi görülmesi hakkında 
iki takrir vardır. Celsei hafiyedeki müzakereyi kâfi 

I görüp celsei jvleniyeye geçilmesini kabul edenler lüt-
[ fen el kaldırsın. 
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HASAN FEHMİ BEY (Devanüa) — Efendim, 
celsei hafiyede bir şey arz edeceğim, istirham ede
rim. 

REİS — Reye koymuyorum, geriye alıyorum 
efendim. 

HASAN FEHMİ BEY (Devamla) — Efendim, 
İzmir'de bütün evler işgal edilirken, İzmir'deki bü
tün oteller yandığı için vali bir ev tefrik etmiş «Mi
safirhane»! olsun diye. Bir aralık Sulh Konferansının 
İzmir'de inikadı şayiası vardı ki, biz de arzu ediyor
duk. Onun için en yüksek evlerden bir tanesini eşya
sını mobilyesinıi tespit ettirerek tefrik ve muhafaza 
ettirdi, misafirhane halinde. Maliye Vekâletine tahsis 
edilmiş ev yoktur. Bendeniz bir iki gün otelde kal
dım, sonra o eve naklettim. Çıkarken de Vali Beye 
dedim ki, içerisinde bekçi olmak üzere bir memur 
vardır. Tespit edilen eşyanın defteri de o memurun 
mesuliyeti altında. Çünkü evin eşyası çok yüksek bir 
eşyadır, yine bunu misafirhane olarak tutunuz. Ve
killerden süferadan bir misafir gelirse misafirhane 
halinde istimal edilmek üzere muhafaza edersiniz, de
dim. Yoksa Maliye Vekâleti için ev tefrik edilme
miştir. Yani bir misafirhanedir, o da Hükümetin tah
tı emrindedir. Bunun esası da Sulh konferansı orada 
inikat ederse onun için tefrik edilmiş bir evdir. 

REİS — Efendim, Hilmi Bey kifayet hakkında 
söz söylıiyecek. 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Arkadaşlar mü
zakere... (Patırtılar). 

Lütfi Beyefendi, hiç olmazsa ayaklariyla patırtı 
yapıncaya kadar, bir az da sakallarını ellerine alarak 

dinlemesi lâzımdır. İstirham ederim arkadaşlar mü-
saadd buyurun. 

REİS — Hakkı kelam verdim size efendim, de
vam buyurunuz. 

TUNALI HİLMİ BEY (Devamla) — Böyle hak
kı kelam mı olur? Rica ederim. 

Arkadaşlar, milyonlar ve milyarlardan bahsolu-
nuyor ve milyonlarca kardeşin hayatı mevzubahis 
oluyor. Arkadaşlar kifayetin aleyhindeyim. Çünkü 
söyliyeceğim sözler çareye taaluk eder. 

REİS — Kifayetin aleyhinde söyleyin. 

TUNALI HİLMİ BEY (Devamla) — Halbuki 
arkadaşlar çare hakkında hiç biriniz tarafından bir 
söz söylenmemiştir. Maalesef Reşat Bey arkadaşımız 
da o noktaya temas edememişlerdir. Binaenaleyh mü
saade ederseniz maksadımı gayet kısa söyliyey.'m. 
(Kifayetin aleyhinde söyleyin sesleri). Müsaade eder
seniz diyorum. (Olmaz sesleri). 

REİS — Efendim, müzakerenin kifayeti aleyhin
de arkadaşımız söz söylediler. Mevcut takrir de yal
nız hafi celsedeki müzakerenin kifayeti hakkındadır. 
Hafi celsedeki müzakerenin kifayetini reye koyuyo
rum. Kabul etmezseniz müzakereye devam edersiniz. 
Hafi celsenin kifayetini kabul edip alenî celseye ge
çilmesini kabul edenler lütfen el kaldırsınlar... Ekse
riyetle kabul edilmiştir. 

Efendim celsei alen;yeye geçiyoruz. 

3 ncü Hafi Celsenin Hitamı 
5.30 sonra 

— 1143 — 



#-


