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B Î B Î N C İ CELSE 
Bed'i müzakerat; saat: 1,23 

BEİS — Beisisâni Dr. Adnan Beyefendi 

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

REİS — Celseyi açıyorum. Zaptı sabık hulâ
sası okunacak. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci Celse 
Birinci Reisvekili Hüseyin Avni Beyefendi

nin tahtı Riyasetlerinde bilinikat zaptı sabık hu
lâsası kıraat ve aynen kabul olundu. Kastamo
nu Mebusu Abdülkadir Kemali Beyin Adliye 
Encümeninden mevrut Kanunu Cezanın 203 ncü 
maddesinin tadiline dair teklifi kanunisi ile me-
maliki müstahlasada işgal müddetince tekev
vün eden her nevi deavi hakkındaki lâyihai ka
nuniye Cumartesi mznamesine ithal edildi. Ha
riciye Vekâleti Vekili Rauf Beyefendi tarafın
dan Lozan Sulh Konferansı müzakeratı hakkın
da beyanatta bulunarak, Bitlis Mebusu Yusuf 
Ziya Beyin sual takrirlerine cevap ita olundu 
ve celsei hafiyeye geçildi. 

(tkinci ve Üçüncü celseler hafidir.) 

Dördüncü Celse 
Adnan Beyefendinin tahtı Riyasetlerinde bil

inikat Kastamonu. Mebusu Abdülkadir Kemali 
Beyin reji hakkındaki teklifi kanunisi Lâyiha 

„ Encümenine havale edildi. Memaliki müstahlasa 
ve emvali metrukeye mütaallik müzakerat kâfi gö
rülerek asıl kanunların müzakeresine devam edil
mesi kabul edildiğinden Perşembe günü Maliye 
Vekâletinden yapılacak istihzah ile ve fevkalâde 
heyetler hakkındaki lâyihai kanuniyenin müzake
resiyle iştigal edilmek üzere içtimaa nihayet veril
di. 

Kâtip 
Osman 

9. — SUAL 

1. — Erzurum Mebusu Salih Efendinin İma
lâtı Harbiye Fabrikası hakkındaki sual takriri 
Müdafaai Milliye Vekâletine havale edilmi§ti>\ 

REİS — Zaptı sabık hakkında söz istiyen 
var mı? (Hayır sadaları) Zaptı sabık aynen 
kaibul edilmiştir. 

4. — TEZKEBELEB 
1. — Lâzistan Mebusu Osman Beyin, memu

rini Dâhiliyenin azil ve nasbi hakkındaki kanun 
teklifinin iade olunduğuna dair Dahiliye Vekâ
leti tezkeresi 

REİS — Memurini Dâhiliyenin sureti azil 
ve nasbi hakkındaki Lâzistan Mebusu Osman 
Beyin lâyihasının gönderildiğine dair Dahiliye 
Vekâleti tezkeresi vardır. Okunacak. 

T. B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 
23 . XI . 1338 tarih ve 2134/5662 numaralı 

Tezkerei Riyaset Penahileri cevabıdır: 
Memurini Dâhiliyenin sureti azil ve nasbi 

hakkında Lâzistan Möbusu Osman Bey tara
fından tanzim kılınan lâyiha emir ve talep 
buyrulduğu veçhile leffen takdim kılındı. Ge
rek mumaileyhin ve gerekse Şeref Beyin lâyi
hai kanuniyeleri encümende tetkik edilerek 
tanzim edilen lâyihanın kariben takdim kılına
cağı arz olunur efendim. 

26 . XI . 1338 

Daihiliye Vekili 
Ali Fethi 

5. — TAKBİBLEB 

1. — Kastamonu Mebusu Dr. Suad Beyin, 
Türkiye'nin muhtelif muhallerindi dişçi mek
tepleri açılmasına dair takriri 

REİS — Münasip mahallerde dişçi mektep
leri tesisi hakkında Kastamonu Mebusu Dr. Su
at Beyin Sıhhiye ve Muaveneti İçimaiye Vekâ
letinden temenni takriri vardır. Sıhhiye ve Mu
aveneti İçtimaiye Vekâletine havale ediyoruz. 
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2. — Muş Mebusu Hacı Ahmed Hamdi Efen

dinin, Tecili Takibat Kanununun Muş Livası 
dâhilinde yeniden ilân edilmesine dair takriri 

REÎS — Tecili Taikibat Kanununun Muş 
Livası dâhilinde tecdidi ilânı hakkında Muş 
Mebusu Ahmed Hamdi Efendi ile rüfekasınm 
Heyeti Vekileden temenni takriri vardır. He
yeti Vekileye gönderiyoruz. 

3. — Saruhan Mebusu Avni Beyin, posta 
üe gelen telgraflara dair takriri 

REÎS — Posta ile gelen telgraflar hakkın
da teda'bir ittihazına ve neticeden Meelisin ha
berdar edilmesine dair Saruhan Mebusu Avni 
Beyin Heyeti Vekileden temenni takriri var
dır. Onu da Heyeti Vekile Riyasetine havale 
ediyoruz. 

6.*—İSTİZAHLAR 

i. — Konya Mebusu Abdülhalim Çelebi Efen
dinin, Demiryolları İşletmesinin intizamsızlığına 
dair Nafıa Vekâletinden istizah takriri. 

REÎS — Şimendifer seyyahatlerindeki müş
külâttan dolayı Konya Mebusu Abdülhalim Çele
bi Efendinin Nafıa Vekâletinden istizah takriri 
vardır. Okunacak : 

Riyaseti Celileye 
Düşman istilâsından tatlhir edilen mevakideki 

şimendifer hututu tamamen tamir olunduğu ve 
ahiren şimendifer ücüratma üç misli zam dahi ic
ra edildiği halde seyrüseferde halkın istirahat! 
katiyen temin edilmemektedir. Ahali penceresiz, 
camsız vagonlarda sabahlara kadar inletildiği 
halde Müdürü Umumi Beyin treni mahsusla sa
lonlarda ve bahusus kompartımanlarda seyrüse
fer eylemesi efendiliği ilân edilen halka karşı bir 
istihza teşkil etmez mi? O halde hususatı âtiyeyi 
Nafıa Vekâletinden istizah ediyorum. 

1. Şimendifer hututu halkın ihtiyacatı için 
mi idare edilmektedir? Yoksa Müdüriyeti Umu-
miyenin temini istirahatı ve keyfi için midir? 

2. Müdürü Umumi ve emsalinin rükûbuna 
tahsis edilen bu hususi tren veya salonların ücu-
ratı kimden alınmaktadır? Yoksa milletin kesesin
den mi israf olunuyor? 

3. Bu kadar yolsuz ve idaresizlikler meydan
da iken bu Şimendifer İdaresinin mütahassıs bir 

zata tevdi edilip edilmiyeceği hususlarıdır. 
Konya 

Abdülhalim Çelebi 

REÎS — Efendim malûmuâliniz istizah tak
riridir. Reyinize müracaat edeceğim. İstizahı ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

Efendim şimdi kabul buyurduğunuz istizaha 
bir hafta zarfında cevap verilmesi lâzımdır. Onun 
için Nafıa Vekâletine gönderiyoruz. (Pekâlâ ses
leri) Çarşambaya her halde haftasını geçirme
mek şartiyle... 

İSMAİL ŞÜKRÜ Ef. (Karahisarı Sahib) — 
Reis Bey! Suallerin günü yok mu? 

4. — Maraş Mebusu Hasib Beyin, Antakya 
sabık mebuslarından Türkmenzade Ahmed Beyin 
merbut telgraflarının Mecliste okutulduktan son
ra İcra Vekilleri Heyeti Riyasetine gönderilmesi
ne dair takriri 

REİS — Antakya ve havalisi Türk ahalisi 
namına Ahmed Efendiden mevrut telgrafın kıra
atine dair Maraş Melbusu Hasib Beyin takriri var
dır. Müsaade buyurunuz. Maraş Mebusu Hasib 
Beyin takriri ve merbut telgraf okunacak : 

Riyaseti Celileye 
Antakya ve havalisi Türk ahalisi vekili umu

misi Türkmen Zade Ahmed Efendiden mevrut 
telgrafı merbutan takdim ediyorum. Meclisi 
Alide badelkırae nazarı itibara alınmak üzere 
Heyeti Vekile Riyasetine tevdi buyrulmastnı tek
lif ve temenni eylerim. 

28 Teşrinisani 1338 
Maraş 
Hasib 

Maraş Mebusu Hasib Beye 
Antakya havalisinin halâsına berat ittihaz 

olunan 14 Teşrinievvel 1338 tarihli 522 numaralı 
iradenameleri veçhile istidalarının nazarı dikkat
ten dûr tutulmamakta olduğu sahiplerine tebşiı* 
edildi. Lûtfu âlilerine mukabil nasıl arzı teşek
kür edeceğimi bilemem. Hükümetimizle Fransa'
nın malûm itilâfa kadar selâmetini bıkmıyarak 
istiklâli Millî aşkiyle büyük fedakârlıklar içinde 
çalışmak ve bu yüzden anavatana yeniden büyük 
menfaatler temin etmiş olan Antakya ve havalisi 
1333 senesi nihayetinde merkezi Antakya olmak 
ve yalnız 1335 senesinden muteber tutulmak 
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üzere Hükümetimize bir Türk livası olarak teşkil 
ve tasdik edilmiş olduğu büyük Millet Mecli
sinde birçok zatlarea dahi malûm olup Harbi 
Umuminin mütarekesine kadar da düşman tara
fından işgal edilmemiş idigünden hemen Ada
na'ya raptolunmuştu. Birçok iskelesi olmak ha
sebiyle Suriye'nin müstağni bulunduğu iskende
run ise Suriye'ye münasebetinden fazla Adana'-
nın cüzü lâyenfekki ve Antakya'nın Süveydiye-
siyle beraber Şarki - Anadolu'nun mühim bir 
kavsidir. İskenderun, Antakya ve havalisi tari-
han bir Türk memleketi olduğu gibi hattâ Halep 
dahi esasen ve etrafı itibariyle bir Türk diyarı 
demek olup Suriye'den ziyade Anadolu ile olan 
ihtilât ve iştibakini ve ahalisinin arzusu Türk 
anavatanından infikâkini âdeta gayrimümkün 
göstermektedir. Mezkûr itilâf Antakya ve hava
lisi tarafından 16 Teşrinisani 1338 tarihiyle 
acıklı bir surette protesto edilmiştir. M ntakamı-
zm ecnebilere terk ve fedası, Misakı Millî ahkâ-
miyle ve tebciline tâbir bulmaktan âciz bulun
duğumuz Gazi Büyük Paşa Hazretlerinin vak
tiyle Anteb Şube Reisine cevaben yazdığı şifreli ve 
2 Haziran tarihli telgrafında Antakya ve Hârim'-
in Hududu Millî dâhilinde olduğu hakkındaki 
tatmini âlileriyle kabili tevfik görülememekte 
dir. Mmtakamızla Suriye arasındaki Türk Hu
dudu Millîsi Akdeniz sahilinde Lâzkiye civarın
daki Re'sülhinzir'den başlıyarak ve Ordu gibi 
Türk nahiyeleriyle sair Öurayı muhtevi olan hat 
üzeri Antakya, Hârim, Reyhaniye'ye müntehi 
olan mahalden ibaret olup bugün ecnebilerin ! 
bile tahtı tasdikindedir. Antakya'da bâzı eşhas 
ve cemiyetler ve köyler yüz, iki yüz madeni altın 
tasarruf ederek milletin askerini, Hükümetini 
istikbal için umum efradı ahali aletderecat bay
raklar hazırlanmış ve erkekleri Türk askerinin 
ayağına yüz sürmeyi, kadınları ayakları alt na 
yatmayı nezretmişlerdir. Mmtakamızın ve havi 
olduğu üç yüz küsur bin Türk fedaisinin, bir 
dostluğa karşı, anavatandan iftirakma şu zamanda 
bir sebebolmasa gerektir. Suriye kuyruğuna mer-
butan Türk hukuku millisinden istisna edilecek ! 
olan mmtakamızın Suriye'yi istikbalen ateşe tu
tuşturacağına şimdi dostumuz olan Fransa Hü- ' 
kümeti hiç şüphe etmemelidir. İşbu protesto
muzun ve şimdiye kadar tevarihi muhtelifede 
vukubulmuş olan istirham ve müracaatlerimizin" 
Mecliste ö^unmasiyle Hükümetten, anavatandan, 
mukaddes Al Bayrağından, mmtakamız n man-
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rum edilmemesine merhameti Çeliklerinin seza-
var Duyurulmasını göz yaşlariyle memleket na
mına mutazarrıane istirham eylerim efendim 
hazretleri. 

Memleketin Vekâleti Umumiyesini 
haiz Antakya sabık Mebusu 

Türkmenzade 
Ahmed 

YAHYA GALÎB B. (Kırşehir) — Efendim, 
müsaade buyurunuz. Hasib Bey telgrafı izah 
etsin, anlıyamadık. 

HACI ŞÜKRÜ B. (Diyarbekir) — Anlıya-
mıyoruz, maksat nedir? 

RElS — Arz edeceğim, malûmuâliniz Sulh 
Heyeti Murahhasası gittiği zaman şimdi burada 
okunan telgraf geç kalmış. Arkadaşımız Hasib 
Bey Heyeti Vekileye havalesini teklif ediyor. 

YASIN B. (Gazianteb) — Efendim, bu, hal
kın bir mümessili tarafından yazılmıştır. Bu 
söylenilen sözleri alâkaları dolayısiyle söyle
mişlerdir ve doğrudan doğruya halkın kendi 
arasından intihabettiği bir mümessil tarafından 
gönderiliyor. Her halde çok rica ederim, bu tel
grafı tasviben havale buyurunuz ki, Heyeti 
Murahhasaya gitsin. 

RElS — Yasin Bey bendenizin söylediğin
den başka bir şey söylemedi. Kendilerinin tev
di ettikleri ahali tarafından verilen bir mazba
tadır. Okundu, tabiî evvelki telgraflar hakkın
da yapılan hepinizin hatırmdadır. Bunu da tıp
kı diğerleri gibi Hariciye Vekâletine gönderi
riz, Sulh Heyetine tebliğ ederler. (Muvafık, 
sesleri) 

7. — MUHTELİF EVRAK 

1. — Abdülmecid Hazretlerinin Makamı Hi
lâfete intihaplarından dolayı muhtelif mahaller
den mevrut tebrik telgrafları 

RElS — Efendim. Tecdidi Hilâfet dolayı
siyle telgraflar var, geldiği yerleri okuyalım : 

Karahisar Mutasarrıfı Ali Rıza Beyden, 
Çivril Müftülüğünden, Antalya Belediye Ri
yasetinden, Mudanya Kaymakamlığından, Pü-fc 

lümür Kakmakamlığmdan, Gemlik Müdafaai 
Hukuk Riyasetinden, izmir'de ivaz Ebunile 
Beyden, Narman Müdafaai Hukuk Riyasetin
den, Rusçuk Ahalii Islâmiyesi namına Cemaati 
Islâmiye Reisi ve rüfekasmdan. 
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Bunlara Diva.ni Riyaset münasip 
csevap verir. 

2. — Trakya'nın tahlisi münasebetiyle mev
rut teşekkür telgrafları 

REÎS — Edirne, Kırkkilise, Tekirdağı, Ke
şan, Uzunköprü ve Gelibolu'nun istihlâsı müna
sebetiyle mevrut telgraflar vardır, onlara da 
Divanı Riyasetçe münasip cevap verilir. 

3. — Evkaf bütçesinin iade edilmesine dair 
Şer'iye ve Evkaf Vekâleti tezkeresi 

REÎS — Evkaf bütçesinin bâzı nevakısmm 
ikmali zımnında iadesine dair Şer'iye ve Evkaf 
Vekâleti tezkeresi vardır. Okunacak... 

HASÎB B. (Maraş) — Şer'iye Vekili Bey
efendiden istirham ediyoruz; Evkaf bütçesini 
bir an evvel iade buyursun... 

REÎS — Rica ederim, iadesine dair karar 
vermedik. 

HASÎB B. (Maraş) — ladesine karar veril
mez. 

REÎS — Doğu verilmez, Meclisten sorulur. 
HASÎB B. (Maraş) — Bizim memleketteki 

camiler haraboldu. Yapamıyoruz. Hiç olmazsa 
bir iki cami yapacak para alalım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Senei haliye Evkaf bütçesinin bâzı nevakı-

# sının ikmali icabettiğinden aynen iadesine mü
saade buyurulması mâruzdur, efendim. 

28 Teşrinisani 1338 
Umuru Şer'iye ve 

Evkaf Vekili 
Vehbi , 

REÎS — Bâzı nevakısmı ikmal için iadesini 
talebediyor, veriyoruz. 

3. — TEKLİFLER 

1. — Muş Mebusu Abdülgani Beyin, Usulü 
Muhakematı Cezaiye Kanununun tadili hakkın
da kanun teklifi (2/607) 

REÎS — Usulü Muhakematı Cezaiye hak
kında Muş Mebusu Abdülgani Beyin teklifi 
kanunisi var, Lâyiha Encümenine gönderiyo
ruz. 

2. — Erzurum Mebusu Salih Efendinin mu
hacirlere verilen arazi hakkında kanun teklifi 
(2/606) 
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REİS — Muhacirin hakkında Erzurum Me

busu Salih Efendinin teklifi kanunisi vardır, 
Lâyiha Encümenine havale ediyoruz. 

3. — Kırşehir Mebusu Yahya Galib Beyin, 
Meclis bütçesinin harcırah maddesine tahsisat 
ilâvesine dair kanun teklifi (2/606 Mükerrer) 

REİS — Meclis muhasebesi bütçesine tahsi
sat ilâvesine dair Tetkiki Hesabat Komisyonu 
Reisi Yahya Galib Bey ve rüfekasınm bir tezke
resi vardır. Teklifi kanuni şeklinde gönderirsek 
Lâyiha Encümenine gitmesi lâzımdır. Divanı 
Riyasetçe doğrudan doğruya Muvazene Encüme
ninden isteriz. 

4. — Saruhan Mebusu Avni Beyin, Patrik
hanelere verilen imtiyazatın ref'i hakkında ka
nun teklifi (2/605) 

REİS — Evvelce verilen bâzı imtiyazatın 
lağvı hakkında Saruhan Mebusu Avni Beyin 
teklifi kanunisi vardır. Lâyiha Encümenine ha
vale ediyoruz. 

8. — MAZBATALAR 
1. — Gazianteb Mebusu Ali Cenanı Beyin, 

Aşarın tarzı cibayeti hakkında kanun teklifi ve 
Lâyiha Encümeni mazbatası (2/595) 

REİS — Aşarın sureti idare ve cibayeti hak
kındaki teklife dair layiha Encümeni mazbatası 
var. Kavanini Maliye Encümenine gönderiyoruz. 

2. — Gene Mebusu Hamdi Beyin, Çapakçur 
namının tebdiline dair kanun teklifi ve Lâyiha 
Encümeni mazbatası (2/602) 

REÎS — Çapakçur kazası unvanının tebdili 
hakkındaki teklifin şayanı müzakere olduğuna 
dair Lâyiha Encümeni mazbatası var. Dahiliye 
Encümenine tevdi ediyoruz. 

3. — Bursa Mebusu Operatör Emin Beyin, 
Şûrayı Devlet teşküi hakkında kanun teklifi ve 
Lâyiha Encümeni mazbatası (2/596) 

REÎS — Şûrayı Devlet teşkili hakkındaki 
teklifin şayanı müzakere olmadığına dair Lâyiha 
Encümeni mazbatası var, ruznameye alıyoruz. 

4. — Ergani Mebusu Sırrı Bey ve rüfekası-
nın, Ergani bakır madeni imtiyazının feshi hak
kındaki kânun teklifi ve Lâyiha Encümeni maz
batası (2/598) 
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RElS — Ergani Bakır Madeni imtiyazı hak

kındaki teklifin Heyeti Vekile Riyasetine tevdiine 
dair Lâyiha Encümeni mazbatası var. Heyeti 
Vekile Riyasetine gönderiyoruz. 

5. — Müdafaai Milliye Vekaletinin Üsera 
Dairesi Şubesi Müdürü hakkındaki evraka dair 
İstida Encümeni mazbatası 

REİS — Müdafaai Milliye Vekâleti Sıhhiye 
Dairesi Üsera Şubesi Müdürü hakkındaki evra
kın Müdafaai Milliye Encümenine tevdiine dair 
istida Encümeni mazbatası var. Müdafaai Milli
ye Encümenine gönderiyoruz. 

6. — Tiflis'te Azarbeycan, Ermenistan, Gür
cistan ve Rus Sovyet Murahhaslariyle akdedilen 
Muaveneti Mütekabile, Konsolosluk, Demiryolları 
ve Posta ve Telgraf mukavelenamelerinin tasdi
kine dair dört kanun lâyihası ve Hariciye Encü
meni mazbataları 

REÎS — Tiflis'te akit ve inızsa olunan Muka-
velâtı Muhtelife hakkında Hariciye Encümeni 
mazbatası var. Ruznamei müzakerata alıyoruz. 

7. — Ergani Hapsanesinde mahpus bulunan 
Kiryakooğlu t stil hakkında. Adliye Encümeni 
mazbatası 

REÎS — Ergani Hapsanesinde mahpus Kir
yakooğlu îstil imzalı af talebinin reddine dair 
Adliye Encümeni mazbatası var. Ruznameye alı
yoruz. 

8. — İstiklâl Madalyası Kanununun tefsirine 
dair İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti tezkeresi ve 
Müdafaai Milliye Encümeni mazbatası 

REİS — İstiklâl Madalyası Kanununun meb
dei meriyeti hakkında Müdafaai Milliye Encüme
ninin tefsir mazbatası var, onu da ruznameye alı
yoruz. 

9. — Elviyei Selâse'deki arazinin tahririyle 
senedata raptına dair kanun lâyihası ve kavanini 
Maliye ve Muvazenei Maliye encümenleri maz
bataları 

REİS — Elviyei Selâse'deki arazinin tahrir 
ve senedata raptı hakkındaki teklife dair Muva
zenei Maliye Encümeni mazbatası ve işbu mazba
tanın 13 Kânunuevvel 1338 Çarşamba ruznamesi
ne ithaline dair Batum Mebusu Fevzi Efendi ile 
yirmiyi mütecaviz rüfekasının takriri var. Tali-
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minen bir buçuk hafta sonraki, ruznameye alına
cak. Bu Nizamnamei Dahiliye gayet muvafık 
bir tekliftir. Arzu buyurulursa reyinize vaz'ede
yim. 

13 Kânunevvel Çarşamba ruznamesinde Elvi-
: ei Selâse'deki arazinin tahrir ve senedata raptı 
hakkındaki Muvazenei Maliye Encümeninin maz
batasının müzakeresini kabul edenler lütfen elle-
ımi kaldırsın. Kabul edilmiştir.efendim. 

10. — Büyük Millet Meclisi İdare Memuru 
Sivas Mebusu Emîr Paşa ile Rasim Beyin Meclis 
bütçesinin harcırah maddesine yirmi beş bin lira 
ilâvesine dair kanun teklifi ve Muvazenei Maliye 
Encümeni mazbatası 

REİS — Meclis bütçesi harcırah maddesine 
tahsisatı munzamma ilâvesine dair teklife müta-
allik Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası var. 
Ruznameye alıyoruz. 6 

11. — Şûrayı Evkaf teşkilâtına dair Nizam
namenin dördüncü maddesinin tadili hakkında 
kanun lâyihası ve Şer'iye ve Evkaf Encümeni 
mazbatası 

REİS — Şûrayı Evkaf Nizamnamesinin dör
düncü maddesinin tadili hakkındaki teklife müta-
allik Şer'iye ve Evkaf Encümeni mazbatası var. 
Ruznameye alıyoruz. 

12. — İstanbul ve mülhakatında tahakkuk et
tirilmiş olan Müsakkafat, Temettü ve Temaşa ver
gilerine dair kanun lâyihası ve Muvazenei Maliye 
Encümeni mazbatası 

REİS — İstanbul müessesat ve devam vari
datının sureti cibayeti hakkında Muvazenei Ma
liye Encümeni mazbatası var. Ruznameye alıyo
ruz. 

13. — Mirî ormanlardan kat'edilen Eşcar Res
mine dair kanun lâyihası ve Dahiliye Encümeni 
mazbatası 

REİS — Elviyei Selâse'deki mirî ormanların 
usulü idaresine mütaallik teklife dair Dahiliye 
Encümeni mazbatası var. -Ruznameye alıyoruz. 

14. — Antalya Belediye Reisi Akif Beye dair 
İstida Encümeninin ikinci mazbatası 

REİS — Antalya Belediye Reisi Akif Beye 
dair İstida Encümeninin ikinci mazbatası var. 
Bunları da ruznameye alıyoruz. 
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Efendim bugünkü ruznamede malûmuâliniz 

Maliye Vekili Beyden istizah var, onun aka
binde Memaliki MüstaMasaya dair kanunların 
müzakeresine geçeceğiz. Yalnız dünkü İçtimaa 
tahsis edilmiş olduğu için evvelki îotimadan 
kalmış iki Divan Kâtibi intihabı meselesi var
dır. Dün mevzuubahsedemedik, iki Divan Kâ
tibi Vekili intihabı yapalım. Arzu ederseniz 
şimdi. (Cumartesi, başka gün sesleri) Bu in
tihanı müsaade buyurursanız ikinci celse niha
yetinde yapalım. (Gürültüler) 

SALİH Ef. (Erzurum) — Reis Bey memle
ketin her tarafını tifüs sarmıştır. 

REİS — Rica ederim böyle usuller yoktur. 
Bir takrirle müracaat edersiniz. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Vardır. Rica ede
rim, beyefendi. Siz bu sözü söyletmek istemi
yorsunuz. 'Efendim evvelki gün yakalanan ka
yın biraderim kırk paralık bir tüp için bugün 
öldü. Ne yapacağız 9 Memleketin İrer tarafını 
tifüs sarmıştır. 

REİS —• Rica ederim Salih Efendi, «bir sual 
takriri verirsiniz. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Zaten böylesiniz, 
siz bugünün adamı değilsiniz. 

REİS — Bendeniz Nizamname ahkâmından 
bahsediyorum. Siz beni muaheze ediyorsunuz. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Ben de Nizamna
me ahkâmınca 'diyorum ki... ' 

REİS — Muahezede devam ediyorsunuz be
yefendi, ben Nizamnameden bahsediyorum. 

•SALİH Ef. (Erzurum) — Efendim bende
niz de Nizamnameden hariç ibir şey yapmıyorum. 

HAŞÎM B. (Çorum) — Kayın .biraderinin 
vefatından müteessir olduğundan dolayı mu-
vazenei muhafaza edemiyor. 

2. — Karahisarı Sahib Mebusu Mehmıd ŞüJc 
rü Beyin, Hazineyi zarara sokan Reji Müdürü 
Umumisi Midhat Bey hakkında Maliye Vekale
tinden istizah takriri 

Riyaseti Celileye 

Hazineyi dört yüz bin lira ızrar eden Reji 
Müdürü Umumisi Midhat Beyin azlini gazeteler
de okudum. Mumaileyh hakkındaki takibata azil 
ile mi iktifa edilecektir? Dört yüz bin liranın taz
mini için ne yapılmıştır? Midhat Bey niçin tahtı 
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muhakemeye alınmamıştır? Bu cihetleri Maliye 
Vekâletinden istizah eylerim. 

14 Ağustos 1338 
Karahisarı Sahib Melbusu 

Mehmed Şükrü 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (Gü-
müşane) — 1337 senesinde Maliye Vekâletinden 
Reji Müdüriyeti Umumiyesine bir emir tebliğ 
ediliyordu. Bunda deniliyordu ki; emvali metru-
keden olan, yani tagayyübeden eşhasa ait tütünleri 
üzerinden işarı âhara kadar ferağ muamelesi yap
mayın. 

HACI ŞÜKRÜ B. (Diyarhekir) — Satış mu
amelesi. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (De
vamla) — Evet efendim, 24 Kânunusani 1338 ta
rihli yine Maliye Vekâletinden Reji Müdüriyeti
ne yazılan uzun bir şifrenin beş numaralı bir 
fıkrasında deniliyor ki: İlişiği olan tütünler hak
kında yapılacak muamele bilâhara bildirilecek
tir, ilâmat hükümleri mütesna olmak üzere mâa
dası hakkında muamelenin kemakân memnuiyeti 
idame edilecektir, ikinci defa yine o şifrenin bir 
fıkrasında deniliyor ki: Mahkeme kararma rap
tedilip de kesbi katiyet eden ilâm ahkâmı icra 
edilsin, diğerleri hakkında kemakân memnuiyet 
ipka edilmiştir. Tagayyübeden eşhasa ait muame
le Bafra'da Demitoğulları namiyle kolektif bir 
şirkete ait tütünler mevcut, şürekâdan birisi fi
rar ediyor, Bünyan dağındaki eşkiyaya iltihak 
ediyor. Diğer birisi Samsun'dan dâhile nakledi
len kafilelerden firar ederek İstanbul'a gidiyor. 
İstanbul'da şirket namına bir vekâletname tan
zim ediyor Tüccardan Nemlizade Midhat Beye bu 
vekâletnameyi veriyor, Bafra'da bulunan bu şir
kete ait tütünlerin satılmasına Samsunlu tüccar 
vekili Midhat Beyi tevkil ediyor. Midhat Bey 
Samsun'da Reji İdaresine müracaat ediyor, tü
tünleri satacağını ve muamelei lâzimenin ifa edil
mesini teklif ediyor. Reji Bafra Müdüriyetiyle 
Samsun Başmüdüriyeti arasında ve Samsun Baş
müdürü ile Samsun'da bulunan Müdüriyeti Umu
miye arasında bâzı 'muhabere cereyan ediyor. 
Binnetice bu tütünler üzerine muamelei lâzime 
icra olunuyor. (Ne gibi sesleri) 

Yani tütünlerin satılmasına müsaade ediliyor. 
Fakat Reji Müdüriyeti Umumiyesi daha muame
lei ferağiyeye müsaade etmezden evvel Maliye Ve
kâletine bir şifre yazıyor, şifrede diyor k:: Vekil, 
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reji idaresini protesto ediyor^ Buradaki istinaf müd
deiumumisi ve mahkeme reisiyle görüştüm ve mü
talâalarını aldım. Onlar diyorlar ki : Elde bulu
nan bir vekâletnameye karşı - mademki elde bir 
vekâletname mevcuttur - siz vekâletnameyi ifa et
mezseniz hakikaten iş mahkemeye aksederse re
ji mesul olur. Vekâletnamenin mahiyetini tetkik 
etmek lâzımgelir ki 'bu vekâletname bittabi dos-
yasiyle reji idaresinde bulunuyor. Mâlûmuâlüeri 
kollektif olan şirketlerde şürekâdan birinin vefa-
tiyle şirket zaten münfesihtir. Artık diğer şürekâ 
şirket namına hareket edemez. Berhayat oldukla
rı müddetçe şirket namına şürekâdan her hangi 
birisi ifayı muameleye mezundur. Şirkette bulu
nan şürekâdan birinin öldüğünü Bafra Kaymaka
mı Bafra Reji Müdüriyetine resmen tebliğ ediyor. 
Mahkeme reisi belki bundan haberdardı ve belki 
de değildi. Zannediyorum bu mütalâa bir müta-
lâai tahririye değildir. (Teviliye, sesleri) 

Reji Müdüriyeti Umumiyesinden vekâlete ya
zılan şifrede deniliyor ki, üç güne kadar buna 
müsaade etmezseniz muameleyi yapacağız. Hal
buki postamızın hali malûmdur. Bu şifre geçen 
sene Şubatının on beşinde yazılıyor. Yirmisinde 
Maliye Vekâletine geliyor ve o zaman da muame-
lei ferağiye yapılmış bulunuyordu. Üç gün zar
fında cevap verilmediği için muamelei ferağiye 
yapılıyor. Memnuiyet emri ve onu tekiden ikin
ci defa yazılan uzun şifrenin beşinci fıkrası; 
memnuiyeti ipka ve muamelesi yapılmasın di
yordu. Tütünler üzerine muamelei ferağiye yapıl
dıktan sonra Bafra Reji İdaresi işe müdahale et
mek istiyor. Rejinin tahtı temhirinde emvali 
metruke de bulunuyor. Malmüdürü ben bunları 
Maliye Vekâletinden emir olmadıkça veremem 
diyor, fakat mal müdürünün bu müdahalesi işe 
mâni olamıyor, reji meseleyi şiddetle takibediyor, 
vekâlet meseleden tamamiyle haberi olmadan tü
tünler teslim ediliyor. Derhal aynı günde Ameri
ka Kumpanyasına da satılıyor. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — 
Evvelce mürettep. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (De
vamla) — Vekil olan tüccardan M cihat Bey 
hem tütünleri satmaya memur oluyor, hem ken
di üzerine alıyor, yani hem müşteri hem bayi 
oluyor. Bu da tabiî nazarı dikkate alınacak bir 
muamele idi ve ahiren de tütünleri Amerika 
Şirketine devrediyor. Tütünlerin miktarı 4 250 
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denk olmak üzere 24 780 batmandır. Amerika 
Şirketine on sekiz liradan devredilmiştir. .Ame
rikan Şirketime satılan miktarın yekûn kıy
meti ve bedelinin yekûnu 446 540 liradır. 18 
Lraya batmanı tutarı 446 540 11 Iradır. O sırada 
Dahiliye Vekili Beyefendi... (Gürültüler), (din-
ltyeLm efenrim sesleri) 

Dahiliye Vekili Beyefendi Pontüs mesailini 
takip için Samsun'da bulunuyor ve bu mesele 
üzerine memlekette birtakım dedikodular işi
tiyor ve bunu Maliye Vekâletine uzun bir tel-
grafname ile haber veriyor. Maliye Vekâleti 
deraal müfettişlerine emir veıtiyor. MaLye mü
fettişleri gidip bu meseleyi teftiş ediyorlar. 
Bendeniz Maliye Vekâletini!] deruhde ettik
ten birkaç gün sonra teftiş raporu geldi, tetkik 
ettim. Okuduktan sonra Hukuk MüşavirLk Da
iresine verdim Oradan Hukuk Müşavirliğinden 
aldığım mütalâai kanuniye üzerine Bafra Reji 
Müdürünün, Bafra Reji Ambar Müdürünün ve 
Reji Başmüdürlerinin idareten azillerine der
hal emir verdim. Müdüriyeti Umum.yeye bunu 
tebliğ ettim ve teftişin tahktka kalbedilmesi 
için bir tahkik memuru gönderilmesini düşün
düm. Müdüriyeti Umumiye; ferağ muamelesi
nin doğrudan doğruya Samsun Başmüdüriyeti 
tarafından yapılmadığını Bafra Reji Müdüri-
yetince, Müdüriyeti Umumiyece ver.len emre 
istinaden yapılmış olduğunu Maliye Vekâletine 
yazdı. Bu cevabı aldıktan sonra da Müdürü Umu
minin idareten azlini Heyetti Vekile R.yasetine 
yazdım ve kararnameyi imza etLm. 

HACI ŞÜRKÜ B. (Diyarbekir) 
müdürü iade ettiniz mi? 

öteki 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. — 
Hayır, muamele henüz tahkikata k.lbolunma
mış, teftiş mahiyetinde olduğu i ç n başka mua
mele yapılamazdı. Yalnız idareten azletmek ve 
evrakı teftişiyeyi evrakı tahkikiye şekLne kal-
betmek için mahalline bir tahkik memuru gön
dermek lâzımgelirdi. Işde Reji Müdürü Umu
misi de alâkadar olduğu için tahkikata yine bir 
müdürü umuminin memur edilmesi lâzımgeli-
yo^du. Çünkü mevkian ondan daha küçük olan 
memuru gönderemezdim. Muhasebatı Umumiye 
Müdürü Umumisini gönderdim. Yanma bir de 
maliye müfettişi tefrik ettim. O sn ada Sam
sun'da tekâlifi milliyeden tütün meselesi tahad-
düs etmişti, Hem tütüne ait tekâlifi milLye 

— 133 



t : 148 30. i: 
idlerini takibetmek ve hem de bu tahkikat ve 
teftişatı ifa etmek üzere Fuad Bey oraya gitti. 
Fuad Beyin yaptığı tahkikat aşağı - yukarı tef- ' 
tişte elde edilen netayicin hemen aynı gibidir. 
Fezlekesini tanzim etti. Fuad Bey, bendeniz iz
mir'e hareket etmezden üç dört gün evvel 
Samsun'dan hareket etmişti. Ben İzmir'e git
miştim. Fezlekeyi ve evrakı tahkikiyeyi vekâ
lete vermiş, vekâlet vekili olan zat mademki 
tahkikatı birlikte yaptınız, fezlekeyi de müşte
reken imza etmemiz lâzımgelir demiş. Samsun'da 
bulunan maliye müfettişi buraya celbedip 
uzunuzadıya harcırah vermemek için fezlekeyi 
oraya göndermişler, İmza edilsin gelsin diye. 
Malûmuâliniz idarei merkeziye memurini hak
kında icra kılınan tahkikat neticesinde lüzumu 
muhakeme veya meni muhakeme kararını ita et
mek, Memurin Muhakemat Encümenine ait va-
zaiftendn'. Zannederim bu encümen istifa et
miştir. Ve henüz Heyeti Celilenizden de intihap 
yapılmadı. Bu evrakı heyetiyle Memurin Mu
hakemat Encümenine tevdi edeceğiz. 

HACI ŞÜKRÜ B. (Diyarbekir) — En
cümene ne vakit tevdi ettiniz beyefendi? 

MALÎYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. 
(Grümüşane) — Bu evrakı henüz tevdi etmedik. . 
Tevdi edeceğiz. Meni muhakeme de olsa, za
ten karan Memurin Muhakemat Encümeninin 
vermesi lâzımgelir. İşte bir defa bendenizin 
görÜTİme göre vekâletin emvali metruke tü
tünleri üzerine şimdilik ferağ muamelesi ya
pılmaması emri telgraf isine ve onu tekiden ya
zılan ikinci emre karşı Dimitoğulları Şirketi 
namınr, hareket eden vekâletnameyi haizim id
diasında bulunan vekil ki, hakikatte o vekâlet
namenin hükmü kanunisi kalmadığını iddia et
tim. Şürekânın birinin vefatiyle şirket kal
madı ve şirket namına hareket eden zatın «Pro
testo ederim, hakkında ikamei dâva ederim» 
tehdidine karşı Reji âtiyen bir zarar ve ziya
na uğramamak mülâhazasiyle vekâletin emrine 
rağmen, bir muamele yapmıştır. Bu. muamelenin 
neticesi olarak Hazine dört yüz *kırk .altı bin i 
küsur lira zarar etmiştir. Bittabi bu memurun j 
ilk tedbir olmak üzere idareten azli lâzımdı* ! 

* i 
Ben do bunu yaptım. j 

İkinci kısmı cürmü kanuni var mıdır? Yok ! 
s 

mudur? Cürüm olduğu takdirde hulâsası olan j 
fezlekeyi bittetkik onu takdir etmek Muhake- i 
mat Encümenine ait vazaifdendir. i 
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Şükrü Beyefendi istizah takrirlerinde bu

yuruyorlar ki; neden mahkemeye verilmedi? 
Malûmuâlileri bir memuru mahkemeye tevdi et
in ek için birtakım usul ve nizamat vardır. Bun
ları ifa ve ikmal etmek mecburiyetindeyiz. Hu
susiyle bir müdüriyeti umumiyeye taallûk eden 
bir işin tahkikatı için arz ettiğim gibi yine bir 
müdürü umumi göndermek lüzumu ve o sırada 
zaten Maliye Vekâletinde Müdürü Umumi ola
rak bulunan. Rüsumat Müdürü Umumisinin bu
rada bulunmaması, Düyunu Umumiye Müdürü 
Ummisinin ki, ahiren sinni nizamiyi ikmalinden 
dolayı tekaüdedilen Enver Beyin hasta olarak 
evinde yatması ve yalnız Muhasebatı Umumiye 
Müdüründen başka müdürü umumi olmaması... 

LÛTFÎ B. (Malatya) — Maliye müfettişini 
neye göndermediniz? 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ : B. 
— Maliye müfettişleri müdürü umumi derece
sinde değildir.'Nizam atın her tarafına riayet et
mek mecburiyetindeyiz. Onun için elde bulu
nan bir müdürü, umumi, göndermeyi ve aynı 
zamanda bu müdürü, umumiyi gönderirken mil
yonlara baliğ olan tekâlifi milliye tütün mese
lesini de gördürmek ve o vazifeyi de ifa ettir
mek zaruretinde olan Maliye Vekâleti «bu iş dur
sun da bu tahsisatı bir an evvel bitiriniz» diye
mezdi ve Fuad Bey davet ettikten sonra henüz 
fezleke ve evrakı tahkikiyeyi ben almadan İzmir'e 
gittim. Maliye Vekâleti Vekili olan zat da bihak
kın söylemiştir ki, mademki tahkikata Müdürü 
Umumi ile beraber müfettiş de iştirak etmiştir, 
onun da fezlekeyi imza etmesi lâzımgelirdi. Bu 
suretle evrakın tekrar Samsun'a berayı imza 
gönderilmesi zamanın geçmesine sebebolmuştur. 
Yoksrı Malİ37e Vekâleti ilk dakikadan, bu mesele 
hadis olup Vekâlete intikal ettiği günden itibaren 
kemali süratle, katiyetle ve ciddiyetle vazifesini 
yapmıştır. Bundan sonrası Memurin Muhakemat 
Encümenine aittir. Takdir yine onlarındır. 

REİS — Hitam buldu mu efendim? 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. — 
Başka izahatım yoktur, tcabeden yerlere de da
ha cevap veririm. 

REİS — Üç arkadaş sual soracak. 
LÜTFİ B. (Malatya) — Bu zararın temin ve 

tazmini için Vekâlet bir tedbir ittihaz etmiş mi
dir? İkincisi; tütünler bu şirkete ne suretle mal 
edilmiştir ve vahidi kıyası olarak batman mı itti-
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haz edilmiş ki, beher batmanı diyorsunuz? Ve 
beher batmanı sekiz liraya niye verilmiştir? Bilâ-
hara şirket beher batmanı ne suretle on sekiz lira
ya vermiştir? 

MALİYE VEKlLÎ HASAN FEHMÎ B. — 
Efendim; zarar ve ziyanın tazmin ve telâfisi için 
m'alûmuâliniz ferağ muamelesini ve bu işteki me
suliyetin derecesini netice itibariyle Tetkiki Mu-
hakemat Encümeni veya ondan sonra mahkeme 
ne suretle takdir edecek bilmiyorum. Vekâlet 
hangf daireden ve kimden zarar ve ziyanı tahtı 
temine alabilirdi? 

LÜTFİ B. (Malatya) — Elbette icra ettğii 
tahkikata göre olacak; 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. — 
Efendim; evvelâ bu tütünler derhal Amerika şir
ketine teslim edilmiş.. Arada vekil olan zat da 
hem satmaya ve hem de almaya vekil. Yani doğ
rudan doğruya reji ambarından almış ve şirket 
ambar1 na devredilmiştir ve muamelei devriyesi 
yapıldıktan sonra Maliye Vekâleti haberdar ol
muş, teftiş başlamış, bendeniz Vekâlete geldiğim 
zaman teftiş lâyihası üzerine muamele Şubatta 
başlıyor. Geçen senenin Şubatında, yani yeni 
çevrilecek şekil ve vaziyetten çıkmış ve o vakit-
ki, vekil dahi yapamazdı. 

LÜTFl B. (Malatya) — Müsebbiplerin em
valine müracaat etmeli. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. — 
Müsebbiplerin emvaline müracaat edilir, mü
sebbip varsa ve eğer cürüm varsa mahkeme ka
rar verdikten sonra onun da icabı yapılabilir. 

LÛTFl B. (Malatya) — Bir tedbiri ihtiyati 
olarak evvelce yapılmaz mı idi? 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. — 
Batman meselesine gelince : Bu tütünler. Kaça 
alınmış, kaça satılmış? Bu Dimitoğulları Şirketi 
namına İstanbul'da vekâletnameyi veren şüre
kâdan biri, vekil ettiği adama kaça sattı? Bun
dan haberdar değilim. Evrakı tahkikiyede buna 
dair bir kayıt yoktur. Yalnız şifahen hususi ma
hiyette aldığım malûmata göre; sekiz liraya alın
mış, on sekiz liraya Amerikan Şirketine devre
dilmiş. Fakat, bunlar tabiî havai sözdür. İstan
bul'daki Dimitoğulları namına vekâlet yapan bu 
adam, vekâletnameyi veren adama malı kaça 
devrettiğini bilmiyoruz. Yalnız muhakkak olan 

bir şey varsa; bu tütünleri alan adam kendi na
mına aldıktan sonra on sekiz liradan Amerikan 
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Şirketine devretmiş ve tütünün kıymeti hakikı-
yesi olan on sekiz lira olarak tahakkuk etmiş za
ten Samsun ve Bafra mallarının birinci nevi 
olan kısmı on altı, on sekiz, yirmiye kadar gide
bilir. Fiyat vasatisi de budur. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Efen 
dim, bu gibi eşhasa ait her hangi emvalin ida
resi, Emvali Metruke Kanunu mucibince Hükü
mete aittir*. O kanun mucibince İstanbul'da ya
pılan vekâletname muteber değildir. Böyle İs
tanbul'dan gelen vejkâletnameye itibar edilmiye-
rek mukavelât muharrirliğinin bunu keenlemye-
kün addetmesi iktiza ederken acaba vekâletna
menin tarihi Emvali metrukenin tasarrufu hak
kındaki Kanunun tarihinden evvel olduğu için 
mi buna itibar edilmiş? 

MALİYE VEKlLL HASAN FEHMİ B. — 
O zaman Emvali Metruke Kanunu henüz Mec
lisi Âlinizde olup kesbi kanuniyet etmemişti. 
Yalnız meselede vekâletnamenin, mahiyeti hu-
kukiyesinin bozuk olmasının illeti, şirketi teşkil 
eden şürekâdan birinin Bünyan Dağındaki eş-
kiya meyanmda bulunması ve ikinci şerikin 
vefat ettiği Hükümeti mülkiye tarafından reji
ye tezkerei mahsusa ile tebliğ edilmesi, üçün
cüsü hali şakavette olup Devlete karşı silâh is
timal eden Pontüs eşkiyasma ait emval üzerine 
Mecliste müzakere cereyan ederken^ Maliye Ve
kâleti tarafından ihtiyat olmak üzere tagay-
yübetmiş olan eşhasa ait tütünler üzerine mua
melei feragiye yapmayınız demesine rağmen 
muamele yapılması... 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Şu hal
de vekâletnameden, vekâletnameyi nazarı iti
bara almaktan ziyade Maliye Vekâletinin Mü
dürü Umumiyi, metruk emvalin şu suretle ziya
ma sebeb vermesinden muaheze etmiş olduğu 
anlaşılıyor. 

ŞEVKET B. (Bayezid) — Gerçi bizde mesu
liyet yoktur. Âtiyen mesul olacaklar mükellef 
midir, değil midir? 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. — 
MalûmuâJiniz her dairede mükeffel memurlarla 
gayrimükeffel memurları usul ve nizamat tâ
yin etmiştir. Müdürler mükeffel değildir. 
Başmüdürler mükeffel değildir. 

Yalnız reji usulüne ait eski şirketin Duren
diştik Sandığı bir de Kefalet Sandığı vardır. Fa
kat bu Kefalet Sandığı; muhasebeciler, ambar 
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memurlukları içindir, yoksa idare adamları kefa
lete tâbi değildir. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) 
— Muhterem arkadaşlar, Maliye Vekili Beyefen
dinin izahatı anlaş İdi. Bendeniz meseleyi daha 
ziyade teşrih edecek değilim. Çünkü vakayı 
Maliye Vekili Beyefendi olduğu gibi izah bu
yurdular. Yalnız şayanı teemmül olan ye Meclisi 
Âlinizin ehemmiyetle takibetmesi lâzımgelen bir 
nokta üzerinde tevakkuf etmek istiyorum. Ma-
lûmuâlileridir ki 16 Mart'ta İstanbul'un işgali 
üzerine İstanbul Hükümetince akdedilecek bil
ûmum muahedat ve mukavelâtı Heyeti Celileniz 
esasından kal' ve kat etmiştir. Vekil Beyefendinin 
izah buyurdukları gibi, şirketlerin birisi hali şe
kavette Hükümete karşı istimali silâh etmiştir. 
Diğer birisi teb'id edildiği mahalde vefat etmiş 
bulunuyor. Diğer üçüncüsü İstanbul 'a firar eden 
veyahut firar ettirilen bir şahıstır ki bunun ta
raf ndan çekilen bir protesto ile tütünler teslim 
ediliyor. Hukukta malûmatı olan arkadaşların 
pekâlâ bilirler ki protestonun mahiyeti hukuki-
yesi zarar ve ziyanı temin etmek için usulüne tev
fikan çekilen bir ihtarnameden ibarettir. Hal
buki burada bu protestonun bir kıymeti huku-
kiyesi yoktur. Kıymeti hukukiyesi olmıyan bu pro
testo ile tütünlerin teslimi cihetine gitmek ve ay
nı zamanda mahkeme reisi ve müddeiiumumi ile 
görüştüm, verilmek mecburiyeti olduğunu ve me
suliyeti bulunduğunu beyan etti, yollu iltizamkâ-
rane mütalâatta bulunmasının saikı üzerinde 
hepinizin nazarı dikkatinizi celbederim. Efendi
ler! Ben zannediyorum ki hukuk ile iştigal eden 
ve az - çok hukuka aşma olan bir müddeiiumumi 
veya bir ceza reisi, bir hukuk müntesibi protes
to üzerine böyle bir muamelenin yapılmasını 
tecviz etsin ve mesul edileceğini söylesin. Bunu 
tasavvur edemiyorum. Demincek de arz ettiğim 
gibi, protesto mucibince yapılmış bir mukavele 
ve bir taahhüt üzerine ve taahhüdün vakit ve 
zamaniyle yapılmadığından dolayı Kâtibi Adillik 
vasıtasiyle çekilen bir ihtarnamedir. Onun mahi
yeti zarar vejriyanı temin etmek içindir. İndel-
muhakeme mahkemece bir hüküm ısdar edilmedik
çe tütünlerin teslim edilmemesi hakkında daha 
evvel Maliye Vekâletinin, bihakkin nazarı dik
katlerini celbetmiş bulunmasına ve bu hususta 
emri katî verilmiş olmasına rağmen tütünlerin. 
teslim edilmesi muhakkak tütünlerde bir iştirakin 
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veyahut mühimce bir pranın icrayı faaliyet et
mesinden münbais olduğuna kaani olmamak ka
bil değildir. Bu hususta Samsun'da çıkan Mü-
dâfaai Hukuk Cemiyetinin naşiri efkârı olan 
(Hayat) gazetesi 19 Temmuz 1338 tarihnde Ha
zine nasıl ızrar edildi diye Büyük Millet 
Melisine hitaben bir makale yazıyor ki is-
tizahımm saikı da budur, bu makaleyi oku
duktan sonra istizaha mecbur oldum. Bü
yük Millet Meclisinin âciz bir âzası ol
mak hasebiyle bu makaleyi okuduktan sonra 
bu hususta lakayt kalmanın cidden tarih kar
şısında büyük bir mesuliyeti müstevcibolduğu ka
naatiyle bu takriri vermişimdir. Burada pek 
acı olarak beyan edilmiştir ki o da, Maliye Ve
kâletince böyle bir emir verildiği halde ve Da
hiliye Vekili Beyefendinin de orada bulundu-
j|u bir zamanda tütünlerin yani servetin ana
vatanda 'kalmamak suretiyle her yerde olduğu 
gibi deniz aşırı yerlere gitmesidir. Efendiler 
pekâlâ biliyorsunuz ki : Suiistimalât dolayi'siy-
le bu dört yüz bin küsur lira denizaşırı gitmiş
tir. Bu memlekete hir daha girmemek üzere 
çıkmıştır. Bn, noktadan çok müteessifim. Bu 
para bu memlekette kalsaydı memleketin bel
ki bir yarasına merhem olmalk itibariyle yalnız 
bir suiistimal mahiyetinde olabilirdi. Halbuki 
külli zayiat olmuştur. Her yerde olduğu gibi 
'büyük bir zayiat karşısındayız. Sonra Maliye 
Ve'kili Beyefendi buyurdular ki, Bafra Malmü
dürü tütünlerin bu suretle transit muamelesi 
yapılmasına mümanaat etmiye çalışmıştır, fa
kat muvaffak olamamıştır. Beyefendi, mâni ola
maması esbaîbını izah buyurmadılar. Malmüdü
rü müdahale ediyor, mâni olmak istiyor da ne
den mâni olamıyor'? Yani ne gibi bir esba'bı 
mücbire ve aynı zamanda ne gi'bi bir esba'bı 
mania malmüdürünü ifayı vazifeden m-enetmiş-
tir? Bunu vekil beyefendiden anlamak istiyo
rum. Maliye Vekâleti işe vâkıf olduktan sonra 
vazifesini yapmıştır. Vermiş oldukları izahatla 
da bu anlaşılmaktadır. Yalnız bir nokta hak
kında bendeniz Maliye Vekâletinin fazla şekil-1 

pere'Stlik ettiğini görüyorum. Efendiler biliyor
sunuz ki Maliye müfettişlerinin salâhiyetleri 
bilûmum defterdarların ve muhasebecilerin 
suiistimal âtını tahkik eder, onları mahkemeye 
sevk eder, tahkikat yapar ve yapmış olduğu 
tahkikat fezlekesi üzerine lüzumu muhakeme 
kararı istihsal edilir. Kendileri bir Maliye mü-
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fettişinin, Reji Müdürü Umumisi hakkında yap
mış olduğu tahkikat neticesinde ve onun fez
lekesi üzerine müdürü umuminin mesuliyetine 
kaani olmuşlar ve kendilerinin azli cihetini 
Heyeti Ve'kileye sevk ettiklerini ve azlettikle
rini söylüyorlar. Çok güzel; Maliye müfettişi
nin o fezlekesi üzerine Midhat Beye usulen ve 
kanunen yapılması icabeden muamele evrakı
nın Encümeni Tetkika sevkı lâzmıgelirdi. Ye
niden bir müdürü umumi göndererek tahkikat 
yapılması icalbetmezdi. Biliyorsunuz ki bilû
mum memurini mülkiye ve adliye hakkındaki 
usul bundan ibarettir. Bir defterdar suiistimal 
yaparsa müfettiş tahkikatını yapar. Bir de 
müdürü umumi gidip de tahkikat yapmaz. 
Defterdarlar hakkında yapılması lâzımgelen 
muamele ne ise müdürü umuminin hakkında 
yapılacak muamele de o idi. Bir müdürü umu
mi tarafından tahkikat yaptırmak şeklini ben
deniz bilmiyorum. Görüyorum ki burada Reji 
Müdürü Umumisi hakkında fazla takyidat ya
pılmıştır. Bunun saikmi de anlıyamıyorum. 
Maliye müfettişinin tahkikatı üzerine derhal 
Bafra ve Samsun Reji müdürleri azlediliyor. 
da, yani onların yaptığı zannedilerek azledili
yor da onların izahatı üzerine müdüriyeti umu-
miyeden tebellüğ ettikleri emir mucibince yap
tıkları anlaşıldığı halde Reji Müdürü Umumi
si hakkında müfettişin raporu mucibince ya
pılması lâzımgelen muamele kısmen yapılıyor. 
Yani azli cihetine gidiliyor. Fakat, onun kıy
meti olan dört yüz bin liranın, yani memleket
ten çıkıp giden ve şu şekle nazaran bir daha 
giremiyecek olan millerin, Devletin yarım mil
yon lirası hakkında hiçbir tedabir ve takyidat 
yapılmıyor, öyle zannediyorum ki Maliye Ve
kili Beyefendi tütünlerin ihracından vakit ve 
zamaniyle malûmattar olsaydı mâni olurlardı. 
Belki bundan vaktiyle malûmattar olamamış
lardır. Ben o kanaatteyim. Onun için o cilhet-
ten muahaze etmiyorum. Şimdi, arz ettiğim gi
bi yarım milyon liraya yakı^ bir paranın taz
mininin temini lâzımdır. Yanı bunun karşılığı 
yoktur ve bu da olduğu gibi olmuş gitmiştir. 
Fakat efendiler. Eğer her adam, her memur 
'böyle yarım milyon zarara karşı bir azille iktifa 
edilecekse doğrusu bu memlekette çok güzel 
bir idare tesis edebilmişizdir. 

YAHYA GALÎB B. (Kırşehir) — Efendim 
Hazinenin dört yüz bin lira zarar ettiğine dair 
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olan beyanattan bir şey anlıyamadım. Maliye 
Vekili Beyefendiye pek 'büyük hürmeti mahsu-
sam vardır. Lütfen bildirirler mi, Reji bugün 
Devletin doğrudan doğruya malı mıdır? Yok
sa bir şirket midir? 

NEBÎL Ef. (Karahisarı Şarki) — Onu he
pimiz biliyoruz. 

YAHYA GALÎB B. (Devamla.) — Arka
daşlar hepiniz biliyorsunuz. Ben bilmiyorum 
Hazine ızrar edilmiş deniliyor. Bir kerre Reji 
benim bildiğime nazaran bir şirkettir Maliye
nin nasıl kendi malı oluyor? 

YUSUF ZIYA B. (Bitlis) — Kendi malı 
değildir. Emvali metrukedir. 

YAHYA GALÎB B. (Devamla) — Müsaade 
buyurun! O ikinci derecede kalıyor. Onu da 
anlatmak isterim. Reji bir şirkettir; Reji şir
ketinin kendisine mahsus bir talimatı vardır. 
Bir nizamnamesi vardır. Maliye Vekâletinin 
emri zatîsi bu nizamnameyi bu kanunu iptal 
ediyor mu? Etmiyor mu? Birinci bu, ikinci, 
emvali menkule ne suretle Hazinenin malı olu
yor? 

YUSUF ZlYA B. (Bitlis) — Metruke... 

YAHYA GALÎB B. (Kırşehir) — Evet em
vali metruke, fakat ne suretle Hazinenin malı 
oluyor? Bir de ucuz ve pahalı satılmak sure
tiyle husule gelen fark Hazineye zarar addo
lunuyor. Ben ifadelerinden şöyle anlıyorum 
ki bendenizin anlamak istediğim cihet budur. 
İfadelerinde deniliyor ki, bu şirket üç kişiden 
ibaret bir şirkettir. Bunlardan bir tanesi is
tanbul'a kaçmış. Diğeri dağa iltica etmiş. Bu 
kaçanların emvali hakkında umumiyet itiba
riyle ne gibi bir muamele yapılmıştır?, Yalnız 
bu kaçanların emvalinden burada gösterdikle
ri bu kadar. Yüz bin teilo tütünden başka bir 
şeysi yok mu idi? Emvali metrukenin bugüne 
kadar tu tan kaç yüz bin lira idi? Ve bu satı
lırken hepsi kâr mı idi ve bunlar satıldığı va
kitte Hazine namma mı irat kaydolunmuştur? 

HACI ŞÜKRÜ B. (Dİyarbekir) — Yoksa 
eşhas namına mı? 

YAHYA GALÎB B. (Kırşehir) — Evet, yok
sa eşhas namma mı irat ıkaydolunmuştur? Me
sele öyle bir şekle girmiştir ki Şükrü Beyefen
di arkadaşımızın en ziyade cirit oynatacağı 
bir şekildir. Çünkü mesaili hukuk'iyemin en 
mühim noktası 'burada temerküz ediyor. Reji 
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idaresi bir muamele yapmış. Reji Kanununa 
tevfikan doğru mudur, değil midir?. (Birinci bu
nu an'lamaik lâzınıgelir... Doğrudur. Çünkü her 
hangi malı sahibi istediği zaman ahar 
•bir adama satabilir. O adam da kimin namına 
isterse devrini yapar, isterse dâhildeki 'tüccar
lara satar, isterse hariçteki tüccarlara, satar. 
Sonra kendi namına sekiz liraya kaydettiğini 
on sekiz liraya satmış. Bu ne ile sabit oluyor? 
Farz edelim sökiz liraya alır da on selkiz liraya 
satar. Bundan dolayı Hazineye neden zarar te-
rettü'bediyor? Bu cihet birinci defa inkişaf et
memiştir. Midhat Beyin azledilip edilmemesi 
ciheti de Meclise taallûk eden bir mesele 
olmasa gerektir. Encümen baikar, tetkik 'eder. 
Ondan sonra suiistimal varsa evra'kım mahke-
ımeye sevk eder. 144 bin, 146 'bin, 546 hin li
ra Hazinemin, zararı vardır deniliyor. Ben an
lamıyorum. 

HACI ŞÜKRÜ B. (Diyarbekir) — 446 bin 
liradır. 

- YAHYA GALlB B. (Devamla) — Bu heri
fin malı olsa onun hesabı carisine irat kayd
olunmak lâzım gelir. Onun yerine isterse 198 
bin lira kıymet olsun, isterse 400 bin lira olsun, 
bunun Hazineye ne taallûku vardır? (Âsi sa-
daları) Âsilere aidolan mal tamamiyle Hükü
mettin malı mı olmak lâzımgelir? (Evet, evet 
«adaları) Ha o halde evvelemirde bu kararı ve
rin ve bu kararı verme'k lâzımdır. Çünkü bugün 
izmir'deki emvali metruke hakkında vali ve
kili beyefendi aynı şekilde muamele yapıyor
lar. Onlar âsi değil midir? Onlar hain değil mi
dir? Onlar melun değil midir? Bu tefoarüz etsin 
Maliye Vekilinden bunu anlamak isterim. 

HAFIZ MEHMED B. (Trabzon) — Efendi
ler bu istizah takriri 17 Ağustos 1338 tarihin
de Meclisi Âlide kabul edildi ve şimdiye kadar 
teahhur etti. Bir hafta mukaddem bendenizin 
verdiğini suallerimin birisi de buna mütaallik 
idi. Maliye Vekili Beyefendinin verdiği bu ka
rar mucibince bendenizin bu ve buna taallûk 
eden diğer suallerime de cevap verip vermiye-
ceği... 

REİS — fendim, zatıâlilerinin bu meseleye 
ait sual takririniz vardır. Bittabi ona da cevap-
lari'nı verirler. Çünkü istizah olduğu zaınan 
içerisinde sual dâhildir. 

HAFIZ MEHMED B. (Devamla) — Bun-
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dan baş'ka daha birkaç mesele vardır. 

REİS — O başkadır. 
MALİYE VEKlLl HASAN FEHMİ B. — 

Tabiî sual ve istizah bir araya gelince bende
niz istizahtan başladım. Suallere de, sırasiyle 
hepsine cevap vereceğim. 

HAFIZ MEHMED B. — O halde bendeniz 
cevabınızdan ısonra söyliyeyim. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMÎ B. — 
Sualin cevabı geldiği va'kit de hepsine cevap 
vermeye hazırım. Sen bu istizah üzerine söyli-
yecekjsen söyle. 

HAFIZ MEHMED B. (Devamla) — Bende
niz müsaade buyurursanız arz edeyim. Esasen 
bir istizah neticesinde Heyeti Aliyenin huzuru
na gelen her hangi vekilden umura Hükümet 
hakkında her türlü tenkidat ve muahazat ya
pılabileceğine nazaran ben de söz aldığıma b ;-
naen o mesaile ait söz söyliyeceğim ve tenkid 
edeceğim efendim. Evvelâ 17 Ağustosta kâimi 
edilen bu sual takririne »şimdiye kadar cevap 
verilmemiş. Gerçi evvelki gün Maliye Vekili 
istizah takririni veren Karahisar Mebusu Meh-
ımed Şükrü Beyin istizah takririnin kabulünü 
mütaakıp izinli gittiğinden ve bunun o sebeple 
teahhur ettiğinden bahsettiler. Halbuki Şükrü 
Bey 1 Eylülde gitti. 15 Eylülde geldi. Maliye 
Veikili de buradan Teşrinievvelin on beşine ya
hut nihayetlerine doğru tagayyübetti. Ve Teş
rinisaninin on beşinde geldi, Teşrinisani niha
yetine kadar Maliye Vekili Bey de, Şük
rü Bey de, burada idi. Sonra bir istizah 
Meclise maledildikten sorfra sual takriri gibi 
olmadığından artık buna cevap vermek için 
mutlaka istizahı veren zatın bulunması şart ol
duğuna dair Nizamnamed'e bir kayıt yoktur ve 
bunun Mn bir icalbatı mantıkiye de yoktur. 

YUSUF ZÎYA B. (Bitlis) — istizah Mecli
sin malı olur. 

HAFIZ MEHMED B. (Devamla) — Sonra 
Maliye Vekili Beyefendi Encümeni Mahsus 
gayrimüntahabolmasmdan dolayı Midhat Bey 
hakkındaki evrakın henüz verilemediğinden 
bahsediyorlar. Zannediyorum ki, memurin hak
kında evvelemirde Encümeni Müdiran bir lü
zumu muhakeme kararı ısdar eder ve o lüzumu 
muhakeme kararını Meclise gönderir. Maliye 
Vekâleti Meclisin Encümeni Mahsus teşkil edip 
etmediğini düşünmeye mecbur değildir. Evra
kını verir. Üst tarafı kendi mesuliyetinden ha-
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riç kalır. Ondan sonra mesele Meclise aidolur. 
Henüz Midhat Bey hakkında, yani Müdürü 
Umumi hakkında Encümeni Müdiran dahi bir 
karar vermemiş, böyle bir evrak ve bir karar 
Meclise takdim edilmemiş olduğuna göre Ma
liye Vekilinin bu hususta olan müdafaası dahi 
berhavadır. Yahya Galib Bey Reji Dairesinden 
ve bunun bir şirket olduğundan bahsettiler. Ha
kikaten Reji Dairesinin vaziyeti' hukukiyesini 
tetkik edersek bu nedir? Reji idaresi cümlenin 
malûmudur ki, üç yüz otuz tarihinde neşrolu
nan bir Kararname ile iddiayı mevcudiyet etti. 
Fakat Hükümeti Millîye teessüsü üzerine, bir 
kanun yapmaya lüzum görmeksizin, Reji ida
resine vazıyed etmiş. Şu hale göre Reji Daire
sinin vaziyeti hukukiyesi, vaziyeti kanuniyesi 
meşkûk bir haldedir. Hükümet hale göre Reji 
Dairesinde doğrudan doğruya tahtı tasarrufun
da her hangi bir daire gibi meselâ Defteri Ha-
kani gibi ve diğer bir daire gibi memurların 
azil ve naspmda dilediği gibi tasarruf yapıyor 
ve hattâ devairi sairedeki tasarrufatmm fev
kinde bile tasarruf ediyor. Sonra böyle bir va
ziyete gelince Reji Dairesini kendinden addet
miyor. Reji emvali, emvali Devletten değildir, 
diyor. Sonradan Rejinin emvaline Reji gibi ta
sarruf ediyor. Ambar memurlarına varıncaya 
kadar Maliye Vekili tâyin ediyor. Yani mua
melâtta ittirat yoktur. Reji Dairesi eğer arz 
ettiğim 1330 tarihli Kararnameye tevfikan mev
cudiyetini muhafaza etmekte ise o halde bir 
Reji Dairesine karşı Hükümetin müdahalesi 
muvakkat ve şirkete izafeten vâki olmaktadır. 
Şu halde hiçbir memurunu azil ve nasb etmek 
salâhiyetini haiz değildir. Yalnız bir Müdürü 
Umumi tayiniyle şirketin şahsiyeti mâneviye-
sine taarruz ve müdahale etmemesi lâzımdır. 
Halbuki Hükümet arz ettiğim gibi bu kanunu 
katiyen nazarı dikkate almıyor. Rejide dile
diği gibi tasarruf ediyor. Mahkemenin sualine 
karşı Cabir Paşa diyor ki, efendim, bu Reji 
emvali, emvali Hükümetten madut değildir. 
Bunun üzerine mahkeme Cabir Paşanın tahliye 
edilmesil azimdir, diyor. Eğer Reji Dairesinin 
arz ettiğim gibi mevcudiyetinin istinadettiği 
maddei kanuniye mevcutsa Hükümetin buna 
müdahalesiyle Rejinin düştüğü tezebzübü idari 
yüzünden yarın milletin Reji idaresine karşı 
icabedecek mesuliyeti maliyesi kime aidolacak? 

Çünkü, Reji ki, mevcuttur ve biz dahi ona iza-
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fetle işi idare ediyoruz. Yarın ona hesap vere
ceğiz. Henüz biz o kanunu fesih ve ilga etme
dik. 

RASlH Ef. (Antalya) — Kabul de etmedik. 
HAFIZ MEHMED B. (Trabzon) — Müsaade 

buyurunuz efendim onu yeniden kabul edecek de
ğilsin. Çünkü 16 Mart 1330 da çıkan bir Kanun 
mer'idir.. Bu kanun mevcuttur. Ve siz de bu ka
nun mer'idir diye kabul ettiniz. Demek ki, Hü
kümet kanunsuz, yolsuz idaresi yüzünden bugün 
Konferansa karşı ve yarın Reji Şirketinde bulu
nan her hangi erbabı hukuka karşı... 

Ali CENANI B. (Gazianteb) — Dâhili mesa
ilimize hiçbir kimse karşamaz, onu tasrih buyu
run. 

HAFIZ MEHMED B. (Devamla) — Müsaa
de buyurunuz bir kanun vardır. Kanundan bah
sediyorum. 

RElS — Efendim, Hafız Mehmed Bey! Bun
lar sualinizde dâhil midir! 

HAFIZ MEHMED B. (Devamla) — Evet; 
sualime dâhildir bunlar. Rejiye ait umuru keyfe-
mayeşâ tasarruftan bazan böyle ve bazan şöyle... 

ALI SÜRURI Ef. (Karahisarı Şarki) — Reis 
Beyefendi evvelemirde sual takririnin okunması 
lâzımdır. 

HAFIZ MEHMED B. (Devamla) — Pekâlâ 
evvelce bunu bendeniz de teklif ettim. 

RElS — Yalnız bu meseleye değil, başka me
selelere dair de sualler vardır. Maliye Vekili Bey 
umumuna cevap verebilirler. Yalnız istizah için 
yeniden bir şey ihdas edilemez. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (Gü-
müşane) — Reis Bey! Bendeniz ne kadar sual 
varsa bugün hepsinin cevabını vermeye hazırım. 
Bunu geçen gün de arz ettim. Fakat istizah mu
ayyen bir madde üzerine olur. istizah biter ve 
netice alındıktan sonra suallere birer birer cevap 
veririz. Çünkü sualler sâil ile mesul arasına mak-
sur kalır, istizah ise umumidir. Bugünkü istizah 
Midhat Beyin azli ve tahtı muhakemeye alınma
sı meselesidir. Hafız Bey soracağı şeylerin hepsi
ni izah etsin, hepsine cevap vereceğim, daha söz 
söyliyecek arkadaşlar varsa onlar da söylesin. On
dan sonra bu suallere geçelim. 

YUSUF ZIYA B. (Bitlis) — Böyle tahdid-
edilirse mesuliyetin mânası kalmaz. . 

RElS — Efendim! Müsaade buyurun, bende
niz arz edeyim. Maliye Vekili Bey buyuruyorlar 
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ki istizaha ait şeyler bitsin ondan sonra suallere 
cevap vereceğim. Hafız Mehmed Bey sözlerini ik
mal etsinler; çünkü daha söyliyecekleri vardır. 
Bir kere de başlamıştır. 

HAİLİZ MEHMED B. (Trabzon) — Efen
diler! Geçen gün istizahlarda sözlerin yalnız 
istizah edilen maddeye hasrı lâzımdır, diğer 
eşy söylenemez yolunda Hükümetin itirazatma 
karşı verdiğim takrir mevkii müzakereye kon
madı. Eğer Meclis bunu kabul ediyorsa usulü 
müazkere hakkında söz söylemek isterim. Tak
riri istizah bir maddeye münhasır dahi olsa o 
vekil Heyeti Aliyo huzuruna geldikten sonra 
o vekil hakkında her türlü tenkidat yapılır ve 
dünyanın her yerinde de böyledir. Demek ki 
Hükümet bundan kaçmıyor. Yani bu dâvayı bu
gün halletmeyo hazırım. (O başka sadaları.) O 
haldo sözümü söyliyeceğim. 

AVNÎ B. (Saruhan) — Hayır, söyliyemi-
yeceksin : Tâyini madde vardır. 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN FEHMÎ B. 
— Hafız Mehmed Bey müsaade buyurursa ben
deniz bu mevzua dair kısaca birkaç söz söy
liyeceğim : Niazmname istiazh edilecek madde
nin tâyin ve tasrihini sarahaten âmirdir ve ge
çen gün Heyeti Vekile Reisi ile diğer birkaç 
vekâletten vâki olan istizahın neticesindeki He
yeti Celilenizin kararı da bunu teyidetmiştir. 
Fakat bendeniz, bu istizahta istizah harici her 
hangi bir meseleye temas vâki olursa Nizam
namenin o esası mahfuz kalmak üzere bendeniz 
şahsan kabul ediyorum. Cevap vereceğim. (Ha
yır bozamazsınız sesleri.) 

REÎS— Evvelce şurasını bendeniz arz ede
yim : Evvelce kabul edilmiş istizah üzerine ye
niden bir istizah ilâve edilemez. Yalnız istizah 
tarihinden mukaddem verilmiş sualler ve isti
zahlar o istizah içinde dâhildir. Yalnız Ma
liye Vekili Bey buyuruyorlar ki, evvel beevvel 
istizaha aidolan cihet tenevvür etsin. Sualle
rine bilâhara cevap vereceğim. Maliye Ve
kilinin iddiası budur. Hafız Mehmed Bey de 
aynı. nokta üzerindedir. Kendisi sözlerini ikmal 
etmesini talebediyorlay. 

Efendim, suallerin cevabı hitam bulduktan 
sonra verilecektir. Çünkü Vekil suallerin ceva
bını vermeyo mecburdur. 

YUSUF ZÎYA B. (Bitlis) — îstizah üze-
rino başka istizah kabul olunamaz maddesini 

L. 1338 G : 1 
yanlış tefsir buyuruyorsunuz Reis Bey. 

ALÎ SÜRURÎ E l (Karahisarı Şarki) — 
Efendim, biz sualin ne olduğunu anlamadık, 
Hafız Mehmed Beyin maksadını evvelce anlı-
yalım. Sonra ikinci nokta : Gerçi buyurduğu
num gibidir mesele... Şu kadar ki, sual takrir
leri sâil ile mesul arasına maksurdur. Fakat 
esas asla ihlâl edilmiş değildir. Çünkü bir is
tizah mevcuttu ya, o istizah kılıklı sual takriri 
hakkında umumi bir suretto ruznamede mü-
zakero cereyan edemez. 

REÎS — Tabiî efendim demin söylemedim. 
YUSUF ZÎYA B. (Bitlis) — îstizah istizah 

üzerino kabul edilmez maddesini yanlış tefsir 
ediyorsunuz Reis Bey. istizah üzerine istizah 
kabul edilemez demek, istizahı geniş bir mev
zudur. Onun üzerine artık ikinci bir istizah ka
bul etmeye ihtiyaç yoktur demektir. , 

HAFIZ MEHMED B. (Trabzon) — Efen
diler, arkadaşlar mühim olan bu meselenin 
Meclisi Âlice halli lâzımgelir. Yani bir istizah 
kabul edildikten sonra her mebus Heyeti Hü
kümet veya bir Vekil hakkında dilediğini söy-
liyebilir mi, söyliyemez mi? Bu meseleyi Mec
lisi Âlinin halletmesi lâzımdır. Bakınız efendi
ler, Nizamname diyor ki, bütçeye hiçbir isti
zahı zam ve ilhak olunamaz. Çünkü bütçe en 
genb sahai istizahtır. Kezalik bir istizah mü-
zakeresino başlandıktan itibaren diğer bir 
istizah zam ve ilhak olunamaz. O halde bütçede 
dahi diğer bir istizahın zam ve ilhak olunması 
lâzımgelir. Bütçedeki illet ne ise bundaki illet de 
odur. Çünkü bir istizah kabul edildikten sonra 
diğer bir istizah kabul edilemez. Çünkü o istizah o 
sahai istizahtır ve her mebus dilediğini söyliyebi-
lir. Hukukan, kanunen dünyanın her yerinde bu, 
budur. Fakat siz kabul etmezseniz,^ başka... Dün
yanın her yerinde, her parlâmentosunda kabul 
edilen ve Nizamnamemizde mevcudolan bir esası 
Heyeti Aliyeniz reddeder. O başka... 

AVNÎ B. (Saruhan) — Zaten karar verilmiş
tir. 

HAFIZ MEHMED B. (Trabzon) — Karar 
yoktur, kanun vardır. 

YAHYA GALÎB B. (Kırşehir) — Müzakere 
mevzuu üzerinedir. Başka bir şey yoktur. 

REÎS — Efendim, müsaade ederseniz evve
lâ sual takririni okuyalım. 
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â. —, Trabzon Mebusu Hafız Mehmed Beyin, 

emvali metrûkeye ve Reji emvaline ve Gümüşa-
ne Muhasebecisine dair suali ve Maliye Vekili 
Hasan Fehmi Beyin §ifahi cevabı 

Riyaseti Celüeye 
17 Ağustos 1338 tarihli Celsei Umumiyede 

kabul olunan istizah takririne cevap vermemesi 
ve tehir talebinde bulunmaması, İzmir'de emvali 
metruke üzerinde birçok suiistimalât vukubuldu-
ğu ve fabrikalar bilâmüzayede satıldığı evrak 
havadis ve mevrut mektuplarda musirren ve 
mevsukan iddia olunması. 

Reji emvalinin emvali Devletten olmadığını 
mahkemeye işar ile sabık Ankara Reji Müdürü 
Cabir Paşanın tahliyesinin temin edilmesi, Reji 
umuruna keyfemayeşâ tasarruf ve müdahale ile 
ambar memurlarına varmcuya kadar re'sen ve 
Müdüriyeti Umumiyeye sorulmaksızm tebdil edi-
legelmekte olması, Gümüşane Muhasebecisiyle 
Defteri Hakani Memurunun bilâimtihan tâyin 
olunmaları hususatım Maliye Vekâletinden sual 
ederim. 

23 . X I . 1338 
Trabzon Mebusu 
Hafız Mehmed 

REİS — Bu tefsir mahiyetindedir. 
HAi^IZ MEHMED B. (Trabzon) — Hükü- ; 

met Reji Müdürü Umumisini mesul ederken ben
deniz zannediyorum ki, daha ziyade kendi mesu
liyetini kapatmak için mesul ediyor. Elbette Pon-
tus'tan bu adamlar firar ederken Hükümet bunu 
biliyordu. Bunların emvalinin ortada kaldığını 
görüyordu. Lâzım idi kanun yapsın, bunların 
emvalini alsın. Ne yapacaksa yapmalıydı. Kanun 
yapmaksızın emirlerle hukuku tasarruf iyeyi ihlâl 
etmek istiyor. Elbetteki hukuku tasarrufiye emir
lerle ihlâl olunamaz. Olabilir ki, Midhat Bey Reji 
Müdürü Umumisi suiistimal etmiş 400 bin lira, 
500 bin lira suiistimal etmiş bu, ihtimal dahilin
dedir. Fakat .zannediyorum ki, buna meydan ve
ren Hükümettir. Eğer Hükümet bunu vaktiyle 
düşünüp kanunu yapmış ve Reji Dairesine tebliğ 
etmiş olsaydı elbette Reji Dairesi kanuna tevfikı 
hareket edecek ve bu muameleye meydan vermi-
yecekti. Kaymakamın bu şirketin efradından bi
risinin vefatını haber vermesiyle Reji Dairesi 
işinden geri kalamazdı. Eğer birisi vefat etmiş 
ise kaymakamın vazifesi mahkemeye ihbarı mad
de etmek ve o vasıta ile Reji Dairesine ihbarı key-
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fiyet eylemekti. Reji Müdürü Umumisinin bilmem 
mahkeme reisinin beyanatına, sonra müddeiumu
mimin beyanatına binayı mütalâa ile buradan sor
ması manasızdır. Fakat arz ettiğim gibi esas iti
bariyle Hükümet vaktiyle tedbir almamış, kanu
nu tedvin etmemiş yolsuzluğu kendisi ihdas et
miş, bu yüzden de Hazine mi, millet mi 400 bin 
lira zarar etmiştir. Suallerimin birisi de Maliye 
Vekilinin izahat verdiği İzmir mesailine aittir. 
İzmir'deki Yeni Turan gazetesi fabrikaların bilâ
müzayede satıldığını iddia ediyor. Bu muamele 
de Maliye Vekilinin İzmir'de bulunduğu esnada 
vâki oluyor. Binaenaleyh elbette bu ciheti de Ma
liye Vekâletinden sormak hakkına malikim. Malû-
muâliniz emvali metruke hakkında Heyeti Aliye-
nin kabul ettiği kanun hükmen tagayyübü sabit 
olanlara şâmildir. Demek ki, Meclisi Âli hükmen 
tagayyübü sabit olmıyanlarm emvali hakkında 
bir muamele yapılmasına müsaade etmemiştir. 
Şu halde Hükümet, İzmir'i düşmanın tahliyesi 
üzerine vaziyetini lâyıkiyle takdir edememiş ki, 
Meclisi Âliden bu bapta yeni bir kanun, yeni bir 
karar almaya kendini muhtaç görmemiştir. Hü
kümet bu kanunların mevcudolmamasma rağmen 
emvali metrukeyi süratle elden çıkarmaya çalış
ması da zannederim calibi dikkattir. Çünkü 
bu emvali menkule her halde üç günde, 
beş gün de taaffün edecek, mahvolacak emval de
ğildir. İşitiyoruz ki, tütün, incir, üzüm, afyon, 
zeytin ve buna mümasil şeylerdir ki, bunlar ay
larca durabilir ve bunların süratle satılması her
kesi suiistimale teşviktir. Çünkü birçok ırffi. bir
den müzayedeye çıkarılınca herkes o malın ucuz 
alınacağına ihtimal vererek her taraftan geldiler 
ve bu suiistimale Hükümet yolsuz muamelesin
den dolayı ve bunun beyi' ve füruhtunu tehir 
etmemek yüzünden meydan vermiştir. Bunun 
mesuliyeti Emvali Metruke Komisyonundaki me
murlara aittir. Yoksa efendiler, düşman kaçar
ken düşmanı feavâlıyan ordunun zâbitanını ve 
oradaki havali ahalisinin çaldığı benim tarafım
dan helâl olsun. Hükümet eğer burada.Hazineden 
ziyade her yerde olduğu gibi halkın hukukunu. 
efradın hakkını düşünmüş olsaydı bu emvali sa
tıp da bu suiistimale meydan vermezdi. Bu âdeta 
şudur efendiler : Bir hırsız bir evi soymuş, çıkar
ken kendi bir kısım eşyasını orada bırakmış, o eş
ya hane sahibinindir. Eğer mantıkan, hükukan, 
iktisaden düşünürsek Afyon Karahisar'ından iti
baren İzmir'e kadar duçarı zarar olan halk kim 
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ise bu mallar onlara aittir. Yakılmış yerlerde Hü
kümetin yapacağı şu idi. Evvelâ; zarurette olan 
halk kimdir? Nispet dairesinde bir şirket yapa
caktı. Menkul, gayrimenkul emval bu suretle ef
radı ahaliye verilerek mutazarrır olanların huku
ku muhafaza edilecekti. Fakat ; maalesef halk
çıyız diye her gün boğırmakta iken, köylü efen-
dimizdir, derken, yine nef'i Hazine tabirleriyle 
hâlâ yürümekteyiz. Nef'i Hazine ile nef'i mil
leti tefrik etmiyoruz. 

BESlM ATALAY B. (Kütahya) — Keski 
hepsi Hazineye gitse!... 

HAFIZ MEHMED B. (Devamla) — Bende-
nizce beyefendiler, demin Şükrü Bey bir tâbir 
kullanmıştı. Denizaşırı gitmedikten sonra - bu 
mili etin. içinden kim çalarsa çalsın - bu milletin 
efradının cebine düşsün yine Hazinenindir. Bunu 
kıskanmıyalım. Yalnız uzak yerlere gitmesin. Fa
kat bu parayı toplayıp, Afyon Karahisar'iyle iz
mir arasındaki ahali beyninde bir şirket yapa
rak ahaliye tevzi etmek lâzımdı. Halbuki hükü
met emvali menkuleyi satmış. Emvali gayrimen-
kuleyi de, yani fabıikadarı da bilâmüzayede 
satmıştır, işte bunları satmanın mânası yoktur. 
Tütün iner inmez bunu müzayedeye koymuş. Se
bep ne? Samsun'da altmış iki milyonluk tütün 
var. Talip var iken bunu satmamış. Binaenaleyh 
bunlardan bir kısmını, yani sekiz bin denk tütü- * 
nü, on yedi lira gibi en yüksek bir fiyat etmesi 
lâzım iken on üç liraya sattılar. Diğer kısmı du
ruyor. izmir'de iki milyon kilo tütünü derhal 
satıflga çıkardılar. Bendeniz bunlarda bir man
tık görmüyorum ve bu mantıksızlıktır ki, doğru
dan doğruya Lozan Konferansına Heyetimizin 
gideceği esnada Maliye Vekili - ki Hükümetin en 
büyük rüknü - burada bulunup onlara talimat 
vermesi lâzım iken talimat noktası dahi ihmal 
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edilerek emvali metruke için Maliye Vekilini 
izmir'e gönderiyoruz. Fakat maatteessüf ki yine 
lâyuad suiistimalâta şahidoluyoruz. Binaenaleyh 
şu itibarla bendenizce, Maliye Vekilinin iki gün
den beri izmir ahvali hakkında verdiği izahat 
karanlıktır. Karanlık içindedir. 

HACI ŞÜKRÜ B. (Diyarbekir) — Aydınlık 
noktası yok mu? 

HAFIZ MEHMED B„(Devamla) — Yoktur. 
Çünkü bize diyorlar ki, Teşkilâtı Esasiye ve ka-
vanini hazırai mevzua gayrikâfi idi. Böyle bir 
mesuliyet altında kalan hükümet, bizden bir ka
nun isterdi. Eğer istediği kanunu alamazsa isti
fa (ederdi. Hükümet, eğer teşkilâtı mevcudeyi 
noksan görürse yapacağı iş bu idi. Yoksa bizim 
kavanini mevcudemiz dahi, teşkilâtı hazıramız 
dahi bunu yapmaya kâfi ve vâfi idi. Bizden is
tenilen kanun istiklâl Mahkemesi Kanunudur ki, 
bununla hiçbir suretle alâkadar değildir. Bina
enaleyh bendeniz yine diyorum ki, ahalinin, as
kerin çaldığı çırptığı helâl olsun. Yalnız memu
rinin Emvali Metruke komisyonlarının yaptığı 
suiistimalât gayrikabili aftır. Bir Urla Mal Mü
dürünün azliyle bu mesele halledilemez. 

MALÎYE VEKlLl HASAN FEHMİ B. — 
Reis Bey, Emvali Metruke komisyonlarının suiis-
timalâtı diye tekrar etti. Lütfen madde tasrihi 
ile, memur tâyini ile bir tanesini Hafız Bey söy
lesin; mutlak söylemesin. 

HAFIZ MEHMED B. (Devamla) — Bende
niz izmir'e gitmedim, izmir'de münteşir Turan • 
Gazetesi vardır. Bu gazete yazıyor. Eğer vuku-
bulmamışsa tekzibet, benim malûmatım yok. 

REÎS — Efendim, on dakika istirahat etmek 
üzere Celseyi tatil ediyorum; 
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Bed'i müzakerat; saat: 3,55 

REİS — Birinci Reisvekili Hüseyin Avni Beyefendi 

KÂTÎP : Osman Bey (Lâzistan) 

REÎS — Celseyi açıyorum. Söz Maliye Ve
killinindir. 

OSMAN B. (Lâzistan) — Reis Bey usulü 
nıüzakere hakkında söz istemiştim. 

REÎS — Hayır efendim, usulü müzakere 
hakkında olamaz. 

OSMAN B. (Lâzistan) — öyle mesail var 
ki, kimseye söz söyletaıiyeceksın. Rica ederim, 
müzakerenin usulü hakkında söyliyeceğiım. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (Gü-
müşane) — Hatip kürsüye geldikten sonra usul 
hakkında söz istenir mi? Eğer Nizamnamede 
varsa ona hepimiz de mutavaat ederiz. 

OSMAN B. (Lâzistan) — Zatıâlinizin ihtar 
vazifesi değildir. 

MALİYE YEKÎLÎ HASAN FEHMÎ B. (De
vamla) — Benim de hakkı kelâmım ve hakkı 
tekaddümüm vardır. Hatip kürsüye geldikten 
sonra söz istenmez. 

OSMAN B. (Lâzistan) — Reis Beyden usu
lü müzakereye ait söz istiyorum, size hitabet-
miyorum. 

REÎS — Zatıâliniz Kâtip hakkında söz isti-
yeeek değil misiniz? 

OSMAN B. (Lâzistan) — Söyliyeceğim söz
ler istizah müzakeresinin usulü hakkında ola
caktır. 

REÎS — Sözünüz mahfuzdur, efendim. 
OSMAN B. (Lâzistan) — Usul hakkında 

kimsenin söz istemeye hakkı yok mudur? 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN FEHMÎ B. (Gü-
müşane) —• Efendim, söz söyliyen rüfekadan 
Karahisarı Sahib Mebusu Şükrü Bey Bafra 
Mal Müdürü, tütünlerin verilmesine mâni olmak 
istedi de neden mâni olamadı, buyurdular. O 
vakit bendeniz Maliye Vekili değildim. Ar
kadaşlar gördüğüm evrak bana bu fikri ilham 
etti k i ; Bafra Mal Müdürü itiraz etmiş, tütün
ler Emvali Metruke Anıbarındadır, Reji ferağ 

muamelesini yaparsa yapsın bu tütünlerin veril
mesi lâzımgelmez demiş ve Reji ısrar etmiş, 
tütünleri vermiştir. Bunu evrakı tahkikıye ara
sında gördüğüm zaman bu fikir ve kanaat gel
di. Şükrü Beyefendi buyurdular ki, Maliye Ve
kili şekle merbut kaldı, derhal evrakı teftişiye 
üzerine muamelei kaııuniyeye tevessül edebilir
di. Bendeniz şekle değil kanuna merbut kaldım. 
Malûmuâlileri Memurin muhaıkematı hakkın
daki Kanun mucibince îdarei Merkeziye me-
ımurları hakkında tahkikat lâzımgelirse onu 
Maliye müfettişlerinin teftiş lâyihalarına naza
ran değil; doğrudan doğruya yine ya »bir de
rece mafevk rütbede ve aynı derecede memur
ları eâmi bir heyet vasıtasiyle tahkikat icrası 
ile rüyet olunur. Memurin nıuhakematı, hak
kındaki Kanun, bunu âmirdir. Bendeniz o ka
nuna merbut kaldım. Şekle değil. Mecbur kal
dım Maliye müfettişi göndermeye. Çünkü tâ
yin 'başkadır tahkik başkadır. Yahya Galib 
Bey buyurdular; Reji bir şirkettir. Rejinin 
Nizamnamesi ahkâmı iptal edildi mi, edilme
di mi ve buna riayet etmek lâzım mı, lâzım de
ğil mi? Malûmuâliniz Reji bir şirkettir. İnhi
sarı Duhan Kararnamesi mucibince, ki o ka
rarname ne İstanbul Meclisi Mebusanı ve ne 
de Büyük Millet Meclisi tarafından tasdik edil
miştir. Binaenaleyh Meclisi Âli istediği gün 
bu kararnameyi reddeder veyahut kabul eder. 
Bu kendisinin 'bileceği bir iştir. Üç yüz otuz 
altı senesinde Muvazeneâ Umumiye Kanununa 
Meclis bir madde ilâve etti ve dedi k i ; Reji, 
Müdüriyeti Umumiye olarak Maliye Vekâleti
ne raptan idare edilecektir. O m addet kanuni-
yeyi tanzim ettikten sonra bir tahavvül husule 
geldi. Yani Maliye Vekâletinin tahtı (mesuli
yetinde bir Müdüriyeti Umumiye haline irikı-
lâbetti ve bu kanunun şekli hukukisine ne de
receye kadar muvafakat eder? Buna şimdilik 
temas etmiyeceğim. Çünkü mevzuumuz değil-
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dir. Yahya Galib Beyefendi buyurdular ki, 
mademki Reji bir şirkettir, bu tütünler alın
mış, satılmış; şirkete "ait emval, Devlete ait 
emvalden değildir, hazine ne münasebetle za
rar görüyor? inhisarı Duhan Kanunu mucibin
ce tütünler daima Reji ambarlarında ve Reji
nin kontrolü altında bulunur. Hepinizin malû
mudur ki alım satım muamelelerini Reji ferağ 
ve intikal muamelesiyle yapabilir ve bu tü
tünler emvali metrükenindir. Bu tütünlerin es-
habı Bünyan Dağındaki eşkıyaya iltihak et
miştir. Malûmuâliniz bunların bir kısmının 
İstiklâl mahkemeleri 'kanunen muayyen olan 
cezalarını tâyin etmekle beraber mallarının da 
haczine ve müsaderesine karar vermiştir. Bir 
(kısmının evrakı intacedilmiş, ve bir kısmımn-
ki ıntacedilımemişti. Bu vaziyet karşısında o 
tütünler için mal memurları, emvali metrufce-
dendir, Hazineye taallûk eder, demekte pek 
büyük bir hakkı kanuni görüyorlar. Emvali 
metruke Hazineye mi aittir, emvali tafcibeden 
eşhasın hesabı cariyesine mi kaydedilir? Bunu 
zannedersem Emvali Metruke Kanunu tâyin 
etmiştir. Binaenaleyh mütarekeden sonra İs
tanbul'da yapılan Tasfiye Kanununu Meclisi 
Âli reddetmekle 1332 «semesindeki Tasfiye Ka
rarnamesinin iadei meriyetini temin buyurdu, 
bu itibarla bittabi bunlar değişmiştir. Fakat 
bu emvali metrukeyi takibeden eşhasa aidolan 
muamele Emvali Metru'ke Kanununa aittir. 
Fakat Devletçe her hangi bir sebeple müsellâ-
han isyan veya kıyam neticesi sevk edilen, 
harice veya dâhile alınan eşhas, hakkındaki em
val de arz ettiğim gibi iadei meriyeti Meclisi 
Âli tarafın/daın tasvip buyurulan Tasfiye. Ka-
rfl-mamaqnrdftki ahkâma tâbidir. Binaenaleyh 
<rm mesere ire her IKI sürerle Hazine alâkadar
dır. Hafız Mehmed Beyefendi arkadaşımız 
sual takririnin birinci cümlesinde Şükrü Be
yin istizahına verilecek cevabın tehirinden do
layı şikâyet ettiler. Malûmuâliniz, arkadaşlar, 
istizah takriri verilir, Meclis onu kabul eder. 
Kabul ettikten sonra gün tâyin ederse vekillik 
o günün gayrı bir güne tehir, talik talebine 
hakkı vardır. Meclisi Âli Şükrü Beyin istizahı 
üzerine, filân gün istizaha, cevap ver yolunda, 
zabıtları bir (kere daha tahattur ettiririm, tâ
yin edilmiş olan günde cevap ver, yolunda 
bana tebligat yapmış, emretmiş de, ben de te-
'hirini taleb etmeksizin, Meclisi Âlinin reyini 
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almaksızın böyle keyfemayeşa bu cevabı tehir 
ettimse Hafız Beyin haikkı vardır. Zannedersem 
arkadaşlar, vaziyet böyle değildir. Meclisi Âli 
istizahı kabul etımiştir. Fakat «şu gün, bugün 
değil de cevap ver!» diye gün tâyin etmemiş
tir. Çünkü ruznamesini tanzim etmek Meclise -
aittir. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Yanlıştır öyle ise... 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (De
vamla) — Sahibi istizah olan zat filân günün 
ruznamesine alınmasını teklif eder ve Meclisi 
Âli de Çarşamba veyahut Cumartesine alalım 
der. Bu yolda bir karar mevzuubahsolursa o 
vakit Maliye Yetkili gelir, cevap verir veyahut 
Vekil «Filân güne tehir edin!» demek hakkını 
haizdir. Yani hakkı talebi var ve serbesttir. Fa
kat bu muamele sebık etti ve Meclisi Âli de 
şu cevabı filân gün filân ruznameye alalım yo
lunda bir talep sebk etmemiştir. Binaenaleyh 
şu suallerin fc'birinci fıkrasının cevabını arz et
tim, zannediyorum. 

HAFIZ MEHMED B. — İşte böyle istizah
lar verilir, böyle aylarca kalır. / 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (De-
vamla) — Ruznameyi tanzim vekillerin yed'i ik
tidarında değildir! Eğer böyle olmak lâzımgelir-
se bendeniz her şeye takdimen bütçeyi bir an ev
vel çıkarmış olurdum. Fakat Meclis ruznamesini 
kendisi tanzim eder. Hafız Bey buyurdular ki; 
Rejinin vaziyeti hukukiyesi nedir? Meşkûktür, de
diler. Rejinin vaziyeti hazırasını bilmiyen bir ar
kadaşımız yoktur. İnhisarı Duhan Kararnamesi 
gayrimusaddaktır; Meclisi Âlinin hakkı tetkikiy-
le reddi vardır, kabulü vardır. Henüz bu mera
sim yapılmamıştır. Yapılmayınca mer'idir. Fa
kat evvelce arz ettiğim gibi; üç yüz otuz altı sene
sinde Muvazene Kanununa, Meclisi Âlinin ilâve 
ettiği bir maddei kanuniye ile Reji İdaresi Mali
yeye merbut bir müdüriyeti umumiye haline gel
miştir. Bu maddei kanuniye kabul edildiği gün
den itibaren rejinin idare noktai nazarından va
ziyeti değişmiştir. Hafız Bey, Hükümetin rejinin 
her işine müdahale etmesinden, Maliye Vekili
nin en ufak memurları bile azil ve nasbetmesin-
den dolayı milletin birçok zararlara giriftar ola
cağından uzunuzadıya bahsettiler. Arkadaşlar 
dünyada her şey nispîdir. Reji iyi mi idare edil
di, fena mı idare edildi? Diye söyliyebilmek 
için mukayese etmek lâzımgelir, değil mi? Ve bil-
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hassa böyle sırf menfaat ve ticaret için tesis ve 
teşkil edilen bir idarede en fazla menfaat hangi 
idare zamanında hâsıl olmuş, idare etmiş ise 
ona iyi idare etmiş demek caiz olur. Bendeniz 
Maliye Vekâletine geldikten sonra reji üzerin
de kendi mütalâa ve düşünceme göre ıslahat yap
tığıma kailim. Memleketime menfaat hattâ bâzı 
arkadaşların dedikleri gibi şirket hesabına olsa 
bile menfaat temin ettiğime kaaniim. Arkadaş
lar hesap meselesinde en beliğ şahit rakamlar
dır. Zannederim ki, vezne kaydı ve rejinin ku
yudatı bu ifademi teyit ve tasdik edecek. Bu 
kuyudatın her sözün fevkinde olması lâzımgelir. 
Yalnız Maliye Vekâleti, Reji Müdüriyeti Umu-
miyesine başmüdürlerin tâyini meselesinde Ma
liye Vekâletinin tasdikine iktiran ettirmeksizin 
yapmıyacaksm dedi, başmüdür hükmündeki mer
kez memurlarını Maliye Vekâletine inha ettire
ceksin, mucip alacaksın ve kendi reyinle azil 
ve nasıp yapmıyacaksm, dedim ve bu usul rusu-
matda da caridir, duyunu umumiyede de cari
dir ve zannederim ki bunu yapmadıktan sonra 
artık Maliye Vekilinin Reji idaresi üzerindeki 
hükmünün mânası kalmaz. 

ALÎ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Pek tabiîdir. 
MALİYE VEKÎLÎ HASAN FEHMl B. (De

vamla) — Arkadaşlar! Size iki senenin icmalini 
mukayesesinin neticesini rakam- olarak arz ede
yim. 1337 senesinde, ki Meclisi Âli 1337 senesin
de Rejiyi bir Müdüriyeti Umumiye olarak Maliye 
Vekâletine rapten idareye başlamıştır, bu husus
taki maddei kanuniyeyi 1336 senesi nihayetlerine 
doğru kabul etmiştir. Belki tarihleri de kanun 
mecmualarında mazbuttur. Bundan sonra; yani 
1337 senesinden itibaren Maliye Vekâleti Reji
yi doğrudan doğruya ve daha sıkı bir surette 
alâkadar olmak üzere idareye başladı. 1337 se
nesi Martından senei mezkûre Şubatı gayesine 
kadar Rejinin Maliyeye bütün satışlardan ver
diği para 784 bin küsur liradır. Bu paranın 
içerisinden bir milyon dört yüz yetmiş bin kü
sur kuruş zaten Hazineden mubayaa edilen ve 
Maliyeye ait tütünlerin bedelidir. 70 milyon 
küsur kuruş yani... 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — 700 bin lira... 
MALÎYE VEKÎLÎ HASAN FEHMÎ B. (De

vamla) — Efendim evet... Bu da 1337 senesi 
tütün üşrü bedelidir. îki milyon küsur kuruş 
sigara kâğıdı İstihlâk Resmidir. 
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Sekiz milyon dört yüz doksan yedi bin kü

sur kuruş Evlâdı Şüheda Resmi munzammıdır 
ki, bunlar tamamen Maliyeye aidolan kısım
dır. Bunları düştükten sonra Reji satışların
dan - Yani Maliyeye aidolan bu para tenzil 
edildikten sonra - bir sene zarfında Maliyeye 
kalan 39 100 lira seksen sekk kuruştur. Satış
lardan mecmu satış 784 bin küsur liradır. Bir 
kere mecmu satış üzerine bir senelik muame
leyi ele alalım. 

1338 senesinin satışı, arkadaşlar, Teşrinisa
niye kadar iki milyon küsur liradır. Ve bunun 
240 bin lirası Mart ve Nisan aylarına aittir ve 
bundan mütebakisi Maliye Vekâletine intihab-
ettiğiniz arkadaşınızın zamanına aittir. Bu, 
kuyudatla sabittir. (Bravo, sesleri) 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — 29 bin lira için Reji
nin mevcudiyetini kabul etmek doğru değildir. 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN FEHMÎ B. (De
vamla) — Bu paranın içinde, bu alman iki mil
yon küsur lira içerisinde 75 bin küsur lirası 
Bafra ve Samsun'da mubayaa olunan tütünle
rin parasıdır. 106 490 lirası 1338 senesi aşar ve 
hissei iane tahsilatı mukabili, 45 bin küsuru 
Evlâdı Şüheda Resmi munzammı (10) bin kü
sur lirası sigara kâğıdı istihlâk Resmi, bunlar 
tenzil edildikten sonra satışın fazla hasılatın
dan olarak ve Rejinin masarifi mahalliyesinden 
mütebaki kalan ve kanunen muayyen olan siga
ra kâğıdı ve üşürden maada Maliyeye kalan sa
tıştan nakden bir milyon yedi yüz yetmiş bin 
şu kadar liradır. (Bravo, sesleri) Her şüphe 
eden arkadaşımıza vezne kuyudatiyle Reji ku
yudatı açık ve hazırdır. 

Binaenaleyh, bendeniz memurların azil ve 
nasbma da müdahale etmedim, etsem bile mem
leketin nef'ine olmak lâzımdır. (Hakkınızdır, 
sesleri) 

HAFIZ MEHMED B. (Trabzon) — Söyliye-
ceğiniz bu kadarsa daha eksik var, efendim. 

REÎS — Sual mi soracaksınız Hafız Meh-
med Bey? 

HAFIZ MEHMED B. (Trabzon) — Efen
dim sualimin daha Ibâzı maddelerine cevap ver
mediler. 

MALÎYE VEKÎLl HASAN FEHMÎ B. (G.ü-
müşane) — Efendim henüz sözümü bitirmedim. 
ki Şimdi efendim, dördüncü sual: Reji umuru
na keyfemayeşâ müdahale ve memur nasıp ve 
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azletmek meselesini arz ettim. Bunu öyle Reji
nin kâtiplerini şunu bunu azil ve nasbetmeğe 
zaten vaktim müsait değil, keşke olsa da yap
sam. Diğer bir sual: Hafız Mehmed Bey buyuru
yorlar ki, Reji emvalinin emvali Devletten ol
madığı, mahkemenin sabık Ankara Reji Başmü
dürü Catoir Paşayı talhliyesiyle şahittir. Şimdi 
bu noktada, arkadaşlar, Rejinin iki safhası 
var : Biri Meclisi Âlinizin «Reji Müdüriyeti 
Umumiyesi Maliye Vekâleti tarafından idare 
olunur» tarzında ka!bul ettiği kanun var, bir de 
ondan evvelki safhası vardır. 

Malûmuâliniz 1336 senesinde idarei milliye 
teessüs ettikten sonra Ferid Bey bir maliye mü
fettişi göndererek Ankara Reji Başmüdüriyeti
nin hesaJbattmı, muamelâtını tetkik ve teftiş et
tirdi. Teftiş neticesinde Calbir Paşa ile ambar 
memuru ve muhasebeci tahtı muhakemeye alındı
lar. Bunları cinayet mahkemesi zimmet ve ih
tilas cütfmüyle mahkûm etti. Evrak Mahkemei 
Temyize gitti. Mahkemei Temyiz cürmün ika 
edildiği tarihte Reji Devlet tarafından mı ida
re ediliyordu. Şirket tarafından mı idare olu
nuyordu? Bu nokta tetkik olunmadığı için 
ilâmı nakzetti, ret ve iade etti. Malhkemei Tem
yizin esbabı nakzı budur. İkinci defa cinayet 
mahkemesi bunları muhakeme etti. Maliye Ve
kâletinden sordu ki «Rejinin filân seneye ait 
muamelâtı maliyesi emvali Devletten midir, 
değil midir?» Maliye Vekâleti bu tezkereyi Ma
liye Hukuk Müşavirliği Dairesine havale etti, 
Hukuk Müşavirlik Dairesi bu maddei kanuııi-
yenin tanziminden ve Hükümeti Milliyenin 
Reji üzerine elini vaz'etmezden evvel yapılan mua
mele emvali Devlet üzerinde zimmet ve ihtilas 
hakkındaki muamele değil; emniyeti suiistimal 
şeklindedir, diye mütalâa serd etti ki Mahke
mei Temyizin es'babı nakzı da bu idi. Hukuk 
Müşavirliğinden çıkan Ibu mukteziyatı, bu mü-
talâatı hukukiyeyi Maliye Vekâleti mahkemeye 
tevdi etti. Ve zannediyorum ki en doğru bir 
mütâlâa idi. Çünkü Mahkemei Temyiz erbabı 
nakzolarak ilâmı nakzetti ve Maliye Vekili, 
Reji, Maliye Vekâleti tarafından bir müdüri
yeti umumiye halinde idare olunacaktır tarzın
daki maddei kanuniye tanzim edilmeden evvel 
Rejinin, idarei milliyenin teessüsünden evvelki 
zamana ait zimmeti için, emvali Devlettendir 
diyebilir mi idi arkadaşlar? 
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ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Diyebilirdi. 
HAFIZ MEHMED B. (Trabzon) — Madde 

sarih. 
MALÎYE VEKÎLİ HASAN FEHMİ B. 

(Gümüşane) — Efendim bu işde «diyebilirdi» 
diyemezdi. Çünkü bu bir meselei hukukiyedir. 
Mahkemei Temyiz ve Maliye Hukuk Müşavirliği. 
üçüncü olarak Maliye Vekili, dördüncü olarak da 
Cinayet Mahkemesi "hükmünü verdi. Hükmü sa-
bıkda da ısrar edebilirdi. Bu dört merci hata et
tilerse Meclisi Âliniz icabatı kanuııiyesini yapar, 
Fakat, ben zannediyorum ki, arkadaşlar şirket 
zamanına ait emval, emvali Devlettendir denildi
ğinde ne gibi mahzurlar tevellüdedeceğini... 

HAFIZ MEHMED B. (Trabzon) — İkinci 
maddeyi oku. Kanun sarihtir. İsterseniz ben oku
yayım. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. 
• (Gümüşane) — Reis Bey rica ediyorum, sözümü 

kesmesinler. Arkadaşlar Rejinin emvali Devletten 
olabilmesi, Maliyeye merbut ibir idare gibi idare 
edilebilmesi Meclisi Âlinizin «Maliyeye merbut 
bir Müdüriyeti Umumiye halinde idare olunur.» 
Maddei kanuniyesinin neşrinden sonra başlar. 
Bundan evvel Reji hakkında verilen bütün hü
kümler emniyeti suiistimal şeklinde verilmişti]*. 
Mahkemei Temyiz de bundan dolayı kararı nak-
zetmiştir. Ve bu kanunun neşri bu tarihledir. 
Cürüm bu aydadır. Senenin bu ayındadır, vazi
yet budur, eğer bu işte ibir hata varsa arz ettiğim 
gibi Mahkemei Temyiz de, Cinayet Mahkemesi de, 
Hukuk Müşavirliği de bu hataya düşmüştür. Ben 
öyle zannetmiyorum, yapılan muamele doğru
dur, vâkidir ve dedikleri gibi Cabir Paşa 'beraat 
etmemiş, tahliye olunmamıştır. Zimmet ve ihtilas 
olmak dolayısiyle bidayette cinayetle hükmedil
miş, Mahkemei Temyiz bu arz ettiğim esbap üze
rine bu hükmü nakzedince, bu nokta tavazzuh 
ettikten sonra emniyeti suiistimal olmak üzere 
mahkûm olmuş, müddetini ikmal etmiş, ondan 
sonra mahkeme kendisini tahliye etmiştir. (Kâfi 
sesleri) 

Hafız Beyin sualindeki sıon fıkrası, Gümüşa
ne Defterhane Memurini ve Muhasebecisini bilâ-

* imtihan tâyin ettiğim hususudur. Arkadaşlar Gü
müşane Defterhane Memuru, açık ifade ile ben
deniz arz edeyim. Benim akrabamdır. Hafız Meh
med Bey bunu telmihan söylemek istediler. Fakat 

I bendeniz açıkça arz edeyim. 
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Efendiler Gümüşane Defterhakani Memuru 

1311 senesinde Defterhane Kâtibi olarak Defter-
haneye intisabetmiştir. 1318 de Başkâtibolmuş, 
1336 senesine kadar bilâfâsıla başkâtiplik yapmış
tır. 1336 senesinde .- Maliye Vekili olarak Maliye 
Vekâletine, iki sene sonra geleceğimi düşünerek -
Ferid Bey tarafından Defterhane Memuru yapıl
mıştır. Yani 28 senelik memuru 1336 senesinde 
Defterhane Memuru yapmıştır. Bunu benim ak
rabam olduğu için 'ben Defterhane Memuru yap
mışım. • „ 

Arkadaşlar; benim akrabamdan bulunması 
bir cürüm müdür? (Hayır hiçbir şey değil »ada
ları) ve istirham ediyorum. Şüphesi olan arka
daşlar Defterhane İdaresine gitsinler, siciline 
baksınlar. 

HAFIZ MEHMED B. (Trabzon) — İmtihan 
usulü vardır. (Gürültüler) 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN FEHMİ B. (Gü
müşane) — Beyefendi! 1336 senesinde Ferid Bey 
Maliye Vekili iken yapmıştır. Evrakı imtihaniyesi 
gelmiş, intihabnamesi alınmış. Hafız Beyin şüp
hesi varsa Maliye Vekâletine gitsin, görsün, çok 
rica ederim. 

MUSTAFA B. (Tokad) — Ehliyeti olduğu 
tebeyyün ettikten sonra akrabasını terfi ettiren
ler hata mı yapmış olur? Hafız Mehmed Bey Ad
liye Vekâletinde neler yapmıştır! (Gürültüler) 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN FEHMÎ B. (De
vamla) — Sonra İzmir'de, emvali metrukede sui
istimal olduğundan bahsettiler. 

Arkadaşlar! İzmir ahvalinde iyilik olmadığını 
bendeniz size acık bir ifade ile arz etim. Ve İz-

-mir'deki emvali metruke işlerinin heyeti mecmu
ası itibariyle ıslaha muhtaoolduğunu ve oraya bü
tün mesaili umumiyeyi toplıyabilecek, Heyeti Ve-
kilenin evvelce Heyeti Celilenke arz etmiş olduğu 
salâhiyettar bir mahkemenin gönderilmesine lü
zum olduğunu mükerreren buradan ifade ettim. 
Fakat Hafız Bey demediler ki; emvali metruke 
memurlarından filân şunu yaptı, filân şunu 
yaptı. Bendeniz zannediyorum ki, İzmir'de em
vali metruke memurlarından sekiz on tanesinin 
tahtı muhakemeye alındığını size ifade ettim ve 
zannediyorum ki, İzmir'de emvali metruke mesa
ilinin daha esaslı bir surette tanzimi için, arka
daşlar, mühürlenen mağazaların demir kepenk
leri kırılır, emvali metruke ambarı ittihaz edilen 
kagir binanın duvarı delinirse Maliye Vekâletin-
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den mi sormak icabeder? (Dahiliye Vekâletinden 
sesleri) arkadaşlar; bu vaziyetteki gayritaibiîlik 
hâdisatm netayicidir. Fakat bütün bunlara karşı 
lâzımgelen tedabir alınmış ve kalan işin yalnız 
cezai ciheti değildir. Halkın hukuku da aranıla
caktır. Birçok evrak ve defatirin yanması dolayı-
siyle ve hususiyle birçok müşkülât karşısında bu
lunulduğunu ifade ve Heyeti Celilenizden rica et
tim ki, oraya içinizden salâhiyettar bir heyeti hâ
kime gönderiniz. Hem cezai ve hem hukuki salâ
hiyeti haiz olsun ve bu işleri bir an evvel intacet -
sin demiştim. Bu kanunlar vakit ve »atmaniyle 
Meclisi Âlinize Heyeti Vekileden arz edildi. 

Hafız Bey buyurdular ki : «Heyeti Vekile bu 
ihtiyacı düşünmeliydi, lâzımgelen tedbiri alma
lıydı.» 

MUSTAFA B. (Gümüşane) — Duvarı kim 
delmiştir? 

REİS — Rica ederim, hatibin sözünü kesme
yiniz. Sual istiyorsanız yazayım. Sonra sorarsı
nız. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (De
vamla) — Efendim Maliye Vekili Sulh Konfe
ransı mevzuubahsolduğu bir sırada İzmir'e gitti. 
Arkadaşlar Maliye Vekili İzmir'e yirie Meclisi 
Âlinizin muvafakatiyle gitti ve belki birçok fena
lıkların önünü alacak tedabiri katiye ittihaz etti. 
Bunu Hafız Beye İzmir'den gelen bütün arka
daşlarımı işhadederek söylerim. Hafız Bey buyur
dular ki; İzmir'deki emvali menkule neden müs-
tacelen satılıyor, Samsun'dakiler niçin satılmadı? 
Veyahut bunlar hakkındaki Emvali metruke Ka
nunu daha evvel niçin Heyeti Hükümet tarafın
dan Meclise arz edilip kararı alınmadı? Dimit-
oğullarına aidolan 4 500 denk tütünün ziya
ma neden dolayı sebebiyet verildi? Efendi 
ler ben zannediyorum ki, izahatı verirken tarih
lerine de temas ettim ve 1338 senesinde bu mua
melenin başladığını ayiyle, günüyle size arz et
tim. Eğer ortada mesul varsa, Emvali metruke 
Kanununu ve tagayyübeden eşhasın hukukunu 
düşünecek olan birinci derecede Adliye Vekâleti
dir ve o günün Adliye Vekâletini ifa eden Hafız 
Mehmed Beyefendi idi. (Handeler) Hattâ Fethi 
Bey Pontus meselesi için gittiği zaman da birkaç 
gün Dahiliye Vekâletini yapan yine Hafız Meh
med Bey arkadaşımızdı. Eğer kanun teklifinde 
teaıhhür varsa bu, rica ederim, aranızda bulunan 
arkadaşınıza mı râcidir, yoksa o vakit vekâlette 
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bulunan zata mı aittir? (Şiddetli alkışlar) ve yine 
buyurdular ki; neden Samsun'daki tütünler acele 
acele satıldı? Arkadaşlar, Samsun'daki tütünler 
dört, beş ay müzayede edildi. Müzayede neticesin
de en fazla verene, belki müzayedesi ciltler dolu
su dosyalar teşkil etti ve bu suretle müşteri ara
mak suretiyle, şunu da arz edeyim ki, Samsun'
da mevcut tütünlerin bir kısmını sattık. 

HAFIZ MEHMED B. — Ne suretle, kime? 
MALÎYE VEKÎLÎ HASAN FEHMÎ B. — 

En yüksek fiyatı kim verdi ise ona yerilmek su
retiyle. 

h 

HAFIZ MEHMED B. (Trabzon) — Hayır 
en aşağı fiyatı verene verildi. 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN FEHMÎ B. (De
vamla) —• Hafız Bey çok rica ederim, o tütün 
muamelesini Samsun'da Meclisi İdare yaptı. Ben
denizin oraya gönderdiğim Muhasebatı Umumiye 
Müdürü murakıp olarak üç ay orada bulundu. 
Eğer Samsun'daki tütün satışında yani Maliye 
Vekâleti tarafından yapılan satışta zerre kadar 
bir yolsuzluk ve bir leke varsa bendeniz şahsan 
Samsun Meclisi İdaresinin mesuliyetini üzerime 
alıyorum arkadaşlar (Bravo sadaları) Çünkü 
Meclisi idareye o kadar emniyet ve itimadım var
ıdır, mutasarrıfına da, hâkimine de ve diğer ida
re azalarına da itimadım vardır. Arkadaşlar, ta
arruza karar verdik, ve ordunun noksanını ikmal 
edeceğimiz haftalarda idi ki, büyük satışlar ya
pıldı ve memleketin en hayırlı bir mahsulü idi 
ki, en lâzımlı bir zamanda sarf olundu ve on
dan sonra arkadaşlar tüccarlar malı kırmak 
istediler. Maliye Vekili paraya ihtiyacım yok
tur diyerek satışı kapattı. Satış yapmadım. Fe
na mı yaptım arkadaşlar? (Müzakere kâfi, sa
daları) arkadaşlar Hafız Bey buyurdular ki; 
İzmir'de tütünler satılıyor, niçin bu emval sa
tılıyor ve neden bu emval ambarlara dolduru
lup hıfzedilmedi, memleketin halkın menfaatine 
muvafık haller düşünülmedi ve neden o kıtada 
bulunan sekeneye verilmedi? Arkadaşlar; bu 
emvali metruke; o kıtada bulunan sekenenin 
hakkıdır veya değildir, bunu söylemek bana ait 
değildir. Elde bir kanun vardır. Ben, onu tat
bik ederim. Bugün için ganimet olan kısmı Dev
letindir, Hazinenindir, metruk olan kısmın da 
elimde mevcut kanun mucibince muamelesini 
'yapmakla mükellefim. 

Niçin sattı diyorlar. İşte kanunun birinci 
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maddesi; «Düşman istilâsından kurtulan ma
hallerde ashabının firar ve gaybubet etmiş ol
masına mebni sahipsiz olan emvalin menkule 
olan kısmı Hükümetçe kanun dairesinde füruht 
edilir.» Bunları kanun sat diyor, ben de sattım 
ve Hafız Beyin buyurduğu ve tasavvur ettiği 
gibi, üzüm, incir gibi saklanacak gibi değildir. 
Senenin iptidasında yortu ayından evvel Avru
pa'ya gitmek mecburiyetindedir. Aydın havali
sinde bulunan arkadaşlarımız pekâlâ bilirler. 
Kânunusaniden evvel sevk edilen incirle, Kânu
nusaniden sonra sevk edilen incirler arasında 
fiyat itibariyle yüzde altmış fark vardır. (Doğ
ru, sadaları) Ve bunu saklamak değil, satmak 
lâzımdır. Fakat henüz daha büyük satışlar baş
lamamıştır. 

(İzahat kâfi, sadaları) 
HAFIZ MEHMED B. (Trabzon) — Bir su

alin cevabı noksan kalmıştır. 

REİS — Henüz bitmedi izahat.. 
MALÎYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. — 

Hangi sualiniz kaldı? Ona da cevap vereyim. 
HAFIZ MEHMED B. (Trabzon) — Defte-

ri Hakani Memuru hakkında izahat verdiniz. 
Fakat (Şahsi işler, sesleri) ikmal etmedi. Mü
saade buyurunuz. Meclisi Âli hakkımı vermez
se o başka... 

REİS — Hakkınız var efendim. 
HAFIZ MEHMED B. (Devamla) — Muha

sebe kâtibi hakkında cevap vermemişlerdir, 
İkincisi Reji* Nizamnamesinin birinci maddesin
de ' diyor ki: «Reji Ha^inei Maliye menfaatine 
olarak tahtı,inhisardadır.» Yani eski kanun ye
ni bütçe kanununiyle alâkadar değildir. Reji 
müşterekülmenfaadır. Binaenaleyh Reji emva
li umumiyei Devletten maduttur. Bu kanun sa
rihtir. Bu kanunu görmeden mi, tezkereyi yazdı? 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN FEHMÎ B. (De
vamla) — Arkadaşlar, müsaadenizle kısa bir 
cevap vereyim. Efendim, Gümüşane Defterhane 
Memuru hakkında cevap verdi de diğerine 
cevap vermedin, diyor. Hakikaten belki atla
mışım. Farkında değilim. Karanlık olduğu için 
sualler okunamıyor. Gümüşane Muhasebecisin
den bahsediliyor. Efendiler, bu zat 1304 sene
sinde Maliyeye intisabetmiş, malmüdürlüklerin-
de bulunmuş, muhasebe başkâtipliklerinde, 
mülga Ordu Muhasebe Mümeyyizliğinde bulun
muş, nihayet on sene evvel yine Ordu Muhase-
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be Mümeyyizliğinin lağvından sonra Muhasebe 
Başkitabetine intisabetmiştir. 

HACI AHMED HAMDI Ef. (Muş) — Bu 
gibilerin zaten muhasebecilik bilâimtihan hak
kıdır. 

MALİYE VEKÎLÎ HASAN FEHMİ B. — 
Zaten mümeyyizlikte bulunanlar imtihana tâbi 
değildir ve sonra arkadaşlar malmemurlarmm 
bir kanunla, bir nizamnameyle sureti tâyinleri, 
nasıpları takarrür etmiş değildir. Orada ma-
mulünbih Maliye Vekillerinin talimatıdır. 

YAHYA GALlB B. (Kırşehir) — Mutasar
rıfın da elindedir. 

MALlYE VEKlLÎ HASAN FEHMÎ B. (De
vamla) — Malûmuâliniz devairimizde ancak 
Adliyenin aşağı - yukarı bir kanunu vardır. 
Adliyenin gayri bütün devairi Devlet Vekille
rin tahtı mesuliyetine bırakılmıştır. Vekiller 
Nizamname ile vazifeyi encümeni müdirana ve
rir. Encümeni müdiran da imtihan açar. Neti
cede bu muamele, encümeni müdiranm bir maz-
batasiyle yalnız Vekilin mucibine iktiran et
miştir. Yani otuz bu kadar senelik bir mümey
yizi muhasebeci yapmıştır. Yalnız Günıüşane 
kelimesi olduğu için Hafız Beyin sinirine do
kunmuştur. 

HAFIZ MEHMED B. (Trabzon) — Efen
dim kanunu Adliye Vekâletinin yapması lâzım-
geleceğini ve Maliye Vekâletine aidolmadığını 
söylüyorsunuz, Maliyeye ait sahipsiz malm sa
hibi beytülmaldır, Adlive Vekâleti delildir. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (De
vamla) — Arkadaşlar, Emvali Metruke Kanu
nunun son maddesini Adliye Vekili sabıkına 
okuyorum. 

İşbu kanunun icrayı ahkâmına, Maliye, Da
hiliye, Adliye Vekilleri memurdur. 

Rica ederim, emvali metruke denince yalnız 
Maliye bunun parasını idare eder. Hukukunu 
tâyin edecek hangi idaredir? Ve bendeniz Ad
liye Vekâleti niçin yapmadı? diye kasdetme-
dim. Dedim ki : Bu kanunla açıkta kaldığından 
bunun üzerine transport muamelesi yaptım. 
(Kâfi, sesleri) 

HAFIZ MEHMED B. (Trabzon) — O ka
nunu ben yapmadım. (Gürültüler) 

MALÎYE VEKİLİ. HASAN FEHMİ B. (De
vamla) — Arkadaşlar, Büyük Millet Meclisi 
teessüs ettiği günden itibaren mükerreren Mec-
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lis Reisvekilliklerinde bulundum ve ahiren gös
terdiğiniz arzu ve intihap neticesi olarak 
memleketin en lüzumlu bir anında Maliye Ve
kâletini deruhde ettim. Ve deruhde ettiğim- gün 
dedim ki hakkımda şimdiye kadar çok teveccüh
ler gösterdiniz, hepisinin müteşekkiriyim. Yalnız 
ben bir hedef ittihaz ediyorum. Elimden geldiği 
kadar ve bütün kuvvetimle ve faka't fartı mesai 
ile memleketin, vatan n her türlü icabettirdiği 
ihtiyaea yetişebilecek tedabir alacağım. Bu vazi
fede Cenabı Hak kanaatime göre beni muvaffak 
etti. Sizin itimat ve teveccühünüze istinaden az
mime hiçbir şey hail olmıyarak yürüdüm Bina
enaleyh mesaimin, çalışmanın bir derecesi var
dır. Beni tenkid eden arkadaşlarıma ve sual so
ran arkadaşlarıma ayrıca teşekkür ederim. Nok
sanlarım varsa bu vesile ile noksanlarımı ikmal 
edeyim. Binaenaleyh arkadaşlar, bendeniz bir 
taraftan sulh mesaili diğer taraftan emvali met-
rukenin namütenahi dedikodusu içerisinde bü
tün bu ihtiyaçlara yetişebilecek ve daha ziyade 
çalışmak için arzu ve vicdanınızı anlamak mec
buriyetindeyim. Bu ancak tâyini esami ile rey
leriniz tezahür ederse ifayı vazife ederim. (Al
kışlar). 

REİS — Efendim on beş arkadaş söz almış
tır. Yalnız Osman Beye usul hakkında söz vere
ceğim. 

OSMAN B. (Lâzistan) — İki saat sonra usu
lü müzakere hakkında söylenilen sözlerin kıy
meti kalıp kalmadığını Makamı Riyasetin na
zarı dikkatine arz ederim. 

REİS — Efendim on beş arkadaş söz almış 
on takrir de müzakerenin kifayetine dairdir. 
Evvel beevvel müzakerenin kifayetini Reyi Âli
nize vaz 'etmek mecburiyetindeyim. 

BESİM ATALAY B. (Kütahya) — Efendim 
kifayet aleyhinde söyliyeceğim. Arkadaşlar eğer 
beş dakika için bendenizi dinlemek lûtfunda bu
lunursanız söylerim. 

REİS — Efendim esasa girmeyip yalnız şu 
noktadan dolayı müzakere kâfi değildir diyecek
siniz... 

BESİM ATALAY B. — Evet müzakere kâfi 
değildir. 

Çünkü tavazzuh etmiyen birtakım nkad var. 
Evvelâ Hasan Beyefendi Reji İdaresinin varida
tında bir tezayüt gösterdi. Şayanı teşekkürdür. 
Fakat arkadaşlar bu varidat Devletin §u cebin-
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den alıp öteki cebine koymak demektir. Hakiki 
varidat ihracat yapılırsa ona derler. (Gürültü
ler) Maliye Vekili Bey Varidatın tezayüdü için 
ne kadar ihracat yaptı, ne kadar satış? (Gürül
tüler) 

HACI ŞÜKRÜ B. (Diyarbekir) — A beyim 
o zaman nereden ihracat yapılıyordu? 

BESİM ATALAY B. (Devamla) — Müsaade 
buyurun, rica ederim. Sonra Düyunu Umumiye 
İdaresi Maliyeye merbuttur. Neden ondan şikâ
yet vâki olmadı da Reji İdaresinden şikâyet 
vâki oluyor? Bunun esbabı anlaşılmalıydı. Şüp
hesiz müzakere kâfi değildir. Sonra bir arkada
şım bana sordu, Reji için ne teşbih buldun dedi. 
Matbahı âmire dedim. (Handeler) Niye imareti 
teşbih etmedim? İmaret, aczegâna mahsustur. 
Reji, mensuplara, matbahı âmire gibi müntesip-
lere bir yeyintidir. Vali mâzulleri, polis matrud-
ları geliyor, Rejide memuriyet buluyorlar ve 
Rejide israf at ve suiistimalât yapıyorlar. Arka
daşlar, şu mukaddes mücadelemizin uğrunda akıl 
ve hayale gelmiyen vergileri aldık, alacağız ve 
almakta haklıyız. Memleket de bunu seve seve 
verecektir. Arkadaşlar, en çok varidat getirecek 
demiryolları, Reji idaresi gibi birkaç idare var
ken israfat burada! oluyor. En büyük suiistimalât 
burada vâki oluyor. İşte size liste : 1336 sene
sine aidolan listede hasılatı sâfiyede Maliyeye 
verilen 184 bin liradır. 184 bin lira şu memle
ketin Rejisinden çıkan hasılatı sâfiyesidir. Rica 
ederim, bu varidat hakiki varidat mıdır? Kati
yen değildir. Reji İzmir Rejisi İzmir'in istirda
dından evvel Suriye'ye ve İstanbul'a tütün gön
deriyor. Yedi milyon lira varidat alıyordu. Mü
tehassıslara müracaat ediniz. Rica ederim, Reji 
Anadolu dâhilinde, bize ancak 184 bin lira hası
latı safiye veriyor. Bunun üst tarafı nereye gidi
yor? (Onu sorma sesleri) Niye sormuyoruz? Sor
duktan sonra müzakere kâfi görülebilir. Sonra 
8 bin lira ki, bir milyona yakın masrafı vardır. 
Bir şirket ve bir ticarethane tasavvur buyurunuz 
ki, onun masrafı, varidatının beşte birini bel'-
etsin. Arkadaşlar, zannediyorum ki, o ticaretha
ne devam edemez. O ticarethane için iflâstan 
başka bir şey yoktur. İşte Reji idaresi de böyle
dir. Sonra arkadaşlar, gelecek sene tütün buhra
nı karşısındayız, Rejinin elinde tütün kalma
mıştır. Elinde ancak bir buçuk milyon kiloya 
yakın döküntü âdi tütünler vardır ki, bunlar kati-
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yen sarf ve istihlâk edilemiyecektir. Ahalinin elin
den kilosu 20 kuruşa, 30 kuruşa tütün toplanı
yor. Avuç kadar tütün 15 kuruşa, 20 kuruşa sa
tılıyor. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. 
(Gümüşane) — Reis Bey ben de cevap vereyim. 

REİS — (Besim Atalay Beye hitaben) Efen
dim bunları dinlemiyorlar. 

BESİM ATALAY B. (Kütahya) — Efendim, 
dinlemiyorlarsa ben de sözden vazgeçiyorum. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. 
(Gümüşane) — Efendim, Rejinin elinde bir bu
çuk sene fabrikaların işliyeceği kadar tütün mev
cuttur, ihracat serbesttir. Malûmuâliniz Reji 
elde bulunan İnhisarı Duhan Kanunu mucibince; 
dâhildeki istihlâkât üzerine muamele yapar. Eli
mizde bir İhracat Kanunu yoktur. İhracat ser-
bestir. Herkes, her bir şey yapabilir. Mamafih 
Rejinin bütçesini Muvazenei Maliye Encümeni 
tesbit etmiştir. Bendenizin arz ettiğim rakamlar, 
1336, 1337, 1338 e ait rakamlar, Anadolu'nun 
merkezine ait rakamlardır. Garbi Anadolu, İs
tanbul, Trakya henüz elimize geçmiştir. Ve fab
rikaların büyüğü, istihlâkât noktaları İstanbul 
ile İzmir'dir ki, yeni muameleye başlamıştır. Ve 
İstanbul muamelâtı bu rakamlar içinde yoktu* 
Binaenaleyh Besim Atalay Beyin, Reji bütçe
sinde çok hakkı vardır. Bunun vaziyeti umu-
miyesini, esaslı bir surette görüşürüz ve tat
bik edilen bütçe, Muvazenei Maliye Encümeni
nin tanzim ettiği kadrolara istinadediyor. 

REİS —• Efendim usulü müzakere hakkın
da bir takrir vardır. 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfi değildir. Çünkü Reji Müdürü 

Umıımii Sabıkı Midhat Bey hakkındaki cihet 
tamam olarak halledilmemiştir. Bu cihet ariz 
ve amik konuşulmaya mütevakkıftır. 

Erzurum 
Salih 

REİS — Müsaadenizle bir şey arz edeyim, 
istizah Midhat Bey meselesi üzerine açılmıştır. 
arkadaşlarımız bunun üzerine söyledi. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Bendeniz de tak
ririm üzerine söyliyeyim. 

REİS — Efendim takririniz size söz ver
miyor. Yalnız Nizamname bir kişiye söz veri
yor. Böyle müzakere imkânı yok beyim.. 
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REÎS — Bu husus hakkında kendisi de mü-

talâat dermeyan edecektir. 
ALÎ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Bu mesele 

hakkında söz söyliyen arkdaşlar, ya dört veya 
beştir. Mesele gayet mühimdir. Dört yüz elli 
bin liralık meseleyi mezkût bırakmak doğru 
değildir, Meclis için.. (Hayır, hayır sesleri) 
müsaade buyurun.. Şimdiye kadar bu tarzda 
mühim bir mesele için, dört kişinin sözü ile 
iktifa edileceğini, hiçbir zaman aklıma getir-
emdiğim için, leh ve aleyhte söz sÖyliyeceklerin 
tefrikini evvelce derhatır ettirmemiştim. Şu 
ana kadar söyliyenlerin aleyhte olmasına göre 
ben, ilk defa olarak lehte söyliyecek bir arka
daşınızım. Binaenaleyh söylenmesin diyecek 
olursanız ben buna mutavaat ederim. Fakat 
bu da adalet değildir. Başka lehe söz söylemiş 
zat; varsa ben sözümden vaz geçiyorum. 

RE t S — Efendim. Nizamnamenin o sara
hatinin Kavanini Umumiyeye aid olacağını, 
Maliye Vekilinin müdafaasında îsmet Bey bira
derimiz de o maddenin burada mevcudolmadı-
ğını. dermeyan buyurdular. Arkadaşlarımız ise, 
tenevvür etmiyen bir meseleyi bilvesile Heyeti 
Umumiyeye arz ettiler. Bunu reye koyayım da, 
müzakerenin kifayet veya ademikifayetini Heyeti 
Celileniz eğer noksan görüyorsa ekseriyetin re
yi ile zahir olur. Fikirler anlaşılmıştır. Heye
ti Celile müzakereyi kâfi görecektir veyahut 
görmiyecektir. Bu, Heyeti Celilenin kararı ile 
olacaktı?. 
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SALİH Ef. (Erzurum) — Bu meseleyi ko

caman Muvazenei Maliye Encümeni niçin hal-
ledememiş! 

RElS — Usul, arz ettiğim noktadır. Söz 
veremem. Yâni müzakere kâfi görülmüştür. 
Arkadaşlarımız kâfi olduğunu söylemiştir. Tak
rirleri reye vaz'edeceğiz. Eğer bu yanlış de
ğilse usule dair başka bir şey söylenemez. 

ALÎ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Şimdiye 
kadar söylenilen sözler aleyhindedir; lehte söy
lenmemiştir. Binaenaleyh bendeniz lehte söz 
söyliyeceğim. Mesele tenevvür etmemiştir. Yal
nız bir taraf dinlenmiştir. Müzakere kâfi de
ğildir. 

REÎS —• Efendim bir arkadaşımız Nizam-
namei Dahilîye tevfikan bir söz söylediler. Esa
sen makamı Riyaset de, bununla mukayeddir. 
Fakat Makamı Riyaset, bunu tahdidedemez. Şim
diye kadar söz söyliyen arkadaşlar kamilen 
aleyhinde» söylemiştir. Kendileri, lehte söz söy-
liyeceklerini söylediler. Nizamname de bu hak
kı bendenize bahşediyor. Acaba tasnifte, Ali 
Şükrü Beyden evvel lehte söz alıp da söz söy
liyecek var mıdır? Bunu anlamak lâzımdır. 
Lehte söyliyecek var mı? Şu halde söz Ali Şük
rü Beyindir. Söz sırası da, kendisine gelmiştir. 

ÎSMET B. .(Çorum) — Efendim istihzalar
da izah eden zatla istizah olunan vekil, noktai 
nazarlarını izah ettikten ve mebusandan muka
bele edenler de hitam bulduktan sonra; ister 
noksan olsun, ister tamam olsun, kifayet takriri 
mevzuubahsolduktan sonra ancak Heyeti Aliye re -
yini ihsas edebilir. Kifayet takririni reye korsu
nuz. Onun aleyhindeki zat söz söylemiştir. Kifa
yet reye vaz'edilir, eğer kabul edilmezse o zaman 
müzakere devam edebilir . 

SALÎH Ef. (Erzurum) — Akşam oldu. 
Arkadaşların bir kısmı yok, binaenaleyh ek-
seriyed de yoktur. 

, ALÎ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Efendim 
evvelce söz alan arkadaşlarımız tasnif ve tefrik 
edilecekti. 

REÎS — Mecburi değildir. 
SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Madem

ki, tefrik edilmeksizin miktarı kâfi söz söyle
nildi, kifayet takriri verildi ve kifayet takri
rinden sonra yine aleyhte söylendi, ben şimdi 
lehte söyliyeceğim denemez. Binaenaleyh reye 
konması lâzımdır. 

LÛTFÎ B. (Malatya) — Meselede pek çok 
müphemat vardır. Bu müphematm halli için de 
her halde söz söylemek lâzımgelir (Reye, reye 
sesleri) 

HASÎB B. (Maraş) — Meselede Dahiliye 
Vekili Fethi Beyin' de ismi geçmiştir. Fethi 
Beyi' de dinlemek isteriz. 

REÎS — Efendim Fethi Bey, kendisini mü
dafaa etsin.. (Dinlemek isteriz sesleri) Bu, 
bir nizamname meselesidir rica ederim. 

ÖMER LÜTFÎ B. (Karahisarı Sahib) — Ri
ca ederim, bir şey arz edeceğim; kifayeti reye ko-
yamıyacaksınız. Çünkü Mecliste nisap yoktur. 
(Vardır, yoktur sesleri) 

NEBÎLEf. (Karahisarı Sahib) — Reis Beye-' 
fendi Divanı Riyaset, şu hali şu şekliyle reye ko
yabilir mi? Yani bunu reyi işari ile reye koyab-i-
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lir mi, koyamaz mı? Divanı Riyaset noksandır, 
natamamdır. Reyi işari ile her hangi bir meseleyi 
reye vaz'edemez. Bunu reyi işari ile reye koya
bilir mi, koyamaz mı? 

RE IS — Koyamaz... 
NEBÎL Ef. (Karahisarı Sahib) — Öyle ise 

Divanı Riyaset tekemmül etsin... 
RElS — Mesele tenevvür etmiştir. 
HAKKI HÂMÎ B. (Sinob) — Osman Bey 

bu meselede izharı alâka etmiştir. Binaenaleyh 
kitabet mevkiinde bulunamaz. 

REÎS — Osman Bey, mütalâasını söylememiş
tir. 

YUSUF ZlYA B. (Bitlis) — Hattâ söz iste
miştir. 

HACI ŞÜKRÜ B. (Diyarbekir) — Osman 
Beyin alâkası vardır. 

REÎS — Usul hakkında da söz söylememiş
tir. 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) — izharı hissiyat 
etmiştir. 

RElS — Ondan başka bir şey söylememiştir. 
izharı hissiyat, kerametten gelir. (Handeler) 
Emendim esbabı mucibesi olmıyan takrirler, ev
velâ reye vaz'ediliyor. 

Efendim Nizamnameyi her halde iyi biliyo
rum. 

ŞEVKET B. (Bayezit) — Reis Bey itimat 
verdikten sonra, 450 bin lirayı düzeltecek miyiz? 

2. — ÎCRA VEKİLLERİ HEYETİ MUAMELÂTI 

1. — Ergani Mebusu Nüzket Beyle arkadaşı
nın, Maliye Vekili Hasan Fehmi Beye itimat be
yan edilişine dair takriri 

Riyaseti Celileye 
Maliye Vekili hakkındaki istizah kâfi görüle

rek mumaileyhe beyanı itimatla ruznameyi müza
kereye geçilmesini teklif eyleriz. 

30 . X I . 1338 
Ergani Yozgad 
Nüzhet Ahmed 

Riyaseti Celileye 
Mehmed Şükrü Beyin istizah takririnde, Baf

ra'da emvali metrûkeden olduğu halde bir suret
le suiistimale uğratılan tütün maddesinden dola
yı azledilmiş olan Müdürü Umumi Mithat Beyin 
ne sebepten dolayı şimdiye kadar tahtı muhake-
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meye alınmadığı istizah edilmiştir. Maliye Ve
kili Bey suiistimali vakıa binaen Müdürü 
Umuminin derhal azledildiğini ve tahkikatı 
lâzimei kanuniye icra ve ifa ettirilmekte bu
lunduğundan derdesti ikmal olan evrakı tah-
kikiyenin encümeni aidine tevdi edilmek üze
re olduğunu izahan beyan etmiş ve binaen
aleyh istizaha lâzımgelen cevabı kâfi verilmiş
tir. Ruznameye geçilmesini teklif eylerim. 

29 Teşrinisani 1338 
Yozgad Mebusu 
Süleyman Sırrı 

Riyaseti Celileye 

Müzakere kâfidir. Ruznameye geçilmesini 
teklif ederim. 

Konya Mebusu 
Abdülhalim Çelebi 

Riyaseti Celileye 
izahatın kâfi görülerek ruznamei müzake-

rata geçilmesini teklif eylerim. 

Çorum Mebusu 
ismet 

Riyaseti Celileye 
Mesele tenevvür etti. Müstavzıh ve müstav-

zıhmminhin istizah ve İ7ahatları kâfidir. Bi
naenaleyh Maliye Vekili Beye beyanı itimad-
olunmasını teklif eylerim. 

Muş Mebusu 
Ahmed Hami 

Riyaseti Celileye 
izahat 'kâfidir. Ruznamei müzakerata ge

çilmesini teklif ederim. 
13 Teşrinisani 1338 

Karahisarı Sahib Mebusu 
Nebil 

Riyaseti Celileye 
itimat ve ademiitimadın tâyini esami ile 

reye vaz'mı teklif eyleriz. 
Erzurum Karahisarı Sahib Ergani 

Salih Mehmed Şükrü Emin 
Sinob Canik Canik 
Şevket Emin Ahmed Nafiz 
Genç Canik Yozgad 
Celâl Şükrü Bahrî 
Muş istanbul Çorum 

Kasım Ahmed Şükrü Dursun 

- m 



Bayezid 
Şevket # 

Sinob 
Abdullah 

•1 
Erzurum 

ismail 
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Kastamonu 

Hulusi 
Sinob 
Arif 

Riyaseti Celileye 
Izaihat ve müzakere kâfidir. Ruznanıei mü-

zakerata geçilmesini arz ve teklif eylerim. 
30 Teşrinisani 1338 

Kırşehir Mebusu 
Sadık 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Ruznamei müzakerata ge

çilmesini teklif eylerim. 
Ertuğral Mebusu 

Necib 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Maliye Vekiline beyanı 

itimatla ruznameye geçilmesinin reye konulma
sını arz ve teklif eylerim. 

30 . X I . 1338 
Niğde Mebusu 

. Mustafa Hilmi 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Maliye Vekiline beyanı 

itimadedilerek ruznameye geçilmesini teklif ede
rim. 

30 . X I . 1338 
Urfa Mebusu 

Ali Saib 

MALÎYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. — 
Reis Beyefendi! Takrirler iki kısımdır. Birisi 
ruznameye geçilmesi, diğeri itimadın mevzuu-
bahsolmasıdır. Bendeniz zaten Heyeti Celileye 
arz ettim. Heyeti Celilenin noktai nazarını an
lamak mecburiyetindeyim, itimat ve ademiiti-
mat takrirlerinden tâyini esami hakkındaki tak-
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riri reye vaz'ederseniz mesele biter. 

RElS — Yalnız farklı bir takrir var. Sü
leyman Sırrı Beyindir, izahatınıza ibtina etti
riyor. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. — 
Evet efendim, dinledim. Bu esasen kanunen ifa
sına mecbur olduğıfmuz bir meseledir. Bende
niz de izahatta arz ettim ki, men'i muhakeme 
kararını her halde Muhakemat Encümeni heye
ti verecektir ve evrak derdesti tevdidir. Encü
men bir an evvel intihabedilsin. 

REÎS — Efendim, Maliye Vekili Bey; ar
kadaşlarımızın bir kısmının takrirleri veçhile 
itimat ve ademiitimadı tâyini esami suretiyle 
talebediyor. Esasen tâvini esami ile olması için 
de on beş kişilik bir takrir vardır. Binaenaleyh... 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Müsa
ade buyurunuz. Nizamnamei Dahilîde istizahın 
kifayetiyle ruznameye geçilmesi hakkındaki 
takrirler tercih olunur, reye konur. Eğ-er bu 
ekseriyete iktiran etmezse o zaman Maliye Ve
kili tâyini esami ile itimat talebedebilir. 

REİS — Bu Vekil Beyin haklarıdır. Mev
kilerini tevsik için itimat, ademdi tim adın tâ
yini esami ile reye vaz'ını istiyorlar. Makamı 
Riyaset on beş imzalı takrir üzerine tâyini esa
mi ile reye vaz'etmek mecburiyetindedir, iza
hatı kâfi görenler, itimat buyuranlar beyaz; iti
mat buyurmıyanlar kırmızı pusla ile reylerini 
ihsas buyuracak. 

(Reyler toplandı.) 
Reylerini istimal buyurmıyan rüfeka lütfen 

reylerini versinler. 
Efendim! Neticeyi ârayr arz; ediyorum. 113 

âza reye iştirak etmiş. 111 itimat bir adeaniiLi-
mat, 1 müstenkif... Nısabolmadığından tekrar 
reye vaz'etmek icabediyor. Cumartesi günü saat 
1,00 de içtima etmek üzere Celseyi tatil ediyo
rum. 
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ruznamesı tçtimaı âti 
1. — Zaptı sabık hulâsası j 

2. — Evrakı varide : 

Düşman tarafından gönderilen sivil üsera- | 
nın bir an evvel kurtarılması hakkında ismet I 
Paışaya talimat itasına dair Besim Atalay Be
yin takriri 

Meccanen kereste itasına dair Kanunun dör
düncü maddesindeki talimatnamenin halka ko
laylık verecek bir surette tadili hususunun He
yeti Vekileye i§arma dair Aydın Mebusu Esad 
Efendinin takriri. 

İhtiyat .zâibîtanı hakkmda lâzımgelen teda-
birin temin olunması temennisi ve terhis ve ter
fihleri hakkında ne düşünüldüğünün Hükümet
ten sualini havi Batum Mebusu Nureddin Efen
dinin takriri 

İzmir yangını dolayısiyle icar bedelâtındaki 
müşkülâta çaresaz olmak üzere ruznamede mev
cut İcaır ve İsticar Kanununun tesrii müzake
resine dair Antalya Mebusu Rasih Efendinin 
takriri 

Memıalikî aııusitahiaisaya üç. İstiklâl mahke
mesi teşkil ve hemen izamına dair Kastamonu 
Mebusu AbduTkadir Kemali Beyle refikinin 
takriri 

Hiyaneti vataniye île mahkûm Abdurrah- | 

inan ve İbrahim Efendiler hakkmda Adliye Ve
kâletinden mevrut evrakı hükmiye 

Adana'dıa .Fransızlar zamanında (haciz ve 
nıüsaderei haribiiye) namiyle alınan para hak
kında Heyeti Vekileden mevrut tefsir tezke
resi 

İstanbul memurları maaşatı ha'kkındakı 
Avans Kanununun tacili müzakeresine dair Ma
liye Vekâleti tezkeresi 

Encümen intihabatına dair tezkereler. 

Mazbatalar 
İntihabı Mebusan Kanununun tadili sakkııı-

daki teklifi kanuninin muvafık olduğuna dair 
Lâyiha Encümeni mazbatası 

Tütünler hakkındaki Abdulkadir Kemali 
Beyin teklifi kanunisinin şayanı müzakere ol
duğuna dair Lâyiha Encümeni mazbatası 

Seferberlik zamlını maaş Kanununun birin
ci maddesinin tefsirine dair Müdafaai Milliye 
Encümeni mazbatası 

Tiflis'te aikit ve imza olunan Demiryolları 
Mukavelenamesine dair Hariciye Encümeni 
mazbatası 

Müzakere edilecek- mevad 

Mahakimi fevkalâde Kanunu. 

T. B. M. M. Matbaam 


