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B İ R İ N C İ GELSE 
Açılma saati : 2 Sonra 

BEİS — Birinci BeisvekiH Hasan Fehmi Beyefendi 

KÂTİPLER : Mahmud Said Bey (Muş), Ziya Hurşid Bey (Lâaistan) 

REfS — Meclis küşadedildi. Zaptı sabık hu
lâsası okunacak. 

(Zaptı sabık hulâsası Mahmud Said Bey ta
rafından okundu.) 

1, <~ ZAPTI SABIK HÜLÂSASI 

Birinci celse 
Birinci Reisvekili Hasan Fehmi Beyefendi

nin tahtı Riyasetlerinde bilinikat zaptı sabık 
hulâsası kıraat ve aynen kabul olundu. Ankara 
ve înebolu tarikinden bir kısmının Muvazenei 
Umumiyeden verilecek para ile tamir edilmesine 
dair Heyeti Vekileden mevrut lâyihai kanuniye 
Nafıa ve Muvazenei Maliye encümenlerine, Er
zurum Mebusu Salih Efendinin, fukaranın teda
visi için ithal edilecek eczayı tıbbiyenin Güm
rük Resminden istisnasına dair teklifi bu bapta 
evvelce gelmiş olan lâyihai kanuniye ile tevhid-
edilmek üzere Kavanini Maliye Encümenine, 

Diyarbekir Mebusu Kadri Beyin, İnas mektep
lerine dair sual takriri Maarif Vekâletine, Kü
tahya Mebusu Ragıb Beyin istanbul Hüküme
tince satılan eşyaya dair sual takriri Hariciye 
ve Maliye vekâletlerine, Hiyaneti vataniye ile 
mahkûm Urfa'lı Ohannesoğlu Amut; hakkında 
Adliye Vekâletinden mevrut evrakı hükmiye 
Adliye Encümenine havale olundu. Hiyaneti 
vataniye mücriminindeıi;. bir kısmının affı hak
kındaki kanun ikinci defa tâyini esami ile reye. 
vaz'olunarak yirmi müstenkif, otuz altı redde 
karşı yüz altı rey ile kabul olunduğu tebliğ 
edildi. Rüsumat müfettişlikleri ihdası hakkın
daki lâyihai kanuniye ruznameye ithal olundu. 
Bilâhara Adana vilâyeti polis teşkilâtı için Em
niyeti Umumiye bütçesine mezkûr vilâyet jan
darma teşkilâtı için Umum Jandarma Kuman
danlığı bütçesine ve elviyei selâse ile Adana 
vilâyeti nafıa teşkilâtı ve Bozantı - Nusaybin 
demiryolu komiserliği için Nafıa bütçesine para 

— 160 
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ilâvesine dair olan levayihi kanuniye müzakere ' 
edilip tadilnameler nazarı dikkate alınnııyarak 
maddeleri aynen ve heyeti umumiye]eri tâyini 
esami ile reye vaz'olunarak tasnifi ânı- icra edi
linceye kadar bir meselenin hafiyyen müzake
resi için salon samiinden tahliye edilerek eelsei 
hafiyeye geçildi. 

(İkinci Celse hafidir) 

Üçüncü Celse 
Hasan Fehmi Beyefendi tarafından küsad-

edilerek Adana vilâyeti jandarma kadrosunun 
takviyesi için jandarma bütçesine para ilâvesi 
hakkındaki Kanunun altı ret ve üç müstenkife 
karşı yüz altmış altı reyle kabul olunnduğu ve 
Bozantı - Nusaybin Hat Komiserliği teşkilâtı için 
Nafıa bütçesine, Adana vilâyeti polis kadrosu
nun takviyesi için Emniyeti Umumiye bütçesine 
para ilâvesi hakkındaki levayihi kanuniyede 
reye iştirak edenlerin adedi nisabı ekseriyeti 
bulmadığından içtimai âtide tekrar reye konu
lacağı Makamı Riyasetten bittebliğ Salı günü 
içtima edilmek üzere Celseye nihayet verildi. 

Birinci Reis vekil i Kâtip 5 

Hasan Fehmi Mahmud 8aid 
Kâtip 

Ziya Hurşid 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Reis Bey 
dün Salih Efendi biraderimizin fukaralar için 
ithal edilecek eczayı tıbbiyenin gümrükten is
tisnasına dair vermiş olduğu takriri, arkadaş
larımızdan birisi, bunun, buna dair sekiz aydan 
beri Kavanini Maliye Encümeninde kalan tek
lifi ile birleşmesini söylemişler. Halbuki o ka
nun lâyihası Kav anin Encümeninden üç aydan 
beri çıkmıştır ve bununla birleşmesi lâzımgeli-
yorsa doğrudan doğruya Muvazenei Maliye En
cümenine gönderilmesi lâzımgelir. 

REİS — Pekâlâ Muvazenei Maliyeye gönde
relim. 

Başka mütalâa var mı efendim? (Hayır, ses
leri) Zaptı sabık aynen kabul edildi. 

8. — MAZBATALAR 
1. — Aydın Mebusu Emin Efendinin, Evkaf 

Nizamnamesinin 17 nci maddesinin tadiline dair 
kanun teklifi ve Lâyiha Encümeni mazbatası 
(2/395) 
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REİS — Aydın Mebusu Emin Efendinin, 

Evkaf Nizamnamesinin on yedinci maddesinin 
tadili hakkındaki teklifin muvafık olduğuna dair 
Lâyiha Encümeni mazbatasını Seriye Encüme
nine havale ediyoruz. 

2. — Lâzistan Mebusu Osman Beyin, Memu
rini dahiliyenin esbabı idariye dolaıfısiyle azle-
el ilmeme! erine dair kanun teklifi ve Lâyiha En
cümeni mazbatası (2/396} 

REİS — Lâzistan Mebusu Osman Beyin, Me
murini dahiliyenin azil ve nasp ve terfii husus
larının bir kanunla tesbiti hakkındaki teklifi
nin muvafık olduğuna dair Lâyiha Encümeni 
mazbatası; bundan evvel yine bu meseleye mü-
taallik verilen teklifler Dahiliye Encünıeninde-
dir. Lâyiha Encümeni bu teklifi şayanı müza
kere görmüş eski tekliflerle tevhidedilmek üze
re bunu da Dahiliye Encümenine gönderiyoruz. 

3. — Lâzistan Mebusu Esad Beyin, Meclisi 
idarelerden verilip de Şûrayı Devletçe tetkiki 
lâzımgelen mukarrer atın Memurin Muhakemat 
Heyetince tetkik edilmesine dair kanun teklifi 
ve Lâyiha Encümeni mazbatası (2/398) 

REİS — Lâzistan Mebusu Esad Beyin, Me-
calisi idareden verilen mesalihi ibada ait mu-
karrerattan Şûrayı Devlette tetkiki icabeden 
itirazatm Memurin Muhakemat Encümenince 
tetkiki hakkındaki teklifinin şayanı müzakere 
olduğuna dair Lâyiha Encümeni mazbatasını 
Dahiliye Encümenine havale ediyoruz. 

•/. — Ceınik Mebusu Nafiz Beyin, Kanunu 
Cezanın 37 nci maddesinin tadiline dair kanun 
teklifi ve Lâyiha Encümeni mazbatası (2/394) 

REİS — Canik Mebusu Nafiz Beyin, Kanunu 
("ezanın otuz yedinci maddesinin tadili hakkın
daki teklifinin şayanı müzakere olduğuna dair 
Lâyiha Encümeni mazbatasını Adliye Encüme
nine gönderiyoruz. 

5. — Erzincan Mebusu Hüseyin Beyin, Plü-
mür kazasına merbut Zaheık namiyle bir nahiye 
teşkiline dair kanun teklifi've Lâyiha Encümeni 
mazbedetsı (2/396) 

REİS — Erzincan Mebusu Hüseyin Beyin. 
(Zahak) namiyle bir nahiye teşkili hakkında tek
lifinin şayanı müzakere 'olduğuna dair Lâyiha 
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Encümeni mazbatasın Dahiliye Encümenine ha- I 
vale ediyoruz. 

6. —- Gazianteb Mebusu Ali Cenanı Banin, j 
Zürraın ihtiyacah bey Uy eleri için sarf edecekleri 
yas sebze ve meyvemi'ı üşürden istisna, edilmele
rine dair kanun teklifi ve Lâyiha Encümeni maz
batası (2/397) ' 

REİS —- Gazianteb Mebusu Ali Cenanı Beyin, 
Zürraın ihtiyacatı be\tiyeieri için sarf edecekleri 
yaş meyva ve sebzeden üşür alınmamasına dair 
olan teklifinin şayanı müzakere okluğuna dair 
Lâyiha Encümeni mazbatasını Kavanini Maliye 
ve Muvazene! Maliye (ncümenlerine havale ediyo
ruz. 

7. — Edirne Mebusu Şeref. Beyin, tdarei Örfi-

yeyc dair kanun teklifi ve Lâyiha Encümeni maz
batası (2/381) 

REÎS — Edirne Mebusu Şeref Beyin, tdarei 
örfiye kanun lâyihasının şayanı müzakere oldu
ğuna dair Lâyiha Encümeni mazbatasını DaTîtri-
ye ve Müdafaai Milliye encümenlerine havale edi
yoruz. 

6. — SUALLER 

1. — Bolu Mebusu Tunalı Hilmi Beyin, ah
vali maliye ve iktisadiye hakkında Heyeti Vekile 
Riyasetiyle İktisat, Maliye ve Nafıa vekâletlerin
den sual takriri. 

RElS — Tunalı Hilmi Beyin, ahvali maliye 
ve iktisadiyeye dair Heyeti Vekile Riyasetiyle 
İktisat, Maliye ve Nafıa vekâletlerinden sual tak
ririni bu vekâletlere tebliğ edeceğiz. Şifahen veya 
tahriren cevap verirler. 

CELÂLEDDİN ARİF B. (Erzurum) — Reis 

Beyefendi Şeref Beyin takririnin lütfen Adliye 
Encümenine de gönderilmesini istirham ederim. 
Çünkü tdarei Örfiyeye aidolduğu için Adliye En
cümeninden geçmesi lâzımdır. 

REtS — Peki efendim Adliye Encümenine 
de gönderelim. Üc encümene de gönderelim. 

3. — İCRA VEKİLLERİ MUAMELÂTI 

/. — Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekili 
Th. Refik Beyin istifası 
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' Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Son zamanlarda rahatsızlığım ifayı hizmete 
mâni derecede tezayüdettiğinden Sıhhiye ve Mu
aveneti İçtimaiye Vekâletinden istifamın kabulü
nü rica ederim efendim. 

14 Kânunuevvel 1337 
Bayezid 

Dr. Refik 
(Rot sesleri) 

REÎS — Bu istifa esbabı sıhhiyeye1 istinad-
ediyor. Bittabi istifası kabul edilir. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Neye da
ir olursa olsun, istifası kabul edilmek mecburidir. 
Sormaya hakkımız yoktur. 

REİS — Efendim istifalar hakkında karara 
lüzum var mı bilmem? Arzu ederseniz reye koya
yım. (Hayır sesleri) 

4. — İKİNCİ DEFA REYE KONAN 
MADDELER 

1. — Emniyeti Umumiye bütçesine zamaim ic
rasına dair Kanun. 

REİS — Adana vilâyeti polis kadrosunun 
takviyesi için Emniyeti Umumiye bütçesine pa
ra ilâvesi hakkındaki lâyihai kaııuniyeyi ikinci 
defa olmak üzere reyinize arz ediyorum. Lütfen 
reylerinizi istimal buyurunuz. Kabul edenler be
yaz. Etmiye.nler kırmızı pusla verecekler. 

5. — TAKRİRLER 

1. — Antalya Mebusu Rasih Efendinin, Bey
nelmilel Salibiahmer Murahhası Mösyö Seri'nin 
Anadolu'da Yunan mezalimine dair neşredilen 
raporunun muhtelif lisanlara tercüme edilerek 
neşri hakkında temenni takriri 

REİS — Efendim Antalya Mebusu Rasih 
Efendinin bir takriri var. Okutuyorum. 

Riyaseti Oelileye 
Anadolu'da Yunan mezalimini tetkika me

mur müttefikin komisyonuna Beynelmilel Salibi
ahmer namına murahhas olarak dâhil olan Mös
yö Seri'nin 12 Mayıs 1337/1921 tarihli raporu 
beynelmilel Salibiahmer mecmuasında neşrolu
narak bu rapor Yunan asker ve zâbitanmm ve 
memurini ruhaniyesinin iştirakiyle mezalim icra 
edildiğini nâtık ve müspist bulunduğundan Lo-

http://Etmiye.nl
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zan'da Türk Kongresi kalemi tarafından risale 
şeklinde Fransızca olarak tabı ve tevzi edilmiş
tir. Bir nüshasını rap ten takdim ediyorum. Bu 
risalenin Türkçe ve Farisi lisanlarına tercüme
siyle memleketimize ve Şarktaki müslümanlara 
irsal ve tevzii mucibi faide olacağından Mat
buat Müdüriyeti Umumiy esince tercüme ve tab'ı 
ile tevzii esbabının istikmalini arz ve teklif ey
lerim efendim. 

20 Kânunuevvel 1337 
Antalya 

Rasih 

REİS — Efendim tensip buyurursanız Hari
ciye Vekâletine gönderelim. Tercüme ederek tabı 
ve tevzi ettirsin. 

SALÂHADDİN B. (Mersin) — Muvafıkmı 
dır, b i rkere encümen görsün. 

NUSRET Ef. (Erzurum) — Müdfaai Milli
ye de alâkadardır Reis Bey. 

REİS — Efendim Matbuat Müdüriyeti Ha
riciye Vekâletine merbut olduğuna göre oraya 
gitmesi icabeder. Bu vazifeyi o yapacaktır. Bu 
vazifeye Hariciye Vekili Beyi memur edelim. 

SALÂHADDİN B. (Mersin) — Hariciye Ve
kâletine yazılacak tezkerede bu kitabın bittetkik 
tab'mı da ilâve edelim. Çünkü Meclis karar ver
miş olmasın, (Kürtçe, Arapça, Türkçe olsun ses
leri) . 

REİS — Efendim memlekette icabeden li
sanlara Hariciye Vekâleti tercüme ettirdikten 
sonra tab'ma geçecektir. Bu suretle Hariciye 
Vekâletine tebliğ edeceğiz. 

2. — Nafia bütçesine zamainı icrasına dair 
kanun 

REİS — Nusaybin - Bozantı Hat Komiserliği 
için Nafıa bütçesine para ilâvesi hakkındaki ka
nunu ikinci defa olmak üzere reyinize arz edi
yorum. Kabul edenler beyaz, etmiyenler kırmızı 
olarak reylerinizi istimal buyurunuz. 

7. — MUHTELÎF EVRAK 

1. .— Ukrayna Sefiri Fronze Cenaplarının, 
Ukrayna milletinin Büyük Millet Meclisine se
lâm ve tebrikâhnı havi m&ktıibu. 

REİS — Ankara'ya muvasalat eden Ukrayna 
Sefiri, Ukrayna Meclisinin selâmlarını Meclise 
tebliğe memur edilmiş ve bu selâmlarını bir 
mekupla Makamı Riyasete göndermişir. Okunacak. 
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Büyük Millet Meclisinin Muhterem , Mebus

ları Beyefendiler : 
Ukrayna amele ve köylü hükümeti tarafın

dan, Ukrayna halkının en samimî hissiyatı dos-
tanelerini ve dünyanın yırtıcı emperyali.stle-
riyle kendi hürriyeti istiklâli ve misakı millîsi 
için nrübaıeze eden Anadolu halkının kahrama-
nane miicahedesinin her adımını Ukrayna'hal
kının en samimî bir hissi merbutiyetle takjbet-
miş ve etmekte bulunmuş olduklarım bizatihi 
arz etmeye memurum. Mümessili bulunduğum 
hükümet, Türk silâhının Anadolu cephelerin
deki son parlak ınuzafferiyetleri münasebetiyle 
Heyeti Celilenizi samimî bir surette alkışlıyarak 
tebrikâtı nıahsusasınm arz ve takdimini uhdeme 
tevdi etmekle bendenizi mesut kılınıştır. Türk 
ordusunun son muzafferiyetinden akdem ge*ri 
çekildiği yerlerde yüz binlerce mazlum Türk 
halkının kudurmuş düşman vahşiliklerine mâ
ruz kalması dolay isiyle bütün Ukraynalılarla 
beraber müttefikimiz kardeş Rus halkının kalb-
lerinde hâsıl olan âmik nefret, Rusya Şûr alar 
Hükümeti Umuru Hariciye Komiseri Yoldaş 
(Çiçerin) in bütün Şûralar hükümetleri ve halk
ları namına şiddetli bir protestosu şeklinde bü
tün cihan hükümetlerine ilân edilmişti. Mama
fih biz, düşmanın mukaddema muvakkat bir 
surette ilerlemesinden müteessir olmakla bera
ber, bu muvaffakiyetlerin düşman için çok az 
devam edeceğini biliyor ve en yakın bir zaman
da Türk ordusunun düşmana müthiş bir darbe 
indirerek, ona acı bir dersi ibret vereceğine as
la şüphe etmiyorduk, zaten bu başka türlü ola
mazdı. Çünkü inkılâbî bir mücadele ile uğra
şan emekçi halktan müteşekkil ve halk amali
nin fedakârı olan kumandanlarla idare edilen 
kahraman bir ordu elbette mağlubedilenıezdi. 
Son derece bize memnuniyet bahşolan Sakarya 
muharebesinin zafer nişan'gürültüleri kimsenin 
tasavvur edemiyecği bir süratle ümitlerimizin 
ne kadar hakiki olduğunu parlak bjr surette 
ispat etti. Ukrayna hükümeti ve onun emekçi 
halkı ve bütün Şûra cumhuriyetleri ve köylü 
amele ve kızıl orduları tarafından Anadolu or
dusunun kahraman askeriyle zâbitan ve kuman
danlarına gönderilen samimî selâm ve tebrikâ-
tın tebliğini istirham eylerim. 

Benim mâruzâtıma, mübalâğalı, diplomatik 
bir cemile gibi değil, inkılâbî Türkiye halkına 
karşı Ukrayna halkı ve hükümeti kalbinde cay-
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gir olan bir hissi dostanei hakiki nazariyle bak
manızı rica eylerim. Her iki milleti şimdiye ka
dar yekdiğerinden ayıran sebepler artık ebedi
yen zail olmuştur. Şimdiye kadar milletimizi 
emperyalist siyasetine sevk eden ve İstanbul, 
boğazlar, Anadolu ve sair yerlerin istilâsı mak-
sadiyle millteimizi sürükliyenlerin sesleri Teş
rinievvel inkılâbı kebirinin müthiş darbeleri sa
yesinde ebediyen susturulmuştur. Ukrayna, 
Rusya ve bütün Şûra cumhuriyetleri ve Tür
kiye halkı kendi mukadderatlarına artık kendi
leri malik olmuşlardır. Şimdi artık yekdiğerine 
serbestane bir surette el uzatarak, muhkem sulh, 
samimî dostluk ve kardeşlik esaslarına müstenit 
her türlü muahedeler akdedebilirler. 

Muhterem Reis ve Muhterem Mebus Beyefen
diler; Türkiye Hükümeti tarafından vukubulan 
memnuniyetbahş davet üzerine hâsıl olan işbu 
ziyaretimin başlıca maksadını teşkil eden akdolu-
naeak muahededen daha yok. evvel Türkiye ve 
Ukrayna halkları birbirini derâguş etmek arzu
sunda bulunuyorlardı. Her iki milleti birbiriyle 
ittihada mecbur eden sebeplerin en başlıeası 
umumi düşmanımız olan cihan emperyalistlerinin 
istilâcı siyasetlerinden tevellüdeden tehditlerdir. 
Asırlardan beri, birçok büyük ve küçük hükü
metler, mütebasbas medeniyet maskesi altında 
her daim Türkiye'yi kendi menfaatleri için, bir 
müstemleke haline getirmek fikrini takibediyor-
larclı. Avrupa'nın iki asırlık tarihi siyasisi, 
Türkiye'nin taksimi maksadiyle yapılmış olan 
birçok resmî ve net'î muahedeler ve kanlı muha
rebelerle doludur. Türkiye'nin payitahtında ve 
onun iktisadi ve sevkülceyşj noktai nazarından 

1 beynelmilel ehemmiyeti haiz olan boğazlarına 
düşmanlardan hangisinin hâkim olmasını on
lar halledemedilerse de takibettiği projelerinin 
birçok mevaddma nail olabilmişlerdir. Onlar 
Türkiye toprağının birçok mühim parçalarını 
zapt ve mütebakisini mmtakai nüfuzlara tefrik 
ederek, bu yerlere Türkiye emekçi ve köylüleri
nin mesaisinden ve memleket serveti tahliyelerin
den her türlü istifadeye kendilreini haklı adde
diyorlardı. Mezkûr hükümetler Türkiye'yi men
fur kapitülâsyon esaslarına mecbur ederek, mem
leketin varidatını, tren hatlarını, rıhtımlarını ve 
sair servet membalarını yedigasibanelerine ala
rak, Türkiye'yi mahkûmiyeti iktisadiye altında 
bulundurmak ve sultanın hâkimiyeti mutlakası-
nm idraksizliklerinden bilistifade, gelecekte si-
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yaseten de mahkûm etmek amalini perverde edi
yorlardı. Garp emperyalistleri Harbi Umumi 
neticesinde, amallerine ııailiyetin takarrübettiği-
ne emin edilir. 

Bunların askerleri Türkiye payitahtını işgal 
ederek, filolariyle Türkiye Bahrisefid s&yâhilini 
tahtı işgale almış ve ellerinde alet olarak Yunan 
orduları Anadolu'ya saldırmıştı. Cihanın yırtıcı 
kapitalistleri, «hasta adam» diye tesmiye ettik
leri ve Avrupa diplomatlarının asırlardan beri 
hayat ile memat arasında bulundurmaya sarfı 
gayret ettikleri Türkiye'nin artık son dakikaları
nı geçirmekte olduğu zannında idiler; lâkin, 
kendi mukaddes vatanlarını müdafaa etmek 
için Büyük Millet Meclisi etrafında toplanmış 
olan Anadolu emekçi halkı, bütün levazımı 
harbiyenin ademimevcudiyetine rağmen, kavi 
ve cesur bir ordu teşkil ederek ve Mustafa Ke
mal Paşa gibi umumun mazharı tebcili olan bir 
millet fedakârının delâleti altında olarak, ta
savvur fevkinde bulunan azim ve iradeleri sa
yesinde, Türkiye'nin imhası gaye ve maksadı
nı taşıyan istilâcı Garb'm bütün ümitlerini kır
maya muvaffak oldular. Şûra hükümetleri ta
rihi siyasisi ile inkılâpçı Türkiye tarihi arasın
da birçok müşabehetler mevcuttur. Ukrayna 
ve Rusya Şûralar Cumhuriyetleri ve köyleri de 
kezalik şu son dört sene zarfında, memleketle
rini zabıt, amele ve köylerin arazisini gasbet-
mek, memleketi müstemleke haline sokmak, 
bunların başında kendi memurları vasıtasiyle 
ağa kesilmek siyaseti takibeden yırtıcı cihan
girlerle mücadele eylemektedir. Mezkûr hükü
metler bize karşı da 1919 neıı senesinde Yu
nan ordularını (Odesa) ve (Gersun) mıntaka-
larmda aleyhimize kullanmaktan geri durma
dılar ve daha fazla olarak, Rusya ve Ukrayna 
aksi inkılâpçı ceneraller, mülkdarları, servet-
tarları aleyhimize kıyam ettirerek, aksi inkılâ
bın galibiyeti takdirinde, İngiliz ve Fransız 
ve sair Avrupa sermayedarları eline düşeceği 
ümidiyle, her daim aleyhimize çalışmakta idi
ler. Cihan sermayedarlarının siyaseti kâinatın 
her noktasında aynı yüzünü göstermektedir. 
Cihan kapitalizmasımn yegâne siyaseti bütün 
memleket ve milletlerin siyaseti ve iktisadi ip
tidailiklerinden bilistifade, onları iktisaden ve 
mümkün olduğu takdirde siyaseten de esaret 
tahtında bulundurmaktır. 

Nitekim Rusya, Ukrayna, Türkiye, îran, 
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Çin gibi zengin memleketler hakkında aynı si- , 
yaseti takibettikleri aşikârdır. Binaenaleyh 
emperyalistlerin istilâcı siyaseti karşısında bu
lunan bütün milletlerin uzlaşma ve ittihadının 
pek tabiî olduğu şüphe haricindedir. Türkiye 
ve Rusya Mart ittifak muahedesi, Ukrayna hü
kümeti tarafından samimî bir surette alkışlan
mıştır. Çünkü Ukrayna ve Rus yalnız iktisadi, 
siyasi ve ruhani merbutiyetle değil; kendi mev
cudiyetlerini müdafaa için yapılan resmî itti
fak muahedenamesi mucibince, daha ziyade 
alâkadar bulunuyorlar. Ukrayna hükümetçe 
ciddî bir surette, halli muktazi birtakım dâhi
li mesaili iktisadiye dolayısiyle, ve Ukrayna hü-
meti Türkiye ile çoktan beri arzusunda bulun
duğu muahedeyi daha evvelce akde imkân bu^ 
lamamış ise de Rusyada bulunan Büyük Millet 
Meclisi hükümeti sefirinin Ukrayna hükümetine 
olan her bir müracaatini her defasında memnu
niyetle karşılamıştır. Ukrayna Hükümeti Tür
kiye Sef iriyle Ukrayna dâhilinde bulunan mül
ki ve askerî Türk üserasının memleketlerine ia
desini havi mukavelenameyi akdetmiştir. Şimdi 
ise Ukrayna Hükümeti, Büyük Millet Meclisi 
Türkiye'si mabeyninde çoktan beri başlamış 
olan takar rübün itilâfa varacağından ve Tür
kiye Hükümeti davetine cevaben ilelebet Uk
rayna ve Türk milletleri aralarında her mese-
lei siyasiy^yi tatmin edecek ve en sıkı merbu-
tiyeti havi bulunacak resmî bir sulh muahedesi 
akdedeceğimizden dolayı son derece bahtiyar 
bulunuyoruz. Şimdiden sonra Karadeniz'in Şi
mali - Şarki savahili etrafında yaşıyan Türk. 
Acar, Gürcü, Rus ve Ukrayin emekçi halkının 
yapacağı fiilî ittihat ile mezkûr milletlerin is
tiklâl ve mevcudiyetleri muhafaza edilecektir. 
Biz, iki hükümet mabeyninde diplomasi müna-
sebatın bir şekli hakikiye konulmasını müta-
akıp merbutiyeti iktisadiyenin daha hakiki bir 
şekil alacağına şüphe etmiyoruz. İşbu muahede 
âkıdlerinin siyasi ve iktisadi inkişafı için ne 
kadar büyük ehemmiyetleri muhtevi bulundu
ğu aşikârdır. Fakat hiçbirimiz Türkiye ve Şû
ralar hükümetlerinin yanyana muhabbetkârane 
yaşamalarının birçok tehlikelere mâruz buluna
cağını gizlememeliyiz. Türkiye'nin ölüm ve tah
ribatından çekinmiyen ve onun mevcudiyetini 
yer yüzünden silerek, kendi müstemlekeleri 
yapmak istiyen düşmanları Büyük Millet Mec
lisi etrafına toplanmış Türk emekçi halkının 
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kahramanca yapıları mukavemetlerine mâruz 
kaldıktan ve Türk milletinin kuvvet ve yaşa
mak istidadına mâlik bulunduğunu gördükten 
sonra şüphesiz ki, kendi tarzı hareketlerini teb
dile çalışacaklardır. Bunlar Türkiye'ye kar
şı mütebasbıs dost, hayırhah rolleri ifasına 
başlıyarak şüphesiz ki, Türkiye 'niı> istilâ 
ve imhasına yegâne mümanaat teşkil eden 
onunla Şûra Hükümetleri nıeyanındaki dost
luğu bozmaya ve Türkiye'yi Şûralar Hükümeti 
aleyhine kaldırarak, şimdiye kadar silâh güciyle 
nail olamadıkları maksatlara dost maskesiyle 
vâsıl olmayı kendilerine halli vacip bir mesele 
addederek, neticenin elde edilmesine sarfı me
sai eyliyeceklerdir. Fakat biz eminiz ki, birçok 
tecrübeler görmüş ve siyasi tarihinden birçok 
dersler almış olan Türkiye Hükümeti ve halkı 
umumi düşmanlarımızın hiyle ve tezvirlerine 
aldanmıyaeaklardır. 

Muhterem mebus bey ve efendiler, ben Uk
rayna Hükümeti ve bizimle müttefik Rusya 
Hükümeti namına sizi temin ederim ki; onlara 
bu husustaki her türlü teşebbüslerini nefretle 
reddederek, Türkiye hakkındaki Şûralar Hü
kümetinin dostluk siyaseti. Şûralar Hükümet
leri beynelmilel siyasetinin en muhkem bir esa
sını teşkil edecektir. 

I'mum Ukrayna îcra Komitesi ve Halk Ko
miserleri Şûrası namına bâlâda arz ettiklerime 
kendi tarafımdan ilâve ediyorum ki; Ukrayna 
fevkalâde sefareti her iki tarafa alâkadar ve 
pek büyük ehemmiyeti haiz olan mesaili bir an 
evvel halle sarfı mesai edecektir. Ve bu husus
ta tarafınızdan da aynı muameleyi de göreceği
ne emindir. Ukrayna Şûralar Hükümeti amele 
ve köylü halkı ve Rusya, Ukrayna ve sair hü
kümetleri kızıl orduları namına Türkiye Büyük 
Millet Meclisini, onun ricali hükümetini, kah
raman ordusunu \G bütün halkını tekrar se
lâmlıyor ve alkışlıyorum. En yakın bir zaman
da Türk Milleti necibesinin hukuku sariha ve-
lâyenkat'ına ve misakı millisine nail olmakla 
muharebenin hitamını ve bir deyrei imar ye te
rakkiye inkılâbını kemali hararetle tazarru ey
lerim, efendim. 

Ukrayna İçtimai Şûra Cumhuriyeti 
Türkiye Fevkalâde Sefiri ve Ukrayna 
Komiserleri Şûrası Âzası, Ukrayna 
Amele ve Köylü ve Ki zil ordu Murah-
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hasları Şûrası Merkezi İcra Komitesi 
Âzası ve Bütün Ukrayna Orduları 

Başkumandanı 
Fronze 

(Şiddetli alkışlar) 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) 
sız insanlık. 

Yaşasın riya-

l)r. ADNAN B. (İstanbul) — Muhterem 
efendiler; bu hitabeyi imza edip Heyeti Celile-
nize gönderen zat, Ukrayna Orduları Başku
mandanı Mösyö Fronze Cenaplarıdır. Kendile
riyle iki defa vukubulan mülakatım, esnasında 
gayet açık olarak söyliyebilirim ki, ömrümde 
az olarak tesadüf ettiğim en samimî insanlar
dan birisinin karşısında bulundum. Kendilerini 
memleektimizin hayırhah ve en takdirkârlarm-
dan biri olarak gördüm. Nitekim Heyeti Aliye-
nize gönderdiği hitabede de bana karşı tekrar 
ettiği sözleri Meclisi Âlinize daha mufassal ola
rak göstermiştir. Meclisi Âlinize tekrar ediyo
rum. Bu hitabeye karşı teklif ediyorum, arka
daşlarıma, çünkü, kendilerine cevap vermek 
kâfi değildir, kendileri mümessili oldukları bir 
heyet namına Heyeti Celilenizi selâmlıyorlar. 
Bir telgrafla Ukrayna'daki Kongre Reisine He
yeti Aliyeniz namına bu beyanattan dolayı be
yanı teşekkür edelim. (Hay, hay, sesleri) 

İkincisi de yine kendileri bizi bütün Rusya 
Şûralar Kongreleri namına da selâmlıyorlar. 
Binaenaleyh, tesadüf bugün ve bu saatte ini-
kadetmekte olan Rusya Şûralar ve Müttefik 
Devletler Kongresi Reisi (Kalenin)e de He
yeti Celilenizin teşekkürünü bir telgrafla bil
direlim. 

REİS — Kabul buyuruyor musunuz? (Pek
âlâ sesleri) Adnan Beyin tekliflerini tensip 
buyuranlar lütfen el kaldırsın. Bilittifak ka
bul edilmiştir. 

Adana vilâyeti polis kadrosunu takviye 
için Emniyeti Umumiye bütçesine zamaim icra
sına dair kanunun ikinci defa reye vazında reye 
iştirak eden (158) ikinci defa reye vaz'edildiğine 
nazaran, muamele tamamdır? 29 ret, 1 müstenki
fe karşı 128 reyle kanun kabul edilmiştir. 

Nafıa bütçesine zamaim icrasına dair kanu
nun ikinci defa reye vaz'mda reye iştirak eden 
(162) olduğuna ve ikinci defa reye vaz'edilmesine 
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nazaran muamele tamamdır. (20) müstenkif ve 
(11) redde karşı (131) reyle kanun kabul edil
miştir. 

NEBİL Ef. (Karahisan Sahib) — Reis Bey, 
müsaade buyurulur mu? Şimdi yoklama yap
tık. Yoklamanın akabinde celseyi küşadettik. 
Reye iştirak edenlerden anlaşılıyor ki; yokla
mada nisabı müzakere yokmuş. Bunun hak
kında bir takririm vardır. Kıstelyevm yapılma
sını teklif ederim 

REİS — Efendim, yoklamanın neticesini 
Heyeti Celilenize arz edeyim. Yoklama yapılır
ken mevcut âza (175) şi tecavüz etmişti. Onun 
üzerine bendeniz de Meclisi kuşadettim. Ne-
ticei kafiyesini şimdi Meclise arz edeyim. Mü
zakere açılırken yüz yetmişten fazla idi. 

2. — AZAYI KİRAM MUAMELÂTI 

1. — 'Karahisan Sahib Mebusu Nebİl Efen
dinin, yoklamada bulunmıyan mebuslardan kıs
telyevm yapılmasına dair takriri 

REİS — Mahaza Karahisar Mebusu Nebil 
Efendinin bir takriri vardır. Okuyacağız. 

Riyaseti Celileye 
İcra kılman yoklamada mevcut bulunmıyan 

zevatı muhteremeden kıstelyevnwyapılmasmı 
teklif ederim. 20 Kânunuevvel 1337 

Karahisan Sahib 
/ ! * ' Nebil •• 

REİS —• Bu takriri tensip buyuranlar lüt
fen el kaldırsın. 

EMİN B. (Erzincan) —• Nizamname sarih
tir. Nizamnameye karşı reye koymak lüzum
suzdur. 

REİS — Efendim, zaten bu dördüncü yoklama
dır. Nizamname mucibince bunu dahi re'sen yapa
biliriz. Nizamnamemiz iktizasındandır. Kıstel
yevm yapacağız. Bundan evvelki celselerde de 
yoklama yaptık. Fakat ; tatbik etmemiştik. Bu
nu tatbik edeceğiz. 

Şimdi Ruznamei müzakerata geçiyoruz. 

9. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1. — Münhasıran gümrük muamelâtını teftiş 
için Maliye, Vekâletinde dört müfettişlik ihdası 

166 
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hakkında Maliye Vekâleti tezkeresi ve Müvazenei 
Maliye Encümeni mazbatası 

REİS — Gümrük müfettişlikleri ihdasına da
ir dün müstaceliyetini kabul ettiğiniz maddei 
kanuniye Müvazenei Maliye Encümeninden gel
miştir. Onu müzakere edeceğiz. 

Müvazenei Maliye Encümeni Riyaseti fıliyesine 
Rüsumat Müdüriyeti Umumiyesinin senei ha-

liye bütçesinin encümeni âlilerince tetkiki sıra
sında ittihaz olunan mukarrerat mucibince vu-
kubulan tenkihat meyanmda rüsumat müfettiş
lerinin dahi lâğvedildiği malûnıuâlileridir. Bu 
suretle tasarruf edilen üç müfettişle iki müfet
tiş muavininin maatahsisatı fevkalâde maaşatı 
seneviyesi mecmuu ile hareirahları dokuz, on bin 
liraya baliğ olup mezkûr müfettişlerin bidayet 
ihdası olan 6 Teşrinievvel 1336 tarihinden lâğ
vedildiği 1 Temmuz 1337 tarihine kadar güze-
ran olan müddet zarfında icra eyledikleri tefti-
şatı mübeyyin Müdüriyeti Umumiyeye verdik
leri levayihi teftişiye üzerine suiistimalleri te-
beyyün ederek azledilen memurinin miktarı otu
za karibolduğu gibi, birtakım memurlara da iş
ten el çektirilmiş ve meydana çıkarılarak, tazmi
ni esbabına tevessül edilen ihtilâsat miktarı da 
mühim yekûnlara baliğ olmuştur. Müfettişlerin 
vücudundan bu kabil müspet netayiç elde edil
mekle beraber diğer taraftan da murakabe ve 
teftişatın devamı müddetince suiistimal ât vukuu
na meydan verilmemek suretiyle temini menafii 
Hazine edildiği asar ve delâili fiiliyesiyle müs
pet bulunmasına ve varidatı Devletin en mühim 
kısmını teşkil eden Gümrük Rüsumunun tezyidi 
ve Men'i İthalât ve Men'i Müskirat kanunları
nın tatbiki hasebiyle kaçakçılığın dahi son dere
cede ihrazı ehemmiyet etmesine ve münferit ve 
müteferrik mahallerde bulunan rüsumat idare
lerinin sıkı bir teftiş altında tutulması elzem olup 
bilvasıta tekâlifin haizi ehemmiyet kısmını teşkil 
eden rüsumat varidatının hiçbir memlekette 
murakabe ve teftişsiz bir halde bırakıldığının 
emsali olmamasına ve binaberin tasarruf maksa-
diyle ilga edilen müfettişliklerin istilzam eyledi
ği masarifin kat kat fevkinde olmak üzere vari
datın tezayüdüne hadim oldukları bittecrül>e te-
eyyüdetmesine binaen Rüsumat müfettişleri teş
kilâtı sabıkasının iadesine ve bunlara ait maa-
şat için bütçenin yüz beşinci faslının üçüncü 
maddesine bin dokuz yüz yirmi ve yüz on beşin

ci faslının tahsisatı fevkalâde faslına üç bin ve 
harcırahları için yüz onuncu faslın harcırah 
maddesine altı bin lira vaz'ı esbabının istikmal 
buyurulması arz olunur efendim. 

* 6 Teşrinisani 1337 
Maliye Vekili 
Hasan Hüsnü 

Şehrî müfettiş 
maaşı aslisi 

Kuruş 

5 000 
-1 000 
3 500 
3 500 

Şehrî tahsisatı 
fevkalâde 

Kuruş 

6 500 
5 750 
5 375 
5 375 

16 000 23 000 

Rüsumatın 1337 senesi bütçesine Kânunuev
velden Şubat nihayetine kadar zammolunacak 
miktar : 

M Lira 

105 3 
115 
110 1 

480 
690 

1 200 

Maaşat 
Tahsisatı fevkalâde 
Harcırah 

2 370 

Müvazenei Maliye Encümeni mazbatası 
Rüsumat müfettişleri teşkilâtı sabıkasının 

iadesiyle bunun için rüsumatın senei haliye büt
çesine (10 920) lira tahsisat ilâvesine dair Mali
ye Vekâletinin 6 Teşrinisani 1337 tarihli tezke
resi encümenimizde mütalâa ve tetkik ve vekâ
leti nıüşarünileyhadan îzam olunan memuru 
mahsusun izahatı isti m a olundu. Rüsumat Mü
düriyeti Umumiyesinin senei haliye bütçesinin 
encümence tetkiki sırasında ittihaz olunan mu
karrerat mucibince icra olunan tenkihat meya
nmda rüsumat müfettişlerinin dahi ilga edildiği 
ve sebebi ilganın da dairesinin bu ihtiyacı lâyikı 
veçhile müdafaa edememesinden ileri geldiği an
laşılmıştır. t 

l>u defa alman mezkûr tezkereye ve memuru 
mahsusunun izahatına nazaran bu müfettişlikle
rin bidayeti ihdası olan 6 Teşrinievvel 1336 ta
rihinden lâğvedildiği 1 Temmuz 1337 tarihine 
kadar güzeran eden sekiz dokuz aylık bir müd
det zarfında icra eyledikleri teftişatı mübeyyin 
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Müdüriyeti Umumiyeye verdikleri levayihi tef-
tişiye üzerine suiistimalâtı tebeyyün ederek, az
ledilen memurinin miktarı otuza karibolduğu 
gibi, birtakım memurlara da işten el «ektirilmiş 
ve meydana çıkarılarak tazmini esbabına teves
sül edilen ihtilâsat miktarı da mühim yekûnlara 
baliğ olmuştur. Binaenaleyh halen müspet neta-
yie gösterilmesine ve diğer taraftan da muraka
be ve teftişatm devamı müddetince suiistimal A t 
vukuuna meydan verilmemek suretiyle menafii 
hazine temin edildiği anlaşılmasına ve varidatı 
devletin en mühim kısmını teşkil eden Gümrük 
Rüsumunun tezyid ve inen'i ithalât ve men'i 
müskirat kanunlarının tatbikinden naşi kaçakçı
lığın son derecede ehemmiyet peyda etmesi va
rit görülmesine mebni bu idarelerin ve bahusus 
münferit ve müteferrik mahallerde bulunan rü
sumat idarelerinin sıkı bir teftiş altında tutul
ması elzem görülmüş ve istilzam eylediği masa
rifin kat kat fevkinde varidatın tezayüdüne ha
dim bulunan rüsumat müfettişleri teşkilâtlımı 
iadesine esas itibariyle karar verilmiştir. Şu ka
dar ki ; varidat ve masarifi devlete ait bilûmum 
muamelâtın yegâne mercii Maliye Vekâleti olup 
bu itibarla (îümriik muamelâtının teftiş ettiril
mesi ve netayieine göre takibat ve icraatı lâzi-
menin ifası da doğrudan Maliye Vekâletine 
teveccüh eder vazaiften bulunduğundan kadro
sunun ve tahsisatının yeri rüsumat bütçesi ol
mayıp Maliye bütçesi olması tensibedilmiş ve ta-
lebolunnan tahsisat berveçhiâti tadilen yapılan 
tenzilâtla Maliye bütçesine alınmıştır. 

Yapılan tadilât : Dairesince mukaddema ve
rilmekte olan ve elyevm dahi teklif edilen üç 
müfettiş için şehri kırkardan yüz yirmi ve iki 
muavin için şehri yirmişerden kır ki, ceman yüz 
altmış liranın dört müfettişe hasrı ile yerine şeh
ri elli, ikincisine kırk, üçüncü ve dördüncüye de 
otuz beşer lira itasından ibaret olup müfettişlik 
silkinde bulunanların terakki .ve tefeyyüzünü 
temine hadim bulunan bu husus maslahat- nok
tasından da. muvafık görüldüğü gibi tahsisatı 
fevkalâdeden dolayı senevi iki yüz kırk liralık 
bir tasarrufu da muciptir. 

Müfettişlerin yeniden kabulünden dolayı büt
çeye vaz'ı icabeden umum tahsisata 'geli n o : 
Evvelâ, dairesince her müfettiş için harcırah 
olarak, şehrî sarfı tahumin edilen yüz lira fahiş 
görüldüğümden, harcı raftı şehrî yetmiş liraya 
tenzil •edilerek bu suretle de senevi iki bin altı 
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yüz kırk lira tasarruf edilmiştir. Saniyen, se
nenin kısmı âzami mürur etmiş olduğu cihetle, 
'bütçeye ıbütü'n bir sene için ıberveçıM teklif 
10 920 lira vaz'ma mahal olmadığın'dan, Kâ
nunuevvel iptidasından muteber olmak üzere 
üç aylık maaş ve tahsisatı fevkalâde ile harcı
rahlarının mecmuu için iki hin on lira konu
la ralc binnefiee tekliften 8 910 lira tenzil edil
miştir. 

Arz olunan muamelât ve izahata nazaran 
âtiyüzzikr hususatın da yani evvelâ, şimdi
ye kadar suiistimalâtı görülüp işten. el çekti
rilen veya mahkemeye tevdi edilen memuri
nin tecziyeleri hakkında ne gibi takİjbat ve mu
amelât cereyan edip hanigi memurların ne gibi 
'kusurlarından dolayı 'hangi cezalara duçar edil
diğinin, saniyen : Bu memurların tefeeyyün 
eden zimmet ve ihtil asalının miktarı mecmuu 
ile bundan şimdiye değin ne miktar tahsilat vu-
kubulup ne kadar bakiye kaldığının, salisen : 
Gerek tecziye ve gerek takip ve tahsili matlu-
;bat muamelâtından henüz netice pezir olmıyan-
lar var ise, bu teehhüre 'kimler tarafından se
bebiyet verildiğinin ibittet'kik netayicinin ha
ra por Meclise arzı ve her müfettişin (kendinden 
•evvel teftiş olunan muamelâtı Jâalettayin göz
den geçirerek, hunlardan hangilerini tetkik et
tiğini lâyiha i teftişiyesinde g-östermesi ve hun-
lar da d ali şüphe ve tamik 'bir hale tesadüf edil
diği takdirde teftişi jsaibrka ait muamelâtın su
reti umumiyede yeniden teftiş edilmesi husu
sunun. Ziraat bankalarında olduğu 'gibi, usul 
ittihaz edilmesi tensiibedilmiş olmakla. keyfiyet 
bu bapta tedvini muktazi ıgörülen fberveçhizir 
lâyihai kanuniye ile 'birlikte Heyeti Umumiye
ye arz olunur. 

19 Teşrinisani 1837 

Miıvazenei Maliyi 
Encümeni Reisi 

Saruhan 
Reşad 
Kâtip 
İçel 

Mehmed Şevki 
Âza 
Konya 

Kâzını Hüsnü 
Bolu 

Şükrü 

M azbata Muha 

Aza 
Siverek 

Sırrı 

Antalya 
Ali Vefa 
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Münhasıran gümrük muamelâtını teftiş için 

Maliye Vekâletinde dört müfettişlik ihdası 
hakkında Kanun 

MADDE 1. — Münhasıran gümrük muame
lâtını teftiş için, Maliye Vekâletinde dört mü
fettişlik ihdas edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu müfettişler için 1337 Ma
liye bütçesine berveçhizir iki bin on lira tahsi
sat konulmuştur. 

F. M. Lira 

57 Heyeti Teftdşiye 
2 Müfettişler 480 

63 Masarifi mütenevvia 
7 Müfettişler harcırahı 840 

99 Tahsisatı fevkalâde 690 

Yekûn 2 010 

MADDE 3. —' İşbu kanun 1 Kânunuevvel 
1337 tarihinden muteberdir. 

MADDE 4. — İşbu kanunun icrasına Maliye 
Vekili memurdur. 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz is-
t iyenvarmı? (Muvafık sesleri) 

VEHBİ Ef. (Konya) — Beyefendi izahat 
versinler. Ondan sonra söyliyelim. 

REİS — Yoklama neticesinde, Meclisi Âlide 
bugün yüz yetmiş beş zatın bulunduğu tahak
kuk etmiştir. 

MALİYE VEKÂLETİ VARİDAT MÜDÜ-
Rl UMUMİSİ BURHANEDDÎN BEY — Efen
dim bendenizin şimdiki mâruzâtım bundan ev
vel bulunmuş olduğum Rüsumat Müfettişliğinde 
icra eylediğim tahkikat neticesine müstenittir. 
Bendeniz bizzat Antalya savahil ve mülhakatını 
gezdim. Bundan dolayı arz edeceğim malûmat ve
saiki Tesmiyeye müstenittir. Evvelâ İzmir'in Yu
nan 'lılar tarafından, İstanbul'un İngiliz'ler tara
fından işgali üzerine şimendiferlerle münakalât 
olmadı. Binaenaleyh eşyayı ticariye Kuşadasmdaıı 
itibaren Silifke'nin iskelesi olan Taşucuna ka
dar olan limanlara ithal ve ihracedildi. Hattâ 
Konya'ya, Kayseri'ye, Silifke'ye, Söke'ye, Men
teşe 'ye ve daha» nerelere lâzımgelirse, bu gibi it
halât hep bu limanlar vasıtasiyle icra edilmiştir. 
Bundan dolayı bu limanların muamelâtı fevka
lâde tezayüdetti. Bu işgal üzerine bu rüsumat 
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muamelâtı teftiş edilmek lâzımgelirken 1 Teşri
nievvel tarihine kadar müfettişler olmamasına 
ıııebni teftişler icra edilmemiştir ve edilemedi, 
Bunun neticesi olarak hazine mutazarrır oldu. 
Bunu arz edeceğim. Bendeniz tâyinim tarihin
den sonra yani 1 Teşrinisani 1336 tarihinde Kuş-
adasına gittim. Evvelâ Kuşadasmda yüz aded 
beyanname ki beher adedini tüccar malını ithal 
ettiği zaman verir. Bu yüz aded beyanname 
ile manifatura namı altında gelen eşyalar pamuk 
mensucatı diye gösterilerek, bir kıyyesine yüz 

"kuruş Gümrük Resmi alınmıştır. Halbuki manifa
tura denildiği zaman ipekli kumaşlar, yünlü men
sucat; ipekli şemsiyeler, pudralar, kolonyalar ve 
daha saire dâhildir. Şimdi bendeniz bu yüz beyan
nameyi tetkik ettiğim zaman, memuru mahsusunu 
çağırdım. Bu yüz aded beyanname vasati olarak, 
yirmi beşer denk eşya olsa iki bin denk eşya eder. 
Beher dengi ikişer yüz kilodan hesabedecek ol
sak, demek ki, ikişer yüz kilodan yüz bin kiloyu 
mütecaviz bir eşyadır. Ve beyannamelerde de böy
le gösterilmiş halbuki biz bu memurlara işten el 
çektirdik, azlettirdik. Ondan Sonra manifatura 
namı altında gelen eşyaların beyannamelerinin 
beherinde elli, altmış, yetmiş muhtelif eşya gös
teriliyordu. İşte suiistimalât bundan ibarettir. 

Şimdi zatıâlilerine bunlardan edilecek istifa
deyi arz edeyim: Birincisi, ipek mensucatı; ipek 
mensucatından Gümrük Resmi olarak, beher ki
losuna elli kuruş almıyor. Fakat beş misli oldu
ğuna nazaran iki yüz elli kuruştur. Şimdi bun
dan beş misli olarak iki yüz elli kuruş alınması 
lâzımgelirken, pamuk mensucatı olarak gösteri
lerek, yüz kuruş üzerinden Gümrük Resmi alın
mıştır. Ondan sonra çorap; beher kilosundan 
yüz yirmi beş kuruş almıyor. Beş misli olduğuna 
nazaran altı yüz yirmi beş kuruş eder. Halbuki 
çorap mamulâtmdan altı yüz yirmi beş kuruş 
alınması lâzımgelir iken yine pamuk mensucatı 
olarak, yirmi kuruş alınmıştır. Teferruatı yani 
müfredatını sıra ile tadada vakit müsait değil, 
suiistimalâtın derecesini size arz edeyim. Şimdi 
bunların miktarını tetkik ve tahkikine gelince: 
Bu kabîl olamaz. Sebebi? Bunun miktarını tetkik 
için tüecaranm defterlerine müracaat etmek is
tedim. Gerek Söke'de ve gerek Kuşadası'nda. 
Bunların içerisinde iki yüz elli bin, üç yüz bin 
lira derecesinde icrayi ticaret eden tüccarlar 
defter ibraz etmediler. Dediler ki: Bizim def
terlerimiz, filânımız yoktur. Halbuki nasıl olur 



t : 131 20.12 
bu kadar para ile icrayi ticaret eden tüccarların i 
defterleri olmasın! Derken Söke kaymakamına I 
müracaat ile kendisini celbettim. Bu muamele 
bütün rüsumat idarelerinde kısmen ve ekseriyetle 
vukubulmuştur. İkincisi iki yüz çuval seker 
girmiş, bu şekerlerin Gümrük Resmi verilmeden 
Söke ve Kuşadası tüccarları bunları satmışlar. 
Bunların tahakkukundan sonra, bendeniz bunla-. 
rm miktarını çıkarttım ve tahsil ettim. Yüz çu
val şekerin Gümrük Resmi bin üç yüz elli lira
dır. Diğerinin Gümrük Resmi de bin üç yüz elli 
liradır. 

Ben bundan bir kere iki bin altı'.yüz lira 
meydana çıkardım. Ondan sonra ihraeolmıan 
hayvanat, ezcümle bi • ineği elli kilo göstermiş
ler. M'alûmııâliniz hayvanatın Gümrük Resmi 
siklet üzerine alınır. Elli kilo hayvan olmaz. 
Sonra bunu da bu kadar göstermişler. Halbu
ki Belediye dairelerinden olan tahkikatıma gö
re bir ineği âzami iki yüz, vasati yüz elli kilo 
gösterdiler. Asgari elli olmak üzere bütün rü
sumat daireleri bu yolda yapmışlardır. Ondan 
sonra bir suiistimal ât yakaladım. Bu sırf Kuş-
adasma mahsustur. Şimdi esas itibariyle bunu 
arz edeyim, isterseniz diğerlerini de arz ede
yim. Bir şey daha arz edeyim : Silifke'de Mu
tasarrıf Hilmi Bey Adana Valiliğine tâyin olun
madan evvel kendilerine tebliğ edildiği halde I 
bunu bir haftamı, iki haftamı mevkii icraya I 
koydurmamasından dolayı Hazineyi büyük za- I 
rarlara sokmuştur. Bugün dokuz bin lira ızrar 
etmiştir. 

ŞEVKİ B. (İçel) — On dokuz bin liri . 
BURHANEDDİN B. (Devamla) — Bu do

kuz bin liranın istirdadı için Dahiliye Vekâleti I 
Celilesine üç defa yazdım. Yazdığım tarihleri I 
de arz edeyim. (Hacet yok, sesleri) Binaenaleyh I 
Dahiliye Vekâleti Oelilesinden bunun hakkın- I 
da ne muamele cereyan ettiğini bilmiyorum. I 

Sonra zatıâlilerine en mühim bir şey daha I 
arz edeceğim. Bunu arzdan maksadını, nazarı I 
dikkati âlilerini celbetmektir. Bendeniz. Dala- I 
nıan'a gitmek üzere Rüsumat Müdüriyeti Umu- I 
miyesinden emir aldım. O esnada Rodos'a uğra- I 
dım. Çünkü; Rodos'tan oraya yelken kayıkları I 
geliyor. Rodos'ta mümessil İzmir Mebusu Mus- I 
tafa Bey vardır. Mustafa Bey Bendenizi çağır
dı. Seninle şuradan limana gidelim dedi. Dal- I 
yan ve Dalaman'dan birçok sığır ve inekler gel- | 
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di. Dalyan'da birçok sığır ve inek buldum. Bu
nu getirenleri celbettim. Isticvabettim. (Bu sı
ğır ve ineklerin Gümrük Resimlerini verdiniz 
mi'?), dedik. Hayır vermedik, cevabını verdiler. 
Bu nedir? Bunun, esası, bunda nahiye müdürü 
müşterek, rüsumat memuru müşterek, aynı za
manda jandarma kumandanı da müşterektir. 
Bunların ifadelerini.Rodos'ta aldım. Bunu mey
dana çıkarmak için Rodos Valisi bulunan zat 
ki, İslahatı Maliye Komisyonu âzasından idi 
Bendeniz Varidatı Umumiye müdür mavini 
iken.... 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Bu 
hangi tarihte oluyor, efendim? 

BURHANEDDİN B. (Devamla) — 1836 ta
rihinde, efendim. Kendilerini... 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Efendim; 
Rodos'ta bizim mümessilimiz yoktur. 

BURHANEDDİN B. (Devamla) — Bende
niz bilmiyorum, efendim. 

REİS — Rodos'da Büyük Millet Meclisi na
mına mümessil yok. Mustafa Bey de mebusluk
tan ıskat edilmiştir. 

BURHANEDDİN B. (Devamla) — Şimdi 
efendim, müracaat ettim. Orada muavin Dina-
list Efendi vardır. Dinalist Efendi de ıslahatı 
maliye başkâtibi idi. 1336 senesi Şubatı, Martı 
nihayetinde ve Nisan esnasında Rodos'a Dal
yan'd an no miktar hayvanat getirilmiş ve bu
nu getirten kimdir? Hangi tarikle getirtilmiş
tir, diye listesini aldım. Şu hale nazaran, üç 
yüz altmış sığır, inek ve sair hayvanat geldiği 
halde Gümrük Resmi alınmadığı tezahür etmiş
tir. Bendeniz oradan gittim. Köyceğiz kayma
kamına müracaat ettim. Köyceğiz kaymakam
lığında ahalisi tarafından verilmiş bir istida 
gördüm. Dalaman ahalisi diyor ki : Biz asker 
ailesiyiz. Biz fakiriz. Burada bir şirketi hafiye 
teşekkül etmiş. Bizim hayvanlarımızı çalıyor
lar ve çaldıkları hald<e Rodos'a gidiyor. Bu su
retle hayvanlarımız çalmıyor ve hem de vari
dat gidiyor, diyorlar. Bu arzuhal Köyceğiz kay
makamlığına verilir. Bu vasıta ile Mutasarrıfa 
verilecek. Köyceğiz Kaymakamı bunu tutar, 
Doğrudan doğruya nahiye müdüriyetine havale 
eder. Esasen şikâyet nahiye müdürü aleyhinde 
idi. Bendeniz dedim ki, şu Dalaman sahilinden 
bugün üç yüz altmış hayvamn ihracedildiği 
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Rodos kuyudatiyle sabittir. Bu sabit olduğu hal
de bunun ihracına nahiye müdürü vâkıf değil
se- nahiye müdürü demek ki, âcizdir. Vâkıf ise 
haindir ve vazifesine bakmamıştır. Bunun' üze
rine gittim. Şimdi asıl mesele nerededir? Bun
ların azli için Dahiliye Vekâleti Celilesine bir 
şifre yazdım. O şifre üzerine ne olduğunu da 
bilmiyorum. (Kâfi ve kabul, sadaları) 

REİS — Efendim, söz alan do'kıız arkadaşı
mız var. Heyeti umumiyesi hakkında müzake-

" reyi kâfi görenler lütfen el kaldırsın. Heyeti 
umumiyesi hakkında müzakere kâfi görüldü. 

Münhasıran gümrük muamelâtını teftiş için 
Maliye Vekâletinde dört müfettişlik ihdası 

hakkında Kanun 

MADDE 1. — Münhasıran gümrük muame
lâtını teftiş için Maliye Vekâletinde dört mü
fettişlik ihdas edilmiştir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyeu var 
mı? 

VEHBÎ Ef. (Konya) — Efendim, rica ede
rim Muvazene Encümeninin mazbatasında ne 
miktar ihtilas olunmuş ve ihtilas 'edenlere ne 
gibi bir ceza verilmiş1? Gibi bir fıkra var. Ona 
dair makamı aidi bir cevap vermeli. Bunu ya
panlar ne gibi bir ceza görmüş? 

Sonra efendim Beyefendi ne rey söylediler? 
Hakikaten bunlar böylece olmuştur. Fakat ben 
Maliye Vekilinden soruyorum ki, müfettiş bu 
suiistimalâtı bulabilecek midir"? Çünkü kazanın 
kaymakamı müşterek, malmüdürü müşterek di
ğeri müşterek, jandarması müşterek. Müfettişin 
de onlarla müşterek olup olmıyacağım nereden 
biliyoruz? Maliye Vekilinin doğru müfettiş bu
lup bulmıyacağını soruyorum. 

REŞAD B. (Saruhan) — Efendim Maliye 
Vekâleti namına izahat veren beyefendinin uzun 
uzadıya burada tafsil ettiği şeyleri biz tetkikat 
ve tahkikat yapılarak, neticesinin sureti mah-
susada yapılacak bir raporla Meclisi Âliye şev
kini kabul ettik. Bu mazbatada tetkik ve talıki-
ka lüzum gösterdiğimiz hususatm sureti mahsu-
sada bir karara raptmı ve dairei aidesine tebli
ğini rica ederim. 

HASAN BASRÎ B. (Karesi) — Efendim bu
gün Kânunuevvelin yirmisi, Meclise henüz büt
çemiz gelmedi. Gelecek sene de yaklaştı. İki se
nedir Meclis bir zulmeti maliye içerisinde bulu-
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nuyor. Vaziyetimiz nedir? Nereye gidiyoruz! 
Maalesef bundan haberimiz yok. Halbuki Mecli
sin en mühim, vazifei esasiyesi bütçe meselesidir. 
Bütçe meselesi hakkında maalesef hiçbir malû
mata malik değiliz.. Maliye Vekilini ne vakit taz
yik edeceğiz. Vaziyetimizi ne vakit anlıyacağız? 
Birtakım avanslarla, tahsisatı munzammalarla, 
emrivakilerle vaziyeti maliyemizi büsbütün iş
kâl ettik. Binaenaleyh vaziyeti maliyemiz için
den çıkılmaz bir hale gelmiştir. Muvazenei Ma
liye Encümenine bir salâhiyet vermiştik; vekâ
letlere ait bütçeleri tetkik edecekti. Tetkikata 
zannederim Dahiliyeden başladı. Heyeti Celile
rim ilgasını tasvibettiği müdürleri bidayeten il
ga ettiği halde, tekrar ipka etti. Sonradan Dahi
liyenin müfettişliklerini lâğvetti. Meselâ umuru 
şeriyenin zaten dar olan bütçesinde alabildiğine 
tenkihat yaptı. Fakat bâzı vekâletlere gelince; 
o vekâletlerde müfettişlikleri ipka eyledi. Mese
lâ Adliye ve Maliye vekâletlerinin müfettişlik
leri zannederim ipka edildi. Bu mey anda rüsu
mat müfettişlerinin de kaldırılmış olduğunu an
lıyoruz. Fakat ne zaman? İşte bugün. Muvaze
nei Maliye Encümenine vakıa Meclisi Âli bir sa
lâhiyet vermişti. Fakat Meclisi Âli onlara ver
miş olduğu salâhiyetle, vaziyeti maliyemizden 
büsbütün bihaber kalalım mânasını onlara ifade 
etmiş olmadı. 

Binaenaleyh bize, vaziyeti maliyemiz nedir? 
Muvazenei Maliye Encümeni ne yapmıştır? Hü
kümet ne yapıyor? Bunlar hkkmda hem encü
men, hem Maliye Vekili izahat vermelidir. Rü
sumat müfettişliklerinin uzun uzadıya lüzumun
dan bahsedildi. İhtimal öyledir, fakat biz bunun 
lüzum ve ademilüzumu hakkındaki kanaatimizi 
daha evvel meydana çıkarmak "vaziyetinde, mec
buriyetinde idik. Maalesef, lüzumu olduğu söy
lenen bu teşkilâtın ihdası keyfiyeti, bugüne ka
dar talik edilmiş, kalmış. Bundan mütevellit za
rarlar acaba kime aittir. 

Sonra efendiler salâhiyet verdiğimiz Muva
zenei Malive Encümeninin mesaisinde bendeniz 
bir istikrar göremiyorum. Dün ilga ettiğini bir 
gün sonra ipka ediyor. Dün ipka etiğini ertesi 
gün ilga ediyor. Rica ederim bu kadar mutlak, 
bu kadar mesuliyetsiz bir salâhiyet olamaz. Maz
batada deniyor ki : (Rüsumat müfettişlikleri lâ-, 
zım imiş, ama bu lüzum lâyikiyle dairesi tarafın
dan izah edilmediği için kaldırılmış) (Vah, vah 
sesleri) demek ki, bizim encümenimiz çenesi kuv-
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vetli olan vekâletlere bol bol para vermiş. Fakat 
çenesi zayıf olanların paralarını kesmiş. Ben 
bunda bir mantık göremiyorum. İhtimal ki, bâzı 
vekâletler de çenesi kuvvetli olmadığı için bir
çok haklarından mahrum kalmış. Bâzı vekâletler 
ise çenesinin kuvveti sayesinde hakkından fazla 
para almıştır. Hulâsa! mâruzâtım ; bu müfettiş
likler lâzımdır, yahut değil, merkezinde değildir. 
Maliyemiz hakkında şimdiye kadar encümen no 
yapmıştır ve ne yapmak istiyor? Vaziyeti mali
yemiz nedir? Hangi girdaba doğru gidiyoruz? 
Menabii iktisadiyemiz nasıldır? Ne yapmak isti
yoruz? Bunlar hakkında biraz tenevvür edelim. 
biraz vaziyetimizi bilelim, ondan, sonra müfettiş
ler lâzım mıdır, değil midir? Bu tâli meseleyi 
düşünelim. Binaenaleyh bendeniz hem Muvaze-
nei Maliye Encümeninden ve hem de Maliye Ve
kâletinden vaziyeti maliyemiz hakkında mufas
sal, mukni izahat istiyorum ve bu izahatı dinle
medikçe bu gibi kanunları kabul etmiyelim. 

Dr. MAZHAR B. (Aydın) — Efendim her 
dairenin murakabe ve teftişi için müfettişlere 
lüzum ve ihtiyaç vardır. Bendeniz bu vadide söz 
söylemek istemiyorum. Yalnız onların ifa ede 
çekleri vazaif itibariyle tereddüdettiğim bir nok
ta vardır. Onu anlamak daha doğrusu onu öğren
mek istiyorum. Meselâ, Meclisi Âli ipekli eşya
ların ithaîini sarahaten menetmiştir. Fakat gö
rüyorsunuz ki; şu kadar eşyanın İstanbul'dan 
celbedildiğini şu kadar ipekli eşyanın yeni İs
tanbul'dan getirildiğini gazeteler yazıyor. Ve 
mağazaların camlarında kolonya şişelerinin teş
hir edildiğini görüyorsunuz. Bununla şimdiye 
kadar hiçbir daire alâkadar olmuş mudur? Ve 
alâkadar olmak lâzım ınrimiş? Ve bundan son
ra müfettişler bu ciheti takibedecekler mi? 
Yoksa gümrük dairelerinde cereyan eden me
sailin tetkikinden mi mesul olacaklar? Hiç 
şüphesizdir ki, hiç. kimse iddia, etmek istemez 
ki, memnu olan eşya; gümrüklerden kaçak ola
rak geçmektedir, diye bunlar gümrük dairele
rinin haricinde başka yerlere kaçırılmakta
dır. Binaenaleyh hariçten kaçak olarak ithal 
edildiğini zannettiğimiz bu eşyanın teftiş ve 
murakabesi elbette bu kadar memurla orada 
gümrük dairelerinde olamıyacağı pek tabiîdir. 
Binaenaleyh bu hareket ve karar karşısında 
şimdiye kadar gittikçe artan bu memnu olan 
eşyanın ithali hakkında hiçbir tedbir ittihaz 
edilmemiştir. Bu cihetten benden dairei aide-
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sinin nazarı dikkatini celbederim. Ve ben bun
dan doğan bir meseleyi arz etmek istiyorum ki 
yalnız gümrük dairelerinin teftişi münasebe
tiyle memleketin ve Hazinenin mazarratını in-
taceden kaçakçılık ve saire temin edilmiş ol-
mıyacaktır. Pek geniş sahile malik olan Ana
dolu'ya yapılan kaçakçılığa karşı evvelâ ne gi
bi tedabirin ittihazı lâzımdır? Dört tane müfet
tişin dört bin kilometrelik savahili dolanmasiy-
le kaçakçılığın men'inin mümkün oiamıyaca-
ğım herkes kabul eder. Binaenaleyh her halde 
sevahilde dolaşmak için motor meselesi de mev-
zuubahistir. Acaba bu cihetleri nasıl düşünü
yorlar? Oraya teftişat meselesi için sarf edile
cek paralardan hâsıl olacak fayda ile, bu ka
dar bir para ile motor ve saire ile yapılacak 
fayda, yekdiğeriyle kıyas edilirse acaba han
gisi daha fazladır. Binaenaleyh bu cihetler s 

hususunda her halde ikna edilecek bir şekilde 
Meclis tenvir edilmek lâzımdır, zannederim. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Efendim, yalnız 
şurasını arz etmek isterim. Arkadaşlardan pek 
çok kimseler bütçeye taallûk eden ve mesaili 
maliyenin heyeti umumiyesine ait bâzı hususa-
tı tenvir maksadiyle söz söylediler. Bunu pek 
şümullü olmak üzere kısa bir şeyle arz etmek 
isterim. Talebedilen rüsumat daireleri için 
dört tane müfettiştir. Bu müfettişleri geçen 
sene Rüsumat Müdürünün ısrarı üzerine bende
niz de dâhil olduğum halde, Muvazenei Maliye 
Encümeninde biz bililtizam reddettik. Gerçi 
insan kendisi tarafından reddedilen şeye söz 
söylememesi • merdııttur. Biz bunu lüzumsuz 
gord.uk. Rüsumat Müdürü bunun elzemiyetini 
söyledi. Ardiyelerde, ambarlarda, gümrüklerde 
ve sevahilde suiistimal ve kaçakçılık yapıldığı
nı bize her veçhile, etrafiyle anlatıldığı halde 
biz bunu reddettik. Biz, bunu lüzumsuz gördük, 
tayyettik. İnsan mesleki dâhilinde olmıyan bir 
şeyi sonradan tecrübeten anlıyor ki, şu mesele 
lâzım veya değilmiş. Şimdi ticaretle iştigal et
miş ve rüsumat dairelerine çok gelmiş gitmiş 
olan arkadaşlar şunu kabul buyururlar ki ; rü
sumat dairelerinde böyle dolambaçlı, böyle ka
ranlık işler çok olur. Bir müfettiş de ambar me-
muriyle tenezzül edip de yapılan böyle kapalı 
bir hırsızlığa ehemmiyet vermez. Eğer on beş, 
yirmi bin liralık bir şey olursa ona cevap vere
miyoruz. Gümrük varidatına, (Rüsumu sitte) 
diyoruz. İnşaallah, bu tâbiri kaldıracağız. Bu 
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rüsumat müfettişliklerini tekrar iade edersek, 
bu meselede hiç şüphe yoktur ki, varidatımız 
biraz artacaktır. 

CELÂLEDDİN ARİF B. (Erzurum) — Şim
di lehindesiniz, meselenin. 

SALÎH Ef. (Devamla) — Evet/evet. Evvel
ki yaptığım hatayı tamir için şimdi bunun le-
hindeyim. Hattâ böyle sel önünden kütük ka
çırmak için, bunu gelecek seneye bırakmamak 
üzere, bunun şimdiden kabulü taraftarıyım. Ve 
hattâ arkadaşlarıma rica ederim, kabul buyur
sunlar. r 

REİS — Müzakereyi kâfi görenler lütfen 
elini kaldırsın. Birinci madde hakkında müza
kere kâfi görülmüştür. Maddeyi kabul edenler 
el kaldırsın, kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu müfettişler için .1387 
Maliye bütçesine berveç.hizir iki bin on lira 
tahsisat konulmuştur. 

Lira 
F. M. Nev'i muhassesat Aded 

57 Heyeti Teftişiye 
2 Müfettişler 480 

63 Masarifi mütenevvia 
7 Müfettişler harcırahı 840 

99 Tahsisatı fevkalâde «90 

Yekûn 2 010 

REİS — İkinci maddeyi kabul edenler lüt
fen elini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — İşbu kanun 1 Kânunuevvel 
1337 tarihinden muteberdir. 

REİS — Üçüncü maddeyi kabul edenler 
lûtfeîı elini kaldırsın. Kabul edilmiştir-, efen
dim. 

MADDE 4. — İşbu kanunun icrasına Ma
liye Vekili memurdur. 

REİS — Dördüncü maddeyi kabul edenler 
lütfen elini kaldırsın. Dördüncü madde kabul 
edildi. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Mü
fettişler henüz tâyin edilmemiştir. Kanun ka
bul edildikten sonra tâyin edilecektir-. Binaen
aleyh tarihi neşrinden itibaren kaydı, konulsun. 

REİS — Efendim, kanunun heyeti uıırami-
yesini tâyini esami ile reyinize arz edeceğim. 
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2. — Yozgad Mebusu Süleyman Sırrı Beyin, 

Rüsumat İdaresinde vâki olan suiistimalin tah
kikiyle neticesinde Meclise malûmat verilmesine 
dair takriri 

REİS — Fakat bundan evvel Muvazenei 
Maliye Encümeni Reisi, Meclisi Âlinize karşı 
bir teklif ve temennide bulunuyor ve bu temen
niyi Yozgad Mebusu Süleyman Sırrı Bey de 
takrirle, tekidediyor. Varidat Müdüri Umumisi 
Beyin mevzuubahsettiği suiistimal meselesinin 
tahkikiyle netayicinden Meclisi Âlinizin haber
dar edilmesi lüzumunun birer tezkerei mahsusa 
ile Dahiliye ve Maliye Vekâletlerine tebliğini 
kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul 
edilmiştir. 

Lâyihai kanuniyeyi tâyini esami ile reyinize 
arz ediyorum. Kabul edenler beyaz, etmiyenler 
kırmızı. 

8. — Kütahya Mebusu Besim At alay Beyin, 
Ciheti askeriye elinde bulunan lâğar ve derman
sız öküzlerin bilâbedel fakir köylülere verilme
sine dair kanun teklifi ve Muvazenei Maliye En
cümeni mazbatası (2/392) 

REİS — Müdafaai Milliye Vekâleti yedinde 
bulunup da istifade edilemiyen öküzlerin çift
çilere tevziine dair bir teklif vardır. Müstace-
len ruznameye ithali kabul buyurulmuştu. Ten-
sibederseniz onun müzakeresine geçiyoruz. 

Riyaseti Oelileye 
Memleketimiz ziraat diyarı olduğu gibi zi-

raatimiz de öküzlerin omuzları üzerine dayanı
yor. Anadolu'da fazla bir öküzün vücudu bir 
avuç fazla ekinin istihsali demektir. Halktan, 
(Askerî vesaiti nakliyenin) temini için toplanı
lan öküzler her gün gözümüzün önünde kırılıp 
gidiyor. Maalesef bunlara ciddî bir çare bula
mıyoruz. Buna binaen aşağıdaki kanunun müs
taceldi. 'müzakeresini teklif ederim. 

Madde 1. — Ciheti askeriyede bulunan lâ
ğar ve dermansız öküzler bilâbedel fakir köy
lülere verilecektir. 

Madde 2. — İşbu kanunun icrasına Müdafaai 
Milliye Vekâleti memurdur. 

Madde 3. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren ıner'idir. 26 . XI . 1337 

Kütahya Mebusu 
Besim Atalay 
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Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 

Ciheti askeriyede bulunan lagar ve derman
sız öküzlerin bilabedel fakir köylülere tevzii 
hakkında Kütahya Mebusu Besim Atalay Beyin 
müstaceldi müzakeresi kabul olunan teklifi ka
nunisi encümenimizde mütalâa ve tetkik olun
du. İcabı ledettezekkür dermeyan olunan esbabı 
mucibe varit ve teklifi kanuni heyeti umumi-
yesi itibariyle muvafık görülmüş ve mevaddı 
kanuniyede berveçhiâti bâzı tadilât icrası tensib-
edilmştir. 

Evvelâ : Ciheti askeriyece istihdama gayri-
salih olduğu halde, erbabı ziraate müfidolabile-
cek hayvanatın yalnız öküzlerden ibaret olma
dığı nazarı dikkate alınarak, birinci maddede 
öküzler tâbirinin ref'iyle yerine hayvanat keli
mesinin vaz'ı münasip görülmüştür. 

Saniyen : Esbabı mueibede dahi dermeyan 
olunduğu veçhile işbu tekliften maksat muhta-
cini zürram temini istifadesi olmakla birinci 
maddedeki fakir köylüler yerine muhtacini zür
ra tâbirinin istimali tensibedilmiştir. 

Salisen -. Âmiri tevziin daha muntazam ve 
daha âdilâne bir surette icrasını temin eylemek 
üzere bu hususa vazifeten daha ziyade alâkadar 
olan ve ahvali mahalliyeye dereeei vukufu cihe
ti askeriyeye faik bulunan hükümeti mülkiyenin' 
tavsiti ve tevziatın hükümetçe yapılacak bir ni
zamnameye tevfikan icrası muvafık görülmekle 
ikinci ve üçüncü maddelerde bu cihet tasrih edil
mişti r. 

Ciheti askeriye emrinde bulunan lâğar hayva
natın bilabedel muhtacini zürraa itası hakkında 

Kanun 

MADDE 1. — Ciheti askeriye emrinde bulu
nan lâğar hayvanat bilabedel muhtacini zürraa 
verilecektir. 

MADDE 2. — Tevziat hükümeti mülkiyece 
ifa edilmek üzere hayvanatı mezkûre en yakm 
bir merkezde rüesayı memurini mülkiye emrine 
teslim edilecektir. 

MADDE o. — Bu tevziatın ifası için hükü
metçe bir nizamname yapılacaktır. 

MADDE 4. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. 

MADDE 5, — İşbu kanunun icrasına Müda-
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faai Milliye ve Maliye ve Dahiliye ve İktisat Ve
killeri memurdur. 

Muvazenei Maliye 
Encümeni Reisi Âza Bolu 

Reşad Ali Cenani Şükrü 
Ertuğrul Antalya Siverek 

Mustafa Kemal Ali Rıza Sırrı 

SALÂHADDİN B. (Mersin) — Cüıeti aske-
keriye bu meseleyi yapıyor. 

BESİM ATALAY B. (Kütahya) — Bu işin 
en nihayet mevkii müzakereye konduğundan 
dolayı Cenabı Hakka Elhamdülillah diyeceğim 
Günlerce çağırdım, bağırdım. Nihayet elde 
öküz kalmadı. Ondan sonra kanunun müzakeresi 
kabul edildi. Bilirsiniz ki pek eski ve kökleşmiş 
bir itikat vardır. Yeryüzü öküzün boynuzuna 
istinacleder diye; bu, boş söz değildir. Arkadaş
lar bahusus bizim gibi çiftçi bir kafinin dünya
sını tutan şüphesiz öküzlerdir. Bizim, elimizden 
öküzlerimizi alırsanız aç ve çıplak kalırız. Köy
lü çiftini onunla sürer. Köylü vesaiti nakliyesini 
onunla temin eder. Köylünün elinden öküzünü 
almak için bir hatta gidip köyde oturmak lâzım
dır. Öküzsüz köylünün hayatı kabil değildir. 
Köylünün ellerinden öküzünü aldık, bakamadık, 
imha ettik, düğeninin üzerinden öküzünü aldık, 
Buraya getirdik. Gözümüzün önünde ölen öküz
leri ölmekten menedemiyen bizler, acaba dün
yada lıaıigi inkılâbı yapacağız': Çok atmıyalım. 
(fözümüzün önünde ölen öküzlere çare bulaını-
yan acaba daha büyük dertlere çare bulabile
cek mi s? Seferberlikte adanı kalmadı. Delicesine 
o cephede, bu cephede bu memleketin evlâdını 
israf »ettik, adanı bırakmadık. Şimdi de öküz bi-
rakmıyoruz. Arkadaşlar biliyorsunuz ki bir hay
van hastalığı zuhur etti. Bu hastalığın sebebi 
öküzlere bakılmamaktan ibarettir. Dünyanın 
öbür tarafından otomobilleri için benzin getiren
ler acaba iki saatlik yerden saman getirtemedi
ler mis (Alkışlar) Almakta çok yiğidiz, tahripte 
çok yiğidiz. Fakat tamirde hiçiz efendiler. Böy
le gözlerinin önünde öküzlerinin mahvolduğu-
nu gören halk acaba bize ne demiyorlar? Ben 
utanıyorum. Bunu Heyeti Âliyeniz takdir buyur
sun. 

HACI MUSTAFA Ef. (Ankara) — Efen
diler öküz meselesinde, Besim Beyin mütalâa
sına tamamen mutabık değilim. Fakat bütün, 
bütün reddetmek ele istemiyorum. Şimdi bu 
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öküzlerde malûmuâliniz, vebayı bakari vardır. 
Bu öküzlerin köylere tevzi ve taksim olunması, 
geride kalan öküzlerimizin de imhasına sebeb-
olacaktır. Binaenaleyh evvelâ baytarlar bunları 
iyice muayene etsin, vebadan salim olduğu kati 
olarak, tebeyyün ve tahakkuk ederse ondan sonra 
kime verilecekse verilsin. Ye illâ bu öküzler bili
yorsunuz ki nakliye sebebiyle yol üzerinde - şu
radan gidiverir, Karaoğlan, Çakal, Beynam'-
da - dökülmüştür. Ahırlarda öküz kalmaması
na sebebolmuştur. Bunun sebebini pekâlâ bi
liyorsunuz. Açlık, bakımsızlık, gıdasızlık. Ne 
için bakılamıyor? Neden bakılamıyor? Bir 
türlü aklım ermiyor. Bizim zabit evlâtları
mız - Ben onlara bir şey diyemem - Muhare
bede gösterdikleri şecaatin ve idarenin yüz
de birisim bu geri hidematta gösteremedi. Yal
nız gösterdikleri bir şey varsa o da fukara 
köylüye karşı tahakkümdür. Başka türlü de
ğildi?. 

CEMİL B. (Kütahya) — Kılınçlar yo-, 
kuşu İaşeden geçilemiyor. 

HACI MUSTAFA Et. (Devamla) — Bun
lara niçin bakılmıyor! Hanlara varırsanız 
görürsünüz. Bir kilo arpa verilmiyor. Efendi
ler bundan iki ay evvel Müdafaai Milliye 
Vekâletine daitıiz müracaat ettim. 

ABDÜLGAFUR E l (Karesi) — Hoca efen
di biz biliyoruz. Dediğinize iştirak ediyoruz. 
Fakat kim dinliyor? (Müdafaai Milliye Vekili 
yok sadaları) 

HACI MUSTAFA EL (Devamla) — Ben 
bir kere söyliyeyim. Canı istiyenler dinler, 
istemiyen dinlemez. Biz müracaat ettik. Bun
lara birer kilo arpa veriliyor. Öküz, eamuz 
arpa yemez, yerse de döğülmeden yemez. Bu
nun için müracaat ettik. Belki iki buçuk ay 
oldu. Arpa bütün girdi; bütün çıktı; eğer o 
arpa çalmmadıysa. Sonra, saman verirler; 
onu da yere dökerler, yazık efendim. Bir ke
re düşünün. Bunun üzerindeki, mülâzim, ya
hut yüzbaşı, yahut çavuş velhasıl hiç birisi 
üzerine almıyor; hepsi tamamiyle lakayt. Bu 
hastalığın menşei budur. Bakılmaya bakılma-

. ya nihayet hayvan hasta oluyor. I ki köylere 
de nakliye dolayısîyle uğrayarak, köyleri de 
mahvı münkariz ettiler, bitirdiler. Lâkin be
nim başka arz edeceğim vardır : Bu öküzler
le köylüden, alınmış birtakım kağnı arabaları 
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vardır. Bunların sirayeti filânı da olmaz. Bun
lar yağmur altında kar altında çürüyüp gi-
diyir. Yahut da yakıyorlar. Bunların mühim 
bir kısmını cepheye gönderdiler onların hiç
birisi gelmedi. Bunları tahkik ederek cepheye 
arabası gidip de geri gelmiyen fukara köy
lülere bu arabalarını tevzi ve taksimini rica 
edeceğim. Böyle bir takrir yazdım. Münasip 
görürseniz. 

VEHBÎ Ef. (Konya) — Efendim, gerek 
Besim Atalay Bey ve gerekse Hacı Mustafa 
Efendi, her ikisi de boşa yoruldular. Çünkü 
ortada • öküz yok (Var sesleri) bitmiştir o.. 
Efendiler Hacı Mustafa Efendi hastalık var
dır diyor Hastalık olmasa dâhi bu karasığır 
Eylülden sonra dışarıda yatmayı bilmez. 

Dışarıda yatarsa her halde ölür. Onun 
için. köylülerin başını ayrı bir derde uğrat
mayalım. Herkes lâşe sürümekten usanmış-
tır. Tekrar oraya sürünecek lâşe vermekte 
mâna yolktur. Yalnız Hacı Mustafa Efendi di
yor ki; efendim 'bunlara bakılmıyor. Ve ne 
için bakılmıyor? Bilmiyorum neden 'bakılmı
yor? Ben.ibifiyorum. Çünkü maî sahibi değil, 
ciğeri sızlamıyor. Mal sahibi olsa onun ciğeri 
sızlar-. Fakat bakacaklar mal saıhibi olmadığı 
için ciğeri sızlamıyor.- Bedava geldi. Nereden 
geldiğini o efendi (bilmez. Sonra efendini bir 
kağnı meselesi ıbuyurdülar. Bu pek doğrudur. 
öküzden hayır yolktur, öküzden sarfı nazar et
meli yalnız neden bakılmadığı için dairei aide-
•siııdeıı sormalı. O başjka bir meseledir. Yal
nız kağnı meselesi pek mühimdir. Efendiler',— 
şurada T alı tak al e Çarşısının kenarında elli, yüz 
'kadar araba var. Bir buçuk aydır, duruyor. 
Bir ''biçare asker onu bekliyor. Geçen gün Mü
dafaai Milliye Müsteşarı Beyefendiye bunu 
söyledim. Dedi'ki : (Hoca efendi, o durur gör-

"düğün ikağnılar durmuyor.) Ya ne yapıyor Be
yefendi? Dedim. Omlar işe gidiyor, bir 'kısmı 
dinleniyor, sen onu o zaman görüyorsun de
di. Ben şimdi buna merak ettim. Beyefendi
nin bu sözüne dikkat ettim. Geldim kağnının 
başına. Bir asker nefercik bekleyip duruyor. 
Oğlum dedim, bu 'kağnılar bir tarafa, gitmi
yor mu? Öküz yoik (ki «kağnı bir tarafa gitsin 
hoca efendi dedi, ne zamandan Iberi burada du
ruyor dedim. İşte bir buçuk aydan neri biz bu
nu burada bekliyoruz, dedi. Halbuki Beyefen
di bana harıl, harıl anlatıyor, mütemadiyen 
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söylüyor. Hoca efendi sen 'görmüyorsun. Bir 
ikisini gidiyor, 'bir losnıı ige'liyor. Sen gelenleri 
görüyorsun, diyor. Ölküz yo'kki gelen gitsin. 
Efendiler hepimiz görüyoruz. Ayağımızın altın
da, şuradadır'. Eğer arkadaşlardan dikkat et-
miyenler varsa geçerken dikkat buyursun. Yüz 
kadar araba Ihaydi diyelim, 'bîr ibue.uk aydan 
ıberi 'burada duruyor. (Rumlar zayi olmadan, 
'bunlar köylülere tevzi,edilse, pek iyi olur. (On
lar satıldı, sadaları) Sonra 'beyefendiler hepi
mizin az ve <;jotk alâkası vardır, biliyoruz. Bir 
'köylü ıo ;bir kötü 'araba ile,, o iki ölküz ile on 
dönüm ziraat yapar. Onun malı, mülkü ser
veti, samanı maahasalı odur. Öküzü, bir kas
nıyı almak'kolaydır. Ama, mıu yerine koymak 
için o rençiberin ömrünün nihayetine 'kaidar e/a-
lışntası lâzımdır. O, aldıktan sonra onu geçi
mi, idaresi kalmıştır. F>u iyi bilinmeli. 

Sonra efendiler, bu münasebetle hatırı âli
nize bir şey daha getireceğim. İktisat Vekili 
Beyefendinin kulakları çınlasın (Amin, sada
ları) Efendihar gelecek işemeye hasılat yoıktıır. 
•(Pek doğru, sadaları) gelecek seneye ekecek ol
amadığı ıgibi ekilecek bir şey de y'oktur. Buma 
ikarşı ne yapılacaktır? Aca'ba İktisat . Vekili 
(Serum) şeylerini meydana getirip de buna bir 
çare düşünüyor mu? 

VEHBİ Ef. (Karesi) — Efendim zanneder
sem burada, müzakere edilen Besim Atalay Be
yin teklifi, bir- aydan evvel yapılmış bir teklif. 
Acaba şimdiye kadar verilecek hayvan kalmış 
mı? Kalmamış mı? Diğer taraftan biz köylüye 
vesaiti nakliye temini için de ayrıca teemmül. 
ediyoruz. Binaenaleyh vekili aidinin bu baptaki 
mütalâatınr dinliydim de ondan sonra izahatta 
bulunulsun. 

SIRRI B. (izmit) — Bunu Maarif Vekili sı-
f atiyi e- mi yoksa bir- mebus sıfatiyle mi söylü
yorsunuz ? 

VEHBİ B. (Karesi) — Her' hangi sıfatla söy
lersem söyliyeyim, nasıl kabul ederseniz ediniz. 

REİS —• Efendim şimdi bir meselei müstihre 
zuhur etti. Karesi Mebusu Vehbi Bey vekili aidi
nin yani Müdafaai Milliye Vekilinin huzuriyle 
müzakere edilmesini teklif ediyorlar. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Efendini 
bu meseleye cevabolmak üzere müsaade buyu
runuz. Müdafaai Milliye Vekili Bey ölen öküz
lere ne yapacaktır. Bu bir ihtar mahiyetindedir. 
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Bu öküzler ölmüş, bitmiştir. Bu hataya ağlamak 
zaittir. Ve buna badema meydan Verilmemek 
içim müzakere cereyan etmelidir. 

REİS — Müdafaai Milliye Vekilinin huzu
riyle müzakere edilmek üzere tehirini tensip bu
yuranlar lütfen el kaldırsın. Kabul edilmedi 
efendim. Müzakereye devam edeceğiz. 

İKTİSAT VEKİLİ MAHMUD CELÂL B. 
(Saruhan) — Müsaadenizle bendemize taallûk 
eden ve heyeti umümiyesi itibariyle de umumu
muza taalluk etmesi derkâr olan bu mesele hak
kında arzı malûmat edeceğim. Hoca Efendi Haz
retleri istihsalfıttan bahis buyurdular. Hakika
ten; scrıei âtiye içim istihsalfıtımızm çaresini te
mim etmek bizim içim lâzım ve farzı ayındır. Bu 
giriştiğimiz istiklâl mücahedesimde muzafferi-
yetimizi temin etmek için farzdır. Memleketimiz
de mııvazemei iktisadiyeyi temin etmek için el
zemdir. Ve biz seııei. âtiyede hariçten memleketi
mize-hububat celbetmek mecburiyetimde kalacak 
olursak pek elim bir derekeye düşmüş oluruz. 
Bumu bendemiz esbabı mucibesiyle arzu bu yu
ndu rsa hususi bir encümende bertafsil arz ede
rim. Bunun için çalışmak lâzım ve Heyeti Oeli-
lenizim müzahereti de (tok lâzım ve bu istihsalâ-
tı temin ve tezyidetmek içim birinci derecede lâ
zım oları vesaiti nakliye meselesidir. Bendeniz 
bunu Heyeti Vekilede arkadaşlarımla görüştüm. 
mevzııubhasettim. 'Vesaiti nakliye meselesini tan
zim edemediğimiz takdirde, yani köylüleri, çift
çileri bu mükellefiyeti ^nakliyeden kurtarmadığı
mız' takdirde gelecek sene iaşe itibariyle çok müş
kül mevkide kalırız. Ve Heyeti Vekile karariylc 
Başkumandan Paşa Hazretlerine yazıldı. Öyle 
ümidederim ki, birkaç güme kadar bu meseleyi 
bitiririz. Fakat mükellefiyeti nakliye mıeselesimim 
kaldırılmasını talebederken, yalnız bir emrin kâfi 
olmıyacağı lüzumunu gördüm ve ileriye sürdüm. 
Çünkü bugün bu vaziyet karşısında ceffelkalem 
emrediyoruz. Köylümün vesaiti nakliyesine, ara
basına ve sairesine dokmmmlmıyacak, diye veri
lecek emrin o kadar müessir olmıyacağı kana
atindeyim. Çünkü beri tarafta bir ihtiyaç 
bir zaruret vardır, bizi o ihtiyaç, o zaru
ret maalesef zürraın malına doğru el uzatmak 
mecburiyetine sevk ediyor. îg,te bu mecburiyeti 
ortadan kaldırmak lâzımgeliyor. Bunum içim Mü
dafaai Milliye Müsteşarı ile görüştüm. Ve bu 
hususta bana pek kıymettar muavenette bulu-
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nan arkadaşlarıma ki, Mükellefiyeti Zaruriye 
Komisyonunda bulunuyorlar. Pek kıymettar mu
avenetlerini gördüm. Bu vesile ile kendilerine 
arzı şükran etmek isterim., Müdafaai Milliye Ve
kâleti, eğer Maliye Vekfıleti bizim istediğimiz 
parayı vakti zamanıiyle tesviye ederse mütaahhit 
koüarı vasıtasiyle, temin ederiz dediler. Bura
dan bu cevabı alınca Maliye Vekili arkadaşımla 
görüştüm. Maliye Vekili Bey İm meselede her 
şeye tercihan âzami fedakârlığı yapacağını va-
detti. Bunun üzerine Müdafaai Milliye Müste
şarı, bendeniz, Maliye Vekili olduğu halde Er
kânı Harbiyei Umumiye Reisi ile beraber müş
terek bir içtimaımızda şu suretle takarrür •ettir
dik: Bu mükellefiyet meselesini kaldıracağız, 
bean şart ki, Müdafaai Milliye Vekâleti lâzım 
olduğu kadar parayı Müdafaai Milliyenin nak
liyat merkezi olan yerlerde bulunduracak ve 
onların emirlerine amade bulunacak ve Müdafaai 
Milliyenin peşiıi para ile temin edeceği nakliye 
kollariyle askerin malzemesi naklolunacak ve 
çiftçi bu angaryeden kurtulacak. Düşündüğümüz 

mesele budur ve bunu birkaç güne kadar kati 
surette halledeceğimizi ümidediyorum. (İnşallah 
sadaları). Bunun için daha evvel teşebbüslerimiz 
de yok değildir. Ve bu teşebbüsüme aidolan ve
saik tesadüfen yanımda ve çantamdadır. Bu 
zeriyat meselesine ait ve zeriyatm vesait üzerin
deki ehemmiyeti Sakarya muharebesinde daha 
kuvvetli bir surette tecelli etmiş ve kendini gös
termiştir. O zamandan beri bunun peşinde do
laşmaktayım. Bu işi takibediyorum. 

Gelelim serum meselesine: Bizim Anadolu'da 
iki tane serum darülistihzarı vardı. Bunlardan 
bir tanesi Eskişehir'de mevcut bulunuyordu, di
ğer birisi Erzincan serum darülistihzarı idi. Bu, 
Rus'ların o havaliyi istilâsı üzerine Niğde'ye ge
tirilmişti. Ve orada gayrimuntazanı bir surette 
metruk bir halde bulunuyordu. Bunu Erzin
can 'a sevk ederek - Erzincan ve o havalideki me
bus arkadaşlarımı işhadederim - her halde ora
da böyle bir nıüessesei fenniye ve*ilmiyeyi ya
şatmak vesaiti maliye itibariyle dahi, çok müş
kül bir mesele idi. Muhabere ettik. Mahallinin 
vasıtasızlığı ile uğraştık. Ve buradan yardım 
etmek suretiyle, oradaki bu nıüessesei fenniye-
mizden serum istihsal edilmekte ve oradan bu
raya serum celbolunmaktadır. Ve şimdi öküz
lere serum zerk olunmaya başlanmıştır. Askerî 
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kollarına ilk önce olarak başlanmıştır. Bu ci
heti kâfi görmedim, istanbul'a lâzımgelen ma
halle, sureti mahsusada bir zat göndererek, se
rum celbettiriyorum. Memur olan zat 9 Kânu
nuevvelde hareket etmiştir. İnebolu'ya gelmiş
tir. Veyahut gelmek üzeredir. 

Eskişehir serum darülistihzarı malûm olan 
hâdise üzerine buraya gelmiş ve Kayseri'ye git
mişti. Bunu Adana'da tesis etmek niyetinde 
idim. Çünkü, Urfa, Anadolu'ya doğru vebayı 
bakarinin güzergâhı sayılabilir. Adana'da bu 
müessesemizi vücuda getirdiğimiz zaman ora* 
daki vebayı bakari mücadelesine karşı en mü
essir bir silâh ile o tariki kapatmış bulunacağız. 
Fakat burada da görülen lüzum üzerine .bir da-
rülistihzar tesis ediyoruz. Ve yirmi güne kadar 
burada dahi serum istihsal edeceğiz. Elimizdeki 
•AZ miktarda - itiraf ediyorum - serumları zerk 
ediyoruz ve Erzincan'da yetiştiriyoruz ve diğer 
bir vasıta ile İstanbul'dan da buraya celbettiri
yorum. Aynı zamanda buradaki serum darülis-
tihzarmclan da yakında istihsal etmek üzere
yiz. Vaziyetimiz bundan ibarettir. 

CELÂLEDDİN ARİF B. (Erzurum) — Ve
kil Beyefendi nıesmuatıına nazaran vebayı ba
kari bu senenin hastalığı değildir. Geçen sene
den beri bu memlekette mevcut idi. Ve Baytar 
Müdüri Umumisi - bilmiyorum, her ne sebebe 
mebni ise - bunu daimî surette inkâr eylemiş
tir. Yine onun ısrar ve ibramı üzerine Eskişe
hir'de bulunan müessese, bu harb üzerine değil, 
daha çok evvel oradan kaldırılmıştır. Ve'yerine 
hiçbir şey ikame edilmemiştir. 

BÎR MEBUS BEY — O zat buralarda gezi
yor. 

İKTİSAT VEKİLİ MAHMUD CELÂL B. 
(Devamla) — Müessese ile meşguldür, efendi 
hazretleri.. Vilâyatı Şarkiyede vebayı bakari 
kendisini gösterdi ve buradan serum gönderil
mek suretiyle yardım edildi. Ve tevakkuf devri 
gösterdi veyahut intifa devri gösterdi. Bende
niz her iki müessesenin masarif itibariyle bir
leşmesinin 'mucibi menfaat olup olmıyaeağını 
tetkik ettim. Ve sonra mucibi menfaat olduğu 
takdirde, serum, memleketin vesaiti nakliyesi 
itibariyle, her mahalle sevk olunacak mıdır? 
Yoksa olımmıyacak mıdır? Bunu nazarı dikka
te almak mecburiyeti hâsıl oldu ve sonra Eski
şehir'deki serum darülistihzannı birleştirmeyi 
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düşünürken o zamanda dahi Eskişehir'in harb 
dolayısiyle ne şekil alacağını da nazarı dikkate 
almak istedim ve bundan dolayıdır ki, Eskişe
hir'deki müessesenin oradan kaldırılıp kaldırıl
maması hakkında alâkadar olanların mütalâa
sına müracaat ettim. Memurini fenniyeden bir 
kısmı bunların birleştirilmesinden tasarruf ya
pılacağını ifade etti ve bir kısmı, Eskişehir bir 
merkezdir, binaenaleyh bu müessesenin burada 
kalması lâzım ve zaruridir, dedi. Eskişehir'de 
Şefik Beyden bahsediliyor. Şefik hey fen me
murlarımızdan en muktedir bir zattır. Kendisi 
müessesesiyle beraber, müessesenin başında Es
kişehir'de kalmasını terviç ve müdafaa etti. Biz 
de kendisine muvafakat ettik. Fakat Eskişehir'
in vaziyetini tekrar arz etmeye mahal yoktur. 
Birkaç defa orası sarsıntıya uğramıştır. O sar
sıntı dolayısiyle, müessesenin oradan kaldırıl
ması zarureti hâsıl olmuş ve son zamanda dışa
rıya çıkmıştır. Fakat bendeniz bunun oradan 
kaldırılmasının muvafık olmadığını teslim eden
lerdenim. Sebebine de gelince; vilâyatı Şarki-
yedeki müessesemiz vilâyatı Şarkiyemiz için 
kâfi ve vafidir. Böyle kış zamanlarında ve sai-
rede, bir mahalden diğer mahalle serum naklet
mek fevkalâde müşküldür. Eskişehir ise şimen
difer hattı üzerinde idi. Buradan serum nakli 
kolay ve bu civara da yardım etmek imkânı 
vardı. Ve bu havalide vebayı bakari yoktu. 

CELÂLEDDÎN ARİF B. (Erzurum) — Mes-
muatıma göre varmış; fakat Baytar Müdüri 
Umumisi daima inkâr eylemiştir ve bu h®pta 
Meclisi Âli lüzumunda bir tahkikat da yapa? 
bilir. 

İKTISAT VEKILI MAHMUD CELÂL B. 
(Devamla) — Böyle bir (Anket) in ve tahki
katın yapılmasını kemali memnuniyetle kabul 
ederim. Kim mesul ise onun kafasını kırarız. 
Kabul ederim bunu... Eskişehir'in vaziyeti do
layısiyle serum darülistihzarını Adana'ya nak
letmek istedim. Fakat ahvali hazıra dolayısiyle 
burada seram istihsali iktiza etti ve burada is
tihsaline çalışıyoruz. 

CELÂLEDDÎN ARÎF B. (Erzurum) —Mü
saade buyurulur mu ? Efendim, Vekil Beyefendi 
Meclisi Âliye buyurdular ki; geçen sene vilâ
yatı Şarkiyede vebayı bakari hissolundu. Ken
dilerinden soruyorum, niçin vebayı bakari his-
şolunduğu halde Eskişehir'deki müesseseyi kâ-
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fi derecede çalıştırmamışlardı $ Veyahut Eski
şehir'in harb mmtakası olmak ihtimali var idi. 
Niçin Eskişehir'den bir sene evvel kaldırıp 
başka bir yerde müesseseyi tesis etmemişlerdir'? 
Ve bir «ene zarfında ne için kâfi miktarda se
rum istihzar ettirmemişlerdir'? Ve bugün İstan
bul'dan 9 Kânunuevvelde hareket eden bir me
mur ayın yirmisi olduğu halde elyevnı İnebo
lu'ya gelmemiştir. Ne için gelmemiştir? Bunu 
Meclisi Âli takdir eder. 

VAHBİ Ef. (Konya) — Gelmemek üzere 
gitmiştir, o memur.... 

İKTİSAT VEKİLİ MAHMUD CELÂL B. 
(Devamla) — Efendiler, bu memur serumla yo
la çıkmıştır. Ve buraya gelmek üzeredir. Ne gi
bi bir vasıta ile geldiğini arz etmek istemedi
ğimden söylemedim. (Lüzumu yok, sadaları) 
Havalii Şarkiyeye gelince, demin arz ettim, 
Celâleddin Arif Beyefendi o noktaya dikkat bu-
yurnıamışlar. Havalii Şarkiye için Niğde'de 
metruk kalan Erzincan darülistihzarını oraya 
sevk ettim ve orada serum ihzar ediyorum. 

CELÂLEDDİN ARİF B. (Erzurum) — Ora 
için söylemedim. Bu aksam için dedim, efen
dim. 

İKTİSAT VEKİLİ MAHMUD CELÂL B. 
(Devamla) — Bu aksam için filvaki istihsalât 
yapılmamıştır. Fakat sebebini bendeniz arz 
ediyorum.... • 

CELÂLEDDİN ARİF B. (Erzurum) — Kâ
fidir, 

REİS — Efendim, müzakeratm kifayeti hak
kında bir takrir vardır. * 

Riyaseti Celileye 
Heyeti umumiyesi hakkındaki müzakere kâ

fidir. Maddelere geçilmesini teklif eylerim. 
Lâzistan 
Abidin 

(Mesele tenevvür etmedi sadaları) 
REİS — Efendim; bu bir tekliftir. Reyini

ze vaz'ediy^rum. Müzakereyi kâfi görenler lüt
fen el kaldırsın. Müzakere kâfi görülmedi. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Efen
dim, gerek Besim Atalay Bey kardeşimizin w 
gerekse Efendi Hazretlerinin buyurdukları gi
bi mesele evvelinden düşünülmek lâzım idi. 
Yani, İktisat Vekili Beyefendi bu vahim işi 
evvelden düşünmeli ve -köylünün elinden alıp 
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Öfettzîorini öldürm«emeli idi. Vekil Bey nıemle-
ketin iktisadiyatının neye müncer olacağını 
Heyeti Vekilede bulundukları zaman izah ve 
keyfiyeti Meclisi Âliye ihbar edeceklerdi. Ma
alesef bu devletin temeli mesabesinde olan zür-
ram bu hayvanatının ölmesi bizi vahîm netice
ye götürecektir. Ordunun* istinatgahı onlardır. 
Memleketin istinatgahı onlardır. Makinamız 
yoktur. Kuvvetlerimiz bütün ondan başka bir 
şey değildir. Bütün istihsalâtımızın yegânef 
âmili olan bu hayvanatın alınarak israf «dilme
sine meydan vermesi dolayısiyle İktisat Vekili 
Bey vazifesini yapmamıştır. 

MUSTAFA B. (Tokâd) — Ne yapacak! 
HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Ne yapa

cak? İstirham ederim. Böyle mühim işlerde da
ha evvel müteyakkız davransınlar. Bu ihtiyao 
elyevm bakidir.^ Orduya vesaiti nakliye lâzım
dır. Ve ikinci defa alacak memba yoktur. Onu 
hüsnü istimal etseydiler, kırk, elli binini bir
den alıp da açlıktan öldüreceklerine ihtiyaç 
nispetinde alsaydılar, bugün bu memba baki 
kalacaktı. Buyuruyorlar ki, Müdafaai Milliye 
Vekâleti para verecek vesaiti nakliye alınacak.. 
öküzler öldükten sonra mı alacak? Hikmeti 
hükümet bu mudur rica ederim, ilkbaharda 
ziraat yapılamıyacaktır. Çünkü hayvanat yok
tur. Ziraat yapılmazsa ordu olmaz, millet ol
maz. Anadolu'da oturan bir milletin zahiresi
nin Avrupa'dan gelmesinden daha büyük bir 
ar olamaz. Böyle kıymetli bir araziye malik, 
olan bir millet hariçten zahire celbetmek" ihti
yacını duymamalıdır. Şimdi nazarı dikkate al
mışlar. öküzler bakılamamış, ölmüş, çünkü ka
yıkçı, arabacı ölmüş. Müdafaai Milliye Vekili 
ile muhaberede imişler, Maliye Vekili para ve
recek, hayvanat .alınacak, öküzler*ne olacak! 
Esasen öküz kalmamış. Yalnız düşünüyorum 
ki, ordu yarın ihtiyaç karşısında kaldığı zaman 
köylünün elinde kalmış olanlara, müracaat et-
miyecekler mi? Hastalık gayet büyüktür, ih
mal edilecek bir mesele değildir. Ordunun ha
yatını teşkil ediyor, milletin hayatını teşkil 
ediyor. 

VEHBİ Ef. (Konya) —' Badeharabülbasra.. 
HÜSEYİN AVNt B. (Erzurum) — Bende

niz İktisat Vekilinin * buradaki projelerine ha
yalî derim. 

REİS — Rica ederim, mevzuu müzakere olan 
şey hakkında söyleyiniz. 
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HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Keşke 

söylemeseydi.' Ben de söylemezdim.. Bir kere 
ne kadar öküz alınmıştır? Ne kadarı ölmüş
tür? Ve bundan sonra ölecekler için hükümet 
ne düşünüyor? Alacağı hayvanatı ne vakit 
alacaktır? Ne vakit iade edecektir? öküzlerin 
miktarı ne dir? Maalesef vekili mesulü bu hu
susta bizi ikna edemedi. Edecek kimse de yok
tur ve gelmemiştir. Bundan sonra ilâç yapılı
yor. Aç bıraktılar, hayvanlar zayıfladılar. Bin 
türlü hastalık, daha doğrusu vebayı bakari 
bundan geldi, öküzlerin sıhhatini biz ihlâl et
tik. öküzlerde hastalık yoktu. îşte bunların 
yüzünden hastalık tevessü etti. Bütün memle
kette taammüm etti. Bütün memleket dâhilinde 
hastalık başgösterdi. (Aç sadaları) Geçen gün 
bir arkadaşımızın buyurdukları gibi, sarı öküz 
bu öküzlerin haline vâkıf olsaydı dünyamızı bir 
silker, hayrımızı bırakmazdı. (Handeler) 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Mese
le öküzlerin köylere verilip verilmemesi mese
lesidir. Mevzuu müzakere değişiyor, rica ede
rini. Bu meseleye dair söylensin. 

EMİN B. (Erzincan) — Efendim şimdi öküz
lerin köylere verilip verilmemesini müzakere 
etmezden evvel müntehayı huduttan buraya ka
dar dökülmüş olan hayvan İaşelerini kaldır
mak için, bir defa ayrıca bir masraf kabul ede
lim. Bir kere memleketin sıhhatini kurtaralım. 
fiünkü öküz kalmamıştır. Ne veriyorsunuz? Ben 
öyle zannederdmki evvelâ Sıhhiye Vekâletine... 

ALİ RIZA B. (İstanbul) — Bu cihet şayanı 
dikkattir. Şehrin etrafında lâşe doludur. 

EMİN B. (Devamla) — Evvelâ Sıhhiye Ve
kâletine bir para verelim. Lâşeleri kaldırsın.-
Memleketin hayatı umumiyei sıhhiyesini bir de
receye kadar tanzim etsin. Sonra kalan öküzler, 
kaldıysa, onları da köylülere tevzi edelim. Fa
kat köylülere tevzi ederken, vebayı bakari me
selesini nazarı dikkate almaktan da vazgeçmi-
yelim. • Evvelâ onu nazarı dikkate alalım. 

TAHSİN B. (Aydın) — Bu memleketin kurt
ları yok mu? 

EMİN B. (Devamla) — Memleketin kurtla
rını da siz sayansınız. Ben sayamadım. Vebayı 
bakari meselesini unutmıyalım. Filhakika Celâl 
Beyefendi demin burada Erzincan serum darül-
istihzaratı faaliyetle çalışıyor. Fakat, o havaliyi 
ancak idare eder dedi. Malûmuâliniz bu has-
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talik en -çok îran tarikiyle, Erzurum ve, Baye-
zid tarafından geliyor. Onun için ol tarafı an
cak idare edebilir. Bununla beraber şayanı te
şekkürdür ki, Erzincan Mal Sandığında kırk 
para meveudolmadığl halde Celâl Bey bunu 
yoktan hazırlamıştır. Bu da gayrikabili inkâr
dır. Ziraat Bankasından gönderilen paralardan 
yapılmıştır. Sonra ben esasen bunu Müdafaai 
Milliyeye sormaktan ziyade başka bir mesele
yi de Maliye Vekilinden sormak isterim. Şura
da bir aydan beri mütemadiyen çarşıda, koyun-
pazarmda ciheti askeriyenin hayvanatı satılı
yor'. Bir liraya, yüz elli kuruşa, iki yüz kuru
şa. Ondan sonra Müdafaai Milliye Vekâleti 
Mubayaat J^omisyoııu da çarık münakaşası ya
pıyor. Yüz elli kuruşa öküzü sattıktan sonra 
neden acaba bir öküzün derisinden çıkacak bin 
kuruşluk çarığı kesip almıyor? Anlamıyorum. 
O öküzleri keser, etleri işe yaramazsa, hiç ol
mazsa derisini çarık yapardı. 

SIRRI B. ( izmit) '— Siz yüksekten bahsedi
yorsunuz. 

EMİN B.-(Devamla) — Az daha aşağı mı 
ineyim? (Devam .sadalan) Binaenaleyh bunları 
Maliye Vekâletinin satması lâzıg-elirken, orada 
mubayaa komisyonu mu satsın1? Veyahut satış 
komisyonu mu? Ne ise, bir komisyon görmeden 
şunun bunun elinde ciheti askeriyenin şeyleri
nin satıldığını haber aldım. Sonra kağnı mese
lesine temas edildi. Kağnılar da şimdi odun olu
yor. (Gördünüz mü? sesleri) gördüm. O Müsteşar 
Beyin : (dözünle gördün mü.' sadalan) gördüm; 
gözümle gördüm. Müsteşar Beyin gidiyor, de
diği doğrudur. Kağnılar gidiyor ama nereye? 
Salâhiyattar olanların ocaklarına gidiyor? 

Odun olmak üzere gidiyor. Ben bunu delâille, 
vesaikle ispat ederim. Onun için bu kağnılar 
satılacak mı? Tabiî satarsa Maliye Vekâleti sa
tar. Zannetmem ki, satış komisyonu böyle bir 
şey yapabilsin. Böyle kanuni bir şey bilmiyo
rum. O öküzler köylüye mi tevzi edilecek? Bu
na bir karar veriniz efendim... 

SIRRI B. (izmit) — Meselenin bidayetinde 
Abdülgafur Efendi hocamız gayet musip bir mü
talâada bulundular. Heyeti Celile bilmiyorum, 
niçin onu tecviz buyurmadılar ? Mesele g'ayet 
mühim, itham kılıklı sözler söyleniyor. Karşı
da buna cevap verecek kimse yok. 

MUSTAFA SABRI Ef. (Siird) — İktis.at * 
Vekili var, 
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SIRRI B. (Devamla) — Hayır iktisat Vekâ

letine ciheti aidiyeti yoktur. Mevzubahsolaıı 
mesele başka (gürültüler) burada Meclisi Âliye 
terettübedecek mesuliyeti defi için düşünece
ğimiz başka bir madde vardır. Hüseyin Avni 
Beyin irat buyurduğu veçhile bidayeten bu 
hayvanlar köylülerden toplandığı zaman ihtiyaç. 
nispetinde toplanmalı ve ihtiyaç nispetinden 
fazla olanlarda köylülerin elinde bırakılmalıydı. 
Hayvanatı böyle hesapsız, kitapsız bir surette 
köylüden alarak, ölüme mahkûm bir halde bı
rakmak affedilir bir kabahat değildir. Onun 
için birinci' derecede alâkadarlarından soraca
ğımız sual, bunu sizin ihtiyacınızın fevkinde ni
çin fukarayı ahaliden aldınız? Bunun cevabı 
yoktur. İşte İaşeler gözümüzün önündedir. Fa
kat Meclisi Âli o kadar âlicenaptır ki, mesulle
rine karşı daima âtıfetkârane .ve cemilekârane 
muamelede bulunduğu için cüretle bu hareket
lerine daima devam ediyorlar. Ve bundan sonra 
da edeceklerdir. Binaenaleyh Meclisi Âlinin İni 
sükûtu kendisine1 büyük, büyük mesuliyet tev
cih ediyor. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Bu 
sükût bizi büyük, büyük musibetlere götürüyor. 
(Şddetli, gürültüler) 

SALÂHADDİN B. (Mersin) — Başkuman
danlıktan sorarsınız. 

SIRRI B. (Devamla) — Bu zeminde değil. 
O yoldaki içtihadımın musibolduğunu bir kere 
daha alenen söylerim. 

TÜNALI HİLMİ B. (Bolu) — Sırrı Bey.... 

REİS — Rica ederim Hilmi Bey, susunuz. 
TUNAL HlLMİ B. (Bolu) — Kendileri da-

' hil mi o tezyifte ?. 

SIRRI B. (Devamla) — Arkadaşlarımızdan 
iki zat iki cümle söyledi. Bunun teveccüh ettiği 
dairei aidesi kendi defterine yazılmış iki itham
name şeklinde telâkki ederek, her hakle bunun 
cevabını vermek mecburiyetindedir. Birisi idare 
edemiyorlar; bu cümlenin tazammun ettiği mâ
nayı sarih aynı zamanda acizdir. Aciz mutlaktır. 
Bunu her hangi bir vekilimiz kabul,ettiği za
man, derhal o -makamdan çekilmelidir. Binaen
aleyh bu cümle müdafaa edilmelidir. Ben âciz de
ğilim; demek lâzımdır, ikincisi de; hayvanların ^ 
yemleri çalmıyor denilmiştir. Bittabi bu cümle 
birtakım küçük memurlara aittir. Ve onlara te
veccüh eder. Fakat bu yolsuzluğun devam et-
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tiğini söyliyen bir vekil her halde bunun kar
şısında kendisini şayanı müdafaa görür ve gör
mek lâzımdır. 

. MUSTAFA SABRI El'. (Siird) — Balık baş-
tan kokar... (Handeler) 

SIRRI B. (Devamla) —Binaenaleyh bu sual
lerin cevaplarını istemek benim için lâzımdır. İs
temediğimiz takdirde bütün köylülerden alman 
hayvanların, bütün günahları bizim üzerimizde 
olur. 

OSMAN FEVZİ EL (Erzincan) —- Eğer baş
lıca müdafaa edilecek mevzu bu ise bizim de sö
zümüz vardır. Biz de söyliyeeeğiz; ondan sonra 
müzakere kâfi görülsün. 

TUKALI HİLMİ B. (Bolu) — Beyler hangi 
ııoktai nazardan olursa olsun, serd edilen müta
lâaya belki bir noktayı ilâve edebilirim. O da 
şimdi Sırrı Beyin dokunduğu esasa taallûk edi
yor. Yalnız sâni, sâlis denilmiştir. Memurlara 
taallûku itibariyle... Bir takrir takdim ediyorum. 
Her nerede olursa olsun, ordu hayvanlarının te
lefatına sebebiyet vermiş olanların tecziye edil
mesi; fakat neticeden Meclisin haberdar edil
mesi, yani Meclise malûmat verilmesini teklif 
ediyorum. 

RAGIB B. (Kütahya) — Hakikaten şu hay
vanların rencbcrlere tevziine aidolan teklif mü
nasebetiyle memleketin en canlı bir yarasına te
mas edilmiş bulunuyor. Efendiler tahminime gö
re yirmi bin çift hayvan bigayrihakkin fuzulen 
öldürülmüştür. Bunlar bizim gözümüzün önünde 
böyle öldürülüp dururken, bizim şimdiye kadar 
camid gibi kalışımız bizim için affolunmaz bir 
günahtı i'. Binaenaleyh bir taraftan hayvanatın 
l)iı suretle ahaliye tevzii müzakere edilirken, di
ğer taraftarı da 1nınun müsebbiplerinden hiç de
ğilse, birkaç tanesi tâyin ettirilerek. Meclisin ka
pısı önünde aşılmalıdır. (Bravo sadaları) Zira 
yalnız memleketin hayatı ziraiyesine. hayatı ik-
tisadiyesine değil, doğrudan doğruya ordunun 
da kuvvetine büyük bir nakîsa iras etmiştir. Bu 
hayvanların böyle öldürülmesi binaenaleyh her 
kusur affolunsa, her kusura şu Mecliste müsa
maha edilse bile bu kusura zerre kadar müsama
ha edilmemelidir. Müsebbibinin tecziyesi zerre 
kadar tehir edilmemelidir. Yapılan fenalıklar, 
yolsuzluklar gayet açıktır. Ve hayvanat bigay
rihakkin fuzulen öldürülmüştür. (!öz göre göre 
öldürülmüştür. Bendeniz şunu teklif edeceğim, 
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Meclisi Âliye ki. bizzat Meclisçe bunun bir (An
ket Parlmaııter) yapılsın. 

SALİH El'. (Erzurum) — Lfendim insanlar 
da ölüyor. Onlara da acıyalım. Yalnız öküzlere 
değil, 

Dr. MAZIIAR B. (Aydın) — Bendeniz mü
zakerenin bidayetinde bulunmamıştım. Yalnız 
İktisat Vekili Beyefendinin beyanatına tesadüf 
ettim. Onda serum darülistihzaratı mevzuuba-
histi. Bendeniz de geçen gün bundan kısaca bah
setmiştim. Bendenizi alâkadar ettiğinden bu me
seleyi o zannettiğimden söz almıştım. Fakat 
meselenin esası o değilmiş, bu meselei mu
hammenin daha muvafık bir zamanda daha 
iyi bir şekilde müzakere edilmesi lâzımdır. 
Bunun esbabı her halde serum meselesi, darül-
istihzar meselesi, memlekette vebayı bakarı me
selesi, böyle olmuş, böyle gelmiş, geliyormuş, ile 
geçilecek bir mesele değildir. Bu geçen seneden 
beri devam etmiş bir beliyyei uzmadır ve el'ân 
devam etmektedir. Bu-meselenin esbabı her hal
de araştırılacak bir meseledir. Şimdiki halde 
bendeniz bu mesele dolayısiyle keyfiyeti tamik 
etmek istemiyorum. Yalnız öküzler fazla alın
mış ve fazla öldürülmüş, tarzında bâzı arkadaş
ların söylediği söze dair söz söylemek istiyorum. 
Vekili aidinden birisi bir gün. zannederim Sırrı 
Beye cevap verir gibi bir şey söylemişti Za
ten karasığır hayvanatının kış yürüyüşlere ve 
daimî yürüyüşlere mütehammil olmadığını 
biliyorduk. Bunların öleceğini de biliyorduk. 
Onun için iki misli fazla aldık, demişlerdi. 
Bendeniz hatırlıyorum. Onun için zannediyo
rum ki, vekiliaidi Sırrı Beyin mühim sualine 
bu suretle cevap vermiş oluyor. Binaenaleyh 
fazla ölmek meselesi, fazla almak meselesi de 
bundan ibarettir. Bu notai nazarı icabederse 
bilâhara lîeyeti Celileniz müzakere ve mü
nakaşa edebilir. Bugünkü mesele yalnız öküz
lerin çiftçiye iadesi meselesidir. Hakikaten; 
öküzler mevcut, var ise, kalmışsa bunları bir
an evvel aşılıyarak köylülere, ahali eline 
terk etmek elbette lâzımdır. Ve mümkün ise 
bunları mevcut kağnılarla vermelidir. Bu
nunla mehmaem-ken ahalinin rencide olmuş 
kalbini tatmin etmiş oluruz. Bu noktai nazar
dan da faydalar olur. Aynı zamanda kadro 
da mevcuttur, diye onlara ayrılacak saman 
ve arpa, belki topçu hayvanatına verilmek su-
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retiyle, daha nafi şeyler elde edilebilir. Ba- [ 
zen bendenizin yoluma tesadüf eder, sora
rım, yani yolumun üzerinde bir han vardır. 
Çavuşlarına sordum. Altmış mevcudu varmış, 
kabristanın kenarına öküzleri sıralıyorlar ça
murların üzerine hemen şöyle iki parmak tah
tında saman döküyorlar, öküzlerin rızkı yev
misi nedir? Ve n'e miktar veriyorsunuz? diye 
sordum. Altmış öküze yirmi altı kıyye sa
man veriyoruz dediler. Velhâsıl bu tarzda ia
şe hem saman israfıdır ve hem de öküz isra
fıdır. Bunun fazla surette müzakeresine ma
hal yoktur. Bir an evvel köylüye verilmelidir. I 
Bir arkadaşım da öküzlerin satıldığından bah- j 
settiler. Hakikaten bu mesele çayı nazardır. 
Bir taraftan da askerî mütaahhitleri bu zayıf 
hayvanatı alıp et kavurma, pastırma olarak I 
orduya vermektedir, binaenaleyh; bu suretle 
iki kat mazarrat vardır, her halde... J 

BESÎM ATALAY B. (Kütahya) — Me
buslar aldı pastırmalığı. I 

SAIJÎH Ef. (Erzurum) — Böyle pastırma
cılık yapan adam mebus olamaz. 

Dr. MAZJIAR B. (Devamla) — Şimdi bu 
meseleden bahsim bu keyfiyeti nihayettendir- I 
mek için öküzlerin bir an evvel kağnılarla be- I 
rabeı* ahalinin «eline vermekten başka bir I 
şey değildir. (Anket) yapmak, bilmem ne yap
mak? Meselesi zaten düşünülmüştür. Çünkü; I 
bugün veyahut yarın -müzakeresine başlıya- J 
cağız. Bir encümeni mahsus vardır. Bunlar 
âzami murakabe ve teftiş mesailiyle alâkadar I 
olacaklardır. Ve bilhassa Müdafaai Milliye ve 
geri hidematma ait vazaifi ifa edeceklerdir. I 
Zaten bu vazifeye bakacaklardır. Bundan sar- I 
fmazar ederek hemen iadesine karar vermek I 
kâfidir; zannederim. (Kâfi sesleri) i 

REÎS — Efendim, müzakereyi kâfi gören- I 
ler lûtfe*ı el kaldırsın. Kâfi görüldü. 

Maddelere geçilmesini kabul edenler lütfen 
el kaldırsın. Maddelere geçilmesine karar ve- I 
rildi. 

SALÎH Ef. (Erzurum) — Beis Bey müsaade 
buyurursanız bir şey arz edeyim. [ 

REÎS —• Efendim, Erzurum Mebusu ile Er-
tuğruî Mebusu Kemal Beylerin seram hakkında 
takrirleri vardır. Halbuki mevzuu müzakere olan 
lâyihada seruma mütaallik bir şey olmadığı için 
bunları tadilname değil, re'sen bir takrir şeklin- J 
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de kabul ve ayrı bir mesele olmak üzere bir tek
lif şekline koruz. 

NUSRET Ef. (Erzurum) — Pekâlâ, 

3. — Mersin Mebusu Salâhaddin Beyin, or
dudaki hayvan zayiatım tetkik etmek ve bir tah
kikatı teşriîyede bulunmak üzere Meclis dahilin
deki erbabı ihtisastan bir heyet intihabedilmesi-
ne dair takriri 

REÎS — Efendim, Mersin Mebusu Salâhad
din Beyin takriri : 

Riyaseti Celileye 
Gerek memlekette ve gerek ordudaki zayiatı 

hayvaniye hakkında ya Sıhhiye Encümeninden 
veya Meclis dâhilinden ve erbabı ihtisastan iki 
zatın bilintihap tahkikatı teşriîye icrasına ve 
neticesini Meclise arza memur edilmelerini ve 
kanunun bir an evvel kabulünü teklif eylerim. 

19 . XII . 1337 
Mersin 

Salâhaddin 

REİS — Efendim, bu da yine tadilname de
ğil, bir tahkikatı teşriîye icrasından ibarettir. 
Binaenaleyh, bunu da ayrıca reyinize vaz'ede
rim. Yani tadilname mahiyetinde değildir. 

Ankara Mebusu Hacı Mustafa Efendi, kağ
nıların muhtacini zürraa tevdiini teklif ediyor 
ki, maddesi gelince bunu da ayrıca reyinize 
vaz'ederim. 

Madde 1. — Ciheti askeriye emrinde bulu
nan lâğar hayvanat bilâbedel muhtacini zürraa 
verilecektir. 

ALÎ RIZA B. (istanbul) — O birinci mad
dede efendim. Ciheti askeriyede bulunan lâğar 
hayvanat bilâbedel muhtacini zürraa verilecek
tir, deniliyor. Halbuki yalnız lâğar hayvanata 
tahsis ediliyor. Ordunun gerisinde ve dâhili 
memlekette birtakım menzili hududu var ki, 
üzerinde işliyen birçok hayvanat var. Ve bu 
hayvanattan yolların olmamasından dolayı ha
lihazırda orduca katiyen istifade temin edilemi
yor. Eğer biz o gibi hayvanatı da sağlam oldu
ğu halde bu maddeye ilâve eder, bunların da 
köylüye verilmesini kabul edecek olursak, da
ha büyük menfaat temin etmiş oluruz. Bizce 
bu hayvanlardan maksat iş gördürmek ve ordu 
ihtiyacatı nakliyesini temin ettirmektir. Yolla
rın bozuk olmasından dolayı bu maksat husule 
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gelmiyor. Bundan doİayı lâğar hayvanat gibi, I 
orduca istifade edümiyen sağlam hayvanatı bu
nun haricinde tutmak doğru değildir, bu iti
barla bendeniz bunun da köylüye verilmesini 
teklif ediyorum ve kabul buyurulursa ona göre 
maddei kanuniye tadil edilir. 

MUSTAFA KEMAL B. (Brtuğrul) — Esas 
mesele ordunun elinde bulunan vesaiti nakli
yeyi almak meselesidir. Evvel emirde aidolduğu 
vekil hazır bulunsun, öyle müzakere edilsin. 

REÎS — Efendim, bu teklifi iki defa reye I 
kondu, kabul edilmedi. 

RAGIB B. (Kütahya) — Efendim, bendeni
zin tahkikatıma göre, sevkiyat ve nakliyat ko
misyonu bu hayvanatı veyahut ordu dairesi bu 
hayvanatı üçe ayırıyor. Birincisi en zayıflar, 
bunları köylere tevzi ediyor. Diğer kısmı ki : 
Bir derece, etli olanları; kesip orduyu iaşe edi
yor. Diğer üçüncüsü ki : Tamamiyle zindeleri
dir. Bunları da ordunun vesaiti nakliyesinde 
kullanıyor. Şimdi birinci kısım ki : En zayıf 
olanları, ordudan büsbütün harice çıkarılarak, 
ahaliye bugün tevzi ediliyor. Fakat bakınız na
sıl tevzi ediliyor? Nasıl tefrik ediliyor? Bele
diye emrine ahaliye tevzi edilmek üzere elli 
öküz, beş manda tefrik edilip baemrisami teb
liğ ediliyor. Belediye bir iki gün zarfında der
hal memurini tâyin ve tesellüm için depoya 
gönderiyor. Depoya vardığı vakitte, bu hay
vanlar, depodan çıkmaz, işte gelin alın, bu 
ahırda teslim edelim, alın gidin, diyorlar. Pek
âlâ, buradan çıkmazsa nasıl alınır. îki gün zar
fında bu hayvanat tamamen telef oluyor. îki I 
gün sonra tekrar elli öküz, beş manda hazırlı
yorlar. Gelin teslim alın, diye belediyeye haber 
gönderiyorlar. İkinci defa belediyeden tekrar 
memur gidiyor. Bu elli öküzle beş mandayı ahır
dan çıkaramıyorlar. Üç yüz sekiz öküz Sivrihi
sar'a gönderiliyor. Oranın ahalisine tevzi edil
mek üzere, buradan Sivrihisar'a gidinceye ka- I 
dar 161 hayvan kalıyor. Bunlar Sivrihisar Kay
makamlığına teslim ediliyor. Diğerleri tama- I 
miyle yolda ölüyor. Şu hale nazaran Sivrihi
sar Kaymakamının ibu 161 hayvanın ne kada
rını köylülere teslim ettiğini siz düşününüz. 

Aüt RIZA B. (İstanbul) — Teslim müdde
tine kadar tabiî hayvanlar 'oruç tutuyor. I 

RAGIB B. (Devamla) — Sonra yine o hava
lide 'Mihaliççik kazasına teslim edilmek üzere | 
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üç yüz hayvan .ayırıyorlar ve Sevkı Hayvanat 
Riyasetine ve Sevkıyat Dairesine malûmat veri
yorlar. Üç yüz hayvan hazırdır, diye. SevM-
yat Dairesi on bir gün hayvanları tesellüm ve sevk 
edecek memuru intihap ve tâyin etmiyor. Bu 
hayvanlar da on bir gün mütemadiyen 'aç ka
lıyor. Yani diğerlerine bir avuç saman, ya
rım kilo saman veriliyorsa,. Ibunlar kamilen gü
ya hesaptan çıkarılmış gibi aç bırakılıyor. Ve 
İbu 'hayvanat kamilen telef oluyor. Telef olduk
tan sonra yine depodan üç yüz hayvan daha za
yıflarından ayırıyor. O üç yüz gidiyor. Ar
tık o ikinci üç yüzün ne vakit teslim edilip edil
mediğini, ne olduğunu bilmiyorum. Çünkü 
ikinci üç yüz 'benim tahkikatımdan hariç kal-, 
mıştır. 30 Teşrinisanide ıburada depoda (405) 
'hayvan mevcuttu. Efendiler (215) hayvan da 
Çorum'dan ve Kırşehir'inden o gün gelmiş. 
Dört heş günden beri bunlar açtır. Bunlar o 
gün güya istihkaka dâhil olmamış;. Fakat ne 
eskisinin ve ne de yenisinin istihkakını almak 
imkânı yokmuş. Depoda memuruna sordum. 
Bunları yarında mı iaşe edemezsiniz? Hattâ 
ölbür gün de, daha iöbür%gün de... Dedi. Şim
di efendiler, şu maddei kanuniye mevzuulbaıhs-
olurken, ibunun şekli tevzii de düşünülsün. 
Çünkü ibu işin 'başında bulunan adamlar öküz
den daha öküz ve zerre kadar merhametleri yok. 
Gözlerinin önünde kağnılarla, arabalarla sa
man geçiyor. Bir araıba saman alıp da orada 
öfmek üzere 'bulunan hayvanların önüne dök
müyorlar. 

CEMİL B. (Kütbahya) — Anana, Ibabana rah
met. 

RAGIB B. (Devamla) — Onun idn fbu hay
vanların sureti &e\ik ve# tevziini de Meclisi Âli
niz düşünerek, etraflı tesbit etmelidir. Bilhas
sa bu ciheti tesbit etmelk üzere bu kanun encü
mene gönderilmelidir. Zira İbu kanunu ibu su
retle çıkarırsanız filhakika öküzler ahaliye 
tevzi edilmek üzere ayrılıyor, fakat ahalinin 
ellerine'varmaksızın yollarda ölüyor. Onun için 
Meclisi Âliye madde ile, tarihiyle ispat edi
yorum. Bakınız Sivrihisar'a ayrılan hayvanlar 
teslim edilmemiştir. Mühaliççik'e ayrılan hay
vanlar teslim edilmemiştir. Hattâ mütaaddit 
defalar ayrıldığı halde kamilen ölmüştür. Hat
tâ Ankara Belediyesine iki defa teslim için 
ayrıldığı halde, hayvanlar ahırdan çıkarılama
mıştır. Bu şerait dâhilinde eğer elde beş on 

- * * - -
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hayvan kalmışsa, tevziine kıyam edilecekse 
bu şekilde hiçbir fayda hâsıl olamaz ve bu ka
nun da hiçbir fayda temin etmez. Onun için 
şekli tevziini de tesbit etmelidir. Müdafaai 
Milliyenin kafasına vurarak- al böyle tevzi ve 
teslim ettir demelidir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Efen
dim, bendeniz bu maddenin aleyhindeyim. Çün
kü bu öküzler zayıf, köye gitmeden telef ola
caktır. Ve aynı zamanda vebayı bakari ile mu
saptır* Bunlar bütün hayvanatı telvis edecek
lerdir. Bunları zürraa tevzi ettiğimizde bir hay
van dört.araba saman ile yaza çıkar. Bir ara-

,ba saman ise on lira. Demek ki kırk liralık 
saman yedirecek. Halbuki yaz mevsiminde 
kırk liraya sağlam bir öküz alır. Şu halde 
rençber bu öküzleri almıyacaktır. Şuraya var
dıktan sonra kesip ayağına çarık yapacaktır. 
(Doğru sadaları) Bu suretle hastalığı her ta
rafa bulaştıracaktır. Bunun için bendenize ka-
lirsa, bunu bu suretle elden çıkarmaktansa, or
dunun çarığı için fazla, fazla para vermekten
se, kesip gönünü alarak, bâzı fennî mualece ile 
terbiye ettikten sonra askere vermek daha iyi
dir. Şayet Meclisi Âli bu noktai nazarında ıs
rar ederse bunu bir kanun halinde değil, bir 
defaya mahsus olmak üzere, bir kararla Mü
dafaai Milliyeye emretmek daha doğrudur. 

BESİM ATALAY B. (Kütahya) — Efendim, 
bendeniz zayıf hayvanların ahaliye tevziini tek
lif ettiğime sebep, diğer sağlam hayvanların 
ciheti askeriyenin işine yaradığını zannettiğim
den idi. Rıza Beyefendi buyurdular ki, bâzı 
yerlerde yolsuzluktan dolayı bu sağlam olan 
hayvanat dfeı işe yaramıyor, bunlar da hasta 
olacak. Bunların da tetfzii lâzımdır. Ben bili
yorum ki, halkın elinde bir Öküz bulunması, on 
dönümden fazla ekin ekilmesi demektir. Sonra 
vebayı bakari varmış. Açlıktan neşet eden bu 
vebayı bakari hastalığını haiz her öküzün tev
ziini ben de istemem. Tabiî hiç birimiz isteme
yiz. Baytarlar muayene eder. Sahih ve sağ
lam olanları halka tevzi edilir. Sonra bir tali
mat ile tevzi edilmesini istiyen arkadaşlarım 
oldu. Bu doğru.. Fakat elimizde vakit olmak 
şartiyle doğru. • Talimat yapacaksak tekrar 
Meclise gelecek, bilmem ne olacak"? Dersek 
öküzler de gidecek. İrak ' tan tiryak gelinceye 
kadar yılan sokmuş olan adam çoktan Ölür, 
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gider. Bendeniz buna acilen bir çare bulunma
sını teklif ediyorum. 

REİS — Birinci madde hakkında müzakere
yi kâfi görenler lütfen el kaldırsın. Müzakere 
kâfi görüldü. 

İstanbul Mebusu Ali Rıza Beyin tadilnamesi: 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddenin berveçhiâti tâdilini teklif 

eylerim: 
Ordu ve "cephe gerisinde bulunan bilûmum 

lagar hayvanatı bakariye ile yolların ademimü-
" saadesinden dolayı halen istifade temin etmiyen 

ve ademilüzumu Müdafaai Milliye Vekâletince 
tahakkuk eden dahilî memleketteki menzillerde 
mevcut hayvanatı bakariye ve fazla kağnı ara
baları bilâbedel muhtacini zürraa ve tercihan 
istilâdan mutazarrır olmuş köylüye verilir. 

İstanbul Mebusu 
Ali Rıza 

REİS — Efendim, birinci madde olmak üzere 
bu tadilnameyi kabul edenler lütfen el kaldırsın. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Bilâbedel yan
lıştır. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) - - işe ya
rarsa Müdafaai Milliye Vekâleti istimal eder. * 

REİS — Tadilnameyi nazarı dikkate almı-
yanlar lütfen el kaldırsın. Tadilname.nazarı dik
kate alınmıştır. 

SALİH Ef, (Erzurum) — Bu mesail üzerin
de öküzle veyahut öküzeülükle alâkadar olmayan
ların mütalâa serd etmeleri doğru değildir; Mü
dafaai Milliyeye tebliğ edelim ona göre. 

REİS — Maddeye geçildikten sonra artık 
lüzum kalmıyor reye vaz'etmeye. Bursa Mebusu 
Operatör Emin Beyin takriri. Öküzler muayene 
edilsin, emrazı sâriye olmadığı takdirde ahaliye 
tevzi edilsin, diyor. Maddeye böyle bir frkra ilâ
vesini teklif ediyorlar. 

Dr. TEVFİK RÜŞDÜ B. (Menteşe) — Bu 
takrir hakkında.söz istiyorum. Müsaade buyu
run mesele şudur: Bugün mevzuubahsolan has
talık vebayi bakaridir. Binaenaleyh bir tek hay
vanın hasta olup olmadığı mevzuubahis değildir. 

f Mmtakada hastalık olup olmaması mevzuubahis-
tir. Binaenaleyh onu mmtaka diye tashih et
melidir. Çünkü zaten hayvanat çok az kaldı. 
Bir de hastalıklı mmtakadan lıastaljksız mmta
ka ya hayvan göndererek, elimizde .kalan birkaç 

— 184 — 
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hayvanı da öldürmiyelim. Bu. fukara ahaliye ya
zıktır. 

REİS — Efendim; bu tadilnameyi nazarı 
dikkate alanlar lütfen el kaldırsın. Tadilname 
nazarı dikkate alınmıştır. 

"Ankara, M-ebusıt Hacı Mustafa Efendinin, 
mahva mahkûm olan kağnıların da tevzii hak
kında takriri var. Rıza Beyin takririnde ekseri
yet bunu nazarı itibara aldı. O takrirde bu fık
ra vardır; Birinci maddeyi nazarı dikkate alı
nan takrirlerle beraber encümene veriyoruz. 
İkinci, üçüncü maddeler ise birinci maddenin 
aldığı,şekle göre müzakere 'edilecek. Kalıyor, 
hayvanatın telef olmasına sebebiyet verenler 
hakkında vekâleti aidesince tahkikat icrası ve
yahut tahkikatı teşriiye icrası. Tunalı Hilmi 
Beyin takriri. Vekâleti aidesince tahkikat icra
sı ve tecziyesine dairdir. (Gürültüler) (Hayır. 
sadaları) Müsaade buyurun -efendim, iki tak
rir var. İkisi de tahkikat yapılsın diyor. Birisi 
diyorki; aidolduğu vekâlet tahkikatını yapsın. 
cezasını versin, birisi diyorki; Meclisten üç zat 
tefrik edilsin. (Meclisten, sadaları) İkisini de 
reyinize ••„ vaz'ed'eeeğim. Müsaade buyurunuz, 

. efendim. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Bendeniz de 
ankete taraftar oluyorum. Takririmi geri alı
yorum. 

REİS — Pekâlâ. 
Mersin Mebusu Salâhaddin Beyin takririni 

okuyalım. 

Riyaseti öelileye 
Gerek memlekette ve gerek orduda zayiatı 

hayvaniye hakkında ya Sıhhiye Encümeninden 
veya Meclis dâhilind'en veya erbabı ihtisastan 
iki zatın bilintihap tahkikatı teşriiye icrasına 
ve neticesini Meclise arza memur edilmelerini 
ve kanunun bir an evvel kabulünü teklif ede
rim. 

Mersin 
Salâhaddin 
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REİS — Şu teklifi kabul edenler lütfen el 

kaldırsın. Bu takrir esas itibariyle kabul edil
di. (Üç kişi olsun, sesleri) Efendim, üç kişi ol
masını kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul 
edildi, efendim. İntihap, tefrik Meclisi Âliden 
mi olsun? Yoksa. (Meclisten, sadaları) 

NAFİZ B. (Canik) — Biri Müdafaai Milli-
yeden, biri sıhhiyeden, biri de Adliye Encüme
ninden üç zat olsun. 

REİS — Efendim, tensip buyurursanız bir 
gün sonra yapacağımız ietimada Heyeti Celi-
lenizden intihap yaparız. Çünkü Nizamname
mizde muayyen olan komisyonlara ait intihaba-
tın üç şekli vardır. Ya Meclisi Âli şubelerin
den veya re'seıı veyahut başka bir, heyet inti-
habeder. 

TLNALI HİLMİ B. (Bolu) — Encümen
lere bu salâhiyeti verelim, bir an evvel intihabı 
yaparlar, seri olur. öyle olmazsa iz kaybolur, 
tahkikat uzar. 

REİS — Efendim on beş encümen bu intiha
bı yapamaz. Bu mesele hitanı buldu. 

MUSTAFA K E k A L B. (Ertuğrul) — Bu 
kanun çıkıncaya kadar belki telef olacak hay
vanat vardır. Bunlara güzel bakılması tefhim 
edilsin. 

REİS — Efendim bir mesele arz edeceğim. 
Lütfen samiin salonu terk buyursunlar. Celsei 
hafiyeye geçmeden evvel şunu da tebliğ edeyim. 
Gümrük müfettişleri kanununun neticei müza
keresinde (107) kabul, (11) ret, reye iştirak 
edenler (118) olduğuna göre muamele tamam 
değildir. Âti içtimaımızda tekrar reye vazede
ceğiz. 

Perşembe günü mevcut ruznamemize Ada
na'da teşkil edilecek Sultani mektebinin de tah
sisatı ilâve edilmek üzere, aleni celseyi tatil edi
yorum. 

(Gelse mabadi hafidir) 
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Emniyeti Umumiye bütçesine zamaim icrasına dair kanuna verilen reylerin neticesi 

(Kabul edenler) 

Hasan Fehmi B. (Gümüşane), Hacı Nuri B. 
(fciird), Dervi§ B. (Mardin), Tevfik B. (Er
zincan), Fikri B. (Genç), Mehmed Ef. (Adana), 
Hakkı Pş. (Niğde), Sıdkı B, (Malatya), Bdhem 
Fehmi B. (Muğla), Mehmed Sırrı B. (Siverek), 
Atıf B. (Bayezid), Mehmed B. (Biga), Yusuf 
Ziya B. (Bitlis), Ahmed Nuri B. (Batum), 
Mehmed Necati Ef. (Lâzistan), Abdülhak Tev
fik Ef. (Dersim), Necati B. (Erzurum),'Ziya 
Hıırşid B. (Lâzistan), Arif B. (Bitlis), Ali 
Vâsıf B. (Gene), Alim Ef. (Kayseri), Ali Rıza B. 
(İstanbul), İsmail B. (Erzurum), Mehmed Vas-
.fi'B. (Karahisarı Şarki), Mehmed Ef. (Eski-
şehir), Akif B. (Batum), Hafız İbrahim Ef. 
(İsparta), Mustafa B. (Gümüşane), Besim 
Aatalay B. (Kütahya), Hüseyin Hüsnü Ef. 
(İstanbul), Osman B. (Lâzistan), Hüseyin B. 
(Kozan), Taki Ef. (Sivas), Şükrü B. (Canik), 
Mustafa Ef. (Ankara), Mustafa Sabri Ef. 
(Siird), İzzet B. (Tokad), Salâhaddiıı B. (Mer
sin), Hamdi B. (Diyarbekir), Hacı Garib Ağa 
(Malatya), Celâleddin Arif B. (Erzurum), Me-
sucl B. (Karahisarı Şarki), Celâl B. (Trabzon), 
Hafız Mehmed B. (Trabzon), Eyüb Sab
ri B. (Eskişehir), Seyfi Ef. (Kütahya), 
Haydar B. (Van), Tunalı Hilmi B. (Bo
lu), Celâl B. (Gene), Mümtaz B. (Ankara), 
Mahmud B. (Ergani), Hacı llyas Sami Ef. 
(Muş), Faik B. (Edirne), Celâl Nuri B, 
(Gelibolu), Recai B. (Trabzon), Reşad B. 
(Saruhan), Vâsıf B. (Sivas) Rıza B. (Muş), 
Nuri B. (Bolu), Refik Şevket B. (Saruhan), 
Fikret B. (Kozan), Ziya B. (Kângırı), 
Rüşdü B. (Ergani), Kadri B. (Diyarbekir), 

Mahmud Celâl B. (Saruhan), Hasan B. 
(Trabzon), Sadeddin B. (Menteşe), Müfid 
Ef. (Kırşehir), Rasih Ef. (Antalya), Mah
mud Said B. (Muş), Tevfik B. (Van), 
Şeref B. (Edirne), Operatör Emin B. (Bur
sa), Hamdi B. (Biga), Şevket B. (Beye-
zid), Abdürrahman Lâmi Ef. (Gazianteb), Ha
lil B. (Ertıığrul), Hasan Hayri B. (Dersim), 
Abidin B. (Lâzistan), Adnan B. (İstanbul), 
Hamid B. (Biga), Cemil B. (Kütahya), Hü
seyin Avni B. (Erzurum), Zekâi B. (Ada
na), Şevki B. (İçel), Ragıb B. (Kütahya), 
Necmeddin B. (Siird), Ali Rıza B. (Kars), 
Süleyman B. (Canik), Ruşen B. (Gümüşa
ne), Hacı Ahmed Hamdi Ef. (Muş), Hüseyin 
B. (Erzincan), Hakkı B. (Van), Besim B. 
(Kastamonu), Süleyman Sırrı B. (Yozgad), 
Nebil E l (Karahisarı Sahih), Mustafa Kemal 
B. (Ertıığrul), Atıf B. (Kayseri), Ali Fethi 
B. (İstanbul), Mehmed B. (Gümüşane), Said 
B, (Kângırı), Muhiddin B. (Elâziz), Ali 
Vefa B. (Antalya), Durak B. (Erzurum), 
Sadık B. (Kırşehir), Rifat Ef. (Konya), Fey
zi Ef. (Malatya), Resul B. (Bitlis), Rüs-
tem B. (Oltu), Osman Nuri B. (Bursa), İs
mail Şükrü Ef. (Karahisarı Sahib), Memduh 
B. (Karahisarı Şarki), Musa Kâzım Ef. 
(Konya), Ali Ulvi B. (Burdur), Necib B. 
•(firtuğnü), Esad Ef. (Aydm), Abdullah Az
mi Ef. (Eskişehir), Mazhar B. (Aydm), Fuad 
B. (Bolu), Suad B. (Kastamonu), Mehmed 
Vasfi B. (Karahisarı Şarki), Ahmed Mazhar 
B. (İstanbul), Sıddık B. (Çorum), Yasin B. 
(Oltu), 

(Reddedenler) 

Vehbi Ef. (Konya), Nadir B. (İsparta), 
Ali Ef. (İçel), Abdülgafur Ef. (Karesi), Tufan 
B. (Hakkâri), Salih Ef- (Erurum), Dursun B. 
(Çorum), Ali Süruri Ef. (Karahisarı Şarki), 
Hacı Atıf Ef. (Ankara), Emir Pş. (Sivas), 
Mustafa Lûtfi Ef. (Siverek), Sadullah B. (Bit
lis), Abdullah E t (Bolu), Ömer Lûtfi B. 
(Amasya), Ali Haydar B, (Genç), Emin B. 

(Ergani), Osman Fevzi Ef. (Erzincan), İb
rahim B. (Karesi), Mithat B. (Mardin), Ha
cı Süleyman Ef. (İzmir), Nusret Ef. (Erzu
rum), Hacı Feyzi B. (Elâziz), Behçet B. 
(Kângırı), Tahir Ef. (Kângırı), Hasan Ef. (De
nizli), Hüsnü B. (Bitlis), Halil İbrahim Ef. 
(Eskişehir), Kadri B. (Siird), Salih Ef. (Si
ird) 

(Müstenkif) ̂  

Mustafa Hilmi Bey (Niğde). 
• * « - HK#-
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Kafıa bütçesine zam&im icrasına dair Kanuna verilen reylerin neticesi 

(Kabul edenler) 

Salâhaddin B. (Mersin*), Atıf B. (Kayseri), 
Dr. Adnan B. (istanbul), Mustafa Sabri Ef. (Si-
i rd) , Hacı Nuri B. (Siird), Mehmed Sırrı B. (Si-
verek), Saddettin B. (Menteşe), Mahmud Said 
B. (Muş), Sıdkı B. (Malatya), Feyzi Ef. (Malat
ya), Hacı Garib Ağa (Malatya), Emir Pş. (Si
vas), Derviş B. (Mardin), Refik Şevket B. (Sa-
ruhan), Hafız Mehmed B. (Trabzon), Celâl B. 
(Trabzon), Dr. Abidin B. (Lâzistan), Reşad B. 
(Saruhan), Süleyman B. (Canik), SıddıkB. (Ço
rum), Mustafa Hilmi Ef (Niğde), Şükrü B. (Ca
nik), Tufan B. (Hakkâri), Reeai B. (Trabzon), 
Ziya Hurşid B. (Lâzistan), Mehmed Necati Ef. 
(Lâzistan), Abdülhak Tevfik B. (Dersim), Dr. 
Mazhar B. (Aydın), Ali Fethi B. (İstanbul), Ata 
B. (Niğde), Hasan B. (Trabzon). Tahir Ef. 
(Kângırı), Celâl B. (Gene). İzzet B. (Tokad), 
Ali Vâsıf B. (Genç), Hasan Fehmi B. (Gümüşa-
ne), Besim Atalay B. (Kütahya), Şeyh Seyfi Ef. 
(Kütahya), Şeyh Fikri Ef. (Genç), Ziya B. 
(Kângırı), Cemil B. (Kütahya), Ragıb B. (Kü
tahya), Faik B. (Edirne), Dr. Ali Haydar B. 
(Gene), Behçet B. (Kângırı), Mehmed B. (Bi
ga), Ömer Lûtfi B. (Amasya), Halil İbrahim Ef. 
Eskişehir), İsmail B. (Erzurum), Hacı Atıf Ef. 
(Ankara), Muhiddin B. (Elâziz), Mehmed Ef. 
(Adana), Hacı Mustafa Ef. (Ankara), Eyüb 

Sabri B. (Eskişehir), Hacı Feyzi B. (Elâziz), Ali 
Rıza B. (İstanbul), Hafız İbrahim Ef. (İsparta), 
Mehmed Salih Ef. (Erzurum), Halil B. (Ertuğ-
rul), Yasin B. (Oltu), Şeref B. (Edirne), Esad 
Ef. (Aydın), Osman Fevzi Ef. (Erzincan), Yu
nus Nadi B. (İzmir), Hamdullah Subhi B. (An

talya), Mustafa Lûtfi B. (Siverek), Müfıd E l 
(Kırşehir), Necmeddin B. (Siird), Rauf B. (Si
vas), Haydar B. (Van), Tevfik B. (Van), Hakkı 
B. (Van), Ali Süruri Ef. (Karahisarı Şarki), 
Dr. Fikret B. (Kozan), Dr. Suad B. (Kastamo
nu), Mustafa B. (Karahisarı Şarki), Memduh B. 
(Karahisarı Şarki), Mehmed Vehbi Ef. (Konya), 
Ömer Mümtaz B. (Ankara), Rifat Ef. (Konya), 
Hasan Hayri B. (Dersim), Kadri B. (Diyarbe-
kir) , Hacı Ahmed Hanydi Ef. (Muş), Besim B. 
(Kastamonu), Ömer Vehbi -El (Konya), Hüse
yin Avni B. (Kozan), Mehmed Vasfi B. (Kara
hisarı Şarki), Ali Rıza B. (Kars), Musa Kâzım 
E l (Konya), Sadık Ef. (Kırşehir), Nebil Ef. 
(Karahisarı Sahib), Emin B. (Erzincan), Mithat 
B. (Mardin), Ahmed Mazhar B. (İstanbul), Ra-
sih Ef. (Antalya), Hüseyin Hüsnü B. (İstanbul), 
Mahmud B. (Ergani), Şevki B. (İçel), Necib B. 
(Ertuğruî), Hacı Süleyman Ef. (İzmir), Şeyh 
Hacı Fevzi E l (Erzincan), Zekâi B. (Adana), 
Ali Vefa B. (Antalya), Rüstem B. (Oltu), Nüz-
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