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B I R I N C Î C E L S B 
Bed'i müzakerat; Saat: 1,50 

REÎS — Reisisani Ali Fuad Paşa Hazretleri 
KÂTÎPLTR: Refik Bey (Konya) Hakla Bey (Van) 

REÎS — Efendim; Celseyi acıyanını. zaptı 
sabık hulâsası okunacak. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci Celse 
ikinci Reisvekili Musa Kâzını Efendi 

Hazretlerinin tahtı Riyasetlerinde bilinikat 
zaptı sabık hulâsası kıraat ve tashihan ka
bul olundu. Hiyaneti vataniyeden mahkûm 
Haralambos, Araboğlu Ali Çavuş, Markaroğlu 
Artin, Kâmil Çavuş ve refikleri hakkında Ad
liye Vekâletinden mevrut evrakı hükmiye ile 
29 Nisan 1336 tarihli Hiyaneti Vataniye Kanu
nunun birinci maddesinin tadiline dair Lâyiha 
Encümeninden mevrut teklifi kanuni ve Develi 
kazasının Şahmelek karyesinden Hacı Nebioğlu 
Seyfullah ve Konya Hapsanesinde mahkûmen 
mevkuf Adanalı Muhiddin imzalı arzuhallere 
dair istida Encümeni mazbataları Adliye Encü
menine havale edildi. 

Süryanii kadîm Patrikliğinden mevrut telg
raf okunarak cevap yazılması tensibedildi. 
Avans itasına dair Kanunun ikinci Celsede ve 
Hiyaneti Vataniye Kanununun sekizinci mad
desinin tadili hakkında Adliye Encümenince 
tanzim edilen lâyihai kanuniyenin ruznamedeki 
müstacel mevaddan sonra müzakeresi karargir 
oldu. Mebusanm muanıelei tekaüdiye ve malu
liyetlerine dair Kanunun dördüncü maddesinin 
tayyı ikinci defa reye konularak (8) müstenkif 
ve (31) redde karşı (80) rey ile tay kabul edildi. 
Beşinci madde dahi tayyedildikten sonra kanunun 
heyeti umumiyesi reddolundu. Tekâlifi Mil-
liyenin takas muamelesine, Alâtı ziraiyede 
müstamel mevaddı müştailenin Gümrük Res
minden istisnasına, Hariçten celbedilecek da
mızlık hayvanata mütaallik kanunlar müzakere 
edilerek birincisi; (1) müstenkif, (5) redde kar
şı (172) reyle, ikincisi; (4) müstenkif ve (28) 

redde karşı (145) rey ile, üçüncüsü; (8) müs
tenkif ve (10) redde karşı (161) reyle kabul 
olundu ve teneffüs iğin Celse tatil olundu. 

îkinci Celse 
Musa Kâzım Efendi Hazretlerinin tahtı Ri

yasetlerinde bilinikat IstabuPa vürudunda güm
rükleri alınmış emtiadan istanbul'dan Ana
dolu'ya ithalinde mükerreren Gümrük Resmi 
alınmamasına dair Muvazenei Maliye Encümeni 
mazbatası kıraat ve müttefikan kabul olundu. 
Avans Kanunu müzakere edilerek birinci mad
desi Karesi Mebusu Vehbi Beyin teklifi üzeri
ne Muvazenei Maliye Encümenine iade olun
du. Diğer mevaddm müzakeresi birinci madde
nin Heyeti Umumiyeye iadesine kadar tehir 
olundu. Karesi Mebusu Vehbi Beyle rüfeka-
smm, memurinden mebus olanların mebusluk
ları müddetinee memuriyet maaşı esas olarak 
tekaüt ve mâzuliyet aidatı verdikleri halde te
kaüt ve mâzuliyet haklarından istifade edecek
lerine dair takrirleri kabul edildi. Elviyei Se-
lâse arazi meselesinin Avans Kanunundan son
ra müzakeresi kabul edilerek Cumartesi günü 
içtima olunmak üzere Celseye nihayet verildi. 

Reis Kâtip Kâtip 
Konya Van 

Ali Fuad Refik Hakkı 

2. — SUALLER 

' 1. — Karesi Mebusu Vehbi Beyin, sivil Üse-
ranm neden el'an avdet edemediklerinin esba
bının beyanına dair sual takriri Hariciye Vekâ
letine havale edildi. 

REÎS — Zaptı sabık hakkında söz istiyen 
var mı? 

DURAK B. (Erzurum) — Hariçten celbe
dilecek ziraat alât ve edevatı hakkında bir ka
nun kabul etmiştik. O kanunun birinci maddesin-
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'de bendeniz bir takrir vermiştim, vesaiti nak- [ 
liyeye elverişli her nevi otomobiller denilmişti. 
O kabul edilmişti. Zaptada öyle geçmişti. Zap
tı sabıkta görüyorum ki nakliyata ait otomobil
ler diye geçmiş. Bunun tashihini rica ederim. 

REİS — Efendim tetkik edelim. Zanneder
sem zaptı sabıkın tashihi hakkında bir şey yok
tur. 

Efendim zaptı sabıkı aynen kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Zaptı sabık aynen kabul 
edilmiştir. 

Efendim evrakı varideye geçiyorum. 

5. — LÂYİHALAR 

1. —• Düşman tarafından tahribedilen yer
lerin imarı için açılacak ocaklardan Besim alın
mamasına dair kanun lâyihası 

REÎS —• Düşman ..tarafından tahribedilen 
yerlerin imarı için açılacak ocaklar mamul âtın
dan resim alınmamasına dair Heyeti Vekileden 
mevrut lâyihai kanuniye var, Mııvazenei Maliye 
Encümenine gönderiyorum. 

6. — TAKRİRLER 

1. — Konya Mebusu Kâzını Hüsnü Beyin, 
Mersin'de batan eşyayı ticariye hakkında temen
ni takriri 

SEİS —• Mersin'de gark olan eşyayı ticariye 
münasebetiyle Konya Mebusu Hüsnü Beyin te
menni takriri var. Heyeti Vekileye gönderiyo
rum. 

7. — MUHTELİF EVRAK 

1. — Babaeski Kazasından, esaretten kurtu- I 
lan 93 kişi namına-mevrut telgraf 

REİS — Yunanistan'dan kurtulan Babaes- J 
kili (93) sivil esir namına teşekkürname var, 
okunacak: 

T. B. M. Meclisi Riyaseti Canibi Âlisine 
Esselâmü. aleyküm muhterem vatanperveran 
Mütarekeyi müaakıp öldürmek istenilen Türk 

yurdunu ve Türk milletini azimkar bir irade ile I 
bugünkü zafere yükselttiniz. Esarette bin tür
lü acı ve iztırabâver bir hayat geçiren biz Trak
yalıları kurtardınız. Ikibucuk sene zarfında 
baykuş yuvasına döndürülen muazzez Trakya'yı 
Yunan idarei meş'ume ve menhusesinden halâs j 
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ettiğinizden dolayı âcizane teşekküratımızi ve 
Trakya'dan sevgili vekillerimize hâr ve samimî 
selâmlarımızı takdim eylemekle mesut ve bah
tiyarız. Allah muininiz, Peygamber şefiiniz 
olsun muazzez efendiler. 

31 Mart 1339 

Babaeski kazası 93 sivil esir namına 
Siderlizade Mehmed 

Çehillizade Âkifzade 
Tahir Arif 

Mandıra karyesinden 
Mustafazade Avukatzade 

Mahmud Bahir 

2 — Kayseri Mebusu Sabit Beyin, Sükna ka
nun lâyihasının müstacelen müzakeresine dair 
takriri 

REİS — Sükna Kanununun müstacelen mü
zakeresine dair Kayseri Mebusu Sabit Beyin 
takriri var-. Rııznamemizdeki her şeye takdimen 
ve tercihan olan mevaddan sonra müzakeresini 
kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiş
tir. 

ALÎ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — 
Efendim, Sükna Kanunu halkkmda değil, Sükna 
Kanununun ilgası hakkındadır. 

3 — Van Mebusu Hakkı Beyin, Van'daki su 
yollarının tamiri iotiı yardım yapılmasına dair 
takriri 

REİS — Van'daki su cetvelinin tamiri için 
muavenet edilmesi hakkında Van Mebusu Hakkı 
Beyin takriri var. Heyeti vekileye gönderiyoruz. 

4 — Kütahya Mebusu Cemil Beyin, Ankara'
nın asayişine dair takriri 

REİS — Kütahya Mebusu Oemil Beyin, An
kara'nın asayişine mütaallik temenni takririni 
Dahiliye Vekâletine gönderiyoruz. 

8. — MAZBATALAR 
1. — Eskişehirli Hocazade Abdurrahman 

Efendi haklmndaki hükmün ikmal ve tashihi için 
evrakının Adliye Vekâletine gönderilmesine dair 
Adliye Encümen mazbatası 

REİS — Eskişehirli Hocazade Abdurrahman 
Efendi hakkmda'ki hükmün ikmal ve tashihi 
için evrakının Adliye Vekâletine gönderilm'esine 
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dair Adliye Encümeni mazbatası var, Adliye 
Vekâletine gönderiyoruz. 

9. — tSTÎZAH 

1. — İsparta Mebusu Hüseyin Hüsnü Efendi 
ile arkadaşlarının, müstahikkini ilmiye tahsisatını 
kendi daimi intihabiyesi ulemasına tahsis ettiğine 
ve kayınbiraderini \himaye eylediğine dair Şer'iye 
ve Evkef Vekdli Vehbi Efendi hakkında istizah 
takriri 

REÎS — Efendim malûmuâliniz Hüseyin 
Hüsnü Efendinin, Şer'iye Vekili Efendi Haz
retlerinden bir istizah takriri vardı. Bugün ee-
vap veriyorlar. 

VEHBÎ B. (Karesi) — Paşa Hazretleri biz 
bilmiyoruz ne olduğunu istizahın, okunsun. 

Riyaseti Celileye 
Şer'iye Vekili Vehbi Efendinin müstahikkî-

ni ilmiye tahsisatını usul ve Kavanin haricinde 
kendi dairei intihabiyesindeki ulemaya tercihan 
ita ve sair mahallerdeki müstahikleri mağdur 
ve kayınbiraderini evvelâ Tetkikat ve Telif at a 
sonra da Şurayı Evkafa tâyin ile hukuku mük
tesebe ve mevzuayı nazarı itibara almadan ka-
vanini ihlâl gibi birçok harekâtından dolayı 

müstacelen istizah edilmesini arz ve teklif eyleriz. 
İsparta ' 

Hüseyin Hüsnü 
Genç 

Haindi 
Ertuğrul 

Osmanzade Ahmed Ham di 
Biga 

Hamid 
Gelibolu 

Celâl Nuri 
Muş 

îlyas Sami 
Muş 

Ali Rıza 
Bitlis 
Rasul 

Diyarbekir 
Kadri 

Gazianteb 
Ali Cenani 

Hakkâri 
Mazhar Müficl 

Van 
Hasan Sıddık 

Kütahya 
Cevdet 

Bolu 
Abdullah 

Menteşe 
Edhenı 

Denizli 
Yusuf 
Kayseri 

Sabit 
Muş 

Ahmed Haindi 
Bayazid 

Atıf 
Elâziz 

Muhiddin 
Üsküdar 

Neşet 
Maraş 
Tahsin 

Siird 
Neemeddin 

Aydın 
Mazhar 
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Elâziz 
Naci 

İzmir 
Enver 

Muş 
Osman Kadri 

Mardin 
Necib 
Aydın 
Esad 

Burdur 
Veliyyüddin 

Çorum 
Ferid • 

Kâiıgırı 
Said 

Yozgad 
Ahmed 
Bitlis 

Sadullah 
Sinob 

Abdullah 
Kastamonu 

Hulusi 
Gümüşane 

Mehmed Şükrü 
Bitlis 

Hasan Hüsnü 

Siird 
Mehmed Kadri 

Burdur 
S oy sallı ismail Subhi 

Siird 
Salih 
M ardin 

Midhat 
Bursa 

Necati 

Kütahya 
Ragıb 

Canik 
Hamdi 

Mustafa 
Kozan 

Dr. Fikret 
Mersin 

Muhtar 
Edirne 
Faik 

Adana 
Zamir 
Bolu 
Şükrü 

Yozgad 
Rıza 

Mardin 
Esad 

Okunamamıştır 

Kozan 
Mustafa Lûtfi 

Kângırı 
Ziya 

Kırşehir 
Sadık 
Kayseri 
Atıf 
Ergani 

Mahmud 
Cebelibereket 

Faik 
Van 

Hakkı 
Kırşehir 
Cevdet 
Çorum 
Sıddık -

ŞER'İYE VEKİLİ VEHBÎ Ef. (Konya) — 
Efendim; m,alûmuâlileri olduğu üzere takrir 
iki fıkrayı havidir. Birisi müstahikkini ilmiye 
tahsisatını Konya hocalarına vermişim. Başka ta
rafın hocalarını, biçareleri mağdur etmişim. Ne 
varsa Konyadakilere vermişim, birincisi bu. 
ikincisi; benim kayınbiraderim varmış, onu da 
Şûrayı Evkafa âza getirmişim ve bu benim için 
büyük bir hiyanet olmuştur. Birinci fıkra ma
lûmumuz, fakat ikinci fıkra; takriri veren Hüse
yin Hüsnü Efendi ve bâzı arkadaşlarının söyle
diği gil^İ gayrikanuni cereyan etmiş deniliyor. 
Bu gayrikanuni cereyan eden muameleyi ev
velâ istizah veren arkadaşlar izah etsinler, sani
yen ben cevabına hazırım. (Doğru sesleri) 

HÜSEYİN HÜSNÜ Ef. (İsparta) — Malû
muâliniz Şer'iye bütçesi buraya geldiği zaman 
Meclisi Âli bir atifet gösterdi. Yirmi beş bin lira 
verildi. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Yazık olmuş. 
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HÜSEYİN HÜSNÜ Ef. (İsparta) — Salih 

Efendi. Söz söylemek herkesin hakkıdır: Sen 
de hakkını gelir burada istimal edersin. Yazıl?: 
olmuş, yazık olmamış, o başkadır. Bu bir mecli
sin atıfetidir. Fakat bunun bir usulü vardır, bir 
kanunu vardır. 

ABDULLAH Ef. (İzmit) — İşidemiyoruz. 
HÜSEYİN HÜSNÜ Ef. (İsparta) — Esef 

etme işidirsin. Bu 1327 senesinde çıkmıştır. Bu 
müstahikkini ilmiye tertibatı evvelce Makamı 
Meşihat tarafından arpalık namiyle kibarı 

ricale verilirdi. Bunları lâğvettiler, bir yere getir
diler. Memleketin muhtacolan ulema ve zuafası-
na verilmeye başlanmış, ta şimdiye kadar devam 
ediyor. Hattâ 1337 senesi bütçesini yaptığımız 
esnada vilâyetlerde üç yüz, livalarda iki yüz elli 
kuruş maaşla resmî müderrisler vardı. Onlar lâğ
volunduğu zaman müstahikkini ilmiye tertibatı 
lağvolunmamıştır. Fakat bunun bir usulü vardır*. 
Evvelâ ilmiyenin mensub olduğu vilâyet Meclisi 
idarelerinden, saniyen memleket müftülüğünden 
inha olunur, Şer'iye Vekâletine gelir. Şer'iye 
Vekâletindeki encümen her birerlerine tefrik 
edilmek lâzım gelenleri tefrik eder ve bir yerde 
münhalât zuhurunda da keza böyle olur. Fakat 
Hoca Efendi Hazretleri maatteessüf Şer'iye Ve
kâletine geldiği zaman hiç bir usule riayet etme
miştir. Ben bilmem varmadım, görmedim, yal
nız bir mesele için dairei intihabiyemden mek
tup aldım. Müracaat ettim. Ulemadan bir zat 
diyor k i : Bâzı arkadaşlara maaş tahsis olunmuş, 
ben fakirim, kesirüliyalim, bana da bir maaş 
tahsis ettiriniz. Ben de Hoca Efendinin 
yanma vardım, meseleyi anlattım. Hoca Efendi 
bana dediki: Maetteessüf maaş yoktur. ( Vah 
vah sesleri) 

REİS — Dinliydim efendim. 
HÜSEYİN HÜSNÜ Ef. (Devamla) — Hoca 

Efendi nasıl verelim dedi. Mederesesi var mı? 
Müderris ise hepsine de veririm; isteşşe Karun 
kadar zengin olsun dedi. Efendi Hazretleri; 
müstahikkini ilmiye maaşıdır bu dedim. Müs
tahikkini ilmiye maaşı ismi üzerinde, muhtacı 
muavenet olanlara aittir. Ben bunu sorarım de
dim ve takrire de bu suretle vaz'ı imza ettim. 
Hakikat da budur. 

İkincisi; kayınbiraderini bir muallimlikten 
getirtip yedi bin beş yüz kuruş maaşla Tetkikat 
ve Telif atı İslâmiye Heyetine âza tâyin etmiş
tir. 
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NEŞET B. (Kângırı) — Ehil midir? 
HÜSEYİN HÜSNÜ Ef. (Devamla) — Ben 

şahsiyattan bahsetmiyorum. Hoca Efendi Haz
retleri, yedi bin beş yüz kuruş maaşla kayınbira
derini oraya getirmiştir. Oranın, o memuriyetin 
İradei Milliyesini aldıktan birbuçuk ay sonra da 
dört bin kuruş maaşla Şûrayı Evkafa âza getir
miştir. Acaba bu suretle Hoca Efendi, kanunu 
ihlâl etmemiş de neyi ihlâl etmiştir! Ehil 
değilsen Şer'iye Vekili olma, hocalık başka, 
vekâlet başka.... 

ŞER'İYE VEKİLİ VEHBİ Ef. (Konya) — 
Efendim, Şer'iye bütçesinde üç nevi tahsisat 
vardır. Birisi darülhilâfelere aittir. O Şer'iye Ve
kilinin tasarrufuna tevdi edilmiş bir şey değildir. 
Bütçede; onun nereye verilmesi ve darülhilâfe-
nin kaç muallimi ve kaç müderrisi bulunması 
lazımsa o musarrahtır; Şer'iye Vekilinin bunda 
dahli yoktur ve bu istizah takririnden de hariç
tir. 

Bütçedeki ikinci bir tahsisat vardır ki müder
risini ilmiyeye, tedris ile meşgul olanlara veril
mek üzeredir. O da Abdullah Azmi Efendi 
zamanında dör yüz müderrise vilâyatı mustah* 
lasa istihlâs olunmazdan evvel - tahsis olundu. 
Vilâyatı meşgule de lehülhamd velminne istihlâs 
olunduktan sonra elli Anadolu'ya, yirmi beş de 
Edirne Vilâyetine - yetmiş daha - tahsis olundu, 
Ett i dört yüz yetmiş beş.... Demek oluyor k i ; 
sual üçüncü tahsisat hakkındadır. 

Üçüncü tahsisat müstahikkini ilmiye tertiba
tı beyefendiler, bu tahsisat, elde mevcut bir 
para değildir. Hocalardan birisi ölecek, ondan 
üç yüz kuruş kalacak ve üç yüz kuruşu; Şer'iye 
Vekili, müracaat edenlere ellişer kuruş veya 
yüzer kuruş veyahut üç yüz kuruş verecek, o 
da münhal oldukça.'.. Şimdi Hüseyin Hüsnü 
Efendinin bahsetmiş ouduğu budur.. 

Gelelim zamanı âcizide başka yerlere ne ver
mişim, Konya'ya ne vermişim? Nazarı dikka
tinizi celbederim. Dikkatli dinleyin... Evvelâ 
başka yerden bahsedeceğim, sonra dairei inti-
habiyeme ne vermişim ve ne kadar vermişim, 
onları söyliyeceğim. Antalya, Ahmed Tahir 
Efendiye münhal vukubulmuş 120 kuruş vermi
şim, Akseki'de Mehmed Efendiye 200 kuruş 
vermişim. Dairei intihabiyem değil bunlar... 

% HÜSEYİN HÜSNÜ Ef. (İsparta) — Ta
rihi ne? (Tarihini söyle sesleri) 
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ŞER'ÎYE VEKlLÎ VEHBÎ E l (Devamla) — 

Ben verdim, benim zamanımda oldu. Dün yaptım 
ne olacak!... Süllü nahiyesinde Mahmud Efendiye 
400 kuruş vermişim. İzmir'e geçiyorum. Bayın
dır'da Mehmed Efendiye 300 kuruş vermişim. 
Fuzaladan bir adam imiş. Kastamonu'ya geçi
yorum. Küre kazası ulemasından Emrullah 
Efendiye 100 kuruş verilmiş. Yine Kastamo
nu'ca Safranbolulu Hafız Osman Efendiye 300 
kuruş verilmiş. 

ÎSMAÎL SUBHÎ B. (Burdur) — Tarihleri 
nedir efendim'? 

VEHBÎ Ef. — Efendim Kânunuevvel bir... 
ÎSMAÎL SUBHÎ B. , - Sonra okunanlar?.. 
VEHBÎ Ef. (Devamla) — Mart bir, Mart 

bir! (Lüzum yok sesleri) istiyorlar efendim. 
REİS — Rica ederim. Efendiler dinleyiniz! 
ŞER'ÎYE VEKÎLÎ VEHBÎ Ef. (Devamla) 

— Karahisarı Sahib, Hacı Hamzazade Ali Efen
diye yüz elli kuruş vermişim. 

ÎSMAÎL SUBHÎ B. (Burdur) — Tarihi?. 
ŞER'ÎYE VEKÎLÎ VEHBÎ Ef. — Mart bir, 

Karahisarı Sahib; Şeyhzade Hasib Efendiye 
150 kuruş vermişim... Karahisarı Sahib; Taşçı-
zade Niyazi Efendiye 200 kuruş vermişim... 
Kırşehir'ine geçiyorum. Hacı Mehmed Pehli
van Efendiye yüz kuruş vermişim. Kütahya'
ya geçiyorum: Hafız Mehmed Efendiye iki yüz 
kuruş vermişim. Malatya'ya geçiyorum :Abdül-
hamid Efendinin maaşına 100 kuruş zammet
mişim, müstahikkîni ilmiyedendir. Niğde'ye ge
çiyorum : Niğde'de; Hafız Ahmed Efendiye 
120 kuruş vermişim. Hüdavendigâr'a geçiyo
rum. Bekir Efendiye yüz kuruş vermişim. Kır
şehir Fahriye Müderrisine yüz kuruş vermişim. 
Bolu; Hoca İsmail Efendiye 300 kuruş vermi
şim. Bursa; Hacı Ali Rıza Efendiye 300 ku
ruş vermişim, şimdi bitti. Dairei intihabiye-
me geçiyorum. 

DURAK B. (Erzurum) — Sivas tarafına 
geçmedin. 

BESÎM ATALAY B. (Kütahya) — Kütah
ya'dan da bir tane..., 

ŞER'ÎYE VEKÎLÎ VEHBÎ Ef. — Rica 
ederim buna iyi dikkat edilmeli. Sandıkta mev
cut var da onu taksim etmiyorum efendiler! 
Müterakim bir para yoktur, münhallât vâki 
olacak, ondan sonra efendiler, îslâmbol buraya 
inzimam ettikten sonra oradan beş on kuruş 
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bulundu. Onun üzerine buralara biraz yardım 
edildi, yoksa iki ayda, üç ayda inhilâl edecek 
300 kuruştur ve bundan ibarettir. Falan yere, 
filân yere neden vermedin deniliyor. Ge
len evrak münhallât vukuunda bakılmak üzere 
havale olunur. Sonra münhallât vukubıdur, o 
adama nasibolur. Yoksa bütçede fazla bir para 
var da ondan vermiyoruz. 

Şimdi Konya'ya geldik: Dairei intihabiyeme 
hani Göreleyi verdimdi ya... Karamanlı Sofuza-
de Ahmed Efendinin evvelden 150 kuruş maaşı 
varmış, Yaradan'a sığınmış 50 kuruş daha zam
metmişim. (Handeler) Tarihini sorarsanız 11 Teş
rinisani midir, nedir? Yine Karaman'dan; Ha-
tipzade Şakir Efendiye, Konya Valisinin maz
batası üzerine basa, basa 100 kuruş vermişim, 
yine Karaman'dan; Mısırlızade Mehmed Efen
diye 200 kuruş vermişim. 

İSMAİL SUBHİ B. (Burdur) — Tarihi?... 
NEŞET B. (Kângırı) — Tarihi, tarihi? 

Bıktık 
VEHBÎ Ef. (Devamla) — Konya Müftü sa

bıkı Ali Rıza Efendi vardır. Bilenlerin malûmu
dur, Haydar Beyi işhadederim. 

HAYDAR B. (Van) — Doğru efendim... 
VEHBÎ Ef. — İstifa etmiş, çıkmıştır. O ada

ma da 500 kuruş verdim. 
HÜSEYİN HÜSNÜ Ef. (İsparta) — Ona 

ben de razıyım.... 
VEHBÎ Ef. — öyle ise teşekkür ederim. Sen 

ona razı ol da.... 
Konya'da Zincirli Müderrisi Mustafa Efendi 

var, 150 kuruş evvelden maaşı varmış, 50 ku
ruş da buna zammetmişim. (Handeler) 

SÂMÎ B. (İçel) — Batırmışsın Hoca, batır
mışsın... * 

VEHBÎ Ef. — Şuhudizade Hakkı Efendi 
Arar, iki yüz kuruş maaşı varmış, 50 kuruş da 
buna zammetmişim. 

Hadım'da; benim memleketim olan Hadım'da 
müderrisin tahsisatında maaş verdiğimiz üç ho
canın yüzer kuruş müstahikkîni ilmiyeden ma

aşı varmış. Onlara beşer yüz kuruş müderris 
maaşı verdiğimizden dolayı üç yüz kuruştan 
tasarruf ederek yine orada Müftü Said Efen-
dizade Mustafa Efendiye vermişim, yani bu 
maaşı vermekle o. yüz kuruşu onlardan almak 
doğru mudur? Sonra Konya'da; ricali ilmiye
den ve Harput ' tan Kürd Ali Efendiye 1 Mart 
tarihînde üç yüz kuruş vermişim. Bitti efendim. 
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HACI ŞÜKRÜ B. (Diyarbekir) — Bitti mi?. 
VEHBÎ Ef. — Bitti. Şimdi dairei intiha bi

yeme beş para yok, Beyşehri'ne beş para yok, 
Ilgın'a beş para yok, Akşehir'e beş .para yok, 
Sultanîye'ye beş para yok. 

HÜSEYİN HÜSNÜ Ef. (İsparta) — Müder
ris kısmının maaşını da bir say bakalım... 

VEHBÎ Ef. (Devamla) —• Başüstüne efen
diler ; ona da cevap vereyim. Fakat buna cevap 
verdiğimden dolayı Konya halkına çok mahcub-

olacağmı. Konya mebuslarının onları yine mağ
dur ettin diye şimdi bir takrir vermek haklarıdır. 
Şimdi Hüsnü Efendinin müderrisin maaşı sualine 
geçiyorum. Gerçi takrir de yok ama... Her cüm
leme nazarı dikkatinizi celbedeyim, iyi muhake
me etmenizi rica ederim. İstizah takririni imza 
eden arkadaşların memleketlerini tadadedeee-
ğim, neler verilmiş. Sonra; 'kendi dairei intiha-
biyemi nasıl kürekle küreyivermişim, ondan 
bahsedeceğim.. Ondan sonra takrirde imzası ol-
mıyan arkadaşların memleketlerini okuyaca
ğım., Ama bazan da yazılmadık olur. Kusura 
bakmayın... 

SALİH Ef. (Erzurum) — Bu. mesele hakkın
da Hüsnü Efendi ne işidiyorsa malûmat versin. 

REİS — Müsaade Ibuyurun efendim. 
SERİYE VEKİLİ VEHBİ Ef. — Çok telâş 

ile ve takririn baştarafında imzası bulunan İ L - j 
ca Hüsnü Efendinin memleketinden başlıyorum, j 
İsparta'da, dokuz müderrise maaş vermişizdir. 
(Bir avuç İsparta sadaları) Fakat merkezde 
Darülhilâfe vardır. Bu müderrisler Darülhilâ-
İVde vazifedardır. 

OSMAN B. (Kayseri) — İsparta Kayseri'-
ııin bir ffialıallesi. 

VEHBİ. Ef'. (Devamla) —--Bu dokuz müder
rise ayda, 3 500 kuruş veriyoruz. (Kimlerdir 
sadaları) Defterde isimleri vardır, onu söylüyo
rum, Darülhilâfenin harici veriyorum. Rica 
ederim dikkat buyurunuz: Medarisi ilmiye mü
derrislerine, yani dokuz kişiye İsparta'da maaş 
verilmiş, bir aylığı 3 500 kuruş Şuna da dikkat 
buyurun! Nazarı dikkati âlilerine, arz ediyorum. 
Bu medarisi âliye müderrislerine 'verilen maaş 
bütçede üç kısımdır. 300, 500, 600. Ben bunu 
verirken biraz.yanlışlık ettim. Malûmuâliniz 
bizde bir meşrep, iktisada riayet. Beş yüz ıkuruş 
veripde beş kişi memnun etmektense (bunu üç 
yüz kuruş yapalım da bundan sekiz kişi memnun 
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edelim dedim. Fakat bütçenin hakikatini bize 
bir anlatan olmadı. Böyle 300 lük eyep vermişiz. 
Bütçede 300 lük otuz kişi var. Halbuki ben elli, 
altmış kişiye vermişim. Fakat bütçede mukan
nen olduğu için 30 kişiye 300 verilecekmiş. Üc 
yüze üç yüz, beş yüze beş yüz verilmek icabeder-
miş. Ben bundan tasarruf etmek için altmış ki
şiye üç.yüz yaptım. Sonra anladık, muhasebeci 
ile tetkik ettik. Bütçe tarikine irca ettik. Üç yüz 
verdiklerimizi beşyüze iblâğ ettik. Şimdi bâzı yer
de ne diye tef avut var1? denilirse 300 lük var, 
500 lük var, 600 lük var. Üç kısımdır. Van vilâ
yetinde on müderrise maaş vermişiz. Mecmuu 
beş bin yedi yüz 'kuruştur. 

HÜSEYİN HÜSNÜ Ef. (İsparta) —-' Paşa 
Hazretleri! Müsaade buyurun, rica ederim İs
parta'yı geçti. 

REEİS — Müsaade buyurun! 
VEHBİ Ef. (Devamla) — Müsaade buyurun! 

Bolu bilhassa, Abdullah Efendinin... 
HASAN SIDDIK B. (Van) — Berideniz müs-

tahikkîni ilmiye için soruyorum. 

VEHBİ Ef. (Devamla) — Müsaade buyurun, 
Bolu, bilhassa Abdullah Efendinin nazarı dikka
tini celbederim. Burada dokuz kişiye maaş ver
mişiz. Ayda, 4 800 kuruş ediyor. Genç bir kişi 
bulmuşuz beş yüz kuruş vermişiz, ne diye iki yap
madın derseniz yoktu ki. Müftülere müraaoat 
ediyoruz, yok diyorlar. 

ŞEVKET B. (Bayezıt) — iliç, yoktur canım. 
VEHBİ Ef. (Devamla) — Kütahya'ya geçi

yorum. Bilhassa takrirde imzası olan Cevdet 
Beyin nazarı dikkatine: Kütahya'da altmış Kişi
ye maaş vermişiz, ayda 3 100 kuruş ediyor. Men
teşe ; Edhem Beyin nazarı dikkatine, sekiz kişi
ye maaş vermişiz. 4 300 kuruş ediyor. 

HAKKI HÂMl B. (Siııob) — Demek ki bun
lar körükörüne imza etmişler takriri. (Yeni teş
kilâtı sayıyorsunuz sesleri) 

VEHBİ Ef. (Devamla) —- Onu da istediniz, 
efendim. 
* REİS — Efendim gürültü oluyor. Sükûte 
davet ediyorum. 

VEHBÎ Ef. (Devamla) — Denizli, Yusuf Be
yin nazarı dikkatine: 11 müderrise maaş vermi
şiz, 6 200 kuruş ediyor. 

YUSUF B. (Denizli) — Beher kazaya bir 
tane düsüvor. 
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VEHBÎ Ef. (Devamla) — Kaleisultaniye; ; 

Raanid Beyin naaan düklkaitine: 9 imlide rr';;se rruMKj ! 

vermişiz, 4 600 kuruş. Kayseri; Atıf, Sabit, Ahmed j 
Beylerin nazarı dikkatine: on kişiye maaş vermi- I 
siz, 5 700 kuruş (Kâfi değil sadası) j 

ABDULGAFUR Ef. (Karesi) — Bunlar boş | 
şeyler Hoca Efendi! 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarr Sahib) — j 
Dur bakalım Kâfi mi değil mi; dalıa başkaları da { 
var. Memleket Kayseri'den ibaret değil. 

SABİT B. (Kayseri) — Biüakkin müstahik-
kine verilmemiştir, 

VEHBt Ef. (Devamla) — Müsaade buyurun 
efendim! geleydin de söyliyeydin. Memleketin ı 
müftüsü, heyeti ilmiyesi tasdik ve inha ederse 
biz ne yaparız? 

HAFIZ HAMDİ B. (Biga) — Mesaili takdi-
riyeden dolayı kimse mesul olmaz. 

VEHBÎ Ef. (Devamla) — Gelibolu, dört kişi
ye maaş vermişiz, 1 400 kuruş, Maraş, Tahsin Be
yin nazarı dikkatine: 9 kişiye maaş vermişiz, 
4 900 kuruş, Anteb, 4 kişiye maaş vermişiz, 1 800 
kuruş, Siird, Salih Efendinin nazarı dikkatine: 
Üe, kişiye maaş vermişiz, 1 400. Elâziz Muhiddin 
Beyin nazarı dikkatine: 8 kişiye maaş vermişiz, 
3 900 kuruş. Diyarbekir, 3 kişiye maaş vermişiz, 
1 700 kuruş, Yoz'gad, Ahmed Beyin nazarı dik-
katineı Dört kişiye maaş vermişiz, 1 800 kuruş. 
îzmir, on dört kişiye vermişiz, 7 400 kuruş. Bur
dur, İsmail Subhi ve Veli beylerin nazarı dikkati
ne: 3 kişiye maaş vermişiz, 1 500 kuruş; Aydın, 
Esad Efendinin nazarı dikkatine: Dört kişiye 
maaş vermişiz, beşer yüzden iki bin kuruş. 

ESAD Ef. (Aydın) — Hoca Efendi bunun
la iftihar mı ediyorsunuz? Kocaman bir kazadır. 

VEHBÎ Ef. (Devamla) — Esad Efendi! Ola
nı verdik. 

REÎS — Esad Efendi rica ederim muhavere 
ctmiyelim. 

VEHBİ Ef. (Devamla) — Bütçede buldu 
ğumuzu verdik. Bursa sekiz kişiye maaş verdik, 
3 700 kuruş, Kozan Dr. Fikret Beyin nazarı dik
katine: yedi kişiye maaş vermişiz, 4 000 kuruş. 
Sinob, iki kişiye maaş vermişiz, 1 000 kuruş. 
Corum, sekiz kişiye maaş vermişiz, 4 400 kuruş. 
Kângırı, Ziya Beyin nazarı dikkatine: Altı kişi
ye maaş vermişiz 3 500. Canik, dört kişiye maaş 
vermişiz, 2 200. 

MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) — Neşet 
Beye yok mu ? . | 
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NEŞET B. (Kângırı) — Benim imzanı yok 

da onun için söylemiyor. Zatiâlinizin imzası var 
da söylüyor. 

MAZHAR M.ÜFİD B. (Hakkaid) — Demek 
memleketle alâkan yok. 

NEŞET B. (Kângırı) — Senin çok var. 
- REİS — Müsaade buyurun Neşet Bey. 
NEŞET B. — O tarafa söyle. 

REİS — Bağırmayın efendiler! 
NEŞET B. (Kângırı) — Reis Paşa, o tarafa 

söyleyin! Bir mebusa memleketle alâkan yok
tur diyor. 

OSMAN B. (Lâzistan) — Reis Paşa! Rica 
ederim alenen bir mebusa memleketle alâkan 
yoktur demiştir. Makamı Riyaset zaptı tashih 
ettirsin. • 

REİS — Ben işitmedim. 
NEŞET B. (Kângırı) — (Mazhar Mütid Beye 

hitaben) Sen kim oluyorsun? Senin ne hakkın-
var? Ne yapacaksın? Yap bakalım. 

MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) -,- Ben söy
ledim, sen söylemedin, ne yapacaksın? 

NEŞET B. (Kângırı) — Sen ne yapacaksın, 
yapacağın varsa yap! yediği halta bak. 

REİS — Vehbi Efendi Hazretleri! evvelâ za-
tıâlinizden rica. ederim, devam ediniz. 

VEHBT Ef. (Devamla.) - - Kastamonu, 9 ki
şiye maaş vermişiz, 4 J0O kuruş, Edirne, on kişi
ye maaş vermişiz, maateesüf kuruşunu yazmamı
şım. Adana, beş 'kişiye maaş vermişiz, 2 (500 ku. 
ruş. Kırşehir, sekiz kişiye maaş vermişiz, 4 300, 
Cebelibereket, bir hocası varmış, bir maaş vermi
şiz 600 kuruş. Şimdi takrirde esamisi olan zevatı 
kiramın esamisi bitti. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Hoca Efendi! Bolu 
çıkmadı. 

VEHBİ Ef. (Devamla) — Efendim Bolu, 
üçüncüdedir. Dokuz 'kişiye maaş vermişiz, üç. 
bin yedi yüz kuruştur. (Bayezid'e ne verilirdi 
sesleri.) 

ŞEVKET P>. (Bayezid) — Bayezid'de kime 
versin, Bayezid, Bayezid.. 

VEHBİ Ef. (Devamla) — Efendim asıl ho
şunuza gidecek Konya'ya geliyorum dairei in-
tihabiyeme. Evvelemirde nazarı dikkatinize arz 
edeyim ki Konya'da altmış medrese vardır. Evet 
ben biliyorum . Yedi kişiye maaş vermişizdir. O 
da iki bin. dokuz yüz kuruştur. (İnsaf sadaları, 
alkışlar ve aya'k patırtıları, gürültüler) 
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SALİH Ef. (Erzurum) ~- Kâfidir Hoca efen-

di. 
HASAN BASRİ B. (Karesi) — Altmış ya

şında bir pir bocamıza nasıl oluyor da böyle 
yapıyorsunuz? Biraz sükûnetle hareket edelim. 

REÎS —-.Rica ederim sükût ediniz! 
NADİR B. (İsparta) — Biz şimdiye kadar 

hiçbir mecliste sizin gibi Şer'iye Vekilinden 
istizah görmedik. 

vSOYSALLI İSMAİL SUBHİ B. (Burdur) — 
İlk Mecliste Salih Molla hakkında istihzah vâki 
olmuştur. 

SIRRI B. (İzmit) — Fakat kürsüde otur
muştur. 

VEHBİ Ef. (Devamla) — Efendim Akşe
hir'de on üç medrese vardır. Evvelden beri ma
k a m ulemadır. 6 kişiye maaş vermişizdir, iki 
bin yedi yüz kuruştur. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan)ı — Konya 
vilâyetini söyleyiniz. Fakat yekûn söyleyiniz. 

VEHBİ Ef. (Devamla) — Onun zamanı var
dır, rica ederim yekûnunu da söyliyeceğim. Esef 
etme, merak etme! Ilgın dairei intihabiyem. Bir 
kişiye maaş vermişizdir. Saideli dairei intiha
biyem. Bir kişiye maaş verdik. Bir de ulûmu ri
yaziye okutmak üzere bir maaş verdik ve dedik 
ki ulûmu riyaziyeyi okutsun, bir maaş verelim. 

HÜSEYİN HÜSNÜ Ef. (İsparta) — O da 
Kayınbiraderinizdir, 

VEHBİ Ef. (Devamla) — Evet kayınbira
derim mütaaddit kayınbiraderim var. Beş on ka
dar var. Birini de oraya kayırdım. (Ayıp şey 
sadaları) Karaman'da on yedi medrese vardır. 
Yedi müderrise maaş vermişiz, üç bin beş yüz 
kuruştur. Seydişehir dairei intihabiyem, bir ta
nedir bir Sultaniye dairei intihabiyemden bir 
tane, Ermenek dairei intihabiyemden bir tane. 

Şimdi geçiyorum diğer beldelere. (Konya' 
mn yekûnu ne oldu sadaları) Yirmi üç kişi ol

du. (Daha var sesleri) Merak etmeyin efendim. 
Konya dairei intihabiyem olduğundan yirmi 
üç kişiye vermişim. Antalya'da yirmi kişiye 
vermişim. Orası da dairei intihabiyem"? 

SALİH Ef. (Erzurum) — Konya bir eyalet 
kadardır. 

VEHBİ Ef. (Devamla) — Ankara merkezin
de altı kişiye vermişim. Üç bin yüz kuruş edi
yor. Konya merkezinde yedi kişiye iki bin dokuz 
yüz kuruş vermişimdir. Ayaş'ta dört müderrise 
vermişizdir, iki bin kuruştur. 
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HASAN SIDDIK B. (Van) — Van merkezi-

ne kaç? 
REİS — Ona da sıra gelecek. 
VEHBİ Ef. (Devamla) — Beypazarı'nda 

beş kişiye maaş vermişizdir, iki bin altı yüz ku
ruştur. Yabaanabad'da dört müderrise maaş ver
mişiz, iki bin kuruştur. Keskin'de üç kişiye maaş 
vermişizdir, bin yedi yüz kuruş eder. Balıkesir'
de on bir kişiye maaş vermişizdir, beş bin dokuz 
yüz kuruştur. Manisa'da on bir kişiye maaş ver
mişizdir, altı bin dört yüz kuruştur. Antalya'da 
yirmi kişiye maaş vermişiz, on bin dokuz yüz 

1 kuruştur. Sivas'ta on altı kişiye maaş vermişiz, 
dokuz bin iki yüz kuruştur. Tokad'da on bir ki
şiye maaş vermişiz, altı bin kuruştur. Niğde'de 
sekiz kişiye maaş vermişiz, dört bin yüz kuruş 
tur. Aksaray'da beş kişiye maaş vermişiz, üç bin 
yüz kuruştur. Kars'ta yedi kişiye maaş vermiş-
iz, üç bm üç yüz kuruştur. Karahisarı Sahib'de 
on bir kişiye beş bin altı yüz kuruş vermişizdir. 

' Zonguldak'ta beş kişiye iki bin yedi yüz kuruş 
vermişizdir. Eskişehir'de beş kişiye vermişiz, iki 
bin iki yüz kuruştur. Malatya'da altı kişiye ma
aş vermişiz, iki bin dokuz yüz kuruştur. Erzurum'
da on kişiye vermişizdir, beş bin yüz kuruştur. Er
zincan'da altı kişiye maaş vermişiz, iki bin üç yüz 
kuruştur. Trabzon'da altı kişiye maaş vermi
şiz, 3 400 kuruştur. (Kâfidir sesleri) Amas
ya'da dört kişiye maaş vermişiz, 2 200 kuruş
tur. 

RAOIB B. (Amasya) — On sekiz medre
se bugün mevcuttur. 

VEHBİ Ef. (Devamla) — Giresun'da iki 
keşiye maaş vermişiz. 1 200 kuruştur. Lâzis-
tan'da üç'kişiye maaş vermişiz, bin sekiz yüz elli 
kuruştur. Bâzı yazılmıyan yerler var, oralar da 
bu nispettedir. 

MUSTAFA LÛTFİ B. (Siverek) — Te
şekkür ederiz. Keski diyer vekiller de böyle he
sap verseler! 

MAHMUD CELÂL B. (Sanman) — Bur-
sa'ya ne verildi efendim? 

VEHBİ Ef. (Devamla) — Söylendi efendim, 
Bursa'da sekiz kişiye verilen 3 700 kuruştur. 

HÂŞİM B. (Çorum) — Efendi Hazretleri 
bir sual edeceğim. 

REİS — Müsaade buyurunuz efendim. 
VEHBİ Ef. (Devamla) — İstizahın birin

ci şıkkı bitti. Heyeti Umumiyesini Yunus Nâ- • 
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di Beyin nazarı dikkatine arz ederim. Çünkü 
birkaç günden beri bizi gezetesinde oyuncak et
ti. 

Bunları da aynen yazmasını rica ederim, ba
bayiğittir, her halde aynen yazar. Gazete ta-
kibetmek âdetim değildir. Fakat yarınki gaze
tesini her halde alacağım (Handeler) Lütfen 
yazsın. Şimdi efendim geldik kayınbirader me
selesine; cümlenizden sorarım. Her birerleri
nizin vicdanına müracaat ederim, insanlar taş 
yarığından çıkmaz. Akraba, ahbap, eş, dost, 
yârân, komşu, bildik, tanıdık kimseleri müna-
sibolan mevkie getirmek eğer insanlarda bir me
ziyet ise bunu benden niye esirgiyorsunuz? 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) 
— Diğer vekâletlere bakın! Binlerce.. 

VEHBÎ Ef. (Devamla) — Eğer bu bir me
ziyet değil de kabahat, cinayet ise sizler neden 
yapıyorsunuz? (Şitdetli alkışlar) Hepimiz de 
icabettiğinde vekil olan arkadaşlarımıza icabe-
denleri, iyi olan adamları tavsiye ettik, rica ettik, 
bâzı kimseleri kayırdık. Şimdi benim kayınbira
derimin meziyeti, ahlâkı, fazileti, ilim ve irfanı 
noktasına gelince; bu Mecliste bilenler çoktur. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) 
— Bir daha yok. 

VEHBÎ Ef. (Devamla) — Ezcümle tarihçe
sini arz edeceğim. 

NUSRAT Ef. (Erzurum) — Lüzumu yok. 
Ben söylerim. 

VEHBÎ Ef. (Devamla) — Hayır meziyetini 
söyliyecek değilim. Ben vekâlete geldiğim zaman 
Hulki Efendi bana geldi. Bunu metheder, met -
heder «Her halde al, bu adamdan istifade olu
nur» diyordu. Benim kayınbiraderim olduğu
nu bilmiyor ama, ben de gülüyorum, gülüyorum. 
îftihar ediyorum. Sonra Hocaya söyledim. «Bu 
benim kaymbiraderimdir» dedim. Hoca bize da-
ııldı. Bana kahretti. Sitem etti. Kötü söyle
di. «Sen mürüvvet etmiyorsun» dedi. Hoca Nus-
rat Efendi de o zatın benim kayınbiraderim ol
duğunu bilmez. Aynı ricada bulundu. 

NUSRAT Ef. (Erzurum) — Hakikaten öy
le. Allahı işhaddederim ki öyledir. 

VEHBÎ Ef. (Devamla) — îkinci defa yine 
rica etti dedim «Canım bu adam benim kaym
biraderimdir» «Ya öyle de niçin yapmıyor
sunuz» dedi. îşte bu günü hesabederek biraz dü
şündüm. (İntibah olsun sadaları) Sonra şura
dan buradan adam aldım. Aradık, bulamadık. 

Doktor Fuad Bey varmış, gelmedi. Şuraya buraya 
yazdık olmadı. Adam dedim, ben hakka hizmet 
edeyim de söyliyen olursa söylesin. (Gazete ile 
ilân etmeliydiniz sesleri) Gazeteye yazmaya 
da mezun değildim. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) 
— Tâyin olunanlar hep gazeteye yazılıyor mu? 

VEHBÎ Ef. (Devamla) — Ben bunu yazdım. 
Mucibini de aldım. Fakat bir yanlışlık yaptım. 
Evvelâ o zatın reyini istihsal edip de öyle yaz
mak lâzımdı. Biz reyini almadan yazdık, dedik 
k i : Biz seni Telifatı îslâmiye Heyetine âza yap
tık. Gel dedik. Bu adam dediki; ben mütemadi
yen yazı yazamam. Buna gözüm, vücudum müsa
it değildir. Gelemem dedi efendiler! 

NECÎB B. (Mardin) — Nereden neşet et
miştir? 

VEHBÎ Ef (Devamla) — Konya'dan, İstan
bul, bütün erbabı maarif kendisini bilir. Bütün 
âli mekteplerde müderristir. Medereseden me
zundur. Darülfünundan mezundur. Âli mek
teplerde dersleri vardır, pek büyük bir efendidir. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) 
— Emsali yoktur. 

VEHBÎ Ef. (Devamla) — Daha büyük bir 
mektebiniz varsa onu da söyleyin. Belki oradan 
da mezundur. 

ÎSMAÎL SUBHÎ B. (Burdur) — Sabık me
muriyeti ne idi? 

VEHBÎ Ef. (Devamla) — Evkaf lüfemurîn 
Müdürü idi efendi! Hukuku müktesebesi de 
vardır. Şimdi efendim bunun üzerinden vakit 
geçti. Şûrayı Evkaf âzasından Vâhid Efendi is
tifa etti. îstifa edince, aman; ben buraya kayın
biraderimi tâyin edeyim demedim. Şûra Reisi 
îsmail Hakkı Efendiyi çağırdım, dedim ki ; «Bu
raya gelecek âza ile sen geçineceksin. Sen ba
na bir adam tavsiye et ben o adamı getire
yim» Çünkü o zat çok iyi bir adamdır. «Ba
na birkaç gün müsaade et» dedi Müsaade ettik. 
Birkaç gün müsaadeden sonra çağırdım, sor
dum. «Ne yaptın? »dedim «Kângırı'da bir kadı 
vardır. Ancak ben onu bulabildim. Kendisine 
yazdım, bakalım gelirse...» dedi beş on gün daha 
geçti. Çağırdım «Ne oldu?» dedim. «Haber gel
medi» dedi. «Bir daha yaz bakalım» dedim. 
Ama bir taraftan da ben hariçte takibediyorum, 
îsmail Efendinin intihabettiği bu kadı da haki
katen değerli bir adammış. Tekid edildi. Ara
dan üç dört gün geçti. îsmail Efendi bana geldi, 
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«Gelmiyor, icabet etmiyor» dedi. İsmail Efen
di burası boş durmaz bir başkasını bul dedim. 
«Bir daha düşüneyim» dedi ve sonra geldi ben 
kimseyi bulamadım dedi. Ben dedim ki ; bizim 
bir kayınbirader var, hariçten kendisini bilenler 
vardır. Bir tahkik et de işine yararsa tâyin ede
lim, mütemadiyen yazî yazmaya vücudu müsaid-
olmadığmdan dolayı Telifatı îislâmiyeye gel
medi. Belki buraya gelir, ismail Efendi de 
tetkik etmiş. Muvafık bulmuş. Biz 'evvelce ken
di kendimize iş yaptık, o adam gelmedi diye bu 
sefer evvelemirde kendi fikrini istimzaçettik. Ev
velce teklif ettik gelmedin, şimdi Şûrayı Evkaf 
âzalığı vardır. Esasen Evkafta Memurin Müdürü 
idin. Buraya gelir misin? diye sorduk, «Geli
rim» dedi. iradesini aldık, getirdik, işte efen
diler bu kabahat ise ben bunu yaptım. Her bi
rerlerinize soruyorum, bir çoğunuzun bira
derleri, bir çoğunuzun evlâtları, hısım ve ak
rabası vardır efendiler! Böyle bir meziyetli adam 
kayınbiraderim ve akrabamdan olduğundan do
layı evlâdı vatan haricine çıkacaksa, böyle 
her şeyden mahrum etmek ieabediyorsa başüstü-
ne. Kabahat bundan ibarettir. Buyurun ne ya
parsanız yapın. (Alkışlar) 

HÜSEYİN HÜSNÜ Ef. (İsparta) — Ho
ca Efendi toptan ceyap verdiler. İsparta'da do
kuz müderrise maaş vermişler. Ben de iftihar 
ettim. Halbu ki nefs-i kasabada iki kişi maaş 
alıyor, diğer sekizi bundan mahrumdur. Bu ma
aş alanların iki tanesi nevahide bulunuyor, 
dört tanesi de kazalardadır. Hoca Efendi ise 
İsparta'da diye gösteriyor. Halbu ki İsparta'da 
maaş alan iki kişidir. Ben hepsine verilmesi 
taraftarıyım. Bu paradan hepsine de verilebi
lirdi, hiç kimse mahrum kalmazdı. Bu dünya
nın kavgası zaten iki şeydedir. «Sen alma! 
Ben alayım, sen yeme! Ben yiyeyim» (Gürül
tüler, ha!... sadaları) efendiler ben esef etmem 
böyle şeylere, bendeniz şimdiye kadar meta
netimi bozmadım. Böyle şeylerin peşinden ko
şanlardan değilim ve koşmam da... Yalnız mem
leketlerin birine verilir, diğerine verilmezse 
fesat oradan kopar. Birine verilir, diğerine ve
rilmezse başka bir muamele olacaktır. 

Kayınbirader meselesine gelince; arkadaş
lar bildiklerini söylerler. 

RElS — Refik Şevket Bey buyurun 
HACI MUSTAFA Ef. (Ankara) — En ev

vel dainiz söz istedim. 
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REİS — Hayır sizden evvel söz istiyenler 

var. 
NUSRAT Ef. (Erzurum) — Paşa Hazretleri 

bir zatın şahsı mevzuubahsolduğu için istizaha 
temas etmiyerek yalnız o şahsı müdafaa edece
ğim. 

REİS — Efendim; Nizamnamei Dahilîmiz 
gayet sarihtir. 

Şimdi müsaade buyurun, söz alanların esa
misini okuyayım. Lehte ve aleyhte olanları tas
nif edeyim. Refik Şevket Bey! 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — istiza
hın lehinde. 

RElS — AliCenaıı iBey! 
ALI CENANI B. (Gazianteb) — istizahın 

lehinde... 

RElS — Necati Efendi! 
NECATI Ef. (Lazistan) — İstizahın aley

hinde. 
REİS — Salih Efendi! 
SALİH Ef. (Erzurum) — İstizahın aley

hinde. 
R E İ S — Neşet Bey! 
NEŞET B. (Kângırı) — İstizahın aleyhin

de. 
REİS — Nafiz Bey! 
NAFİZ B. (Canik) — istizahın aleyhinde. 
RElS — Mehmed Şükrü bey! 
MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) 

— istizahın aleyhinde.... 
REİS — Emin Bey! 
EMlN B. (Erzincan) — İstizahın aleyhinde 
REİS — Nusrat Ef. 
NUSRAT Ef. (Erzurum) — Efendim; Arif 

Beyin lehindeyim. 

REİS — Hakkı Hami Bey! 
HAKKI HÂMl B. (Sinob) — İstizahın aley-

hindeyim. 
RElS — Şükrü Efendi! (Yok sadaları) 

Vehbi Bey! 
VEHBİ B. (Karesi) — Hakkında. 
REİS — Abdülgafur Efendi! 
ABDÜLGAFUR Ef. (Karesi) — İstizahın 

aleyhinde.... 

REİS — Dr. Mazhar Bey! 
MAZHAR B. (Aydın) — İstizahın lehinde... 
REİS. — Şevket Bey! 
ŞEVKET B. (Bayezid) — Vazgeçtim. 
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'REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Efendim 

bendeniz bu istizaha mevzu olan mesailde ne 
kendilerine maaş verilen ulemayı kiramın para 
aldıkları yolunda ve ne de verilen bu paradan 
dolayı Vekili Muhterem Vehbi Efendi Hazretle
rini muahaze ederek söz söylemiyeceğim. Ancak 
Şurasını arz edeceğim: Yaşta, başta bizden faz
la, hayatı tetkikası bizden fazla olan Vehbi Efen
di Hazretleri Mecliste, fazla para sarf edilmemesi 
hususunda yegâne muteriz bir zat iken, kendi
sinin vermiş olduğu izahattan iktibası malûmat 
ederek arz edeceğim ki işbaşına geldikleri daki
kadan itibaren buradaki bütün felsefei maliye
lerini tersine çevirmişlerdir. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Dört zata Adliye 
mübaşirinden daha az para verilmiş canım. 

REFİK ŞEVKET B. (Devamla) — Efendim 
mevzuubahsolan ;mesele, Şer'iye Vekâletinin, 
Meclisin kabul etmiş olduğu bütçe dâhilinde 
vermekte olduğu maaşatm siyyanen yapılmamak
ta olduğundan dolayı hâsıl olan müsavatsızlık 
efkârda aıkşi tesir (Bütçe haricinde sarfiyat yok 
sesleri) yapmıştır. Bir defa kendilerinin izahatı 
hiçbir zamanda mâvakaa mutabık değildir. Di
yorlar ki «Müstahikkini ilmiye tertibatı hazır 
para değildir. Tasarruf vukubulduğunda tevzi 
olunur.» Bir defa bu Bütçe Kanununa ve şim
diye kadar bütçeye fartı riayeti olan Vehbi 
Efendi Hazretlerinin mütalâa ve prensiplerine 
muvafık değildir. Bir defa kabul ettiğimiz 1338 
bütçesinde memleketimizin henüz bir kısmı 
meşgul iken müstahikkini ilmiyeye tahsis etti
ğimiz bu 7 250 lira için aded gösterilmiştir. Hiç
bir zaman bu adedi tenkis ve tezyit salâhiyeti 
vekili aidine bahsedilmemiştir. Halbuki Vehbi 
Efendi Hazretleri bize verdikleri izahatta bâzı 
maaşlara zammiyat icra ettiklerini beyan etmişler
dir. Yalnız çok şayanı dikkattir ki beyanatı 
evveliyelerinde memaliki müstahlasadaki müs-
tahikîni ilmiye için elli kişilik tahsisat aldığını 
söyledikleri halde memaliki müstahlasada ken
dilerine maaş verdikleri zevatın adedi on, on beş 
kişiyi geçmiyor. 

NEŞET B. (Kângırı) — Yalnız İzmir'de 
on tane var. s 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Müsta
hikkini ilmiyeden bahsediyorum. Koca İzmir 
vilâyetinde. Bayındır kazasında yalnız Muam
mer Efendi namında bir zata verilmiştir. Bu-

4.1339 O : 1 
gün İzmir vilâyetinde ulema olmadığını söyle
mek için ya Emir Paşa gibi İzmir vilâyetini bil
memek veyahut oralarda oturmamak icabeder. 
Bilâkis yanan ve yıkılan yerlerde ulemayı ki
ram da herkes gibi sefalet ve zaruret içinde kal
mışlar ve bilhassa Şer'iye Vekâletinin nazarı atife-
tini rica etmektedirler. 

Efendim en mühim mesele j müstahikkini il
miye tahsisatının usulüne tevfik edilmemesi me
selesidir. Bendeniz Şer'iye bütçesinin müzake
resi esnasında Mersin Mebusu Salâhaddin 
Beyle beraber o vakit bütçe hakkında izahat 
veren Ahmed Hamdi Efendiden sual sormuştum. 
Müstahikkini ilmiye maaşı almak için ne gibi 
evsaf ve şeraiti haiz olmak lâzımdır? Cevabın
da demiştir k i ; müstahikkini ilmiyeden olmak 
için medreseden mezun ve ders okutabilecek bir 
iktirdarda olmak ve ihtiyaç içinde bulunmak lâ
zımdır. Mahallindeki heyeti idareler böylele
rin zaruret içinde olduklarını ve müstahikkini 
ilmiyeden bulunduklarını nâtık mazbata gönde
rirlerse biz onlara maaş veririz. M'azbata gel
mezse bir şey veremeyiz. Halbuki verilen bü
tün nıaaşat, iddia ediyorum ki mahallinin inha 
ve tebligatı üzerine verilmiş değildir. Bâzıları 
buradaki encümenin kararı ile ve bâzıları da 
Şer'iye Vekili Efendi Hazretlerinin emri ile 
verilmiştir. Mevcut usul ve teamülün hilâfına 
olarak... 

HASAN BASRİ B. (Karasi) — Adliye Ve
kâletiniz zamanında olduğu gibi.. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Efen
dim Adliye Vekâletinde ,ben yaptım, yapma
dım demiyorum. Fakat yaptı isem Şer'iye Ve
kili Efendiye numune mi oldum ? Bir gün 
efendim, Şer'iye Vekili Efendinin yanında otu
ruyordum... 

HAKKI HAMİ B. (Sinob) — Tecessüs mü edi
yordunuz ? 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Hayır 
hayır.. Fakat tecessüs de hakkımdır. 

HAKKI HAMİ B. (Sinob) — Fakat bu şe
kilde değil... 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Evet 
umuru milleti tecessüs hakkımdır. Ondan sar
fınazar, umuru millet ve devleti omuzuna alan 
her adam söylediği sözü tartarak söyler. Çün
kü ağzından çıkan söz umuru devlette müessirdir 
Hakkı Hami Bey! Talebesinden birisi varmış, 
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mütemadiyen mektup yazıyormuş. Sen benim | 
akran ve emsalime maaş tahsis ettiğin halde benim 
onlardan neyim eksik ki bana vermiyorsun diye. 
O dakikada Memurin Müdürü, o vakit, bu be
nim talebemdendir, biraz sinirlidir, takaza eder 
durur. Aman beni bunun dilinden kurtar. Ne 
yap yap buna maaş ver dedi. Bu beyanat umu
ru idarei devlette de hâkim ve âmil olmuştur. 

NÂFÎZ B. (Canik) — Ne lâzımgelir? 
REFÎK ŞEVKET B. (Saruhan) — Bilhassa 

karşımda ufak tefek itirazlariyle umuru hükü
mette kanunu hâkim kılmak istiyen arkadaşları
mızın falan ve filân şahsa göre tebdili kanaat et
meleri bilmem ne kadar doğru olur? 

HASAN BASRÎ B. (Karesi) — Hükümeti-
müdafaa ediyorsunuz. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — 
Bugün Hükümet muhalif mevkiine geçti.. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Vehbi Ef
endi Hazretlerinin en güzel bir beyanatını bir se
net ittihaz edilmek üzere huzuru âlinize arz ediyor
um diyorlar ki; Karaman'da müstahikkini ilmi- I 
yeden maaş alan üç zat vardı. Maaşları yüzer ku
ruştu. Ben ibu üç zlaıta beşer yüz kuruş verfdim, mü
derris yaptım. I 

NEŞET B. (Kâgırı) — Karaman'da değil, 
Hadım'da. 

REFÎK ŞEVKET B. (Saruhan) — Evet 
Hadım'da, iş onda değildir... Evet Vehbi Efendi 
Hazretleri diyorlar ki; onlardan tasarruf ettim 
Mustafa Efendiye verdim. Şimdi bir defa müs- I 
tahilkkîni ilmiye tâbiri mevcut ve müteamel ve I 
mevzu usulüne göre; mukaddema hidematı ilmi
yesi mesbuk ve fakat bundan sonra vazifei ilmiyei 
tedrisiyeyi ifa kudretinde olmıyan ulemayı kira
ma fakru sefaletlerinden dolayı bir muaveneti 
fevkalâdedir. Yani onlar muhtaçolacaklar ve 
muayyen zamanda hidematı Devlette bulunamı-
yacak kadar da ihtiyar, alîl ve amelimanda ola
caktır. Şimdi ne yapmıştır? Senelerce müstahik
kini ilmiyeden maaş alan üç zatı beşer yüz kuruş 
(maaşla ımüderriıs yapmıştır. Bîiınıaenaıleyih efa-
li sabıkayı tekzib etmiştir. O halde ondan evvel 
müstahikkini ilmiye maaşı verdiğinden dolayı 
mesul olması lâzımgelir. ikincisi; şimdi bütçede 
biz müstahikkini ilmiye maaşatmı tesbit ederken 
şu şu yüz kuruş diye tasrih etmişizdir, adedleri-
ni göstermişizdir. Faraza bütçede yüz kişi ma
aş alacak diye. Bir vekil bütçenin bu adedini I 
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bittenkis üç tanesini birleştirerek, üç tanesini 
yüzden doksan yediye bittenzil bir adama maaş 
verebilir mi? -

SERÎYE VEKÎLÎ VEHBÎ Ef. — Müsaade 
ederseniz çok yanlış gittik, müstahikkini ilmi
ye başka, tahsisatı ilmiye başkadır. Müstahikki
ni ilmiye evvelden bütçeye konmuş arpalık, bil
mem negibi şeylerden ibarettir. înhilâl vuku-
buldukça taksim edilegelmiş. Onun adedi muay
yeni yoktur. 

REFÎK ŞEVKET B. (Saruhan) — Var. 
HAKKI HÂMÎ B. (Sinob) — Memuru yok

tur diyor. Siz var diyorsunuz, nasıl oluyor? 

REFÎK ŞEVKET B. (Saruhan) — Müsaade 
ederseniz bu ciheti de tasrih edelim. Dikkat bu
yurunuz. 1338 senesi bütçesinin esnayı müza
keresinde 22 nci cildin 400 ncü sahifesinde cere
yan eden müzakerat, Hükümet 7 250 lira istiyor. 
Muvazenei Maliye Encümeni tasdik ediyor. Bir 
Mebus arkadaş soruyor ki bunlar geçen sene ve-
rilmişmidir? O vakit Ahmed Hamdi Efendi 
diyor ki çok zamandan beri verilmiştir. İstan
bul'dan m üdevverdir. O halde adedi muayyen
dir. Çünkü ınüstahikini ilmiyenin adedi muay
yen olmazsa bütçe olmaz. Bütçeye tekrar göz 
gezdirilirse adedlerinin kaç olduğu ve kaç kuruş 
maaşlı oldukları sarahaten anlaşılır. (Yoktur 
öyle şey sesleri) 

Efendim, bendeniz cilt ve sahifesinıi söylü
yorum. Mücerret yok demekle olurmu? Doğ
ru mudur rica ederim? Bir kere bakınız. 

Efendim Vehbi Efendi Hazretleri tahsis et
tikleri esamiyi söylerken tarihi tahsisi söylemek
ten istinkâf etti. Yalnız şurasını söyliyeyim 
ki: Müstahikkini ilmiye maaşatı hakkında Veh
bi Efendi Hazretleri eğer bu'kanaatte iseler ben
deniz tesbit edilen bütçenin hilâfında bir hare
ket olduğunu ve ihıiçbir zaıman da İbu csurettle hare-
kelte mezun olmadığını hatırlatmak isterim. 
Sonra diyor ki ben îstabul'dan fazla kalanlarını 
tahsis ettim. îstihlâstan sonra kendilerine ve
rilen bütçede Garbi - Anadolu için dokuz yüz lira 
verilmiştir. Paşaeli için iki yüz kırk lira veril
miştir. istanbul tahsisatı için 2 923 lira verilmiş
tir. İstanbul'a mahsustur diye alman parayı... 

SERÎYE VEKÎLÎ VEHBÎ Ef. (Konya) —< 
Hayır efendim; yanlıştır, rica ederim. 

REFÎK ŞEVKET B. (Saruhan) — Bende. 
niz erkam üzerine soyuyorum. Aynen Muvaze-
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nei Maliyeden çıkarmışımdır. istanbul tahsisatı, 
Paşaeli tahsisattı ve Garbi - Anadolu tahsisatı, 
1£38 tahsisatı ilmiyesi müstahikîni ricali ilmiye di
ye dört kalem mevcuttur. Binaenaleyh bu 
suretle İstanbul'dan artanı veriyorum de
mek de hilafı kanundur. İstanbul'un mu» 
hassas parasını Anadolu'nun şu veya bu 
tarafına veya Paşaeline tahsis edemez. An
cak tahsis, mahaline masruf olmak lâzımdır. 
Efendiler! Elbette nazarı dikkatinizi celbetmiş-
tir. Memlekette muhitaeolan her ferdin temini 
refahı elbette vazifemizdir. Bilhassa bu efradın 
diyanete, memlekete hizmeti mesbuk olursa, fa
kat dikkat buyurulacak olursa Vehbi Efendi 
Hazretleri kürsüde bahsettiği tesirin altında kal
mıştır. Yani dostluk ve arkadaşlık cereyanına 
fazla mağlûp olmuştur. Her tarafta müstahi
kîni ilmiyeyi, Antalya, Akseki, izmir, Kastamo
nu diye böyle vilâyet vilâyet söylerken ve bunun 
âzemi miktarı bir, iki, beş iken kendi dairei in-
tihabiyesine geldiği zaman altı, yedi zata veril
diğini söylüyor. 

Bendeniz diyorum ki ; zamanı idaresinde bü 
tün Türkiye'de üçten fazla bu tahssisatı alan 
yoktur. O üç zait da Kastamonu ile Kârahisarı 
Sahibdedir. Binaenaleyh bu hususta lâzımı veç
hile müsavata ve adalete riayet etmiş değildir. 
Efendim müderrisin maaşatı hakkında Efendi 
Hazretleri kendi dairei intihabiyesinden bahset
tiler. Allah o müderris arkadaşlara almış ol
dukları maaşlar fevkmdle saadet versin. İnşal
lah daha zengin olalım, daha çok verelim. Fakat 
adedde zannediyorum yanılıyorlar. Bendeniz 
buyurdukları gibi müderrisler adedini otuz ilâ 
kırk arasında biliyorum. İsterlerse isimlerini 
kendilerine arz edeyim. 

ŞER'İYE VEKİLİ VEHBİ Ef. (Konya) — 
O da yanlıştır; Sahn Medresesi açılmıştır. Sahn 
Medresesi benim zamanımda açılmıştır. Büt
çede maaşları muayyendir. Onu da hesabedi-
yorsan doğru olabilir. 

REFİK ŞEVKET B. (Devamla) — Evet 
efendim. Kayınbiraderi âlileri hakkında vermiş 
oldukları izahattan elbette iftihar ederim. Bun
dan hissi iftihar duymamak imkânı yoktur. 
Fakat mesele kayınbiraderinin o işe ehil olup 
olmadığından sarfınazar; usul ve kanun daire
sinde muamele cereyan edip etmediğini anla
mak meselesi olduğu gibi, çok âlim olabilir. Fa
kat mesele kanunen o mesuliyetli işe girip gire-
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miyeceği meselesidir. Evkaf Memurin Müdü
rü olduklarından bahsettiler. Vasfi Hocanın 
zamanı Nezaretinde Evkaf Müdürü olmamış ol
saydı... 

ŞER'İYE VEKİLİ VEHBİ Ef. (Konya) 
— O zaman istifa etmiş, çekilmiştir. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Evet 
kendisinin o zamanı memuriyeti olmasaydı da
ha temenni ederdim. 

ŞER'İYE* VEKİLİ VEHBİ Ef. (Devamla) 
— İstifa etmiş, çıkmıştır. 

REFİK ŞEVKET B. (Devamla) — İstifa
sı kendisinin kıymetli olduğuna delildir ve da
ha çok iftihar ederim. Zannederim ki ozaman-
ki maaşı iki bin yahut üç bin olacaktı. Fakat 
yeniden 7 500 kuruşla Tetkikât ve Telifatı Is-
lâmiye Heyetine tâyin edilmiştir. Fakat et
rafta hâsıl ettiği inikâsatı nazarı dikkate almı-
yarak Şûrayı Evkafa tâyin olunmak için geçe
cek zamanlar zarfında onu mevkii muameleye 
koymamıştır. Tekrar dört bin kuruş maaşla 
tâyin etmiştir. Bugünkü vaziyeti... 

MUSTAFA LÛTFİ B. (Siverek) — Ya
lan söylemez. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Yalan 
söyliyeceğini hiçbirimiz kabul etmiyoruz. Şim
di bugünkü vaziyeti şu olmak lâzımdır: Aca
ba bugün Telif at ve Tetkikât âzasından mıdır? 
Yoksa Şûrayı Evkaf âzasından mıdır? Ne şe
kilde muamele cereyan etmiştir? O muamele
lerin meydana çıkmaması için keenne öyle bir 
şey olmaması gibi şey etmemiştir. Efendiler 
Meclisi Âlinizin zaman zaman defatle izhar 
ettiği arzu vardır ki; bu gibi memuriyetlere tâ
yininde mümkün olabildiği kadar ehil olabil
mekle beraber hayatı mümkün olduğu kadar 
mücadelâtımız esnasında içimizde geçmiş olsun. 
Bu gibi mevkilerin Anadolu'ya geçmiş kimse
lere inhisarı lâzımgelirdi. Bu gayrikabili in
kârdır. Bunun böyle olmaması; hepinizin üze
rinde her daire için, aksitesir yapmaktadıar. 
Bendeniz kendi hesabıma söylersem... 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Kârahisarı Sahib) 
— Adliye Müsteşarını kendiniz getirdiniz, aynı 
şerait altında. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Ondan 
i memleket zannederim çok istifade ediyor. (Ondan 
• da istifade ediyor sesleri) 



î : 24 14.4 
MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — 

Yani ondan çok daha kıymetlidir. 
REFİK ŞEVKET B. (Devamla) — Çok §a- | 

yanı şükranıdır. Binaenaleyh böyle anaaşlıam ara- j 
smda müthiş fark bulunan makamata bilhassa 
vekâlette iken bir kayınbiraderin getirilmesi, ı 
Makamı Muâallâyı şeriati işgal eden bir zatın 
tamamiyle bitaraflığına delil olamaz. 

MUSTAFA LÛTFÎ B. (Siverek) — Eyvah 
kıyamet kopmuş. 

REFlK ŞEVKET B. (Devamla) — Ondan 
dolayıdır ki bir diğerinin ve daha muvafıkını ara
mak hususunda tekâsülü olmakla beraber hemen 
kayınbiraderini o makama getirmesi hilafı ka
nun ve nizamdır. Binaenaleyh Vehbi Efendi 
kendisine tevdi edilen vazifei Vekâleti ifa etme
mek kâbiliyetsizliğini göstermiştir, kendisinin 
yerine emaneti daha iyi idare edecek zevat getir
mek lâzımgelir. 

HACI MUSTAFA Ef. (Ankara) — Bana 
kalırsa bu meseleyi hiç mevzımbahsetmeye değer 
bile görmüyorum. Hulâsasını duydunuz ya.. 
Şimdi şu istizahın bir şekli var. Bir de mahiye
ti var. şekline bakarsanız görüyorsunuz. Şu şe
kil nedir? Bu bitaraf bir Şer'iye Vekili. (Han
deler) 

EMİR PAŞA (Sivas) — Hoca söyle korkma. 
HACI MUSTAFA Ef. (Ankara) — Hayır 

daha maksadımı tamam ifade etmedim. Yani 
efendiler, on beş sene oldu biz hayatı meşruti
yete gireli, bu makamı Muallâdan bir Müslü
man Meclisinde böylece istizah olmamıştır. 
(Patırdılar) 

TUNALI HlLMl B. (Bolu) — Alkış ne olu
yor? 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Hoca 
Efendi! Böyle bir şey yoktur. Bunu nereden çı
kardın. (Gürültüler) 

Dr. MAZHAR B. (Aydın) — Ektiği tohum 
nedir? 

HACI MUSTAFA Ef. (Ankara) — Ne tohu
mu ekiyorum. 

MAZHAR B. (Aydın) — Oraya söyle! 
NECATI Ef. (Lâziztan) — Sen de oraya çık

tığın zaman söyle. Tohum ekmek yoktur burada 
Dr. MAZHAR B. (Aydın) — öyle süizannet-

me... 
RE IS — Herkes sözünü serbest söyliyebilir. -
NECATI Ef. (Lâziztan) Hiçbir kimse bu

rada tohum ekmez. • I 
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Dr. MAZHAR B. (Aydın) Herkes burada 

serbestir. Her makamdan istizah yapabilir. 
HACI MUSTAFA Ef. (Ankara) — Vaktiyle 

istizah etmediler. 
Dr. MAZHAR B. (Aydın) — Her yerden 

istizah olur... Edebilir, her mebus her daireden 
istizah yapabilir. 

HACI MUSTAFA Ef. (Ankara) — Müsaade 
ediniz. Mebusanm hakkı, vazifesi bütçeyi tan-
zimetmek, kavanini meydana getirmek, murakabe 
etmek... (Yalnız bu değil sesleri) Müsaade edi
niz ! O murakabe dolayısiyle bütün vekâletler
den istihzah etmek hakkı vardır. Bu doğru. 
Doğru olmakla beraber istanbul'da böyle bir 
istizah vâki olmamıştır. 

ISMAlL SUBHI B. (Burdur) — Burası Bü
yük Millet Meclisidir. Burada olur, İstan
bul'da olmaz. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — O halde ya
şasın Büyük. Millet Meclisi. 

HACI MUSTAFA Ef. (Ankara) — Netice
yi dinlemiyorsunuz efendim. 

HACI AHMED HAMDİ Ef. (Muş) — 
Burası en büyük makamdır. Bunu kimse inkâr 
edemez. Bizden sudur eden hata, hatayı azim
dir. 

HACI MUSTAFA Ef. (Ankara) — Bu ma
kam, siyaset ile müştagil değil, binaenaleyh bu 
makam gayet muhterem ve mübeccel bir ma
kamdır. Mebusanda bunlardan istizaha lüzum 
yoktur denildi. Reddedildi. (Gürültüler) 

REİS — Efendim! Nizamnamei Dahilî, İs-
tanbulda'daki Mebusan için de ayrı, Meclisi 
Âli için de ayrıdır. Rica ederim sadede geliniz! 

HACI MUSTAFA Ef. (Ankara) — Peki 
orayı bıraktık. 

TUNALI HlLMl B. (Bolu) — Hoca efen
di! Teşkilâtı Esasiye Kanununu gözünüzün 
önüne getiriniz! 

HACI MUSTAFA Ef. (Ankara) — Ben de 
diyecektim ki onlar bile âdi Meclis oldukları 
halde böyle bir istizahı reddettiler de Şarktan 
Garbe kadar şöhreti, fedakârlığı, diyaneti, her 
şeyi icari olan bir Mecliste niçin bu istizahı ka
bul ettiniz? (Gürültüler) 

HÜSEYİN HÜSNÜ Ef. (İsparta) — insan
lar hata eder, layuhti değildir. Hoca Efendi
nin şahsına hürmetimiz vardır. 
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Bunu umuma vermenin imkânı yoktur. Bunda 
adaletin imkânı yoktur. Ben de, sen de yapsak 
böyle olur. Kim yapsa böyle olur. 

MAZHAR MÜFlD B. (Hakkâri) — Hoca 
Efendi Hazretleri, ulemayı tahkir etmeyiniz, ule
ma sadaka istemiyor. 

HACI MUSTAFA Ef. — (Ankara) Maşallah, 
aferin, aferin. 

SAMİ B. (İçel) — Gazetelerde boş yer kal
madı. Resim basamaz! 

HACI MUSTAFA Ef. (Ankara) — Bir ikisi 
bundan ibaret. Meselâ; iki bin kişi varmış, müs-
tahikkîni ilmiyeden bizim verdiğimiz zevatın 
yekûnu 200 yahut 400 kişiye baliğ oluyor. Para 
bunlara tevzi olununca tabiî bunun bir kısmı 
mahrum olacak, diğer bir kısmı d|a bundan mu
tena'im olacak. Bu bir emri tabiîdir. Bunu fa
lancaya verdin, filancaya vermedin veya vermi-
yerek diye bir kanun mu yaptınız? 

YAHYA GALlB B. (Kırşehir) — Var ya! 
HACI MUSTFA Ef. (Ankara) — Hayır yok

tur, yok! Kanun yapmadınız, kanuna muhalefet 
de yoktur. Sonra ikinci kısmına gelelim. 

ikinci kısım da, Şer'iye Vekili Efendi Haz-
rdtleri kayınbiradarini tutmuş buraya Evkafa 
getirmiş. 

TUNALI HlLMl B. (Bolu) — Hayır, hayır! 
HACI MUSTAFA Ef. (Ankara) — Oraya 

gelmiş, buraya gelmiş. (Handeler) Efendi; Ben 
bu zâtı istanbul'dan beri tanırım. Üç lisana aşi
na, Arabisi kuvvetli, kendisi değerli. Şimdi 
size bilmem ki nasıl anlatayım. Yani bu kadar 
faziletli olan bir adamın buraya intihabından 
dolayı ilim teşnesi olan sizler nasıl oluyor da bu
na itiraz ediyorsunuz anlıyamıyorum. 

HÜSEYÎN HÜSNÜ Ef. (İsparta) — Onun 
şahsına itiraz yok. Kanunsuzluğa itiraz. 
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HACI MUSTAFA Ef. (Ankara) — Siz teca

vüz ediyorsunuz azizim. 
RElS — Şer'iye Vekâletinden de, diğer ve

killerden de istizah edilebilir. Mesele istizah
tır. Bütçe meselesidir. 

TUNALI HlLMl B. (Bolu) — Reis Paşa 
Hazretleri! Rica ederim sözünü geri alsınlar. 
istanbul Meclisine âdi diyorlar. Bunları da 
Millet intihabetmiştir. 

HACI MUSTAFA Ef. (Ankara) — Şimdi 
gelelim istizahın mahiyetine; hepiniz, biliyorsu
nuz. Büyük Millet Meclisinin ve onun müvek
killeri olan milleti Islâmiyenin, yani bütün mil
letimizin vermiş olduğu bir atıyeyi.. (atiye de
ğil sesleri) 

HÜSEYİN HÜSNÜ Ef. (İsparta) — Atiye 
değildir. Reis Paşa Hazretleri! Bir şey söyli-
yeceğim. Hoca Efendi Hazretleri! Bu makam 
Beytülmali Müslimînnindir. Ulemayı Müslimî-
nin senede üç şey almaya hakkı vardır. 

HACI MUSTAFA Ef. (Ankara) — Senden 
iyi bilirim ben, bunlara lüzum yoktur. 

HÜSEYİN HÜSNÜ Ef. (İsparta) — Bilsen 
söylemezsin. 

TUNALI HÎLMI B. (Bolu) — Atiye Abdül-
hamid devrinde olurdu hocam. 

HACI MUSTAFA Ef. (Ankara) — Yazık 
vallahi, yazık; nedir bu? Ben anlamam ki... 
Pekâlâ siz itimadetseniz de istifa edecek, etme
seniz de istifa edecek. (Gürültüler) Ona ben
deni de rica ettim, istifa edeceğim, dedi de.. 
Allah aşkına muhafaza ediniz mevkiinizi diye 
bin kere rica ettim. Yani oranın âşıklısı değildir 
efendim. Sükûtunuzu muhafaza ederseniz söy-
liyeyim, bitireyim. Hatâ söylersem gelir tashih 
edersiniz, mesele biter... Ben diyorum ki şu 
istizahın mahiyeti nedir? Kayınbiraderini bur
aya getirmiştir, pekâlâ bunu Meclise anlatacağım. 

HÜSEYİN HÜSNÜ Ef (İsparta) — Kanun
suzluk. 

HACI MUSTAFA Ef. (Ankara) — Şimdi bir 
adam dese ki sana şu parayı veriyorum. Fukarala
ra tevzi et, yahut hakiki muhtacîne ver. Eğer veri
len para kifayet etmediği takdirde bunun bâzı
sına verilip de bâzısına verilmediğinden dolayı 
acaba niçin böyle verdin diye Allah sorar mı 
insana? Sormaz. Allahm sormadığını nasıl siz 
sorarsınız? (Sorar sesleri) (Gürültüler) Efendi! 
Bu sadakadır; sizin sadakanızdır. Lâf yoktur. 

HACI MUSTAFA Ef. (Ankara) — Ne ka 
nunsuzluğu Hoca Kanunilik nedir? Bir vazifedar 
için yakînen kimi iyi bilirse ona emaneti tevdi 
etmek. Pekâlâ bu zatın yakînen emin olduğunu 
bilir ve ona da o vazifeyi teslim ve tevdi ederse 
şimdi bu kanunsuzluk mu olur? 

ALI CENANI B. (Gaziantöb) — Hoca! Şim
di ileriletme Ankara Müftülüğü de çıkar. 

HACI MUSTAFA Ef. (Ankara) — Bence şu 
istizah şu iki mahiyetiyle, şu iki mesnediyle is
tizah olmaya, bilhassa şu Büyük Millet Mecli
sinde ben münasip görmedim. Bu doğru değil-
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dir. Böyle olmuş diyeceğimize daha başka tarz
da bir şey demiş olunsaydı daha âlâ idi. Yani 
kabahati nedir? Yalnız.... Meselâ şeylik.... (Han
deler) Fırkacılık edemez. Mesleki daima bita
raf olmaktır. Ta bidayetten beri fırkacılık et
memiştir, yapamaz. Şu iki kelimeyi de arz ede
yim de bırakacağım, ben hüsnüniyetle söylesem 
de yine suitelâkki ediyorsunuz. 

Efendiler! Ben bu zatı Heyeti Vekilede dur
durmayı Hükümetimizin dahi menfaatinden bi
lirim. Bu benim kendi içtihadım. Hata olabilir. 

ŞER'ÎYE VEKÎLÎ VEHBÎ Ef. (Konya) — 
Hoca Efendi, kâfidir ıkâfi 

HACI MUSTAFA Ef. (Devamla) — Rica 
ederim bırakın ben bildiğimi söylüyorum. 
(Meclis istemiyor bu müdafaayı sesleri) iste
mezse istemesin, zira iyi dikkat edecek olursa
nız bitaraf bir zatın Heyeti Vekilede bulunma
sı memleket, Millet için ve hepimiz için de 
(Muamelâtı Milliyede îbitarafhk olamaz sesleri) 

HÜSEYİN HÜSNÜ Ef. (İsparta) — Onu biz 
intihabettik, biz! 

HACI MUSTAFA Ef. (Ankara) — Velhasıl 
istizahın yolunda olmadığını ve reddini talebedi-
yorum. 

REÎS — Efendim, müzakerenin kifayetine 
dair takrirler var. (Hayır, kâfi sesleri, daha söz 
söyleceğiz sadaları) 

ŞERKF B. (Edirne) — Müzakerenin kifa
yeti aleyhinde söyleyeceğim. 

SALÎH Ef. (Erzurum) — Ben de kifayetinin 
aleyhinde söz istiyorum. Bu da birinci gruptan
dır. Mürettep bir meseledir Şeref Bey söyleye
mez. 

R E Î S — O halde kabul buyurmazsanız, de
vam buyurursunuz. 

SALÎH Ef. (Erzurum) — Söz istedim, ver
miyorsunuz. 

REÎS — Sükûtu ihlâl ediyorsunuz. 
ISALÎH Ef. (Erzurum) — Vereceksiniz Paşa 

Hazretleri! 
REÎS — Nizamnameye riayete davet ediyo

rum; rica ederim, bu sö'zünüzü geri alın. 
SALÎH Ef. (Erzurum) — Nizamnameye ri

ayet ediyorum. 
REÎS — Rica ederim; sözünüzü 'geri alınız, 

sükûneti muhafaza ediniz! 
ŞEREF B. (Edirne) — Efendiler! Pekâlâ 

tahattur buyurursunuz ki geçen sene Şer'iye 

. 1339 O : 1 
bütçesini en hâr, en samimî lisanla müdafaa 
eden ben idim.. 

NUSRAT Ef. (Erzurum) — Şerefi sana ve
ririz. 

ŞEREF B. (Edirne) — Benim noktai naza
rım efendiler, dünyada Türk milletinin en hür 
en serbest ve hiçbir tesir altında o'.mıyarak söz 
söylenecek bir yeri varsa bu kürsiidüı. Benim 
nasıl hakkı kelâmım varsa smn de, hakkı kelâ
mınız vardır. Onun için âdalbi müşavereye ria
yet ederek sözümü kesmeyiniz. Fakat burada 
gelip söylemek hakkınızdır. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — 
Müzakerenin kifayeti hakkında söyliyecektiniz. 

ŞEREFB. (Devamla) — Müzakereyi kâfi gör
mediğimi söyliyeceğim ve kâfi görmediğimden do
layı neticeyi beklersiniz. Neticeye gelmediğimden 
dolayı şimdiden hükmetmek, pek büyük bir zaıf 
eseridir. 

Şer'iye bütçesi yapıldığı vakitde benim için 
bir noktai nazar vardı ve orada demişdim ki bir 
milletin yükselmesi ancak deruni hayatının, dinî 
hayatının tamamiyle yaşamasiyle kaimdir. Bir 
millet daima deruni hayatını yaşar, millî haya
tını yaşar ve asri medeniyetle yaşar. Türk Mil
leti bu üç şeye muhtaçtır ve bu üç şeyin haricin
de Türk Milleti yoktur, işte burada Şer'iye büt
çesini müdafaa ettiğim vakitte yegâne noktai 
nazarım olan Telifat ve Tedrisat Heyetinin 
şekli hakkında mâruzâtta bulunmuştum. Ancak 
bu milletini mahrum kaldığı irfanı dinîyi bu 
memlekette yaratmak ve binaenaleyh Türk 
Milletinin kendisine aziz olan lisaniyle onun 
dinî ve deruni hayatını ona verecek eserler mey
dana getirilmesi için müdafaa etmiştim ve Mec
lisi Âli müttefikan bu noktai nazarı aynıyla 
kabul ederek ortaya bir bütçe çıkarmış ve onu 
Heyeti Vekileden Şer'iye ve Evkaf Vekâletini 
deruhde eden zata tevdi etmiştir. Ve yine zapta 
bakarsanız orada rüfekadan birinin dediği 
veçhile bu verilen paraya bitamamiha iman 
etmeniz için bir senede cereyan edecek işin neti
cesini görmeniz lâzımdır demişim ve sorarım 
efendiler! Bir seneden beri acaba Şer'iye Vekâ
letinde şöyle yükselerek, sıçrıyarak bizim dinî 
ve deruni hayatımızı yükseltecek, hayatımızın 
bütün mânasını, irfanını anlatacak ne yapabil
miştir? 

SÂMt B. (içel) — Reis Bey, Müzakerenin 
kifayeti aleyhinde söylemiyor... 
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ŞEREF B. (Devamla) — Aleyhinde ve kifa

yeti aleyhinde söylüyorum. Çünkü izah edilme
miş noktalar vardır. 

HASAN BASRÎ B. (Karesi) — Telifat ve 
Tetkikat Heyeti mi bir şey yapmamış? 

ŞEREF B. (Devamla) — Tetkikat ve Telifat 
bir şey yapmamıştır. Çünkü biz âlemi islâmda 
en mütebahhir olan zevatı oraya toplıyacak ve 
o mütebahhir zevatı topladıktan sonra onların 
dimağ ve irfanından istifade edecektik. Oraya 
kimi getirdiniz? Seciyeleri meşkûk, ne olduk
ları belli olmıyan birçok adamları topladınız, ge
tirdiniz. Oraya bir Meclisi Tetkikat getirdiniz 
Yaptığınız işlerden birisi varsa oda istanbul 
Darülfünununda tarih okutan Şemseddin Efendi
nin bir cilt islâm Tarihini meydana çıkarmak
tan başka bir şey yoktur. 

NECATI Ef. (Lâziztan ) — Onlar seciyesi 
bozuk adamlar değildir. 

ŞEREF B. (Devamla) — Seciyesi bozuk de
medim. 

NECATI Ef. (Lâziztan) — Seciyesi bozuk 
dediniz, sözünüzü geri alınız. 

ŞEREF B. (Devamla) — Ben seciyesi malûm ' 
olmıyan dedim. Bence malûm değildir. (Gürül
tüler) Efendiler! Telâş etmeyiniz. Memleketin 
en kanıyan yaralarına elinizi basarak müdafaa 
edeceksiniz, çok rica ederim. En meşru bir hak
kı müdafaa ediyoruz. 

SÂMÎ B. (içel) — Memleketin kanun yeri 
burası değildir. 

- ŞEREF B. (Devamla) — Kanun yeridir; 
binaenaleyh Tetkikat ve Telifatı Islâmiye Encü
meni, Meclisi Âlinin tasavvur ettiği veçh üzere 
teşekkül etmemiştir. Şu halde Şer'iye Vekâleti 
burada kusur etmiş, imhal etmiş, müsamaha et
miş »ve yapmamıştır. 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Mamafih 
eskiden isabet olmuştur. 

ŞEREF B. (Devamla) — Sonra Müstahiîk-
kîni ilmiye namıyle şurada üç, beş kuruştan 
bahsedilirken itiraf ediniz ki ben memleketim 
irfanı dinîsi namına hicabediyorum. 

OSMAN B. (Kayseri) — 7 240 liradır. 
ŞEREF B. (Devamla) — Ne yapalım ki büt

çenin haricinde sadakadır, diyen oldu. Bütçenin I 
dahilindedir diyen oldu. Halbuki Türkiye Büyük I 
Millet Meclisi Hükümetinin Şer'iye Vekâletine 

tevdi ettiği bütçe içinde sadaka olmaz. O bütçe- I 
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nin içinde müstahikkîni ilmiye tahsisatı vardır. 
Bu miistahiıkkîni ilmiye tahsisatının veçhi tev-
'ziine gelince; elbette tevzii de bir esasa müste-
nid olması iktiza eder. 

HACI MUSTAFA Ef. (Ankara) — Sadaka
dır, sadaka (Gürültüler, hayır sesleri) 

ŞEREF B. (Devamla) — Efendiler, müsta
hikkîni ilmiye deyince Cenabı Hakkın tekrim 
ettiği ilimle mücehhez olan bir adam sadakaya 
tenezzül etmekten münezzehtir. (Alkıişlar) Ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisi sayei şeriatta ve 
sayei millette artık dasitan taşıyan ve intişardan 
ihtisasa doğru gitmesini çok istediğim bu insanla
rı artık eşhası cerrare olmaktan çok tenzih eder. 
(Bravo sesleri, alkışlar) Bu âli mesleki, bu yüksek 
mesleki kurtarmak istiyorsanız intişardan kurtarı
nız, ihtisasa sokunuz ve Şer'iye Vekâleti sokmamış
tır. Bir söz söyleceğim biz bu tahsisatı verdiği
miz zaman falan filan yere verin demedik. Efen
diler! Dört ay için Şehrî iki yüz yîrmi beş lira 
verilmiş olan Edirne vilâyetine Hoca Efendi ne 
vermiştir? Hiçlbir şey vermemiştir. 

NUSRAT Ef. (Erzurum) — Edirne'de hoca 
yoktur. 

DURSUN B. (Çorum) — Müftüyü Samsun' 
dan götürdünüz. 

ŞEREF B. (Devamla) — Paşaeli sancağına 
tahsisat konduğu halde bu adam vermemiştir. 
Tahsisat konduğu halde buraya müderris gön
derilmemiştir. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — 
Bu mevzu başkadır. 

REÎS — Müzakerenin kifayetinin aleyhinde 
söz aldınız. Onun hakkında söyliyeceksiniz. 

ŞEREF B. (Devamla) — Müzakere gayrikâ-
fidir. Müzakerenin gayrikâfi olduğunu izah et
tiğim gibi bir noktayı da izah ediyorum. Efen-
dinler; bu memleiketin şer'iyesini omuzlarına 
alarak yürüyecek ve muassır efkârı kabul ede
cek bir adamı getiriniz! 

ŞER'IYE VEKlLt VEHBÎ Ef. (Konya) — 
Efendim, söz söyliyen arkadaşlardan evvelâ Re
fik Şevket Beye cevıap vereceğim. Refik Şevket 
Bey zannederim ifademi iyi dinlememiş. Ben 
evvelce söyledim. Şer'iye 'bütçesinde üç nevi 
tahsisat vardır. Birisi darülhilâfelere ait, ve 
ikinci birisi müstahikkîni ilmiye ki o (7) bin 
küsur lira denilen ve bütçede her sene mukan
nen olan bir paradır. Falan adamın 300, filân 
adamın 400 değildir. O inhilâl vukubjulunca mü-
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nasibolan müstahikıkîne verilir bir paradiır. Son
ra elli kişi vilâyatı müstahlasaya, yirmi beş kişi 
de Rumeli'ye denildiği gibi efendim Bandırma' 
da bir kişiye verilmiştir diyor. Ne kadar yanlış 
iş?.. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Yalnız 
İzmir için. 

VEHBÎ Ef. (Devamla) — Rica ederim dinle! 
Efendiler vilâyatı müstahlasaya elli kişi için 
tahsisat »konmuştur. Ben okuyayım da siz hesab-
edin. 

HACI AHMED IIAMDÎ Ef. (Muş) — Bir 
sualim var. 

REİS — Îstihzahta sual olmaz efendim. Sös 
alır söylersiniz. 

HACI AHMED HAMDİ Ef. (Muş) — 
İstizahta imzam vardır. Bir madde istizah ede
ceğim. 

REİS — Kifayeti reye koyacaktım. Söyle
nen sözler şahsa taallûk ettiği için ona cevap 
veriyor. 

VEHBİ Ef. (Devamla) —Rica ederim; ya
zın; vilâyatı müstahlasada, Kütahya'da altı ki
şiye vermişizdir. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Müsta-
hikkîni ilmiye mi? . 

VEHBİ Ef. (Devamla) — Elli kişi içinde
dir. Hesabediniz. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Hocam 
yanlış anlaşılmasın. 

VEHBİ Ef. (Devamla) ^ - Müstahikkîni 
ilmiye başka. 7 500 lira bütçede verilmiş de bu, 
7 500 lirayı taksim edin demek değildir. Efen
di, onlar zaten verilmiş mukannen. Geçen gün 
buraya geldi. Sahib Mollanın bin kuruşu onun 
içinde dâhildir. Rica ederim, o evvelden veril
miş bir paradır. Inhilâl vukubulursa verilir. 
Şimdi elli kişilik tahsisatı ilmiyeden Kühatya'-
da altı kişiye vermişiz. Menteş'e sekiz, Ertuğ-
rul iki, Kaleisultaniye dokuz, izmir on dört, 
otuz kişi ediyor. (Dinledik sesleri) Münhalât 
varsa verilir. Bulunmazsa nereden vereceğim? 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Müs
tahikkîni ilmiye tahsisatından. 

VEHBÎ Ef. (Devamla) — Tahsisat mevcut 
para değildir. Esasen verilmiş. 

Dr. MAZHAR B. (Aydın) — Konya'da se
kiz kişi mi buldunuz? 

VEHBİ Ef. (Devamla) — Nerede sekiz ki
şi okuduk da dinlediniz. Aydın yirmi dört, Bur-
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sa sekiz, Edime on, Gelibolu dört, daha hatırı
ma gelmiyen ve okumadığım yerler de var. Yet
miş küsur yere verilmiştir. Esasen vilâyatı 
müstahlasa dâhil olduğu halde Anadolu ile Ru
meli'de yetmiş beş kişidir. Sonra efendim Şe
ref Beye cevap vereceğim, Telifâtı Islâmiye ve 
Şûrayı Üfta azaları tâyin olunacağında, yani 
bütçede parası verileceği vakit burada bir şey 
yapılmamıştır, olmamıştır ve yapılamaz denil
diği zaman ben demiştim ki efendiler, şimdiye 
kadar oraya kaç para verdiniz? Beş kuruş ve
rin de on kuruşluk hizmet bekleyin. Ne verdi
niz de ne istiyorsunuz? Parayı verin de baka
lım yaparlar mı, yapmazlar mı? diyen bu kür
süde benim ve Meclis de semahat gösterdi. On 
kişi Şûrayı Üftaya, on kişi de Şûrayı Îslâmiye-
ye âza tâyin etti. Ben bu makama gelmeden 
Telifâtı îslâmiyeyc üç kişi gelmiş. Biz geldik
ten sonra Mısırlı Abdülâziz Çavuş da geldi. 

HASAN BASRÎ B. (Karesi) —• En büyük 
ulemamızdandır. 

VEHBÎ Ef. (Devamla) — Oldu dört. On 
kişi tâyin et elediniz. Bugün mevcut dört kişi 
vardır. 

ALİ CENANİ B. (Gazianteb) — Niçin tâ
yin etmediniz? 

VEHBÎ Ef. (Devamla) — Niçin tâyin etme
diğimize gelince: Sizin aradığınız evsafta in
san bulamadık, yazdık, yetmiş kaimeye gelmi
yorlar. Hind'e yazdık. 75 kaimeye Hind'den 
kalkıp buraya gelmiyorlar. Bulamadım. Bu 
dört efendinin eserlerine gelince efendim, 
ben buraya geleli beş ay "birkaç gün oldu. bu 
beş ay içinde efendiler, sekiz tane eser meydana 
getirmişlerdir. Bunların tab'ma başlanmıştır. 
Tabı' ve tevzi olunmak üzeredir. Bugün forma
ları çıkıyor. 

NEŞET B. (İstanbul) — Telif değil ıktı-
taftır o... 

VEHBÎ Ef. (Devamla) — Canım o herkesin 
takdirine ait bir şeydir. Çıksın da bakalım. Biri
si senin dediğin gibi olur. öteki başka türlü olur. 
Hepsi de senin dediğin siyakta olamaz. 

Şûrayı Üftaya gelince: Şûrayı Üfta'da yedi 
âza oldu. Bunlar Kitabünnikâh ve Talâkı telif 
etmek üzere ve bitirmek üzeredir. Sonra bir de 
(Muhitul - fetava) başlamak üzeredir. Esbabı
nı da tehiyye ediyorlar. Bu dört ay içinde rica 
ederim kanat bağlayıp da uçacak mıydık? Ne 
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istiyorsunuz? Dört ay oldu. Dört ay içinde on
lar ne yapsın? 
' MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — 
Diğer vekiller ne yaptı? 

VEHBÎ Ef. (Devamla) — Matbuata yetmiş, 
seksen, yüz bin lira veriyorsunuz, ne yapıyor
lar, ne yaptılar, söyleyiniz? Söyliyeceğim budur. 
bildiğinizi işleyiniz. 

REİS — Efendim müzakerenin kifayetine 
dair takrirler var. 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. 
Şer'iye Vekili Vehbi Efendi hakkındaki iti

madın tâyini esami suretiyle reye vaz'ını teklif 
ederiz. 

Saruhan Saruhan 
Reşad Refik Şevket 

Burdur Elâziz 
ismail Subhi Hüseyin 

Saruhan izmir Ertuğrul 
Necati Yunus Nâdi Ahmed Hamdi 

Diyarbekir Kozan Sinob 
Kadri Fikret Şevket 

Çorum Mersin Sihob 
Ferid Muhtar Abdullah 

Adana Üsküdar Denizli 
Zamir Neşet Yusuf 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. 

Kütahya 
Ragıb 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Şer'iye Vekili Efendiye iti

mat hususunun reye vaz'ını teklif ederim. 
14 Nisan 1339 

Burdur 
Soysallıoğlu ismail Subhi 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir, itimat ve ademiitimat hu

susunun reye vaz'ını teklif ederiz. 
Muş Gene 

Ilyas Sami Şeyh Fikri 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. 
i t imat meselesinin reye vaz'mı teklif ederim. 

Maraş 
Tahsin 
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Riyaseti Celileye 

Mesele anlaşılmıştır. Müzakerenin kifayetini 
arz ve teklif eyleriz. 

Van Adana Aydın 
Hasan Sıddık Eşref Tahsin 

Eskişehir 
Mehmed Emin 

Riyaseti Celileye 
Müzakere ve izahat kâfidir. 
Şer'iye ve Evkaf Vekili Muhteremi HocaVeh-

bi Efendi Hazretlerine tâyini esamiyle itimad-
edilmesini teklif 'eyleriz. 

12 Nisan 1339 

Karahisarı Sahib 
Mehmed § 

Dersim 
H. Hayri 

Bayezid 
Şevket 
Adana 

Mehmed 
Karesi 

İbrahim 

ükrü 
Erzincan Kayseri 

Mehmed F 
izmit 
Sırrı 

içel 
Sami 
Konya 

Arif 
Karesi 

Abdülgafur 

min Osman 
Kayseri 

Âlim 
Kastamonu 

Besim 
İsparta 
Nâdir 

Karahisarı Sahib 
ismail Şükrü 

REtS — Hangi Takriri kabul ediyorsunuz 
Vehbi Efendi Hazretleri? 

VEHBt Ef. (Konya) — itimat meselesini 
tâyini esamiyle reye korsunuz. 

RElS —• Zaten iki takrir var, on beş imzalı. 
Şer'iye Vekili Vehbi Efendi Hazretlerine itimad-
edilmesini tâyini esamiyle reye vaz'ı teklif 
ediliyor. Binaenaleyh beyanı itimat buyuranlar 
beyaz, itimat buyurmıyanlar kırmızı rey vere
ceklerdir. 

(Ankara dairei intihabiyesinden başlanarak 
âra istihsal olunmaya başlandı.) 

REtS —• Efendim reyini istismal buyurmı
yanlar varsa istimal buyursunlar, istihsali âra 
hitam bulmuştur. 

4. — AZAYI KİRAM MUAMELÂTI 

1. — Lozan Sulh Konferansına murahhas ola
rak gidecek olan Hariciye Vekili ve Edirne Me
busu îsmet Paşa ile Sıhhiye Vekili Sinop Mebusu 
doktor Rıza Nur Beye ve Trabzon Mebusu Hasan 
ve Adana Mebusu Zekâi beylere mezuniyet ita
sına dair İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti tezkeresi 
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REÎS —Efendim îcra Vekilleri Heyeti Ri

yasetinin müstacel bir tezkeresi var, onu oku
yacağız. 

T. B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 
Sulh Konferansına murahhas olarak azimet 

edecek olan Hariciye Ve/kili ve Edirne Mebusu 
îsmet Paşa Hazretleriyle Sıhhiye Vekili ve Si-
nob Mebusu Doktor Rıza Nur ve Trafcjzon Me
busu Hasan ve müşavir Adana Mebusu Zekâi 
beylere Meclisi Âlice muktazı mezuniyetin ita
sı esbabının istikmaliyle işarına müsaade buyu-
rulmasını istirham eylerim efendim. 

14 . 4 . 1339 
İcra Vekilleri Heyeti Reisi 

Hüseyin Rauf 

REÎS — Efendim Malûmuâliniz Heyeti Mu
rahhasa olarak bu arkadaşlarımız tekrar gide
ceklerdir. Müddeti mezuniyetleri malûm değil
dir, vazifeleri devam ettiği müddetçe mezun ad
dedilmelerini reyi âlinize vaz 'edeceğim. Ona gö
re reylerinizi istimal Ibuyurursunuz. 

Efendim Edirne Mebusu İsmet Paşanın bu 
suretle mezuniyetini kabul buyuranlar lütfen 
el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Sıhhiye Vekili Doktor Rıza Nur Beyin me
zuniyetini kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Kabul edilmiştir. 

Trabzon Mebusu Hasan Beyin mezuniyetini 
'kabul edenler lütfen el kadirsin. Kabul edil
miştir. 

Adana Mebusu Zekâi Beyin mezuniyetini 
kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiş
tir. 

3. — ÎCRA VEKİLLERİ MUAMELÂTI 

1. — Lozan Sulh Heyeti Murahhasahğına tâ
yin edilmiş olan Hariciye Vekili İsmet Paşa ile 
Sıhhiyye Vekili Doktor Rıza Nur Beyin yerlerine 
vekâlet vekili intiha,bedilmesine dair îcra Vekil
leri Heyeti Riyaseti tezkeresi 

REİS — Hariciye ve Sıhhiye Vekâletlerine 
vekâlet vekili intihaba icra Vekilleri tezkere
sinde rica ediliyor. Müsaade buyurursanız bu 
intihabı yarın yaparız. Söz Rauf Beyefendinin
dir efendim. 

10. — BEYANAT 

1, — îcra Vekilleri Heyeti Reisi Rauf Beyin 
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bir içtimai evvel müzakere edilen Avans Kanunu 
ve Şer'iye ve Evkaf Vekili Vehbi Efendiden ya
pılan istihzah münasebetiyle İcra Vekilleri hak<r 
kında sarf edilen tenkidkârane sözler münasebe
tiyle beyanatı 

İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ RAUF 
B. (Sivas) — Efendim bugün Heyeti Aliyenize 
hitabım doğrudan doğruya İcra Vekilleri Heye
ti Reisi sıfatiyle olacaktır. Mâruzâtım meyanın-
da Heyeti Vekilenin efkârı müşterekesini ifade 
eder hiçbir nokta yoktur. Bu noktaya nazarı 
dikkati âlinizi ehemmiyetle celbederim. Bundan 
tam 9 ay 2 gün evvel Meclisi Âlide iki yüz dört 
arkadaş mevcut olduğu bir zamanda Namzetlik 
Kanununun tebdili dolayısiyle İcra Vekillleri 
Riyasetine intihap icrasında bu âciz arkadaşımı
za iki yüz dört zattan ikisi müstenkif olmak 
üzere (197) rey ile itimat buyurmuşsunuz. 

OSMAN B. (Lâzistan) — O itimat, yine ba
ki.. 

MUSTAFA LÜTFİ B. (Siverek) — Lâyezal-
dir... 

RAUF B. (Devamla) — Efendiler; ha
yatta bir ımiılüelim efradı olmaıfolia nıüf-
tehir olan bir insan için en yüksek mükâfatı 
maddiye ve mâneviye olan böyle bir şerefe maz-
har olunca bu kürsü millete gelmiş ve Heyeti 
Aliyenize demiştim ki: Huzuru Hakta 've huzu
runuzda arz ediyorum ki Allahın ve sizin arzu
nuzdan 'başka vicdanıma hükmedecek hiçbir 
kuvvet yoktur. (Yaşa sadaları, alkışlar) (Zaten 
onu beklerdik sesleri) Efendiler; o günden bu
güne kadar vazifemi ifaya çalıştım, aczimi müd
rik olarak çalıştım, bilmediklerimi bilmeye 
gayret ederek çalıştım. Görmediklerimi görme
ye çalıştım, arkadaşlarımdan müzaheret, mua
venet gördüm, tenkid gördüm, fakat hepsinin 
etrafında Ihüsnüniyet gördüm. (Bravo sesle
ri) Allahıma ve itimadınırsa güvenerek bu âciz 
omuzların tahammül ettiği mesai ve hamule 
»bir 'beşerin tahamül edeceği derecenin çok 
yükseğinde idi. (öyle idi sesleri) Kara günler 
geçirdik, zevkli günler geçirdik, kararlar al
dık. Bu milletin hayatı behasma kararlar 
aldık. Bu valhdet bizi muvaffak etti, 'müyesser 
etti ve inşallah en parlak bir sulh ile istiklâli 
emin, .istikbali emin bir millet olarak ciha
nın huzuruna çıkacağız, (İnşallah sekleri) Ve 
•bunun için murahhaslarımız bugün hareket 
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ediyorlar ve inşallaJh bu sefer millet için hayır
lı olan, 'me'mle'ket için 'hayırlı olan sulhu akde
decekler. (înşallaih ısesleri) Fakat bizim âza
mi hüsnürayetiımtiz, âzami fedakârlığımız kâfi 
değildir. Mukabil 'tarafın da* hak ve hakikati 
itiraf etmesi zarureti vardır. Eğer bu defa da 
itiraf etmezlerse milletimizle bir olarak, başı
mızda kumandanlarımız olduğu hade dâvamı
zı iStiihsaledeeeğimize hiç şüphe yok. Siz de 
bizim 'kadar kaaniısinizdir. 

NECATI Ef. (Lâzistan) — Zaten ahdü pey-
man etmişiz... 

RAUF B. (Devamla) — Efendiler! Ha
tırı âlinizdedıir ki, önümüzde 'belki kısa ol
makla beraber cereyan edecek oltan hâdisa-
tın, önüne "kuvvetle çıkabilmek için şimdiye 
kadar İcra Vekilleri Riyaseti makamımda gör-

=* düğüm tecrübeleri ve bundan tevellüdeden 
nevakısı Heyeti âliyenize bir kere arz etmek 
ve (bunların mümkün olanlarının ihasibıhal sure
tiyle, müdavelei efkâr suretiyle 'halli için beni 
tenvir buyurmanızı ricayı vazifei vataniye bi
lirim. (Bravo sesleri) 

Hatırı âlinizdedir efendiler; İcra Vekille
ri Riyaseti makamı ihdas edilip Meclisi Âli-
nizoe bir Reis intihabedilmesi Heyeti Âliniz-
ee takarrür etmiş idi. Encümenlerde müzakere
si ıhitam (bulmuş bir Vazife ve mesuliyet Ka
nunu da vardı. 

Arkadaşlar, bu kanun, tehiri müzakeresini, 
en ağ:: mesuliyete ımâruz kalması lâzımgelen 
ben Heyeti Âliiyenizden birkaç deifa rioa etmiş
tim. (Maalesef sesleri) Zaman dardı. Hepiniz 
ve hepimiz, umumumuz yalnız düşmana tev
cihi nazar etmek ve onu bu mukaddes top
raklardan atmak zamanında şu veya bu işle 
uğraşmak ızamanı değildi. Münhasıran düşmanı 
atmak için hepimiz Iher mesuliyeti seve seve-
kabul etmek ve avakıibini feabul etmek, fa
kat düşmanı tard etmeye hasrı fikir ve kuv
vet etmek lâzımdı. Başt ı Kahraman Başku
mandanımız, kalhraman kumandanlarımız,, kah
raman ordumuz olduğu halde burada sizler 
de aynı besalet ve şecaatle bu gayeyi istihsal 
ettiniz ve düşmanı attınız. Bundan sonra bir
kaç kere birer vesile ile Heyeti Aliyenizden vâki 
olan suallere cevaben bu kanunu tesri' ediniz. 
Müzakere edebilirsiniz, mahzuru kalmamıştır, 
demiştim, Fakat arkadaşlar; daha müstacel 

:. 1339 C : 1 
hususat görüldü. Heyeti Aliyenizce daha ziya
de müstacel ve daha mühim mesail zuhur etti. 
Ani vekayi karşısında kalındı. Onun için itti
hazı karar edildi. Bugüne kadar bu mesele 
halledilemedi. Fakat bendeniz Cenabı Hakka ve 
sizin itimadınıza istinadederek ve her zaman bu 
kürsüden birkaç defa ifade ettiğim gibi - sizin 
kararınızla - her türlü mesuliyeti seve seve ka
bul ederek mesaime devam ettim; arkadaşlar
dan müzaheret gördüm, muavenet gördüm. 
Fakat aziz arkadaşlar. Bu son bir iki günlük 
hâdisat - mazur görünüz, hiçbir noktayı ve hiç
bir kimseyi kanaatinde, harekâtında tenkid 
hatınmdan geçmiyerek arz ediyorum - hâdisat 
karşısında bendeniz, acaba aynı metanetle, ay
nı kanaatle vazife ve salâhiyeti muayyen olmı-
yan bu mesuliyeti başarabilir miyim? Başara
maz mıyım diye bir endişe verdi, işte bu nok-
tai nazardan Heyeti Âliyenize müracaat zorun
da kaldım. 

Müsaade buyurursanız, kıymetli vakitleri
nizi almıyorsam, İcra Vekillerinin Riyaseti 
şerefiyle mübahi olduğum günden bu güne ka
dar icra Vekilleri Reisinin nasıl hareket ettiği
ni söyliyeceğim. Evvelce icra Vekilleri Reisi 
Heyet arasından intihabedilir ve müzekereyi 
idare ederlerdi. Fakat icra vekilleri Reisi Mec
lisi Âlinizden intihabedildiği zamanlarda, ce
reyan eden müzakerat neticesinde, icra Vekil
leri Reisinin Meclisi Âlinize karşı Heyeti Veki
le mukarreratmdan mesul olduğunu ifade etti
ğiniz, işaret ettiğiniz tarzda intihabettiniz. Ka
nun sarih olmamakla bereber, tarafeynin bitte-
lâkki kabul ettikleri şekil bu idi. Böyle olun
ca ben, icra Vekilleri Reisi olarak, her vekil 
arkadaşımın vazife ve salâhiyetinden mesul 
olarak kararların altına imza koymakla mükel
lef idim ve daima bu kararlara seve seve imza 
vaz'ettim ve kanaatim hilâfında da hareket et
medim. Halbuki efendiler, belki yorgunluktan. 
belki çok ülfet ve ünsiyetten Perşembe günü 
Meclisi Âlinizde müzakrere edilen Bütçe Ka
nunu münasebetiyle bâzı eşkâl tebellür etmiş
tir ve öyle tebellür etmiştir ki bu ifade edilmiş 
ve zapta geçmiştir. Hepiniz işitmişsinizdir. 
Bu, böyle kaldıkça vekiller arasındaki hürmeti 
mütekabile mütezelzil olabilir, tenakus edebi
lir ve bilhassa icra Vekilleri Reisi sıfatiyle be
nim nefsime olan ittimadım azalır ve halledil-
mezse kalmaz. 
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Görülebilecek gibi ifade etmiş olmak lâzım-

gelirse vaziyet şudur: Heyeti Vekileniz, Müda
faa! Milliye Vekillinin lüzum gösterdiği Ibir para
yı avans olarak, Heyeti Vekilede görüşerek, Ma
liye Vekili Beyefendinin muvafakatini istihsal 
ederek Meclisi Âlinize sevk etmiş ve bu kanun 
encümene gitmiştir ve daha birçok kanunlar da 
encümene gitmiştir. Efendiler; Maliye Vekili 
Beyefendi ile Müdafaai Milliye Vekili Paşa Haz
retleri dediğim zaman, vicdani olarak, hiçbir şe
yin tesiri altında olmıyarak arz edebilirim ki; 
en kana günlerde, en meşkûr faaliyeti ifa etmiş 
olan iki arkadaşım hakkında söylüyorum. Bu 
kanun şöyle olmuş, böyle olmuş; binnetice Per
şembe günü MeclM Âlinize arz edilmiş ve müza
kereye başlanmıştır. Efendiler; bu kanunun bir 
kısmından îcra Vekilleri Heyeti Reisinin haberi 
yoktur. (Nasıl olur sesleri) Ve bu kürsü millette 
Maliye Vekili ile Müdafaai! Milliye Vekili arasın
da münakaşa olmuş, muhalefet şekilleri görülmüş, 
bir mebus arkadaşımız da - kemali teessürle arz 
ediyorum - ve izahını rica ederim, «Baklayı ağ
zımdan çıkartmayın.» demiş. e 

Efendiler; iben mesuliyetimi müdrik olarak 
mütehammil olan insanlardanım ve altına imza
mı koyduğum hususun netayicini, hayatım], şe
refimi, namusumu mevzurübâhsederek kabul et
miş bir adamım. Kabul etmediğim ve imzamı 
koymadığım her hangi bir şey; benim mesuliye
timde görünerek mevkii fiile konursa benini mev
kiim, vaziyetim çok garibolur. (Tabiî sesleri) 
Hariç ve dâMle karşı garibolur efendiler. Buna 
karşı ben, her hangi bir şekilde olursa olsun, te-
hammül edemiyeteek bir ' arkadaşınızım. (Bravo, 
yaşa sesleri) Bu münasebetle diyorum ki, Ibu hâ
dise olmuştur. Arkadaşlar arasında tereddüdü 
mucibolmuştur. Bu gibi hallerin 'esbabı bulun
malıdır ve noksan ise ikmal edilmelidir. Ve illâ 
mesul heyetin arasında itimadı mütekabile kal
maz, selâmeti fikir kalmaz. Kararlar sakat olur. 
(Çok doğru sesleri) 

Arkadaşlar, ikinci bir hâdise ki bugün beni 
huzuru âlinizde müdavelei efkâra sevk etmiştir. 
O da; Şer'üye Vekili Hazretlerinden vukubulan 
istizah münase'betiyle demincek - henüz neticesi 
malûm olmıyan - bir istizajh neticesinde fikirleri
nize müessir olmayayım diye istizahtan evvel ve
ya akabinde beyanı mütalâadan nefsimi menet-
tim. Fakat; şimdi netice şu veya bu sur'ette çıka
bilir ki ben müessir olamam, istizahın bu safha-
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I sında serbest olarak kanaatimi söylemek mecburi

yetindeyim, çünkü mesuliyette müşterekim. 
Arkadaşlarıma müzakere dersi, arkadaşlarıma 

meclislerin eşkâli dersi vermekten çok uzak ve 
mütevazı-bir refikinizim. O nikatı nazardan mev-
zuübahsetmiyeceğim, fakat îcra Vekilleri) Reisi 
olarak bana karşı da arkadaşlarımın ne kadar 
ufak olursa olsun bir vazifeleri vardır. Altmış 
arkadaşımı bir araya toplayıp da istizahı mucib-
olan bir hâdise gördükleri zaman, (benim de müş
terek bir heyet arkadaşı olduğumu düşünerek, şu 
işte şu mahzur vardır. Bunu ref'edebilir misin, 
edemez misin diyebilirlerdi. (Braıvo, doğru ses
leri) 

Efendiler; bu fırsatı bana bahşetmeden ve ne
ticeyi benden anlamadan istizah edilmiş, 'bu su
retle îcra Vekilleri Reisinizin vaziyeti elîm ol
muştur. (Hiç de değil sesleri) Müsaade buyuru
nuz efendim hürmetle, en nezih lisanla mâruzât
ta bulunuyorum. (Doğru sesleri) Kimsenin mü-
talâatmı, kimsenin kanaatini tenkid etmek fik
rimden geçmiyor. Müsaade buyurun bu arkadaşı
nızda da ölünceye -kadar yaşıyacak bir haysiyet 
vardır. (Bravo sadalan, alkışlar) 

Şimdilik efendiler, Seriye Vekili Efendi 
Hazretlerinin istizahının neticesi şu veya Ibu ol
duğuna göre, Meclisi Âlinizin kararı tatbik olu
nacak, fakat arkadaşlar, bizimle müşterek mesai
de mesul olmak itibariyle, hâdisat ve vekayii, 
yani vazifeyi suiistimali, ibütçe isanfıınida lâubalilik 
derecesinde olan bir meseleyi bana beyan etmek
ten haz er eden arkadaşlar huzurunda benim 
mevkiim ne olur, benim itimat kabiliyetim ne ola
bilir? (Cevap versinler sadaları) Diğer cihetten 
arkadaşlar, malûmuâliniz Heyeti Murahhasamız; 
sulhu akd için veya akdedilip edilemiyeceğini 
anlamak için davet edilen yere hareket ediyor
lar. Ben îcra Vekilleri Reisiyim. Muhterem refi
kimiz Hariciye Vekili arkadaşımızıın limaslahatin 
müfarekâtnidan sonra da rüfekayı muhterememin 
tevdiiyle ibugün de Hariciyeye de vekâlet ediyo
rum. îcra Vekilleri Reisi' olarak ve Hariciye Vekâ
leti Vekili sıf atiyle bu meseleyi takibetmek benim 
uhdei mesuliyetimde olan gayet hassas ve nazik 
bir meseledir. Bunu teemmül ederek ve Heyeti Ve
kile arkadaşlarımla Heyeti Murahhasa için bir 
tahsisat hazırlıyarak Heyeti Aliyenize arz ettik. 
Muvazene! Maliye Encümenine gönderdiniz. 
Efendiler; bu tahsisat bugüne kadar gelir, çikar-

J di. Fakat Mııvazenei Maliye Encümeni bunu di-
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ğer avans kanunlariyle mezcetmiş ve diğer avans I 
kanunları yüzünden de iki vekil arasında ihtilâf 
hâsıl olmuş ve müzakeresi bugüne kadar tealı-
hur etmiş, bugün de istizah müzakeratiyle geç
miştir ve ben daha ne türlü bu işi sevk ve idare 
edeceğimiz hususunda el'an tenevvür etmiş deği
lim. | 

Efendiler; bir insana bir vazife, bir mesuli
yet tevcih edilir, itimadolunur ve onun noktai 
nazarı aşağı - yukarı terviç kılınır, bu suretle 
hareket edeceği hakkında kendisine fırsat ve 
serbesti verilir. Fakat bu münakaşa oluyor, şu 
münakaşa oluyor diye bu şekil ile lâyihayı sevk 
etmek de denilebilir ki, Muvazene Encümeni
nin salâhiyetidir, Maliye Vekili Bey de muva
fakat edebilir. Fakat benim de haberim olma
lıdır ve ben de ona göre hareket etmeliyim. 
Bundan haberim olmamıştır efendiler... Burada 
münakaşa başladıktan sonra haberim, olmuştur. 

Damarlarında kanın her zerresi bu kahra
man ve necip milİetin nân ve nimetiyle per-
Arerde olmuş bir adam olarak yaşaımşımdır.. | 

REİS — Efendim Celseyi açıyorum. Söz 
Hasan Beyindir. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN B. (Gümüşıane) 
— Efendim, Perşembe günkü içtimada Tahsisat 
Kanunu dolayısiyle Müdafaai Milliye tahsisa
tına üçbuçuk milyon liranın ilâvesini Müdafaai 
Milliye Vekili Kâzım Paşa Hazretleri teklif et
tiler. O mesele münasebetiyle bendeniz bâzı nok
tai nazar serd ettim. Meclisi Âliniz encümene 
iade buyurdu. Reisi Muhteremimiz Rauf Beye
fendi Hazretleri tahsisatın Heyeti Vekilede mü
zakere olunup geçmediğini mutlak olarak beyan 
buyurdular. Zannediyorum ki ifade etmek iste
dikleri, istenilen üçbuçuk milyon liralık tahsisa-
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Âba' ve ecdadımdan on para tevarüs etmiş bir 
insan değilim. Her günkü rızkım, İm necip mil
letimin bana verdiği salâhiyet ve itimat ve va
zife mukabilindeki rızkmıdır.. (Helâl olsun 
sesleri) Bunun şükranım bu mill'etimin teali-
siyle ve bu milletimin terakkisiyle ve hak ve 

. hakikati zamanında ifade etmekte görenlerde
nim... Bu hakikat karşısında ve böyle memle
kete ait mühim kararlar alınacağı zaman ben 
vazifemi terk etmeyi, aynı düşman karşısında 
terk etmeyi bir hiyaneti vataniye telâkki ede
cek kadar bir askerim ve Meclisin memuruyum. 
Vazifemi terk etmek için de kararınız Hazım
dır. Kararınız mutadır ve şereftir. Beni af
federsiniz. Fakat bu tarzda kararınızı vermi-
yecek iseniz bu işler tashih ve tanzim edilir ve 
mesuliyetti, şerefli olan vaziyete gelirim ve 
İcra Vekilleri Reisi sıfatiyle kararınızın netice
sini beklemek ve görmek mecburiyetindeyim. 

REİS — On dakika teneffüs. 

Hitamı Gelse; saat : 4,35 

I ti munzamma meselesi idi. Buna temas etmek 
arzu buyurdular. Yoksa tahsisatın aslı olan otuz 
milyon lira ile Müdafaai Milliye bütçesine ilâ-

I vesi icabeden altıbuçuk milyon liralık iki lâyi-
I lıai kanuniyeyi Heyeti Vekilede umumumuz imza 

ederek Heyeti Celilenize tevdi ettik. Muvazene) 
Encümeni iki lâyihayı tevhiden otuz yedi milyon 
lira olarak tesbit etti. Binaenaleyh mevzuu mü
zakere olan ve Muvazenei Maliye Encümeninden 
Heyeti Celilenize sevk edilen otuz yedi miyon 
liralık tahsisat arz ettiğim gibi iki lâyiha ile He
yeti Vekileden müzakere edilerek sevk edilmiş
tir. Yalnız Kâzım Paşa Hazretlerinin ilâvesini 
teklif ettikleri mesle ki henüz orada müzakere 

İ K İ N C İ C E L S E 
Bed'i müzakerat; saat : 4,45 

REİS — Reisisani Ali Fuad Paşa Hazretleri 

KÂTİPLER : Refik Bey (Konya), Hakkı Bey (Van) 
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edilecek zaman kalmamışken, Avans Kanunu bu
rada müzakere edilirken teklif ettiler. Bendeniz 
de mütalâalarımı beyan ile bâzı itirazat serd et
tim. Esasen bu zamaimi Müdafaai Milliye Müs
teşarı Beyefendi Muvazenei Maliye Encümenin
de şifahen arz ettiler. Encümende bendeniz de
dim ki; bu meseleyi Heyeti Vekilede görüşülüp 
bir lâyiha haline sokmadıkça bunu yapmak doğ
ru olamaz ve mevzuu müzakere olmak da müna
sip değil, mademki tezkere yazdınız, Maliyeye 
lâyihasını sevk etmek icabeder. 

İkincisi; 'alman tahsisat zaman ile mukay-
yed olmadığınıa göre bir müşkülât karşısında de
ğiliz. Gerçi alman tahsisatın maaş kısmını kad
rolar takyidediyorsa da iaşe ve mubayaa kısmı 
zaman ile mukayyedolmadığı için şimdiye ka
dar aldığımız tahsisat ve bu defa istenilen otuz 
yedi milyon lira ile biz her türlü ihtiyacımızı 
temin edebiliriz. Meclisi Âlinize arz ettiğim nok
tai nazar da bu idi. Şunu da ilâveten arz ettim ki 
Maliye Vekâletinin malûmatı olmaksızın her 
hangi bir teklifin burada zam suretiyle müzake
resi evvelâ Maliyenin muvazenei umumiye üze
rindeki vazifesini işlkâl eder. Saniyen intizamı 
malîyi ihlâl eder. Belki mübrem masraf geride 
kalmış olabilir. Bunun için intizama riayeten 
teklif Heyeti Vekileden gelir, mevzuubahsolur. 
Yahut muhalif bir noktai nazar gelir, Meclisi 
Âli halleder. Esasen Teşkilâtı Esasiye Kanunu
muzda sarahaten diyor ki, Heyeti Vekile veya 
vekiller arasındaki her hangi mesele üzerinde
ki ihtilâfı nazar Meclisi Âlide hallolunur. Bu 
mesele dahi Heyeti Vekilede müzakere edilme
den belki bu tahsisatla beraber çıkar mütalâa
sına mebni Paşa Hazretleri tarafından teklif 
edildiği için noktai nazar ihtilâfı burada hâsıl 
olmuştur. Esasen Paşa Hazretleri kürsüye ge
lip bu zamaimi teklif edinceye kadar teklif ede
ceklerinden haberdar değildim. Tezkere yazmış
lardı. Heyeti Vekileye arz edip de teklif halin
de Meclise getirmemiştim. Ahiren Heyeti Âliye-
niz encümene havale buyurmuştu. Encümen de 
Paşa Hazretleriyle görüştük. Paşa Hazretleri 
de tahsisatın zaman ile mukayyedolmadığmı 
söylediler. Çünkü, evvelce verilen avansları bir 
iki ay müddetle takyidederek veriyordunuz. 
Bunun zaman ile mukayyedolmadığmı görünce 
alman tahsisatın ihtiyacımız kâfi olduğuna ka
naat hâsıl ettiler ve bir endişei vataniye ile vâki 
olan tekliflerinden sarfınazar ettiklerini söyle-
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diler. Ve mesele de kalmamıştır. Asıl mevzuu 
müzakere olan Heyeti Vekileden sevk edilmiş 
lâyihadır ve Muvazenei Maliye Encümeninin de 
kabul ettiği odur. 

Bu noktayı izah ettikten sonra tekrar arz 
ediyorum. Paşa Hazretlerinin bu teklifi yapa
caklarından haberdar değildim. Paşa Hazret
leri endişei vataniye ile belki ilerde sıkıntı çeke
riz mütalâasına mebni teklif ettiler. Bendeniz 
de usul ve kavaidi umumiyeyi bozmamak ve 
Reisi Muhterememizin de arzu buyurdukları 
gibi daima aramızda görüşerek ve maksadı 
fevt edecek hiçbir müşkülât olmadığına kanaat 
ettiğimiz için Avans Kanunu Maliye Vekâletin
den yazılmış ve zaman ile mukayyedolmadığmı 
ve Muvazenei Maliye Encümenine de zaman ile 
mukayyedolarak sevk edilmemiş olduğunu bil
diğim için vaziyette müşkülât olmadığına kana
at ettim ve itiraz ettim. 

1339 bütçesini Meclisi Âlinize takdim etti
ğim zaman arz ettim ki ; harb bütçesi olarak 
takdim ediyorum ve yine dün ifade ettim k i ; 
1338 senesinde alman tahsisata yalnız Müdafaai 
Milliyenin birinci altı aylığına ilâveten yedi 
milyon fazla ilâve ediyoruz. Bununla üçüncü 
bir tahsisat alıncaya kadar idarenin mümkün 
olduğunu ve hiçbir tereddüde mahal olmadığını, 
istediğimiz surette memleketin müdafaasını te
mine kifayet edecek tahsisat bulunduğunu dün 
de arz ettim. Bendeniz zannediyorum ki, mesele 
suitefehhümden ibarettir. Başka bir şey yok
tur. 

Encümenler her hangi bir fikrini mevzuu mü
zakere olan bir lâyihaya ilâve edebilir mi? Ede
mez mi? Bendeniz öyle zannediyorum ki, encü
menler mukayyet değillerdir. Bir mevzu gelir, o 
mevzua encümen her hangi (bir fikir ve mütalâa
sını da ilave edebilir. Fakat bu (husus hakkında 
encümenin ekseriyeti umumiyesi bir mütalâa ola
rak ilâve etmedi. Yani evvelce takdim edilen lâ
yihaya ilâve etmedi. Bunu arz ettikten sonra ve 
aynen teklifi kanuni şeklindeki lâyihaları tetkik 
etti ve sevk etti. İlâve etmek icahetseydi; evet ilâ
ve yapmakta hakkı yoktur diyemem, ibendenizce 
her encümen mütalâasında sertbest olduğu gibi 
Muvazene Encümeni de serbesttir. Fakat Heyeti 
Vekilede düşünülmeksizin, bir teklif vâki olmak
sızın hakiki ihtiyaea mutabık olmıyan bir müta
lâa serd edilirse yine Maliye Vekiliniz Heyeti Ce-
lilenize der İki buna ben lüzum görmüyorum., 
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Buna lüzum görüp görmemek size ıaittir. Fakat 
esasen etmemiştir de. Binaenaleyh mahiyeti me
sele ve Heyeti Vekileden ıgelen iki lâyihanın - iki
si de tahsisata aittir - tevhidiyle bir kanun halin
de 'Meclisi Âlinize şevkinden ibarettir. Bu tahsi
satımızın ihtiyacatımıza kâfi olduğunu arz eliyo
rum ve Müdafaai Milliye Vekili Paşa Hazretleri 
de tahsisatın zaman ile mukayyedolup olmaması
nı ahiren vâki olan tebliğleri 'neticesinde anla
dıktan sonra artık zaamaime lüzum kalmadığını 
beyan buyurdular. (Binaenaleyh mesele yoktur. 

REİS — Müzakerenin kifayeti hakkında tak
rirler var. (Müzakere nedir sesleri) Kendiliğin
den açılmıştır. Bir takrir vardır, okunacak. 

5. — Saruhan Mebusu Reşad Beyin, İcra Ve
killeri Heyeti Reisinin, Büyük Millet Meclisiyle 
İcra Vekilleri arasında mercii istişari olduğuna 
ve vekillerle beraber vazaifi müşterekeden dolayı 
mesul bulunduğuna dair takriri 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. 
icra Vekillerinin vazife ve mesuliyeti (hakkın

daki kanun lâyihası henüz Meclisi Âlice kesbii ka
tiyet etmemiş olmakla beraber icra Vekilleri Re
isinin vazaifi müşterekeden dolayı icra Vekilleri 
Heyetiyle Büyük Millet Meclisi arasında vasıta 
olduğa ve vekillerin mercii istişarisi bulunduğu 
şimdiye 'kadar geçen uzun müddet zarfında fiilen 
takibolunmuş usul ve teamül haline geçmiştir. 
Bundan başka bu hususla münasebettar olarak 
Meclisi Âlide cereyan etmiş mütaaddit müzake
relerde dermeyan edilmiş olan mütalâat dahi tar
zı mezkûru tasvibkâr mahiyetinde olarak Heye
ti Umumiyenin reddine mâruz (kalmamıştır. He
yeti Vekile Reisi umum icra Vekilleri ile bera
ber müşterek vazaiften mesul olduğu Meclisçe 
tebellür ive teeyyüdetmiş bir keyfiyettir. Bâzı 
muamelâttan dolayı [Heyeti Velkile Reisi ile bâ
zı vekiller arasında tahaddüs ettiği anlaşılan 
suitefehhümü bertaraf etmek ve fimaîbait bu gi
bi suitefehhümata meydan bırakmamak üzere 
balâdki iki noktanın Heyeti Vekile Reisinin icra 
Vekilleri Heyetiyle Büyük Millet Meclisi ara
sında vasıta ve vekillerin mercii istişarisi olduğu 
vazaifi müşterekeden Reisin vekillerle beraber 
mesul bulunduğu noktalarını icra Vekillerinin 
nazarı dikkatine vaz'ederek ruznamei müzake-

1339 C : 2 
rata geçmeyi teklif eylerim. 

Saruhan 
Reşad 

RElS -— Bıı takriri kabul edenler ellerini 
kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

REFlK B. (Konya) — Müzakere açılacak 
ise ben de söz isterim. 

İCRA VEKİLLERİ HEYETİ RElSl RAUF 
B. (Sivas) — Bendenize hitabediyiorsanız haikkı 
kelâmım vardır efendim. 

REFlK B. (Konya) —• Zatıâlinize söyleme
dim. Reis Paşa Hazretlerine söylüyorum. Müza
kere varsa ben de söyliyeceğim. 

İCRA VEKİLLERİ HEYETİ RElSl RAUF 
B. (Sivas)-— Bu takriri (kaibul buyurdunuz. 

DURSUN B. (Çorum) — Kim kabul etti? 

(REtS — Kabul edilmiştir efendim. 
İCRA VEKİLLERİ HEYETİ RElSl RAUF 

' B. (Sivas) — Mütereddit noktaları arz etaıiştian. 
Onların bir ımeselei esasiye olarak Ikabu'l edilmesi 
karaunun müzakeresinde olacaktır. Emıniyetiniz 
oldukça vazifede devam edeceğim. (Teşekkür 
ederiz sesleri) 

11 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1 . 1339 Senesi bütçesinin tasdikine kada\r üç 
ay için 30 milyon lira itasına dair kanun lâyihası, 
Müdafaai Milliye Vekâletine 6 446 000 liralık 
avans itasına dair kanun lâyihası, Lozan Sulh 
Konferansına gidecek olan Heyeti Murahhasa 
için (250) bin lira tahsisat itasına dair kanun lâ
yihası, Erzurum Mebusu Âsim Beyin, İstanbul' 
dan Anadolu'ya ithal olunacak eşyadan ikinci de
fa Gümrük Resmi alınmamasına dair takriri ve 
M.uvazenei Maliye Encümeni mazbatası 

RElS —• Efendim, dün Avans Kanununun 
birinci maddesi müzakere edilmiş ve en
cümene havale edilmiş idi. Şimdi o madde 
tekrar encümenden geldi; okuyacağız. 

İkinci Avans Kanunu 

MADDE *1. — 28 Şubat 1339 tarihli Avans 
Kanunu ile sarfına mezuniyet verilmiş olan 
otuz milyon yüz on dört bin iki yüz elli beş 
liraya zamimeten Bahriye, Müdafaai Milliye ve 
Askerî Fabrikalar için yirmi iki milyon ve 
devairi saire için on beş milyon beş yüz bin ki ce-
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naıı otuz yedi milyon beş yüz bin liranın daha I 

avans olarak sarfına mezuniyet verilmiştir. I 
REÎS — Efendim, birinci madde hakkında 

söz istiyen var mı? (Hayır sesleri) I 
Birinci maddeyi aynen reyi âlilerine' vaz 'edi

yorum. Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. 
Birinci madde aynen kabul edilmiştir efendim. 

İkinci madde okunacak. I 

MADDE 2. — İşbu tahsisat devairi mülkiye 
ve askeriye için 1338 senesinde Muvazenei Ma
liye Encümenince tesbit edilmiş olan fusul ve 
mevadda tevfikan sarf olunur. 

EEÎS — Efendim; ikinci madde hakkında 
söz istiyen var mı? 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN FEHMİ B. — 
Efendim, Meclis bütçesine ait bir ilâve vardır, 
o da okunsun. 

«Ancak Büyük Millet Meclisi bütçesi için 
bin üç yüz .otuz dokuz senesinde Muvazenei Ma
liye Encümeninin tesbit ettiği fusul ve mevad 
muteberdir.» 

, REÎS —• Efendim; ikinci madde hakkında 
söz istiyen var mı? (Hayır sesleri) 

ikinci maddeyi bu ilâve ile reyi âlilerine 
vaz'ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldır
sın. Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. —• Bin üç yüz otuz dokuz senesi 
Hariciye bütçesinin (A) 211 nci «Sulh müzake
resine memur Heyet masarifi umumiyesi» fas
lına iki yüz elli bin lira tahsisat vaz'olunmuş-
tur. İşbu tahsisatın s'ureti sarfı 3 Teşrinisani 
1338 tarihli kanun ahkâmına tâbidir. 

REÎS — Üçüncü madde hakkında söz istiyen 
var mı? (Hayır sesleri) 

Üçüncü maddeyi aynen kabul edenler el 
kaldırsın. Üçüncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bin üç yüz otuz dokuz senesi 
Dahiliye bütçesinde «Mebusân intihabı masa
rifi» namiyle yeniden açılacak (B/163) faslına 
yüz bin lira tahsisat vaaz 'olunmuştur. 

REÎS — Dördüncü madde haJkJkında söz isti
yen var mı? (Hayır sesleri) 

Dördüncü maddeyi aynen reyi âlilerine 
vaz'ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bin üç yüz otuz dokuz senesi 
Şer'iye bütçesinin 218 nci «Masarifi mütenev-
via» faslında «Ramazan vaizleri» namiyle mev- | 
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cut tahsisatın tamamına kadar sarfiyat icrası 
caizdir. 

REÎS —• Efendim beşinci madde hakkında 
söz isteyen yar mı? (Hayır sesleri) 

Beşinci maddeyi aynen reyi âlilerine vaz'-
ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Beşinci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Darülmuallimîn ve darülmual-
limatlarla idadi mektepleri tesisatına muktazi 
masarif Maarif bütçesinin (B) 252 nci «Vilâyat 
mekâtibine muavenet» faslmdaki tahsisattan 
tesviye olunur. 

REÎS — Efendim söz istiyen var mı? 
NEBÎL Ef. (Karahisari Sahib) — Okunan 

altıncı madde darülmuallimîn ve drülmuallimat 
veyahut idadilerin masrafini beyan ediyor. Hal
buki burada bir karar verdik. Bu mekteplerin 
'maaşat ve masarifatımn Muvazenei Maliyeden 
tediyesi kabul edilmişti. Eğer bunu bu maddede 
böyle 'kabul ederselk kanun tarihi neşrinden iti
baren muhteber olacak ve iki kanun beyninde 
tearuz hâsıl olacaktır. 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN FEHMÎ B. — 
Efendim Meclisi Âlinin kabul buyurduğu ka
nun mucibince darülmuallimîn ve darülmualli-
mat mekteplerinin masarifi senei dersiye ipti
dasından itibaren Muvazenei Umumiyeden te
min edilecek, şimdi burada bu madde ile tatil 
zamanında masarifi tesisiyeyi sarf edebilmek 
için Heyeti Celilenizden bir müsaade istiyoruz. 
Yoksa senei dersiye nihayetine kadar yine ida-
rei hususiyeler «verecektir. Maarifi umumiye 
masarifi tesisiyeyi şimdiden düşünmek ve vücû
da getirmek mecburiyetindedir ki Eylül bidaye
tinde bütün levazımiyle beraber deruhde etsin 
ve açabilsin. Bundan maksat masarifi tesisiyeyi 
temin içindir. 

REÎS —• Efendim Altıncı madde hakkında 
söz isteyen var mı? 

VEHBÎ B. (Karesi) — Bu para açılacak da-
rülmuallimînler için kâfi gelecek mi? 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN FEHMÎ B. — 
- Masarifi tesisiye için sarfa mezuniyet alıyoruz. 

Başka bir şeye hacet yoktur. Yoksa Meclisin evvel
ce kabul ettiği veçhile yine Eyîiûlden başlıyaeak 
maaşat. 

VEHBÎ B. (Karesi) — Demek ayrıca maa~ 
I şat için para konacak, 

- 1 3 0 — 



î : 24 14,4 
MALÎYE VEKİLİ HASAN FEHMÎ B. 

(Gümüşane) — Tabiî donacaktır efendim. 
REÎS — Efendim altıncı maddeyi aynen 

reyi âlilerine vaz'ediyorum. Kabul edenler lüt
fen el kaldırsın. Altıncı madde kabul edilmiştir. 

MADDE 7..— Bin üç yüz otuz dokuz senesi 
Maliye bütçesinde «Yanan şehirler belediyeleri
ne ikrazat» namiyle açılacak (T) 99 faslına iki 
yüz bin lira tahsisat vaz'olunmuştur, işbu tah
sisat harb veya harik sebebiyle sülüsünden faz
lası harabolan şehirler belediyeîlerine on sene 
müddetle ve beledî varidatı karşılık olmak üzere 
ikaz edil'k. îkrazatın miktarı Maliye ve Dahili
ye Vekilleri tarafından tâyin olunur. 

REÎS — Efendim, yedinci madde hakkında 
söz istiyen var mı? (Hayır sesleri) Yedinci mad
deyi aynen reyi âlilerine vaz'ediyorum. Kabul 
edenler llûtfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

VEHBÎ B. (Karesi) — Reis Bey söz istiyo
rum. Bir madde teklif edeceğim. Muhterik olan 
mahalleri biliyorsunuz. Saruhan sancağının 
aksamı külliyesi, şehirleri, bizim sancağımızın 
Bandırma kazası gibi, bunların içinde bâzı ka
sabalar vardır ki evleri gayrisihhi ve dar, 
mesken olmaktan çıkmış 'bir- vaziyettedir. Hal
buki yandıktan sonra tanzim ve imarı lâzım
dır. Sokaklar tevsi edilecek, meydanlıklar ve 
saire yapılacak ve herkesin yüz metrelik arsa
ları ancak ellişer metreye inecektir. Bunlar 
şimdi mesken iken kümes haline girecek. Şu 
halde evvelce oralarda Hazine uhdesinde yan
mış binaların birçok arsaları vardır. Bu arsa
ları 'bedeli muhammen ve bedeli mukayyedi ile 
- çünkü bâzı mahallerde defterler de yanmıştır. 
Oralarda kayıtlar yoktur- bedeli muayyen ile 
ve belediyece bedelleri tesviye edilmek üzere 
maliye bunları belediyeye versin. Belediyeler umu
mi müesseseler yapsın. Bu inşa edilecek binalar 
için mahsup yapılarak o zavallı harikzedelerin 
zaten mesken olacak arsalarına hieolmazsa do
kunulmasın veyahut lüzumuna göre bedel mu
kabilinde devredilsin. înşa edeceğimiz kasaba
lar hiç olmazsa oyuncak şeklinde mey
dana gelmesin sıhhi ve fenni kasabalar 
meydana getirelim. Malûmuâlileri bu imar 
hususunda kanuna birçok maddeler ilâvesi 
lâzımgelir. Fakat hal ve vaziyet malûm. Ge
lecek seneye kadar bu binalar yapılmak lâ
zım gelir. Herkes açıktadır. Belediyeler bu hu
susta mütereddit, uzun uzadıya istizan ediyor-
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lar. Tabiî Maliye bir şey yapamıyor. Mahalleri 
bir şey yapamıyor ve bu suretle memleketleri 
imardan mahrum kalıyor. Rica ederim, bunu 
kabul buyuran. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Şimdi yollar açıla
cak, fazla vüsat peyda edecek. 

REÎS —• Efendim Vehbi Beyin belediyeye 
terk olunacak arsalara dair bir takriri var. 

ALÎ CENANİ B. (Gazianteb) — Şimdi 
Hükümet tarafından belediyeye terk olunacak; 
arsaların şekli ımerbutiyetini, cinsini filânı 
uzunuzadrya tetkik etmek lâzımdır. Bunu ale
lacele böyle Avans Kanununa koymak muva
fık değildir. Arzu buyurursanız bunu encü
mene gönderin. Yarın başlıbaşma bir madde 
halinde çıkaralım. 

VEHBİ B. (Karesi) — Encümene giderse 
orada kalır. 

ALÎ CENANİ B. (Gazianteb) — Kalmaz 
efendim. 

FEYYAZ ÂLÎ B. (Yozgad) — Dünkü bizim 
karar verdiğimiz mazbatadır. Bu mazbata iade 
edildi. Sabahleyin Muvazene Encümeninde 
toplandık ve orada verdiğimiz karar esnasında 
Müdafaa! Milliye Vekili de vardı. Maliye Ve
kilini bulamadık, Müdafaai Milliye Vekilinin 
ısrarı üzerine binbueuk milyon lira zammına 
karar verdik ve tesbit ett ik. , O halde dünkü 
karardan sarfınazar ediliyor. Bunun dünkü 
kararla tekrar gelmesindeki maksat nedir? 

ÂLİ CENANİ B. (Gazianteb) — Müda
faai Milliye Vekili tamamen sarfınazar etmiş
ti?. 

FEYYAZ ALÎ B. (Yozgad) — Encümende 
beş kişi bulunuyorduk. Her halde oradaki aza
ların da bundan malûmattar olması lâzımge-
lirdi. Bu meseleyi ben doğrudan doğruya Mu-
vazenei Maliye Encümeni âzalarının emniyetini 
suiistimal addederim. 

ALİ CENANİ B. — Mesele alenidir. 
FEYYAZ ÂLÎ B. (Yozgad) — Katiyen 

Öyle değildir. Reddederim. Evvelce de bu gibi 
mesail takarrür etti. 

ALÎ CENANİ B. — Bunu zatıâlinize redde
derim. Feyyaz Âli Bey. İlk defa Müdafaai Mil
liye Vekili teklif etmişti. Bilâhara bundan sar
fınazar etti. 

FEYYAZ ÂLİ B. — Bizim dahi bundan ha
berdar olmamız lâzımdır. Ekseriyet olmadan 
karar verilemez. (Gürültüler) 
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ALI CENANI B. — Burada geçmiştir. 
FEYYAZ ÂLÎ B. — O halde Ali Cenani Bey 

bunu kendi kendine yapmıştır. 
REÎS — Benim anladığıma göre bu, Muva

zene Encümeninin arasında hâsıl olan bir me
seledir. 

FEYYAZ ÂLI B. — Hayır efendim, öyle 
değildir. Encümen ile Heyeti Umumiye arasın
dadır. Günkü biz birbuçuk milyon kabul et
miştik. Bunda onun da reyi vardı. O, reyin
den kendi kendine dönmesinden nâşi bizim de 
haberdar edilmemiz lâzımdı. 

REÎS — Vekil geriye alınca nasıl olur efen
dim? 

. FEYYAZ ÂLI B. — Bizim de haberdar edil-
mekliğimiz lâzımdır. 

REÎS — Efendim; şimdi Vehbi Beyefendi 
bir teklifte bulundular. 

VEHBİ B. (Karesi) — Sekizinci mdde ol
mak üzere teklif ettim. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMÎ B. 
(Gümüşane) — Efendim; bendeniz bu teklifi 
iki kısma ayırıyorum. Birisi; beldelerin, şehir
lerin iyice tanzimi için caddelere, sokaklara isa
bet edecek mahallerin terki diyor. Bu ciheti 
zannederim Ebniye Kanunu temin etmiştir. 
Bir şehir yanmış, arsa haline gelmişse bundan 
belediye o kanun mucibince istifade edebilir. 
ikinci kısım; yanan şehirlerde bâzı mebani kal
mışsa şehri tanzim için o ebniyeyi belediye kal
dırmak mecburiyetindedir. Fakat o ebniyenin ar
sası yola ilâve edildiği takdirde ebniye sahibi, 
ebniye inşa edebilmek için belediyeden tazmi
nat alması lâzımdır. Onun için metruk kalacak 
arsaları Maliyeden istimlâk etsin. Muayyen 
taksitle de ebniye sahiplerine o kadar saha ver
sin. Yani esas itibariyle bu da kabul ediimiye-
cek bir fikir değildir. Yalnız yarma kadar bu
nun üzerinde işlemek üzere ayrıca bir madde 
halinde Heyeti Al iyenize arz etmeyi daha mu
vafık görüyorum. Çünkü Heyeti Vekil eden bu 
meseleye müşabih bir teklif gelmiştir. O da 
Harbi Umumide idareten yıkılan ebniyenin be
dellerinin sureti tediyesi yine muayyen taksitle 
Maliyeye idaresi intikal eden mebaniden tavi-
zan verilmesi ve belediyelerin Maliyeye borçlu 
olması hakkında bir tekliftir. Onunla bunu tev-
hidederek Muvazenei Maliye Encümeni buraya 
sevk edebilirse daha esaslı bir şey olur zanne
derim. Bendeniz Vehbi Bey arkadaşımızın rıza-

. 1339 C : 2 
siyle bunun Muvazenei Maliye Encümenine gön
derilmesini rica edeceğim. Bu suretle her ikisi 
tevhiden yapılacak olursa daha esaslı bir şey 
yaparız. 

VEHBt B. (Karesi) — Efendim, Ebniye Ka
nunu mucibince alınacak kısımlara zaten gerek 
Hazine uhdesinde olsun ve gerek başkası uhde
sinde olsun, alınacaktır. Bundan dolayı bende
niz bunu istirham ediyorum. Burada teklifimden 
de maksadım budur. Belediyelere mütaallik bir 
avans kabul ediyoruz. Bunun da bu meyanda 
çıkaralım. Zira yarın Ramazan münasebetiyle 
deyip dağıldığımız zaman gelecek seneye kadar, 
gelecek senenin inşaat mevsimine kadar bu Mec
lisin bununla meşgul olamıyacağma güneşe ima
nım kadar imanım vardır. Halbuki bu memle
ketler bunu halletmeye mecburdur. Ebniye yap-
tırılamıyor. Binaenaleyh bendeniz de Vekil Bey
efendinin tekliflerine muvafakat ediyorum. Fa
kat yarın için her halde müzakere edilsin ve bu 
halka şu Meclisin bir yadigârı olsun çıkaralım. 

REÎS — Efendim sahibi takrir olan zat da
hi bunun encümene gitmesine muvafakat edi
yor. Encümene gönderiyoruz. Esasen encümen 
de bu takriri istemiştir. Şu halde asıl sekizinci 
madde hakkında söz istiyen var mı? 

MALÎYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. — 
Lütfen sekizinci madde okunsun. 

REÎS — Sekizinci maddeyi okutuyorum. 
Dinliydim. 

MADDE 8. —- Türkiye'den ihracolunan eş
ya ve mevaddan Türk gümrük tarifeleriyle mu
ayyen mekadirden fazla Resim istifa eyliyen 
hükümetlerin muvaredatma karşı gümrük tari-
fei asliyesinin yirmi misle kadar tezyidine icra 
Vekilleri Heyeti mezundur. 

DURAK B. (Erzurum) — Efendiler! Bende
niz bu maddeyi burada nâbemevsim olmaktan zi
yade bütün bütün fazla olarak dercedilmiş görü
yorum. Çünkü hâkimiyeti milliye üzerine teessüs 
etmiş olan Meclisi Âli memlekette tarh ve tevzi 
edilecek her hangi bir vergiye vâki olacak zam-
miyatı ancak kendisi yapabilir. Bunun haricin
de kimsenin salâhiyeti yoktur. Bu salâhiyet kim
sede yok iken ve Büyük Millet Meclisi salâhiye
tini haiz iken; ne esbaba nnetoni ölüyor da Güm
rük varidatının yirmi misline kadar iblâğı hak
kında İcra Vekilleri Heyetine salâhiyeti 'veriyo
ruz1? Bendeniz bu salâhiyetin mânasını katiyen 
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'anlamıyorum. Eğer ıo zaman ıböyle ıbir şeye lüzum 
olursa Büyük (Millet Meclisi karanını verir tezyid-
etmek lâzımigelirse (Büyük Millet Meclisi tezyid-
©der, tenkis etmek lâziimgelirse tenkis eder. Ve 
ıher hangi birisine ıböyle ıbüyüık salâhiyetlerden 
ıhiçbirisini veremez efendiler! Verirse hukukan 

. . . * 
vaziyeti fena ıbir şekle sokmuş ölür. Eğer verirse 
bu sonra teamül 'haline ıgeçer. Diğer ibir mesele 
için de şu salâhiyeti verin, derler, öibürgün de 
başka bir mesele için bu salâhiyeti verin derler. 
Korkanım, Ibu vesilelerle Hakimiyeti Milliyeye 
zarar verilmiş olur. 'Bendeniz bundan çok korka
rım, onun için Ibu maddenin tayyını teklif ediyo
rum ve (bir takrir veriyorum. Bunun kabulü veya 
ademikabulü Heyeti Aliyenize ait bir şeydir. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. 
(Gümüşane) — Efendim Durak Beyefendi ka
nunun esbabı mucibesini dinliyeydiler, ümidedd-
yorum ki, ıbu kadar (hararetli bir surette müda-
faatta bulunmazdılar. Efendim mukabele bilmi
şi! çok kuvvetli ıbir silâhtır ve elzemdir. Meclisi 
Âlinize şu noktayı deribatır ettirmek mecburiye
tindeyim. Zannederim, iki ay evvel bu lâyiıhai ka-
nuniyeyi 'Heyeti iCelilenize takdim ederken ve en
cümene (havale edilirken bunun esbabı mueibesi
ni tarz ve iza'h etmiştim. Karadeniz'den bâzı hü
kümetler Türkiye'den ilhracedilen eşya ve mevad 
hakkında o eşya ve mevaddımızın o memleket
lere giremiyeceği derecede mütefavit ve âzami 
tarife tatbik ettiler. Bizim ise mütehavtvil tarife 
ile (beş misli veyahut Ibâzı eşya hakkında on iki 
misil ile elimiz bağlıdır. Onun için Ibunun müs-
taceleri müzakeresini rica ettik ve o vakit müs
takil ıbir lâyiha ile arz ettiğimiz zamanda esbabı 
mueibesi ile arz ettim ve dedim ki; her gün için 
bu tebeddül ve talhavvül icabedebilir. (Esasen kam-
ıbiyo farkları dünyada o kadar mütehaVvildir ki, 
Avrupa tarifelerini salbit olarak değil, kambiyoyu 
takiben yapıyoruz. (Biz bu madde ile Umumi 
Gümrük Tarifesi üzerinde zam veya tenzil yap
mak istemiyoruz. Her hangi 'bir mülâhazaya meb-
ni Türkiye ihracatınla karşı kapılarını kapamak 
istiyen memleketlere karşı, âzami vergi tarh et
mek istiyen ımemleketlere karşı biz de onların 
Türkiye'ye ihraoedecekleri eşya üzerinde aynı 
silâhı istimal etmek işitiyoruz. Bu öyle bir me
s e l d i r ki, yirmi dört saatte açılır, yirmi dört 
saatte kapanır. (Çok doğru sesleri) Bunun için 
diyorum ki, Durak Beyefendinin korktu'klan 
gilbî daima kullanacağımız bir silâh değildir. 
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Ledelicap kullanacağımız bir silâhtır ve arz 
ediyorum ki iki aydan beri Karadeniz'de bâzı 
hükümetler Türkiye muvaredatma karşı kapıla
rını 'kapıyacalk kadar vaziyet almışlardır. Biz, 
mukabele bilmisil yapmıyalım mı? Ve bunun 
için he'" gün bir gümrük kanunu yapılmaz ve 
takdir duyurulur ki iki sene evvel Ereğli kö
mür madenlerinden ihraeedilen 'kömürler üzeri
ne Resim tarih ederken onun dalhi piyasaya gö
re yüzde elli kadar zam ve tenzili salâhiyetini 
Heyeti Vekileye verdiniz. Çünkü her gün piya
sayı takiben 'kanun vaz'olunamaz. Meclisi Âli, 
esaslarını teısbit eder. Bu esaslar dâhilinde icap 
ve iktizayı hale göre zam veya tenzili Hükü
mete bırakır. Eğer yapacakları (bir zafm, bizim 
tarifei esasiıyemize (göre yüzde nispetleri ne de
recede ise ıbiz de o derecede aynı silâhı kullan
mak meburiyetindeyiz. Meselâ biri yüzde yüz, 
diğeri yüzde elli, 'bir diğeri yüzde yirmi zam
metmiş ve bu her ıgün iç'u böyle değişir. Güm
rük tarifelerine göre biz diyoraz ki : Yüzde 
yirmi rispetine kadar tezyidetme'k salâhiyetini 
veriniz. Fakat bu salâhiyeti daimî olarak güm
rük tarifeleri tatıbik eden hükümetlere değil, 
tebdil eden hükümetlere göre biz de mukabele bil-
misilde bulunacağız. Meselâ bugün Gürcistan'a 

^ Türkiye'den hiçbir şey gidemez ve gitmek im
kânı da yok... Yarın diğer bir hükümet aynı va
ziyeti alırsa ona karşı ımukabelede bulunmıya-
lım mı? Biz Ibütün memleketin menafii karşı
sında böyle seyirci mi kalalım? 

DURAK ıB. (Erzurum) — Beyim, esbabı 
'mueibesini beyan ediyorsunuz. Esbabı mueibe
sini anladım. Zatıâliniz bunun esbabı mueibe
sini âdi bir borsa oyununa benzetiyorsunuz. 
Zannediyorum ki gümrüklerde dakikada bir 
tarife, saatte Ibir tarife 'değişmez. Her hangi bir 
hükümet, ıher hangi :bir millet her halde böyle 
bir tarife 'kabul etmek için beş -gün onun üze
rinde düşünmesi ve ona göre bir karar ittihaz 
etmesi lâzımdır ve onlar nasıl bir karar itti
haz ederse ve Hükümetçe de böyle bir karar 
ittihazına lüzum görülürse o gün bir maddei 
kanuniya gelir, 'müzakere edilir, karar verilir. 
(öyle olmaz, sesleri) ı(Güraltüler) On madde
lik bir kanunda iki söz söylemiyelim mi? Ve 
evvelâ Büyük Millet Meclisi salâhiyetinde kıs
kançtır. Hâkimiyetimizi, âtimizi temin edecek 
kıskançlıktır. Bu salâhiyeti Meclisi Âli başka
sına veremez, isterseniz veriniz. 
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MALÎYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. — I 

Efendim, bugün Avrupa ile yakından münase-
bat ve muamelâtı ticariye yapan memleketlerde 
gümrük muamelâtı, hakikaten Durak Beyin 
buyurdukları gibi bir borsa oyunu halini .almış- I 
tır. Bunlar daima kambiyoyu takibediyorlar. I 
Fakat biz böyle yapmak ve ,o şekle getirmek de I 
istemiyoruz. Bendeniz hâdiseden bahsediyorum. 
Hâdise iki ay evvel vâki olmuştur ve iki ay ev-
ve «Çok istirhajm ejderim. Bunu encümene verin, I 
üç gün zarfında çıkarsın. Mleclisi Âliye sevk I 
etsin» dedim ve o vakitten beri tekrar ettim. I 
O vakitten beri takdim edilen mesailin müzake- I 
resinden buna sıra gelmemiştir ve iki aydan I 
beri hâdise sizin aleyhinizde cereyan etmekte- I 
dir. Yine tekrar ediyorum ki, umumi tarife ile I 
oynamak istemiyoruz ve bu fikirde değiliz. Yal- I 
mz memleketimizin ihracatına kapılarını kapı- I 
yanlara karşı mukabil bir silâh olmak üzere I 
bunu istiyoruz. I 

DURAK B. (Erzurum) — Büyük Millet Mec
lisi bu salâhiyeti her vakit, her saat, gece de I 
isteseniz vermeye amadedir. I 

BESİM ATALAY B. (Kütahya) — Arka
daşlar, Anadolu'nun yegâne, yıllardan beri I 
teessüs etmiş millî bir sanati vardır ki, bu da I 
halıcılıktır. Bugün ihracat yapılamıyor. Bâzı I 
hükümetlerin buna fevkalâde Resim vaz'etme- I 
leri yüzünden ihracatı temin edilemiyor. Ateş- I 
ten, ölümden kurtulmuş birtakım amele ki, ade- I 
di kırk bine baliğdir, açtır ve sefilidir. I 

DURAK B. (Erzurum) — Kim diyor ki, tez- I 
yedetmiyelim ? I 

BESÎM ATALAY B. (Devamla) — Halı çı
kan memleketler ihracatına karşı biz gümrük- I 
lerimizi yükseltmezsek acaba halımızı nasıl sa- I 
tacağız? Sonra bugün memleketimizden nankör- I 
lükleri cezası olarak defolup giden Rumların I 
Yunanistan'da dokudukları halıları alıyorlar. I 
Hariçten geleceklerin gümrüklerini tezyideder- I 
sek belki halılarımızı satmış oluruz. Yoksa m em- I 
teketin en güzel ve en asîl bir sanatı olan ve 
Türk kızının yüksek ruhundan doğan nakışlarla 
bezenen halılarımız satılamıyac aktır ve daha 
ziyade sefalete mâruz kalacaktır. (Müzakere 
kâfi sesleri) 

SALlH Ef. (Erzurum) — Kısa bir şey arz 
edeceğim. Kambiyo, bir muamelei sarrafiyedir. I 
Bu başka bir meseledir. (O o o... sesleri) Evet 
böyledir. Muamelei sarrafiyedir. Yalnız gümrük | 
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mesailine gelince; mamulât ve masnuatı noksan 
olan her hangi bir memlekette - biz bunlara muh
tacız - her hangi bir tüccar bu malı memlekete 
sokabilir. Fakat beyefendiler; bir şey arz ede
yim. Bunu kabul ediniz ki meselâ şu dükkâncı
lardan her hangi bir esnaf kullandığı beş ku
ruşluk bir süpürgenin masrafını malın üzerine 
koyar, müşterisine içirdiği kahveyi de üzerine 
zammeder. Bundan binnetice memleketin fuka
rası mutazarrır olur. Hükümet bütçesini tevzin 
için beş, on kuruş para kazansa bile fukara... 
(Gürültüler) Yüzde yirmi değil yüzde kırk ya
pacak olsanız; yine fukara, zuafa bundan mu
tazarrır olacaktır. Bunun için kimseye faidesi 
yoktur, (öyle değil sadaları) 

REİS — Efendim; müzakerenin kifayeti hak
kında takrir var. Müzakereyi kâfi görenler el
lerini kaldırsın, müzakere kâfi görülmüştür. 

Diğer bir takrir var, maddenin aynen kabu
lünü teklif ediyor; maddeyi aynen kabul eden
ler ellerini kaldırsın. 

DURAK B. (Erzurum) — Madde reye vaz'-
olunmaz. Tay teklifi var. 

REİS — Affedersiniz 'göremedim. Efendim; 
Durak Beyin bir takriri var. Sekizinci mad
denin layyijm teklif ediyor. Efendim, tay 
teklifini Reyi Âlinize vaz'ediyorum. Bu mad
denin tayyını kabili edenler ellerini kaldırsın. 
Kabul, edilmemiştir. 

Sekizinci maddeyi aynen kabul edenler el
lerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — 28 Şubat 1339 tarihli Avans 
Kanununuln beşinci maddesi mucibince tarifei 
asliyenin beş ımisli Resme tâbi olan un ve buğ
daylarla, bunlardan mamul bilûmum mevaddm 
İstanbul'dan memleketin aksamı sairesiııe hini 
ithalinde evvelce alınan Resim halen mer'i 
o]mı Umumi Tarifede muayyen miktara iblâğ 
olunur. 

(İzaihat versinler, sesleri) 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. — 
Efendim, memaliki ecnebiyeden memleketimi
ze gelecek .olan un ve buğdaylardan alman 
Gümrük Resmi on iki misildir. Ya|aız İstan
bul'a mahsus olmak üzere Meclisi Âli, beş 
'misil Gümrük Resmi için de bir madde kabul 
etmişti. Şimdi İstanbul ile Anadolu arasında
ki gümrük kordonu da kaldırılmış olduğun
dan bu u(n ve buğday üzerindeki on iki mi-
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sil Resim de tamamen kalkmış «luyor. istan
bul'dan Anadolu'ya nakledilen veya edilecek 
olan un ve buğdaylara ait on iki -misil Resmî 
baki olup on "beş misil gümrük tarifesinin yal
nız İstanbul'a mahsus olduğunu bu ımadde ifa
de ediyor. 

NEBİL Ef. (Karahisarı Sahib) — Bende
nizin maddeden anladığım Avrupa'dan ithal 
olunan un ve buğdaylardan İstanbul'da ima
lâta tâbi tutulanlar var. Meselâ makarna ya
pılmış... Maddeyi Avrupa unlarından İstanbul'
da imâl olunan makarna ve emsalinden, Ana
dolu'ya ithal olunacağında oın iki misli Resim 
alınacaktır tarzında anlıyorum. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. — 
Farkı Resim alınacak. 

NEBİL Ef. — Yâni beş, yedi daha zammıollı-
narak on iki misil alınacak maksat bu mudur? 

MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) — Evet 
bu. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. — 
İstanbul ile Anadolu arasındaki kordonu kal
dırdığımız için bu maddeyi koymazsak Istaın-
bul'da bu gibi un ve buğdaylar, aktarma su
retiyle Anadolu limanlarına gelir ve ziraati-
miziın himayesi için evvelce kabul ettiğimiz on 
iki misil Gümrük Resminin bir -mânası kalmaz. 
İşte onu temiııen m em ali ki ecnebiyeden İstan
bul'a gelen un ve buğdaylardan; Anadolu li
manlarına aktarma edildiği zaman fark -1 Re
sim alınır. 

Maddenin ikinci fıkrası mucibince de; mema-
liki ecnebiyeden İstanbul'a gelen un ve buğday
lardan mamul mevad; Anadolu'ya girecek olursa 
o vakit Bursa, İzmir ve Karadeniz sevahilindeki 
bütün makarna fabrikaları muattal kalır. Ve Av
rupa'dan İstanbul tarikiyle gelen ve beş misil 
Gümrük Resmine tâibi olan unlardan yapılan 
makarna daha ucuza mal olur. Binaenaleyh 
maddedeki bu müsaade yalnız İstanbul'a mahsus
tur. Meclisi Âli zamanı geldiği vakitte bu mad
deyi de kaldırır ve o zaman ahkâmı umumiyeyi 
tatbik ederiz. 

REİS — Efendim 9 ncu madde hakkında baş
ka söz istiyen var mı? (Hayır sesleri) 9 ncu mad
deyi aynen kabul edenler lütfen ellerini kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Fenerler İdaresi tarafından 
tarifei mahsusasına tevfikan istifa edilmekte olan 
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rüsum ve tâbiiyet harçlar! beş misline iblâğ edil
miştir. 

REİS — Onuncu madde hakkında söz istiyen 
var mı? (Kabul sesleri) Onuncu maddeyi kabul 
edenler ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Posta nakliyatını meccanen 
deruhde eden mütaahhitlerle bunların mutemet 
ve sürücüleri Müecceliyeti Askeriye Vergisinden 
muaftırlar. 

REİS — On birinci, madde hakkında söz is
tiyen var mı? (Kabul sesleri) 11 nci maddeyi ay
nen kabul edenler ellerini kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

MADDE 12. — Osmanlı ve İtibarı Millî ban
kaları memurininden Ziraat Bankası memurları 
derecesinde Müecceliyeti Askeriye Vergisi istifa 
olunur. 

REİS — On ikinci madde hakkında söz isti
yen var mı? (Kabul sesleri) On ikinci maddeyi 
aynen kabul edenler ellerini kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. ; 

MADDE 13. — Kavanini mevcudenin işbu 
kanuna mugayir bilûmum mevad ve ahkâmı mül
gadır. 

REİS — 13 ncü maddeyi kabul edenler elleri
ni kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren meriyülicradır. 

REÎS — Söz istiyen var mı? (K-albul sada-
ları) 14 ncü maddeyi aynen kabul edenler elle
rini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — İşbu kanunun icrayı ahkâmı
na İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Efendim on beşinci maddeyi aynen 
kabul edenler ellerini kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

Kanunun heyeti umumiyesini tâyini esami ile 
reyinize arz edeceğim. 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Paşa Haz
retleri bu ikamın hakkında 'bendeniz bir şey an
lamak istiyorum. Bâzı yerlerde idarei hususiye 
hisseleri alınamamıştır. Bu Avans Kanununda 
bunlar hakkında bir madde tasrihine lüzum yok 
mudur? 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B, — 
Efendim idarei hususiye hisseleri, malûmuâliniz, 
1339 senesinden itibaren tefrik edilmiştir. 1338 
senesinden matlûbu kalanlar varsa, bu tahakkuk 
ettikçe maıhallerine elimizdeki tahsisattan veri-
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yoraz. Havale biterse ve daha matlup da tabak- j 
kuk ederse bittabi o zaman Meclisten havale iste-. 
riz. 1338 senesindeki tahakkuk bakiyesini vermek 
Maliye Vekilinin borcudur. Fakat 1330 için bu 
zaten tefrik edilmiştir. 

HASAN BASRÎ ıB. (Karesi) — Bizim liva
mızda, Maliyenin henüz gönderemediği borcu 
vardır ve tahsisat yoktur deniyor. Bu tahsisatın 
tekrar Meclisten istenilmesi lâzımfgelirse 'Rama
zan münasebetiyle Meclisin tatili mevzuulbahis-
tir. Binaenaleyh tekrar 'açılıncaya kadar lidarei 
Ihususiyeler tekrar muattal kalacaktır. Bunun 
hakkımda lütfen izahat vermenizi istiyorum. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. — 
İdarei hususiye için derhatır buyuruhır ki, bütçe 
iile bir milyon yedi yüz bin liralık tahsisat aldık. 
1330 senesi zarfında idareli hususiyelerin bu Aşar 
ıhisselerinden tahakkuk ıeden miktarı matlubuma 
ıgöre mahallerine havalenamelerini tamamen veri
yoruz. Her hangi bir livanın me kadar matlubu 
ıvardır? Bendeniz bugün böyle bir sual karşısın- i 

' da kalacağıma bilmediğim için seksen bin lira mi
ldir, on sekiz bin lira mıdır? Bittabi katî 'bir ra- ! 
kam ifade edemiyeceğim. Meveudolan tahsisat 
dâhilinde matlup tahakkuk ettikçe havale veriyo- ' 
ruz ve eğer alınan tahsisat kifayet •etmezse o za- j 
man Heyeti Celilenize arz ederim. O daima mat- I 
luptur ve tediye ederiz. 

REÎS — Efendim bir de Evkaf avansı... 
MALÎYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (De

vamla) — Müsaade buyurun efendim, firar ve 
tagayyülbeden eşhasta matlubu olanların yemin
lerine talikan alınan hükümlerin usulü muhake
mesi ve sureti icrası hakkında Avans Kanununda 
bir iki madde mevcut idi. Fakat daha levvel bu 
mesele hakkında Adliye 'Encümeni üç maddelik 
bir lâyihai kanuniye ihzar 'ettiği için Muvazene! I 
Maliye Encümeni o maddeleri Avans Kanunun
dan tayyetti. Dedi iki, Adliye 'Encümeni bu hu
susta tetkikat yaparak mazbatasını Heyeti Umu-
miyeye sevk etmiştir. Avans 'Kanununu mütaa-
kıp bunu mıüztaikere ederiz. Onun için bu madde
leri Avans Kanunundan çıkaralım denildi. Adli
ye Encümeni de tetkikatmı yapmıştır. Bu ıhusus-
ta fazla izahata da lüzum yoktur. Çünkü memle
kette birtakım ahlâksız insanlar kanunun bu boş
luğundan istifade ederek birçok iarzu edilmiye-
cek muamelelerin hudusuna sebebiyet veriyorlar. 
Çok rica ederim bu gibi muamelâta bir nihayet 1 
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vermek için o lâyihayı da şimdi müzakere edelim 
ve bu meseleye bir nihayet verelim. 

Emvali metruke kanunları hakkında Adliye 
Encümeninin iki lâyihai kanuniyesi ile bir maz
batası var, bunun şimdi müzakeresini istirham 
ediyorum. O maddeler Avans Kanunundan çıka
rılmış ve lâyiha haline getirilmiştir. Şimdi müza
keresini istirham ediyorum. 

'REÎS — Efendim bu lâyihanın şimdi müza
keresini kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. 
Kabul edilmiştir. 

DURAK B. (lErzurum) — Hasan Fehmi Bey
efendi Avrupa'dan ıgelecek makarnalardan ve un 
mamulâtmdan yüzde kaç Grümrük alınacak? Lüt
fen tavzih eder imisiniz? 

MALÎYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. — 
Efendim, Avrupa'dan gelenler için yüzde on iki 
misil alacağız. Yalnız İstanbul için beş misil. 

DURAK B. (Erzurum) —Pekâlâ. 

2. — Evkaf İdaresinin üç aylık muvakkat 
bütçesine dair kanun lâyihası ve Muvazenei Ma
liye Encümeni mazbatası 

REÎS — Efendim, Evkaf avansına dair olan 
lâyihai kanuniyenin müzakeresine başlıyoruz. 

1 . 4 . 1339 

T. B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 
Evkaf Vekâleti hidematı umumiyesi için 8 

Mart 1338 tarihli Avans Kanunu ile verilen beş 
yüz bin liraya zamimeten Haziran, Temmuz, 
Ağustos ayları için beş yüz bin liranın daha avans 
olarak itasına dair tanzim kılınıp İcra Vekilleri 
Heyetinin 10 . 4 . 1339 tarihli içtimaında kabul 
edilen kanun lâyihasiyle esbabı mucibe sureti 'mu, 
saddâkası raptan irsal kılınmıştır. îfayı ımuktaza-
siyle neticesinin işarına müsaadei Devletlerini is
tirham eylerim efendim. 

îcra Vekilleri Heyeti Reisi 
Hüseyin Rauf 

Esbabı mucibe lâyihası sureti 
Yemden intihabat icrası dolayısiyle bütçe

nin tasdikine imkân kalmadığından Evkaf hi
dematı umumiyesinin tatilden vikayesi için ev
velce alman avansa zamimeten beş yüz bin li
ranın daha avans olarak alınması zaruri görül
müş ve bu baptaki lâyihai kanuniye leffen tak
dim kılınmıştır. Kanunun birinci maddesi ber-
veçhi muharrer beş yüz bin liranın itasına dair 
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olup muhtacı izah değildir. îhtiyacatm tâyin ve 
tesbiti filhal mümkün olamamakla beraber bâ
zı mahallerce bilhassa hademe ve odacıların ki
fayetsizliği anlaşılmasına mebni alman avansın 
ihtiyaca göre tevzi ve taksimi hakkında vekâlete 
tevdii hem bu hususun temini hem de bütçe hak
kında mesbuk olan şekle muvafakati itibariyle 
muvafık görülmüş ve ikinci madde bu maksada 
binaen vaz'olunmuştur. Varidatı Evkaf bütçe
sine dâhil olduğu gibi maaş ve masarifi de öte
den beri Evkaf bütçesinden tesviye edilmekte 
olan Mahkemei Evkafın her nasılsa Muvazenei 
Maliye Encümenince kadroların tesbiti sırasın
da nazarı dikkate alınmadığı anlaşılmış ve hük-
kâm ve ketebesinin tâyin ve azillerinin Adliye 
Vekâletince icrası muvafık ise de varidatının 
berveçhi muharrer Evkaf bütçesine dâhil olması 
itibariyle maaş ve masarifinin de kemakân Ev
kaf bütçesinden tesviyesi tabiî ve zaruri görül
müş ve üçüncü madde buna binaen teklif edil
miştir. Dördüncü madde hakkında muhtacı izah 
bir cihet yoktur, öteden beri alâkadarnca bir
çok şikâyatı ve bu yüzden bisûd bir hayli muha
beratı badi olan Malı Maktuun ilgası en mu
vafık bir çarei hallolarak kabul ve teklif edil
mekte ise de bütçede mühim bir varidat olan 
malı mezkûrun ilgasına mukabil harcı muhase
belerin nispetinde pek ehemmiyetsiz ve fakat 
hesabata suhuleti mucip bir miktarda tezyidi 
teemmül edilmiş ve bu maksatla beşinci madde 
vazı' ve terkim kılınmıştır. Altıncı ve yedinci 
maddeler hakkında muhtacı izah bir şey yok
tur. 

Kanun lâyihası 

MADDE 1. — Evkaf Vekâletinin 1339 senesi 
Haziran iptidasından Ağustos gayesine kadar üç 
aylık hidematı umumiyesi için 1339 senesi büt
çesinden mahsubu icra kılınmak üzere 28 Mart 
1339 tarihli Kanun ile verilen beş yüz bin lira
ya zamimeten beş yüz bin liranın daha avans ola
rak sarfına mezuniyet verilmiştir. 

MADDE 2. — îşbu tahsisatın fusul ve me-
vad dairesinde tevzii Umuru Şer'iye ve Evkaf 
Vekili tarafından icra olunur. 

MADDE 3. — Mahkemei Evkafın maaş ve 
masarifi Adliye Vekâletince tesbit edilen kadro 
dairesinde kemakân Evkaf bütçesinden tesviye 
olunacaktır. 
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MADDE 4. — Evkaf Vekâletine ait varida

tın kavanini mahsusasına tevfikan cibayetine ke
makân devam olunacaktır. 

MADDE 5. — Evkafı mülhakanm fazlai va
ridatlarından alınmakta olan Malî Maktu mül
gadır. Ancak 1334 senesi Evkaf bütçesine mer
but (T) cetvelinde muharrer harcı muhasebe
lerden : 
Binde (250) derecesindeki harçlar binde (300) 

» (125) » » » (200) 
» (62,5) » » » (100) 
» ( 10) » » » ( 50) 

iblâğ edilmiştir. 

Bu madde ahkâmı şimdiye kadar niyet edil
memiş olan muhasebatı vakfiyeye de şâmildir. 

MADDE 6. — îşbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren meriyül icradır. 

MADDE 7. — İşbu kanunun icrayı ahkâmı
na Şer'iye ve Evkaf Vekili memurdur. 

10 . 4 . 1339 

İcra Vekilleri Heyeti 
Reisi 

Hüseyin Rauf 

Müdafaai Milliye Vekili 
Kâzım 

Dahiliye Vekili 
Ali Fethi 

Maliye Vekili 
Hasan Fehmi 

Nafıa Vekili 
Feyzi 

SılMıiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekili 

Dr. Rıza Nur 

Şer'iye Vekili 
Vehbi 

Adliye Vekili 
Rıfat 

Hariciye Vekili 
İsmet 

Maarif Vekili 
İsmail Safa 

İktisat Vekili 
Ma'hmud Esad 

Erkânı Harbiyei 
Umumiye Vekâleti 

Vekili 
Kâzım 

Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 
Evkaf hidematı umumiyesi için 28 Mart 1339 

tarihli Avans Kanunu ile verilen tahsisata za
mimeten beş yüz bin liranın daha avans olarak 
sarfına mezuniyet itası hakkında İcra Vekil
leri Heyetinin Meclisi Âliden encümenimize 
muhavvel ve merbut lâyi'hai kanuniyesi müta
lâa ve teTki'k olundu. 

Bu babta tadilen tanzim edilen lâyihai ka-
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nuniye berayı tasdik müstaceliyet talebiyle 
Heyeti Celileye tak'tim kılınmıştır. 

Reis Mazbata Muharriri 
Ali Cenani Hakkâri 

Mazhar Müfid 
Kâtip Âza 

Feyyaz Âli Saruhan 
Necati 

Âza Âza 
Kozan — 

Mustafa 
Âza Âza 

Kanun lâyihası 

MADDE 1. — 1339 senesi Haziranı iptida
sından Ağustos gayesine kadar Evkaf hidema-
tı umumiyesine sarf ve bütçesinin tasdikinde mah
subu icra edilmek üzere 28 Mart 1339 tarihli Ka
nunla verilen beş yüz bin liraya ilâveten beş yüz 
bin liranın daha avans olarak sarfına mezu
niyet verilmiştir. 

MADDE 2. — işbu tahsisat bin üç yüz otuz 
sekiz senesinde Muvazenei Maliye Encümenin
ce tes'bit edilen fusul ve mevadda tevfikan 
sarf olunur. Ancak 1339 senesi bütçesinin en
cümence tesbit ve tasdikinde işbu bütçe ile 
kabul edilecek fusul ve mevad muteber ola
caktır. 

MADDE 3. •— îşbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren meriyülicradır. 

MADDE 4. — tşbu kanunun icrayı ahkâ
mına Şer'iye ve Evkaf Vekili memurdur. 

REÎS — Efendim heyeti umumiyesi hak
kında söz istiyen var mı? (Hayır sadaları) 

HÜSEYİN HÜSNÜ Ef. (İsparta) — Tamam 
şimdi inşaat zamanıdır muvafıktır. 

REÎS — Efendim, heyeti umumiyesi hak
kında söz istiyen yok. Binaenaleyh maddelere 
geçilmesini kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsın. Kabul edilmiştir. 

Evkaf Vekâleti için avans itasına dair Kanun 

MADDE 1. — 1339 senesi Haziran iptida
sından Ağustos gayesine kadar Evkaf hidematı 
umumiyesine sarf ve bütçenin tasdikinde mah
subu icra edilmek üzere 28 Mart 1339 tarihli 
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Kanunla verilen beş yüz bin liraya ilâveten beş 
yüz bin liranın daha avans olarak sarfına me
zuniyet verilmiştir. 

REÎS — Birinci madde hakkında söz isti
yen var mı? (Yok sadaları) Efendim, birinci 
maddeyi .aynen kabul edenler lütfen ellerini kal 
dırsm. Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — işbu tahsisat bin üç yüz otuz 
sekiz senesinde Muvazenei Maliye Encümenin
ce tesbit edilen fusul ve mevadda tevfikan sarf 
olunur. Ancak 1339 senesi bütçesinin encümen
ce tesbit ve tasdikinde işbu bütçe ile kabul edi
lecek fusul ve mevat muteber olacaktır. 

RE IS — ikinci madde hakkında söz istiyen 
var mı efendim? (Yok sadaları) ikinci maddeyi 
aynen kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — işbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren meriyülicradır. 

RE IS — Üçüncü madde hakkında söz isti
yen var mı? (Hayır sadaları) Üçüncü maddeyi 
aynen kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın, 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — işbu kanunun icrayı ahkâ
mına Şer'iye ve Evkaf Vekili memurdur. 

HAMDI Ef. (Gene) — Vekilleri vekilleri. 

RElS — Efendim dördüncü maddeyi aynen 
kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul 
edilmiştir. 

Heyeti umumiyesini tâyini esami ile reye ko
yacağım. (Âra istimal edildi) 

3. — Tasfiye Kararnamesinin ilgasına dair 
kanun lâyihası, memaliki müstahlasadan firar 
vena gaybubet eden ahalinin emvali menkule 
ve gayrimenkulelerinin idaresi hakkındaki 20 
Nisan 1338 tarihli Kanunun birinci maddesine 
bir fıkra ilâvesine dair kanun lâyihası ve Kava-
nini Maliye Encümeni mazbatası, 20 Nisan 
1338 tarihli Emvali Metruke Kanununa tezyili 
istenilen kanun lâyihası, Emvali Metruke Ka
nununun beşinci maddesinin tadiline dair ka
nun lâyihası, 20 Nisan 1338 tarihli Emvali Met
ruke Kanununun ilgasına dair kanun lâyihası, 
Gayrimenkul emvali metrukenin satılıp satılma
ması hakkında Heyeti Vekile arasında çıkan ih
tilâfın halledilmesine dair İcra Vekilleri Heyeti 
Riyaseti tezkeresi ve Adliye Encümeni mazbatası 
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BEİS — Şimdi efendim, Maliye Vekili Bey

efendinin teklif ettiği kanun geldi. 
Lâyihayı okuyoruz. 

25 . 7 .1338 
T. B. Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

17 Zilka'de 1334 tarihli Tasfiye Kararna
mesinin ilgası hakkındaki 8 Kânunusani 1336 
tarihli Kararnamenin lağvına dar? tanzim kılı
nıp icra Vekilleri Heyetinin 25 Temmuz 1338 
tarihindeki içtimaında kabul edilen lâyihai ka
nuniye ile esbabı mucibe lâyihası ve mezkûr ka
rarname rap ten takdim kılınmıştır. İfayı muk-
tazasiyle neticesinin işarına müsaadei devletle
rini arz ve istirham eylerim efendim. 

T. Büyük Millet Meclisi 
icra Vekilleri Heyeti Reisi 

Hüseyin Rauf 

Esbabı mucibe lâyihası 
17 Zilka'de 1334 tarihli Tasfiye Kararna

mesinin ilgası hakkında 8 Kânunusani 1336 ta
rihli Kararname mütarekeyi mütaakıp İstanbul 
Hükümetince ahval ve şeraiti mâlûme tahtında 
ve hukuku milliyeyi muhtel bir surette tanzim 
edilmiş mesailden olmakla mezkûr kararname
nin bir an evvel mevkii icradan ref'i hususu
nu arz ve teklif eylerim. 

Kanun lâyihası 

MADDE 1. — Ahar mahallere nakledilmiş 
olan eşhasın 17 Zilka'de 1334 tarihli Kararna
me mucibince tasfiyeye, tâbi tutulan emvali 
hakkındaki 16 Rebiülâhir 1338 ve 8 Kânunusa
ni 1336-tarihli Kararname lağvedilmiştir. 

MADDE 2. 
muteberdir. 

İşbu kanun tarihi neşrinden 

MADDE 3. — İşbu kanunun icrasına Dahi
liye ve Adliye ve Maliye ve Evkaf vekilleri me
murdur. 

T. Büyük Millet Meclisi 
îcra Vekilleri Heyeti Reisi 

Hüseyin Rauf 
Müdafaai Milliye V. 

Kâzım 
Dahiliye V. V. 

Atâ 
Maarif V. 

Mehmed Vehbi 

Şer'iye Vekili 
Abdullah Azmi 

Adliye V. V. 
Behçet 

Maliye V. 
Hasan Fehmi 
Nafıa V. V. 
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İktisat V. 

Malımud Esad 
Erkânı Harbiyei 
Umumiye V. V. 

Kâzım 

Sıh. ve Mua. îç. V. V. 
Fuad 

Hariciye V. 
Kararname olması itibariyle 
bir kanun gibi teklifine mu
halifim. 

Yusuf Kemal 

26 . 8 . 1338 
T. B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 

30 Nisan 1338 tarihli Emvali metruke Kanu
nunun birinci maddesine f ıkrai ahîre olmak üzere 
tanzim kılınıp İcra Vekilleri Heyetinin 24 . 8 . 
1338 tarihindeki içtimamda kabul edilen lâyihai 
kanuniye ile esbabı mucibe lâyihası raptan tak
dim kılınmıştır. İfayı muktazasiyle neticesinin 
iş'arma müsaadei devletlerini rica ederim efen
dim. * 

T. B. Millet Meclisi İcra 
Vekilleri Heyeti Reisi 

Hüseyin Rauf 

Esbabı mucibe lâyihası 
Meclisi Millîce tasdika iktiran edip mevkii tat-

bika vaz'olunan 20 Nisan 1338 tarihli Emvali 
metruke Kanunu mucibince Hükümetçe idare ve 
bilmüzayede icareye raptı lâzımgelen emvali gay-
rimenkule pek mahlûliyeti tahakkuk etmedikçe 
ferağına imkânı kanuni olmadığı gibi bunların. 
bedelâtı icaresi, masarifi tamiriyesini temin ede-
miyeeek surette müsrifi harabolması ve hattâ bâ
zılarının kabili iskân olmaması hasebiyle icareye 
raptı da mümkün olamadığı ve bu suretle bir iki 
sene mürurunda bü kabil emlâk ve akaarın ta
mamen yıkılarak enkaz halini iktisabedeeeğinden, 
esasen idare ve siyaneti mümkün olamıyan emlâki 
mebhusenin avdet edecek ashap veya veresesinin 
de hiçbir suretle istifade ve iskânlarını temin ede-
miyeeeği cihetle bunların bu suretle mahvı ve 
izaasından ise bilmüzayede taliplerine füruhtla 
esmanı hâsılasının ashabına liecliliade emaneten 
kaydedilmek üzere malsandıklarına tevdii daha 
faideli olacağı mülhakat memurini mülkiye ve 
maliyesiyle cereyan eden muhabereden anlaşılmış 
ve bu maksadı teminen kanunu mezkûre bir mad
de ilâvesi zaruri görülmüştür. 

26 . S , 133e 
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24 Ağustos 1338 

Lâyihai kanuniye 

20 Niisan 1338 tarihli Emvali metruike Kanu
nunun birinci maddesine fıkrai âtiye ilâve edil
miştir. 

MADDE 1. — Hükümetçe idare ve ibiknüza-
yede ieareye raptı lâzımgelen emvali gayrtimen-
ikuleden bedelâtı icaresi mıasarifi tamiriyesini ve 
İhalen ve âtiyen ashabımın istifadesini temin ede-
miyeeek surette müsrifi' harabolup mürur za
manla Hükümetçe idare ve diyaneti ve icareye 
raptı mümkün ölamıyan emliâki metrûkenin bil-
müzayede füruhtiyle esmanı hâsılası kazalik as
habı namına kaydolunur. 

MADDE 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. 

MADDE 3. —• İşbu kanunun icrayı ahkâ
mına Maliye Vekili memurdur. 

24 Ağustos 1338 

T. Büyük Millet Meclisi 
İcra Vekilleri Heyeti Reisi 

Hüseyin Rauf 
Müdafaai Milliye V. 

Kâzım 
Dahiliye V. V. 
Mehmed Ata 

Maliye V. 
Hasan Fehmi 

Nafıa V. V. 
Reşad 

Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet V. V. 

Fuad 

Şer'iye Vekili 
Abdullah Azmi 

Adliye V. 
Rifat 

Hariciye V. V. 
Hüseyin Rauf 

Maarif V. 
Mehmed Vehbi 

İktisat Vekili 
Mahmud Esad 
Erkânı Harbiy 
Umumiye V. 

Kâzım 

Kavanini Maliye Encümeni mazbatası 
Emvali metruke Kanununun birinci mad

desine fıkrai ahire olmak üzere Heyeti Ve
kile tarafından tanzim olunan üç maddelik 

. kanun encümenimizee bittetkik aynen 'kabul 
edilmiş olmakla Heyeti Umumiyeye arz ve tak
dim kılındı. 

26 Teşrinievvel 1338 

Kavanini Maliye 
Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Erzurum Mebusu Bolu 
Hüseyin Avni Şükrü 

Kâtip Âza 
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| Mardin Tokad 

Necib Rifat 
Âza Âza 

Yozgad İçel 

24 . 12 . 1338 

I Ankara 
T. B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 

I 20 Nisan 1338 tarihli Emvali metruke Ka-
I nununa zeylen tanzim ve İcra Vekilleri Heyeti-
I nin 24 . 12 . 13'38 tarihindeki içtimamda ka-
I bul edilen lâyihai kanuniye ile Maliye Vekâ-
I letinin esbabı mucibeyi havi 22 Teşrinisani 1338 
I tarih ve Hukuk Müşavirliği 408/61578 numa-
I ralı tezkeresi sureti musaddakası leffen takdim 
I kılınmıştır. İfayı muktazasiyle neticesinin işa-
I rma müsaade buyurulmasım istirham eylerim 
I efendim. 

T. B. Millet Meclisi 
I îçra Vekilleri Heyeti 
I Reisi 
I Hüseyin Rauf 

I . Esbabı mucibe 
I Türkiye Büyük Millet Meclisi İcra Vekilleri 
I Heyeti Riyaseti Celilesine 
I Mütarekeden sonra neşredilen ve 13 Eylül 
I 1331 tarihli Tasfiye Kanuniyle Nizamnamesi-
I nin ilgasına mütedair olan 8 Kânunisani 1336 
I tarihli Kararname mevkii meriyette bulun-
I duğu sırada Emvali metruike Kanununun neş-
j rinden mukaddem mahalli âhara nakil veya 
I düşman tarafına iltihak veyahut ilcaatı harbiye 
I dolayısiyle firar veya gaybubet edenlerin terk 
I 'eyledikleri emvali menkule ve gayrimenkulele-
I rinden gayrimeşru bir surette istifade emelin-
I de bulunan birtakım kesanm eşkâli kanuniyeden 
I bilistifade ikâmetgâhları meçhul olan merku

mun haklarında ikamei dâva ile külliyetli meb-
I lâğ iddia ve ilânat vasıtasiyle müddealarmı bit

tabi ispat edememekle beraber Usulü Muhake-
mei Hukukiye Kanunu zeylinin on sekizinci 
maddesi mucibnice ve ledelitiraz inkârı takdi
rinde (kaybolan müddeaaleyhimin yeminden nü-
kûllerine talikan müddeabihin tahsili hakkında 
karar verilmesini talebetmelerine binaen mah
kemelerce kanunun sarahatine bilittiba' olveç-
hile müddeabihin tahsili tahtı hüikme alınmış ve 
bu baptaki ilâmat da aynı usul dairesinde teb-

I lig ettirilmiş ve ilâmatı mezkûre mevkii icraya 
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vaz'olunmuş ve olunmakta bulunmuş ve halbuki 
bu gibilerin metruk emvaline meriyeti iade edi
len Tasfiye Kanunu ive Nizamnamesi ve Emvali 
metruke Kanunu mucibince Hazinei Celilece 
peydayı alâka edilmiş ve binlerce ve belki yüz 
binlerce liranın .bu suretle Hazinenin zararına 
olarak 'eyadii gayrimuhikkaya geçmesine mey
dan verilmesi gayricaiz ve bunun hak ve adle 
ircaı zaruri görülmüş ve mamafih Hunlar içinde 
muhik olanlarının bulunması muhtemel ve hususu 
mezkûr hakkında itirazülgayır tarikine tevessül 
edilmesi gayrimümkün bulunmuş olmakla ilâma-
tı meztkûreye müddeti kanuniyesi zarfında Ha
zine tarafından bilitiraz yeniden muhakeme ic
rası keyfiyeti temin olunduğu takdirde hem huku
ku Hazine ve hem de hukuku ahali muhafaza edil
miş ve birtakım garip ve gayrimuhik muamelâtın 
önü alınmış olacağı teemmül edilmiş ve Emvali* 
metruke Kanununa zeyledilmek üzere bir madde
lik bir lâyihai kanuni}^ tanzim ve merbutan tak
dim kılınmış olduğundan icabının icrası mâruz
dur. 

22 Teşrinisani 1338 

Maliye Vekili 
Hasan Fehmi 

20 Nisan 1338 tarihli Emvali metruke Kanununa 
müzeyyel lâyihai kanuniye 

MADDE 1. — Mütarelkeden sonra mahalli 
âhara sevk olunmak veyahut firar ve gaybubet 
etmek suretiyle mahalli ikameti meçhul olanla • 
rın aleyhinde ikame edilen deavi hakkında Usu
lü Muhakemei Hukukiye Kanunu zeylinin on se
kizinci maddesi mucibince verilen hükmü havi ilâ-
mat maihfcûmunlehler tarafından Hazineye tekrar 
tebliğ edilecek ve deavii mefkurede husumet Ha
zinei müşarüniieyhaya müteveccih olup tebliğ ta
rihinden itibaren Hazinece ilâmatı mezkûreye 
itirazı alel hüküm ve kanunen kabil ise istinaf 
veya temyiz edilebilecektir. 

MADDE 2. — işbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren meridir. 

T. B. M. Meclisi icra 
Vekilleri Heyeti Reisi 

Hüseyin Rauf 
Müdafaai Milliye V. 

Kâzım 

Şer'iye V. 
Fehmi 

Adliye V. 
Muhalifim 

Rifat 
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Dahiliyş V. 

Ali Fethi 
Maliye V. 

Hasan Fehmi 

Nafıa V. 
Feyzi 

Sıh. ve Mua. iç. V. 
Muhalifim 

ismail Safa 

Hariciye V. V. 
Hüseyin Rauf 

Maarif V. 
Muhalifim 
İsmail Safa 
iktisat V. 

Mahmud Esad 
Erkânı Harbiyei Umu

miye V. V. 
Kâzım 

1 . 1 . 1339 
T. ;B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 

20 Nisan 1338 tarihli Emvali metruke Kanu
nunum beşinci maddesini tadilen tanzim ve icra 
Vekilleri Heyetinin 31 . 12 . 1338 tarihli içtima-
ında kabul edilen lâyihai kanuniye ile Maliye 
Vekâletinin esbabı mucibeyi havi 26 Teşrinisani 
1338 tarilh ve Hukuk Müşavirliği 1276/62028 nu
maralı tezkeresi sureti musaddakası leffen tak
dim kılınmıştır, ifayı muktazasiyle neticesinin 
işarına müsaade buyurulmıasını istirham 'eylerim 
efendim. 

T. B. M. Meclisi icra Vekilleri 
Heyeti Reisi 
Hüseyin Rauf 

icra Vekilleri Heyeti Riyaseti Celilesine 
ESBABI MUCİBE 

8 Teşrinisani 1338 tarilh ve 6/1910 numaralı 
tezberei celilei Riyasetpenahilerine cevaptır: 

Emvali metruke Kanununun beşinci maddesi
nin tadili suretiyle Hukuk Mü'şavirliğince husu
su mezkûr hakkında icabeden lâyihai kanuniye 
mukaddema tanzim ve 5 Teşrinisani 1338 tarih 
ve 1276 numaralı tezkere ile takdim edilmiş ve 
firar ve kaybubetin hükmen süflbutu hakkındaki 
kaydı kanuninin tatbikatında bitamamiha menfi 
neticeler hâsıl olmasına ve binaenaleyh gayrika-
Ibili tatbik bulunduğunun tahakkuk eylemesine 
mebni maddei kanuniyei mezkûredeki firar ve 
kaybübet hususunun mahallî en büyük mülkiye 
memurunun tasdikine iktiran edecek tahkikatı 
mahalliyeye istinadedilmesi derpiş edilerek mad
dei mezkûre bu noktai nazardan da ıslah edil
miş ve memaliki meşguledeki emvali gayrimen-
kulenin memuru huzurunda ve kavanini devlet 
mucibince ferağı hakkında vukubulan muame
lâtın muteber olması esası mukaddema kabul 

'edildiğinden ve Adliye Vekâleti Celilesince serd 
edilen noktai nazar esası mezkûru tağyir ede-
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ceğinden ve hariçte vukubulan alım ve satım 
muamelâtı hakkında vekâleti müşarünileyhaca 
beyan olunan mütalâa ahkâmı mevzuai kanuni-
yeye muvafık olmakla beraber hariçte bu hu
susta teati edilen senedatta tahrir olunan ve fa
kat muvazaa olduğu şüphesiz bulunan bedeli 
ferağ veya semeni mübyi' mali gayrimenkulun 
kıymeti derecesinde ve belki daha fazla olduğu 
ve mefruğunleh veya müşterilerin bedeli mez
kûru ahkâmı mevzuai kanuniye mucibince tale
be ve metruk emval esmanından ahze salâhiyeti 
bulunduğu cihetle meselenin hallini temin ede-
miyeceğinden lâyihai mütekaddimede teklif olun
duğu veçhile bu gibi muamelâtın keenlemye-
kûn addi zaruri bulunmuş olmakla mezkûr lâ
yihanın müstacelen Büyük Millet Meclisine tak
dimi esbabının istikmali ehemmiyetle mâruz
dur. Olbaptaki emri ferman hazreti menlehül-
emrindir. 

26 Teşrinisani 1338 
Maliye Vekili 
Hasan Fehmi 

Lâyihai kanuniye 
20 Nisan 1338 tarihli Emvali metruke Kanu

nunun beşinci maddesi berveçhi âti tadil edil
miştir : 

MADDE 1. — îşbu kanun ahkâmı ahvali 
harbiye veya siyasiye ilcasiyle sair mahallerde 
firar veya gaybubet ettikleri icra kılınacak tah-, 
kikat üzerine mahallî en büyük mülkiye memu-
runuA tasdiki ile sabit olan eşhasın emvali men
kule ve gayrimenkule ve mezruatları hakkında 
dahi caridir. Bu gibi eşhasın firar ve gaybubet
lerinden yirmi gün mukaddem ve onu velyeden 
eyyamda emvali menkule ve gayrimenkûlelerini 
uhdelerinden ihracetmek veya emvali mezkûre 
üzerindeki hakkı temliklerini takyideylemek üze
re icra eyledikleri bilûmum muamelât keenlem-
yekûndür. 

MADDE 2. — îşbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren mer'idir. 

31.12 .1338 
T. B. M. Meclisi İcra Vekilleri 

Heyeti Reisi Şer'iye V. 
Hüseyin Ra^ıf Fehmi 

fedaf aai Milliye V. Dahiliye V. 
Kâzım Ali Fethi 

Hariciye V. V. Maliye V. 
Hüseyin Rauf Hasan Fehmi 
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Maarif V. 

ismail Safa 
İktisat V. 

Mahmud Esad 

Nafıa V. 
Yeyzi 

Sih. ve Mua. îç, V. V. 
Dr. Tevfik Rüşdü 

Erkânı Harbiye! Umumiye V. V. 
Kâzım 

Ankara 

13 . 1 . İ339 
T. B. M. Meclisi Riyaseti Oelilesine 

Esıbabı siyasiye ve ilcacatı harbiye dolayı-
siyle firar ve kaybubet edenlerin emval ve dü
yunu rıetrukelerinin 13 Eylül 1331 tarihli Ka
nun mucibince tasfiyesi ve Emvali metruke Ka
nununun lağvı hakkında tanzim ve icra Vekil
leri Heyetinin 11.1 .1339 tarihli içtimamda 
kabul edilen lâyihai kanuniye ile esbabı mucibe 
lâyihası sureti musaddakası lef fen takdim kılın
mıştır. İfayı muktazaısiyle neticesinin işarına 
müsaade buyurulmasmı istirham eylerim, efen
dim. * 

T. B. M. Meclisi îcra Vekilleri 
Heyeti Reisi 

Hüseyin Rauf 

Esbabı mucibe 
Emvali metruke Kanununun neşrinden ve 

Tasfiye Kanununun iadei meriyetinden mukad
dem ve sonra mahalli âhara nakil veya ilcacatı 
harbiye dolayısiyle firar veyahut kaybubet 
edenlerin terk eyledikleri amvali 'menkule ve 
gayrirr onkulelerinden gayrimeşru bir surette 
istifade emelinde bulunan bitakım kesanm eş
kâli zâhirei kanuniyeden bilistifade ikametgâh
ları meçhul olan merkumun hakkında ikaaneı 
dâva ile mebaliği külliye alacakları olduğunu 
iddia ve binnetice yeminden nükûle talikan istih
sal eyledikleri ve etmekte bulundukları ilâmatı 
mevkii icraya vaz'ederek idare ve tasfiyesi ka-
vanini mezkûreye tâbi emvali metrukeye müra
caat etmekte bulundukları ve bu suretle ikame 
edilen dâvaların yüzde doksan beşi hilafı haki
kat olduğu ve hattâ buna mâni olacak tedabıri 
katiyei kanuniye ittihaz edilmediği takdirde 
pek az bir müddet zarfında emvali metrukenin 
eyadii gayrimuhikkaya geçeceği vukubulan 
mütevali iş ar atı resmiyeden anlaşılmış ve istih
sal edilen ilâmatm kısmen eşhası menkuleye ve 
bir kis'Tıi firar veya tagayyübedenlere ait bulun
masına mebni eşhası menkuleye ait ilâmat içir 
Tasfiye Kanununa tevfikı muamele edilmesi ta-
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biî ise de Emvali metruke Kanununun sureti 
tahririne nazaran bilvekâle vâki ukud müs
tesna olmak üzere firar veya tagayyübeden 
eşhas aleyhine ikame edilmiş ve edilecek deavi 
hakkında Hazineye husumeti kanuniyenin mü
teveccih olacağına dair sarahati kâfiye bulun
mamasından mahkemece Hazine vekillerine tev
cihi husumet edilmemekte ve canibin ve havali
si ile sair mahallerdeki ahalii gayrimüsliminin 
firar ve tagayyüpleri ilcaatı harbiye veya siya-
siyeye müpteni olduğu pek zahir ve bunların 
kesretine mebni alellinfirad firar veya gaybu
betlerinin ilcaatı mezkûreye müstenidolduğu 
hakkında hüküm istihsali muhal derecesinde 
müteassir iken Emvali metruke Kanununun be
şinci maddesi mucibince esbabı anifeye mebni 
firar veya gaybubetin hükmen sübutu yolunda
ki kaydı kanuniyeye tebaiyet mecburiyetine 
binaen metruk emvale vaziyed ve onların ida
resi imkânsız bulunmuş olmakla bereber mahal
li âhara sevk edilenler ile ilcaatı harbiye ve es
babı siyasiyeye mebni firar veya tagayyübeden-
lerin emvali hakkında ayn ahkâmın tatbikinden 
hem bir faide melhuz olmamakla bereber bu 
bapta birçok müşkülât tevlidetmekte bulunmuş 
olduğundan berveçhi mâruz ileacatı harbiye 
veya esbabı siyasiyeye mebni firar edenlerle ma
halli âhara teb'id olunanların metruk emval ve 
düvununun meriyeti iade buyurulan 13 Eylül 
1331 tarihli Kanun ile Nizamname ve Talimat
namesi mucibince ve tevhiden tasfiye edildiği 
takdirde emvali metrukenin bu suretle eyadii 
gayrimuhikkaya geçmemesi keyfiyeti temin 
edilmekle beraber mezkûr emvali metruke mua
melâtı bir müddeti kalîle ve muayyene zarfın
da itmam edileceğinden gayritabiî hâlâta niha
yet verilmesi itibariyle de pek büyük bir men
faati dâi olacağı cihetle merbut lâyihai kanuni
ye tanzim edilmiştir. 

Lâyihai kanuniye 

MADDE 1. — 20 Nisan 1338 tarihli Kanun 
mucibince firar veya tagayyübedenlerin emvali 
ile bu kabîl eşhas aleyhinde ikame olunmuş ve 
olunacak deavi ve istihsal edilmiş ve edilecek 
ilâmat hakkında 17 Zilkade 1333 ve 13 Eylül 
1331 tarihli Tasfiye Kararnamesi caridir. 

MADDE 2. — Kararnamei mezkûrun dör
düncü maddesindeki mebdei müracaat, teşkil 
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olunacak Tasviye komisyonlarının her mahalde 
tarihi teşkilinden muteberdir. 

MADDE 3. — 20 Nisan 1338 tarihli Em
vali metruke Kanunu mülgadır. 

MADDE 4. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren mer'idir. 11 . 1 . 1339 

T. B. M. Meclisi İ( 3ra 
Vekilleri Heyeti Reisi" 

Hüseyin Rauf 
Müdafaai Milliye 

Kâzım 

Dahiliye V. 
Ali Fethi 
Maliye V. 

Hasan Felhmi 
Nafıa V. 

' Feyzi 

V. 

Şer'iye V. 
Fehmi 

Adliye V. 
Muhalifim 

Rifat 

Hariciye V. V. 
Hüseyin Rauf 

Maarif V. 
İsmail Safa * 

Sıh. ve îç. Mua. V. V 
Muhalifim 

Dr. Tevfik Rüşdü 
Erkânı Harfciyei Umumiye V. V. 

Kâzım 

Ankara 
U . 12 . 1338 

T. B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 
Memlekette kalmak veya memleketi terk 

etmek istiyen anasırı gayrimüslimeden Rum ve 
Ermenilerin uhdelerinde bulunan emvali gayri-
menkulelerini dûn 'bir fiyatla devir ve ferağ 
ederek ellerinden tamamen çıkarmaları müba
dele ve zarar ve ziyan mesailinin tatbiki husu
sunu mütaassir 'bir şekle ifrağ edeceği kaviy-
yen melhuz 'bulunduğuna dair Maliye Vekâle
tinin 10 Kânunuevvel 1338 tarihli tezkeresi İc
ra Vekilleri Heyetinin 10 . 12 . 3338 tarihli 
içtimamda ledettezekkür İstanbul'daki Rumla
rın evmali gayrim en kulelerini satmaları Maliye 
Vekili ve sair mahallerdeki Rumların emvali 
gayrimenkulelerini satmamaları hususuna da Sıh
hiye Vekili muhalif kaldığından halledilmek 
üzere bu iki cihetin Meclisi Âliye arzı takar
rür etmekle ifayı muktazasiyle neticesinin işa
rına müsaade buyu mi masını istirham eylerim 
efendim. 

T. B. M. Meclisi İcra 
Vekilleri Heyeti Reisi 

Hüseyin Rauf 
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29 . 3 . 1339 

Heyeti Umumiyeye 
Emvali metrukenin usulü idaresine aidbl-

mak üzere muhtelif 'tarihlerde Heyeti Vekilece 
bittanızim Adliye Encümenine havale buyurul-
•muş olan dört kıta lâyiha! kanuniye yekdiğeri
nin lâzım ve mütemmimi olduğu, cihetle encü
menimizin tevarihi muhtelifede makut celsele
rinde Hükümetten izam kılman memuru mah
sus huzuriyle bittevhit mütalâa ve tetkik olun
du. 

Mezkûr lâyihalardan birincisi : Â>har ma
hallere nakledilmiş olan eşhasın tasfiyeye tâbi 
tutulan emvali hakkındaki 17 Zilka'de 1333 
tarihli Kanunu muvakkati müfidolan İstanbul 
Hükümetince münteşir 8 Kânunusani 1336 
tarihli kararnamenin mevkii meriyetten ilgasına, 
ikincisi : Mütarekeden sonra mahallî âhara sevk 
olunmak veyahut firar ve gaybubet etmek sure
tiyle mahallî ikameti meçhul olanlarım aleyhinde 
ikame -edilen deaividen dolayı Usulü Muıhakematı 
Hukukiye Kanunu zeylinim on sekizinci maddesi 
mucibince verilen hükmü havi ilâmatm mahkûm 
- ün - lehler tarafından Hazineye tebliğ ettirile
rek hazinelerce ilâmatı mezkûre aleyhine turku ka-
nuniyeye tevessül olunabilmesinin teminine; üçün
cüsü : Emvali metruke Kanununun beşinci madde
sinin tadiline; dördüncüsü ': Esbabı siyasiye ve 
iloaeatı harlbiye dolayısiyle firar ve (gaybubet 
edenlerin veyahut ahar (mahallere naklolunanla-
rın emval ve düyun ve ımatlûbatı smetrûkelerinin 
13 (Eylül 1331 tarihli «Mahallî âhara nakledilen 
eşhas» hakkındaki Kanun mucibince tasfiyesinin 
ioraısiyle Emvali metruke Kanununun tadiline 
mütedair olduğu ve levayihi mezkûrenin sebebi 
teklifi de firar ve tagayyübeden veya ilca-
ciatı harbiye ve siyasiyeden nâşi (Mahalli âhara 
nakledilmiş olan eşhas aleyhine bissuhule ikamei 
ıdâva olunarak müsaadatı kanuniyeden bilistifade 
bâzı fuzuli müddeiiler mialhkûmunaleyh olan eş-
Ihası gaibemin indelitiraz yeminden nükûlüne ve
ya istiktap icrasına talikan mahakimde istihsali 
hükmederek: birçok emval ve emlâkin eyadii gay-
rimuhikkaya ıgeemekte olmıasından ve lavdet etme
leri melhuz ve muhtemel bile olmıyan işbu firari 
veya ıgaip veyalhut menkul eşhas aleyhinde istih
sal edilen (hükümlerden dolayı Haızinei Beytül-
male hakkı husumet teveccüh etmediğinden turuk 
ve derecatı kaınuniyeye müraeaatle vukuu mel
huz müddeiyatı bâtıl anın zımnında sâdır olan ah-
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kâm ve ilâmatm ıslâh ve tadiline imkân bulun
maması serveti metrukenin müstahak olmıyanla-
n n yedi intifama geçmekte olduğu ve 'bundan do
layı Usulü mulhakematı hukukiye zeyil Kanunu
nun on sekizinci maddesi mucibince gaibi anil-
mulhakeme olan firari ve gaip ve menkul eşhas 
aleyhinde istihsal edilmiş olan ahkâm ve mukar-
reratm hazinelerce turku kanumyeye tevessül olu
nabilmesi için husumet itası ve Emvali metruke 
Kanununun nakıs ve tatbikatının temini maksada 
nâkâfi olmasından ilgasının vücubu ve manii me
riyeti olan kararname Büyük Millet Meclisince 
ret ve ref'edilmiş olmakla hasbennetice meriyeti 
kabul olunmuş olan 17 Zilka'de 1338 ve 13 Eylül 
1331 tarihli Kanunun şâmil olduğu firar ve ta-
gayyüp veya ahvali harbiye ve ileaöatı siyasiye
den nâşi ahar mahallere nakledilen veyahut her 
ne suretle olursa olsun irîfikak eden ve memaliki 
meşguleye ıgiden eşhasım emvali ımetruke ve du
yun ve matlubatı hakkında icabı hale göre ahkâ
mı cedide vaz'mdaın ibaret olduğu anlaşıldı. 

Levayihi mezkûrenin hututu esasiye ve esba
bı teklifiyesine ıttıla hâsıl olduktan ve davet olu
nan Maliye Hukuk Müşavirine Emvali Emîriye 
Müdürünün bu baptaki mütalâat ve müdafaatı 
şıifaihiyeleri istimna olunduktan sonra zatı mesele 
ibittelhis esas tadilâtın meriyeti iade edilmiş olan 
13 Eylül 1331 tarihli Kanun üzerinde bugünkü 
lüzum ve ihtiyaç derecesiyle mütenasilben iera-
siyle imetrûJkânın zayi ve israfına ve birtakım 
eyadii gayrimulhikkaya (geçmesine mâni olacak ve 
bir de memaliki meşguleye ıgiden eşhasın ıhavzai 
hükümeti dâhilinde kalan hukuku nıetrukesinin 
Hükümete intikalini ieabedeoek veçhile teyidatı 
kanuniye vaz'ından ve Emvali metruke Kanunu
nun meriyetten ref'ine maksur olduğu nümayan 
ve 8 Kânunusani 1'336 tarihli Tasfiye Kararna
mesi de Meclisi Âlice mukaddema reddedilmiş ol
duğu müstdban olarak 13 Eylül 1331 tarihli Ka
nunun nâkıis görülen ve (bugünkü ihtiyacı ıtatımin 
etmiiyen mevat ve fıkaratı üzerinde tadilât icra-
siyle halli mesele lüzumu encümenimize e karargir 
olarak kanunu mezkûrun ikinci, dördüncü, yedin
ci, sekizinci ve dokuzuncu maddeleri berveçjhi âti 
kanunun birinci - beşinci maddeleriyle tadil ve al
tıncı maddesi ile yeniden bâzı iahkâm vaz'olun
muş ve yedinci maddesi ile Emvali metruke Ka
nunu ilga edilmiş ve sekizinci ve dokuzuncu mad
deleriyle de kanunun mebdei meriyet ve ımercii 
tatbiki tâyin olunarak «dokuz maddeden ibaret lâ-
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yihai kanuniyenin ıHeyeti Umumiyeye arzına 
müttefikan karar verilmiştir. 

Ahar mahallere nakledilen eşhasın emval ve dü
yun ve matlûbatı metrukesi hakkındaki 17 Zil
kade 1333 ve 13 Eylül 1331 tarihli Kanunu mu
vakkatin bâzı mevaddı ile 20 Nisan 1338 tarihli 

Emvali metruke Kanununu muaddil Kanun 

MADDE 1. — Ahar mahallere nakledilen eş
hasın emvali ve düyun ve matlûbatı metrukesi 
'hakkındaki 17 Zilkade 1333 ve 13 Eylül 1331 ta
rihli Kanunu muvakkatin ikinci maddesi berveçhi 
!âti tadil olunmuştur : 

Birinci maddede beyan olunan eşhasın hini 
nakillerimde mutasarrıf (bulundukları ieareteynli 
müsakkafat ve müstagillâtı vakfiyenin Hazinei 
Evkaf ve emvali gayrimenkulei sairenin Hazinei 
Maliye namlarına kaydı icra edilerek her iki kı
sım emvali gayrimenkulenin takdir olunacak be
dellerinden badettasfiye kalacak miktarı mezkûr 
Hazinelerce ashabı namına emaneten irat kay
dolunur. Emvali mezkûreye dair tahaddüs ede
cek bilûmum deavide Hazineler hasım olur ve bu 
mallar da tasarrufun ispatında muvazaadan âri 
olmak şartiyle senedatı hakkaniyenin gayri vesa
ik dahi muteber tutulur. Eşhası meblıusenin tari
hi infikâklerinden itibaren nihayet otuz gün ev
velki müddet zarfında icra ettikleri ferağ veya
hut tarihi infikâklerinden bil* sene evvelki tefer-
ruğ muamelelerinde muvazaa ve gabnifahişin 
vücudu bilmuhakeme sabit olduğu takdirde ukudıı 
vakıa fesih ve iptal olunur. Evrak ve vesaiki 
mutebereye müstenit (bir akdolma'ksızm fuzulen 
işgal edilen gayrimenkul emvali metruke komis
yon karariyle on beş gün zarfında en büyük müU 
kiye memuru tarafından tahliye ettirilir. 

MADDE 2. — Kanunu mezkûrun dördüncü 
maddesi (berveçhi âti tadil olunmuştur: 

Emvali metrukfiye istihkak veya infikâk eden 
eşhas zimmetinde matlübat iddia edenlerden Tür
kiye'de mukim olanlar birinci madde mucibince 
müteşekkil komisyonların işbu kanunun tarihi 
meriyetinden ve henüz teşekkül etmemiş olanla
rın her mmtakada tarihi teşekkülünden itibaren 
dört ve memallki ecnebiyede "bulunanların altı 
ay zarfında asaleten veya vekâleten bilmüracaa 
alacaklarını kayıt ve kabul ettirmeye ve her nevi 
tebligata mahal olmak üzere komisyonun inikad-
ettiği (beldede bir ikametgâh irae eylemeye mec-
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I burdurlar. Bu müddetin mürurundan sonra ika

me edilecek dâvalar hakkında ahkâmı umumiye 
cari olacak ise de bu gibi deavide müddeiialey-
hin indelitiraz yeminden nikûlüne talikan hüküm 
itasından hükkâm memnudur. İşbu kanunun ta
rihi meriyetine değin hasran indelitiraz yeminden 
nikûle talikan istihsal edilip de henüz tamamen 
icra edilmemiş olan ilâmatı gıyabiye keenlemye-
kûn olup iashabı işbu kanuna tevfikan takibi dâ
vada muhtardır. İşbu komisyonlar her mahalde 
tarihi teşekküllerinden itibaren âzami bir sene 
müddetle ifayı vazife ederler. Bu müddetin hi
tamında muamelesi intacolunmıyan mevat berayı 
intaç nev'ine göre aidolduğu mahakim ve devai-
re devrolunur. 

MADDE 3. — Kanunu mezkûrun yedinci 
maddesi berveçhi âti tadil olunmuştur : 

İnfikâk eden eşhasın emvali metrûkesine iş
bu kanunun neşrinden mukaddem mahakim ve 
devairi resmiye tarafından vaz'edilmiş olan ih
tiyati hacizler keenlemyekün olup haczi vaze
denler veya mahakimde derdesti rüyet dâvası 
olanlar işbu kanunun ahkâmına tâbi olacaklar
dır. tcrai hacizler ahkâmı kanuniye dairesinde 
ikmal ve intacolunur. Bu şahısların lehine der
desti rüyet olan dâvalar hazineler tarafından 
kezalik ahkâmı umumiyeye tevfikan takip ve 
itmam edilir. 

MADDE 4. — Kanunu mezkûrun sekizinci 
maddesi berveçhi âti tadil olunmuştur : 

Komisyonların sureti teşekkülü ile bu kanu
nun ahkâmı sairesinin sureti tatbikiye ve ierai-
yesi işbu kanunun tadilâtı dairesinde bir tali
matname ile tâyin edilecektir. 

MADDE 5. — Kanunu mezkûrun dokuzun
cu maddesi mülgadır. 

MADDE 6. — Her ne suretle olursa olsun 
tagayyüp veya müfarakat veyahut memaliki ec-
ne'biye ve meşguleye veya istanbul ve mülhaka
tına firar edenlerin emvali menkule ve gayri-
menkııle ve düyun ve matlûbatı hakkındaki dahi 
mezkûr 13 Eylül 1331 tarihli Kanunu muvak
kat ile işbu tadilât ahkâmı tatbik olunur. 

MADDE 7. — 22 Şaban 1334 ve 20 Nisan 
1338 tarihli Emvali Metruke Kanunu mülgadır. 

MADDE 8. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
| muteberdir. 
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MADDE 9. — îşbu kanunun icrasına Şer'iye 
ve Evkaf, Adliye, Dahiliye ve Ma'Iliye vekilleri 
memurdur. 
Adliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Canik Biga 
Emin Hamid 
Kâtip Âza 

îsparta Karahisan Şarki 
Tahir Ali Süruri 
Âza Âza 

Saruhan Niğde 
Refik Şevket Mustafa Hilmi 

NECATİ Ef. (Lâzistan) — Bu kanun tabı 
ve tevzi edilsin. Hiçbir şey anlıyamadık. Her 
halde tabedilmelidir. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Ahkâmı umumiyeyi 
altüst ediyor. (Tab'ı ve tevzi edildikten sonra 
müzakere edelim sesleri) 

2. —- Şer'iye Vehili Vehbi Efendiye ademiiti-
mat bey cm edilmesi 

REÎS — Efendim Şer'iye Vekili Efendi Haz
retlerinden vukubulan istizah neticesinde 196 
zat reye iştirak «etmiş, iki zat boş varaka vermiş. 
Yani yazılı değil . . 128 aded ademiitimat, 

VEHBÎ Ef. (Konya) — Efendim vaktiyle 
beni Şer'iye Vekâletine intihap ve hakkımda 
beyanı itimatettiğinizde bu lûtuftan dolayı bu 
kürsiye gelip tefekkür etmemiştim. Hepiniz. 
bilirsiniz. Fakat şimdi bu iademiitimadınız ble-
nim için lütuf alellütuf olduğundan dolayı cüm
lenize eşekkür ederim. Çünkü benim kaldıramı-
yacağim bir yükü üzerimden almak kadar benipı 
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için bir iylik olmaz. Teşekkür ederim. Efendiler 
ben kula kul olamam. Allah'a kul olayım kâfi
dir, (Akışlar) 

6' — Karesi Mebusu Abdiilgafur Efendi ile 
arkadaşlarının, Büyük Millet Meclisi Heyeti 
Takririyesine müteferrika tertibinden maataJısi-
sat bir maaş ikramiye verilmesine dair takriri 

REÎS — Efendim Meclis Kâtipleri hakkında 
bir teklif var. Karesi Mebusu Basri Bey ve rüfe-
kasmm: 

Riyaseti Celileye 
Büyük Millet Meclisi devairiııdeki Heyeti 

Tahririyenin gerelk hafi celselerde, gerek vaza-
ifi asliyelerinde ifa ettikleri ciddî hizmetler ma
lûmdur. Dört aylık devrei mesaiye malik olan 
İstanbul Meclisinde heyeti tahririye bir senelik 
maaş alırlardı. Büyük Millet Meclisinin mesaisi 
ise bundan çok fazladır. Binaenaleyh heyeti tah-
ririyemize hizmetlerine bir mukabelei nâçiz ol
mak üzere müteferrik tahsisattan bir aylık ma
aş nispetinde ikramiye itasını teklif ederiz. 

Karesi Karesi Karesi 
Abdiilgafur İbrahim H. Basri 

(Kabul sadaları) 

İSMAİL SUPHİ B. (Burdur) — Muvazene! 
Maliye Encümenine. 

REÎS — Bu takriri kabul edenler lütfen el
lerini kadirsin. Kabul edilmiştir. 

Yarın saat bir buçukta içtima etmek üzere 
Celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı müzakerat; saat: 6, 15 
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Şer'iye Vekili Vehbi Efendiye istizah neticesi 

(İtimat reyi veren zevat) 

Rauf B. (Sivas), Dursun B. (Çorum), Meh-
med Şükrü ^B. (Karahisarı Sahilb), Emir Pş. 
(Sivas), Ali Rıza B. (Kars), Baihrî B. (Yoz-
gad), Naim E l (içel), Mustafa Lûtfi B. (Şive-
rek), Hilmi B. (Ardahan), Yusuf Ziya B. (Mer
sin), Âlim Ef. (Kayseri), Sadeddin B. (Men
teşe), Şerif B. (ıSinob), ismail B. (Erzurum), 
Feyyaz Âli B. (Yozgad), Mehmed Nâdir B. (İs
parta), Hasan Ef. (Denizli), Hafız Abdullah 
Ef. (izmit), Möhmed Ef. (Adana), Süleyman 
B. (Canik), Nebil Ef. (Karahisarı Sahib), Ha
fız Hamdi B. (Biga), Şevket B. (Bayezid), 
Emin B. (Canik), Ali B. (Amasya), Ömer Lût
fi B. (Amasya), Cemil B. (Kütahya), Hasan 
Hayri B. (Dersim), Arif B. (Konya), Osman B. 
(Kayseri), Necati Ef. (Lâzistan), Rifat Ef. 
(Konya), Mahmud Said B. (Muş), Abdül gafur 

Ef. (Karesi), Rifat B. (Kayseri), Mehmed Vas-
fi B. (Karahisan Şarki), Osman Fevzi B. (Er
zincan), Hasan Basri B. (Karesi), Celâleddin 
B. (Trabzon), Ramiz B. (Dersim), Besim B. 
(Kastamonu), Mehmed Salih Ef. (Erzurum), 
Haydar Lûtfi B. (içel), Mustafa B. (Antalya), 
OiSîman B. (Lâzistan), Emin B. (Erzincan), Na
fiz B. (Canik), Hacı Mustafa Ef. (Ankara), 
Vâsıf B. (Sivas), AbdüLhak Tevfik B, (Dersim), 
Neşet B. (Kângın), Mehmed Ragıb B. (Amas
ya), Behçet B. (Kângın), Tufan B. (Hakkâri), 
Hacı Ali Sabri Ef. (içel), Mehmed Sami B. 
(içel), Mustafa B. (Karahisan Şarki), Sırrı B. 
(Ergani). Ahmed Şükrü B. (istanbul), Hakkı 
Hami B. (Sinob), ismail Remzi B. (İsparta), 
Şükrü EL (Karahisarı Sahib), Mustafa B. (Der
sim), Mehmed Akif B. (Burdur). 

(Ademiitimat reyi veren zevat) 

Süleyman Sırrı B. (Yozgad), Veli B. (Bur
dur), Ali Vefa B. (Antalya), Kadri B. (Diyar
bekir), Sabri B. (Kastamonu), Ahmed Hilmi B. 

•(Kayseri), Atıf B. (Bayezid), Velhmi B. (Bit
lis), Mehmed Atâ B. (Niğde), Ahmed B. (Yoz
gad), Kıza B. (Yozgad), Ali Vâsıf B. (Gene), 
Edheıu Fehmi B. (M'enteş-a), Cevdet B. (Kır-
şeıhir), Enver B. (izmir), Tabir Ef. (Kângın), 
Şeref B. (Edirne), Dr. Tevfik Rüşdü B. (Men
teşe), Kadri B. (Siird), İsmail Subhi B. (Bur
dur), Ali iCenani B. (;Gazianteb), Hacı Şükrü 
B. (Diyarbekir), Me'mduh Necdet B. Karahisarı 
Şarki), Kâzım Karabekir Pş. (Edirne), Sadul-
laftı B. (Bitlis), Hüsrev B. (Trabzon), Sadılc B. 
(Kırşehir), Mustafa Hilmi Ef. (Niğde), Mazhar 
Müfid B. (Hakkâri), Ferid B. (Çorum), Dr. 
Eşref B. (Adana), Zamir B. (Adana), İbrahim 
B. (Mardin), Numan Usta (İstanbul), Ruşen 
B. (Güruüşane), Said B. (Kângın), Dr. Musta
fa B. (Kozan), Ahmed Fevzi Ef. (Erzincan), 
Dr. Rıza Nur B. (Sinob), Şükrü B. (Bolu), Rı
za Vamık B. (Sinob), Hüseyin B. (Kozan), 
Hamdullah Subhi B. (Antalya), Ali Fethi B. 
(İstanbul Osman Kadri B. (Muş), Rasim 
B. (Elâziz), İsmail Safa B. (Mersin), Os
man Nuri B. (Bursa), Dr. Mazhar B. (Ay
dın). Mahmud Esad B. (İzmir), Tahsin 

B. (Aydın), Hacı Feyzi B. (Elâziz), Ha
san B. (Van), Rasim B. (Cebelibereket), 
İlyas Sami Ef. (Muş), Esad B. (Mardin), Mus
tafa Kemal Pş. (Ankara), Rıza B. (Muş), Na
ci B. (Elâziz), Ziya B. (Kângın), Abdullah 
Ef. (Sinob), Mustafa Ağa (Dersim), Osman-
zade Hamdi B. (Ertuğrul), Neşet B. (istanbul), 
Yusuf B. (Denizli), Yahya Galib B. (Kırşe
hir), Ragıb B. (Kütahya), Yunus Nâdi B. 
(izmir), Tahsin B. (Maraş), Kâzım Pş. (Ka
resi), Hüseyin Necati B. (Bursa), Mahmud 
Celâl B. (Saruhan), Hüseyin Hüsnü Ef. (İs
parta), Feyzi B. (Diyarbekir), Resul B. (Bit
lis), Abdülhalim Çelebi Ef. (Konya), Mehmed 
B. (Biga), Faik B. (Cebelibereket), Rüstem 
B. (Oltu), Mustafa Kemal B. (Ertuğrul), Hüs
nü B. (Bitlis), Hamdi B. (Canik), Hilmi B. 
(Bolu), HamidB. (Biga), Devriş B. (Mardin). 
Hakkı B. (Van), Cevdet B. (Kütahya), Tev
fik B. (Erzincan), Hacı Ahmet Hamdi Ef. 
(Muş), Hafız Şahin Ef. (Gazianteb), Celâl 
Nuri B. (Gelibolu), Sabit B. (Kayseri), Abdül-
gani B. (Siverek), Hamdi B. (Gene), Mesud 
B. (Karahisarı Şarki), Hakkı B. (Ergani), Dr-
yab Ağa (Dersim), Ali Rıza Ef. (Amasya), Fa
ik B. (Edirne), Cavid B. (Kars), Şevket B. 
(Sinob), Refik Şevket B. (Sarahaıı), Reşad B. 
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(Saruhan), Mustafa Necati B.(Saruhan), Be
sim Atalay B. (Kütahya), Mustafa Vasfi B. 
(Tokad), Mehmed B. (Tokad), Mehmed B. 
(Gümüşane), Muhtar Fikri B, (Mersin), Ne-; 
cib B. (Mardin), Cafer Tayyar B. (Edirne), 
MuhiddinB. (Elâziz), Devriş B. (Bitlis), Mid-

hat B. (Mardin), Yusuf Kemal B. (Kastamo
nu), Rasim B. (Sivas), Atıf B. (Kayseri), 
Mehmed Niyazi B. (Eskişehir), Dr. Fikret B. 
(Kozan), Esad Ef. (Aydın), Hacı Arif B. (İs
tanbul), Ragıb B. (Gazianteb), Abdullah Ef. 
(Bolu), Hüseyin B. (Elâziz), Nuri B. (Bolu), 

(Müstenkifler) 

(İsimsiz), (isimsiz), Mazlum Baba Ef. (De
nizli), Hasan Tahsin B. (Antalya), Arif B. 
(Bitlis). 

mm*m 

İçtimai âti ruznamesi 

1. — Zaptı sabık hulâsası ' i 
2. — Evrakı varide 
Bir celsei hafiye akdolunmasma dair Kayse

ri Mebusu Sabir Beyle rüfekasının takriri, 
Bolu Mebusu Nuri Efendinin Müdafaai Mil-

liyeden icardan matlubu olanlara dair temenni 
takriri, 

Erzurum Mebusu Salih Efendinin eytam ve 
eramil cüzdanlarının sürati irsaline dair temen
ni takriri. 

Mazbatalar 
İstiklâl mahkemeleri heyeti müntahibesinin. 

vazifelerinin hangi tarihten bed'edeceğmin tef
siri hakkında Adliye Encümeni mazbatası, 

Masuniyeti şahsiye Kanununun tefsiri hakkın
da Adliye Encümeni mazbatası, 

İşgal zamanında Kütahya Belediye Riyasetin
de bulunan Hüseyin Hüsnü Efendinin istidası
nın Adliye Encümenine tevdiine dair İstida 
Encümeni mazbatası, 

(Garb Cephesi Tahkimat Tabur \ Kumandanlı
ğından mütekait Binbaşı İzzet imzalı arzuhale 
dair İstida Encümeni mazbatası, 

Konya İstiklâl Mahkemesi tarafından mah

kûm edilmiş olan Adanalı jandarma Veli hak
kındaki hükmün ref'ine dair Adliye Encümeni 
mazbatası, * 

Kavlen hıyaneti vataniyede bulunmak cür-
münden mahkûm edilmiş olan Balye Müftü Ve
kili Ahmed Efendi ile rüfekası hakkındaki hük
mün ref'ine dair Adliye Encümeni mazbatası. 

Tâyini esami ile reye konulacak kanunlar • 
Avans Kanunu (ikinci defa) 
Evkaf Avans Kanunu (birinci defa) 

İcra edilecek intihabat 
Hariciye Vekâleti Vekili 
Sıhhiye Vekâleti Vekili 
Şer'iye Vekili. 

Bugün müzakere edilecek mevad 
* Tasfiye hakkında Kanun 

İstanbul Emvali merhunesi hakkındaki teklif 
* Sükna Kanunu 

Evliyei Selâse Kanunu 
Hiyaneti vataniye Kanununun sekizinci mad

desi 
Af Kanunu 
Men'i Müskirat Kanununun üçüncü maddesi

nin tadili. 
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T. B. M. M. Matbaası 


