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B I R I N C I C E L S E 
Açılma saati : 2,20 sonra, 

REÎS — Birinci Reisvekili Hasan Fehmi Beyefendi, 

KÂTİPLER : Ziya Hurşid Bey (Lâzistan), Ragıb Bey (Kütahya) 

REÎS — Meclis küşadedildi. Zaptı sabık hu
lâsası okunacak. 

(Okundu.) 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci Celse 

Birinci Reisvekili Hasan Kelimi Beyefendinin 
tahtı Riyasetlerinde bilinikat zaptı sabık hulâsası 
kıraat ve tashihan kabul olundu. Şayanı müzakere 
olduklarına dair mazbatalarla Lâyiha Encüme
ninden mevrut Konya Mebusu Vehbi Efendinin, 
Kadın oynatmak fiilinin men'ine dair teklifi Ad
liye Encümenine, Kastamonu Mebusu Suad Beyin, 
Bedeli Nakdînin efradı Müşlimeye de teşmiline 
ve Çorum Mebusu "Haşini Beyin, Ahzı Asker Ka
nununun 42'nci maddesinin tadiline dair teklif
leri Mudafaai Milliye Encümenine, Antalya Me
busu Mustafa- Beyin, Antalya Elektrik Şirketi 
imtiyazının feshine dair teklifi İktisat Encüme
nine, Bolu Mebusu Şükrü Beyin, idareyi Umumi-
yei Vilâyat Kanununun .67 nci maddesinin tadi
line dair teklifi Dahiliye Encümenine havale 
edildi. Koçgiri Heyeti Tahkikıyesi azaları tara
fından müşterek encümenler mazbatasındaki (Sa
lâhiyeti vâsia) tâbirinin tavzih ve tesbitine dair 
ita edilmiş olan takrir müzakere edilerek mezkûr 
salâhiyetin takyidine lüzum olmadığına karar 
verildi. 

Kângırı Hapishanesinde sekiz sene kürek ce
fasına.mahkûmen mahpus bulunan Alioğlu ibra
him'in affı hakkındaki Adliye Encümeni mazba
tası kıraat ve kabul olundu. Hiyaneti vataniyeden 
dolayı muvakkat kürek cezasına mahkûm Yeni
şehirli Edhem Paşanın maluliyetine binaen ba-
kıyei müddeti cezaiyesinin affı hakkındaki lâyi-
hai kanuniye bilmüzakere müstaceliyet karariyle 
maddeleri aynen ve heyeti umumiyesi tâyini esa
mi ile reye vaz'olundu. 

Bilâhara, İzinnamesiz akdi izdivacedenlerin 
cezadan afları hakkındaki lâyihai kanuniye 
müzakere edilerek Adliye Encümeninin teklifi 
veçhile maddeleri aynen kabul ve heyeti umu
miyesi tâyini esami ile reye vaz'olunup tenef
füs için celse tatil olundu. 

İkinci celse 

Hasan Fehmi Beyefendinin tahtı Riyaset
lerinde bilinikat Yenişehirli Edhem Paşanın 
affı hakkındaki lâyihai kanuniyenin 60 ret ve 
4 müstenkife karşı 109 reyle kabul edildiği ve 
izinnamesiz teehhül edenlerin affına mütaallik 
Kanunun reye vaz'ında 123 zat reye iştirak 
etmiş bulunduğundan muamele keenlem yekûn 
addedilerek tekrar reye vaz 'ı icabettiği ve üç 
ay müddetle memleketine mezunen gitmiş ve 
ıııezuniyeti hitam bulmadan buradaki hastane
lerde çalışmak üzere Makamı Riyasetten davet 
edilmiş oları Amasya Mebusu Doktor Asım Be
yin müddeti mezuniyetinden bakiye kalan yet
miş günden istifade etmesi lâzımgeleceği Ma
kamı Riyasetten tebliğ kılındı. Hariciye Vekili 
Yusuf Kemal Bey tarafından Kars Kongresi 
müzakeratı hakkında malûmat ita ve Fransa 
Hükümetiyle akdi itilâf edildiği resmen Mec
lise arz edildi. Badehu, Müfettişi Umumilikler 
hakkındaki lâyihai kanuniyenin müzakeresine 
geçilmiş ise de Düşmandan istirdadolünan ma
haller ahalisine muavenet icrasına dair olan 
Kanunun tercihan ruznameye alınarak müza
kere edilmesi iktisat Vekili Bey tarafından 
talebedilmekle mezkûr kanun ruznameye alı
narak heyeti umumiyesi hakkında müzakere 
cereyan eyledi. Mecliste ekseriyet kalmadığı 
yoklama ile anlaşıldığından Perşembe günü 
aynı razname ile içtima edilmek üzere saat (5) 
,te celseye nihayet verildi. 
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Sualler 

1. — izmit Mebusu Sırrı Beyin, Yunan me
zalimi hakkındaki tekidi sual takriri Dahiliye 
Vekâletine havale edildi. 

Birinci Reisvekili Kâtip 
Hamn Fehmi Ziya Hurşid 

Kâtip 
Atıf 

REİS — Zaptı sabık hakkında mütalâa var 
mı?' Zaptı sabık aynen kabul edildi. 

4. — TEZKERELER 

1. — Maarif Vekâletiyim, nehari .sultanilerin 
ipkası hakkında tezkeresi. 

RElS — İlga. edilen sultanilerin ipka edil
mesine dair Maarif Vekâletinin tezkeresi var. 
Müsaade buyurursanız bunu Muvazenei Maliye 
Encümenine gönderelim. Çünkü; encümen ka-
rariyle bunlar ilga edilmiştir. Binaenaleyh, 
encümenin mütalâası alındıktan sonra Heyeti 
Âliyenize gelir. 

5. — MAZBATALAR 

1. — Kayseri Mebusu Hilmi Beyin, Sabık 
Boğazlıyan Kaymakamı maslup Kemal Bey aile
sine hidemah vataniye tertibinden maaş tahsisi 
hakkında kanun teklifi ve Lâyiha Encümeni 
mazbatası (2/352) 

REİS — Kayseri Mebusu Hilmi Beyin, Bo
ğazlıyan Kaymakamı maslup Kemal Bey ailesi
ne maaş tahsisi hakkındaki teklifinin şayanı 
müzakere olduğuna dair Lâyiha Encümeni maz
batası var. Kavanini Maliye ve Muvazenei Ma
liye encümenlerine havale ediyoruz. 

2. — Çorum Mebusu Ferid Beyle rüfekası-
nm, Merhum Kolağası Resneli Niyazi Bey aile
siyle Ankara Mebusu sabıkı Atıf Beye evvelce 
muhassas iken bilâhara kafedilmiş olan hidematı 
vataniye tertibinden olan maaşların tekrar itası j 
hakkında kanun teklifi ve Lâyiha Encümeni j 
mazbatası (2/349) j 

RElS — Çorum Mebusu Ferid Beyin; An- j 
kara Mebusu sabıkı Atıf Beyle Resneli Niyazi j 
Bey ailelerine muhassas hidematı vataniye ma a- j 
şınm kemafissabık itası hakkındaki teklifleri- j 
nin Muvazenei Maliye Encümenine havalesine ' 

M337 0 : 1 
dair Lâyiha Encümeni mazbatasını...''(Red sadâ-.-
lan) Efendim bir teklifi kanunidir encümeni 
aidine gittikten sonra Meclîsi Alinize gelir 
ve müzakere olunur. Muvazeııi Maliye Encüme
nine havale ediyoruz. 

CEMİL B. (Küthya) — Reis Beyefendi Ni
zam namei Dahilînin 86 ncı'maddesi, mucibince 
bir (mebus tezyidi masarif teklif edemez. 

REÎS — Efendim bu bir teklifi kanunidir. 
Heyeti Celilenizin reyine umhavveldir. Fakat 
Lâyiha Encümeni şayanı müzakere'görmüş ve 
Muvazenei Maliye Encümenine havale ediyo
ruz, Cemil Beyin buyurdukları tezyidi masraf 
bütçe müzakeresine, fasıllara ilâve teklifine 
matuftur. ' " ' • - -

RIFAT B. (Kayseri) — Cemil Bey birade
rimiz o maddeyi daha iyi okusun. 

3. — Kütahya Mebusu Besim Atalay Beyin, 
Meclisi Meşayih teşkili hakkında kanun teklifi ve 
Lâyiha Encümeni mazbatası (2/355) 

REİS — Kütahya Mebusu Besim Atalay Be
yin bir Meclisi Meşayih teşkili hakkındaki tekli
finin şayanı müzakere olduğuna dair Lâyiha E n 
cümeni mazbatasını tensip buyurursanız Seriye 
Encümenine gönderelim. 

4, — Kütahya Mebusu Cemil Beyin, Bütçe 
açığının kapatılması için erbabı ticaret ve esna
fın sermayelerinin ve sükna icar bedellerinin yüz
de onun Harb İstikrazı namiyle ahzına dair ka
nun teklifi ve Lâyiha Encümeni mazbatası 
(2/344) 

REİS — Kütahya Mebusu Cemil Beyin büt
çe açığını kapatmak için Harb İstikrazı namiyle 
vergi tarhına dair olan teklifin şayanı müzakere 
olmadığına dair Lâyiha Encümeni mazbatası var. 
Reddi mutazammm olduğu için okutuyorum. 

Lâyiha Encümeni mazbatası 
Bütçe açığının kapatılması için zürra ve as-., 

lıabı ağnam müstesna olmak üzere bilcümle erba
bı ticaret ve esnafın sermayelerinin ve sükna be
deli icarının yüzde onunun Harb İstikrazı namiyle 
defaten veya mukassaten ahzı lüzumuna dair Kü
tahya Mebusu Cemil Beyin encümenimize muhav-
vel takriri mütalâa ve tetkik olundu. Bilcümle 
mâlzemei harbiye ve mevaşi ve emtiai ticariye-
nin yüzde kırkının Tekâlifi Milliye namiyle ah-
zedildiği ve bu tekâlifi ita edenlerin de hemen 
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ekserisinin esnaf ve tüccarandan bulunduğu ve 
şu hale nazaran her sınıf halkın tekâlifi mezkû-
re namı tahtında ikrazatta bulunmuş demek ol
duğu cihetle bunun haricinde başkaca tahmili 
mükellefiyet gayrikabili iktiham bir bâr teşkil 
edeceğinden teklifi mezkûr encümenimizce şa
yanı kabul ve müzakere görülmiyerek redde
dilmiştir. 

22 Teşrinievvel 1337 
Lâyiha Encümeni 

Reisi namına Mazbata Muharriri 
Antalya Yozgad 

Rasih Süleyman Sırrı 
Kâtip Âza Âza 

Ertuğrul Amasya Gümüşane 
Necİb Ragib Ruşen 

Âza 
Kütahya 

Cemil 

CEMÎL B. (Kütahya) — Reis Bey söz iste
rim. 

Bütçe açığını kapatmak için bendeniz bu tek
lifi kanunimi Tekâlifi Milliye Kanununun tatbi
kinden daha evvel vermiştim. Halbuki bendeni
zin teklifim bütün ticaretten ve akaar sahiple
rinin varidatından yüzde onunun alınmasına 
dair bir kanundu. Lâkin bilâhara Tekâlifi Milliye 
yüzde kırk olarak alındı. Tabiî buna lüzum kal
madı. Bendeniz de bu teklifi geri alıyorum. (Pe
kâlâ sesleri) 

RElS — Efendim mademki, Cemil Bey tek
lifi geri alıyor, tabiî reye lüzum* kalmamıştır. 

5. — Konya Mebusu Vehbi Efendi ve rüfeka
sının, Konya Darüleytamı için Pozantı'daki ke
resteden meccanen 294 metre mikâbı itasına dair 
kanun teklifi ve Lâyiha Encümeni mazbatası 
(2/357) 

REİS — Konya Mebusu Vehbi Efendi ile 
rüfekasının, Pozantı'daki kerestenin bilâbedel 
Konya Darüleytamına terki hakkındaki teklifi
nin şayanı müzakere olduğuna dair Lâyiha En
cümeni mazbatası var. Muvazenei Maliye Encü
menine havale ediyoruz. 

3. — TAKRİRLER 

1.—Mersin Mvbum Salâhaddin Beyin, malûl 
makpmham muayenesiyle netmesine göreMklo-
rmdm^^mwBmmUmfmsmw(ktirrtak!riri 
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REtS — Mersin Mebusu Salâhaddin Beyin, 

lıapisanelerdeki malûllerin muayene ettirilerek 
netayicine göre muamele ifa edilmesine dair tak
riri tensip buyurursanız bunu bir tezkerei mah
susla Dahiliye Vekâletine gönderelim. Muayene
lerini icra ettirerek neticesini Meclisi Âlinize arz 
etsinler. 

2. — TEKLİFLER 

1. — Bursa Mebusu Operatör Emin Beyin. 
Posta ve Telgraf Vekâleti ihdası hakkında kanun 
teklifi (2/362) 

REİS — Bursa Mebusu Emin Beyin, Posta 
ve Münakalt Vekâleti ihdas edilmesine dair tek
lifini Lyiha Encümenine gönderiyoruz. 

2. — Eskişehir Mebusu Abdullah Azmi Efen
di ile iki arkadaşının, bütçeyi murakabe etmek 
üzere 31 edişten beş kişilik bir encümen teşkili
ne dair takriri. 

REİS — Eskişehir Mebusu Abdullah Azmi 
Efendi ile rüfekasının, masarifatı umumiyenin 
kontrol edilmesi için bir encümen teşkiline dair 
takriri var. (Okunsun sadaları) 

Riyaseti Celileye 
1336, 1337 seneleri bütçeleri üzerindeki hak

kı murakabe Divanı Muhasebat teşkil kılmama-
masından dolayı ifa edilememiştir. Binaenaleyh 
hükümetçe sarf olunan maaşat ve masarifatm 
sureti sarfı Muhasebei Umumiye Kanunu ile 
usulü mevzuaya muvafık olduğunun tetkikiyle 
Meclisi keyfiyetten haberdar etmek ve mehmaem-
ken kısa bir zamanda' neticeye destres olabil
mek üzere beş kişiden mürekkep bir encümenin 
Heyeti Umumiyeee müstacelen teşkilini teklif 
eyleriz. 

27 Teşrinievvel 1337 
Eskişehir Mebusu Trabzon Kırşehir 
Abdullah Azmi Mehmed Hafız Müfid 

YAHYA GALÎB B. (Kırşehir) — İzahat 
versinler, anlıyalım ne demek istediklerini. 

REÎS — Takrir sahipleri izahat verecek
ler mi? 

ŞEREF B. (Edirne) — Bendeniz bunun hak
kında evvelce Meclisi Âliye takdim ettiğim ve 
Lâyiha Encümenine gitmiş olan bir teklifi ka
nunim vardı. O fcanun bu istenilen şeyi camidir, 
O kanun çıkarsa buna hacet kalmaz. 
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MÜFİD Ef. (Kırşehir) — Efendim, biz rüf e-

kamızla beraber bu takriri yazarken Meclisi 
Âlinizde Divanı Muhasebatın teşkili • hakkında 
bir kanun müzakere edildiğini ve Şeref Bey 
biraderimizin de böyle îbir takrir verdiğini de 
nazarı dikkate aldık. 'Ancak biliyorsunuz ki, 
iki seneden beri bu Meclisi Âlide bütçe hakkın
da katiyen ve katibeten bir fikir hâsıl edileme
di. Binaenaleyh verdiğiniz tahsisat, elde mevcut 
bulunan Muhasebei Umumiye Kanununa tevfi
kan sarf ediliyor mu? Edilmiyor mu? Kezalik 
Hükümetçe mubayaat ve sair kısımlara tahsis 
edilen paralar' ne suretle geliyor ve ne suretle 
gidiyor? Binaenaleyh şimdiye kadar verilen re 
alman avanslardan kimlerde para, kalmış ve 
kimlerde kalmamış? Bunlara dair Meclisi Âli
nizin hiçbir malûmatı yoktur. Binaenaleyh' mu
vakkaten bir encümenin teşkili ile bunları Mec
lisi Âlinizi mehmaemken kısa bir zamanda büt
çe muhteviyatından haberdar etmesi için dü
şündük ve böyle bir takrir verdik. Eğer verdi
ğimiz :bıı takrir hakkı murakabemizi ihlâl edi
yorsa geri alalım. (Hayır, hayır sadaları) Yok 
eğer murakabemizi ihlâl etmiyorsa müstacelen 
kabulünü teklif ediyorum. (Kabul sadaları) 

YAHYA (MLİB B. (Kırşehir) — Efendim, 
Divani' Muhasebat gidip veznelerin defterlerini 
tetkik etmekle mükellef değildir. Divanı Mu
hasebat almış olduğu hesabat üzerinde muame
le yapar. Binaenaleyh 'Muhasebatı Umumiye 
Kanunu dairesinde 'hareket etmekle Maliye Ve
kilimiz mükelleftir. Maliye Vekili Beyefendi :bu 
bapta izahat versinler de onun üzerine yapıla
cak şeyi düşünelim. 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. — (Trab
zon) — Heyeti öelilenin malûmu olduğu üzere 
1336 senesi bütçesinin tatbikatına ve bil âhara 
Meclisi Âlice kabulünden itibaren Anka m 'da 
Hükümeti Milliyece bütçenin Divanı Muhase
bat noktai nazarından tetkikini ifa edecek ay
rıca, hususi bir divanı muhasebat olmadığı için 

"bendeniz zamanı vekâletime kadar Maliye Ve
kâletinde sarf ve ita emirlerini, tahsisat ve ha
vale sarfiyelerini, vize muamelâtı noktai naza
rından tetkik eden idari bir heyet vardır. Bu 
'heyet Divanı Muhasebatın masarif üzerinde 
vize noktai nazarından icra etmekte olduğu 
murakabe ve tetkiki yani sarfiyatın kavanini 

10.1337 C : 1 
I mevzua ve usulü müttehazei maliyeye muvafık 
I olup olmadığı ve tahsisat bulunup bulunmadığı 
I ve tahakkuk eden masarifin senedatı gelip gel-
I mediği noktai nazarından tetkikatmı ifa eder. 
j Ve ona göre bir vize muamelesi yapar, ondan 

sonra ita emirleri vezneye gider, tediye edilir. 
. Bittabi idari bir heyetin, bahusus kendisi de 

devairi sarfiye meyanmda bulunan bir vekâle
tin içerisinde bu işi idare memurlarından mü
rekkep bir heyetin ifa etmesi salâhiyet itiba
riyle doğru değildir. Çünkü, vize Divanı Muha
sebata merbut olduğu gibi Divanı Muhasebat da 
münhasıran Meclisi Millî namına murakabe 

I eder. Ve diğer vazaifi kanuniyeyi, yani zat ve 
zaman hesaplarını da mahkemei hesabiye sıfa-
tiyle rüyet eder. Buradaki idari heyet munha-

I sıran vize muamelâtiyle meşgul olmak maksa-
diyle tesis edilmişti. Fakat bendeniz de geldi
ğim günden itibaren bidayeten tâliboldum. He
yeti Celilenize arz ettim. Bu komisyonun ken-

j dişi de devairi sarfiye meyanmda olduğu halde 
hem kendi sarfiyatını, hem diğer devair sarfiya
tını Meclisi Âliniz namına bir niyabeti haiz ol-

j madiği için bunun bu suretle ifayı vazife etme-
i si doğru olmadığına binaen ve Muvazenei Ma-
J liye Encümeni de bunun doğru olmadığına ka-
j naat getirerek onu kaldırdı. Onun yerine kaim 
| olmak üzere Şeref Beyefendiyle, Yahya Galib 
J Beyefendinin buna mütaallik takrirlerinde, Mec-
ı listen birkaç zattan mürekkep bir heyetin bu 
I vazaifi ifa etmesi teklif edilmişti. Bu teklif ben-
i denizin de talebime rağmen encümenlerde kaldı, 
I intacedilemedi. İdari mahiyette vize muame-
j . lesiyle meşgul olan heyetin orta yerden kaldı-
I rılmasmdan sonra evrakı sarfiye, ita emirleri, 
i tahsisat havaleleri bittabi kablelicra murakabe

ye, teftişe tâbi olmıyarak vezneye geldi. Netice 
İ itibariyle vezne yalnız hatayı maddi, kuruş ve 
| saire noktai nazarından değil, kendisinin yap-
j ması iktiza eden muameleyi yapmamış, bidaye

ten vize olmamış ve Muhasebei Umumiye Ka-
| nununa ciheti tatbiki araştırılmamış, mev-
j zuatı müttehazeye tevafuku tensibedilmemiş 
j olmak itibariyle vezne ve idari muameleyi 
I de ister istemez yapmak mecburiyetinde 

kalmış ve şimdiye kadar yapagelmiştir. 
i Bendeniz bu vaziyetin ıslahına yegâne çare 
i olmak üzere bildiğimiz şekilde Divanı Muhase-
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batın bir an evvel vücuda gelmesini zaruri gö
rüyorum. Bunun için lâzımgelen lâyihayı da 
hazırladım. Hattâ vize muamelâtını yarım şe
kilde bırakmıyarak İstanbul'daki Divanı Muha
sebatın yaptığı gibi yalnız merkez masrafına 
hasretmiyerek, her livada dahi vize muamelâtı
nın masarifatı Devletin kablelicra murakabeyi 
temin eden teşkilâtı ihtiva etmek üzere bir Di
vânı Muhasebat Kararnamesi ihzar ettim. 
Meclisi Âlinize takdim edeceğim, Meclisi Âli
nizde bir an evvel tetkik edilmesini ve bu tet
kikin bir an evvel buraya getirilmesini arzu edi
yorum. Şekli teşkili; kararnamenin esnayı mü
zakeresinde, bittabi Heyeti Celilenizin tesbit ede
ceği esasat dairesinde yapılacaktır. Divanı Mu
hasebat, idare makinasınm bir uzvu değil, malû-
muâliniz olduğu veçhile, masarifi Devleti mu
rakabe etmek, mahkemei hesabiye sıfatiyle mal 
memurlarının, muhasebe memurlarının zat ve 
zaman hesaplarını tetkik ederek, ilân vermek, 
zimmetleri tahakkuk ettirerek tahsillerine hü
küm vermek gibi ahvali kanuniye ile meşgul olan 
bir mahkemei hesabiye olmak itibariyle bunun 
bir an evvel teşkili zaruri olduğu gibi, zaten va
zifesini idareye merbut olarak değil, müstaki-
len ve Meclisi Millîye niyabeten ifa etmesi lâ
zımdır. Nitekim İstanbul'daki Divanı Muhase
bat da 96 tarihli Kararname ile bu esasata göre 
tesbit edilmiştir. Yalnız onun noksan olan ci
heti, vize muamelesi dâhilinde iş görmemesidir. 
Yeni kararnamede ise memleketin her bir tara
fında, livaları da şâmil olmak üzere, vize mua
melâtım da kararnameye dâhil etmek şartiyle 
yapılmıştır. Vakıa böyle bir dairenin böyle bir 
zamanda vücuda getirilmesi senevi iki yüz bin 
lira masraf bütçesi ihdasına ve bütçemizi bir iki 
yüz bin lira daha kabartmaya saik olabilirse de 
Divanı Muhasebatın masarif üzerinde şimdiye 
kadar yapılan tecarip ile sabit olduğu veçhile 
yapabildiği tasarruf, bunun maaş ve masarifatı 
için verilecek tahsisatın kat kat fevkinde olmak 
itibariyle haddizatında bir masraf değil, tasar
rufa hadim bir teşkilât olacağını da zannediyo
rum. Bu takrirde mevzuubahsolan teftiş ve mu
rakabe, benim anladığıma göre, Divanı Muha
sebat mahiyetinde ifayı vazife edecek bir heyet 
değildir. Zira mal memurlarının ve muhasibi 
mamullerin zat ve zaman hesapları hesabedilerek 

HO. 1337 C : 1 
ilâm taleb edilmiyor. 1336 - 1337 senesi içerisin
de- Meclisi Millînin kabul etmiş olduğu tahsisa
tın Muhasebatı Umumiye Kanunu ve diğer ka-
vanini maliye ve usulü müttehaze dairesinde 
sarf edilip edilmediğini bir murakıp sıfatiyle an
lamak istiyor. 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Sizin ma
liye müfettişleriniz yok mudur 1. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN B. (Devamla) — 
Bendeniz zamanı idareme aidolan verdiğiniz tah
sisatın tamamen kavanini mevzuasına, Muhasebei 
Umumiye Kanununa tatbikan icra edilmesini elim
den geldiği kadar yaptığım için bunu maalmem
nuniye kabul .ediyorum. Fakat Meclisi Millînin 
hemen ve her zaman böyle bir anket parlmanter 
şeklinde,, gerek mesaili maliyeyi ve gerek diğer 
şuabatı idariyeyi her vakit teftiş ve murakabe et
mek hak ve salâhiyeti olduğu için bendenizce bu
nu kabul etmek ve bundan memnun olmaktan baş
ka çare yoktur. (Teşekkür ederiz sadaları) 

REİS — Maliye Vekili Bey, esasına muvafa
kat ettikleri için tensibederseniz, müzakereyi kâfi 
görenler lütfen el kaldırsın. Müzakere kâfi gö
rüldü. Takriri reyinize arz ediyorum. Takriri ka
bul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

VEHBİ Ef. (Konya) — Efendim, bundan 
dört mah mukaddem... (Gürültüler) Bu münase
betle iki kelime söyliyeceğim. Müsaade buyurun. 

REİS — Buyurun. 
TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Beş kişi pek 

azdır. On kişi yapılsın. (On 'kişi oldu mu kimse-
gelmez, sadaları) 

VEHBİ Ef. (Konya) — Efendim tahminen 
bundan üç, dört ay evvel Matbuat ve İstihbarat 
müdürü Hüseyin Ragıb Bey hakkında bir encü
men teşekkül -etti. Muhasebesine bakılacak ve 
Meclis ona vâkıf olacaktı. O hâlâ gelmedi. Mes-
muatıma nazaran o beyefendi de bir heyeti sefa
retle gidiyormuş. Bu muhasebeyi vermeden ve 
o şey ortaya gelmeden Heyeti Vekile böyle bir 
zan altında bulunan kimseyi göndermesin. Muha
sebeyi versin, ondan sonra gitsin. 

SALÂHADDİN B. (Mersin) — Efendi haz
retlerinin ifadatı tamamen söyledikleri zat hak
kında varit değildir. Heyeti Âliyenizin 1336 se
nesi Matbuat ve İstihbarat bütçesini tetkik etmek 
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için memur ettiği üç arkadaş meyanmda bende
niz de varım. Bu hesabat evrakı merbııtatiyle 
hazırlanmıştı. Bunlar bundan daha evvel mat
buat müdüriyeti umumiyesini idare eden diğer 
bir zatın zamanı idaresine aittir. (Muhiddin Be
yin sadaları) Muhiddin Beye aittir. Ve her 
şeyi tahkik ve tetkik olunmuş, Meclisi Âlinize 
takdim olunacaktır. Hüseyin Ragıb Beyin zama
nı idaresine ait değildir.- Çünkü bizim işe başla
dığımız, Meclisi Âliden emir aldığımız zaman 

.0.1337 0 : 1 
I kendisi yeni vazifeye el sürmüştü. Binaenaleyh 

bir sehiv vardır. 
RElS — Efendim, evrakın hazır olduğunu ve 

kariben verileceğini memuren bulunan Salâhaddin 
Bey ifade buyuruyor. Evrak geldiği zaman da 
müzakeresini açarız. 

Hafi celse teklif etmek lüzumu hâsıl oluyor. 
Salon lütfen samiinden tahliye olunsun. 

(Celsei hafiye akdedildi.) 

(Yüz birinci içtima hafidir.) 
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