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BÎRÎNOÎ CELSE 
Açılma saati : 1,35 sonra 

REÎS — Reisievvel Vekili Musa Kâzım Efendi (Konya) 

KÂTİP : Mahmud Said Bey (Muş) 

REÎS — Ekseriyet vardır efendim, Meclisi 
açıyorum. 

(Zaptı sabık hulâsası okundu.) 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 
* 

Birinci Celse 
Birinci Reisvekili Musa Kâzım Efendinin tah

tı Riyasetlerinde bilinikat zaptı sabık hulâsası 
kıraat ve aynen kabul edildi. 

Yozgad Mebusu Süleyman Sırrı Beyin, He
yeti Vekile vazaifine dair teklifi Lâyiha Encü
menine, 

Mersin Mebusu Salâhaddin Beyin, Adana ve 
havalisinde işgalden mütevellit zarar ve ziyanın 
tesbiti için malî bir komisyon teşkiline dair tak
riri Heyeti Vekileye. 

Aydın Mebusu Esad Efendinin, Aydın ve 
Nazilli muhacirleri hakkındaki takriri, Dahiliye 
ve Hariciye vekâletlerine, 

Erzurum Mebusu Nusret Efendinin, Harbi 
Umumi esnasında Erzurum'da ordu kumandanı 
bulunan Mahmd Kâmil Paşa tarafından hedmet-
tirilen mebanii vakfiye hakkındaki teklifiyle 

Burdur Mebusu Akif, Beyin, İstanbul'daki 
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fezayihi ahlâkiye hakkında bir beyanname ne§-
rolunmasma dair teklifleri Seriye Vekâletine, 

Hiyaneti vataniye ile mahkûm Dervişoğlıı 
Mustafa'nın evrakı mahalline iade edilmek üze
re Adliye Vekâletine havale olundu. 

İsparta Mebusu 'Tahir, Trabzon Mebusu Ali 
Şükrü, Erzincan Mebusu Tevfik Beylerin mezu-
niyetine ve tecavüzü müddet eden Ertuğrul Me
busu Mustafa Kemal, Kütahya Mebusu Seyfi, Er
tuğrul Mebusu Halil Bey ve efendilerin tecavüz 
ettirdikleri müddetin mezuniyetten addine ve 
Erzincan Mebusu Osman Fevzi Efendinin teca
vüz ettirdiği elli yedi günün hidematı vataniye-
den addiyle bu müddete ait tahsisatının tam ola
rak itasına dair Divanı Riyaset mukarreratı kı
raat ve kabul olundu. 

İsparta Mebusu Nadir Beyin, Maliye Vekâ
letinden olan istizah takriri kabul olunarak Ma
liye Vekâletine tevdi edildi. 

Karesi Mebusu Abdülgafur Efendinin, An
kara' mekâtibi iptidaiyesine dair sual takriri Da
hiliye ve Maarif vekâletlerine, 

Konya Mebusu Kâzım Hüsnü Beyin, Ereğli 
madencilerine dair sual takriri, İktisat Vekâle
tine, 

Diyârbekir Mebusu Kadri Beyin, Nihad Pa
şa hakkındaki sual takriri Erkânı Harbiyei 
Umumiye Riyasetiyle Müdafaai Milliye Vekâ
letine havale olundu. 

Tunalı Hilmi Beyin, Ankara Vilâyeti ve Be
lediyesi hakkındaki istizah takriri reddolundu. 

Bilâhara Şûrayı Devletin, Memurin muhake-
matma mütaallik vazaifinin sureti ifası hakkın 
daki 4 Temmuz 1337 tarihli Kanuna tezyili Bolu 
Mebusu Şükrü Bey tarafından teklif edilen 
maddei kanuniye ikinci defa müzakere edilerek 
tadileri kabul olundu. 

Lâzistan Mebusu Esad ve Canik Mebusu Na
fiz Beylerin buna mütaallik teklifleri Dahiliye 
Encümenine, 

Kütahya Mebusu Ragıb Beyin, Levazımı zi-
raiyenin Gümrük Resminden istisnasına dair 
teklifi müstaceliyet karariyle Lâyiha Encümeni
ne havale olunarak teneffüs için celse tatil 
olundu. 

(İkinci Celse kafidir.) 
Birinci Reisvekili Kâtip 

Musa Kâzım Mahyıud Said 
Kâtip I 

Haydar 1 
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TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Efendim! 

Takririm yalnız belediye hakkında değildir. Hem 
belediye ve hem de vilâyet hakkındadır. Bu su
retle tashihini rica ederim. 

REİS — Zaptı sabıkı tashihan kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsın. Zaptı sabık tashihan 
kabul edüdi. 

4. — TEKLİFLER 

1. — Ay dm Mebusu Esad Efendinin, Söke ka
zasında açılmış olan Darüleytamın masarifi müb-
remesine medar olmak üzere Sıhhiye Vekâleti büt
çesine 6 000 lira konulmasına dair kanun teklifi 
(2/420) 

REİS — Efendim, Aydın Mebusu Esad 
Efendiyle rüfekâsımn, Söke'deM yetim çocuklar 
için açılacak Darüleytam tahsisatına dair tekli
fi kanunisi vardır. Lâyiha Encümenine havale 
ediyoruz. 

9. — SUALLER 

1. — Siird Mebusu Mustafa Sabri Efendinin, 
mesaili iktisadiye hakkında İktisat Vekâletinden 
sual takriri 

REİS — Siird Mebusu Mustafa Sabri Efen
dinin, İktisat Vekâletinden sual takriri vardır. İk
tisat Vekâletine havale ediyoruz. 

MUSTAFA SABRİ Ef. (Siird) — Efendim, 
okunsun. 

REİS — Okunmaz, efendim. 

2. — Menteşe Mebusu Dr. Tevfik Rüşdü Beyin 
mesaili Hariciye hakkında Hariciye Vekâletinden 
sual takriri 

REİS — Mendeşe Mebusu Dr. Tevfik Rüştü 
Beyin, mesaili hariciye hakkında sual takriri var. 
Hariciye Vekâletine hâVale ediyoruz. 

3. — Bayezid Mebusu Şevket Beyin, Adliye, 
Dahiliye ve Müdaf aai Milliye vekâletlerinden su
al takriri 

REİS — Bayezid Mebusu Şevket Beyin, Mü-
dafaai Milliye, Dahiliye ve Adliye Vekâletinden 
sual takriri var. Müdafaai Milliye, Dahiliye, Ad
liye vekâletlerine havale ediyoruz. 

i. — İstanbul Mebusu Ali Rıza Beyin, İktisat 
Vekâletinden sual takriri 
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BEİS — İstanbul Mebusu Riza Beyin, İkti

sat Vekâletinden bir sual takriri var, İktisat 
Vekâletne havale ediyoruz. 

6. — TAKRİRLER 

1. — Yozgad Mebusu Süleyman Sırrı ve Rıza 
Beylerin, Yozgad zürramdan talehedüen • zahire 
bedelinin zürraın Hükümetten olan matlûbatına 
mahsubedilmesine dair temenni takriri. 

REİS — Yozgad zürramdan bâzılarının 
matlubatma dair Yozgad Mebusu Süleyman Sır
rı Beyin takriri var, okunacak. 

Riyaseti Celileye 

Bugüiı dairei intihabiyemizden «Muşali» 
karyesi ahalisi namına îbrahimoğlu İsmail im-
zasiyle iki kıta telgraf aldık. Takriri âcizane-
mize merbut mezkûr telgrafnamelerde seferber
lik esnasında Ankara, Sivas, Yenihan, Nokta 
ambarlarına naklettikleri zehairden sırf ambar 
memurlarının saikai menfaatle noksan göster
dikleri zahair esmanmı o vakitki rayiç üzerin
den nakden istifasına kalkıştıklara ve ekserisi 
silâh altında bulunan evlâdı vatandan taJlebedi-
len mezkûr meblâğın temini tahsili için de çift 
hayvanatına kadar haczetmekte bulundukları 
ve halbuki senei mezkûrede tamamiyle Hükü
mete vermiş oldukları iaşe ve mubayaa zahire
leri esmaniyle beraber ücreti nakliyeden bir 
hayli matluplara bulunduğundan kendilerinden 
talebolunan «Noksan zahire bedelinin» mezkûr 
matluplarından mahsubu ve mütebaki borçları 
kalırsa harman zamanında aynen verilmek üze
re o vakte kadar tecili esbabının istikmali istir
ham ediliyor. Mücerret methar memurlarının 
teslim ve tesellümde noksan verip almalara yü
zünden hâsıl olan bu zimmetin bunca matlupla
rına rağmen hayatını düşmanı biamane karşı 
siper etmekte bulunan birtakım mücahidinin 
mevaşi ve emvalinin haczi suretiyle istifası 
Meclisi Âlinin şiarı celili madeletkârisi ile kabi
li tevfik olamayacağından halkın istirhamatı 
veçhile kendilerinden bigayrihakkin talebolunan 
mezkûr paranın salifülarz matluplarından mah-
subiyle mütebakisinin harman zamanında ay
nen verilmek üzere teeili lüzumunun Müdafaai 

1338 C : 1 
Millîye ve Maliye' Vekâletlerine müstacelen 
emir ve tebliğini teklif eyleriz. 

2 Kânunusani 1337 
Yozgad Mebusu Yozgad Mebusu 
Süleyman Sırrı Raza 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Efen
dim ıftüsaade buyurursanız izah edeyim, Mecli
si Âli tenevvür buyursun. Takrirde uzunuza-
dıya arz olunduğu vehçhile Muşali karyeli 
Hasanoğlu İbrahim imzalı telgrafı aldım. Bu 
telgrafta diyorlar ki : Seferberlik içerisinde 
Sivas, Ankara, Yenihan Nokta ambarlarına za
hire getirdik. Fakat, zahireyi teslim alan am
bar memurunun saikai menfaatle, mezkûr za-
hairi noksan göstermesi yüzünden onların 
bedeli bizden talebedilmektedir. Zaten bu 
borçların bizden istenmesi haksızdır. Birtakım 
menfaatperestanın temini menfaat için icabet-
miş olduğu bir borçtur. Bunu kabul ettiği
miz takdirde o vakit Hükümet bize ücreti 
nakdiyeden para Vermedi. Hükümete iaşe na-
miyle zahire verdik. Esmanmı almadık. Bina
enaleyh bizim Hükümetten şu suretle üç ka
lem matlubumuz vardır. Hiç olmazsa bu bor
cu o üç kalem matlubatımıza mahsubetsin-
ler. Mahsup şöyle dursun, ekserisi silâh al
tında bulunan birtakım evlâdı vatana tahmil 
edilen bu borç için bugün askerlerin öküzleri 
haczediliyor. Bunların Meclisi Âliden istirha
mı kendilerinden istenken borcun, garibi «şu
rası ki, o zaman ki, rayiçten istiyorlarmış, eğer 
Hükümet bu borcu bizden almak için ısrar 
ederse Hükümette olan matlubumuzdan mah-
subedilsin ve eğer borcumuz kalırsa ilerde 
harman zamanında aynen vermek üzere bize 
müsaade etsinler, diyorlar. Bizim mâruzâtımı
zı da Meclisi Âli terviç yollu, icabına bakıl
mak üzere bir kararla Müdafaai Milliyeye emir 
buyurur zannederim. Bu suretle fukaranın hu
kuku muhafaza edilmiş olur. 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Trab
zon) — Eefndim, bendeniz şimdi Süleyıaân Sır
rı Bey tarafından verilen sual takririne ce
vap verecek değilim. Bendenize tebliğ edil
diğinde arz ederim. Biliyorsunuz ki, geçen cel
sede İsparta Mebusu Nadir Bey, tarafından ve
rilip kabul edilen istizah takriri ile, ondan 
evvel Yozgad Mebusu Süleyman Sırrı Beyin 
aşar mesaili hakkında bir istizah takriri var-

— 284 
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dır. Bendeniz çok zamandan beri birinci tak
rire cevap yermek arzusundayım. Fakat He
yeti Celilenizce malûm olan müzekarat araya 
girdi. Bu zamana kadar tedahül etti. İkinci 
takriri de kabul buyurmuşsunuz. Bendeniz de 
cevap vermek üzere Cumartesi gününü kabul 
etmiştim. Celsei aleniyeyi takibeden celsei hafiye 
mâni olduğu için cevap veremedim, tensip bu
yurursanız bu iki istizahı meczedelim. Çünkü 
bir istizahın esası halledilmeden ikinci istizahın 
kabulü esasen varit değildir. İkisini meczedelim, 
cevap vereyim, ve bu mesele de temizlensin. 

VEHBİ Ef. (Konya) — Şu mesele bitsin de... 
SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Bu me

sele bitsin de ondan sonra efendim. 
MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Devamla) — 

Hangi mesele ?. 
SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Siz bu

na şimdi cevap vermek mecburiyetinde değilsi
niz, yani buraya konsun, sonra sözünüzü söyle
yin. 

VEHBİ Ef. (Konya) — Efendim şu verilen 
takrirle gelen telgraf hakikaten muvafıktır. 
Çünkü her yerde gördüğümüz muamele köylüle
rin getirmiş olduğu zahireyi eletmek, pakletmek 
inci tanesi gibi ambara sokmak, sonra tozla, du
manla, toprakla karıştırarak vermek ve ahali
nin de vermiş olduğu bu şeyi bu yolda eksik ge
tirmekle ahaliyi günlerce izacettikleri, zannede
rim, ekseri rüfekanın malûmudur. (Hepmizin, 
sesleri) Memleketimizde böyle olduğuna ben şa
hidim. (Hakikattir, sesleri) Binaenaleyh bu tak
riri Meclisi Âlinin kabul etmesini, hiç olmazsa 
zürram Hükümetten olan matlûbatınıh borçla
rına mahsubedilmek üzere bir tamim yapılması
nın Heyeti Vekileye tebliğini rica ederim. 

YAHYA ÖALlB B. (Kırşehir) — B i r mese
le var yalnız burada.... 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Bunun 
hakkında müzakere açılmamıştır. Takrir sahipleri 
söz söyliyebilir. Fakat müzakere açılacaksa hepi
miz söz alalım. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Müsaade buyurun 
efendim. Zaten Hoca Efendi bu meselenin bütün 
safhasını anlattı, demektir. Yalnız şu ciheti nok
san bıraktılar. Böyle nakliye ve saire namına köy
lerden menzil metharlerine teslim edilen her han
gi bir emval olursa olsun, methar memurunun 
orada mutlaka bir dolambaçlı işi vardır. Hoca 
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| Efendi bu husustaki maksadımı izah etti. Ben İm 
I defa Koçhisar'a gittim. KoçhisaıVda köylüden sa-
I man alıyorlar. Yirmi ton saman yüklemişler ve 
I her arabayı yüz elli kilo tahmin etmişler. Köy-
I lü geldi, fena fena söylemeye başladı. Bakın 
I 420 okka samanı bize getirtiyorlar, sonra 150 

kilo tahmin ediyorlar, ne yapacağız, dedi. Ben 
I evvelâ bir esnaf sıfatiyle herife-istirham ettim. 
I İstirhamımı anlamadı. Sonra mebus olduğumu 
I anlattım. Ve işe vaziyet et.im; kantar getirt-
I tim ve tarttırdım. Her arabada dört yüz yirmi 
I okka saman var; kilo da değil.. Bu meseleyi 
I Sivas'a da yazdım. Yazdıktan sonra da geldim 
I sordum.. Sivas'da da iki yüzbaşı ile bir binbaşı 

böyle ambara zahire getirtmişler, halk yüz ok-
I ka getirmişse yirmi beş okka demişler. Sonra 
I bu yüzden bunları tard etmişler. Bu mesele acip-
I t i r ; yani Hükümeti merkeziye bu gibi işlerin 
I gayet iyi bir surette tedvirine dikkat ve itina 
I eyliyorsa da maalesef, şunu da kabul edelim ki, 
I bizim makinamızda ufak bir çivi bile gevşemiş 
I olsa makina iyi gitmiyor. Yani bu* gibi işler 
I Hükümetin işi değil. Meclisi Âlinin işidir. He-
I pimiz istiyoruz ki, bu işler iyi gitsin.. Fakat git-
I miyor. Hattâ Kastamonu'dan Mebus Besim Beye 
I yazılmış bir mektup gördüm. Mektupta, bu de-
I fa tekâlifi" milliyeye alman emvalden, ambar-
I dan ve zahireden hırsızlık yapıldığı yazılıyor.. 

I Bu meselenin Meclisi Âlinin ittihaz edeceği 
I bir kararla, yani her hangi bir yerde böyle bir 
I şey yapılmış ve yapılmakta oluyorsa yalnız tah-
I kikle iktifa değil, bu gibi işlerde alâkadar olan-
I ların emvalini de müsadere edip halkı bunla-
I rın elinden kurtaralım. (Müzakere kâfi, sesle

ri) 
YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Beyefen-

I diler bu mesele hakikaten mühimdir. Zürram 
I getirip ambara teslim ettiği buğdayın bir kıs-
I mı teslim edilmiş, bir kısmı da eksik gösteril-
I mek suretiyle köylüye borç çıkarılmıştır. Am-
I bar muamelâtında pek çok suiistimal yapılmış-
I tır. O zaman ciheti askeriye bir taraftan dıjfer 
I tarafa zahire nakliyatı yaptığı zaman bâzı yer-
I lerde de, pahalı olduğu yerlerde, nakletmeyip 
I satmıştır. Ucuz olan yerlerde de mahsup yap-
I mistir ve medhar müdürlerinin bu b'apta bü-
I yük suiistimalâtı vardır. Ve bu mesailin tasfi-
I yesi büyük ve mühim hesabata taallûk eder. 

| En âlâsı bu gibi matlubattan şimdilik sarfınazar 
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etmeli ve matlubatı istihsale ilerde kıyam etme
lidir. Mahsup cihetine kıyam edilirse nakliyat 
ücretiyle mahsubata kalkışılır ki, Hazine bun
dan dolayı milyonlarca lira mutazarrır olur. 

Bendenizce bu gibi, ta iaşeden ve mubayaa 
zahiresinden borcu olanların borcunu tahsile kı
yam etmek doğru değildir. Tasfiye edilmiş bir 
hesap bütün bütün Hazineyi ızrar suretiyle ne
ticelenir. Bu meseleyi şimdilik tepreştirmek mu
vafık olmaz zannederim. Mamafih rey sizindir'. 

REİS — Müsaade ederseniz meseleyi hulâsa 
edeyim : Yozgad 'in Muşalı karyesi ahalisi namına 
İsmail tarafından Yozgad mebuslarına verilen 
bir telgrafnamede, Seferberlik zamanında, Hü
kümete verdikleri zahair noksanını bu kerre o 
vaktin rayicinden tahsiline kıyam edildiği ve hal
buki kendilerinin Hükümette iaşe, mubayaa ve 
saire suretiyle matlupları bulunduğundan noksan 
zahair bedelâtmm matluplarından mahsubu icra 
edilmesini bildiriyorlar. Yozgad mebusları bu hu
susu Meclise teklif ediyorlar. Teklif veçhile mese
lenin Heyeti Vekileye tebliğini kabul edenler lüt
fen ellerini kaldırsınlar. (Anlaşılmadı sesleri) 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Reis 
Bey müsaade buyurur musunuz? Yahya Galib 
Beyefendinin izahatı üzerine bir şey arz etmek 
lâzımgeldi. Telgraf sahibi olanlar diyorlar ki, 
bizim hükümette zahire nakliye ücreti, mubayaa 
ücreti ve iaşe zahiresi esmanı olarak mütenevvi 
matlııbatımız vardır. Hükümet de şimdi bizden 
noksan zahire bedelâtını istiyor; borcumuzu 
matlııbatımıza mahsubetsinler. Bu da kâfi gel
mezse üst tarafı harman zamanında mahsubedil-
sin, diyorlar. Beyefendinin mütalâası da doğru
dur. Suiistimalât büyüktür. Doğrudan doğruya 
mahsub muamelesi yaparsak, o suiistimalât kül-
lenmişj olur. Şimdilik Hükümet bunu tahsilden 
sarfınazar etsin, müsait ve selâmet bir zamanda 
hesabı görülsün. 

RE IS —-. Efendim, Süleyman Sırrı Beyin bu 
takririni kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın
lar. (Tasviben sesleri). Kabul olunmuştur. 

5. — TEZKERELER 
1. — Hıyaneti vataniye mücrimininden bir 

kısmının afları hakkındaki Kanunun tefsir edilme
sine dair Kayseri İstiklâl Mahkemesi Riyasetinden 
mevrut telgraf 
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REİS — Efendim Af Kanunundaki bir mad

denin tefsirine dair Kayseri İstiklâl Mahkeme
sinin bir telgrafı var. Adliye Encümenine hava
le ediyoruz. 

ADLİYE VEKİLİ REFİK ŞEVKET B. (Sa-
ruhan) — Efendim bu kanunun mucibi tefsir 
olacağını evvelce bendeniz Heyeti Aliyeye arz 
etmiştim. Heyeti Muhtereme de icabettikçe tef
sir lüzumunu bendenize söylemişti. Şimdi Heyeti 
Mııhteremeden rica ederim. Bendeniz bu hususu 

•Adliye Encümeninde görüşeyim ve Adliye En
cümeninden buraya gelsin. 

REİS — Peki efendim, Adliye Encümenine 
gitsin. Oramda Vekil Beyin huzuriyle badelmüza-
kere buraya gelir. 

7. — MUHTELİF EVRAK 

1. — Gazianteb'in istirdadından dolayı Mü-
dafaai Hukuk Heyeti M erkeziy esiyle Mebus Şa
hin Efendiden mevrut teşekkür telgrafı 

REİS — Gazianteb'in istirdadından dolayı 
mahallinden mevrut teşekkür telgrafı var. O 
okunacak : 

Ankara : Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi 
Müşir Gazi Devletlû Mustafa Kemal Pasa 

Hazretlerine 
Vakayii kahramananesiyle muvakkat bir za

man için seneler iftirakı tesirini vermiş Anava
tanımızdan meheur düşerek, Fransız kuvvei iş-
galiyesinde bulunan sevgili Gazianteb'imizden 
bugün tamamiyle Fransızların çekilmesini müta-
akıp zevali saat iki buçukta kahraman askerimiz 
tarafından işgal edildi. Asakirimizin vümelun
dan haberdar olan bilûmum ahali, esnaf cemiyet-
leriyle mekâtip talebe ve tâlibatı muzıkalarla 
umumun ellerinde Türklüğü temsil eden hilâl 
temevvücederek, yekdiğeriyle müsabaka ederce
sine askerlerimizin istikballerine koşuyorlardı. 
Bir taraftan dedegân ve hanendeler, diğer ta
raftan memleketin genç kahraman müdafileri, 
memurin, eşraf, ulema ve mütehayyizan, polis, 
jandarma, nimresmî heyet, efrat ve zabıtanı se-
lâmlıyarak, yaşasın Kahraman Ordumuz! nida-
lariyle dedegân ve ahalinin göz yaşlariyle tek
bir ve tehlil kâinatı titretiyordu. Bu mübarek ve 
ilâhi merasim şehrin yarım saat kürbüııde Ma-
raş şosesi hattı mahallinde icra edilerek, Hükü
met konağına kadar bir kütlei kesireyi kaplıyan 
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kırmızı ve beyaz bayraklar âdeta gözleri kamaş
tırarak, halk birbirlerini tebrik ve tesidediyor-
lardı. Hükümet civarında talebe ve tâlibat tara
fından hoşâmediyi mutazammm neşideler ve mu-
zıkalar terennüm ve ahali de yaşasın Mustafa 
Kemal Paşa! Türkiye Büyük Millet Meclisi! Ya
şasın kahraman ordumuz! Nida ve alkışlariyle 
Mutasarrıf Beyin dahi ahali ve askere hitaben 
böyle azimkar ahali ve askerin hemahenk olarak 
daima mevcudoldukça daha büyük mesut gün
lere nail olacağız. Ve kumandan bey dahi aynı 
zamanda aynı mealde müfid ve muhtasar bir nu
tuk irat buyurmaları ve Müftü Efendi tarafın
dan bir dua kıraat edilerek belediye dairesinde 
mukabil tebrikât yapılarak alay dağılmıştır. Sa
bahtan akşama kadar devam eden bu alay ter
tibatından ahalinin fevkalâde vakar ve temkin 
ile kemali asayiş ve sükûneti muhafaza etmesi 
şayanı memnuniyet ahvaldendir. Şöyle tarihî bir 
yevmi müsaide nailiyetimizden dolayı bilûmum 
ahali namına Meclisi Âli ve Hükümeti mübecce-
lemize teşekküratımızı takdime müsaraatle ya
lcın zamanda muzaffer ve dilâver ordularımızın 
İzmir ve havalisinde de böylece eltafı ilâhiyeye 
mazhariyetlerini tazarru ve niyaz eyleriz efen
dim. 

Gazianteb Mebusu Gazianteb Müdafaai Hukuk 
Hafız Şahin Heyeti Merkeziye Reisi 

Ferid 

REİS — Efendim Divanı Riyaset tensip bu
yurursanız münasip bir cevap yazsın. (Hay hay 
sadaları) 

3. — AZAYI KİRAM MUAMELÂTI 

1. — Malta'dan avdet etmiş olan Diyarbekir 
Mebusu Feyzi Beyin Meclise takdimi 

REÎS — Efendim Malta'dan avdet eden Di
yarbekir Mebusu muhterem arkadaşımız Feyzi 
Bey bugün Meclise teşrif etmişlerdir. Meclisi 
Âlinize takdim ederim.'(Alkışlar) 

FEYZİ B. (Diyarbekir) — (Alkışlar arasın
da kürsü hiyabete gelerek) 

Muhterem efendiler! Bugün huzurunuzda 
bulunmak şerefiyle mübahi olduğumdan, sene
lerden beri düşman elinde çektiğim istirahatı 
unuttum. Yalnız Osmanlı tarihinde değil, ya-
şıyan bütün milletlerin hayatı siyasiyelerinde 
nadir görülebilen bir' anı mühlikte Heyeti Ce-
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Jilenizin tesanüt gayretiyle bizi ve hayatı siya-
siyemizi mahva kasdeden düşmanları defetti
niz. Bütün cihan bunu tasdik ediyor. Seneler
ce zalim düşmanların zulmü altında iııliyen va
tandaşlarınızı unutmadınız. Her işte azim ve 
sebatınızla muvaffak oldunuz. Bütün rüfekayı 
felâketim gibi ben de şükranımı arz ederim, 
harimi uhuvvetinize dâhil olmak' şerefiyle mü-
bafeiyim.. Cenabıhak sâyinizi meşkûr etsin ve 
âdâyı da kahreylesin! (Âmin sesleri) (Alkışlar) 

10. — MAZBATALAR 

/. — Lâzişjan Mebusu Esad Beyin, Karade
niz sevahiline hariçten ithal edilecek hububat 
ve dakikın muvakkaten Gümrük Resminden is
tisna edilmesine dair kanun teklifi ve Lâyiha 
Encümeni mazbatası (2/411) 

REİS — Efendim, Karadeniz sevahiline ih-
racedilen hububat ve zahairin Gümrük Resmin
den istisnasına dair Lâzistan Mebusu Esad Be
yin teklifinin şayanı müzakere olduğuna dair 
Lâyiha Encümeni mazbatası var. Kavanin ve 
Muvazenei Maliye encümenlerine. (Müstaceli
yetle sadaları) 

Müstaceliyeti kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsınlar. Müstaceliyetle havale edilmiştir. 

2. — Ertuğrul Mebusu Hamdi Beyle Erzin
can Mebusu Emin Beyin, Telgraf ücretlerinin 
indirilmesi hakkında kanun teklifi ve Lâyiha 
Encümeni mazbatası (2/404) 

REİS — Telgraf ücretlerinin iki kuruşa 
tenzili hakkındaki Ertuğrul Mebusu Hamdi Be
yin teklifinin şayanı müzakere okluğuna dair 
Lâyiha Encümeni mazbatasını Kavanin ve Mu
vazenei Maliye encümenlerine gönderiyoruz. 

3. ----- Kütahya Mebusu Besim Atalay Beyin, 
Ankara'da bir Mehterhane vücuda getirilmesine 
dair kanun teklifi ve Lâyiha Encümeni mazba
tası (2/401) 

REİS — Besim Atalay Beyin bir Mehterha
ne teşkili hakkındaki teklifinin Heyeti Vekileye 
havalesine dair Lâyiha Encümeni mazbatası var-. 

Ankara'da bir Mehterhane teşkili hakkında Kü
tahya Mebusu Besim Atalay Beyin takriri 

Bir milletin yücelmesi ancak kendi istidat ve 
kabiliyetlerini yükseltmeye çalışmakla ve o is-
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fidatlardan istifada etmekle kabil olur. Bir mil
let için başka içtimai muhitlerin ve ecnebi isti
datların mevlûdu olan varlıkları kalıbı kalıbına 
alması, kendi istidat ve melekelerini söndürme
si demektir. Bu suretle o millet iki zarara uğ
ramış olur ki, birisi; kendi inkişafını ihmâl, di
ğeri de başka milliyetlere temessül tehlikesidir. 
Beşeri idare eden umumi ve müşterek hatlar bu
lunduğu gibi, ayrı ayrı milliyetlere mahsus hu
susi birtakım hatlar ve müesseseler de mevcut
tur. Bir milletin, başka bir millete mahsus mü
esseseleri olduğu gibi almasında ve başka bir 
milletin istidatlarını taklitte tabiat ve kanunu 
fıtrat o milletin muhalifidir. Bu, bir değişmez 
hakikat olduğuna göre bizim de yücelmemiz için 
ancak kendi istidat ve melekelerimizi yüceltme
ye çalışmamız gerektir. Bugün ruhlarımızla ve 
istidatlarımızla hiçbir alâka arz etmiyen Garb 
musikisini kabul etmek, tabiata karşı yürümek
ten başka bir şey değildir. Bizim tarihî ve çok 
güzel bir musikimiz varken onu olduğu yerde 
bırakarak Garp musikisini haliyle kabul etmek 
hem ilme, hem kanunu tedrice, hem tarih, hem 
milliyete karşı irtikâbedilmiş bir günahtır. Her 
gün ikindiyin, kulaklarımızı dolduran alafranga 
havalar yerine millî bir Mehterhanenin ruhlara 
mazinin azamet ve gururlarını okumasını ve dâ
vayı millîmizin göklere kadar yükselen gulgulei 
şahametiyle müterafik olarak bir Mehterhanenin 
gülbanki ihtişamının dahi taninler salmasını 
arzu ettiğim cihetle aşağıdaki kanunun müza
keresini müstacelen teklif eylerim. 

1. Ankara'da bir Mehterhane vücuda getiri
lecektir. 

MADDE 2. 
muteberdir. 

işbu kanun neşri tarihinden 

MADDE 3. - r îşbu kanunun icrasına Mü-
dafaai Milliye ve Maarif vekâletleri memurdur
lar,. 

Kütahya Mebusu 
Besim Atalay 

«Besim Atalay Beyin, Mehterhane teşkili hak
kındaki takririne Lâyiha Encümeni mazbatası» 

Ankara'da bir Mehterhane vücuda getiril
mesine dair Kütahya Mebusu Besim Atalay 
Beyin, teklifi kanunisi encümenimizce mütalâa 
olundu. Teklifi mezkûr millî ve tarihî iki 
baştan ihya ve ananei milliyemizin idamesi 
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noktasından muvafıksa da bunun kanunu mah
susla teyit ve teminine lüzum olmadığı ve 
îlükümetçe ehemmiyetle nazarı dikkate alın
mak üzere Heyeti Vekileye havalesi lâzımge-
leceği mütalâasiyle Riyaseti Celileye takdimi 
tezekkür kılındı. 
Lâyiha Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Lâzistan Yozgad 
Esad Süleyman Sırrı 
Kâtip Âza 

Ertuğrul Kayseri . 
Necib Osman 

Âza Âza 
Trabzon Gümüşane 

Celâl Mehmed Ruşen 

REİ8 — Teklifin. Heyeti Vekileye havale
sini kabul edenler lütfen ellerini kaldırsınlar. 
Kabul edilmiştir. 

4. — Kütahya Mebusu Cemil Beyin, K'tş 
mevsiminde devai?H resmiyeden öğle tatillerinin 
ilgasına dair kanun teklifi ve Lâyiha Encümeni 
mazbatası (2/410) 

REİS — Kütahya Mebusu Cemil Beyin, 
öğle tatilleri hakkındaki teklifinin Heyeti Ve
kileye havalesine dair Lâyiha Encümeni maz
batası var : 

Riyaseti Celileye 
Kendilerinin bir halk Hükümeti olduğunu 

beyan eden Heyeti İcraiyemiz geçen sene 
Eylülden ' itibaren Şubat gayesine kadar de-
vairi resmiye öğle yemek tatillerini ref 'eyle
mişken, bu sene mezkûr öğle yemek tatille
rini diğer bir kararla idame imkânına zemin ih
zar eylemiştir. Halbuki kış günlerinin sekiz, dokuz 
saatten ibaret olan kısa ömrü ortasına bir de 
öğle yemek tatili sıkıştırmak meselesini bende
niz halkçılık hükümetiyle kabili telif göreme
diğimden, berveçhi âti lâyihai kanuniyeyi tan
zim ve Heyeti Cclileni*ze takdime kanaatimce 
lüzum hisseylediın. Tetkikiyle şayanı müzakere 
görüldüğü takdirdo kabul ve tatbikini teklif 
eylerim. 22 Kânunuevvel 1837 

Kütahya 
Cemil 

MADDE 1. — Bilûmum devairi resmiyede 
her sene Eylül iptidasından Şubat gayesine de
ğin öğle yemek tatilleri mahzuftur. tşbu müd-
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det zarfında her yerde devam saatleri kablez-
zeval on buçuktan bedi ile bâdezzeval dört bu
çuğa kadar imtidadeder. 

MADDE 2. — Tarihi neşrinden muteber olan 
işbu kanunun icrasına Heyeti Vekile memurdur. 

Devairde öğle tatillerinin kaldırılması hakkın
daki Kütahya Mebusu Cemil Beyin, takririne 

Lâyiha Encümeni mazbatası 
Devairde öğle tatilinin ilgası hakkındaki Kü

tahya Mebusu Cemil Beyin, lâyihai kanuniyesi 
encümenimizce mütalâa ve tetkik olundu. De
vairde öğle tatilinin ihdas ve ilgası bir kanunu 
mahsusa müpteni olmayıp Heyeti Vekilenin ka-
rariyle vekaletlerce tatbik edilen bir usulden, 
ibaret olduğu ve memurini hükümetin, ashabı 
mesalihin tam* müracaat edecekleri bir sırada 
tatili mesai zamanına müsadif olması yüzünden 
birtakım köylü ve fukaranın işlerini vaktiyle 
bitirerek karyelerine avdete imkân bulamama
ları ve bizzarure hanlarda ve sair mahallerde 
duçarı perişani olmakta bulundukları da görül
mekte olduğundan halkın maslahatını tesri v« 
vaktiyle köylerine yetişebilmek suretiyle istira-
hatlerini temin için şu mevsimde öğle tatilinin 
ilgası muktazi ise kemakân Heyeti Vekileee na
zarı dikkate alınması lâzımgeleceği mütalâasiyle 
Riyaseti Celileye takdimi tezekkür kılındı. 
Lâyiha Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Lâzistan Yozgad 
Esad Süleyman Sırrı 

Kâtip Âza 
Ertuğrul Kayseri 

Necib Osman 
Âza 

Trabzon 
Celâl 

R E l S ' — Bu bapta bir karar ittihaz edilmek 
üzere teklifin Heyeti Vekileye tevdiini kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsınlar. Kabul edil
miştir. Heyeti Vekileye havale olundu. 

5. — Karesi Mebusu Abdülgafur Efendinin, 
Varidatı hususiyei vilâyatın muhasebei hususiye-
lerce tahsil ve kabzı hakkında kanun teklifi ve 
Lâyiha Encümeni mazbatası (2/406) 

REÎS — Karesi Mebusu Abdülgafur Efendi 
Hazretlerinin, Vilâyat varidatı hususiyesinin su
reti tahsili hakkındaki takririnin Dahiliye Encü-
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menine havalesine dair Lâyiha Encümeni maz
batası var, okunacak: 
Vilâyat Varidatı hususiyesinin sureti tahsili 
hakkında Karesi mebuslarmm lâyihai kanuniye-

sine Lâyiha Encümeninin mazbatası 
Tarik Bedeli nakdisiyle Tedrisatı İptidaiye 

Vergisinin doğrudan doğruya Idarei hususiye-
lerce tahsil ve cibayeti lüzumuna dair Karesi Me
busu Abdülgafur "Efendinin layihası Encümeni
mizce mütalâa olundu. Dahiliye Encümenince 
derdesti müzakere bulunan, Idarei Hususiyei Vi
lâyat kanun lâyihasında bu hususu temine kâfi 
ahkâm meveudolup başkaca maddei münferidei 
kanuniye tedvinine mahal olmadığı cihetle işbu 
teklifin mezkûr lâyiha ile tevhiden müzakeresi 
zımnında mezkûr encümene tezekkür olunarak, 
Riyaseti Celileye takdim, kılındı. 
Lâyiha Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

• Lâzistan Yozgad 
Esad Sırrı 

Kâtip Âza 
Ertuğrul Kayseri 

Necib Osman 
Âza Âza 

Trabzon Gümûşane 
Celâl Mehmed Ruşen 

REİS — Bu lâyihanın Dahiliye Encümenine 
havalesini kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın. 
Kabul edildi. 

6. — Bitlis Mebusu Resul Beyle Edirne .Me
busu Şeref Beyin, Ankara İstiklâl mahkemesince 
rütbeleri refi ve askerlikten tard ve altı ay müd
detle hapisleri karargir olan Tabip Kaymakam 
Ziyaeddin Beyle Hesap Memuru Bitlisli Cemal 
Efendinin aflariyle rütbelerinin iadesine dair ay
rı ayrı kanun teklifleri ve Lâyiha Encümeni maz
batası (2/402, 2/403) 

REİS — Efendim, Bitlis Mebusu Resul Bey
le Edirne Bebusu Şeref Beyin, istiklâl mahke
melerince tard edilen zâbitanııı affı hakkındaki 
teklifinin reddine dair Lâyiha Encümeni maz
batası var, okunacaktır . 

Riyaseti Celileye 
Keskin kazası hastanesindeki mecruhinin 

melbusat ve mekûlâtınca görülen ııevakıstan do
layı Hastane Sertabibi Kaymakam Mahmud Zi
ya Bey ile kitabet vazifesini ifa eden Alay Kâ
tibi Cemal Efendinin istiklâl mahkemesince rüt-



î : 138 3.1 
belerinin ref'iyle altışar mah hapislerine karar 
verilmişse de görülen nevakıs bir gûna suifikir 
ve maksada müpteni olmayıp hastaneye ait tah
sisatın vaktiyle alınamamasmdan mümbais 
idigü anlaşılmakla mumaileyhima hakkındaki 
hükmü vâkıın ref'iyle rütbelerinin iadesi hak
kında zirde muharrer teklifi kanuninin kabul 
buyurulmasım Heyeti Celilenin adaletinden ri
ca eylerim. 

10 Kânunuevvel 1337 
Bitlis Mebusu 

Eesul 

Teklifi Kanuni 
MADDE 1. — İstiklâl mahkemesince rüt

belerinin ref'iyle altışar mah hapislerine hük
medilen Keskin kazası Hastane Sertahibi Kay
makam Mahmud Ziya Beyle Alay Kâtibi Cemal 
Efendi haklarındaki hükmün ref'iyle rütbele
ri iade edilmiştir. 

MADDE 2. — işbu kanun tarihi neşrinden 
meriyülicradır. 

MADDE 3. — İşbu kanunun icrasına Da
hiliye ve Müdafaa! Milliye vekilleri memur
dur. 

Edirne Mebusu Şeref Beyin takriri 
Madde 1. — Ankara İstiklâl Mahkemesince 

rütbelerinin ref'iyle askerlikten tardına ve al
tı mah müddetle hapsine karar verilen Tabip 
Kaymakam Ziyaeddin Beyle hastane Hesap Me
muru Bitlisli Cemal Efendinin bakıyei müddeti 
cezaiyeleri affedilmiştir. 

Madde 2. — îşbu kanunun icrasına Dahiliye 
ve Adliye Vekilleri memurdur. 

8 Teşrinisani 1337 
Edirne Mebusu 
Mehmed Şeref 

T. B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 
İşbu kanunun kabuliyle bunların affını rica 

eylerim efendim. 
Edirne 

Mehmed Şeref 

Edirne Mebusu Şeref ve Bitlis Mebusu Resul 
beylerin takrirlerinin reddine dair Lâyiha En

cümeni mazbatası 
İstiklâl mahkemesince rütbelerinin affiylo 

rütbe ve memuriyetlerinin iadesi lüzumuna dair 
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Edirne Mebusu Şeref ve Bitlis Mebusu Re
sul beylerin iki kıta lâyihaları encümenimizce 
mütalâa ve tetkik olundu. Meclisi âlice ahiren 
kabul ve neşredilen Af Kanunu mucibince mu-
maileyhimanın cürümlerinin affı ve emri tahliye
leri icra kılınmış olduğu anlaşılmakîk başkaca mua
mele icrasına mahal kalmadığı mut&lâasiyle mü
zakere ve nazarı dikkate alınması icabetmiyen 
lâyihai mezkûrenm reddine karar verildi. 
Lâyiha Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Lâzistan Yozgad 
Esad Süleyman Sırrı 

Kâtip Aza Âza 
Ertuğrul " Trabzon Gümüşaııe 
Necip Celâl Mehmed Ruşen 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yazgad) — Efen
dim Bitlis Mebusu Resul beyle Edime Mebusu 
Şeref Bey iki takrir veriyorlar. Diyorlar ki, Kes
kin'de Tabip Kaymakam Mahmud Ziya Beyle 
Hesap memuru Cemal efendiyi İstiklâl mahke
mesi rütbe ve memuriyetten mahrum ederek, 
altı aya mahkûm *etmiş bunların affını teklif 
ediyorlar. Biz Şeref Beyi encümene celp ile iza
hat istedik. Şeref Bey dediler ki bunlar Af Ka
nunundan müstefid oldular ve kendileri tahli
ye edildi. Binaenaleyh bunlar hakkında bir lâ
yihanın tanzimine mahal kalmadı. Bunun üze
rine biz de lâyihamızı ona göre yaptık. Sonra 
anladık ki bu zatlar hiyaneti vataniyeden dolayı 
mahkûm değillermiş, vazifelerini suiistimal do-
layisiyle mahkûm olmuşlar. Onun için af dan 
istifade edememişler. Binaenaleyh bizim ret maz
batamızı veyahut takririn aslını nazarı dikka
te alıp almamak Heyeti Aliyenize aittir. 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) — Vazifelerini sui
istimal maddesinden ise istiklâl mahkemesi neye 
bakmış? İstiklâl mahkemesinin salâhiyeti hari
cindedir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — O vakit 
istiklâl mahkemesi Keskin'de bulunmuş ve bu 
dâvayı rüyet etmiştir. Hiyaneti vataniyeye ait 
değildir efendim. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Reis Bey 
mesele şimdi yanlış tavzih edilmiştir. 

VEHBÎ Ef. (Konya) — Efendim Keskin'de 
bu mahkûm olan sertabibin hastalara yapmış 
olduğu ihanet ambarlarda yorgan, döşek dolu 
olduğu halde hastaneye hiç uğramaksızm hasta
ların kuru yerlerde yattığını görerek ve bilerek 
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istiklâl mahkemesi hüküm verdiği halde çocuk- I 
lann oyun oynarken bir taraftan yapıp bir ta
raftan bozdukları gibi dün istiklâl mahkemesi
nin vermiş olduğu kararı bugün affedecek olur
sak ne mahkemenin haysiyeti kalır, r\,e Meclisin 
nüfuzu. Herkes cezasını çeksin. 

HASAN SIDDIK B. (Van) — Niçin Konya 
hâdisei isyaniyesi methaldaranmı affettiniz? 

VEHBÎ Ef.> (Konya) — Konya Af meselesi 
bununla kabili kıyas değildir. Hiç kıyas kabul 
etmez. Binaenaleyh şu takririn aslının reddini 
teklif ediyorum. 

RESUL B. (Bitlis) — Efendim takrir sahibi 
benim. Reis Bey. söz veriniz. 

TAHSİN B: (Aydın) — Efendiler bundan 
az evvel hini tesellümde noksan getirilmek sure
tiyle zürraın uhdesine zimmet çıkarılan zahire
lerin bedellerini tahsil vesilesiyle vâki olan mü
zakerede, ambar memurlarının.. (O başka ses
leri) kerem buyurun efendi! Ve buna mümasil 
zâbitanm yapmış oldukları sirkatler, ihtilaslar 
burada tadadedildi. öteden beri hikâye ettiği
miz gibi memleketi tekâlifi harbiye ve saire su
retiyle soydular, diğer taraftan yine ahaliye sat
tılar. Bütün bu sirkatlerin sebebi nedir efendi
ler biliyor musunuz? Bunlann sebepleri tecziye 
edilmemesindedir. 

Yalnız bu son seneler zarfında yapılan bin
lerce hırsızlıklar, suiistimalâtlar, ihtilaslar ye-
tişmiyormuş gibi mecruhları tedavi etmiyen iki 
haini vatanı istiklâl mahkemesi mahkûm etmiş, 
tecziye etmiş, şimdi bunları derhal affa kalkı
şacak olursak bu gibi fırsatçı olan birçok ha
ramzadelerin yeniden cüretlerini, cesaretlerini 
artırmış olacağğız. Rica ederim, Lâyiha Encü
meni mazbatasını kabul buyurunuz. 

OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — Sözüm 
var efendim, bir hakikat var, onu arz edece
ğim. Efendim bu adam ister affedilsin, ister 
affedilmesin.. (Gürültüler) Müsaade buyuru
nuz arz edeyim. 

ALÎ RIZA B. (İstanbul) — Aynı şeyi ben
de söyliyeceğim. Mesele gayet mühimdir. 

OPERATÖR EMÎN B. (Bursa) — Şimdi 
efendim, bu zat, bu tabip mahkûm olduğu za
man bendeniz de bittasadüf Keskin'de bulun
muştum. İstiklâl Mahkemesine uğradım. Bâzı 
izahat istedim. İstiklâl Mahkemesi azasının 
verdiği izahata karşı bendeniz de bu tabip ar- | 
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kadaşın mahkûmiyetini kabul mecburiyetinde 
kaldım. Ancak bunun alttarafını da istirham 
ederim, dinleyiniz. Bu çocuğu bendeniz yakın
dan tanırım. Bizden bir sene sonra mektepten 
neşet etmiştir. Ahvali hususiyesi hakkında 
biraz izahat vereyim. Bu çocuk şimdiye kadar 
bulunduğu memuriyetlerde namuskârane ifayi 
hizmet etmiş bir tabiptir. Hiçbir suretle leke
si yoktur. Fakat bu tabip hiç idare işinde bu
lunmamıştır. Bir hartane ne suretle idare olu
nur, hattâ bir tabur ne suretle idare olunur? 
Onu görmemiştir. Bu daima maiyette bulun* 
muştur ve maiyette daima hüsnühizmet etmiş
tir. Bunun başına bu felâketin gelmesine sebep, 
Müdafaai Milliye Sıhhiye Dairesinin zihniyeti 
mahsusasıdır. Yani asıl ittiham olunacak ma
kam orasıdır. Hiç idare işlerinde bulunmamış 
bir adamı alıp da (bin beş yüz) yataklı bir .has
tanenin başına korsalar - ki kendüerine ahar 
taraflardan da söylenmiştir - bunun neticesi 
bu olur. Sebeplerini de arz edeyim. 

Öyle Vehbi Efendi Hazretlerinin dedikleri 
gibi derhal uluorta hiyanetle itham edilecek 
bir adam değildir. Şimdi efendim hastane kad
rosu 1 500 yatak.. (Gürültüler) Dinleyin de 
hükmünüzü verin efendim. Hastane kadrosu 
1500 yatak. Bu adamın eline 400 yatak ver
mişler. istiklâl mahkemesi ve kuyudu burada
dır. Onlardan ifadelerini alın, öğrenin. 1500 ya-. 
taklık hastaneye mukabil 400 yatak, 1 500 ya
taklık hastaneye mukabil, 275 yorgan var böyle 
hastane idare olunur mu? Arkadaşlar Keskin Mü
dafaai Hukuk Dairesi, Müdafaai Milliye Sıhhiye 
Dairesine bir telgraf keşide etmiş, biz bu hastane
nin bilcümle levazımını deruhte ettik, demişler. 
Müdafaai Milliye Vekâleti Sıhhiye Dairesi, bu 
çocuğun mükerreren vukubulan müracaatine rağ
men ne yatak gönderiyor ve ne de yorgan gönde
riyor, hiçbir şey gÖndermiyor. Halikeyfiyet bun
dan ibarettir. Mevzuubahsolan kâtipse İstiklâl 
Mahkemesinin kanaatine nazaran hususi surette 
suiistimalâtta bulunmuş fakat doktor idare işleri' 
içinde bulunmadığından, idare işleri içinde bo
ğulmuş, kalmış, yalnız kırtasiye ile vakit geçir
miş. 

BÎR MEBUS B. — İstiklâl mahkemesi bu ka
naati edinmemiştir. 

OPERATÖR EMÎN B. (Bıtrsâ) — İstiklâl 
mahkemesinin kanaati de budur. Artık cezasının 
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affı veya rütbesi hakkında bendeniz bir şey söy
lemiyorum. Hakikati söylüyorum. 

TEVFİK RÜŞDÜ B. (Menteşe) —Usulü mü
zakere hakkında arz edeceğim; Meclis elyevnı 
bu meseleyi müzakere edemez. Lâyiha Encüme
ni namına bize izahat veren zat dedi ki ; şu ka
nunun bu ve şu sebeple Mecliste müzakeresine 
lüzum kalmamıştır. O sebebin bugün vâridol-
madığını yine kendisi itiraf etti. Binaenaleyh 
müzakere olamaz. Encümene iade olunmalıdır. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Kürsünün 
asıl emrettiği bir nezahet vardır ki, maattees
süf buna muhalif olarak Tahsin Bey arkadaşı
mız bir tâbir kullandılar. Rica ederim. O (ta
rafta da) kelimesi bu zapta geçmesin. Çünkü 
ana ve babaya tecavüz oluyor. 

REİS — Şeref Beyle Resul Bey af hakkın
da teklifi kanunide bulunmuşlar, teklifleri Lâ
yiha Encümenine gitmiş, Lâyiha Encümeni de, 
bunlar afta dâhildir, binaenaleyh ayrıca lâyiha
ya lüzum yoktur, diyor. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Müsaa
de buyurursanız bendeniz izah edeyim. 

REÎS — Ahiren Lâyiha Encümeni anlamış 
ki, affı talebedilen zevat Af Kanununun şümu
lünde dâhil değildir. Encümen mazbatasında 
meselei Adliye hakkında ne şayanı müzakeredir 
ve ne de başka bir şey beyan etmemiştir. Tev-
fik Rüşdü Bey de bu ciheti izah ettiler. Tensib-
edersiniz bu teklifi kanuniyi Adliye Encüme
nine gönderelim. (Hay hay sesleri) 

HÜSEYİN AVNI B. (Erzurum) — Bu ka
nunun Lâyiha Encümenince esasen tetkiki yan
lıştır. Çünkü teklif bu zâtın aftan istifade et
mesi için değil, doğrudan doğruya bir mahkû
mun affını istiyorlar. İster dâhil olsun, ister ol
masın, hususi bir af istiyorlar. Muhakeme yan
lıştır. İstiklâl Mahkemesinin hükmü katî olması 
dolayısiyle bu zatların affı için meşru bir sebep 
de dermeyan etmiyorlar. Bu lâyihanın reddini 
teklif ederim. 

REÎS — Müzakerenin kifayeti hakkında bir 
takrir vardır. 

TEVFİK RÜŞDÜ B. (Menteşe).— Müzake
re caiz değildir Reis Bey! 

RElS — Lâyiha Encümeni mazbatasını, yani 
takririn aslının reddini kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. Mazbata kabul ve lâyiha ekseriyeti 
azîme ile reddedilmiştir. 
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7. — Kütahya Mebusu Cemil Beyin, Eslihai 

memnuası müsadere edilenlerden aynı zamanda 
cezayı nakdi alınmasına dair kanun teklifi ve Lâ
yiha Encümeni mazbatası (2/409) 

REİS — Kütahya Mebusu Cemil Beyin, Esli
hai menmua haklımda bir teklifi var. Lâyiha 
Encümeni reddediyor; okunacak. 

Riyaseti Celileye 
Sakarya Meydan Muharebesi bideyetlerinde 

Başkumandanlık tarafından neşrolunan ve ceza-
yi idamla mukayyet bulunan Eslihai emiriye em
rinin ahiren diğer bir emirle sahai tatbikten 
ref'i üzerine Eslihai memnua meselesi * eski ka-
vanini mahsusası mucibince bir dereceye kadar 
serbest kalmış ve haliharbte olmamıza naza
ran işbu serbestinin cezayı nakdî ile takyidi 
kanaatimce lâzimeden bulunmuş olduğundan 
Heyeti Celilenize berveçhi âti lâyihai ka-
nuniyeyi takdim ve teklife lüzum gördüm. 
Tetkikiyle tensibi halinde sahayi meriyete vaz'-
ıtn teklif, eylerim. 22 Kânunuevvel loo7 

Kütahya 
Cemil 

Eslihai memnuası müsadere olunanlardan ceza-
yi nakdî ahzi hakkında kanun teklifi 

Madde 1. —• Orduya yarıyacak olup ka-
vanini mahsusa ile memnu olan her türlü es-
lihayi bilâvesika hâmil olduğu görülen veya 
sakladığı işitilenlerden eslihaları müsadere 
olunduktan maada istitaatı maliyelerine göre 
her şahıstan elli liradan beş yüz liraya kadar 
cezayı nakdî ahzolunur. 

Madde 2. —• İşbu cezayı nakdîyi vermekten 
imtina edenler haklarında Tahsili Emval Ka
nunu mucibince muamele olunur. 

Madde 3. — İşbu kanun her yerde mer
kezlerde tarihi ilân ve kurada tarihi tebliğin-' 
den muteberdir. 

Madde 4. —• İşbu kanunun icrasına Müda
faa! Milliye ve Maliye vekâletleri memurdur. 

Lâyiha Encümeni mazbatası 
Kanunu mahsusla taşınması memnu olan 

eslihası müsadere olunan eşhastan elli liradan 
beş yüz liraya kadar da cezayı nakdî ahzi lü
zumuna dair Kütahya Mebusu Cemil Beyin, 
encümenimize muhavvel lâyihai kanuniyesi mü-
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talâa ve tetkik olundu. Ruhsatı resmiye is
tihsal etmeksizin, eslihai memnua taşıyanlar 
hakkında Kanunu Cezada ahkâmı sariha mev-
eudolduğuna ve silâhın müsaderesi haddiza
tında bir ceza iken, bunun fevkinde elli lira
dan beş yüz liraya kadar bir de para ahzi 

. gibi tahammülsüz ceza tatbiki muvafıkı adil 
ve nasfet olamıyacağma binaen teklifi mez
kûr şayanı müzakere görülmiyerek reddedil
miştir. 
Lâyiha Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Lâzistan 
Esad 
Kâtip 

Ertuğrul 
Necib 

Âza 
Trabzon 
Celâl 
Âza 

Yozgad 
Süleyman Sim 

Âza 
Kayseri 
Osman 

Âza 
Gümüşane 

Mehmed Ruşen 
Âza 

(Kabul, kabul sesleri) 
REİS — Efendim. 
TUNALI HlLMt B. (Bolu) — Rica ederim 

Tahsin Bey. O sözlerini geri alsınlar. (Aldı, ses
leri) 

REİS — Efendim, Lâyiha Encümeni mazba
tasını kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul 
edildi. Yani teklif reddedildi. 

8. — Gazianteb Mebusu Abdarrahman Lâmi 
Efendinin, Gazianteb Evkaf İdaresinin Teşkilâtı 
Esasiye Kanununun mevkii tatbika vaz'ına kadar, 
'Meclis Evkaf Encümenince/idaresine dair kanun 
teklifi ve Lâyiha Encümeni mazbatası (2/408) 

REÎS — Gazianteb Evkafı hakkında Abdur-
rahman Lâmi Efendinin bir teklifi kanunisi var. 
Lâyiha Encümeni reddediyor. Okunacak : 

Riyaseti Celileye 
Gazianteb'in on bir mah devam eden cehen

nemi muharebei zâilesinde en ziyade mutazarrır 
ve müteessir olan cevami ve mebanii vaköyei saire-
sidir. Muharebei mezkûre esnasında şehirde mev-
cudolan otuz küsur aded amudu suphu nurani gi
bi olan dilnişin minareler tamamen* imha edildiği 
gibi, birçok cevami ve namazgahlar da fenapezir 
olmuştur. Tahribatı mühimmei mezkûrenin eldeki 
evkaf nizamnameleriyle talimatı mütenevvialan 
merasimine tebaan meselâ; iki bin beş yüz kumş-
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tan ziyade masarife muhtacolan her bir tamira
tın, eğer bulunursa bir mühendise keşifname ve 
bilanço ve kroki ve alelekser fotoğrafını tanzim 
ettirerek vekâlete irsali ve muhaberatı âdide ne
ticesinde havalename ve mezuniyetini istihsal 
edebilmek gibi bin türlü müşkülâtı dâi usulü 
müfide ve gayrimüfideye mutabaatla icrası bu
gün gayrimümkün olmakla beraber yalnız usulü 
merkeziyetin teyit ve takviyesinden başka bir 
faideyi müfidolmıyan bu usulü sâkımeye riayet
le Gazianteb Evkafı tamiratı için istihdamı muk-
tazi on beş mühendis bulunsa bile bu hususta 
beyhude yere ihtiyar edecek yüz binlerce kuruş 
masarifi zaideden sarfınazar şu merasimi kırta
siyenin icra ve ikmâli senelere muhtacolduğu ve 
zaten Teşkilâtı Esasiye Kanunnamesinin bu ci
hetler tamamen nazarı dikkate alınarak, ev
kafı Islâmiye umuru mahalli cemaati, islâmiye 
şûralarına tevdi edilmiş olduğu ve Gazianteb'
in her ciheti gibi, cerihadar olan evkafının da 
beyhude yere sarfedilecek ne nakdi ve ne de 
tul müddet intizara vakti müsaidolmadığı ve 
birçok evkafı şerif enin hayrat ve meşrutunlehi 
harabolduğundan tevliyet ve evlâdiyet namiyle 
şuna buna mekel olmak ve bu suretle mürte-
zikasınm bile ihya ve imarı hayrata mümanaat 
etmeleri melhuz olduğu cihetle Gazianteb mü-
berratı şerif esinin kendi varidatiyle. imar ve 
ihyasını teshil etmek demek olan ve leffen arz 
ve takdim kılman mevaddın kanuniyetini arz 
ve teklif eylerim. 

24 .12 ,1337 
Gazianteb Mebusu 

Abdurrahman Lâmi 

MADDE 1. — Teşkilâtı Esasiye Kanunna
mesinin mevkii tatbika vaz 'ma kadar Gazian
teb Sancağı evkaf idarelerinin Şer'iye Vekâle
tinden istizana muhtacolan kâffei muamelâtı 
mutasarrıfın tattıtı Riyasetinde müteşekkil Ev
kaf Encümeni karariyle idare ve rüyet olunur. 
Mahallî müftü ve evkaf memuru efendiler bu 
encümenin azayı tabiiyesindendir. 

MADDE 2. — Merkezi liva Müdafaa! Hu
kuk Heyeti, muhteremesiyle Meclisi îdare ve 
Belediye Heyetleri içtima ederek, evsafı mat-
lubeyi haiz zevattan Evkaf Encümeni âzalığma 
reyi hafi ile dört zat intihabeylerler. Encümen 
heyetinden her bir zata şehrî dört yüz kuruşu 
tecavüz etmemek üzere, her celse için evkaf 
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sandığından elli kuruş huzur ücreti verilir. En
cümen heyeti meyanelerinden bir zatı da reyi 
hafi. ile reisisani intihap eylerler. 

MADDE 3. — Encümenin ehem vazifesi Ga-
zianteb dâhilinde münhedim ve münadim olan 
cevami ve müberratı şerifeyi imar ve ihya et
mektir. inşaat ve imaratı vakfiyenin temini 
icrası gibi hususatta encümen §er'i şerif ve ör
fü maihallî dairesinde her türlü mukarrerat it- -
tihazma mezundur. 

MADDE 4. — Mazbut olsun, mülhak olsun, 
bilcümle evkafı şer'iyenin hayratı meşruta ve 
mebanii sairesi bittamam imar ve ihya edilme
dikçe tevliyet ve evlâdiyet naraiyle hiçbir kim
se vakfın varidat ve müstagillâtı teslim edile
mez. 

MADDE 5. — işbu kanunun icrasına Şer'iye 
ve Evkaf Vekâleti memurdur. 

MADDE 6. — işbu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. 

Lâyiha Encümeni mazbatası 
Teşkilâtı Esasiye Kanununun mevaddı idari-

yesi mevkii tatbika vaz'edilinciye kadar Şer'iye 
ve Evkaf Vekâletinden istizana mecbur olmaksı
zın sırf Gagianteb Evkaf umurunu mahallinde 
müteşekkil ve müstakil bir komisyon marifetiyle 
istisnaen teşmiyeti lüzumuna dair Abdürrahman 
Lâmi' Efendinin lâyihai kanuniyesi ; mütalâa 
olundu. Evkaf umurunun sureti icra ve idaresi 
kanunu mahsusla muayyen ve kanunu mezkûr ah
kâmı el'an carı iken Gazianteb Evkafı hakkında 
istisnai kanun tanzim ve muamele icrası muvafık 
olamıyacağı cihetle teklifi mezkûr encümenimiz-
ce şayanı ret görülmüştür. 
Lâyiha Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Lâzistan Yozgad 
Esad Süleyman Sırrı 
Kâtip Aza 

Ertuğrul Kayseri 
Necib Osman 
Aza Aza 

Trabzon Gümüşane 
Celâl Mehmed Ruşen 
Aza Aza 

ABDÜRRAHMAN LAMI Ef. (Gazianteb) — 
Efendim, arz edeyim. Anteb muharebesinde 
Fransız toplarının istihdaf ettiği camiler kâmi-
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len haraboldu, Anteb'in otuz dört tane minarasi 
tamamiyle yıkıldı. Ne kadar mebanii diniye 
varsa hepsini tahribettiler. Bugün Ermeniler 
harabolan mebani ve kiliselerini kendi varidatı 
vakfiyeleriyle tamir ediyorlar. Fakat müslü-
manlarm bu kadar tahribedilen camileri bugün 
hali üzere harap duruyor. Eğer Evkaf Nizam
namesi ahkâmına, tebaan bunların inşası lâzım-
gelirse her iki bin beş yüz kuruşluk tamirat için 
bir keşif, bir plân, bir proje yapıp buraya gelme
li. Buradan tahsisat vermeli, bütçeye girmeli, büt
çe çıkmalı, bu suretle yirmi, kırk semeye kadar 
yapılmaz. Rica ederim Antebliler diyorlar ki; 
«Bize müsaade edin. Biz kendi varidatı vakfiye
mizle kendi minarelerimizi kendi camilerimizi 
tamamen yaparız.» Onun için efendim, bendeniz 
teklif ediyorum. Bütün ahkâmı Evkaf Nizam
namesine tâbi olmak üzere, yalnız Evkaf Müdüri
yetinden istizana hacet kalmaksızın, orada teşek
kül edecek encümeni evkaf marifetiyle, bu ha-
rabedilen camiler yapılsın. Bunu reddetmek 
bendenizce Teşkilâtı Esasiye Kanununu reddet
mek demektir. Çünkü Teşkilâtı Esasiye Kanunu 
bu hükmü temin etmiştir. Bu hak Cemaati Islâ-
miyeye verilmiştir. Evkaf Nezareti iki bin beş 
yüz kuruşluk tamirat için havale verinceye ka
dar zaman geçer ve bunlar harabezar halinde 
kalır. Bugün Anteb açıldı. Hamdolsun! Fakat; 
minareleri sernigûndur. Ezanı Muhammedi işi
tilmiyor. Rica ederim o minareler bugün yoktur. 
Fakat ahalisi yine ihya edecektir. Binaenaleyh 
bu teklifin kabulünü rica ederim. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Efendim 
Abdürrahman Lâmi Efendi takririni izah ettiler. 
Anteb'de tamir edilecek minareler için mahallî 
komisyonu icabeden parayı sarfetsin. Eğer bu 
suretle yapılmazsa kırk seneye kadar bu camiler 
yapılmaz, minareler tamir edilmez, diyor. Malû-
muâliniz biz Teşkilâtı Esasiye Kanununu kabul 
ettik. Ve bu kanunun kısmı idarisini müzakere
ye başladık. Bu kısmın müzakeresi bittikten son
ra bu gibi salâhiyetler mahalline verilecektir. 
Abdürrahman Lâmi Efendinin buyurduğu mah
zur her tarafta vardır. Yalnız Abdürrahman Lâ
mi Efendi bunu sırf Anteb için teklif etmemeli, 
her tarafa teşmil etmeli. Her tarafta bu mahzur 
varitken, yalnız Anteb'e hasrı doğru değildir. 
Bu teklif ya reddedilmeli veya her tarafa teşmil 
edilmelidir. 
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VEHBÎ Ef. (Konya) — Efendim müsaade 

buyurun. Lâmi Efendinin dediği kısmen doğru
dur. O harabedilen camilerin buradaki Evkaf 
Müdüriyeti vasıtasiyle tamir olması imkânı pek 
güçtür.^ Pek geçtir ve lâkin yalnız Anteb'e tah
sis etmek ve ora için şöyle olsun, böyle olsun, de
mek de doğru değildir. Eğer evkafı, Cemaati Is-
lâmiyeye terk edeceksek her yerde terk edelim. 
Eğer terki münasip değil de Evkaf idaresine bir 
intizam vereceksek, her yerde beraber verelim. 
Yoksa bugün haraptır diye yalnız oraya müsaa
de etmiyelim. Harabolmıyan neresi kaldı efen
diler? Harabolmıyan camiler nerede var? Yoliy-
le nerede idare var? Onun için bir memlekete 
tahsisi doğru değildir, iyi düşünelim. Cemaati 
îslâmiyeye terki doğruysa bir kanun yapalım. 
Terk edelim veyahut Evkaf Dairesine bir inti
zam verelim, bu işlere yogiyle baksın. Yoksa bu 
takririn kabulü* doğru değildir. Lâyiha Encüme
ninin mütalâası doğrudur. Bunun için Lâyiha 
Encümeni mazbatasının kabulünü teklif ediyo
rum. 

ABDÜRRAHMAN LÂMl Ef. (Gazianteb) 
— Efendim teklifimi geri alıyorum, ikmal ede
ceğim. (Şiddetli gürültüler) Bendeniz lâyihamı 
geri alıyorum. (Hakkıdır, alabilir, sesleri) Ge
ri alacağım, ben teşmil edeceğim, bu takriri geri 
istiyorum. (Gürültüler), (Reye, sadalan) 

REÎS —- Lâyiha Encümeni mazbatasını kabul 
edenler... 

ABDÜRRAHMAN LÂMl Ef. — Ben takri
ri isterken, siz reye koyamazsınız. 

SALÂHADDÎN B. (Mersin) — Geçen gün 
arkadaşlarımızdan bir zatın bir mütalâası vardı. 
Şimdi Heyeti Umumiye âzası bugün aynı temen
niyi izhar ediyor. Evkaf muamelâtı hüsnü ida
re olunmadığı için inkişaf edemiyor. Ecdadımı
zın bırakmış olduğu bu asardan bugün hiçbirisi-
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| ne bakılamamıştır. Binaenaleyh Şer'iye Encüme-
I ninden rica ederim, Evkafın ıslahı için bir lâyi

ha hazırlasın, Meclise arz etsin. 
ŞER'lYE VEKİLİ MUSTAFA FEHMİ Ef. 

— Bir aydan beridir efendim bâzı arkadaşları
mız bu işle meşgul oldular. Evkaf hakkında Teş
kilâtı Esasiye Kanunumuza tevafuk edecek suret
te kanun yapmakla meşguldürler. Pek yakın za
manda inşallah Heyeti Aliyenize arz edeceğim. 
(Çok iyi, sesleri) 

2. — Maarif Vekâletindeki yolsuz muamelâtı 
tetkik edecek olan encümenle, Adliye, Müdafaai 

I Milliye, Divanı Muhasebat, Sıhhiye ve Memurini 
Muhakemat Tetkik encümenlerindeki münhaller 

I için yapılan intihap 

RElS — Efendim, Birinci Şubeden, Maarif 
I Vekâletinde vukubulan bâzı yolsuz muamelâtı 

tetkik etmek üzere Ertuğrul Mebusu Hamdi Bey 
I arkadaşımız intihabedilmiştir. 

Adliye Encümeninde münhal olan âzalığa 
Karahisarı Şarki Mebusu Ali Süruri Efendi ar
kadaşımız intihabedilmiştir. 

Müdafaai Müliye Encümeni Riyasetine Mer
sin Mebusu Cemal Paşa Hazretleri, Mazbata Mu
harrirliğine Sivas Mebusu Vâsıf Bey, Kâtipliği
ne de Karahisar Şarki Mebusu Memduh Bey in-
tihabedilmişlerdir. 

Memurin Tetkik Encümeninden dört âzalık 
inhilâl etmiştir. Evvelce müttehaz bir kararımız 
vardı. En ziyade ekseriyet kazananlar münhal 
âzalıklara intihabolunur, diye. Şimdi en ziyade 
rey kazananlardan Lûtfi Bey (Malatya) nın in
tihabını kabul edenler lütfen el kaldırsın. Ka
bul olunmuştur efendim. Hüsnü Bey (Bitlis), 

I Hoca Vehbi Efendi (Konya), (kabul sesleri) 
Ziya Bey (Bitlis), (kabul sesleri) 

I On dakika teneffüs etmek üzere celseyi tatil 
ediyorum. 



Î K Î N C Î CELSE 
Açılma saati : 3,30 sonra 

REİS — Birinci Reisvekili Musa Kazım Efendi 

KÂTİP : Mahmud Said Bey (Muş) 

REÎS — Ekseriyet var, celseyi açıyorum. 
VEHBÎ Ef. (Konya) — Deminden Tetkik 

Encümenine bizim ekseriyette kaldığımız söylen
di. Heyete devam edemiyeceğimi arz editörüm. 

REİS — Divanı Muhasebata Beşinci Şube
den Erzurum Mebusu Salih Efendi intihabedil-
miştir. (Üçüncü Şubedendir sesleri) Beşinci Şu
beden efendim! 

Sıhhiye Encümeninde münhal olan bir âza-. 
lığa Muş Mebusu Gani Bey intihabedilmiştir. 
Malûm olan celsei hafiye ruznamesine devam 
etmek istiyoruz. Faka t ; Maliye Vekili Beyefen
di, iki istizah takriri vardır. Onlara cevap 
vermek istiyor. Heyeti Âliyenin reyine arz edi
yorum. (Perşembe gününe sesleri) 

HÜSEYİN AVNl B. (Erzurum)i — Celsei ha
fiyeye devam edelim. 

8. — İSTİZAHLAR 

1. — Yozgad Mebusu Süleyman Sim Beyin, 
aşar mültezimlerinin mağdur edildiklerine ve 
İsparta Mebusu Nadir Beyin, malî muamelât hak
kında yedi maddelik istizah takrirlerine Maliye 
Vekili Hasan Beyin cevabı 

YUSUF ZÎYA B: (Bitlis) — Maliye Vekili 
cevap versin. 

TEVFÎK RÜŞDÜ B. (Menteşe) —Mademki 
Maliye Vekili istizaha cevap vermek istiyor. Re
ye koymaya hacet yoktur, istizaha geçelim. 

REİS — O halde istizaha başlıyoruz efen
dim. 

Riyaseti Celileye 
Senei hâliyede aşar iltizam eden mültezim

lerin zahairi üşniyelerinin yüzde kırkı Tekâlifi 
milliye suretiyle ve altmışı da mubayaaten elle
rinden alındığı cihetle mubayaa suretiyle alman 
zehair esmanını aşar borçlarına mahsubedilmesi 
ve bu mahsup muamelesi icra edilmemesi ve 
yedlerinde satacak zahire de mevcudolmaması 

yüzünden emval ve emlâkinin Düyunu Umumi-
yece haczine kıyam olunduğundan hiç olmazsa 
haczin tehiri icrası lüzumunu müsterham her 
taraftan ve bilhassa dairei intihabiyemden Ma
liye Vekâletine vâki olan müracaat •• is'af edil
memekle beraber müspet bir cevap dâhi veril
mediği cihetle hem iltizam ettikleri yüz bin
lerce liralık aşarı kamilen ellerinden almak ve 
aynı zamanda da bedelinin tesviyesine imkân 
kaimi yan bu aşar yüzünden birtakmı eşhası 
haczi emval ve emlâke maruz bırakmak gibi 
mugayiri adil ve nasfeti ahvale karşı sükûttaki 
hikmetin Maliye Vekâletinden istizah olunmasını 
teklif eylerim. 

Yozgad 
Süleyman Sırrı 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) 
— Efendim Yozgad Mebusu Süleyman Sırrı 
Beyin aşar mültezimlerinin ellerinden alman 
aşar bedelâtmın aşar taksitine mahsubedilmesi 
hakkında vukubulan müracaatlerinin Maliye Ve
kâletince tervicedilmediğinden' mütevellit bir 
istizahı var. Heyeti Celilelerinin malûmudur ki: , 
Tekâlifi milliye emirleri verildiği zaman ordu
muzun mevaddı gıdaiyesinin telıvini maksadiyle 
aşar mültezimlerinin elindeki hububat aşarından 
da yüzde kırk alınması umum meyanmda ta
karrür etmişti. Fakat tekâlifi milliye şeklinde de
ğil, tekalifi milliye emrindeki sarahat mu
cibince mültezimlerden alınacak yüzde kırk 
miktarındaki zahairin mültezimlerin aşar 
taksitine yüzde kırk nispetinde mahsubunun 
icrası Maliye memurlarına Maliye Vekâletince 
tebliğ edilmişti. Zaten yüzde kırkının mahsub-
edilmediğinden şikâyet eden yok. Süleyman Sırrı 
Beyin takririnde buyuruyorlar ki bâzı yerlerde 
mültezimlerin elindeki aşar ayniyatının tekâlifi 
milliyeye tevfikan yüzde kırkı alındıktan sonra 
madasmm bedelleri de taksitlerine mahsubedil-
miştir. Bakiye yüzde altmış zehairi de ciheti as-

296 
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keriye lüzum görerek almıştır. Bendenizce mül
tezimlerin elinden alman zahairin kâffesi tekâ
lifi milliye emirlerinin ieabatından değildir. Te
kâlifi milliye emirlerinde herkesin mevcut malının 
aneak yüzde kırkı alınabileceği musarrah olduğu
na göre ve aşar mültezimlerinden alınacak yüzde 
kırkı aşar bedelinin de aşar taksitlerine mahşub-
edilmesi musarrah, olduğuna göre, bunun fevkin
de olarak bakiye hasılatı üşriyenin alınması Te
kâlifi Milliye emirlerinin ieabatından değildir. 
Binaenaleyh Maliye Vekâleti Tekâlifi Milliye 
emirlerinin cabatmdan olmıyarak velevki ordu
nun ihtiyacatma binaen olsun, ciheti askeriye
nin fuzuli olarak vaziyedettiği aşar ayniyatının 
usulü dairesinde tahakkuk etmiş bir mubayaa 
resmiye şeklini iktisabedinceye kadar tabiî be
dellerinin tesviyesinde veyahut sahiplerinin 
borçlarına mahsubunda tereddüdedilmesi zaru
ridir. Her hangi birinin fuzuli olarak yapmış ol
duğu işten dolayı Maliye Vekâletinin mesul tu
tulması ve neticesini Maliye Vekâletinin temiz
lemesi kabul edilecek olursa, vaziyeti maliyenin 
düzelmesinin imkânı kalmaz. Mamafih ihtiyaç a-
tı askeriyenin tahtı tazyikinde olarak her han
gi mültezimin elinden yüzde kırkından maada 
ki, arz ettiğim gibi bunların bedellerinin mah
subunun icrası tamim edilmiştir. Yüzde altmış 
alınmışsa bunların evvel beevvel mubayaa mua
melesine kalbedilmesi yani ihtiyacatı askeriye
ye binaen sahiplerinden birrıza yapılan bir mu
bayaa şeklinde tahakkuk ettirilmesi tamim ve 
bunun netayiçine intizâr edilmişti. Bunların mik
tarını anlamak ve elimizde senenin nısfı zar
fında yegâne varidat olan aşar hâsılatını da ta
hakkuk etmiş düyunu sabıkaya mahsubederek 
bundan sonra da mübrem vaziyette kalmamak 
noktası da Maliyenin ehemmiyette takibetmek 
istediği bir mesele olduğu için ihtiyatla hare
ket edilmiştir. Bu hususta mültezimlerin elinde
ki zahairin yüzde kırktan fazla yüzde altmışının 
da mubayaa suretiyle alındığı -yerler pek mah-
dudolduğu gibi bunların yekûnu yani mubayaa . 
şeklinde olması lâzımgeleh hububatın yekûnu 
mühim bir miktara baliğ olamıyacağı bilmuha-
bere anlaşıldıktan sonra vaktiyle yine mubayaa 
ettiğimiz hububat ve vesaiti nakliye bedellerine 
mukabil verilen mazbataların dahi aşar taksit
lerine mahsubu - sahiplerinin elinde kalmak şar-

" tiyle; - kabul edilmişti. Yüzde kırktan maada 
. ikinci parti olarak ciheti askeriyece yüzde alt-
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mış derecesinde vaziyed suretiyle alınıp bilâha-
ra* mubayaa suretine kalbedilen aksamın dahi 
yine mültezimlerin borçlarına mahsubu, bundan 
on sekiz gün evvel tamim edilmiştir. Binaenaleyh 
ortada mucibi şikâyet hiçbir vaziyet kalmamış
tır. Bu mesele hakkında mâruzâtım bundan iba
rettir. Arzu buyurursanız • iki istizah olmak iti
bariyle her birinin netayiei ayrı ayn-tebeyyün 
etsin. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Reis 
Bey istizah sahibi olduğum için müsaade buyu
rursanız bir şey sorayım : Efendim Vekil Bey 
gerek tekâlifi milliye suretiyle alman yüzde kır
ka ve gerek ciheti askeriyece vaziyed-suretiyle 
alınıp bilâhara mubayaa şekilne konulan *yüzde 
altmışa mukabil verilen mazbataların, mültezim
lerin borçlarına mahsubu takarrirr^nettiğini ve 
keyfiyetin tamim edildiğini söylediler>,K" Yalnız 
bir ciheti anlamak isterim : Bâzı tüccar^vemnaf 
aşardan evvel verdikleri eşyaya mukabil aldık
ları mazbataları depozito mukabilinde -Büyunıı 
Umumiyeye terhin ederek, aşar almışlar ve şim
di depozito makamında verilen akçe demek olan 
bu mazbataların muhteviyatı kâmileır borca 
mahsubedilmek lâzımgelirken, işittiğime göre 
Vekil Beyefendi galiba beşte birinin mahsubu 
için emir vermiştir. Halbuki aşar borçlaniıın de
pozitolardan mahsubu Heyeti Vekile kararı ik
tizasından olduğuna göre bendeniz bu sureti 
mahsubu anlıyamıyorum. 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN B: (Trabzon) — 
Efendim aşar iltizam etmek istiyenler tarafın
dan ellerinde teminat olarak, bu mazbatalar gös-, 
terildiği takdirde mahza bir suhulet olmak üze
re, bu mazbataların depozito ve teminat maka
mında kabulüne Heyeti Vekilece karar verilmiş 
ve keyfiyet vekâletçe tamim edilmiştir. Bundan 
şöyle bir netice hâsıl olmuştur. Bu kısım mülte
zimler münhasıran ellerindeki mazbataların mik
tarına göre aşara tâlibolmuşlardır. 

Bunlar ellerindeki mazbata muhteviyatını 
aşar iltizam etmek ve bu mazbataları depoziti 
göstermek suretiyle aşardan, istifasını ihtiyar 
etmişlerdir. Mahiyeti mesele : Depozito ola
rak, verdikleri senedatm depozito ahkâmı dai
resinde muamelei mahsubiyesinin icrası, yani 
son taksitte mahsubedilmesi zaruri idS. tFakat 
bittetkik anladık ki bunların aşar borcu^ yani 
aşarın yekun miktarı ellerindeki mazbatanın 
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miktarına müsavidir. Bu vaziyet hadis olunca, 
bunların da umum borçlarının kapanması için' 
tamim edilmiş ve muamele bu şekilde yapıl
mıştır. t 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Bir şey, soracağım. 
Pün 28 Kânunuevvelde aldığım telgrafta yine 
aynı bu mesele için ellerindeki hattâ son tak
sit makbuzlarının mahsubedilmemekte olduğu
nu şikâyet ediyorlar. Kendileri beyanatta bu
lunuyorlar ve tafsilât da veriyorlar. Sandık 
makbuzları hattâ mubayaai resmiye verilme
dikten sonra onlara da verilmemiştir. 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN B. (Trabzon) 
— Efendim, tamim yapılmıştır. Umumidir. Ar
zu buyurursanız daireye gelir görürsünüz. Ta
mim umumidir. Her yere yazılmıştır. Eğer 
münhasıran bu sahaya vaktiyle gitmemesinden 
ve telgraf hututunun bozuk olması itibariyle 
l?ir teehhür varsa bunu ayrıca tahkik eder ve 
arz ederim. Fakat sureti umumiyede bu mesele 
tamim edilmiştir. 
, REİS — Efendim, meselenin bu kısmı zan

nederim hallolundu. 
SALİH Ef. (Erzurum) — Hasan Beyefendi 

diyor ki; zahire sahiplerinden alman zahire 
miktarında kendilerine aşar ihale edildiği ve 
kendilerinden depozito alındığını söylüyor. Fa
kat aşar iltizam ettikten sonra da zahiresi alın
mış olan yok mu, efendim? 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN B. (Trabzon) 
— Olur efendim; mâni değildir. 

SALÎH Ef. (Erzurum) — öyle ise mesele 
değişiyor. 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN B.. (Trabzon) 
— Mesele iki kısımdır. 

SALÎH Ef. (Erzurum) — Ne demek istedi
ğimi arz edebildim mi? 

MALİYE VEKÎLÎ HASAN B. (Trabzon) 
— Anladım efendim! Hem ejski mubayaattan 
elinde mazbatası vardır. Hem de elinde stok 
bulunmak itibariyle tekâlifi milliye usuliyle 
vermiş olduğu yüzde kırkın bedeline mukabil 
mazbata vardır. Şu halde; vaziyeti ayırmalıyız. 
»Mültezim olanlar hakkında ahkâm başkadır. 
Mültezim olmıyan erbabı ticaret hakkındaki, 
ahkâm başkadır. MalûmuâMIeri olduğu veçhi
le bM yüzde kırkın mülteiâmkraı aşar borcu
na mahsubun» niçin kaİH#*e*öiîşiz? Tekâlifi 
mil%6-* ki mahiyet itibamyi« tekâlifi har-

133$ p : 2 
biye demektir. - Tekâlifi milliye herkesin ken
di malının yüzde kırkını mazbata mukabi
linde vermeye davet eden bir emir, bir ka
nundur. Halbuki mültezimlerin elinde bulu
nan ayniyatı üşriye Devletin kendi malıdır. 
Devlet kendi malından tekâlifi milliye alıyor 
gibi bir vaziyet almıştır. Mültezim kendi mal 
sahibi değildir. Elindeki emanet olan asarı, 
ayniyatı ki, satıp yüzde kırkım alacak olur
sak nasıl borcunu ödeyecek, vaziyet, peşin 
para ile, mubayaa mahiyetini iktisabetmiş-
tir. Binaenaleyh eğer tüccar hem mültezim 
olduğu halde evvelce de istisna edilmesi na
dir olmak ihtimali vardır. îstisna cihetiyle 
aşar borcuna mahsubedilecek mazbatası bu
lunan adamlar eğer aşar borcu da münhasıran elin
deki mazbatadajn ibaretse demek onun elin
de bedeli tediye edilmek lâzımgelen, o mik* 
tarın yüzde kırkı nispetinde zahire bedeli kal
mış oluyor ki, bunlar da mubayaadır. Muba
yaa olmak itibariyle tediyesi lâzımgelir. Arz 
edebildim mi, efendim? Bir kere tüccarlarla 
mültezimleri tefrik etmek ve mazbatası bulu
nanla mazbatası olmıyanları tefrik çtmek lâ
zımdı?. 

REÎS — Nadir Beyin, istizahına cevap ve
recekler. Takrir evvelce okunmuştu. 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN B. (Trab
zon) —. Nadir Beyefendinin takririndeki, bi
rinci madde, Veznei Umumide muamelâtın 
ikmali için gece adam çalıştırılıyor ve bun
lara yevmiye veriliyor. Bu israftır. Şu vazi
yette maliyenin bu israfatına lüzum yoktur, 
diyorlar. Efendiler, vezne muamelâtının teraküma-
tmı ikmal için bir müddetten beri, yani yakın za
mandan beri, bâzı adamları gece çalıştırmak mec
buriyeti hâsıl olmuştur. Bir kere bu münasebet
le, vezne mevcudunun zaten ihtiyaçtan fazla 
olduğunu ve mevcut memurların boş oturdu
ğundan şikâyette bulunmuşlardır. Yalnız şunu 
hatırlatmak isterim ki : Muvazenei Maliye En
cümeni, zannederim, en ziyade tenkihatı bende
nizin de esasen tasarruf fikrine son derece taraf
tar olmaklığım itibariyle, tabiî muvafakatimle 
Maliye bütçesinde yapmıştır. Yalnız Maliyede 
(1 274) memuru bütçeden çıkarmışsmızdır. Zan
nederim, ki, Muvazenei Maliye Encümeninin 
diğer devairden tenkis ettiği adedi memurinin 
yekûnu, Maliye Vekâletinden çıkarılan memu-
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tinin yekûnuna baliğ değildir. Maliye bütçesi
nin kadrosu tesbit edilirken Maliyede öteden be
ri çalışmış olanların mütalâasiyle bu işler ya
pıldı, kendilerinin şahadetine müracaat ediyo
rum. Bugün veznede ifayı vazife eden memurin 
vezne müdiriyetinin ifa etmek mecburiyetinde 
olduğu vezne muamelâtı nakdiye ve muamelâ
tı hesabiyesinin bitamamiha altından kalkacak 
bir vaziyette midir?1 Değil midir? Bunun ceva
bını arkadaşlarım versin! (Doğru, sadaları) Ba
husus kadroda tesbit edilen memurinden daha 
iki memuriyet henüz münhaldir. Kimseyi tâyin 
etmemisimdir. Muvazenei Maliye Encümeninin 
zaruri görüp kabul ettiği vazaiften Vekâleti Âci-
zanemden şimdilik ikmal edilmiyen, münhal bı
rakılan, tasarruf maksadiyle oraya adam tâyin 
edilmiyen memurinin adedi, merkezdeki memu
rine nispetle, yüzde yirmidir. Bu da sırf tasar
ruf fikriyle yapılmıştır. Bu ihtiyacı tevlideden 
müstacel esbabdan birisi de şu olmuştur efen
dim : Malûmuâlileri olduğu üzere 'memurini mer
keziye Kayseri'ye nakli memuriyet etmişlerdi. 
Bunu tevlideden esbabı da izah etmek zaittir, 
zannederim. Bu meyanda memurini maliye de 
emir almışlar ve Kayseri'ye hareket etmişler
dir. Burada bendeniz üç ay, dört beş memurla 
kaldım. Vekil, bir müdür, muhasebeden bir zat, 
vezneden bir kişi, elhasıl dört beş kişiyle kaldım. 
Bendeniz o zaman levazım memurluğu da yap
tım, mukayyittik de yaptım, müsevvitlik de yap
tım, mübeyyizlik de yaptım. Hiç vazifem olma
dığı halde beş kişi ile çalıştım - ki istanbul'da 
bin kişi ile burada yüz yirmi altı kişi ile çalışan -
bir vekâletin bütün muamelâtının günü gününe 
olması kabil miydi? Heyeti Celilenizin reyine 
arz ediyorum. Bittabi o münasebetle birçok vez
ne muamelâtı da müterakim kaldı. 

Bundan takriben 20 - 25 gün evvel vezne 
kuyudu muamelâtı ne şekilde diye müdiri mesu
lünden, Muhasebei Umumiyeden, Müsteşarlıktan 
istizah ettiğim zaman muamelâtın birçok kısım
larının ikmal edilmediği, yürümediği ve tedahül
de kaldığını söylediler. Bu işin behemehal ikmali 
selâmeti hesabiye ve kuyudiye noktai nazarından 
zaruri bulunduğu kesbi katiyet etmiştir. Yeni
den memur almaktansa, mahdudülmiktar bası 
adamalara - Nâdir Beyin dediği gibi - saati me
sai haricinde ücret vererek, yevmiye vererek, ça
lıştırmayı tecih ettim. Bilmem ^i. bütün bu te-
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| ferrüat ile Heyeti Celileyi yormak lâzım mıdır! 

Şimdiye kadar çalışan adamlara ayrı ayrı verilen 
paranın yekûnu (267) liradır. Ve bu masraf mu
ayyen bir zaman zarfında bu tedahülün arkası 
alınmak şartiyle gösterilen lüzum üzerine yapıl
mıştır ve yakında hitam bulacaktır. Elde cetvel 

I dahi ikmal edilmiştir. Küçük bir zaman zarfm-
1 da dahi yine bunları çalıştırarak (267) ye de 

belki bir miktar daha ilâvesiyle bu tedahülün 
önüne almak ve bu hesabatı selâmeti muamele ile 

I tevafuk edecek bir selde getirmek için buna kaani 
I olarak yaptım efendim. Bunu başka türlü de ya-
I pabilirdim. Verdiğiniz salâhiyet mucibince vez-
1 neye birkaç memur alarak münhallâtı doldurabi-
I lirdim, fakat memur almak, ertesi günü kov-
I mak kolay bir keyfiyet değildir. Bir defa almak 
I kolaydır. Fakat ertesi günü kovamazsm, Maliye-
I ye şu zamanda büyük bir yük yüklemektense 
I mevcut memurlara bu vazifeyi gördürmeyi daha 
1 muvafık gördüm. 

Sualin ikincisi: «Maliye Vekili Hasan Beyin 
I elinde mirî para ile ve gali fiyatlarla alınmış altı 
I reis beygir ve üç aded araba vardır. Bunlara 
I bakacak seyislere ayda (90) lira para veriyor.» 
I Efendiler bendeniz mubayaa şeklinde olarak, yal-
I mz bir araba mubayaa ettim. O da misafirini 
I ecnebiye tahsis ve naklinde istihdam edilmek 

üzere Hariciye Vekâletinin ve Makamı Riyasetin 
I gösterdiği lüzum üzerine bu misafirinin piyasa-
I daki sürücü arabalariyle gezdirilmesinin şeref ve 
I haysiyeti Hükümetle mütenasibolamıyacağı naza-
I rı itibara alınarak, bir güzel araba mubayaa et-
I tik ve biri de malûmdur. Herkes de bilir ve gi-
I der görür. Bunun bedeline bin beş yüz lira ver-
I dim. Bendenizin mubayaa ettiğim budur. 
I HÜSEYİN AVNt B. (Erzurum) - - tstabh 
I amireye mi? 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Devamla) — 
I Heyeti Aliyenizin verdiği karar mucibince vekâ-
I letlere birer araba tahsis buyurmuşsunuz. Ben-
I deniz geldim. Bu muameleyi böyle buldum. Ben-
I deniz kendim ihdas etmedim. Her vekâlete bir 
I araba tahsis buyurmuşlar. Arabayı ve atlarını 
S Hükümet mubayaa ediyor. Yalnız bu sene ve ge-
I çen sene kabul buyurduğunuz tahsisatı mak-
1 tuadan masarifi daimesini vekillerinize yükletti-
I niz. Bunu Heyeti Aliyeniz verdi. On bir aded 
I arabayı tahsis eden bendeniz değilim. Bu vaziyeti 
I idame etmek mecburiyeti vardır. Bu vekilin 
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rükûbuna tahsis edilen arabalar, şehrin sokak- l 
larmm gayet fena olması yüzünden, az bir zaman 
zarfında kırılıyor, parçalanıyor. Güzel bir araba 
altı ay sonra, gayrikabili istimal bir hale gelir.- I 
Bazı vekâletler son zamanda arabalardan sarfı- I 
nazar etmişlerdir. Çünkü verdiğiniz tahsisatı I 
maktuanm kanunen kesilmesi lâzım kısmı tevkif I 
olunduktan sonra, bakıyesiyle bir arabayı adanı- I 
akıllı beslemek, idame etmek, masarifi daimesini I 
temin etmek imkânı hâsıl olmamış ve bâzı vekil- I 
ler şahsan arabaya lüzum kalmamış olduğu be- I 
yaniyle iade etmişlerdir. Maarif Vekili Bey I 
arkadaşımız vekâletinin üçüncü günü rükûbuna 
aidolan arabayı kendisine lüzumu olmadığından I 
dolayı, iade etmiştir. Adliye Vekâleti bir müd- I 
detf'en beri arabasını iade etmiş ve başka bir 
vekâlete verilmiştir. Eskiden alınmış ve hükü- I 
metin malı olduğu halde, bakılmamış ve şurada, 
burada kalmışı ve çürüğe çıkmış birkaç araba ve 
bir iki çift hayvan vardır. Maliye "Vekâleti 
Devletin malı olan her şeyi muhafaza etmek mee- I 
buriyetinde olduğundan bunları topladım. Hay
vanlarını iaşe ettirdim. Kırılmış olan arabaları 
bilmüzayede sattım ve o arabalar da zannederim 
mebus arkadaşlarımızın eline geçmiştir. Uç kırık 
arabayı elimden çıkarttım. Elimde son bir kırık 
araba daha var. Bunu da müzayedeye çıkarttım. I 
Kâfi bedel görmedim. Bu da Hükümet binasının 
altında duruyor. Mevcut hayvanlardan elimde bir 
çift hayvan kalmıştır. (Kâfi sadaları) 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Arkada
şımız Vekil Beyden anlasa, sonra istizaha davet 
etseydi, daha iyi olurdu. (Kâfi sadalan) 

CELÂL NURİ B. (Gelibolu) — Bu gibi 
şeylere cevap vermek zatıâliniz için tenezzüldür. 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) | 
— Efendim bendenize bugün Hazinenizi tevdi 
ve emanet ettiğiniz halde, bu gibi hasis şeylerden 
dolayı, cevap vermeyi bir az ağır görüyorum. 
Ne çare ki suale dâhil olduğu için cevap vermek 
mecburiyetindeyim. 

Hulâsa efendim elimde bir misafirini ecne
biye arabası vardır. Bir de Hariciye Vekâleti
nin bir müddetten beri kırık olan arabasından 
başka araba yoktur. (Kâfi sesleri). 

VEHBİ Ef. (Konya) — İstizah takriridir. 
İki söz söylemekle neresi kâfidir? Rica ederim. 
(Müzakere kâfidir sesleri) j 
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MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) 

— Maatteessüf Heyeti Celileniz bunu kabul et
miştir ve ben Ğc pek müteessirim. Bugün Hazi
nenizi tevdi ettiğiniz bir adamın bir çift kırık 
araba, bir hayvan için huzurunuzda cevap ver
mesini bendeniz de kemali teessürle kabul ettim. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Şereftir 
efendim! 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) 
Sonra efendim Maliye Müsteşarı Zekâi Bey yir
mi beş bin lira avans alarak, İstanbul'a gönde
rilmiş deniyor. (Bunun müzakeresine lüzum yok 
sesleri). Bunu gönderen bendeniz değilim. İstilı-
zaratı Sıhhiye Komisyonu göndermiştir. Esbabı 

lıakkında arzı malûmat edeyim. (Lüzumu yok 
sesleri). Yalnız şunu söyliyeyim ki efendiler 
Zekâi Beye verilen bu para burada bulama
yıp gali fiyatlarla burada mubayaa etmek mec
buriyetinde bulunduğumuz matbuata ait kırta
siyenin alınması için, mutemed olan Zekâi Be
ye verilmiş ve gönderilmiştir. Ve şimdiye kadar 
bendenizin, memurlara verilmiş, alelûsul kanu
nun istilzam ettiği şekilden başka hiçbir avan
sım yoktur. Halbuki diğer devairde bâzı avans
lar mevcuttur. Hâlâ hesapları verilmemiştir. 
Onları da takibediyorum. Bendeniz her halde 
bana tevdi buyurduğunuz umurun ve itimadı
nıza ehil olmaya elimden geldiği kadar çalışmak 
mecburiyetinde olduğumu hissedenlerdenim. 

Bu maddenin içerisinde otomobil mesele
si de var,. efendim bunu da arz edeyim. Başku
mandanlığın cephede iken gösterdiği lüzum üze
rine bu otomobil bulunmadığından, ne yapılıp 
yapılarak, tedarik edilmesini gerek Maliye Ve
kâletine ve gerek Müdaf aai Milliyeye keşide edi
len telgraf üzerine Zekâi Bey marifetiyle değil, 
efendiler İstanbul'da öteden beri devletin mute
medi olan zat vasıtasiyle alınmasına teşebbüs 
edilmiştir. Gönderilmiş bir para vardır. Otomo : 

bilin bendenize taallûku yoktur. Verilen emir 
mucibince, ve mevcut tahsisat mucibince, en 
ucuz olan bir mahalde mubayaasına teşebbüs 
edilmiştir ve Makamı Riyaset içindir. 

Sonra gerek Tekaüt ve gerek Mazuliyet ve 
gerekse Muhassasatı Zâtiye İdaresine mevdu 
olan maaşın evrakını tetkik ve tahsis için bir 
komisyon vardır. Bu komisyon muhtelif vekâlet
lerin memurin müdürlerinden mürekkebelarak 
teşekkül ekmiştir. Âza olan adamlar komisyona 
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hiç gelmediği ve ifayı vazife etmedikleri halde, 
yevmiyelerini alıyorlar, deniyor. 

YAHYA GALÎB B .(Kırşehir) — Gelenlere 
vermiyorsunuz ki, gelmiyenlere veresiniz. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — 
Onu arz edecektim. Gelmişlere hâlâ istihkakları
nın yarısından çoğu verilmemiştir. Ve zannedil
diği gibi bunlar her gün içtima eder değil, haf
tada bir veya iki defa içtima ederler. Mahaza 
ashabı istihkakın hakkı zayi olmasın ve muame
lât teehhüre uğramasın diye ücreti huzur tar
zında birer lira yevmiye verilir efendim. Bu mü
nasebetle tetkik ettim. Komisyona iştirak etme
miş olduğu halde yevmiye alan hiçbir adam yok
tur. 

Sonra efendim beşinci madde; Maliye Vekâ-. 
1 etinin nezdinde memurin ve Levazım Müdürü 
Faik Bey için... 

NAFİZ B. (Canik) — Burada hakkı müda
faası bulunmıyan bir adamı mevzubahsetmek 
ayıptır, isim mevzubahsolmasm! 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN B. (Trabzon) — 
Şunu söylemek isterim ki, odun meselesi de var
dır. Onu da arz edeceğim. Odun meselesi, yalnız 
Maliyenin değil, bütün devairin mahrukatına 
sarf edilmek üzere, biliyorsunuz, bir iki ay ev
vel bir münakaşa açtım. Beş yüz bin kilo odun 
taahhüdetmek istedik. Alelûsul münakaşaya va-
ziyed edildi ve ilân olundu. Nihayet kilosu kırk 
beş paraya istasyonlarda teslim edilmek şartiy-
le, masarifi nakliyesi, istasyon şimendifer ücreti 
Hükümete aidolmak üzere, kırk beş paraya ki
losu ihale edildi. Bu odunun şimendiferle isali 
teehhür etmiş olmak itibariyle, mevsimi şita hu
lul etti. Devairin odun ihtiyacatını temin ede
medik. Mecbur olduk otuz dört bin kuruşluk 
odun mubayaa ettik. Bunu yalnız Maliyeye de
ğil, odun tedarik edemiyen diğer devaire de 
mahrukat olmak üzere, verdik. Levazım müdü
rünün bu sene zarfında mubayaa ettiği malın 
bütün fiyatı bin üç yüz küsur liradır. Efendiler 
odun bedeli de diğer müstacel mubayaatı müte
ferrikada Hükümetin hayvanlarının masarifi de 
bunun içinde dâhildir. Pek teessürle arz ediyo
rum. Ve hiç şüphesiz namuslu bir memur oldu
ğunu tanıdığım ve o surettedir ki, maiyetimde 
istihdamı muhik bulduğum bir memur hakkın
da âdeta hırsızlık yapmış gibi (Hayır sesleri) 
bir suizanria düşülmesi her halde doğru değil
dir. Şüphesiz, bütün bunların nereden çıktığı 
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bendenizce malûm olmuştur. Nadir Beyefendiye 
istirham ederdim. Çok memnun olurdum. Evvel 
bevvel gelip zatı mesele hakkında bir kere beni 
dinlese idi acaba ben kendisini tatmin etmez mi 
idim? Acaba suiistimal mevcut ise lâzımgelen 
muameleyi yapmaz mı idim? istirham ederim 
Nadir Beyefendi bu meseleden haberdar olduğu 
halde, bendeniz neden bu meseleyi söylemek ve 
emretmk lüzumunu hissetmedi? (Kâfi sadaları) 

CELÂLEDDİN ARÎF B. (Erzurum) — Ma
liye Vekilinin mevkiini tahkim için yapmışlar
dır. 

NADİR B. (İsparta) — İnşallah öyle olur. 
MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — 

Velhasıl bu maddelerde samimî olarak, arz edi
yorum. Heyeti Celilenizi saatlerce işgal edecek 
zemini istizah görmemekteyim. Maalesef. Heyeti 
Celilenizin kabul ettiği bir meseledir. En âdi 
bir şey olsa bile, gerek sual tarzında, gerek is
tizah tarzında, vekillerinize tevcihi mesuliyet 
mukaddes bir haktır. Kemâli teessürle bun
lara arzı mutavaat edip cevap veriyorum. Me
sele bundan ibarettir. Şunu da rica edeceğim; 
muamelâtı hasebiyenin Hükümetin bidayeti te
essüsünden beri bütün sarfiyatının kuyudiyle 
beraber tetkikini, tatbikini, teftişini bir he
yete tevdi ettiniz. Ve ben de bu heyetin bir 
an evvel gönderilmesini kemali şükranla rica et
tim. Böyle küçük meseleler için suizan altın
da kalmak doğru bir şey değildir. Bu heyet 
bir an evvel teşrif buyursun, muhtacı tetkik 
görülen ne gibi mesail varsa önüne atayım. 
İcabeden tahkikatı icra buyursunlar, eğer te-
beyyün eden bir şey varsa hakkımda icabatı ka-
nuniyenin süratle icra edilmesine bizzat ben ta
libim efendiler (Bravo, sesleri) 

NADİR B. (İsparta) — Arkadaşlar; bende
niz de Hasan Beyin verdiği şu izahattan mem
nun oldum, inşallah istizahımın aksi sabit ol
sun. Fakat evvelce mutakaddim takririmde 
meA'zuubahsettiğim mesailin delâili sübutiyesi-
ni birer birer gösterdim. Mademki Vekil Bey 
de böyle bir encümen tahkikinin Maliyeye gön
derilmesini temenni ediyor... 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) 
— Maalmemnuniye. 

NADİR B. (Devamla) — Şu halde maksadım 
hâsıl oldu. Her suretle muvafıkız. Yalnız, bu 
takrir münderecaatmdan başka kendilerinden 

— 301^-



1:138 2. 
bâzı şeyler soraeağım (Yeniden istizah ediliyor 
«adaları) 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Nadir 
Beyefendinin soracakları suallere cevap vermek 
için, muahhar olması itibariyle Vekil Bey ha
zırlanmamıştır. Binaenaleyh teşekkül edecek 
heyete vermek suretiyle tahakkuk ettirirsin. 

NADÎR B. (Devamla) — Cevabım sonra ver
sin efendim. 

HÜSEYİN B. (Elâziz) — Nadir Bey muva
fakat ettiler. Gönderilecek Heyete verilsin, o 
vakit maksat hâsıl olur efendim. 

NADÎR B. (Devamla) — îlâve vardır efen
dim. Maliye Veznesinden 10 Teşrinievvel 1337 
tarihinde «1 561 390» kuruş Rus altını olarak, 
Bankı Osmaniye verilmiş ve aynı günde bu pa
rayı almak için, mütaahhitlerden bir zata bir kı
ta çek verilmek suretiyle bu para santimi santi
mine o zata verilmiş; eğer bu para Iâzimüttesvi-
ye bir para ise ne için Maliye veznesinden veril
memiş ve bankaya tevdi edildiği gün tekrar ne 
için mütaahhide verilmiştir? 

CELÂLEDDÎN ARÎF B. (Erzurum) — Za-
tıâliniz ne tahmin buyuruyorsunuz? 

NADlR B. (Devamla) — Bendeniz bundaki 
sebebi vezneden böyle kümeli bir para çıktığını 
göstermemek maksadından olduğuna hükmediyo
rum. Çünkü elinde ita emirleri mevcut birçok 
mütaahhitler var. Onlara verilmiyerek, oraya 
hasredilmesi, yani bir adama tevdi edilmesinde
ki mâna nedir? Bendenizin verdiğim mâna budur. 
Yine altı Teşrinievvelde yirmi boş milyon kuruş
luk, Rus altını bankaya verilmiş, bu pa
radan üsttarafı varakayi nakdiye olarak, 
altı milyon kuruşa biliblâğ, yine bankadan 
bir zata verilmiştir. Eğer bu paralar lâzimüttes-
viye bir borç ise Hazinede matlubu olan ve elle
rinde ita emirleri bulunan birçok adamlar mev
cut idi. Binaenaleyh Hazinenin mevcudu alacak 
sahiplerine bir nispeti mütesaviyede verilmesi 
lâzımgelirdi. Bunun böyle olmaması hem Hazine
nin itibarını kesreder, hem de birçok suiistima-
lâta sebebiyet verir. 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN B. (Trabzon) — 
Mütaahhitlerin isimlerini biliyor musunuz? 

NADÎR B. (Devamla) — Hayır! Malûmâli-
niz arkadaşlar vekiller Hükümet namına doğru
dan doğruya bu Meclisten karar ve mezuniyet al
madıkça, zannediyorum ki, hiçbir taraftan istik-
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razatta bulunamazlar. Maliye Vekili Hazretleri 

, bilmem ne gibi salâhiyete müsteniden Bankı Os-
maniden bâzı merhunat mukabilinde iki yüz bin 
lira istikraz etmiştir. (Avans mı, istikraz mı?, Se
daları) Bundan Meclisi Alinin haberi olmasa ge
rektir efendim. (Avanstır o, sesleri) yüzde do
kuz faiz ile almıştır. 

YUSUF ZÎYA B. (Bitlis) — Keski varsa 
bir daha alsa... 

NADÎR B. (Devamla) — Rusya'dan ne ka
dar altın gelmiş? Bunun miktarı nedir? Ve 
bunların ne kadarı ne miktarda ve kaç ku
ruş bedelle sarf edilmiştir? Bunun bir hesa
bı sahihi yoktur. 

SALÎH Ef. (Erzurum) — Maliye Vekili
ne söyle daha iki yüz milyon lirayı yüzde do
kuz faiz ile alsın. 

NADÎR B. (Devamla) — Şimdiki halde 
bendenizin aldığım malûmat bundan ibaret
tir. Mesele sırf maliyeye mütaallik. Bu ise 
Hükümetin ruhu demektir. Bunun tetkik mün-
dereeatım Heyeti Celileniz daha iyi bilir. 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN B. (Trab
zon) — Efendim, Nadir Beyefendi arkadaşımız 
bir milyon küsur kuruşun vezneden altın 
olarak bankaya teslim edildiğini ve sonra 
bu mütaahhide altın olarak, bunun verildiği
ni söylediler. On beş bin altı yüz on üç liralık 
mesele hakkında malûmatım yok. Tahkik 
edeceğim. Fakat diğer altı Teşrinievvel tarihi 
ile bankaya gönderilen yirmi beş milyon ku
ruşluk altın para efendiler, artık mahremi
yetine lüzum yok söyliyeceğim; Çünkü bir sır 
değil, bir muamelei resmiyedir. Müstacel ve 
mühim miktarda cepane, top mubayaası için 
Müdafaai Milliye emrine beş yüz bin lira ya
tırılması lâzımgelmiştir. Bunun iki yüz elli 
bin lirası Rus altını olarak elimizdeki mev
cuttan vermişsizdir. Aynı günde bankaya ya
tırılan para elli milyon kuruşluktur. (Alkış
lar) ve bu Müdafaai Milliye Vekâletinin emrin
dedir. 

İstikraz meselesi diyorlar :#Bendeniz ta
mamen Nadir Beyin, fikrindeyim. Eğer Hükü
met bir istikraz akdetmek isterse elinde bir 
kanun lâyihasiyle, Heyeti Celilenize gelip o ka
nunu kabul ettirdikten sonra istikraz yapmak 
mecburiyetindedir. Fakat Nadir Beyefendi unu
tuyorlar ki; Hükümet öteden beri kendi san-
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dukkârlığım ifa eden Osmanlı Bankasiyle ı 
avans mahiyetinde miktarı muayyen bir mu
kavelesi vardı ve onun için bütejesine (Aeiyo 
farkı) ve faiz diye bir para koymuşlar ve 
bu parayı da Heyeti Celileniz kabul etmiştir, 
tasdii etmiştir. Sonra bakiye kalacak borcu
muzun veyahut muayyen bir husus için cüzi 
bir zaman zarfında bedeli kapatılmak üzere 
yapacağımız bir avans muamelesinin faizlerini 
kapatmak için bütçemde tahsisat vardır ve 
Heyeti Celilenizin tasdikine iktiran etmiştir. 
Bu müteamel bir muameledir. Her avans için 
ayrıca bir muamele, bir istikraz kanunu yapıl
maz efendiler. (Kâfi sesleri) Sonra «Rusya'dan 
ne kadar altın gelmiş? Ne miktarını ne fiyatla 
meydanı tedavüle çıkarmış?» buyuruyorlar. 
Bunları Heyeti Celileniz huzurunda evvelce ce
reyan eden bir müzakerede bir istizah dolayı-
siyle, tamamiyle arz etmiştim. Arzu buyurur
sanız yine evrakımı alıp getireyim. (Hayır so
daları) 

REİS — Müzakerenin kifayetine dair takrir
ler vardır. (Kâfi, kâfi sesleri) 

2. — ÎCRA VEKİLLERİ MUAMELÂTI 

1. .— İstizah neticesi Maliye Vekili Hcûsmv 
Beye beyant itimadolunması 

Riyeseti Celileye 
Her iki istizah hakkında Maliye Vekili Ha

san Beyefendinin verdiği izahat gayet muhik ve 
kâfi olduğundan kendisine beyanı itimat ile 
ruznameye geçilmesini teklif ederim. 

2 Kâinunuevvel 1338 
Lâzistan 

Osman Nuri 
Riyeseti Celileye 

Maliye Vekili Hasan Beyefendinin verdiği j 
izahat kâfidir. Ruznameye geçilmesini teklif j 
ederim. Karesi 

H. Basri I 
Riyeseti Celileye 

Mesele tenevvür etti. Müstelzimi iskat bir j 
hareketi olmadığı anlaşılan Maliye Vekili Hasan 
Beye beyanı itimat edilmesini ve Ruzriamei ıııü-
zakerata geçilmesini teklif ederim. 

2 Kânunusani 1338 
İzmit Mebusu 

Hanıdi 
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REİS — Trabzon Mebusu Recai Beyin, Ce

belibereket Mebusu İhsan Beyin takrirleri de 
aynı mealdedir. Maliye Vekiline beyanı itimat 
edilmesini teklif ediyorlar. 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) — Reis Bey ben
denizin takriri başka bir noktayı da ihtiva edi
yor. 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Nadir Beyin takririnin 

Sarfiyatı Tetkika Memur Heyete tevdi ile Maliye 
Vekiline beyanı itimadolunmasını teklif eylerim. 

2 Kânunu sani 1337 
Bitlis 

Yusuf Ziya 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) — Esasen Meclisin 
bir Tetkik Heyeti vardır efendim. 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) 
— Efendim ben de o heyetin gelmesini arz ediyo 
rum. Ve hattâ tacilini talebediyorum. 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) — Yalnız bu me
sele için, o heyete tevdi buyurduğunuz vazaiften 
istifade ederek, o tahkikat arasında bunu da 
yapmış olur efendim. 

REİS — Takrirlerin hangisini kabul ediyor
sunuz Hasan Beyefendi. 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim tekmil tak
rirler aynen okunsun da ondan sonra Vekil in-
tihabetsin. 

TAHSİN B. (Aydın) — Bir noktasına ce
vap vermediler. Bunu da tahkik edeceğim diyor. 
(Müzakere kâfi sesleri). 

(Bitlis Mebusu Yusuf Ziya Beyin takriri 
tekrar okundu.) 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) 
— Mukayyet itimat olmaz efendim. Ya ben mu
temedim veya değilim. Osman Beyin takririni 
tercih ediyorum. 

REİS — Osman Beyin takriri veçhile Hasan 
Beye itimadedilip ruznameye geçilmesini kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın! Ekseriyetle 
beyanı itimadedildi. 

Beş dakika teneffüs. 

(Saat 3,45 sonrada Celse tatil edildi.) 
Ekseriyet olmadığından üçüncü celse açıl

mamıştır. 

(Yüz otuz dokuzuncu içtima hafidir.) 



T. BM. M. Matbaası 


