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mazbatası kıraat ve müzakere edilerek tâyini esa
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mutlaka hâsıl olamadı. 

Avans Kanunu ile merbutu varidat lâyihası 

B Î B Î N G Î CELSE 
Bed'i müzakerat; saat : 1,10 

REİS — Birinci Reisvekili Hüseyin Avni Beyefendi 
KÂTİPLER : Mahmud Said Bey (Muş), Süleyman Sırrı Bey (Yozgad) 
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yeüere sahibolmıyan hükümetler, misal göster
meye hiç hacet bırakmıyarafc bir hiç olduğunu 
ispat eder. îcrai ve teşriî salâhiyeti haiz olan 
Meclisi Âli, hemen arz edebilirim ki; teşriî sa
hayı büsbütün bırakmıştır. Meclisin ruznaıme-
sinde teröihan iriüaaikeresi mukarrer Ziraat Ban
kasının bütçesi vardır. Bununla; birçok halkın 
yüzü gülecek, birçok dul ve yetimler sevinecek, 
Harbi Umumi dolayısiyle hâk ile yeksan olau 
memleketlerimizin, birçok dertlerini söylemek 
mecburiyetindeyim. Hayati mesele, olan Nevajhi 
Kanuniyle saadetimiz temin edilecekken bilâkis 
Meclis bu cihetleri fevkalâde ihmal etmiştir. 
Hiç lüzumu olmadığı halde Nafıa Vekâleti isti
zahına günlerle devam, ediliyor. Bilhassa te-
menniyatım budur. Eğer maksudumu eda ede-
memişsem aczime bağışlayınız. Terciham ruzna-
mei müzakerata alınan Ziraat Bankası bütçesi 
intihaptan sonra müzakere edilsin, 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN FEHMÎ B. (Gti-
müşane) — Efendim ziraat Bankası mülhak bir 
bütçedir. Bunun da müzakere edilip kesbd ka
tiyet etmesi şayanı arzudur. Fakat efendiler 
henüz Muvazene Kanunu çıkmamıştır. Alınan 
avanslar hitam bulmuştur. Hidematı umumiyei 
Devleti ifa içdn elimizde tahsisat kalmamıştır. 
Rica ederim senenin onuncu ayı olduğu halde 
henüz bütçe çıkmamıştır. Ordu idaresi, mem
leket idaresi, maaşatı umumiye, masarif atı ruz-, 
merre ve bütün masarif atımızı temin edecek 
Muvazenei Umumiye Kanununa şu veya 'bu işin 
tercihi, hiıdemaıtı umumiyei Devleti ükincâ de
recede addetmektir. Meclisi Âliden bendeniz 
istirham ederim, tahsisat kalmamıştır. Mün
hal olan memuriyetlere gidecek memurlara bir
çok daireler harcırah veremiyorlar. Çünkü avans 
bitmiştir. Muvazene EncümeM ile yeniden 
avans istemek mecburiyetinde kaldık. Avams 
Kanununa hiçbir şey tercih edilemez. Kararı 
sabıkınız veçhile istizahı mütaakıp Avans Kâ
nununa geçelim. 

1 : İ66 İâ.J 
Maliye Vekili Beyefendinin talepleri üze
rine, Çarşamba ruznamesine alındı. Reisisani ve 
kâtip intihabı icra edilerek Ankara Mebusu Ali 
Fuad Paşa Hazretlerinin 117 reyle Riyasetisa-
niliğe ve Mardin Mebusu ibrahim Beyin de 107 
reyle kâtipliğe intihabedilmiş oldukları tebliğ 
edildi ise de Ali Fuad Paşa ekseriyeti kâfiyeyi 
ihraz edemediğini bilbeyan istifanamesini ita 
eylediğinden gelecek içtimada intihabın tekrar 
edileceği Makamı Riyasetten tebliğ olundu. Nafıa 
Vekâletinden olan istizah hakkında müzakere ce
reyan ederek vaktin geçmiş olmasına mebni mâ̂  
badi gelecek içtimaa tehir edildi. İstanbul Me-. 
busu Şükrü Beyin mezuniyeti hakkındaki Divanı 
Riyaset kararı kabul olundu ve Çarşamba günü 
içtima etmek üzere celseye nihayet verildi. 
Birinci Reisvekili Kâtip Kâtip 
Hüseyin Avni Mahmud Said Süleyman Sırrı 

2. — SUALLER 

1. — İstanbul Mebusu Ali Rıza Beyin, Hıris
tiyanların emvali gayrimenkulesi hakkındaki 
sual takriri Heyeti Vekile Riyasetine havale 
olundu. 

RElS — Efendim, zaptı sabık hulâsası hak
kında söz istiyen var mı? 

MALİYE VEKlLl ' HASAN FEHMÎ B. 
(Gümüşane) — Efendim, zaptı sabık hulâsa
sında Avans ve Muvazene kanunlarının ruzna-
meye alınması denmiş. Halbuki ruznameye alı
nan Avans Kanunu ile merbutu varidat lây.ha
sıdır. Muvazene Kanunu değildir. Bu sure ile 
tashih buyurulsun. 

REÎS — Bu suretle tahsihini kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsın. Zaptı sabık tashihan 
kabul edilmiştir efendim. 

OSMAN KADRİ B. (Muş) — Ruznamei mü
zakerata dair söz isterim efendim. 

REÎS — Ruznameye dair söyliyecekseniz bu
yurun. 

OSMAN KADRt B. (MUŞ) — Arkadaşlar, 
Cenabı Hakka hamdolsun ki, ordunun istihsal 
ettiği zafer bu yeni cidal sahasında kazandığı 
muvaffakiyettir ki, bizi memleketimizde efendi 
olarak yaşatabilecektir. Bu cidal karşısında 
bizim karşımıza çıkabilecek kuvvetler içtimai 
ve iktisadi olabilirdi. İktisadi ve içtimai salâhi-

R E Î S — Efendim <bu bapta Muvaızenei Ma-
Mye Encümeni Reisi Beyin de bir takriri varv 
dır. Avans Kanununun Cumartesi ruznamesi
ne alınmasını teklif ediyorlar. Halbuki daha 
bundan evvel Meclîsi Âlinin ruznameye alınma
sına dair kararı vardı, binaenaleyh ilk fursatta 
tabiî müzakeresine geçilecektir. Zaten evvelki 
karârı nakzeder bir karar yoktur ortada. 
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Dün Adiliye Veikl'i Bey, 16M'âlrttaın sonırtaM 

hüteiiımlerin ne olaoağroa. daıia* lâyihaii toanıundye-
ıîm anüstacelen müzıalkşrasdtnıi tabediyorlardı. 

Şimdi Mahiye VeMÜİi Beyefendi Avam® Ka
nunumu tefkülif edliyorlıaır, bu da var. 

Bugünkü ruenaımeınıiade doksan kadar monıa-
ra sırasiyle t#jibede^egwwz şeyfter vardır. Mü-
âıaded OeliilefbeTliyûıe 'burhan numDana «arasftyle Cu-

îftadm gününün plbaıren talMlbedeoeğiz. (Doğ-

. Hm^i^ı fofr kwar listüıhşaiBinie dalha lüzum 
yöfotııır. z^niederiım. 

0. — TEZKERELER 
X. — Memcdiki müstahlasada teşkili takar

rür eden İstiklâl mahkemelerinin kaza mınta-
kalartna dair îcra VekiUeri Heyeti Riyaseti tez
keresi 

REİS —r Memaliki müstahlasada teşkili ta
karrür' eden İstiklâl malha'Mmirie dair Heyeti 
Vekile Riyaseti tezkeresi vardır. Okunacaktır. 
MaJûimuâliniz ımıntalkalârm tâyin ve taksimini 
Heyeti Vesileye bırakmıştıte. 

'. 0/2136 
T. B. M..M. Riyaseti Celllesine 

6 , 12., 13S8 tarih ve Zabıt ve Kavanini Mü
düriyeti 2250/5806 numaralı tezkere cevabıdır. 

Memaliki müstahlasada teşkili, takarrür 
eden istiklâl mahakimi manatı'kının. Dalhiliye 
Vekâletince teslbiti îcra Vekilleri Heyetinin 
7 v12 . .1.338.tarihli içtimamda tensübedilmiş ve. 
Vekaleti. Müşarünilavhanm 10 Kânunuevvel 
1338'tarih ve îdarei Umumiye 2786/31333 mı-. 
maralı cevabi teskeresinde : . 

1. •— İzmir vilâyeti (Maamüllhakat), Aydın 
sancağı (Aydın; Nazilli, S'âke) Denizli .sancağı 
(Denizli, Buldan, Sarayköy, Çal); ' 

2. — Bursa (Maamül'hakat)-, Karesi (Maa-
mülhakat), Çanaikkale (Maamülhakat), Ertuğ-
rul sancağı mülhakatından inegöl ve Yenişehir 
kazaları; 

3. — Eskişehir (Maamülhafkat), Karaihisarı 
Saihib sancağı (Karahisar, Sandıklı, Çivril, Bol
vadin, Aziziye), Kütahya sancağı (Maamülha-
•kat), Ertuğrul sancağı müllhakatından inegöl, 
Bilecik, Söğüd kazalarının mahakimi müşarü- » 
nileyha dairei kazaiyesine ithali lüzumu bildi
rilmiş ve» keyfiyet icra Vekilleri Heyetinin 
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10 . 12 . 1338 tarihli içtimamda ledettezekkür 
kabul edilmiş olmakla ifayı muktezasmı istir-
Iham eylerim efendim. 

10 . 12 . 1338 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

icra Vekilleri Heyeti Reisi 
Hüseyin Rauf 

RASlH Ef. (Antalya) — Sarulhan livası 
unutulmuştur. 

RElS — Sorarız efndim 

7. — BEYANAT 

1. — Halife Hazretlerine biy'at için İstan
bul'a gitmiş olan heyet namına Müfid Efendinin 
beyenatı 

RElS — Karahisarı Sahifb Melbusu ismail 
Şükrü Efendinin, istanbul'dan avdet ederi He
yeti Murahhasa Reisi Müfid Efendinin ihtisa-
satmı Meclise arz etmesi halkkmda bir taflkriri 
vardır. 

SALlH Ef. (Erzurum) — Yediler, içtiler, 
geldiler. Daıha ne soracaksınız? 

MÜFlD Ef. (Kırşehir) — Efendim Heye
ti Muhtereme tarafından Nizamnamei Dahilîmiz-
dç gösterilen usule tevfikan Heyeti Aliyeniz-
den Bakur'a intihabolunan rüfekayı muhtereme 
ile ve Divanı Riyasetten tefrik edilen arkadaş
larla beraber olduğumuz halde 'buradan 21 
Teşrinisanide hareket edilerek Perşembe günü 
sabahleyin saat sekiz buçukta Sirkeci istasyo
nuna muvasalat edildi. (Haydarpaşa'ya sesleri) 
Haydarpaşa'dan bindiğimiz bir istimbot vasıta-
siyle Sirkeci istasyonuna çıktığımızdan dolayı 
Sirkeci diye arz ediyorum. Meclisi Âlinin.ken-; 
dişini temsil eden bir heyetin istanbul'a gelmesi 
münasebetiyle ta Haydarpaşa 'ya Refet Paşa Haz
retleriyle diğer müstakbilîn gelmişlerdi. Hay
darpaşa'dan vukubulan hareketimiz münasebe
tiyle Sirkeciye gelinceye kadar yine Heyeti Ce-
lileniz şerefine bizi istikbal ettiler ve istanbul 
halkı erken girilmiş olmakla beraber Babıâliye 
kadar güzergâhın iki tarafını alarak Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin istanbul'a ilk heyeti 
geldiğinden dolayı kendilerini fevkalâde meser
retler içinde buldukları münasebetiyle bizi istik
bal etmişlerdir. Arkadaşlarımızla beraber eski 
Babıâliye gitmek için otomobillere binilmiyerek 
yaya olduğu halde ahalinin bize göstermiş olduğu 
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mihmannüvazlık içerisinde Refet Paşanın karar-
gâhınft vâsıl olunmuştur. Bittabi o gün is.ira 
hat edildi. Cuma günü oraca ihzar edilen pro
gram dairesinde Hilâfetin ilk Cuma namazı için 
bir Selâmlık merasimi tertibedilmişti. Bize tevdi 
buyurulan ve Meclisi Âlinin intihabını muta-
zammm olan tezkerei mahsusayı hâmil olduğu
muz halde öğleden üç saat evvel Topkapı Sara
yında ispatı vücudedilerek Emanatı Şerifenin 
mevzu bulunduğu Hırkai Şerif Dairesine arka
daşlarımızla beraber gidildi. Hırkai Şerif Dai
resinde Vahideddin'in firarından sonra Ema
natı Mübarekeye bir şey olup olmadığı hakkında 
evvelce- İstanbul Valisi ve İstanbul Kumandanlığı 
ye Hazinei Hümayun Kethüdası tarafından Ema
natı Çelile birer birer tetkik edilerek hiçbir şeyin 
zayi olmadığına dair tanzim kılman zabıt vara
kası- Heyete teslim edilmiş olmakla Heyet bu 
zabıt varakasına • istinaden Emanatı Celilenin 
mahfuz bulunduğu Dairei Mahsusa kapısını aşa
rak evvçl be evvel Hırkai Şerif Dairesindeki 
Emanatı .Mergubenin muhafazası üzerinde Tet
kik Heyetinin mührünü tetkik ettik. Hazreti 
Peygamberle beraber Hulefayı Raşidîn ve s:.ir 
Ashabı Kirama mahsus olan on sekiz kadar 
aüyufun orada mahfuz Ve mevcut bulun
duğunu görerek Hırkai Şerif Dairei 
M^hsusasmdaki mevkii mahsus ve Mü-
beeeelden Hazreti Peygamberimiz Fahri Kâinat 
ve Bkımelü'ttahiyyat Efendimiz Hazretlerine 
maıtas olan' Seyfi Sâadeti mevzu bulunduğu 
mahfazadan çıkararak* üzeri yakut ve zümrüt
lerle müzeyyen olduğu halde onun Kabzai Mü-
banelkesini bütün arkadaşlar ve orada hazır bu
lunanlar ziyaret etmek şerefiyle mübahi oldu. 
Ondan sonra Sancak-ı Şerifin kubbe şeklinde 
bir sanduka içinde mahfıu ve mevzu bulundu
ğu anlaşılarak o dahi görüldü. Onun içerisinde 
bu Türk Hükümetinin hadim-ül Haremeyniş-
şerifeyn unvanı almasına sebebolan Kâ'foei Mu
azzama'nm, Ravzai Mutahhara'nm miftaihları 
mahfuz olduğu bittetkik anlaşıldı. Heyetçe za
bıt varakasında gösterilen Emanatı Celilenin 
kâffesi yerliyerinde mevcut ve mahfuz olduğu
na kanaat hâsıl' olduktan sonra onları Meclisi 
Âliniz tarafından intihap buyurulan Halifeye 
teslim etmek için bittabi intizar ediliyordu. 
Olvakit. Halife Hazretleri kendi dairelerinden 
Topkapı Sarayının içerisinde bulunan Bağdad 
Köşkünü teşrif ettikleri haiber verildi. Heyetin 
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de' huzuru EKlâfetpenahiye duhulüne irade bu-

^ yurulmtış almakla Heyet müçtemi olduğu hal
de huzuru HSlâfettpenashiye gitti. Kendileri Bağ
dad Kasrı Hümayununda mevcudolan bir oda-

VJ* ayakta olduğu halde bizi kabul ettiler. Ev
vel beevjvel kendilerine gidilerek Meclisi Âlinin 
intihabını mutazammın ârizayı takdim etme'k 
ciheti evvelce kararlaşmış olmakla arizıa tak
dimine mübaderett olundu. Ariza takdiminden 
evvel Türkiye Büyük Millet Meclisinin 16 Mart 
1336 tarihinden beri Hilâfeti kendi kalbinde 
mahfuz bulundurduğu ve o Hilâfeti hiçbir kim
seye tevdi etmediği münasebetiyle bugün o Hi ; 
lâf ete ahak ve elyak olduklarından dolayı Mec
lisi Âlileri tarafından intihap buyurulduklan-
m havi intihap mazbatasını bu Heyetle huzuru 
HiLâfetpenahilerine Meclisi Âli namına arz ve 
takdim ile kesibi şeref 've mübahıat eyliyoruz 
diye' Meclisi Âtinin arizası bir kırmızı atlas ke
se içerisinde olduğu halde Zâtı Hazretti Hilâ-
fetpen&hrye ta&dim olundu. Bunu mütaakıp bü
tün' arkâdaşlarimiz Zatı Hazreti "Hilâf'etpena-
hiye' takcim. edilecek' isimleri ve dairei ihtiha-
biy©leri kendilerine arz edildi. Ondan sonra 
Zaitı Haızreti Hilafetpenahi şu cümleleri kendi 
ablarından talâffdz buVurniak suretiyle irat 
buyurdular ve dedaer ki, «Türkiye Büyük Mil
let M'eclksiöm senelerden beri hıfız ve Mmaye 
edip^ie Mraseye tevdi etmediği Hilâfeti Kübe-
rayı îslâmi^e'yi benim gibi bîr âcizin uhdesine 
tevdi buyurduğundan dolayı Türkiye Büyük 
Mi^et Meclisine arzı şükran evlerim. Cenabı 
Vaeibülvüout Hazretleri, işbu intihabat] bütün 
âlemi Mâm hakkında mesut ve müteyeonanen 
ye müteiberrek buyursun. E"*er beriim bu inti
habımdan dolaya vücudum âlemi İslâm için ma
zarrat teşkil edecekse Centabı Haktan istirha
mımı budur ki, beni bir , dakika yaşatmasın. 
('Bravo »adaları ve alkışlar) Binaenaleyh bütün 
emelim, saadeti ümeme, mesudiyeti İslama mün
hasır bullundtiğuınu siz Heyeti Mebusana ve Mec
lisi Âliye arz ettımek üıze>*e tevdi ediyorum.» 
diyerek sözlerine nihayet verdiler. Ve biz ter-
t-ibedileri pıragraın mucibince; Heyet arkadaş
larımızla' doğrudan doğruya" Hırkai Şerifin 
mevzu bulunduğu Dairei Fahireye gelerek ora
da teşrifi Hîîaf«tpenjüire 'müntazır olduk. On 
dakfckk sonra* Haâreö ffilafetpenahi Hırkai Şe
rif 'Dairesine' geldiler. Evvel beevvel dâireye 
dyftaBerM mfitaatfeip ' kendileri hatâyyen 
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bir dua kıraat buyurduktan' sonrta cümle
miz o duaya âmin dedik. Heyeti Mahsusa tara
fından evvelce tetkikatı".. icra edilip zabıt vara-
kasiyle teyidedilen Emanatı Celilenin anahtar
ları Zatı Hazreti Hilafetpenahiye:. takdim edil
mek üzere bîr zarf derununa vaz;edilmiş ve ağ
zı temhir edilmiş olduğu halde o zarfı, üzeri ye
şil çuha ile örtülmüş bir tepsi üzerinde tutan 
Hırkai Şerif hademesinden birisinin elinden 
bizzat bendeniz alarak doğrudan doğruya Zatı 
Hazreti Hilaf etpenahiye gittim ve orada dedim 
ki: Bütün âlemi îslâmm Zatı Hazreti Hilafet-
p^enahilerinin Hilâfetini teyideden Emanatı Ce
lilenin mevzu bulunduğu 'mahfazaların anah
tarlarını da Zatı Hilaf e tpenahilerine Meclisi 
Âli namına takdime memur olduğumuz
dan dolayı ; bu vazifemizi de ifa etmek 
üzere takdim 'ediyorum dedim. Anahtarları zarf 
(içerisinden bir makasla keserek aldılar. Aldık
tan sonra Haz-inıei Hümayun Kethüdası vasıta-
siyle gümüşten bir sehpa üzerine mevzu olan al
tın mahfaza içeaMndcM Hırkai Şerifeyi açtılar. 
Bohçaları da açtıktan sonra asıl destimaller tâ
bir ettiğimiz mendillerin bulunduğu mevkie gel
diği zaman, kendisi iki gözlerini Hırkai Şerife-
ye sürmek ve gözlerinden baran gibi yaşlar 
akıtmak suretiyle Hırkai Mübarekeyi ziyaret bu
yurdular. MütaaMben orada bulunan bütün 
hüzzar, Hırkai Şerif eyi ziyaret eylediler. Onu 
mütaakıp Hırkai Şerife yine muhafazası mergu-
beye konuldu. Tarafı Hazretti Hilâfetpenahıiden 
anahtarlarla kilitlenerek taüıtîm ölunduktam son
ra üzerine mumla bir mühür vaz 'edildi. Ö mü
hürde, Hazretti Hilafetpenahinin kendisine mah
sus olan mühürdü. İkinci derecede "Sancağı Şe
rifin mevzu bulunduğu ve kuibbe şeklinde oldu
ğunu arz ettiğim mahfazanın, yanına" gittiler. 
Onun da kapağı açıldıktan'sonra üzerinde ve 
mıahf azalar içinde buluhaıti Kâbei Muazzama'iım 
ve Ravzai Mutahhara'nın aınahtairiâri onun içe
risinde görüldü. Tekrar dördüncü bir merasim-
l)e öpülmek ve telsim ©dilmek suretiyle ziyaret 
edilerek•' ve kapatılarak teslim olundu. Ondan 
sonra Süyufu Saadetten Hazreti Faruk'un ku
şanmış olduğu siyfi celâdet, Hazreti Halife 
tarafından getirtilerek o da, orada mevcut bu
lunan hüzzar tarafından tamamiyle ziyaret edil
dikten sonra Emanatı Cdilenin teslimi hitam 
bulduğundan orada' "bir" Aşrı Şerif tilâvet bu-
yurularak fatihajhan olduktan sonra Heyet Bes-
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i; mi Biyatı iera etmek üzere Taht Kapısı dedi-
- len daire önüne çekilerek Yavuz Sultan Selim'-

in Mısır'dan getirmiş olduğu taht oraya konul
muş; ve orada med'uvvin de hazır bulunmuş idi. 
Heyetli Celille, doğrudan doğruya geldiler. Tah
tın bir tarafımda tertibedilen program dairesin
de, alhzd mevki eylediler. Bir çeyrek saat sonra 
Zatı Hazreti Hilafetpenahi geldiler. Tahtı Hi
laf etpenahiye eâlis olmaksızın ayakta durmak 
suretiyle evvel beevvel eski tertip üzerine Ha
nedandan birisi biy'at etmek üzere giderken, ya
pılan hususi bir işaretle Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin evvel beevvel biy'atı icra etmesi 
lâzımgeldiği bildirildi ve Heyet resmi biy'atı ic
ra etmeye başladı. Bendeniz, evvel beevvel Hu
zuru Hilaf etpenahide, onan sağ ellini elime ala-

| rak kendisinin bu suretle Makamı Hilâfeti ih
raz buyurduklarından dolayı lâzımgelen tebri-
kât ve tazimatı ifa ettikten ve biy'at ettiğimi te
lâffuz ederek resmi biy'atı, elini sıkmak sure
tiyle ifa ettikten sonra, bütün rüfekam dahi, 
resini biy'atı huzuru Hilaf etpenahide, usulü 
şer'iye tevfikan ifa ettiler. (Alkışlar) Bu 
suretle muamele ikmal edildikten sonra ilk Cu
ma selâmlığı merasimi tertibedildi. O ilk Cuma 
satımlığına da, bütün rtifekayı muhtereme iki
şer ikişer arabalara binerek gittiler. Ve Zatı 
Hazreti Hilâfetpenahi de, tarafı âlilerinden gön
derilen heyetin râkiboldukları arabayı takib-
eden sondaki dört altlı arabaya râkibolaraİk kar
şılarında, Eefet Paşa 'bulunduğu halde, kendi
lerinin iradeleri veçhile Fatih Sultan Mehmed 
Han Hazretlerinin Camii şerifinde edayı salât 
edilmek üzere doğrudan doğruya Topkapı Sa
rayının Ayasofya cihetindeki kapısından çıkıl
dı; Topkapı Sarayının Ayasofya cihetindeki 
kapının ağzından itibaren, tstanbul 'da sakin 
olan kadın, erkek çoluk, çocuk bütün halk, bir 
hâhiş ve arzu ile bu suretle elhak makamı Hilâ
fete intihalbolunan Halifelerinin yüzünü gör
mek ve ona karşı muhtacoldukları muhabbeti 
ihsas ve kendi kalplerinde besledikleri hürmet
leri arz ve izhar etmek suretiyle Halifenin râ
kiboldukları araba ile me'busların arabaları çı-
karçıkmaz her iki taraftan şiddetli alkışlar 
başladı ve bu suretle Divanyolu'ndan, Baya-
zıt'ten, Vezneciler'den Fatih camii şerifine ka-

r; dar güzergâhın her iki tarafı ahali ile dolmuş 
r ve kendileri Halifelerini alkışladıkları zaman 
1= bir kısmı sevinçlerinden ağlamak, bir kısmı se-



t : 166 13. 
vinçlerinden ne yapacağını Ibilmiyecek derecede 
Halifelerini bu suretle istikbal ederek Fatih 
camii şerifine iysal edildi. 

Fatih camii şerifinde Halife Hazretleri ve 
Heyeti mebusa hazır olarak ötedenberi namaz 
malhfelde kılınmak âdet iken kendileri namazı 
mahfelde eda etmeyip cemaatı müslimînin ara
sında ve aşağıda mihrabın önünde kılacağını 
irade buyurdular. 

SALÎH Ef. (Erzurum) — En doğru iş bu
dur. 

MÜFİD Ef. (Kırşehir) — B u suretle ce
maatı müslimîn arasında namaz kılmaklığı ken
dileri arzu ve izhar buyurmalarına binaen tek
rar orada kendilerine bir yer hazırlattırılarak 
Heyet de dâhil olduğu halde aşağıya inildi. 

RASÎH Ef. (Antalya) — Peygamber de na
mazı ımüslümanlarm arasında kılardı. 

MÜFlD Ef. (Devaımla)— Ezan vaktine beş 
dakika vardı. Orada hutbe okunmak üzere âci
zane tertibettiğim hutbeyi Zatı Hazreti Hilâfet-
penahiye arz etmiştik. O hutbenin kıraat buy-
rulmasmı irade 'buyurdular ve hutbenin de ta
rafı âciziden okunmasını emir ve irade buyur
dular. Bu münasebetle bendeniz hutbe okumak 
üzere müheyya bulunuyor ve minberin ağzında 
oturuyordum. îşte bu vakit Ezanı Muhammedi 
okunuyordu, sünnetler eda edilmeye başlandı. 
Sünnetler eda edilmek üzere iken Halife Haz
retleri camii şerife tahiyyetülmescid olmak üze
re evvelâ iki rekât bir sünnet namazı kıldılar. 
Ondan sonra dört rekât Cumanın sünnetini eda 
ettiler, badehu iç ezanı okundu. Minıberde ze-
manm hululüne binaen orada hutbeyi dkuya-
rak camii şerifin içerisine giren, on bini müte
caviz olan halkın bütün göz yaşları arasında 
onların 'kalbi temennileri arsında milletin selâ
metine, Türkiye Büyük Millet Meclisinin mu
vaffakiyet ve muzafferiyatmın tevalisine, Hali
femizin ömür ve ikbalinin tevali ve temadisine 
dualar edilmek suretiyle hutbeye nihayet veril
di, inildi, Cuma namazı eda edilerek doğrudan 
doğruya teikrar mahfele çıkılmak ve avdet edil
mek üzere iken Halife Hazretlerinin oradaki 
cemaat tarafından elleri, etekleri öpülmek su
retiyle bihakkin kendilerine cemaat arasında da-
biy'at icra olundu. 

SALÎH Ef. (Erzurum) — Hutbede dua filân 
yoktur. Nereden çıkardınız? 
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MÜFÎD Ef. (Devamla) — Bilâhara kendileri 

cedleri Abdülmecit Hazretlerinin medfun bu
lunduğu Sultan Selim türbesini teşrif ettiler. 
Heyet, merasimin hitam bulmasından dolayı o 
ziyarete iştirak etmedi, avdet ederek kendi ika-
metkâhlarına geldiler. Bundan sonra Türkiye 
Büyük, Millet Meclisinin ilk Heyeti Meclis na
mına istanbul'a gitmesi münasebetiyle istan
bul halkı arasında husule gelen galeyan, heye
can ve süruru, istanbul'da mevcut bulunan 
bilûmum müessesat ve mekâtibin sair hali faa
liyette bulunan devairi resmiyenin Meclisi Âli
ye karşı arzu ve temenniyat ve muvaffakiyat 
dualarını görmek üzere arkadaşlarımızla bera
ber bilûmum müessesei faale ve müessesei di
niye ve ilmiye ziyaret edildi. x 

Efendiler, istanbul'da 16 Mart işgalinden 
beri Türkiye Büyük Millet Meclisinin zaferi 
ahirine kadar geçen o devri meşumun istanbul 
halkı üzerinde manen ve maddeten bıraktığı 
tesiratı bendeniz lisanen takdir, kalemen tahrir 
edip Heyeti Celilenize arz etmekten âcizim 
Çünkü istanbul'da her hangi bir münevver 
olursa olsun her hangi bir tüccar olursa olsun 
ve her hangi bir esnaf olursa olsun, istanbul'da 
ahalinden her hangi biri olursa olsun, orayı 
işgal vazifesiyle kendisine bir temellük süsü 
veren ecnebi memurlarının hakaretine ve gayri-
kanuni cezalarına karşı mâruz kalmasın. Bunu 
katiyen imkân haricinde görmeliyiz. Tram
vayda her hangi bir kimsenin ayağı şayet diğer 
bir adamın ayağına dokunursa ecnebi polis
lerinin ellerindeki kamçılarla döğülmek şartiyle 
tahkir edildiklerini tamamen arkadaşlarımız 
anlamışlardır. 

OSMAN B. (Kayseri) — Demek el'ân ecnebi 
müdahalesi var?.. 

MÜFlD Ef. (Devamla) — Evvelce öyle imiş... 
Şimdi yok. Efendiler, Darülfünun Mektebine 
gittik. 

TUNALI HlLMl B. (Bolu) — Bu Babıâli 
kapısı gibi oldu Hocam. 

MÜFlD Ef. (Devamla) — Peki mektep ke
limesi fazla ise geri alıyorum. Darülfünuna git
tik. Darülfünunde mevcut bulunan talebe ve 
tâlibatm Türkiye Büyük Millet Meclisine karşı 
izhar ettikleri hürmet, Büyük Millet Meclisinin 
büyük kanaatlerinin kendi arzularına tamamiyle 
muvafık olarak tecelli etmesinden ve sırf Türk 
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ilim ve irfanının düşmanı olan idarei sabıkanın; 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetinin 
ve Ordusunun azim ve celâdeti sayesinde kırı
lıp, memleketleri düşmandan tahlis edilerek 
ve bu münasebetle kendilerinin tahsillerinin ye
niden inkişaf devresine girmesinden dolayı ken
dilerini bahtiyar addettiklerini ve bütün sa
mimî muhabbetlerini, şükranlarını Heyeti Ce-
lileye arz etmek hususunda bize karşı vekâlet 
verdiklerini söylemekle kendimizi pek bahtiyar 
addettik, Darülfünun talebe ve tâlibatımn sami
mî ve ciddî olan hürmet ve selâmlarının Heyeti 
Oelilenize arzı onlar tarafından bize tevdi edil-, 
miş olduğundan arz ediyorum. (Teşekkür ederiz 
sesleri) Darülmuallimin ve Darülmuallimat, 
Mektebi Tıbbiye ve Baytariye, înas ve zükûr 
Sultani mektepleri her birerleri ayrı ayrı ge
zildi, görüldü ve ziyaret edildi. Onların bize karşı 
v-ukubulan suallerinin cevapları .Meclisi Âlinin 
takdim ettiği esasat dairesinde verildi. Diyor
lar ki; Büyük Millet Meclisi ve ordusu Anado
lu'da vukubulan şu ; harekâtiyle Türklerin idam 
fermanını havi olan Sevir paçavrasını yırttılar, 
Türklerin istiklâl ve hürriyetini temin ettiler 
ve bilâkaydüşart Milletin hâkim olduğunu orta
ya. koydular ve ilân ettiler. Bundan sonraki Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin acaba vazifesi ne 
olacaktır? Diye sualler iradettiler. Bu suale karşı 
denildi ki; Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
bundan sonraki vazifesi cehil denilen adüvvü 
ekbefe karşı cihad ve ilânı harbetmek ve mem
leketin iktisadi faaliyetlerini vücuda getirmek 
için hiçbir dakika fevt etmeksizin yürümektir. 
Meclisin, kararı, budur. Binaenaleyh memleket-. 
te ilim ve irfan, servet meselesinden başka bir 
şey düşünülmüyor. 

TEVFIK Ef. (Kângırı) — Ahlâk ve adalet 
de vardır. 
• MÜFÎD Ef. (Devamla) — îlim ve irfan denil
diği zaman bilirsiniz ki irfanı hakiki ile müceh
hez olan bir milletin ahlâkı da, içtimaiyatı da 
metindir. Mahakimihde istimal olunan ve düstu-
rülamel olan kavaninin taz 'mda da meluna em
ken - adaleti mutlaka' yoktur - adaleti içtimaiye 
temin edilir. 

Kıymettar vaktinizi suiistimal etmemek için 
böyle mücmelen arz ediyorum. Bu suretle kendi
lerinin arzu ve temenni ettikleri bu gibi husu-
sat ve Büyük Millet Meclisinin düşündükleri arz 
edilerek, onların memnuniyetleri bir kat daha 
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arttırılmış ve Meclisi Âliye karşı olan merbutî-
yetlerini artık ne derecede izhar edeceklerini 
ve muvaffakiyetlerimizin temadisine duada bu
lunduklarını arza kezalik bizi tavsit buyurmuş
lardır ve onu da arz ve takdim ediyoruz. 

MAZHAR MÜPİD B. (Hakkâri) — Davet
lere gelelim.. (Handeler) 

MÜFÎD Ef. (Devamla) — "Sonra efendim; 
istanbul'da kendileri vücutlarını bu millet için, 
hayatlarını bu vatan için feda edip maddeten 
ölüp manen hayyolan şehitlerin yavrularının, te
raküm etmiş olduğu birçok daireler vardır ki 
o daireleri de gezmek boynumuzun borcu olmak 
münasebetiyle mezkûr daireleri arkadaşlarla gez
meye gittik. Darüleytamlar birkaç mevkide bu
lunduklarından dolayı Ortaköy'de bulunan Da-
rüleytamİarı, Bebek'de bulunan şubelerini gez
dik. Darüleytamm kapısından içeriye girdiğimiz 
dakikadan itibaren orası bir Draüleytam olma
yıp bir Darüssürur, Darülirf an olduğu kendi ken
dine görülüyor. Çünkü efendiler, oradaki yetim
leri terbiye eden eller, yetimlerin hukukunun 
neden ibaret olduğunu, yetimlerin ne demek 
olduğunu temamiyle idrak etmiş eller olmak 
münasebetiyle bunların, menaibii varidatı da az 
olduğu halde yetimlerin i'ksasmda, yetimlerin 
iaşesinde, taliminde, terbiyelerinde onlara sa
nat öğretmekte asla kusur etmemişler ve ora
da bulunan bir yetim îstanlbul'un en büyük 
ailesinin yaşadığı hale mayJhar olmuştur. Bun
ların bütün koğuşlarını, yatakhanelerini, der-
sanelerini, yemekânelerini gezdik, gördük. On
dan sonra o yavruları, o çocukları bizzat gör
mek ve okşamak üzere kendilerinin müçtemi 
bulundukları bir mevkie - gittik. Efendiler, bizi 
ilk defa orada müteessir 'kılan (bir yetim yavru 
idi, bir şehit yavrusu idi. Ayağa kalktı. Dedi ki; 
efendiler; biz Türkiye Büyük Millet Meclisin
den ve o Meclisin bize karşı hugün buraya ge
lip de bizi ziyaret eden Heyetinden bir şey is
temiyoruz. Bizim babalarımız hayatlarını bit 
memleket için bu, vatan için feda etmiş; kur
ban olsun, onu feda ediyoruz. Biz aç 'kaldığı
mız halde, biz açık kaldığımız halde ibize Hü
kümeti Feridiye yiyecek, içecek, yatacak ver
mediği halde şu gördüğünüz mektebin tavan
larına saklanarak, geceleri sabahlara kadar 
ellerimizi açarak sizin muzaf feriye t ve muvaf
fakiyetinize dua ettik diye 'bize hitabede bu
lundu. Bu 'bizi ağlattı. Efendiler.' (Alkışlar)-

— 346 — 
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' RASÎH Ef. (Antalya) — Vahideddjn için 

bir 'şey söylemediler mi? 

. MÜFİD Ef. (Devamla) — Kahrına dua et
tiler. Ortaköy'deki Darüleytamı gördükten son
ra Çağhyan'da da yedi yüzü mütecaviz, >bine 
yakın eytam (bulunduğu münasebetiyle oraya 
da gidildi. Kezalik Ibütün yetimlerin vaziyefti 
anlaşıldıktan ve kendilerine ba'kıldığı görül
dükten sonra kendilerine orada (bir söz söylen
mek iea'betti. Şu sözü söyledik. Burada sizi hi
maye eden ve burada sizin talim ve terbiyenize 
dikkat eden Heyeti İdarenize ve Müdürü 
Umuminiz ve Heyeti Talimiyeniz ve size hiz
met eden ve 'hemşire denilen hemşire ve vali
deleriniz, kardeş dediğiniz kardeşleriniz bun
ların hepsi şayanı tebcil ve takdirdir. Sizin 
bu evleriniz Darüleytam değil, Darülirfandır 
dedik, asıl yetim nerededir diye sorarsanız 
Anadolu'daki anası ve Ibalbası mevcudolduğu 
halde kendilerine talim ve terbiye verilmiyen, 
kendilerinin ellerinde yiyip içecekleri bulundu
ğu flıalde o yemeği, o içmeği taımamiyle vücuda 
getiremiyen anaları, balbaları sağ olan yavru
lar, aşıl • yetimlev onlardır. Onlar ilimden, ir
fandan mahrum kalmışlardır. Siz bir an evvel 

• burada tahsilinizi, talim ve terbiyenizi ikmal 
edin, Anadolu köylerine gidin ve o köylerde
ki zavallılara öğrendiğiniz sanat ve ilminizle 
onları da tenvir ediniz diye rica ettik, onlar da 
dediler iki; 'burayı ikmal ettiğimiz zaman bir 
daiki'ka durmayız, hazırız, cevaibmı verdiler. 
Darüleytam la rdan 'bu suretle ayrıldık. 

. ..ikinci husus.; Zatı Hazreti Hilaf etpenahi-
niu; Meclisi Âliden îstan'bul'a giden r e orada 
mezun bulunan rüfekayı mu'hteremeye - Mazhar 
Müfid Beyin sordukları - verdikleri ziyafettir. 
O ziyafette de'bulunduktan sonra", Zatı Hazre
ti Hilâfetpena'hi, demin arz ettiğim Dairede 
âlemi islâmiyet'im, mülfeti Islâmüyenfiın katiyen 
•ve katıbeten hiçbir düşmana mağluboîanainıasını 
ve Türkiye Büyük Mille"; MeelM ÂlMnin mru-
zafferiyeft'irain tevali etımesihi öenıaibı Halktan 
niyaz ederek oradan ayrıldık. Tafsilât verecek 
olursam vakit uzayacaktır. îşte bu surette ziya
retimiz vukubulldu. 

Yalnız' Zatı Hazreti Hilâfetpenahi Hırkai 
Şerif üzerine mevzu bulunan deatimall denilen 
mendii'llerden 'birer tanesini Heyeti ÂîinİEe, bü
tün rüfekaya kendi elleriyle tevdi etmek sure-
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tiyle Meclisi Âliye gönderdi.. O da siziene ayrıca 
takdim .olunacaktır. Mâruzâtım bu tadardır. 

REÎS — Efendim arkadaşların talebi üzeri
ne Heyet Reisi bütün meşhudaıtım ve hmsiyaıtı-
nı arz ve beyan ettiler. Biinaten&lleyh bunun üze
rine müzakere açmak icabeder mi"? . Evrakı va
ride arasında beyanatta . bulundular. Buauun 
üzerime, buna dair müzakere açılmasını (kaibul 
edenler lütfen el kaldırsın. (Hayır »adaları) 

MAZHAR MÜFÎD B. (Hakkâri) — Meclisi
mizi temsil eden Heyet© 'gerek istanbul halikın
dan ve gerekse Şehremaneti tarafından "\aikubu-
lan hürmet ve miihmannevaızlıktan dolayı beya
nı teşekkürü mutazaimımın Divanı Riyasetten bir 
telgraf -yazılmasına- teklif ediyorum. % 

REÎS — Müsaade buyurun efendim. Heye
te karşı gerek istanbul 'ahalisinden ve gerekse 
Şehremanetinden vukulbulan. hürmet ve im'ilhıman-
nevadıktan ddlayı beyanı teşekkür 'edilmesini 
kabuil edeniler (lütfen el kaldırsın. Kabul edildi. 

Divanı Riyasetten yazılacaktır. 
SALİH Ef. (Erzurum) — Bizim, memlekette 

bu kadar adamllar gelirler, yer, içerler. Teşek
kür olunmaz da istanbul \ı dört kişi giderse te
şekkür mü edilmek İâzımgelir? 

5 — TEKLİFLER 

1. — Çorum Mebusu Ferid -Beyin, Memuri
ni Mülkiye Tekaüt Kanununun tadiline dair 
kanun teklifi (2/619) 

RElS — Çoruım Mebusu Ferid. Beyin, Mül
kiye Tekaüt Kanunumun tadiline dair -teklifi 
kanunisi var. Lâyiha Encümenine gönderiyoruz. 

8. — TAKRİRLER 

1:— Mardin Mebusu Esad Efendinin, aile 
harcırahının memur harcırahının nısfını geç
memesi hakkındaki tefsirin ruznameye alınma
sına dair takriri 

REÎS — Aile harcırahının mıemurun tahaik-
kuk edecek harcıralhının nısfını geçmemesine dair 
olan tefsirin Çarşaımlha için müzakerecine dair 
Mardin Mebusu Esaıd Beyin takriri "var. ' Mü
zakeresinin 'bugünkü Çarşamba da imkânı yok
tur. Geftiecek Çaırşatmlba günü müzakeresini reyi 
âliniize vaiz 'ediyorum. Kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. Kabul edilmedi, 

• 
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4. — AZAYI KlRAM MUAMELÂTI 

1. — Mebuslardan bâzılarına izin verilmesi
ne dair Divanı Riyaset kararı 

REÎS — Divanı Riyasetten mezuniyet karar 
l an vardır. 

Heyeti Umumiyeye 
Âtide isimleri muharrer zevatın hizalarında 

gösterilen müddetlerle mezun addi Divanı Ri
yasetin 12 . X I I . 1338 tarihli Kırkıncı İçtima-
ında tensib edilmiş olmakla Heyeti Umumiyenin 
nazarı tasvibine arz olunur, efendim. 

Büyük Millet Meclisi Birinci 
Reisvekili 

Hüseyin Avni 

REÎS — İzmir Mebusu Tahsin Beyin, tem
diden iki ay mezuniyetni mazereti meşruasma 
•binaen kabul edenfer lütfen el kaldırsın. Kabul 
edilmiştir. 

Server Bey (Ardahan) m üç ay mezuniye
tini kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul 
edilmiştir. 

Hacı Süleyman Efendi (izmir) in keza tem
diden iki ay mezuniyetini kabul edenler, lüt
fen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Osnmnzade Hamdi B3y (Ertuğrul) un tem
diden bir ay mezuniyetini kabul edenler lütfen 
el kaldırsın. Kabul edildi. 

Hasib Bey (Maraş) m üç ay mezuniyetini. 
kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edildi. 

Esad Bey (Mardin) in bir ay mezuniyetini 
kabull edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edildi. 

Edib Bey (Batum) un üç ay mezuniyetini 
kabull edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edildi. 

Hacı Ali Efendi (İçel) in üç ay mezuniye
tini kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul 
edildi. 

Mazhar Bey (istanbul) un temdiden iki ay 
mazereti meşruası görüldü. Esasen mezuniyeti 
dâhildir. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Ka
bul edildi. 

Kâzım Hüsnü Bey (Konya) nın bir ay me
zuniyetini kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Kabul edildi. 

Neş'et Bey (istanbul) un temdiden on beş 
gün mezuniyetini kabul edenler lütfen el kal
dırsın. Kabul edildi. 
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Hasan Sıddık Bey (Van) m temdiden bir 

ay mezuniyetini kabul edenler lütfen el kaldır
sın. Kabul edildi. 

Efendim Amasya Mebusu Asım Beyin tabip 
raporuna müsteniden dört ay mezuniyet talep
leri Divanı Riyasetçe kabul buyurulmuştur. 
Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul 
edilmiştir, efendim. 

2. — İstanbul Mebusu Ali Rıza Beyin, Mü
tarekeyi mütaakap hizmeti muaızzafaya naktetti-
rüen mütekait ümera ve zâbitan ve mensubini 
askeriye hakkındaki muamelenin keenlemyekün 
addiyle aldıkları farkı muhassasatın istirdadına 
dair kanun teklifi (2/620) 

RElS — istanbul Mebusu Ali Rıza Beyin, 
Mütarekeden sonra sınıfı muazzafaya nakledi
len erkân, ümera ve zabıtan hakkındaki muame
lenin keenlemyekün addiyle aldıkları farkı mu
hassasatın istirdadına dair bir teklifi kanunisi 
var. Lâyiha Encümenine gönderiyoruz. 

3. — İstanbul Mebusu Ali Rıza Beyin, Niğeh-
bancı ve Kızılhançerci ve Kuvvayı tnzıbatiyeci 
zâbitan ile hizmeti vataniyeye icabet etmiyen 
erkân, ümera ve zâbitan ve memurini askeriye
nin muhakeme edilmelerine dair kanun teklifi 
(2/618) 

RE IS — Mumaileyhin Niğehbancı, Kızılhan
çerci ve Kuvvayı Inzıbatiyeye mensup erkân, 
ümera ve zâbitan ile davete icabet etmiyen er
kân, ümera ve zâbitan ve memurin ve mensubini 
askeriyenin muhakeme edilmelerine dair tek
lifi kanunisi var. Lâyiha Encümenine gönderi
yoruz. 

Memurin Muhakemat Encümeni âzaları
nın süratle intihabı hakkında bir takrir var. 
Mezkûr Encümen âzalarının sureti intihabı 
defatle takarrür etmiş ve ruznameye konmuş, 
tekrar koymaya lüzum yoktur. Encümende bin
lerce evrak verdir. (Mevkuflar da var sesleri) 
Arzu buyurulursa intihabı bugün yaparız. 

9. — MAZBATALAR 
1. — İktisai Vekâletinin 1338 senesi bütçe

sine elli bin lira ilâvesine dair kanun lâyihası ve 
Muvazeneİ Maliye Encümeni mazbatası 

REÎS — İktisat Vekâleti bütçesine tahsisat 
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ilâvesine dair Muvazenei Maliye Encümeni maz
batası var. Serum Darülistihazaratma aittir. 

NAFIA VEKÎLİ VE İKTİSAT VEKÂLETİ 
VEKİLİ FEYZİ B. (Diyarbakır) _ Efendim, 
lâyihai kanuniye bir maddeliktir. Serum hiç 
kalmamıştır. Veba hastalığı da tezayüdediyor. 
Cumartesi ruznamesine ithalini rica ederim. 

REİS — Cumartesi ruznamesine ithalini ka
bul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edil
di. 

2. — Kırşehir hapsanesinde mahkûmen mah
pus bulunan Hayrullah ile Yahyaoğlu Ali'nin ab
larına dair kanun lâyihası ve Adliye Encümeni 
mazbatası 

REİS — Hayrullah Efendiyle Avanoslu Yah
yaoğlu Ali'nin maluliyeti daimelerine binaen 
bakıyei müddeti cezaiyelerinin affı hakkındaki 
lâyihaya dair Adliye Encümeni mazbatası var
dır. Okunacaktır : 

31 . 10 . 1338 
T. B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 

Kırşehir hapsanesinde mahkûmen 'mahpus 
bulunup maluliyeti daimeye müptelâ oldukla
rı anlaşılan Hayrullah ve Yahyaoğlu Ali'nin 
bakıyei müddeti cezaiyelerinin affı hakkında 
tanzim ve İcra Vekilleri Heyetinin 31.10 .1338 
tarihli içtimamda kabul edilen lâyihai kanuni
ye ile esbabı mucibe lâyihası ve bu husustaki 
rapor sureti musaddakası leffen takdim kılın
mıştır. İfayı muktezasiyle neticesinin iş'arına 
müsaade buyurulmasım rica eylerim efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İcra Vekilleri Heyeti Reisi 

Hüseyin Rauf 

Erbabı mucibe -mazbatası 
Bilûmum hapsanelerde gayrikabili tedavi il

letle malûl ne 'kadar mahkûm bulunduğuna ve 
saireye dair Adliye Encümenince tanzim ve 
Heyeti Umumiyece tensip kılınıp Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Riyaseti Celilesinin 19 Ha
ziran 1338 tarih ve 860/2513 numaralı tezkerei 
sâmiyesi ile havale buyurulan mazbata muci
bince tamimen icra kılman tebligat üzerine 
muayeneleri icra kılınan Kırşehir hapsanesi 
mahpusini meyanmda fiili şeni maddesinden 
dolayı Eskişehir İstiklâl Mahkemesince üç se
ne küreğe Mahkûm Hayrullah ve sirkat eür-
münden sureti kafiyede dört sene küreğe mah-
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kûm Avanûslu Yahya oğlu Ali naımı eşhasın 
gayrikaibili şifa illetle malûl bulundukları Tıb
bı Adli Müessesesi Müdüriyetinin tasdikine ik
tiran eden mahallî etibbasınm raporları müed-
dasmdaıı anlaşılmış ve mezkûr rapor suretle-
riyle Meclisi İdare ımazhatası raptedilmiş ol
makla merkumanın bakıyei müddeti cezaiyele
rinin affı hakkında berveçhi zir iki maddelik, 
lâyihai kanuniye kaleme alınmıştır, 

Heyeti Umuaıiyeye 

Hayrullah ve Ali'nin bakıyei müddeti cezaiye
lerinin affına dair Kanun 

MADDE 1. — Fiili şeni maddesinden sure
ti kafiyede üç sene küreğe mahkûmen Kırşe
hir hapsanesinde mahpus bulunan Hayrullah 
ve sirkat maddesinden sureti kafiyede dört se
ne küreğe m ahkûmen keza Kırşehir hapsane
sinde mahpus bulunan Avanoslu Yahya oğlu 
Ali'nin maluliyeti daimelerine binaen bakıyei 
müddeti cezaiyeleri affedilmiştir. 

MADDE 2. — İş bu kanun tarihi tasdikin
den itibaren" meriyülicradır. 

MADDE 3. — İş bu kanunun icrasına Ad
liye Vekili memurdur. 

31 . 10 . 1338 

Türkiye Büyük Millet Şer'iye Vekili 
Meclisi İcra Vekilleri Abdullah Azmi 

Heyeti Reisi 
Hüseyin Rauf 

Müdafaa! Milliye Adliye Vekili 
Vekâleti Vekili Rıfat 
Hüseyin Rauf 

Dahiliye Vekili,,., Hariciye Vekili 
Ali Fethi ...,...-,. İsmet 

Maliye Vekâleti Vekili M!aarif Vekili 
Mehmed Vehbi Mehmed Vehbi 

Nâfıa Vekili'•• İktisat Vekâleti Vekili 
•• • Feyzi...•.-••.;•• ---^ ""• "••'_ Feyzi 

Sıhhiye ve Muaveneti Erkânı Harbiyei 
İçtimaiye Vekili Umumiye Vekili 

Dr. Rıza Nur îçtimada bulunmamıştır. 

Heyeti Umumiyeye 
Fiilî şeni eürmünden dolayı Eskişehir İstik

lâl Mahkemesince üç sene kürek cezasına mah-
kûıh edilmiş olan Hayrullah Efendi ve sir
kat fiilinden suretiv kafiyede dört sene küreğe 
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mahkûm edilen ve Kırşehir Hapsaneşinde mah
pus bulunan Avanoslu Yahya oğlu Ali'nin malu
liyeti daimelerine mebni bakıyei müddeti ce-
zaiyelerinin affına dair îcra Vekilleri Heye
tinden varidolup Adliye Encümenine muhav-
vel 31 . X . 1338 tarihli lâyihai kanuniye ve 
merbutu muayene raporları encümenimize 
mütalâa ve tetkik ve icabı müzakere olundu. 

Mahkûm merkumanın icra kılman muaye-
nei tıbbiyeleri neticesinde sillürrie ve daüİ-
hanazir gibi evramı uzviyeye müptelâ oltij) 
duçar oldukları işbu emrazin şeraiti mahpusi-
yetle kabili tevfik olmadığı ve binnetice terakkii 
emraz ile hayatlarının duçarı tehlike olacağı 
anlaşılmış' ve iptidayi tarihi tevkiflerine na
zaran dahi cezayı mahkûmunbihin nısfından zi
yadesini mahpusen geçirmiş olduklarından 
teklifi mezkûr musip ve muvafıkı nefsulemr 
görülmekle tarihi meriyete dair lâyihaya bir 
madde ilâvesi suretiyle berayı tasvip Heyeti 
Umumiyeye arzına bilittifak karar verildi. 

Adliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
Canik Biga 
Emin Hamid 

Kâtip Âza Âza 
İsparta Karahisarı Sahib Maraş 
Tahir İsmail Şükrü Mehmed Hasib 

REİS —• Efendim bu mazbata hakkında soz 
istiyen var mı? (Hayııv hayır sesleri.) 

Maddelero geçiyoruz. 
(Birinci madde tekrar okundu.) 

Birinci madde hakkında söe istiyen var mı! 
Birinci maddeyi kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın. Birinci madde kabul edildi. 

(İkinci madde tekrar okundu.) 

REİS — İkinci madde hakkında söz istiyen 
var mı? İkinci maddeyi kabul edenler lûtfeiı 
ellerini kaldırsın. İkinci madde aynen kabul 
edildi. 

(Üçüncü madde tekrar okundu.) 

REİS — Üçüncü madde hakkında söz isti
yen var mı? Üçüncü maddeyi aynen kabul eden
ler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edildi, efendim. 
Heyeti umumiyesini reyi âlilerine vaz'ediyorum. 
Heyeti umumiyesini kabul edenler lütfen eJleri-
ni kaldırsın. Heyeti umumiyesi kabul edildi. 
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10. — ÎKÎNCÎ DEPA REYE KONULAN 

MADDELER 

1. — Antalya Belediye Reisi Akif Beyin 
muamelei askeriyesine dair tstida Encümeni 
mazbatası 

REİS — Antalya Belediye Reisi Akif Bey 
hakkında İstida Encümeni anazbatasını ikinci 
defa reyi âlilerine vaiz'ediyorum. Kabul edenler 
beyaz» reddedenler (kırımızı kâğıtla reylerini is
timal buyursun. Reylerini istimal buyurmıyaın 
rüfeka varsa iıstionaü buyursunlar. Efendim is
tihsali âra hitaim buldu. 

2. — Adana Mebusu Zamir Beyle arkadaşla
rının, Ziraat makinalarında müstamel mevaddı 
müştailenin Gümrük Resminden muafiyetine 
dair kanun lâyihasının ruznameye alınmasına 
dair takriri 

REİS — Efcndıün Adana Mebusu Zamir Bey 
diğer rüfetkasiyl>e 'beraber 'bir temenni takriri 
veriyor. 

Riyaseti Celileye 
* Ziraat makinalarında müstamel mevaddı (müş
tailenin Gümrük Resminden ' ımuafiyet'in'e dair 
lâyihai kanuniiyenin Cumartesi günkü Cellsede 
müzalkere edilmesini teklif (derim. 

Adana Kozan 
Zamir Mustafa 

Kastamonu Çorum 
Abdülfcadir Kemali Sıddıfc 

Kângırı Ardahan Mardin 
Tevfik Server Necib 

Antalya Karalhisarı Salı'ib 
Rasih Ali 

Lâzistan İçel Bitlis 
Osman Şevki Yusuf* Ziya 

R E İ S — Arkadaşımızın takriri veçhile, Zi
raat makinalarında müstamel mevaddı muJhte-
rikanm Gümrük Resminden muafiyetinle dair lâ
yihai kanuniyenin Cumartesi ruznaımesind'e mü
zakeresini kabul edenler lütfen ellerini kaldır
sın. Efendiler; bir daha tekrar ediyorum. Din-
liyelim. Ziraat makinalarında müstamel me
vaddı mulıterikanm Gümrük Resminden istis
nası hakkındaki Kanunun Cumartesi günü mü-
zafaeresini kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın, 
Kabul edildi. 

» 
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Efendim; Antalya Belediye Reisi Akif Bey 

haJkkmdaıki İstida Encümeni mazbatasının neti-
cei arasını arz <ediyorum. 125 azayı kiram reye 
iştirak buyurmuş, ikinci defa olduğu için mua
mele tamaımdır. 69 kabul, 47 rett, 9 müstenkif 
vardı:*. Binaenaleyh istida Encümeni mazbatası 
69 reyle kabul edilmiştir. 

YAHYA GALÎB B. (Kırşehir) — Yaşasın 
adalet. 

2. — Büyük Millet Meclisi Reisisaniliği için 
intihap 

REÎS — Efendim, Reisisan'i intihabına baş
lıyoruz. Reylerinizi izhar buyurunuz. Efendim 
Gene dairei intihabisinden rey toplamaya baş
lıyoruz. 

Efendim, reyini istimal etmiyen rü*eka var
sa reylerini versinler. 

Efendim istihsali ârâ hitam bulmuştur. 
[Osman Bey (Kayseri), Sıdkı Bey (Malat

ya) , Hilmi Bey (Ardahan) reyleri tasnife me
mur olmuşlardır.] 

(Makamı Riyasete Müfüd Efendi gelmiştir.) 
REÎS — Efendim, evrakı varide hitam bul

muştur. Rııznamei müzakerata geçiyoruz. 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN FEHMÎ B. (Gü-
ımüşane) — Avans Kanununun müzakeresini 
Meclisi Âli kabul etmiştir. Tahsisat da bitmiş
tir. 

NEBÎL Ef. (Karahisan Sahib) — İstizah 
•meselesi yarım kalmıştır. 

REÎS — Efendim, müsaade ediniz. 
NAFIA VEKÎLÎ FEYZÎ B. — İstizaha Baş

lanmıştır, devam etsin. 
REÎS — Efendim, Maliye ^ekili Beyefendi 

Avans Kanununu Heyeti Celile kabul buyurdu. 
Müzakeresinin devam etmesini istiyorlar. Na
fıa Vekili Beyefendi de istizaha başlandı, deva
mını istiyorlar. Şimdi iki mesele karşısındayız. 
Başlanmış olan bir meseleyi hitama erdirmek 
lâzımdır. İstizahın devamı münasiptir. 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN FEHMÎ B. — 
İstizahın hitamından sonra müzakere edelim. 

11. — ÎSTÎZAH 

i. i— Konya Mebusu Abdüllıalim Çelebi Efen
dinin, şimendifer umuruna dair Nafıa Vekaletin
den §ifahi takriri ve Feyzi Beyin cevıbı 
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REÎS — Efendim, istizah meselesine başlı

yoruz. Söz, TraJbzon Mebusu Ali Şükrü Beyin
dir. (Ydk, sesleri) Mazıhar Müfid Bey, (Yok ses
leri) İsmail Şükrü Bey (Karahisan sahib), (Yok 
sıesleri) 

TUNALI HÎLMÎ B. (Bolu) — Efendim ben
denizin esasen bir suali vardır. Halkkı kelâmım 
mahfuz kalmak üzere... 

REİS — Sıra sizin, nöbeti kelâm size geldi. 
TUNALI HÎLMÎ B. (Bolu) — Efendim, 

hakkı kelâmımı istimal edebilmek için suali 
iradedelbilm'ekriğim icabeder. Binaenaleyh suali
mi iradediyorum. Nafıa Vekili Bey cevaplarını 
verirler ve ona mukabil «öyliyeceğim varsa söy
lerim. îcabetmezse hakkı kelâmımı istimal et
mem, feragat ederim. 

Efendim, kendilerine hemen bir ay var, He
yeti Celileniz vasıtasiyle bir sual takriri takdim 
ettim. Bunda Anadolu Demiryollarında el'an 
ormanlarımızın köküne kibrit ekercesine odun 
kullanılmakta oduğunu ve diğer taraftan Ereğli 
kömür havzasında fakirin, zenginin birikmiş 
olan kömürleri çürümek üzeredir. Hiç olmazsa 
çürüse araziye bir faydası dokunur. Onların 
orada aylardan, belki yıllardan beri neden bek
letilmekte olduğunu takrirle sordum. Binaen-

' aleyh Vekil Beyden istirham ederim. Gayetle 
muhik olan bu sualime lütfen cevap versinler. 
Ondan sonra icabederse bendeniz de müdafaatta 
bulunurum. 

NAFIA VEKİLİ FEYZİ B. (Diyarbekir) — 
Efendim, Hilmi Beyefendinin suallerine derhal 
cevap vermek üzere on gün evvel müracaat etmiş
tim. Fakat Meclisin meşguliyeti dolayısiyle te-
ahhur etmiştir. Esasen biz odun ycTİne kömür 
istimalini tercih ederiz. Kömürle işletmenin 
fevkalâde fevaidi vardır. Mersin Limanı açıl
dıktan sonra (8 700) ton alınmıştır. Denizlerde, 
yollar açıldıktan sonra istimalini tercih ediyo
ruz. Yeniden de tabiî siparişatta bulunmuşuz
dur. Şimdi elimizde stok mal olarak odun mev
cuttur. Onlardan da şimdi kullanıyoruz ve kö
mürle işletiyoruz VB bundan böyle de kömürle 
işleteceğiz. Zonguldak kömürü hakkındaki mü
talâaları doğrudur. İstanbul'da Enter Alliye 
namiyle bir Kömür Komisyonu vardı. Bu teşki
lât Zonguldak yerli kömürlerin satılmasına mâni 
oluyordu. Hariciye Vekâleti vasıtasiyle ihtar
da bulunduk. Ondan dolayı yerli mallarının 
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tercihan alınmasını ve bütün müessesetta gerek 
şimendiferlerde ve gerek diğer yerli müesse-
satmda yerli kömürlerinin tercih edilmesini 
esasen biz kabul ediyoruz. 

TUNALI HÎLMÎ B. (Bolu) — Yalnız bir 
kelime soracağım. Şimdiye kadar sekiz ton mik
tarındaki siparişatmızdan bir miktarı ikmal ede
bilmişsiniz bu, zannımca cüzi kabilinden bir 
şeydir. Acaba sizin tamamiyle kömür kullan-
maklığmıza bir mâni var mıdır ? Gerek idari, 
gerek sair cihetle. 

NAFIA VEKÎLÎ FEYZÎ B. (Devamla) — 
Efendim, malûmuâliniz bu, para meselesidir. 
Para meselesi en mühim bir meseledir. On bin 
ton sipariş etmişiz. Yetmiş bin, seksen bin 
liradır. Şimdi Yalvaç'ta bir kömür ocağı açıl
mış ve kömür çıkar, her halde oduna kömürü 
tercih etmek esasını kabul ediyoruz. Mümkün 
olduğu kadar odun kullanmıyacağız. Paramız 
olsa tamamen kömürle şimendifer işleteceğiz. Fa
kat ticaret eşyası nakledemiyoruz. Meselâ on 
bin muhacir naklettik. Onar liradan bir milyon 
lira eder. Nakliyatta aktarma olduğu için tüc
car eşyasını vermiyor. Yolcu nakliyatı da kâfi 
derecede değildir. Kâfi oldukça tabiî kömürü 
daha ziyade tercih edeceğiz. Ve sizin noktai 
nazarınızı daha ziyade kabul edeceğiz. Artık 
odun mubayaasına girişmiyeceğimizi tamimen 
müdüriyetlere tebliğ ettik. 

TUNALI HÎLMl B. (Bolu) — Bu cevabı 
sualime kâfi gördüm. Yalnız bu sualimin bâzı 
nıkatmı Maliye Vekâletine devredeceğim. 

YASÎN B. (Gazianteb) — istizah mevzuu, 
Müdürü Umuminin hususi salonlu vagonla gi
dip gelmesiydi. Bâzı arkadaşlar şimendiferin 
umum muamelâtında âtide yapacağı işlerden ba
his buyurdular. Bendeniz esas meseleden bah
sedeceğim. Harbi Umumide bir iki sene şimen
difer muamelâtında, onun üzerinde bulundu
ğum için söyliyeceğim. Her halde Osman Bey 
kadar değilse de az - çok mütehassısım. Müdürü 
umumiler direksiyon olmak itibariyle değil, hu
susi vagonla, hattâ hususi trenle bile istasyon
ları gezebilirler ve bu Şimendiferler Nizamna
mesinin maddei şarihası iktizasındandır. Yalnız 
bâzı arkadaşlar şimendiferlerin ademiintizamm-
dan bahsettiler. Bendeniz dikkat ettim. Bu ade-
miintizam dolayısiyle şimendifer bu kadar mu
tazarrır olmuş, şu kadar zarar etmiş, filân adam 
şu kadar zarar görmüş, denmediği için bunları 
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zait görürüm. Sonra kumandan ve müdür me
selesinden bahsettiler. Filân kumandan, filân 
müdürün şu işine karışmış ve şu teahhürattan 
şu yolcu müteessir olmuş ve şimendiferin me-
nafii zail olmuş, diye maddi bir şey yoktur. Bir 
kısım arkadaşlar da - Zannederim Nafiz Beydi -
trendeki memurların yolsuzluklarından, tren
deki fenalıklardan bahsettiler ki, onlar aksamı 
süfliyeye taallûk ediyor. Onu oradaki dezen
fekte memurlarına bırakmak daha doğru olur. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Zatıâlileri Nafıa 
Vekili namına mı söylüyorsunuz? 

YASÎN B. (Gazianteb) — Hakikat namına 
söylüyorum. 

SALÎH Ef. (Erzurum) — Vay koca haki
kat.. Tıpkı sana benziyor. 

YASÎN B. (Gazianteb) — Tekrar ediyorum 
koca hakikat diyen arkadaşlarımdan tekrar so
ruyorum. Yapılan yolsuzluklar nedir? Ne gibi 
yolsuzluklar görmüşlerdir? Ve bu gibi yolsuz
luklardan ne gibi fenalıklar tevellüdetmiştir? 
Bunu soruyorum. Bunu ispat ederlerse ben de 
onlarla beraberim. 

HÜSEYÎN AVNÎ B. (Erzincan) — Yollar 
harap, vagonlar devrilmiş, yolcular fevkalâde 
perişan.. Bunlardan hiç haberin yok. 

YASÎN B. (Gazianteb) — Keşke Nizamna-
mei Dahilîmizde bir usul olsaydı da millet bu
rada Meclisi Âliyi istizaha çekselerdi. 

SALÎH Ef. (Erzurum) — Çekecek, millet se
ni de beni de istizaha çekecek. 

YASÎN B. (Gazianteb) — Keşke çekse... Çok 
iyi olurdu. Bu şayanı teessüftür. Her hangi bir 
arkadaşımız gördüğü bir hakikati, gördüğü bir 
şeyi her ne vakit umumi bir mevzu açılırsa ora
da tenkide başlarlar. Bilâkis açılan bu umumi 
münakaşa yüzünden vaktimiz maatteessüf bura
da ızaa edilip gidiyor. Eğer her hangi bir arka
daş her hangi Vekâlet hakkında, her hangi şube 
ve müessesatta görmüş olduğu hakikati doğrudan 
doğruya istimali salâhiyet ederek, arıyacak oîlur-
isa bir madde üzerine zannederim istediğin kadar 
tenkidedecek cümleler ve kelimeler bulabilir. Bi
naenaleyh bence şimendifer meselesi mümkün ol
duğu kadar yolunda devam ediyor. 

SALÎH Ef. (Erzurum) — Bugün de otlama
ya gitti şimendifer. 

ALÎ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Bendenizden 
evvel söz söyliyen Yasin Beyin ifadesinden anla
dım ki, şimendiferler gayet mükemmel işliyor. 
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Her şey yolundadır. Hiçbir yerde bir şey yoktur. 
Fakat arkadaşımın gördüğü gibi görmeyi temen
ni ettiğimiz halde maatteessüf hâdisat aksinedir. 
Yasin Bey buyurdular ki, şimendiferlerde maddi 
bir zarar vukua geldiği, bundan dolayı memleket 
şu kadar mutazarrır olduğu hakkında kimse bir 
şey söylemiyor. Bendeniz kendi dairei intihabi 
yesine aidolmak üzere söyliyeceğim ve diyeceğim 
ki, Fransız Itilâfnamesi yapıldığından beri ara
dan geçen zamanı düşünsünler. Bu kadar zaman 
zarfında orada şimendifer işlet ilememiştir. Ve 
bundan memleketin iktisadiyatı darbelenmiştir. 
O civarda bulunan memleketlerin serveti tahliye
sinden o havali ahalisi istifade edememiştir. Bu 
zarar değil midir, soruyorum kendisine! 

NAFİZ B. (Canik) — O zarar değildir. 
ALÎ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Ben bundan 

daha büyük bir zarar tahmin edemiyorum. Bu 
zarardan zannediyorum, kendi memleketleri doğ
rudan doğruya zarar görüyor. 

NÂFÎZ B. (Canik) — öyle ince hesaba aklı 
erseydi onları söylemezdi. 

ALÎ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Sonra efendi
ler Bağdad hattı üzerinde yapılacak olan ufak 
köprü şimdiye kadar yapılmış olsaydı bugün şi
mendifer Nusaybin'e kadar işliyebilirdi. Soruyo
rum, Nafıa Vekâleti bu hususta şimdiye kadar 
ne yapmıştır? Binaenaleyh her halde bu gibi şi
mendiferlerin vaziyetinden memleket müteessir 
olmuyor demek bence galatı niyettir ve doğru 
değildir. Bilhassa memleketin Cenup ve Cenu
bu - Şariki aksamı fevkalâde 'mutazarrır olmakta
dır. Halk mahsulâtını pazarlara Sev'k edeımJeimetk-
tedir ve mahsulât çürümekltedir. Sionra efendi
ler daha yaJkm şimendifer aksamına geliyorum. 
Buradan Haydarpaşa'ya kadar olan hat zan
nediyorum İki, istirdat zamanından (beri üç ay 
bir zaman geçti. 17 kilometrelik bir saıha dola-
yısiyle Ibuıgün biraz evvel Vekil Beyin söylediği 
veçjhile aktarmalar yapılıyor. Binaenaleyh şıi-
miendi'ferler de 'kazanamıyor, 'binaenaleyh zarar 
ettiğini (kendileri itiraf (buyurdular. Efendiler 
rica ederim 17 kilometrelik Ibir fasıla 'büyük ıbir 
fasıla mıdır ki, üıç ay zarfında velevki bir şi
mendifer 'köprüsü Ibaışmda aktarma yaptırmak 
suretiyle tamir edilemesin ve önlüne geçilemesin. 
HalIbuM geçen celsede yeni 'gelen arkadaşları-
mıızdan birisinin söylediği veçhile iışin (başında 
bulunan ve salâhîyetltar olan zevat Ibunun bir 
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ay zarımda yapılabileceğini söylemişler mmvaİk-
kat bir şeJkilde. Binaenaleyh aradan üç ay, dört 
ay geçtiği halde neden bu yapılmamış, neden bu 
münakalât için müsait bir zaıman ihzar edilme
miş, memleketin ve şimenldiferlierin istifadesi te
min edilmemiş? Efendiler şimendifer denince 
şimendiferm heyeti asliyesini nazarı itibara al
mak doğru değildir. Şimendiferdin memleketin 
iktisadiyatiyle olan alâkasını düşünmek lâzım
dır. Efeniler hepiniz de biliyorsunuz ki, İstan
bul 'un yevmî iaşesi içıin îsıtanlbul'a memaliki ec-
nelbiyeden 50 bin l i rd ik un 'geliyor. Bunun dört 
ay zarfında neye baliğ olduğunu düşününüz. 
Elimizde Tarife Kanunu vardır. Buıgün onu ta-* 
•maım-iyle tatlbik etmiyoruz. Çünkü İstanbul'un 
ihtilyacı'nı temin edemeyiz diye îistanlbül'da bu
lunan paramız da talbiî bizim paramızdır. Bu pa
ralar (her ay 'bir buçuk milyon lira olmak üzere 
Avrupa'ya gidiyor, Bulgaristan'a .gidiyor. Bi
naenaleyh kendi hesabıma 'zannediyorum ki, 
Konya'da ve sair Ibuğdayı bol olan ımemleiketler
de Ibuğdaylarnmıız çürüyor. Şimdi eğer o 17 (ki
lometreden ibaret olan mı'esafe tamir edilmiş ve 
buğdaylarımız da îstanlbul'a sevk edilmiş ol
saydı zannederim ki, îlstanJbuTdaki paranın (bü
yük bir kısmı memlekette (kalırdı. Yasin Bey
efendi (bunu size söylüyorum... Efendiler bir de 
(kömür meselesinden balhsetti'ler. Evet elde odun 
varmış. Şimdiye kadar seJki'z bin ton [kadar kö
mür igetirelbiimişler. Efendiler memlelketin ikti
sadiyatını düşünen zihinler, 'ormanları memle
ketin en birinci membaı serveti 'olmak üzere ta
nıması lâzımıgelîr. 

Haübuki Ibeîki bundan fbi'rçjok ısen'e evvel ah
vali siyasiye henüz (bugünkü şekli almadan evvel 
Mersin'den kömür celbedilmiştir. Zonguldak'ta 
kömürün tonu o vakit beş. beş buçuk lira idi 
ve o vakit bakınız Yunanlılar nakliyata mâni 
oldukları zamanda bile kömürün beher tonunu 
gemjj^r yedi liraya sevk ediyorlardı. Beher to
nu şimendifer mebdeine 12 liraya geliyordu. 
Rica ederim kömürün kuvvei haruriyesini dü
şününüz. Bir gemi kömür yerine zannederim 
kocaman bir ormanı imha etmek lâzımgelir-ve 
biz bu ormanları imha ettik. 

Sonra deniliyor ki ; para meselesidir. Zanne
derim Hükümet bilmiyor; Zonguldak Kömür 
Madenleri Nizamnamesinde bahriye için ayrıl
mış bir hisse vardır. Ve bunu bugün Bahriye 
alamıyor. Bu, Hükümetin malıdır. Bunlar be-
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dava orada duruyor. Sonra orada levazım ocak
ları da vardır. Para yoktur, kömür alamıyoruz, 
diyorlar. Rica ederim bu söz müdür"? İstenirse 
bir ay zarfında altmış bin, yüz bin ton kömür 
sevk edilebilir. Bu, bir gemi meselesidir. Fakat 
bilmek ister, himmet ister. Evet; Ankara çorak 
bir yerdir. Etrafında ormanlar yoktur. Ağaç 
yoktur, diyorlar. Tabiî olmaz. Ve bu zihniyetle 
gidecek olursak memleketin hiçbir tarafında 
dikili ağaç kalmıyacaktır. Avrupa'ya gidenler 
pekâlâ bilirler k i ; orada ağaçlara insan gibi ba
karlar, ağaçların kabuklarına kireç sürerler, 
boya ile boyanmış ve ilâç sürülmüş görürsünüz. 
Halbuki biz burada ağaca hiçbir kıymet vermi
yoruz. Halbuki ağacın kendi kıymeti asliyesin
den maada memleketin iklimi, havası ve daha 
sair birçok şeylerine mcnafii vardır. Biz bunla
rın hiçbirisini düşünmüyoruz ve birçok orman
ları mahvediyoruz. Fakat, efendiler, zannedi
liyor ki, ucuz iş yapılıyor. Gidin, kırın, asker 
gelsin yaksın, kırsın, bedava mahmkat bu
luyoruz. Acaba bunlar bedava mı geliyor? 
Orada çalışan amele ve askere edilen mas
raf, masraf değil mi? Bir ton kömür bu
günkü hesapla zannederim on liraya Mer
sin'e mal olur. Binaenaleyh, kömürün kilosu bir 
kuruşa gelir. Odunu kaça yakıyorlar ve bir ton 
kömür yerine kaç ton odun yakıyorlar? Soru
yorum. Binaenaleyh, bunun faidei iktisadiyesini 
anlamak için bir muvazene yapılacak olursa kö
mür kullanmakta mı faide vardır, bizim vazi
yetimiz itibariyle yoksa odunda mı faide var
dır? Bunu anlamak zor bir şey değildir. Fakat 
tahribe memur isek o başka meseledir. 

Efendiler, tarifeler meselesi hakkında Os
man Bey biraderimiz lâzımgelen malûmatı ver
miştir. Bunun hakkında fazla bir şey söylemi-
yeceğim. Maliye Vekili maalesef kendi düşün
cesi ile tarifeyi bir misline indirdiği zaman 
Nafıa Vekili de hazırı bilmeclis iken keı ı# ida
resinde bulunan işin istikbalini düşünmek mec
buriyetinde olduğu halde buna muvafakat et
miş ve bilâhara şimendiferlerin işliyemiyecek 
bir hale geldiğini gördüğü için tezyidin1* ve bu 
tezyitte muntazam ve mukni ve memleketin ik
tisadiyatına muvafık bir usul takibetmediğinden, 
Osman Bey biraderimizin söylediği gibi, mem
lekette âdeta bir kapitüler vaziyet ihdas etmiş
tir. Yani memlekette âdeta bir tarife kapitü
lâsyonu vardır. Kumpanyaların bir kısmında 
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harb karşılığı olmak üzere tarife dört misli tez-
yidediliyor. Sonra Mersin'de altı misli, diğer 
bir tarafta yedi misli... Bir Fransız kumpan
yası, bir İngiliz kumpanyası bizden fazla alı
yor ve bize bir şey vermiyor. Yani bunlar ic
raat mıdır? Bendeniz bunları anlamıyorum. 
Binaenaleyh bugünkü icraattaki bu noksanı, vu
kufsuzluktan ileri geliyor. 

Maatteessüf bizde ihtisas meselesi anlaşılama
mıştır. Bir zamanlar muhterem refiklerimizden 
birinin gazetelerden birine iktisadiyat hakkında 
yazdığı makalelerinde bu Nafıaya da tesadüf et
mek isteriz. Binaenaleyh; Nafıa meselesi - Na
fıa: Vekilinin şahsına karşı büyük hürmetim 
vardır, bu mevzuubalıis değildir - sulha çıkı
yoruz. Asri ve yeni bir Devlet kurduk diyoruz. 
Yeni bir Devlet kurduğumuzu göstermek için de-
vairi faal, azimkar, ve vukuflu işler görür in
sanların idaresinde görmek isteriz. Binaenaleyh 
Nafıa İdaresinde, Nafıa Vekâletinin başında 
bulunan zat, erbabı ihtisası tanıyıp yanma 
alabilecek bir kudrette olmalıdır. İşte bu hu
susa ehemmiyet verilmediği içindir ki, bugün 
memleket harabiye yüz tutuyor, bugün memle
ketin bizden istediği bu değildir. Bizden mem
leket ümran istiyor ve biz de bu iddia ile mey
dana çıkıyoruz. Fakat efendiler; iddiamızın 
kuru olmadığını göstermek için faaliyet göster
mek mecburiyetindeyiz. Harice ve memlekete 
karşı yapmış olduğumuz vaitlerin infazı bizim 
için bir farizadır. Onun için eskiden olduğu 
gibi gelen evrakı havale etmek kâfi olmıyacak-
tır ve böyle memurların bundan sonra memuri
yet "sandalyesinde mevkii olmamalıdır efendiler. 
Binaenaleyh bu mevkii ilmiyle, irfaniyle bihak-
kin doldurabilmek lâzımdır. Onun için bende
niz diyorum ki; Nafıa Vekili Beyden istikbalde 
yapılacak icraat sorulmalıdır. Geçen gün Reis 
Bey Osman Beye demişti ki, istizahta Nafıa 
projesinden bahsolmaz. Hayır; proje mesele
si l.mgünün meselesidir. Yarın yapacağımızı bu
günden ihzar etmek lâzımdır. Bugünkü Vekil 
yarını ihzar etmezse mesuldür. Proje ihzar edil
memiş ise bundan mütevellit zararlardan kim 
mesul olacaktır? Bunun için. müstakbel proje
den Vekili hazır mesuldür. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) 
— Hangi kanunla? 

ALİ ŞÜKRÜ B. (Devamla) —- Kanun yoksa 
yapmrz. O mevzuubahis değildir, 
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Efendiler soruyorum; Bağdad hattının Po

zantı'dan Nusaybin'e kadar olan kısmı itilâf na
me mucibince bir Fransız grupuna teslim edi
lecekti. Bu grup müracaat etmiş midir? Etme
diyse bunu bugün bizmi işletiyoruz? Yoksa Fran
sız heyeti askeriyesi mi işletiyor? Eğer Fransız
lar işletiyorsa Nafıa Vekaleti bundan mesuldür. 
Ve hatta Heyeti Hükümet de mesuldür. 

SALÎH Ef. (Erzurum) — Vaktiyle onu sor
duk. Cevap vermediler. Bağdad hattı el'an 
Fransız erkânı harbiyesi elindedir. Fransız as
kerleri işletiyor. 

ALÎ ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Efendiler; ar
kadaşlarımızın söylediği hususatı istizaha lüzum 
vardır yenibaştan bir idare kurmak mecburiye
tindeyiz. Onun için o idarelerin başına mütehas
sıs eller, mütefekkir dimağlar bulmak ve onları 
istihdam etmek mecburiyetindeyiz. Bugünkü 
şimendiferlerin hali eliminden ve elime geçen ak
samanın şimdiye kadar iyi idare edilememesin
den dolayı birçok zararlar meydana geldiğinden 
bugün Nafıa Vekiline kendi şahsım namına ade-
miitimat beyan ediyorum. Siz istediğiniz kadar 
itimat reyi veriniz. 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Bir şey 
arz edeyim efendim. Bendeniz dün Osman Beye 
Vekilin icraatından, bir iş yapmadığından mu-
ahazekâr bir şekilde bahsedin dedim. Yoksa isti
zahta böyle söz olmaz dedim. 

REÎS — Efendim daha dokuz arkadaş söz 
almıştır. 

ALÎ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Öyleyse be
nim hatırımda yanlış kalmış. 

NAFIA VEKÎLÎ FEYZİ B. (üiyarbekir) 
— Cevap vereceğim, efendim. 

Efendim, istizahı veren Salih Efendi birade
rimizle sair itiraz eden arkadaşlara birer birer 
cevap vereceğim. Birincisi tarife meselesi... Ta
rife meselesine Osman Bey biraderimiz itiraz 
etti ve Şükrü Bey biraderimiz de buna iştirak 
ettiler. Zannedersem Salih Efendi olsun, Şükrü 
Bey olsun müdekkik bir mebus sıfatiyle Mecli
sin ceridei müzakeratmı takibetmeş olsalardı, 
benim Heyeti Vekileden geçen bir kanun lâyiha
sına ne imza koymuş ve ne de muvafakat etmiş 
olmadığımı anlarlardı. Katiyen imza etmedim ve 
kabul etmemişim. Bunun fena olduğunu arka
daşlarımızdan Mersin Mebusu Salâhattin Bey 
sual ettiği zaman, o günkü fikrimi sordukları 
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zaman, söylediğim sözleri . Zabıt Ceridesinde 
okusalardı, bugün bunu söylemezlerdi. 

OSMAN B. (Kayseri) — O vakit bendeniz 
Nafıa Vekilinin fikrini sormuştum. Vekil Bey
efendi sustular. 

REÎS — Efendim, rica ederim, kesmeyiniz. 
NAFIA VEKÎLÎ FEYZÎ B. (Diyarbekir) 

— Yani ceridei müzakeratı takibetmiş olsalar
dı burada bağırarak söylenmezlerdi. 

Salih Efendi istizah ettiği maddede; Kon
ya'dan hareket eden bir şimendiferin bir mat
mazel için iki saat geç kaldığını söylediler. 
Zannedersem bu kadar zayıf kalbli bir müdürü 
umumi yoktur. Böyle bir şeyi kabul etmez. 

Salih Efendi diğer suallerinde Hicaz hattın
dan gelme müslüman memurlar var. Bunlar is
tihdam edilmiyor, dediler. Gerek Vekâlete ve 
gerek Müdüriyeti Umumiyeye oradan müra
caat etmiş ne kadar. Türk memur verasa kabul 
ettiğimiz gibi ne kadar ihtisas sahibi memur
lar varsa getirilmiş ve yerlerine yerleştirmişiz-
dir. Bunların miktarı yüzü mütecavizdir. Bu
gün mevkif memurları ve sair memurlar bu me
murlardan mürekkeptir. 

Sonra biletlerde kontrol icra edilmiyor, di
yorlar. Kontrol tabiî Şimendifer Dairesince ic
ra ediliyor. Yalnız biliyorsunuz ki, hattın mua
melâtı Türkçeleştirilmiştir. Türkçe zımba yap
mak için makina yoktur. Ecnebi memlekete ye
niden sipariş vereceğim, birkaç güne kadar ge
lecektir. Ve bu suretle Türkçe tarihleri göste
recek zımba sipariş edilmiştir. 

OSMAN B. (Kayseri) — Zımba zaten bir 
damgadır. Türkçe filân istemez. 

NAFIA VEKÎLÎ FEYZÎ B. (Devamla) — 
Salih Efendi Nizamname haricinde de birtakım 
suallerde bulundu. Bendenizin o suallere cevap 
vermemekliğim salâhiyetim dâhilinde iken mu
maileyhin suallerine cevap verdim. 

Vekâletin bütçesi gelmemiştir. Yapacağı ve 
yaptığı işler hakkında izahat vermemiştir, de
diler, kemali şükranla kabul ediyorum, ceva
bını vereceğim. Diyorlar ki, yol yapılmamış fi
lân, efendiler ne ekilirse o biçilir. Malûmu âli-
nizdir ki, bütçeye tamirat için 460 bin lira kon
muştur. Bütün memleketin turku umumiye ve 
hususiyesini hesabedecek olursanız bu yalnız 
yolların tamiratı mütemadiyesine kifayet et
mez. Memleketimizin turku umumiyesi 8 100 
kilometredir. Ve bugün bir kilometre şose on 
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bin liraya çıkıyor ve bunun antreti konursa 
sekiz yüz, on bin liradır. Halbuki verilen para 
460 bin liradır. Dört yüz altmış bin lir.-* ile bu 
memleketin imarı kabil olamaz. Yalnız mürur 
ve uburu temin edebilir. Artık köprüler ve yol
lar hakkında ne yapılmış olduğunu siz düşünü
nüz. Hiçbir şeyi yaptığımı iddia etmiyorum. 
Tabiî âti için düşüncelerimiz vardır. Heyeti 
Celileniz tahsisat verirse yapılır. Para veril
mezse tabiî bunların yapılması imkânı yoktur. 
Köprüler ikmal edildi. 

HÜSEYİN B. (Erzincan) — Erzincan - Er
zurum hattı için para verildi, ne yapıldı? 

NAFIA VEKÎLl FEYZÎ B. (Devamla) — 
Salih Efendi bir sualinde Garzan köprüsünden 
sual buyurdular. Belki Salih Efendi Garzan 
köprüsüne gitmemiştir. Fakat bendeniz oradan 
geçmiş ve memleketimin o müşkülâtını reyü-
lâyn görmüşüm ve geldiğim günden beri bunu 
takibetmişim. Hattâ beni feyezan alıp götürü
yordu. Bunu gözümle gördüm. Halkın duçar ol
duğu müşkülâtı reyülâyn müşahede ettim. Bu
nun için mahallinde keşfiyat yaptırmak üzere 
oraya memur gönderdik. Demir ve malzemenin 
noksaniyetinden dolayı yapılamadı ve ahşap 
suretinde yapmak imkânı olmadı. Kârgir köprü 
yapmaya karar verdik. Senei âtiyede başlatıp 
yaptıracağız. 

Osman Bey biraderimiz de Karaköy - Bile
cik hattı açılalıdan beri halkın esbabı istirahati 
temin edilmedi, dediler. Evet; biz burada ba
raka ve saire bina etmedik. Fakat yolcuların 
huzuru için orada beş vagon bıraktık. Trabzon 
Mebusu Şükrü Beyin dediği gibi bu üç köprü
nün yapılması öyle kolay değildir. Bunlardan 
180 metre açıklığında Gökköy köprüsü, diğeri 
yüz elli metre açıklığında Başköy köprüsü ve bir 
de Yayla köprüsü vardır. Ve bu üç köprü öyle 
bir ay içinde yapılacak bir halde değildir. Bir 
buçuk ay zarfında 120 kilometrelik yol tamir 
edildiği gibi kumpanyadaki memurini fenniye-
ye vekâleti emrindeki memurini fenniye de işti
rak ederek bu köprüleri tamire başlamışlardır. 
Fakat mesele yine para meselesidir. Memur bu 
köprüler elli bin lira ile tamir edilir diyor. Ben
deniz hattın Müdürü Umumisi ve Mühendisi ile 
görüştüm. Diyor ki, bu 200 bin liraya mütevak
kıftır. inşaat müdürleri de böyle diyor. Bende
niz de size böylece arz etmeye mecburum. Bu 
üç köprü zannedersem bir ay zarfında yapıla-
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; maz. Mamafih dün de arz ettim. Kânunusani 
I nihayetine kadar 17,5 buçuk kilometre açıklığı 
! beş yüz metreye tenzil edeceğiz. Gelen raporlar 

böyle söylüyor. Tabiî bütün hattı gerek halkın 
huzur ve saadetini ve gerekse memleketin men
faatini ve her gün istanbul'dan gelen arkadaş
ların huzurla gidip gelmelerini temin edecek bir 
şekle koymak esbabına çalışıyoruz. 

Tarife meselesine gelince: Bu da arz ettiğim 
gibi izmir hatları için altı mislini teklif ediyor
lar. Fakat Vekâlet bunların her birine komiser 
tâyin etti. Bunların müdürlerinin doğrudan 
doğruya Vekâlete müracaat etmeleri mukavele 
ahkâmmdandır. Bunlar için dört defa tekit 
yazmışımdır. Kumpanyalardan birisinin direk
törü Lozan'a hareket etmiştir. Diğeri de yola 
çıkmıştır. 

Fransız hattına gelince : Bu da bir grupa 
\ teslim edilecektir. Fransızlardan bu grup teşek-
j kül etmiş, bunlar da yalnız kâğıt para ile altın 
I para farkını tetkik ediyorlar. Vekâlet bunu 
j protesto için birkaç defa Heyeti Vekileden ve 
I Hariciye Vekâleti vasıtasiyle bu hatların açıklık-
Ş larının ve Nusaybin'e kadar olan yerin tamiri 
| için teşebbüsatı siyasiyede bulunulmuştur. Ümi-
i dederiz ki, bu mesailin halli ancak Lozan Kon-
| feransmda neticelenecektir. Çünkü Fransızlar 

öyle fazla para dökmüyorlar. Bu köprüleri belki 
Ali Şükrü Bey görmemişlerdir. Cerablüs köp
rüsü on beş bin, yirmi bin lira ile yapılamaz. 

i 5 - 6 yüz bin liraya mütevakkıf bir paradır, 
i Diğer asma köprüler için de yine birçok para 
I lâzımdır. Bunlar için de teşebbüsatı siyasiyede 
I bulunulması için Hariciye Vekâletine birkaç defa 
j yazdım. Hem bendenizin dairei intihabiyem, 
! hem de memleketimin menaf'ii itibariyle bununla 
; son derece uğraşıyoruz. 
i Osman Bey Karadeniz limanları hakkında 
! da bir sualde bulundular. 
I OSMAN B. (Lâzistan) — Reis Bey o vakit 
: söyletmediler. Söylemediğim . için cevabını da 
] yanlış vereceklerdir. 
j NAFIA VEKlLl FEYZİ B. (Devamla) — 
| aidolduğumuz Vekâletçe bu limanların projesi 
) hazırlanmıştır. 
! OSMAN B. (Lâzistan) — Hazırlanmamıştır. 
i NAFIA VEKÎLl FEYZÎ B. (Devamla) — 
I Osman Bey Ankara - Yahşihan Dekovil Hattın-
ı dan bahsettiler. Bunun temdidi için ayrıca bir 
' masraf yapamıyoruz, evvelce Gülek İstasyonunda 

- 3 5 6 -



1:155 13. 
kalmış demirler vardır. Onları nakledeceğiz ve 
zaten de bu hatta teşkilât yapacağız. Ordudan o 
hattaki memurini fennîyeye birkaç memur terfik 
edip bunu her halde kırk kilometre daha ileriye 
götürmeyi muvafık buluyoruz. Bu hat zaten 
geniş olarak yapılmıştır zannederim kırk kilo
metre daha ileri gitmesi memleketin iktisadiya
tına daha muvafıktır ve daha ziyade menfaat 
temin eder. Geniş hat yapılsa dahi hattın mal
zemesini nakil için dekovile ihtiyaç vardır. Bu 
dekovil bugün kırk kilometre ileri giderse her
halde daha büyük menfaat temin eder. . 

Amasya Mebusu Ragıb Bey biraderimiz de 
Karaköy - Bilecik hattından bahsettiler. Bu köp
rüyü biz tabiî yolladığımız Heyeti Fenniyenin 
vereceği raporla inşa edeceğiz. Eğer onların ta
nıdığı ve daha evvel inşası için rapor verecek 
şahıs varsa, mutahassıs varsa, mühendis varsa 
söylesinler, onunla da görüşelim. Bize Müdüri
yeti Umumiyeden gelen raporda diyor ki; iki 
yüz bin lira ile yapılabilir. Eğer buyurdukları 
gibi daha ehven yapacak bir şahıs varsa tabiî 
müzayedeye konacak, onu da nazarı dikkate 
alırız. 

DURSUN B. (Çorum) — Bu Karaköy köp
rüsünün tamiri için malzeme getirildiğine dair 
Vekâlete bir rapor verildi mi, verilmedi mi? 

NAFIA VEKİLİ FEYZÎ B. (Devamla) — 
Hayır efendim. Bize böyle bir şey gelmedi, hattâ 
geçen gün Müdürü Umumiden sual ettik ve ken
disi dedi ki; memuru mahsusumuz Berlin'dedir. 
Bunun tamiri için de malzeme tedarik ediyor. 

OSMAN B. (Karesi) — Müsaade buyurun 
efendim müzayede midir, münakaşa mıdır acaba?.. 
Köprüyü elli bin liradan aşağı yapan varsa mü
zayedeye koyacağım dediniz. Münakaşa mı, mü
zayede mi? 

NAFIA VEKİLİ FEYFl B. (Devamla) — 
Efendim bir defa münakaşa bize ait değil. Mü
düriyeti Umumiye müstakildir, doğrudan doğru
ya orası yapacaktır. (Müzayede diyorsunuz sa-
daları) müzlyede demedim. 

Hatlardaki temizlik ve nezafet kısmının daha 
ziyade nazarı dikkate alınmasını biz de arzu 
ederiz. Malûmuâlinizdir ki servis vagonları var
dır, o vagonlar temizlenip tekrar gidiyor. Başka 
gidecek vagon yoktur. Vagonların adedi gayri-
kâfidir. Meselâ bugün gelen vagon iki üç saat 
burada kalıyor, temizlenip tekrar gidiyor ve 
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bunun için vagonların daha ziyade taharet ve 
temizliğine dikkat etmeleri bizce de matluptur. 
Her nekadar kırk camlar varsa da bunun yerine 
yeni camlar gelmiştir. Birkaç güne kadar ümid-
ederim ki Heyeti Celilenin arzusu veçhile daha 
ziyade muntazam bir şekilde seyrüsefer temin 
edilecektir. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Bu iş bizde iken 
hiçbir vagon kalmaz. 

NAFIA VEKİLİ FEYZÎ B. (Devamla) — 
Ali Şükrü Bey yine Fransız îtilâfnamesinden 
bahsettiler. Bu Fransız Itilâfnamesini arz etti
ğim veçhile birkaç defa tekidettik ve tekidetmek-
teyiz. Bunun halledilmesi meselesi de Vilâyatı 
Şarkiyenin hayati meselesidir. Bunun da temi
nine gayret ediyoruz. Yakında sulh olursa o ta
raftaki şey de halledilir. Yalnız Ali Şükrü Bey 
bu ihtisas meselesidir dediler. Fakat bendeniz 
de ihtisas sahibiyim dedim. Bendeniz de âcizane 
on sene Nafıa encümeninde bulunmuşum, ken
disinden daha ziyade alâkadarım ve çalışını-. 
şım ve" birçok projelerimiz ve şimendifer hak
kında birçok tekliflerimiz vardır. Bunların hüs
nü neticeye varmasını arzu ederim. Bendeniz 
olmasam bile bendenizin yerine gelecek olan za
tın da bu memlekete bir an evvel yapılması lâ-
zımgelen . tedabiri yapmasını temenni ederim. 
Fakat efendiler hepinizin bildiği gibi kendi 
vazifemi takibetmekteyim ve aynı hakla bugün 
on dört senedir mebusum ve bunu müdrik ol
duğumu da ispat etmişimdir. Kendileri de bu
nu bilirler. 

ALÎ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Sual sor
mazdan evvel kendileri... 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Kömür meselesi hak
kında cevap vermediniz. 

ALÎ ŞÜ£RÜ B. (Trabzon) — Demin Ve
kil Beyefendi bir şey söylediler. Ben de diyo
rum ki; bendeniz de zatıâlinizden daha ziyade 
sahibi ihtisasım. 

REÎS — Müsaade buyurun efendim, rica 
ederim, sualiniz ne ise onu sorun. 

ALÎ ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Şimdi efen
dim Vekil Beyefendi buyurdular ki; tarife me
selesi Meclise geldiği zaman Heyeti Vekilede 
muterizdim. Eğer dikkat etmiş olsalardı He
yeti Vekileye mugayir olduğumu anlarlardı. 

NAFIA VEKÎLÎ FEYZÎ B. (Diyarbekir) 
— Hayır efendim, Heyeti Vekileden çıka» 
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bu husustaki mütalâalarının faideli olacağın! 
sordular. Cevap alınmadı.. O zamanlar öyle 
'zannederim ki, bu şeyin yirmi gün sonra ma
zarratı tahakkuk ederek dört misli zam icra 
edilen bu tarife hakkında Nafıa Vekili Bey
efendinin bu kürsüye çıkarak noktai nazarla
rını serd edip buna mâni olmaları icabederdi. 
Ve illâ kanaatlerine muhalif olarak çıkarsa 
sandalyesini terk etmeleri icabederdi. Ben o ka
naatteyim. 
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Avans Kanununda bu madde yoktur. Benden 
sual edilmemiş ve benim malûmatım olmaksı
zın gelmiştir ve benim reyim inzimam etmemiştir. 

SALÎH Ef. (Erzurum) — Ali Şükrü Bey 
o bana ait bir meseledir. 

ALÎ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Efendim ri
ca ederim. Nafıaya ait bir mesele yapılır da 
Nafıa Vekilinin malûmatı olmaz bu ne demek
tir? Malûmatı olmadıktan sonra Vekil ne yap
mıştır? 

REİS — Efendim Hüseyin Bey Erzincan, 
bir sual soracaktır. 

HÜSEYİN B. (Erzincan) —Efendim Er
zincan ile Erzurum arasındaki Dekovil Hattı 
için Meclis para vermiştir. İki sene zarfında 
ne kadar yol yapılmıştır? Sonra Kükürtlü yolu 
vardır. Bu yol yapılmış mıdır? Vekil Beyefendi 
buna da cevap versinler. 

SALÎH Ef. (Erzurum) —• Cevap verebilir
siniz ki, ikmal edilmiştir. Gözümle gördüm. 

NAFIA VEKÎLÎ FEYZÎ B. (Diyarbekir) 
— Buna ben şimdi cevap veremem. Bendenize 
böyle bir sual verirseniz tetkik eder ve cevap 
veririm, bilmeden nasıl cevap veririm? Erzin
can 'da bir şose yapılmıştır, diyorsunuz. Bende
nim şimdiki halde bunu bilmiyorum. Bunun 
için ayrı bir sual takriri verirsiniz . 

SALÎH Ef. (Erzurum) — Efendim istizah 
sahibi olduğum için bâzı sözlere cevap vermek 
mecburiyetindeyim. 

MEHMED RAGIB B. (Amasya) —• Bunun 
mütehassısı kimdir, bunu söyliyen kimdir? Bu
yurdunuz. Nafıa memurlarından ismini şimdi 
söylemeyi iyi görmüyorum ve bilmiyorum. 
Kendisini ve ismini bilmediğim bir zat söylü
yor ki, ben bir ay zarfında münakaleyi temin 
edeceğim ve köprünün başında iki, treni karşı
laştıracağım, diyor. Nafıa Vekâleti arasın, me
murlarının içerisinde bu gibilerini bulsun, yap
tırsın. 

NAFIA VEKÎLÎ FEYZÎ B. — Bendeniz 
böyle bir memur bilmiyorum. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) 
— Vekil Bey buyurdular ki ; Maliye Vekâfeti 
Avans Kanununda böyle bir teklifte bulunma
mıştı. Muvazenei Maliye Encümeninin Tarife 
Kanununu bir misline tenzili zamanında bende
niz öyle hatırlıyorum ki, Vekil Bey burada idi
ler- Salâhaddin Beyefendi Nafıa Vekâletinin 

NAFIA VEKÎLÎ FEYZÎ B. — Arz edeyim 
efendim, katiyen dedikleri gibi ne bendenizin 
malûmatım olmuş ve ne de Muvazenei Maliye 
arkadaşlarım tamamiyle bilir. Bendeniz tama-
miyle vazifemi ifa etmişim. Muvazenei Maliye 
Encümeni bunu öyle telâkki ederek yapmıştır. 
Muvazenei Maliye Encümenindeki arkadaşlar 
buradadır. 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN FEHMÎ B. (Gü-
müşane) — Efendim, Demiryolları Tarife me
selesinde gayritabiîlik yoktur. Müsaadenizle bu 
noktayı izah için söz aldım, evvelâ kumpanya
lar Hükümetle bir mukavele akdetti. O muka
veleye merbut olmak üzere bir de işletme tari
fesi rabıt ve tanzim etti. Hat yapıldı. Mütare
keye kadar o tarife tatbik edildi. Onun üzerine 
ücret alındı. Mütarekeden sonra istanbul'da 
kumpanyalar doğrudan doğruya tarifeyi dört 
misline iblâğ ettiler. Yani İstanbul'da müta
reke vücuda gelip de Hükümet tebeddül ettik
ten ve Meclis fesholunduktan sonra Hükümete 
tasdik ettirmeksizin, menfaati tamamen kum
panyalara aidolmak üzere tarifeyi dört misline 
iblâğ ettiler ve tatbik ettiler. Muvazenei Ma
liye Encümeninde Avans Kanunu müzakere 
edilirken bir emrivaki halinde olan tezyidin te
madisi ki - Menfaati kumpanyalara aidolmak 
lâzımgelir - bunun muvafık olmıyacağmı arz 
ettim. Bunun üzerine Avans Kanununa bir 
madde ilâve olundu. Bu ilâve edilen madde ile 
tarifei asliyeye avdet edildi. Ahiren bir misli 
ücretin şimendiferleri idareye kâfi#gelmiyeceği 
anlaşıldığından ücretin dört misli üzerinden 
alınmasını Meclisi Âliniz kabul etti. Fakat ne 
şartla? Beyefendiler! Üç misli harb karşılığı 
olmak üzere, yani kumpanya ile hesap görül
düğü vakitte meşrut olan tarifenin fevkinde 
kumpanyaya bir şey verilmemek şartiyle, bu 
suretle tezyidi kabul ettiniz. Zaruretten döğ-
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muş bir keyfiyettir. Tezyidedilmiş ama, kum
panya hesabına olmamak üzere; bu itibarla bu 
mesele Nafıa Vekili ile Maliye Vekili arasında 
ihtilâf şeklinde değildir. Kumpanyanın emri
vaki halinde kendisine aidolmak üzere eibayet 
ettiği bu rüsum ref'edilmiş; asıl tarifeye ricat 
edilmiştir. Ahiren fevkalâde Harb Vergisi kar
şılığı olmak üzere üç misil zammedilmiş; fakat 
bununla harb masarifi temin edilecek, hesap 
neticesinde bu parayı kumpanya Maliyeye iade 
edecektir. Vaziyet budur. Mesele ne ihtilâfı na
zar vardır ve ne de memleket namına kaybol
muş bir hak vardır. (Müzakere kâfi sesleri) 

SALlH Ef. (Erzurum) — Reis Efendi Haz
retleri cevap vereceğim. İstizah sahibiyim. 

REÎS — Evvelce söylediniz, efendim. Efen
dim, daha söz alan muhterem arkadaşlarımız 
vardır. 

SALlH Ef. (Erzurum) — Kifayet aleyhin
de bendeniz söyliyeceğim. 

YASÎN B. (Gazianteb) — Reis Bey Maliye 
Vekilinin izahatı üzerine sualden vazgeçtim. 

SÂMÎ B. (içel) — Ben soracağım sualimi, 
Heyeti Aliye müsaade ederse. 

REİS — Feyzi Bey! Sami Beyin soracağı 
sual var. Lütfen cevap veriniz. 

SAMİ B. (İçel) — Beyefendi, bendeniz Ka-
raköy ile Bilecik arasındaki yolcuların ve eş
yayı ticariyenin vaziyetini yakînen gördüm ve 
tetkik ettim. Bu elîm vaziyetin husulüne yegâ
ne saik, hattın Bilecik'in öte tarafındaki kıs
mına âmir olan Fuad Ziya Beyle Karaköy hu-
tutuna âmir olan zatla ki - ismi âlisi hatırıma 
gelmedi - Miralay Behiç Bey arasındaki ihti
lâfı nazardır. Bu hal yolcuların elîm vaziyetini 
teşdidetmekten başka bir şeye sebebiyet ver
miyor. Yakînen bunu tetkik ettim. Karaköy'-
den de Bilecik'e gelen yolcuların, İstanbul'a 
gidecek trenin hazır olmaması hasebiyle her tür
lü ikametgâhtan, barınacak yerden ve her tür
lü ihtiyacı teminden mahrum olan bir yerde 
elîm vaziyetlerini Nafıa Vekâleti düşünmüş mü
dür? Ve bu iki şey arasında antant kalmak su
retiyle bu münakalâtı temin ve bu münakalâtta
ki yolsuz, fena ahvali izale etmek için teşebbü-
satta bulunmuş mudur? Bu çok fecidir. Kuca
ğında çocukları ile zavallı kadınlar kar ve kış 
altında, duvar diplerinde barınacak yerden 
mahrum, gayet feci bir haldedirler. Bunlara 

1.1338 0 : 1 
çare bulmak varken maalesef iki daire âmiri bey
nindeki tepişmeden ahali mutazarrır oluyor. 
Memleketin iktisadiyatı bundan dehşetli zararlar 
görüyor. Binaenaleyh vekâlet buna ait bir şey 
düşünmüş müdür? 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Antant keli
mesini talâffuz buyurdular. Lütfen geri alsm-
^ r . (Gürültüler) ( Handeler) 

NAFIA VEKİLİ FEYZİ B. (Diyarbekir) 
— Efendim, buyurduğunuz hakikaten varittir. 
Bunun izalesi için gerek vekâlet ve gerek Müdi-
riyeti Umumiye çalışmaktadır. Merkez santrali
nin Eskişehir'e nakli ve İstanbul'dan Haydarpa
şa'dan kalkan trenlerin oraya mutlaka gündüz 
8,5 ta vürudu ve sonra yine Karaköy'e sabahle
yin saat 8 de muvasalat edecek surette Ankara'
dan treni tahrik ile yolcuların geceyi oralarda 
geçirmiyecek tarzda nakilleri için müstakillen 
çalışacak en mütehassıs mühendislerden üç kişi 
oraya gönderilmiştir. 

SAMİ B. (İçel) — Ne vakit? 
NAFIA VEKİLİ FEYZİ B. — Kendileri 

geçen gün burada idiler. Gittikleri vakit bunu 
tanzim ettiklerini bildirdiler ve bize yazdıkları 
rapordan bu teahhuratm aralarındaki ihtilâftan 
mütevellidolduğunu bendeniz hissetmişimdir. Bi
liyorsunuz ki Müdiriyeti Umumiye müstakildir. 
Kumpanya namına hareket ediyorlar, o da bir 
şube müdürüdür. Fakat şimdiye kadar bunlara 
mümanaat eden en ziyade Haydarpaşa'daki ingi
liz Garnizonudur. Haydarpaşa'dan lokomotifleri 
vaktiyle verip halkı buraya vaktiyle yetiştirme-
yip ızrar için yapıyorlar. Son aldığım malû
matta da teşebbüsatta bulunulduğunu öğrendim. 
Buradan Karaköye 8,20 de tren hareket edecek 
ve bu suretle yolcular beş saat zarfında aktar
ma edeceklerdir. 

SÂMl B. (içel) — Beyefendi Vekâleti Âli
nizi iğfal ediyorlar. Her iki tren arasında it
tihat yapıldı diye ilân edileli iki ay oldu. Am
barlar yoktu, tüccarın eşyası sokak ortasında 
çamurlar içerisinde mahıv ve berbadolup gitmek
tedir. Yalan söylüyorlar. Bilhassa sizi iğfal 
ediyorlar. 

NAFIA VEKİLİ FEYZİ B. — Bendenize ra
por ile bildiriyorlar. Mademki böyledir aksi sa
bit olursa bir müfettiş gönderirim, tetkik etti
ririm. 

OSMAN B. (Kayseri) — Beyefendi Haz
retleri mümkün «olduğu kadar intizamın temin 
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edildiğinden bahis buyurdular. Bugün soruyo
rum kendilerinden: Bugün tren badezzeval saat 
4 te hareket edecekken badezzeval saat dört 
olduğu halde henüz hareket etmemiştir. Reisi-
sani Adnan Beyefendi bir hizmeti vataniye için 
gideceği halde trenin vakti hareketini bilmediği 
için perişan bir surette dolaşıp durmaktadır. 
Bunun sebebini sizden soruyorum. € 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Şimdi efendim, bu şi
mendiferler odunla daha ne kadar zaman tahrik 
edilecektir? Ve kömürle işlemek için teşebbüsat 
var mıdır? 

NAFIA VEKİLİ FEYZİ B. — Efendim, Os
man Beyin buyurdukları gibi teahhur vâki olu
yor. Fakat Polatlı'dan buraya gelen arkadaş'ar 
belki bilir. Raylar iki metre, üç metredir. Hal
buki raylar on iki metre olacaktır. Bunları na
zarı itibara alınız. Bir de yoksuzluğıı düşünü
nüz. Kırk beş kilometrelik ray sipariş verilmiş, 
bunlar geldikten ve yerlerine konduktan sonra 
teahhur vâki olmıyacaktır. Avrupa'nın çift 
hatlı trenleri bile teahurata duçar olur. Bugün 
trenin teahhuruna daha sabahtan muttali oldum. 
Müsebbibini tecziye etmesini Müdiriyeti Umu-
miyeye yazdım. Fakat bu zannederim bendenize 
ait değildir. Bendeniz de intizamı arzu ve sizin 
kadar temenni ederim ve buyurduğunuz noktai 
nazarları da aynen tebliğ ve ihmal edenleri şid
detle tecziye ederim. 

Kömür sipariş edilmiştir. Tabiî geldiğinde 
her halde kömürle işleteceğiz. Burada evvelce de 
söyledim. Doğrudan doğruya kömürle işletmek 
esbabına tevessül ettik. 

REÎS — Kifayeti müzakere aleyhinde Salih 
Efendiye söz verdim. 

SALÎH Ef. (Erzurum) — Müzakere kâfi 
değildir. Çünkü bir tren kumpanyası denildiği 
zaman hatırınıza kumpanyanın parası gelmesin. 
O para filân arkadaşımızın, filân Müslümanm 
elinde bulunan aksiyonların bedelidir. Beyefen
diler halkı elinde çürüten bu tren kumpanyaları 
yüzünden memleket zarar ediyor, millet zarar 
ediyor. Kumpanyalar memleketimize çırılçıplak 
gelmiş ve bu memlekette para sahibi olmuşlardır. 

HACI ŞÜKRÜ B. (Diyarbekir) — Öyle 
değil. 

SALÎH Ef. (Devamla) — Öyle olmadığını 
henüz anlamadığına tessüf ederim. Aksiyonların, 

Anadolu Şimendifer tahvillerinin, Rumeli Şimen
difer tahvillerinin kârı, zararı kime aittir? 
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ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Aksiyon nedir! 
SALlH Ef. (Devamla) — Beyefendiler mü

zakere kâfi değildir. Çünkü istizah demek, 
bir iddia demektir. (Handeler) Gülmeyiniz I 
istizaha mâruz kalan her Vekil maznun demek
tir. Usulen böyledir. Her Vekil, ne zaman 
vazifesi hususunda istizaha davet ediliyorsa 
maznundur. (Müştekâanhtır sadaları) Evet 
müştekârdır. (Müştekâanh sadaları) (Handeler) 
Zararı yok. Bazen böyle yuvarlama işler olur. 
Ancak şunu da kabul ettik ki, sureti katiyede 
birçok istihzahlarmda ve sairede Meclisi Ali 
her şeyin neticesine vâsıl olmadan istizah kâ
fidir, müzakere kâfidir dememiştir ve netice
ye vâsıl olmadan müzakere kâfidir diye bir 
takrir vermemiştir. Maalesef Malta Yaranı gel
dikten sonra Meclisin hali de değişmiştir. 

Beyefendi buyurdular ki; «Konya'dan gelen 
tren. tehir edilmemiştir».. 

RASİH Ef. (Antalya) — Malta Yaranı 
nasıl kelime? Ne demek? 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sa
hih) — Malta'dan gelenler demek istiyor (De
vam sadaları.) 

YASİN B. (Gazianteb) — Müzakerenin 
kifayeti aleyhinde söyleyiniz. Efendim esasa 
girişiyorlar. Kâfi görülmezse o vakit söyleşin
le?. 

REİS — Makamı Riyaset sadedi, kendisine 
ihtar eder. Bendeniz şimdi sadet haricinde söy
lememesini ihtar ederim. 

Dr. ÂBlDİN B. (Lâzistan) — Reis Bey, 
herkes aleyhinde söyledi, biz de lehinde söyliye-
lim söîî verin. 

SALİH Ef. (Devamla) — 31 Teşrinde Kon
ya'dan hareket eden trenin, tehir edilmediği 
iddia ediliyor. Halbuki bu tren tehir edildiği 
halde ve bu cihetin Vekil Bey tarafından - şi
mendiferlere ait defatirle - ispat edilmesi lâ
zımken bir şey yoktur diyor ve bunu reddedi
yor. Bunu böyle hemen bir reddile kabul et
mek bizim için tuhaf bir şekle giriyor. Nite
kim bugün - Osman Beyin söylediği gibi - An
kara 'dan hareket eden trenin aç kalarak otlan
maya gönderilmesine benzer. Şimendiferlerde 
bâzı nıesail vardır ki, her halde halledilmesi ica-
bedeı1. Meselâ haftada İzmir'den sekiz, on hu
susi tren tahrik ediliyor. Vatanı müdafaa eden 
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kahraman askerler yollarda âdi bir trene bile 
kabul edilmiyerek tabanvay olarak geliyorlar, 
yürüyorlar, ölüyorlar. Bu, yine trenin yolsuzlu
ğuna delâlet eder. Bu ciheti aramak lâzımdır. 
Müzakere kâfidir deniliyor ki bu, tuhaf bir me
seledir. Her gün tahrik edilen trenlerden bir 
lokomotif, bir veya birkaç vagon yoldan çıkar, 
berbadolur vre bunların önüne az para ile, ba
sit bir masrafla geçilmez. Sonra biz de trenin 
yokluğundan bahsederiz. îşte bu mesail hal 
ve fasledilmeden müzakere kâfidir' deniliyor. 
Eğer böyle sathi bir tetkikle, hafif bir müza
kere ile siz bu işi kâfi görürseniz, memleketin 
iktisadiyatını, tüccarların huzur ve istiraha-
tini, milletin refahını ayaklar altına alacaksı
nız. Binaenaleyh bendenizce müzakere kâfi de
ğildir. Buna devam ediniz bunun esbab ve ava-

. mili neden neşet etmiştir? Bu yolsuzluklar ni
çin yapılmıştır? Bunları halledip icabedenlerin 
tecziyesi ile - değişmek icabederse - Vekil Be
yin. de değiştirilmesini temenni ederim. 

NAFIA VEKÎLÎ FEYZÎ B. — Eeis Bey, 
şahsıma bir şey söylemiştir. «Malta Yaranıdır» 
demiştir. Müsaade buyurunuz iki kelime söyliye-
yim. 

REÎS — öyle bir söz yoktur. 
NAFIA VEKÎLÎ FEYZÎ B. (Devamla) — 

Efendim Malta Yaranı dedi. Zannedersem ben 
Malta'ya kendi arzumla gitmedim. Ben de bu 
memleketin evlâdıyım, her halde benim Malta'-
ya gitmekliğim bir noksan değildir. Bu, İngiliz 
süngüsiyle vukubulmuştur. Rica ederim, tashih 
ediniz. Ben orada bulunduğum zaman îngiliz 
süngüsü altında yine intihabolundum ve Mal-
ta'ya gitmekle yine vazifei vataniyemi ifa ettim 
ve zannederim ki, bu fikri millîye daha kimse 
iştirak etmeden en evvel iştirak edenlerdenim. 
Ben babamla da iftihar ederim. Babam da bu 
memleket için uğraşmıştır. Babam gibi ben de 
yapmışım. Sen o zaman nerede idin Salih 
Efendi? 

SALÎH Ef. (Erzurum) — öyle ise sen beni 
tanımamışsın, sen ve senin gibi birçok adamları 
kurtarmışım. Şahsın muhteremdir. Arkadaşla
rım da muhteremdir. Fakat şahıs başka mesele-

v dir, şekil başka meseledir. 

REÎS — Efendim, söz söyliyecek daha do
kuz refik vardır. Fakat müzakerenin kifayetine 
dair takrirler de vardır. Müzakerenin ademiki-
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I fayesi hakkında da söz söylendi. Şimdi müza

kerenin kifayeti hakkındaki takriri reye koyaca
ğım. Evvel beevvel müzakereyi kâfi görenler 
lütfen ellerini kaldırsın. Ekseriyeti azîme ile mü
zakere kâfi görülmüştür. 

Dr. ÂBÎDÎN B. (Lâzistan) — Tek bana söz 
verilmesin, diye müzakere kâfi görüldü. 

3. — ÎORA VEKİLLERİ MUAMELÂTI 

1. — Nafıa Vekili Feyzi Beyin istizah neti
cesi itimat beyan edilmesi 

NAFIA VEKÎLÎ FEYZÎ B. — Reis Bey, 
tâyini esamiyle itimat teklif ediyorum. 

REÎS — Efendim! Nafıa Vekili Bey kendi
lerin^ doğrudan doğruya tâyini esamiyle itimad-
edilmesini teklif ediyorlar. Bu meseleyi tâyini 
esamiyle reye vaz'ediyorum. Nafıa Vekili Beye 
itimat buyuranlar beyaz, ademiitimat buyuran
lar kırmızı rey verecektir. Şimdi sepetleri gez
direcekler. 

Efendim, âra toplanasıya kadar Riyaset için 
icra edilen intihab neticesini arz ediyorum. Ri
yaset intihabına iştirak eden iki yüz dört zattır. 
Muamele tamam. (118) reyle Ankara Mebusu 
Ali Fuad Paşa Hazretleri îkinci Reis olarak in-
tihabedilmişlerdir. (81) rey de Yusuf Kemal 
Bey almıştır. 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN FEHMÎ B. — 
Reis Bey, Avans Kanununa başlıyalım. 

REÎS — Efendim! Müsaade buyurursanız 
Ali Fuad Paşa Hazretleri Kürsüye çıkacaklar. 

ALÎ FUAD Pş. (Ankara) — Muhterem re
fiklerim, bugün Meclisi Alinin Riyasetisaniyesine 
ikinci defa âcizlerini intihabetmek suretiyle bu 
vazifei mühimmede muvaffak dolacak kadar iti
mat ve teveccühünüze mazhar olduğum kanaa
tini hâsıl ettim. Bu suretle teveccüh ve itimatları
nıza tekrar teşekkür ederim. Arkadaşlar kendimi 
bildim bileli, namus ve vazifenin kıymetini ve kut
siyeti mübeccelesini hiçbir vakit hatırımdan çı
karmadım. Bundan sonra da bir lâhza vazifemi 
unutmıyaeağıma, Cenabıhak kanun ve vicdan 
şahidolsun. (Allah muvaffak etsin sadalan) 
Muhterem arkadaşlar, siz de şahidoldunuz. Son 
sözümü söylemezden evvel tekrar muavenetleri
nizi ve teveccühlerinizi rica ederim. (Cenabı
hak muvaffak etsin sadalan) Tevfikı Cenebıhak-
tan isterim. (Alkışlar) 
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İ2. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

±m 33 milyon lira avans itasına ve Temetttü, 
Gümrük, Ağnam resimleriyle Ferağ ve İntikal 
hardan hakkındaki kanunlarda tadilât yapılma
sına dair kanun lâyihash ve Muvazenei Maliye 
Encümeni mazbatası 

REİS — Efendim reyler toplanmcaya kadar 
Avans Kanununun müzakeresini kabul etmişti
niz, onun müzakeresine başlıyoruz. (Akşam oldu 
sesleri.) 

26 . X . 1338 
T. B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 

Tevarihi muhtelifede Büyük Millet Meclisin
den avans olarak alman 58 milyon liralık tahsi
satın hitamına ve umumi bütçenin henüz tasdi-
ka iktiran etmemiş bulunmasına mebni Şubat 
1338 tarihine kadar ihtiyacatı askeriye için lü
zum görülen yirmi bir milyon beş yüz kırk üç 
bin dokuz yüz yetmiş altı ve hidematı mülkiye 
için on bir milyon dört yüz doksan dört bin sekiz 
yüz elli altı lira ki, ceman otuz üç milyon otuz 
sekiz bin sekiz yüz otuz iki liralık tahsisat için 
ve Temettü, Gümrük ve Ağnam resimleriyim 
Ferağ ve İntikal harçları hakkındaki kanunla
rın bâzı ahkâmını tadil etmek üzere tanzim ve 
İcra Vekilleri Heyetinin 26 . XI .. 1338 tarihli 
içtimamda kabul edilen lâyihai kanuniye ile es
babı mucibe lâyihası sureti musaddakası leffen 
takdim kılınmıştır. İfayı muktazasiyle neticesi
nin işarına müsaade Duyurulmasını istirham ey
lerim efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İcra Vekilleri Heyeti Reisi 

Hüseyin Rauf 

Esbabı mucibe lâyihası sureti 
1. — Umumi bütçenin tasdikine eleğin Mü-

dafaai Milliye ve devairi mülkiyenin hidematı 
umumiyesi için 28 Şubat 1338 ve 6 Mayıs 1338 
ve 3 Temmuz 1338 ve 12 Ağunstos 1338 ve 20 Ey
lül 1338 ve 11 teşrinievvel 1338 tarihli Avans 
kanunlariyle elli sekiz milyon liralık tahsisat 
verümiş ise de mezkûr bütçenin henüz tasdik 
olunmamasına ve 11 Teşrinievvel 1338 tarihli 
altıncı Avans Kanunu ile sarfına mezuniyet ve
rilen iki milyon liralık avans Trakya'nın Şubat 
1338 gayesine kadar müddete ait hidematı umu-
miyesine tahsis ve tevzi edilmiş bulunmasına 
binaen bütçe ve kadroları henüz celbedilmemiş 
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i olan İstanbul vilâyetinin hidamatı umumiyesiyle 

ve Teşrinisani 1338 tarihinden itibaren muame
lâtı tatil edilmiş olan devair ve müessesata men-
subolup mezun addedilmeleri takarrür eden me
murin mezuniyet maaşları için lâzım gelen tahsi
sat miktarı ayrıca tesbit ve istihsal kılınmak üze
re İstanbul hariç Trakya ve Garbi - Anadolu 

j memaliki müstahlasası dâhil olduğu halde Müda-
| faai Milliye, Bahriye ve Askerî Fabrikalarının 

hidematı umumiyesi için yirmi bir milyon beş yüz 
kırk üç bin dokuz yüz yetmiş altı lira ve devairi 
mülkiyenin masarifatı umumiyesi için on bir mil
yon dört yüz doksan dört bin sekiz yüz elli altı 
lira ki: Ceman otuz üç milyon otuz sekiz bin sekiz 
yüz otuz iki liranın daha avans olarak sarfına me
zuniyet istihsali zaruri görülmüş ve talebolunan iş
bu avans miktarı bütçeleri tasdik olunan devair 
için Heyeti Umumiyece ve henüz bütçeleri Mec
lisi Âlinin tasdikinden geçmemiş olan devair için 
de Muvazenei Maliye Encümenince kabul ve tes
bit olunan tahsisatla şimdiye kadar berveçlıi bâlâ 
tadadolunan kanunlarla alman avanslar yekûnu 
arasındaki bakiyeyi tecavüz etmemekte bulun
muştur. 

2. Harbi UmumMin hayatı içtimaiye ve ik-
tisadiyede olduğu gibi bilhassa müsakkafat ve 
müsakkafat hükmünde olan arsaların kıymetle
rinde de mühim bir tahavvül husule getirdiği ve 
şu kadar ki, umumiyetle tereffü şeklinde tebarüz 
eden bu tebeddülü kıymetin, müsakkafatın kıy
meti hakikiyeleriyle vergilerinin tâyini miktarın
da esas olan tahrirî kıymetlerinde mütevaziyen 
vücuda gelmediği kabili inkâr değildir. Filvaki 
tadile uğramış veya ferağ görmüş bâzı aksamı 
istisna edildiği halde elyevm müsakkafatın lıarb-
den evvelki kıymeti tahririyelerini aynen muha
faza ettikleri görülmekte olduğu cihetle üç. yüz 
otuz bir senesinden evvel inşa edilip onu takibe-
den senelerde tamamen veya kısmen tadil veya 
ferağ muamelesi görmemiş olanların tahrirî kıy
metlerinin üç yüz otuz dokuz senesi Martı iptida
sından itibaren beş misline iblâğı ve üç yüz otuz 
iki ve onu takibeden senelerde her hangi bir su
retle, tadile uğramış veya ferağ muamelesi gör
müş olanların kıymetlerine vukubulan zamaimi 
kıymeti muharrereyi sabıkasının beş mislinden 
noksan olmadıkça kıymeti hazırai tahrirîyelerine 
bir şey ilâve edilmemesi ve üç yüz otuz bir sene
sinden sonra inşa edilenlerin kıymeti hazıralariy-

| le taîhriri 'kıymetleri arasında ehemimiycütli bir 
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fark tiihaddüs etmesi mevzuubahsolamıyacağma 
nazaran bu gibi müsakkafatın tahriri kıymetle
rinin aynen muhafazaısı muvafık görülmüştür. 
Bu suretle tahriri kıymetleri tadil edilecek olan 
müsakkafattan 30 Teşrinievvel 1335 tarihli Ka
rarname mucibince istifa edilmesi lâzımgelen 
Ferağ harçları muaddel kıymeti tahrirlerine 
göre hesap ve istifa edileceğinden teklif olunan 
kanunda bu hususta ona göre ahkâmı lâzisme 
dercedilmiştır. 

3. — 30 Teşrinisani 1330 tarihli Temettü Ver
gisi Kanununda İstanbul birinci sınıf ve diğer 
şehirlerde derecatı muhtelifesine göre Temettü 
Vergisine tâbi tutulmaktadır. Gerçi İstanbul'
un vaziyeti mahalliyei istisnaiyesinin, bu bel
dedeki muamelâtı ticariyi ve sanaiyenin vüsati 
inkişafında mühim bir tesiı icra etmekte olduğu 
kabili inkâr olmamakla beraber kanunda mev
zubahis sınıf ve dereeei taksimatın yalnız vazi
yeti mahalliyenin imtiyaz ve rüçhaniyetten mül
hem olmadığı ve her Ihangi bir şehrin Hükümet 
ittihaz olunması da oradaki faaliyeti ticariye ve 
iktisadiyenin inkişafına bir zemini müsait ihzar 
ettiği derkâr olduğu cihetle birinci sınıf Temet
tü Vergisinin yalnız îstan'bul'a hasrı muvafık 
görülemiyerek idarei merkeziyenin ikamet ettiği 
şehirle vaziyeti ticariyesinin ehemmiyeti derkâr 
olan İzmir'in Temettü Vergisinin yakında bi
rinci sınıf addedilmesi münasip görülmüştür. 

4. — 24 Nisan tarihli Kanunla dört misline 
ve bilâhara sekiz misline çıkarılan Ağnam Res
miyle 21 Eylül 1336 tarihli Temettü Kanununun 
birinci maddesi mucibince on misline iblâğ olu
nan (B) cetvelinin ikinci kısmındaki mekadir 
alâkadarane tahammülfersa bir bârı mükellefi
yet tahmil ^mekte olduğu tecaribi tatbikıyesin-
den anlaşılmış olduğu cihetle üç yüz otuz dokuz 
senesi Martından itibaren gerek Ağnam Resmi
nin ve gerek (B) cetvelinin ikinci kısmındaki 
Temettü Vergisinin beş misline tenzili muvafık 
görülmüştür. 

5. — 7 Mayıs 1337 tarihli Kanunun birinci 
maddesi mucibince (D) cetvelinde muharrer eş
yadan memaliki eenebiyede imal ve istihsal edi
lenlerin ithali tahtı <memnuiyete alınarak bun
lardan gümrüklerce hini muayenede meydana 
çıkarılanlar birgûna Resme tâbi tutulmaksızın 
zabıt ve müsadere edilmekte ise de bu baptaki 
hükmü kanunun hini vaz'mda istihdaf edilen 
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gaye ihtiyaeatı tezyiniyenin tatmini yolunda 
serveti milliyenin hududu millî haricinde sarf 
ve heder olmakta ve gayesini ve aynı zamanda 
dâhilde vücuda getirilen eşyayı mümasüenin 
taammümü istimalini menetmek suretiyle sanat ve 
iktisadi millînin teşvikini teminden ibaret ol
duğu halde ekseriya vukuunun önüne geçilemi-
yen kaçakçılık sebebiyle bu maksadın bihakkin 
istihsal edilmemekte olmasına binaen kaçakçılığın 
beynelhalk taammümü ile bir sanatı mûtade ha
lini alması bertaraf edilmek ve hem de bu sahada 
ihmal edilmiş olan menbai varidatın noLcesi 
temin edilmek üzere eşyayı mephusenin ithaline 
karşı vaz'edilen kaydı memnuiyetin ref'iyle 
(B) cetvelinde muharrer eşya mey anında on beş 
misli Resme tâbi tutulması muvafık görülmüştür. 

6. Istihlâs olunan mahallerde hemen umu
miyetle verginin tarh ve cibayetine esas olan 
kuvvet ve defatirin zayi olmasından naşi elyevm 
bu mahallerde tekâlifi Devlet muhtelif, heyet
lerin suveri mütenevvia ile icra etmekte olduk
ları tahminata müsteniden tahakkuk ettirilmekte 
ve bu hal ise bâzı gûna müşkülât ve tezebzübü 
muameleyi mucibolmakla beraber ekseriya suiis-
timalâtı dâi ve binnetice zararı Hazineyi müş
tekim olduğu aşikâr bulunmaktadır. Binaen
aleyh istihlâs olunan mahallerde umumi tadilât 
icrası zaruri olup gerek bu bapta icrasına lüzu'm 
görülmekte olan tertibat ve teşkilât için mezuni
yet istihsali ve mahâli mezkûredeki eytam ve 
eramil ve mütekaidin maaşlarının da isıihlâs 

^ olunduğu ayın iptidasından itibaren kemakân 
tesviyesi lâzımeden görülerek bu bapta icabeden 
kanun lâyihası tanzim ve takdim kılınmıştır. 

26 . II . 1338 

Yedinci Avans Kanun lâyihası 

MADDE 1. — 1338 senesi hidematı umumi-
yesi için muhtelif tarihli Avans kanunlariyle ve
rilmiş olan elli sekiz milyon liraya ilâveten 
İstanbul vilâyeti tahsisatı haricolmak üzere on 
bir milyon dört yüz doksan dört bin sekiz yüz 
elli altı ve Bahriye ve Müdafaai Milliye ve As
kerî fabrikalar için yirmi bir milyon beş yüz 
kırk üç bin dokuz yüz yetmiş altı lira ki ceman 
otuz üç milyon otuz sekiz bin sekiz yüz otuz iki 
liranın daha avans olarak sarfına mezuniyet . 
verilmiştir. 
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MADDE 2. — Bütçeleri tasdik edilen devair 

sarfiyatı Heyeti Umumiyece ve devairi saire 
sarfiyatı da 1338 senesi için Muvazenei Maliye 
Encümenince tesbit olunan fusul ve mevadda 
tatbik edilir. 

MADDE 3. — Müsakkafat ve müsakkafat 
hükmünde olan arsaların tahriri kıymeti 1339 
senesi Martı iptidasından itibaren beş misline 
iblâğ olunmuştur. Ancak, 1332 senesiyle onu 
takibeden senelerde tamamen veya kısmen tadil 
ve ferağ muamelesi görmüş olanların kıymetle
rine vukübulan zamaim kıymeti muharrerei sa
bıkanın beş mislinden noksansa beş misline ib
lâğ ve fazlası tenzil olunur. 1331 senesinden 
sonra müceddeden inşa edilmiş olan emlâkin Ta
dil komisyonlarınca takdir edilmiş olan kıymet
lerine zamaim icra edilmez. 30 Teşrinievvel 1335 
tarihli Kararname mucibince alınmakta olan 
Ferağ ve İntikal harçları dahi bu kıymetlere 
göre istifa edilir. 

MADDE 4. — 21 Eylül 1336 tarihli Kanu
nun birinci maddesi mucibince on misline iblâğ 
olunan Temettü Vergisi Kanununun (B) cetve
linin ikinci kısmındaki mekadir 1339 senesinden 
itibaren yalnız beş misli olarak istifa olunur. 

MADDE 5. — İstanbul ve îzmir şehirleriyle 
İdarei Merkeziyenin ikamet ettiği şehir 1339 se
nesinden itibaren Temettü Vergisinin tarhında 
birinci sınıf addolunur. 

MADDE 6. — Sekiz misli olarak istifa edil
mekte olan Ağnamı Resmî aslisi 1339 senesi 
Martından itibaren beş misline tenzil olunacak 
ve küsuratı munzamma dahi Resmî asliden istîfa 
edilecektir. 

MADDE 7. — 7 Mayıs 1337 tarihli Kanunun 
birinci maddesi mucibince (D) cetvelinde mu
harrer eşya ve mevaddan ithali memnu eşyanın 
(B) cetvelinde muharrer rüsum istîfa olunmak 
üzere ithaline müsaade olunur. 

MADDE 8. — Tahsisatı lâzime 1339 senesi 
bütçesine ithal olunmak üzere istihlâs edilen 
mahallerde tadilâtı umumiye icrası için tertibat 
ve teşkilât icrasına Maliye Vekâleti mezundur. 

MADDE 9. — Düşmandan istihlâs edilen 
mahallerde Muhassasatı Zatiye bütçesine men
sup maaşat o mahallerin istihlâs olunduğu ayın 
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iptidasından itibaren kemakâm tesviyesine de
vam olunacaktır. 

MADDE 10. — 1325-1334 ve 1336, 1337 
Muvazenei Umumiye ve 1338 senesi Avans ka
nunlarının işbu kanunun ve kavanini mahsusa 
ile fesih ve tadil edilmiyen ahkâmı kemakân me-
riyülicradır. 

MADDE 11. — işbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren muteberdir. 

MADDE 12. — İşbu kanunun icrayı ahkâmı
na îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

26 . XI . 1338 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

icra Vekilleri Heyeti Reisi Şer'iye Vekili 
Hüseyin Rauf Vehbi 

Müdafaai Milliye Vekili Adliye Vekili 
Kâzım 3 ncü maddeye muhalifim 

Rifat 
Dahiliye Vekili Hariciye Vekâleti Vekili 

Ali Fethi Hüseyin Rauf 
Maliye Vekili Maarif Vekili 
Hasan Fehmi Yedinci maddeye muhalifim 

ismail Safa 
Nafıa Vekili iktisat Vekâleti Vekili 

Feyzi Feyzi 
Sıhhiye ve Muaveneti içtimaiye Vekâleti Vekili 
7 nci maddenin esasına taraftar, fakat şekli 

hakkında kaydi ihtirazı serdettim 
Dr. Tevfik Rüştü 

Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 
Muhtelif tarihli kanunlarla avans olarak sar

fına mezuniyet verilen elli sekiz milyon liralık 
tahsisatın bitmiş olmasına ve umumi bütçenin 
Meclisi Âlice henüz tasdik edilmemiş bulunması
na mebni Muvazenei Umumiyeye dâhil devairin 
senei maliye nihayetine kadar tahakkuk edecek 
maaşat ve masarifi karşılığı olarak yeniden 
33 038 832 liranın avans olarak sarfına mezu
niyet verilmesi hakkında icra Vekilleri Heyetin
den mevrut ve Meclisi Aliden encümenimize mu-
havvel 26 Teşrinisani 1338 tarihli ve 2024 nu
maralı lâyihai kanuniye mütalâa ve tetkik olundu. 

Muvazenei Umumiye Kanununun yakın za
manda tasdiki muhtemel olmadığı cihetle Hü
kümet işbu Avans Kanununa, senei maliye niha
yetinin takarrübü hasebiyle ona göre tahakkuk 
muamelesi yapılmak üzere bâzı vergilerde tadilât 
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icrasını mutazammın birtakım maddeler ilâve ey
lemiş ise de eneümeninizce, mahiyeti muvakkat 
olan Avans Kanununa bilhassa vergilerin tebdi
line dair, ahkâmı umumi ve daimî mevad ithali 
muvafık görülmiyerek lâyihai kanuniye iki kısma 
ibittefrik Heyeti OeliHeye takdim olunmuş ve an
cak Temettü Vergisinin tadili hakkında da Hü
kümetçe lâyihaya bir madde dercedilmiş olup ka
nunu mezkûrun esas ve matrahında mevcut bir
çok adaletsizliklerin böyle bir tek madde ile iza
lesine imkân görülmediğinden elyevm encümeni
mizde bulunup yakın zamanda bittetkik Heyeti 
Celileye takdimi mukarrer olan ve ehemmiyetine 
mebni Meclisi Âlice de süratle tasdiki tabiî bulu
nan lâyihai kanuniyenin müzakeresinde nazaran 
dikkate alınmak üzere şimdilik mezkûr maddenin 
tayyı tensip kılınmıştır. 

Bugüne kadar avans olarak verilen tahsisat 
tamamen bittiği cihetle muamelât ve hidematı 
umumiyenin muntazaman devam ve icrasını te
min için Avans Kanununun bir an evvel tasdiki 
icabettiği gibi yeni senenin takarrübü ve birçok 
vergileri tahakkuk ettirmek zamanının hululü do-
layısiyle de Ağnam, Müsakkafat ve saire vergile
rinin tadili hakkındaki diğer lâyihanın süratle 
neticelendirilmesi elzem görülmüş ve varidat büt
çesi mazbatasına merbut olup esbabı mucibesi mu-
fassalan heyan kılman Tömbeki Beyiye ve İstih
lâk Besmi hakkındaki iki maddenin buraya der
ci muvafık görülmüş olmakla merbutan takdim 
kılman mezkûr iki lâyihanın mevaddı saireye 
takdimen müzakeresini arz eyleriz. 

Reis Mazbata Muharriri 
Gazianteh Hakkâri 

Ali Cenani Muhalifim 
Mazhar Müfid 

Kâtip Vekili 
Maraş 

Varidat hakkındaki lâyihanın yedinci ve 
sekizinci maddeleri hukuku eşhasa, hukuku 
umumiyeye taallûk ettikleri cihetle Adliye 
Encümenince tetkik edilmeden kabullerine ta
raftar değilim. 

Mehmet Hasiib 
Âza Âza 

îlyas Sami Yahya Galib 
Âza Âza 

Çorum 
Sıddık 
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Yedinci Avans Kanunu lâyihası 

MADDE 1. — 28 Şubat ve 6 Mayıs ve 3 Tem
muz ve 12 Ağustos ve 20 Eylül ve 11 Teşriniev
vel 1338 tarihli Avans kanunlariyle verilmiş olan 
elli sekiz milyon liralık tahsisata ilâveten Bahri
ye, Müdafaai Milliye ve Askerî Fabrikalar için 
on altı ve devairi saire için on ki, ceman yirmi 
altı milyon liranın daha avans olarak sarfına me
zuniyet verilmiştir. 

MADDE 2, — Bütçeleri tasdik edilen devair 
sarfiyatı Heyeti Umumiyece devairi saire sarfi
yatı da bin üç yüz otuz sekiz senesi için Muvaze-
nei Maliye Encümenince tesbit ve tasdik edilen 
fusul ve mevadda tatbik olunur. Encümenin tes
bit ve tasdikine iktiran etmiyen kadro tadilâtı
na işbu avanstan sarfiyat yapılamaz. 

MADDE 3. — Müdafaai Milliye Vekâleti 
için Mııvazenei Maliye Encümenince tesbit cdil-
miîi olan c/329 numaralı faslı mahsusundan 
yüz elli bin lira bittenzil mezkûr bütçenin 326 
net (nakliyat ve saire) faslının üçüncü harcı
rah maddesine ilâve edilmiştir. 

MADDE 4. — Düşmandan istihlâs edilen 
mahallerde mütekaidin ve eytam ve eranıil maa-
şatı o mahallerin istihlâs olunduğu ayın ipti
dasından itibaren kemakân tesviye olunacaktır. 

MADDE 5. — İşbu. kanun- tarihi neşrinden 
itibaren meriyülicradır. 

MADDE 6. — İşbu kanunun icrayı ahkâmı
na ter?, Vekilleri Heyeti memurduı. 

Müsakkafat Vergisi ve Ağnam Resmiyle Gümrük 
Tarifesinin tadiline ve ecnebi tömbekileri Be
yiye ve îstihlâk Resmine dair kanun lâyihası 

MADDE 1. - : 14 Haziran 1326 tarihli Ka
nun mucibince müsakkafat ve bu hükümde bulu
nan arsalara mukadder iradı gayrisâfiler bin 
üç ym, otuz dokuz senesinden itibaren ikamet
gâh olarak istimal edilen müsakkafatta üç ve 
ticaretgâh olarak kullanılanlarda altı misil 
itibar edilerek vergileri ona göre tahakkuk et
tirilir. 

MADDE 2, — 2 Temmuz 1302 tarihli Em
lâk Vergisi Nizamnamesi cari olan mahallerde 
müsakkafat ve müsakkafat hükmünde olan arsa-
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larla bilâd ve kasabat civarında bulunan daimî 
sebze bahçelerinin tahrirî kıymeti bin üç yüz 
otuz dokuz senesi Martı iptidasından itibaren 
altı misline iblâğ olunmuştur. Ancak 1332 sene
siyle anı takibeden senelerde tamamen veya kıs
men tadil ve ferağ muamelesi görmüş olanların 
kıymetlerine vukubulan zamaim kıymeti mu-
harrerei sabıkanın altı mislinden noksan ise 
altı misline iblâğ olunur. 1331 senesinden son
ra müceddeden inşa edilmiş olan emlâkin Ta
dil komisyonlarınca takdir edilmiş olan kıymet
lerine zamaim icra edilmez. 1339 senesinden iti
baren bilûmum küsaratı munzamma alınmaz. 

MADDE 3. — Ticaretgâh olarak istimal edi
len müsakkafat ile arsalardan ve sükna olmak 
üzere tamamen veya kısmen kiraya verilmiş 
hane ve apartımanlardan birinci madde muci
bince tesbit olunan kıymetler üzerinden binde 
on, meskenlerden binde beş ve kabili istifade ol-
mıyan arsalardan binde dört vergi istîfa edilir. 

MADDE 4. — Mevaddı salife mucibince 
tahakkuk ettirilecek vergi tahsilatının rub'u mü-
nasafeten belediyelerle vilâyat idarei hususiyele-
rine verilir. 

MADDE 5. — Sekiz misil olarak istîfa edil
mekte bulunan Ağnam Resmi aslisi bin üç yüz 
otuz dokuz senesi Martından itibaren beş mis
line tenzil olunacak ve küsuratı munzamma dahi-
Resmi asliden istîfa edilecektir. 

MADDE 6 . - 7 Mayıs 1337 tarihli Kanuna 
merbut (D) cetvelinde muharrer eşya ve me-
vaddm ithali memnuiyeti ref 'ilerek mezkûr ka
nuna merbut (B) cetveline ithal edilmiştir. 
(D) cetvelindo muharrer eşyadan işbu kanu
nun tarihi neşrine kadar gümrüklerce müsadere 
edilip elyevm mevcut bulunanlar on beş misil 
resim istîfa olunarak ashabına iade kılınır. 

MADDE 7. — Alelûmum devairi Devletin 
eşhas zimmetindeki bilcümle matlübatını tahsil 
ve ledelicap alâkadaran aleyhine mahakimi aide-
si nezdinde ikamei dâvaya Maliye Vekâleti sa-
lâhiyettardır. 

MADDE 8. — • Vilâyatı müstahlasada kablel 
istirdat ihale edilen aşar mültezimlerinin Dü
yunu Umumiyeye verdikleri senedat muteber
dir. Takasıtı muayyenesinde zimmetlerini tediye 
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etmiyenler hakkında mahakimce takibatı kanu
niye icra ve zimmetleri usulü dairesinde tahsil 
ediliî. 

MADDE 9. — Düyunu Umumiyece ecnebi 
tömbeki bayilerinden cibayet edilmekte olan 
Beyyie Resmine Harb karşılığı olarak dört mis
li daha zammolunmuştur. 

MADDE 10. — Hariçten ithal olunan töm
bekilerin beher kilosundan İthalât Resmine zami-
meten kırk kuruş istihlâk Resmi istîfa olunur. 

MADDE 11. — 14 Haziran 1326 tarihli Tah
riri Müsakkafat Kanunu ve 2 Temmuz 1302 ta
rihli Emlâk Vergisi Nizamnamcbiyle 27 Teşrini
sani 1336 tarihli Ağnam ve 7 Mayıs 1337 tarih
li Gümrük resimleri hakkındaki kanunların işbu 
kanuna mugayir ahkâmı mülgadır. 

MADDE 12. — îşbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren meriyülicradır. 

MADDE 13. — İşbu kanunun icrayı ahkâ
mına Maliye Vekili memurdur. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (Gü-
müşane) — Efendim, 1338 senesi hidematı 
umumiye için Meclisi Âlinin Muvazenei Umu-
miyeden mahsubu icra edilmek üzere avans ola
rak şimdiye kadar ita buyurmuş olduğunuz tah
sisat yekûn itibariyle 58 milyon liradır, -Bun
dan 23 «milyon lirası devairi mülkiyeye ve 35 
milyon lirası da Müdafaai Milliye, Bahriye ve 
İmalâtı Harbiye bütçelerine aittir. Malûmuâli-
leri Muvazenei Umumiye Kanununun masraf cet
vellerinin kısmı mühimmi Meclisi.Âlinizde müza
kere edilerek ikmal olunmuştur, Ve netice iti
bariyle masrafların yekûnu tâyin ve tesbit olun
muştur. Diğer birkaç bütçe vardır ki, henüz 
Meclisi Âlide müzakeresi icra edilmemiş fakat 
miktarı Muvazenei Maliye Encümenince tesbit 
edilmiş kadrolar üzerine sarfiyat icrasını Mec
lisi Âli bundan evvelki Avans kanunlarının ikin
ci ve üçüncü maddesi olarak ilâve buyurduğu... 

REİS — Efendim, istihsali âra hitam bul
muştur. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (De
vamla) — Tanzim eylediği kadrolar tesbit etti
ği fusul ve mevadda göre sarfiyat icra oluna
caktır diye kabul buyurduğu maddelerle o büt
çeler üzerine alman avanslardan sarfiyat icrası
nı tecviz buyurmuştur. Bu itibarla gerek Mec-
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lisi Âliden müzakeresi ikmal edilen ve gerek 
henüz müzakeresi yapılmıyan ve Muvazenei Mâ
liye Encümenince kadroları tanzim ve miktarları 
tesbit olunan senei ıhaliye bütçeleri yekûnu 
91 230 082 liradan ibaret oluyor ki, bunda Trak
ya ile Garbi - Anadolu için alınan tahsisatlar ve 
tanzim edilen kadrolar da dâhildir. Yalnız is
tanbul masrafı harieplımak üzere büitün Anadolu 
ve Trakya'da dâhil olmak üzere tesbit edilen mas
raf yekûnlarının mecmuu doksan bir milyon yir
mi üç bin seksen iki liradır'. Bundan başka muh
telif kanunlarla tahsisatı munzamına şeklinde 
Meclisi Âlinin kabul buyurduğu bir milyon iöri 
yüz yirmi beş bin lira tahsisat vardır ki, bunun 
bir milyon lirası araızii müstahlasaya tohumluk 
ve tamirat bedeli, ilki yüz yirmi beş bin lirası da 
muhtelif devairin bütçesine harcırah ve teşkilâtı 
cedide karşılığı olmak üzere vaz'edilmiştir. Mu
vazenei Maliye Encümenince son defa olmak üze
re Meclisi Âlinize takdim edilen Avans Kanunu 
bütçedeki masraf cetvellerinin yekûnu umumi
sine iblâğ edilerek bu miktar tahsisat talebedil-
•mdş. Fakat henüz senenin nihayetine birkaç ay 
kalmasma me'bni bütçenin bâzı kısmından yapı
lacak tasarruf atla kapanabilir efendiler. 

İstenilen tahsisattan 56 buçuk milyon liradan 
ibaret bulunan askerî bütçesinden beş milyon 
lira tenzil edilerek elli bir milyon liraya ve de-
vairi mülkiye bütçeleri için de on bir buçuk mil
yon lira iradolarak kabul edilmiştir. Yani encü
men yirmi altı /milyon lira üzerine Avans Kanu
nu tanzim ederek: Meclisi Alinize sevk etmiştir. 
Meclisten geçen bütçelerle Muvazenei Maliye En
cümenince tesbit edilen (kadrolara göre bu tahsi
sat noksandır. Fakat her sene daima bütçelerde 
dört beş milyon olarak eyyamı haliye ve saire 
karşılığı koruduğu giibi belki bize de Şubatta böy
le ufak bir tahsisat daha istemek mecburiyeti hâ
sıl olacaktır. Çünkü kesbi katiyet eden bütçeler 
üzerinde masraf cetvellıerinoe tenzilât icrası gö
türü olarak yapılmış 'olduğundan bunun tama-
miyle takdirinin maddeten imkânı olmadığını 
Meclisi Âliniz de takdir buyurur. Muvazenei Ma
liye Encümeninin tenzili ise senenin son ayında 
- eğer ihtiyaç kalırsa - son bir avansla kapatılır. 
Mülâhazasından ibarettir. Binaenaleyh Maliye 
Vekâleti de şimdilik buna muvafakat etmiştir. 
Ümidederim ki, henüz «müzakere edilmiyen bütçe
ler de Meclisi Âlice müzakere edilir de ve kesbi 
ikatiyet eder de - 1339 - senesi için elimizde bir 
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esas bulunur da kapatırız mülâhazasından iba
rettir. Binaenaleyh Maliye Vekâleti de şimdilik 
buna muvafakat etmiştir. Ümidederim ki, henüz 
müzakere edilmiyen diğer bütçeler de müzakereye 
konularak yalnız fasıllar üzerinde ve umumi mü
zakere ile 1339 senesi bütçeleri çıkmış olur. 

NEBİL Ef. (Karabasan Sahib) — Ve emri
vakiler hadis olmuş olur. 

MALİYE VEKİLÎ HASAN FEHMİ B. (De
vamla) — Muvazenei Maliye Encümeninin bu 
defa tanzim ettiği avans maddesine göre senei 
haliye için verilmiş olan tahsisatın yekûnu 78 
milyon liraya baliğ oluyor. - İstanbul hariç - İs
tanbul için dört aylık olmak üzere âzami dört 
buçuk, beş milyon lira tahmin ediyoruz. Bunun 
da malûmuâliniz nısfından fazlası mütekaidin ile 
eytam ve eramil maaşatıdır. Fakat İstanbul hak
kındaki tahsilatı İstanbul kadroları Muvazene 
Encümeninden geçtikten sonra Meclisi Âlinize 
arz edeceğim. 

Kadroları Meclisi Âlice, tesbit edilen bütçele
rin yekûnu umumisine göre senei haliyede sabit 
olarak tahakkuk eden ve yüzde yüz nispetinde 
cibayeti kaviyyen memul bulunan varidat ile ma
sarif at arasındaki nispetsizlik; bütçenin ifade et
tiği yekûna göre çok ehömoniyetsizdir. Dikkat bu-
yurulursa, tekrar ediyorum ki, varidatı sabite 
olarak tesbit edilen ve sekiz aylık takibat ve tah
silatın bize verdiği kanaate göre yüzde yüz nis
petinde varidatta isabet ettiğimizi gösteren ra
kama göre masrafla varidat arasındaki fark, ye
kûnu umumisine nazaran pek ehemmiyetsizidir. 
Bu fark dahi Hazinıe tarafından idare ©düen em
lâk hasılatiyle varidatı fevkalâde namı âtında 
cibayet edilmekte bulunan varidat ile kapanacak
tır. Afyon Karahisar'ı taarruzundan evvelki 'vazi
yette gayet dakik hesaplarla tahmin ettiğimiz, va
ridat altmış milyondan ibaretti. Fakat efendiler 
ondan sonra ihale edilen yalnız Anadolu âşamı-
dan, aşar fazlası olarak yedi milyon liralık soir 
fazlai varidat bulduk, 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Müstahlâs vilâyattâ. -

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. -
Hayır, Anadolu'nun diğer aksamında yalnız aşar
dan tahminden fazla olarak yedi milyon lira bul
duk. «Arazii müstahlasanm aşariyle varidatı 
sairesi M, pek asgard hesaplarla yedi milyon 
lirayı mütecavizdir, • bu sene cibayet edilecek 
kısmından bahsediyorum. ^Tîne Garbı - Ana4<>-
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lu gümrükleri için son dört. buçuk, beş ayılık 
olmak üzere üç milyon lira, da ilâve ediyoruz 
ki, bu fazladır. Fakat bunun fazlası Antalya 
ye Merslin glimrüikleri üzerine İzmir Gümrüğü
nün icra edeceği tesir de nazarı 'dikkate alın
dığı için üç milyon ralkamiyle ifade ediyorum. 
Trakya'nın bütün varidatı umunıiyesini en as
gari olmalk üzere gümrnkleriyle . beraber bir 
milyon liira olarak, cibayet edeceğimizi nazarı 
dikkate alıyorum. Bu itibarla varidatımız sek
ken. yedi - seksen dokuz milyon liraya sabit ve 
hakiki ol'araik vâsıl oluyor. 

Arz ettiğim gibi masraf e etv ellerime göre 
bütçe tasarruf atı sene nihayetimde tahakkuk 
eder. Ondan sonra bütçenin yekûnu umumisine 
göre kalacak açığı varidatı fevkalâde fazlasiy-
le kapatırız. Malûımuâliniz 1336 - 1337 senele
rinde tahakkuk etmiş de seneleri zarfında te
diye ediılım'ö'niş bir m'iktar düyunu Hazine mev
cuttu. Semei haliyede vaziyetimiz müsaidolduk-
ça> hali malîmiz müsaidoldukca büteelerindeıki 
tahsisat bakiyesinden, yani tahsisat dâhilinde 
olımak şartiyle bunların tesviyesine devam 'edi
yoruz. Yalnız Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Hükümötini'n teessüs ettipii günden itibaren ta
hakkuk eden düyunu Hazineden üzerinde tedi-
ya t yaramadığımız ilki nevi borç vardır.' Birisi 
Tekâlifi Milliyedir, diğeri de Tedariki vesaiti 
Nakliye!. Askeriye Kanununa tevfikan mazbata 
mukabliMnde alınan vesaiti nakliye, yani hayva
nat becie'li. M'alûnıuâlil eri bunun her ikisi de hu
susi a¥kâmı ihtiva eden kanunlara i^inadeder. 
Telkâjifi Harbiye Kanunu; harb zamanında alı-
iıacaSk Tekâlifi Harbiye, sulhu taıkftbeden sene-
Tiim ...bütçesine vaz'olunacak tahsisattan tesviye 
olumur diye ayn birtakım ahkâmı hususiyeyi 
ihtiva ©der. 
. ' ŞÜKRÜ B. ( B o l u ) ™ Tekâlifi Milliye için 

ne düşünüyorsunuz! 

MALÎYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. — 
'kfeııdilm, Tekâlifi Milliye üzerine katı ve sahih 
bir hesap almak üzere çok çalıştum. ve nihayet 
üç liva müstesna olmak üzere ki, o livalarda 
ela Tekâlifi'. Milliyenin miktarı ya hiç yoktur, 
ya lisana alınımıyacalk kadar az olabilir. Çün-
~kü zaten harhten yanmış yıkılmıştır. a Diğer 
bütün livalardan topladığım hesap neticesi aldı
ğım yekûn 5 - 6 milyon lira olarak tahakkuk 
ediyor. Bundan başka iki buçuk milyon lira da 
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aşar yüzde kırklarından alınmıştır. Malûmuâli-
niz aşardan alınan yüzde kırklar senesi içinde 
iki milyon lira takas muamelesiyle mahsubedil-
miş, kalanları da senei âtiyede mahsubedilir. De
mek ki, borç olarak tahakkuk eden 5 - 6 milyon li
ra tekâlifi milliyeden bâzı tüccarların; senesi 
zarfında yine Tekâlifi Milliye emrinin bahşet
miş olduğu müsaadeye mebni o sene celbetmiş 
Oldukları malların mahsup muamelesini gümrük
lerde 'icra ettirmelerinden o mazbataları da bir 
buçuk milyon lira kabul edersek beş milyon lira 
bugün Hazinenin Tekâlifi Milliye usulüne tev
fikan tesbit edilmiş tahakkuk ettirilmiş deyni 
anlaşılır. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Bunun sureti tediyesi 
hakkında ne düşünüyorsunuz?. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN FEHMÎ B. (De
vamla) •— Bunun sureti tediyesi hakkında iki şe
kil vardır. Biri Tekâlifi Harbiye Kanununa tev
fikan sulhu takibeden senenin bütçesine vaz'olu
nacak tahsisatla tediye etmek, diğeri muamelei 
ınahsubiyeyi yine yüzde muayyen nispeti dâhi
linde yapmak, çünkü bu Tekâlifi Milliye ma-
lûmuâliniz fevkalâde bir usuldür. Bu fevkalâde 
zamanlarda ona müracaat ediliyor, bir senenin 
bütçesinde tamamen ödenmez. Muamelei mahsu-
biye suretiyle belki yüzde yirmiden, yirmi beş
ten başlı yarak ihtimal iki senede tediyesi müm-
kün olabilir. Ve bendeniz kuvvetle ünııdettım 
ki bu Tekâlifi Milliyeyi biz iki sene zarfında böy
le kısmen tediye, kısmen takas ve mahsup sure
tiyle 2 - 3 seneye ayırmak suretiyle iki, üç sene
nin bütçesinde müsaadeli bir surette koyacağız. 
Tahsisat ile bunu tamamen tesviye, edeceğiz. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Müsaadenizle bir şey 
soracağım. 

REİS —' Efendim. Böyle muhavere oluyor. 
Ya söz alınız, veyahut hatibin sözünü kesmeyi
niz. 

MALİYE VEKÎLİ HASAN FEHMÎ B. (De
vamla) — Efendim, bendeniz silsilei kelâmımı 
bozmuyorum. 

Efendiler bu vesile ile müsaadenizle memle
ketin mühim bir yarasına daha temas edeceğim. 
O "da muhassasat] zatiye meselesidir. Muhassa-
zatı zatiye; Trakya ile düşmandan istir dadolu-
nan Garbi - Anadolu'da kalan mütekaidin ve 
eytam ve eramil maaşatı ile en büyük yekunu 
teşkil eden İstanbul'daki mütekaidin, eytam ve 
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eramil maaşatıdır. Maaşatın yekûnu ise elde bu- . 
lunan evrakları da - intacettiğimiz takdirde her 
hafta bunların yüzü, yüz ellisi çıkıyor - bunun j 
yekûnunun bin üç yüz otuz dokuz senesinde ! 
17 - 18 milyon liraya baliğ olacağını şimdiden , 
size arz ederim. i 

i 
Hükümetimizin hali malîsine göre, bütçesine 

göre, bu çok büyük rakamdır ve bu muhassasa- j 
ti zatiye meselesini halletmek zamanı çoktan gel- { 
mistir. Daha bir müddet böyle devrederse bütçe 1 
noktai nazarından tahammülfersa bir hale gele- j 
çektir. Fakat bu parayı vermekle; bu muteka- | 
idîn, eytam ve eramili terfih ediyor muyuz? i 
Etmiyoruz efendiler... Yine açtırlar, yine muh- i 
taçtırlar.. Bendenizin bu mesele hakkında düşün- I 
düğüm, bunun için bir komisyon teşkil ederek I 
geniş bir lâyihai kanuniye tanzim^edip huzuru I 
âlinize gelmektir. Bugün idaresi Hazineye ve 
Devlete intikal eden gayrimenkul emval ile bun
ların bir kısım hukuklarını mübadele etmek ve J 
müstehlik olanların hiç olmazsa yüzde onunu j 
müstahsil smıfına getirmek lâzımdır. O kanunun 
göreceği, dermeyan ve tâyin edeceği kaidelere 
göre, belki Muhassasatı Zatiyeyi birkaç sene için 
tediye mümkün olabilir. Bütün bütün velisi kalmı-
yan eytamın kısmı mühimminin hukukunu bu su- ) 
retle mübadele ederek hem Hazineyi yükten kur- j 
tarmak ve hem de onları birer yuva sahibi ede- I 
rek müstahsil sınıfına ithal etmek icabeder. Bit
tabi bunun teferruatı üzerinde, şimdilik malû- j 
mat istemezsiniz. Henüz ihzar edilmiş bir şey | 
yoktur. Fakat şimdiden Heyeti Celilenizin na
zarı dikkatini celbetmek için bunu ifade edi- j 
yorum ki 18 milyon liralrk bir Muhassasatı zati- I 
yeyi bu memleketin bütçesi kaldıramaz. Böyle kırk ı 
sene elli sene hizmet eden memurları veyahut vazi
fe uğrunda şehidolan kimselerin eytam ve erami-
lini de bu millet hiçbir zaman sokağa atamaz. ı 
Bunun için en mâkul çareihal arz ettiğim gibi 
bugün, emvali gayrimenkule ile bu hakkı müba
deledir. Bu hususta tanzim edeceğim lâyihai ka- | 
nuniyenin Meclisi Âlice mazharı tasvip ve kabul 
olacağına ümidvarım. 

Avans Kanunu hakkındaki mâruzâtım bun- ! 
dan ibarettir. Avans Kanununu takibeden vari
dat lâyihası, varidatı tezyit değil, tenkis mahiye- I 
tindedir. O lâyiha da esaslı bir ıslahatı ihtiva 
ediyor. O lâyihada da noktai nazarımı uzunca j 
izah edeceğim. j 
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MEHMED B. (Biga) — Tekâlifi Milliye lıe-

sabatı ahnamıyan üç liva hangileridir?. 
MALÎYE VEKÎLÎ HASAN FEHMİ B. (Gü-

müşane) — Malûmuâliniz tekâlifi milliye Sa
karya Muharebesi esnasında elimizde bulunan 
İnldutlar neresi ise, oralardan alınmıştır. Yani 
düşman işgali altında bulunan mahallere o za
man tekâlifi milliye tatbik edilmemişti. Ondan 
evvel Vesaiti nakliye Kanunu tatbik edilmemiş-
ti, ki, o ayrı bir kanunla tesbit edilmiştir. Tekâ
lifi milliye Sakarya Muharebesi esnasında düş
man işgali altında bulunmıyan sahada tatbik 
edilmiştir. Ve henüz tekâlifi milliye, diye bir 
hesabı katî alınmıyan yerlerde, vilâyatı Şarki'-
yedeki iki üç livadır ki, oraları Harbi Umumide 
tekmil harabolduğu için büyük bir rakam olan 
bu altı buçuk milyonluk tekâlif o livalar üzerine 
hiçbir tesiri icra etmiyecek mahiyettedir. Belki 
oralarda da ufak tefek bir şeyler vardır. 

BEHÇET B. (Kângırı) — Muhassasatı za
tiye bahsine mütaallik irat buyurduğunuz mü-
talâatta bütçemizin fevkalâde varidat ile kapa
nacağından bahis buyurdunuz. Serei âtiyede 
vergiler üzerinde mühim bir tadilât yapılıp ya-
pılmıyacağı hakkındaki mütalâalarını dinlemek 
isterim. 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN FEHMİ B (Gü-
nıüşane) — Behçet Beyefendi Hazretlerinin su
alleri daha ziyade istikbale ait mütalâattır. Mü-
saadei aliyeleriyle arz edeyim ki, senei İmliye 
bütçemiz bir harb bütçesidir. Bu bütçemizin iki 
sülüsünden fazlası olduğu için ihtiyar olunmuş 
masraftır. Senei âtiyede kuvvetle ümicederim 
ki, sulha gireceğiz. Ve hattâ şerefli bir sulha gi
receğiz. (İnşallah, sesleri) Bittabi masarifi aske
riyenin tahfifi münasebetiyle fevkalâde varidat 
menabii taharrisine lüzum kalmıyacaktır. 'Senei 
âtiyede askerî bütçesinden yapacağımız tasarru
fu memleketin ümran ve terakkisine sarf edece
ğiz. O cihete arz ve tahsis edecek bir fırsat elde 
edeceğiz. 

Binaenaleyh, Avans Kanununa merbut bir 
varidat lâyihası vardır ki; bu varidat lâyihası 
esasen varidatın tezyidine değil, tenkisine ma
tuftur. Meselâ Ağnam Vergisini sekiz misilden 
beş misline tenzil ediyoruz. Emlâk üzerinde ada
letli bir tasfiye icra ederek nispetsizliği kaldı
rıyoruz. Diğer hususat hakkında inşallah sulh 
katiyetle tahakkuk eder ve ondan sonra daha ne 
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gibi sıkletleri atacağımızı tabiatiyle ifade edebi
liriz. 

REİS — Efendim, Avans Kanununun he
yeti umümiyesi hakkında söz alan arkadaşımız 
yoktur. Binaenaleyh heyeti umumiyesinrı mü
zakeresi kâfi görülüp de maddelerin nuVakcıc-
silıe geçilmesini kabul edenler lûtffvı ellerini 
kaldırsın Kabul edilmiştir. 

Şimdi efendim, vaktin ademimüsaade-jine meb-
ni gelecek içtimaa talik ediyorum. 

(Yarın Nahiye Kanunu vardır sesleri, gürül
tüler) 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (üü-
müşane) — Devairi Devletin ekserisinin harcırah 
ve tahsisatı bitmiştir. Hattâ Müdafaai Milliye 
Vekili Paşa Hazretleri buradadırlar. Bugün 
benden para istediler. Ben de veremedim. Çok 
rica ederim. Hidematı Devlet mukabilinde olan 
tahsisat her şeyin fevkindedir. Binaenaleyh 
pek çok istirham ederim, yarın bu kanunu müza
kere edelim. Bizi bu müşkülâttan kurtarmış 
olursunuz. Bir de tâyin edilen memurlar harcı
rahlarını alamadıklarından vazifelerine gidemi
yorlar. 

•MÜDÂFAA! MİLLİYE VEKİLİ KÂZİM 
Pş. (Karesi) — Efendim, müsaadenizle bir şey 
arz edeceğim. Bizim bütçenin fasıllarının birçoğu 
bitmiştir. Malûmuâliniz olduğu veçhile ordumuz 
hali serefberîdedir. Binaenaley bugün muhte
lif fasıllardan birçok sarfiyata ihtiyaç var. Onun 
için çok istirham ediyorum, yarın veya öbürgün 
çıkaralım. Cumartesi gününe kadar kalırsa Ma
liye Vekâleti para vermezse bilâhara telâfisi 
gayrikabil zararlara duçar olabiliriz. (Ne gibi 
zarar sesleri) Meselâ erzak için verilecek tahsi
sat bitmiştir. İki gün sonra on misli fiyat ister
ler. Ödünç vermezlerse - Meclisi Âliye arz edi
yorum - fena bir vaziyette kalırız. Şimdilik benim 
hatırıma gelen erzak meselesidir. Daha bundan 
müstacel ve mübrem şey olabilir. 

RAGIB B. (Kütahya) — Meselâ çıplak olan 
askerlerin sırtını örtmek. 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ KÂZIM 
Pş. (Devamla) — Efendim, bunun bir gün içinde 
yapılması' kabil değildir. Yani bir günde bu 
iş yapılacaktır diye söylemedim. Bendeniz size 
vaziyeti arz ediyorum, hali seferberîdeyiz. Tedi-
yatı askeriyeden bâzıları da vardır ki, bir defa 
bile tehiri caiz olamaz. Meclisi Âliniz ne kadar 
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i verirse o tatbik olunur. Ben cebime koymak için 

istemiyorum. 
REİS — Nafıa Vekili Feyzi Beyefendiye vu-

j kubulan istizahın neticesinde tâyini esamiyle iti-
ı mat, ademi itimadın reye vazında reye iştirak 

eden zevat 174, muamele tamam 131 kabul. 36 
ret, 7 müstenkif. Şu hale nazaran 131 rey ile 
Nafıa Vekili Feyzi Beyefendiye beyanı itimad-
edilmiştir. 

Perşembe günü saat birde içtima etmek ve 
Meclisi Âlice evvelce kabul edilen ruzname ile 
müzakereye devam edilmek üzere Celseyi tatil 
ediyorum. 

2. — Urfa Mebusu Pozcm Beyin, Tecili taki
batın sureti tatbiki hakkında sual takriri ve tora 
Vekilleri Heyeti Reisi Rauf Beyin tahrirî cevabı 

B. M. M. Riyaseti Celilesine 
Tecili takibat meselesi bâzı muhitlerde sui

istimal vukuuna müsait bir şekilde tatbik edil
miştir. Mahallî hükümetleri tarafından mücri
minin kendilerince mültezem olanları için bir 
defter tanzim olunarak Dahiliye Vekâletine bit-
takdim onlar mazharı tecil olmuşlar, aynı ce-
raimle maznun ve aynı ahvalde bulunup da fa
kat mahallî hükümetlerince mültezem olmıyan-
lar mevkuf ve mahkûm bırakılmışlardır. Bu hal 
hem kanunun siyyanen tatbikine münafi ve 
hem de suiistimalâta müsait iken Hükümeti 
merkeziye de bu hale neden meydan vermiştir. 
Eğer tecili takibat umum için ise mahallî hü
kümetlerin rey ve arzularına bırakılmaksızın 
umum ashabı ceraimin tecili lâzımdır. Değilse 
böyle yekdiğerini mütenakız tecilin ref'i muk-
tazidir. Bu husustaki muamelei muhtelife esba
bının izahını Heyeti Hükümetten sual ederim. 

Urfa Mebusu 
Pozan 

T. B. M. M. Riyaseti Celilesine 
Tecili takibatın suveri tatbikıyesi hakkında 

Urfa Mebusu Pozan Bey tarafından verilen ve 
7/11/1338 tarih ve Zabıt ve Kavanin Müdiriyeti 
1979/5436 numaralı tezkere! sâmileriyle maka
mı âciziye tevdi edilen sual takriri üzerine Da
hiliye Vekâletinin bu husustaki mütalâası is
tifsar kılınmıştı. Vekâleti müşarünileyhadan 
mevrut 13/11/1338 tarih ve Umum Jandarma 
Kumandanlığı Şube 3, 39937/28386 numaralı 
cevabi tezkerede : Tecili takibat Kanununun 
sırf erbabı şekavete aidolduğu ve sureti raptan 
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takdim kılman talimatnamenin mülhakata ta
mim edildiği ve mezkûr talimatnameye tevfikan 
tanzim ve irsal kılman ve memurini mülkiye ve 
adliyenin tahtı tasdikinde bulunan defatirin 
tevhit ve tetkikinden sonra tecili takibat kara
rının ısdar edildiği bildirilmektedir. Kanunun 
dairei şümulüne dâhil olmıyanlardan birinin is

tifade ettirilmesi gibi memurin tarafından iİti-
zamkârane bir muamele vukubulmuş ise tahki
katı muktaziyeye tevessül edilmek üzere şahıs 
ve madde tâyini lâzımgeldiği mâruzdur efendim. 

T. B. M. Meclisi îcra Vekilleri 
Heyeti Reisi 

Hüseyin Rauf 

Nafıa Vekili Feyzi Beye itimat beyan eden Azayı kiramın esamisi 

Hacı Ahmed Ham di Ef. (Muş), Âlim Ef. 
(Kayseri), Salih Ef. -(Siird), Mehmed Nuri B. 
(Bolu), Sadullalh B. (Mardin), Tunalı Hilmi B. 
(Bolu), Ali Vâsıf B. (Genç), Kâzıım Pş. (Kare
si), Halil B. (Ertuğrul), Eyub Sabri B. (Eski
şehir), Faik B. (Cebelibereket), Refik B. (Ba-
yezid), Gazi Mustafa Kemal Pş. (Aıikara), Tah
sin B. (Aydın), Hacı Mehnıed Ef. (Bayezid), 
Apdullah Ef. (B'olu), Hamdi B. (Canik), Diyab 
Ağa (Dersim), Hüseyin B. (El'âziz), Dr. Musta
fa B. (Kozan), Memduh Necdet B. (Karahisarı 
Şarki), Hüseyin Avni B. (Bursa), Mehmed Ni
yazi B. (Eskişehir), Hüsrev Sami B. (Eskişe
hir), İsmet B. (Corum), Halil Hulki Ef. (Siird), 
Rıza Vaımik B. (Sinob), Dr. Abidin B. (Lâzis-
tan) , Rasith Ef. (Antalya), Rifat Ef. (Konya), 
Sadık B. (Kırşehir), Ragîb B. (Kütahya), Tev-
f i k B . (Erzincan), Nafiz B. (Canik), Atıf Ef. 
(Ankara), Mahmud Said B. (Muş), Dr. Suad 
B. (Kastamonu), Haıcı Nuri B. (Siird), Mustafa 
B. (Gümüşane), Ali Saib B. (Urfa), Hasan Ef. 
(Denizli), Ali Vefa B. (Antalya). Ömer Müm
taz B. (An'kara), Tahsin B. (Maraş), Hamdul
lah Subhi B. (Antalya), Ali Fuad Pş. (Ankara). 
Yusuf Ziya B. (Mersin), Sırrı B, (Siverek), On
man Kadri B. (Muş), Mustafa Fehmi Ef. (Bur
sa), Rıza B. (Muş), Abdülgani B. (Muş), Kâzım 
Karabekir Pş. (Edirne), Fevzi Ef. (Erzincan), 
Haşini B. (Çorum), Müfid Ef. (Kırşettıir), Sü
leyman Sırrı B. (Yozgad), Safa B. (Mersin), 
İzzet B. (To'kad), Yunus Nadi B. (izmir), Ali 
RızaB. (istanbul), Hafız îbraihim Ef. (İsparta), 
Süreyya B. (Saruhan), Hasan Fehmi B. (Gümüşa
ne), Abdülkadir Kemali B. (Kastamonu), Şükrü 

B. (Bolu), Mehmed B. (Biga), Refik Şevket B. 
(Saruhan), Hacı llyas Sami Ef. (Muş), Muhid-
din B. (Elâziz), Feyyaz Âli B. (Yozgad), Nebi-
zade Hamdi B. (Trabzon), Yasin B. (Gazian
teb), Hasan Hüsnü Ef. (Üsküdar), Fikri Faik 
B. (Genç), Ali Fethi B. (İstanbul), Sıddık B. 
(Çorum), Zamir B. (Adana), Esad Ef. (Aydın), 
Cevdet B. (Kütahya), Osman Nuri B. (Buma), 
îlamdi Ef. (Diyarb'ekir), Şeviki B. (içel), Avni 
B. (Saruhan), Necati Ef. (Lâzistan), Mazlum 
Balba Ef. (Denizli), Sıdkı B. («Malatya), Rifat 
B. (Kayseri), Hacı Şükrü B. (Diyarbckir), Atıf 
B. (Bayezid), Hacı Ali Satori Ef. (içel), Nee-
meddin B. (Siird), Ali B. (Karaihisarı Sahib), 
Ragıp B. (Gazianteb), Şeyh Fikri Ef. (Gene). 
Resul B. (Bitlis), Hakkı B. (Van), Hamdi B. 
(Gene), İbrahim B. (Mardin), Operatör Emin 
B. (Bursa), Rasim B. (Sivas), Dr. Adnan B. 
(îstanlbul), Necib B. (Mardin), Rauf B. (Si
vas), Necib B. (Ertuğrul), Cevdet B. (Kırşe
hir), Ferid B. (Çorum), Möhmed Şevket B. (Si
nob), Ali Rıza Ef. (Amasya), Hüseyin Avni B. 
(Kozan), Nüzhet B. (Ergani), Celâl Nuri B. 
(Gelibolu), Edhem Feihmi B. (Menteşe), ismail 
Sııbhi B. (Burdur), Ahmed B. (Yozgad), Ha
fız Mehmed B. (Trabzon), Mustafa Vasfi B. 
(Tokad), Sıdkı B. (Siverek^, Yalıya G-alib B. 
(Kırşelhir), Tevfik Rüşdü R (Menteşe), ihsan 
B. (Cebelibereket), Haydar B. (Van), Oevad B. 
(Bolu), Ali Cenani B. (Gazianteb), Ahmed Fev
zi Ef. (Batum), Hüsnü Ef. (İsparta), Derviş 
B. (Mardin), Mazhar Müfid B. (Hakkâri), Ah
med Nureddin Ef. (Batum), Ali Süruri Ef. (Ka
rahisarı Şarki) . 
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Ömer Lûtfi B. (Karahisarı Sahib), Vâsıf B. 
(Sivas), İsmail B. (Erzurum), Haydar Lûtfi B. 
(İçel), Sahıi B. (Kastamonu), Naci B. (Elâziz), 
ServerB. (Ardahan), Mehmet VasfiB. (Karahi
sarı Şarki), Hacı Tahir Ef. (İsparta), İsmail 
Şükrü Ef. (Karahisıarı Sahib), Neşet B. (Kângı
rı), Salih Ef. (Erzurum), Yusuf Ziya B. (Bit
lis), Salâhaddin B. (Mersin), Hakkı Hami B. 
(Sinob), Emin B. (Canik), Ali Şükrü B. (Trab
zon), Osman B. (Lâzistan), Şevki B. (İçel), Nus-

rat Ef. (Erzurum), Hafız Haindi B. (Biga), 
Kasım B. (Muş), Dursun B. (Çorum), Ragıb B. 
(Amasya), Mustafa B. (Karahisarı Şarki), Ta
hir Ef. (Kângırı), Hüseyin B. (Erzincan), Zi
ya B. (Kângırı), Fahreddin B. (Kars), Hüseyin 
Avni B. (Erzurum), Mustafa B. (Dersim), Şük
rü B. (Canik), Osman B. (Kayseri), Mehmed 
B. (Biga), Mehmed Şükrü B. (Karahisarı Sa
hib), Lûtfi B. (Malatya) 

(Müstenkifler) 

Ali Rıza B. (Kars), Neşet B. (Kângırı), Ne-
'bil Ef. (Karahisarı Sahib), Hulusi Ef. (Kasta

monu), Celâleddin B. (Trabzon), Bahrî B. (Yoz-
gad), Sadeddin B. (Menteşe) 

Antalya Belediye Reisi Akif Bey hakkındaki îstida Encümeni mazbatasına verilen reylerin 
neticesi 

(Kabul edenler) 

Esad B, (Mardin), Salih Ef. (Erzurum), 
Necmeddin B. (Siird), Yahya Galib B. (Kırşe
hir), Said B. (Kângırı), Neşet Nâzım B. (Kân
gırı), Tevfik B. (Erzincan), Edhem B. (Mente
şe), Ömer Lûtfi B. (Amasya), Resul B. (Bitlis), 
Möhmed Şevki B. (İçel), Feyyaz Âli B. (Yoz-
gad), Ali Rıza Ef. (Amasya), Edib B. (Batum), 
Yasin B. (Gazianteb), Mustafa B. (Karahisarı 
Şarki), Emin B. (Canik), Sadullah B. (Bitlis), 
Cevdet B. (Kırşehir), Hacı Ahmed Hamdi Ef. 
(Muş), Midhat B. (Mardin), Hasih B. (Maraş), 
Osman Zeki B. (Kayseri), Mustafa Sabri Ef. (Si
ird), Âsim B. (Erzurum), Memduh Necdet B. 
(Karahisarı Şarki), Hüseyin Avni B. (Erzurum), 
Hafrz Abdullah Ef. (İzmit), AMülkadir Kemali 
B. (Kastamonu), Osman Server B. (Ardahan), 
Şevket B. (Bayezid), Sıd'kı B. (Malatya), Yusuf 
Ziya B. (Bitlis), Âlim Ef. (Kayseri), Ziya B. 
(Kângırı), Orhan Yasin B. (Oltu), Salâhaddin 
B. (Mersin), Tahsin B. (Aydın), Hakkı Hami 
B. (Sinob), Fikri Faik B. (Gene), İbrahim B. 

(Mardin), Nüzhet Ef. (Ergani), Derviş B. (Bit
lis), Abdülgani B. (Muş), Sadık B. (Kırşehir), 
Mustafa Vasfi B. (Tokad), Fahreddin B. 
(Kars), Diyab Ağa (Dersim), Ali Vefa B. (An
talya), Mustafa Taki Ef. (Sivas), Rifat Ef. 
(Konya), Mehmed Hamdi Ef. (Adana), Ahmed 
B. (Yozgad), Vâsıf B. (Sivas), Necati Ef. 
(Lâzistan), Hüseyin Hüsnü Ef. (İsparta), 
Ömer Lûtfi B. (Karahisarı Sahib), Mustafa B. 
(Dersim), Osman B. (Lâzistan), Şey fi Fevzi 
Ef. (Erzincan), Rıza B. (Muş), Dr. Abidin B. 
(Lâzistan), Hüseyin B. (Erzincan), Ahmed 
Nureddin Ef. (Batum), Rüstem B, (Oltu), 
Behçet B. (Kângırı), Kasım B. (Muş), Musta
fa B. (Gümüşane), Ömer Lûtfi B. (Karahisarı 
Sahib), Hamdi B. (Canik), Ali Rıza B. (Kars), 
Kadri B. (Siird), Arif B. (Bitlis), Abdullah Ef. 
(Bolu), izzet B. (Tokad), Celâleddin B. (Trab
zon), Mehmed Emin B. (Ergani). I/îıtfi B (Ma
latya). Hakkı B. (Van) 
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Rıza B. (Yozgad), Ruşen B. (Gümüşane), 
Ali B. (Karahisarı Sahib), Celâl Nuri B. (Ge
libolu), Hahsin B. (Maraş), Mehmed B. (Gü
müşane), Mehmed Şevket B. (Sinob), Ömer 
Mümtaz B. (Ankara), Ali Rıza B. (İstanbul), 
Operatör Emin B. (Bursa), Süleyman Sırrı B. 
(Yozgad), Kâzım Pş. (Karesi), Ali Fuad Pş. 
(Ankara), Refik Şevket B. (Saruhan), Rıza 
Vamık B. (Sinob), Hacı Veli Ef. (Eskişehir), 
Nuri B. (Bolu), Mustafa Hilmi Ef. (Niğde), 
İhsan B. (Cebelibereket), Süreyya B. (Saru
han), Tunalı Hilmi B. (Bolu), Hacı Şükrü B. 
(Diyarbekir), Hulusi Ef. (Kastamonu), Tevfik 

Ef. (Kângırı), Hüsrev Sami B. (Eskişehir), 
Sabri B. (Kastamonu), Hüseyin Hüsnü Ef. (İs
tanbul), Hüseyin Rauf B. (Sivas), (Bir isimsiz 
pusla) Feyzi B. (Diyarbekir), Zamir B. (Ada
na), Eyüb Sabri B. (Eskişehir), Rifat B. (Kay
seri), Derviş B. (Mardin), Avni B. (Saruhan), 
Mazlum Baba Ef. (Denizli), Yunus Nâdi B. (İz
mir), Dr. Suad B. (Kastamonu), Mahmud Said 
B. (Muş), Dr. Refik B. (Bayezid), Mustafa 
Fehmi Ef. (Bursa), Hüseyin Necati B. '(Bursa), 
Kâzım Karabekir Pş. (Edirne), İsmet Pş. (Ço
rum), Besim Atalay B. (Kütahya), Mazhar Mü-
fid B. (Hakkâri), Hacı Atıf Ef. (Ankara) 

(Müstenkifler) 

Neeib B. (Ertuğrul), Mehmed Şükrü B. (Ka
rahisarı Sahib), Ragıb B. (Kütahya) Hafız İb
rahim Ef. (İsparta), Hasan Ef. (Denizli), Naci 

B. (Elâzığ), Rifat B. (Kayseri), Sıddık B. (Ço
rum), Hacı Mehmed Ef. (Bayezid) 

• • • « 

İçtimai âti ruznamesi 

1. — Zaptı sabık hulâsası 
2. — Evrakı varide 
Nevahi Kanunu 

* » 
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