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B İ R İ N C İ  C E L S E
Bed’i Müzakerat; saat : 1,10 

REİS — Birinci Reisvekili Hüseyin Avni Beyefendi 

KÂTİPLER : Ziya Hurşid Bey (Lâzistan), Hakka Bey (Van)

REİS — Efendim, ekseriyet hâsıl olmuştur. 
Celseyi açıyorum. Zaptı sabık hulâsası okuna
caktır.

1. — ZAPTI SABIK HÜLASASI

Birinci Celse

Birinci Reisvekili Hüseyin Avni Beyefendi
nin tahtı Riyasetlerinde bilinikat zaptı: sabık hu
lâsası kıraat ve aynen kabul olundu. Tıp Fakül
tesinden neşet edecek efendilerin sureti istihda
mına dair lâyihai kanuniye Sıhhiye Encümenine, 
21 Kânunusani 1338 tarihli Tecili Takibat Ka
nununu muaddil lâyihai kanuniye ile Kırşehir 
hapsaııesinde mahpus Hayrullah ile Yahyaoğlu 
A li’nin aflarına dair lâyihai kanuniye Adliye 

 Encümenine, Yozgad Mebusu Bahrî Beyin Tev- 
fik Efendi ailesine maaş tahsisine dair teklifi 
kanunisiyle Besim Atalay Beyin Harekâtı Milli- 
yenin başlangıcından beri ifayı hüsnühizmet eden 
zevata istiklâl Madalyası itasına dair teklifi ka
nunisi Lâyiha Encümenine, Koçgiri hâdisesine 
iştirakinden dolayı mahkûm olan Mustafapaşa- 
zade Haydar Bey ile Ali hakkındaki Adliye Ve
kâleti tezkereleri Adliye Encümenine havale 
edildi. Şube ve Encümen intihabatına dair tez
kereler okundu. Antalya, Mebusu Rasih Efendi
nin nüfus tezkerelerinin tebdiline dair temenni 
takriri Dahiliye Vekâletine gönderildi. Hâkimi
yeti Milliyenin Mecliste istikrarı münasebetiyle 
mevrut telgraflara cevap verilmesi tensibedildi. 
içtimaa saat yarımda mübaşeret edilmesine dair 

  Muş Mebusu Hamdi Beyin takriri ruznameye 
alınarak müzakere ve kabul olundu. İstanbul 
memurin ahvaline dair Ömer Lûtfi Beyin sual 
takririne icra Vekilleri Reisi Rauf Bey tarafın
dan cevap ita ve bu meselenin ruznameye alına
rak müzakeresi karargir oldu. Üstadı muhterem 
Abdürahman Şeref Beyefendiye beyanı hoşâme-

di edildi. Encümenlerden mevrut mazbatalar 
ruznameye alındı ve Celsei hafiyeye geçildi.

(İkinci Celse hafidir.)

Üçüncü Celse

Hüseyin Avni Beyefendinin tahtı Riyasetle
rinde bilinikat İstanbul Memurini hakknıdaki 
Heyeti Vekilinin teklifi kıraat ve müzakere olu 
narak ekseriyeti azîme ile beyanname tarzında 
neşrine karar verildi. Mülâzımısani Haşan Efen
dinin maaş muamelesine dair Kavanini Maliye 
Encümeninin tefsir mazbatası ruznameye alına
rak Pazartesi günü saat varımda içtima olunmak 
üzere C elseye nihayet verildi.

9. — SUALLER

1. — Bavezid Mebusu Şevket Beyin, kendisin ı 
soyan eşkıya hakkında sual takriri Dahiliye Ve 
kâletine,

2. — Bolu Mebusu Tunalı Hilmi Beyin, İs
tanbul’daki sansür hakkında sual takriri Hari 
cive Vekâletine,

3. — Kângırı Mebusu Neşet Beyin, İstanbul 
vaziyeti hakkında,

4. — Yozgad Mebusu Feyyaz Âli Beyin, İs 
tanbul vaziyeti hakkında sual takrirleri Heyeti 
Vekile Riyasetine,

5. — İzmit Mebusu Sırrı Beyin, Tifüsteki 
Heyeti Sefaret halikındaki sual takriri Hariciye 
Vekâletine tebliğ edilmiştir.

Birinci Reisvekili Kâtip Kâtip
Hüseyin Avni  Ziya Hurşid  H akkı

R E İ S — Efendim! Zaptı sabık hakkında bir 
mütalâa var mı? (Hayır sesleri) Zaptı sabık hu 
lâsasını aynen kabul edenler lütfen ellerini kal 
dırsın. Kabul edilmiştir efendim.

OSMAN BEY (Lâzistan) — Reis Bey; bendeniz 
memurinin azil ve nasbi ve idareten tebdili hak-
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kındaki usulü esaslı bir surette tesbit etmek 
üzere bir teklifi kanuni vermiştim. Bu teklifi 
kanuniyi vereli, zannederim, sekiz ay oldu. Bu 
hususta Dahiliye Encümeninde daha başka bir 
teklif vardı. Onunla birlikte müzakere edilmek 
üzere Encümene havale edilmişti. Halbuki o gün 
den beri bugüne kadar hiçbir netice çıkmadı 
Binaenaleyh Nizamnamei Dahilînin bahşettiği 
salâhiyete istinaden o teklifimin ruznameye alın
masını talebediyorum ve Heyeti Celilenin de bil
hassa Teşkilâtı idareyi tesbit ve takdir etmek 
üzere düşünmeye başladığı şu sırada kabul bu
yurursanız müstaceliyetle müzakeresini de teklif 
ediyorum. Teklifimi Lütfen reye koyun.

SÜLEYMAN SIR R I BEY (Yozgad) — Osman 
Beyin teklifinin bir ayını da Edirne Mebusu 
Şeref Bey tarafından verilmişti. Encümende 
müzakere edilirken bu lâyihayı Dahiliye Vekâ 
leti aldı. Vekâlet Encümen müdiranında derdesti 
müzakeredir. Makamı Riyaset Vekâletin bu 
hususta nazarı dikkatini celbetsin ve bu bapta 
bir tezkere yazsın.

OSMAN BEY (Lâzistan) — Bu ister dâhiliye
de olsun, isterse Fizanda olsun buraya getirtil
mek mecburidir.

R E İS  — Bu meselenin vekâletten celbi için 
tezkere yazılacak efendim. Sonra Nizamnamei 
Dahilînin sarahati veçhile de ruznameye alırız.

OSMAN BEY (Lâzistan) — Müstaceliyet tek
lif ediyorum.

R E İS  — O zaman nazarı dikkate alırız.

3. — LÂYİHALAR

1, —  İstanbul’a ithal edilecek unlar ile hubu
battan alınacak Gümrük Resmi hakkında kanun 
lâyihası

R E İS  — İstanbul’a ithal olunacak unlar ile 
hububattan alınacak Resim hakkında Heyeti Ve
kileden mevrut lâyihai kanuniye var. Kavanin 
ve Müvazenei Maliye encümenlerine havale edi
yoruz.

2. —  İstanbul ve mülhakatında tahakkuk etti
rilmiş olan Müsakkafat, Temettü ve Temaşa ver
gilerine dair kanun lâyihası

R Eİ S — İstanbul ve mülhakatında tahakkuk 
ettirilmiş olan Müsakkafat, Temettü ve Temaşa 
vergilerine dair Heyeti Vekileden mevrut, lâyihai

kanuniye var. Kavanin ve Müvazenei Maliye en
cümenlerine....

3. İskân hakkındaki nizamat ve talimata 
muhalif hareket eden muhacirlerden mâ’füviyatın 
ilgasına dair kanun lâyihası

R E İS — İskân hakkındaki nizamat ve tali
mata muhalefet eden muhacirlerden mâ’füviyatın 
ilgasına dair Heyeti Vekileden mevrut lâyihai 
kanuniyeyi Muaveneti içtimaiye Encümenine ha
vale ediyoruz.

4. —  Kanunu Cezayı Askerîde münderic 
(Düşman karşısında) tâbirinin tesbitine dair ka
nun lâyihası

R E İ S — Kanunu Cezayı Askerîde münderiç 
(Düşman karşısında) tâbirinin tesbitine dair He
yeti Vekileden mevrut lâyihai kanuniyeyi Mü
dafaa! Milliye ve Adliye encümenlerine gönderi
yoruz.

5. —  Mahalli âhara nakledilen eşhasın emvali 
metrûkesine dair kanun lâyihası

REİ S — Mahalli âhara nakledilen eşhasın em
vali metrûkesine dair Heyeti Vekileden mevrut 
lâyihai kanuniye var. Kavanin ve Muvazenei Ma
liye encümenlerine havale ediyoruz.

4. — TEZKERELER

/. —  Türk - Rus Ticaret ve Konsolosluk mu
ahedeleri akdine, memur Heyete Nafıa Vekili 
Feyzi Beyin tâyin edildiğine dair icra Vekilleri 
Heyeti Riyaseti tezkeresi

R E İS  — Türk - Rus Ticaret Konsolosluk mu
ahedeleri akdine memur Heyete Nafıa Vekili 
Feyzi Beyin tâyin kılındığına dâir icra Vekilleri 
Riyaseti tezkeresi var okunacak :

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine
2 9 .V III .1338  tarih ve 1793 Karar 6/1376 

kayıt numaralı tezkereye zeyildir :

Türk - Rus Ticaret ve Konsolosluk muahede
leri akdine memur Türk Heyeti Murahhasası 
Reisi Trabzon Mebusu Haşan Hüsnü Beyefendi
nin sulh konferansına murahhas olarak azimeti 
hasebiyle müşarünileyhin yerine Nafıa Vekili ve 
iktisat Vekâleti »Vekili Feyzi Beyefendinin tâyi
ninin icra Vekilleri Heyetinin 7 . X I . 1338 ta

TBMM KÜTÜPHANESİ



İ  : 137 13.11.1338 C : 1
rihli içtimaında takarrür ettiği mâruzdur efen
dim.

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İcra Vekilleri Heyeti Reisi 

Hüseyin Rauf

SALAHADDİN BEY (Mersin) — Heyeti Ve
kile Reisi Beyefendiden şifahi bir sualde bulun
mak isterdim.

REİS — Buna dair mi?
SALAHADDİN B. — Evet efendim.
R E İS  — Heyeti Vekile Reisi Bey, maalesef 

yok...
S IR R I BEY (İzmit) — Balkan İttihadına dair 

Heyeti Vekile Riyasetinden bir sual takririm var
dı. Henüz cevabı gelmedi.

R E İS  — Takibederiz.
MAZHAR MÜFİD BEY (Hakkâri) — Bende

nizin de on gün evvel verdiğim Maliye Vekâle
tinden bir sual takririm vardı. Malûmuâliniz sual 
takrirleri hâdisat üzerinedir. Sual takririme bâ- 
is olan hâdise; ehemmiyetini kaybediyor. Biz 
hâlâ cevap alamadık.

MEHMED ŞÜKRÜ BEY (Karalıisarı Sahib) — 
Üç ay evvel Maliye Vekâletinden bir istizah tak
ririm vardı. Maalesef hâlâ uyuyor.

R E İS  — Bunları tekidederiz efendim.

2. —  Buhara Sovyet Cumhuriyet inci en mevrut 
zafer tebriknamesinin takdim edildiğine dair Ha
riciye Vekâleti tezkeresi

R E İS  — Efendim! Buhara Sovyet Cumhuri
yetinden mevrut tebrikname var, Hariciye Vekâ
letinden bir tezkere ile geliyor.

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine
Kahraman ordumuzun muzafferiveti münase

betiyle Riyaseti Celilel erine hitaben beyanı tebri- 
kâtı havi olarak Buhara Hükümetiyle 9 nen Fer- 
gaııa Sovyet Kongresi tarafından keşide edilen 
telgraf nameler sureti mütercemesi lef fen takdim 
kılınmıştır efendim.

Hariciye Vekâleti Vekili 
Hüseyin Rauf

Suret :
Cihan sermayedarlarının boyunduruğundan 

kurtularak onlara karşı iki senedir müsellâhan 
müdafaa! nefscden Buhara Sovyetleri Serbest 
Cumhuriyeti Türkiye’nin mukadderatını ve ma- 
talibi meşrııasmı tâyin ve takrir eden muzafferi-

yeti tarihiyeden dolayı Kahraman Türk Ordusu 
nu bütün kalbiyle tebrik eder.

Buhara Hükümeti ve halkı tarafınızdan ih
raz edilen parlak muzafferiyet münasebetiyle 
talebe ve ulemanın ve idare memurlarının iştirak 
eylediği bir mitinkte Türkiye ile... Meserretkâra- 
nelerini izhar ederek 12 Teşrinievvel tarihinde 
bir mutantan şenlik tertibeylemişlerdir. Vatan
larının istihlâsı millîsi yolundaki mücadelede 
kahramanane suretde terki hayat eden şüheda
nın istirahatı ruhu için camide hatmişerif tilâ
vet olunmuştur. Buhara halkı muzafferiyeti ka
fiyeyi ve İstanbul ile Edirne’nin iadesini hara
retle arzu eder. Yaşasın Kahraman Türk Ordu
su ve muzafferiyetleri; Türk Ordusu ile tezlil ve 
mağlûbedilen sermayedarlara lanet...
Buhara Sovyet Cumhuriyeti

Halk Komiserleri Reisi Tezahürat Reisi 
Alâko Cavef Mazhar Burhan

Suret :
Baid Fergananın Hokand livası Sovyetleri 9 

ncu Kongresi Hür Türk halkına biraderane te- 
menniyatını gönderir ve Yunanistan’ın şahsmda ec
nebi emparvalistler üzerine ihraz eylediği şerefli 
muzafferiyetten dolayı kendisini tebrik eder. Em
peryalistler üzerine seri ve katî bir muzafferiyet 
ihrazı arzusunda sizinle müttahidolan Fergana’- 
nın işçileri, Dihkan ve Kızıl askerleri âtideki mü- 
cadelâtınızda muvaffakiyetler temenniyatını size 
iblâğ ederler.

R EİS — Efendim müsaade buyurulursa Di
vanı Riyaset lâzımgelen cevabı verir.

SALÂHADDİN BEY (Mersin) — Bu içtima 
Fergana’da mı olmuş?.

6. — MUHTELİF EVRAK

1. —  Muhtelif mahallerden mevrut tebrikna- 
meler

REİS — Efendim tebriknameler var, mevrut... 
Listesi okunacak.

Cebelibereket Belediye Riyasetinden, Lice 
Müftü ve Müdafaai Hukuk Cemiyeti ve Beledi
ye Riyasetinden, Bostancı Heyeti İhtiyariyesin- 
den, Erzincan Belediye Riyasetinden, Mahmud 
Bey Matbaası sahibi Hakkı Bey tarafından, Bey
şehir Belediye ve Müdafaai Hukuk Riyasetinden; 
Menteşe Mutasarrıflığı ile Belediye ve Müdafaai 
Hukuk riyasetlerinden, Terme Kaymakamlığı ile
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Belediye ve Müdafaai Hukuk riyasetl e rinden, 
Eruh Kaymakamlığı ile Müdafaai Hukuk ve Be
lediye riyasetlerinden, Diyarbekir Valisinden, 
Tarsus’ta Şeyh Sünisi Efendi Hazretleri tara
fından, Uluborlu Müdafaai Hukuk ve Belediye 
riyasetlerinden, Görele ahalisinden Şile Müftü 
ve Belediye Kiyasetinden, Urtepe Müftü ve Be
lediye Riyasetinden, Ispartalı zade. Gıvas E fen
di tarafından, Zile Belediye Riyasetinden, Zile 
Müdafaai Hukuk Riyasetinden, Tavşanlı Kay
makamlığı ile Müftü ve Belediye Riyasetinden, 
Bursa ahalisi namına Mebus Servet Efendi ta
rafından, Milas Müftü ve Belediye Riyasetin
den, Kadıköy’ünde Sultani Mektebi Fransızca 
Muallimi Hüseyin Zeki Bey tarafından, Muş 
Belediye Riyasetinden, Konya Ereğlisi Müda
faai Hukuk Riyasetinden, Divarbekir Müdafaai 
Hukuk ve Belediye riyasetlerinden, Kütahya 
ahalisi namına , Belediye âza ve memurininden, 
Bandırma Kaymakamlığıyla Belediye ve Müda
faai Hukuk Riyasetinden, Müsavimi Belediye 
Riyasetinden, Silvan ^iüdafaai Hukuk ve Bele
diye Riyasetinden.

5. — TAKRİRLER

1. —  Kütahya Mebusu Cemil Beyin, Berga
ma’ya tâbi Kınık nahiyesi halkının teşekkürna- 
mesinin takdim edildiğine dair takriri

R E İS  — Efendim, Kütahya Mebusu Cemil 
Beyin tavassutiyle de bir tebrikname vardır, Ce
mil Beyin bu babtaki takririni de okuyoruz.

Riyaseti Celi leye
Yirmi bin nüfusu havi ve Bergama kazası dâ

hilinde kâin Kınık nahiyesi Belediye' Riyasetin
den aldığım bir kıta tebriknamede üç buçuk se
neden beri Yunan mezalimi altında inliyen. mu
hitlerinin sair akşamı meşgulci vatanla halâskâr 
Büyük Millet Meclisinin lâyetzelzel azmi ve hiç  
yoktan meydana getirdiği muzaffer ve kahraman 
orduları sayesinde kurtularak naili refah ve 
saadet oldukları bütün nahiye halkı namına be
yan olunmakta ve bu vesile ile muhterem Heyeti 
Celilere ve Başkumandan Gazi Paşa Hazretle
riyle ordularımızın bütün kumanda heyetine ve 
fedakâr zâbitanına ve aslan mehmedciklerimize 
pek derin bir samimiyetle arzı şükran edilmek
tedir. Yatanı aslim olan nahiyei mezkûre hal
kının şu ülvi ihtısasatını Heyeti Celbenize arza

vesatat etmekle kesbi şeref ve mubaha! eylerim 
efendim.

Kütahya
Cemil

REİS — Efendim, müsaadenizle bunlara da 
icabede n  cevapları Divanı Riyaset versin, (Mu
vafık, sesleri) Efendim, Memurin Muhakemat 
Heyetim' âza intihabına dair tezkereler var. Ma- 
lumuâliniz bu hususda şubelerden namzet göste
rilmesi için bir kararınız vardır. Şubelerden 
rica ederiz, namzetlerini göstersinler.

2. - ÂZAYI KİRAM MUAMELÂT I

/. —  Memurin Muhakemat Tetkik Encümeni
nin istif imam esi

REİS — Efendim! Memurin Muhakemat 
Tetkik Encümeni Heyetinin istifanamesi vardır. 
O, okunacak :

B. M. M. Riyaseti Celilesine
Memurin hakkındaki tahkikat m tetkikine 

tefrik olunan encümen duşu tahammülüne tev
di edilen vazifeyi bir nispeti kâfiyede ifa ede
mem esinden tabiatiyle müteessirdir. B ir taraf
tan Meclisi Âlinin içtim atarında kazır buluna
bilmek ve b u vazifei asliyesini takibedebilmek 
zarureti katiyesinde bulun urken, diğer taraftan, 
belli b aşlı müstakilen günün ekser saatini bel - 
edecek kadar kesir olan meşagili tetkikıyei ic
raya tahsis edilen müddeti mesai; gerek mev
cut ve gerek her gün bir nispeti mütezayidede 
vürudeden  işleri rüyete kâfi geİçmemektedir. 
Mincihetin bu mahdudiyet zamana inzimam 
eden rüfekanın -mezuniyeti tabiîyelerini istimal 
ederek infikâkleri ve yerlerine intibahedilecek 
zevatın emri intihabının da bir zaman meselesi 
teşkil etmesi içtimaatta nisabı müzakereyi temin 
edememesi de vazaifi mevduanın matlup 
derecede intacını İşkâl etmektedir. Bu ittırat - 
sizlik ise bu encümenden matlup mesai: ite ka
bilitelif olamıyacağı ve binnettice birçok erbabı 
mesalihin senelerce sürünmesine sebebi müsta
kil bulunacağı ise bîiçtibahtır. Hiç şüphesizdir 
ki, encümenin maksadı teşkili teshili maslahat 
noktai mizandır. Fakat emri tatbik itikadı
n ızca bu nazariye ile tevafuk, etmemekte ve 
teshil ve tesri yerine imha] ve tavik kaim ol
maktadır. Her hangi bir ferdin olursa olsun bis- 
semendi adalet olmasının sürati ifası Meclisi
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Âlinin m s  gayelerincîeaı başlıcasını teşkil et- 
mek te iken encümenin bu vaziyeti hazırası bu 
makasıdı ulviyeyi kemahiye hakkıha temin edemi- 
yeceği ledettecrübe sabit olmaktadır. Hatayı 
nazarisi yine encümeni âliniz âzasınca tahakkuk 
ve kanaat edilen bu meselede ısrarı, muvafıkı 
nefis ve maslahat görememektedir.

Encümeni âliniz bu dairenin vazaifi kesiresi
nin her halde muvazzaf bir heyet tarafından 
rüyet ve temniyetinin. bir emri zarurî, olduğu 
kanaatini kabul etmiş olduğundan bu itikadına 
tebaiyetle vazifei mezkûreden affını Heyeti Ce- 
lileden is tirham eder.
Memurin Mühakemat 

Tetkik Encümeni Reisi Âza
İçel Kar ahisarı Şarki Mebusu

Haydar Lûtfi Mustafa
Âza Âza

Genç Mebusu Erzincan Mebusu
Fikrî Faik Tevfik

Âza, Âza
Yan Mebusu Batımı Mebusu

Hakkı Edip
Âza 

Mezun

R EİS — Efendim müsaadenizle bunun usulü 
müzakeresine dair mâruzâtım vat* : Heyet, .mev
cut bir kanun hükümleri İfa edilmediğinden bah
sederek istifa etmiştir. Bunu ruznameye ala
lım, müzakeresine geçelim, (Doğru sesleri) Mec
lisin doğrudan doğruya dahilî vazaifine ait bu 
meselenin ruznamede müzâkeresi lâzımgelecek. 
Ruznameye alınmasını kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. Ruznameye aldık.

MÜFİD EFENDİ (Kırşehir) — Bendeniz bugün 
müzakeresini teklif ediyorum.

OPERATÖR EMİN BEY (Bursa) — Efendim 
evvelce muvazzaf bir Şûrayı Devlet, muvakkat 
bir Şûrayı Devlet Heyeti teşkili hakkında bir 
teklifi kanuni vardı ve Lâyiha Encümeni tas- 
vibetmişti; Fakat, bunu vakti âhara talik et
mek lüzumunu da serd etmişti. Binaenaleyh 
böyle bir teklifi kanuni vardı. Bu sefer encü
men de buna kanaat etmiş ve kanaatini Heye
ti Muhteremeye arz ediyor. Onun için o tak
riri ruznameye alır ve onun üzerine müzakere 
eereyan edeme, zannederim, işi teshil etmiş olu
ru z. (Tevhiden, sesleri)

MÜFİD EFENDİ (Kırşehir) — Bugün müzakere

sini teklif ediyorum, ehemmiyetlidir. Çünkü 
işler muattal, kalacak.

RAGIB BEY (Kütahya) — Efendim, istirdad- 
olunan yerlere mütaallik kavanin müzakere 
edilecekti.

REİS — Ruznamemiz kararı âlilerine ikti
ran etmişti. Ragıb Beyin buyurdukları gibi 
Meııhubat komisyonlarına ve diğerlerine ait iki 
yüz küsür muamele vardır, bu mesele de bugün 
Heyeti Celileniıı karariyle ruznameye alınmış
tır. Müfid Efendi Hazretleri de bugünkü ruz
nameye ithalini teklif ediyorlar. (Hayır, sada
ları)

MÜFİD EFENDİ (Kırşehir) — Bu mesele arka
daşlarımızın elde mevcudolan kanunun tatbik 
edilememesinden dolayı istifası meselesidir. İs
tifa için de söz söylemeye lüzum yoktur. ‘Fa
kat bu bapta müzakereye başlanıncaya kadar 
ellerindeki mevcut bulunan işi neticelendirmek 
lâzımdır. - Buyurdukları gibi - Mevkuflu me- 
vad yüzüstü kalacaktır. Bundan dolayı şu ka
nunun -neticesine kadar vazifeye devanı etme
lerini rica ediyorum. Devanı etsinler do halle
delim.

REİS — Yalnız şurasını arz edeyim ki, ruz
nameye alınacak lâyihai kanuniye mevcut de
ğildir.

OPERATÖR EMİN B. — Mevcuttur efen
dim. Bendeniz takdim etmiştim.

R EİS — Zatıâlinizin teklifi ret mahiyetinde 
midir, nedir?

OPERATÖR EMİN B. — Hayır ret mahi
yetinde değildir, tasvibedil.miş ve fakat zama
nı âhara talik edilmiştir.

R EİS — Onun mahiyetini henüz bilemiyo
ruz. Tetkik etmek lâzımdır.

OPERATÖR E MİN B. — Dahiliye Encüme
nim havale buyurunuz da Lâyiha Encümenin
den gelen bu lâyiha Dahiliye Encümenine gi
der ve tetkik olunur.

FEYYAZ ÂLİ BEY (Yozgad) — Bir heyetin 
istifası bu kanunun feshini icabetmez, belki 
Meclis başka bir heyet intihabedecektir. Onun 
iciıı evvelki heyet devanı etsin. Bu da ruzna
meye alınsın, sırası gelince müzakere olunur.

R EİS — Efendim, bugünkü mesele arkadaş
larımızın istifası meselesidir, İstifalarda reye 
koymaya lüzum yoktur. Kendileri istifa etmiş
tir. Başka bir şekil düşünülecekse ona göre
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ruznameye konmalıdır. Bunda ruznameye alına
cak bir esbap yoktur, yalnız kendilerinin bir es
babı mucibesi vardır.

İSMAİL ŞÜKRÜ EFENDİ (Karahisarı Sahib) — 
Müsaade buyurulur mu? İstifa, üzerine bir şey 
arz edeceğim. Malûm, bizde bir usul vardır. 
B ir Vekil istifa ederse onun yerine diğeri intihab- 
edilinceye kadar Vekili sabık idare eder. B ir 
encümen istifa ediyor, kanunen mesele hallolu
nup onları istihlâf edecek bir makam veya He
yet intihabedilinceye kadar aynı Heyetin yine 
vazifesiyle iştigal etmesi lâzımgelir.

R E İS  — Efendim, arkadaşlarımızdan İsmail 
Şükrü Efendi Hazretleri buyuruyorlar ki; yeni 
encümen intihabedilinceye kadar eski heyet va
zifesine devam etmelidir. (İştirak ederiz sada- 
ları) Bu hususta encümen bir şey söylüyor mu, 
devam edecek misiniz? Encümenin sözü yok mu?

HAYDAR LÛ TFİ BEY (İçel) — Encümen ıs
rar ediyor.

R E İS  — Encümen ısrar ediyormuş efendim.
HAKKI HAMİ BEY (Sinob) — Efendim, es

babı mucibesinden de anlaşıldığı üzere hem Mec
lise devam ve hem de vazifaye devam etmek, 
hemen haftanın beş gününde hali içtimada bu
lunan Meclisi Âlide mevcut bulunmak gayri- 
mümkün olduğunu söylüyorlar. Kanun yapılın
caya kadar bu arkadaşların Heyeti Vekile gibi 
vazife başında bulunduğu müddetçe burada de
vam mecburiyetinden istisna edilmesi, birçok 
mevkufinin ve birçok muamele görmesi icabeden 
evrakın sürüncemede kalmasına mâni olacağın
dan bendeniz bunu teklif ediyorum. (Çok mu
vafık  sesleri)

MÜFİD E FENDİ (Kırşehir) — Efendim, Şûrayı 
Devlet makamına kaim olmak üzere ifayı vazife 
eden heyet bir kanuna müsteniden ifayı vazife 
etmektedir. Bu kanun tadil veya feshedilmedik
çe hükmü baki kalacağından ve bütün ashabı 
mesalihin işi bu dairelere tevdi edilmek icab- 
edeceği cihetle bunlara bakılmadığı takdirde bu 
işler teraküm edeceğinden bu meselenin halli 
icabeder. Arkadaşlarımız istifa etmek suretiyle 
bu işten çekiliyorlar. İstifa için kabul, ademi- 
kabul kararı vermeye lüzum yoktur. Çünkü is
tifadır, ancak ashabı mesalihin işlerinin yüzüs
tü kalmaması için şu verdikleri istifayı geri al
malarını ve o kanunun da Emin Bey biraderi
mizin buyurdukları veçhile müzakeresinin müs-

tacelen ruznameye alınarak ikmalini teklif ede
rim. Ve kendilerinin de muvakkaten vazifelerine 
devam etmeleri zaruridir.

R E İS  — Efendim, arkadaşlarımız istifaları
nı vermiş, geriye alıp almamaları yediihtiyarla- 
rındadır. Bunun için kendileri muhayyerdir.

SÜLEYMAN SIR R I BEY (Yozgad) — Tetkik 
Encümeni istifa ediyor. Yerlerine usulen diğer
leri intihabedilinceye kadar vazifelerine devam 
etmeleri zaruridir. Binaenaleyh intihabedilince
ye kadar ifayı vazife ederler veyahut buna bir 
şekli kanuni verilinceye kadar.

MÜFİD E FENDİ (Kırşehir) — istifa resme ko
nulduktan sonra olamaz.

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Arkadaşları
ma teşekkür ederim. İçlerinden birisi çıkıp da 
istifalarını gerialsın bu hareket nasıl olur? Ez
kaza istifalarını geriye alacak olurlarsa, bu iş 
sürüncemede kalacaktır. O zavallılar da iş gö- 
remiyeceklerdir. O zavallılar da yıl) irca sürü
necektir. İstirham ederim arkadaşlar yüz bin
lerce insanlar, müslümanlar karda kışda bir
takım maddi mânevi işkenceler altında bulunu
yor. Menhubat Komisyonunu ne zaman çıkara
cağız ?

R EİS — Efendim, makamı Riyaset istifa 
üzerine bir şey söylemez. Heyeti Celileniz ister 
intihap yapar, isterse kanunu tadil eder. Şim
dilik yapılacak başka muamele yoktur.

MAZHAR MÜFİD BEY (Hakkâri) — Reis 
Beyefendi mademki, ruznameye alınmıştır, me
sele neticeleninceye kadar Heyete rica ederiz. 
Onlar da lûtfen istirhamımızı kabul ederler ve 
işe bakarlar.

R EİS — Efendiler, ruznameye alman bu 
takrirdir, Takrir de istifayı mutazammındır. 
Müzakere istifa Üzerinedir. Kanun üzerine de
ğildir.

MÜFİD EFENDİ (Kırşehir) — İstifayı muta- 
zammın olan bir takririn müzakeresi neden icab- 
ediyor? Bitti demektir. Hiç ruznameye almaya 
lüzum yoktur.

R EİS — Mevcut kanuna göre yeni intihabı 
ruznameye alıyoruz, efendim. Kanun mevcuttur 
ve tağyir edilinceye kadar meriyülicradır.

SÜLEYMAN SIR R I BEY (Yozgad) — Ma
demki, arkadaşlarımızın istifası vâkıdır. Bina
enaleyh bu heyet bir Şûrayı Devlet teşkilini 
teklif ediyor. Bu teklifi reye koyarsınız, kabul 
edilmezse intihap tecdidedilir.
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R EİS — Efendim, müsaadei aliyeleriyle ar

kadaşlarımız istifa edebilirler. Bıı, teklifi ka
nuni mahiyetinde değildir. Eski kanunun lağ
vını talebetmedikleri gibi encümenin yeniden 
teşkili hakkında da teklifleri yoktur. Bunun 
hakkında müzakere cereyan edemez. İstifaları
nın esbabı mucibesidir. Binaenaleyh me
sele yoktur. Hakkı Hami Beyin Tetkik 
Encümeni âzalarının devamdan istisnası hak
kında bir takriri var. (H ayır olamaz, sesleri) 
Buna hacet kalmamıştır. Mesele neticelenmiş
tir.

SALİH EFENDİ (Erzurum) — Mesele neticelen
memiştir.

REİS — İstifa kabul edilmiştir. Mesele yok
tur. İstifa kabul edilmiştir.

MAZHAR  MÜFİD BEY (Hakkâri) — Mevcut 
kanun mucibince intihap yapılacaktır.

SALİH EFENDİ (Erzurum) — Efendim, intihab- 
ettiğimiz Şûrayı Devlet, muvakkat olarak kabul 
edilmiş bir Şûrayı Devlettir. Kanun da muvak
kattir. Binaenaleyh birçok adamların evrakı 
yüzüstü kalıp ötede beride sürüneceklerdir. He
yeti Vekile Meclisi Âlinin tasvibi üzerine İstan
bul memurları hakkında bir beyanname neşret- 
miştir. Buna binaen İstanbul’da bulumu Şûrayı 
Devletten icabedenleri buraya getirelim. (Ma
şallah, sesleri)

3. —  Memaliki müstahlasa nıuhtacînine tavi- 
zan verilecek olan tohumluk erzak ve saire için 
beş yüz bin lira itası hakkındaki lâyihanın bir 
an evvel intacedilmesine dair İcra Vekilleri He
yeti Riyaseti tezkeresi

R E İS — Efendim; istihlâs edilen mahaller 
ahalisine tohumluk itası hakkında Heyeti Ve
kile Riyasetinin tezkeresi vardır. Okunacak...

1. X I .  1338 

T. B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine
25.X .1338 tarih ve 6/1805 numaralı tez

kereye raptan takdim edilen istilâzedelere ta- 
vizan verilecek tohumluk bedeli faslına beş yüz 
bin lira daha vaz’ı hakkındaki Kanunun çiftçi
lerin hayvanat ve tohumluk ihtiyacına medar  
olmak üzere bir an evvel Meclisi Âlinin tasdi- 
kme iktiranı luzumu İktisat Vekili Mehmud  
Esad Beyefendiden mevrut telgrafnamede rica
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edilmektedir, İfayı muktazasını rica eylerim 
efendim.

T. B. M. Meclisi 
İcra Vekilleri Heyeti Reisi 

Hüseyin Rauf

R EİS — Efendim, ruznamemizde çiftçilere 
hayvanat ve tohumluk bedeli olmak üzere beş 
yüz bin lira itasına dair Muvazenei Maliye 
Encümeninden gelmiş bir lâyihai kanuniye 
vardır. Bunun müstaceliyetle müzakeresini tek
lif ediyorlar. Takdimen müzakeresini...

MUSTAFA KEMAL BEY (Ertuğrul) — E r
babı Ziraat ellerini göğüslerine koymuşlar, bu 
tohumların verilmesine intizar ediyorlar. Bende 
niz de dairei intihabiyemden yeni geldim. Tohum 
da yok verecek de yok. Lütfen bunu müstacelen, 
kabul edelim de bir an evvel tevziatı yapılsın. 
(Zamanı geçiyor sesleri) Zaten Meclisi Âliniz 
kabul etmiştir.

R E İS  — Efendim! Heyeti Vekilenin tekli
finde Mustafa Kemal Bey de ısrar ediyorlar 
Ruznameye esasen alınmıştır. Takdimen müza
keresini kabul edenler lütfen ellerini kaldıranı. 
Kabul edilmiştir.

Berayı mütalâa Dahiliye Vekâletinden isteni
len idarei hususiyei vilâyat ve belediyeler hak- 
kındaki levayihi kanuniye Dahiliye Vekâletin 
den iade edilmiştir. Dahiliye Encümenine gönde
rilecektir.

2. —  Kütüphane Encümenine âza intihabı

R E İS  — Kütüphane Encümeni için iki 
âza intihabolunacak. Bunlardan biri Mustafa 
Bey, diğeri de Mahmud Esad Beydir. Fakat 
Mahmud Esad Bey iktisat Vekâletine intihabe- 
dilmiştir. Aynı zamanda bugün de mezun bu 
lunuyorlar. Halbuki İstanbul’dan gelecek ki
tapların muhafazası için iki âzanın Heyeti Celi- 
lenizden intihabı lâzımdır.

YUSUF ZİYA BEY (Bitlis) —  Evvelce olduğu 
gibi yine Divanı Riyaset intnihap yapsın.

R E İ S — Divanı Riyaset oradan iki âza inti- 
habeder. Fakat üç. âza da Heyeti Umumiyeden 
intihabolunacaktır.

YUSUF ZİYA BEY (Bitlis) — Divanı Riyaset 
namzet göstersin. İ ntihabedelim.

R E İ S — Efendim, Yusuf Ziya Bey, Divanı 
Riyasetin iki namzet göstermesini Heyeti Celi- 
lenize teklif ediyor.
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ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Kütüphane meselesi de 

bir iştir.
R E İS  — Y usuf Ziya Beyin bu teklifini ka

bul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edil
medi. O halde Heyeti Umumiyece intihap va
lili araktır.

7. — MAZBATALAR

1. —  Isparta Mebusu Hacı Tahir Efendinin. 
Damga Kanununa muhalefetten mütevellit ce
zayı nakdîlerin affına dair kanun teklifi re Lâ
yiha Enenmeni mazbatası,

R E İS  — Isparta Mebusu Harı Tabir Efen
dinin Damga Kamın un un tadili hakkındaki tek 
lifinin şayanı müzakere olduğuna, dair Lâyiha 
Encümeni mazbatası var. Ruznameye alıyoruz.

2. —  Sivas Mebusu Rauf Beyin, 12 R ebiü l- 
evvel gecesiyle gününün Î di Millî addi  hakkında 
kanun teklifi (2/587), Burdur Mebusu İsmail 
Subhi Beyin, 2 Teşrinisani 1238 gecesi ve günü
nün Milli Saltanat Bayramı adeti hakkında kanu n 
teklif ve Lâyiha Encümeni mazbatası (2/588)

R EİS — Rauf ve İsmail Subhi Beylerin, 2 
Teşrinisani tarihinin Î di Millî addi hakkındaki 
tekliflerinin şayanı müzakere olduğuna dair Lâ
yiha Encümeni mazbatası var. Ruznameye alıyo
ruz.

3. Kastamonu Mebusu . 1 bdülkadir Kemali 
Beyin, Her müdeleiiumumi emrine süvari ve piya
de jandarma efradı tefriki hakkında kanun teklifi 
Ve Lâyiha Encümeni mazbatası (2/582)

REİS — Kastamonu Mebusu A bdülkadir Ke
mali Beyin, Müddeiiumuıııilerin maiyetlerine .jan
darma itası hakkında teklifinin sayanı müzakere 
olduğuna dair Lâyiha Encümeni mazbatası var
dır Adliye Encümenine gönderiyoruz. (Dâhili
yeyi1 sesleri)

/. —  Yozgad Mebusu Bahrî Beyin, Karami- 
nare Nahiyesi Müdürü iken şehidedilen Terfik 
efendi ailesine hidematı vataniyeclen maaş tahsisi 
hakkında kanun teklifi ve Lâyiha Encümeni maz
batası (2/536)

R E İS  — Yozgad Mebusu Bahrî Beyin, Kara- 
minarc Nahiyesi Müdürü iken şehidedilen Tevrik 
Efendi ailesine maaş tahsisi hakkıııdaki teklifi
nin savanı müzakere olduğuna dair Lâyiha En

cümeni mazbatası var. Muvazenei Maliye ve Ka- 
vanini Maliye öncü menlerine gönderiyoruz.

5. —  Kütahya Mebusu Besim Atalay Beyin, 
Millî harekâta bilfiil iştirak etmiş olanlara istik
lâl Madalyası, itasına detir kanun teklifi ve Lâyi
ha Encümeni mazbatası (2/591)

R E İS  — Besim Atalay Beyin, Harekâtı Milli- 
yenin başlangıcında hüsnühizmet edenlerin İstik
lâl Madaly asiyle taltiflerine dair teklifinin şa
yanı müzakere olduğuna dâir Lâyiha Encümeni 
mazbatası var. Dahiliye ve Muvazenei Maliye en
cümenlerine gönderiyoruz.

6. —  Çorum Mebusu Haşini Beyin, Patrikha- 
ne ve Hahamhanelere verilen imtiyazatın ilgasına 
dair kanun teklifi ve Lâyiha Encümeni mazba
tası (2/589)

R E İS  — Çorum Mebusu Hâşim Beyni, İmti- 
yazatı mezhebiyenin ilgası hakkındaki teklifinin 
şayanı müzakere olduğuna dair Lâyiha Encümeni 
mazbatası var. Adliye Encümenine gönderiyoruz.

7. —  Siird Mebusu Mustafa Sabri Efendinin, 
Memaliki müslahtâsada. iken cürmedenler hakkın
da kanun teklifi ve Lâyiha E ncümeni mazbatası
(2/585)

REİS — Siird Mebusu Mustafa Sabri Efendi
nin, Hivivıeti intaniye Kanununa ırtütaaflik tek
lifinin reddine dair Lâyiha Eneünıeni mazbaCısı 
vardır. Okunacaktır.

12 . X I . 133K 
Lâyiha Encümeni mazbatası

Siird Mebusu Mustafa Sabri Efendinin, Di
yaneti intaniye Kanununda ve Kanunu (.ezada 
tatbik -olunacak mevadda bu limanı ıya n  eerainı 
hakkıııdaki teklifi kanunisi tetkik ve mütalâa 
olundu. Teklifi vâlkı, Kanunu Ceza ve Hıyaneti 
vataniye Kanunu maksudünbih olan eeraimi ihti
va edeceğinden şayanı müzakere görülemediğin
den reddedilmiştir. Heyeti Celi leye takdim. 
Lâyiha Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Alııııed Hilmi Midhat
Katip Aza Âza

Yozgad Rıza Niizhet Dede
Ahıned

REİS —- Lâyiha Encümeninin mazbatasını 
kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. (Anlaşıl
madı sesleri) Efendini, Lâyiha . Encümeni ımız-
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batası reddi mutazammındır. Halbuki kendisi 
mezundur. Mazbatayı tehir edelim.

N EBİL EFENDİ (Karahisarı Sahib) — Nizamna
mede lâyihai kanuniye hakkında .öyle bir şart 
yoktur. O, yalnız sual hakkındadır.

AHMED HİLMİ BEY (Kayseri) — Etendim, 
bu şöyle bir tekliftir. Siird Mebusu Mustafa Safi
ri Efendi diyorlar ki; Hiyaneti Vataniye Kanu
nunda ve Kanunu Cefada cezası olmıyan madde 
ler hakkında beş seneden akallolmamak ve on beş 
seneden fazla olmamak üzere ceza tâyin edelim. 
Sonra esbabı mucibesinde şöyle bir esbabı mucibe 
serd ediyorlar. Meselâ diyorlar; meşgul memalik- 
de her hangi bir insan bilerek veya bilmiyerek 
veyahut kasden hain bir adamın elini öpmüş. Bu
nun ne Hiyaneti vataniye Kanununda cezası var, 
ne Kanunu Cezada cezası var. Buna mümasil bâzı 
ahval geçmiş olabilir. Bu gibiler cezasız kalmasın. 
Bunun için bir teklifi kanuni teklif ediyor. Gerek 
Hiyaneti vataniye Kanıtımda gerek Kanunu Ce- 
zada her hangi bir cürmün cezası olacağına göre 
encümen bunu reddediyor.

REİS — Efendim Lâyiha Encümeni mazba
tasını reyi âlinize vaz'ediyorum. Lâyiha Encü
meninin reddi mutazammın olan mazbatasını ka
bul edenler lûtfen  el kaldırsın. Kabul edilmiştir 
efendim.

Efendim ruznamemizde Menhubat komisyon
ları hakkındaki lâyiha var. O müzakere edilecek

N EBİL EFENDİ (Karahisarı Sahib) — Şimdi ve

lileri takrire göre Tohumluk için avans olarak ve
rilecek meblâğ hakkındaki Kanunun takdimen 
müzakeresine şimdi karar verdiniz. Binaenaleyh 
Tohumluk Kanununun müzakeresi lâzım gelir.

R EİS — Efendim demin Tohumluk için beş 
yüz bin lira itasına dair olan Kanunun takdimen 
müzakeresini kabul buyurdunuz. Kabulünüz veç
hile bu lâyihayı müzakere edeceğiz.

R E İS İSANİ Dr. ADNAN BEY (İstanbul) — 
Efendim müsaade ederseniz Reis Bey, Makamı 
Riyaset namlına istirhamda bulunacağım. Malu- 
muâliniz Musa Kâzım Efendi arkadaşımız me- 
zunen dairei intihabiyesine teşrif etti. Fakat 
kendisiyle hususi görüştüğüme binaen, mezuni
yetini belki temdidettireceğini söylemiştir. Pek
iyi biliyorsunuz ki; Meclisi Âlinizi iki Reis ile 
idare çok güç. oluyor. Bilhassa araya bendeniz 
gibi sahihülvücudolmıyan bir arkadaşınız girer
se, ikide bir hastalanmak, filân vukua geliyor. 
Onun için çok rica ederim. Musa Kâzım Efendi

nin avdetine kadar bir diğer arkadaşımız mua
venet etsin. Bunu eğer muvafık görüyorsanız, 
Çarşamba, günü intihabını kabul ediyorsanız 
ruznameye konsun.

R EİS — Efendim Adnan Beyefendi mezunen 
giden Musa Kâzını Efendi Hazretlerinin maka
mına 'bir -vekil intihabımı ve Çarşamba günü in
tihabın yapılmasını teklif ediyor.

ÖMER LÛTF İ BEY (Amasya) — Musa Kâzım 
Efendiye rica ederiz, çabuk avdet ederler.

REİS — Musa Kâzım Efendinin makamına 
bir vekil intihabını kabul edenler lütfen el kal
dırsın. Vekil intihabı ekseriyetle kabul edilmiş
tir. O halde Çarşamba günü intihabını yaparız.

8. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER

1. —  Memaliki müslahlasa muhtacihine tavi
zini verilecek olan tohumluk, erzak ve saire irin 
beş yüz bin lira itası hakkında kanun lâyihası re 
Mnvazenei Maliye Encümeni mazbatası

R E İS — Efendim! Müsaade ediniz, Muvaze- 
nei Maliyenin mazbatası okunuyor.

25/10/1338
T. B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine

«İstilâzedelere tavizan verilecek tohum 
bedeli» faslına beş yüz hin lira daha vaz’ı hak
kında tanzim kılınıp icra Vekilleri Heyetinin 
24/10/1338 tarihli içtim anıda, kabul edilen Ka
nını ye esbabı mucibi lâyihaları lef fen tak
dim 'kılınmıştır. İfayı muktazasiyle neticesinin 
işarına müsaade buyurul masını rica ederim 
efendim.

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İcra Vekilleri Heyeti Reisi 

Hüseyin Rauf

Lâyihai Kanuniye

MADDE 1. — Memaliki müstahlasa muhta- 
cini zürraına tavizen tohumluk ve çift hayva
natı ve alâtı ziraiye mubayaa ve sarf edilemiyen 
miktarı 1389 senei mâliyesi zarfında istimal edi
lebilmek üzere 31 Teşrinievvel 1337 tarihli Ka
nunun 9 ncu maddesindeki İstilâzedelere tavi- 
zen  verilecek tohum bedeli) faslına beş yüz bin 
lira, daha vaz'olunmuştur.

MADDE 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren muteberdir.
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MADDE 3. — İşbu kanun ahkâmının icrası-

na Heyeti Vekile memurdur.
24 . X  . 1338

T. B. M. M.
İcra Vekilleri
Heyeti Reisi Şer’iye Vekili

Hüseyin Rauf Abdullah Azmi
Müdafaai Milliye
Vekâleti Vekili Adliye Vekili
Hüseyin Rauf Rifat

Hariciye Vekâleti
Dahiliye Vekili Vekili 

Ali Fethi Dr. Rıza Nur
Maliye Vekâleti

Vekili Maarif  Vekili
Mehmed Vehbi Mehmed Vehbi

Nafıa Vekili İktisat Vekili
Fevzi Hini imzada bulunmadığı

Erkânı Harbiyei
Sıhhiye ve Muaveneti Umumiye Vekâleti 

İçtimaiye Vekili Vekili
Dr. Rıza Nur Hüseyin Rauf

Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 
31 Teşrinievvel 1337 tarihli Kanunla ve «İs- 

tilâzedelere tavizan verilecek tohumluk bedeli» 
namiyle İktisat bütçesinde açılan faslı mahsusa 
beş yüz bin lira vaz’ı hakkında İcra Vekilleri 
Heyetinden mevrut ve Meclisi Âliden encümeni
mize muhavvel 24 Teşrinievvel 1338 tarihli ve 
1934 numaralı lâyihai kanuniye mütalâa ve tet
kik olundu. İcabı ledetteemmül keyfiyet esas 
itibariyle tasvip ve ancak faslı mezkûrdan ihti
yaca göre indelicap hayvanat ve alâtı ziraiye 
için de sarfiyat icra edilebilmesini teminen fas
lın unvanı olveçhile tadil olunmuş ve lâyihai ka
nuniye şekil itibariyle bittadil yeniden tanzim 
kılınarak Heyeti Celileye takdim edilmiş olmak
la ehemmiyet ve müstaceliyetine mebni mevaddı 
saireve takdimen müzakeresi arz olunur.

Reis Mazbata Muharriri
Gazianteb Hakkâri

Ali Cenani Mazhar Müfid

Kâtip Âza
Yozgad Muş

Feyyaz Âli İ lyas Sâmi
Âza Âza

 Yozgad
Bahrî

MADDE 1. — İstihlâs edilen muhallerdeki 
muhtacı muavenet erbabı ziraate üç sene müd
detle ve üç müsavi taksitle tahsil edilmek üzere 
tohumluk, çift hayvanatı ve alâtı ziraiye itası 
için 1338 senesi İktisat bütçesinde (İstilâzedeil
lere tavizan verilecek tohumluk, hayvanat ve 
alâtı ziraiye bedeli) namiyle açılan faslı mah
susa beş yüz bin lira tahsisat vaz olunmuştur.

MADDE 2. — İşbu tahsisatın 1338 senesi 
zarfında sarf edilemiyen miktarı 1339 senesi zar 
fında dahi istimal edilebilir.

MADDE 3. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren meriyülicradır.

MADDE 4. — İşbu kanunun icrayı ahkâ
mına İktisat ve Maliye vekilleri memurdur.

R E İS  — Bu kanunun heyeti umumiyesi hak
kında söz isteyen var mı?

T UNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Arkadaşlar 
yanan, harabolan köylerin sayısını düşününüz. 
Bir de beş yüz bin lirayı göz önüne getirin. 
Beş yüz bin lira katiyen bugün kâfi değildir. 
Hiç olmazsa, hiç olmazsa bir milyon lira olma
lıdır.

MAZHAR MÜFİD BEY (Hakkâri) — En
cümen namına izahat vereceğim.

R E İS  — Buyurun.
MAZHAR MÜFİD BEY (Hakkâri) — Efen

dim Hilmi Bey arkadaşımız işi kavrıyamamış 
veyahut dinliyememişler. Bu birinci defa ola
rak verilmiyor. Geçenlerde bu sene için ve
rilmiş beş yüz bin lira vardır. Bu beş yüz bin 
liranın cetveli elimizdedir. Bu paranın kırk 
beş bin, elli bin lira miktarı kalmıştır, henüz 
tevzi edilememiştir. İkinci defa olarak beş yüz 
bin lira almıyor. Şimdi Hilmi Beye bir şey 
söyüyeyim, bu, geçenlerde kabul olunan beş 
yüz bin liradan tevziat yapılmıştır. Bu tev
ziat nerelere yapılmıştır? Saruhan, Karahisar 
ve sair mahallerin hepsine havale verilmiş
tir. İsterse iki milyon lira veriniz. Havale ve
recek olduktan sonra para etmez. Binaenaleyh 
bizim elimizde olan paraya bu beş yüz bin li
rayı, koyacak olursanız hemen hemen bir mil
yon liraya yakın bir para vermiş oluyoruz. (Az
dır sesleri) Daha beş yüz bin lira veriliyor. 
Ediyor bir milyon lira.

SALİH E FENDİ (Erzurum) — Para mı vere
ceksiniz, havale mi?
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REİS —  Salih Efendi hatibin sözünü kes

meyiniz rica ederim. Kanuna bakınız. Mâli
yeye aittir o, Muvazenei Maliye Encümeni na
mına söylüyor bu.

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgad) — Bu 
kanunun müdafii kimdir?

REİS — Maliye Vekili Fethi Bey.
MAZHAR MÜFİD BEY (Hakkâri) — Mu- 

vazenei Maliye hesabını gösteriyor. Beş yüz bin 
liradan dört yüz kırk sekiz bin altı yüz lira 
kalmıştır. Yeniden beş yüz bin lira daha veri
liyor. Bu verilen beş yüz bin liranın diğerin
den biı farkı var. Bu yalnız tohum için de
ğildir. Buna aynı zamanda alâtı ziraiye ve 
hayvanat da dâhildir.

HAMİD BEY (Biga) — Zatıâliniz Encümen 
namına mı söylüyorsunuz?

MAZHAR MÜFİD BEY (Hakkâri) — Tabiî 
başka ne namına olacak?

REİS — Encümen namına söz verdim söy
lüyorlar.

MAZHAR MÜFİD BEY (Hakkâri) —  Arka
daşlar arz ettiğim gibi o beş yüz bin lira to
humluk içindi. Fakat bu verilen beş yüz bin lira 
yalnız tohumluk için değildir. Ayrıca bir fasıl 
açıyoruz.

Tohumluk, çift hayvanatı ve alâtı ziraiye 
bedeli diye koyuyoruz. Belki bu para kâfi de
ğildir. Fakat şunu tekrar arz ediyorum ki 
evvelki beş yüz bin lira henüz alınmamıştır. Yal
nız havale olarak gitmiştir. Onun için bu pa
ra bendenizce kâfidir.

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Beş yüz bin 
liranın ademikifayesinin birinci sebebi mevad- 
dı muhtelife için avans olarak istenilmesidir. 
Eğer yalnız tohumluk olaydı. Kulağımı kapar
dım. Fakat bu para ile hayva n  mı alacaksınız? 
Alâtı ziraiye mi, ne alacaksınız bu kadar para 
ile?

MAZHAR MÜFİD BEY (Hakkâri) —  Ge
çenlerde verilen beş yüz bin lira tevzi edilme
miştir. Daha kırk sekiz bin lira elde kalmıştır.

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) —  Kırk sekiz 
paradan kırk sekiz defa bahsetmeyiniz.

MAZHAR MÜFİ D BEY (Hakkâri) — De
mek oluyor ki, kâfi gelmiş.

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) —- Evvelki beş yüz bin 
liranın taksitle alınacağına dair sarahat yok
tur. Bu üç taksitte istirdadedilecek mi ahaliden?

MAZHAR MÜFİD BEY (Hakkâri) —  Efen
dim kanunun birinci maddesinde vardır.

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Evvelce verilende bu 
yoktur.

MAZHAR MÜFİD BEY (Hakkâri) — Efen
dim, evvelce verilenin bir kısmı taviz suretiyle 
değildir. Yani bir kısmı alınmak suretiyle, bir 
kısmı da alınmamak üzere veriliyordu. Bu mec- 
canen verilecek değildir. Taviz suretiyle veri
lecektir.

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgad) — Efen
dim, Hükümet vereceği bu 500 bin lirayı 
tohumluk, çift hayvanatı ve alâtı ziraiye için 
veriyor. Malûmuâliniz Yunanlılar çift hayva
natını topladı, götürdü ve mahvetti. Ahali eli
ne para aldıktan sonra çift hayvanatını nereden 
bulacak? Tohumluk zahireyi nereden bulacak? 
Sonra almış olduğu para ile oradan tohumluk 
tedarik etmek imkânı var mıdır? Bulacak mı? 
Bendeniz işitil iyorum ki, orada mevcudolan za
hireye ordu vazıyed ediyormuş. Ahali elindeki 
parayı başka yerlere sarf edecek, ne çift alâ- 
tı alaıak, 11e de tohumluk alacak, bu para hiç
bir şeye yaramıyaeaktır. Hükümet böyle tohum
luk edevat ve alâtı ziraiye mubayaası namı al
tında para verip de israf ettireceğine doğru
dan doğruya kendisi hayvan getirtmiş olsa, 
keza zahire celbedip de para yerine onu tevzi 
etse daha iyi değil mi?

İSMAİL ŞÜKRÜ EFENDİ (Karahisarı Sahib) — 
Mazhar Müfid Bey, bu beş yüz bin liranın 

yalnız tohumluk olmadığını ve çift hayvana
tına da aidolduğunu söylediler. Bendeniz tah
kikatıma göre memaliki müstahlasada dört 
yüz şu kadar karye ve bu nispette rençber var 
ki, zürra başına bir liradan fazla bir şey dü
şüyor. Zannederim yüz bin kadar çiftsiz renç
ber vardır. Bunlara tohumluk ve çift hayva
natı bedeli olarak onar lira kabul olunmuş olsa 
yüz bin lira ve elli lira kabul ölünmüş olsa 
bir milyon lira eder. Çift noksanı budur. Bu 
verilen para hemen zürraın yarasına tuz olacak 
bir meblâğ değil, bendenize göre bu paranın hiç 
ehemmiyeti yoktur. Sonra şu alınsın, şu alınma
sın diye sanki çok para veriyormuşuz gibi tak- 
yidediyoruz. Bu, doğru değildir. Bendenizce 
en çok muhtacolanlara verilmelidir. Binaenaleyh 
efendiler bu kadar az meblâğ ile hiçbir şey alın
mak imkânı yoktur. Yani çiftini kaybedenlere 
çift hayvanatı almak için lâakal bütçeye iki mil
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yon lira koymalıyız. Zira zürra bitmiştir. İflâs 
etmiştir. Bendeniz bu defa giderken düşmanın 
silip, yakıp yıktığı yerleri gördüm. Sivrihisar 
köylerinden Babadağ diyorlar bir yer vardı. 
Orada zavallı köylü kadınlan bel ile toprağı bel- 
l iyerek on dönüm kadar hafriyatta bulunmuşlar, 
fakat tohum bulamamış, mısır ekmişler. Zevalli 
bel ile çiftsiz çapalamak suretiyle hafriyat yapı
yor da tohum bulamıyor. Hiç olmazsa böyle olan 
çiftçilere tohum yetiştirilsin. Tabiî bir kısmının 
satacak malı vardır, satar, filân eder. Bina
enaleyh bu beş yüz bin lira hiçbir şeydir. Bunu 
kabul edelim. Zannederim Hükümet 500 bin 
lira daha teklif ile gelecektir. Tevziata başladığı 
zaman bunun noksan olduğunu .görecek ve tek
rar buraya gelecektir. 500 bin lira değil, bir 
milyon lira teklif etmelidir. Zira serveti umu
miye duracaktır. Bendeniz bunu uzunboylu mü 
nakaşa etmeden kabulünü teklif ediyorum.

BESİM  ATALAY BEY (Kütahya) — Memle
ketimiz her şeyden evvel zürra memleketidir. 
Bütçemizi dolduran ancak rençberin harmanın
dan çıkıyor. Fabrikalar yok, sanayi yok, tica
ret yok. Binaenaleyh ziraat de böyle tatil ve ih
mal edilecek olursa felâkettir. Hükümet neden 
şimdiye kadar eski yerilen tahsisatı tevzi etme
miş? Hükümet bunu yapmamakla vazifesini ifa 
etmemiş oluyor. Arkadaşlar, buna dikkat ede 
lim, bunu yaptırmaya Hükümeti bir an evvel 
sevk ve icbar edelim. Bunu Muvazene Encümeni 
kabul etmiş. Meclis kabul etmiş, Hükümet neden 
tevzi etmemiş? Şuradan, buradan gelenlere har
cırah olarak binlerce lira veriyoruz da, bunu ne
den ihmal ediyoruz?

R Eİ S — Sadedi tecavüz etmeyin.
B E S İM ATALAY BEY (Devamla) — Beki Hü

kümetin bunu vermemesi esbabını soruyorum. 
Memlekete karşı günahtır, cinayettir. Sonra arz 
ediyorum ki, 500 bin lira azdır. Bununla hem 
tohumluk alınacak, hem çift hayvanatı alınacak. 
Arkadaşlar, Haymana’dan tutunuz Merice ka
dar olan yerler yıkılmış, yakılmış, mahvolmuş, 
halkın elinde 11e bir avuç tohum kalmıştır. Ye 
bir çift kalmıştır. 500 bin lira kâfi bir para de
ğildir, bunun üzerine iki misli tezyidedilmedikçe 
katiyen bundan istifade yoktur. Sonra bizim 
bir kanunumuz vardır. 5 Kânunusani Kanunu ge
çen senne neşredildi. Bu kanun, mucibince Hü 
kümet ve bilhassa ciheti askeriye zayıf ve lâğar 
öküz hayvanatını rençberlere tevzi edecekti.

Hâlâ bunun tevzi edildiği yoktur. Otomobiller
den istifade edilmiyor. Bunlar paşaların, bey
lerin hizmetkârı oluyor. Arkadaşlar, öküzler 
ölüp gidiyor. Geçen seneden beri TorbalI’daki 
öküzlerin hali malûmdur. Bunlara Hükümet çare 
bulmadı, öküzlere illet ârız oldu. Bu hastalık 
ârız olmadan Hükümet bu hayvanları ahaliye 
tevzi etmedi. Hükümeti halen, kağnı arabası, ha
len kağnı gıcırtısı, halen onun arkasında ayağı 
çarık görmiyen neferler tutuyorlar. Bir gün ev
vel bu öküzlerin, bu ziraat hayvanatının ahaliye 
tevzii icabeder. Saniyen bu para azdır. Tezyidi 
icabeder...

İk t i s a t  v e k â l e t i  v e k i l i  f e y z i  b .
(Diyarbekir) — Efendim vilâyati müstahlâsada 
yedi vilâyet ile dört liva vardır. Ayrılalı .para 
Afyon Karahisar’ına tohum için 660 bin,-hayva
nat için 960 bin, M anisa’ya tohum için 35 bin, 
Aydına, tohum için 209 530, hayvan için 400 000, 
İzmir’e 70 000 dir. Tohum yekûnu 1 389 530 lira, 
hayvanat bedelinin yekûnu 1 036 000 liradır. Bu 
yekûna mukabil istediğimiz 500 biıı liradır. Bu 
parayı ancak Mâliyeden alabileceğiz. .Meclisi .Ali 
eğer bunun tezyidini kabul eder ve ilâve edecek 
olursa maaşşükran kabul ederiz. Yalnız Besini 
Atalay Bey diyor ki; 1338 senesinde vekâlete ve
rilen havaleden, 350 bin liradan Karahisar’a 
20.000 lira, M anisa’ya 40 000 lira, İzmit’e 15 000, 
Eskişehir’i 70 000, Aydın’a 25 000, Kütahya’ya 
30 000, Ertuğrul ’a 28 000, İzmir’e 50 000, Bur
sa ya 30 000, Karesi’ye 30 000, Denizli’ye 35 000, 
Çanakkale’ye 5 000 ki, ceman yekûn 398 000 lira
dır. Gazianteb’e 37 000, Konya'ya, 5 000 lira ay
rılmıştır.

MEHMET  ŞÜKRÜ BEY (Karahisarı Sahib) — 
Beyefendi bunlar verilmiş ama, sarf edilmemiş
tir..

İK TİSA T VEKÂ LETİ V E K İL İ FE Y Z İ BEY 
( Devamla) — Müsaade buyurun, M anisa’ya 
yirmi bin, Kütahya’ya otuz bin, Karahisar’a on 
bin lira, Denizli’ye beş bin lira, Çanakkale’ye beş 
bin lira, yekûnu 383 000 liradır. Vekâlet bunla
rın havalelerini vakit ve zamaniyle vermiştir. Fa
kat muhallerince tediye edilmemiştir. Hükümet 
takibatı lâzimede bulunuyor. Yani her halde bu 
çift hayvanatı ile tohumluk için Muvazenei Ma
liye Encümeninin kabul ettiği beş yüz bin liranın 
vekâletçe lâzım gel en muamelesini yaptık. Fakat 
bâzı yerlerde para bulunmamasından dolayı tedi
ye edilmemiş, tabiî burada. Gümrükten ve sairi*-
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den nakidolarak Yerilecek olursa biz alır derhal 
ahaliye tevzii vazifesini ifa ederiz.

REİ S — Efendim, Mustafa Beyin bir suali 
vardır.

Dr. MUSTAFA BEY (Kozan) — Efendim Hü
kümet ne kadar tohumluk, ne kadar alâtı ziraiye 
ve. ne kadar eift hayvanatı lâzım olduğunu tah
kik ettirmiş ini? İkincisi : Hükümet tevziat un 
hangi esasa istinadettiriyor? B ir memleket ziraat 
memleketi iken oraya beş bin lira veriyor da gay- 
rizirai olan bir yere kırk bin lira tevzi ediyor. Ha
kikate ircaı nazar edelim.

İK TİSA T V EK Â LETİ VEK İLİ FEYZ İ B EY 
—  Efendim bugüne kadar bize gelen cetvellerde 

tohumluk için istenilen para resmen 1. 389. 530 
du. Bu ziraat memurları olan yerlerde ziraat me
murlarının, olmıyan yerlerde de mutasarrıf ve 
kaymakamların verdiği rapora müstenittir. Çift 
hayvanatı için de 13. 600 liradır. Tevziatı da her 
mahallin resmî evrakına göre müsavaten icra edil
miştir. Birisini diğerinden tefrik esasatı yoktur. 
İhtiyaç üzerine mahalli ne kadar lüzum gösterir
se verilen paranın o suretle tevziatı icra, ediliyor.

HASİB  BEY (Maraş) — Okunan listede mema- 
liki müstahlasa haricinde de bâzı mahaller görü
lüyor. İ stiyenlere mi verdiniz?

İKTİSAT VEKÂLETİ VEKİLİ FEYZİ B EY — 
İhtiyacı olan mahallere her halde verilmiştir.
HASİB BEY (Maraş) — Mahalleli mi ihtiyaç 

göstermiş? Onların işarı öyle mi?

VİKTİSAT VEKÂLETİ VEKİLİ FEYZİ BEY —  Tabiî mahallerinin işa- 
riyle meselâ : Gazianteb lüzum göstermiş, oraya 
verilmiştir. Böyle lüzum gösterilen yerlere hava
le veririz.

HA SİB BEY (Maraş) — Konya’ya?
İKTİSA T V EK Â LETİ V E K İL İ FEY Z İ BEY
Konya'ya da var. Efendim! Beş bin lira da 

orayadır.
RAGI B BEY (Kütahya) — Efendim evvelce to

humluk için verilen beş yüz bin lirayı Mâliyeden 
aldınız da mı gönderdiniz? Yoksa havale mi gön
derdiniz?

İKTİSAT VEKÂLETİ VEKİLİ FEYZİ BEY —  Havale verdik.
RAGİB BEY (Devamla) — Verilen havalelerin 

bedeli malsandığından alınmış da zürraa verilmiş 
veyahut bunun hakkında müspet bir şekilde aha
liye tohumluk tevzi edildiğine dair size bir iş'ar 
var mı? Velev bir habbe olsun.

İK TİSAT VEKÂ LETİ V EK İLİ F E Y Z İ B. 
— Biz havaleyi almışız ve mahallerine göndermi
şiz, neticesi sonra gelecektir efendim.

REİS — Efendim beş yüz bin lira verilmesi 
aleyhinde söz söyliyecek var mı?

MEHMED ŞÜKRÜ BEY (Karahisarı Sahib) — 
Ben aleyhinde söyliyeceğim. Efendim şüphesiz 
memleketin ihtiyacatı, yani istihlâs edilen yerle
rin ihtiyacatı 500 bin lira ile tehvin edilemez. Ya
ra o kadar büyüktür ki; çok paraya ihtiyaç var
dır. Fakat bundan evvel Meclisi Âlinizin, lütfen 
kabul ettiği bir kanun vardır ki; mahallerine ha
vale verilmiş, sarfiyat yapılmamıştır. Efendiler 
verilemiyecek olan 500 bin lira yerine hiç olmazsa 
100 bin lira, 200 bin lira, 300 bin lira ile çiftçinin 
ihtiyacını temin ediniz ve fiilen işe başlattırmış 
bulundurunuz. Yoksa efendiler, kâğıt üzerinde, 
listede yazılacak olduktan sonra bunun hiçbir 
faydası yoktur. Gelecek sene aşarımız çok nok
san olacaktır. Bu Devletin bütçesinin nısfını teş
kil eden aşar varidatıdır. Eğer biz memaliki müs- 
tahlasada ihtiyacı olan zürraa tohumluk tevzi et
mez ve onlara çift hayvanatı tedarik etmezsek ve 
bu hususta ihmal, terahi ve lâkaydi edecek olur
sak yine açlık başgösterecektir. Onların derdiyle 
uğraşmak icabedecektir. Bunun için bir an ev
vel onlara çift hayvanatı vermek, tohumluk tev
zi etmek ve müessesatı Mâliyeyi hali faaliyete ge
tirmek lâzımdır. Maalesef bugün müessesatı Ma
liye hiçbir iş görmemektedir. Asıl böyle zaman  
larda müessesatı Maliye memleketin iktisadiyatı
na hizmet etmelidir. Bu hususta vekâletler hiç iş
tigal etmemektedirler. Bir kere bendeniz Maliye 
Vekili Beyefendi Hazretlerinin nazarı dikkatle
rini celbettim. Maalesef kendileri burada değil
dirler. Seyahatte berdevamdırlar. Efendiler, bu
gün verilecek havale her halde kabili tesviye ol
malıdır. Bugün biz burada bunu kabul ettiğimiz 
zaman para derhal mahallerine gönderilmeli ve 
zürra m tohumluğu olmıyanına tohumluk, çift 
hayvanatı olmıyanına çift hayvanatı teda
rik ve teslim edilmelidir. Yoksa burada kâ
ğıt üzerinde kabul ederiz, beş yüz lira, beş 
bin lira, veririz. Mahalline yazılır. Muhasebeciye 
giderler para yok.... Neye veriyorsunuz efendiler? 
Yani halkı aldatmak için böyle resmigeçit yapma
ya ne lüzum vardır? Verilecek olan bu beş yüz bin 
lira bir kere kâfi değildir. Bizim Ragıb Beyle müş
terek bir teklifi kanunimiz vardır. Eğer bu beş yüz
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bin lira havale olarak verilecekse bu kanunu hiç 
çıkarm ıyalım. Yok eğer bu beş yüz bin lira der
hal mahallerine gönderilip veyahut mahallerinde 
hazır bulundurulup ziirraa tohumluk ve çift hay
vanatı tedarik ve ita edilecekse iyidir. Ye illâ 
hiçbir faidesi yoktur. Hükümet nasıl ki me
murlarına maaş, harcırah ve saire temin edebi
lir. Bunu da temin etmelidir. Çünkü Devletin 
temel direği çiftçilerdir ve memleketimizde ye
gâne membaı iktisadi ziraattir. Memleketimizin 
başka türlü istihsalâtı yoktur. Hepsi istih- 
salâtı ziraiyedir. Binaenaleyh onu öldür
memek ve onu diriltmek lâzımdır. Bunun 
için Meclisi Âlinizden kabul edilen tahsisatın ve 
daha evvel kabul olunan havalelerin kâğıt üzerin
de kalmamasını, fiiliyata intikal etmesini ve bu
nun için bir çare düşünülmesini rica ederim.

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) —  O halde kanunu birleş
tirelim.

REİS — Usule dair Süleyman Sırrı Beyin 
sözü vardır. Buyurun Sırrı B ey.

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgad) — Usul 
kalmadı artık.

ABDULLAH E FENDİ (İzmit) — Bendeniz usule 
dair söyliyeceğim. Bu mesele için Maliye Vekâ
leti ile anlaşmak lâzımdır. Buradan havale ver
mek kâfi değildir. Bendeniz bugün İzmit ’ten ge
liyorum. İzmit ahalisi aç. İzmit sancağına beş 
bin lira havale verilmiş. İznik’e mutasarrıf ha
vale 'veriyor, İznik’e bir göl akıyor. O gölden 
alın diyor... Biz bu kanuna rey vereceğiz. Mali
ye Vekili bu parayı yerecek mi, vermiyecek mi? 
Burasını anlam aklığımız lâzımdır.

OPERATÖR EMİN BEY (Bursa) —  Müsaade 
buyurursanız Reis Bey, daireli intihabiyemde 
gördüğüm bir hali arz edeceğim ye âşar ambar
larında mevcut bulunan zahirenin tevziini tek
lif eyliyeceğim.

REİS —  Müsaade buyurunuz Emin Bey. 
Efendim müsaadenizle bir şey arz edeyim... Mev- 
zuubâhsolan mesele paranın verilip verilmemesi, 
kanunun kabul edilip edilmemesidir. Yoksa Ma
liye Vekilinin parayı verip vermiyeceği meselesi 
değildir.

SALÂHADDİN BEY (Mersin) — Vâit midir, 
para mıdır? Bunu anlamak lâzımdır. Cevap ver
sinler.

MALİY E VEKÂLETİ VEKİLİ FETHİ B EY —
Efendim para mı verilecek, yoksa havale mi1 ve
rilecek? Parayı nereden alacağız, kime verece

ğiz? Yine başka yerlere havale vereceğiz. Tah
silat vâki olacak, o parayı da göndereceğiz. Ya
ni bir yerden para almadıkça diğer yere bir §ey 
tabiî veremiyeceğiz. Elbette bir yerden para 
alınacak, varidat olacak, diğer yerlere sarf 
olunacaktır. Diğer yerlerin varidatı buraya tah
sis edilmiştir. Bu suretle havale verilmiştir. E li
mizde külli miktarda para olsa bittabi her tara
fa tevzi ederiz. Fakat elde para olmadıktan 
sonra yapılacak bir şey yoktur.

HAMDİ BEY (Biga) —  Vekil Bey âşar ambar
ların dan...

NEBİL EFENDİ (Karahîsarı S a h ib )— Havale 
veririz, para varsa verilir, buyuruyorsunuz. 
Şimdi bu verilen havaleden başka askerî masa
rife, ordu masarifine sarf olunmak üzere başka, 
havale de veriliyor ımu, verilmiyor mu?

MALİYE VEKÂLETİ VEKİLİ FETHİ B EY — 
Tabiî veriliyor.

NEBİL EFENDİ (Karahisarı Sahib ) — O halde 
hiçbir tarafa da para verilmemek lâzımdır.

EMİN BEY (Bursa) — Efendim, bendeniz da- 
irei intihabiyemde gördüklerimi arz edeceğim. 
Âşar ambarlarına ciheti askeriye vazryed et
miştir. Âşar ambarlarındaki zahire ordunun 
ihtiyacını defettikten maada ahalinin de ihti
yacını temine kâfidir. Acaba Maliye Vekâleti 
bu tohumluğu, âşar ambarlarından veremez mi? 
Bu hussusta ne düşünmüştür?

MALİYE VEKÂLETİ VEKİLİ FETHİ B EY
— Efendim, ordunun âşar ambarlarına vazıyed 
etmeye ve bu suretle varidatı Devletin mühim 
bir kısmım bildiği gibi kendisine hasretmeye ve 
kayıt ve zabıt altına almaya Maliye Vekâleti
nin salâhiyeti yoktur. Bitttabi her şeyden evvel 
ordumuzu besletmek mecburiyetindeyiz. Fakat 
buyurduğunuz gibi âşar varidatı, ambarlarda 
mevcut hububat, ordunun iaşesinden başka tev
ziata müsait bir derecede ise bittabi ehven ve 
en muvafık olanı fikri âlinizdir. Hava*e vermek
tense âşar  ambarlarında mevcudolan  zahireden 
aynen ahaliye tevziatta bulunulması daha mü
nasiptir. O da paradır, havale de paradır. B i
naenaleyh bütçe noktai nazarından müsavidir. 
Tetkik edelim Âşar ambarlarında ordunun ih
tiyacını temin ettikten maada ayrıca ahalinin 
ihtiyacını da tehvin edecek zahire mevcutsa o 
fazla olan miktarı derhal tevzi ederiz efendim.

SALÂHADDİN BEY (Mersin) — Bendeniz de 
Emin Beyin temennisinde bulunacaktım, Zatı-
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âliniz de aşar ambarları mevcudundan havale 
miktarına muadil miktarı aynen verdirmeyi 
kabul buyurduğunuza nazaran mesele hallol
muştur. Fakat ikinci bir mesele dalı? var. Aca
ba Maliye Vekâleti elinde bulunan emvali met
ruke ve sairenin paraya tebdili icabedenlerin- 
den bir kısmiyle memleketin yegâne menabiin- 
den ibaret olan, yani menabii âtiyesini temin 
edecek olan ziraati temin etmeyi düşünmüş mü
dür? Yani zürraa muaveneti sair masarife ter
cih ederek ilk menabii varidatı bu noktaya has
retmeyi düşünmüşler midir?

MALİY E VEKÂLETİ VEKİLİ FETHİ BEY 
— Efendim zürraa muavenet için evvelce 500 
bin lira verilmiş, 500 bin lira da şimdi verile
cektir. Binaenaleyh bu masrafın her şeye ter
cihan tediye ve temin olunmasını Maliye Vekâ
leti ve bilhassa İktisat Vekâleti düşünecektir.

ABDULLAH EFENDİ (İzmit) — Muhterem ar
kadaşlarımın beyan buyurdukları gibi, ordunun 
elinde mevcudolan fazla hayvanatı da müba
dele etmek, yani Mâliyeye devredip aha
liye vermek hususunu da düşündünüz mü? Or
dunun elinde pek fazla hayvanat mevcuttur. 
Bendeniz İzmit’e gittim, gördüm. İaşe de ede
miyorlar. Bunları bir an evvel ahaliye tevzi et
mek lâzımdır.

MALİYE VEKÂLETİ VEKİLİ FETHİ B EY — 
Efendim, ordunun yedinde, bulunan hayvan mev
cudu tâyin ve tesb'it edilmiştir. Meselâ ordumun 
ihtiyacı 10 bin, 20 bin diyelim. Ne kadarsa o 
miktarda hayvan bulunduracaktır. Mütebakisi
ni kamilen ahaliye tevzi edecektir,diye emir ve
rilmiştir. Malûmunuz olduğu üzere taraf taraf da 
tevziat yapılmaktadır. Bilhassa İzmir tarafında 
tevziat yapılmıştır.

OSMAN BEY (Lâzistan) —  Maliye Vekâletin
ce verilen havalelerin mahallinde tesviye edilip 
edilmediğini -ahlamak için takibedilecek bir usul 
var mıdır, yok mudur?

MALİYE VEKÂLETİ VEKİLİ FETHİ B EY — 
Tabiî olmak lâzımgelir.

OSMAN BEY (Lâzistan) —  Tabiî olmak lâzım- 
gelir. Şimdiye kadar Şark Cephesine muhassas 
varidat vardır. Düyunu Umumiye ve saire gibi 
bâzı aksam Şark Cephesinde, ezcümle benim dai- 
rei intihabiyemde de böyledir. Şark Cephesinde 
masarif tenezzül etmedi mi? Bunların bir kıs
mını...

MALİYE VEKÂLETİ VEKİLİ FETHİ B EY — 
Anlıyaınadım efendim.

OSMAN BEY (Lâzistan) —  Yani kabil olup ol
madığı vekâleti celilesinc'e tetkik edilmiş midir? 
Bunu soruyorum.

REİS — Cevap veremez efendim, bu mesele 
ile alâkadar değildir.

MAZHAR MÜFİD BEY (Hakkâri) —  Arka
daşlarımızın sualleri çok muhiktir. Fakat arka
daşlar müsterih olunuz, Maliye ve İktisat Vekil
leri beyefendiler seyahattedirler. Bu mesaili kâ- 
milen halledeceklerdir. (Handeler) Bu meseleyi 
o zaman kendilerinden sorarsanız gayet müspet 
cevaplar alacağınıza emin olunuz. Binaenaleyh 
yorulmaya hacet yoktur.

REİS — Efendim müzakerenin kifayeti hak
kında bir takrir vardır. Kifayeti müzakereyi 
reyiâlinize vaz 'edeceğim.

RAGI B B EY (Kütahya) —  Bendeniz ademiki- 
fayesi hakkında söyliyeceğim... Efendiler 'orta
da mevcut şekil, halkın ihtiyacını tatmin edecek 
bir şeikil değildir. Evvelce verdiğiniz 500 bin 
lira nereye gittiyse bu 500 bin lira da oraya gi
decektir. Eğer maksat yalnız vadolmayıp da hal
kın ihtiyacatına yetişmek ise bu meseleye, yeni 
bir şekil bulmak için müzakerenin devamı lâ
zımdır. Meselâ bendenizin noktai nazarım var
dır. Noktai nazarım mazharı takdiri âli olduğu 
takdirde halkın ihtiyacatına daha kolay ve daha 
kısa yoldan gidilmiş olur. Şimdi ihsan buyuru
nuz ki, yapılan müzakerattan da anlaşıldığı veç
hile evvelce verilen 500 bin lira ile şimdi verile
cek olan 500 bin lira halkın on paralık ihtiyacı
nı temin edecek bir mahiyette değildir. Neticesi 
ne olacaktır efendiler? Binaenaleyh halkın ih- 
tiyacatına kâfi olacak bir şekil bulalım. Binaen
aleyh müzakere kâfi değildir. Müzakere kâfidir 
der de bu meseleyi böyle kapatırsanız yalnız bir 
saatlik bir müzakere cereyan etmiş olur. Başka 
bir şey olmaz.

REİS —  Efendim, müzakerenin ademikifa- 
yesi hakkında söylediler. Kifayeti müzakereyi 
reye koyacağım. Müzakere kâfi görülmezse ta
biî devam olunur. Efendim, kanunun heyeti 
umumiyesi hakkındaki müzakereyi kâfi görenler 
lütfen el kaldırsın. Müzakere kâfi görülmüştür. 
Efendim, maddelere geçilmesini kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Maddelere geçilmiştir. B i
rinci maddeyi okuyoruz :
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İstilâzedelere tavizan verilecek tohumluk hak

kında Kanun

MADDE 1. — Istihlâs edilen mahallerdeki 
muhtacı muavenet erbabı ziraate üç sene müd
detle ve üç müsavi taksitte tahsil edilmek üzere 
tohumluk, çift hayvanatı ve alâtı ziraiye itası 
için 1338 senesi İktisat bütçesinde (Istilâzede- 
lere tavizan verilecek tohumluk, hayvanat ve 
alâtı ziraiye bedeli) namiyle açılan faslı mahsu
sa beş yüz bin lira tahsisat vaz'olunmuştur.

İSMET BEY (Çorum) — Arkadaşlar demin
den beri bu kanunun heyeti umumiyesi hakkın
da cereyan eden müzakerattan tahsisat itası hak- 
kındaki usule dikkat edilmediğini anlıyorum. 
Bundan dolayı söz söylemeye lüzum görüyorum. 
Muvazenei Umumiye dâhilinde her hangi bir me
sele için tahsisat talebedildiği zaman Maliye Ve
kili o tahsisatın mukabili olan nakdi muvazene
den temin edeceğini veya edemiycceğini söyler. 
Bundan evvel üç yüz küsür bin liralık havale 
verildiği halde o havale, karşılığı olmadığından 
dolayı verilememiştir. Havalât keenlemyekûn- 
dur  yani hiç hükmü yoktur, faydası yoktur. 
Binaenaleyh evvelemirde bu maddeyi müzakere 
ederken, Maliye Vekili Beyefendi verilecek olaiı 
bu miktarın karşılığım bu senenin muvazenesin
den tedarik edeceğim derse bunun üzerine tah
sisatın münakaşası lâzımdır. Yoksa, Maliye Veki
li bunu taahhüdetmediği takdirde, biz veririz, kar
şılığı yoktur meselesi olamaz. Binaenaleyh biz da
ima, müspet işlemek için vaziyeti mâliyemizi na
zarı dikkate almak ve buııa nazaran evvelemirde 
Maliye Vekilimizden bu parayı tedarik edeceği 
sözünü almak lâzımdır. Bunları yapmadıktan son
ra, muamelâtı teşviş etmekten, hesabatınızı altüst 
etmekten, muamelâtı Mâliyemizi karıştırmaktan 
maada başka bir iş yapmış olmazsınız.

RAGIB BEY (Kütahya) — .Efendim Harbi 
Em ümide hemen hepimiz şalıidolduk ki; memle
ketin her tarafında iaşe ambarlan lebaleb dolu 
olduğu halde halk iiç gün, beş gün aç kalır, fı
rınların önüne hücum eder, açlıktan fırınların 
önünde bayılır, kalırdı.

RÜŞDÜ BEY (Ergani) — Hattâ ölen dahi olur
du.

RAGIB BEY (Kütahya) — Bugün vaziyet ay
nıdır. Mevsimi ziraat gelmiş mevsim yağmurları 
yağmış, birçok tarlalar hazırlanmış, köy ambarla
rında âşar zahairi dolu olduğu halde hâlâ köylü

ye bir habbe tevzi edilip ziraat ettirilmemiş. Bir 
kısım yerde birinci ziraat mevsimi geçmektedir. 
Bu şerait dâhilinde demin bilmünasebe arz etti
ğim veçhile Hükümet ve Meclisi Âli halkın ih
tiyacım temin edemiyor. Birçok varlıklar içerisin
de lıer şey mevcut, yalnız mevcudolan şeyi bir yer 
den diğer bir yere koymak kabiliyetini gösteremi
yor.

YASİN BEY (Gazianteb) — Hükümet göstere
miyor; Meclis değil.

RAGIB BEY (Devamla) — Yalnız kabahat Hü
kümette değildir. Şimdi bendeniz bir şev teklif 
ediyorum. Eğer kabul edilirse memleketin, yani 
istirdadedilen mahallerin kâffei ihtiyacatını bir
den tesviye etmiş olacağız. Bu şekilde zannediyo
rum ki; İsmet Beyefendinin buyurdukları gibi, 
öyle birçok muntazam olan hesabatı Mâliyeyi teş
viş etmiyecektir. Bu da henüz Devletin varidat 
bütçesine dâhil olmıyan mahaller âşarını mahal
leri ahalisinin erbabı ihtiyacına terk etmektir. 
Öyle zannediyorum ki; bu âşarın nısfı ahaliye 
tevzi edilirse, bir taraftan zahire olmak üzere 
halkın en çok ihtiyacı olan ve bir an evvel tesvi
yesi lâzım gelen tohumluk, azıklık ihtiyacı birden 
bertaraf edilmiş olur. Saniyen fazla kalan kısmı 
aynen satılan yerlerde, mahallerin e nakde tah
vil edilerek çift hayvanatı almak, yanmış köyleri 
yapmak dahi mümkündür'. Bu suretle hem yanan 
köylerimizin imarı ve hem de çiftsiz kalan köyle 
rimizin çifti temin edilmekle beraber ihtiyacatı da 
tesviye edilmiş olur.

Bedelen olan yerlere gelince : Yani aşarı be- 
delen satılan yerlere gelince; onlar da yine bey
ledir. Âşar ambarlarında zahire vardır. Hiçbir ta
raftan bir tarafa nakliyat yoktur. Zahire mülte
zimlerin elindedir. Mültezimlerden zahire muba
yaa ederler ve derhal ilı|iyacatı ahaliyi tesviye 
(Merier. Çok rica ederim, bu şekli Meclisi Ali ka
bul ederse halkın ihtiyaca!ı birden ve acilen tes
viye edilmiş olur ve çok bir şey istenmiyor. Yal
nız henüz varidat bütçesine dâhil ohniyan, elyevın 
tesbit edilmiyen, Mâliyenin eline geçmiyen hubu
bat aşarının, nısfını istiyoruz, hububat aşarının 
nısfı kabul olunursa, birinci madde yerine tadil- 
namem vardır, onu kabul ederseniz, bunu çok 
esaslı bir surette halletmiş olursunuz. Sonra su
reti tevzi ve tasarrufu hakkında bir talimatname 
ihzar eder veyahut da Meclis buna bir şekil verir,
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YASİN BEY (Gazianteb) — Efendim Ragıb 

Beyin teklifini, Hükümetin kâğıt üzerinde verdi
ği vaitten çok faydalı, kıymetli görüyorum. Bir 
defa. Hükümet bu kanun lâyihasını teklif eder
ken, zannederim, kurtulan memleketlerdeki ziraat 
memurlarından kaymakam, vali veya mutasarrıf
lardan aldığı rapor üzerine, şu memlekette bu 
kadar ihtiyaç vardır diye gösterdikleri bir lüzum 
üzerine kanun çıkarmışlar, hesabetmişler, bir mil
yon lira tutuyor. Bunu veremiyeceğiz demişler. 
Beş yüz bin lira yapmışlar ve bu teklifi kanuni 
ile Meclisi Âliye gelmişler. Birçok memurlardan 
Hükümetin aldığı raporlarla, ihtiyaç listeleriyle 
beraber mahallindeki menabii de nazarı dikkate 
almak lâzımgelirdi. Hükümet, bilhassa Maliye 
Vekâleti' bu hususta çok lâkayt kalmıştır. Bura
da Maliye Vekili Beyefendi buyuruyorlar ki - 
Verilen havalât nereden verilecek? Elbette tahsi- 
lât yapılacak ve ona göre sarfiyat icra edilecek, 
yani diğer memleketlerdeki tahsilat yapıldıkça 
bu havalât tediye edeceğiz. Halbuki birçok arka
daşlarımız da diyorlar ki; oralardaki ordunun 
elinde bulunan ve ordunun ihtiyacından fada 
olan birçok aşar zahireleri ambarlarda mevcut - 
tur. Henüz tediye etmedikleri bedelât vardır. Bu 
bedelâtm aynen alınması imkânı vardır. Bundan 
anlaşılıyor ki; Hükümet, yani vekâlet, kurtarılan 
yerlerdeki menabii katiyen nazarı dikkate alma
mış, yalnız bir avans kanuniyle bu havalâtı İkti
sat Vekâletine vermekle iktifa etmiştir.

REİS — Ragıb Beyefendi, arkadaşlar sizi 
hürmetle dinliyorlardı. Lütfen siz de dinleyiniz.

YASİN BEY (Devamla) — Ve İktisat Vekâle
ti bu havalâtı, mahallinin veznesine belki beş 
kuruşu olmıyan mahallere havale ediyor. Ev
velki beş yüz bin liranın verildiğinin görülme 
diği, Hükümetin ikinci beş yüz bin liralık ha
vale istemek için buraya gelmesiyle anlaşılıyor. 
Zannediyorum ki, Meclisi Âlimiz hiçbir şeyin 
alınmadığına kaanidir. Beş yüz bin liradan hiç 
bir şey verilmemiş, köylü de bir şey alamamış
tır. Şimdi bu beş yüz bin liradan Maliye Ve
kili Beyefendinin beyanatı veçhile hiçbir şey ve- 
rilemiyeceği ve hiçbir şeyin almamıyacağı an
laşılıyor. Çünkü tahsilat yapamıyacağız ki, ve
relim diyor. İsmet Beyefendinin buyurdukları 
gibi, hakikaten Maliye Vekili Beyefendi kabul 
edilen 500 bin liralık bir Avans Kanunu mev- 
cudolduğu halde ve Heyeti Vekileden bu kanun 
Meclisi Âliye gelirken bunun nereden verilece

ğini ve nesi mevcudolduğunu düşünmesi lâzım- 
gelirdi ve bugün mevzuubahsolduğu vakit Mali
ye Vekilinin; evet arkadaşlar, bundan evvelki 
havalâta ve şimdi vereceğimiz bu havalâta kar
şı şu kadar bin liramız mevcuttur, bir kısmını 
ambardan alıp vereceğim, bir kısmını da şura
dan vereceğim, demesi lâzımgelirdi. Fakat çok 
rica ederim, buna nazarı dikkatinizi bir kere 
daha celbederim. Maliye Vekili diyor k i; tah
silat yaptıracağım da vereceğim. Arkadaşlar ivi 
biliyorsunuz ki, bu Meclisin de, Hükümetin de, 
cihanın da, zaferin de bütün esası çiftçiliktir 
ve ekinciliktir. Size temettü veren de o, âşar 
veren de odur. Her şeyi veren ekinciliktir. Ar
kadaşlar hemen hemen memleketin istilâ görme
dik, harabedilmedik yerleri kalmadı. B ir defa 
Anadolu’nun istilâ gören yerlerini bırakınız. İs
tilâ edil m iven yerlerine bir defa gidiniz, gezi
niz, görünüz. Oralarını da, Hükümet istilâ 
etmiştir. Hükümetin asayişsizliği, bilmem ne- 
sizliği oraları da altüst etmiştir. Bundan sonra 
aşardan filân ümit beklentiydim. Halbuki âşar 
size milyonlarca, bolca para bırakacaktır. Ya
ni kendi Hâzinesinin temel taşı olan ziraat in 
işine böyle tetebbüatsız, tetkiksiz, havalâtlı gö
rülmesi bilmem ki, nasıl kabili tecviz olabilir.'1 
Zannederim Rar ıh Beyin teklifi biraz çirkin gö
rünüyorsa da çirkin değildir. Hakikaten oralar
da, ambarlarda birçok zahire mevcudolduğunu 
arkadaşlar söylüyorlar ve âşar ambarlarında or
dunun ihtiyacından fazla zahire olduğu anlaşılı
yor. Hükümet, bilhassa Maliye Vekâleti bu
nunla alâkadar olsun, kurtarılan yerlerdeki za
hire tesbit edildikten sonra kalan miktara göre 
karşımıza bir havale ile gelmeleri lâzımdır. Yok
sa bunu kabul etmek demek onlara nefesle, ha
va-ile yaşayın demektir.

REİS —  Efendim, arkadaşların usulü müza
kereye riayet etmediklerini hissediyorum. Aşar 
dan vermek başkadır. Şimdi bu müzakere (500 ) 
bin liranın verilip verilmiyeceğiııe aittir. Bu 
ııun nereden verileceğini başka suretle sorarsınız 
Yoksa bu işin içinden çıkılmaz. Memleketin 
milyonlarca derdi var.

RAG-IB BEY (Kütahya) — Bendeniz de usulü 
müzakereye dair söyliyeceğim. Bu beş yüz bin 
lira verilsin mi? Yoksa beş yüz bin lira mukabi 
ünde âşar zahiresi mı verilsin?

R E İS  — Efendim, o ayrı bir teklifti**.
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RAGIB BEY (Kütahya) — Aynı tekliftir.
REİS —  Ayrı tekliftir.
RAGIB BEY (Kütahya) —  Ayrı teklif değildir 

Hattâ tadilnameye dikkat buyurunuz...
REİS — Ayrı tekliftir beyefendi; âşar Ma

liye bütçesindedir. Bu beş yüz bin lira ise İk
tisat bütçesine aittir.

NECİB BEY (Mardin) — Onun için bunlar 
ayrı ayrı birer tekliftir.

MEHMED ŞÜKRÜ BEY (Karahisarı Sahib) —  
B ir işten maksat ne ise hüküm ona göredir. Mak
sadımız ne ise hüküm ona göre verilecektir. Eğer 
maksat zürraa zahire tevzi etmek, hayvanat 
vermek ve onları ziraate başlatmak ise bunun 
müzakeresi lâzımdır. Yok eğer bir havale verip 
bir kâğıt üzerinde kalacaksa zannederim ki, işti
gale deymez. Hakikaten şimdiye kadar geçen 
saatler beyhudedir. Yok eğer bir iş yapacaksak 
bir an evvel zürram imdadına yetişmek, tohum
luk tevzi etmek, çift hayvanatı bulmak ve gele
cek sene istifade ettirmek, memleketi kurtar
mak lâzımdır. Bunun çarei halli, Ragıb Bey 
biraderimizin de buyurdukları veçhile âşardan  
ayniyat olanların nısfını bedelen, keza nısfını 
mahalli ihtiyaçlarına sarf edilmek üzere terk et
mekle bunu temin edebiliriz.

Maliye Vekili Beyefendi buyurdular ki; ha
vale vereceğiz, tahsilât vukubuldukça tediye ede 
ceğiz. Bu tediye edilecek olan şey bu sene zür- 
raın ihtiyacını temin etmez. Nisanda tahsilât 
oldu. Elli kuruş, yüz kuruş, üç yüz kuruş top
lanacak ve verilecek. B u neye yaradı? Bu kadar 
emvali metruke vardır. Bu emvali metruke bir 
an evvel nakde tahvil edilmelidir. Ve bu nakit 
ile zürraın imdadına yetişmelidir. Böyle yapıla
cak olursa Hükümet daha çok istifade edecektir. 
Bu sene âşardan beş milyon lira almışsa gele
cek sene yirmi milyon lira alacaktır Eğer bu
nu yapmıyacak olursak gelecek sene âşar vari
datı çok tenakus etmiş olacaktır. Aynı zaman
da emvali ımetrukenin, şunun bunun, elinde kal
ması ve nakde tahvil edilmemesi yüzünden 
memleketin emvali sahipsiz kalmakta ve serveti 
milliyesi de mahvolmaktadır. Çünkü emvali 
metruke sahipsiz bir mülktür. Herkes geliyor. 
Tahribediyor, camını söküyor, evini söküyor, 
şurasını söküyor, burasını söküyor. Memleketin 
serveti milliyesi şunun bunun elinde hebaen 
mansûra olmuştur. Bunlar bir an evvel nakde 
tahvil edilerek birer sahip bulunacak olursa

onları muhafaza eder, onlar yıkılmaz, aynı za
manda Hükümet istifade eder, onların vergisi 
Hükümete akar. Bunların yıkılmasiyle Hükü
met birçok zarara duçar olmaktadır. Emvali 
metrukenin gayrimenkule olan kısmı da şunun 
bunun elinde mahvolmaktadır. Bunların bir an 
evvel nakde tahvili suretiyle de zürraın ihtiya- 
catına yetişmek imkânı vardır. Havale vermek 
suretiyle değil, biz bir Emvali Metruke Ka
nunu yaptık. îtira f edelim ki, tatbik edilme
miştir. İşte gözümüzün önünde Ankara...

Burada sahibi olmıyan bağlar şunun bunun 
tarafından, akrabaları tarafından veya hiç de 
akrabaları bulunmıyan eşhas tarafından yıkılı
yor ve gözümüzün önünde ağaçları, tuğlaları 
satılmaktadır. Benim bulunduğum bağın ya
nında yirmi, otuz tane ev, en mükemmel olan 
bağlar, yıktırılmış, tuğlaları keresteleri satıl
maktadır. Hükümet, bunlara mâni olmuş mu
dur? İddia edebilirim ki, hiç alâkadar bile ol
mamıştır.

Binaenaleyh Hükümet Emvali Metruke Ka
nunu mucibince onlara vazıyededecekti. Kiraya 
verecekti, işte Hükümet bunları yapmadı. Ak
raba ve taallûkatı tarafından tahribedilmekte- 
dir.

REİS —  Lâyihai kanuniye hakkında söyli- 
yecekdiniz Şükrü Bey.

MEHMED ŞÜKRÜ BEY (Devamla) —  Beya
natımın lâyihai kanuniye ile alâkası vardır. 
Eğer bu havale, yalnız kâğıt üzerinde kalacak
sa hiçbir kıymeti yoktur. Hükümet bunları te
min etmelidir. Vazifesidir. Vazifei mühimmesi 
budur. Bu vazife ihmal edilemez ve bu, ihmal 
edilmiyecek bir meseledir. Binaenaleyh «Bu 
sene elimizde para yoktur. Gelecek sene zürra- 
dan tahsilât yapalım da verelim.» demenin mâ
nası yoktur. Emvali metruke ve saire paraya 
tahvil edilir ve zürraın ihtiyacatına yetişilirse 
Meclisin arzusu tatmin edilmiş olur. Hükümet 
bunu yapamıyorsa Ragıb Beyin teklifi gibi -ki 
gayet doğrudur- aynen satılanların aynen nısfı, 
bedelen satılanların bedelen nısfı mahalleri ih
tiyaçlarına terk edilmelidir. Böyle yapılacak 
olursa gelecek sene âşar varidatını da tezyidet- 
miş oluruz. Gelecek sene, vermiş olduğumuz bu 
para yerine üç milyon lira tahsilât yaparız. 
Yalnız ne olur? Hükümet, bugünden köylüye 
ikrazat yapmış olur. Böyle yanılmadığı takdir
de gelecek sene âşar varidatından üç milyon, 
beş milyon noksan zuhur edecektir. Mesele bu-
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dur. Ragıb Beyin teklifi esas itibariyle doğru
dur. Bu meselenin halledilmesi lâzımdır. Bina- 
enalehy Ragıb Beyin teklifinin reye vaz’ım tek
lif ederim.

REİS — Fethi Beyefendi cevap verir misi
niz ?

MALİYE VEKÂLETİ VEKİLİ VE DAHİ
LİYE VEKİLİ FETHİ B EY — Efendim, Ragıb 
Beyefendi biraderimiz verdikleri tadil takririy
le mahiyeti meçhul olan bir mesele üzerinde 
Meclisi Âliyi yürütmek istiyor. Diyorlar k i; 
«Âşarın nısfını tohumluk olarak ahaliye tevzi 
edelim» Bir defa aşarın - malûmuâlileri oldu
ğu üzere - bir kısmı ordunun ihtiyacatına tah
sis edilmiştir. Deniliyor k i ; «Bu miktar ordu
nun ihtiyacından kat kat fazladır. Az miktar
lar vardır. Bu miktarları ahaliye bırakalım.» 
Efendim zaten kabul ettik. Hakikaten ihtiyaç
tan fazla buğday varsa Maliye Vekâleti bu kıs
mı ahaliye nakit yerine tevzi edebilir. Fakat 
aşarın nısfı, alelıtlak tohumluk olarak tahsis 
edilecek olursa bu, bir defa varidatın her han
gi bir kısmını bir masrafa tahsis etmek demek 
olur. Malûmuâliniz; kavaidi Maliye mucibince 
hiçbir zaman tahsisi varidat kabul edilemez ve 
böyle bir usul olmadığından olamaz

Saniyen: Bu âşarın nısfı ne miktardır? Ve
receğiniz beş yüz bin liradan ne miktar fazla
dır? Ne miktar eksiktir? Bunun miktarı henüz 
anlaşılmış değildir. Böyle miktarı gayrimalûm 
olan bir şey üzerine kanun yapmak ve şu vari
dat şuraya tahsis olunmuştur demek doğru de
ğildir. Efendiler bir defa ordunun ihtiyacı te
min olunmak lâzımgelir. Ordunun ihtiyacı tâ
yin edilmek lâzımgelir. Binaenaleyh tetkik olu
nur, bu ihtiyaçtan fazla bir miktar mevcutsa 
muhtacini zürraa tevzi olunabilir, fakat âşar 
varidatının nısfını şuraya tahsis ediyoruz diye 
bir kanun yapmak şüphesiz dooru olamaz. Âşar- 
m nısfı neye baliğ olacaktır? Bunu hesabetme- 
den, gerek Maliye Vekâleti, gerek Muvazenei 
Maliye Encümeni tetkik etmeden kanun haline 
sokmak, mahzuru dâidir. Buna itiraz ediyorum.

HASİB BEY (Maraş) — Mademki, tetkikine 
ihtiyaç gösteriyorlar ve bunu karanlık görü
yorlar; lâyihayı geri alsınlar yeniden tetkik 
etsinler, sonra getirsinler.

RAGIB BEY (Kütahya) —  Reis Bey, Fethi 
Beyin mütalâalarına cevap vereceğim. Çünkü 
takririmle tezat teşkil ediyor. Takririmi izah 
sadedinde söyliyeceğim.

REİS — Mustafa Kemal Beyin bir sualleri 
vardır. Buyurun Mustafa Kemal Bey...

MUSTAFA KEMAL BEY (Ertuğrul) —  Bu 
kanun müstahlâs memalik ahalisi hakkında bir 
kanundur. İ stihlâs olunan mahaller ahalisinin 
hiçbirinin yedinde bir dirhem zahire yoktur. 
Aşar ambarlarında ise zahire vardır. Oralara 
nakden yardım etmek İmkânı da yoktur. Bunu 
yapamıyacaksanız hiç olmazsa oradaki zehairi 
muhtacini zürraa tevzi etmek suretiyle temini 
maslahat kabil değil midir? Bendeniz Bilecik’te 
bulunduğum zaman bir hamama çok zahire yığ
mışlardı. Bunun bir kısmı çürüyor. Bunun için 
muhtacini züraa tevziini Mutasarrıf Beyden rica 
ettim. Fakat askerler gelmiş, süngü ile menetmiş- 
lerdir. Bunun zürraa verilmesi imkânı yok mu
dur?

MALİYE VEKÂLETİ VEKİLİ VE DAHİ
LİYE VEKİLİ FETHİ B EY — Efendim Evvelce 
de arz ettiğim gibi, eğer mevcudolan hububat 
askerin ihtiyacından fazla ise arzu buyurduğu
nuz veçhile olur. Fakat askerin ihtiyacından 
fazla değilse olamaz. Eğer nısfı behemehal muh
tacini zürraa tevzi edilecek derseniz, ileride nıs
fı diğeri ordunun ihtiyacına, kâfi gelmediğine ve 
ordunun iaşesi ise her şeyden evvel temin edil
mek icabettiğine göre bunu nereden temin ede
ceksiniz? O vakit fazla fazla para vereceksiniz. 
Orduyu iaşe edeceksiniz. Böyle karanlık üzerin
de yürümek caiz değildir. Tetkik etmeli, tahkik 
etmeli ve bu/nları anlamalıdır. Ondan sonra be
yanı mütalâa etmelidir.

MUSTAFA KEMAL BEY (Ertuğrul) — Me- 
maliki müstahlasadaki âşar ambarları orduya 
tahsis edilmemiştir. Bunlar, sonradan gelmiş, 
ambarlardaki mal bedava b ir mal demektir. Hiç 
olmazsa bunların zürraa tevzii muvafık değil 
midir? (Bunlar askerin malı değildir. Ciheti as- 
keriveden mubayaa edilmiş değildir. Elyevm 
Hükümetin malıdır.

FETHİ BEY (İstanbul) — Tabiî öyledir. 
MUSTAFA KEMAL BEY (Devamla) —  Hü

kümetin imalı olmasına nazaran askerî mubayaat 
yapmazdan evvel bunları ahaliye tevzi...

FETHİ BEY (İstanbul) — Sonradan tefkrar 
mubayaa edip ordunun ihtiyacını temin etmek 
lâzımdır.

MUSTAFA KEMAL BEY (Devamla) — Tev
zi. edelim. Hiç olmazsa böyle mühim olan bir 
mesele halledilmiş olur.
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SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgad) — Efen

dini, aşar ambarlarında mevcut...
YAHYA GALİB BEY (Kırşehir) — Reis 

Bey sözler kaldı da sualler mi başladı? Olmaz 
»'fendim.

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Devamla) — 
«Aşar ambarlarında mevcut zahair hakkında 
ordu ile muhabere ediniz. Askerin iaşesinden 
fazla ise, fazlası, bunlara verilecek paraya mu
kabil tevzi edilecek, değilse para, verilecek» bu
yuruyorsunuz. Efendim; oralar yanmış yıkılmış 
yerlerdir. Binaenaleyh mubayaa edilecek za
hire de bulunmıyacaktır. Vereceğiniz para he
der olup gidecektir. Benim dairei intihabi- 
y»;m olan Yozgad, zahire ambarı olan bir yer
dir. Tüccarın ambarı lebalep doludur. Bu za
hireleri milletin borcuna mahsubettirmek su
retiyle, dekovil. hattı vasıtasiyle getirtip trenle 
sevk ederek tevzi etmek imkânı yok mudur?

FETH İ BEY (İstanbul) — Efendim dekovil 
hattının boş kaldığı zaman var mıdır? Zatıâli- 
niz. herkesten iyi bilirsiniz. Yevmiye naklede
ceği miktar ancak bir tabur askeri besliyebilir.

SIRRI BEY (Yozgad) — O halde ııe suretle te
darik edilecektir? Soruyorum.

REİS — Sırrı Bey, müsaade buyurunuz. 
Mevzudan ayrılmayınız. Yoksa arkadaşlar, sa
dedi tecavüz ederseniz sözünüzü keserim.

Y ÂSİN BEY (Gazianteb) — Memaliki müs- 
tahlasadaki aşar ambarlarında mevcut, zahire 
miktarı nedir? diye soruyorum.

MALİYE VEKÂLETİ VEKİLİ FETHİ 
B EY — Ne buyurdunuz?

YÂSİN BEY (Devamla) —  Vilâyatı miistah- 
lasadaki aşar ambarlarının mevcudu nedir ve 
mevcuttan ııe kadarı orduya, tevzi edilmiştir? 
diye soruyorum.

MÂLİY E  VEKÂLETİ VEKİL İ FETHİ 
BEY — Efendim bu kanun iktisat Vekâleti tara
fından teklif edilmiş bir kanundur, iktisat Ve
kili de berayı devir ve teftiş İzmir’e gitmiştir. 
Buyurduğunuz şu suale, ezberden nasıl cevap 
verebilirim? Şimdiden cevap vermek imkân ha
ricindedir. Zaten Vekil Bey bir kaç güne kadar 
geleceklerdir.

OPERATÖR EMİN BEY (Bursa) —  Zan
nederini, müzakereyi çok dağıttık. Esas itiba
riyle hububat verilmesi mümkün olan yerlerde 
verileceğini ve tevzi edileceğini Maliye Vekâleti 
kabul ediyor.

ÖMER LÛTFİ BEY (Amasya) — Zaten 
aşar zahiresinden tohum olmaz.

OPERATÖR EMİN B EY (Devamla) — Ola
cak yerler vardır. Bendeniz yalnız bir nok
taya nazara dikkatinizi celbedeceğim. Şimdi bu 
para, tohum, alâtı ziraiye ve hayvan bedeli 
olarak tahsis ediliyor. Halbuki memaliki müs- 
tahlasada hayvan ihtiyacı için para tahsisi
ne, zannedersem, lüzum yoktur. (Gürültüler) 
Arz edeyim efendim. Müsaade buyurun. Or
dumuz. Kapıdağ Şibiceziresinde altı bin, Urla 
Şibiceziresinde on bin hayvan elde etmiştir. 
Bu hayvanlardan işe elverişli olanları kendi 
kadrosuna almış, diğer artan akşamını ganaim 
komisyonlarına teslim etmiştir. Ganaim komis
yonlarının veyahut malmemurlarınm elinde bu 
hayvanlar günden güne kırılmaktadır. Bugün 
elde on beş, yirmi bin hayvan varken...

RAGIB BEY (Kütahya) — Ve o hayvan lal
da hastalığa tutulmuşken.. 

OPERATÖR EMİN BEY (Devamla) — Hay
van için bütçeye ayrıca para tahsis etmeye zan
nederim ki ihtiyaç yoktur. Şimdi bendenizin 
bir takririm vardır. Eğer takririm veçhile bu 
hayvanatın aynen tevziine Meclisi Âlice ka
rar verilirse hayvan ihtiyacı defedilmiş olur. 
Mütebaki parayı da yalnız tohumluğa ve alâtı 
ziraiyeve hasrederiz ve bu beş yüz bin liranın 
da belegan mabelâğ maksada kifayet edeceğini 
zannederim. Mâruzâtım bundan ibarettir.

İSMAİL ŞÜKRÜ BEY (Karahisarı Sahib) 
— Beş yüz bin lira tohumluk, hayvanat ve ala
lı ziraiye için tahsis ediliyor. Fakat bir nokta 
müphem kalıyor. Bunun miktarım ayırmak 
lâzımdır. Hayvanat için ne miktar? Tohumluk 
için ne miktar? Alâtı ziraiye için ne miktar? 
Bunun burada, yani Mecliste tâyin edilmesi 
bendenizce münasiptir, ihtiyaç göz önündedir. 
Efendiler bütün hayvanatı mahvolmuş, eşyası 
soyulmuş, bir tavuğu bile bırakılmamış köy
ler vardır. Bugün yüz köyü hesabedelim. Akalli 
kırkar haneden dört bin rençber hanesi eder. 
Ziraat için bu dört bin rençberin tek hayvanı 
yoktur. Rençberlik demek, çift hayvanatı de
mektir. Çift hayvanatına lüzum yoktur diyen 
Operatör Emin Bey arkadaşımız ona karşı on 
altı bin hayvan gösteriyor ki bunun altı bini 
şimdiye kadar tevzi olunsun, on bini kalır, bu da
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'beş bin çift eder. Halbuki mahvedilen yüz köy de
ğil, yüzlerce, bini evcedir.

OPERATÖR EMİN BEY (Bursa) — Öyle ise 
elli milyon lâzım.

İSMAİL ŞÜKRÜ E FENDİ (Devamla) —  Müsaade 
buyurun. Kâffesini idare etmek mümkün olamaz
sa bu para ile iy i iş görmek mümkündür. Nasıl 
mümkündür? Bendeniz onu düşündüm, öyle üç 
milyon, beş milyon verilse ihtiyaç temin edilemez. 
Aynı zamanda beş milyon, sekiz milyon, on mil
yon lira teklif etmek bütçemizin haline nazaran 
kolay bir şey değildir. İyi bir iş yapmak için bi
raz kolaylık vardır. Arkadaşlar bunun üç yüz bin 
lirasını tohumluktan ayırırsak kalır iki yüz bin, 
iki yüz bin lira ile de yüz tane traktör alırsak iki 
yüz traktör eden Bir traktör bin liraya alınır. 
Binaenaleyh bugün için her bir traktör yevmiye 
yirmi dört dönüm bir hafriyatta bulunuyor. Kırk 
haneli bir köye, yani her reçbere kırk dönüm haf
riyat yapmak şartiyledir ki, bugün her rençbere 
kırk dönüm hafriyat yapmak demek, o rençberi 
ihya etmek demektir.

HACI ŞÜKRÜ BEY (Diyarbekir) — Hocam 
buna hayal derler.

İSMAİL ŞÜKRÜ EFENDİ (Karahisarı Sahib) — 
Hiç de hayal değildir. B u hakikattir. Çünkü ben
denizin tecrübem iktizasıdır. Şu Meclisi Âli mu- 
radederse çabuk yüz, iki yüz traktör getirtir.

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgad) — Birer 
kazma versin yine kâfi...

İSMAİL ŞÜKRÜ E FENDİ (Devamla) — Müsaa
de buyurun efendim. Yüz köyü yüz bin lira ile 
ihya eder. Elli bin lira da masrafı gider. Yüz elli 
bin lira, elli bin lira da tohumluk gider. İki yüz 
bin lira ile bu sene yüz köy ihya edilmiş olur. 
Belki bu vakitli gelecek olursa o yüz köyü bitir
dikten sonra yanındaki yüz veya elli köyün imda
dına da koşar; hem senede 100 - 150  köy ihya 
edilmiş olur. Bu iki yüz bin lira ile hem de reç- 
berler müşterek bir hayata alıştırılmış olur. B i
naenaleyh rençberler makina ile yapılacak zeriya- 
t ın ne demek olduğunu gözlerinin önünde bilfiil 
anlarlar. Ve bundan âtide Devlet ve millet pek 
büyük istifadeler eder. Pek çok rica ederim, istir
ham ederim,- iki yüz bin lirasını yüz traktörün 
mubayaasına ve malzemesine hasrediniz.

OPERATÖR EMİN BEY (Bursa) — Hocam 
bugünün işi değildir.

İSMAİL ŞÜKRÜ EFENDİ (Karahisarı Sahib) —

Bugünün işidir, Beyefendi. Yüz traktörün ge
tirilmesi yirmi günü geçmez,

YAHYA GALİB BEY (Kırşehir) — Efendim, 
bendeniz Heyeti Vekilenin bu teklifini şöyle gö- 
rüyorum. B ir mücrim idama mahkûm olur. İda- 
ma mahkûm edildikten sonra hâkim ona bâzı 
nasihat verir. Fakat o nasihatler onu idamdan 
kurtaramaz. Maatteessüf Heyeti Vekilenin şu 
teklifi bu dakikada bilâ itiraz kabul edilmiş 
olsa bile oradaki açlığa mahkûm olanın mahkû
miyetine katiyen bir tesiri yoktur. Efendiler, 
beş yüz bin lira tahsisat isteniyor, hayvan ala
cağım, falan alacağım, deniyor. Halbuki Heyeti 
Vekileye sorulsa ki, hangi kazaya ve hangi kar
yeye ne kadar hayvan ve tohum vereceksin ve 
ne kadar hayvan ihtiyacı ve ne kadar tohum
luk ihtiyacı vardır? Bugün hesabı yoktur. Cüm- 
leten yekûn olarak Heyeti Celilelerinden beş 
yüz bin lira istiyor. Bendeniz zannediyorum k i; 
bu beş yüz bin lirayı bize teklif etmezden evvel 
falan mahalle şu kadar tohum, falan mahalle şu 
kadar hayvan vereceğiz. Bunun tesbit edilmiş 
olması lâzımdır. Sonra sual etsek ki, istirdado- 
luııan memleketlerdeki ambarlarda ne kadar 
buğday, 11e kadar arpa vardır? Bunu yorsak 
buna dair de malûmat beyan edemezler. B il
mezler ki, ne kadar buğday ve ne kadar arpa 
mevcuttur? Yine sual sorulsa k i; ordunun elin
de verecek ne kadar hayvan vardır? Bunu da 
bilmezler. Halbuki efendiler, bugün bir bakkal 
nesi var, nesi yok, bilir. Fakat bizim Hüküme
timiz bilmez. Bu, bir şekildir. Otuz seneden beri 
gördüğüm şekli hükümet, havale gönderir, fa
lan yere ihtiyaç vardır. Zahire verilsin, alınsın, 
denir. Verilmez, alınmaz. Sene geçer, alma
nın imkânı ihtimali yoktur. Kim ki, daha zen
gindir o, zahireyi alır, satar.. Üç sene sonra da 
yerine alıp koymaz. Beyhude üzülmeyiniz. Bu
gün 500 bin lira kabul ederiz. Eğer bundan elli 
kişi ikdar ederseniz beni ittiham ediniz. Çün
kü, esas yoktur. Hangi işin ki, esası yoktur, fe
rinden menfaat mutasavver değildir. Siz bu
gün bu beş yüz bin lirayı kabul etmediğiniz tak
dirde Hükümet; ne yapalım; Heyeti Âliye ka
bul etmemiştir, diyecek. Kabul ettiğiniz vakit 
de size hesap yermiyecektir. Geçen sene* kabul 
ettiğiniz zahirenin hesabını isteyiniz. Kime ne 
miktar zahire verilmiştir? Hesabı yoktur. Çün
kü, an’anatı sabıkadandır. Beyefendi, Heyeti 
Âliyeniz koca bir saltanatı devirdi. Bir inkılâp
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yaptı ne kanunu üzerinde işledi, ne muamelâtı 
sabıkası üzerinde işledi, hali üzerine kaldı. Sal
tanatı yıkan işte bu usullerdir. Başka usuller 
değildir. Bugün bu beş yüz bin lirayı kabul et
seniz hiç merak etmeyin. Yarın hesabını ver
mezler.

REİS — Efendim, Muvazenei Maliye En
cümeni izahat verecek.

MAZBATA MUHARRİRİ MAZHAR MÜ- 
FİD BEY (Hakkâri) —  31 Teşrinievvel 1337 ta
rihli bir kanunu lütfen nazarı dikkate almanızı 
rica ederim. Evvelce Maliye bütçesine hattâ 
meccanen hayvanat tevzi edilmek üzere tohum
luk koyduk. Yine arz ettiğim bir kanunun bi
rinci maddesiyle halka meccanen hayvanat tev
zi edilmek üzere beş yüz bin lira daha koyduk 
ve aynı kanunda dendi ki, daha koyalım. F a
kat Maliye Vekâleti gibi meccanen değil, üç 
senede ve üç taksitte geri alınmak üzere tavızeıı, 
istihsal edilen yerlere verelim, diye beş yüz bin 
lira koyduk. İşte efendim ; bugün gelen kanun, 
31 Teşrinievvel 1337 tarihli Kanunun (9) ncu 
maddesiyle İktisat Vekâletine tavıze n  sarfına 
mezuniyet veıkliğiniz beş yüz bin liradan ancak, 
kırk sekiz bin lira kaldığı için İktisat Vekâleti, 
aynı madde veçhile bizden beş yüz bin lira daha 
istiyor. Halbuki biz, Maliye Vekâletine tahsis 
olunmuş bir para imiş gibi ve o noktai nazar
dan mütalâat yürütmeye çalışıyoruz. Meselâ; 
«Niçin traktör makinası alınmıyor?» diyoruz. 
Efendiler, bu tavizdir, bu üç taksitte istilâzede- 
lere tavizen verilecektir. Yoksa bu, zira ati ıs
lah için, mükemmel bir makina almak için de
ğildir. Bu verilir mi, verilmez hıi? İşte buna 
ahali de pek yanaşmıyacaktır. Onlar, elbette 
meccanen almaya çalışacaktır. Binaenaleyh, bu 
tavizen verilen paradan İktisat Vekâleti, o bi
çare zürra için, bir menfaat temin edecektir. 
Saniyen şurasını arz edeyim, efendiler; bugün 
on bin esir burada, mesakin inşası için istihdam 
edilmektedir.

YASİN BEY (Gazianteb) — O başkadır. Bu
nu bu millet verecek.

MAZHAR MÜFİD BEY (Hakkâri) — Tohum 
parasını da bu millet veriyor, bunu da yine bu 
millet veriyor. On bin ameleye kırkar kuruş
tan aşağı yevmiye vermiyeceksin. Çünkü, Lâhey 
Konferansı mukarreratı vardır. Bu, üsra hak- 
kındaki mukarrerat mucibince; üç ayda lâakal 
altı yüz bin lira vereceksiniz. İşte bunun için

dir ki, geçenlerde ıbir kanun yaparak bir bu
çuk milyon lira verdik. Minhaysilmecmu bunları 
arıyacağız. Demin de arz ettiğim gibi Maliye Ve
kili geldiği zaman, bu bir .buçuk milyon lirayı 
ne yaptığım soracağız, işte asıl bunları arıya- 
cağız. Nerelere verilmiş diye soracağız. Hakkı
mız vardır. Maliye Vekili geldiği vakit bunları 
soracağız. Tohumluk için, hayvanat İçin beş yüz 
bin lira verdik. «Paralar ne oldu, onlar mecca
nen verildi mi?» diye sual ederiz. Arz ettiğim 
gibi bugünkü kanun ile beş yüz bin lirayı ik ti
sat Vekâletine vereceğiz. İktisat Vekâleti, kırk 
sekiz bin lira kaldı, daha beş yüz bin lira verin 
diyor. B unu tevzi eder mi, ötmez mi? Diyecek
siniz. Bunun yüz lirada beş lirasını tevzi etmiş 
olsalar bizce yine faydalıdır. Bu kanun başka
dır, rüfekanın teklif ettiği maddeler yine baş
kadır. Bu kanunu kabul edelim. Maliye Vekili 
geldiği zaman mesele anlaşılacaktır.

REİS — Yasin Beyin bir suali var.
YASİN B EY — (Gazianteb) —  Efendim Maz- 

har Müfid Bey biraderimiz, ne yolda olacağını 
anlatsınlar.

REİS — Efendim Vekil Bey noktai nazarla
rını izah edecekler.

NAFIA VEKİLİ VE İKTİSAT VEKÂLETİ 
VEKİLİ FEYZİ BEY (Diyarbekir) —  Efendim 
evvelce arz ettiğim veçhile, Yahya Galib Bey
efendi burada yokturlar. Kendileri dediler ki, 
vekâlette ne bir hesap, ne bir şey vardır. Alel- 
imıyya beş yüz bin liralık bir talepte bulunu
yorlar. Halbuki evvelce de arz ettiğim gibi, va
liler, mutasarrıflar, ziraat memurları ve mebus 
arkadaşlarımız, vilâyatı müstahlasadan ayrı ay
rı telgraf veriyorlar; İzm ir’den altı yüz altmış 
bin lira tohumluk istiyorlar. 960 bin lira da çift 
hayvanatı için istiyorlar. Manisa (150) bin li
ra, Aydın (209) bin lira istiyor. Yine orası çift 
hayvanatı için (400) bin lira istiyor. Bunlar 
orada tavizat olarak tesbit edilmiş, buraya bildi
rilmiştir. Zannedersem mesele tenevvür etmiş
tir. Yahya Galib Bey burada bulunmuş olsalar
dı itirazlarına cevap vermiş olacaktım. Yani 
haksız olarak târizde bulundular.

FEYYAZ ÂLİ BEY (Yozgad) —  İktisat Veki
li Muhteremi Karahisar için her köye 100 lira 
verilmesi hakkında emir vermiş. Ziraat Banka
sını kendi kasaları zannetmişlerdir. Acaba Zi
raat Bankasından verilen bu para, buraya dâhil
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midir? Ve kendilerinin Vekil olması münase
betiyle bu para verilmiş midir? Verilmiş ise 
hangi salâhiyetle verilmiştir? Bunu kanunen 
müstakil bir müdüriyet olan Ziraat Bankasın
dan sual ediniz.

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) —  Bu para, yani 500 bin 
lira müsavi ve mukassaten olmak üzere ahaliye 
tevzi ulunacağına göre; yani ahaliye ikraz su
retiyle verilecek demektir.

İKTİSAT VEKÂLETİ V EKİLİ FE Y Z İ BEY 
( Diyarbekir) — İkraz suretiyle.

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) —  Şu halde para mev
cut demektir.

İKTİSAT VEKÂLETİ V EKİLİ FE Y Z İ BEY 
( Diyarbekir) — Beyim, Mâliyeden borç olarak 
alacağız. Bunun için ayrı sandık, ayrı para 
yoktur. Bu, 500 bin lirayı:, Mâliyenin ahvali 
haziranın bilirsiniz ve ne yolda para alınacağı
nı da hepiniz iyi bilirsiniz. Arkadaşımız Maz- 
har Müfid Beyin dediği gibi biz çalışacağız, 
(500 bin), (200 bin), (300 bin) ne kadar ko
parırsak bir an evvel ahaliye verirsek bir kâr
dır. Ne yapıp yapacağız, çalışacağız bu parayı 
koparacağız.

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — O halde mukrizin pa
rası olmayınca nasıl ikraz edilecektir?

REİS — Efendim, müzakerenin kifayetine 
dair takrir vardır. Müzakerenin kifayetini ka
bul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiş- 
tir efendim.

Efendim, bu bapta takrirler var, okuna
caktır.

Riyaseti Celileye
Birinci maddeye berveçhizir fıkranın ilâve

sini teklif eylerim.
Âşar ambarlarında mevcut bulunan zahair 

tercihan zürraa tevzi olunur ve bu zahaire ma
hallince fiyat takdir edilerek işbu fasıl ile mah
subu icra olunur.

Ertuğrul Mebusu 
Mustafa Kemal

Riyaseti Celileye
Birinci madde nihayetine berveçhizir fıkra

nın ilâvesi suretiyle tadilini teklif ederim.
13 Teşrinisani 1338 

Bursa Mebusu 
Operatör Emin

Tevziat nakden yahut âşar ambarlarından 
hububat olarak aynen yapılır.

Riyaseti Celileye
Madde 1. — İstihlâs edilen m ahali erdeki muh

tacı muavenet halka bu mahallerin 1338 senesi 
aşarının nısfı terk edilmiştir.

Maddenin berveçhi balâ tadilini teklif ederim.
Kütahya Mebusu 

M. Ragıb

Riyaseti Celileye
Madde 1. — Kurtarılan yerlerde muhtacini 

zürraa hayvanat ve alâtı ziraiye ve tohumluk 
için mukassaten verilecek mebaliğin havaleleri 
verildiği tarihten itibaren on güne kadar tediye 
etmiyen Maliye memurları mesuldür.

Balâdaki maddenin Avans Kanununa ilâvesini 
teklif ederim.

1 3 .X I.1338  
Gazianteb 

Yasin

Riyaseti Celileye
Memaliki müstahlâsaya tohumluk ve saire için 

para verilmesinin aleyhinde bir kimse yoktur. 
Bu paranın nakden ve derhal verilmesine bütün 
Âzayı Kiram taraftardır. Binaenaleyh esas hak
kında müzakere kâfidir. Maddelere geçilmesini 
teklif eylerim.

Yozgad
Süleyman Sırrı

Riyaseti Celileye
Beş yüz bin liranın yalnız tohum ve ahit 

mukabili olarak kabulünü, şu kadar ki, ordu
muzun Kapıdağı Şibiceziresinde iğtinam eyle
diği altı bin ve Urla Şibiceziresinde iğtinam 
eylediği on bini mütecaviz hayvan ki, ceman 
on altı bin hayvandan orduya elverişli olanlar
dan maadasının bilâ ifatei zaman ahaliye bilâ 
bedel tevziinin tahtı karara alınması halinde hay
van ihtiyacı da defnedilmiş olacağından bu veç
hile karara r a p t ı nı teklif eylerim.

13 Teşrinisani 1338 
Bursa Mebusu 
Operatör E min

Riyaseti Celileye
Memaliki müstahlâsada nakden para tevzi et

mek ihtimali olmadığından memaliki müstahlâ
sada mevcut âşar zehairinin zürraa tevdii ile mu-
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bayaatı askeriyenin başka tarafa hasrını ve bu 
suretle kanunun kabulünü teklif eylerini.

Ertuğrul Mebusu 
Mustafa Kemal

Riyaseti Celileye
Mesele tavazzuh etmiştir, müzakere kâfidir. 

Hükümetin teklifinin kabuliyle ruznameye geçil
mesini teklif eylerim.

12 . X I  . 1338 
İçel Mebusu 

Şevki

Riyaseti Celileye
Müzakere kâfidî r .  Tohumluk ve hayvan aynen 

itası kabil olan yerlerde aynen, olmıyan mahal
lerde bedelen ita edilmek üzere tatbikat ve te
ferruatın Hükümete bırakılmasını ve kamımın 
kabulünü teklif eylerim.

Ertuğrul
Necib

YUSUF ZİYA BEY (Bitlis) — Efendim, ma- 
lûmuâliniz evvelce tadilnameler okunur.

(Ertuğrul; Necib Beyin takriri tekrar okun
du.)

REİS — Efendim, Necib Beyin bu takririni 
kabul edenler lütfen el kaldırsın. (Tadil takrir
leri ne olacak! Sadaları)

RAGIB BEY (Kütahya) — Etendim bu, Hü
kümetin teklifinin aynen kabulü mahiyetinde
dir. Eğer bu, kürsüi Riyasetçe müstelzem ise o 
başka. Yoksa malûmuâliniz bu takrir evvelce ve
rilen takririn ayni yani Hükümetin teklifinin 
aynen kabulüdür. Halbuki evvelce verdiğimiz 
tadil takriri vardır. Onun okunmasını rica çele
rim.

NECİB BEY (Mardin) — Efendim, iki fıkra 
daha var efendim.

REİS — Efendim, iki fıkra daha vardır. Ta- 
dil mahiyetindedir.

Beyefendi Makamı Rirasetçe hiçbir şey iltizam 
edilemez.

HASİB BEY (Maraş) — O sözünü geriye al
sın. (Geriye alıyor, sesleri)

(Kütahya Mebusu Ragıb Beyin takriri tek
rar okundu.)

NECİB BEY (Mardin) —  Efendim, bu zahire
nin kısmı küllisini askerler israf etmişlerdir.

RAGIB BEY (Kütahya) — Efendim, izah edil
mesi lâzımgelen bir nokta kaldı. Müsaade buyu
rursanız iki kelime ile bunu arz edeyim.

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgad) — Reis Bey 
usul hakkında söz istiyorum.

REİS —  Buyurun.
SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgad) — Efen

dim demin Mazhar Müfid Beyefendi bir kanun 
okudular - burada Teşrinievvelin bilmem kaçında 
çıkmış - bu kanunun bir maddesinde evvelce İk
tisat Vekâletine bir salâhiyet verilmiş, bu salâhi
yette 500 bin liranın muhassasan Ziraat bütçe
sinden verilmesi teklif edilmiş. Halbuki şimdiki 
kanunda, İktisat, Vekâleti bütçesinden verilmesi
ne mezuniyet verilmiş. Hükümetin teklifi verilen 
salâhiyetin tatbikinden ibaret kalıyor. Binaen
aleyh o kamın mucibince ve Hükümetin teklifi 
veçhile bunu zürraa taviz suretiyle vermek lâzım - 
gelir. Böyle zahire vermek, hububat vermek gibi 
şeyler bendenizce zaittir. Bu, usulün haricinde
dir.

REİS — Efendim onunla, alâkasını Muva
zenei Maliye Encümeni tasrih etti zannedersem. 
Ona göre karar verildi, bu hususta takrirler üze
rinde söz söylenecek ve Ragıb Bey kendi takririni 
izah edecektir.

RAGIB BEY (Kütahya) — Efendim Maliyi' 
Vekâleti Vekili buyurdular ki; bu henüz teshil 
edilmemiştir. Miktarı muayyen değildir. Ordu
nun ihtiyacatının miktarı dahi muayyen değil
dir. Onun için bu âşar meselesi şayanı kabul de
ğildir dediler. Evet efendiler; eğer Maliye Vekâ
leti bu âşarın miktarım tesbit etmeye çalışırsa 
zannediyorum ki; bu zahairden, topraktan başka 
bir şey kalmaz. Bu çürür ve çürümektedir.

Efendiler pekâlâ bilirsiniz ki; düşman zama
nında tesviye edilen bu âşarın hangi ambarlara 
konulduğunu bir kere tetkik edelim. Ve bu am
barlar Hükümetin mührü altında bulunduğu 
müddetçe bir daha açılıp bakılmıyacağına naza
ran ne kadar zaman sonra eser kalmıyacağını da
hi iyi takdir buyurursunuz. Bu zahair çürümeye 
mahkûmdur. Hükümet bu zahireyi ne nakle, ne 
de tesbite muktedir değildir, hattâ ambarların ka
pısını açmaya bile vakit bulamayacaktır. Bu sene 
de, gelecek sene de yapamaz, esasen çürüyüp gide
ceğine ve ordunun ihtiyacından belki elli defa faz
la olduğuna nazaran -ben meşhudatım a nazaran 
söylüyorum.- Eğer arzu ederseniz on dakikada he
sabını yaparım. İhtiyaçtan elli defa fazla oldu
ğuna ve ordunun esasen bugünkü vaziyetiyle bu 
zahair ambarlariyle hiç alâka ve irtibatı kalmadı-
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ğına nazaran bu zahair çürümeye mahkûmdur 
veya çürüyecektir veya başka suretle suiistimal
lerle telef olup gidecektir. Emaneti aşar mesele
sini hepiniz iyi bilirsiniz. Bendenizin istediğim 
şey, doğrudan doğruya Hükümetin elinde gibi gö
rünüp de Hükümetin eline de bir şey geçmiyecek 
ve ambarlarda çürüyüp telef olması kaviyen mel
huz olacağından, bir şey istiyorum. Eğer bunu 
verirseniz kaybolmak üzere, mahvolmak üzere bu 
şeyden memleketin istifade etmesi muhakkaktır 
efendiler. Sakındığınız çürüyecek ve mahvolacak
tır.

R EİS — Efendim müşaade buyurun, Heyeti 
Celile bu takriri tadil mahiyetinde görürse reye 
koyacağım. Lütfen kanaatlerinizi izhar buyuru
nuz. Tavizen beş yüz bin liralık para verilmesi 
teklif ediliyor ve istihlâs edilen mahaller aşarının 
nısfı terk edilmiştir tarzında. Şimdi bunu tadil- 
name mahiyetinde kabul buyurursanız o zaman 
tadilname şeklinde olacaktır! Mustafa Kemal Be
yin de aynı mealde takriri vardır. (Tekrar okun
du) Ben bunları mahiyeti itibariyle aynı teklif 
şeklinde görüyorum. Tadilname suretinde görü
yorsanız reye koyacağım.

NECİB BEY (Mardin) —  Reis Bey Maliye Ve
kili bu hususta izahat versin.

DAHİLİYE VEKİLİ VE MALİYE VEKÂ
LETİ VEKİLİ FETH İ B EY —  Efendim Ragıb 
Bey biraderimiz dairei intihabiyesinde bulundu
ğu zaman ambarların dolu olduğunu görmüş ve 
zahireyi ordunun ihtiyacından fazla olarak tak
dir etmiş. Belki takdirinde aldanmamıştır. Fakat 
kendileri dairei intihabiyelerini gezdiği zaman 
aşar zamanı idi. Her gün üç yüz bin kişilik ordu 
bu âşardan yemeğini temin etmektedir. Aylar 
geçtikçe külli bir surette bu miktar tenakus edi
yor. Efendiler hattâ bugün Birinci Ordunun ihti
yacını mubayaa suretiyle temin edebiliyoruz. Bu
yurdukları gibi belki kendileri bulundukları za
man ambarlar dolu idi. Fakat her gün bu ambar
lar boşalmaktadır. Sene nihayetine kadar ordu
nun ihtiyacını da temin etmek lâzımgelir. Bu su
retle muhtacini zürraa, zannedersem, mazarratı 
dokunacak, bu ayrı bir meseledir. Bu şekilde züı*- 
raa muavenet olamaz. Yapacağımız şey, kanun su
retinde muhtacini zürraa tavizen yapacağımız 
muavenetten ibarettir.

REİS — Gerek Ragıb Beyin ve gerek Mus
tafa Kemal Beyin vermiş oldukları şu takrirleri 
tadilname mahiyetinde kabul edenler lütfen elle

rini kaldırsın. Tadilname mahiyetinde kabul edil
memiştir.

(Yozgad Mebusu Süleyman Sırrı Beyin tak 
riri tekrar okundu.)

NECİB BEY (Ertuğrul) — Esasen maddeler
deyiz. Bu nâbemahaldir.

(Bursa Mebusu Operatör Emin Beyin takriri 
tekrar okundu.)

REİS — Emin Beyin aşar hakkın daki tadı i 
teklifini kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın 
Kabul edilmedi efendim.

(Bursa Mebusu Operatör Enıiıı Beyin ikinci 
takriri tekrar okundu.)

YASİN BEY (Gazianteb) — Efendim, bu tak
rir temenni mahiyetindedir. Maliye Vekâletine 

 havalesi lâzımgelir.
REİS — Efendim bu takriri tadilname malıi 

y etid e  olarak kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsın. Kabul edilmemiştir.

(Gazianteb Mebusu Yasin B ejin  takriri tek
rar okundu.)

YASİN BEY (Gazianteb) —  Birinci madde ile 
alâkası yoktur. Ayrıca bir maddedir;

REİS —  Yasin Beyin bu takririni kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilıııed’.

Efendim, tadilnamelerden kabul edilen bir 
şey olmadı. Şu halde maddeyi aynen reyi âli 
nize vaz 'ediyorum.

Muvazenei Maliye Encümeninin tanzim et
miş olduğu mazbatanın birinci maddesini kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın. Ekseriyetle ka
bul edilmiştir.

MADDE 2. — İşbu tahsisatın 1338 senesi 
zarfında sarf edilemiye n  miktarı 1339 senesi 
zarfında dahi istimal edilebilir.

REİS — İkinci madde hakkında söz istiyen 
var mı? (Hayır sadaları) İkinci maddeyi aynen 
reyi âlilerine vaz'ediyorum. İkinci maddeyi ka 
bul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edil
miştir.

MADDE 3. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren meriyülicradır.

REİS —  Üçüncü madde hakkında söz istiyen 
var mı? (Yok sadaları) Üçüncü madde hakkında 
söz istiyen yok, aynen reyi âlilerine vazediyo
rum, üçüncü maddeyi kabul edenler lütfen elle
rini kaldırsın. Kabul edilmiştir.
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MADDE 4. — işbu kanunun icrayı ahkâmına 

İktisat ve Maliye vekilleri memurdur.
REİS — Dördüncü madde hakkında söz isti- 

yen var; mı efendim? (Yok sesleri) Dördüncü 
maddeyi aynen kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsın, Kabul edilmiştir. Heyeti umumiyesini 
tâyini esami ile reye vaz'edeceğim. (Yoklama ile 
sesleri) Efendim, herkes yerinde otursun. K â
tipler isimleri okuyacaktır. Kabul edenler ka

bul, reddedenler ret diyerek işaret edilecektir.
(Gazianteb dairei intihabiyesinden tasnifi 

araya başlandı.)

R EİS — Efendim, yoklamada bulunmıyan 
arkadaşlarımız pusulalarını versinler. Âra tasnif 
edilinceye kadar oıı dakika istirahat etmek üzere 
Celseyi tatil ediyorum.

Hitamı Celse; saat : 3,45

İ K İ N C İ C E L S E
Bed’i müzakerat; s a a t : 4,30 

REİS — Birinci Reisvekili Hüseyin Avni Bey 

KÂTİPLER : Atıf Bey (Kayseri), Hakkı Bey (Van)

REİS — Efendim, Celseyi ayıyorum. İstilâ- 
zedelere tavizan verilecek tohumluk hakkında- 
ki kanunda reye iştirak eden zevatın adedi 174 
tür, 4 redde karşı 170 reyle kanun kabul edil
miştir.

9. — SUALLER - CEVAPLAR

6'. —  İzmit Mebusu, Sırrı Beyin, ahvali siya- 
siyeye dair suali ve Hariciye Vekâleti Vekili 
Rauf Beyin şifahi cevabı

REİ S —  Hariciye Vekâletinden bir sual var
dı. ilk  celsede cevap verilecekti, kendileri bu
lunmamışlardı. Şimdi teşrif buyurdular, cevap 
verecekler buyurun...

HASİB BEY (Maraş) — Evvelce sual takriri 
okunsun. (Sual takriri okunsun, sesleri)

Riyaseti Celileye
İtalya’daki şekli hükümetin değişmesi, Bal

kan hükümetlerinin Yunanistan da dâhil oldu
ğu halde tekrar birleşmeye teşebbüs etmeleri 
bizim de bari dostlarımızla daha sıkı münase
bette bulunmaklığımızı ve siyaseti hâriciyemiz
de daha durbinane hareket etmekliğimizi müs-  
tevcip iken bu icabatı hükmiyeye muhalif ola-  
rak; 

Evvelâ - Aylardan beri Moskova'nın sefir- 
siz bırakılmasındaki sebep nedir?

Saniyen - Daha ne zamana kadar sefir tâyin 
olunmıyacaktır?

Heyeti Vekile Riyasetinden sualini teklif 
ederim.

6 Teşrinisani 1338 
İzmit Mebusu 

Sırrı

HARİCİYE VEKÂLETİ VEKİ Lİ RAUF B EY 
— Efendim İzmit Mebusu Sırrı Beyefendinin 
sualine cevaben ve hulâsate n  mâruzâtta bulu
nacağım. Malûmuâliniz Fuad Paşa Hazretleri, 
Moskova’dan avdeti ve Müdafaai Hukuk Gru- 
pu Riyasetine intihabı üzerine istifa buyurmuş
lardı. Moskova Sefareti inhilâl etti, o esnada 
Harkof ’ta bâzı mukavelelerin mübadelesine me
mur bulunan Rıza Nur Beyefendi bâzı hususa- 
tın halli için Moskova’ya gitmek üzereydiler. 
Rıza Nur Beyle cereyan eden muhaberede ken
dilerinin bâzı nıkatı nazarı olduğunu ve Anka
ra ’ya avdet edinceye (kadar sefir intihabında 
İcatî karar ittihaz edilmemesini Hükümete yaz
mıştı. Biz o zaman Rıza Nur Beyefendiyi Mos
kova Sefaretine münasip götmüş ve kendilerin-
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den  istimzacetmiş bulunuyorduk. Bu cevapları 
üzerine mahallinde vaziyeti (tetkik eden Rıza 
Nur Beyin mütalâasını dinlemeyi muvafık gör
dük ve avdetine intizar ettik. Kendileri «avdet 
ettikleri zaman malûmuâliniz hamdolsun muvaf
fakiyetle neticelenen taarruzumuz devam etmek
teydi. Merkeze gelmekte bir müddet teahhur et
ti ve bilâhara ariz ve amik görüşüldü, hakikat 
anlaşıldı, bir sefirin bir an evvel gönderilmesi 
lüzumu bir kere daha taayyün etti ve zaten de 
o kanaatteydik. Zamanın darlığı, mevkiin neza
keti, mesafenin bu 'diyeti tetkik edilerek bir an 
evvel sefirimizin orada bulunmasını teminen 
Tiflis Mümessilimiz Muhtar Beyin Moskova Se
faretine tâyinini münasip (gördük. Usulen malû- 

muâliniz dostumuz bulunan Rus Sovyet Hükü
metinden nezdinde sefaret vazifesini ifa edecek 
zat hakkında istimzaccettik ve birkaç gün evvel 
de .muvafakat cevabını aldık, Muhtar Beye de 
tebliğ ettik, inşallah pek az zamanda Muhtar 
Bey Moskova’da ifayı vazifeye başlamış ola
caktır.

SIR R I BEY (İzmit) — Efendim esbabı mucibe 
zemininde bir iki de beyanatım vardı.

RAUF B EY — İtalya vaziyeti hakkında .mı?
SIRRI B EY — İtalya ve Balkan hakkında..
RAUF BEY (Devamla) —  Efendim İtalya’da 

hükümetin tebdili dolayısiyle şimdiye kadar 
mevcut bulunan siyasi cereyanların tebeddül 
ettiğine dair bize bir haber yoktur. Bilâkis ri
cali siyasiye! hükümetin Türkiye ’ye karşı hayır
hah bir siyaset takibedeceklerini ifham ediyor
lar.

Balkanlardaki bâzı birleşmek mesaili hak
kında tabiî orada malûm olan esbab dolayısiyle 
mümessillerimizin bulunmaması vesaiti hususiye 
ile, istihbaratımız ise matbuatta da gördüğünüz 
gibi aralarında bâzı hususatın tesviyesi ve bu 
suretle aralarında bir «anlaşma olduğunu göste
riyor, b aşkaca malûmat yoktur.
R E İS — Efendim Sırrı Bey söz istiyorlar.

SIR R I BEY (İzmit) — Moskova Sefirimizin 
tûl müddet tâyin olunmaması hakkında Heyeti 
Vekile Reisi Muhtereminin verdiği cevap ben- 
denizce kâfi derecede mukni görülmemiştir. 
Hükümetimiz her halde daha seri bir surette 
Moskova’yı sefirsiz bırakmamalıydı. Çünkü en 
evvel kara günlerimizde bize dostluk gösteren 
bir Hükümeti tül müddet sefirsiz bırakmak âdfi
ti düveliyeye münafidir.

HAŞİM BEY (Çorum) — Bir zarar mevcut 
mudur?

SIRRI BEY (Devamla) — Erbabı nezdinde za
rarı taayyün etmiştir. (Çok güzel sesleri)

REİS — Hayır efendim öyle bir şey yok...

SIRRI BEY (Devamla) — Hiçbir zaman iki 
Hükümet yekdiğeri nezdinde bulunan sefilini 
kaldırıp veya bir suretle oradan alarak uzıııı 
müddet orayı Maslahatgüzarla idare etmesi 
hukuku- düvel noktai nazarından tecviz olun
mamıştır. Böyle bir hal zuhurunda efkârı ha
riciye onu mutlaka tarafeyn arasında 'bir so
ğukluk bulunduğuna bir delil addederler ve ni
tekim bizim Heyeti Vekile Reisi Muhtereminin 
buyurduğu gibi bâzı esbabı mucbireye binaen 
uzun müddet münhal bıraktığımız Moskova Se
faretinden dolayı matbuatta gördüğümüz veç
hile çok kıylükaller tevellüdetmiş ve bundan 
dolayı münasebatımızın âdeta arzu olunmıya- 
cak bir şekilde olduğu ilân edilmiştir. Hakikat 
böyle veyahut değildir. Sözüm ona ait değil
dir. Her halde bu gibi teşevvüşattan istifade 
eden membalar olduğu için Hükümetimiz daha 
evvel vazifesini görerek buna hatime verme
liydi. Binaenaleyh !bu meselede Hükümetimiz 
vazifesini tamamiyle yapmamıştır. Uzun müd
det sefaretin münhal bırakılmasından tevellüd- 
etmiş mehazir varsa birkaç ay sonra sefiri tâ
yin etmekle onu izale edemiyeceğiııi sureti ka
tiyetle söylemek mecburiyetindeyim. Şunu söy
lemekle şimdi ne faide olabilir. Evet şu faide- 
si vardır ki burada oturan Heyeti Celileleri de 
ferden ferda kendi vekillerini takibetmekte ol
duklarını onlara söylemek ve ikaz etmek mec
buriyeti hissettiğimizi ve onların da ikaz olun
mak mevkiinde bulunduklarını, onların da bi
zim de anlamamız lâzımdır. (Bravo sad a la rı)

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) —  Öyle ama, 
takriri zamanında vermeliydiniz.

SIRRI BEY (Devamla) — Bu hatayı affeder
siniz. Bizim uzun müddet Moskova'yı sefirsiz bı
rakmaklığımız cihatı saireden, hakikaten siyaseti 
umumiyemizi rencide edecek mahiyet kesbetmis
tir. Ezcümle İtalya’da eyyamı ahirede şekli hü
kümet değişmiştir. Faşistlerin resi idareye geç
mesi ahvali mümasilede zannolunduğu gibi bir 
fırkanın diğer bir fırkayı istihlâf etmesi mahiye
tinde değildir. Şekli hükümetin tebdili mahiye
tindedir. Faşistlerin mevkii iktidara geçmesi ve
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onların akîdei içtimaiyelerinin mahiyeti her hal
de bizi düşündürecek bir şekildedir. Heyeti Ve
kile Reisi Muhteremimizin Faşistler siyasetinin 
bize hayırhah bir şekilde olduğu tarzındaki sözü
nü umum muvacehesinde senet itihaz ederim. İn
şallah bu iddiam muvafık çıkmıyacaktır. Heyeti 
Vekile Reisimiz bu ifadesiyle bir hakikati göster
miş olacaklardır. Bunu çok temenni ederim. Di
ğeri de Balkan hükümetleri arasında yeniden bir 
ittihat husule getirilmek için çalışmakta bulun
masıdır. O Balkan İttihadı idi ki, o meşum itti
hat ki, vaktiyle bütün Rumeli’nin elimizden çık
masını intacetmiştir. Hatırımdadır, Balkan itti
hadına çalışıldığı zaman, o zaman İstanbul’daki 
Meclisi Mebusanda zamanın Hariciye Nazırından 
bunun niçin vukua geldiğini, mahiyeti nedir, bize 
teması nedir, taallûku nedir? diye sorulmuştu? O 
vakit, canım ne telâş ediyorsunuz? Ortada fol 
yok, yumurta yok denilmişti. Halbuki Hariciye 
Nazırının böyle fol yok, yumurta yok dediği za
manda suikasıt hazırlanmış ve hemen hedefe tev
cih edilecek bir şekle getirilmişti.

YUSUF ZİYA BEY (Bitlis) —  O vakit civciv 
çıkarılmıştı.

SIRRI BEY (Devamla) —  Yoktur dediği zaman 
ortada, follukta âdeta bildiğimiz yumurta kadar 
değil, deve kadar yumurta varmış da Hariciye 
Nâzırımız bunu görememişti. (Devekuşu sesleri) 
(Deve yumurtası olmaz sesleri) (Devekuşu yu
murtası sesleri)

OPERATÖR EMİN BEY (Bursa) — Devenin 
de var, devenin de.

SIRRI BEY (Devamla) — Mesul makamdan, 
mesul bir lisandan böyle bir ittihadın bizim aley
himize olup ölmıyaeağı hakkında katı bir şey söy
lenmemişti. Çok korkarım, çok korkarım ki, şim
diki teşebbüsün mahiyeti de anlaşılamazsa âkibet 
bizim için çok vahim olur. Ondan dolayı pek ya
kın bir maziden istifade ederek Hariciye Vekâleti
mizi ikaz etmek tenvir etmek isterim ki, bunlar 
vaktiyle görülmelidir. Vaktiyle mukabil tedabir 
ittihaz olunmalıdır. Eğer Hariciye Vekâletimiz 
bunu vaktiyle görmez ve yakın mâzinin verdiği 
tecrübeden istifade çaresine bakmazsa - Allah 
göstermesin - evvelki Balkan ittihadı gibi şimdiki 
ittihattan da bizim için zarar husulünü müste- 
baad addetmem. Heyeti Vekilemizin nazarı dikka
tini celbederim.

İCRA VEKİLLERİ H EYETİ REİSİ VE 
HARİCİYE VEKÂLETİ VEKİLİ RAUF BEY 
( Sivas) — Efendim Sırrı Beyin ikaz ve irşad yo
lunda vâki olan ifadatına teşekkür etmemek ka
bil değildir. Yalnız, zannederim, imzasız bir senet 
ele aldılar. Ben kendilerinin İtalya siyasetinin 
sureti katiyede lehimize olduğuna dair beyanatta 
bulunmadım, ifadem, müstahberatımız ve orada
ki ricali resmiyenin bize isal edebilecekleri turuku 
muhabere ile siyasetlerinin bize karşı hayırhah 
bir şekilde çalıştıklarını arz ettim, zannediyorum. 
Bunda senet ittihaz edilecek bir şey varsa ke
mali hürmetle senedi takdim ediyorum. Rus Sov
yet Hükümeti ki, menafii hakikiye üzerine isti- 
nadeden samimî bir îtilâfname ile Türkiye Bü
yük Millet Meclisi ile anlaşmış bulunuyor. Ara
mızdaki dostluk, icabatın, zaruretin tevlidettiği 
bâzı esbab dolayısiyle, sefirimizin orada buluna- 
mamasından dolayı muhtel olacak derecede hafif 
ve nahif değildir. (Bravo sadaları) Sırrı Bey ar
kadaşımızın buyurdukları gibi Hükümetimizin en 
müşkül zamanlarında Rus Sovyet Hükümetiyle 
meyanemizde teessüs eden dostluk, tâbiri caizse 
kara gün dostudur. Biz Türkler, kara gün dostu
nu iyi günde unutmak değil, bilâkis en ziyade 
takdir eden bir milletiz. Tekrar ediyorum; Sov
yet Cumhuriyeti ile aramızdaki dostluk, hariçte 
birtakım muhaliflerin, muhasımların propagan- 
dalariyle muhtelolacak bir şekilde değildir. Boş
luğumuz gayet samimî ve menafii hakikiyeye is- 
tinadediyor. Bu itibarla uhudına sadık olan iki 
millet arasında dostluk bu gibi teşebbüsatı hari
ciye ile zaıf peyda etmiyecek, inşallah bu gibi te
şebbüsler dostluğumuzu daha kuvvetli, daha sa
mimî ve çok uzak istikballere şâmil olacak bir de
recede takviye edecektir. (Bravo sesleri) Bu hu
sustaki mâruzâtım da budur.

ABDÜLHALİM ÇELEBİ E FENDİ (Konya) —
Balkan ittihadı hakkında bir şey buyurma

dınız.

RAUF B EY — Efendim, Balkanlardaki vazi
yet hakkında mâruzâtımı hulâsaten arz etmiş
tim. Ariz ve amik malûmat vermek için kâfi de
recede ve Meclisi Âlinize kanaat bahşedecek de
recede mevsuk malûmat almak imkânını bende
niz henüz bulamadım. Teşebbüs ettim. Mümes
sillerimizi haberdar ettim. Onlar da tabiî alâ
ka peyda etmişlerdir. Malûmat aldıkça peyder
pey Meclisi Âlinizi tenvir ederim.
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SALİH EFENDİ (Erzurum) — Söz isterim Ra

uf Bey. 
RAGIP B EY — Eğer suali istizaha kalbederse- 

niz ona da cevap vereyim. Şu itibarla Balkan
larda Yunanistan’ın mağlubiyeti neticesi olarak 
bir müzakere cereyan etmektedir. Bunun mer
kezi sikleti Belgrad’dadır. Bunun netayici ne 
olabilir? Sırrı Beyefendinin buyurdukları gibi 
aleyhimize cereyan edebilir. Evet, edebilir. Fa
kat her halde hafif bir ihtimal ile aleyhimize 
diyebilirim. Şuna nazaran vaziyeti umumiyemiz 
malûmdur. Bu gibi teşebbüsata karşı en müessir 
çarenin ne olduğunu ifade etmeye mahal gömü
yorum. Bugün söyliyebileceğim bundan ibaret
tir. (K âfi sesleri)

REİS — Efendim, sual sahibi S im  Bey ce
vabı kâfi gördüler. Vakit daralmıştır. Ruzna- 
memizde, Menhubat komisyonları hakkındaki lâ- 
yihai kanuniye. Mütekait Haşan Efendinin ma
aşı hakkında kanun, Heyeti Vekilenin vazife ve 
mesuliyeti hakkında kanun var.

OSMAN BEY (Kayseri) — Reis Bey ruzname 
için maruzatta bulunacağını.

REİS — Ruzname için mütalâada bulunacak 
iseniz buyurun.

OSMAN BEY (Kayseri) —  Arkadaşlar, bun
dan yirmi beş gün evvel Ziraat Bankasının me-

maliki müstahlasaya gönderilecek memurlar hak
kında ufak bir bütçesi vardı. Şimdiye kadar bu 
memurlar gönderilmiyorlar. Yarından sonraki 
ruznameye alınmasını teklif ediyorum. Yanın 
saatlik bir müzakeredir. (Muvafık sesleri)

R E İS  — Ziraat Bankasının memaliki müs
tahlasaya aidolan kısım üzerine bir bütçesi var
dı. Bu Muvazenei Mâliyeden çıkmıştır. Osman 
Bey bu Perşembe günkü ruznameye alınsın di- 
yorlar ki o gün Nevahi Kanununa hasredil
miştir. (Çarşamba günü sesleri)

Efendim! Çarşamba günü ruznamesinde büt
çenin müzakeresini kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın. Kabul edilmiştir efendim.

SIRRI BEY (Yozgad) — Eğer yarın. Meclis 
yoksa, Makamı Riyasetten şubelere emir buym 
rulsun, malûm olan bâzı intihabat vardır. Bun
lar ikmal edilsin efendim.

REİS — Efendiler malûmuâliniz, Tetkik 
Encümeni istifa etmiştir. Sonra Tetkik Heye
tinden de bâzı âza noksandır. Yarın şubelerin 
toplanarak bunlar için namzet göstermeleri lâ
zımdır. Çarşamba günü saat yarımda içtima 
etmek üzere Celseyi tatil ediyorum.

Hitamı müzakerat; saat: 4,05

7. —  Dersim Mebusu Abdülhak Terfik Be 
yin, Elâziz vilâyetinde ihdas edilen Maliye me
murlukları hakkında suali ve Maliye Vekâleti 
Vekili Ali Fethi Beyin Tahrirî cevabı

B .M .M . Riyaseti Celilesine  
Mamuretülâziz vilâyeti merkezinde münteşir 

(Satveti Milliye) gazetesinin 9 Teşrinievvel 1333 
tarihli ve 20 numaralı nüshasında, Mâliyece ih
das edilen memuriyetlere evvelki memuriyet
lerinin ilgasından naşi açıkta kalan efendilerden 
tâlip bulunduğu halde usul ve nizamatı mevzua 
hilâfında mesleke yabancı kimselerin ve hattâ 
tahrirat kâtiplerinin umuru Mâliyeye tâyin edil 
dikleri yazılmaktadır. Her hangi bir meslekte sa
hibi ihtisas aramak hususundaki hakikaten biıı- 
netice muamelâtı Hükümette iktitafı tabiî olan

muvaffakiyete rağmen meslekte mütehassıs bu
lunanlardan başkasının, ezcümle riyaziyatla va
zifelen hiç de alâkası olmıyan, tahrirat kâtip
lerinin muamelâtı mâliyeye tâyinleri şayanı ta
accüp görülmüş ve hele vilâyet sandık emininin 
maaş tevziatında mütekaidin, eytam ve eramile 
karşı haşin bir vaziyet göstermesi ve tevziatta 
müsavat gözetmemesi ve ayrıca müstelzimi mü- 
cazat ahvalden bulunmuş olduğundan mahiyeti 
itibariyle münafii mâdelet ve kanun olan muame
lâtı vakıadan dolayı, şimdiye kadar ne yapıldı
ğının Maliye Vekâleti Celilesinden sual buyu- 
rulması nı arz eylerim efendim.

30 . X  . 1338 
Dersim

Abdülhak Tevfik

— 499 TBMM KÜTÜPHANESİ



İ :  137 13.11.1338 C : 2
B. M. M. Riyaseti Celilesine 

İhdas edilen Maliye memuriyetlerine tâyin 
edilen memurlar hakkında Dersim Mebusu Ah
dili hak Tevfik Bey tarafından verilip sureti 
musaddakası 1 . 1 1 . 1 3 3 8  tarih ve 1932/5155 
numaralı tezkerei Aliyei Riyasetpen ahileriyle- 
irsal buyurulan takriri mütalâagüzarı âcizi ol
du.

Malûlmu sâmileri buyurulduğu üzere memu
rini tâliyenin tâyin ve azilleri îdarei Umumiyei 
Vilâyat Kanunu mucibince mahallî rüesayı 
memurini Müllkiyesine mevdu bulunmuş olma 
sına mebni bu kabil memurinin tâyin ve azille
rinden Vekâleti âcizinin malûmattar olamıya- 
cağı derkârdır. Maahaza Temettü Kâtibi Meh- 
med imzasiyle mukaddema vâridolan telgraf- 
namede müstahdem bulunduğu Temettü Kita
betinin lağvından dolayı açıkta kaldığı halde 
bu defa ihdas olunan meşkûr memuriyete baş
kası tâyin olunduğu bildirilmesi üzerine me
muriyeti lâğvedilen]erin ilk açılacak memuri
yetlere tercihan tâyinleri ve Mehmed Efendinin 
de manii istihdam bir hali olmadığı takdirde 
bir memuriyete tâyini 16 Teşrinievvel 1338 ta
rih ve 2463 numaralı telgrafla Mamuretülâziz 
Deftarlığına tebliğ edilmiş okluğu gibi bu ke
re de mezkûr defterdarlığa telciden tebligatı 
lâzime ifa edilmiş olduğu arz olunur efendim.

14 Teşrinisani 1338
Maliye Vekâleti Vekili 

Ali Fethi

8. —  Yozgad Mebusu Feyyaz Âli Beyin, 
Aydın Muatasarrıfı Mazhar Bey hakkındaki su
ali ve Dahiliye Vekâleti Vekili İsmail Safa Be
yin tahrirî cevabı

Riyaseti Celileye
Akibi mütarekede bir Rum ve Ermeni klen  

mürekkep Tetkiki Seyyiat namiyle Ferid Paşa 
haini tarafından teşkil olunan Komisyonun Ri
yasetini ifa ve bizzat bendeniz dahi dâhil ol
duğum halde birçok zevatın tevkifiyle binne- 
tice bâzısınınm mahkûmiyetine, bâzısının idamı
na ve bâzısının mağduriyetine sebebiyet veren, 
elyevm Aydın Mutasarrıfı Mazhar Beyin 
elyevm hidematı milliyede istihdamı esbabını 
Dahiliye Vekâletinden sual eylerim.

13 . 8 . 1338 
Yozgad Mebusu

Feyyaz Âli

B. M. M. Riyaseti Celilesine
Şeref vâridolan 1 6 . 9 . 1 3 3 8  tarih ve 1531/ 

4003 numaralı tezkerei Celileleri cevabıdır.

Diyaıbekir Valiliğinden naklen Aydın Mu
tasarrıflığına tâyin kılınmış olan Mazhar Be
yin 24 Eylül 1338 tarihinde tekaüde sevk olun
duğunu arz eylerim efendim.

26 Eylül 1338 
Dâhiliye Vekâleti Vekili 

İsmail Safa
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İstilâzedelere tavizan verilecek tohumluk bedeli hakkındaki Kanuna verilen reylerin neticesi

(Kabul edenler)

Hilmi BEY (Ardahan), Süruri !BEY (Ardahan), 
Zamir BEY (Adana), Mehmed Hamdi BEY (Adana), 
Asım BEY (Amasya), Ömer Lûtfi BEY (Amasya), 
Ragıb BEY (Amasya), Hamdullah Subhi BEY (An
talya), Halil İbrahim BEY (Antalya), Rasih EFENDİ 
(Antalya), Ali Vefa BEY (Antalya), Hacı Âtıf 
EFENDİ (Ankara), Hacı Mustafa EFENDİ (Ankara), Ali 
Fuad Pş. (Ankara), Ömer Mümtaz BEY (Ankara), 
Kâzım Karabekir Pş. (Edirne), Tevfik BEY (E r
zincan), Osman Fevzi BEY (Erzincan), Yunus 
Nâdi BEY (İzmir), Cemal P§. (Isparta), Hacı Ta
bir EFENDİ (Isparta), Hüseyin Hüsnü EFENDİ (Isparta), 
Hacı Arif BEY (İstanbul), Hüseyin Hüsnü EFENDİ 
(İstanbul), Numan Usta (İstanbul), Şükrü BEY 
( İstanbul), Eyüb Salbri BEY (Eskişehir), İsmail 
BEY (Erzurum), Hüseyin Avni BEY (Erzurum), İs
mail BEY (Erzurum), Süleyman Necati BEY (E r
zurum), Mustafa Durak BEY (Erzurum), Nusrat 
EFENDİ (Erzurum), Halil BEY (Ertuğrul), Mustafa 
Kemal BEY (Ertuğrul), Necib BEY (Ertuğrul), 
Rüşdü BEY (Ergani), Mehmed Emin B. '(Ergani), 
Nü'zhet BEY (Ergani), Feyzi BEY ('Elâziz), Mu'hid- 
din BEY (Elâziz), Naci BEY (Elâziz), Pozan EFENDİ 
(Urfa), Hacı Âli Sabri EFENDİ (İçel), Haydar Lût
fi BEY (İçel), Sami BEY (İçel), Şeviki BEY (İçel), 
Ali Rıza EFENDİ (İçel), Nairn EFENDİ (İçel), Hafız 
Abdullah EFENDİ (İzmit), Ahmed Fevzi EFENDİ (Ba- 
tum), Ahmed Nuri EFENDİ (Batum), Eddb BEY (Ba- 
tum), Hacı Mehmed EFENDİ (Bayezid), Şevket BEY 
( Bayezid), Operatör Emin BEY (Bursa), Mustafa 
Fehmi EFENDİ (Bursa), Derviş B. '(Bitlis), Resul 
BEY (B itlis), Sadullah BEY (Bitlis), Arif BEY (Bitlis), 
Yusuf Ziya BEY (Bitlis), Mehmed Akif BEY (Bur
dur), Şükrü BEY (Bulu), Tunalı Hilmi BEY (Bolu), 
Abdullah EFENDİ (B'olu), Nuri BEY (Bolu), Hafız 
Hamdi BEY (Biga), Mustafa Vasfi BEY (Tolkad), 
Emin BEY (Canik), Şükrü BEY (Canik), Rasim BEY 
( Cebelibereket), Sıddık BEY (Çorum), Dursun BEY 
( Çorum), Ferid B. '('Çorum), Haşim B  <(Çorum), 
Mazhar Müfid BEY (Hakkâri), Haşan EFENDİ '(De
nizli), Mazlum Baba EFENDİ '(Denizli), Diyab Ağa 
(Dersim), Abdülhak Tevfik BEY (Dersim), Mus
tafa BEY (Dersim), Hacı Şükrü BEY (Diyarbekir), 
Hamdi EFENDİ (Diyarbekir), Hacı Nuri BEY (Si ird),

Salih BEY (Siird), Kadri BEY (Silird), Necmeddiın 
BEY (Siird), Hakkı Hami BEY (Sinob), Şerif BEY 
( Sinob), Şevket BEY (Sinolb), Abdullah EFENDİ (Si
nob), Z'iyaeddin BEY (Sivas), Mustafa Tâki EFENDİ 
(Sivas), Vâsıf BEY (Sivas), Mehmed S im  BEY (Sive
rek), İbrahim Süreyya BEY (Saruhan) Avni BEY (Sa
rakan), Hafız Mehmed BEY (Trabzon), Celâleddin 
b .  (Trabzon), Recai BEY (Trabzon), Hafız Şa
hin EFENDİ (Gazianteb), Abdürrahman Lâmi EFENDİ 
(Gazianteb), Kılıç Ali BEY (Gazianteb), Yasin BEY 
( Gazianteb), Cavid BEY (Kars) Ali Rıza BEY 
( Kars), Fahreddin BEY (Kars), Ali Süruri EFENDİ 
(Karahisarı Şarki), Mehmed Vasfi BEY (Kara- 
hisarı Şarki), Mustafa BEY (Karahisarı Şarki), 
Memduh Necdet BEY (Karahisarı Şaıki), Meh
med Şükrü BEY (Karahisarı Sahib), Nebil EFENDİ 
(Karahisarı Sahib), Besim BEY (Kastamonu), 
Hulusi EFENDİ (Kastamonu), Hüseyin B (Kozan), 
Dr. Mustafa BEY (Kozan), Fevzi Pş. (Kozan), 
Rifat BEY (Konya), Arif BEY (Konya), Abdülha- 
linı Çelebi EFENDİ (Konya), Cevdet BEY (Kırşehir), 
Sadık BEY (Kırşehir), Müfid EFENDİ (Kırşehir), 
Yahya Galilb BEY (Kırşehir), Ahmed Hilmi BEY 
( Kayseri), Sabit BEY (Kayseri), Osman BEY (Kay
seri), R ifat BEY (Kayseri), Âtıf BEY (Kayseri), 
Celâl Nuri BEY (Gelibolu), Şeyh Fikri EFENDİ (Genç), 
Ali Vâsıf BEY (Gene), Behçet BEY (Kângırı), Said 
BEY (Kângırı), Tahir EFENDİ (Kângırı), Neşet BEY 
( Kütahya), Besini Atalay BEY (Kütahya), Ce
mil BEY (Kütahya), Ragıb BEY (Kütahya), Dr. 
Abidin BEY (Lâzistan), Ziya Hurşid BEY (Lîzis- 
tan), Necati BEY (Lâzistan), İbrahim BEY (Mar
din), Esad BEY (Mardin), Devriş BEY (Mardin), 
Midhat BEY (Mardin), Necib BEY (Mardin), Sa- 
lâhaddin BEY (Mersin), Yusuf Ziya BEY (Mersin), 
Hasib BEY (Maraş), Rüşdü BEY (Maraş), Sıdkı BEY 
( Malatya), Tevfik Rüşdü BEY (Menteşe), Saded- 
din BEY (Menteşe), Hacı Ahmed BEY (Muş), İ l- 
yas Sami BEY (Muş), Osman Kadri BEY (Muş), 
Atâ BEY (Niğde), Mustafa Hilmi EFENDİ (N:ğde), 
Tevfik BEY (Van), Hakkı BEY (Van), Haydar BEY 
( Van), Ahmed BEY (Yozgad), Bahrî BEY (Yozgad), 
Süleyman Sırrı BEY (Yozgad), Feyyaz Âli BEY 
( Yozgad).

(Reddenler)

Hüseyin BEY (Erzincan), Âlim EFENDİ (Kayseri), 
Şeyh Seyfi EFENDİ (Kütahya), Mustafa Lûtfi B.

(M alatya).
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İçtimai âti ruznamesi

1. — Zaptı sabık hulâsası
2. — Evrakı varide
Tiflis’te, Azerbaycan, Ermenistan, (Gürcis

tan ve Rus Sovyet murahhaslariyle akdedilen 
Muaveneti Mütekabilei Adliye Mukavelename
sine dair Heyeti Vekileden mevrut lâyihai kanu
niye

Tiflis’te, Azerbaycan, Ermenistan, (Gürcis
tan ve Rus Sovyet murahhaslariyle akdedilen 
Demiryollar Mukavelenamesine dair Heyeti Vekile 

den mevrut lâyihai kanuniye
Tiflis’te, Azerbaycan, Ermenistan, (Gürcis

tan ve Rus Sovyet murahhaslariyle akdedilen 
Konsolosluk Mukavelesine dair Heyeti Vekile
den. mevrut lâyihai kanuniye

Tiflis’te, Azerbaycan, Ermenistan, Gücis- 
tan ve Rus Sovyet mubahaslariyle akdedilen 
Posta ve Telgraf Mukavelenamesine dair He
yeti Vekileden mevrut lâyihai kanuniye

Aşarın sureti cibayetine dair Gazianteb Me
busu Ali Cenanı Beyin teklifi kanunisi

Beyrut’ta Murahhaslarımız ile Suriye Mu
rahhasları arasında akdedilen Gümrük İtilâf- 
namesine dair Heyeti Vekileden mevrut lâyihai 
kanuniye

Hiyaneti vataniyeden maznun Ahmedoğlu 
Yusuf, Yaveroğlu Hacı İbrahim, Kütahyalı 
Hakkı Çavuş zevcesi Urkuş haklarında Adliye 
Vekâletinden mevrut üç kıta evrakı hükmiye.

Yunanlılar tarafından işgal edilip istirda- 
dolıınan mahallere memaliki eenebiyeden ge
lecek keresteden İthalât Resmi alınmamasına

dair Aydın Mebusu Esad Efendinin teklifi ka
nunisi

Mahrem ve muini olmıyan eşhasın hizmeti 
askeriyeden istisnasına, dair Yozgad Mebusu Rı
za Beyin teklifi kanunisi

Aydın Mutasarrıfiy'le arasındaki ihtilâfı ef
kârdan dolayı Kayseri'ye ikamete memuren sevk 
edilen Aydınlı Haşan Kâmil Efendi hakkında 
Avdın Mebusu Esad Efendinin temenni takriri 

Rus Şûralar Hükümeti Hariciye Komiseri 
Mösyö Çiçerin’in  tebriknamesine dair Hariciye 
Vekâleti tezkeresi

Türkiye - Afganistan Dostluk Muahedename
şinin imzası merasimine dair Paris Mümessilli
ğinden mevrut telgraf hakkında Hariciye Vekâ
leti tezkeresi

Mahalli muhtelifeden mevrut tebrik telgraf
ları

Şube ve encümen intihabatına dair tezkereler 
Müftülerin sureti intihabına dair Maraş Me

busu Hasib Beyin teklifi kanunisi

Encümenlerden gelen mazbatalar 
Hiyaneti vataniye mücrimininden bir kısmı

nın affı hakkındaki Kanunun tefsirine dair Adli
ye Encümeni mazbatası

Yüzbaşı Halim Efendi hakkındaki evrakın 
Adliye Vekâletine tevdi olunmasına dair Adliye 
Encümeni mazbatası

İcra edilecek intihabat 
İkinci Reisvekilliği intihabı 
Kütüphane Encümeni Reisvekilliği intihabı
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