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REİS — Celseyi acıyorum, zaptı sabık hu
lâsası okunacak. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci Celse 
Reisİsaııi Adnan Beyefendinin tahtı Riya

setlerinde biiinikat zaptı sabık hulâsası kıraat 
ve aynen kabul olundu. Kırşehir Meibusu Sadık 
Beyin, 7 Ağustos 1325 tarihli Askerî tekaüt ve 
istifa Kanununa müzeyyel teklifi kanunisi Lâ
yiha Encümenine, Kayseri Mebusu Atıf Beyin, 
müstakil livaların mülhak liva kadrolariyle 
idaresi hakkındaki kararın elviyei müstahlasa 
teşkilâtında nazarı, itibara alınmasına dair tak
riri Dahilîye Vekâletine havale edildi. Dahili
ye Vekâleti Vekili Ata Beyin istifanamesi oku
narak intinabın celsei âtiyede icrası karargir 
oldu. Sıhhiye Vekili Dr. Rıza Nur Beyin dahi 
istifanamesi okunarak yeniden intihap icra edi
linceye kadar Müşarünileyhin Vekâleten vazi
feye devamı karargir oldu. îera Vekilleri Ri-
yasetince bir celsei hafiye akdi tatebedildiğin-
den celsei hafiyeye geçildi. 

9. — Sualler ve cevaplar 114 

1. — Mersin Mebusu Salâhaddin Be
yin, memaliki müstahlasa dan varidat cina
yeti hakkındaki suali ve Maliye Vekili 
Hasan Fehmi Beyin tahrirî ve şifahi ce
vabı 114:118 

I W » » - W » 

(ikinci Celse hafidir.) 

Üçüncü Celse 
Adnan Beyefendinin tahtı Riyasetlerinde bii

inikat îçel Mebusu Naim Efendinin İstiklâl Ma
dalyası Kanununun tatbiki ahkâmı hakkındaki 
takriri Maliye Vekâletine tevdi edildi. Zafer teb-
riknamel erine cevap yazılması tensibolundu. 
Amasya İstiklâl Mahkemesindeki vazifelerinden 
istifalarına dair Bursa Mebusu Osman Nuri ve 
Sarnhan Mebusu Necati beylerin istifanameleri 
okundu. Heyeti Vekileden mevrut, Ormanlar 
hakkındaki lâyihai kanuniye İktisat Encümenine, 
Memaliki, müstahlasada Ceza mahkemeleri ve 
Menhubat komisyonları teşkiline dair kanun lâ
yihaları aidoldnğu encümenlere, Lâyiha Encü
meninden mevrut, Palu'nun müstakil livaya if
rağı hakkındaki teklif Dahiliye Vekâletine, Me
murini mülkiye tekaüt Kanununun tadiline dair 
teklif Kavaninı Maliye ve Dahiliye encümenleri
ne, Talebei ulûmun Müeceeliyeti Askeriye Ver
gisinden istisna edilmelerine dair teklif Müda-
faai Müliy; Encümenine, Edirne Mebusu Şeref 
Beyin, İzmir'in Güzel İzmir tesmiyesine dair 

BÎRÎNCÎ CELSE 
Bed'i m t a k e r a t ; saat: 1,45 

REİS — Reisisani Dr. Adnan Beyefendi 

KÂTİPLER: Hakkı BeyHVan), Atıf Bey (Kayseri) 
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teklifi Dahiliye Encümenine havale edildi. Su

ruç Kaymakamı sabıkı İhsan Bey hakkındaki 
mazbata Porşembe nıznamesine alındı. Dahiliye 
Vekâleti Vekilliği için intihap icra edilerek ara 
tasnif edilinceye kadar celse tatil olundu. 

Dördüncü Celse 
Adnan Beyefendinin tahtı Riyasetlerinde 

bilinikat Dahiliye Vekâleti Vekilliği için yapı
lan intihapta nisabı ekseriyet hâsıl olmadığı 
tebliğ edildi. İcra Vekilleri Reisi Rauf Beyle 
Hariciye Vekili Yusuf Kemal Beylerin Başku
mandanlık Karargâhına azimet edecekleri ve 
Seriye Vekili Abdullah Azmi Efendinin îcra 
Vekilleri Reisine, Sıhhiye Vekili Dr. Rıza Nur 
Beyin Hariciye Vekiline vekâlet edecekleri teb
liğ ve Meclisin, Başkumandana, orduya ve aha-
lii mahailiyeye selâmlarının tebliğini Rauf Bey
den rica edilerek Çarşamba günü içtima olun
mak üzere celseye nihayet verildi. 

Kâtip Kâtip 
Reisimin i Van . Kayseri 

Dr. Adnan Hakkı Atıf 

REİS — Erendim, zapttı sabık hakkında söz 
ıstiyen var mit (Hayır dadaları) Zaptı sabık ay
nen kabul 'edilmiştir. 

6. — MUHTELİF EVRAK 

1. — Bursa Nebimi Muhiddin Baha Beyle 
arkadaşlarının, Bursa,'da yapılan tezahürata ve 
Meclisin Bursa'ya davet olunduğuna dair tel
grafı. 

REİS — Bursa mebusları beylerden mevrut 
telgraf naıme var. Ornı okuyacağız : 

B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 
Ouıma günü belediye önünde ikjtkna eden 

otuz, kırlk bin kişi kendilerini esaretten tahlis 
ve şeref ve haysiyeti miMyeyi ilâya matuf dâ
vayı halle muvaffak olarak, [Büyük Millet Mec
lisine ve ayrı ayrı azayı muhteremesine kalble-
j-ine sığmıyan minnet ve hütmıeitt'eri bdlzüîaJt aırlz 
etmek ifhtiyacı vicdanisini en samimî 'bir heye
can ile izhar ve kendi namlarına üşıbu te%rafm 
keşidesini takrir .ettiler. fBu ieitimada lkudretkâr 
Reisimizle Âli MeeliisiımMn anamı ne kadar hür
met ve minnetle yâdedildi ise İstanbul'daki hiz
bi sefil de o nispetle nefret ye istikrah ile tel'in 
olundu. BiMn Bursalıların »Mssiettiği iştiyak na-
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zarı dikkate alınarak, Meelisi Âlinin ziyaret ka
bilinden muvakkat okun, yeşü, güzel ve tarihî 
beldemize teşrifimi 'ahali namına ve şahsan ke
mali ehemmiyetle rica ederiz. 
Bursa Mebusu Mebus Mebus 
Muhiddin Baha Şeyh iServet Operatör Emin 

Belediye ReM 
Muhtar 

(Reye «adaları) 

İSMAİL STJBHİ B. (Burdur) — ©u mesele
ye mütaallik bir teklif daha vardır. (Oürüitü-
ler) (Reye, reye sadaları) 

REİS — Neyi reye koyayım? Rica ederim, 
alelûsul gelmiş bir zafer teibfrÜkidir. 

2. — Zafer tebrikine dair muhtelif mahaller-
. den mevrut telgraflar 

REİS — Küilüs Müdaf aai Hukuk Riyasetinden 
mevrut telgraf var. 

B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 
Bek yüksek bir 'azim ve imanla Hakka isti-

nadeyliyereik, harikalar i!bda eden şanlı ve kah
raman ordumuzun lon beş gün zarfında mübarek 
vatanımızı mülevves düşmandan tathir etmek 
.suretiyle, gösterdiği mucize, Türk ve İslâm ta
rihine pek ibeliğ ve parlak sayfalar ilhda etmiş
tir. Bunu barbarların muvacehesinde H&kkm 
kuvvetini bir kere daha tecelli ettiren fedakâr 
ordumuz şimdiye kadar hiçbir mîllete naslbolmı-
yan büyük zaferleri ihraz ile mM'etSmizîn hayat 
ve istiklâlini »kurtaddı. (Bu şanlı gaza şüphesiz id 
ruhu Peygamberi şâd, âlemi islâmı müstağrakı 
feyiz ve iptihaeetnıiştir. Hâin düşman ıson sillei 
tedip ile makhuren kaçarken, vatanın halâm 
uğrunda, fedayı can eden muhterem Şehitlerimize 
fatihaları ithaf, şanlı gazilerimize büyük muvaf
fakiyetler temenni ederek, şu muzafferiyeti azî-
meden dolayı memleket namına arzı fefbrifcât 
ederiz, ferman. 

Kilis Müftüsü Belediye Reisi 
Muharrem Kemal Itslâm 

Müderris Şalin Efendizade 
Mhıstafa Aîhımed 

Salih Efendizade Ağazade 
ismet Osman 

REİS — Zafer tebıÜknamelJeri var. Liste 
okunacak : 

Dersaadette Darülmuallimin ve Darülmuıalli-
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mat Mezunları Cemiyeti tıarafnıd.aaı, De/üsaJadeft'-
t e Azierî Tiirfk İttihadı öeımiytetinden, 3>emir M«r 
kinisti Baki Rıza, Yosuf Vezirof efendilerle Ce-
meraJî Yadilgâref tarafından, ÎD^ırisaad'et'te İtha
lât ve İhracat ve M'esaü MüfM« Müessesesi Re
isi tarafından, Hüdavendâgâr Vali vekili ve er
kânı tarafından, Muğla İMutaısaırrıflığından, 
Alucra Kayamaıkaanlığı ve Müdafaai Hufeuik ve 
Belediye reisleri /tarafından, Sivas Ermeni Mu
rahhası Serrahlbd tarafından, Deve! Bielediye 
Riyasetinden, Alaşehir'de Saruhan Mebusu 
Ömer Lûltfi ve Belediye Reisi Nazımi beylerden, 
Aksaray Mutasarrıflığından. 

HASÎB B. (Maras) — Lütfen verilecek ce
vaplara iımfeân ve müsaadesi nispetinde ehem
miyet verilsin. Diğerleri gibi olmasın 

REİS — Roima Münnessili OelâJieddârı Arif 
Beyden mevrut telgraf var. 

B. M. Meclisi Riyaseti OeMesine 
Vatanı mübeceelin bark âsa bir süratle yedi-

düşmanı dinden dstihlâsı haberi geldikçe, lütuf 
ve inayeti Bâriye haımd ve senıa ediyor ve Mec-
İM ÂlÜye ve orduyu mîllîye ve /kuımandaınlaTîylie 
ümera ve zâbitanına ve efradı şecaat nühadına 
arzı. tebriki bir veeibei mütehattime telâkki eyli-
yorum. Hele Yeşil Bursa'mızm istirdadı ve kürsüi 
Riyasete zamanı âcizide Meclisi Âlinin kararı mu
cibince ellerimle germiş, olduğum puşidei siyahın 
kaldırılması merasiminde bulunamadığımdan, 
cidden müteessir ve mahzunum. Gözlerim siriş-
ki meserretle dolu olduğu halde, burada bilcüm
le müsliminin ve İtalyan ekâbirinin tebrikâtını 
kabul eyliyor ve Meclisi Âliniz namına kendile
rine teşekkür ediyorum. Yarınki Cuma günü bü
tün âlemi islâmda olduğu gibi, Mümessillikte de 
dualar edilecek ve ervahı şühedaya fatihalar it
haf olunacaktır. Hini firarda alçak düşmanın yap
tığı mazalimi, hali içtjmada bulunan Cemiyeti 
Akvam nezdinde şiddetle protesto eylediğim mâ
ruzdur. 

Roma Mümessili 
Celâleddin Arif 

3. — Kütahya Mebusu Besim Atalay Beyden 
mevrut, düşmanın Uşak'ta ika ettiği mazalime 
dair- telgraf 

REİS — Düşman vahşetine dair Besim Ata
lay Bey arkadaşımızın bir telgrafı var. Şahsına 
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aidolduğu için kemali dikkatle dinlemenizi rica 
ederim. 

Ankara'da B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 
Alçak düşman Uşak'tan çekilirken validemi 

ve hemşiremi kurşunla şehidetmiş, evlerimi, dük
kânlarımı yakmıştır. Memleket haraptır. Namus
suzlar ancak yerlerde kül, yüreklerde kin bırak
mışlardır. 

17 . IX . 1338 

Kütahya Mebusu 
Besim Atalay 

REİS -~ Efendim arkadaşımıza namı âlinize 
Divanı Riyasetçe bir taziye yazılsın. 

SOYSALDI İSMAİL SUBHİ B. (Burdur) 
Biz de buradaki esirlerini temiz yataklarda yatı-
ralım. Hamam hazırlıyalım. Bu, meskenettir. 

4. — LÂYİHALAR 

/. — Düşmandan" istihlâs edilmiş ve edilecek 
olan mahallere muavenet hakkındaki 31 Teşrini
evvel 1337 tarihli Kanuna müzeyyel kanun lâyi
hası' 

REİS — Düşmandan istihlâs edilmiş ve edile
cek olan mahallere muavenet icrasına dair Heyeti 
Vekileden mevrut lâyihai kanuniye var. Muva-
zenei Maliye Encümenine gönderiyoruz. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Bu 
lâyiha müstaceliyetle gitsin. Zira halk pek muz-' 
tariptir. 

5. — TEZKEBELEB 

/. — Muharebatı ahîrede hizmeti fevkalâde
leri mesbuk olanlardan takdirname ile taltif edil
mesi lâzımgelenlerin defterlerinin gönderildiğine 
dair Müdafaai Milliye Vekâleti tezkeresi 

REİS — Muharebatı ahîrede yararlıkları gö
rülenlerin takdirname ile taltifleri hakkındaki 
Müdafaai Milliye Vekâleti tezkeresi var. 

B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 
Muharebatı ahîrede hidematı fevkalâdeleri 

mesbuk olup takdirname ile taltifleri Başkuman
danlık Makamı Celilinden iş'ar buyurulan zeva
tın isimlerini muhtevi üç kıta defterin ifayı ica,-
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bin a müsaade buyuruiması istirhamiyle lef fen 
takdim kılındığı mâruzdur. 

16 . IX . 1338 
Müdafaai Milliye Vekili 

Kâzım 

Süvari Bölük Kumandanı ihtiyat Yüzbaşı Ha
san Tahsin Efendi bini Mustafa iznik (2594) 

Piyade Bölük Kumandanı Yüzbaşı Sırrı Efen
di bini Ali Efendi Nişantaş (92 - 329) 

Yüzbaşı Mükerrem Efendi bini Hüseyin Şük
rü Dersaadet (114 - C 330) 

ihtiyat Yüzbaşı Ali Yekta Efendi bini Ah
med Rüşdü Edirne (27101) 

Sıhhiye Bölüğü Sertabibi Osman Efendi bini 
Ali Bursa (46 - 333) 

Tabip Yüzbaşı Ahmed Şefik Efendi bini Meh-
med Zeki Girid (29 - 334) 

Sıhhiye Bölüğü Tabibi Mülâzimievvel Meh-
med Subhi Efendi bini Mustafa ismet Dersaadet 
(52 - 335) 

17 . IX . 1337 

Erkânı Harb Binbaşı Salih Bey bini Ahmed 
Rumkale (6-324) 

Erkânı Harb Yüzbaşı Kenan Bey bini Kâzım 
Dersaadet (5-328) 

Erkânı Harb Yüzbaşı Nureddin Bey bini Şe
fik Âsitane (84 - 328) 

Erkânı Harb Yüzbaşı Ahmed Hamdi Bey 
bini Hacı Mustafa Tokad (234 - 337) 

Piyade ihtiyat Mülâzimievvel irfan Bey bini 
Ali Kütahya (16319/672 - 334) 

Mülâzimievvel Vedid Bey bini Namık Dersaa
det (62-332) 

ZtYA HURŞÎD B. (Lâzistan) — Kanun; 
ateş hattında hizmet edenleri tasrih etmiştir, 
halbuki hep karargâhtakiler, yaverler, doktorlar 
inha edilmiştir. 

REÎS — Efendim bu takdrinameleri reyi 
âlinize arz ediyorum. Kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. Kabul edilmiştir efendim. 

3. — ÂZAYÎ KİRAM MUAMELÂTI 

1. — Kırşehir Mebusu Müfid Efendinin Ad
liye Encümeni Mazbata Muharrirliğine intihab-
olunduğuna dair Encümen Riyaseti teskeresi 

R E l S — Adliye Encümeni intihabatma dair 
tezkere var. 

9.1388 O : 1 
Riyaseti Gelileye 

Mazbata Muharriri Biga Mebusu Hamdi Be
yin mezun bulunmasına mebni Kırşehir Mebusu 
Müfid Efendinin encümenimiz Mazbata Muhar
rirliğine intihap Duyurulduğu berayı malûmat 
arz olunur efendim. 

Adliye Encümeni Reisi 
Canik 
Emin 

2. — İdama, mahkûm Zara'nm Bandırma kar
yesinden Cündüoğlu Mustafa hakkındaki evra
kın gönderildiğine dair Adliye Vekâleti tezkeresi 

RElS — idama mahkûm Mustafa hakkındaki 
evrakı hükmiyenin gönderildiğine dair Adliye 
Vekâleti tezkeresi var. Adliye Encümenine ha*-
vale edivoruz. 

7. MAZBATALAR 
1:— izmir Mebusu Tahsin Beyin, Affı umumi 

ilânına dair takriri ve Lâyiha Encümeni maz
batası 

REİS — İzmir Mebusu Tahsin Beyin, Affı 
umumi ilânı hakkındaki teklifine dair Lâyiha 
Encümeni mazbatası var. 

Riyaseti Celileye 

İzmir Mebusu Tahsin Beyle rüfekasmm, düş
manlarla teşriki mesai edenler müstesna olmak 
şartiyle, af ilânı hakkındaki takrirleri mütalâa 
olundu. Gerçi takrir şayanı müzakere ise de lâ
yiha halinde olmadığından^ lâyihai kanuniye şek
linde tanzimiyle itası halinde, Heyeti Umumi-
yeye arz edilmek üzere Riyaseti Celileye takdim 
olunur. 

16 Eylül 1338 

. Reis 
Ahmed Hilmi 

Âza 
Vasfi 

Maz. Mu. 
M. Midhat 

Kâtip 
Yozgad 
Ahmed 

Âza 
Nüzhet 

REÎS — Efendim verilen takrir lâyiha tek
linde olmadığı için Lâyiha Encümeni üzerinde 
bir muamele yapmıyor. Binaenaleyh münasip 
görürseniz arkadaşımıza iade edelint Lâyihai 
kanuniye şeMinde teMif etsin. (Muvafık sada-
ları)< 
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2. — Adlî Istİhzaratı Sidhiye Komisyonuna 

intihdbedüen âza hakkında AdUye Encümem 
mazbatası 

RJ3İS — Adlî Sulh Komisyonu hakkında Ad
liye Encümeni mazbatası var. 

Kiyaseti Celileye 
Mukaddema teşekkül ve fakat tatili içtima 

eden Komisyonu Mahsusça icra kılınan tetkika-
tın ve kabul olunacak eşkâlin katı foir sureti 
halle raptı için, teşkil olunacak komisyona vu
kuf ve ihtisaslarından istifade edilmek üzere, 
Meclisi Âli âzası meyanmdan üç zatın dahi in
tihap 'buyurulması talep ve istirhamını muta-
zammım îcra Vekilleri Heyeti Riyaseti Celilesi-
-nin Heyeti Umumiyeden encümenimize muhav-
vel 6/1397 numara ve 2 . 9 .1338 tarihli teskere
si üzerine, icra kılınan intihap neticesinde Ca-
nrk Mebusu Emin ve Kırşehir Mebusu Müfid 
ve Saruhan Mefbusu Refik Şevket beyler ihrazı 
ekseriyet etmiş olmakla keyfiyetin Heyeti Umu-
miyeye arzına müttefikan karar verildi. 

Reis 
öanik 
Emin 
Âza 

M 
Ali Rıza 

Mazhata Mu. 
Kırşehir 

Müfid 
Aza 

Karaıhisar 
Ali Süruri 

Kâtip 
Kırşehir 

Sadık 
Âza 
Siird 

Mustafa 

3. — Mebuslardan bâzılarına izin verilmesi
ne dair Divanı Riyaset kararları 

REİS •— Efendim mezuniyet hakkında Diva
nı Riyaset kararı var : 

Heyeti Umumiyeye 
îstirdadolunan memleketlerine gitmek üzere 

âtide isimleri muharrer zevata hizalarında gös
terilen müddetler için mezuniyet itası Divanı 
Riyasetin 20 . 9 .1338 tarihli yirmi sekizinci iç-
timamda tensibedilmiş olmakla Heyeti Utaumi-
yenin nazarı tasvibine arz olunur efendim. 

B. M. Meclisi Reisisanisi 
Dr. Adnan 

REÎS, — Tahsin Bey (İzmir) in ıbir ay me
zuniyetini kalbini edenler lütfen el kaldırsın. Ka
bul edilmiştir. 

Hafız Hamdi B*\v (Biga) nin üç ay mezuni
yetini kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kaibul 
edilmiştir. 

.1338 G : 1 
Mehmed Bey (Biga) nm, üç ay mezuniyetini 

kabul edenler el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 
İbrahim Bey (Karesi) nin, üç ay mezuniyeti

ni kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edil
miştir. 

Hasan Basri Bey (Karesi) nin, üç ay mezuni
yetini kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul 
edilmiştir. 

Abdülgafur Efendi (Karesi) nin, üç. ay me
zuniyetini kabul edenler lütfen el kaldırsın. Ka
bul edilmiştir. 

Hacim Muhiddin klay (Karesi) nin, üç ay me
zuniyetini kabul edenler lütfen el kaldırsın. (Ye
ni gelmiştir; sadalan) 

Efendim memuriyette bulunuyordu. Kabul 
edilmiştir. 

Hulusi Bey (Karahisarı Sahib) in, iki ay me
zuniyetini (11 . IX . 1338 tarihinden itibaren) 
kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiş
tir. 

Cemil Bey (Kütahya) nin, on beş gün me
zuniyetini kabul edenler lütfen el kaldırsın. Ka
bul edilmiştir. 

Haci Mustafa Sabri Efendi (Siird) in üç ay 
mezuniyetini kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Kabul edilmiştir. 

REÎS — Efendim diğer bir karar daha var-
dır. 

Heyeti Umumiyeye 
M'azaroti sıhhiye ve katîyelerine mebni âtide 

isimleri muharrer zevata hizalarında gösterilen 
müddetler için mezuniyet itası Divanı Riyasetin 
20 . IX . 1338 tarihli Yirmi Sekizinci Içtimaında 
fensibedilmiş olmakla Heyeti TJmumiyenin naza
rı tasvibine arz olunur, efendim. 

B. B. Meclisi Reisisanisi 
Dr.Adnan 

REÎS — Osman Bey (Kayseri) nin iki ay me
zuniyetini (tabip raporuna müsteniden) kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Hasan Sıddık Bey (Van) m iki ay mezuniye
tini (tabip raporuna müsteniden) kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Ali Riza Efendi (Batum) un, bir ay mezuni
yetini (22 . VII . İ338 tarihinden itibaren) ka
bul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Halil İbrahim Bey (izmit) in, ye ay mezuni
yetini kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul 
edilmiştir. 
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4. — Muş Mebusu Rıza Beyin mezuniyetine 

dair Divanı Riyaset kararı 

REÎS — Efendim Divanı Riyasetin diğer bir 
kararı, vardır. 

Heyeti Umumiyeye 
Vazifesine 11 . VI . 1338 tarihinde hitam ve

rildiği halde, rahatsızlığına ve vesaiti nakliye te
darikindeki müşkülâta mebni Meclisi Âliye kırk , 
beş gün tecavüzle iltihak eylediğinden bu müd
det için, mazur addma dair Muş Mebusu Ali Rı
za Beyin takririyle sureti musaddakası merbut 
tabip raporu Divanı Riyasetin 20 . IX . 1338 ta
rihli yirmi sekizinci içtimamda tezekkür olun
muş ve mumaileyhin meşakkı seferiye hasebiyle, 
duçar olduğu rahatsızlıktan dolayı, yirmi beş gün 
tahtı tedavide kaldığı tabip raporundan anlaşıl* 
dığından, bu müddet için tam tahsisat almak şar-
tiyle, mezun ve mütebaki yirmi gün için gaibi 
gayrimezun addi tensibedilmiş olmakla Heyeti 
Umumiyenin nazarı tasvibine arz olunur efendim. 

20 . IX . 1338 

B. M. Meclisi Reisisanisi 
*" " ' Vekili 

Musa Kâzını 

REÎS — Efendim bu Divanı Riyaset kararını 
kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilme
miştir. 

2. — ÎCRA VEKİLLERİ MUAMELÂTI 

./. — Dahüiye Vekâleti için intihap 

REİS — Efendim, bugünkü ruznamemizde 
Dahiliye Vekâleti intihabı vardır. 

YASİN B. (Gazianteb) — Reis Beyefendi se
kiz gün evvel İktisat Vekâletinden bir sual sor
muştum. iktisat Vekili Beyefendi kendileri bu
radadır. - '. 

REÎS — întihabatı yapalım, ondan sonra so
rarsınız efendim. 

Efendim geçenki Dahiliye Vekâlet Vekilliği 
intihabatmda nisabı ekseriyet hâsıl olmadı. Bugün 
tekrar intihap yapacağız. Lütfen reylerinizi isti
mal buyurun. 

(İstihsali araya başlandı.) 

REİS — Efendim rey vermiyen arkadaşların 
isimlerini bir daha okuyacağız. Dikkat buyurun. 

Efendim, istihsali ara hitam bulmuştur. 

.1388 C : 1 
[Bâkur'a Tufan Bey (Hakkâri), Rıza Bey 

(Kırşehir), Yasin B. (Oltu) tasnifi araya me
mur edilmişlerdir. ] 

2. — On iki milyon lira avans itasına ve me-
maliki müstahlasa memurini için üç müyon lira 
verilmesine dair kanun lâyihası ve Muvazenei 
Maliye Encümeni mazbatası 

REİS — Efendim, Maliye Vekili Beyefendi
nin bâzı sözleri vardır. Buyurun. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (Gü-
nıüşane) — Efendim, istihlâs edilen mahallerde 
hidematı umumiyeyi temin için yapılacak teş
kilât ve gönderilecek memurların tahsisat ve 
masarif atiyle bütçenin henüz kesbi katiyet et
memesinden. bütün memleket için, Eylüle ait 
avans bakiyesi hakkındaki iki kıta lâyihai kanu
niye .Muvazenei Maliye Encümeninde tevhide-
dilerek, bir lâyiha halinde Heyeti Celilenize 
sevk edilmiştir. Bunun şimdi ruzııameye alına 
rak, bugün müzakere edilmesini teklif ediyo
rum. işin müstaceliyet ve ehemmiyetine mebni 
tehir kabul etmiyor. 

REİS — Efendim, [Maliye Vekili Beyefendi
nin teklif buyurdukları Avans Kanununun he
men bugün müzakeresini kabul buyuranlar 
lütfen el kaldırsın. Bugün müzakeresi kabul 
edilmiştir. 

Efendim; bugün ruznamei müzakerat yeni 
verilen karar mucibince Avans Kanunu
dur. Fakat ruznamei müzakerata geçmezden 
evvel bir suale cevap verilmesi isteniyor. Gazi
anteb Mebusu Yasin Beyin sualine iktisat Ve
kili Mahmud Esad Bey cevap verecektir. Bunun 
cevabını' mı dinliyelim? Yoksa doğrudan doğ
ruya Avans Kanununun müzakeratma mı başlı-
yalım! 

İKTİSAT VEKİLİ MAHMUD ESAD B. (İz
mir) — Yarına da kalsa olur. 

REÎS — Efendim, yarma kalmasını iktisat 
Vekili Beyefendi muvafık görüyorlar. O halde, 
yarına bırakıyoruz. Yarınki ruznamede dâhil
dir. 

Efendim, şimdi okunan evrakı varide meya-
nında Bursa mebuslarının telgrafları hak
kında takrirler vardır. Diyorlar k i ; Bursalılar}; 
verilecek cevabın Heyeti Umumiyece hemen 
müzakeresini teklif eyleriz. (Ha sesleri) Efen
dim, Bursa'dan gelen telgraf name yalnız teb-
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takdim kılınmıştır, ifayı ramfctazasiyle neticesi
nin işarına müsaadei Devletlerini rica ederim. 

T. B. M. M. îcra Vekilleri 
Heyeti Reisi 
Hüseyin Rauf 

riki değil, bir daveti tazammun ettiği cihetle 
bu husus aynca ıbir teklifi haizdir. Bendeniz 
fikrimi söyliyeyim. Bu, filvaki bir davettir. 
Fakat Makamı Riyaset bu daveti eseri nezaket 
gibi telakki ediyor. Eğer Meclisi Âli bu mevzu 
üzerine müzakere açmak arzu ediyorsa müzake
re ederiz. 

SALÂHADDÎN B. (Mersin) -,-- Evvelâ or
tada mesaili düveliye vardır ve halledeceğimiz 
o kadar mühim işler vardır ki bir dakika bile 
kaybedemeyiz. 

HAKKI HAMİ B. (Sinob) — Buyurduğu
nuz gübi Bursa'da bulunan kardeşlerimizin şu 
göndermiş oldukları nezaket ve hürmete tabiî 
bilmukabele arzı şükran ederiz. Sonra gitmek 
meselesi ıbir kanun meselesidir. Bu gayet ehem
miyetli bir mesele olması itibariyle bunun şöyle 
bir takrirle veyahut bir telgrafla müzakere ve 
intacedileeek bir keyfiyet değildir. Bu itibarla 
bu telgraf nameye münasip bir cevap verelim. 
Hususa!] sairevi Meclis kendisi düşünür. (Mu
vafık sesleri) 

REÎS — Efendim bu davetten Meclisi Âlinin 
mütalnassis olduğunu ve saireyi şüphesiz Diva
nı Riyaset münasip bir surette yazar efendim. 

SALÂHADDÎN B. (Mersin) — înşallah za
manında böyle şeyler düşünülebilir. 

RE IS — Tabiî efendim, yalnız bunun bu
gün müzakeresini kabul ederseniz müzakere ede
lim. Bugün müzakeresini kabul edenler lütfen 
el kaldırsın. K afoni edilmemiştir efendim. 

8. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
1. — On iki milyon Ura avans itasına dair 

kanun lâyihası ve Muvazenei Maliye Encümeni 
mazbatası 

RE IS — Efendim o halde ruznamei müzıake-
rata geçiyoruz. Şimdi ruznameye aldığımız Avans 
Kanunu vardır. Onu müzakere edeceğiz. Oku
yoruz. 

10 . 9 . 1338 
T. B. M. M. Riyaseti Celllesine 

Ihtiyac&tı askeriye için sekiz ve hidematı 
mülkiye için dahi dört milyon lira ki, ceman 
on iki milyon liralık dalha avans olarak sarfıma 
mezuniyet itasına dair icra Vekilleri Heyetinin 
10 . 9 .1338 tarihli içtimamda kabul edilen lâyi-
hai kanuniye ile esbabı mucibe lâyihası rap ten 

Esbabı mucibe lâyihası 
Umumi bütçenin tasdikine değin Müdafaai 

Milliye ve devairi mülkiyenin hidematı umu-
miyesi için 28 Şubat 1338 ve 6 Mayıs 1338 ve 
3 Temmuz 1338 ve 12 Ağustos 1(338 tarihli 
Avans kanunları ile kırk iki milyon liralık tah
sisat verilmiş ise de umumi bütçenin henüz tas
d ik olunmamasına ve altı aylı'k ihtiyacat için 
verilen 42 milyon liralık avansın miktarı ancak 
Ağustos gayesine kadarki hidematı umumiye-
ye kâfi ••bulunmasına mebni* Müdafaai Milliye 
Bahriye ve Askerî Fabrikaların üçer aylık 
ihtiyacatı için sekiz ve devairi mülkiyenin ma-
sarifatı umumiyesi için dört milyon lira ki 
ceman on iki milyon liranın daha avans olarak 
sarfına, mezuniyet istihsali zaruri görülerek bu 
bapta tanzim kılınan mevaddı kanuniye raptan 
takdim kılınmıştır efendim. 

Mevaddı kanuniye 

MADDE 1. — 28 Şubat ve 6 Mayıs 1338 ve 
3 Temmuz 1338 ve 12 Ağustos 1338 tarihli 
Avans kanuniariyle verilmiş olan kırk iki mil
yon liralık tahsisata ilâveten Bahriye ve Mü
dafaai Milliye ve Askerî Fabrikaları için sekiz 
ve devairi saire için dört milyon ki ceman on 
iki milyon liranın daha, avans olarak sarfına 
m e/Ai n i yet v e ril mistir. 

MADDE 2. — Bütçeleri tasdik edilen de
va ir için Heyeti Umum iyece Bahriye ve Müda
faai Milliye ve Askerî Fabrikaları sarfiyatı 
bin üç yüz otuz sekiz senesi için Muvazenei 
Maliye Encümenince tesbit olunan ve devairi 
saire sarfiyatı da bin üç yüz otuz yedi senesin
de Muvazenei Maliye Encümenince kabul edi
len fusul ve mevadda tatbik olunacaktır. 

MADDİ] 3. — işbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren meriyıi'licradır. 

MADDE 4. — işbu kanunun icrayı ahkâmı
na, icra Vekilleri. Heyeti memurdur. 

10 . IX . 1338 
icra Vekilleri Heyeti Şer'iye Vekili 

Reisi Abdullah Azmi 
Hüseyin Rauf 
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Müdafaai Milliye Vekili 

Kâzım 
Dahiliye Vekâleti V. 

Atâ 
Maliye Vekili 
Hasan Fehmi 

Nafıa Vekâleti V. 
Feyzi 

Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekâleti 

Vekili 
Fuad 

Adliye Vekili 
Rifat 

Hariciye Vekâleti' V. 
Hüseyin Rauf 
Maarif Vekili 

Mehmed Vehbi 
iktisat Vekili 
Mahmud Esad 

Erkânı Harbiye! 
Umumiye Vekâleti 

VekiM 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 
Bugüne kadar muhtelif tarihli kanunlarla 

sarfına mezuniyet verilen kırk iki milyon liralık 
avansa ilâveten devairi askeriye için sekiz ve 
devairi saire için dört ki ceman on iki 'milyon 
liranın dafrıa avans olarak sarfına mezuniyet ita
sına dair 10 . IX . 1338 tarihli ve 1826 numara
lı Lâyihai kanuniye mütalâa ve Maliye Vekili 
Beyefendinin lıuzuriyle müzakere kılındı. Evvel
ce son olmak üzere verilen avans kamilen sarf 
olunduğu ve henüz bütçelerin tetkikatı hitam 
bulmadığı cihetle encümen evvelki karara muhalif 
olmakla beraber tekrar avans itasına zaruret gör
düğünden kabulü tensip ve vilâyatı müstahlâsa 
için de iki milyon lira ilâve edilerek, Heyeti 
LTmumiyeye arz ve takdim kılındı. 

Reis Mazbata Muharriri 
Gazianteb Hakkâri 

Ali Cenani Muhalifim 
Mazhar Müfid 

Kâtip Âza Aza 
Yozgad Erzurum İçel 

Feyyaz Âli Hüseyin Avni Mehmed Sami 
Âza Âza Âza 

Erzurum Erzincan Sivas 
Asım Helımed Emin Ziyaeddin 

Âza Âza 
Lâzistarı Yozgad 

Ziya Hurşid Bahrî 

Lâyihai kanuniye 

MADDE 1. — 28 Şubat ve 6 Mayıs ve 3 
Temmuz re 12 Ağustos 1338 tarihli. Avans 
kanuniariyle verilmiş olan kırk iki milyon li
ralık tahsisata ilâveten Bahriye ve Müdafaai 
Milliye ve Askeri Faibrikalar için sekiz ve de
vairi saire için altı ki ceman on dört 'milyon li

ranın daha avans olarak sarfına mezuniyet ve
rilmiştir. 

MADDE 2. — Bütçeleri tasdik edilen de-
vair sarfiyatı Heyeti Umumiyece ve Bahriye 
ve Müdafaai Milliye ve Askerî Fabrikalarla 
vilâyatı müstahlâsa sarfiyatı bin üç yüz otuz 
sekiz senesi için Muvazenei Maliye Encümenin
ce tesbit olunan ve devairi saire sarfiyatı da 
•bin üç yüz otuz yedi senesinde Muvazenei Ma
liye Encümenince kabul olunan fusul ve mevad-
da tatbik olunacaktır. 

MADDE 3. — Müdafaai Milliye Vekâleti 
için, Muvazenei Maliye Encümenince tesbit 
edilmiş olan bütçenin C 329 numaralı faslı 
mahsusundan iki1 milyon lira bittenzil mezkûr 
bütçenin 326 neı faslının birinci Nakliyatı 
umumiye maddesine ilâve olunmuştur. 

MADDE 4. — Anadolu ve Bağdad Demir
yolları Nakliyat Tarifesinin altı misline iblâğı
na dair 9 Nisan 1337 tarihli Kanun mülgadır. 

MADDE 5. — işbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren meriyilicradır. 

MADDE 6. — îşbu kanunun icrayı ahkâmı
na tcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

CEMİL B. (Kütahya) — Bendeniz bunun 
tabı ve tevzi olunduktan sonra müzakeresini 
teklif ederim. 

REİS — Efendim! Meclisi Âli bunu bugün 
ruznameye aldı. Tekrar teklif buyurmayın. Efen
dim Muvazenei Maliye Encümeni namma söz 
söyliyecek var mı? (Hayır, sesleri) Efendim, 
Avans Kanununun heyeti umumiyesi hakkında 
söz istiyen var mı? (Yok, sesleri) 

Avans Kanununun heyeti umumiyesi hak
kındaki müzakereyi kâfi görüp maddelere geçil
mesini kabul edenler lütfen el kaldırsın. Madde
lere geçilmiştir. 

Beşinci Avans Kanunu 

MADDE 1. — 28 Şubat ve 6 Mayıs ve 3 
Temmuz ve 12 Ağustos 1338 tarihli Avans 
kanunlariyle verilmiş olan kırk iki milyon li
ralık tahsisata ilâveten Bahriye ve Müdafaai 
Milliye ve Askerî Fabrikalar için sekiz ve de
vairi saire için altı ki, ceman on dört milyon 
liranın daha avans olarak sarfına mezuniyet 
verilmiştir 
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REİS — Madde hakkında söz istiyen var 

mı ! 
SALÂHADDÎN B. (Mersin) — Efendim, 

bir şey sormak istiyorum. Dairei aidesmin iste
diği bu miktar ne kadar bir müddet içindir? 
Ve o müddete kadar bütçeleri yapılmış olacak 
mıdır? Ve bu miktarın tâyininde ne nazarı dik
kate alınmıştır? (Bunu sormak istiyorum. 

REÎS — (Maliye Vekiline hitaben), buyu
run Beyim cevap istiyorlar. 

VEHBÎ Ef. (Konya) — Ben de söz isterim. 
Ya kırk iki milyon liraya on dört milyon daha 
zammedilince elli altı milyon olur. Oturduğum 
yevâe şöyle bir düşündüm, senenin yarısındayız. 
Malûm ya, Eylül ayındayız bir. tki Teşrin üç, 
iki Kânun beş, Şubat altı. Demek ki, altı ayda 
elli altı milyon lira sarf ediyoruz. Gelecek altı-
aya elli altı milyon lira bulmak imkânı var 
mıdır? Yok mudur? Heyeti Âliyenize bunu so-
raıyorum. 

MALİYE VEKÎLÎ HASAN FEHMİ B. (Gü-
müşane) — Efendim, istenilen avans Teşriniev
vel nihayetine kadardır. Yani Eylül de dâhil 
olmak üzeredir. Evvelce Ağustosun iptidasın
da üç aylık avans olmak üzere, yirmi milyon
luk bir avans teklifinde bulunmuştuk, Muva-
zenei Maliye Encümeni üç aylık vermedi. As
keri ve mülki masarif miktarını tesbît ederek 
ve zamanla mukayyedolmaımak üzere, binııeti-
ce bir ayı birkaç gün tecâvüz edecek bir rakam 
irae etti, Heyeti Celile de bunu kabul etti. Bu 
on dört milyonun on iki4 milyona arz ettiğim 
gibi, Eylût ve Teşrinievvel aylarına aittir; iki 
milyonu da istihlâs edilen mahallerin devairi 
mülkiye, teşkilâtı karşılığıdır. îstihlâs edilen 
mahallerin Şubat nihayetine kadar dcvairden 
alman masrafları bit tetkik hâsıl olan masarif 
yekûnu üç milyon yedi yüz küsur bin liradır. 
Muvazenei Maliye Encümeni Şubat, nihayetine 
kadar memleketin bir kışımı masrafının bütçe 
halinde toptan olarak, ve diğer kısmının, büt
çelerinin henüz (kabul edilmediğine göre avans 
şeklinde cereyan etmesini muvafık görmediği 
için iki. milyon lirayı istenilen tahsisata zam
mederek iki lâjâhayı tevhit ve on dört milyo
na iblâğ etti, belki yüzde yirmiler hakkındaki 
Meclisi Âlinin kararı m evcudolm asaydı, alman 
tahsisattan bilhassa memaliki müstahlasa için 
tefrik edilen paradan, Şubat nihayetine kadar 
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olan hesaptan Teşriuisaniye devredilebilirdi. 
Fakat yüzde yirmiler Teşrinievvel için ilâve 
edileceğine göre zannediyorum ki, Teşrinisani 
içinde yine- avans istemıek veya. o vakte kaçlar 
•bütçeleri tasdik ettirmek lâzımgeleeektir. Ben
deniz • ümidediyorum ki; Teşrinievvel nihayeti
ne kadar Meclisi Âli himmet buyurur da bütçe
lerimizi bize verirse biz de artık son avansı 
istemekten sarfınazar etmiş oluruz. Vehbi Efen
di Hazretleri buyurdular ki ; altı ay için elli 
altı milyon lira oluyor.,. Hayır. Elli altı milyon 
lira sekiz ay için oluyor. Son dört ay için, bu 
nispet dâhilinde yürüyecektir, belki daha nok
san olabilecektir. 

ÖMER LÛTFİ B. (Amasya) — Tarife hak
kındaki maddede söz istiyeceğim. 

SALÂHÂDDİN B. (Mersin) — Efendim bir 
sual sormak istiyorum. Geçende bilvesile sual 
takriri de vermiştim. Bunun bahsi geldiği için 
kendilerinden izahat isterim, yani arazii müs-
tahlasadan bize ne gibi menafini varidat temin 
edilmiştir! 

MALİYE VEKİL HASAN FEHMİ B.( 
(Gümüşane) — Sual tahrirî olduğu için, tahrirî 
cevap yazılmıştır. Okunsun daha izah edilecek 
cihetleri varsa şifahen de izah ederim. 

9. * - SUALLER VE CEVAPLAR 

/. — Mersin Mebusu Salâhaddin Beyin, me
maliki mmtahlâsadan varidat cibayeti hakkında 
simli ve Maliye Vekili Hasan Fehmi Beyin tah
riri ve şifahi cevabı 

Riyastei Celileye 
Memaliki müstahlasada Devlet teşkilâtının 

icra ve ikmali bir hayli memurin masarifinin 
kabulüne mütevakkıf ve aynı zamanda tehiri 
gayrikabil bir zaruret olduğuna ve vaziyeti ma
liyenin bu hususta müşkülâttan vikayesi elze-
miyetine mebni, memaliki müstahlasadan vari
dat cibayeti hakkında Maliye Vekâletince ne gibi 
tedabire tevessül edilmekte olduğunun Meclisi 
Âliye ilâm ve izahını teklif ve rica eylerim. 

7 . 9 . 1338 
Mersin 

Salâh addin 

T. B. M. M. Riyaseti Celiiesine 
7 . 9 . 1338 tarihli ve 1468/1890 mı maralı 

tezkerei Celilei Riyasetpenahileri cevabıdır: 
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Memaliki müstahlasada Devlet teşkilâtının su

reti icra ve varidatın eibayeti hakkında müttc-
haz tedabir Mersin Mebusu Salâlıaddin Bey ta
rafından bittakdim bir sureti irsal buyuruları 
takrirde istifsar olunmaktadır. 

Memaliki müstahlasada vekâleti âciziee itti
haz ve tatbiki muktazi tedabir ve icraatı seria 
âtideki mevaddan ibarettir : 

A) Teşkilâtı mülkiye ve hidematı umunıiye-
ye muktazi tahsisatın istihsali 

B) Düyunu umumiye 
C) Rüsumat 
D) Ganaimi harbiye 
II) Emvali metruke 
V) Emvali umumiye 

1. Devairi mülkiyenin 1338 senesi umumi 
bütçelerine memaliki müstahlasa hidematı 'umil
miyesi için esasen tahsisat mevzu olmadığı ci
hetle, her dairece Hazinenin istitaatı hazırası 
dâhilinde yapılacak teşkilât ve ifa edilecek hi-
demat için, altı aylık bütçe tanzim ve Meclisi 
Âliye takdim kılınmıştı^;t-

2. Istihlâs olunan mahaller memurini Ma
liye ve Rüsumiyesinden tâyinleri merkeze ait 
rüesa i âyin olunarak, sürati azimetleri kendi
lerine tebliğ olunduğu gibi, her mıntaka için, 
birer Maliye müfettişi tâyin edilerek, vazaifi 
umumiyei Maliyenin sürati tanzim ve tesisi için, 
Maliye ile Düyunu Umumiye, Rüsumat ve Reji 
idareleri gibi müessesatı maliye de ieabettiği 
teşkilâtın talimat dairesinde icrasına memur 
edilmiştir. 

3. Düşmandan istihlâs olunan mahallerde 
iğtinam olunan emval ve eşyanın cemi ve iddi-
harı ve orduya elverişli olmıyanlann mahallî 
memurini Maliyesine teslimi için. Müdafaai 
Milliye Vekâletiyle Vekâleti senaveriden mün-
tahap heyetler tâyin ve izam kılındığı gibi 
ledelieap kazalarda tâli heyetlerin teşkiline de 
mezuniyet ve bu bapta takyidat ve takibatı lâ-
zimenin icrası hakkında Maliye müfettişlerine 
de salâhiyet verilmiştir. 

4. Memaliki müstahlasada firar veya gay
bubet eden eşhasın emvali metrukelerinin zı
yaa uğramaması için tedabiri fevkaladenin itti
haz ve 20 Nisan 1338 tarihli Kanun ahkâmı
nın tatbiki ve depolarda mevcut mevaddı istihlâki-
yeden kanunu ahir mucibince rüsumu munzamma-
mn istifası ve mevcut müskiratın müsaderesi için 
depoların tahtı muhafazaya alınması hakkında 
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I Maliye müfettişleriyle memurini Mülkiye ve 

Maliyeye talimatı lâzime ita olunmuştur. 
5. Aşarı Düyunu Umumiyeye muhavvel ve

ya eibayeti Hazineye ait mahallerde takibatı lâ-
j zimeniıı icra ve henüz ihale edilmiyenlerin ica-

batı mahalliye ve zaruriyeye göre varidatı uş-
I riyenir. muhafazası için ledelieap ..tedabiri fev-
I kalâdenin ittihazı kezalik Maliye müfettişleriy

le memurin Mülkiye ve Maliyeye yazılmış ve 
I vaziyeti umumiyei maliye hakkında memurini 
| Maliyeden peyderpey alınacak malûmat üzerine 
| varidat ve hidematı umumiyenin istifa ve temi-
p ni için lâzımgelen tedabir ve muamelenin icra 
I olunacağı arz olunur efendim. 
| 1 3 - 1 4 1X71338 

Maliye Vekili 
Hasan Fehmi 

SALÂHADDİN B. (Mersin) — Efendim Ve-
ı k âleti Celilerini elvanlarını bendeniz 'maksada 

muvafık ve mutabık görmekteyim. Yalnız bâzı 
ıııkat üzerine Vekili muhteremin nazarı dik-
»kait-ini eelbetmek d'sterim. Istihlâs olunan aıı'ema
likte varidatı hiyni cibayette ziyaa uğratmamak ve 
Haızinenin ne f in i âzami surette temin, edebil
mek bizim vazifelerimizden birisidir. Ma'lûmuih-
sanınız, Maliye Vekâleti, livalara birer maliye 
.müfettişi izamı, ••memurinin ınıaha'llerine derhal 
gönderilmesi 'gibi tedabire tevessül eıttiğinl bu
rada zikretmektedir. Ve aşar hususunu da ziik-
•retnıektedir. 'Bendeniz •umumi olmakla beraber, 
bilhassa Maliye Vekâletinin nazarı dikkatini, 
emvali metrukenin ve bilûmum emvali gayri-
menkulenin ziyadan muhafazası hususıına celb
ede rim. Bu hususta tedabiri fevkalâdeye ihti-

I yaeolduğu gibi gönderilen niüemurlar. maliyeye 
ait bilûmum işlerle meşgul olmaya mecbur ol
duğundan bu husus içinbaşliıbaşına ve müsta-
killen ittihazı tedabire 'lüzum görmezler. Bina
enaleyh, sırf 'emvali metruke ile meşgul olmak 
üzere Maliye Vekili, ımetorarlar göndererek bun
ları ziyadan vikaye etimeli ve 'aynı zamanda bit-
taharri ve biıt'tetkik ve her İkimin ımalıımatı vaır-
sa ihbar etmek suretiyle Hazineye menafi 
gösterenlere, .mukabil birtakım teşvikat 'göste
rerek, bu gibi emvali ziyadan kıvrtar'malıdır. 
Vekâletin bu İmsusıta kararı nedir1? Anlatmak 
isteriim, malûmuihlsanınız, mevsim iitibatriyle 
Marmara, Adalardenizi sahilleThıde zeytin mah-

I sulu kemale ermiştir. Bunları topl'aımak l'âzraı-
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dır. Hailibufki Ibîınçolk yerlerde laöıalü dahi y o t o r . 
Binaenaleyh 'oralarda tedabiri hususiye ittihazı 
lâzıımge'liır ve bu ıfcedalbiiri hususiyenin ifotdlhazı 
içim pajra isarf 'etmek lâzımdır. Binaienalieyh böy
le bir taraftan sarfiyat icra <edıerek, onaya me» 
muır ve adam igfcitirip Ibunları toplattıırımaik, di
ğer taraftan (muhafaza «ttirmtelk, sattırmak (hu-
ısusunda aMû'sul, yani! Hükümet usuliyle anüt'ea-
mel şekillerle yürünürse malların hepsi çürür 
vieya yağmaya gider. Bir ımıenfaat hâsıl olamaz. s 

Binaenaleyh (bu hususta müstakiifen iıtMhazı 
tedabir edecek isalâhi!yet!ta)r bir heyete lüzum 
vardır. Bu hususta vdkâl'et acaba (bir «mir ver
miş mildir? Aydın vilâyeti dahilindeki ffinfcir, 
üzüm, palamut ve daha saire için dahi bu va
rittir. Üçüncüsü : Muhtelif f abırika ve değiılmeın-
ler vardır ki, ashabı ihtimali malları başında 
değildir ve birtakım muvazaa yapılmıştır ve bu 
yapılan muamelenin muvazaa hükmünde olduğu 
meselesinde acaba Heyeti Vekilece veya Maliye 
Venâletince bir karar ittihaz edilerek idareten 
nakil muameleleri yapılmamasına emir verilmiş 
midir? Devir ve ferağ suretiyle malın elden ele 
geçmesine mâni olunmuş mudur? 

Dördüncüsü; defatiri ticariye üzerinde yapı
lacak muvazaaya mâni olabilmek imkânı var 
mıdır? Ve bunlar için bir şey düşünülmüş müdür? 
Bunlar Beytülmalin malıdır. Ashabı malını ispat 
ederek alabilirler. Binaenaleyh bugün mağaza
lar üzerine böyle ahvali fevkalâdede bâzı teda-
bir vaz'ı ile tahakkuk etmiyen hususatın imra-
rma müsaade etmemek lâzımgelir zannındaymı. 
îşte bendenizce bellibaşlı bu! nıkat' üzerinde Ma
liye Vekâletinin tedabiri hususiye yapıp yap
madığı ve bu gibi işler yalnız kadrolarda mev-
cudolan miktardaki memurla kabil olamıyaca-
ğmdan, dâhili memalikten veya hariçten bu işe 
ehil olabilecek birçok memurların bu mahallere 
gönderilip gönderilmediğini ve bellibaşlı, salâ-
hiyettar büyük bir *recülü malî maarif etiyle 
bu işleri muhtelif livalarda tevhidederek alıp 
sattırmak gibi malî bir teşkilâtın mevcudolup 
olmadığını veya tertibedilmiş veyahut tasavvur
da olup olmadığını anlamak isterim. Vekil Bey
den sualim bunlardır. 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN FEHMÎ B. (Gü-
müşane) — Salâhaddin Beyefendi sualin tahrirî 
olan cevabında zikredilmiyen bir . meseleye te
mas buyurdular ki, o da emvali metrekenin çok-
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luğuna ve işlerin kesretine mebni mevcudo-
lan memurini Maliyenin bu işe kâfi gelip gel-
miyeceği meselesidir. Malûmuâlileri. Emvali 
Metreke Kanunu mahallerinde lüzumu kadar, 
emvali metruke işleriyle meşgul olacak derece
de tâli memurlar tâyin ve istihdamına memu
rini Maliyeyi salâhiyettar kılmıştır. Bunlar büt
çede muayyen şekil üzerine muvazzaf memur 
değil, ücretleri emvali metruke hâsılatından ve
rilmek üzere istihdam edilen muvakkat memur
lardır. Mahallerinde tâyin; edilecek, tâli memur
ların bu işe kâfi gelemiyeeeği ve bu tâli me
murlara her livada bir merci, defterdarlık, 
muhasebecilik makamlarından maada müstakil-
len bir merci lâzım olduğunu Maliye Vekâleti 
de düşündü. Doğrudan doğruya buradaki ze
vattan emvali metruke memurları Vekâletçe 
tâyin edilmiş ve bunların bir kısmı yola çıkmış, 
bir kısmı derdesti izamdır. Tâli memurların ade
di, teşkilâtın derecesi mahallerindeki lüzum ve 
ihtiyaca göre taayyün edecektir. Gerek zeytin ve 
gerek üzüm ve incir Btaîisullerinin eibayeti mese
lesi hakikaten çok mühim bir meseledir. Malûmıı-
âliniz elimizde bir Aşar Nizamnamesi vardır. O 
Aşar Nizamnamesi ihale, emanet şekillerini kabul" 
etmiş. Bir de Meclisi Âli harb mmtakasında, eiba-
yetin müşkül olduğu mahallerde meclisi idare
lerle Hükümeti mahalliyeden gönderilecek me
murlara heyeti ihtiyariyeden de iltihak etmek su
retiyle teşekkül edecek bir heyet tarafından aşa
rın tahmin edilmesi usulünü lizaruretin kabul bu
yurmuştu ve bu bapta da Meclisi Âli bir kanun 
kabul etmişti. Şu halde elimizde üç usûl vardır. 
Ya. ihale, ya emanet veyahut tahmin suretiyle 
ahalii mahalliyeden aynen veya nakden muhay
yer olmak üzere zimmet kaydı meselesidir. Evet 
bâzı köyler, bâzı nahiyeler, hattâ bütün bütün 
boş kalabilir. Bunlar hakkında yapılacak mua
mele mücavir olan islâm köylerine bunların bir 
kısmını ya yüzde nispetinde hakkı tâşir olarak, 
kendilerine bırakmak diğer miktarını Hazineye 
irat kaydetmek veyahut muayyen bir şekille icara 
vermek veyahut bilmüzayede takdir edilen bedel
le satmak ki, bu kaidelerin her hangisinin kabili 
tatbik olabileceğini salâhiyettar olan mahallî mec
lisi idareleri tâyin eder. Malûmuâliniz aşar mese
lesinde, emvali metruke işlerinde Hazineye ait 
emlâki emîriye mesailinde - ki, metruk emval, 
emlâki emîriye mahiyetindedir - bu gibi emlâk 
hakkında meclisi idareler sahibi salâhivettir. 
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Onun için, meclisi idarelerin bu hususta her liva
da tatbik edeceği şekil bir olmaz. Olabilir ki, ba
şında ahali vardır. Tâşir için yüzde muayyen bir 
miktarım ona tahsis edip, üst tarafını Hazineye 
alır. Olabilir ki, doğrudan doğruya icara verir. 
Siz Hükümete şunu verin, bu mahsulü toplayın, 
ayrıca da aşarını verin der. Bu, merkezden tâyin 
olunamaz. Emirle veya şu veya bu kaide ile tâyin 
edilemez. Bu hususta salâhiyettar olan yalnız 
meclisi idarelerdir. Merkezin yapacağı şey; Mer
kezden gönderilecek müfettişlerin bu mesaili ma
hallinde tetkik edip hangisi Hazineye alınacaksa 
meclisi idarelerle teşriki mesai ederek o şekli tat
bik etmekten ibarettir. Muvazaa meselesine gelin
ce; bendeniz zannediyorum ki, buna imkân ve ih
timal kalmadı. Çünkü 1335 senesi nihayetlerinde 
İstanbul'da neşredilen Kararnameyi Meclisi Âli 
fesih ve iptal etti. O kanunu Meclisi Âli redde
dince Tasfiye Kararnamesinin meriyeti iade edil
miş oldu. Tasfiye Kanunu ise bu gibi muvazaaları 
menedecek ahkâmı umumiyeyi camidir. Düşman 
oralardan çekildikten ve bizim elimize geçtikten 
sonra yapılacak muamelelerde bu gibi emvale ta-
gallübedenler için birer mebde olur. Ondan son
ra yapılan muamelâtta muvazaa lâzımgelmcz. 
Tasfiye Kanunu bunu temin eder. Ondan evvel 

'yapılmış olan muamelâta gelince; varsa ondan ev
velki muamelât bu zamana taallûk ettiğine göre, 
bunda muteber midir? diye derecelerini tâyin et
mek Heyeti Vekilenin Meclisi Âliye sevk ettiği 
dört kıta cezai, hukuki, malî birtakım lâyihalar 
vardır ki, o lâyihalarda birtakım hükümler vaz
edilmiştir. Mahallerinde teşekkül edecek ve gayet 
basit bir usulle davacıların muhakemelerini icra 
edecek olan komisyonların vereceği hükümlerle 
bu gibi meseleler hallolunabilir. Düşman çekildik
ten sonraki zamana ait tabiî muvazaaya ihtiyaç 
yoktur. Ondan evvelki muamelât ise arz ettiğim 
gibi hakikaten bugün mevcut ve mer'i olan kaide
lerle halledilemez. Onun için istisnai ahkâm vaz
edilmiştir. Cezai, hukuki, malî olmak üzere; lâvi-
halar da bugün aidolduğu encümenlere havale 
edildi ve mevzuubahsolan mesail; o lâyihalar; tas
diki âliye iktiran ettikten sonra süratle teşekkül 
edecek olan heyetlerin görebileceği mesaildendir. 

Yoksa biz bu mesail hakkında, idari bir su
rette; muteberdir veya muteber değildir diye ah
kâmı adliye ile iltibas hâsıl edecek tarzda mukar-
rerat ittihaz etmekten veyahut evamir vermekten 
tabiî müetenibiz. 
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Fabrika ve değirmenler hakkındaki noktai na

zar, zannediyorum, diğer emval gibidir. Fakat 
bendeniz bugün için, bunlardan ne suretle istifa
de edilebilir diye bir noktai nazar arz edemiyo
rum. Çünkü mahallerinden bu husus hakkında 
henüz raporlar gelmemiştir. Tabiî bu bapta ma
hallerinden gelecek olan raporlar üzerine aidol-

1 duğu daire; yani İktisat Vekâleti, elbette icab-
eden hususatı nazarı dikkate alacak ve bu fab
rikalara sahabet eyliyecektir. 

Memaliki müstahlasaya gönderdiğimiz müfet
tişlerden, muhasebecilerden ve diğer memurlar
dan, memur edildikleri sahaların ahvali umumi-
yesine dair - meselâ Eskişehir, Afyon Ka^a!hisar,-
dan hile - ilk telgrafları - ki kısa rapor şeklinde
dir - yeni alıyoruz. Daha uzak memleketlerden 
ise henüz memleketin lahvali umumiyesine dair 
raporlar gelmemiştir. Oralardan raporlar gel
dikten sonra, biıttafbi yapılan tertibat ve tedabi-
rin semeratı daha bariz bir surette görülecek, 
ondan sonra da ieafbeden hususatın itmam ve 
ikmaline tevessül dunabileeektir. 

Memaliki müstahlasada büyük bir memur bu
lundurarak; muhasebeci ve defterdar ve müfet
tişleri doğrudan doğruya sevk ve idare edebil
mek meselesi de mevzuubahsoldu. 

Yalnız malî, değil, malî, idari hususatla 
iskân, iaşe ve buna mümasil ibtiyacatı umumi-
yede Hükümete ait vazaifi yakından takip ve 
murakabe için; Meclisi Âliye tevdi eylediğimi 
arz ettiğim lâyihalarla birlikte ayrıca bir lâyi-
fıai kanuniye daha takdim ederek; Heyeti Ve-
kilece bir murakabe heyeti gönderilmesinde fa-
ide olduğunu Meclisi Âlinize arz eyledik. Eğer 
Heyeti Celileniz bu teklifi tasvip buyurursa ta
biî böyle bir ıheyet teşkil olunacaktır. 

Malûmuâliniz Maliyenin; mülhakat teşkilâtı 
itibariyle, en büyük murakıp memurları, Ma
liye müfettişleridir. Bendeniz de memaliki müs
tahlasaya maliyenin en büyük memurları olan mü
fettişleri gönderdim. Fakat zannederim ki bu Ma
liye müfettişlerini sevk ve idare edebilmek için Ve
kâleti ikiye inkısam ettirmek iktiza eder. Eğer 
Vekâletin buradaki vaızifesinitı az bir zaman 
için tehiri mümkünse, Vekâlet muvakkat bir 
zaman için oraya gidebilir, fakat buna imkân 
olmadığı takdirde vaziyet, müfettişlerden alına
cak raporlar ve .malûmat üzerine 'hareket etmek
ten ibaret kalır ve müfettişlerin başına diğer bir 
büyük müfettiş ve onlardan daha vâsi salâhiye-
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ti İıaiz bir memur göndermek meselesi de mev
cut teşkilâtımızın haricinde 'bir memur tâyini 
demektir ki böyle bir memuriyetin de ne tahsi
satı vardır, ne salâhiyeti ve ne de usul ve fca-
vaidi... Hulâsa 'böyle bir memurun mevcut teş
kilâtımızda (bir yeri yoktur. 

SALÂHADDÎN B. (Mersin) — Efendim 
Maliye Vekili Beyefendiye sonacağım başka bir 
şey yoktur. Yalnız kendilerinden şu sözü tekrar 
almak isterim ki; memaliki miistahlasadia yapı
lacak ci'bayet hususunda; kendi önlerinde hiç
bir mâni olmıyacağı kanaıatindeyim. Para 
hususunda Meclisi Âli hiçbir şey ihmal etmez. 
Çünkü varidat alacağız. But bapta kendileri için 
hiçbir müşkülât ve mevani olmadığına nazaran 
bendenizce söyliyecek başka bir söz yoktur. Ciba-
yet hakkındaki vaziyet tamamen kendilerinin me
suliyetine aittir. 

REİS — Efendim birinci madde hakkında 
başka söz istiyen var mı?. 

CEMİL B. (Kütahya) — Efendim kurtarı
lan memleketler ahalisinden cidden mutazarrır 
olanların bu seneki tekâlifi hakkında kanunu mah
susuna tevfikan muamele ifası tabiî ise de hiç mu
tazarrır olmıyan veyahut kısmen mutazarrır olan 
larm tekâlifi hakkında ne gibi bir muamele ifa 
edilecektir?. Onlar da mutazarrır olanlar gibi te
kâlifin istisnasından istifade edecekler midir? 
Eğer öyle ise bu katiyen doğru değildir. Böyle 
olanlardan buı seneki tekâlifin tahsili lâzımdır. Bu 
ciheti soruyorum. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. — 
Efendim; Meclisi Âli 1337 senesinde bir kanun ka
bul buyurdu. Düşmandan istirdadedilen ve edi
lecek olan mahaller ahalisinin 1337 senesi tekâli
fi bu kanun mucibince affediliyor. Bittabi Meclisi 
Âlinin bir kanunla affettiği bir vergi, tekrar tah
sil edilemez. Bu kanunun birinci maddesinde di
yor ki; «İstirdadedilen ve edilecek olan mahaller
de düşman tarafından tahrip ve yağma edilen ve
ya harb sebebiyle duçarı hasar olan kasaba ve 
karyeler ile çiftliklerin elyevm istifa edilmemiş 
olan Müsakkafat ve Arazi veTemettü vergileriyle 
aşar ve ağnam deyinleri 1337 senei maliyesi niha
yetine kadar affedil mistir. Şimdi senemiz 1338 
dir. Bu sene dahi, o havalinin, düşmandan istir-
datedilen mahallerin, bu kanunun birinci mad
desinde zikredilen vergilerini affetmek pek hak
lı ve pek doğrudur. Fakat bu, mutlak mı olsun? 
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Yoksa bu maddei kanuniyenin tarifi veçhile mu
kayyet mi olsun?. 

CEMİL B. (Kütahya) — Mukayyedolmalı. 
MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (De

vamla) — Madde mukayyettir. Diyor ki; « 
duçarı hasar olan mahaller». Bunun hakkında bir 
tefsir vardır. Şimdiki halde biz böyle mahaller
den; 1338 senesine ait Arazi Vergisini, Ağnam 
Vergisini, Müsakkafat Vergisini istemiyoruz ve 
bu vergilerin tahsili için takibatta bulunmuyoruz. 
Fakat asıl mesele şudur ki; mutlak suretle istih-
lâs edilen mahallerin bu vergilerini affedelim 
mi?. 

\'oksa bu af, yalnız duçarı hasar olan, yan
gından, tahripten müteessir olan mahallere mi 
şâmil kalsın? Bu hususta katî bir şey diyebil
mek için hu mesail hakkında tetkikat icra et
mekte olan müfettişlerin raporlarını bekliyorum. 
Fakat bendeniz zannediyorum ki; istihlâs edilen 
memleketlerin ahvali dâhiliye ve vaziyeti haki-
kiyeleri hakkında vazıh bir surette, hattâ mem
leketle daha yakından alâkadar olan mebusları 
bile malûmattar olamadılar. Çünkü aradan ge
çen zaman pek kısadır. Şimdilik memaliki müs-
tahlasada takibettiğimiz vergi yalnız aşardır. 
Bittabi Gümrük teşkilâtını da ieabeden mahal
lerde yapmaktayız. Düyunu umumiyenin pul ve 
saireye mütaallik muamelâtına da başlanmaktadır. 
Diğer vergilerin affı hakkında Meclisi Âliye bir 
af lâyihasiyle geleceğiz. Yine bu kanunla; bir 
bucuk milyon liralık bir tahsisat kabul buyuruyor
sunuz. Bu paranın beş yüz bin lirası; düşmandan 
istirdadedilen ve edilecek olan mahaller zürra-
ına, t avizen yapılacak muavenettir ki; çift hay
vanatı; tohumluk bedeli gibi muavenetlerdir. 
Bunlar İktisat bütçesindendir. 

CRMİL B. (Kütahya) — Müsaade buyuru r-
m usunuz Vekil Beyefendi? Benden izin. sorduğum 
bu değildir. Bendeniz diyorum ki: Düşman işga
linden dolayı mutazarrır olacağı yerde müste-
fidolanlarm tekâlifi affedilmemeli, tahsil olun
malıdır. Bunun için bir şey yapıldı mı? diyorum. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. 
(Devamla) — Müsaade buyurun. Bu bir buçuk 
milyon liranın diğer beş yüz bin lirası; mecca-
neıı ahalinin iskân ve iaşesine tahsis edilmiştir 
ki; taviz değildir. Diğer beş yüz bin lirası da 
yine muhtacine meccanen verilecek hayvanat 
bedeline tahsis olunmuştur ki bu da taviz de-
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ğiklir. Bugün de ayrıca beş yüz bin liralık ikinci 
bir muavenet talebolımuyor ki bu da; mesken-
sjz kalanların derhal inşa edecekleri meskenlere 
yardım olmak üzeredir. Bu da taviz şeklinde, 
iane ve muavenet şeklinde bütçeye konuluyor. 
Bu bapta geçen sene alınan tahsisattan; şimdiye 
kadar Adana ve Elviyei Selâse'ye ve bir de 
Sakarya harbini mütaakıp bazı mahallere bir 
miktar sarfiyat icra edildi. Arz ettiğim bir bu
çuk milyon lira tahsisattan bir milyon iki yüz 
bin küsur lirası elimizde mevcuttur. Buna ay
rıca yarım milyon lira daha ilâve ediyoruz. Şu 
halde yekûnen, bir milyon yedi yüz küsur bin 
liralık bir tahsisat bu sene sarf olunacak olursa, 
bu bendenizee azîm Ibir muavenettir ve Ibir mu-
vaffaikıyerttir. Bu tahsisatın ısıtreti sarfı da za
ten nizamnamelerle muayyendir. Cemil Bey
efendinin iradettiıkleri sual halkkmda bendeniz 
evvelce eevaibını verdim zannediyordum. 'Fakat, 
sııallerinin tekrarı ile eeva'bını veıımedîğim an
laşılıyor : Arz ettiğim gibi [bu hıı&ustaiki nradde 
mukayyettir. Zaiıâlilerinin beyanatından da şu
nu anlıyorum. tki; 1338 senesine ait Iböyle bir 'af 
teklifi 'mutlak olmasın, mulkayyedolsun, höyle 
buyuruyorsunuz. 'Bu eilhet. hakkında art ık Mec
lisi 'Âlinin tetıkikatıua sgöre -bu ikarar verilebilir. 

REİİ1S — Efendim, 'birinci madde haıkkında 
başka söz istiyen var mı". 

NEBİL Ef. (Karahisarı Sahih) — M'emaliiki 
müstahlasada 1338 varidatmdan ibirçoık varidatı, 
düşman tahsil etmiştir. Varidatın ufak hir 'kıs
mı ikalımıştır k i ; tahsil edilmemiş, eibayet olun
mamıştır. Zatıâliniz de ; yalnız aşar taikibolunu-
yor, diğer vergilerin tahsili için bir «emir veril
memiştir buyuruyorsunuz. "Bendeniz dairei inti-
habiyemden yeni geldim, m aliye; 1*338 varidatı
nın düşman tarafından ta'hsil olunımıyan kısmı 
tahsil olunsun diye •emir /vermiştir ve tahsil olu
nuyor. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (De
vamla) — Efendim 'bendeniz, tahsil etmeyin di
ye emir veremem. Fakat şimdilik vergi üsleriyle 
meşgul olmayın, Ibun'a .mütedair muamelâtı tehir 
(buyurun diyebilirdiım. Vergilerin affı malûmu-
âliniz, Meclisi Âlinin salâhiyetindendir ve nite
kim ibendeniz yalnız idari fair ffceiklif olmalt üzere 
şimdilik vergi mesaili ile meşgul olmayın dedim. 
Bu suretle teklifim, bütün, mesainizi' aşara has
rediniz demekten ibarettir. Faıkat belki telgra
fım onlara, gitmeden evvel memurini ınalive ver-
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gi .bakayasını tahsile şdtataedebillrier. Fakat tel
graf «mı 'aldıktan Nonra memurini maliye (bütün 
mesaisini aşara hasredeeektir. 

Bendeniz Meclisi Âliyle yailonda .bu bapta 
bir lâyiha arz edeceğim. Meclisi Ali ya. mut-laik 
veya imuikayyed olarak bu husus hakkında her 
'hangi İVir şekil tesbit ederse vaziyet sarahat 
kesbeder ve meselâ Meclisi Ali affı tecviz ede
cek ohıi'sa hiz de ona göre hareket 'ederiz. 

REİS — Bdrincji' maddeyi tekrar okutuyorum. 
(iBirinci ınadde tekrar okundu.) 
REİS — Efendim tmaddeyi reyi âlinize vaz'-

ediyorum. Birinci maddeyi ıkaibu'l .edenler lütfen 
ellerini ikaldırsınlar. (Birinci! madde tkanul edil
miştir. 

MADDE 2. — Bütçeleri tasdik «diten devair 
sarfiyatı Heyeti Umumiyece ve 'Bahriye ve Mü
dafaa! Milliye ve Askerî Faibrikalarla vilâyatı 
miMaihîasa sarfiyatı 1338 senesi ilcin Muvazeneı 
Maliye Encümenince tesbit olunan ve devaiıri 
saire sarfiyatı da 1338 senesinde Muvazene^ Ma
liye Encümenince kabul1 'olunan fusul ve mevad-
da tatniık olunaeaik. 

REİS — Madde hakkında söz isrtiyen var 
mı? ('Hayır sesleri) Maddeyi Ika'bul edeiler lüt
fen el kaldırsın. Madde aynen kahul >ediltmi§tir, 

MADDE 3. — Müdafaai Milliye Vefcâfoti için 
Mıivazenei Maliye Encümenince tesbit 'edilmiş 
olan •bütçenin C 239 numaralı faslı mahsusun
dan iki milyon lira hittenzil mezkûr (bütçenin 
326 ncı faslının 'birinci nakliyatı umumiye mad
desine ilâve olunnnuştur. 

REÎS — 'Efendini madde hakkında söz isti-
yen var mı"? (Hayır sadaları) Maddeyi kabul 
edenler lütfen el 'kaldırsın. Madde aynen kahul 
edilmiştir. 

MADDE 4. — Anadolu ve iBağdad demiryol
ları nakliyat tarifesinin altı misline iblâğına 
dair 9 Nisan 1337 t a r i h i Kanun mülgadır. 

ÖMER LÛTFİ B. .(Amasya) — Efendim, şim
di okunan madde gihi hendeniz de bir teklifi 
kanuni hazırlamıştım, elimdedir. (Bendeniz bu 
meselenin 'bugün Avans Kanuniyle müzakere 

olunacağını hilmiyordum. ıBu elimde hazırdır. 
Tarife meselesini arz edeyim. Maddenin yalnız 
böyle tedvin edilmesini ikâfi g&nnüyorujm. Çün
kü Harbi Umumiyi nıüta'akıp şimendiferlere Dü-
veli Mütelife tarafından malûmuâliniz vaziyed-
edildi Ondan sonra bunlar tarifeyi dört »mMi 
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tezyfoleîfctiier. Akın ile Ikâğıt arasındaki f arikı da 
•buna sebep gösterdiler. Tarifelerin <ttezyidi ma-
lûmjuâlink Hükümetin müsnaadıei resimiyeSi ol
madan ımaıkbui olamaz. Düveli îftdl'âfiye §imendi-
terîiere vaziyedettiği için halktan fuzuli vergi 
'gibi dört misli bir ücret almışlardır. Şu halde 
onlarım idaresi •zamanında 'aTıanmış olan dört 
mMi ücretten ancaik Ibiri ışiimendifi erin hakikidir. 
Üçü :afo<aılidein fuzuli olaıra'k bir (Vergi şeklinde 
olduğu için Hükümete raiei ofaası lâzımıdır. Bu 
üç misil bir kere Hazinei Hükümete iade olun
mak lâzımgelir. Sonra hatlar Hükümeti Celile-
nizin eline geçti, yani şirketlerin Anadolu'da 
ne mümessilleri ve ne de heyeti idareleri, hiç
bir kimseleri kalmadı. 

Hatlar ele geçince metruk bir şimendifer 
şeklinde Hükümet vazıyed etti. Bunlara vasa-
yeten tabiî idareye başladı. Bir Müdürü Umu
mi nasbetti. işletme masarifi idare etmiyordu. 
Şirketler burada bulunsaydı hattın açığını ken
di ihtiyat akçesinden temin eder ve işletirler
di. Buna da mecbur idiler. Nihayet ihtiyat ak
çesi kâfi gelmediği anlaşılınca usulen Hükü
mete müracaat edip tezyit salâhiyetini Hükü
metten almaları lâzımdı. Şirketlerin müdürleri, 
idare memurları burada olmadığı için ve ihti
yat paraları da istanbul'da veya Avrupa'da ol
duğu için Hükümetçe yapılacak iki çare kalı
yordu. Ya hatları işletmekten sarfınazar etmek 
veyalıut bütçeden beş mislini şirketin kasasına 
atmak. Şirketin nef'ine olarak bunu tezyidet-
meyi ancak hattın işletmesini temin için yap-
mjtşık. Halbuki bugün şirketin Hükümetten iki 
buçuk milyon lira matlubu var zannediyorum. 
Bu matlup ispat ediyor ki; işletme temin edil
dikten sonra da para artıyor. Binaenalâzalik 
gerek Düveli Itilâfiye tarafından hatlara vazı
yed edildiği zaman ahaliden alman ücurattan 
üç mislin ve gerekse bizim -zamanımızda zamme
dilmiş olan beş mislin Hükümetin Hazinesine 
iade olunması lâzımgelir. Şimendiferlerin ka
salarında para mevcudolmadığı için defaten bu
nu veremezler. Fakat Hükümetin kendilerine 
borçları vardır. 

Bu borçtan mahsubedilebilir. Mademki iki 
buçuk milyon lira kadar bir düyunat teraküm 
etmiştir, o halde şimdiye kadar yapılmış olan 
nakliyatı askeriyenin altı misline değil daha 
az olarak yapılması» da kabil olduğu hesaben an
laşılmış oldu, ileride bu hatlar için, şirketlerle 
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| muhataba mevkiinde kalırsak - ki hatların istik-
I bali ne olacaktır? bilmiyorum - o zaman hatların 
I zararına işledikleri sermayenin faizlerini, amoı-
I tismanlarmı hesabedecek olursak bunların ne su

rette temin ve telif edileceği o zaman düşünü-

I Bu hususta bâzı nıevad vardır. Onlara ba-
I kılır. Fakat bugün için, yapılacak şey, gerek 
I ecnebilerin fuzulen vaziyedleri zamanında key-
I fî olarak yapmış oldukları zam ve gerek bizim 
I bütçemizden bir para ayırmak suretiyle ahali-
I den nevama bir vergi olmak üzere artırdığımız 
I paraların Hazineye ricati ve iadesi lâzımge-
I lir. Bu hususta bir iki maddelik lâyithai kanu-
I niyeyi es-babı mucibesiyie takdim ediyorum. Ar-
I zu buyurursanız bu Avans Kanuniyle beraber, 
I arzu buyurursanız ayrı olarak müzakere olunur. 

MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENİ RE
İSİ ALİ CENANİ (B. (Cazianteİ) — Muvazenei 

I Maliye Encümeninde şimendiferlerin vaziyeti 
I hazırasını tetkik ettiğimiz zaman, elde mevcut 
I Heyeti Celileden aııusaddak bir bütçesi olmadı-
I ğmı gördük. Şimendiferlerin heyeti umumiye-
I sini tetkik etmeye mecbur olduk. Nafıa Vekâle-
I tine yazdık, oradan şimendiferler hakkında ve-
I rilen kararları ve Heyeti Celileden şimendifer-
I lere sarf edilmek üzere mütaaddit defalar fea-
I nunla verilmiş olan tahsisatları ve Tarifenin 
I Tezyidine dair olan Kanunu ve şimendifer kum-
I panyalan namına Heyeti Vekilenin tanzim et-
r miş olduğu Kararnamenin suretini getirttik. 
I Bu meselenin esasını tetkik 'ettiğimiz zaman, şi-
I ımendiferler içerisinde en ziyade mevzuubahsol-
I maşı iktiza eden kısım; Anadolu şimendiferle-
I rinden Eskişehir, Konya ve Bağdad hattı, Bağ-
I dad hattının temdididir. Bu üç kısım şirketlere 
I imtiyazlarla verilmiştir. Bu her üç kısmın va-
I ziyeti hukukiyesini derpiş etmek iktiza etti. Efen-
I diler mütareke akdine kadar her üç hattın iş-
I lefeme ve inşaat, imtiyazlarıma sahibolan bir Os-
I manii Şirketi mevcuttu. Mütareke akdedilir edil-
I mez, Düveli Itilâfiye istanbul'a girdiler, mev-
I cudolan Osmanlı Şirketini hodıbehod feshettiler. 
I Yerlerine kendi taraflarından memurlar ikame 
I ettiler. Vie buna esibaboliaralk, «Versay Muahe-
I desiyle Osmanlı İmparatorluğu üzerinde mev-
I cudolan »hututu hadidiyenin Atananlar elinde bu-
I liman eshamını Düveli Itilâfiye Tamirat Ko~ 
I misyonu hesabına kaydedilmek üzere Almanlar 
I teslime mecburdurlar. Binaenaleyh Almanların 
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bu katlaa' ürerinde olan hukuku bize devı*edil-
anaştir, bunu biz kendi tarafımızdan idare ede
ceğiz.» dediler, Düveli İtilâf iyenin koymuş ol
duğu prensip budur. Hailbuki Almanlar bu şir
ketleri Hükümeti Osmaniye namına inşa etmiş
tir. Bugün de Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Hükümeti elinde bulunuyor. Şimendiferlerin 
iki kısmını; Eskişehir ile Konya kısmını teminatı 
nakdiye ile» yani kilometre başına bir teminatı 
nakdiye ile inşa etmişlerdir. Bağdad (hattının*'ki
lometresini (270) bin küsur liraya ve âdeta bir 
mütaahhit gibi taahhüden yapmışlardı.' Hatlar 
esasen Hükümeti Osnıaniyenindir. İmtiyazdaki 
işletme şeraiti mucibince yine kilometre başı
na bir teminatla Şirketi Osmaniye bu hatların 
işletme imtiyazını almıştır. Âdeta o Osm anlı 
Şirketi bir müstecir vaziyetindedir. Sahibolan 
Hükümeti Osmaniyedir. Osmanlı Şirketi gerek 
Düveli ît'.ıâfiyenin hodbehod tazyiki neticesin
de dağrimış ve gerek kendi kendine terki va
zife etmiş olsun, şirket kendi vazifesini ifa et
memiş, hatları bırakmıştır. Hatları bıraktığı 
vakit o hatların sahibi aslisinin vazıyed et
mesi ve kendi hesabına işletmesi tabiî olabilir. 
Binaenaleyh encümenimiz henüz tetkikatını ik
mal ederek Heyeti Celileye arz etmemiştir. Fa
kat yapılan tetkikatla, madeni ki, Anadolu, Es
kişehir. Konya ve Bağdad hattının imtiyazına 
sahibolan şirket bugün mevcut değildir, bina
enaleyh hatları işletmek hakkı Hükümetindir. 
Kumpanya namına Hükümetin işletmesi fikri 
doğru olamaz. Şimdi efendiler; vaziyeti huku-
kiyesi henüz tesbit edilmeksizin bu hatlar üze
rine yapılacak tarifenin doğrudan doğruya altı 
misli tezyidi doğru mudur? Ömer Lûtfi Beyin 
buyurduğu gibi, bu ücretin birden dört misli
ne iblâğı; İstanbul'da bu şirketin müdiriyeti 
umumiyesine fuzuli olarak vaziyed etmiş olan 
İtilâf Hükümatı memurları tarafından yapılmış
tır ki bu, katiyen bâtıldır. O zamanki varidatı 
da yine o şirketin merkezi umumisi denilen fu
zuli heyet cibayet etmiştir. O para onların elin
de mağsup bir surette mevcuttur. Bizim tarafı
mızdan doğrudan doğruya tarifeye altı misil 
zammetmek doğru mudur? Bunu da iki üe ci
hetten doğru görmüyoruz. Bunun birisi, gerek 
bu şirket ve gerek şimendifer şirketleriyle 
akdedilmiş olan bir şartname vardır. O şart
namede bir haddi âzami tarife tâyin olunmuş
tur. Bu haddi âzaminin değiştirilmesi bizim 
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için âtiyen muvafık olur mu, olmaz mı? Biz 
diyoruz ki muvafık olmaz. Şimendiferlerin 
âtide alacağı şekli henüz bilmiyoruz. Al anlatıla
rın elinde (bulunan esham, .-acaba. Tamirat Ko
misyonuna verilecek mi, yoksa Almanlar elle-
7-inde mevcııdolan eshamı götürüp bitaraf me-
malikin tebaasına gizli gizli satacaklar da on
ların eline mi geçecek? Binaenaleyh musakka
nın akdinden sonra şirketin esham sahipleri 
kimler olacak? Bizim karşımıza kim gelecek? x 

Osmanlı Şirketi olmak üzere'o şirketin meclisi 
idaresini teşkil edecek olan adamlar kimler 
olacak? Ve hangi Devlet tebaasından buluna
cak? Bunları bilmiyoruz. Binaenaleyh elimizde 
mevcudolan haddi âzaminin şimendiferin bu
günkü halinde kâfi geİemiyeceğini şimdiden tas
dik etmek muvafıkı maslahat mıdır? Muvaze-
nei Maliye Encümeni bunu muvafık görmü
yor. Çünkü bizim karşımıza, gelecek olan ye
ni şirketin vaziyeti bizim için muvafık olmı-
yabilir ve o şirkein burada ifayı vazife etme
sini muvafık bılmıyacağız ve diyeceğiz ki; el
de bir mukavelename, bir şartname var: Bu 
şartname mucibince hattı işletmeye mecbursun. 
O da işletemiyeeek, terk edip gidecek. Binae
naleyh Hükümetin elinde kavi bir sebep mev
cutken, şimdiden «Zaten hattın işlemesine im
kân yoktur» diye bunu kendi kendimize işlet
memek muvafıkı maslahat olamaz. Ömer Lût
fi Beyefendi tekliflerinde buyuruyorlar k i ; 
hattın işletme masarifi fazla olduğundan dola
yı mecburen tarifeleri altı misline iblâğ ettik, 
şimendiferlerin mevcut bütçesi maatteessüf 
elimize geçemedi. Bugün miktarını bilemiyo
ruz. Acaba bugün hattın varidatı hakîkaten 
işletmesine kifayet ediyor mu? Etmiyor mu? 
Müdafaai Milliye Vekâletinin nakliyat ücreti 
olarak Demiryolu İdaresine iki buçuk milyon 
lira kadar deyni vardır. Fakat bu miktara ba
kılacak olursa, tarifelerin hakikaten haddinden 
pek ziyade artırılmış olduğu görülür. Çünkü 
ciheti askeriye tarifenin nısfını, ahali ise bu 
altı mislin tamamını verir. Bundan da anlaşılır 
ki ahalinin verimiş olduğu bu nakliyat ücreti 
hakikaten fahiştir. Efendiler memleketimizin 
ihracatı için şimendiferlerden başka istifade 
edebileceğimiz bir yolumuz yoktur. Bahusus 
kış mevsiminde nakliyat hep şimendiferlerle
dir. Gerek ihracat, gerekse ithalât için tarife
lerin bir haddi mâkulde olması her halde ev-
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ladır. Eğer şimendifer idaresi Maliye Vekili 
Beyin teklif ettiği veçhile, bir misille masari-
f a tını temin edemiyorsa, busun elde mevcut 
iki milyondan fazla, bir depozito vardır, ora
dan sarf edebilir. Kene nihayetine ve belki ge
lecek sene nihayetine kadar da oradan sarfi
yat yapabilir. Binaenaleyh tarif enin altı misli 
olarak ipkası bu nokta? nazardan hiç doğru de
ğildir. Ömer Lûti'i Beyefendinin düşündükleri 
başka bir mesele var ki onu da nazarı dikkate 
almak hakikaten musibolur. İstanbul 'da gayri-
muMk veya gayrikanuni olarak, teşekkül et
miş olan kumpanyanın dört misli olarak almış 
olduğu mehaliğ ile, şimdiye kadar tarifenin al
tı misline iblâğından dolayı, ciheti askeriye
nin bugün kumpanyaya karsı medyum bulun
duğu iki milyon küsur paranın kumpanya he
sabına irat kaydolunmaması ve bunun Hazine
ye irat kaydedilmesi keyfiyetidir. Bu -hususta
ki mütalâatımız olarak diyoruz k i ; esasen bu 
hatları işletmeye salâhiyettar ve sahibolan bir 
şirket mevcut değildir. Binaenaleyh Hükümet 
bilmecbuıiye vazifesini ifa etmiyen şirkete kar
şı kendi malını, kendisi işletmiştir. 'Vazifesini 
terk etmiş veyahut cebren terk ettirilmiş, her 
ne şekilde olursa olsun ; şirket yeniden bitte-
şekkül idareyi eline almamıştır. Hükümet de 
tabiî kendi demiryollarını muattal bırakamaz
dı. Hattı eline almış ve işletmiştir ve bu yüz
den hâsıl olan para da tabiî Hükümete aittir. 
Ömer Lûtfi Beyefendi diyor ki; bir kanun ya
palım. ve bunu doğrudan doğruya Hükümete 
raptedelim. Evvelce de arz etmiş olduğum veç
hile, bunun zamanı halli, encümendeki mevcut 
evrakın bittetkik Heyeti ümumiyeye arzından 
sonra, olması çok muvafıktır. O zaman Ömer 
Lûtfi Beyin vermiş olduğu bu lâyihai kanuni
ye ile diğer tekâlifi de Heyeti Oelile tetkik 
eder*, hangisini daha mıısip görürse ona karar 
ita ve kabul eder. Eğer Heyeti Oelile de encü
menin ve Maliye Vekilinin teklifi veçhile, tari
fenin bir misline tenkisini muvafık görürse o 
ciheti kabul eder. Bu hususun encümenin tet-
kikatı neticesine tebiri müzakeresini rica ede
rim. 

NEBİL Et'. (Karahisarı SaMb) — Mevzuu 
müzakeremiz olan dördüncü madde müphem. 
Burada diyor ki; altı misline iblâğ edilen şi
mendifer ücuratı bu kanunla ilga edilir'. Aca
ba bu ilga ile tarifei asliye bir misline mi indi
rilecek f Halbuki bu kanun, mucibince tarifenin 

altı misline iblâğı; dört inişli eibayet olunduğu 
zaman, iki: misil daha ilâvesiyle altı misline ib
lâğ olunmuştu. 

ALİ OKNANÎ B. (Devamla) — Esasen şi
mendifer idaresinin yapmış olduğu o zam bigay-
rihakkin ve fuzulidir. Onların tarifeyi tebdile. 
hakları yoktur, ftğer kanuni bir heyet bile ol
sa. yine tarifeyi Hükümete tevdie ve o suretle 
tasdik ettirmeye mecburdurlar. Tabiîdir, ki o 
cihete de hacet yoktur. 

NEBİL Ef. (Karahisarı Sahih). — Demek 
ki bir misli kabul ediyorsunuz? 

ALİ CENANİ B. (Devamla) — Tabiî efeu-
d i m, zaten zam yoktu r. 

REİS — Maalıar Müfid Bey buyurun. 
MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) — Bende

niz encümen namına mâruzâtta bulunacaktım. Ali 
Cenan i Bey söylediler. 

REİS — Ömer Lûtfi Bey buyurun. 
ÖMER LÛTFİ B. (Amasya) — Bendenizin 

teklifim, encümence nazarı itibara, alınmış oldu
ğundan vazgeçiyorum. 

REİS — O halde efendim madde hakkında 
başka söz istiyen arkadaşımız yoktur. Mad
deyi aynen reyi âlinize vaz'ediyorum. Kabul bu
yuranlar lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiş
tir, efendim. 

MADDE 5. -r- İşbu kanun tarihi neşrinden 
meriyüliçradır. 

REİS — Efendim beşinci madde hakkında 
söz istiyen var mı? (Hayır sadaları) Maddeyi 
aynen kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Ka
imi edilmiştir. 

MADDE 6. — İşbu kanunun icrayı ahkâmı
na İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Etendim maddeyi aynen reyi âlinize 
vaz'ediyorıım. Kabul buyuranlar lütfen elierini 
kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Efendim kanunun heyeti umumiyesini tâyini 
esamiyle reyinize vaz'ediyorum. Lütfen reyleri
nizi istimal buyuiTinuz. (Reyler toplanmaya baş
landı) 

Efendim Dahiliye Vekâleti Vekili intihaba-
tında 192 zat reye iştirak etmiştir. Ekseriyeti mut
laka 97 dir. 94 rey Safa Bey (Mersin), 92 rey 
Vâsıf Bey (Sivas), almışlar ve 5 zat da müsten
kiftir. Binaenaleyh yeniden intihabat icra edece
ğ i -

Dr. TEVFİK RÜŞDÜ B. (Menteşe) — Reis 
Bey intihap hakkında söz isterim. 

— 122— 



t : 105 20. 
REİS —N'ey? dair.'. 
Dr. TBVFİK RÜŞDÜ B. (Menteşe) — İnti

haba dair. 
REİS — Buyurun. 
Dr. TEVFÎ'K. RÜŞDÜ B. — Arkadaşlar iııti-

lıabm şekline ait kanaatimin lütfen dinlenmesini 
rica ederim. Aynı zamanda mâruzâtım usulü mü
zakereye aittir. Dahiliye Vekili Fethi Beyin İz
mir'e vâsıl olduğunu işitiyoruz ve gazeteler de ya
zıyor. Beş günlük bir intihap için üç defadır re
ye koyuyoruz. Bendenizce bilâhara esaslı vekili 
yapmak üzere, şimdilik Heyeti Vekile âzasından 
Maarif Vekili Vehbi Bey beş günlük vekâleti ile 
Meclisi bir intihap gürültüsünden kurtarmak için 
bunun reye konularak, azayı muhtereminin el 
kaldırması suretiyle kabulü, en iyi bir şekildir ve 
Meclis de büyük bir külfetten kurtarılacaktır. 

REFİK B. (Konya) — Esasen bunun emsali 
mevcuttur. Oelâleddin Arif Bey de Erzurum'a 
gittiği vakit vekâlet için ayrıca intihap yapılma
mıştı. Onun için bu olabilir. 

Dr. TEVFİK RÜŞDÜ B. (Devamla) — Mec
lis azayı mükerremesinin insafına müracaat edi
yorum. Meclisi uzun bir intihaptan kurtarmak 
için beş günlük bir iştir bu. Asıl intihabı beş gün 
sonra tekrar edeceğiz. Onun için o vakte kadar 
Maarif Vekili Vehbi Beyin vekâletinin reye vaz'-
un teklif ederim. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Usule ait 
söz istiyorum. Makamı Riyasetten vâki olan teb
ligatın Nizamnameye muhalif olduğunu arz ede
ceğim. 

REİS — Efendim Makamı Riyasetten vâki 
olan tebligatın yanlış olduğunu söyliyeeeklermiş, 
söz onlarındır. 

REFİK ŞEVKET B. (Devamla) — Evet Ma
kamı Riyasetten vâki olan tebligat yanlıştır. 
(Olamaz; şada lan) Rica ederim dinleyiniz. Ka
naati âcizaneme nazaran tebligatı vakıanın Ni
zamname! Dâhiliye muhalif olduğunu Heyeti 
Umumiyeye arz edeceğim. Tabiî hakem Heyeti 
Celiledir. Efendim ; bu intihap neticesinde re
ye iştirak eden zevatın adedi 192 dir. Bunun da 
beşi müstenkif, J 8 7 kabul," bir rey Ata Bey al
ınış ve 94 rey alan Safa Beye mukabil 92 rey 
Vâsıf Bey almıştır. Binaenaleyh bu gibi hususat-
ta ne suretle hareket edileceğine dair elimizde 
bir Nizamnamei Dahilîmiz mevcuttur. Bendeniz 
yeniden intihabın icrasına lüzum olmadığına ka-
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a nüm. Esbabı ınucibesini arz edeceğim. (Reye; 
şada lan) Müsaade buyurun, efendim. Nizamna
mei Dâhilinin 100 ncü maddesinin bir fıkrasın
da aynen şöyle diyor : «Müstenkiflerin miktarı 
reyin neticesi üzerinde icrayı tesir edemeyip...» 

NEBİL Ef. (Karahisarı* Sahib) — İtimat ve 
ademiitimattadır o. 

REFİK ŞEVKET B. (Devamla) — Müsaade 
buyurun, bu, lehte ve aleyhte bulunanların mik
tarına göre taayyün eder. 

ZİYA HURŞÎD B. (Lâzistan) — Nizamname 
dersi almaya ihtiyacımız yoktur. 

REFİK ŞEVKET B. (Devamla) — Nebil 
Efendi tekrar ederim ki; reyi aleninin sureti is
tihsaline dairdir. Şu halde 192 zattan beş, müs
tenkifin netice üzerinde, yani 'Dahiliye Vekâle
tine intihabolunmak neticesi üzerinde tesiri olma
dığını kabul etmekle mükellef olduğumuza naza
ran 187 niıı nısfından bir fazlası olan 94 reyle bu 
intihap meselesinin hitam bulduğuna bendeniz 
Nizamnamei Dahilînin maddei mezkûresine tevfi
kan kaaniim. 

NEBİL Ef. (Karahisarı Sah.ib) — Gecenki 
yapmış olduğumuz kanunda sarahat vardır, ek
seriyeti mutlaka şarttır. 

ZİVA HURŞÎD B. (Lâzistan) — Yine olma
dı. Refik Şevket Bey! '* 

REFİK ŞEVKET B. (Devamla) —"Niçin? 
ZİYA HURŞÎD B. (Lâzistan) — Hesabı yan

lış yapmışsınız. 
REFİK ŞEVKET B. (Devamla) — Hesap 

gayet doğrudur, bendeniz Nizamnamenin bu mad
desinin imalini Heyeti Oelilenize arz ediyorum. 

MEHMET) ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — 
Adliye Vekili sabıka Refik Şevket Bey biraderi
mizin böyle bir mütalâada bulunacaklarını ka
tiyen ümidetmezdim. Bunu başka bir arkadaşımız 
yapsaydı belki dinlenebilirdi. Fakat kanunla te-
vaggul eden ve Nizamnameye ve kanuna A'âkıf . 
olan Refik Şevket Bey biraderimizin... 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) —•Herkes 
vâkıftır. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Nizam
nameyi bu suretle tefsir etmesi doğrusu şayanı 
istigraptır. Efendim öteden beri Meclisi Âlide 
bu gibi m.esail bir kere, iki kere değil, belki yüz 
kere mevzuubahsolmuş ve daima müstenkifler 
adedi araya dâhil edilmemiştir. Ekseriyeti mut
laka, adedi araya iştirak edenler üzerinden tet
kik edilir. Bu iki kere iki dört eder gibidir, bunu 
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söylemek zaittir, (jünkü eğer müstenkifler adedi 
araya dâhil olmamış olsa müstenkiflerin reye işti
rakinin hem mânası kalmaz, hem de nisabı müza
kereyi tâyin etmek imkânı olmaz. Müstenkifler 
niçin reye iştirak ediyorlar? Nisabı müzakereyi 
temin için değil mi? Nisabı müzakere şimdi bura
da böyle olmasaydı ve araya iştirak eden zevatın 
adedi yüz elli altı olsaydı, beş kişi de müstenkif 
olsaydı, o zaman nisabı müzakere var mı, yok mu? 
diyecektiniz. (Var, var sesleri) Var diyeceğinize 
nazaran ve yüz doksan iki nisabı müzakere oldu
ğuna nazaran bunun ekserij^eti mutlâkası doksan 
yedi eder. Bu hususta söz söylemek zaittir. (Mü
zakere kâfi sesleri) 

HAKKİ HAMÎ B. (Sinob) — Şimdi efendi
ler bu meselede hiçbir şüphe yoktur. Geçenlerde 
de bir mesele dolayısiyle herkesçe bedihiyat mer
tebesinde olan şey ki, iki kere iki dört eder, bu
nun beş ettiğini kimse ispat edemez Bu kavaidi 
riyaziye de gayrikabili reddolduğu gibi ekseriyeti 
mutlaka dahi dünyanın ne tarafına gitseniz; mev
cudun nısfından bir fazlası demektir. Binaen
aleyh Refik Şevket Bey arkadaşımız isterdim ki; 
bu maddede müphemiyet var tarzında bunu müp
hem bir şekle sokacaklarına başka türlü mucibi 
şüphe bir şey varsa, onu söylesinler. Fakat ben
deniz öyle bir şey göreritiyorum, Refik Şevket 
Beyefendinin mütalâasına karşı efendiler Nizam
name sarihtir. Nizamname! Dahilîmiz mucibince 
üçüncü defa intihap icra edilir. Ekseriyeti izafi
yeyi kimler alırsa o intihabedilir, demesi bende
nizin hatır ve hayalinden geçmezdi. Refik Şevket 
Beyefendi gibi münfesihini hukuktan olan bir za
tın bu şekilde söylemesine hayret ederim. Ve bu 
hiçbir zaman için hatırımdan bile geçmezdi. Ma
kamı Riyaset vazifesini t amam iyi e yapmıştır ve 
doğru söylemiştir. 

Dr. TEVFlK RÜŞDÜ B. (Menteşe) — Reis 
Bey takririmin veye konulmasını teklif ederim. 

AJ\. i-..'-:.. "' " "' 
MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahih) — 

Eskiden* yapılan kanunun mahiyeti hukukiyesine 
gidilmelidir. 

TEVFİK Ef. (Kângırı) — Muamele doğru
dur efendim. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — O vakit-
ki Salâhaddin Beyin takririnin reddi meselesini 
hatırlatırım.. 

REIS — Efendim rica ederim, bu bapta mü
zakereye devam etmeyi kabul edenler lütfen elle-
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rini kaldırsın. Kabul edilmemiştir. Efendim de
vamı arzu edilmemiştir. 

Efendim Makamı Riyasetin yanlış tebligatta 
bulunduğu söylendi. (Estağfurullah sesleri) Ma
kamı Riyasetin yanlış tebliğini kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsın, iliç kimse kabul etme
miştir. (Yalnız Refik Şevket Bey sesleri) 

Tevfik Rüşdü Beyin bir teklifi vardır. De
min burada şifahen teklif etmiştiler. Şimdi de 
tahriren teklif ediyorlar. Takriri okunacak: 

Riyaseti Celileye 
Vekili asîl izmir'e gelmiş ve buraya muva

salatında istifa edeceği tabiî bulunmuş oldu
ğundan şu beş altı günlük intihabatı temdide 
lüzum olmayıp Maarif Vekili Vehbi Beyin Da
hiliye Vekâleti Vekilliğine intihabının reye ko
nulmasını teklif ederim. 

Menteşe Burdur 
Tevfik Rüşdü Veli 

REİS — Efendim, Tevfik Rüşdü Bey tak
rirlerinde buyuruyorlar ki, beş altı gün sonra 
vekili asîl buraya gelecek ve kanunu mahsus 
mucibince istifa edecektir. O vakit tekrar inti
hap yapılacaktır. Binaenaleyh bunu temadi 
ettirip intihabatı uzatmaktansa Meclisi Âlinin 
mütaaddit defalar yaptığı gibi, yine Maarif Ve
kilini, şu birkaç gün için tevkil edelim, diyor. 
(Kabul, olamaz sesleri) 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — 
icra Vekillerinin intihabına dair kanun vardır. 
Binaenaleyh bu mevzuubahsolamaz. Demek ki, 
biz kanunu ayak altına alacağız? (Evet, kanun 
vardır sadaları) 

RElS — Rica ederim, biz kanunu ayak altı
na alacağız demiyoruz. Kanun her hangi bir ve
kil memleket dâhilinde bulunursa, diğer bir ar
kadaş ona vekâlet eder diyor. Teklif, kanu
nun o maddesine muhalif değildir. (Reye reye 
sesleri) Kabul edip etmemek size aittir. Efen
dim, bu takriri kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsın. Hemen ittifaka yakın ekseriyeti azîme 
ile kabul edildi. 

SALÂHADDİN B. (Mersin) — Reis Bey 
iddia ediyorum bu doğru bir şey değildir. 

REİS — Ekseriyeti gördünüz. Niçin böyle 
soyuyorsunuz efendim ? 

SALÂHADDİN B. (Mersin) — Hayır, ben 
1 görmedim. 
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REÎS — Rica ederim Salâhaddin Beyefendi 

niye hiddet ediyorsunuz? 
SALÂHADDİN B. (Mersin) — Hayır müsa

ade buyurunuz. Bendeniz izah edeceğim. 
REÎS — Bir kere daha reye koyacağım. (Tâ

yini esamiyle sesleri) (Gürütüler) Salâhaddin 
Beyefendi ekseriyet yok muydu"? Buyurun efen
dim. 

M H M E D ŞÜKRÜ (B. >OKarahisarı Sahih) — 
Takriri ıreye (koyamazsınız ikanun vardır. 

REilS — Kanun hilâfında olduğunu (buyu
run ispat edin. Efendim ben kanun hilâfında iş 
yapmadım. 

.SALÂHADDİN B. (Mersin) — Müsaade bu
yurun "efendim; melvzuu'bahsolan mesele; Dahi
liye Vekili olup Avrupa'da bulunan Fethi Bey 
(biraderimizin İzmir 'e vürudettiğiini arikadaş'lar-
dan bâzıları bildiriyor. Meclisi Âliye böyle biti' 
haber gelmemiştir. Bu habere istinaden Dahiliye 
Vekâleti Vekilliğine Ibir zait tâyin edil!m<eyiip ye
rine Heyeti Vekileden diğer bir zatın vekâlet 
etmedi teklif ediliyor. Bu bir .arkadaşın iietihadı-
dır ve muhteremdir ve her hangi bir fikirle tek
lif edilmiştir. Benim itirazım nasıl olur iki, bu
gün memaliki nıüstahlâsa dâhilinde binleirce iş
ler m'evcud'olduğu, îkoea Anadolu'nun umuru 
idaresi yeni baştan yapılacağı cihetle şimdiye 
kadar Dahiliye VeJkâletinde bu İşe bütün mesu
liyetini hasreden bîr 'zatın bulunması lâzımgel-
diği 'halde bu vekâlet ırnesıelesi halledilmemiş ve 
bu vakte İkanlar bıraJkılimış ve bundan sonra da 
güya geltmiş 'olan bİ/r arkadaşımızın Meclisçe 
malûm oılmıyan bir' eslbab dblayısiyle vekâleti 
bir vekili âhara tevdi olunmak isteniyor. Bunda 
mâlkuİiyet gör emiyorum. Bulgun Dahiliye Vekâ-
Detinİn vazifesi bir 'günü bir aya (bedel olan va
zifedir. (Böyle bir vazife karşısında "re 'sen mesul 
bir tadanı görmek isterdim. Tereddüt üzerine bu 
mesuliyetin havada bırakılmasına Meclis razı 
olmaz. İntihap yapılmalı. Ekseriyet 'kazanan in-
tihafoedilımelidir. 

Dr. TEVFİK RÜŞDÜ B. ('Menteşe) — Efen
dim kanun sarihtir. 

ZİYA BURŞİD 'B. (Uâzistan) — Reis Bey 
bendeniz söz istemiştim, rica ederim. 

REÎS — Yeniden söz istiyorsunuz. Efendim 
•kanuna muhaliftir diyorlar. Eğer kanuna muha-
lifse bu mülgadır. 

Dr. TEVFİK RÜŞDÜ B. (Devamla) — Ka
nun igayet sarihtir. Müsaade ediniz. Her hangi 
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bir vekil mahallinden ayrılır ve memleketten 
dışarı çıkacak olursa, onun yerine velkâlet ve
kili Meclis karariyle intMı'abolünur diyor. ('Ka
nun değil, teamüldür «adaları) Kanun diyor* 
efendim. Kanunun metnini aynen okuyabiliriz. 
Fethi Bey için vekâlet veikilini ancak Meclis in-
tihabedebilir. Meclis isterse reyi işarı il'e, ister
se ikâğıt vererek intihabe'der. Reyin sureti ita
sında kanunda sarahaıt yoktur. Binaenaleyh re
yi işara ile vekâlet vekili olan ve kabul edilen 
Vehbi Bey vekâlet vekilidir. Meclisin ekseriye
tine iktiran eden bir karar olsa olsa ancak (mâ
kul olabilir. (İntihap yoktur sesleri) Talkrir sa
rihtir. İntihap reyi işari ile olmuştur. Vehbi Bey 
hakkındaki takririm saribtnr. 

REİS — Aman beyim intihap reyi %ari ile 
nasıl olur? Öyle şey olmaz. 

Dr. TEVFİK RÜŞDÜ B. (Devamla) — Ve
kili asıl İzmir'e igelmiş, (buraya azimetinde isti
fa edeceği tabii bulunmuş, '(öürü'rtüler) Rica 
(derim, bu Meclisin bütün âzası el kaldırdı. Bun
lar gafil insanlar mıdır? (Hayır sadalalrı) O 
halde müsaade buyurunuz. Buradan okunan her 
şeye. bu Meclisi kübranm âzası vâkıftır. Anlar, 
sonra el kaldırır. Binaenaleyh Fethi Beyin bu
raya muvasalatında istifa edeceği tabiî bulun
muş olduğundan ve intihaba lüzum olduğundan, 
şu 5 - 6 günlük vekâlet için intibabatı temdide 
lüzum olmayıp Maarif Vekili Muhteremi1 Vteihbi 
Beyin Dahiliye Vekâleti Vekilliğine intihabının 
reye konmasını teklif ederim. Binaenaleyh şu 
saraihat ününde beş - altı günlük bir mesele için 
bir vekâlet vekilinin •intihabına lüzum yolktuır. 
Efendöıler bütün dünyaya her (münasebetle ve 
her gün ciddiyetini gösteren, bu Meclisi Âliden 
çok ümidederiım ki. ankadaşliarımızın itfcrazatım 
şayanı hürm'et bulmaMa beraber, intihabın tem
didine lüzum görmezler. ıBeş ıgün sonra inşallah 
hepimlilz kollarımızı sıivayaralk Dahiliye Vekâle-
tine lâyık bir vekil tkoruz. 

ZİYA HURŞlİD B. (Lâzistan) — Efendim 
Tevfiik Rüşdü Bey reye vaz'edilen takr i r ile 
gayet fena bir teamülün Mecliste ihdalsına sebe
biyet verecektir. 'Bîr 'kere Heyeti Velkileden her 
hanlği bir vekil ankada'şımız mezunen (giderse, is
terse memleket dâhiline ve ilsterse harisçe gitsin ; 
bundan Ibiz ionun takririyle haberdar olmayız. 
Heyetli Vekile Reisinin tezkeresiyle haberdar 
olüıruz. Daha Fethi Beyefendinin (İzmir'e çîkıp 
çıkmadığından kimse haberdar değildir. Binaen-
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aleyh (efendiler inltih'ap gayet *mfî hioi'dirr ve iben 
zannediyorum M, bu takrirde MamM Vefkifi 
Vehbi Beyin şaihMyetİ sityaısîyesine hücum var
dır. Atlatmak istiyor. Acaba bu takrir kabul 
edilmemiş olsaydı, Vehbi Bey Maarif Vekâle
tinde durabilecek miydi? (Gürültüler) Efendiler 
gayet mühimdir bu, bu. bir itimat meselesidir. 
(Gürültüler) Müsaade buyurun uz. Saniyen Mec
lisi Âlide takrirlerin reye vaz'mın usulleri var
dır. Nizamname! Dahilîde bâzt hususat için 
sarahat vardır. Şu veya şu hususat hakkındaki 
takrirler bilâmüzakere reye konur. Tasrih edil-
miyen takrirler üzerine evvelce müzakereye ge
çilir, ondan sonra reye konur. Tevfik Rüştü Be
yin verdiği takrirde filân zat vekil intiha b-
olunsım deniyor. Bunun için Nizamnamede bir 
sarahat var mıdır? Evvelâ, lehinde ve aleyhinde 
söz söylenecek, ondan sonra reye konulacaktı. Bi
naenaleyh müzakere olunmadan reye konmuş
tur. Bu Nizamnamei Dahilîye sarih tearuz, teş
kil etler. (Asla sadaları) Nizamnamede sara
hat olan şeyler bilâmüzakere reye konur. Bi
naenaleyh evvelâ bu takrir için müzakere yapı
lır, ondan sonra reye konur. Takrir hakkında 
müzakere cereyan etmeden reye konulmuştur. 
Tekrar ediyorum, Nizamnameye muvafık değil
dir. Binaenaleyh Salâhaddin Bey arkadaşımızın 
fikirleri doğrudur, mesele gayrikanuni olmuştur. 
Evvelâ müzakere yapıp ondan sonra reye kon
masını teklif ederim. 

MÜFÎD Bf. (Kırşehir) — Bendeniz usulü 
müzakereye ait bâzı mâruzâtta bulunacağım. 

REİS — Efendim esasen usulü müzakeredir 
ve sizden evvel Refik Şevket. Bey söz almıştır. 

REFİK ŞEVKET B. (Samban) — Efendim 
bendeniz demin verilen kararın aleyhindeyim. 
Yani el kaldırmış değildim. Böyle olmakla bera
ber, bu mevzuubahsolan mesele Meclisin, Ma
kamı Riyasetin ittifaka yakın bir reyle tefhim 
ettiği bir kararının beş dakika sonra tebdil va
ziyeti karşısında kalmasının elemlerini şimdi 
duymaya başladım. İkinci olarak, bu karara 
hilafı kanun diyen arkadaşlarımız ne kanunun 
maddesinden ve ne de fıkrasından bahsettiler. 
Ancak kendi telâkkiyatı zatiy elerini ileri süre
rek ona kanun, nizamname süsü vermek istemiş
lerdir. Bendeniz tekrar .ediyorum. O karara mu
halif olmakla beraber ittihaz edilmiş bir karara 
riayetten maada bir karar yoktur. Çok rica edi
yorum, hilafı kanun değildir, bir kararı idari-
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dir. Ziya Hurşid Beyin bahsettikleri atlatma 
kelimesini Meclis namına kemali şiddetle redde
diyorum. 

ZİYA. RURŞİD B. (Lâzistan). — Ben de sa
na kemali ciddiyetle reddediyorum. Meclis sa
na vekâlet mi verdi? Sözünü bil de söyle. 

HAKKİ HAMİ B. (Sinob) — Bendeniz He
yeti Celilelerindeıı bir şey istirham edeceğim; 
Heyeti Ceiile kendisinin neşrettiği kanunlara 
kendisi hürmetkar olursa şüphesiz efradı millet 
de tâbiatiy i e o kanunlara hürmet ve riayet eder. 
Heyeti Ceiile t neşrettiği kavanine riayet etmi-
yerek veyahut öyle bir kanunun mevcudiyetini 
fartı heyecan tesiriyle unutarak; kanunun nıer-
fuiyetini müstelzim bir karar verecek olursa 
mesele ne olmuş olur; rica ederim kanunun 
vaziyeti ne olur? Mesele budur. Meclisi Âli bir 
karar vermiştir ve hakikaten bu karar ekseri
yetle verilmiştir. Elalkat efendiler, Meclisi Âli
nin ittihaz ettiği şu karara .külliyen muarız bir 
kanun vardır.' Kanun sarahati mutlakayı havi
dir. Kanun diyor ki, Meclis kendi arasından 
reyi hafi ile ve ekseriyeti mutlaka ile intihabe-
der.. Bir defa İcra Vekili olacak zatın Meclis- . 
çe reyi hafi ile ve ekseriyeti mutlaka ile inti
habı kanunda musarrah olmasına göre, her 
hangi bir arkadaşın reyi işari ile vekil intihabı 
sahih ve kanuni olamaz. Bu itibarla Meclisi Âli
nizin ittihaz etmiş olduğu şu karar ve reyi işari 
ile yaptığı intihap kanunun sarahatine muga
yirdir. İkincisi, İcra Vekilleri iki suretle... (Gü
rültüler) Rica ederim bendeniz bir zühul oldu 
diyorum. Takrir zühulen reye konmuş ve Mec
lisi Âli de derhal intikal edemiyerek zühulen 
kabul etmiştir. Fakat Meclisi Âliden sorarını : 
Meclisi Âli neşrettiği kanunları, ittihaz ettiği 
kararlarla tadil edecek olursa, o vakit kanun
ların. kıymeti ne olacaktır? Sonra efendiler; 
lera Vekilleri arasından gaylbubet eden her han
gi bir vekil 'ya dâhili memlekettedir, ya harici 
memlekettedir. Dâhili memlekette olursa yeri
ne birisini intihabetme'k hakkı kanundaki sa
rahate göre İcra Vekilleri Heyetine verilmiş
tir. O kanun mevcudoldukça Meclisi Âli bu hu
susta müdahale edemez. Hariçte bulunan her 
hangi bir vekile vekil intihabı hususuna ge
lince; bu intihap yine kanundaki sarahati mut
laka mucibince Meclisi Âliniz tarafından yapı
lacaktır ve bu da. reyi hafi ile ve ekseriyeti 
mutlaka, ile olacaktır. İşte kanun buradadır. 
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İsterseniz kanunu huzuru âlinizde okuyayım. 
(Hacet yok, sesleri) İstirham ederim, hisse ka-
primıyalım. Meclisi Âli bir karar vermiş ola
bilir. Fakat bu kararlar hiçjbir zaman kanun
ları lağıv ve tadil mahiyetinde olamaz. Karar
lar âdeta kararı muvakkat mevkiindedir. Hal
buki karan muvakkatler kavanini mevzuayı 
refedemez, Meclisi Âli mevcudoldukça. Bu iti
barla, Meclisi Âlinin, zühulen Riyaset tarafın
dan reye vaz'edilen bir takriri kabul etmesiyle 
ittihaz edilmiş olan karar, şu kanunla tearuz 
teşkil etmiştir, -binaenaleyh karar yoktur, ka
nun vardır, vekilin alelûsul intihabı lâzımgelir. 
Mesele bundan ibarettir. 

REİS — Efendim kanun tetkik edilecek 
olursa hakikaten icra Vekillerini intihabetmek 
hakkı Meclisi Âlinize aittir. Faıkat bendeniz bu 
takriri reye koyduğum zaman Vehbi Beyefen
di iııtihabedilmiştir, diye reye koymadım. Tar
zı telâkkiyi arz edeyim. Burada intihabı tem-
didetnıemek için Tevfik Rüşdü Bey takririnin 
kajbuliyle Vehbi Beyin vekâletini teklif etmiş. 
Hailbuki bendeniz bu fikirle söylemedim. Fakat 
kendilerinin fikri bu imiş. Yani bu beş altı gün 
için arkadaşlardan Vehbi Beyefendiyi intihabe-
diverelim demiş. Yoksa hiejbir vakitte reyi işa
rı ile vekil intilı-abedilemez ve bu mesele bura
da mevzuubahsolamaz. Bendeniz kabul edilen 
takriri reyi hafi ile, yani alelûsul intihap ile 
Vehbi Beyi intihabeddim de teşettütü âra ol
masın ve çabuk çıksın, münakaşa olmasın di
ye anladım. (Bravo, doğru, sesleri) Bendenizin 
anladığım şey budur. Bendeniz, Makamı Riya
sette belki zühul ettim. Asıl maksadım budur. 
Mesele yoktur. Şimdi bendenizin dediğim kanu
nen, nizamcn yapılacak tekrar intihaptır. Fa
kat tekrar intihabı yapmak için, diğer vekil 
arkadaşlarınızdan birisine veya diğerine rey 
verirseniz o sizin elinizdedir. (Oldu, sadaları) 
Mesele tamamdır. (Meclisin kabul ettiği nedir? 
Sadaları) Tekrar şey ederseniz reye koyayım. 
Ben kanuni cihetini söylüyorum. Kanundan an
ladığım mâna budur. Kanun sarihtir. 

OSMAN NURİ B. (Lâzİstan) — Birçok şey
lerden bahsediliyor. Bâzıları ihtimal vermiyor. 
Böyle şüphe üzerinde yürünmez efendim. Bina
enaleyh bir zat velev Hükümetten olmasın, bir 
arkadaşımız kürsüye çıksın. Fethi Bey İzmir'e 
çıkmıştır, desin ve mesele halledilsin, binaena
leyh sayıa üzerine müzakere cereyan edemez. 
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REİS — Efendim müsaade ediniz. Fethi Be

yin izmir'e çıkıp çıkmadığını Hükümet res
men söylesin. 

ŞER'İYE VEKİLİ ABDULLAH AZMİ 
Ef. (Eskişehir) •— Bu dakikaya kadar Hükü
mete bir işar yoktur. Bundan sonra gelirse "o 
başka efendim. 

MÜFİD Ef. (Kırşehir) -— Bendeniz usul 
hakkında, bir söz isterim. (Bitti sesleri.) Tak
ririn mahiyeti istisnaiyesi yoktur. ^ 

ŞER'İYE VEKİLİ ABDULLAH AZMİ 
Ef. (Eskişehir) — Efendim müsaade buyuru
nuz. Şimdi telefon edeyim, sorayım, yeni tel
graf gelmişse malûmat vereyim. (Hayır olmaz 
sadaları.) 

REİS — Efendim Şer'iye Vekili Abdullah 
Azmi Efendi Hazretleri Fethi Beyin şimdiye 
kadar İzmir'e geldiğine dair bir haber olmadı
ğını söylüyor. 

MÜFİD Ef. (Kırşehir) — Efendim mü
saade buyurunuz. Bendeniz Heyeti Celileye bir 
şey arz etmek isterim. Elimizde bulunan İcra 
Vekilleri Heyeti intihabına dair olan Kanunun 
sarahati meydandadır. Fakat şimdi Makamı 
Riyasetten Heyeti Celilenize okunan bir takrir
de Dahiliye Vekili Fethi Beyin dahili mem
lekete girdiği ihbar ediliyor. Bunun Meclisi 
Âliye ihbar edilmesiyle Dahiliye Vekili Fethi 
Beyin memlekete girdiğine dair Meclisi Âlide 
bir kanaat hâsıl olmadı. Ve bu kanaati hâsıl 
etmek için bunu iki güne kadar talik etmeliyiz. 
(Olmaz sesleri, gürültüler.) İki gün zarfında 
arkadaşlardan birisini vekil etsinler. Mesele 
böyle halledilir. Başka çaresi yoktur. (Hayır, 
hayır sesleri.) Başka türlü olamaz. 

HÜSEYİN AYNİ B. (Erzurum) — Efen
diler usule dair söyliyeceğim. Kanunun sarahati 
ve takririn hatası tezahür etti. Vekil intihabı 
kesbi katiyet etmiştir. Vekil intihabında ısrar 
etmek vardır. Rica ederim başka bir yolu yok
tur. 

MAARİF VEKİLİ VEHBİ B. (Karesi) 
— Efendim elimizdeki kanun sarihtir. Eğer 
vekiller memleket dâhilinde olursa, son yapı
lan kanun mucibince vekiller kendi arasın
dan birisini tevkil ederler. Heyeti Vekile ka
rar verir. Fethi Bey İzmir'e çıkmışsa, Meclisi 
Âlinin kararma lüzum yoktur. Oıkmamışsa dün 

1 ve evvelki gün gibi, devam edecekse Meclis in-
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tihapsız kalamaz. Bu da içtimaa nihayet veri
leceği zaman düşünülecektir. Binaenaleyh ben-
denizce şimdi yapılacak mesele intihaptır. (İn
tihaba devam sesleri,) 

REİS '•— O halde tekrar intihaba devam 
edeceğiz.' 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Takrir hak
kında söz soyliyeceğim. Takririn Meclis üze
rinde bir tesiri oldu. O tesire dair söz soyliye
ceğim. * 

Efendiler... (Gürültüler...) 
REİS — Hilmi Bey ne soyuyorsunuz? Siz

den evvel söz istiyenler vardır. 
TUNALI HİLMİ B. (Bolu) -— İnitihap 

icra edilecektir. İntihap aleyhinde soyliyece
ğim. Arkadaşlar iyi dinleyiniz; bugünlerde en 
mühim vekâlet Dahiliye Vekâletidir. Vaktiyle 
iki sene evvel Maliye Vekâletiyle Müdafaai 
Milliye Vekâleti en mühim vekâletlerdi. Onu 
mütaakiben en mühim vekâlet İktisat Vekâleti 
oldu. Fakat bu dakikada en mühim vekâlet Da
hiliye Vekâletidir. Vakitlerimiz katiyen kıymet-

ÎKÎNCÎ 
Bed'i müsakerat 

REİS — Reisisani Dr 

KÂTİP : Ziya Hurşi 

Î K Î N C İ C E L S E 
Bed'i müJBâkerat; saat : 4,20 

REİS — Reisisani Dr. Adnan Beyefendi 

KÂTİP : Ziya Hurşid Bey (Lâzistan) 

REİS —.Celseyi açıyorum. Avans Kanununu 
tâyini esamiyle reye vaz'etmiştim. (166) zat 
reye iştirak etmiştir. (162) kabul, (1) ret, (3) 
müstenkiftir. 'Binaenaleyh; (163) reyle Avans 
Kanunu kalbul edilmiştir. 

Efendim! Dahiliye Vekâleti Vekilliği için 
tekrar intihaba 'başlıyoruz. 

(Bayezid dairei Mitlha'biyesiııden başlandı.) 
Efendim! Rey vermiyen arkadaşların esami

sini tekrar okuyoruz. Dikkat edin! İstihsali âra 
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lidir. Vehbi Bey vekâlet edemez. Bu sırada 
bir vekil iki vekâletle meşgul olamaz. (Gürültü
ler.) Her vekâlete ayrı ayrı vekiller lâzımdır. 
(Gürültüler.) 

REİS — E f enlim müzakerenin kifayetine 
dair takrir var. Müzakereyi kâfi görenler lüt
fen el kaldırsın. Müzakere kâfi görülmüştür. 
Bir takrir vardır efendim : 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Dâhiliye Vekili Fethi Bey

efendinin elyevm memleket ( dâhilinde olduğu 
resmen sabit olmadığından kanunu mahsusuna 
tevfikan yeniden reyi hafi ile intihaba devam 
edilmesini teklif ederim. 

20 Eylül 1338 
Karahi&arı Sahib 
Mehmed Şükrü 

REİS — Bu takriri kabul edenler lütfen 
el kaldırsın. Kabul edilmiştir. Efendim beş 
dakika teneffüsten sonra! içtima etmek üxere 
celseyi tatil ediyorum. 

• ıriı ıı 

hitam bulmuştur. Osman Kadri Bey (Muş), 
Nusrat Efendi (Erzurum), Şevket Bey (Sinöb) 
tasnifi araya anemur edümüslerdir. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. ' - -
Efendim! Bir mesele hakkında Heyeti Celilenî-
ze mâruzâtta bulunabilmek için eelsei 'hafiye 
•akdini rica edeceğim. 

REİS — Camiin lütfen salonu tahliye etsin
ler. 

(Üçüncü celse hafidir.) 



DÖRDÜNCÜ CELSE 
Bed'i müzakerat; saat : 5,06 

REÎS — Reisisani Dr. Adnan Beyefendi 

KÂTÎP — Ziya Hurşid Bey (Lâzistan) 

2. — Damga, Tuz, Saydı Berrî ve Bahrî re
jimleriyle Reji İdaresinin satmakta olduğu tü
tün ve sigara fiyatlarına vâki olan zamaimin 
harb masraflaır karşûığı vaz'edildiği hakkın
daki Kanunun tefsirine dair Muvazenei Maliye 
Encümeni mazbatası 

REtS — Efendim celse alenidir. Efendim 
Muvazenei Maliye Enciimenince tefeire ait bir 
maşfbata vardır. Okunacak: 

Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 
Harbi bazının istilzam ettiği masarifi fev

kalâdenin temini için bâzı rüsum ve tekâlife 
masarifi harbiye karşılığı olmak ve harb müd-
detinee devam etmek üzere mütehalif nispetler
de vukübulan zamaim meyanındıa cibayeti Dü
yunu Umuımiyeye muhavvel varidattan Damga, 
Tuz, Saydi Berrî ve Bahrî resimlerine ve Reji 
idaresinin satmakta olduğu tütün ve sigara fi* 
yatlarına bâzı zamaim icra edilmişti. Encüme
nimiz işbu zamıaimi daima harb karşılığı olarak 
kabul ve muhtelif mazbatalarda bu hususu ka
yıt ve işaret ettiği halde her nasılsa Düyunu 
Umumiye ve Reji idareleri esasen varidatlarını 
Hazinei Maliyeye vermekte olduklarından harb 
karşılığı olan işbu zamaim için ayrıca hesap 
tutmadıkları ve cibayet ettikleri harb karşılığı 
varidatı fevkalâdeyi varidatı asliye meyanmda 
Hazineye teslim ettikleri ve işbu zamaimin esas 
varidattan ayrıca olarak da istîfa edilip edil-
raiyeceğinde tereddüdeyledikleri görülmüş ve 
elhaleti hazıîhi düşmandan istirdadolunan vilâ-
yat ve elviyedeki Düyunu Umumiye idareleri
nin de badema cibayet edecekleri mezkûr rü
sumu munzamına için ayrıca hesap tutmakta 
tekâsül göstermeleri melhuz 'bulunmuştur. Bi
naenaleyh encümenimiz mevzuubaftıis rüsum ve 
tekâlife zamaim icrasına dair 23 Eylül 1336 
ve 29 Eylül 1336 ve 16 Nisan 1338 tarihli ka
nunlar ve tütün ve sigara fiyatlarına zam ic

rasına dair, Teşrinisani 1336 ve Şubat 1337 ta
rihli Heyeti Vekile kararnameleriyle cibayet 
edilen munzam rüsumun harb karşılığı olarak 
vaziyed edildiği suretinde tefsir eylemekte ol
duğundan Heyeti Celileye bu şekli tefrişin ka
bulünü ve şimdiye kadar cibayet edilen rüsu
mu munzamma hesabatmm tefrikiyle miktarı
nın tesbitâ badema cibayet edilecek rüsumu 
munzamma için de ayrıca bir hesap tutulması ve 
zamaimi saire misillû. tütün ve sigaralara ya
pılacak zamaimin de her halde Meclisin kara-
riyle olması hususuna itina edilmesi ve bunlar
dan hâsıl olacak mebaliğkı varidat bütçesine 
harb karşılığı varidatı fevkalâde namiyle kü-
şadedileeek A 61 faslına irat kaydı hususunun 
Maliye Vekâletine tebliğini teklif eyleriz. 

Reis Mazbata Muharriri 
Gazianteb Hakkâri 
Ali Cenani Mazfhar Müfid 

KâtiJp Âza 
Yozgad Erzincan 

Heyeti Vekilenin hod- Feyyaz Âli Beyin fik-
behod zamaimi mucibi rine iştirak ediyorum 
mesuliyettir. Bu ciheti Mehmed Emin 
işaretle imza ediyorum. 

Feyyaz Âli 
Âza Âza Âza 
tçel Sivas Yozgad 
Sami Zryaeddin Bahrî 

Âza 
Kayseri 

• Osman 
(Kabul sesleri) 

HASÎB B. (Maraş) — Efendim mazbatada 
deniliyor, ki badema yapılacak zamaim Meclisin 
karariyle olsun. Yani bundan evvel Meclisin ka
rarı olmadan zam mı yapılmış? 

ALİ CENANİ B. (Gazianteb) — Efendim, 
bendeniz Hasib Beyin sualine cevap vereceğim, 
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müsaade buyurun. Tabiî Maliye Vekili Heyeti I 
Üelilenin 'kararını almaksızın zam ya.pmıyacak-
tır. Yalnız encümen mazbatasına ufak bir kayıt 
ilâve etmek fikrindedir. Orası dercedilmemiş. 
Yani yeni tütünlerin fevkinde fazla fiyatla tü
tün çıkarmak hakkındaki 'Maliye Vekilinin sa
lâhiyetini tahdidetmek istiyor* encümen. 

REİS — Efendim, tahdideldil memesi şartiy-
le.. 

MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) — Kim is- | 
tiyor bunu 'bey en fen di? I 

ALİ CENANİ B. — Encümen namına te'klif 
ediyorum. 

MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) — Nasıl 
olur efendim? Encümende görüşmediniz ki... 

REİS — Efendim encümen namına teklif 
etmiyorlar. Maliye Vekili Beyefendi böyle bir 
şey teklif ediyormuş, sonra tarifenin fevkinde j 
lüks olarak çıkarılacak tütünler hakkında Ma
liye Vekâletine bir salâhiyet bahsedilmesini tek
lif ediyor. (Hayır seslen) Şu halde bu kaydı ev
velâ reyi âlinize koyacağım. Bu kaydı kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmemiştir. | 
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O halde mazbatayı aynen reyi âlinize vaz'ediyo
rum. Mazbatayı aynen kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Mazbata aynen kabul edilmiştir. 

Efendim Dahiliye Vekâleti Vekilliğine icra 
edilen intihabatta 197 zat. reye iştirak etmiştir. 
.100 vey İsmail Safa Bey (Mersin), 91 rey Vâsıf 
Bey (Sivas) almışlar, 5 de müstenkif vardır. 
Binaenaleyfh 100 vey ile Mersin Mebusu İsmail 
Safa Boy Dahiliye Vekâleti Vekilliğine intiha-
bedilmiştir. 

İSMAİL SAFA B. (Mersin) — Hakkımda 
gösterilen teveccüh ve itimattan dolayı muhte
rem arkadaşlarıma arzı teşekkür ederim. Vazi
fem bu teveccühe lâyık olmaya çalışmaktır. Mil
lî dâvada Heyeti Celilenizi naili nusrat eden Ce
nabı Haktan beni ;bu işte makcubetmemesini ni
yaz eder ve sevgili arkadaşlarımın çok kıymetli 
olan yardımlarını esirgememelerini rica ederim. 
(Allah muvaffak etsin sesleri) 

REİS — Efendim yarın saat bir bucukta iç
tima etmek üzere celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı müzakerat; saat : 5,10 

Refik Şevket B. (Saruhan), Hasan Fehmi B. 
(Cümüşane), Mehmed Vasfi B. (Karahisan Şar
ki), Mustafa Kemal B. (Ertuğrul), Resid Ağa 
(Malatyaj, Ziya B. (Kângırı), Yasin B. (Oltu), 
Hakkı B. (Van), Ahmed B. (Yozgad), Derviş B. 
(Mardin), Neşet B. (Kângırı), Haydar B. (Van), 
Zamir B. (Adana), Cavid B. (Kars), Ziyaeddin 
B. (Sivas), Hüsrev Sami B. (Eskişehir), Şükrü 
B. (Canik), Semseddin Ef. (Ankara), Mustafa 
Lûtfi B. (Siverek), Hilmi B. (Ankara), Dr. Eş
ref B. (Adana), Sadık B. (Kırşehir), Emin B. 
(Eskişehir), Hamdi Ef. (I)iyarbekir), Yusuf B. 
(Denizli), Haydar Lûtfi B. (İçel), Dr. Mustafa 
B. (Kozan), Ömer Lûtfi B. (Amasya), Nuri B. 
(Bolu), Hacı Atıf Ef. (Ankara), Sami B. (İçel), 
Mehmed B. (Burdur), Hacim Muhiddin B. (Ka
resi), Abdülgani B. (Muş), Şeyh Fevzi Ef. (Er
zincan), Hasib B. (Maraş), Sabit B. (Kayseri), 

Beşinci Avans Kanununa 
(Kabul e< 

Mehmed Vehbi Ef. (Konya), Ziya Hurşid B. I 
(Lâzistan), Ahdülgafur Ef. (Karesi), Haliz 
Haindi B. (Biga), Cevdet B. (Kırşehir), Eyüb I 
Sabri B. (Eskişehir), Mustafa Akif B. (Diyar-
bekir), İsmail Sublıi B. (Burdur), Hüsnü B. 
(Bitlis), Esad B. (Mardin), Midhat B. (Mardin), 
Sırrı B. (Siverek), Nüzhet B. (Ergani), Mazhar 
B. (Aydın), Halil İbrahim Ef. (Eskişehir), Ha
fız Şahin Ef. (Gaziaııteb), İbrahim B. (Karesi), 
Hasan Sabri B. (Kastamonu), İsmail Remzi Ef. 
(İsparta), Musa Kâzım Ef. (Konya)," Mehmed 
Şükrü B. (Karahisan Sahib), Said B. (Kângırı), | 
îbrihanı B. (Mardin), Hacı Mehmed Ef. (Baye- j 
zid), Hulusi B. (Kastamonu), Rasim B. (Cebeli
bereket), Ali Rıza B. (İstanbul), Osman B. (Kay- I 
seri), İbrahim Hakkı B. (Ergani), Rasim B. (Elâ-
ziz), Ragıb B. (Cazianteb), Cemal Pş. (İsparta), 
Ahmed Hilmi B. (Kayseri), Faik B. (Edirne), I 

Beşinci Avans Kanununa verilen reylerin neticesi 
''Kabul edenler) 



t : 105 20.9 
Celâl B. (Gene), Halil İbrahim Ef. (İzmit), Os
man B. (Lâzistan), Behçet B. (Kângırı), Meh-
med Vehbi B. (Karesi), Abdullah Ef. (Siriob), 
Şükrü B. (İstanbul), Tahsin B. (Aydın), Arif B. 
(Konya), Dr. Abidin B. (Lâzistan), Server B. 
(Ardahan), Sırrı B. (Ergani), Müfid Ef. (Kır
şehir), Emin B. (Canik), Hüseyin B. (Elâziz), 
Tufan B. (Hakkâri), Hüseyin Necati B. (Bursa). 
Kasım B. (Muş), Rifat B. (Kayseri), Ahmed 
Mazhar B. (İstanbul),' Yasin B. (Gazianteb), 
Mustafa B. (Gümüşane), Neeib B. (Mardin), Şe
ref B. (Edirne), Hasan Basri B. (Karesi), Hacı 
Ali Sabri Ef. (İçel), Hacı Bekir Ef. (Konya), 
Bahrî B. (Yozgad), Rıza B. (Kırşehir), Esad B. 
(Lâzistan), Hacı Tevfik Ef. (Kângırı), Nebizade 
Hamdi B. (Trabzon), Fikri Faik B. (Gene), Şe
rif B. (Sinob), Numan Ef. (İstanbul), Rifat Ef. 
(Konya), Tevfik B. (Erzincan), Emin B. (Er
zincan), İsmail Şükrü Ef. (Karahisarı Sahib), 
Mehmed Nadir B. (İsparta), Edib B. (Batımı), 
Halil B. (Ertuğrul), Ali Vâsıf B. (Gene), Hacı 
Mustafa Ef. (Ankara), Faik B. (Cebelibereket), 
Vehbi B. (Niğde), Ali Cenani B. (Gazianteb), 
İsmail Safa B. (Mersin), Hasan Talisin B. (An-
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talya), Akif B. (Bayezid), Refik B. CKonya), Ali 
Süruri Ef. (Karahisarı Şarki), Hasan Hüsnü B. 
(Trabzon), İzzet B. (Tokad), Halil İbrahim B. 
(Antalya), Abdullah Azmi Ef. (Eskişehir), Fo-
zan B. (Urfa), Hacı Veli Ef. (Eskişehir), Ali B. 
(Karahisarı Sahib), Ali Rıza Ef. (Amasya), Rüş-
dü B. (Ergani), Besim B. (Kastamonu), Hüseyin 
B. (Kozan), Naim Ef. (İçel), Nebil Ef. (Karahi
sarı Sahib), Mustafa Durak B. (Erzurum), Fik
ret B. (Kozan), Kadri B. (Diyarbekir), İsmail 
B. (Erzurum), Yunus Nâdi B. (İzmir), Feyyaz 
Âli B. (Yozgad), Zekâi B. (Adana), Süleyman 
Sudi B. (Bayezid), Vehbi B. (Bitlis), Mehmed 
Şevket B. (Sinob), Hüseyin Hüsnü Ef. (İstan
bul), Mehmed ,Âtâ B. (Niğde), Mehmed Niyazi 
B. (Eskişehir), Mustafa B. (Antalya), Hacı Arif 
B. (İstanbul), Tahir Ef. (Kângırı), Hacı Garib 
Ağa. (Malatya), Rifat B. (Tokad), Süleyman 
Necati B. (Erzurum)', Dr. Refik B. (Bayezid), 
Âsim B. (Erzurum), Abdülhalim Çelebi Ef. 
(Konya), Şakir B. (Ankara), Tunalı Hilmi B. 
(Bolu), Hacı Bedir Ağa. (Malatya), Atıf B. 
(Kayseri). 

(Reddedenler) 

Yusuf Ziya B. (Mersin). 

(Müstenkifler) 

Mustafa B. (Tokad), Mustafa B. (Dersim), 
Mazhar Müfid B. (Hakkâri). 
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içtimai âti ruznameai 

1. — Zaptı sabık hulâsası 
2. — Evrakı varide 
Muş Mebusu Abdülgani Beyin, Memurin hak

kındaki mukarrerata meclisi idarelerce kadıla
rın iştirak ettirilmemesi hakkındaki teklifi ka
nunisi 

Amasya Mebusu Ömer Lûtfi Beyin, Şimen
diferler hakkındaki teklifi kanunisi 

îcra Vekilleri Reisi Rauf Beyden mevmt iki 
telgraf 

Zafer tebriknameleri... (Erzurum'dan gelen 
okunacaktır.) 

Fenerler İdaresi hakkındaki lâyihai kamıni-
yenin mevaddı saireye takdimen, müzakeresine 
dair Muvazene! Maliye Encümeni Riyaseti tez
keresi 

Denizli Mebusu Yusuf Bey hakkında Diva
nı Riyaset karan 

Mazbatalar 
İzmir'in (Güzel İzmir) tesmiyesi hakkındaki 

teklife dair Dahiliye Encümeni mazbatası 

Düşmandan istirdadedilen mahaller ahalisine 
muavenet icrası hakkındaki lâyihai kanuniyeye 
dair Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 

Şifahen cevabı verilecek sual takriri 
Gazianteb Mebusu Yasin Beyin İktisat Vekâ

letinden 

Yapılacak intihabat 
Amasya İstiklâl Mahkemesi Reisi ve Müddei-

iumuonisi 
Sıhhiye Vekili 

Müzakere edilecek mevat 
Matbuat bütçesi 
Sivil Etibba ve Baytarlar Kanunu 
Tedrisatı iptadaiye Kanunu Muvakkatinin 

15 nci maddesinin tadiline dair lâyihai kanuniye 
Ankara'da bir İstiklâl Mahkemesi küşadına 

dair tezkere 
Suruç Kaymakamı sabıkı İhsan Bey hakkın

daki mazbata 

»••-« 

T, $. M, M, Matbaası 


