
D E V R E : I C Î L T : 25 İÇTİMA SENESİ : 3 

T. B. M. M. 
ZABIT CERİDESİ 

»e<ı 

Yüz kırk altıncı İçtima 

27.11.1338 Pazartesi 

Münderecat 
Sayfa 

86:87 
87 

1. — Zaptı sabık hulâsası 
2. — Sualler 
1. — Gazianteb Mebusu Yasin Beyin, 

Baltalık Kanununun tatbikatı hakkında İk
tisat Vekâletinden suali 87 

3. — Azayı kiram muamelâtı 87,91 
1. — Divanı Riyaset için (iki (kâtip in

tihabı 87:90 
2. — Birinci Şubeden Muvazenei Mali

ye ve Sıhhiye encümenlerindeki münhallere 
yapılan âza intihabına dair Şube Riyaseti 
tezkeresi 91 

3. — Çoruım Mebusu Sıddık Beyin Mu
vazenei Maliye Encümenine lintihabolundu-
ğuna dair Şube Riyaseti tezkeresi 91 

4. — Bolu Mebusu Oevad Beyin Sıh
hiye Encümenine intihabedildiğine dair Şu
be Riyaseti tezkeresi 91 

5. — Gazianteb Mebusu Abdürrahman 
Lâmi ve Erzurum Mebusu Nusrat efendi
lerin Şer'iye Encümenine intihabolundu'k-
larına dair Şube Riyaseti tezkeresi 91 

6. — Encümen Riyasetine Kângın Me
busu Tevfik Efendinin infcihabedildıiğine 
dair Şer'iye Encümeni Riyaseti tezkeresi 91 

4. — Lâyihalar 90,91 
1. —Hariciye Vekâletinin 1338 senesi 

bütçesine zamaim icrasına dair kanun lâyi
han 90 

Sayfa 
2. — İktisat Vekâleti bütçesine tahsisatı 

munzamma ilâvesine dair kanun lâyihası 91 
3. — 33 milyon lira avans itasına ve 

Gümrük, Temettü ve Ağnam resimleri hak
kındaki kanunlarda tadilât icrasına dair ka
nun lâyihası 91 

5. — Teklifler 90 
1. — Erzurum Mebusu Necati Beyle rü-

fekasının, İntihabı Mebusan Kanunu mu
vakkatinin tadili hakkında kanun teklifi 
(2/603) 90 

6. —Tezkereler 92,94 
1. — Tiflis'te münakit Posta Mukavele

namesinin şimdiden temini meriyetine dair 
İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti tezkeresi 92 

2. — Türkiye - Afganistan Muahedeoıa-
mesinin Afganistan Emîri tarafından tas
dik olunduğuna dair Hariciye Vekâleti tez
keresi 94 

7. — Takrirler 90,95 
1. — Halife Abdülmecid Hazretlerin

den mevrut telgrafın ayakta istîma olun
masına dair takrir 90,106:107 

2. — Aydın Mebusu Esad Efendinin, 
müzaıkeratı sulhiye ve siyaseti hariciye 
hakkında Hükümetin Meclisi tenvir etmesi
ne dair takriri 91 



B Î B Î N O I CELSE 
Bed'i müzakerat: saat: 1,30 

REİS — Birinci Reisvekili Dr. Adnan Beyefendi 
KÂTİPLER : Halil İbrahim Bey (Antalya) 

L1.183Ö C : 1 
Sayfa 

2. —- Halife Abdülmecid Hazretlerinin 
Meclise teşekkür telgrafları 92:93 

9. — İkinci defa reye konulan madde
ler • 97 

1. —İstanbul'u gid'en Heyeti Mebuse-
nin harcırahı hakkındaki Divanı Riyaset 
karan 97,106,107:108 

10. — Beyanname 93 
1. — Halife Abdülmeeid Hazretlerinin 

Âlemi İslama neşir buyurdukları beyan
name 93:94 

11. — Beyanat 92,97 
1. — Amasya İstiklâl Mahkemesine lü

zum kalmadığına dair Dahiliye Vekili Ali 
Fethi Beyin beyanatı 92 

2. — Seyahatten avdet etmiş olan Mali
ye Vekili Hasan Fehmi Beyin, memaliki 
müstahlasa ahvaline dair beyanatı 97:105 

: CELSE 
at: saat: 1,30 
ili Dr. Adnan Beyefendi 
>rahim Bey (Antalya) 

t i 146 27.1 
Sayfa 

3. — Gazianteb Mebusu Yasin Beyin, 
Antalya Belediye Reisi Akif Bey hakkın
daki İstida Encümeni mazbatasının müs-
taçelen müzakeresine dair takriri 92 

4. — Mersin Mebusu Salâhaiddin Beyle 
arkadaşlarının, Yenigün gazetesinde intişar 
eden bir başmakaleye dair takriri 95:97 

5. — İzmir Mebusu Yunus Nadi Beyin, 
Yenigünde intişar eden makale hakkında 
Mersin Mebusu Salâhaddin Bey ve arka
daşları tarafından verilmiş olan takririn 
mevtkii muameleye konulmamasına dair tak
riri 96:97 

8. — Muhtelif evrak 91,92 
1. — Abdülmecid Hazretlerinin Maka

mı Hiiâff-te intihabından dolayı muhtelif 
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REİS — Efendim ekseriyet hâsıl oldu, cel
seyi açıyorum. Zaptı sabık hulâsası okunacak. 

1. — ZAPTI SABIK HÜLÂSASI 

Birinci Celse 
Birinci Reisvekili Hüseyin Avni Beyefendi

nin tahtı Riyasetlerinde bilinikat zaptı sabık 
hulâsası kıraat ve aynen kabul olundu. İstan
bul'da ilga edilen devair memurları maaşatma 
ve üç milyon lira avans itasına dair Heyeti Ve-. 
kileden mevrut lâyihai kanuniye Muvazenei 
Maliye Encümenine, Emvali metrukeden muha
cirini islâmiyeye mebani ve arazi tahsisine da
ir lâyihai kanuniye ile Tekâlifi Miliye hayva
natından nakliyat esnasında telef olanların taz
mini hakkındaki Kanunun tefsirine dair tezke
re Kavanini Maliye Encümenine, Ordu elinde 

faz] a kalacak Öküz, manda ve arabaların ahali
ye tevziine, Harcırah Kararnamesinin tadiline 
dair levayihi kanuniye Kavanin ve Muvazenei 
Maliye encümenlerine, Meclisi Âlii Sıhhi teşki
lâtı için bütçeye para ilâvesine dair lâyihai ka
nuniye Muvazenei Maliye Encümenine, Altıncı 
Avans Kânununun sekizinci maddesinin tadil 
ve tefsirine dair lâyihai kanuniye ile tezkere 
Muvazene ve Kavanini Maliye encümenlerine, 
Tarik bedeli nakdîsinin tadiline dair lâyihai 
kanuniye Dahiliye, Kavanin ve Muvazenei Ma
liye encümenlerine, Tabur hesap memurları ma
aşatma dair lâyihai kanuniye Müdafaai Milli
ye ve Muvazenei Maliye encümenlerine, Topal 
Mehmed, Yahyaoğlu Hasan hakkında Adliye 
Vekâletinden mevrut evrakı hükmiye Adliye 
Encümenine, Dahiliye Vekâleti Muhasebe Mü
meyyizi Âdem Beyin terakki aidatına dair He-
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yeti Vefcileden mevrut tezkere Kavanini Ma
liye Encümenine havale dildi. Kırşehir Mebusu 
Sadık Beyin Adliye Encümeninden istifaname
si okundu. Abdülmecid Hazretlerinin Makamı 
Hilâfete intihabından dolayı bâzı yerlerden 
mevrut tebriknamelere cevap yazılması tensib-
edildi. Tekirdağı ve Kırkkilise'nin tahlisinden 
dolayı bâzı mahallerden gelmiş olan teşekkür 
telgrafları okunarak cevap verilmesi muvafık 
görüldü. Denizli Mebusu Yusuf Beyle rüfeka-
sımn, memaliki müstahlasa ahvaline dair Erzu
rum Mebusu Hüseyin Avni Bey vasıtasiyle gön
dermiş oldukları telgraf okunarak ruznameye 
alınıp derhal 'müzakeresine geçildi. Hali.fiei Mus
linim Abdülmecid Hazretlerinden mevrut tel
graf namenin kıraat olunacağı Makamı Riyaset
ten bittebliğ telgrafın kaimen istima olunup 
olunmryacağma dair cereyan eden müzakere 
esnasında bu hususun tâyini esamivle reve vaz'ı 
on beş imzalı bir takrirle taleb edildiğinden tâ
yini esamiyle reye vaz'ı neticesinde nisabı ek
seriyet hâsıl olamadığından Celse tatil olun
muştur. 

Reisisani Kâtip Kâtip 
Hüseyin Avni Antalya 

Halil ibrahim 

2. — Sualler 
1. — Gazianteb Mebusu Yasin Beyin, Balta

lık Kanununun tatbikine dair İktisat Vekâletin
den suali. 

REİS — Efendim, zaptı sabık hakkında söz 
istiyenler var mı? Zaptı sabık hulâsasını kafoul 
edenler lütfen el kaldırsın. 

OSMAN B. (Lâzistan) — Efendim, bende
niz bir sual takriri takdim etmiştim. Havalesi 
mevzuubahsolmamış. 

REİS — Ne vakit? 
OSMAN B. — Cumartesi günü verdim, efen

dim. 
REİS — Peki; bakarız efendim. 

3. — AZAYI KİRAM MUAMELÂTI 

1. — Divanı Riyaset için iki Kâtip intihabı 

REİS — Evrakı varideye geçmezden ev
vel, Divanı Riyaset hakkında bir şey arz 
edeceğim. Görüyorsunuz ki, Divanı Riya
set tamam değildir. Bu tarzda müzakere
ye devam ihtimali yoktur. Buradaki Diva
nı Riyasetten bahsediyorum. Yani Reis ile 

1.1338 C : 1 
iki kâtipten. Bir mesele reye konulmak lâzım-
geldiğinde bittabi duçarı müşkülât olacağız. 
Malûmuâliniz, bizim kâtip arkadaşlarımız, Hay
dar Bey, Hakkı Bey, Mahmud Said Bey, Atıf 
Bey, Ziya Hurşid Bey, Enver Beydir. Bunlar
dan Haydar Bey biliyorsunuz ki, uzun zaman
dan beri malûldür ve kendilerine Meclisi Âli bi-
lâmüddet izin vermiştir. Ziya Hurşid Bey ar
kadaşınız, zannederim, dün mezunen dairei in-
tihabiyesine azimet etmiştir. Atıf Beyle Hak
kı Bey malûmuâlinıiz, Divanı Riyasetçe inti-
habolunup İstanbul'a gitmişlerdir. Mahmud 
Said Beyden şimdi mektup alıyorum. Bir haf
ta, on ya on beş. gün muhtacı istirahatım di
yor. Enver Bey mezunen İzmir'de bulunuyor. 
Fakat kendisine gelmeleri yazılmıştır. İşte bu
gün de Kitabet mevkiinde geçen gün muvak
katen intihap buyurduğunuz Halil İbrahim Bey 
mevcuttur. Beyefendi bize yardım etmeseler-
di hiç kâtip bulunımıyacaktı. Şimdi mutlaka 
iıki 'kâtibe ihtiyaç var. (Muvakkat olsun sesle
ri) Efendim; demin de arz ettiğim veçhile bu 
arkadaşlardan Haydar Bey, uzun müddetten 
beri hastadır. Ziya Hurşid Bey de üç ay mezu
niyet almıştır. Esasen üç ay sonra da müddeti 
hitam buluyor. Mamafih nasıl isterseniz inti-
habedersiniz. Ya muvakkat veya asil olarak 
intihabedebilirsiniz. Yalnız şurasını da arz ede
yim ki; Divanı Riyaset içtimaları da vardır. 
Sahibi rey olarak Divanı Riyasete iştirak ede
cek olurlarsa ona göre intihabedelim. 

Efendim; şimdi buna dair müzakere açıl
masını arzu edenler ve söz istiyenler var mıdır? 
(Hayır, sadaları) 

HACI AHMED HAMDİ Ef. (Muş) — Efen
dim; bu sene Divanı Riyaset kâtipleri için yapılan 
intihapta daha birçok arkadaşlarımız rey almışlar
dır. Faıkat akalliyette kaldıkları için kazana
mamışlardır. . Şimdi bunlardan en fazla reyi 
olanları reyi işari ile kabul ederek intihabını ya
palım. 

REİS — öyle şey olmaz efendim... 

NEBİL Ef. (Karahisarı Sahib) — Efendim; 
bendeniz bir şey teklif edeceğim; Şimdiki hal
de Divan tekemmül etsin diye muyakkkat bir 
kâtip alınsın. Ondan sonra Haydar ve Ziya Hur
şid Bey arkadaşlarımızın yerine iki kâtip in-

I tihaib ederiz. 
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BEİS — Efendim, bendeniz de bu şekilde 

söyledim. Esasen şimdi intihaba da ıkarar ver
miş olsanız buraya mutlaka muvakkat bir kâ
tip lâzımdır. Bendeniz onu demiyorum. Şim
di diyorum ki, arkadaşların avdetine kadar mu
vakkat kâtiplerle idare etmek var, fakat bit
tabi Divanı Riyaset namına intihabetmek lâ
zımdır. 

HAKKI HAMI B. (Sinob) — istifa etmiyen 
her hangi müntahap bir arkadaşın istifa etme
dikçe yerine diğer bir arkadaşı asaleten inti
habetmek doğru değildir. 

RElS — istifa etmişçesine yerine diğerini 
intihabetmek azletmek demektir efendim. 

HAKKI HAMI B. (Sinob) — Makamı Riya
set böyle söylemiyor. O arkadaşların yerine di
ğerini intihabetmek onları azletmek demektir. 
Binaenaleyh, muvakkaten intihap yapabiliriz. 
Fakat asaleten intihap yapamayız. Bu cihetin 
tasrihi lâzımdır. Şu halde Haydar ve Ziya Hur-
şid beylerin yerine kâtip intihabediyoruz da niçin 
bundan üç, dört ay evvel ayrılmış olan diğer 
kâtiplerin yerine intihabedilmemiştir? Binaen
aleyh, intihap lâzımgelirse hepsi hakkında in
tihap yapmak lâzımdır. 

YUSUF ZIYA B. (Bitlis) — Üç içtimada 
bulunmıyanlara müstafi nazariyle bakılması 
Nizamnamenin sarahati iktizasındandır. Kâtip 
arkadaşlar da üç içtimada bulunmazlarsa tabiî
dir ki, müstafi nazariyle bakılacaktır. Onların 
yerine intihap yapılacaktır. 

REÎS — Onlar mazuren bulunmamışlardır. 
O dediğiniz bilâmazeret gelmiyenler hakkında
dır. Halbuki arkadaşlarımızın bir kısmı hasta
dır, bir kısmına da Meclisi Âliniz izin vermiş
tir. 

YUSUF ZIYA B. (Bitlis) — O halde encü
menlerde olduğu gibi bunlar da ona kıyasen 
yapılmalıdır. 

SÂMÎ B. (içel) — Efendim, Nizamnamenin, 
Divanı Riyaset kâtiplerinin sureti intihabına dair 
olan ahkâmı, istanbul Meclisi Mebusanma ait
tir. Meclisi Âli müstemirren münakidolduğuna 
göre tabiîdir ki, mezuniyet meselesi zuhur et
miştir. Binaenaleyh, mezun bulunan arkadaşla
rın yerine intihap yapılması ezan cümle za
ruridir. Encümenlerden dairei intihabiyelerine 
mezuniyetle giden arkadaşlarımızın yerine nasıl 
intihap yapılıyorsa, yani yerine diğeri nasıl 
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intihabediliyorsa bunlar da öylece olur. Binaen
aleyh, gerek kâtiplerin ve gerekse îdare Heye
tine mensubolanların yerine böyle intihap ya
pılmalıdır. 

REÎS — Efendim, şimdiye kadar hakikaten 
kâtiplerin yerine intihap zarureti olmadı. Za
ruretinin olmaması da altı arkadaş vardı. Biri 
bulunmazsa biri, diğeri bulunmazsa diğer biri 
bulunuyordu. Halbuki bugün altı arkadaşın 
mevcut bulunmamasından intihap mecburiyeti 
hâsıl oldu. Bendeniz evvelce bu husus hakkın
da mâruzâtta bulunurken bir cihetten zühul 
vâki oldu. Bu da hakikaten istifanamesini ver
memiş bir arkadaşın yerine istifa etmiş gibi bir 
diğeri intihabolunamaz. Bendeniz söylerken Ri
yaset meselesinde Musa Kâzım Efendinin ye
rine, Müfid Efendi nasıl olduysa, bu suretle
dir. Mâruzâtım başka suretle olamaz. 

YUSUF ZIYA B. (Bitlis) — Şu halde; en
cümen azaları arasında da bunu tatbik etmek 
lâzımdır. 

RElS — O ayrıdır efendim, 
YUSUF ZÎYA B. (Bitlis) — Ayrı değildir 

efendim. 
REÎS — Yusuf Ziya Bey, onu ayrıca konu

şalım. Şimdi bir mesele halletmiyoruz ki efen
dim. 

ÖMER LÛTFl B. (Amasya) — Efendim, 
altı kâtibimizden hemen hepsi şuraya buraya 
izinli gitmişlerdir veyahut hastadır. Mesele de 
Divanı Riyaset içtimalarınm yapılamamasından 
ibarettir. Şimdi, esasen gerek kâtipler, gerek 
şube ve encümen reisleri ve azaları ve maz
bata muharrirleri ve kâtipleri Nizamname
miz mucibince senelik olarak intihabedi-
lir. Bunlardan her hangisi limazeretin gay
bubet ederse, yerlerine intihabedilen zat 
öbürünün avdetine kadar ifayı vazife eder. 
Bâzı encümenlerde böyle yapılmıyor ki, bu 
yanlıştır. Bendeniz şimdi buna kıyasen tek
lif ediyorum, diyorum ki ; bâzı kâtip arka
daşlarımız gelecektir. Kâtiplerin adedi bittek-
rar altıya iblâğ edilinceye kadar şimdiden iki 
arkadaşımızı reyi işari ile intihabedelim. Di
ğerleri gelinceye kadar muvakkaten Divanı Ri
yasete iştirak etsinler. Arkadaşlardan en genç 
olan iki isim teklif ediyorum. Birisi Lâzistan 
Mebusu Osman Bey diğeri istanbul Mebusu Şük
rü Beydir. Eğer arkadaşlarım kabul eder ve 
Heyeti Celilele de kabul ederse, (Kabul sesleri) 

— 88 — 
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REİS — Müsaade buyurunuz, Ömer Lûtfi 

Beyin teklifi kolay ve çabuk işi bitiririz. Yalnız 
bu teklif Nizamnamei Dahilîmizde mevcut değil
dir. İhtimal bâzı arkadaşlarımız itiraz edecek
lerdir. 

HAKKI HAMI B. (Sinob) — Emsali var. 
RElS — Emsali muvakkattir. Şimdi bildi

ğiniz veçhile en doğrusu kâtibe bir vekil intiha
bıdır. Fakat, bunu yapmak için de burada bir 
zatın muvakkaten idare etmesi lâzımdır. 

ÖMER LÛTFl B. (Amasya) — En genç olan 
zat oturur; o teamüldür. 

RElS — Müsaade buyurunuz. 
NEClB B. (Mardin) — Reis Bey Süleyman 

Sırrı Beyi teklif ediyorum. 
REÎS — Müsaade buyurun efendim, tabiî 

geçen gün yaptığımız şekilde en genci intihabe-
deceğiz. (Gürültüler) 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — En genci 
nereden çıkarıyorlar? 

REÎS — Nizamname böyledir efendim, en 
genci diyor. 

HACI AHMED HAMDI Ef. (Muş) — Reis 
Bey, mesele niçin bu kadar uzuyor? sene başında 
intihabedilenler meyanmda en fazla rey alan 
vardır. (Güri|ltüler) Onlardan intihabedilsin. 

REİS — Hacı Ahmed Hamdi Efendi rica 
ederim oturunuz olamaz öyle, sizin teklif ettiği
niz şekil başkadır. 

Efendim, şimdi müsaade buyurursanız en 
genç arkadaşımız bir defa buraya gelsin. Ondan 
sonra intihabımızı yapalım. 

OSMAN B. (Lâzistan) — Tevellütleri belli 
değildir. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisan Sahib) — 
Sami Bey 306 tevellütlüdür, içimizde en genç 
odur. 

RE IS — Efendim, müsaade buyurursanız 
geçen gün... (Sami Bey olsun sesleri) 

Dr. ABIDIN B. (Lâzistan) — Reis Bey, genç 
arkadaşlar nazlanıyorlarsa ben geleyim. 

REİS — Bendeniz bilmiyorum. Arkadaşların 
en genci hangisidir? 

SALÎH Ef. (Erzurum) — İçimizde en genç 
Sami Bey vardır. Tevellüt itibariyle tetkik et
mişimdir. En genç budur. Onu teklif ediyorum. 
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RElS — İçel Mebusu Sami Bey için en genç 

diyorlar. Daha aşağı tevellütlü arkadaş var 
mıdır? 

ÖMER LÛTFl B. (Amasya) — Mersin Me
busu Ziya Bey vardır. 

RElS — Efendim, müsaade ederseniz Osman 
Bey (Lâzistan) 306 tevellütlüdür. O halde o da
ha ziyade genç oluyor. Bunda reyi-işariye lüzum 
yoktur. Doğrudan doğruya kürsüi kitabeti işgal 
eder. Buyurun Osman Bey. (308 tevellütlü var 
sesleri) 308 tevellütlü olamaz, çünkü Mebus ola
maz. ' 

RElS — Efendim, çok rica ederim, Haydar 
Beyle üç ay mezun olan Ziya Hurşid Beyin ye
rine muvakkaten iki kâtip intihabedelim. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisan Sahib) — • 
Enver Bey de mezun, onun yerine de birini inti
habedelim. 

RElS — Enver Bey geliyor. Üç ay mezun 
olarak gitmişti. Bunu evvelce de esbabolarak 
arz ettim, Enver Beyin mezuniyeti bitiyor, gel
mek üzeredir. 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) — Reis Bey bun
lar Divanı Riyasete iştirak edecekler midir? 

RElS '— Edeceklerdir tabiî, onun için reyi 
hafi ile iki arkadaş intihabedelim. 

ÖMER LÛTFl B. (Amasya) — iki mi, üç mü 
Reis Bey? 

RElS — Arzu ederseniz şimdi iki kâtip inti
habedelim, üçüncüsünü de sonra intihabederiz. 

YASIN B. (Gazianteb) — Kâtiplerin yerine 
neden vekil intihabediliyor? 

RElS — istifa etmemişlerdir, onun için. 
Efendim, intihap için istihsali araya başlıyo

ruz. (Reyler toplandı.) 
RElS — Rey vermiyen arkadaş varsa reyle

rini lütfen istimal buyursun. 
istihsali âra hitam bulmuştur. 
Tasnifi araya memur edilenler : 
Mehmed Şükrü Bey (Karahisan Sahib), 

Mustafa Hilmi Efendi (Niğde), Tevfik Bey 
(Van). 

RElS — Efendim. Tasnif olur olmaz tekrar 
içtima edeceğiz. On dakika teneffüs. 

Hitamı Celse; saat : 3,00 
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Bed'i müzakerat; saat : 3,10 

EEÎS — Reisisani Dr. Adnan Beyefendi 
KÂTtPLEB : Halil İbrahim Bey (Antalya), Osman Bey (Lâzistan) 

REÎS — Efendim. Celseyi açıyorum. De
minki intihabın neticesini arz edeceğim. Kita
bet intihabına 182 kişi iştirak etmiş. O halde 
ekseriyeti mutlakanm 92 olması lâzım. Sırrı Bey 
Yozgad (91) rey, Şevki Bey içel (71), Şevket 
Bey Bayezit (17), Kadri Bey Siird (10), Osman 
Bey Lâzistan (25), Cevdet Bey Kütahya (2) rey 
alnrşlar. Üç kişi de müstenkif. Binaenaleyh 
intihabolmamıştır. 

HAFIZ MEHMED B. (Trabzon) — Reyi 
işari ile yapalım. 

REİS — Efendim, rica ederim, her taraftan 
bir teklif vâki oluyor. Bunları ben nasıl reye 
koyayım? însaf buyurunuz efendim. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Müsaade buyurun, 
Mehmed Bey teklif ediyor ki, kâtipleri reyi 
işari ile intihabedelim. Bendeniz de teklif edi
yorum. Halil İbrahim Beyi, Sırrı Beyi, reyi 
işari ile intihabedelim. (Hayır sesleri) Ekseriyeti 
kim kazanırsa o kâtiptir. 

REİS — Efendim, müsaade buyurunuz, bu 
intihaplar hakkında Nizamnamei Dahilîde sara
hat vardır. Nizamnamenin sarahatine rağmen 
bendeniz değil böyle reyi işari ile intihap yap
mak, bunu reye bile koyamam. Yeniden yapalım 
efendim. 

ŞEVKİ B. (İçel) — Reis Bey, bendenizde 
za'fı basar olduğundan dolayı arkadaşlardan ri-
c"a ediyorum. Bendenize rey vermesinler. Ben
deniz bu gibi müşkül vazifeyi deruhdede mazu
rum, bu gibi müşkül vazifeye cüret edemiyece-
ğim. 

REİS — Efendim, ikinci intihabı yapmak 
lâzımdır. Fakat uzun devam ediyor ve iş görül
müyor. Eğer muvafık görüyorsanız bunu bun
dan sonraki içtimada yapalım. Zaten kâtip ar
kadaşlarım ifayi vazife ediyor. Arkadaşlarımızın 
ikisi de bu suretle devam edeceklerdir. (Muva
fık sesleri) 

7. — TAKRİRLER 

1. — Halife Âbdülmecid Hazretlerinden mev
rut telgrafın ayakta istima olunmasına dair 
takrir. 

REİS — Efendim, geçen içtimada Makamı 
Hilâfetpenahiden gelen telgrafın şekli istimal 
reyi âlinize vaz'edilmiş, fakat ekseriyet hâsıl ol
mamış, yani nisabı ekseriyet olmamıştır. Bunu 
ikinci defa tâyini esami ile reyi âlinize vaz'ede
ceğim. Efendim takrir şöyledir. (Gazetelerde 
okuduk sadaları) Müsaade buyurunuz. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Şekil malûmdur. 
Rica ederim. 

REİS — Rica ederim, şekil malûm, fakat yan
lışlık oluyor. Sonra, Riyasete şey ediliyor. 

Şimdi efendim takrirde imzaları bulunan ar
kadaşlar, telgrafnaımenin kaimen istimaiini teklif 
ederiz diyorlar. Binaenaleyh takriri kaibul edenler 
beyaz, etmiyenler kırmızı rey verecektir. Lütfen 
reylerinizi isıtimal buyurunuz. (Ara toplandı.) 

4. — LÂYİHALAR 

1. — Hariciye Vekaletinin 1338 senesi bütçe
sine zamaim icrasına dair kanun lâyihası 

REİS — Hariciye bütçesinin 1338 senesi tah
sisatına zamaim icrasına dair lâyihai kanuniye 
var. Muvazenei Maliye Encümenine gönderiyo
ruz. 

5. — TEKLİFLER 

1. — Erzurum Mebusu Necati Beyle rüfekası-
nın, İntihabı mebusan Kanunu muvakkatinin ta
dili hakkında kanun teklifi (2/603) 

REİS — Erzurum Mebusu Necati Bey ve rü-
fekasmm İntihabı mebusan Kanununun tadiline 
dair teklifi kanunileri var, Lâyiha Encümenine 
gönderiyoruz. 
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8. — MUHTELİF EVRAK 

1. — Abdülmecid Hazretlerinin Makamı Hi
lâfete intihabından dolayı muhtelif mahallerden 
mevrut tebrik telgrafları 

REİS — Hilâfet intihabından dolayı tebrik 
telgrafları var. Nerelerden olduğunu okuyacağız. 

Kastamonu Belediye Riyasetinden, Aziziye 
Belediye Riyasetinden, Bartın Belediye Riyase
tinden. 

Efendim münasip cevap yazarız. Uzunköprü'
den ve İmroz 1dan da tebrik (telgrafları var, bun
lara da icaheden cevabı yazarız. 

2. — Aydın Mebusu Esad Efendinin, muza-
keratı sulhiye ve siyaseti hariciye hakkında Hü
kümetin 3îeclisi tenvir etmesine dair takriri 

REİS — Müzakeratı sulhiye ve siyaseti hari
ciyeye dair Hükümetin Meclisi Âliyi tenvir etme
sine dair Aydın Mebusu Esad Efendi ile rüfeka-
sının takrirlerini Hükümete gönderiyorum, mü
nasip bir günde cevap verirler. Encümen intiha-
batı hakkında tezkereler var, okunacak : 

2. — Birinci Şubeden Muvazenei Maliye ve 
Sıhhiye encümenle?'indeki münhallere yapılan âza 
intihabına dair Şube Riyaseti tezkeresi 

Riyaseti Celileye 
Birinci Şubeden Muvazenei Maliye Encüme

nine Çorum Mebusu İsmet Beyin, Sıhhiye ve Mu
aveneti İçtimaiye Encümenine Bitlis Mebusu Re
sul Beyin ve Âbidin Bey (Lâzistan) m intihab-
edildikleri arz olunur efendim. -t 

25 Teşrinisani 1338 
Birinci Şube Reisi Kâtip namına 

İsmet Mersin 
Ziya 

3. —- Çorum Mebusu Sıddık Beyin Muvazenei 
Maliye Encümenine intihabolunduğuna dair Şube 
Riyaseti tezkeresi 

Riyaseti Celileye 
Şubemizden Muvazenei Maliye Encümeni âza-

lığma Sıddık Bey (Çorum) intihabedilmiş ol
makla arz olunur efendim. 

Şube Reisi 
Kângırı Mebusu 

Behçet 

4. — Bolu Mebusu Cevad Beyin Sıhhiye En
cümenine intihabedildiğine dair Şube Riyaseti 
tezkeresi 

• * - ^ w -*a* *^ffi»*r?5«Sft. 

Riyaseti Celileye 
Şubemizden Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye 

âzalığına Cevad Bey (Bolu) intihabedilmıbtir 
efendim. 

Şube Reisi 
Kângırı 
Behçet 

5. — Gazianteb Mebusu Abdürrahman Lâmi 
ve Erzurum Mebusu Nusrat efendilerin Şer'iye 
Encümenine intihabolunduklarına dair Şube Ri
yaseti tezkeresi 

Riyaseti Celileye 
Şubemizden Şer'iye Encümeni âzalığına Lâmi 

Efendi (Gazianteb) ve Nusrat Efendi (Erzurum) 
intihaibedilmişlerdir efendim. 

Şube Reisi 
Kângırı 
Behçet 

6. — Encümen Riyasetine Kângırı Mebusu 
Tevfik Efendinin intihabedildiğine dair Şer'iye 
Encümeni intihabı tezkeresi 

Riyaseti Celileye 
Encümenimizin Riyaseti münhal bulunduğun

dan bu kere 24 . X I . 1338 tarihli İçtimada, encü
menimizin Riyasetine Kângırı Mebusu Haçı Tev
fik Efendinin ekseriyet kazandığı mâruzdur. 

24 . XI . 1338 
Şer'iye Encümeni Reisi 

Tevfik 

2. — İktisat Vekâleti bütçesine tahsisatı mun-
zamma ilâvesine dair kanun lâyihası 

REİS — Efendim İktisat bütçesine tahsisatı 
munzamma ilâvesine dair Heyeti Vekileden mev
rut lâyihai kanuniye var, Muvazenei Maliye En
cümenine gönderiyoruz. 

3. — 33 milyon lira avans itasına ve Te
mettü, Gümrük ve Ağnam resimleri ile Ferağ 
ve İntikal harçları hakkındaki kanunlarda tadilât 
yapılmasına dair kanun lâyihası 

REİS — İstanbul memurini için üç milyon 
avans itasına dair lâyihai kanuniye var. Muva
zenei Maliye Encümenine gönderiyoruz. 
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6. — TEZKERELER 

1. — Tiflis'te münakit Posta Mukavelename
sinin şimdiden temini meriyetine dair İcra Vekil
leri Heyeti Riyaseti tezkeresi 

REÎS — Tiflis'te münakit Posta Mukavele
namesinin şimdiden temini meriyetine dair He
yeti Vekile tezkeresi var, Posta ve Telgraf En
cümenine havale ediyoruz. 

11. — BEYANAT 

1. — Amasya İstiklâl Mahkemesine lüzum 
kalmadığına dair Dahiliye Vekili Ali Fethi Be
yin beyanatı 

REÎS — Efendim, malûmuâliniz Hüküme
tin teklifiyle Amasya'da bir îstiklâl mahkemesi 
teşkiline teşebbüs edilmiş ve intihabatmda mu
vaffakiyet hâsıl olamamıştı. Fakat iki arkadaş 
intihabedilmişti. Bunlardan biri elyevm Amas
ya'da bulunuyor, bunu müsaade buyurursanız, 
tensip buyurursanız Hükümetten soralım. Hâ
lâ iddialarında musir iseler ekseriyeti mutla-
kaya iktiran edinceye kadar intihaba devam 
edilmek lâzımdır. Yok eğer ısrar etmiyorlarsa, 
diğer arkadaşları da çağıralım. (Lüzum yok, 
sadaları) Dahiliye Vekili Bey bu bapta söyli-
yecek. 

DAHİLÎYE VEKÎLÎ ALÎ FETHÎ B. (İstan
bul) — Efendim, bu hususta bundan evvel tez
kere göndermiştik, fakat Reis Bey almadım, 
diyorlar. Amasya'da îstiklâl Mahkemesinin lü
zumunu mucibolan esbap zail olmuştur. Pon-
tüs eşkıyası şiddetli bir takip neticesinde imha 
edilmiştir. Bugün de almış olduğum bir telgraf-
namede eşkiyanm külliyetli miktarda silâhla-
riyle beraber birçoklarının teslim olduğunu, 
bâzılarının da imha edildiği zikrediliyor. Hü
kümet îstiklâl Mahkemesine lüzum kalmamış 
olduğu fikrindedir. Mamafih Meclisi Âliniz 
yine hakemdir. 

REÎS — Efendim, demek ki, Hükümet tele 
lifini geri alıyor ve artık lüzum görmüyor. Bi
naenaleyh, bunu hem ruznamemizden çıkaraca
ğız ve hem de Amasya'da bulunan arkadaşları 
çağıracağız. 

3. — Gazianteb Mebusu Yasin Beyin, Antal
ya Belediye Reisi Akif Bey hakkındaki İstida 

.1338 O : 2 
Encümeni mazbatasının müstacelen müzakere
sine dair takriri 

REÎS — Efendim, Antalya Belediye Reisi 
Akif Beye ait îstida Encümeni mazbatasının bu
gün tercihan müzakeresine dair Gazianteb Me
busu Yasin Beyin takriri var, okunacak : 

Riyaseti Celileye 
Antalya Belediye Reisi Akif Bey müeccel 

zürra ve darülmuallimîn muallimlerinden ve 
muafiyeti ziraiye ashabından bulunduğu hal
de askerliğe celbedildiğinden dolayı Meclisi 
Âliye vâki olan istirhamı îstida Encümenince 
nazarı dikkate alınmış ve bu baptaki evrak 
müstaceliyet karariyle ruznameye konmuştur. 
Pek bariz olarak kanundan istifadesine rağmen 
mumaileyhin temadii mağduriyetine meydan 
verilmemek üzere mazbatanın bugünkü Celsede 
tercihan müzakeresini Heyeti Âliyeden istirham 
ederim. 

25 Teşrinisani 1338 
Gazianteb Mebusu 

Yasin 
(Muvafık olmaz, sesleri) 

REÎS — Efendim, hiç şüphesiz ruznameye 
Heyeti Celileniz hâkimdir. Fakat Riyasetin de 
bir şeysi var. Onun için bendenize müsaade bu
yurun, söyliyeyim. (Hay hay, sesleri) Zaten bu
günkü ruznameye alınacak değildir. Bundan 
sonraki ruznameler için olacaktır. Arzu buyu
rursanız Çarşamba günü yapalım. 

RAGIB B. (Kütahya) — Efendim, istirdada 
olunan memleketler hakkındaki kanunlar... 

REÎS — Müsaade buyurunuz Ragıb Bey
efendiye şurasını arz edeyim ki, Çarşamba günü 
celse açılır açılmaz bu müzakere edilecek de
mek değildir. Yine reyi âlinizle olacaktır. 

Evvelâ Çarşamba ruznamesine ithalini kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Çarşamba günkü 
ruznameye kabul edilmiştir. 

2. — Halife Abdülmecid Hazretlerinin Mec
lise teşekkür telgrafları 

REÎS — Efendim, telgrafnamei Hilâfetpe-
nahinin kaimen veya kaiden kıraati için reyi 
âlinize müracaat edilmiş idi. Reye iştirak eden 
zevattan 79 zat kaimen istimaını 'kabul etmiş
ler, 30 zat reddediyor ve üç 'de müstenkif var
dır. 
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(Âtideki telgrafname Hilâfetpenahi kai

men istkna olunmuştur.) 

Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Riyasetine 

Âmmei Müslimîn için mucibi 'mahvolan düş
man tekâlifi şedidesini kalbul ve Müslimînin 
Müdafaai müeâhedan elerinde düşmana muvafa
katle beynelmüslimîn ikaı şerrü fesat ve sefkd 
dimaye fiilen teşebbüs ve bu herekâtmda de
vam, ısrar ve binnihaye ecnebi himayesine tev
dii nefsederek Maikar ve Makamı Hilâfetten 
firar eden Vahideddin Efendinün Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Şer'iye Vekâletinden veri
len fetavayı şerife mucibince inhilâma Meclis 
Heyeti Umumiyesinin 18/11/1338 tarihinde 
münakit Yüz Kırkıncı içtimain Beşinci Celse
sinde müttefikan karar verildiği beyaniyle ve 
Türkiye Devletinin hâkimiyetini bilâkaydü 
şart milletin uhdesinde mahfuz tutan Teşkilâtı 
Esasiye Kanununa tevfikan icra kudreti ve 
teşri salâhiyeti kendisinde mütecelli ve müte-
merkiz bulunan milletin yegâne ve hakiki mü
messillerinden mürekkep Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin 18/11/ 1338 tarihinde müttefikan 
kabul ettiği esbabı mucibe ve esasat dairesin
de Meclisi Âlice münakit celsede Makamı Mn-
allâyı Hilâfete intihaibolunduğıımun derciyle 
keyfiyetin Türkiye Büyük Millet Meclisince 
Âlemi Işlânı ve Türkiye halkına iblâğ olundu
ğunu müş'ir 18/11/1338 tarihli telgrafnamei 
sâmilerini mahzuziyetle aldım. Meclisi Âlîce bu 
suretle hakkımda ibraz olunan nişanei (hürmet 
ve muhabbetten dolayı hassatan müftahir ve 
müteşekkirim. Hırz-ı can eylediğim bu vedia-
tullahı ımejnafii âliyei islâmiyeye bihakkın hiz
met suretiyle hüsnümuhafazaya muvaffakiye
ti ve âlemi islâmm daima mazharı tevfikatı 
suptfıaniye olmasını Barıgâhı Ahadiyetten ta
zarru ve niyaz eylerim. 

4 Rebiülâhır 1341 
, Halifei Müslimîn 

Hadimülharemeynüşşerifeyn 
Abdülmecid bini Abdülâziz 

(Şiddetli alkışlar) 

HACI TEVFlK Ef. (Kângın) — Reis Bey 
Islâmiyete ait bir kelime soracağım Dahiliye Ve
kilinden, müsaade buyurursanız efendim Hilâfet 
teceddüdettiği vakitte hutbe okumak için izni 
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Sultani lâzımdır. Halife Hazretleri bütün huta-
baya «Hutbe kıraatine mezun kıldım.» diye irade 
ısdar eder. Böyle bir irade ısdar etmiş midir? 
Etmemiş midir? Bunu Dahiliye Vekilinden 
sorarım. 

REÎS — Efendim bugün mevzuu müzakere 
değildir. 

HACI TEVFÎK Ef. (Devamla) — Asıl bu
gün olacaktı. 

REÎS — Rica ederim Şer'iye Vekilinden so
rarız. Dahiliye Vekiline taallûku yoktur. 

10. — BEYANNAME 

i. — Halife Abdülmecid Hazretlerinin âlemi 
tslâma neşir buyurdukları beyanname 

REÎS — Efendim beyannamei Hilâfetpenahi 
vardır : 

Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
[Allaihu Azîmüşşanm iradei Supöıaniyesiyle 

inayeti kutsiyei Rabbaniye ve ruhaniyeti celi-
lei Nebeviyeye dehalet ederek muamelâtı nâse 
ve ihtiyacatı zamana muvafık nuıkarreratı mu-
sıbesiyle üç buçuk seneden beri rüşt ve kiya
setini ispat ve hâkimiyetini temin eden Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin intihap ve müzahere
tine bilistinat Makamı Muallâyı Hilâfeti îslâmi-
yeyi maattazim işgal ediyorum. Cenabı Hakken 
inayet ve smayeti ve Paygamberi Zişan Efendi
mizin imdatı ruhaniyeti ve gaza erleriyle 
din fedailerinin azim ve cesareti sayesinde 
ümmeti Mübeşşerei Muhammediye hakkın
da ahiren tecelli eden muzafferiyatı müşa'şaai 
Hudapesendaneden dolayı kemali huzu' ve huşu' 
ile secdeyi şükrana kapanarak asırlardan beri Hi
lâfeti Celilei Islâmiyenin hadim ve müdafii ol- • 
makla müftehir ve mübahi bulunan Türk Milleti 
necibesinin ve Hanedanı Osmaninin himematı 
fedakâraneyi tebcilen âlemi îslânım haklarında 
daima ve bilhassa şu son elem ve imtihan devre
sinde bir an ibraz ve ibzalinden fariğ olmadığı 
muzahereti ulviyei uöıuvvetkâraneyi bir hissi 
amik ve iftihar ve mahmedetle yâd ve tezkâr ve 
ulûvkadr ve necabetle mütenasiben ve herbâr mü-
tezayiden haili rif'at ve saadet olmasını eltafı Ce 
lilei Samadaniyeden tazarru ve niyaz eylerim; 

Ümmeti muazzamai Islâmiyenin gayei âmâli, 
Kelâmı kutsiyet ittisamı İlâhinin ve şeriatı gar-
rayı Ahmediyenin ebnayı beşere vait ve tebşir 
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•buyui'dukları tekemmülâıtı dünyeviye ve uhrevi 
yei mâneviyenin erbabı tecellisine müttehiden bez
li makderetten ibarettir. Bu itlibarla Makamı Mu-
allâyı Hilâfetin mahza vediatullah olan bu vazi-
fei ulviyei imamet vedayiini hakkiyle ifa ede
bilmek ve uğruna bütün ömrümün muhassalai 
tistihzarat ve mesaisine vakfettiğim hizmeti cel'i-
lei Islâmiyeye alâkaderil istitaa muvaffak olabil
mek için Cumhuru Müslimîn ve ulemayı dinimü-
binin irşadı meşveret ve inzimamı muavenetine 
hassaten arz iftikar ve müracaat ederim. 

Hemen Cenabı Kaadiri Mutlak cümlemizi 
tevkifatı Rabbaniyesine mazhar ve sulh ve mü-
sellimeti cihanın ve refahiyet ve saadeti umumi-
yenin idrakiyle kâmyap ve müyesser buyur
sun âmin!... 

Darülhilâfetülaliyye 
4 Rebiülâhir 1341 

Halifei Müslimîn Hadimülharemeynüşşerifeyn 
Abdülmec'id bini Abdülâziz Han] 

2. — Türkiye - Afganistan Mudhedenamesinin 
Afganistan E mîrî tarafından tasdik olunduğuna 
dair Hariciye Vekâleti tezkeresi 

REİS — Efendim Afganistan Muahedename-
sinin tasdiki hakkında Hariciye Vekâletinden 
m'evrut tezkere vardır, 

T. B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 
11 Teşrinisani 1338 tarih ve 6535/1083 nu

maralı tezkerei âcizeye zeyildir. Afgan Sefareti 
Aliyesinden alman 14 Teşrinisani 1338 tarihli 
tezkerede Türkiye - Afgan Muahedenamesiniıı 
12 Teşrinievvel 1338 tarihinde Kabil'de Emîr 
Emanullah Han Hazretleri tarafından imza ve 
tasdik edildiği ve bu münasebetle fevkalâde te-

' zahüratta bulunulduğu bildirilmekte ve bunun 
memleketeyn ve âlemi İslâm için mucibi menfaat 
ve hayrolması temenriiyatında bulunulmaktadır. 
Arzı malûmat olunur efendim. 21/22 Teşrinisa
ni 1338 

Hariciye Vekâleti Vekili 
Hüseyin Rauf 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (Gü-
müşane) — Cumartesi günkü müzakerenin maba'-
dini ikmal için söz isterim. 

SALÂHADDİN B. (Mersin) — Bizim takri
rimiz vardır. Reis Bey. 

REİS — Söyliyeceğim efendim... Efendim 
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malûmuâliniz bugünkü ruznamemizde Nevahi 
Kanunu vardır. Fakat Maliye Vekili geçen müza
kerenin mabadına devam edilmesini teklif ediyor. 

DAHİLİYE ENCÜMENİ REİSİ HAYDAR 
B. — (Van) — Meclisi Âlinin kararı tagayyür 
etmez. Nevahi Kanununa haftada iki gün tahsis 
buyurdunuz. Ve buna karar verdiniz. 

MALİYE VEKtLİ HASAN FEHMİ B. — 
Efendim Meclisi Âli ruznamesini istediği şekil 
de tanzim eder. Fakat bittabi işin ehemmiyeti, 
müstaceliyeti nazarı dikkate alınır ve ehem mü
himine tercih olunur. Bir defa Nizamnamei Da
hilîmizin bir maddesi mucibince müzakeresine 
başlanan bir meselenin müzakeresi hitam bulma
dan evvel diğer Mr işe geçilmez. Geçenki içtima-
da memaliki müstahlasaya ait bir müzakere açıl
dı. O gün bendeniz de söz aldım. Rüfeka sözlerini 
ikmal etsin, lâzımgelen cevaplar verilir buyurul 
du. Teahhur etti. Sonra birçok sualler, istizahlar 
vardır. Bunların hepsine cevap vermeye hazırım. 
Bunlar teahhur ediyor. Esasen bu mesailin 
müzakeresi için bir celse akdini tahtı karara al
dınız. Meselenin (ehemmiyetini Heyeti Celile-
riizin nazarı dikkatine bir defa daha arz ede
rim. Bunu ifcmal 'edelim. Nahiye Kanunu bu
gün müzakere edilmetele bugün bitmez. Bina
enaleyh her halde bu müzaıkerenıin bir an evvel 
ikmali »lâzımdır. -

Ondan sonra İstanbul 'un vaziyetine dair 
.Avans Kanunu var. Mevkiin nezaketini takdir 
buyurursunuz. Bu me&ail bittikten sonra ..on
ları müzakere etmelkliğimiz lâzımgelir. Nahiye 
Kanununu her zaman müzalkere edebiliriz. Bina
enaleyh Cumartesi günü açılan müzakereye de
vamı edilmesini bendeniz telklif ediyorum. 

HAYDAR B. (Van) — Defaatle larz ettim. 
Nevahi Kanununa iki semedir başlandı. Teşki
lâtı Esâsiye Kanuniyle millete yeni bir idare 
vadettık. Esaslarını henüz ikararlaştırmadiik. 
Meselenin ehemmiyetini arz ettim. Kabul bu
yurdunuz. Ve haftada ifei gün tahsis ettiniz. 
Evvelce Salı ve Perşembe günleri tâyin edilmiş
ti. Bilâhara Pazartesi gününe tahvil «dildi. 
Bugün Pazartesi günüdür. Yine başka mesail 
araya giriyor ve Nevahi Kanunu bu suretle ilâ-
nihaye sürünüp durayor. Vakıaa Beyefendinin 
buyurduğu mesail de mühimdir. Fakat bu su
retle Nahiye Kanununa tahsis olunan günler
den başka şeyler müzakere edilecek olursa Na-
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hiye Kanununun çıkacağı yoktur. Mademki 
biz Dahiliye Encümeni böyle hiç çıkmıyacak bir 
kanun ile uğraşıyoruz, istifamızı kabul buyu
run. 

REÎS — Efendim, bu bapta bendeniz mü
zakereye lüzum görmüyorum. Maliye Vekili 
Bey geçen müzakerenin bitmesinin memleket 
için lâzım. ve nafi olduğunu söylediler. Hay
dar Bey de pek haklı olarak Pazartesi gününün 
Nalhiye Kanununa tahsis edilmiş olduğunu ve 
binaenaleyh bugün Nahiye Kanununun müza
kere edilmesi lâzımgeldiğimi beyan ettiler. Bi
naenaleyh şimdi buma dair müzakere açmaktan-
sa reyi âlinize müracaat etmek daha iyidir. Han
gisini kabul buyursanız öyle olur. 

LÛTFÎ B. (Malatya) — Haşaratı azîme var
dır. Nevahi Kanununun bugün müzakeresine lü
zum yoktur. 

REÎS — Söylendi 'efendim, bu söylemdi. 
TUNALI HÎLMÎ B. (Bolu) — Reis Bey, bir 

kelime müsaade buyurunuz. 
REÎS -— Efendim, size müsaade edersem 

başkalarınla da müsaade etmem lâzımdır. Hal
buki sizden evvel söz 'alanlar vardır. 

Efendim Maliye Vekili Bey bugün geçenden 
kalan müzakerenin maba'dıma devam edilmesi
ni teklif ediyor. Bu teklifi kalbul edenler lüt
fen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

4. — Mersin Mebusu Salâhaddin Beyle ar
kadaşlarının, Yeniffün gazetesinde intişar eden 
bir başmakaleye dair takriri 

REÎS — Efendim, Mersin M e t a u Salâhad
din Bey y e arkadaşları tarafından veriıkniş Ye-
nigün gazetesinde intişar eden <tar başmakaleye 
dair takrir var. Bu takrir neticesinde Heyeti 
AMyenizin kârariyle Divanı Riyasetçe tetkikini 
veya, îcra Riyasetine tevdiini teklif ediyorlar. 
(Aynen okunsun, sadalan) Ya okunur, ya okun
maz. O Meclisin bileceği şeydir; Şimdi Ma
kamı Riyasetten 'bendemiz arz ediyorum. Eğer 
arzu buyurulursa Divanı Riyasette biz tetkik 
ederiz. Sonra lâzımgelen muameleyi icra öde
riz. f 

LÜTFÎ B. (Malatya) — Bir defa okunsun, 
ne olduğunu bilmiyoruz. Karanlıkta göz kırp
maya benzer. (Okunsun, sadalan) 

'SALİH Ef. (Erzurum) — Neyi havale edi
yoruz? Anlamıyoruz M... 
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REÎS — Müsaade buyurun efendim, okun-

ınıası kabildir. Oıkunımıadan da havale edilebilir. 
(Okunsun, sesleri) Şimdi buna dair Yunus Nâ-
di Beyin de bir takriri vardır. Divanı Riyasete 
belki de havale ederiz, bu okunduğu takdirde 
o da okunacaktır. 

ALÎ ŞÜKRÜ B. (TraJbzon) — Bu takrir 
ökunımadan Yunus Nâdi Bey nereden haber al
mıştır? 

TUNALI HİLMÎ B. (Bolu) — Solonda gez
dirip duruyordunuz. 

ALÎ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Kimseye bunu 
göstermedik. 

REÎS — Efendim, rica ederim nereden ha
ber almış olur mu? Dışarda pekâlâ haber alabi
lir. O halde ikisinin de okunması lâzımgeliyor. 
ikisinin de okunmasını kabul edenler lütfen 
ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Riyaseti Celileye 
«Yeniğim» Gazetesinin 26 Teşrinisani 1338 

tarihli nüshasında (Yeni bir cidal devri) ser-
levlıalı başmakalede Meclisi Âlide bir cidal dev
ri açıldığına, Büyük Millet Meclisinin görmeye 
müvekkel olduğu işleri gördükçe hakikaten 
Büyük Millet Meclisi olduğuna ve fakat salâ
hiyet ve kudretlerinin menbamı unutarak ta
hakküm devresine geçmek isterlerse mevcudiyet
leri esasen bir şekilden ibaret olarak şekle mak-
su!- olmaya mahkûm olduğuna, bu işte, hürri
yet ve serbesti olmadığını milletin emrettiğine, 
Büyük Millet Meclisi âzasından bulunulsa bile 
serbestli fikrolmadığına, onların kanları için
de boğulacağına ve kafaları kesileceğine dair 
alt' işaretli satırlar görüldü. 

Salhibi makale; bâzı efkârın müdafii olabi
leceğine nazaran efkârına hürmet lâzimei ser
besti ve hürriyettir. Fakat Meclisi Millîde ye
ni bir safhai cidal açıldığına; Meclisi Millînin 
mevcudiyeti esasen şekilden ibaret olarak şek
le maksur olmaya mahkûmiyetine, bu işte hür
riyet ve serbesti olmadığını milletin emrettiği
ne dair ifadat, Meclisi Âlinin haysiyet ve şere
fine ve kürsü milletin tahakküm ve istibdat ve 
tehdit altında olduğuna ve kimsenin kanaatle
rim ve fikrini söylemesine müsaade edilemiye-
ceğine ve inkılâp uğruna yapılan kanlı safha
ların tekerrür edeceğine dair taarruzattan iba
ret olduğuna ve sulh müzakeratı esnasında ya
pılan bu neşriyat Meclisin vaz'ı meşru ve haki-
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kişi hakkında şüphe ve tereddüt uyandırabil-
mesi .ihtimaline" nazaran ne vaz'an, ne siyasetten, 
ne nezaheten kabili tecviz görülebilecek mahi
yette olmadığından Divanı Riyasetçe nıukta-
zayı kanun ve haysiyetin ifasını veya icra Ri
yasetine tevdii kayfiyet edilmesini teklif ederiz. 

27 Teşrinisani 1338 
Mersin Erzurum Trabzon 

Splâhaddin Süleyman Necati Ali Şükrü 

Karahisarı Sahifb Bitlis Karahisarı Şarki 
Mehmed Şükrü Yusuf Ziya Mustafa 

îçel Bayezid îsparta 
Mehmed Sami Şevket ibrahim 

Trabzon Canik Sivas 
Celâl Şükrü Vâsıf 

Karahisarı Sahib Kângın Konya 
Ömer Lûtfi Tevfik Arif 

Lâzistan Muş Gene 
Osman Kasım Celâl 

Maraş Mersin Bitlis 
Mehmed Hasib Yusuf Ziya Derviş 

İçel Erzurum Sinob 
Haydar Lûtfi ismail Hakkı Hâini 

LÜTFÎ B. (Malatya) — Siyaseti hariciye
mizde icrayi tesir ettiğini de unutmayınız. 

5. — İzmir Mebusu Yunus Nâdi Beyin, Ye-
nigün'de intişar eden makale hakkında Mersin 
Mebusu Salâhaddîn Bey ve arkadaşı tarafından 
verümiş olan takririn mevkii muameleye konul-
masma dair takriri. 

Riyaseti Celileye 

Bâzı arkadaşların «Yenigün» ün dünkü nüs
hasında münderiç bir makaleden bahsile ve mez
kûr makaleyi tahrifen telhis etmek suretiyle 
Makamı Riyasete bir takrir vermiş olduklarını 
istihbar ettim. Riyaseti Celilenin meçhulü değil
dir ki, Matbuat Kanun dairesinde serbesttir. 
Eğer matbuatta hilafı kanun neşriyat vukubu-
lursa bunu alelusul devair ve mahakimi aidesi 
takibetmek lâzımgelir. Şu esasa binaen mevzuu-
bahis takririn Heyeti Umumiyeye arzına mahal 
olmadığını, olsa olsa hukuku umumiyeye ait bir 
ihbarname mahiyetiyle icra Vekilleri Heyetine 
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tevdii ile iktifa zaruri bulunduğunu arz eylerim, 
efendim. 

27 , XI . 1338 
îzmir Âzası 
Yunus Nadi 

(Gürültüler) 

RElS — Efendim, müsaade buyurun. Ben
deniz ihtiyatan söz alanların esamisini yazıyo
rum. Fakat zannedersem bunda müzakere edi
lecek cihet yoktur. 

YUSUF ZIYA B. (Bitlis) — Tahrif, diyor. 
Aksini ispat için söz söylememiz lâzımdır» Söz 
veriniz tahrif eden yoktur. 

RElS — Tahrif ediyor, demekle sizin bura
da ispat etmeniz lâzımgelmiyor ki, efendim. 

YUSUF ZIYA B. (Bitlis) — Nasıl gelmiyor! 
RElS — Efendim, evvel beevvel takrire na

zaran bu işin tetkiki meselesi vardır. 
NEClB B. (Mardin) — Mahkemeye müra

caat etsinler. 
ŞEVKET B. (Bayezid) — Reis Bey arka

daşlar mahkemeye verilmesini teklif ediyor. Ben 
de düelloya davet ediyorum. (Doğru, sadaları) 

SALÂHADDÎN B. (Mersin) — Reis Bey 
bunun hakkında söz isterim. (Gürültüler) 

RElS — Efendim, istirham ediyorum. Mü
saade buyurun. (Gürültüler) Saiâhaddin Bey 
zatı âliniz söylerseniz müzakere açılacaktır. 

OSMAN B. (Kayseri) — Efendim, müzakere 
açılmalıdır. Meclisin haysiyetine taallûk eden bir 
mesele için müzakere açılmazsa hangi mesele için 
açılacaktır? 

RE IS — Zatı âlileri böyle iddia buyuruyor
sunuz. 

MUSTAFA B. (Karahisarı Şarki) — Eğer 
bunda tehdit şaibesi varsa bunu dâva etmek an
cak Divanı Riyasete aittir. Heyetin Heyeti Umu-
miyesi bundan dâva edemez. Çünkü, bir Meclis
tir. Onun için bunu Divanı Riyasetin halletmesi 
lâzımdır. Divanı Riyasete tevdi ediniz. 

Efendim - Nasıl bir tâbir kullanayım « gaze
tede böyle bir makale yazılmış. Burada Meclisi 
Âlinin haysiyetine taallûk eder filân, diye birta
kım iddialar var. 

HASlB B. (Maraş) — Hayır Reis Bey; ar
kadaşlara iftira ediyor. Kanunen cezasını çek
melidir. 

RElS — Müsaade buyurun rica ederim. Bu 
tetkika muhtaçtır. Bunun bilâtetkik burada 
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müzakere edilmesi mümkün değildir. Sonra 
haysiyet meselesi mevzuubahsolduğundan Di
vanı Riyasete gitmesi zaruridir. (Kabul, sada-
lan) Efendim, bu takrirlerin evvelâ Divanı Ri
yasete havalesini kabul buyuranlar lütfen elle
rini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

SALÂHADDÎN B. (Mersin) — Neticesi teb
liğ edilecek mi? 

REÎS — Evet efendim. Şimdi ruzanemeye 
geçiyoruz. 

Fakat geçen günden eksik kalmış bir şey 
var. Bunu arz etmekliğime müsaade buyurunuz. 

9. — ÎKÎNCÎ DEFA REYE KONULAN MADDE 

1. — İstanbul'a giden Heyeti Mebusanın har
cırahı hakkında Divanı Riyaset kararı 

REÎS — Efendim, İstanbul'a gönderdiğimiz 
Heyet için harcırah reyi âlinize vaz'edilmiş. 
Fakat nisap hâsıl olmadığından tekrar reyi âli
nize vaz'edeceğim. Sepetleri sıra aralarında do
laştırsınlar. Reylerinizi veriniz. Ve bir taraftan 
da müzakereye devam edelim ve vakit kaybet-
miyelim. 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN FEHMÎ B. (Gü-
müşane) — Efendim, bundan evvelki içtimaı-
mızda... (İşitemiyoruz, sadaları) -

REÎS — Arkadaşlar müsaade buyurun gü
rültü olunca bir şey anlaşılmıyor. 

2. — Seyahatten avdet etmi^ olan Maliye Ve
kili Hasan Fehmi Beyin memaliki müstahlasa 
ahvaline dair beyanatı 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN FEHMÎ B. — 
Efendiler, bundan evvelki içtimaımızda nata
mam kalan müzakerede söz söyliyen rüfekanm 
sözlerini dikkatle dinledim. Hulâsa olarak şunu 
gördüm : Arazii müstahlâsada sefalet, arazii 
müstahlâsada yağma ve suiistimal. İzmir vazi
yeti hakkında tedbir olarak ne yapılmış ve ne 
yapılması lâzımgelir, diye hulâsa ettim, malû
mu âlileri iki buçuk, üç sene düşman çizmeleri 
altında çiğnenen, inliyen arazii müstahlâsada, 
her muharebede istilâdan kurtulan memleket
lerde olduğu gibi, burada da pek tabiî olarak 
bir sefalet meşhudolmaktadır. Bu, harbin bil
hassa Yunan ordusu gibi hunhar bir düşmanın 
memlekette ika ettiği yağma ve tahribatın ncti-
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cesi idi. Takdir buyurursunuz k i ; bu yağma 
Eskişehir'den ve Afyon'dan bağlıyarak Adaler 
Denizine kadar imtidadetmektedir. Hattâ düş
man ordusu her şehir ve kasabadan çekilirken 
orada yangınlar ika ediyor. Mebaniyi yakıyor. 
Hattâ düşman ordusu ile beraber çekilen Hıris
tiyanlar da köyleri ve hattâ emval ve eşyaları
nı köyün meydanlığına ve harmanlığına çıkara
rak yaktıktan sonra düşmanla beraber çekili
yorlardı. Aynı hal İzmir'de dahi tekerrür et
miştir. İzmir'i evvelce görenlerin ve istirdad-
dan sonra ziyaret edenlerin pekâlâ meşhudu ol
duğu üzere İzmir'in kısmı mühimmi Rum ve 
Ermeniler tarafından yakılmış ve bu yanan 
mahallerin tahminen yirmi bin binaya kadar 
olan kısmı ki, bunların arasında İslâm emlâki 
nispeten az olmakla beraber Hıristiyanlara ve 
ecnebilere ve bir kısmı da Müslümanlara aid-
o^ıak üzere îzmir serveti umumiyesinin kıs
mı küllisi bu harikte mahvolmuştur ve bitmiş
tik. İzmir'in kalan kısmının ekseriyeti azîmesi 
Müslümanlara aittir, izmir'in kalan parça
sında Hıristiyanlara ait mebani, emval ve 
<>ya serpilme suretiyle mahdut miktarlardan 
ibarettiv. İzmir yangınında memleketin serveti 
ıımumıye^ino iras edilen zarar bilâmübalâğa 
en asgarî hesap ile altın para olmak üzere üç 
v'-'-z milvon altını mütecavizdir. Bu yalnız 
izmir şehrinin zararıdır. Manisa, Kasaba, Sa
lihli, ödemiş, Uşak Eskişehir, Bandırma ve 
diğer köyler ve kaza merkezleri daha henüz 
tesbit edilmiş bir mahiyette değildir. Afyon Ka
ral ı lar mdp. mağlûbolup Dumlupmar önünde 
makimi* olan düşman artık bütün gayzmı mem
leketin silâhsız insanları üzerinde göstermiş 
vn serveti umumiyeyi gasp ve mamur yerleri 
tahrihederek, yakarak, yıkarak defolup git
miştir. Bunun neticesi olarak bir sefalet pek 
tabiî idi. tşte bu sefalete çaresaz olmak üzere 
Meclisi Âliniz ilk tedbir olarak derhatır bu
yurursunuz ki; bir buçuk milyon liralık bir 
tahsisat ita buyurdunuz. Ahiren dahi yarım 
milyon lira ilâvo buyurdunuz ki, tevziat henüz 
yapılıyor. Bu bir buçuk milyon lira tahsisatın, 
bendeniz bu defa seyahatimde Eskişehir, Bur-
*•*> istikametinden başlıyarak îzmir, Manisa, 
Aydın ve Afyon Karahisar'mdan yine Anado
lu'ya inmek suretiyle yanıma aldığım tevzi 
c ctvelleriyle beraber bir taraftan havaleleri-
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nî verdim, diğer taraftan aynen itası lâzım-
gelen zahireyi aşar ambarlarından tevzi etmek 
suretiyle geçtim. Verdiğiniz tahsisat tamamen 
tevzi edilmiştir. Son defa vermiş olduğunuz 
yarım milyon liralık tahsisata hakikaten ih
tiyaç vardır. Bendeniz gelip Heyeti Celilenize 
arz edip, tohum için Heyeti Celilenizden daha 
tahsisat istiyeeektim. Heyeti Celileniz bu lü
zumu bendenizden daha evvel takdir buyura
rak tahsisatı vermiş bulundu. Bu da tevzi edil
mek üzeredir. Bu tahsisatlarla bir dereceye 
kadar halkın sefaletlerine bugün mehmaem-
ken çaresaz olunmuştur. 

.1338 0 : 2 
miş. Fakat bütün bu emvali metruke meseleleri
ni tesbit ile meşgul, vazaifi asliyesini ikinci de
receye bırakmış. işin çokluğu, memleketin da
ğınıklığı, ganaimi harbiye mesailinin tesbiti do-
layısiyle hali tabiîde diğer memleketlerdeki me
murlarla, kadrolarla o işin yapılacağının müm
kün olmadığını ve olmıyacağını takdir ettim ve 
derhal memleketi dokuz mmtakaya taksim ede
rek her mmtaka başına doğrudan doğruya, va
zifesine merbut ve hukuku müktesebesinden ha
len ve âtiyen istifade etmek için kanundan kor-
kabilecek, Maliyenin son mertebesine vâsıl ol
muş müfettişlerden birer müfettiş ikame ettim. 
İş bir Emvali Metruke Komisyonu tarafından 
idare olunurken dokuz mmtakaya taksim edildi 
ve her mıntakada bir belediye âzası, bir Meclisi 
îdare âzası ve lüzumu kadar emvali metruke me
muru tefrik olundu. Bir noktadan yapılan tah
rir ve tesbit dokuz noktadan icra edilince iş in
tizamı tabiîsine girdi. Ilodbehod işgal edilen 
hanelerin derhal bir defteri tanzim olundu. İçe
risinde bulunan eşyalar tahrir edildi. O vakte 
kadar iskân mesaili diye memurin, zâbitan veya 
ahali doğrudan doğruya Emvali Metruke Komis
yonuna müracaat ederken bunu sureti katiyede 
menettim. Emvali Metruke komisyonları boş 
olarak buldukları hanelerin cetvellerini yaparak 
iskâna elverişli olanlarını doğrudan doğruya 
Muhacirin komisyonları emrine veriyor, diğer
lerini de bilmüzayede icara veriyor. Yalnız me
mur ve zâbitan aileleri varsa ve kendileri de ora
da değilse bunların oturduğu evler Sükna Ka
nunu mucibince vergi kaydına göre tahakkuk et
tirilecek icara raptolunacaktır. Mütebakisi mü
zayedeye vaz'olunuyor. Bu esas üzerine, kim iş
gal ederse etsin, cetveller tanzim edilmiş, tahak
kuk ettirilenler peyderpey müzayede edilmek 
üzere meclisi idareye verilmektedir. Tahakkuk 
ettirilmekte olan aksamının da muamelesine de
vam olunmaktadır. Hane meselesinde; doğrudan 
doğruya Maliye memurlarının veya hükümetin 
her hangi bir şubei idariyesinin şu hane filân 
efendinin, şu hane filân efendinin diye son ola
rak tesbit edildikten sonra, vazaif itmam edil
dikten sonra yapılmış bir şey yoktur ve evvelce 
yapılmış olanlar dahi keenlemyekûn addedilerek 
evvelce arz ettiğim gibi Muhabirin Komisyonuna, 
lüks eşya varsa veya icara verilmemiş haneler 
varsa bunların da müzayede kaimeleri tanzim 

Arazii müstahlasadaki yağmalara gelince : 
Arz ettiğim gibi gayrimüslimlere aidolan em
val ve eşyadan pek mahdut ve kalil bir kısmı 
kalmıştır. Bu da makhur olan bir ordunun ri
catı esr» asında atılmış, yok edilmiş ve hercü-
merç içmde yapılmış birtakım halattır ki, bu
nu da harbin net ay içinden olmak üzere telâkki 
buyurmak zaruridir. 

İzmir'de arz ettiğim gibi Hıristiyanlara aid
olan mahalleler tamamen ve çarşıları kamilen 
yanmış olduğuna göre gayrimüslimlere ait em
vali metruke pek az miktardan ibarettir. Bu 
da islâm mahalleleri arasında kalan ve sayfi
yelerde bulunan mefeanideki enkazdan ibaret
tir. İlk günlerde malûmuâliniz Hükümet maki-
nası zaten müesses değil, devairi Devlet henüz 
işe başlamamış, ordu düşman ordusunun enka
zını takiple meşgul... Ordu İzmir'e girdikten 
sonra şimal istikametine teveccüh ederek bili
yorsunuz ki; Çanakkale'ye kadar düşmanın ka
lan enkazını takibetti. İdarei mülkiye henüz te
essüs ettiği zamanlarda bâzı teşevvüşat olmuş, 
binaenaleyh şuabatı idarei Devlet teşekkül ettik
ten ve gönderilen memurlar işe sahibolduktan 
sonra ilk günlerde daha henüz teessüs devresin
de açıkgöz tâbir edilen bâzı insanların yaptıkla
rı ufak tefek mesailin hiçbirisi bir dakika ihmal 
edilmiş değildir. Bir defa hükümetin bugün bü
tün şuabatı idaresi teessüs edinceye kadar bâzı 
adamlar açık hanelere girmişler, oturmuşlar. 
Bendeniz İzmir'e muvasalatımda da vaziyeti 
şöyle buldum. Memurin henüz tamamen gelme
miş, bir kısmı gelmiş, bir kısmı da yolda, fa
kat idare tamamen teessüs edememiş, vali gel
miş, zabıtası gelmek üzere, Maliye teşekkül et-
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edilerek meclisi idareye verilmiş ve muamele şek
li tabiî ve kanunisine irea olunmuştur. 

Eşyai menkuleden, evlerde bulunan eşyadan 
»evler tahliye ediliyor. Hafif olan 'kısmı ambar
lara taşınıyor. Kanape, koltuk, camekân, dolap, 
ayna gibi şeyleri toplayıp vaz'edecek halen am
bar bile mevcut değildir ve ne kadar büyük 
masraf ve ne gibi zararlar husule geleceğini de 
takdir buyurursunuz. Çünkü henüz çarşının en
kazının toplanması hitam bulmamış iken me
murlar kanape nakli ile meşgul olamazlar. Çün
kü bunlar derhal yapılacak mesaildir. Bu eşya 
tahrir edildikten sonra evler ile beraber, demir
baş şeklinde icara verilmek üzere, meclisi idare
lerce bu suretle müzayede kaimeleri1 tanzim 
edilmektedir. Ragıb Bey arkadaşımız emvali 
metruke ancak memurların maaşına kifayet 
edebilecek miktardadır ve belki daha azdır di
ye o mektuba atfen söylediler. Bu çok yanlış
tır, efendiler. Çünkü istihdam edilen memurla
rın adedini bendeniz biliyorum. Emvali metru-
kenin henüz katî hesabı yoktur. Bunun için çok 
yanlıştır demekle iktifa ediyorum. Kanunun tâ
yin ettiği masraf haricinde bir şey yapılmamış
tır. Memurlar suiistimal yapmışlardır buyurul-
du. O zamanlar maliye memurin rüesasmı istih-
lâs edilen memalike gönderdik. Halbuki işin bü
yüklüğüne nazaran belki onlara yüz memur lâ
zımdı. Memur yoktu. Her müracaat edeni aldık. 
Ağaçtan adamı ararcasma memur efendilere ih
tiyaç vardır. Hemen müracaat edenleri aldılar. 
Fakat muameleye başladıktan sonra suiidaresi 
görülenlerin derhal kayıtları terkin edilerek 
mahkemeye tevdi edildi. Hattâ bendeniz orada 
iken beş altı tanesinin hem kayıtlarını terkin 
ettirdim, hem de diğer taraftan evrakını meclisi 
idareye havale ettim. Hattâ birkaç tanesini de 
doğrudan doğruya cürmümeşhut halinde yaka
landıkları için, Adliyeye verdim. Cürmümeşhut 
halinde yakalanan her sınıf halktan el vardı, 
adam vardı. Fakat efendiler bunları, bu işi tet
kikte ehil ve erbabolan ikinci memurları istih
dam etmek suretiyle cürmümeşhut halinde mem
lekette yakaladık ve doğrudan doğruya mahke
meye verdik. İlk harb ve yangın ve kıtal neti
cesinde vâki olan teşevvüş neticesinde vukua ge
len gayritabü ahvali, kanuni bir şekle ve hali 
tabiîye irca için elimizdeki vesaite göre ne müm
kün ise yapılmıştır ve bugünkü vaziyet kesbi 
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I salâh etmiş denecek bir dereceye gelmiştir. Fa

kat bilirsiniz ki; kanunlarımız hali tabiîye göre 
yapılmış kanunlardır. Hükümetin idaresi, zabı
tası, adliyesi, askeriyesi zaten müesses ve mev-
cudolan bir memlekette idare başkadır, bunlar 
mevcudolmadığı takdirde bir taraftan bunları 
teşkil etmek, diğer taraftan âni hadis olan va
ziyeti muhafaza etmek yine başkadır ve bu pek 
müşküldür. Bunların arasındaki farkı azîmi He
yeti Celileniz takdir buyurursunuz. Demin arz 

i ettiğim gibi dokuz şubenin her birine birer mü
fettiş verdim, ve bir de onlara merkez olmak 
üzere ve fakat vergileri tesbit ve tahkik, ku-

I yut ve muamelât ve sarfiyatı tetkik »ittikten 
I sonra bu emvali metruke işlerinin icrai 

kısımlarına hiçbir suretle temas etmemek, doğ
rudan doğruya Maliye müfettişlerine vazaifi 
teftişiyeyi ve tetkikıyeyi icra etmek üzere iki 
tane de müfettiş bıraktım. Yalnız etrafa baka
caklar. Her hangi bir şubede bir şey hissettiler 
mi derhal onun teftiş ve tahkikine girişecek
lerdir. Bu tahkik ve teftiş neticesidir ki, mah
kemeye birçok evrak tevdi edildi. 

Buyuruldu ki; fabrikalar bilâmüzayede ve
rilmiş. Hayır efendiler; fabrikalar izmir'de 
bilâmüzayede kimseye verilmemiştir. Dün çok 
adamlar şu fabrikayı ben alacağım, şurasını da 
ben alacağım, gibi rüya görmekte imişler. Fa
kat bütün bunların kaimeleri meclisi idareye 
verilmiştir. Bâzı ufak kasabalarda meselâ Mani
sa'da.. Manisa Mutasarrıfı yazıyor ki; idarei 
hususiye hesabına bir çiftliği mektep yapaca
ğım. İcarını meclisi idarede kararlaştırmak su
retiyle münasiptir. Diğer bir kazadan bir maz
bata geliyor ki; burada yalnız bir fabrika var
dır ve bu fabrika bütün şehrin ihtiyacatmı tat
min ediyor. Bu, müzayede de bir şahsın uhdesin
de kalırsa bütün kasabaya istediği surette un 
satacaktır, ihtikâr yapacaktır. Mümkün değil 
midir ki, bu belediye namına alınsın.. Belediye 
meclisi bu zarureti görüyor ve icabını takdir 
ediyorsa buna Maliye itiraz etmez. Yani bugü
ne kadar fabrika olarak şahsa bir fabrika ve
rilmemiştir. Böyle müessesatı resmiyeye, bele
diyeye, şuraya, buraya o da meclisi idarenin 
gösterdiği lüzum ve zarurete mebni fabrika ve
rilmiştir. Yoksa ne emvali metruke memurları 
ne defterdarlık ve ne de Maliye Vekâletinden 

I filân şahsa filân fabrika.verilmiştir. Böyle bir şey 
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yoktuk Fabrikalar alelûsul müzayedeye çıkar. 
Evet ordu kendi ihtiyacı için bir değirmen, bir 
kundura fabrikası, top imaline mahsus birkaç 
fabrikayı işgal etmiştir ve bu da pek tabiîdir. 

Bir de Urla meselesinden bahsettiler. Urla 
meselesinden şikâyetini daha İzmir'e giderken 
yollarda aldım, İzmir'e gittim, orada dinledim. 
İfade edilen not halinde bâzı mesail İzmir'de ha
kikaten bana da geldi. Fakat ben o, Urla şikâ
yetini yolda, trende dinlemiştim. İzmir'e gider-
gitmez bir müfettiş gönderdim. Vali beye rica 
ettim. O da bir müfettiş gönderdi. Her iki mü
fettişten aldığım raporlar üzerine derhal mal-
müdürünü ve daha bâzılarını azlettik, evrakla
rını meclisi idarei vilâyete verdik, mahkemeye 
sevk ettik. Kaymakamın da azlini İzmir'den 
Dahiliye Vekâletinden rica ettim. 

ÖMER LÛTFİ B. (Karahisarı Sahib) — 
Bunların azillerine sebep ne imiş? 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (De
vamla) — İzah ederim. Dalhiliye Vekâleti de 
derhal icra etti. Bâzı tüccarlar Urla'ya gitmiş
ler, Urla'da kaymakam, malmüdürü, meclisi 
idare azalarından bâzıları demişler ki, bu ka
lan üzümlerden meydanda bir şey yoktur. Bun
ları kim almışsa yüzde ellisini getirsin, emvali 
metruke ambarlarına bıraksın. Yüzde ellisini 
de kendisi serbestçe piyasada satsın. Böyle bir 
karar ittihaz etmişler. Böyle bir kararın netice
sinde bittabi şunun, bunun eline geçen üzümle
rin yüzde ellisini emvali metruke ambarlarına 
bırakmışlar, bir kısmını da istedikleri adam
lara satmışlar. Bu muamelenin gayrikanuni ol
duğu ve Kaymakamla Malmüdürünün vazife
lerini ifa etmedikleri tahkikat neticesinde anla
şılmış olmakla bunların hem azillerini, hem de 
tahtı muhakemeye alınmalarını orada icra et
tik. Kaymakamın azil ve nasbi Dahiliyeye aid-
olduğu için Dahiliye Vekili Fethi Beyefendiyi 
meseleden haberdar ettim, Fethi Beyefendi de 
derhal azledildiğini bildirdiler. 

Aydm'da bir incir meselesinden bahsediyor
lar. Bu incir meselesini de arz ediyorum. Bir 
adam muvakkat mutasarrıf vekili olmuş, bir 
zat da jandarma kumandanı olmuş, oraya ilk 
memur olmak üzere, bunların her ikisi demiş
ler ki, bu sahipsiz incirlerin mevsimi geçiyor, 
dökülecek, harabolacak. Beş tane mütaahhit 
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bulmuşlar. Bu mütaahhitlerle görüşmüşler, 
yüzde altmışı emvali metruke ambarlarına 
- Hükümete - yüzde kırkını kendilerine aidol-
mak üzere incirlerin mahsulünü bunlar, topla
sın ve bir de memur ikame edelim, toplanılan 
incirlerin yüzde altmışı Hükümete, yüzde kırkı 
bu mütaahhitlere aidolsun demişler ve böyle bir 
muamele yapmışlar. Az bir müddet sonra ahali 
bakmışlar ki, bunda büyük bir kâr, büyük bir 
menfaat var. Şikâyet vukubuluyor, bu şikâyet 
bendeniz burada iken gelmişti. Bendeniz Ay-
dm'ın bu şikâyetini sordum ve henüz cevap gel
memişti. Kendim İzmir'e gidince Aydın Muha
sebecisiyle orada bulunan müfettişi İzmir'e ça
ğırdım. Bunlar sahipsiz kalan incir bahçelerini 
beş, altı kısma taksim etmişler. Yüzde altmışı 
nispetinde toplanması ilân edilmiş ve bu ilân 
üzerine; iki kısmını doğrudan doğruya o bah
çelere mücavir olan ahali, köylüler almışlar ve 
toplamışlar, yüzde altmışını Hükümete getir
mişler, kırkını da kendileri yemişler. (O, helâl 
olsun, sesleri) Diğer kısmını da karar mucibin
ce bize aidolarak - ahaliye toplatmak suretiyle -
toplatmışlar. 

HAFIZ HAMDİ B. (Biga) — Yine ahali 
amele oluyor, Hasan Bey. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (Gü-
müşane) — Müsaade buyurunuz efendim. Ame
le ahali oluyor, dediniz, bir defa bu muamele 
gayrikanunidir. Çünkü, bir meclisi idare mev
cut değildir ki, ihale tekemmül etmiş olsun. 
Müzayede ve münakaşa işlerinde ihaleyi ikmal 
ve itmam meclisi idareye mevdu vazaiftendir. 
Mütaahhitlere dedim ki ; mutasarrıfla bir jan
darma kumandanı ne kadar hüsnüniyetle ya
parlarsa yapsınlar, bir defa kanunen meclisi 
idare makamına kaim olamazlar, olamayınca da 
bu, kanuni olamaz ve ihale mefsuhtur. Zaten 
ihale yok ki, mefsuh olsun. İhale olmayınca 
sizin emeğiniz sebkat etmiştir, masrafınızı ala
bilirsiniz, dedim. Mütaahhitler de bidayette 
razı olur gibi oldular. Ahiren razı olmadılar. 
Dedim ki ; o halde mahkemeye gidersiniz, bu 
işi mahkeme temizler. Bir ihalei resmiye olma
dığı için siz incirleri emvali metruke ambarla
rına tamamen kaldırırsınız, dedik ve arz etti
ğim gibi bu ihale gayrikanunidir, keenlemyekün-
dür. Mahsulü de biz yüzde yüz ambarlara kal
dırdık. Onlara dedim ki; nihayet âzami yüzde on 
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masrafa razı olursanız bir mukavele ile sulh ulu
nuz, olmazsanız mahkemeden bir ilâm alırsınız, 
mahkeme onu az görür, beşi yirmi beş diye hü
küm verir, veririz dedim, onlar bizim masrafımız 
fazla olmuştur. Biz bu fiyatlara razı olmayız de
diler, vaziyet de budur. Yani dhale gayrikanuni 
olduğu görülmüş ve alınmıştır. Yalnız mütaahhit-
lerin emeklerine karşı elbette istiyecekleri bir bak 
vardır. Biz o haklarına göre bir miktar teklif et
tik. Onlar kabul etmediler. Mahkeme ne takdir 
ederse o olur. Bir de buyuruldu ki; bâzı gözü açık 
tüccarlar izmir'e toplandı. Evet efendiler, son za
manda bendeniz oradan hareket etmeden evvel 
birçok adamların izmir'e geldiklerini izmir'de 
görüyordum. Tahrirî birçok müracaatlerde bulu
nuyorlardı. Bu müracaatleri birçok esaslara üti-
nadettiriyorlardı ki; ben harbde şu zararı gör
düm, bu zararıma mukabil şunu verin veyahut; 
harbde muamelâtı ticariyemden şunu kaybettim, 
binaenaleyh buna mukabil şu malı verin, yahut 
fabrikam yandı, şu fabrikayı verin yolunda iinü-
taaddit pullu istida gelmekte idi. Sonra diğer bir 
kısım tüccarlar vardır ki, meselâ; tesbiti muame
lât tahaffüf ettikten ve satışlar başlıyacağı dev
renin geleceği bir anda Sivas'a, Konya'ya ve hat
tâ Ankara'ya, Eskişehir'e, Afyon'a, sonra; Mer
sin'e, Antalya'ya, inebolu'ya, ben yazdım ki, bu
rada satılacak bâzı emval vardır. 

OSMAN B. (Kayseri) — Kayseri'ye de yazıl
dı mı efendim? 

MALİYE VEKlLt HASAN FEHMÎ 1). (Gü-
müşane) — Evet Kayseriye de, büyük şehirlerin 
hepsine de yazılmıştır. Gelecek tüccarlar ya mec
lisi idareden alınmış veyahut da ticaret odaları
nın mazbatalarını müstashaben gelsinler, müzaye
delere iştirak etsinler. Bundan maksat; tüccar
ların bir kısmının bu arz ettiğim şekilde müzaye
deye iştirak edebilmelerini temindir. Telgraf mu-
haberatiyle bunlara imkân görülmediği için biz 
yazdığımız zaman henüz orada toplanacakları 
devre gelmemişti. Ben yazdım ve bir hafta sonra 
yola çıktım. Bundan sonra bâzı müracaatler de 
vukubuldu. Gerek Harbi Umumiden ve gerekse 
Yunan Harbinden mütevellit eşhas zarar ve zi
yanlarının tazmin ve telâfisine dair henüz elimiz
de bir kanun mevcut değildir. Elimizde yalnız 
iskânı muhacirin hakkında bir Kanun mevcuttar. 
Bu da muhacir nasıl ve ne suretle muhacir olabi
lir? Bunun tarifi de kanunen muayyendir. Bu ka
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bîl muhacir varsa bunlara verilecek arazinin zâ
ten miktarı, dönümü vesairesi de muayyendir. 
Bunların da mercii müracati Muhaeirîn Komis
yonudur. Zaten muhacir iskânına kabiliyetli olan 
boş haneleri biz oraya devrediyorduk. Diğer bü
yük mikyasta zarar gördük diyenlere karşı da; 
henüz eşhas zarar ve ziyanlarının tazmin ve telâ
fisine ait bir 'kanun mevcudolmadığına göre şim
dilik siz zarar ve ziyanlarınızı. tahrir ve tesbit 
ettirirsiniz. Memurini mülkiye bunları tahrir edi
yor, ileride eşhasa ait tazminat almak mümkün 
olduğu takdirde, oradan alırsmz veyahut Dev
letçe ittihaz edilecek umumi bir karara tâbi ola
bilirsiniz dedik. Ve hattâ bugün bu müracaat 
o kadar ileri gitmiştir ki birçok tüccarların ve 
birçok zevatın muvacehesinde dedim ki, izmir'in 
istihlâsı için Anadolu'nun yaptığı fedakârlığ n 
hududu, payanı yoktur. Memurlarımızın sabır 
ve tahammülüne, ahalimizin hamiyetine ve hat
tâ dul kadınlarımızın mesaisine istinaden üç 
sene içerisinde izmir'e girdik. Şimdilik siz tüc
carların şu veya bu suretle benim fabrikam 
yakıldı, evim yıkıld1, yirmi bin lira, elli bin 
lira, zararım var gibi şeylerden bahsetmesi za
ittir. Bir şey varsa bu, Devletçe müttehaz karara 
umumunuzun tâbi olması lâzımdır. Çünkü biz, 
bundan başka bir şey yapamayız. Has lı izmir'e 
şu veya bu sebeple belki hissemendolurum diye 
henüz idare teessüs etmeden evvel gelen bâzı 
kimselerin - arz ettiğim gibi - ilk idare memur
larının böyle yüzde elli nispetinde açmış olduk
ları gayrikanuni muamelâttan dolayı bir şey el
lerine geçmiş ise belki bunlarda tekit ve takib-
olunur. Yoksa bunlara doğrudan doğruya hiçbir 
şey verilmemiştir ve kendilerinin aldıkları varsa 
bu da kemali ciddiyetle ve hattâ şiddetle takib-
olunuyor. Efendiler kanunlar hali tabiî için 
yapıldığı gibi teşkilâtı idariye de hali tabiî için 
yapılmıştır. Harb, yangın birçok vaziyetler ih
das etmiştir. Derhatır buyurursunuz ki geçen 
sene Adana'dan avdet ettiğim sırada bunları 
arz etmiştim. Fevkalâde kararla hal ve intac-
olunur. Çünkü yapılan kararlar, ahvali âdiye 
için yapılmıştır. Bu defa Garbi - Anadolu istih-
lâs edildiği anda tahsisat işlerini arz ederken 
yine işte bir fevkalâdelik olduğunu o vakit Mec
lisi Âlinize arz etmiştim. Ve onu teyiden de 
idari, adlî bâzı tedabiri havi muvakkat bir za
man için, birkaç kanun lâyihası takdim ettik. 
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öyle ahval tahaddüs ediyor ki akıllara s ğmı-
yor. Bu günün muamelâtının tâyini için, Usulü 
Muhakemat ve Kavanini Umumiyemizle bunları 
intacetmek için senelerle uğraşmak lâzımgelnyor. 
Halbuki bunlar, halkın haj7atına taallûk ediyor. 
Bunun için bir an evvel kararı katî ittihaz et
mek lüzum ve zarureti hâsıl oluyor. Müsaade
nizle bunların birkaç misalini arz edeyim; 
yani ahvali âdiye için yapılmış olan kaideleri
mizle bu misaller dairesindeki işlerin derhal 
halli mümkün müdür, değil midir? Takdir buyu
rursunuz... Meselâ Anadolu'nun dahili şehirle
rinden birçok müslüman tüccarlar geliyor. Fa
lan yerdeki emval benimdir, ben gönderdim. 
Falan komüsyoncuda benim malım vardı zaten 
dâhildekiler bütün emvalini, istihsalâtını toplar; 
sahillerdeki komüsyoncularına gönderir. Bunun 
doğru veya yanlış olmasını tefrik etmek lâzım
dır. Meselâ; Uşak'in halısı, İsparta'nın gülyağ1, 

"Afyon'un afyonu ve haşhaşı ve sairesi gibi şey
leri tesbit etmek lâzımdır. Bunları ne suretle 
tesbit edelim? Tüccarın malanı gönderdiği ko-
müsyoncunun evrakı yanmıştır, evrak elde de
ğildir, kendisinde bir vesika* yoktur. Geldiği 
yerden bir şahadetname almıştır, bu şahadetna
me mukayyet değildir. Bunun gibi binlercesi 
mevcuttur. Bu bir misal... İkincisi; islâm tüc
carları bâzı çekler ibraz ediyorlar. Falan, falan 
tagayyübetmiş. Bu çekler, eşhas tarafından ban
kalar üzerine verilmiş veyahut birtakım çekler 
ve senedatı ticariye onların namına yazılmıştır. 
Ey bunlar, muvazaa mıdır, yoksa hakikat mıdır? 
Eğer harik olmasa, ticarethaneler mevcudolsay-
dı onun defterinden, cetvelinden, muhaberelerin
den, kopyalarından bir fikir edinmek mümkün 
idi. Fakat yangın olduğuna göre bunları tevsik 
edecek elde yalnız bir çek vardır. îmza doğru 
mudur, yanlş mıdır? Ve bu çekler ve bâzı evrak 
yangın neticesi olarak sokaklara serpilmiştir. 
O ticarethaneye aidolan matbu fatura ve
ya çekler, alınmış ve imza edilmiş bir 
çek midir, yoksa sahte bir çek midir? Bir taraf 
kaybolmuş, diğer tarafın elinde bir senet var, 
Fakat senedi teyidedecek bir şey yoktur, bu sene
din istinadedeceği bir kayıt yoktur. Çünkü yan
gın görmüştür, diğer taraftan ki, en mühimmi 
budur. Reji idaresi, tütün zürrama avanslar tevzi 
etmiş. Fakat reji kaydı yanmış, kime avans ver
miş, malûm değildir. O ticarethanenin evrakı 
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yanmış. Bugün bunların mütebakisini takibet-
mek mecburiyetindeyiz. Zürram menfaati bun
dadır. Elinde ise bir vesika yok.. Bâzı ticaret
haneler, ecnebi ticarethaneleri ise simsar olarak 

tagayyübeden eşhası istihdam etmişler. Muamele 
onların namınadır. Halbuki hakikatta mal zür-
raındır. Tagayyübeden şahıs, kumpanyaya karşı 
taahhüdedinmiş, o muameleye girmiş, avans al
mış; zürra ise tütünü karşılık koymuş. Kuyudat 
yanmış, elde vesika yoktur. İşte bunları misal 
olarak iradediyorum. Bunlar, ahvali âdiyedeki 
usul ile, kavait ile süratle halledilecek şeylerden 
değildir. Bunlar memleketin süratle hallini 
arzu ettiği hukuki bir iştir. Bunları emvali met
ruke mesaili ile alâkadar olduğu için arz ettim. 

Cezai kısmı ki, bu da aynı vaziyettedir. Ka
nunların orada neşri tarihlerini tahkik ettim. 
Malûmuâliniz biz, üç senedir kanunlar yaptık. 
Fakat bir kanunu her memlekette tatbik için o 
kanunu orada neşretmek lâzımdır. Tarihi neşrin
den itibaren muteber ise bugün neşredilir; yarın 
mer'idir. Yok müddeti varsa, müddeti beklenir. 
Bu kanunların neşir ve ilânı hakkı, yine ayrı bir 
kanunla doğrudan doğruya Hükümeti temsil 
eden memurini mülkiyeye verilmiştir. İlk gün
lerde gazeteler, faaliyete başlıyamamış. Validen 
bunları sormyaya mecbur oldum. Malî kanunları 
hangi gün neşrettiniz? Dedim. Bunları tesbit et
tim; bunları tesbit ettikten sonra bu vaziyet, 
bu muamele Büyük Millet Meclisi kanunlarının 
tarihi neşrinden evvelki zamana mı ait idi, son-

| raya mı ait idi? Elhasıl bunlar birtakım mesaili 
j hukukiye idi. 
j Ceza kısmına gelelim; düşmanın ika ettiği 

kıtal, yangın, yağma ve her türlü şenaatin pen
çesinde, üç sene tazyik altında kalmış olan halk, 
o sıkıntıdan birden bire çıkmış; bittabi bir feve-

! ran başlamıştır. Bu ise sağa, sola çarpmaktan 
\ ibarettir. Bunları sükûnete getirmek için, arz 
1 ettiğim gibi cezada da derhal katî kararlar ittihaz 

edecek merci lâzımdır. İşte bu ihtiyacatı, bu mü
lâhazatı daha gitmeden evvel umumi surette, 
mücmel olarak Heyeti Celilenize arz ettim ve 

i salâhiyeti kazaiyeyi haiz bir heyetin izamı lâ-
i zımdır, dediğim gibi, orada dahi bunu tekrar et

tim ve telgrafla dedim, ki bu heyetin ismine 
ister istiklâl mahkemesi dersiniz veyahut seyyar 
mahkeme dersiniz. O sizin takdirinize aittir, iş, 
isimde değildir, fiildedir. Meclis, istiklâl Mah-
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kemesi yapar, Adliye Vekiline böyle bir salâhi
yet verir Takdir sizindir. Binaenaleyh bidayeten 
Meclisi Âlinize arz ettiğim üç lâyihaya şiddetle 
ihtiyaç vardır ve bugün dahi bu ihtiyaç şiddetle 
mahsûstur. 

HACI ŞÜKRÜ B. (Diyarbekir) — Her halde 
bu kanunların çıkması lâzımdır. 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN FEHMİ B. Gü-
müşane) — Arkadaşlar her tarafta idare teessüs 
etmiş, muamele başlamış. Halihazırda ufak kasa
balar halkı daha evvel, büyük kasabalar halkı da 
ha tedrici bir surette gelmiştir. Fakat harik dev
resinin bıraktığı teşevvüşatı seri bir surette izale 
etmek salâhiyetini haiz seyyar bir heyetin 
birkaç gün orada bulunması lâzımdır. Bu heyet 
orada bulunmadığı takdirde mehakimi umumiye-' 
auz, teşkilâtı*zabıtamız ve teşkilâtı daimemiz bu
nu temin etmektedir. Yalnız mücrimler cezasını 
biraz geç görürler, fark budur. Mücrimlerin ce
zalarının arz ettiğim gibi bir an evvel taayyün 
edebilmesi için böyle bir heyete ihtiyaç vardır. 
Binaenaleyh verilen tahsisat, ilk günlerde meş-
hudolan sefaleti tahfif etmiştir. Bugün alman 
tedbir hal ve âtiyi temin etmiştir. Fakat henüz 
idare teessüs etmeden ve edeceği esnada yapıl
mış muamelâtı süratle, şiddetle bir taraftan ta
kip* ve bir taraftan aidolduğu mahkemelere sevk 
etmekteyiz. Binaenaleyh Heyeti Celileniz salâhi
yeti kazaiyeyi haiz bir heyetin teşkili için Adli
ye Vekâletine salâhiyet verirseniz veyahut istik
lâl mahkemeleri şeklinde üç, dört arkadaşımızı 
orada bulundurursanız çok faideli olur. Binaena
leyh bunu takdir Heyeti Celilenize aittir. Buna 
taallûk etmiyen bâzı şeyler vardı, bunlar hakkın
da celsei hafiye talebettim. Tensip buyurursanız 
ona geçelim. Orada teşkilât lâzım mıdır, değil mi
dir? Celsei hafiyede bu cihetin münakaşasından 
sonra aleni celsede müzakere ederiz. Ameni me
selesi bitmiştir. 

REİS — Sual sormak istiyorlar. 
RAGIB B. (Kütahya) — Bendenizin bir sö

züm vardır. 
REÎS — ismail Şükrü Efendi buyurunu. 

İSMAİL ŞÜKRÜ Ef. (Karahisan Sahib) — 
Emvali metruke komisyonu tesbit etti, buyurdu
nuz. Demek ki, istihlâs edilen memleketlerde em
vali metruke komisyonları teşkil etmişsiniz, ve 
mezkûr komisyon hangi kanun ve nizama binaen 
teşkil edilmiştir? ittihat ve Terakki zamanında-
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ki eski teşkilât mucibince mi, yoksa siz yeni bir 
teşkilât mı yaptınız? Ve suiistimale uğrıyan 
üzümlerin yüzde ellisini aldığınızdan ve müteba
kisinin serbest bırakıldığından bahsettiniz. 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN FEHMÎ B. (Gü-
müşane) — Serbest bırakıldığından bahsetme
dim. Kendim muameleyi bu vaziyette gördüm ve 
memurları derhal tahtı muhakemeye aldık, de
dim. Malûmuâliniz Emvali Metruke Kanunu var
dır ve lüzumu kadar emvali metruke memuru is
tihdam ediliyor. Emvali Metruke Kanunu ilk 
yapıldığı zaman, derhatır buyurursunuz ki, Mec
lisi Âlinizin ikinci bir muamelesi vardır. O da 
İstanbul'un mütarekeden sonra yaptığı bir ka
rarnameyi reddetmekle o kararnamenin son mad
desi olan 1332 de yapılan Tasfiye Kararnamesi- ' 
nin mefsuhiıyetini temin eden maddesi onunla 
Iberaıber reddolunmuş oluyor. Biz henüz tasfi
ye komisyonlarını teşlkil etmedik. Emvali met-
rulke teşlkilâtı yaptık, işin icabına göre bir mem
lekette yalnız bir emvali metru'ke memuru var, 
o yalnız tahkik ve tesbit ile meşguldür, imuatoe-
Te meclisi idarede hallolunur. Bâzı memlekette 
emvali metrulke daireleri mırJtalkalara tefrik edil
miş ve bir mınıtafcada mü'taaddit mamurlar var, 
rmntakanm muamelesi yine meclisi idarede kesbi 
katiyet eder. Komisvon halinde bir karar itti
haz edecek bir teşkilât yapmadık. Faıkat arz et
tiğim sr'bi «""âhiveti kanuniye mevcuttur. Cün-
'kü Meclisi Âliniz Taısfive Kanununun meriyeti
ni tasvir» bu vurdunuz. Fa;kat henüz öyle bir şe
ye ihtiyaç görmedik, iş o dereceye gelmedi. 

ÎSMAÎL ŞÜKRÜ Ef. (Karaıhisarı Sâihib) — 
Hafi celseden sonra bunun üzerine İbirtafkım su
allerim vardır. 

LÛTFÎ B. (Malatya) — Efendim bendenizin 
de bir sualim vardır. Bulgurlu zadelere iki yüz 
bin 'kıyye üzüm verilmiş, beher çuvalın yetmiş, 
se'ksen kıyye olduğunu işittik. Maliye Velkiîi Be
yin bu hususta istıtlâaıt ve malûmatı nedir? 

MALÎYE VEKlLt HASAN FEHMÎ B. (De
vamla) — İzmir'de Bulgurlu zadeye hiçbir şey 
verilmemiştir. Üzüm müzayedesi henüz başia-
niıştı. Ben cılktım. Url'a'nm muamelesini arz 
ettim. Orada bıraktıkları şevi Bulgurlu zade mi 
aldı, yoiksa Pirinç zade mi aldı bilmiyorum. Bi
naenaleyh Urla'da mal kaldı mı? Ben bunu tah
kik etmekteyim. 
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LÛTFt B. (Malatya) — Edilmeliydi. 
MALÎYE VEKİLİ HASAN FEHMÎ B. (Gü-

müşane) — Malı elden çıkarmış olan memur
ları tahtı muhakemeye almak istedik. 

LÜTFÎ B. (Malatya) — Jlâlâ müfettiş Urla'-
dan çıkmamıştır. Müfettişin şimdiye kadar ver
diği rapordan hâsıl olan malûmat nedir? 

MALÎYE VEKİLÎ HASAN FEI1Mİ B. vGü-
müşaue) — Oradaki memurini Hükümet, Kay
makam, Mal Müdürü, Meclisi İdare şöyle bir ka
rar ittihaz etmiştir : Bunlara karşı yapılacak 
§ey, onların evrakı tahkıkiyesini mahkemeye 
göndermek ve kendilerini de bittabi azletmek
tir. Diğer cihetten malları aradık yoktur, elde 
mevcut bulunan eşya doğrudan doğruya ziraate 
aidolnuyan, müsadere edilen bâzı ufak parçalar
dır. Fakat bunların da sahibi çıkıp da kinişe se-
habet etmedi. 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) — Vekil Bey mü
saadenizle üç sual soracağım. 

REİS — Buyurun Yusuf Ziya Bey. 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) — Evvelâ; bun
lara en ziyade mümanaat edecek olan idare me
murlarının ne dereceye kadar salâhiyetleri 
vardır? 

İkincisi; bâzı eşyaların İstanbul'a nakle
dildiği ve kaçırıldığı mevzuu'baLıistir. Bu eşya 
hakikaten kaçırılmış mıdır? Kaçırılmış ise 
hangi taraftan kaçırılmış, bu hususta malûma
tınız var mı? 

Üçüncü; bâzı arkadaşlarımız ev eşyalarının 
pek fahiş fiyatla verildiğini söylüyorlar ^e 
bunları kabul ederek söylemiyorum, belki de 
tevatürdür. Hangi arkadaşlara neler verilmiş, 
ve verilen şeyler o haliyle mi verilmiş, yokâa 
verildikten sonra mı tesbit edilmiş? Bu cihet
leri lütfen izah buyurun. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. — 
Memurini mülkiyeden, bilhassa Bursa ve İzmir 
valilerinin her ikisinin de emvali metruke iş
lerinde has'bel vazife şahadet ederim, âzami 
muavenet ettiklerine bendeniz (Hasbeten lillâh) 
şahidim. Urla'yı arz ettim, çünkü düşmandan 
kurtarılan mahal denilince fark yoktur. Kaza
dır, gayet geniş bir sahadır. Fakat memurlar
dan za'fi görülenler olmuştur ve bunlar'hak
kında da lâzımgeien muamele derhal icra edil
miştir ve 'hiçbir icraat geri kalmamıştır. 
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SALİH Ef. (Erzurum) — Reis Bey müsaa

de buyurursanız bu ciheti celsei hafiyede hal
ledelim. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (De
vamla) — Bâzı kimselere ev verilmiş olduğu
nu söylediler. Efendiler bendeniz İzmir'de bu
lunduğum müddetçe hiçbir ferde ev verilme
miştir. Orada bulunduğum zaman evleri yan
mış yanlız bir iki arkadaşa ev verilmiştir ve 
bunlar tesbit edilmiş, tahrir edilmiştir. Bunu 
samimî olarak söylüyorum. Bunda bir şüphe 
ve vesveseyi mucibolacâk bir hal görmüyorum. 
Hattâ bize lâzımgeien muaveneti ifa edenleri 
de gördüm. Hattâ bilfiil bir vazifei vataniye 
şeklinde telâkki edip koşanlar da çoktur. 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) — Zaten bende
nizin de şüphem yoktur. Sorulan sualler mev
cut şüpheyi izale içindir. Lütfen verilen kim
selerin isimlerini zikrediniz ve ne suretle ve
rildiğini söyleyiniz. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. — 
Bendeniz bütün defterleri yanıma almadım. 

NECATİ Ef. (Lâzistan) — Bendeniz söz 
söylemek için söz almıştım. Hâlâ sıra gelmedi. 

REİS — Efendim sual sormak âdet olmuş, 
böyle cridivor. Efendiler suali kısa sorunuz. 

ALİ VEFA B. (Antnlva) — Efendim Ljr-
la'daki memurları azlettiğinizi ve tahtı muha
kemeye aldığınızı söylediniz. Ne netice sebe
biyle tahtı muhakemeye aldınız? 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. — 
Tahkikatı kanuniye icra ettikten sonra Meclisi 
İdare Mahkemesine verdik. Memurin Muhake-
mat şubesi var. Onların verdiği karar üzerice 
biz azlettik. 

ALİ VEFA B. (Antalya) — Eşyadan bir fjey 
almışlar mıdır? 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. — 
Eşyadan kalan kalmış, giden gitmiştir. 

REİS — Efendim müsaade buyurun. Daha 
yirmi beş kadar arkadaş söz almıştır. Maliye Ve
kili bunun ciheti sairesini de celsei hafiyede söy-
liyecektir. Arzu buyurursanız mabadine celsei 
hafiyede devam edelim. 

HAFIZ MEHMED B. (Trabzon) — Müsaide 
buyurunuz, bir kere Maliye Vekilinin izahatı üze
rine cereyan edecek müzakere hakkında söz alan 
rüfekanm sözleri aleni celseye aittir. Biz sözümü
zü söyliyelim de ondan sonra hafi celseye geçe
lim. 
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MALÎYE VEKÎLÎ HASAN FEHMÎ B. — I 

Efendilin Meclisi Âli hafi celse halkkında -bir hafta 
evvel zaten karar vermiştir. Ve hafi celsede temas 
edeceğim birtakım mesail vardır ki, bu mesail emi- j 
vali metruke işlerinin müessesata ve ecani'be ve 
dikerlerine taallûk eden 'kısımlarıdır. Bunları mü
zakere için hafi celse bir hafta evvel zaten kararı
nıza iktiran etmişti, hafi celseden sonra yine mü
zakeremize aleni celsede âev-san. ederiz. 

NECATI Ef. (Lâzistan) — Cereyan eden mü
zakereye dair bir sual soracağım. 

REİS — Neye dair? Bendeniz izah edeyim. 
Müsaade buyurun. 

NECATI Ef. — Neye dair n&ye dair, artık 
böyle mukayyet mi tutuluyoruz? Bir sual soraca
ğımı. I 

RElS — Efendim şimdi mesele değişti. Celsei i 
hafiye mi, celsei aleniye mi. Bunu müzakere edi- | 
yoruz. 

* NECATI Ef. — Hakkım yak mudur? ] 
RElS — Ne demek? Hakkınız vardır efendim. 

Ragııb Bey siz usulü müzakere hakkında mı söy-
liyeceksiniz? Buyurun, J 

RAGIB B. (Kütahya) — Maliye Vekilinin 
izahatı üzerine doğrıMan doğruya celsei hafiyeye 
geçmek, oralarda hakayıkı bilen halk nazarında 
Meclis meseleyi kapatıyor demektir. Bunun mah
zuru vardır. Bunun için bildiklerimizi açalım. ' 
Mesele Maliye Vekili Beyin buyurduğu veçhile 
idarei maslahat meselesi değildir. Menfaati umu
miydi millettir. Onu müzakere edelim. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (G-ü- | 
müşame) — Efendim bendeniz meseleyi kapata- I 
hm, görüşmıiyelim demedim, izahatımın daha ev
vel takarrür eden hafi celseye aitk ısmınm hafi 
celsede ikmalini rica ettim, izahatım bittikten 
sonra arkadaşlar istediği kadar söyler. Henüz iza
hat bitmemiştir. 

RE IS — Müsaade buyurursanız onu arz «le
yim. Efendfrm Maliye Vekili; izahatımın bu aîcni 
kısmıdır, fakat buna aıidolmak üzere bir kısım da
ha vardır ki, bunu ancalk celsei hafiyede söylerim 
diyorlar. (Haklıdır sadaları) Binaenaleyh hafi 
celseye geçilmesini teklif ediyor. Mesele budur. | 
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Ydksa bir daha aleni celseye geçilmesin demiyor
lar. 

NECATI Ef. (Lâzistan) — Vekil Bey emvali 
metrüikeden, suiistimalâttan, fenalıklardan ve sai-
reden her şeyden bahis buyururlar. Fakat Mali
ye Vekili Bey bizim tüylerimizi ürperten o haşa
ratı, o zayiatı bize bildirdikleri gibi hali hazırda 
•münakit bulunan Sulh Konferansına da; haşarat 
bu kadar azîm, telâfisi gayrikabildir diye bildir
meleri lâzımdır. Çünkü Sulh Konferansı bununla 
alâkadardır. Bunu bildirmişler midir? 

MALİYE VEKİLİ HASAN F E H M İ B. — 
Efendim Heyeti Murahhasamıza lâzımgelen taJi-
mat verilmiştir. Ve Heyeti Mûrahhasamız haki
katen tüyler ürpertecek dereceye varan bu vah
şet ve hamaratın tazminini talebedecektir ve eğer 
dünyada viedanı beşer varsa, adaleti âmme varsa, 
bunu temin etmek Avrupa'nın borcudur. Yani 
bunun aksini kabul etmek, Yunanistan'a bu haşa
ratı tamir ettirmemek adaleti beşeriye mefhumu
nu inkâr etmek demektir. (Alkışlar) 

SALlH Ef. (Erzurum) — Efendim bendeniz 
kabul edilmiş hafi celse aleyhinde arz etmeyece
ğim. Maliye Vekilinin aleni beyanatına karşı Sazı 
şeyler söylemek isterim, onım aleni sözlerim: 
karşı biz hafi celsede mi söyliyeceğiz? Eğer 
böyle söyliyecek olursak sözlerimiz kaybolur 

RE IS — Müsaade buyurursanız bendeniz tek
rar arz edeyim. Maliye Vekili Bey-izahat veriyor
lar ve bir noktada - tabiî Hükümetin her vakit 
hakkı olduğu gibi - arkadaşlara, celsei hafiye isti
yorum diyorlar. Bendeniz o zaman vazifemi ya
pacağım. Mesele budur. Bu da kabili ret değildir. 
Arkadaşlar müsaade buyurursanız Maliye Vekili 
hafi celsede izahatını ikmal etsin, sonra celsei aie-
niyeye geçildiğinde söz alan arkadaşların sözleri
ne karşı celsei aleniyede cevap verirler. Şimdi 
Vekil Bey izahatında bir noktaya gelmiştir. O 
noktada hafi celse talebediyor. Bu talebin kabulü 
bile ancak celsei hafiyede olur. Şcraıdi efendim 
samiinden salonu tahliye ettirdikten sonra mü
zakereye devam edeceğiz, rica ederim sumr'r» 
salonu tahliye etsin efendim. 

Hitamı celse; saat : 5,00 

(Üçüncü Celse hafidir.) 



D Ö R D Ü N C Ü CELSE 
Bed'i müzakerat; saat : 5,30 

REÎS — Reisisani Dr. Adnan Beyefendi 
MUVAKKAT ÂTÎPLER : Halil îbrahim Bey (Antalya), Osman Bey (Lâzistan) 

RE IS — İstanbul'a giden Heyeti Mebusenin 
harcırahı hakkındaki Divanı Riyaset kararının 
reye vazında 139 zat reye iştirak etmiştir. 122 
rey ile kabul edilmiştir. 

Efendim Çarşamba günü saat birde, içtima et
mek üzere.;. 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN FEHMt B. -
ilk içtima hafidir. 

RE IS — Çarşamba günü saat birde içtima et
mek üzere Celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı celse; saat : 5,32 

Telgrafnamei Hilâfetpenahinin kaimen istimai hakkındaki takrire verilen reylerin neticesi 

(Kabul edenler) 

Mustafa,B. (Dersimi), Osman B. (Kayseri), 
Ali Rıza Ef. (içel), Rifat Ef. (Konya), Naci 
B. (Elâziz), Hacı Tahir Ef. (İsparta), Rüs-
tem B. (Oltu), Âlim Ef. (Kayseri), Isımail Şük
rü Ef. (Karahisarı Sahİb), Ömer Mümtaz B. 
(Ankara), Yusuf Ziya B. (Bitlis), Hasan Ef. 
(Denizli), Hafız ibrahim Ef. (İsparta), Na
fiz B. (Çanak), Halil B. (Ertuğrul), Sadullah 
B (Bitlis), Lûtfi B. (Malatya), Cemal Pş. 
(İsparta), Kadri B. (Siird), Atıf Ef. (Anka
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