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Meclisi Mebusan 
Zabit Ceridesi 

Otuzdokuzuncu İnikad 

11 Temmuz 1323 (1912) Çarşamba 

M Ü N D E R E C A T 

I. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

II. — BEYANAT VE NUTUKLAR 

1. — Makamı Riyasetin, İydi Millî müna
sebetiyle Sarayı Hümâyûna giderek. Heyeti 
Umumiyye namına, a rz ı tebrikatta bulundu
ğuna ve Zat-ı Şahanenin Mebusana ferden 
ferda selam ve İydi Millînin mütey emmen ol
ması temennisinde bulunduğuna dair beyanatı. 

III. — AZAYI KİRAM MUAMELÂTI 
Mazbata-i tntihabiyye 

1. — Kerbelâ Sancağı Mebusu Fuat 
Efendinin mazbata-i intihabiyyesi. 

2. —• Basra Sancağı Mebusu Abdülvehhap 
Paşanın mazbata-i intihabiyyesi. 

3. — Bağdat Mebusu Fuat Beyin mazba
ta-i intihabiyyesi. 

Tahlifat 
1. — Hafız İbrahim Efendi (İpek), Muşta 

Efendi ıfHudeyde), Müfit Bey (Ergiri), Va-
silâki Efendi (Ergiri), Muhsin Bey (Münte-
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fek) ve Hikmet Bey (Süleymaniye)'nin tah
lifi. 

IV. — EVRAKI VARİDE 

Tezkireler 
1. — Evrakı Varidenin kıraati. 

V. SUALLER VE CEVAPLAR 

Sayfa 

415 

415 

415 
415 

415 

415 Sualler 
1. — Draç Mebusu Esat Paşanın, Taraf-ı 

Hazret-i Padişahiden Meclis-i Mebusan Riya
setine tahsis buyurulan Saraya ne sebeble 
teşrif buyurulmadığı ve bu Saraya ait demir
başlardan bir kısmının aşırıldığı hakkındaki 
şayiata dair Makam-ı Riyasetten sual tak 
riri, 415:431,439:440 

VI. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 431 
1. — Üsküp - Gostuvar hattı hakkında 

kanun lâyihası. 431:432 

2. — Erzak ve tarik müteahhitlerinin te
mettü vergisi muafiyetine dair madde-i ka-
nunİyye. 432:436 
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BİRİNCİ CELSE 

Kuşat Saati : 1.32 

REİS : Halil Beyefendi 

KÂTİPLER : Feyzi Bey (Diyarbekir), Ahmet Müfit Bey (İzmit) 

REİS — Efendiler, ekseriyyetimiz hâsıl oldu, mü-
zakerata iptidar ediyoruz. 

Zaptı sabık okunacaktır. 

I. — ZAPTI SABIK HULASASI 

OTUZSEKfZİNCİ İNİK AD 

9 Temmuz 1328 Pazartesi 

saat Reis Halil Beyefendinin Tahtı Riyasetinde 
dördü yirmibeş geçe Meclis kuşat edildi. 

Zaptı sabık hulâsası Kâtip Ferhat Bey tarafından 
okunarak aynen kabul edildi. 

Ahvali hazıraya dair vekâleten ifayı umur eden 
Heyeti Vükelânın huzuru ile müzakere icrası hakkın
da geçen içtima da verilen karar mucibince sabık He
yeti Vükelânın izahat ita eylemek üzere Daire-i Me-
busana gelmiş ve fakat yeni Heyeti Vükelânın teşek
külü Mabeyin-i Hümayun Başkitabetinden telefonla 
bildirilmiş olduğu tarafı Riyasetten ifade edilmekle 
cereyan eden müzakere neticesinde sabık Heyeti Vü
kelâ tarafından izahat itasının ademi lüzumu karar
gir oldu. 

Tarafı Riyasetten çarşamba ruznamesinde Erzak 
ve Tarik müteahhitlerinin Temettü Vergisiyle mükel-
lefiyyetleri hakkındaki ınadde-i kanuniyye ve Üsküp -
Kosttvar hattı mukavelenamesinde Ayanca icra edi
len tadilâtın kabulünü mutazammın Nafıa Encümeni 
Mazbatası ve Adliye ve Sadaret bütçeleri dahil bulun
duğu bittefhim saat beşe çeyrek kala içtimaa nihayet 
verildi. 

11 Temmuz sene 1328 
Reis 
Halil 

Kâtip Kâtip 
Karesi Diyarbekir 

Hasan Ferhat Feyzi 
Zaptı sabık hakkında söz isteyen var mı? («Yok» 

ssadaları) O halde, zaptı sabık aynen kabul olundu 
efendim. 

I I I A T A V / I 1 / İT» A H , I lUITAMCr A T T İ 

Mazbata-i İntihabiyye 
/. — Kerbelâ Sancağı Mebusu Fuat Efendinin 

mazbata-i intihabiyyesi. 
REİS — Efendiler, bâzı tezkereler, mazabıt-ı in

tihabiyye vardır. 
FEYZİ BEY (Diyarbekir) — Sadaretten Mülkiye 

Baytar Mektebinden neş'et eden ve bu sene Avrupa' 
da ikmal-i tahsil ile avdet edecek olan efendilerin altı
şar aylık tahsisatı ile tab'olacak umumî istatistik için 
altmışbeşbin kuruşun Ticaret ve Ziraat bütçesine it
hali hakkında bir tezkere gönderilmiş efendim. 

REİS — Kerbelâ Sancağı Mebusu Fuat Efendinin 
mazbatai intihabiyyesini okuyoruz. 

(Mazbata okundu) 
REİS — Söz isteyenler var mı? Kabul edenler el

lerini kaldırsın. (Eller kalkar) Kerbelâ Mebusu Fuat 
Efendi, Mebusluğa kabul olundu. 

2. — Basra Sancağı Mebusu Abdülvehhap Paşa
nın mazbata-i intihabiyyesi. 

REİS — Basra Sancağı Mebusu Abdülvehhap 
Paşanın mazbata-i intihabiyyesini okuyoruz. 

(Mazbata okundu) 

REİS — Kabul edenler ellerini kaldırsın. (Eller 
kalkar) Abdülvehhap Paşa Mebusluğa intihap olun
du. 

3. — Bağdat Mebusu Fuat Beyin mazbata-i inti
habiyyesi. 

REİS — Bağdat Mebusu Fuat Beyin mazbata-i 
intihabiyyesini okutuyorum. 

(Mazbata okundu) 
REİS — Söz isteyen var mı? Kabul edenler ellerini 

kaldırsın. (Eller kalkar) Bağdat Mebusu Fuat Beye
fendi Mebusluğa kabul olundu. 

414 
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Tahlifat 
/. — Hafız İbrahim Efendi (İpek), Muşta Efendi 

(Hudeyde), Müfit Bey (Ergiri), Vasilâki Efendi (Ergiri), 
Muhsin Bey (Müntefek) ve Hikmet Bey (Süleymani-
ye)'nin tahlifi. 

REİS — Tahlifleri icra edilmemiş bâzı Mebusan 
var. İsimleri okunacak olanlardan, burada mevcut 
olanlar lütfen teşrif etsinler de tahlifleri icra edilsin. 

(Âtideki Mebusanın tahlifleri İcra olundu) 
Hafız İbrahim Efendi Mustafa Efendi 

İpek 
Müfit Bey 

Ergiri 

Muhsin Bey 
Müntefek 

Hudeyde 
Vasilâki Efendi 

Ergiri 

Hikmet Bey 
Süleymaniye 

IV. — EVRAKI VARİDE 

Tezkireler 
1. — Evrakı Varidenin kıraati.. 
FEYZİ BEY (Diyarbekir) — Evrakı varideyi arz 

ediyorum efendim. 
İ. — Yekûn-u umumisinde noksan görülen Dü-

yun-u Umumiyye bütçesinin lieclittashih iade olun
duğuna dair Meclisi Ayan Riyasetinin tezkeresi, 

2. — 1325 senesinde Ümerâ-yı Bahriyyeye nısıf 
derecesinde verilen zamaimin tamamen tesviyesi zım
nında Bahriye bütçesine 357.200 kuruşun ilâvesine 
dair tezkere-i Samiye. 

REİS — Encümenlere havale olunacak efendim. 

V. — SUALLER VE İSTİZAHLAR 

Sualler ve Cevabı 
/. — Draç Mebusu Esat Paşanın, Taraf-ı Hazret-i 

Padişahiden Meclisi Mebusan Riyasetine tahsis bu-
y ur ulan Saraya ne sebeple teşrif buyurulmadığı ve bu 
Saraya ait demirbaşlardan bir kısmının aşır ildiği hak
kındaki şayiata dair Makam-ı Riyasetten sual takriri. 

ESAT PAŞA (Draç) — Efendim, bir takrir ver
miştim, yirmibeşinci gündür tehir ediliyor. Sonra elli 
altmış bin Liralık bir zıyaa sebep olacaksınız. 

OHANNES VARTEKS EFENDİ (Erzurum) — 
Efendim, takrir okunsun, mealini anlayalım. 

REİS — Müsaade buyurun efendim. Esat Paşa 
Hazretlerinin bir takriri vardı, kendileri takrirlerini 
tehir etmişlerdi. 

ESAT PAŞA (Draç) — Bendeniz iki, üç gün için 
tehir etmiştim. 

REİS — Tehiri siz talep etmiştiniz. Tehir, Makam-ı 
Riyasetten vâki olmuş değil, Binaenaleyh şimdi tak
riri okuyunuz. 

ESAT PAŞA (Draç) — Bendeniz de izahat vere
yim de Heyeti Umumiyye kabul ederse eder. 

Meclisi Mebusan Riyaseti Celi leşine 
Taraf-ı Hazret-i Padişahiden Meclisi Mebusan Ri

yasetine tahsis buyurulan saraya ne sebebe mebnî teş
rif buyurulmadığını ve saray dahilinde demirbaş ola
rak bırakılan eşyadan bir çoğunun aşırılmış olduğuna 
dair bir çok şayialar mevcut olup, bunun sıhhatini 

veya adem-i sıhhatini Makam-ı Riyasetten sual eyle
rim. 

22 Haziran, sene 1328 
Draç Mebusu 

Esat 
REİS — Efendim, Heyeti Âliyye, bu takririn mü

zakeresini arzu ediyor mu? 
ESAT PAŞA (Draç) — Efendim, bendeniz iza

hat vereceğim. 
HACI MUSTAFA EFENDİ (Ankara) — Burada 

müzakeresi olabilir mi. olamaz mı? 

AHMET MAHİR EFENDİ (Kastamonu) — Ev
velemirde nazarı dikkate almıyor mu? Alınıp alınma
dığı kararlaştırılsm da ondan sonra izahat verilsin. 

İLYAS SAMİ EFENDİ (Muş) — İzahata lüzum 
görülürse, o zaman izahat verirler. 

BEDROS HALLAÇYAN EFENDİ (İstanbul) — 
Reis Bey! Usulü müzakere hakkında söz istiyorum. 
Esat Paşa Hazretleri tarafından Meclisi Muhtereme 
arz olunan takrir, bu Mecliste mevzuubahs olamaz. 
Çünkü bunda ancak hukuku Hazine mevzııubahistir. 

Eğer buyurdukları veçh ile Makamı Riyasete, 
Meclisi Mebusan Riyasetine tahsis olunan binada aşı
rılmış eşya varsa, bunun tetkiki vazifesi hükümeti ic-
raiyeye aittir. Hiçbir suretle Meclisi Mebusan bu gi
bi şeylerle uğraşamaz. Hele bu takrirle Esat Paşa 
Hazretlerinin izhar etmek istedikleri hisse zannede
rim ki, bu Meclis asla iştirak edemez. 

415 
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ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Kütahya) — Tak
ririni izah etsinler bakalım. 

REİvS — Müsaade buyurun. Takrir kırat edilmiş
tir ve takrirde yazılan şeyler de pek sarihtir. Binaen
aleyh Heyeti Aliye, bu suale cevap vermemi arzu 
ediyorsa, ben de Makamı Riyaseti, Reis vekillerinden 
birisine tevdi ederek, bu hususta cevap vermeye ha
zırım. Binaenaleyh evvelemirde Hallaçyan Efendi, bir 
meselei müstehare vaz ediyorlar. Ve o meselei müs-
teharede bu saray ve eşyada hukuku Hazine mev-
zuübahstir. 

ESAT PAŞA (Draç) — Bendeniz usulü müzakere 
hakkında söz istiyorum. 

REİS — (Devamla) — Müsade buyurun efendim, 
Fîalîaçyan Efendi Hazretleri bir meselei müstehare vaz 
ediyorlar. Bu takririn müzakeresinden evvel bu me
selei müstehareyi reye koymak mecburiyetindeyim. 
Hallaçyan Efendi Hazretleri buyuruyorlar ki, Riyaset 
Sarayından bazı eşyanın alınmış olduğundan bahsedi
liyor. Bu da hukuku Hazinedendir. Hazine vekilleri
nin bunu takip etmeleri lazım gelir. Meclisi Mebusan-
da müzakere edilmesi muvafık değildir. 

Binaenaleyh, evvelemirde şu meselei müstehare 
mucibince takririn Meclisi Mebusanda müzakeresini, 
Heyeti Aliye, kabul ediyor mu? Onu reye vaz edece
ğim. Meselei müsteharenin hallinden sonra esasa dair 
suale cevap vermeye de hazırım. Binaenaleyh evvel
emirde Hallaçyan Efendi Hazretlerinin vaz etmiş ol
duğu meselei müsteharenin bir karara iktiran etmesi 
lazım gelir. 

YUSUF ZİYA BEY (Lazistan) — Mesele hallo-
11 ı n m ı ı c t n r A f p n r ü m 

ESAT PAŞA (Draç) — Reis Bey bana söz veri
niz. 

REİS — Meselei müstehareyi Heyeti Aliye red 
ederse ondan sonra size söz veririm. 

ESAT PAŞA (Draç) — Hallaçyan Efendiye itira
zım var. Onun için söz istiyorum. 

SERVET BEY (Trabzon) — Bendeniz zannediyo
rum ki, bir mesele açıldıktan sonra red veya kabulü
ne dair söz söylemeden Meclisçe bir karar ittihaz edil
mesini bendeniz münasip görmüyorum. Mademki bu 
mesele açılmış, bir saray, bir eşya meselesi mevzuu-
bahs edilmiş, buna karşı vaki olan suale tarafı ali
nizden cevap verilmeksizin Meclis bunun reddini ta
lep ederse, ve bunu tahtı karara alırsa, zannederim 
iyi bir netice vermez. Ve iyi bir şey yapmış olmayız. 

ESAT PAŞA (Draç) — Artık orasını siz düşünü
nüz. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Kütahya) — Efen
dim, herhangi bir mesele için Meclisi Mebusanda ce
vap verecek bir mevki vardır. Onun için, bendeniz 
teklif ediyorum ki, evvela izahat versinler. Ve bunun 
üzerine müzakere cereyan etsin. Müzakerenin ne su
retle cereyan edeceğine dair, bir kere şekil taayyün 
etsin. Yoksa bu takrirlerin nazarı itibara alınıp alın
mayacağına dair müzakere cereyan etmezden evvel 
reye konması taraftarı değilim. Müzakere cereyan 
etsin. Meclis tenevvür etsin. Yani şekil hakkında me
sele taayyün etsin. Ve ondan sonra reye konulsun. 

HULUSİ BEY (Siroz) — Bendenizce, kesbi aleni
yet etmiş bir meseleyi böyle enzarı umumiyeye karşı 
mestur bırakmak olamaz. Alelhusus Makamı Riyase
te ait bir mesele sual olunuyor. Bunun hakkında zatı-
aliniz, malumatınızı izah buyurursunuz. Mesele teza
hür eder. Onun üzerine Mecliste meseleye kesbi ya-
kin hâsıl olur. Yoksa, böyle tezahür etmeksizin bu 
meseleyi mektum bırakmak muvafık değildir. 

MEHMET TEVFİK EFENDİ (Malatya) — Efen
dim, meselede nevi itibariyle hakikat bir şey yoktur. 
Hallaçyan Efendinin ifadeleri, hakikaten pek doğru
dur. Bu gibi davalar mahakimde olur. Meclisi Mebu
sanda bu gibi şeyler kaale alınmaz. Meclis, mahkeme 
değildir. Binaenaleyh bu takrirden bahsetmek, izahat 
talep etmek caiz olmadığını arz ediyorum. 

ABDULLAH SAİP BEY (Basra) — Mademki, bu 
ev, Meclisi Mebusan Riyasetine mahsustur, her hal
de bu Mecliste müzakere olunacaktır. Esat Paşa evve
la söylesinler, izah etsinler, onun üzerine arkadaşları
mız müzakereyi ne suretle yapacaklarını tayin ederler 
ve o suretle yaparlar. 

REİS — Efendim, usulü müzakere hakkında baş
ka söz isteyen var mı? («Yok» sadaları) Efendim, 
Mecliste bir esas mesele müzakere edilir, bir de esas 
müzakere edilmezden evvel ona tekaddüm eden bir 
çok mesaili müstehare mevzuubahs olur. 

Binaenaleyh evvelemirde bir meselei müstehare 
vaz edilince, Makamı Riyaset, o meselei müstehareyi 
Meclisin kararına iktiran ettirmek zarureti karşısın-
dadır. Ben, zaten demin de Meclisin şu suale cevap 
vermememi istediğini ve bu işi sual ettiği halde ceva
ba hazır olduğumu Heyeti Aliyeye arz etmiştim. 

Fakat mesele usulü, nizamı dairesinde cereyan et
mesi lazımdır. Hallaçyan1 Efendi, «Bu husus, Hazine
ye taalluk eder bir meseledir; Hazine dava vekilleri 
tarafından takip edilmesi lazımdır. Heyeti Mebusanın 
bu meseleyi müzakere etmesi doğru değildir» demiş
lerdi. Binaenaleyh Flalaçyan Efendinin vaz ettiği bu 
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meselei müstehareyi müzakere etmeyi muvafık gör
meyenler, ellerini kaldırsın. («Anlayamadık» sadaları) 

MEHMET TEVFİK EFENDİ (Malatya) — Me
sele anlaşılmadı efendim. 

SÜREYYA BEY (Berat) — Efendim, bu saray, 
bu Meclisin şerefiyle mütenasip olmak üzere, Riyasete 
tahsis edilmişti. Binaenaleyh umumumuz bu sarayın 
gerek mevcudiyetinden, gerek eşyasından, her şeyin
den alakadarız. Bu mesele tenevvür etmelidir. Alın
mış, çalınmış bir şey \arsa, hükümetin nazarı dikkati 
celb edilsin. Ve o zaman hükümete bunun takibatı, 
tahsisatı teveccüh etsin. Onun için, her halde bunun 
şimdiki halde anlaşılması tezahürü lazım gelir. 

ESAT PAŞA (Draç) — Hem de Meclisi Ali için 
bunun böyle kapatılması bir şeyndir. 

BEDROS HALLAÇYAN EFENDİ (İstanbul) — 
Fikrimde ısrar etmiyorum Reis Beyefendi. 

REİS — Teklifinizi geri alıyorsunuz demek? 

SEYYİT BEY (İzmir) — Halaçyan Efendinin tek
lifleri, meselenin ciheti hukukiyesidir. Ciheti hukuki-
yesinin Meclise taalluku yoktur. Binaenaleyh, bu bap
ta beyanı izahat buyurunuz. 

BEDROS HALLAÇYAN EFENDİ (İstanbul) — 
Reis Beyefendi, bendenizin teklifim hukukidir. Fakat 
meselenin bu iktisab ettiği hale göre cevap vermenizi 
bendeniz de teklif ediyorum. 

REİS O halde teklifinizi geri alıyorsunuz? O 
halde ortaya, reye konacak bir şey kalmıyor. Binaen
aleyh Makamı Riyaseti Zatı Aliniz teşrif buyurunuz. 

ESAT PAŞA (Draç) — Belki bitaraf kalamaya
cak. 

BEDROS HALLAÇYAN EFENDİ (İstanbul) — 
Rica ederim, isterseniz siz buyurun. 

(Reis, Makamı Riyaseti, İkinci Reis Vekili Hallaç-
yan Efendiye terk eder) 

ESAT PAŞA (Draç) — Reis Beyefendi, iptida ben
deniz izah edeyim. 

HALİL BEY (Menteşe) — Zaten takririnizde söy
lüyorsunuz. Bendeniz suale cevap verdikten sonra za-
tıalinizin daha sual edecek bir şeyiniz varsa, yine sual 
edersiniz. Usul bu suretle değil mi? Sual sarihtir, ve
receğim. 

Esat Paşa Hazretleri, evvelemirde saraya şimdiye 
kadar ne için nakletmediğimi soruyorlar. Ve sonra 
da saraydan bazı eşyanın alınmış olduğundan bahsedi
yorlar. Bendeniz, bu suallere birer birer cevap vere
ceğim. Bendeniz, Riyasete intihap olunduğum zaman
da selefi âlim Ahmet Rıza Beyefendi, henüz kendi
lerinin nakledeceği hane tamir edilmekte olduğundan 

dolayı birkaç gün müsaade edilmesini talep etmiş
lerdi. 

Bendeniz esasen riyasete intihap edilmezden ev
vel Göztepe'de köşk aldım, orada ikamet ettiğimden 
dolayı bu saraya nakletmekte istical göstermedim. 
Kendilerine pekâlâ dedim, bilahara tamirat hitam 
bulduktan sonra Ahmet Rrza Beyefendi, saraydan 
nakil buyurdular. 

O vakit idare memurlarımızdan bulunan arkadaş
larımızdan Canbolat ve Hakkı Beyler ile görüştük, 
kendilerine şunu söyledim; evvelemirde Heyeti İdare 
tarafından sarayın eşyası ve kendisi teslim edilsin. Eş
yalar oda oda sebti defter edilsin, bu suretle tertip 
olunacak defterin bir sureti Meclisi Mebusan Heyeti 
İdaresinde kalsın, bir suretini de bana verirsiniz, ben 
de Riyaset intihabı tecdid edilince, Reis olacak zata 
elimdeki defter mucibince eşyayı teslim ederim. İda
re memurları arkadaşlarımız da saraya bu suretle vaz-ı 
yed etmek istemişlerdi. 

Bilahara Hazinei Hassa tarafından Ahmet Rıza 
Beye arayın eşyası badefter teslim edildiği taayyün 
etti. Onun üzerine yine arkadaşlarımızla görüştük ve 
dedik ki, evvelemirde Hazinei Hassa ile Ahmet Rıza 
Bey arasında bu mesele fasledilsin. 

Ahmet Rıza Bey, bir defa, Hazinei Hassaya tes
lim etsin ve Hazinei Hasa da eşyadan ne tesellüm 
edecek ise, biz de onu Hazinei Hassadan tesellüm 
ederiz dedik. Birkaç gün evvele gelinceye kadar sa
rayda eşya bulunan odalar Hazinei Hassa tarafından 

.memhur bulunuyordu. Birkaç gün evvel Heyeti İda
re azasından bulunan Haydar ve Rıza Beyler, Ha
zinei Hassadan, sarayın eşyasını tesellüm ettiler, dev
raldılar. 

Şimdi, bu eşyadan alınmış, götürülmüş deniliyor. 
Esasen bu saray ve eşyası evvelce Meclisi Mebusanm 
Heyeti İdaresine teslim edilmemiş, Ahmet Rıza Bey
efendiye teslim edilmiş. 

Binaenaleyh, Heyet-i İdarece ve Riyasetçe orada 
esasen mevcut olan eşyanın neden ibaret olduğu ve 
evvelce teslim edilen eşya ile şimdi teslim olunan eş
ya arasında ne kadar tefâvüt bulunduğu malûm de
ğildir, buna dair malûmatımız yoktur. Çünkü arzet-
tiğim gibi, Meclis-i Mebusan Heyet-i İdaresince ev
velce eşyalar teselılüm edilmiş değildir. Yalnız bir 
ciheti unuttum: Bu suretle Hazîne-i Hâssaya tebligat 
îfâ ettikten birkaç gün sonra Hazîne-i Hâssadan bir 
memur geldi, bu zâtın memuriyetinin ne olduğunu 
bilmiyorum. 
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İSMAİL CANPOLAT BEY (İzmit) — Muhase
beci idi. 

HALİT BEY (Devamla) — Bilmiyorum. Bir 
İrâde-i Seniyye sureti gösterdi, hatırımda kalmadı, 
iki veya üç odanın eşyası, zaten taraf-ı Şahaneden 
Ahmet Rıza Beye ihsan Duyurulmuş olduğu İrade-i 
Seniyye suretinde zikrediliyor. Sarayın eşyasından 
istimal ile helak olan eşya varsa, onların da mevcut 
eşya meyanından tayyı irade buyurulmuş. Mamafih 
hu suret bize elden (gösterilmiştir. Biz de, biz yine es
ki teklifimizi tekrar ediyoruz, bu suretle İrâde-i Se
niyye var, bunun ahkâmını Ahmet Rıza Bey ile bir
likte infaz ediniz, bize ne teslim edecekseniz ediniz 
dedik. Binaenaleyh, Reis ne için saraya nakletmedi 
sualiyle eşya hakkında vâki olan cevabım bundan 
ibarettir. Esat Paşa hazretleri başka bir şey daha so-
racaksa, malûmatım tahtında olanları söylerim. 

ESAT PAŞA (Dıraç) — Efendim, Halil Beye
fendi hazretlerinin verdikleri malûmat doğrudur, fa
kat birazını unutmuş oldular. Buyurdular ki, İdare 
Memurları gönderildi, eşya Hazîne-i Hâssadan te
sellüm edildi, sebt-i defter edildi', bu suretle malû
matlarını söylediler. Halbuki iş öyle değildir. Reis 
Halil Beyefendinin konağa gitmesi lâzım geldi ve 
gitmesini de, tabiî, istediler, mademki Riyasete tah
sis edilmiştir, tabiî isterler. Ahmet Rıza Beyefendi 
dedi ki, İdare Memurlarını gönderiniz, teslim alsın
lar. Halil beyefendi buna itiraz ettiler ve dediler ki 
ben, İdare Memurlarını gönderemem çünkü bu eşya
lar defterle verilmiştir bizde böyle bir defter mevcut 
değildir. 

Bir kere Hazîne-i Hâssa ile görüşün, bu muame
le birçok zaman cereyan etti birtakım tezkereler 
teâtî edildi, hattâ Ahmet Rıza Bey buna hiddet ve 
şiddet etti. Reis teslim alamam dedi, neticede Ha
zîne-i Hâssa tarafından memurlar gönderildi, giden 
memurların beraberlerinde, tabiî deftreleri vardı o 
defterlerde 650 kısım eşya var, sebt-i defter edilmiş 
eşya. Giden Hazîne-i Hâssa memurları bu eşyanın 
teeslimi esnasında 120 kalem eşya bulunuyorlar ve 
diyorlar ki, öbür eşya ile bu eşya arasında büyük bir 
fark vardır, biz bunu nasıl tesellüm edeceğiz? Sonra 
Ahmet Rıza bey diyor ki, bu iki odayı bana Abdül-
hamit ihsan etmişti.. 

İSMAİL CANPOLAT BEY (İzmit) — Hepsi 
yanlış Paşam. . 

ESAT PAŞA (Dıraç) — Bendeniz beyan edeyim, 
ondan sonra siz buraya gelir, malûmat verirsiniz. 

Efendiler bu 650 kalem eşyanın tâdâdı sırasında 
150 kalem eşya çıkıyor. Ahmet Rıza Beyefendi tara

fından denilir ki bu iki odayı Abdülhami't bana ihsan 
etmişti. Hazîne-i Hâssa memurları giderler, Zât-ı 
Hazreti Padişahî de mademki böyle imiş peki, o 
odanın eşyalarını alsınlar buyurmuşlar. 

• 

Yani sair eşya hakkında bir şey ferman buyur-
mamışlardır fakat hepiniz anlarsınız ki, 650 kalem 
eşyadan kalan 500 küsur eşyayı iki oda nasıl istîâb 
edebilir, bu kaabil midir? Saray 40-50 odadan iba
rettir, bu ihsan olunan, pek kaılîl bir şeydir. Yalnız 
iki odanın eşyasıdır, sair eşya o saraya mahsus eş
yadır. Zât-ı Hazret-i Pâdişâhî bu eşyanın ihsanını 
ferman buyurmuşlar fakat ihsan olunan böyle 500 
kalem eşya değil, olsa olsa 40-50 parça olabilir. 

İşittiğime göre bir yemek, bir de yatak odası 
eşyası imiş. Şimdi bundan başka verilmiş daha eş
yalar var. İnkılâbı müteakip yani Abdüthamit hal' 
edildiği zaman orada gayet kıymetli iki sofra var idi, 
o sofra takımlarından birisi Hariciye Nâzın Rıfat 
Paşa hazretlerine verilmişti, biride Ahmet Rıza Be
yefendi hazretlerine teslim olunmuştur, bu da bu 
adede dahil değildir. Bu sofranın kıymeti de 7 ile 8 
bin Lira kıymetinde takdir ediliyor. Paris sefiri Rı
fat Paşa hazretleri Hariciye Nezaretinden ayrılması 
ile beraber derhâl o takımı alır Muhasebeciye teslim 
eder. Halbuki Rıza Beyefendi bu takımı iade etme
diler. Yani bunun bir de kıymet-i târîhiyyesi var, 
bir de bu eşyada birtakım tablolar var. Bu tablolar, 
Rus ressamlarının ne birincilerinden Ayvazofski na-
mındaki zâtın imiş ki, her bir tablonun 1200 Lira 
kıymeti var. Binaenaleyh Meclis-i Âlî, ona göre dü
şünsün. Mademki bu saray Riyasete tahsis edilmiş, 
buları sormak hepimizin hakkıdır. Ve bunların mu
hafazası bize aittir. Reîs-i Meclis her hâlde o Riya
setin şerefi ile mütenasip bir sarayda bulunmak lâ
zım gelir. Şimdiye kadar dört ay geçtiği hâlde şu
rada burada geziyorlar, bundan dolayı bizim her 
türlü tahkikata hakkımız var. 

HALİL BEY (Menteşe) — Her hâlde sokak or
tasında değiliz. 

ESAT PAŞA (Dıraç) — Evet, değil fakat Mec
lis-i Miillî Riyaseti ile her hâlde mütenasip değil. 
Bendenizin beyan edeceğim şeyler bunlardır. Bunlar 
hakkında Meclis-i Âlî ne suretle karar verirse, ben
deniz bertafsîl arz ettim, isterseniz yapın, islerseniz 
yapmayın. Rıza Beye, Maliyeden de bir konak ih
san olundu, o konağın aylığı 30-40 lira ettiği halde 
on Lira alınıyor, buna göre bir karar verilsin, (han
deler) 
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AHMET MÜFİT BEY (İzmit) — Esat Paşa 
hazretlerinin vermiş oldukları takririn meâlî ve ken
di ifadeleri doğrudan doğruya Mecîis-i Mebusan 
Reis-i sabıkı Ahmet Rıza Beyefendi hazretlerinin 
şahıslarına taallûk ediyor. Bendeniz gibi umûm 
Meclis-i Muhterem Âzası ve hattâ bütün Osmanlılar 
Ahmet Rıza Beyefendiyi gayet pâk bilirler. 

ESAT PAŞA (jDıraç) — Beni karıştırma, bütün 
Osmanlılar dediniz, ben de Osmanlıyım. 

AHMET MÜFİT BEY (İzmit) — Zât-ı âlînizin 
bu zâta hüsn-ü teveccüh göstermenizi rica ederim. 
Çünkü artık muhterem bir zât olduğu artık zeban-
zed olmuştur. Herkes biliyor ki Ahmet Rıza Bey 
Paris'te süründüğü bilmek hangi' apartmanın beşinci, 
altıncı katından nân pareye muhtaç olarak bulundu
ğu bir sırada Hâkân-i sabık tarafından kendisine 
20-30 bin, 40 bin Lira gönderildiği ve İstanbul'a 
avdeti hâlinde kendisine müstevfâ maaşlarla mühim 
memuriyetler tevdi edileceği vad ve ihbar edildiği 
hâlde bunların hiçbirisine ehemmiyet vermemiştir. 
Binaenaleyh bu derecede pâk bir nâsiyede olan bir 
zât hakkında aşırılma kelimesini bendeniz zait gör
düğümden, o töhmetten kendisini bendeniz âcizane 
tenzih ederim, (alkışlar) 

Sonra, Halil Beyefendi pek âlâ izah ettiler ki, 
Zât-ı Şâhâne bu konağı tahsis buyurdular, temlik et
mediler. Binaenaleyh, mal, mülk, Hazîne-i Hâssa
nındır, Zât ı Şahanenindir. Ancak Meclis-i Mebusan 
Reislerinin ikametlerine tahsis buyuruluyor. Orada 
muvakkaten ikâmet ediyorlar, adetâ kendilerine bir 
vedîa hükmünde olarak verilir. Binaenaleyh, zaten 
eski Meclis-i Mebusan Heyet-i İdaresi, o konakta 
Ahmet Rıza beyefendi oturduğu zaman eşyasını 
sebt-i defter ederek kaybetmemiş olduğundan filha
kika şimdi kaydolunan miktar ile evvelki miktarın 
arasındaki farkın ne olduğu Meclis-i Mebusanca 
meçhul olmak tabiîdir. Eğer bu eşya o vakit Mec
lis-i Mebusanca temlik edilseydi, ilk temlikteki eşya 
ile, şimdiki eşya arasında şu kadar noksan vardır, 
bu da filan adam tarafından zayi edilmiştir, istihlâk 
edilmiştir; binaenaleyh kendisinden tazmini, lâzım 
gelir denilebilirdi. 

Halbuki öyle değil, Zât-ı Şahane Meclis-i Mebu
san reisi otursun diye bir konak tahsis ediyor, eşya
nın ona mahsus olarak yaptırıldığı ve binaenaleyh 
kendisine ihsan buyurulduğu beyan buyurulduktan 
başka, kesret-i istimal hasebiyle kırılması tabiî olan 
tabak gibi, süpürge gibi ufak tefek bazı şeylerin 
Ahmet Rıza beyefendiden aranılmaması îrâde-i Se-

niyye muktezâsından bulunduğuna göre şimdi Mec
lisin kendisinden noksan eşyayı aramaya hakkı kal
mamak lâzım gelir. Eğer bunu aramak hakkı var ise, 
doğrudan doğruya Hazîne-i Hâssaya veyahut Zât-ı 
Şahaneye aittir. 

Zât-ı Şâhâne ben şu konağı Meclis-i Mebusan 
Riyasetine tahsis ettim deyince o konağa daha çok 
eşya koyabildiği gibi, içindeki eşyanın bir kısmını 
alıp, noksan eşya ile Reîs-i mevcuda tahsis etmeye 
sclâhİyeti vardır. Çünkü o konak, Meclisin malı de
ğildir. Eğer burada bir zâyiât varsa ve o zayiatın 
aranılması lâzım geliyorsa, onu mal sahibinin arama
sı lâzım gelir. Eğer orada noksan bir şey varsa onu 
doğrudan doğruya Hazîne-i Hâssa Ahmet Rıza Be
yefendiden arar; bunun Meclise taalûku yoktur. 

AHMET MAHİR EFENDİ (Kastamonu) — Mü
fit Beyin, Ahmet Rıza Beyefendinin şahsına ait olan 
tenzihine iştirak ederim ve bu babda fazla söz söyle
meye lüzum görmem. Nizamname-i Dahilinin, İdare 
Memurlarına ait olan kısmı müzakere edildiği vakit, 
bendeniz Halil Beyefendiden sual etmiş ve Emlâk-i 
Hakaniyyeden olmak üzere Ahmet Rıza Beyefendiye 
tahsis edilip, şimdi Riyaseti Cehle zâtı âlilerine inti
kal ettiğinden dolayı müşarünileyhin çıkmasından ve 
zâtı âlilerinin de o konağa girmesinden dolayı, içinde 
bulunan eşyaj^a vâzıulyed olmak ve demirbaş eşya 
tahtı temhire alınmak ve sebti defter edilmek üzere 
badema bu vazifenin idare memurlarına tahmil edil
mesini teklif ediyorum, demiştim. Onun üzerine Halil 
Bey, evet, Ahmet Rıza Beyin çıkması ile ben girece
ğim; fakat henüz eşya sebt-i defter edilip de bize tes
lim olunmadı. Emlâk-i Hakaniyyeden olduğu ve için
deki eşyada Padişahın ve Hazine-i Hassanın nezareti 
bulunduğu cihetle, bana ait bir ciheti yoktur. Onlar, 
sebt-i defter edecekler, bana verecekler, ben gidip otu
racağım, buyurdu. 

Binaenaleyh, artık bunun müzakeresi nihayet bul
muş idi. Bundan dolayı bu konağa ait müzakereyi 
muvafık görmezdim. Şimdi yine Reis Beyefendi, ifade 
buyurdular ki, ben henüz köşkte bulunduğum cihetle, 
konağa gitmeyi tesrî etmedim. Şu halde, Esat Paşanın 
Reis Beyefendiye «ne için o konağa gelmiyorsun, ne 
için orada oturmuyorsun, Riyaset mevkiini muhafaza 
etmiyorsun?» demesi doğru değildir. 

ESAT PAŞA (Draç) — Sordum. Kendileri, Ahmet 
Rıza Bey tahliye etmiyorlar dediler. 

AHMET MAHİR EFENDİ (Kastamonu) — Bi
naenaleyh, bu konak henüz bu Meclisin malı bulun
maması ve Meclisin bu konağa ve eşyaya asla hakkı 
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taallûk etmemesi cihetiyle bu meselenin burada mü
zakeresinin Meclisin şerefi ile ne derecelerde mütena
sip olduğunu bütün rüfekayı kiramımın nazarı dikka
tine arz ederim. 

İSMAİL CANBOLAT BEY (İzmit) — Biz evvel
ce İdare Memurluğuna intihap olunduğumuz zaman, 
demin Reis Halil Beyefendinin tamamiyle ifade bu
yurdukları veçhile, kendileri tarafından vâki olan bir 
ihtar üzerine biz bir gün o konağa gittik. Hazine-i 
Hassa tarafından devir ve tesellüm muamelesi ifa edil
dikten sonra bize verileceği için, bizim tarafımızdan 
uzunuzadıya bir muamele icrasına lüzum görülme
mişti. Çünkü, meseleyi Reis Beyefendi ve Müfit Beye
fendi tamamiyle söylediler. Zaten şöyle gittik, böyle 
gördük diye burada tafsil etmekte bir fayda mutasav
ver değildir. Yalnız, hakikat itibariyle Esat Paşa di
yorlar ki, Hâkan-ı Sabık tarafından iki oda eşya Ah
met Rıza Beye verilmiş, bu yanlıştır. Bugünkü günde 
hükümdarımız olan Zat-ı Hazret-i Pâdişâhî tarafın
dan Ahmet Rıza Beyefendiye adedi aklımda yok, ga
liba iki oda döşeme eşyası verilmiş, hattâ yeni değil; 
oradaki döşemenin üzerine kumaş kaplattırılmış ve 
dedikleri gibi miktarı da altıyüz değil. 

Esat Pasa Hazretleri burada ne ifadede bulundu-
larsa hepsini dinledim; fakat tekmil zaptedemedim. 
Bendenizce, bunların hiçbirisi doğru değil. İstediği 
vakit kendisi de gider, bunları öğrenebilir. Hazine-i 
Hassa memurlarına gitse, eşyanın adedi altıyüz değil 
şu kadar derler. Söylediklerinin hepsi yanlış şeylerden 
ibarettir. Fazla izahata lüzum görmüyorum. Başka 
bir şey yoktur. Canım orada yedi sekiz bin liralık şey 
yok. Hem öyle kayboldu denilen şeyler de lavanta, 
kolonya şişeleri, su bardakları gibi şeylerdir. Hazine-i 
Ha S'S'ı Gel intizam var, kibrit kutularını bile yazmışlar. 

FEYZİ BEY (Diyarbekir) — Bu meselenin bura
da mevzubahs olmasından dolayı bendeniz de müte
essirim, Bu takrir verileri epeyce zaman oldu ve bu 
Meclisin küşadmdan beri efkâr-ı umumiyyede ve 
Meclis içinde bir cereyan vardır; fakat meseleyi de o 
kadar kapatmak doğru olamaz. Ahmet Rıza Beyefen
dinin büyük bir vatanperver olduğuna kail olduğu
muzdan, Riyaset mevkiinde böyle ufak eşyayı hasî-
seye tenezzül ettiğinden dolayı bendeniz müteessifim. 
Bunu kendisinden beklemezdik. Bugün Mecliste mev-
zuubahs olan şu meseleyi kapatmayalım. Bendeniz 
diyorum ki, bu meseleyi Dîvan-ı Riyasete havale ede
lim; Divan-ı Riyaset bunu halletsin. Yoksa, bu dere
cede ufak tefek şeyleri tasarruf ettiğimiz halde, böyle 
yedi sekiz bin lira kıymetindeki bir meseleyi kapatmak 
olamaz. 

'•ESAT PAŞA (Draç) — Yetmiş bin lira kıymetinde, 
FEYZİ BEY (Devamla) — Yedi sekiz bin lira kıy

metinde bir yemek takımı olduğunu herkes söylüyor. 
Bendeniz de bir iki yerden mevsukan istihbar ettim, 
böyle bâzı eşya gitmiştir. Başka bir iki şey daha ilâ
veten haber verdiler. Biz yemin ettik; bu hususta sü
kût edersek, vazifemizde hulf etmiş oluruz. 

Bu, muvafık değildir. Herkes bunu söylüyor. Bi
zim vazifemiz nedir? Buraya niçin geliyoruz? Bir fa
kirden dört kuruş keçi resmi alıyoruz, gelip burada 
hesabını görüyoruz, niçin bunun hesabını görmeye
lim? Bunun da hesabını göreceğiz. Bunu herkes bili
yor; hattâ bu yemek takımının üzerinde Saltanat-ı 
Âl-'i Osman'a mahsus marka vardır diye, bâzı, evinde 
yemek yiyenler söylüyorlar. İster nazar-ı dikkate alın. 
isterseniz almayın. 

ESAT PAŞA (Draç) — Siz bilirsiniz, iş meydan
dadır. Ekseriyet elinizdedir, isterseniz kapatabilirsi
niz. 

AHMET HAKKI BEY (Canik) — Bendeniz, muh
terem arkadaşım Feyzi Beyin fikrine iştirak edemeye
ceğim. Çünkü, Feyzi Bey diyorlar ki, mal alınmış, 
şöyle olmuş, böyle olmuş, bunların halledilmesi lâ
zım gelir. Halbuki Müfit Bey biraderimizin söylediği 
veçhile, alınan mal bizim değil, Padişahımızındır; biz 
neyi arayacağız? Hazine-i Maliyeye müteallik bir şey 
değil ki, bize ait olsun da arayalım. Mâlum-u ihsanı
nız ki„ Reis Beyefendinin intihap edildikleri gün, ben
deniz İsmail Canbolat Bey ve arkadaşlarımızdan Gri-
gor Efendi idare memurları olarak intihap edildik. 
Yani intihap, aynı güne tesadüf etti ve o esnada Reis 
Beyin konağına nakli meselesi mevzuubahs oldu; fa
kat Reis Beyefendi, bihakkın konakta mevcut olan 
eşyanın mikdar-ı hakikisi bilinmedikçe, oraya gitmek 
istemediler. Biz, birgün s a b a h k i n İsmail Bey ile be
raber gittik; konağı nasıl bir şey olduğunu anladık. 
Açık yerlerde hiçbir eşya görmedik; yalnız fersude 
hasır iskemle ve buna benzer şeyler vardı. Yalnız yu
karı katta bir oda kapalı gördük, memur da yoktu 
avdet ettik. Bendeniz buraya geldiğim zaman, Hazine-i 
Hassa memurunu Reis Beyin nezdinde gördüm. Ha
zine-i Hassa Memuru, eşyayı bizimle beraber tesel
lüm etmek istiyordu. Bendeniz, Hazine-i Hassa me
murunun müdahalesini anlayamadım ve sordum. Ben
deniz zannediyorum ki Saray da, eşya da Meclisi Me-
busana verilmiş, halbuki Hazine-i Hassa memuru 
dedi ki, pekâlâ bilmeniz lâzım gelir ki, bu, Saltanata 
mahsus emlaktir. Bunu Padişahımız Efendimiz ver
mek istese bile kimseye veremez; çünkü bu eşya Pa-
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dişahın bile değildir, Hanedana mahsustur, dedikleri 
zaman bendeniz, idare memurunuz olmak haysiyyetiy-
le bu işe karışmamağı iltizam ettim. Çünkü bizim hak
kımızın taallûk ettiğini görmedim. Ondan sonra bu 
esas üzerine fikrimizi müdafaa ettik. Hazine-i Hassa, 
eşyanın alınmadığını ve hiçbir şey zayi olmadığını, 
hattâ bir İrade ile eşyanın tamam olduğunun tasdik 
edildiğini işittim. Bendeniz o zaman İdare Memuru 
da değildim. Mal Padişahındır, Padişah da alınma
dığını söylüyor. Bendeniz bu işin burada müzakere 
edilmesini anlayamıyorum ve Esat Paşanın sözlerini 
de.. 

ESAT PAŞA (Draç) — Nâbemahal buluyorsunuz 
değil mi? 

AHMET HAKKI BEY (Canik) — Değil, ama her 
halde vazifeniz olmayan bir şeye müdahale ettiğiniz
den dolayı.. 

SÜREYYA BEY (Berat) — Bendeniz, mesâki-
nin taarruzdan mâsun olduğunu bilmesem, teklif ede
ceğim ki bir heyet gönderiJsin, gitsin görsün; evin için
de kırk elli bin liralık eşya yoksa, hakikaten Esat Pa
şa yalancılık ve iftira ediyor diye bendeniz de onu 
takbih ederim. 

MEHMET SALİM EFENDİ (Karahisar-ı Sahip) 
— Kendisini müdafaa edemeyecek bir adam hak
kında söz söylemek Meclisin haysiyyetine dokunur. 
Rica ederim bundan tevakki edelim. 

ABDULLAH AZMİ ELENDİ (Kütahya) — Bu 
Mecliste mevzuu mü/akere olan mesele, bir neti-
ce-i salimeye rapt edilmeksizin geçiştirilmemelidir. 
Mademki burada müzakereye konulmuştur, o vakit 
ne bu eşya vardır, ne de tesellüm eden mevcuttur. 
Burada cereyan eden müzakerat hep rivayata müs
tenittir. Gerek Ahmet Rıza Beyin haysiyeti, gerek 
Meclisin murakabesi noktasından vekâlet-i mutla-
kayı haiz olan Sadrazam Paşa tarafından bu bapta 
tahkikat icra edilerek bu mesele hakkında izahat 
verilmesini bendeniz teklif ediyorum. 

Çünkü bu mesele bu şekilde kapanacak olursa, 
gerek Ahmet Rıza Beyin haysiyeti, gerek Meclisin 
murakabesi noktasından neticesiz bir müzakere icra 
edilmiş olur. Bunu düşünüyorum. Kendimce cevap 
verecek, mesul bir kimse göremiyorum. Çünkü, Ha
zine-i Hassa, buraya cevap veremez. Fakat, Sadra
zam, Vekâlet-i mutlakayı haizdir. 

Tahkikat icra eder; fakat bir istizah suretiyle de
ğil, yalnız mesmuatını Meclise arz etmek üzere bu
rada izahat versin. Bunu isterim. 

ESAT PAŞA (Draç) — Efendiler, dört beş gün 
zarfında tamamiyle aldığı eşyayı getireceğini bazı 

arkadaşlarım söylediler ve bana da kanaat gelmişti; 
fakat tahkikat yaptım ki yine getirmemiştir. 

MEHMET TEVFİK EFENDİ (Malatya) — 
Efendiler, Meclisimizde hukuk bilir bir hayli arka
daşlarımız vardır; eğer bendeniz kanuna muhalif 
olarak söz söylersem, arkadaşlarımdan sözümün tas
hih olunmasını rica ediyorum.. Bir kere malumunuz
dur ki, dava olunan şeyin malûm olması, yani meç
hul olmaması lâzım dır. («Burası mahkeme değil» 
sedaları) 

TRAYAN NALİ EFENDİ (Manastır) — Burada 
ilâm çıkaracak değiliz. 

MEHMET TEVFİK EFENDİ (Malatya) — De
min burasının mahkeme olmadığını söylemiştim. 
Şimdi ben sizin itikadınız üzerine mahkeme farze-
diyorum. Onun için böyle söylüyorum. Bir kere bu
rasını mahkeme itibar etmiş olsak, dava dediğin müd-
değbih malûm olmalıdır. Ben sizden şöyle şeyler 
dava ediyorum, zira bana böyle diyorlar, bunu bizim 
Mecellemiz, Kanun-u Medeniyyetimiz reddediyor; 
şeriatımız da reddediyor. 

MEHMET ŞAHİN BEY (Çamlık) — Meçhulün 
hibesi caiz değildir. 

MEHMET TEVFİK EFENDİ (Malatya) — Bu 
odanın içindeki takımı sana hibe ettim deyince onun 
içinden istediğini alır, istemediğini almaz. Binaena
leyh, bu davayı meydana atanlar da zannederim 
Mecelleyi mütalaa buyurmamış ve Mecliste bu işin 
müzakeresini cevaz görenler de zannederim Meclis
le Mahkemenin beynini fark etmiyorlar. 

Ahmet Rıza Beyefendiye bu gibi isnadatta bu
lunanlar kendisinin meziyetini demek oluyor ki an
lamamışlar, işitmemişler. Bu meselenin bu Meclise 
hiç taallûku olmadığı gibi, arkadaşım Abduliah Az
mi Efendi, Sadrazam Paşa bunu tahkik etsin de
diler. Bunda bizzat davacı vaktin Padişahıdır. 

Çünkü mülk ona mütealliktir. Binaenaleyh, mü
zakereye hitam verilerek meselenin kapatılmasını tek
lif ederim, hem şeriat namına. («Olmaz» sadaları) 

CEMİL EFENDİ (Müntefek) — Efendim, bu 
meselede bir muir, bir de müstair var. Muir, Zat-ı 
Akdes-i Hazret-i Hilafetpenahi ve müştair ise Ah
met Rıza Beyefendi Hazretleridir. Şimdi muir, eşya 
kendilerine iade edildiği vakit, filan eşya eksiktir di
ye buyurmuyorlar. Müstair dahi, bu kadar eşyayı iade 
ediyor ve noksan var mı, yok mu, kimse kendisine 
sormuyor. 

Şimdi biz bu işe müdahale edip ne selahiyetle mü
zakere ediyoruz? Şimdi biz ne muiriz ve ne de müs-
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tairiz. Hangi selahiyetle bunu nazar-ı dikkate alıyo
ruz? Mal sahibi, yani muir hazırdır, müstair, yani 
Ahmet Rıza Beyin de ahval-i sabıkası bütün Os
manlılarca malûmdur ve gayet nezih bir zat olduğu 
bizce tahakkuk etmiştir. 

Şimdi böyle bir zat hakkında böyle malayani 
lâyık olmayan sözleri gıyabında sarfetmek hiç müna
sip değildir ve muvafık görmem. 

ABDULLAH SAİP BEY (Basra) — Bu mesele
nin gerek bu Meclisle ve gerek dedikleri Hazine-i 
Hassada görülmesi ikinci derecede kalıyor. Feyzi 
Beyin beyanat ve ifadat-ı kat'iyyesinde bu mesele
de behemehal bir sû-iistimalin vaki olduğu gösteri
liyor ve hatta yine Feyzi Bey diyorlar ki, Ahmet Rı
za Beyin evinde yemek yiyenler bunu bilhassa gör
müşlerdir. 

Demek oluyor ki, bu bir beyanat-ı kat'iyye ve 
sarihadır. Sonra Hakkı Bey diyorlar ki, bu mesele 
Hanedana aittir. Peki, mademki Hanedana aittir, o 
halde hukuk-u umumiyyedendir. Hukuk-u umu-
miyye mesailinin her halde burada hallolunması ik
tiza eder. 

Binaenaleyh, bu iş kesb-i kat'iyyet etmek için ka-
patılmayarak güzelce tetkik edilmelidir, ve efkâr-ı 
umumiyye de bunu anlamalıdır. Bunda bir sû-iisti
mal var mıdır, yok mudur, tebeyyün etmelidir. 

MUSTAFA ZEKİ EFENDİ (Bolu) — Efendi
ler, Ahmet Rıza Beyefendiye teslim edilen saray, 
kimin tarafından teslim olunmuştur? Hazine-i Has
sa tarafından teslim olunmuştur. 

Kezahk içinin teşyası da Hazine-i Hassa tara
fından teslim olunmuştur. Sonra teslim ve tesellüm 
kaidesine riayeten sebt-i defter edilmiş ve Hazine-i 
Hassa buna binaen, alınmış bir eşya yoktur diyor. 
Eğer aşırılmış bir eşya varsa, Hazine-i Hassanın bu
nu kendisi tazmin etmek iktiza eder. 

Tabiî Ahmet Rıza Beyden de talep eder. Bunda 
velev böyle bir şey olsa dahi alan ile satan razı ol
duğundan kat'iyyen Meclis-i Âliyle münasebeti yok
tur. 

ABDULLAH SAİP BEY (Basra) — Hanedana 
ait bir şeydir. Onun için hukuk-u umumiyyedendir. 

MUSTAFA ZEKİ BEY (Bolu) — Ben Ahmet 
Rıza Beyin konağına gitmedim. Ahmet Rıza Bey, 
Meclisr-i Mebusan Riyasetinden yedi bin lira maaş 
almıştır. Dairesinde acaba bin liralık, iki bin liralık 
bir eşyası bulunursa çok mudur? Diğer bin lirasını 
da, iki bin lirasını da Zat-ı Şahane vermiştir. O zatın 
bugün beş bin liralık eşyası da olsa çok değildir. Bu 

muamelenin o Zata karşı yapılması yazıktır, teessüf 
ederim. 

EMANUEL EMANUELİDİ EFENDİ (İzmir) — 
Tasdik ederim ki, Ahmet Rıza Beyefendi Hazretleri
nin namı cümlemizce muhteremdir. O Zat-ı Muh
teremin ismi Tarih-i Osmanide ve hususiyle Tarih-i 
Meşrutiyyette mevkii pek parlaktır. İşte alileri muh
terem olduğundan dolayı yine öyle pak kalmamasını 
arzu ediyorum ve haklarında vaki olan isnadatm 
reddedilmesi fikrindeyim. 

ESAT PAŞA (Draç) — İsnat değil, vukua gel
miş bir haldir. 

EMANUEL EMANUELİDİ EFENDİ (İzmir) — 
Bendeniz arzu ederim ki, bu isnadatta bulunan

lar badettetkikat gelsinler, şüphelerinin nabemahal 
olduğunu ve Ahmet Rıza Beyefendi Hazretlerine is
nat edilecek hiçbir şey olmadığını kendileri de tas
dik etsinler ve zannederim ki, Meclis-i Âli de bu 
fikre iştirak edecektir. 

Ahmet Rıza Beyin muhterem olan namı bize 
pâk olarak iade edilmelidir. Onun için bu işin He
yet-i İdarece tetkik edilerek netice-i tetkikatın He
yet-i Celileye bildirilmesini teklif ederim. 

ESAT PAŞA (Draç) • — Biz de onu istiyoruz. 
Bir heyet teşkil olunsun da, tetkik etsinler. («Kâfi, 
kâfi» sadaları) 

ARTAS YORGAKİ EFENDİ (Selanik) —Ben
denize kalırsa, bu hususta Meclisçe tetkikat icrasına 
mahal yoktur. Esat Paşa Hazretlerinin takriri Mec
lis-i Mebusan Riyasetine tahsis olunmak üzere ta-
raf-ı Eşref-i Padişahiden ihsan olunan eşyadan bir 
kısmı Ahmet Rıza Beyefendi tarafından alınarak ye
ni Heyet-i Riyasete tevdi edilmediğinden ibaret idi. 

Reisimiz Halil Beyefendinin verdiği izahata göre 
işbu merkezde değildr. Bu eşyayı Ahmet Rıza Beye 
tevdi eden Hazine-i Hassa İdaresi, yine Ahmet Rıza 
Bey tarafından iade olunan eşyayı kabul eder. Bun
dan fazla eşya olup olmadığı bizce tetkik olunacak 
bir mesele değildir. Çünkü evvelce bize teslim edil
memiş ve vaktiyle bir zabıt varakası yapılmamış idi. 
Bu defa vuku bulan teslimde eşyanın neden ibaret ol
duğu gösterilmiştir. Binaenaleyh, bizce bu eşya ha
ricinde başka eşya olup olmadığına dair elimizde 
bir şey yoktur. Onun için bu bapta verilen izahatın 
kâfi görülerek ruznameye geçilmesini teklif ederim. 

SEZAİ BEY (Cebelibereket) — Riyasete tahsis 
edilen konağa saraydan tefrik edilen eşyanın Hazi
ne-i Hassada defteri mevcuttur. Bendeniz konakla 
eşyayı tefrik etmek istiyorum. Konak doğrudan doğ-
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rüya Padişaha aittir; fakat eşya Hazine-i Hassanın
dır. Eşya miktarının zayi olmaması ve zayi olanla
rın noksanının ikmal edilmesi için Hazine-i Hassaca 
defter tutulmaktadır. Binaenaleyh, eşya, konak gibi 
doğrudan doğruya Zat-ı Akdes-i Hazret-i Hilafetpe-
nahiye ait bir şey değildir, Riyasete verilmiş hibe 
edilmiş şeylerdir. 

AHMET MÜFİT BEY (İzmit) Hibe değil, 
iaredir. 

SEZAİ BEY (Devamla) — Müsaade buyurun. 
Demirbaş eşya deniliyor. Bunlar iare olunamaz, ora
da duracaktır. Bu, Hazine-i Hassanın tuttuğu def
terde, saraydaki eşyanın zayi olmaması ve kırılan
ların ikmali içindir. Binaenaleyh, arkadaşlardan ba
zıları diyorlar ki, bu eşya arasında pek çok mik
tarı zayi olmuştur, miktarını da pek çok gösteri
yorlar, sekiz - on bin lira diyorlar. Eldeki defteri 
mevcut eşya ile karşılaştırmak, aradaki ziyaın mik
tarını tamamen tavzih edecektir. 

Meclisin bunun ile meşgul olması bahsine gelince: 
Vakıa esas itibariyle Meclisin bu iş ile meşgul ol
maması icap eder. Fakat tevatür derecesinde olduğu 
bazı rüfeka tarafından beyan edilen birtakım esba
ba müstenit olduğu beyan edilen bu şey doğru bir 
iş değildir. Esasen arzettiğim gibi, eşya saraya mah
sustur. Binaenaleyh, buna biz bakamayız, bu, bi
zim vazifemiz haricindedir demek ve bunu haliyle 
bırakmak doğru değildir. 

ALİ İLMİ BEY (Kozan) — Efendim, bu bah
sin burada açılmasından dolayı, rüfeka-yı muhtere-
memizden bazıları Ahmet Rıza Beyefendinin şahsiy-
yet-i muhteremesine karşı adeta bir hürmetsizlik iz
har olunuyor zannediliyor. Çünkü biz bu meseleyi 
tahkik etmekle ve şu suretle meseleyi inkişafa uğ
ratmakla Ahmet Rıza Beyi bu isnattan tanzih ede
rek ahval-i umumiyyede hâsıl olan vehim ve zannı 
izale ile onun hakkındaki hürmetkârhğımızı daha 
ziyade izhar etmiş olacağız. 

Binaenaleyh, şu muhtelif mebahisin cereyanı üze
rine şu meselenin tavazzuhunu arzu ediyorum. He
yet-i Aliyyeniz vesait-i münasibe ile bu işi tah
kik ederek Ahmet Rıza Beyi öyle bir şaibe-i zan-
dan kurtarmak suretiyle kendisine karşı hürmetkâr-
lığını enzar-ı umumiyyede göstersin. 

AHMET MAHİR EFENDİ (Kastamonu) — 
Hürmetsizlik, istimal olunan tabirlerden dolayıdır 
azizim. 

AHMET HAMDİ EFENDİ (Bursa) — Reis Be
yin ifadesine nazaran Ahmet Rıza Beyefendi Hazret
lerinin konaktan almış olduğu eşyayı ba-İrade-i Se-

niyye almış olduğu anlaşılıyor. Bu eşya, Hazret-i 
Padişahın kendi malıdır, kendi malı ise, istediği gibi, 
istediği şeyi, istediği zata verebilir veyahut Makam-ı 
Saltanatın malıdır, hukuk-u umumiyyeden deniliyor. 
Bu da yine Zat-ı Hazret-i Padişahinin iradesiyle ve
rilir. Zat-ı Hazret-i Padişahi ise mukaddes ve gayr-i 
mesuldür. 

Şimdi, Meclis, bu babda Zat-ı Hazret-i Padişahi-
yi mesul etmeden başka yapacağı hiçbir iş yoktur. 
Bu Meclis, Zat-ı Hazret-i Padişahiyi mesul etmeye 
muktedir midir? («Hayır» sadaları) O halde bunu 
burada mevzuubahs etmeye lüzum yok. Eğer Ma
kam-ı Saltanatın eşyasından ise arasın, istirdadı lâ
zım geliyorsa istirdat etsin. 

Zaten Hükümetin de hakkı değildir. Bu, ba-İra-
de-i Seniyye verilmiş bir şeydir. Burada İrade-i 
Seniyyeyi dinlemeyecek arkadaş hatırlamıyorum. 
Esat Paşa Hazretlerinden sual ediyorum, tedbir ne
dir? Ne suretle olursa, ne için müşkül vaziyette böy
le müşkül zamanda böyle bir meseleyi buraya geti
rip efkâr-ı umumiyyeyi tağlit ediyorlar? 

ESAT PAŞA (Draç) — Ben bu takriri vereli 
yirmi gündür. Ben böyle bir zamanda mev/.ııııbahs 
olmasını istemeyecektim. 

AHMET EFENDİ (Bursa) — Şimdi tedbir ne
dir, gelin söyleyiniz. 

ESAT PAŞA (Draç) — İşte söyledik ya. Almış 
olduğu eşyayı istirdat etmeli. 

AHMET HAMDİ EFENDİ (Bursa) — Halifeyi 
bugün mesul edebilecek misiniz? 

MEHMET ŞAFIİN BEY (Çamlık) — Canım, Pa
dişahı kim mesul edebilir? 

ESAT PAŞA (Draç) — Ba-İrade-i Seniyye alın
mış bir şeye diyeceğimiz yoktur. Halbuki İrade-i Se
niyye yoktur. 

HASAN EFENDİ (Bursa) — Eğer öyle bir şey 
yok ise Reis Bey temizlesin. 

ESAT PAŞA (Draç) - Mademki Abdülhamit 
vermiştir, Zat-ı Şahane de, ben de iki oda eşyası 
veririm demiştir. 

HALİL BEY (Menteşe) — Efendim, Esat Paşa 
Hazretleri ifadelerinde, Ahmet Rıza Beyefendiye 
tezkere yazılmış buyurdular. Ahmet Rıza Bey hiddet 
etmiş, şöyle yapmış, böyle yapmış dediler. Bir defa 
bizim tarafımızdan Ahmet Rıza Beye hiçbir tezkere 
yazılmamıştır. Zaten mahal yoktur. Verdiğim iza
hat, zannederim bu hususta tezkereye mahal olma
dığına kâfidir. Çünkü bu saray evvelce Meclis-i Me-
busanın Heyeti İdaresi tarafından eşyası sebt-i def-

TBMM KUTUPHANESI



Meclisi Mebusan t : 39 11 Temmuz 1328 (1912) C : İ 

ter edilmek suretiyle Meclis-i Mebusan Reisi olan 
Zat-ı Şerife teslim edilmemiş, yalnız Hazine-i Has
sada, her sarayın olduğu gibi, bu sarayın da eşya
ları sebt-i defter edilmiş olduğu halde mevcuttur. 

Halbuki bizde yok. Meclis-i Mebusan da şimdi
ye kadar Hazine-i Hassa ile Ahmet Rıza Bey ara
sında tahaddüs eden bu teslim - tesellüm muamelesine 
vaz-ı yed etmedi. Bundan dolayı da Ahmet Rıza 
Beye hiçbir tezkere yazılmamıştır. 

ESAT PAŞA (Draç) — Mükâleme de vuku bul
madı mı? 

HALİL BEY (Devamla) — Müsaade buyurun, 
rica ederim. Abdülhamit tarafından ihsan edilmiş, 
Zat-ı Hazret-i Padişahi tarafından ihsan edilmemiş. 

ESAT PAŞA (Draç) — Yok, Padişah da kabul 
etti dedim, tashih buyurunuz. 

HALİL BEY (Menteşe) — Bendenizin bildiğim, 
Padişahımız Efendimiz Hazretleri kendi keselerin
den birtakım eşya almışlar, Ahmet Rıza Beye ver
mişler. Demin de söylediğim gibi, iki veya üç oda eş
yası olacak, kat'î bir şey söyleyemeyeceğim. Kendi 
kise-i Hümayunlarından ihsan etmek suretiyle iki 
veyahut üç oda döşemişler ve bunun böyle olduğu
nu kat'iyyen biliyorum ve binaenaleyh, bu iki - üç 
oda eşyanın Abdülhamit ihsaniyle hiç münasebeti 
yoktur. 

Sonra, Hafız Ahmet Efendi dediler ki, bu eşya, 
Hazret-i Padişahi tarafından Ahmet Rıza Beye ih
san edilmiştir. Bendeniz tasrih etmek mecburiyetin
deyim. Evvelki ifademde dediğim gibi iki veya. üç 
oda eşyasının bedeli kise-i Hümayundan tesviye edi
lerek Ahmet Rıza Beye ihsan edilmiş ve sonra de
dim ki, bize Başkâtip tarafından bu İrade-i Seniyye 
sureti gösterildi. Onda bu odaların eşyası Ahmet Rıza 
Beye ihsan edilmiş olduğu ve istimal ile helak olan 
kısmı da tayyedilmesi İrade-i Seniyye icabından 
olduğu söyleniyordu. Bendeniz de yalnız bu kâğı
dı okudum ve almadım. Dedim ki, yine biz eski 
teklifimizde İsrar ediyoruz. 

Mademki bu İrade-i Seniyye bu suretle şeref - taal
lûk etmiş, İrade-i Seniyye mucibince Ahmet Rızâ 
Beyle olan hesabı tesviye ediniz ve ne vakit bize 
sarayı tealim edecek isteniz, o vakit İdare Memur
ları gitsinler, oda oda sebt-i defter ederek tesellüm 
etsinler. 

Birkaç gün evvel arkadaşlarınız gittiler, mevcut 
eşyayı sebt-i defter ettiler. Bu eşyayı zaten Meclis-i 
Mebusan sebt-i defter ederek evvelce tesellüm et
mediği için bu eşyanın mikdar-ı hakikisi ve nok-

j san kalan ve götürülmüş denilen eşya hakkında bi
zim malûmatımız yoktur ve olamazdı da. 

j J 

j Mesele bundan ibarettir. 
ESAT PAŞA (Draç) — Sofra hakkındaki malû-

] matınızı lütfeder misiniz? 
HALİL BEY (Devamla) — Benim kat'î surette 

ne sofra takımı hakkında ve ne de başka bir şeyden 
malûmatım yoktur diyorum. 

ESAT PAŞA (Draç) — Rivayette neden ibaret 
olduğunu beyan edin. 

HALİL BEY (Devamla) — Rivayeti sizden işit
tim. 

ESAT PAŞA (Draç) — Rica ederim, yalnız ben
den mi işittiniz? 

HALİL BEY (Devamla) — Sizden yahut Ah
met'ten, Hasan'dan işittim, kat'î surette bir şey bil
diğim yok. 

H. NAZIM BEY (Siirt) — Rica ederim, rivayet 
kabilinden olan şeyler bu kürsüde söylenebilir mi? 

HACI MUSTAFA EFENDİ (Ankara) — Şimdi, 
zat-ı âliniz buyurduğunuza nazaran, bütün sarayla
rın odasının eşyası fersude olduğu vakittte nasıl de
ğiştirilirse, reviş-i halden de burada böyle olduğu 
anlaşılır. Burada Ahmet Rıza Beyin şahsına veril
mediği gibi bir şey şemmolunmuyor. Onun için, ben 
zannediyorum ki, burada bir yanlışlık mı var, bir 
kasıt mı var izah edin? 

HALİL BEY (Devamla) — Efendim, Başkitabet 
tarafından İradenin suretini irae ettiler dedim ve bi
naenaleyh, emr-i İradenin Başkâtip tarafından tebliğ 
edilen suretinde bu iki, üç odanın eşyası taraf-ı Şa
hanemden ihsan edilmiştir deniliyor. 

İSMAİL CANPOLAT BEY (İzmit) — Hazine-i 
Hassa memurları da onu söylüyorlar. 

ESAT PAŞA (Draç) — Bir şey sorabilir miyim? 
Bu Saray ne vakit Riyasete verildi, Abdülhamit za
manında mı, yoksa Zat-ı Hazreti Padişahi zamanın
da mı? 

HALİL BEY (Devamla) — Bilmem. 

ESAT PAŞA (Draç) — Nasıl bilmezsiniz, mak-
sad-ı acizanem, bu saray, iki defa tefriş edilmiştir, 
hem Hakan-ı sabık zamanında ve hem de Zat-ı 
Hazret-i Padişahi zamanında tefriş edilmiştir. Yıl-
dız'dan alınan birçok eşyalar var. Daha ziyade şey 
edecek olursam, bir kısmı Ahmet Rıza Beye gön
derildi, diğer kısmı Halit Ziya Beye gönderildi. Bu 
eşya meydanda yoktur, ne sebt-i defteri var, ne bir 
şeyi var. 

Benim, Ahmet Rıza Beyden, ne alacağım var 
ve ne de vereceğim var; fakat ne de milletin malı 
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şuraya buraya gitsin. Zat-ı Şahane ile millet arasın
da ayrı gayrı yoktur. 

HALİL BEY (Menteşe) — Esat Paşa Hazretleri 
bir sual soruyorlar. «Bu saray Abdülhamit tarafın
dan, mı, Sultan Reşat Efendimiz tarafından mı ih
san edildi?» diyorlar. Bendeniz kat'î surette söylüyo
rum ki, Ahmet Rıza Bey, Abdülhamit zamanında 
mı, yoksa Zat-ı Hazrec-i Padişahi zamanında mı ora
ya geçtiğini kat'iyyen bilmiyorum. Bunu tayin ede
mem. 

Bunun tayininden ne çıkacak. Eğer kat'î surette 
Abdülhamit zamanında verilmiş ve döşenmiş ise, ben
denize bu sualin suret-i tevcihi garibime gidiyor ve 
diyorum ki, Ahmet Rıza Beyin, Efendimiz zama
nında mı, veyahut Abdülhamit zamanında mı, oraya 
geçtiği hakkında kat'iyyen malûmatım yoktur. 

Binaenaleyh, bendeniz bildiğim şeyler hakkında 
izahat verdim. Binaenaleyh, şimdi Heyet-i Aiiyye ar
kadaşlarınızdan bulunan Heyeti İdare tarafından 
tahkik edilerek malûmat verilsin diyor. Mesele bu 
kadar mevzubahis olmuş iken, Heyet-i İdare, tabiî, 
kendi itimatlarını haiz arkadaşlardan mürekkeptir, 
tahkik ederler, neticeyi de bildirirler. 

REİS — Efendiler, müzakerenin kifayetine dair 
bir takrir aldım. Nizamname-i Dahilî mucibince bu 
takriri re'ye koymaya mecburum. Binaenaleyh, şim
di Meclis-i Muhtercmenizden soruyorum; müzakere
nin kifayetine karar veriyor musunuz? («Veriyoruz» 
sadaları) Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsınlar. 
(Eller kalkar) Efendiler, müzakerenin kifayeti ek
seriyetle karargir oldu. Diğer bazı takrirler var. 

c r v v i T D E V fi^™,r\ t > D „ , , *.„ı,_:_:™ , 
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ve takrir münasebetiyle bir - iki söz söylemek isti
yorum. 

REİS —• Efendiler, bu mesele hakkında refikle
rimiz tarafından takrirler verilmiştir. Kâtip beyler 
okuyacaklardır. 

Her ne kadar meselenin Meclise taallûku yoksa 
da, mademki her nasılsa bir kere mevzuubahs ol
muş, keyfiyyet tamamen tavazzuh etmek için neti-
ce-i tahkikatı Meclise arz etmek üzere meselenin tet
kiki Meclis Heyet-i İdaresine havalesine karar ve
rilmesini teklif ederim. 

İzmir Mebusu 
Seyyit 

SÜREYYA BEY (Berat) - Biz daha evvel ver
dik, hiç değilse bunda olsun sıraya riayet olunsun. 

Meclis-i Mebusan Riyaset-i Celilesine 
Meclis-i Mebusan Riyasetine Taraf-ı Padişahi-

den tahsis edilen haneden kaybolan eşyanın Meclis-i 

Mebusan Âzası tarafından mevzuubahs edilmesi hu
kuk nokta-i nazarından caiz olmadığından, müzakere 
haksızlıktır. Eğer hakikaten" bir şey kaybolmuş ise 
Hazine-i Flassaca aranılması lâzım gelir idi. Binaena
leyh, bu hususa dair müzakerenin kifayetini ve ruz-
name-i müzakereye geçilmesini teklif ederim. 

Yemen Mebusu 
Es-Seyyid Ahmet El-Kebsi 

Meclis-i Mebusan Riyaset-i Celilesine 
Mevzuubahs mesele hakkında Reis-i Meclis Ha

lil Beyefendinin verdiği izahatı kâfi görerek, ruzna-
me-i müzakereye geçilmesini teklif ederim. 

İstanbul Mebusu 
Artas 

Meclis-i Mebusan Riyaseti Celilesine 
Riyasete mahsus Saray eşyası hakkında tahkika

tın icrasına tâyin-i esami ile rey verilmesini teklif ey
leriz. 

Berat Mebusu Basra Mebusu 
Süreyya Abdullah 

Berat Mebusu Elbasan Mebusu 
Sami ŞeVket 

Adana Mebusu Draç Mebusu 
Eaik Esat 

Çamlık Mebusu Kayseri Mebusu 
Şahin Galip 

Sivas Mebusu Midilli Mebusu 
Doktor Paşan Dimitraki Sava 

Yanya Mebusu Yanya Mebusu 
Surla Kingo 

Ergiri Mebusu Kudüs Mebusu 
Dimitri Arif 

Sakız Mebusu 
lötyako 

Rîyaset-i Celiıleye 
Esat Paşa tarafından verilen takrir üzerine, Mec

lisçe bir heyet-i müntahabe teşkiıliyle tahkikat ifası
nı teklif ederiz. 

Berat Mebusu 
Süreyya 

Elbasan Mebusu 
Şevket 

Adana Mebusu 
Faik 

Basra Mebusu 
Abdullah 

Berat Mebusu 
ISami 

Midilli Mebusu 
Dimi'traki: 

Sakız Mebusu 
Apotyako 

— 425 — 

TBMM KUTUPHANESI



Meclisi Mebusan 1: 39 11 Temmuz 1328 (1912) C : 1 

Meclis-i Mebusan Riyaset-i Celîlesine 
Zât-ı Akdes-i Hazret-i Pâdişâhı, esasen, mahut 

konak ve eşyanın sahibi olup, dilediği gibi ihsan bu
yurmakta muhtar olduktan mâdâ, noksanını arayıp 
aramamakta dahi tamamiyle muhtar bulundukların
dan, keyfiyetin Meclisçe hâriç ez vazife addedilerek 
ruzname-i. müzakerata geçilmesini teklif ederim. 

11 Temmuz, sene 1328 
Çorum Mebusu 

Ali' Osman 
SEYYİT REY (İzmir) — Reis Beyefendi, takrir 

hakkında bir söz söyleyeceğim. Şimdi, mesele, ma-
hiyyet itibariyle bu Meclisin selâhiyeti haricindedir. 
Şahsa ait keyfiyet olmak itibariyle bu Meclise hiç 
taallûku yoktur. Meclis-i Mebusanın sabık Reisi ol
mak hasabiyle, bu meselenin, Esat Paşa, Meclis-i 
Mebusana taallûku var zanniyle bu takriri vermiş. 
Her nasılsa bir kere mevzuubâhs oldu. Şimdi bu me
selenin bütün bütün cereyan eden şu müzakere ne
ticesinde tavazzuh etmeden kapanmasını bendeniz 
Ahmet Rıza Beyin hesabına kabul etmek istemem. 

Çünkü bu mesele doğrudan doğruya Rıza Beyin 
şahsına ve namusuna müteallik bir meseledir. Mec
lis-i Mebusana hiç taallûku yoktur; fakat o zâtın bu
gün şu kürsüye gelip de, kendini müdafaa etmek 
hakkı yoktur. Çünkü Mebus değildir. Vükelâdan bir 
Zât değildir. Mesele, muamelât-ı resmiyye-i Devle
te ait değildir. Şu halde, o zâtı, şahsına ait bir me
seleden nâşî Meclis-i Mebusana celbedip, bu babda 
müdafaatını dermeyan etmedikçe, hakkında hüküm 
vermek doğru değildir. 

ALİ GALİP BEY (Kayseri) — Matbuat ile mü
dafaa edebilir. 

SEYYİT BEY (Devamla) — Burası Matbuat 
idaresi değildir. Burada, Meclis-i Mebusan kürsü
sünde bahsolunmuş bir meseledir. . Matbuat, Mec-
lis-ı Mebusanı tenvir etmez. Meclis-i Mebusan mat
buatı ve efkâr-ı umûmiyyeyi tenvir eder. Binaena
leyh, bunun için bir çare düşünmek lâzımdır. Bazı 
'takrirlerde Meclisçe bir heyet-i tahkikiyye teşkil edi
lerek, işin tetkik olunması teklif ediliyor. Bendeniz 
bunu da münasip görmem. Bir kere bunun, ne Ni-
zamname-i Dahilî ve ne de Kanun-u Esâsiye teva
fuk eder ciheti yoktur. 

Bir kere Meclise taallûku olmayan muamelât-ı 
Devletten mâdûd olmayan bir şey için Meclis nasıl 
Heyet-i Tahkikiyye teşkil eder? Bu mesele, doğru
dan doğruya Zât-ı Hazret-i Pâdişâh? ile sabık Mec
lis-i Mebusan Reisi Ahmet Rıza Bey arasında olmuş 
bir meseledir. 

Bugün Zât-ı Hazret-i Pâdişâhı, «ben bunları ta
mamen kendisine bahşettim» dese, buna kim karı
şır? Bir adamın kendi malını başkasına hibe etmesine 
biz tariz mi edeceğiz? Binaenaleyh, bu babda yapı
lacak muamele, esasen Meclise hiç tallûku olmamak 
hasabiyle bu takriri hiç dinlememekti. Dinlenmiş, 
mevzuubâhs olmuş, binaenaleyh, şu suretle kapan
ması Ahmet Rıza Beyin namusu hakkında söyleni
len sözler kendisi tarafından da müdafaa edilemeye
ceği cihetle, mukabelesiz ve kendisi taht-ı töhmette 
olarak kapatılmış olacaktır. 

Bendeniz düşündüm, Meclis Heyet-i idaresine 
bu iş havale olunur. Heyet-i İdarece tetkikat-ı lâzi-
me icra edilir. Ahmet Rıza Bey de, Heyet-i İdareye 
celbedlllr, gelir kendi müdafaatını dermeyan eder. 
İfadesi alınır. Heyet-i İdare, Hazîne-i Hâssa ile de 
tahriren muhabere eder. Hazîne-i Hâssanın cevabı
nı alır. Bu suretle Heyet-i İdarece keyfiyet tetkik 
olunur. Heyet-i İdare keyfiyeti tetkik ettikten sonra 
netice.-i tetkikatı, mesele de burada mevzubahis ol
duğu itibariyle, tenvîr-i hakikat zrmmında Meclise 
de arz eder. 

ABDURRAHMAN BEY (Şam) — Maksat, ten
vîr-i hakikattir. 

SEYYİT BEY (Devamla) — Bunu münasip gör
düm. Bu suretle bir tahrir verdim. Eğer kabul buyu-
rulursa, mesele bu suretle hâlledilir ve Ahmet Rıza 
Bey tarafından da söylenecek oiursa söylenir. Ef-
kâr-ı umûmiyye de tenevvür ve tavazzuh eder. 

SÜREYYA BEY (Berat) — Ben, zannettim ki, 
bu, taraf-ı Şahaneden Meclis Riyasetine mahsus ol
mak üzere vâki olmuş bir hibedir. 

SEYYİT BEY (İzmir) — Bunu bizzat Zât-ı Haz-
reti Pâdişâhîden duydunuz mu? 

SÜREYYA BEY (Berat) — Herkesin bildiği bir 
şey. Binaenaleyh, faraza tesellüm" ile de bu sübut 
buldu. Ahmet Rıza Bey o konakta Meclis Reisi sıfa
tıyla ikamet buyurmuşlardır ve o Riyaset kendisin
den münfek olduğu gibi, o haneyi de terketmiştir. 
Binaenaleyh, devir ve teslim olunmuş; bu, Meclise 
ait bir meseledir ve bu meselenin Meclisten müte
şekkil bir heyet tarafından tetkik olunmasını teklif 
ediyorum. Teslim ve tesellüm bunun ispatıdır. 

ESAT PAŞA (Draç) — Zaten evvelce Riyaset de 
bunu kabul etmiş, bunu Heyet-i İdareye göndermiş
tir. 

SÜREYYA BEY (Berat) — Teslim ve tesellüm 
bunun ispatıdır, bu kâfidir. 
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SEYYİT BEY (İzmir) - Müsaade buyurun 
efendim. Bir defa, ortada konak meselesi var, bir de 
eşya meselesi var. Bunlar başka başka meselelerdir. 
Konak babşolunmuyor, İhsan olunmuyor. Konak 
yine bugün Meclis-i Mebusan Reisi olan zât kim ise 
ona tevdi olunuyor. Ahmet Rıza Beye konak veril
miş ve konağı almış, gitmiş olmuyor. Mesele bu 
konağın içinde bulunan eşyadır. 

SÜREYYA BEY (Berat) — Konak, emval-i gay-
rimerikuledendir. Gayrimenkuieyi kaldırmak müm
kün değildir. O da mümkün orsaydı bilmem ne olur
du... 

SEYYİT BEY (İzmir) — Süreyya Beyefendi, ben
deniz şunu bilirim ki, Ahmet Rıza Bey gayet ciddiy-
yeti ve namusuyla maruf ve meşhurdur. 

SÜREYYA BEY (Berat) — Bilmem. 
SEYYİT BEY (Devamla) — Kendisi bugün yal

nız Osmanlıların değil, namus ve ciddiyeti, ecanibin 
ve herkesin lisanında zebanded olmuş bir adamdır. 
Mazisi herkesçe malumdur ve lekelenmiş değildir. 
(Alkış) 

Mazisi lekelenmemiş bir adam hakkında şimdiden 
bu suretle hakikati bilmeyerek, meçhul üzerine hük-
medercesine Ahmet Rıza Bey hakkında, böyle na
musu pek kıymettar olan bir zat hakkında bu gibi 
isnadatı, doğrusu, nabemahal görüyorum. 

SÜREYYA BEY (Berat) — Fakat Beyefendi, asıl 
zatıalinizin onu böyle iltizamınız lekedar eder, tahki
kat icra edilsin. 

ESAT PAŞA (Draç) — İsnadat cihetini katiyyen 
size reddederim. Bu, vaki olmuş bir şeydir, hatta bu 
meseleden dolayı siz de müteessirsiniz. 

SEYYİT BEY (Devamla) — Gürültü etme, ne 
dediğini anlamıyorum. Sonra, ne soracaksan sükûnet
le sorarsın, ben de cevap veririm. Gürültü esnasında 
ne söylediğinizi işitmiyorum, sözüm bitsin. Ondan 
sonra, ne soracaksanız sorarsınız. 

Eğer mesele namusa taalluk eder bir mesele ol
masaydı, esasen böyle bir takrir de vermezdim. İşin 
esasen Meclise taalluku olmaması hasebiyle kendi fik
rime göre reddini talep ederdim. Fakat bugün mese
le namusa taalluk etmiş bir mesele olduğu için hila
fı kanun olduğu halde bile şu yapacağımız tahkikat, 
ne Nizamnamei Dahilimize ve ne de Kanunu Esasi
mize tevafuk etmediği halde, bahsedilmiş olmak ve 
bir şahsın namusuna taalluk etmiş olmak münasebe
tiyle bir tahkikat yapılsın diyorum; fakat bu tahki
katı kanuna bütün bütün açık ve muhalif bir tarzda 
yapmayalım. 

Bizim Meclisin Heyeti İdaresi var, bir tahkikat ic
ra etsin, gerek Ahmet Rıza Beyden malumat alsın, 
gerek Hazinei Hassadan tahriren sorsun, onlarla gö
rüşsün, kendi neticei tahkikatını tahriren Meclisi Me-
busana arz etsin. Bu suretle mesele tavazzuh eylesin. 
Eğer yine mesele tavazzuh etmezse o vakit neticei 
tahkikatta, bittabi, yine itirazatınızı dermeyan eder
siniz. 

SÜREYYA BEY (Berat) — Efendim, bir sual so
racağım. Diyorsunuz ki, mademki bu şahsî mesele
dir, o halde, Heyeti İdarenin buna müdahale etme
sine neden lüzum görüyorsunuz? Demek ki, millete 
ait bir vazife olduğunu takdir buyurarak, Heyeti İda
reyi teşrik ediyorsunuz. 

SEYYİT BEY (İzmir) — öyle değil Süreyya Bey. 
ESAT PAŞA (Draç) — Böyle ihsan olamaz. 
SEYYİT BEY (İzmir) — Neden olmaz? Zatı Haz-

reti Padişahi, kendi malını bir şahsa hibe buyuramaz 
mı? 

ESAT PAŞA (Draç) — Riyaset, şahsı manevidir. 

SEYYİT BEY (Devamla) — Ne malum, Reise 
midir, yoksa Riyasete midir? Mesele orada değil. Ben
deniz hiçbir vakit Ahmet Rıza Beyin Riyasete o ma
kama mahsus olmak üzere tahsis edilen eşyayı kendi 
zatının diyerek bile bile alıp gitmesine ihtimal vere
mem. Buna Ahmet Rıza Bey katiyyen tenezzül et
mez. 

Hulasai kelam efendiler, bu meselenin burada mev-
zuubahs edilmesi itibariyle tavazzuh etmesi lazım ge
lir. Çünkü, bu babda birçok sözler söyleniyor, key
fiyet, böyle kapalı kalırsa mesele tavazzuh ve tenev
vür etmeyecektir. Binaenaleyh, bunu tavzih ve ten
vir etmek lazım gelecek. Bence bu, Nizamnamei Da
hilimize ve Kanunu Esasimize pek muhaliftir. 

Mamafih, muhalif olmakla beraber, Süreyya Beye 
cevaben diyorum ki, Nizamnamemize muhalif ol
makla ve bizim selahiyetimiz haricinde bulunmakla 
beraber, mevzuubahs olmuş ve bir zatın namusuna 
müteallik sözler sebkat etmiş olmak ve bu zatın bu
rada kendisinin hakkı müdafaası olmaması itibariyle 
enzarı umumiyede, efkârı umumiyede hiç olmazsa 
mesele hakkıyla tavazzuh için buna muvafakat edi
yorum. O suretle herkes de meselenin ne olduğunu 
anlar. O adamın da namusuna taalluk etmiş bir ci
het varsa beyhude yere tahtı töhmette kalarak namu
su lekelenmiş olmaz. 

İşte, Meclisin Heyeti İdaresi tarafından tahkikatı 
lazime icra olunur ve neticei tahkikat Meclise arz 
edilir. 
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ALÎ GALtP BEY (Kayseri) — Bu meselede, Ah- ! 
i 

met Rıza Beyefendinin haysiyetlerini muhafaza et
mek için bizzat Meclisin ha}'siyetini ihlal etmiş ola
cağız. Zira, siz buyuruyorsunuz ki, bu mesele Nizam
name! Dahilî ve Kanunu Esasi mucibince burada mü
zakere edilemez. 

SEYYİT BEY (İzmir) — Hulasasını söyleyiniz; 
yani matbuatla tenevvür etsin mi diyorsunuz? 

ALİ GALİP BEY (Kayseri) — Lütuf buyurun 
sual soracağım. 

REİS — Hayır efendim, nutuk irad edemezsiniz, 
muhtasaran söyleyin. 

ALİ GALİP BEY (Devamla) — Soruyorum efen
dim, mademki siz buyuruyorsunuz, Nizamnamei Da
hilimiz mucibince bu mesele bizim selahiyetimiz hari
cindedir ve bunu mevzuubahis etmek hatadır. O hal
de, Ahmet Rıza Beyin haysiyetini vikaye edeceğiz 
diyerek bu hatayı, bir karara raptetmek suretiyle biz
zat Meclis tarafından tekrar irtikab etmek reva mı
dır? 

SEYYİT BEY (İzmir) — Hulasasını söyleyiniz, 
ne demek istiyorsunuz? 

ALİ GALtP BEY (Devamla) — Bu meselenin şu
rada açılması eğer selahiyet ve vazife haricinde ise, 
Ahmet Rıza Beyin ihlali haysiyeti noktai nazarından 
bir ehemmiyet kesbetmiştir. Halbuki, Ahmet Rıza 
Bey, kendi haysiyetini müdafaa etmek iktidarını haiz
dir. («Nerede» sadaları) 

Sahai matbuat küşadedir. Zaten bunun Meclisi
mizce, sizin itikadımzca hiçbir alâkamız yoktur diyor
sunuz. Mademki alâkanız yoktur, bu bahis, hava gibi 
olup geçiyor. Yalnız hariçte haysiyet noktasından bir 
tesir yapıyor. O tesirin izalesi de Ahmet Rıza Beye 
düşer, Meclise düşmez. 

Maahaza, bendeniz, bu itikatta değilim, sırf Mec
lisin haysiyeti hiçbir vakit nakisadar olmaz. Kendi
sine hiç taalluku olmayan bir meseleyi, efkârı umu-
miyeyi tenvir etmek için kendisi vazifedir etmiş olur 
ve bu suretle Mecliste mevzuubahis olmuş olan bir 
mesele neticesiz kalmış olmaz. O halde, bunu Mecli
sin selahiyetine raptetmek gayet kolaydır, gayet man
tıkî sebep vardır. Bunu, doğrudan doğruya Hanedanı 
Saltanatın hukuku aynı zamanda... (Gürültü)ler) 

REİS — İhtar ediyorum, sözünüz yoktur. 
AHMET MAHİR EFENDİ (Kastamonu) — 

Takrirler okunurken sual cevap olur mu efendim? 
Meclisi Mebusan Riyaseti Celilesine 

Ahmet Rıza Beyefendi ile Hazinei Flassa arasın
da cereyan edecek bir meselenin Heyeti İdareye dahi 

havale edilmesi kaidei kanuniyeyi tecavüz demek ol
duğundan, bu meselenin reddini teklif ederim. 

Malatya Mebusu 
Tevfik 

Meclisi Mebusan Riyaseti Celilesine 
Riyasete demirbaş olarak verilen eşya, Hakanı Sa

bıkın sarayındaki eşyadan bittefrik ita olunmuştur. 
Zannederim defteri de Hazinei Hassada mevcut ol
malıdır. Eşya, Ahmet Rıza Beyefendinin ba tezkire 
talebi ve Flüseyin Hilmi Paşa Hazretlerinin Sadaret
lerinde tasvipleri üzerine verilmiştir zannındayım. 
Heyeti İdare, bidayeten bu işi tetkike bed'etmiş iken, 
işi ikmal etmemesi münasip olmazdı. 

Meselenin hukukan halli cihetine gelince, burada 
tetkike mahal olmadığı dermeyan olunuyor ise de, 
eşyanın bir muhaberei resmiye üzerine bilistizan şe
ref sadır olan İradei Sen iyeye istinaden verilmiş olma
sına göre, eşyanın Reisin şahsına mahsus olamaya
cağı tabiidir. Binaenaleyh, Seyyit Beyin teklifi veçhile, 
işin Heyeti İdarece tahkikiyle neticesinin Meclise bil
dirilmesini teklif ederim. 

Cebelibereket Mebusu 
Sezai 

İSMAİL CANBOLAT BEY (İzmit) — Eğer ora
da zikredilen heyetten bizim eski Heyeti İdareyi 
kastediyorlarsa, böyle bir şey yoktur, reddediyorum. 

AHMET MÜFİT BEY (İzmit) — İkiyüzelli tak
rir ökunsa, mademki tayini esami talebini havi onbeş 
imza ile takrir vardır, o takririn bir kere reye konma
sı tabiidir. O, Nizamname iktizasındandır. Onu bir ke
re Makamı Riyaset reye koymalı, ondan sonra diğer 
takrirler reye vaz olunmalıdır. 

REİS — Yok efendim. Bir defa takrirlerin hepsi 
okunur, ondan sonra tayini esami istenilen takrir re
ye konulur. 

Meclisi Mebusan Riyaseti Celilesine 
Fimabad, Meclisin haysiyet ve şerefini ihlal eden 

ve mahalle kavgası dedikodularına benzeyen bu gibi 
münakaşata mahal vermemek ve Meclis için daima 
muhterem olan Reislerin namus ve şereflerini vikaye 
etmek üzere, esasen Riyaset Makamını işgal eden za
tın ikametine tahsis edilen mevzuubahs konağın ve eş
yasının Meclisi İdare memurları marifetiyle teslim ve 
tesellüm edilmesi kaidesinin usul ittihaz edilmesini 
teklif ederim. 

İzmir Mebusu 
Nesim Mazelyah 

REİS — Efendiler, verilen takrirler meyanında 
müşahede buyurulduğu veçhile bir kısmı tahkikatın 
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icrası fikrinde bulunuyor. Diğer kısmı ise, bu Mecli
sin bu işle iştigal etmeyeceğine dair talebi tahkikatı 
muhtevi olan takrirlerden birisi onbeş refikimiz tara
fından verilmiştir. Tayini esami ile reye konulması 
teklifini muhtevidir. 

Bunu reye koyacağım, ancak aynı zamanda Sey-
yit Beyin takririnde dahi tahkikat talep edilmiş oldu
ğundan ve diğer taraftan da Süreyya Bey ve rüfeka-
sı tarafından Meclise verilen takrirde tahkikatın kim
ler tarafından icra olunacağına dair sarahat olmadı
ğından bu iki takriri mecz ederek reye koyacağım. 
Bu takrirleri kabul edenler beyaz verecekler, kabul 
etmeyenler kırmızı verecekler. 

SERVET BEY (Trabzon) — Süreyya Beyin tak
ririnde Meclisçe bir heyeti mühtahabe tarafından ic
rası teklif olunuyor. 

REİS — Onbeş imzayı havi Süreyya Bey ve rü-
fekası tarafından takdim olunan takrir, şudur. 

Meclisi Mebusan Riyaseti Celilesine 
Riyasete mahsus saray eşyası hakkında tahkikat 

icrasının, tayini esami ile reye verilmesini teklif ede
ri/. 

(imzalar) 
AHMET MÜFLT BEY (İzmit) — Beyefendi, ta

yini esami isteyen bu takrirde imzayı aliniz vardır. 
SERVET BEY (Trabzon) — Meseleyi karıştırdık 

zannediyorum. 

REİS Sözünüz yok. Efendiler, biraz evvel Mec
lisi Muhtereminize arz ettiğim veçhile bu iki takriri 
kabul edenler beyaz verecekler. («Hangi takrir?» sa-
daîarı) 

Bir taraftan Seyyit Bey tarafından verilen takrir 
ile diğer taraftan Süreyya Bey ve rüfekası tarafından 
verilen takrir. 

UBEYDULLAH EFENDİ (Aydın) — Tearuz 
var. 

ESAT PAŞA (Draç )— Heyeti müntehabe gön
dermekte ittifak var. 

SERVET BEY (Trabzon) — Şimdi iki cihet var. 
Birisi, Heyeti İdare tarafından meselenin tahkiki, di
ğeri. Meclisçe tayin olunacak Azayı Kiram tarafın
dan tahkiki. 

Üçüncüsü, her iki ihtimale göre, verilecek kararın 
tayini esami ile yapılması. Şimdi zatıalinize düşen va-

zife, ikinci takriri reye koyduktan sonra, verilecek 
reyi tayini esami ile icra ettirmekten ibarettir. 

Şimdi, en son reye konulan iki takrir var. Seyyit 
Bey, tahkikatın Heyeti İdare vasıtasıyla icrasını tek
lif ediyor. Tayini esami ile istenilen kararda alelıtlak, 
tahkikat Icrasıdır. Demek ki, tahkikat icrası, onbeş 
zat tarafından tayini esami ile isteniyor. Seyyit Bey, 
o tahkikatın kimler tarafından icra edileceğini göste
riyor. O da Heyeti İdaredir. Makamı Riyaset, bunu 
reye koyuyor. Binaenaleyh, bu takrir, kabul edilince, 
Heyeti İdare tarafından tahkikat icrasına Meclis ka
rar vermiş olacaktır. 

AHMET MAHİR EFENDİ (Kastamonu) — 
Arz edeyim efendim. Evelemirde onbeş imza ile ta
yini esami talebiyle tahkikat icrasını teklif eden zeva
ta sorunuz. Heyeti İdare tarafından tetkikatın icrasını 
kabul ediyorlar mı? 

ALİ GALİP BEY (Kayseri) — Bir heyeti münte
habe tarafından olmasını isteriz. İçinde muhalifler
den de bulunsun. Efkârı umumiye nazarında takar
rür etsin. Heyeti İdarenin hepsi, İttihat ve Terakki 
Fırkasmdandır. Bunun için muhaliflerden de bir, iki 
kişi bulunsun. 

HALİL BEY (Menteşe) — Rica ederim, namus 
meselesiyle o kadar oynamayınız. 

AHMET MAHİR EFENDİ (Kastamonu) — 
O halde ayrı, ayrı reye koymak lazım gelir. 

UBEYDULLAH EFENDİ (Aydın) — Yalnız, 
Heyeti İdare tarafından tetkik olunursa, o tetkikatın 
neticesi birtakım adamlara kanaatbahş olmamakla be
raber, buradaki mebuslar, Heyeti İdaremiz, Fırka, 
hep suizan altında kalacak. Rica ederim, yalnız He
yeti İdarenin tetkikiyle iktifa olunmayarak o Heyetin 
içine birkaç kişi girsin. Eğer Rıza Beyin taharetine 
benim gibi siz de kani isenz, bunda çekinecek bir şey 
yoktur. Tahareti yoksa, cesazını çeksin. 

HOCA ŞEFİK BEY (İstanbul) — Hem, Esat Pa
şa, bu iş içinde bulunmalıdır. 

UBEYDULLAH EFENDİ (Devamla) — Ben de 
bu fikirdeyim. O da, Galip Bey de bulunmalıdır. 

REİS — Efendiler, mademki tatkikatm sureti ic
rası hakkında ihtilaf vardır, binaenaleyh evvelemirde 
tahkikatın esası hakkında tayini esami talebini muh-
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tevi olan takriri reye koyacağım. Bu takrir kabul 
olunduktan sonra tahkikatın sureti icrası hakkında 
mevcut takrirler meyannıda Meclisi Muhtereminizin 
kabul edeceği takrir, taayyün eder. 

Binaenaleyh tayini esami talebini muhtevi Sürey
ya Bey ve rüfekasının takririni reye koyuyorum. Ya

ni tahkikatın esasını kabul edenler beyaz verecek, is
temeyerek kırmızı verecek. On dakika teneffüs ede
lim efendim. 

Hitamı Celse 
Saat : 3.30 

İKİNCİ CELSE 
Küşad Saati : 4 

REİS : İkinci Reisvekili Hallaçyan Efendi 
KÂTİPLER : Feyzi Bey (Diyarbekir), Ahmet Müfit Bey (İzmit) 

REİS — Meclis açıldı efendiler. 
Meclisi Mebusan Riyasetine mahsus konağın eş

yası hakkında tahkikat icrasına dair Berat Mebusu 
Süreyya Bey ve rüfekası tarafından verilen takrir, 
ondort reye karşı doksanüç rey ile kabul olunmuş
tur. (1) 

Şimdi efendim, tahkikatın 
olunmuştur. 

esası Meclisçe kabul 

Tahkikatın sureti icrası hakkında da bir, iki tak
rir verilmiştir. Bu iki takrirden birisini intihap edip 
kabul buyuracaksınız. Birincisi yine Süreyya Bey ve 
rüfekası tarafından verilmiştir. Tahkikatın Meclisçe 
müntehap bir heyet tarafından yapılmasını teklif edi
yor. İkincisi ise, Seyyit Bey tarafından verilmiştir. 
Bu takrir, tahkikatın Meclisi Mebusan Heyeti İdaresi 
tarafından icra olunmasını talep etmektedir. Şimdi 
bu takrirlerin hangisini reye koyacağımızı soracağım. 
(«Ayrı ayrı reye konsun» sesleri) 

UBEYDULLAH EFENDİ (Aydın) — Efendim 
zannediyorum ki Süreyya Beyin takririne Seyit Bey 
de muvafakat ediyor. O takrir daha muvafıktır zan
nediyorum. Çünkü, esasen ihtilaf, tahkikat Heyeti 
İdare tarafından mı, yoksa heyeti hususiye tarafın
dan mı olmasına dairdir. Heyeti müntehabe tarafın
dan olması. Heyeti İdareye birkaç kişinin, hususiyle 

(7) Tayini esami cetveli zaptın sonuna merbut

tur. 

işin içinde takrir verenlerin, muhaliflerin bulunması
nı istilzam eder. Bu suretle iş daha iyi tenevvür eder. 

MEHMET TEVFİK BEY (Malatya) — Bir adam 
hem müddei, hem de hâkim olamaz Reis Bey. 

REİS — Seyit Beyefendi, zatıaliniz de Ubeydullah 
Efendi arkadaşımız tarafından söylendiği veçhile, Sü-
Süreyya Beyin takririne iştirak ediyor musunuz? 

SEYYİT BEY (İzmir) — Kanunda öyle bir şey 
yok, nasıl olur? 

REİS — O halde efendiler şu iki takriri reye ko
yacağım. Evvelemirde Seyyit Beyin takririni reye vaz 
ediyorum. 

SÜREYYA BEY (Berat) — Bendenizinki daha 
evvel verilmiştir. Hakkı tekaddümüm var zannede
rim. 

REİS — O halde Meclisten hangisini reye koya
cağımı soracağım. Evvelemirde hangi takriri reye ko
yalım? 

ESAT PAŞA (Draç) — Yok efendim, hangi tak
rir ne demek, bunu sormaya hakkınız yok. Hangisi 
daha evvel verilmiş ise onu reye koyarsınız. 

REİS — Öyle değil efendiler. Seyyit Beyin takri
rini evvelemirde reye koymak isteyenler ellerini kal
dırsın. (Gürültü) 

Efendiler, tekrar ediyorum, Seyyit Beyin takririni 
evvelemirde reye konulmasını arzu edenler ellerini 
kaldırsın. (Gürültüler) 

SÜREYYA BEY (Berat) — On kere bir takrir 
reye konulmaz ya. 
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REİS — Riyaset, vazifesini bilir efendim. (Gü
rültü) İki takrir verilmiştir efendiler. İki takrir sahi
binin hukuku müsavidir. Bu iki takriri reye koymak 
icabeder. 

Efendiler, ister evvel versin, ister sonra versin, 
bu iki takrirden hangisi evvel reye koymak meselesi
ni Meclisi Mebusan tahtı karara alacaktır. O halde 
soruyorum efendiler, Seyyit. Beyin takririni evvel
emirde reye konmasını arz edenler ellerini kaldırsın. 
(Eller kalkar) 

Efendiler, Seyyit Beyin takririnin reye konmasını 
Meclisi Mebusan ekseriyeti azime ile kabul etti. Bu 
halde efendiler Seyit Beyin takririni reye koyuyorum. 

SEYYİT BEY (İzmir) — Efendim, Reis Bey! 
Maksat, başkası tahkikatta bulunmasın demiyorum. 

Esasen bizim Kanunu Esasimiz müsait değil. O, «an
ket parlamenter» olur, fakat kim arzu ederse, tahki
katta bulunabilir. Mesele budur, yoksa başka bir zat 
bulunmasın, her halde takrir veren zatlar, itiraz ve 
iddia eden zatlar söylesin değil, onların da bulunma
sını biz de arzu ederiz. 

ABDULLAH BEY (Basra) — Söz isterim Reis 
Bey, söz söyleyeceğim. 

REİS — Hakkınız yok. Seyyit Beyin takririni re
ye vaz ediyorum. 

ABDULLAH SAİP BEY (Basra) — Seyyit Bey 
nasıl söylüyor? 

REİS — Efendiler, Seyyit Beyin takririni reye ko
yuyorum. Kabul edenler ellerini kaldırsın. (Eller kal
kar) Ekseriyetle kabul olundu. 

IV. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

/. - Üsküp - Gostuvar hattı hakkında kapun lâ
yihası (I) 

REİS — Efendiler, ruznamemizin Üsküp - Gostu
var Hattı hakkında Ayanca icra edilen tadilâtın ka
bul edildiğine dair Nafıa Encümeni mazbatası var
dır, söz Mazbata Muharriri Ali Cenan i Beyin, efen
dim. 

ALİ CENANİ BEY (Halep) — Üsküp - Gostuvar 
hattının inşa ve işletilmesi için Şark Demiryolları 
Kumpanyası ile mukavele akdine Nafıa Nezaretine 
selâhiyet verilmesine dair bir madde-i kanuniyye tan
zim edilmişti. Heyeti Ayan madde-i kanuniyyeyi ay
nen kabul etmiş yalnız mukavelenamenin şimdi arz 
edeceğim bâzı mevaddmda bâzı ufak tadilât yapmış, 
mukavelenamenin başında mukavele-i müzeyyele ser-
namesi koymuş, Heyeti Ayan bunun yerine «Şark De
miryolları mukavelenamesine müzeyyel Üsküp - Gostu
var Hattı mukavelenamesi» suretinde tavzihini mu
vafık görmüş, encümen bunu da muvafık gördü, He
yeti Âliyyenize arz ediyor. 

Bir de, hîn-i imzada mü.şkilât tahaddüsüne mahal 
kalmamak üzere imza edecek Nafıa Nâzın ve kum
panya Meclisi idare azasının isimleri tasrih olunmuş
tu. Heyeti Ayan isim tashihine mahal yoktur, isim 
mahalli açık kalsın yalnız «Nafıa Nâzın ve kumpan
ya Meclisi İdare âzası ve murahhası» cümlesi konsun 
demiş, isimler tayyedilmiş, encümen bu ciheti de ka
bul etti. Birinci ve ikinci maddeleraynen kabul edil
miş. 

(I) Evveliyatı 37 nci inikad zaptındadır. 

İSMAİL MAHİR EFENDİ (Kastamonu) — Ne 
kadar mukavelenameler varsa hepsinde isim vardır 
yahu. 

ALİ CENANİ BEY (Devamla) — Üçüncü mad
dede İrade-i Seniyyeye işaret olduğu anlaşıldığından 
«İşbu mukavelenamenin İradc-i Seniyyeye iktiranı» 
şeklinde tasrih edilmiş. Ve dördüncü madde aynen 
kabul edilmiş, beşinci maddenin iptjdasındaki «işbu 
imtiyazın mevzu olduğu Hat» fıkrası yerine, «İşbu 
Üsküp - Gostuvar Hattının» ibaresinin dercini mü
nasip gördüler. İbare-i müteakibe pek uzadığından 
teshil-i tefhim için «işbu mukavele-i müzeyyele» iba
resinden mukaddem «ve bulunmaksızın» kelimesin
den muahhar birer (tredüynon) vaz'a (handeler» ve 
metn-i maddede tekerrür eden işbu kelimelerin haz-
fini ve «kumpanya dilediği vesaiti» fıkrası yerine 
«kumpanyanın fennin ioabettirdiği vesait ile» ibaresini 
koymuşlar. Bu ciheti 'hakikaten biz de muvafık gör
dük ve aynı ibarede «yahut» kelimesinin zait olduğu 
görülerek bunun tayyı denilmiş, biz de tayyettik 

Beşinci maddede işbu Üsküp - Gostuvar Hattı 
mukavelenamesi dairesinde kumpanya, fennin ica-
bettirdiği vesait-i usûlün istimalinde muhayyer olmak 
ve her gün; zarar ve hasar kendine ait bulunmak mu
kavelenamenin onuncu ve ledelhâce onüçüncü mad
desinde muharrer olan müzaharet-i maliyeden başka 
Devletten birgûnâ muavenet-i milliyye talebinde bu
lunmaksızın inşa ve ikmâl edecektir. Yani yukarıki 
ibârat ile bu şekle gelir. Bu beşinci maddenin sonun
da «işbu hattın inşa ve işletmesinde istihdam edilecek 
amele, tebea-i Osmaniyeden olacaktır» ibaresine, 
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«Tebea-i Osmartiyye» kaydı ilâve edilmiştir, Bu da, 
tabiî, münasip görüldü. 

Altıncı maddenin fıkra-i saniyesinde «Edevat-ı 
mezkûre danilmişti. Tabiî bu edevat-ı mezkûre demek 
edevat-ı müteharrikedir. Bunun da «edevat-ı mezkûre-i 
müteharrike» tarzında tavzih edilsin demişler. O ci
hetler de Encümence münasip görüldü. 

Yine bu altıncı maddenin son fıkrasındaki «yol
cular» kelimesinden sonra, «asker» kaydının ilâvesini 
münasip görmüşler, o da muvafıktır. 

Yedinci maddenin ikinci cümlesindeki «istimlâk 
kararnamesine tevfikan» kaydı zait görüldüğünden 
bunun tayyı ve sekizinci, dokuzuncu, onuncu, onikin-
ci maddelerin aynen kabulü ve onüçüncü maddedeki 
«işletilir» kelimesinden sonra bir vâv-ı âtıfa ilâvesi 
ve hâsılat-ı sâfiye-i hâkikiyye fıkrasındaki «hâkikiyye» 
tâbiri ile onsekizinci maddede zikr ve tarif olunan 
«hakikatte» ibaresi ile iltibasa mahal kalmamak üze
re bu fıkranın» hâsı!at-ı sâfiye-i vakıa» şekline ifrağı 
ve son fıkradaki «hâkikiyye» kelimesinin hazfi müna
sip görülmedi. 

Ondördüncü maddede kumpanyanın bankaya vere
ceği teminat akçesi, mukavelenin aklinde, sonunda 
tevdi edileceği anlaşılmış ve ihtilâf zuhurunda, ban
kanın Mahakim-i Osmaniyyenin hakk-ı kazasını 
kabul edeceği musarrah bulunmuştur. Teminat ak
çesi itasından maksat, taahhüdat-ı vakıasına tama-
miyle ifa etmediği takdirde mevzu teminat akçesi
ni Hükümetin derhal ahza hak ve salahiyetinin bu
lunması kaziyyesi olduğu ve Memalik-i Osmaniy-
yede umum efradın herhangi bir mukaveleden do
layı Memaîik-i Osmaniyyece verilecek hükmü ta
nımaya mecbur olduğu halde işbu maddede hakk-ı 
kaza meselesinin bu tarzda zikri, eğer bankanın ec
nebi bir Devlet tebeasmda bulunmasından naşi, men
sup olduğu sefaretin tavassutu ile mahkeme-i muh-
teliteye gitmeyerek, sair Mahakim-i aliye-i Osma-
niyyeye tabi olacağı gibi bir fikre müpteni, ise, ta-
haddüs edecek ihtilâf üzerine Hükümet, doğrudan 
doğruya almaya selahiyyeti olan bir para için her 
halde müddei sıfatiyle mahakime müracaat mec
buriyetinde bulunacağı derkâr ve bu suretin temi
nattan maksud-u aslî olan faideyi iptal ve muame
lâtı işkal eyleyeceği gibi, bu babda ötedenberi cari 
ve mer'i olan usul ve teamüle de mugayereti aşikâr 
olduğundan, atij/en bir mahzur tevellüdüne mahal 
kalmamak ve menfaati Hükümete de daha muva
fık olmak üzere Bolu Hattında da kabul edilmiş ol
duğu veçhile, madde-i mezkûrenin şekl-i atiye if

rağı tensip edilmiş, Şirketin tevdi edeceği sermaye 
akçesi miktarı on bin Osmanlı lirasıdır. 

Yani yukarıda arzettiğim veçhile hakk-ı kaza 
meselesinin burada bahsine lüzum yoktur denmiş ki, 
doğrudur.. Şirket zaten Osmanlı şirketidir, Mahakim-i 
Osmaniyyeye tabidir. Bu babdaki tadili de Encümen
ce muvafık görüldü. 

Onbeşinci maddeyi aynen kabul etmişler, onal-
tıncı maddede «müteferriat» tabiri konulmuş ki, bun
dan maksat müştemilattır. «Müteferriat» tabiri bel
ki başka bir manya hamlolunur demişler. Onun 
yerine «müştemilat» kaydını koymuşlar ki, bunu 
da encümen kabul etti. 

Ondokuzuncu madde, «Mukavele-i munzamına» 
terkibi kullanılmış; buna da, «Mukavele-i Müzeyye-
le» şeklini münasip görmüşler. Bu tashihatın cüm
lesini Encümen muvafık gördü, Heyet-i Umum iye
den, bu suretle kabulünü rica ederiz. 

REİS — Encümenin teklifatını Meclis kabul edi
yor mu? («Kabul» sedaları) Kabul edenler ellerini 
kaldırsın. 

ABDULLAH SABRI BEY (Bursa) — Birçok 
tadilat var, bunların hangisi hatırda kalacak? 

HALİL BEY (Menteşe) — Tadilat, kelimelerden 
ibarettir. 

REİS — Kabul edenler ellerini kaldırsın. (Eller 
kalkar) 

Encümenin tekiifatı kabul olundu. 
2. — Erzak ve tarik müteahhitlerinin temettü ' 

vergisi muafiyetine dair madde-i kanuniyye. 
REİS — Şimdi, ruznamemizde erzak ve tarik 

müteahhitlerinin Temettü Vergisine tabi tutulması 
hakkında madde-i kanuniyye lâyihası üzerine Maliye 
Encümeni mazbatası var. 

(Kâtip Feyzi, Temettü Nizamnamesinin 5 inci 
maddesinin fıkra-i salisesiyle bu babda Hükümet ve 
Encümenin suret-i tadilini okur.) 

Temettü Nizamnamesinin Beşinci Maddesinin 
Fıkra-i Salisesi: 

Erzak ve tarik müteahhitleriyle Aşar ve Rüsu
mat- ı Mütenevvia mültezimlerinin vergileri bedel-i 
taahhüt ve iltizamın yüz bin kuruşa kadar olan mik
tarından yüzde onu ve yüz bin kuruştan ziyadesin
den yüzde beşi temettü itibar edilerek işbu temet-
tuun yüzde üçü nisbetinde tarh olunur. 

Temettü Nizamnamesinin Beşinci Maddesiin Fık
ra-i Salisesini Tadilen Kaleme Alınan Fıkra-i Ka
nuniyye Suretidir. 

Devair-i Devletten birine her nevi eşya ve leva
zım itasını taahhüt eden müteahhitlerle tarik ve in-
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saat müteahhitleri, Aşar ve Rüsumat-ı Mütenevvia 
mültezimleri, bedel-i taahhüt ve iltizamın yüz bin 
kuruşa kadar olan miktarından yüzde onu ve yüz 
bin kuruştan ziyadesinden yüzde beşi temettü itibar 
edilerek, işbu temettünün yüzde üçü nisbetinde Te
mettü Vergisine tabi tutulacaktır. 

İşbu fıkra-i kanuniyye lâyihası, Meclis-i Mebu-
sana tevdi kılındı. 

Sadrazam Maliye Nazırı 
Sait Nail 

Encümen Teklifi 
Devair-i Devletten birine her nevi eşya ve leva

zım itasını taahhüt eden müteahhitlerle tarik ve in
şaat müteahhitleri Aşar ve Rüsumat-ı Mütenevvia 
mültezimleri bedel-i taahhüt ve iltizamın yüz bin ku
ruşa kadar olan miktarından yüzde onu ve yüz bin 
kuruştan ziyadesinden yüzde beşi temettü itibar edi
lerek işbu temettüün yüzde üçü nisbetinde Temettü 
Vergisine tabi tutulacaktır. Ancak, taahhüt olunan 
eşya ve levazım, müteahhit ve mültezimin esasen Te
mettü Vergisiyle mükellef olan ticaret ve sanat-, as-
liyyesinin nev'i ve mahiyetini tebdil edecek, ayrıca 
ticaret ve sanat şekline girecek mahiyyette bulun
madığı halde, kendilerine başkaca Temettü Vergisi 
tarh lâzım gelmez. 

ORFANİDİS EFENDİ (İstanbul) — 1323 sene
sinde Temettü Vergisi Kanunu namıyla bir kanun 
yapılmıştır. Yani, Devr-i İstibdatta bu kanun ile 
tarholunan... Temettü Vergisinin yolsuzluğundan, 
adaletsizliğinden bahsedildi; fakat bunun derecesi 
gösterilmedi. Ru nisbetsizliğin derecesi, farzettiğimi-
zin çok fevkindedir. Meselâ senede birkaç yüzbin 
lira ticaret eden bir müessese-i maliyyeden maktuan 
elli lira senede Temettü Vergisi alınıyor. Yine o mü
essesede bin, bin beşyüz lira senede maaş alan me
murdan da maktuan elli lira Temettü Vergisi alı
nıyor. Kazançlarınca beyinlerinde olan fark, birkaç 
yüz derece olduğu halde, temettuda müsavi tutul
muşlar. 

Kezalik, imtiyazlı bir şirkette kırk lira maaş olan 
bir memurdan, bin üçyüz bu kadar kuruş Temettü 
Vergisi alındığı halde, imtiyazsız bir şirkette aynı 
vazifeyi ifa eden, aynı hakkı haiz olan diğer bir me
murdan ancak yüz kuruş alınmaktadır. Senede, yi
ne beşyüz, bin lira ticaret eden eşhas, esnaf sınıfına 
dahil olaraktan maktuan ancak otuz, kırk kuruş bir 
temettüa tabi tutulmuşlardır. Yani, vergi tarhında 
nispetsizliğe numune olmak üzere bir kanun istenil-
seydi, bu Temettü Vergisi Kanununda olduğu ka
dar isabet edilmezdi. 

Efendiler, yine bu kabilden olmak üzere, bugün 
Meclis-i Âlinize arz edilen Temettü Vergisinin be
şinci maddesinin üçüncü fıkrasında, bazıları temet
tüa tabi tutulmuşlar, bazılarından hiçbir şey istenil
memiş. Meselâ, erzak müteahhitleri, tarik müteah
hitleri temettüa tabi oldukları halde, bunlardan hiçbir 
şey talep edilmemiş ve şimdiye kadar da, bu kanun 
tatbik edilmiş. Bu defa, Hükümet bu nisbetsizliğin 
farkına vararak, bu kanunun tadilini teklif etmiş. 

Bütün bunları şamil olmak üzere o yolda tadil 
ediyor. Ve diyor ki; Devair-i resmiyye, her nevi er
zak ve eşya müteahhitleri Temettü Vergisine tabi 
tutulsun ve bu suretle Temettü Vergisine bilumum 
müteahhit ve mültezimleri tabi tutmak istiyor; encü
menimiz bunu gördü ve kabul etti, ancak, bir cihe
tini noksan bularak onu ikmal eyledi. 

Malûm-u âlileridir ki, mültezimlerin pek çoğu, 
aynı zamanda kendilerine mahsus başka bir ticaret
le de meşguldürler. Meselâ, manifatura tüccarından 
birisi, Aşar iltizamında da bulunur. Bunlar, ayrı ayrı 
Temettü Vergisine tabi tutulsun, fakat bazen kendi 
mağazasından sattığı eşyadan Hükümete de bir mik
tar eşya vermeyi taahhüt etmiş, daha doğrusu ken
di müşterilerine bir de Hükümeti de ithal etmiş. Za
ten kendisi, mağazasında sattığı eşyadan dolayı bir 
temettüa tabidir, Hükümete de eşya sattığı için, o 
eşyadan da, başkaca temettüa tabi tutulmasını Encü
menimiz münasip görmedi ve bunları bu yolda bir 
ikinci vergiden muaf tuttu. Bunun bu suretle Mec
lis-i Âlilerince de kabulünü rica ediyoruz. 

FAİK NÜZHET BEY (Varidat-ı Umumiyye Mü-
dir-i Umumisi) — Efendiler, bu Temettü Kanunu 
hakkında Orfanidis Efendi Hazretlerinin söyledikleri 
doğrudur. Temettü Kanununun, maatteessüf, daha o 
kadar nevakısı vardır ki, bu tarif ettikleri şeyle bit
mez. Esasen, efendim, bu Kanun, öyle bir kanundur 
ki, Avrupa'da bile her gün daima tecdit olunuyor, 
tashih olunuyor. Biz de bunun için yeni bir kanun 
hazırlamışındır. O vakit zannederim ki, beyan buyur
dukları nevakısın birçoğu ikmal edilmiş olur. 

Bugünkü mevzuubahs olan meseleye gelince: Ev
vela şurasını arzedeyim ki, 1321, 1322 senesinde bu 
Temettü Kanunu, yahut o vakitki Nizamnamesi ya
pıldığı zamanda, bunun lâyihasını proje halinde o 
vakit Rumeli'de bulunan Maliye Komisyonuna gön
dermişlerdi. Orada erzak taahhüdü tabirini furnisör 
kelimesinden tercüme etmiştik. 

Furnisör, Hükümete eşya veren manas ındadır; 
fakat Türkçemizde, erzak müteahhidi tabiri zeban-
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zeddir. Erzak deyince, onun içine her şey girer efen
dim. Onun için her yerde müteahhitler, hatta Ru
meli'de elyevm melbusat veren müteahhitler, Temet
tü Vergisi vermektedirler. Bunu tatbik etmekte iken, 
İstanbul'da, ve sair bazı yerlerde itiraz vaki oldu. Bu 
kelimenin manasını tasrih etmeye mecbur olduk. Da
ha doğrusu, manasını tavzih etmek suretiyle yeni bir 
madde-i kanuniyye kaleme aldık ve gönderdik. 

Encümenin dermeyan ettiği mütalaat biraz varid-
dir efendim, gayr-i varid değildir. Vakıa, bizim için 
Hazinenin biraz zararına olmakla beraber, bunun 
doğru ve mantıkî olduğunu kabul etmekte bizce za
ruret vardır. Yalnız, acaba bunu yapmaktan ise, yüz
de beş, yüzde üç verecek olan bir müteahhidin ver
diği miktar her ne ise ve o miktar asıl mükellef ol
duğu Temettü Vergisinden fazla olursa, onu bundan 
tenzil etmek suretiyle yapmak daha muvafık değil 
midir? Vakıa, tatbikatı daha müşkil olur; fakat da
ha doğru olur. Bu yolda tadilini münasip görecek 
olursunuz daha iyi olur zannederim efendim. 

KİRKOR ZÖHRAP EFENDİ (İstanbul) — Tat
bikatı daha müşkil olur. 

VARİDAT-İ UMUMİYYE MÜDİR-İ UMU
MİSİ (Devamla) — Tatbiki daha müşkil olur efen
dim, itiraf ederim; fakat daha doğru olur. 

Mesela bakınız, bir misal ile arz edeyim: Yedi-
yüzelli kuruş Temettü Vergisi veren bir mükellef, 
kalkıp da onbin kuruşluk bir mükellefiyeti icap et
tirecek surette bir taahhüt yapacak olursa, tabiî bu 
taahhüt, bu miktar Hükümetten çıkmış olacak, bu 
nisbette vergi verecek olursa, asıl vermiş olduğu mik
tara nisbetle pek az vermiş olacaktır. Onun için, eğer 
tensip ederseniz şu yolda tadilini teklif edeceğim; 
yani kendisinin müteahhit sıfatıyla vereceği miktar, 
her ne ise, ondan asıl mükellef olduğu miktar tenzil 
olunmak suretiyle muameel yapmak daha muvafık 
olur zannediyorum. 

HACI ŞEFİK BEY (İstanbul) — Beyefendi, bir 
şey sorayım; elbisenin gayrı, meselâ buğday taah-
hütlüğü ile meşgul olan bir kimse, buğday verdiği 
vakit, nasıl muameel olunacak? Bu yalnız melbu-
sata mı aittir? 

FAİK NÜZHET BEY (Varidat-ı Umumiyye Mü-
dir-i Umumisi) — Bilumum asker ve Devair-i Dev
lete verilecek eşya hakkındadır; hepsine şamildir. 

Meselâ, farz edelim ki, bugün Devair-i Devlete 
ellialtı bin liralık kırtasiye veriliyor, tabiî, bunun 
bir Temettü Vergisi vardır ki, bugün onu bu kanun

la alamıyorduk. Tabiî erzak müteahhiti var, kırta
siye, erzaka giremez; fakat, (furnisör) kelimesine, ya
ni bunun tabir-i efrencisine girer, mesele budur. 

HACI ŞEFİK BEY (İstanbul) — Şimdi, o hal
de, müteahhitlerin bir kısmından iki türlü temettü 
alınacak ve bir kısmından bir türlü alınacak. 

FAİK NÜZHET BEY (Varidat-ı Umumiyye Mü-
dir-i) — Bugün buyurduğunuz gibi oluyor; fakat 
teklif ettiğimiz kabul olunursa aksi olacak. 

HACI ŞEFİK BEY (İstanbul) — Bizim bu Te
mettü Vergilerimizin bir esasa raptolunamaması, bu
gün henüz bizim memleketimizde' defterlerimizin 
muntazam surette olamamasından dolayıdır. Yani, 
tüccarın yahut esnafın ticareti, kazancı, ne miktarda 
olduğu anlaşılamadığından dolayı böyle birtakım az 
almak, çok almak gibi şeyler oluyor. 

Zahire tüccarı, kendi malından Hükümete bir şey 
verdiği halde, ondan haylice bir Temettü Vergisi alın
ması için bir kanun olduğu halde, diğer bir kıs
mının unutuumasmdan dolayı ondan tekrar almak 
bir haksızlıktır. Ya, öbürünü kaldırmak veyahut unu
tulmuş olan kısmını ikmal ederek onlara ne mua
mele olursa, aynı muameleyi icra etmek lâzımdır. 

VARİDATI UMUMİYYE MÜDÜRÜ (De
vamla) — Biz de ikinci şıkkı, yani unutulmuş olan 
kısmını yapıyoruz eefndim. 

HACT ŞEFİK BEY (İstanbul) — O halde alın
mak lâzımdır. 

OR FAN İ D İS EFENDİ (istanbul) — Maliye Me
muru Beyefendi tarafından verilen bu teklif, esasen 
kabul edilebilir; fakat tatbikatta pek büyük rnüşki-
lata uğrayacak. Bizce yapılacak bir şey varsa, o da 
Şûra-yı Devlette derdest-i tetkik denilen Temettü 
Nizamnamesinin bir an evvel çıkartılıp Meclisimize 
arz edilmesidir. O vakit ariz ve amik tetkik edilecek, 
nisbet ve adalet dairesinde bir nizamname yapılacak. 

Şimdi bu maddeyi ne kadar muntazam yapsak, 
tekmil adaleti burada içtima ettirsek, yine adaletsiz
lik etmiş olacağız. Zira, diğer maddeleer nisbetle 
bunun fevkalade muntazam, fevkalade nisbetli çık
masından bir şey hâsıl olmaz. Zaten, Temettü Ni
zamnamesinde hiçbir madde yok ki, itiraza uğrama
sın; her maddesi bozuktur. Bu Nizamnamenin bir an 
evvel Şûra-yı Devletten çıkarttırılıp Meclisimize 
arz edilmesiyle ikmal edilebilir, 

BAHA BEY (Halep) — Bunu üç seneden beri 
temenni ediyoruz. 

ORFANİDİS EFENDİ (İstanbul) — Üç senedir 
bunun Şûra-yı Devlette olduğunu işitiyoruz. Fa-
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kat bendenize kalırsa bugün Hükümet bize burada 
kat'î surette va'd etsin ki, gelecek içtimada bu ka
nunu bize getirecektir. Zira bu kanunun nisbetsizli-
ği hasebiyle bendeniz zannediyorum ki, ecnebilere 
tatbik olunamamasınm bir sebebi varsa, bu kanunun 
adaletsizliği, nisbetsizliğidir. Yoksa, bu kanun pek 
âlâ ecnebilere de tatbik edilebilirdi. Onun için ben
denize kalırsa evvel ve evvel bu kanunun bira an ev
vel çıkarılıp bize gönderilmesi ve Meclisçe de usul 
ve adalet dairesinde yeni bir kanun tanzimi lâzım ge
lir. Bunun da bu suretle kabulünü rica ederim. 

HACI ŞEFİK BEY (İstanbul) — Ortada bir hak
sızlıktan bahsolunuyor ve Şûra-yı Devletten gelecek 
kanuna intizaren bu haksızlığın devamı da bir hak
sızlık teşkil eder zannederim. Adalette tevazün hâ
sıl olmak için berikilerden de alınmaması veyahut 
onlardan da alınması lâzımdır. 

ORFANİDİS EFENDİ (İstanbul) — Meydanda 
bir kanun var. Biz umumî maddeleri tadil etmiyo
ruz. Yalnız bize bir madde geliyor. Bu madde unutul
muş birkaç sınıf var. Bunların Temettü Vergisine 
tabi tutmak istiyoruz. Ne için bir müteahhit Te
mettü vergisine tabi tutulsun da, diğerleri vermesin? 
Çuha müteahhidi vermesin de, başkaları versin? 
Buralarını ikmal için bittabi müteahhitlerin Temettü 
vergisine tabi tutulmasına dair bir teklif vaki olmuş. 
Biz bunu İslah ediyoruz. Yoksa, belki bu maddede 
bir haksızlık, bir nisbetsizlik olur. 

REİS Şefik Beyefendi, sözünüz yoktur, rica 
ederim söz alınız. 

İSMAİL MAHİR EFENDİ (Kastamonu) — 
Tüccardır, bu meseleyle alâkadardır, söylesin. 

ORFANİDİS EFENDİ (İstanbul) — Yalnız bu 
maddede esas itibariyle biraz haksızlık, biraz nisbet
sizlik olabilir. Bunların hepsi esas itibariyle kanunu 
değiştirmek suretiyle izale edilebilir. Yoksa bu mad
deleri ne kadar ikmale çalışsak kaabil değil, ve hat
ta kamilen ikmal de etmiş olsak, diğer maddelere 
nisbeten yine bir haksızlık etmiş olacağız. Bendeniz 
onun için Encümenin teklifinin kabulünü rica ede
rim. 

HACI ŞEFİK BEY (İstanbul) — Şimdi işin esa
sını ele alalım. Deniliyor ki, Maliye memurları vak
tiyle bir hata etmiş. 

ORFANİDİS EFENDİ (İstanbul) — Bir değil, 
pek çok. 

HACI ŞEFİK BEY (İstanbul) — Yok, yok, ev
velce olan hatiatı tekrar etmiyorum. Şu meselede 
de bir hata edilmiş. Müteahhitlerden alelumum Te

mettü vergisi alınmak lâzım gelirken, söylenen bir 
şeyin tefsirinden dolayı bir kısmının hariç kaldığı 
anlaşılmış. Bugün bize Hükümet diyor ki, şunda bir 
haksızlık var; bu kısımdan alıyoruz, bu kısımdan 
almıyoruz. 

Bunun da sebebi şundan ileri gelmiş: Bu aynen 
böyle mi beyefendi? Şimdi adaleti temin etmek için. 
şu adalette tevazün hâsıl etmek için ve Hükümetin 
maksadı olan varidatı istihsal ve şu yanlışlığı doğ
rultmak için Encümen bunun böyle olması lâzım 
ise de... 

ORFANİDİS EFENDİ (İstanbul) — Onu öyle 
kabul ediyoruz. 

HACİ ŞEFİK BEY (İstanbul) — Şûrayı Dev
letteki kanun buraya gelsin, o vakit düzelsin diyor. 

ORFANİDİS EFENDİ (İstanbul) — Hayır efen
dim, öyle, Encümen öyle demiyor. Hükümetin tek
lifini tamamiyle kabul ediyor. Fakat bir noktasını 
noksan görüyor, diyor ki, bilumum müteahhitlere 
tatbik edilemez. Meselâ müteahhitler kendisi mani
fatura tüccarıdır, Aşar iltizamında da bulunuyor, 
ticaretini temdit ediyor. Her iki ticareti için de ayrı 
ayrı Temettü vergisine tabi tutulsun. 

Kendisi mağazasında satmış olduğu bir eşyadan 
zaten Temettü vergisi verdiği halde o eşyadan Hü
kümete de mal satarsa, yani Hükümeti de müşteri
leri meyanına dahil ettiği için bir ikinci Temettü ver
gisine de tabi tutulmasın diyor. Encümen, yalnız bu 
sınıfı istisna ediyor ve bu sınıf da zannedersem pek 
mahduttur. 

SALİM EFENDİ (Karahisar-ı Sahip) — Bende
niz, encümenimizin yaptığı maddeyi kabul etmekle 
beraber, bu Temettü Nizamnamesinin beşinci mad
desinin bu fıkrasını buraya getirmek ve teklif et
mek cihetini kabul edemiyorum. 

Şimdi Hazine-i Maliyye ve Millet, evvelki gibi 
ayrı ayrı tutuluyor. Biz diyoruz ki, Hazinenin men
faatiyle Milletin menfaati müsavidir. Bir Nezaret, 
kendi Nezaretinin menfaatini nazar-ı dikkate almak
la beraber, milletin istifadesini düşünecek; her iki
sini de müsavi surette düşünecek. Şimdi bu madde
de sehiv ve nisyan ettiği şeyi teklif ediyor da, bu 
ana kadar milletin şiddetle ve her vakit izalesi için 
Maliye Nezaretine müracaat ettiği şu kanunun ada
letsizliğini nazar-ı dikkate almıyor. Yahu efendiler, 
şu adaletsizdir. 

Biz beyhude veriyoruz, pek nisbetsizdir diyorlar. 
Ne için kemal-i istical ile tadili lâzım olan fıkraları 
getirip, bununla beraber Maliye Nezareti teklif et-
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miyor. («Pek doğru» sadalan) İş buradadır. Sehiv 
olan bir maddeyi getiriyorlar da, milletin kaç sene
dir telgrafla, hatta Mebusan Riyasetlerine kadar 
müracaatları olan bir maddeyi neye getirmiyor? Te
mettü Nizamnamesinde o kadar nisbetsiz vergiler 
vardır ki, bir han müsteciri yüz liraya bir an isticar 
ediyor. Han müsteciri bundan ya on lira ticaret ede
cek yahut onbeş lira kaybedecek. Emlâk kıymetli. 

Yüzbin kuruşa isticar ettiği bir hanenin yüzbin 
kuruş bedeli var. Diyor ki, yüzde üçünü vereceksin. 
Canım, müstecirin bir hanın bedeliyle ne alâkası var? 
Hanın sahibi, mutasarrıfı başka, müstecirin oradan 
edeceği istifade başka. Onun edeceği istifade on lira 
yukarı, on lira aşağı. İşte böyle nisbetsiz vergiler 
var. 

Bendenizin maruzatım şudur ki, sehiv olan bir 
maddenin müzakeresi fazladır. Maliye Nezaretinden jj 
temenni ederiz ki, böyle sehiv olan cihetlerle beraber 
hem milletin, hem de Hazinenin menfaatini mucip 
olan cihetlerin her ikisini birden buraya getirme
liydi ve biz bunları beraber düşünmeliydik. 

ALİ CENANİ BEY (Halep) — Reis Bey, bende
niz usul-ü müzakereye dair söz söyleyeceğim. Nizam
name-i Dahilinin 21 inci maddesinde varidat ve raa-
sarifat-ı Devletin tezyid veya tenkisini mucip olan 
her nevi mesai! behemehal Muvazene-i Maîiyye En
cümenine uğramalıdır diyor. Eğer Encümenin tek
lif ettiği mesele kabul olunursa, hem adaletsizlik olur, 
hem de varidat-ı Devletten bir miktar tenakusu mu
cip olur. Binaenaleyh, evvelce bunun Muvazene En
cümeninde tetkik edilmesini teklif ederim. 

ORFANİDÎS EFENDİ (İstanbul) — Varidat-ı 
Devletten hiçbir vakit tenakuz olmaz. Şimdi bu za
ten tahsil edilmiyor ve edilemez. Çünkü... 

A L İ CENANİ BEY (Halep) — Tezyit de olsa 
oraya gidecek. 

ORFANİDÎS EFENDİ (İstanbul) — Çünkü elde 
bir madde-i kanuniyye yok. Eğer nisbetsizliğe bir 
de kanunsuzluk ilâve ediliyorsa, o başka. Fakat ola
maz. Bir madde-i kanuniyye yok ki edilsin. Ö mad
de-i kanuniyyeyi şimdi biz vaz ve teklif ediyoruz. 

Salim Efendinin itirazatına bendeniz de iştirak 
ederim. Fakat bunlar bir - iki madde değil ki, Hü
kümet bunları ayrı ayrı getirsin de değiştirsin. Başka 
bir esasa istinaden Temettü Vergisi Kanunu yapılmalı. 
Başka türlü olmaz. 

Fakat o kanun gelinceye kadar bu maddeyi şim
di çıkaralım ve o kanunun her halde Teşrinisanide 
Meclisimize arz edilmesini bugün Hükümet burada 
suret-i kat'iyyede vadetsin. Yoksa, bir - iki mad
den in tashihi ile iş bitmez. Her maddesinde nisbet-
sizlik, adaletsizlik vardır. Bütün bütün başka br esa
sa istinat edilmelidir. 

REİS — Müsaade buyurun. Ali Cenani Bey ta
ra f ından bir mesele-i müstahare mevzuubahs oldu. 
Bu mesele-i müstahare hakkında mı söz söylüyor
sunuz,, yoksa esas mesele hakkında mı? 

ORFANİDÎS EFENDİ (İstanbul) — Ona da ce
vap verdim. 

REİS — Âza-i Meclisten birisi Nizamname-i Da
hilî ahkâmından bahsederek, bu ahkâmın tatbikini 
talep ederse o zaman Riyaset de bu ahkâmı tatbika 
mecburdur. Nizamnamemizin 21 inci maddesi şu su
retle bu meseleyi hallediyor: (Muhasebe-i Kat'iyye 
Kanunu, varidat ve masarifat-ı Devletin tezyid ve 
tenkisini intaç edecek hususata dair kanun lâyiha-
larmnı cümlesi Muvazene Encümenine havale olu
nur) diyor. Madde gayet sarihtir. Binaenaleyh, bu 
kanunlâyihasını Muvazene-i Maliyye Encümenine 
göndermeye mecburuz. 

Efendiler, ruznamede bir de 1328 senesi Adliye 
ve Sadaret Bütçeleri vardır. Fakat ne Adliye me
muru var, ne Sadaretten gelmiş memur var. («Adliye 
memuru burada» sadalan) Sözü Adliye Nezareti Ve-
kilinindir. 

(ADLİYE NAZIRI NAMINA ADLİYE MU
HASEBE MÜDÜRÜ) — Nazır Paşa Hazretleri he
nüz bütçe hakkında tetkikat icra etmediklerinden do
layı birkaç gün sonraya talikini rica ediyorlar. («Mu
vafık» sadalan) 

(Makam-ı Riyasete Reis Halil Beyefendi geçer) 
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II. — BEYANAT 

/. — Makam-ı Riyasetin, îydi Millî münasebetiyle 
Saray-ı Hümâyûna giderek, Heyeti Umumiyye na
mına, arz-ı tebrikatta bulunduğuna ve Zat-ı Şahane
nin Mebusana ferden ferda selam ve îydi Millînin mü-
teyemmen olması temennisinde bulunduğuna dair be
yanatı. 

REİS — Efendiler, dün İyd-i Millî tebriki için Sa-
ray-ı Hümayuna gittim ve huzur-u Şahaneye kabul 
edildim. Heyeti Mebusan namına da Padişahımız 
Efendimiz Hazretlerine arz-ı tebrikat etmiştim. Padi
şahımız Efendimiz Hazretleri, Mebusana ayrı ayrı 
selâmlar ederim ve bu İyd-i Millînin Heyeti Mebusan 
hakkında müteyemmen olmasını temenni ederim bu
yurdular. Bu tebligatı, tabiî, müzakereden evvel arz 
etmek vecibe-i zimmetim idi. Fakat zaptı müteakip 
takrir meselesi meydana çıktı. O suretle teehhür etti. 
Şimdi Heyeti Celileye Padişahımız Efendimiz Hazret
lerinin selâmlarını ve temenniyatlarını arz ediyorum. 
(Sürekli alkışlar, «Teşekkür ederiz» sadakan) 

ALİ CENANİ BEY (Halep) — Teşekküratımızı 
siz de takdim buyurunuz. 

REİS — Ruznamede bütçeler vardı. Adliye Neza
reti tarafından Muhasebeci Bey, Nazır Paşanın büt
çeyi tetkik için birkaç gün tehir edilmesini talep eyle
diklerini Meclise arz ettiler. Sadaret Bütçesi için de 
Heyeti Vükelâ olduğundan dolayı da bir memur-u 
mahsus gelemedi. Rıı/.namemi/.dc Nizamname-i Da
hilî mucibince Muvazene Encümenine gönderdiğiniz 
madde vardı. Artık ruznamemiz.de müzakere edilecek 
mevad yoktur. Harp Vergisi, Ayandan tâdiien iade 
edilmişti. Encümen o tadili hazırlamış, mazbatasını 
yapmış. Bir de ruznamede Adliye, Sadaret Bütçeleri 
var. Yarın Sadaret Bütçesi için gelirlerse müzakere 
ederiz. («Gelemeyeceğini bildirmeli» sadakan) Geleme
yeceğine dair tebligat olsa tabiî bildirirdim. Binaena
leyh, Sadaret Bütçesinin de tehiri talebine dair Riya
sete tebligat vâki olmamıştır. 

Zaten ruznamede dahildir. Harp Vergisi de var, 
Yarın ruznamemize bunları ithal ediyoruz. 

KİRKOR ZÖHRAP EFENDİ (İstanbul) — Ma-
kam-ı Sadaretin bütçesinin tehirine dair bir talebi yok; 
fakat talep vâki olması ihtimali melhuzdur. Onun 
için, ruznamemize fazla bir iki şey ilâve edelim. Büt
çelerden, müzakeresi talep olunan varsa, takdimen 
müzakere olunur ve bu suretle diğer kavanin peyder
pey müzakere edilmiş olur. Bu suretle ruznameyi ter
tip etsek münasip olmaz mı efendim? 

'E NUTUKLAR 

SEYYİT AHMET CENANİ BEY (Yemen) — 
Beyefendi Hazretleri bir şey arz edeceğim. Hükümet 
tarafından gönderilen Yemen hakkındaki lâyihai- ka-
nuniyyenin bir an evvel mevki-i m izakereye konul
masını talep ederim. Ve bunu Heye i Muhtereme de 
arzu eder. 

SEYYİT AHMET CENANİ BEY (San'a) — Ma
kam-1 Riyasetten Kabineye bir tezkere yazılsın. 

REİS :— EVet, Yemen meselesi ruznameye vaz'o-
lunacak mevaddan birisidir. 

ALİ GALİP BEY (Kayseri) — Ve en mühimmi-
dir. 

REİS — Ona şüphe yok, ruznameye konacak me-
vaddı mühimmeden biridir; fakat bunun müzakeresin
de Dahiliyye Nazırının vücudu lâzımdır. Henüz o Ne
zarete kimse tâyin edilmemiştir. 

SEYYİT AHMET CENANİ BEY (San'a) — Ve
kâlet Makam-ı Sadaret tarafından icra ediliyor. 

REİS — Bunu birkaç gün sonra ruznameye koy
mak daha muvafık olur zannındayım. 

MEHMET BAHA BEY (Halep) — Çukurova 
Çiftliği meselesi vardır. O da mevki-i müzakereye ko
nulacak idi. 

SEYYİT AHMET CENANİ BEY (San'a) — Tem
muz nihayetine kadar içtimaimiz nihayet buluyor. 
Eğer bu mesele o zamana kadar çıkmazsa zannede
rim ki iyi olmaz. 

REİS — Bu meselenin tehirini kimse arzu etmez. 
Eğer Tebeddül-ü Vükelâ vuku bulmamış olsaydı, ih
timal şimdiye kadar müzakere olunurdu; fakat mese
lenin ehemmiyetini siz de derk buyurursunuz. Henüz 
Dahiliye Nezareti takarrür etmemiştir. Dahiliye Nâ
zın olacak zat, tabiî, bunu bir kere tetkik edecektir. 
Çünkü bu, diğer Hükümet tarafından imza edilmiştir. 
Ve ona göre madde-i kanuniyyeyi müdafaa etmek 
ister. Onun için tehir olunsa fena olmaz. 

ALİ GALİP BEY (Kayseri) — Zaten vakit kal
mıyor. Biz, raznameye koyalım da, eğer Hükümet 
tarafından itiraz edilecek olursa o zaman tehir edi
lir. 

YORGAKİ ARTAS EFENDİ (İstanbul) — Zöh-
rap Efendi Hazretlerinin söyledikleri gibi, yarınki 
ruznameye yalnız bütçeleri koyacak olursak, olabilir 
ki, Taraf-ı Hükümetten birkaç gün tehiri talep edi
lir de, müzakere edemeyiz. Şimdi, en evvel müzakere 
edeceğimiz cihet, ahaliye de bir iyilik temin etmek ol
malıdır ve bunu temin edecek kanun ise Düyûn-u 
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Gayrimuntazama Kanunudur. Bunu da yarınki ruz
nameye ithal edelim. 

KtRKOR ZÖHRAP EFENDİ (İstanbul) — Büt
çeler her şeyden mukaddemdir. Yalnız Hükümetin 
hazır bulunup da, müzakereye iştirak etmesi lâzım
dır. Şayet Hükümet, ruznamede bulunan bütçede tet-
kikat icrası için birkaç gün tehirini talep ederse, o 
zaman Artas Efendi Hazretlerinin buyurduğu gibi, 
kavanin-i saireni müzakeresine geçeriz. Onun için, 
bu da ruznamemize ithal edilsin efendim. 

İSMAİL MAHİR EFENDİ (Kastamonu) — Reis 
Beyefendi! Rica ederim, şu hayvan sirkati hakkın
daki kanun bittiyse onu ruznameye koyalım. Çünkü 
gayet mühim bir meseledir. (Handeler) 

KİRKOR ZÖHRAP EFENDİ (İstanbul) — Ben 
de, insan sirkatinin men'i hakkında bir madde-i ka
nun iyyenin müzakeresini teklif edeceğim. 

İSMAİL MAHİR EFENDİ (Kastamonu) — Ben, 
Encümende bulunan arkadaşlarımıza rica ederim, is
tirham ederim, şu işi bir an evvel bitirsinler de çıka
ralım. 

RAİF EFENDİ (Erzurum) - Mâzûlîn-i İlmiye 
hakkındaki Kanunu da lütfen ruznameye ithal buyu
runuz. 

REİS — Evvelce Meclis-i Âlice mevaddı müsta
cele ve mühimmenin tâyini hakkında bir karar ittihaz 
buyurulmuş idi. Mevaddı müstacele bütçe, Yemen 
meselesi, Mâzûlîn-i İlmiyye, Emval-i Gayrimenkule 
vesaire gibi şeylerdir. Bilâhara Encümen rüesâsiyle de 
içtima ederek Meclisin nokta-i nazarına bunların arz 
olunmasını kararlaştırdık. Tabiî bunları, karar veçhile 
ruznameye ithal edeceğiz. Binaenaleyh, yarınki ruzna
meye bütçelerden mâdâ Mâzlûlîn-i İlmiyye ile Düyû-u 
Gayrimuntazamayı koyalım. Şimdiki halde, Sadaret 
ve Nafıa bütçeleri zaten ruznamede dahildir. Bundan 
mâdâ şu iki kanunu da ilâve ediyoruz. Her halde büt
çeler diğerlerine takdim olunacaktır. 

Müzakereye nihayet veriyorum efendim. 

Hitam-ı Celse 
Saat : 4.40 
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Devre : 2 
İçtima : 1 
İnikad : 39 

Meclis-i Mebusan Riyasetine tahsis olunan konağın kaybolan eşyası hakkında tahkikat açılması hakkındaki 
takrire verilen reylerin neticesi 

(Takrir kabul edildi.) 

Reye iştirak edenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 

107 
93 
14 

(Kabul edenler) 

ADANA 
İçel 

Mehmet Emin Efendi 
ANKARA 

Çorum 
Münir Bey 

Kayseri 
Alı Galip Efendi 
Rıfat Bey 

Yozgat 
Ahmet Münir Bey 
Şakir Bey 

AYDIN 
M e l ı n u t Ubeydullah Ef. 
Yunus Nadi Bey 

Denizli 
Mehmet Sadık Bey 

İzmir 
Emanüel Emanüelidi Ef. 
Musa Kâzım Efendi 
Seyyit Bey 
Vahan Martizbaryan Ef. 

BASRA 
Abdullah Efendi 

BEYRUT 
Mehmet Muharrem 
Misah Bey 

Trablusşam 
Mehmet Cesri Efendi 
Sadullah Molla Bey 

GENÇ 
Mehmet Emin Efendi 

CEZAİR-Î BAHRİ 
SEFİD 
Midilli 

Dimitraki Sava Efendi 

Sakız 
Ahilya Apotyako Efendi 

DİYARBEKİR 
Feyzi Bey 
Zülfü Bey 

Mardin 
Hasan Lâmi Efendi 

EDİRNE 
Emin Efendi 

Dedeağaç 
Süleyman Bey 

Gelibolu 
Hasan Ulvi Bey 

Gümülcine 
Mehmet Hilmi Efendi 

Tekfurdağt 
Agop Boyacıyan Efendi 
Bedreddin Bey 

ERZURUM 
Bayazıt 

Süleyman Sudi Efendi 
Erzincan 

Halet Bey 
HALEP 

Ali Cenani Bey 
Hâmit Bey 
Mehmet Bahaeddin Ef. 

Maraş 
Hacı Evliya Efendi 
Hasan Fehmi Efendi 

HİCAZ 
Mekke-i Mükerreme 

Hasan Şeyhi Efendi 
HÜDAVENDİGÂR 

Bursa 
Ahmet Hamdi Efendi 

Kütahya 
Abdullah Azmi Efendi 
Sadık Bey 

İSTANBUL 
Hacı Şefik Bey 
Vasilâki Orfanidis Efendi 

İŞKODRA 
Murtaza Bey 

Dıraç 
Esat Paşa 

KASTAMONU 
Hüsnü Bey 

Sinop 
İsmail Hakkı Bey 

KONYA 
Ali Kemali Efendi 

Burdur 
Galip Bey 

KOSOVA 
Prizren 

Tevfik Latif Efendi 
Üsküp 

Spiro Ristiç Efendi 

MAMURETÜLAZİZ 
Hacı Osman Bey 
Mustafa Saffet Efendi 

Malatya 
Osman Avni Efendi 

MANASTIR 
Trayan Nali Efendi 

Elbasan 
ŞeVket Bey 

Serfice 
Ligor Efendi 

SELANİK 
Kiryako Koçano Efendi 

Dırama 
Rıza Bey 

Siroz 
Hulusi Bey 
Stoyan Hacyef Efendi 

SİVAS 
Hacı Emin Edip Efendi 
Hüsnü Bey 
Karabet Paşayan Efendi 

Tokad 
Hacı Kâmil Efendi 
Şakir Efendi 
Tahsin Rıza Efendi 

SURİYE 
Hal it El - Berazi Efendi 

Havran 
İsmail Hariri Efendi 

Kerek 
Mehmet Ataullah Bey 

Şam 
Abdulmuhsin Üstünavi Ef. 
Emin Efendi 

TRABLUSGARP 
Hums 

Şefik Bey 

TRABZON 
Servet Efendi 

YANYA 
Dimitri Kingos Efendi 
Kostantin Sûrla Efendi 

Berat 
Sami Viryon Bey 
Süreyya Bey 

— 439 — 

TBMM KUTUPHANESI



Meclisi Mebusan t : 39 11 Temmuz 1328 (1912) C : 2 

(Müstakil Mu tasan ıflıklar) 

ASIR 
Seyid Yusuf Fazıl Bey 

BOLU 
Habip Bey 
Mustafa Zeki Efendi 

Rifat Kâmil Bey 
Yusuf Ziya Bey 

CANİK 
Hacı Ahmet Hamdi Ef. 
Hakkı Bey 
Süleyman Necmi Bey 

ÇATALCA 
| Süleyman Efendi 

KAL'A-İ SULTANİYE 
Kâzım Bey 

KARESİ 
Hasan Fevzi Bey 

Kostantin Savapulos Ef. 
URFA 

Şeyh Saffet Efendi 

ZOR 
Mehmet Nuri Efendi 

(Reddedenler) 

BİNGAZİ 

Yusuf Şetvan Efendi 

İSTANBUL 

Aı tas Yorgaki Efendi 
Memduh Bey 

İZMİT 
İsmail Canbolat Bey 
Müfit Bey 

KONYA 
Mehmet Rıza Efendi 

İSPARTA 
Mustafa Hakkı Efendi 

MALATYA 
Mehmet Tevfik Efendi 

FIAVRAN 
Reşit Tali Bey 

TRABZON 
Matyo Kofidi Efendi 

LAZİSTAN 
Yusuf Ziya Efendi 

YEMEN 
Seyyid Ahmet Kesbi Ef. 

KUDÜS-Ü ŞERİF 
Osman Efendi 
Ruhi El-Halidi Efendi 
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