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YEDİNCİ İNİKAT 

13 Mart 1338 Pazartesi 

Üçüncü Celse 

Bed'i Müzakerat : 4,2ü 

REİS : İkinci Reisvekili Hasan Fehmi Beyefendi 

KÂTİPLER : Mahmut Sait Bey (Muş) 

REİS — Celseyi açıyorum. 
Fevzi Paşa Hazretleri hafi celse ahti talep et

mektedir. Celseyi hafiye aktini reylerinize arz ediyo
rum; kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 

Şimdi zaptı sabık hulâsası okunacaktır. 

1. — ZAPTİ SABIK HÜLÂSASI 

ÜÇÜNCÜ İNİKAT 
6 Mart 1338 Pazartesi 

İKİNCİ CELSE 
Reisi Sâni Rauf Beyefendinin tahtı riyasetlerinde 

bilinikat; Başkumandan Mustafa Kemal Paşa Haz
retleri vaziyeti askeriye hakkında izahatta bulundu 
ve aza tarafından irad olunan sualleri cevapladı. Ta-
neffüs için celseye ara verildi. 

ÜÇÜNCÜ CELSE 
Reisi Sâni Rauf Beyin riyasetlerinde inikat ede

rek; Başkumandan Mustafa Kemal Paşa Hazretleri
nin izahatına bir müdet devam olundu ve müzake-
ratın kifayetine karar verildi. 

Hariciye Vekâleti Vekili Mahmut Celâl Beyin 
Hariciye Vekili Yusuf Kemal Beyin Avrupa'ya gider
ken İstanbul Hükümeti ve Halife l e yaptığı temasla 
ilgili sual ve istizahlar üzerinde bir süre görüşüldü. 

Millî Orduya alınacak Zabitan, Askerî Terfi Ka
nunu ve makam maaşatı hakkındaki kanunun bazı 
maddelerinin tadili ve Heyeti Vekilenin vazife ve sa
lâhiyeti hakkındaki kanunların tehiri müzakeresi ka
bul olunarak teneffüs için celseye ara verildi. 

DÖRDÜNCÜ CELSE 
İkinci Reis Vekili Rauf Beyefendinin riyasetlerin

de inikat ile; Diyarıbekir Mebusu Hacı Şükrü Bey
le rüfekasının, Hariciye Vekili Yusuf Kemal Beyin 
esnayı seyahatinde İstanbul'da bazı zevat ile vakî 
olan mülakatına dair İcra Vekilleri Heyeti Riyasetin
den istihzah takriri ile Aydın Mebusu Tahsin Beyle 
rüfekasının Yusuf Kemal Beyin İstanbul'daki tarzı 
hareketine dair istiza takriri ve Trabzon Mebusu Ha
fız Mehmet Beyin Hariciye Vekili Yusuf Kemal Be
yin İstanbul'daki hareketine ve Karesi Mebusu Ab-
dülgafur Efendinin İzzet Paşa Heyetinin Londra 

seyahati hakkındaki sual takrirleri, Hariciye Vekâle
ti Vekili Mahmut Celâl Bey tarafından cevaplandı 
ve yapılan müzakerat neticesinde Menteşe Mebusu 
Yunus Nâdi Bey ve rüfekasının Hükümete itimadı 
mutazammın takriri okunarak reye arz olundu. Ni
sap hasıl olmadığından takrir isimler okunmak sure
tiyle tekrar reye vaz edildi. 

Bitlis Mebusu Yusuf Ziya Beyin; Kürdistan'da 
tahaddüs eden bazı vekayie dair istihzah takriri kı
raat olundu. Reye arz ve ruznameye alınması red-
dolundu. Yusuf Ziya Bey istihzah takririni sual tak
ririne kalbettiğini bildirdi. 

Azayı kiramdan yedi zâta vazifeî vataniyei mü-
himme verildiğine dair Başkumandanlık tezkeresi ıttı-
laa sunuldu. 

İzmit Mebusu Hamdi Namık, Urfa Mebusu Ali 
Saip beylerin bazı ahzı asker şubelerini teftişe me
mur edildiklerine dair Başkumandanlık tezkeresi ıttı-
laa arz olundu. 

Azayı kiramdan bazılarına izin verilmesine müte
dair Büyük Millet Meclisi Riyaseti tezkeresi okundu 
ve izinler kabul edildi. 

7 Mart 1338 Salı günü saat 1.30'da toplanılmak 
üzere içtimaa nihayet verildi. 

Hitamı Celse; Saat 
Reis 

Rauf 

8,00 
Kâtip 

Lâzistan 
Ziya Hurşit 

Kâtip 
Van 

Hakkı 

REİS — Zaptı sabık hakkında mütalâa var mı?... 
Kabul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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2. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

Beyanat 
1. — Heyeti Vekile Reisi Fevzi Paşa Hazretleri

nin, Hariciye Vekili Yusuf Kemal Beyin Londra se
yahati ile alâkalı zabıtların muvakkaten tehiri neşri 
hakkındaki beyanatı. 

FEVZİ PAŞA HAZRETLERİ (Heyeti Vekile Re
isi) (Kozan) — Efendim; bazı husus saatta Heyeti 
Aliyenize maruzatta bulunmak istiyorum. 

Evvelemirde malumu alinizdir ki Hariciye Vekili
miz Yusuf Kemal Bey Londra'ya muvasalat ettiler. 
Orada İngiliz ricaliyte müzakereye girişmek üzere bu
lunuyorlar. Bizim Yusuf Kemal Beyin İstanbul'dan 
geçtiği zaman vukubulan müzakeratlan, mülakatları 
sebebiyle müzakere cereyan etti. Bu müzakere kıs
men hafi, kısmen celi cereyan etmiştir. Müzakeratı 
aleniyede İngilizlerin hakkında bihakkin şiddetli ten-
kidatta bulunulmuştur. Bunların zabıtları neşroluna
caktır. Fakat bu zabıtlar süratle düşmanlarımızın eli
ne geçerek, süratle Londra'ya gönderilerek bilisti
fade oradaki heyetimize müşkülât ika edilmesi vari
di hatır oluyor. 

SELÂHA7TİN BEY (Mersin) — Hükümetin aklı 
nerede idi. 

MUSTAFA BEY (Tokat) — Dinliydim bir kere 
efendim. 

FEVZİ PAŞA HAZRETLERİ (Devamla) — Bu
nun için efendiler, bu zabıtların neşrinin heyetimi
zin müzakeratta bulunduğu müddetçe neşrinin tehiri
ni Heyeti Aliyenizden istirham ediyorum. (Pek mu
vafık sedaları) 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Reis Paşa Haz
retlerinden sual soracağım. Mademki; bendenizin 
işittiğime göre, Heyeti Vekile bu meseleyi kendi ara
sında durudıraz düşünmüş. Bahsolunacak İstanbul 
meselesini bir celsei hafiyede müzakere olunmasını ve 
yalnız malumatın heyete arzını kararlaştırmıştır. Fa
kat buraya geldiği zaman bu meselenin yine celsei 
hafiyede kalıp harice intişar etmemesi hususunda 
da bazılarımız ve bendeniz teklifte bulunmuştum. O 
zaman Heyeti Vekileden hiç birisi kalkıp da evet 
memleketin menafii aliyesi bunu iktiza eder ve biz 
zaten buna karar vermişizdir, demediler. Bu vaziye
te meydan verdiler. Bugün diyorlar ki bu, böyle ol
maz, Hariciye Vekilimiz Celâl Bey alenî olmasını ta
lep etmiştir. Paşa Hazretleri bugün hafi olmasını 
talep ediyorlar. Heyeti Aliyenizin nazarı dikkatini 
celbederim, memleketin menafii aliyesi böyle mi ida
re olunur? (Gürültüler) (Devam devam sadaları) 

REİS — Efendim; sualin cevabı verilsin ondan 
sonra sual sorarsınız. 

FEVZİ PAŞA (Heyeti Vekile Reisi) (Kozan) — 
Efendim; bu müzakeratın şüphesiz hafi cereya
nı lâzım gelirdi ve biz böyle karar vermiştik. Aynı 
zamanda İstanbul'da İngilizlerin teşvikatiyle vukua 
gelen vaziyetin her halde bir alenî celsede izahı lâ
zım geliyordu. Onun için Heyeti Vekilede durudıraz 
ne yolda neşriyat yapılacaksa o tespit olundu ve Ha
riciye Vekili onu kâğıt üzerine kaydettiler. Bura
ya geldikten sonra müzakere bir müddet hafi cere
yan etti ve biraz sonra müzakerat intaç edilmek üze-
de alenî celseye geçilmesi arzu olundu. Alenî celse
ye geçilmekten maksat tespit edilen mevaddın neşri 
matlup idi. Fakat söz alan arkadaşlar celsei hafiye
de söylenmesi icabeden şeyleri alenî celsede söyledik
leri için bu suretle bu mesele alenîye uğramıştır. Ger
çi bunun neşri ve hakikatten ibaret olan mevaddın 
herkes tarafından bilinmesi lâzım gelir, büsbütün ade
mi neşri değildir. Ancak bugün Londra'da bulunan 
heyeti mürahhasamızın Hariciye Vekilimizin müza-
keratını işkâl etmemek üzere tehiri neşrini istiyoruz 
ve bundan düşman istifade etmesin, diyoruz. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Reis Bey, sual 
soracağım. 

REİS — Olmaz. 
SALÂHATTİN BEY (Devamla) — İcra Vekilleri 

Heyeti Reisidir, memleketin menafii âliyesinden bah
sediyorlar, sual sormayalım mı? 

REİS — Sonra sorarsınız, buyurun Şükrü Bey. 
MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarısahip) — 

Efendiler, Paşa Hazretlerinin beyanatından bir şey 
anlamadım. Geçenlerde celsei hafiyede aramızda 
mevzubahis olan bu meselede rüfekanın bir kısmı ve 
bendeniz de dahil olduğum halde bunun celsei hafi
yede konuşulup celsei aleniyeye geçmemesini teklif 
etmiş ve bunun da menafii memleket icabından 
olduğunu dermeyan eylemiştim. Fakat maalesef He
yeti Vekile namına söz söyliyen Hariciye Vekili bu
lunan Celâl Bey biraderimiz, hayır alenî celse olma
sını kabul ederiz, dediler. Alenî olarak celsenin de
vamı arzu edilmediği halde alenî oldu. Sonra alenî 
celsenin müzakeratını gazetelere geçirmiyecek kadar 
da hatamızı daha o günden anladık ve bugün onun 
itirafını burada dinliyoruz. Paşa Hazretlerinin bugün
kü beyanatı o hatanın itirafı sarihidir. Efendim, baş
ka bir şey değildir. Tekrar ediyorum, o hatanın iti
rafı sarihidir. Ben böyle olmak üzere telâkki ederim, 
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Karşımızda görüyoruz ki Heyeti Vekilenin sabit, ta
karrür etmiş bir kanaati yok. Heyeti Vekilenin ka
naati siyasiyesi de muayyen değildir. Şarka mı gide
cek, garba mı gidecek; şark siyasetini mi takip ede
cek, İngilizlere mi yanaşacak, bunu da tayin etmiş 
değildir. Bunu da bugünkü beyanatı ile sarahaten söy
lemektedir. Bir memleketin siyaseti tespit edilmez, 
böyle günün esen rüzgârlarına, ceryanlarına tabi ola
cak olursa böyle Devlet idaresi olmaz, buna Devlet 
idaresi denilemez. Efendiler, tayin edilmelidir ve He
yeti Vekilenizin siyaseti şark mıdır garp mıdır? Bu
nu anlamak isteriz; bunu burada dinlemek isteriz. 
Bunu her halde bilmeliyiz. Bunu bildikten sonra, si
yasetimizin cephesini tayin ettikten sonra ona göre 
hareket etmek ve yürümek lâzımdır. Yoksa Londra 
konferansına giderken bir türlü, şarka giderken bir 
türlü, garptan esen bir rüzgârla zabıtların ademi neş
rini talep etmek bir türlü, rica ve temenni ve tahtı 
karara almak bir türlü; yazıktır bu memleketin siya
setine. Alt üst oluyor, muzır olmaktadır. 

REİS — Rica ederim, mevzu zaptın neşrinin te
hiridir. (Reye koyunuz sedaları) 

TAHSİN BEY (Aydın) — Efendiler, zabıtların 
bir müddet için neşredilmemesi, talep olunan müza
kerenin neşredilmemesini havi takrirlerde bendenizin 
de imzam vardır. O takririn baş tarafında istizah 
olunan mevaddın celsei hafiyede müzakere edilmesi 
şartı evvel olarak tarafı acizîden dermeyan olunmuş
tu. Hal böyle iken o istizah takrirlerinin neticesi ola
rak icabeden müzakerenin alenî olmasını Heyeti Ve-
kilece verilen karar üzerine Hariciye Vekili Bey ne
zaketi siyasiyesi malum olan bu meselede iyice teem
mül ve tetkik ederek bir karar vermesi lâzım gelir
ken bunun alenî olmasına lüzum görmüş, karar ver
miş, alenî olarak burada dermeyan etmiş ve tabiî ola
rak o beyanatı intaç etmiştir. Fakat bunu teslim et
mek icabeder ki - bugün Londra'da gayemizi istihsal 
için İngilizlerle müzakerede bulunmak vazifesini de-
ruhde etmiş olan Hariciye Vekilimiz Londra'da bulu
nurken tabiî İngilizlerin aleyhinde cereyan eden mü
zakerenin neşri doğru değildir. Bunu kabul ederim, 
daha bundan evvelki fahiş hatalariyle beraber bir yev
mi hesapta sormak onlara yumruğumuzu göstermek 
şartiyle kabul ederim. 

BESİM ATALAY (Kütahya) -— Arkadaşlar, zan
nederim siyasette en mühim ve lâzım olan şey hissi
yatını ketmektir. İçerisinde olan şeyi gizlemektir. Biz 
bilâkis kendi aramızda olan şeyleri gizleriz. Dostuz, 
düşman görünürüz; düşmanız dost görünürüz. Zem

mederiz* medhederiz. Sonra siyasete geldik mi sr-
zim, Donkişot'casına yürürüz, kâinatı fethederiz^ 
(Bravo) Âleme ilânı harp ederiz. Yahu rica ederim, 
ne yaptık. Üç seneden beri bütün kuvvetimizle hü
cum ettik İngilizlerin aleyhine, bu kavme. Fakat ar
kadaşlar hissiyatımızı biraz ketmetmek icabeder. Da
ha bugünkü gazete Hâkimiyeti Milliyenin - ki Hükü
metin nim resmî bir gazetesidir - makalesine bakınız. 
Ne kazanacağız bunu neşretmekten. Millet biliyor. 
Arkadaşlar İngilizler müslüman âleminin, Türk âle
minin düşmanıdır, canavarıdır. Biz bunu biliyoruz. 
Fakat bunu her gün gazetelere yazmakta ne mana 
var? Sonra... 

BİR MEBUS — Şahsî bir mütalaadan ibarettir, 
çıkar ondan? 

BESİM ATALAY BEY (Devamla) — Müsaade 
buyurun efendim, Hükümetin nim resmî gazetesidir. 
Şimdiye kadar bizim bunlara karşı olan adavetimi
zi, kinimizi karnımızda saklamakla beraber yapa
cağımız işi ona göre yapsaydık herhalde daha fazla 
kazanacaktık. Her halde daha faideli şeyler kazan
mış olurduk. Bu bir hatadır. Gerek bizim, gerek He
yeti Vekilenin hatasıdır. Şimdi hata üzerine bir hata 
daha yapıyoruz. Heyeti Vekile bunu burada alenen 
müzakere ettirdi. Heyeti Vekile de neşredilmemesine 
karar vermiş, geldi burada söyliyor. Şimdiye kadar 
bir çok şeyler yaptınız. Bizim haberimiz olmadı bu
nu da bizim haberimiz olmadan neşrettirmeyin. Bu
raya kadar geldikten sonra ben korkarım her halde 
işitilecektir. (Zaten işitilmiştir, gitti) 

REİS — Efendim; söz alan daha yedi arkadaşı
mız vardır. İki tane de kifayet takriri var. Binaena
leyh müzakereyi kâfi görenler lütfen el kaldırsın... 

TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) — En esaslı 
işlerde müzakerenin kifayetine dair takrir verilir 
mi? 

REİS — Rica ederim, susunuz. 
TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) — Usulü mü

zakere hakkında söyliyeceğim. 
REİS — Müzakereyi kâfi görmiyenler lütfen el 

kaldırsın. Efendim; müzakere kâfi görülmüştür. 
TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) — Reis Bey; 

bir kişinin söz söylemesine nizamnamei dahilî müsaa
de eder, nizamname sarihtir. 

REİS — Olamaz. 
TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) — Hakkımı 

vermeyiniz. Kabul ediyorum. 
MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarışahip) — 

Müsaade buyurun söylesin. 
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REİS — Rica ederim Şükrü Bey susuşuz, söz al
madınız. 

Efendim karar ittihazından evvel yalnız bir zata 
söz verilir. Fakat karar ittihazından sonra söz ve
rilmesi yoktur. 

TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Devamla) — Gayet iyi 
söyledin, teşekkür ederiz. Hakkımız yoktur böyle şey
lerde. 

REİS — Efendim, zabıtların muvakkat bir müd
detle ademi neşrinin reye konularak ruznameye ge
çilmesine dairdir. 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Zabıt ceridelerinin bir zaman 

tehirini teklif ederim. 
Malatya 

Feyzi 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Zaptın muvakkat bir müddet

le ademi neşrinin reye konarak ruznameye geçilme
sini teklif ederim. 

13 Mart 1338 
Kozan 

Dr. Fikret 

REİS — Efendim; Kozan Mebusu Dr. Fikret ve 
Malatya Mebusu Feyzi Beyin takrirleri aynı mealde
dir. Takrirleri reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Takrirler 
/. — Erzurum Mebusu Salih Efendinin; Heyeti 

Vekilenin ıskatına dair takriri. 

2. — Mersin Mebusu Salûhattin Beyin; Hariciye 
Vekâleti Vekili Mannut Celâl Beye ademi itimat hak
kında takriri. 

REİS — Takrirleri okutuyorum. 

Riyaseti Celileye 
Fevzi Paşa Hazretlerinin beyanatı ve Hariciye 

Vekili Yusuf Kemal Beyin işariyle teyyüt etmiştir 
ki bugünkü Heyeti Vekile siyaseti alıyeı milleti tedvir
de gafletkâr bulunmuşlardır. Bu halde böyle bir he
yetin mevkii ikbalde bulunması yine siyaseti aliyei 
millete münafi bulunduğundan Heyeti Vekilenin ıs
katını teklif eylerim. 

Erzurum 
Salih 

SALİH EFENDİ (Erzurum) — Reis Bey takriri
mi izah edeyim. 

Riyaseti Celileye 
Menafi i âliyei memleket hilâfına kürsüi millette 

söz söylemesine imkân ve mahal veren Hariciye Ve
kâleti Vekili Celâl Beye ademi itimat teklif ederim. 

Mersin 
Salaha ttin 

SALÂHATTİN BEY (Erzurum) — Takririmi 
izah edeceğim. 

OSMAN BEY (Kayseri) — Ademi itimat takri
ri var reye koyunuz. 

REİS — Efendim; üç takrir var. İtimat, ademi 
itimat meselesini ihtiva ediyor. İkisi Hariciye Vekili
ne. Erzurum Mebusu Salih Efendininki de Heyeti Ve-
kjleye. (Gürültüler) Efendim müsaade buyurun. Bir 
istizah mevzuu olmadığı için evvelâ reye vazedilip 
edilmemesini reyinize arz edeceğim. Şey olursa müza
kere açarız. Şimdi bu takrirlerin reye vazını kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... (Ret sedaları) Efendim 
ekseriyetle rededilmiştir. 

SELÂHADDİN BEY (Mersin) — Reis Bey; o 
halde bendeniz de alenî celsede söyliyeceğim, müsaa
denizle. Bu Heyeti Hükümetle sokağa çıkılmaz, so
kağa. (Şiddetli gürültüler) 

REİS — Efendim, müzakerenin açılmasını ve re
ye vazedilip edilmemesini reye koydum. (Ayrı ayrı 
reye koymak icabeder sesleri) 

SALİH EFENDİ (Erzurum) — Reis Bey; usulü 
müzakere hakkında bir şey arz edeceğim. 

REİS — Efendim; Hariciye Vekili Celâl Beye 
olan takririn muameleye konması için müzakere açıl
masını kabul edenler lütfen el kaldırsın. Ellerinizi 
indiriniz. Müzakere açılmasını kabul etmiyenler lüt
fen el kaldırsın. Efndim, ekseriyet aksinedir. Yani 
takrirler müzakereye konulamaz. 

SALİH EFENDİ — Hangi arkadaşımız ispa edi
yor. Nizamnamei dahilî buradadır. Bu cürüm.., 

LÜTFİ BEY (Malatya) — Memleketin hayatı si-
yasiyesine taalluk ediyor. Müzakere açılmasında ek
seriyeti azîme vardır. 

REİS — Müsaade buyurun, ekseriyet olmadı. 
Mevzu bitmiştir. 

HAKKI HAMİ BEY (Sinop) — Efendim, bura
da nizamname mer» değilse yırtalım efendim. 

ZİYA HURŞİT BEY (Lâzistan) — Efendim re
ye vaz usulünde yanlışhk vardır. Nizamname sarihtir. 
İki defa aksi reye konmaz. 

BİR MEBUS — Şimdiye kadar yüz kere kondu, 
niçin söylemediniz? 
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REİS — Rica ederim, his ile Meclis idare olun- 1 
maz. Kâtip burada vazifesini ihlal etmiş. Tayini esa- I 
mi ile reyinize vazedeceğim. Ben vicdanımı şey ede- | 
mem. His üzerine yapıyorsunuz. I 

HAKKI HAMİ BEY (Sinop) — Reis Bey; usul 
hakkında söyleyeceğim bendeniz rica ederim. Hilâ- I 
fi kanun nasıl muamele yapılır? (Şiddetli gürültüler.) | 

REİS — Daire! intihabiyesinden başlıyoruz. J-fa- I 
riciye Vekili Celâl Bey hakkında ademi itimadı ta- I 
zammun eden takrir hakkında müzakere açılmasını I 
isteyenler beyaz, istemeyenler kırmızı... ' I 

LÜTFİ BEY (Siverek) — Meseleyi uzatmayı- I 
nız. İtimat ve ademi itimadı reye koyunuz Reis Bey. I 

SÜLEYMAN SİRRİ BEY (Yozgat) — Rica ede
rim, bunda yanlışlık olacaktır. I 

REİS — Efendim, itimat, ademi itimadın reye I 
vazı diyorlar. Halbuki bir mevzu yoktur. I 

HAKKI HAMİ BEY (Sinop) — Aynı şey hak
kında bendeniz de istedim neden vermediniz? I 

İSMET BEY (Çorum) — Arkadaşlar; biz sala- | 
hiyeti teşriyemizi hututu muayyene dahilinde takip j 
etmezsek işte bunun gibi işlerimizi -bir mevzu yok | 
iken- müspet bir iş göremeyiz. Eğer Celâl Bey hak- I 
kında ademi itimat dermeyan edilecekse sual, istizah I 
yapılır, madde dermeyan edilir. Bunu hepimiz kabul j 
ederiz. Ortada bir takrir yokken", mevzu yokken bir 
sual takriri vermek nasıl olur? Suali tayin. (Gürültü- I 
ler.) Havi olmazsa nasıl mevzu müzakere olur, ri
ca ederim. Mevzuunu göstersinler. (İsimleri okuyu- } 
nuz sesleri, şiddetli gürültüler.) I 

HAKKİ HAMİ BEY (Sinop) — Efendiler; bü
tün bu gürültülerin yegâne sebebi maatteessüf nizam- j 
name ahkâmına riayet edilmemesindendir. Arz edeyim: I 
Malumu âliniz her hangi bir şeyi işari ile reye kon
duğu zaman eğer tereddüt hâsıl olursa Divanı Riya- j 
set ikinci defa ayağa kalkmak suretiyle reye kor. Yi
ne tereddüt hâsıl olursa o vakit tayini esami ile re- I 
ye kor. Reis evvelâ' reyi işari ile reye koymuştur. Ek
seriyet olup olmadığı hakkında kanaatini bilmiyo- I 
rum. Bu sefer ayağa kaldırmak lâzım gelirken de
mişlerdi ki aksini kabul edenler el kaldırsın. Bu su- i 
retle nizamnameye muhalif hareket etmişler ve ona 
tecavüzde bulunmuşlardır. | 

BİR MEBUS — Şimdiye kadar yüz defa olmuştur, I 
neden itiraz edilmedi? I 

HAKKI HAMİ BEY (Devamla) — Efendim; 
bendeniz nizamnameden bahsediyorum. Açar bakarsı- I 
nız, eğer nizamname böyle değilse bendeniz sözlerimi I 
geri alıyorum. Divanı Riyaset nizamnamenin tatbiki J 

1 ile mükellefse Nizamnamei Dahili böyledir. Nizam-
I namenin sarahati böyle değilse sözüm yoktur. Bu 
I itibarla Reis nizamnamenin sarahatini temamiyle tat-
I bik etmeyerek nizamnamenin hilâfında hareket et-
I mek suretiyle bu meseledeki bitaraflığını muhafaza 
I edememiş tarafgirliklerini ispat etmişlerdir. (Hayır sa-
I daları.) Bu itibarla bu meselenin müzakeresinde Reis 
I Beyin bu makamda bulunmaları doğru değildir. İş-
I te bendeniz bunu söylüyorum. 

I REİS — Evvelâ rica ederim, yerlerinizi muhafa-
I za buyurun. Meclisi Âlinin şeref ve haysiyetiyle mü-
I tenasip hareket edelim. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Efen-
I dim, bendeniz Hakkı Hami Beyin nizamnamenin 
I sarahati tatbik edilmedi yolundaki mütalaasına ce-
I vap vermek istiyorum. Malumu âliniz Mecliste her 
i zaman tayini esami mümkün olmadığına ve tayini 
I esamide bir saat, yarım saat kayıb edildiği nazarı 
I dikkate alındığı için muayyen bazı mesailde nizam-
I namede sarahat vardır. Bazı mesailde tayini esa-
I miyi tasrih ediyor. Nizamnamei dahili tasvip edi-
I yor. Musarrah olmayan mevadda da lâyihanın reye 
i vazı on beş imza ile talep vaki oldukta tayini esami 
I mecburidir. Diğer mesailde reyi işariyi kabul etmiş 

ve eşkâlini tespit etmiştir. Reyi işaride bilhassa böy
le azası kesir olan ve daima hali içtimada bulunan 

I bir mecliste bazan öyle zaman oluyor ki ekseriyetle 
akalliyet öyle bir bakışta, iki bakışta anlamak azim 

I müşkülât ve tereddünü mucip oluyor. Bunun için yi-
I ne nizamnameniz daima Divan kâtiplerinin dördün-
I nün mevcut olarak ekseriyetin takdiri hususunda 
j Reisle istişari surette, Reis tereddüt ederse müra-
I caat etmeyi de emretmiştir. Bu meeslede bendeniz 
I reye arz ettim. Meseleyi bir defa arz ettikten son-
j ra tatbiki hususunu teşrih edeceğim. Reye vazetti

ğimde kâtiplerden Sait Beye ibtida reyleri saydırdım. 
I Adedinin merkez sol cenah.. Merkezde elli bir re

yin takririn müzakeresine taraftar olduğu ve bu ta-
I rafta belki on beş yirmi kadar rey bulunduğu fik-
I rinde idi. Fakat bu tarafını da Ziya Beye saydırdım. 
i Binaenaleyh Ziya Bey neticeyi ifade etmeden ekse

riyet var dedi. Ben şüphelendim, aksini reye vazettim. 
I Aksini reye vazettikten sonra Sait Beyle yine müşa-
I vere ettim. Evet yine ekseriyet olmadığını yalnız 
I Ziya Bey ekseriyet evvelkinde idi dedi. Fakat eıc-
{ seriyet bariz kanaatıma göre evvelki reyde idi. Şim

diki kanaatıma da bariz, mütecelli bir surette ikin-
I ci defa reye vazındayım. Tabii ihtilaf ederse ikin-
j ci defa konur. Nizamname aksinin reye konulmasında 
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sakittir. Hakkı Hami Bey nizamnameye itirazı hu
susu haklıdır. Fakat Hakkı Hami Bey her hangi bir 
işin reye vazında takrir meselesinde Meclislerde bu
güne kadar geçen ihtilâfı nazarları ve Riyasete tered
düt ettiği zamanda nezdinde bulunan Divan kâtip-. 
leriyle beraber yaptığı istişare neticesinde verilen hak
kı takdiri bir an evvel nazarı itibare almış olsalar
dı aksinin reye konulması Reisin takdirini takyittir, 
Meclisi Âlinin hukukunu daha vazıh bir surette te
celli ettirecek bir sahadır. Nizamnamei Dahilinin tan
ziminde, tadilinde -istanbul'da bulunan arkadaşla
rımız pek iyi bilirler- bu mesele Meclisi Âliyi uzun 
boylu, o vakit makamı Riyaseti işgal eden ve pek 
muhterem tanıdığım ve hürmetle ismini yadettiğim 
Halil Beyefendi ile Meclis arasında uzun münakaşatı 
mucip olmuştur. Neticesinde madde olarak tespit edil
memiştir. Fakat şunu da arz etmek isterim ki diğer 
Reis çekilleri ki Nizamnamei Dahili encümeni hemfi
kir... Vakitte daima kendilerine ait olan takdir me
selesini aksini reye koymak suretiyle tasrih edilme
miştir. 

Meclisin arasının tecellisinde ufak bir tereddüde 
meydan bırakmıyacak surette daima aksini reye koy
mak suretiyle hakikatin inkişafına hadim olan bu 
usulün tatbikatta reddi kabulü revaç bulmamıştır. 
İstanbul'da böyle olduğu gibi burada da böyledir. İs
terseniz Makamı Riyasete o husustaki salâhiyetini, 
yani takdir hakkındaki mutlakiyetini kabul buyurur
sanız bir daha koymayız. Fakat benim şahsi ka-
naatıma göre Makamı Riyasette bulunan ve müza
keresini idare eden arkadaşınıza bir itimadı tanımı
nız vardır ki müzakeratı ellerine verdiniz. Fakat böy
le olmakla beraber dimağın yorulmasında vücu
dun yorulmasında, gürültü; uğultu içerisinde üç saat, 
beş saat işledikten sonra elbette o da bir müşkülata 
düşer. Bunu reye vazedipte aksini reye koymak ha
kikatin tecellisine daha ziyade hadim midir, değil 
midir? (Hadimdir sesleri.) Eğer hadim değildir der
seniz, yapmayın derseniz yapmayız. Fakat olabilir 
ki tereddüt ettiğimiz şeyler olabilir. Sizin lehinize ve 
aranızın hakiki olarak tecellisine hadim bir usuldür. 
Nizamnamemizde sarahaten mukayyet değilse bunu 
sarahaten tasrih edin. Teamüle şey etmiyorsanız. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Efendim, 
Makamı Riyasetteki zevata hürmet edilmesi, itibar 
edilmesi esastır. Ekseriyetin, de izhar ettiği ara bun
da müeyyettir. Şekli harici itibariyle geçen sene de 
mevzubahis olduğu üzere Riyasetin bitaraf olabilme
si ve kalbimizde ukde kalmaması için... Fikirlerden 

tecerrüt ve Allaha kalbini rapteder. Hiç_ bir tesire 
kapılmaz. Biz böyle kudsi makamda kudsi zevat... Ha
san Bey size namusumla temin ederim ki bilerek bu 
kürsüde zatı âliniz tarafından defaatla vakidir. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — O şahsi 
telakkidir. Ben de size Hüseyin Bey namusumla te
min ederim ki bilerek -insan hatadan salim değil
dir- ve kasten hiç bir surette Meclisi Âlinin ekseriyeti
nin tezahüratına, arzusuna muhalif hiç bir karar 
neticesi tebliğ etmediğimi namusumla temin ederim. 
Mademki samimi görüşüyoruz. Biz de siyasi bir par
ti yoktur, mevcut değildir. Bir siyasi parti vardır, o da 
Misakı Millidir. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Hepimiz de 
onun azasıyız. 

HASAN FEHMİ BEY (Devamla) — Bu Misakı 
Millinin etrafında toplanan da bu Mecliste bulunan 
zevatın heyeti umumiyesidir. Grup meselesi, nizam
namesinin besateti de gösteriyor ki; sırf şekli müza
kereye ait bir teshilâttan ibarettir. Bendeniz Hüseyin 
Beye şu ciheti derhatır ettiririm ki Avrupa'da hiç 
bir parti yoktur ki, gerek Meclis Reisleri, gerek rica
li Devlet hiç bir partiye saük olmasın. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Büyük Mil
let Meclisi bu hatadan kendisini tenzih eder. 

HASAN FEHMİ BEY (Devamla) — Ve biz de, 
gerçi İstanbul Meclisimizde, o vakit muhtelif kanaat
ler üzerine teessüs etmiş iki parti vardı. Meclisimizin 
Reisleri görünüşte müzakerelere iştirak etmezlerdi, fa
kat daima, hiç şüphe yoktur ki siyasi partiler teşek
kül ettiği vakitte Meclisin Reisleri o partinin., gele
cektir. Fakat bizde öyle şey yoktur. Neyi mevzubahis 
ederiz. Eğer şurada açık ve sarih olan grup nizam
namei dahilisi -ki hepinizin malumudur- eğer sırf 
idare şeklinde, yani ruznamenin tanzimi ve teshili 
hususunda müdavelei efkârdan başka bir şey olmayan 
o grupa Meclis Divan Heyetine dahil olanların deva
mını münasip görmüyorsanız devam etmeyiz. Çünkü 
feda edilecek bir kanaati esasiye yoktur. 

REİS — Efendim; mesele bir takririn müzakeresi
ne devam olunup olunmaması hakkındadır. Bu reye 
konacak. Aynı zamanda bir kaç arkadaşlarım Usulü 
müzakere hakkında söz istediler. Yalnız usulü mü
zakere hakkında söz söylemek için kürsüye davet edi
yorum. Esas hakkında söylenecek söz yoktur. Reye 
konacaktır. Buyurun Ziya Hurşit Bey; usulü müzakere 
hakkında. 

ZİYA HURŞİT BEY (Lâzistan) — Efendim, şim
di bendeniz burada söylediğim şayanı hayret bir iş 
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oldu. Bendenizin kanaatim, Meclisi Âlinin her tarafın
daki azanın hepsi takriri anlamadılar. Çünkü birinci 
reye konulduğunda kanaati katiyem vardır ki, Mah
mut Sait Bey de şahittir ki, ekseriyeti azime vardı. 
Aksi reye konulduğu zamanda yine ekseriyet vardı. 
Hem kabulünde ekseriyet var, hem de reddinde ek
seriyet var. Bu çok şayanı hayret oldu. Sait Bey ri
ca ederim, söyleyiniz. (Olamaz sadalar.) Birincide 
aksi reye konmayıpta ekseriyet var denseydi ekseri
yet vardı ve kabul edilirdi. Fakat ikincide, aksinde 
yine ekseriyet vardı. Takrir kâfi derecede herkesçe 
anlaşılıp rey istimal edilmedi. Zannederim Sait Bey 
de aynı kanaattadır. Bendeniz bunu arz edecektim. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarsahip) — 
Efendim; bendeniz bir noktayı anlamak isterim : Pa
şa Hazretleri zabıtların tabedilmemesini söylediler. Za
bıtlar cemi olarak geçti. Hatırı âlinizdedir ki geçen 
gün bir karar verdik, Meclisin zabıtlarının tamim ve 
neşri hakkında. Şimdi yalnız bu, bir kaç zapta mı 
münhasırdır, yoksa umumi mi? Bunun tasrih edil
mesi lâzımdır. (Hayır buna aittir sadaları.) 

LÜTFİ BEY (Malatya) — Efendim; zabıtların 
neşredilmek meselesi müzakeratın safahatı umumiye-
sinden en mühim kısmı Hâkimiyeti Milliye gazetesiy
le neşredilmiştir. Bu, nim resmi bir gazete ile neşredil
miş olduğu halde, şimdi bunun neşrini arzu etmiyo
ruz. Şimdi bunun ademi neşrini talep etmek ve ev
velce de aleni celsede müzakeresini istemek bir tena-
kuztur. 

REİS — Efendim; yalnız usulü müzakere hak
kında söyleyiniz. 

LÜTFİ BEY (Malatya) — Peki efendim. Şimdi 
bunun aleni celsede müzakeresine geçilmesi, Hariciye 
Vekili aleni celsede müzakeresinde mahzur yoktur, 
dedi. Şimdi bu mahzur yoktur, sözü milletin en mü
him serairinin meydana çıkmasına sebep olmuş. Bun
dan dolayı bir itimat ademi itimat meselesi tevellüt 
etti. Bu, reye vazediliyor ve bu reye vazında tavaz
zuh etmemiştir. Bunun kabul, ademi kabul ciheti 
malum olmak üzere tayini esami ile reye vazını teklif 
ediyorum. 

REİS — Usulü müzakere hakkında söz isteyen ar
kadaşların hepsine söz verdim. Artık söz isteyen kal
mamıştır zannederim. Heyeti Âliyenizin zannediyo
rum daha fazla usulü müzakere hakkında noktai 
nazarı mevcut değil ve hem de söz isteyen yok. 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Söz istedim. 
REİS — Rica ederim, siz esas hakkında söz iste

diniz. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — Efen
dim; Hakkı Hami Beyin makamı Riyasete karşı va
ki olan itirazatı üzerine Hasan Bey indiler. Bura
dan cevap veriyorlardı ki bununla bir mesele hadis 
oluyor. O da, aksini reye koymak koymamak mese
lesi... Hakkı Hami Bey diyorlar ki aksini reye koy
manın nizamnamede yeri olmadığı için bu, hilafı ha
kikat olarak yapılmıştır, diyorlardı. Halbuki bu, 
Meclisin lehindedir. Onun için Nizamnamei Dahili
nin tadili hakkında takrirler verilmiş, encümene gitmiş, 
orada onlar kalmıştır. Çünkü bir şeyin takarrür etme
si, o şeyin zıddiyle kaimdir. Ara yerde müstenkifler 
vardır. Belli olmaz. Mutlaka aksi reye konmalıdır 
ki ekseriyet tezahür etsin. Akalliyet ve ekseriyet nis-
bidir. Yekdiğerine nisbetle tavazzuh eder. Nizamna
mei Dahilide mevcut olmayarak Riyaset bunu kor-
sa, bu Meclisin lehinde olur. Binaenaleyh bu, Mec
lisin aleyhinde değil lehindedir. Yani bundan dolayı 
bunu mevzubahis etmekliğim bilâhara Makamı Riya
set ihtimal ki itiraz vaki oldu diyerek bir daha ak
sini reye koymaz. Bu hem Nizamnamei Dahiliyi ta
dil etmek üzere encümene gitmiş bir meseledir. Bi
naenaleyh bu itirazla bunun reddedilmemesini ve dai
ma bu kaideyi istilzam etmelerini temenni ediyo
rum. Bendeniz. (Gürültüler.) 

REİS — Müsaade buyurun efendim, muhavere 
mahalli değil burası. 

TAHSİN BEY (Aydın) — Reyi işari ile reye va
zında şüphe hâsıl olunca tayin esami ile reye kon
ması Meclisimizce bin defa itiyat edilmiş bir mese
ledir. Makamı Riyaset de zaten tayin esami ile re
ye koymaya karar vermiştir. 

REİS — Efendim; müzakerenin kifayetine dair 
Yozgat Mebusu Süleyman Sırrı Beyle Malatya Me
busu Feyzi Efendinin takrirleri var. Müzakerenin 
kifayetini kabul edenler lütfen el kaldırsın.. İttifak ile 
kabul edildi efendim. 

Mesele Heyeti Vekile Reisi Paşa Hazretlerinin 
malum olan hafi veT alenî celselerde, Yusuf Kemal 
Beyin seyahatine ait olan müzakerat zabıt cerideleri
nin tehirini talep etmek yolunda başlamıştır. Bu hu
susta Heyeti Âliyenizce kabul edilmiştir. Bu mevzuu-
bahis değildir. 

Şimdi Hariciye Vekiline ademi itimat edilmesine 
dair verilen takririn müzakeresine geçilip geçilme
mesi hususudur ve cereyan eden müzakere neticesinde 
tayini esamî ile reye x vaz'ı kabul edilmiş midir, değil 
midir? Bu vardır efendim. Uzun müzakere oldu, leh 
ve aleyhte söylenrdi. Hâsıl olan kanaat, tayini esamî 
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ile bu hususun müzakere edilip edilmemesinin tayini 1 
lâzım gelir. Yani müzakere edilsin mi edilmesin mi 
meselesi tayini esamî i e reye vazolunacaktır. Bu hu
susta müzakereyi kabul buyuran zevat beyaz vara
ka, müzakereyi kabul buyurmayan zevat, kırmızı va
raka verecekler. Anlaşıldı mı efendim. Yanlışlık ol
masın. (Anlaşıldı sesleri) 

(Ârâ toplandı.) 
REİS — Efendim ârâ tadat edilecektir. Rey ver-

miyen zevat varsa lütfen versinler... 

Efendim ârânın neticesini tebliğ edeceğim. Lüt
fen yerlerinizi ve hem de sükûneti muhafaza buyu- I 
run. Efendim reye iştirak eden zevatın adedi 187, mev
zubahis olan takririn müzakeresini kabul edenlerin 
adedi 49, arzu etmeyen zevatın adedi de 131, 7 de I 
müstenkif vardır. Şu halde efendim, müzakerenin de
vamı kabul olunmadı. I 

OPERATÖR EMİN BEY (Bursa) — Reisi taraf- | 
girlikle itham eden arkadaşlara Allah insaf versin. 

REİS — Efendim; kapıları kapatınız, müzakere 
mahrem devam ediyor. 

Paşa Hazretleri, arzuyu âliniz üzere zabıtların tabı 
ve neşrinin tehiri kabul edilmiştir. Başka Heyete söy-
liyeceğiniz söz var mıdır? 

Teklifler 
/. — Mersin Mebusu Saîâhaddin Bey ve rüfeka-

sımn; beni bahri, havaî sunufu muhtelifti askeriye 
mensubin, memurin ve zabitana elbise ve teçhizat 
bedeli itasına dair teklifi. I 

REİS — Teklif hakkında söz Kâzım Paşa Haz
retlerinin. Buyurun efendim. I 

KÂZIM PAŞA (Müdafaai Milliye Vekili) (Kare
si) — Efendim, zabitanın bu tenkihat dolayısryle aza- I 
lan maaşları bittabi sefaletlerini mucip olacak bir I 
derecededir, bilhassa küçük zabitanın. Bunu bir dere
ceye kadar telâfi etmek üzere bazı arkadaşlarımız I 
bir kaç takrir vermişler. Bu takrirlerin celsei hafiye- I 
de hemen şimdi müzakeresiyle bir karar verilmesini j 
teklif ediyorum. (Muvafık sadaları) i 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — O zaman 
feryat ediyordum da işitilmiyordu. 

REİS — Müdafaai Milliye Vekili Paşa Hazretle
ri, bu takrirlerin hafi celsede müzakeresini mi arzu i 
ediyorsunuz efendim? 

KÂZIM PAŞA (Devamla) — Evet, hafi celsede 
efendim. 1 

REİS — Efendim Müdafaai Milliye Vekili Paşa 
Hazretleri bir kaç takrirden bahis buyurdular. Hal
buki Makamı Riyasete verilen takrir yalnız Mersin ı 

j Mebusu Salâhattin, Sivas Mebusu Vasıf, Saruhan Me-
I busu Reşat Beylerin... Yalnız bir takrir efendim. 

Başka takrir yoktur. Bir takrir daha şimdi geldi efen
dim. Salâhattin Beyin takriri okunacaktır. 

Riyaseti Celrleye 
Müdafaai Milliye bütçesinin maaşat faslına müte

dair kavanini cedide ile bir hayli tasarrufat temin 
edilmiş olmakla beraber zabıtanın ilbas ve teçhizi 
hususunda muhassesatı mütebakiyelerinin ademi kifa-
yesi ihtimaline ve icabına karşı bir muaveneti lâzi-
mei mahsusa olmak üzere zabitan ve memurin ve 
mensubîni askeriyeye verilen elbise bedeline mukabil 
ve takriben rayice muadil bir meblâğın senede bir 
defa toptan veya maaşlar meyanında mukassatan ita-

• sı hususunun emri kabulüne dair berveçhi zir ma<d-
dei kanuniyenin tetkik ve kabulünü teklif eyleriz. 

1 3 . 3 . 1338 
j Mersin Sivas 

Salâhattin Vasıf 
Trabzon Saruhan 

Hasan Hüsnü Reşat 

1. — Berrî, bahrî, havaî sunufu muhtelifei aske
riye mensubîn, memurin ve zabitanından kıdemli yüz-

I 'başı rütbesine (dahil) ve muadillerine senede bir defa 
olmak ve defaten veyahut maaşat ile birlikte taksiti 

I şehri suretiyle verilmek üzere melbusat faslından se-
nevî 48 lira elbise ve teçhizat bedeli ita edilir. 

I 2. — İşbu kanun 1 mart 1338 senesinden itiba
ren msriyülicradır. 

3. — Bu kanunun icrasına Maliye ve Müdafaai 
Milliye Vekilleri memurdur. 

j (Diyarbekir Mebusu Kadri Bey ve rüfekasınm tak-
I riri okundu.) 

REİS — Efendim; bu babda İstanbul Mebusu 
J Numan Efendinin de bir takriri var, onu da okuya-
I lım da ondan sonra söz is'tiyenlere söz vereyim. 

I Riyaseti Celileye 
I Salâhattin Beyin ve rüfekasınm takririnin bilâmü-

nakaşa kabulünü teklif ederim. 
îstan'bul 

Numan 
SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Efendim; He

yeti Âliyelerinin geçen celselerde kabul buyurduğu 
maaşat faslına ait kavanîn ile, bütçede teşkilâtın ta
mamına tevafuk eden maaşat yekûnu 23 milyon lira
ya baliğ oluyor. Fakat muhayyel ve mutasavver... 
Bittabi onu dokuz milyon ve hatta bizim tenkitlimizle 

ı 8 600 000 liraya indirmiştir. Binaenaleyh yapılan bu 
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tenzilât, gayrî mevcudun tenzili ve saniyen mevcu
dun makul bir nispette ve idare kabul eder bir şekil
de mazfbuten temini için hâsıl olmuş bir menfaattir. 
Bu hududun bir hududu makule olduğuna kanaatimiz 
oldukça ve tamamen vardır. Bununla beraber veril
miş olan maaşat zabitanın kifafı nefsine kifayet ede-
miyecek bir raddededir. Diğer taraftan mesele yalnız 
bu değildir. Teçhizat ve- melbusat gibi hususatta, za
bitanın bu ihtiyaçlarını temin edebilmeleri için mü
himce bir para artırmalarına imkân yoktur. Binaen
aleyh eskiden beri olduğu gibi ordumuzda küçük za-
bitana - yani ümera hariç - verilmekte olan elbise be
delinin mukabili olmak üzere bir miktar muayyen 
paranın zabıtana verilmesini ve kabulünü arz ve tek
lif ediyoruz. Bir zabitin kış veya yaz, kırda veya sah
rada sarf ve istihlâk edeceği melbusat ve teçhizatın 
bedelini bir kere düşününüz. Zabitan için bunun kar
şılığı yoktur, bütçenizde... ve maaşattan da yüzde yir
mi kesildiğine nazaran - umum meyanında - artık 
hiç bir şeyi idare edemiyecek bir dereceye gelmişler
dir. Bendeniz bu teçhizat bedeline mukabil olmak 
üzere - eskiden ordumuzda mevcut olan elbise teçhi
zatı masrafının küçük rütbeli zabıtana binbaşı hariç -
krdernli yüzbaşıya kadar, kıdemli yüzbaşı dahil, me
murini askeriye ve mensubîn de dahil olmak üzere -
verilmesini arz ve teklif ediyorum. Bunun baliğ ola
cağı miktar 280 ile 300 bin lirayı aşmıyacaktır ve hiç 
olmazsa yüzde yirmilerin kat'ından hasıl olan fark 
katiyen duyülmıyacaktır. 

Orduya toptan bir para verilecek olursa işlerine 
yarayabilir bir para olacaktır. Halbuki bu parayı ka
bul buyurmayarak zabitanın maaşatına zam edilirse 
bu doğru değildir. Fakat her hangi bir şehri mikyas 
addederek memleketin her tarafına sınırdan tutarak 
aşağıya kadar teşmil etmek israf atı müeddi olur ve 
binaenaleyh bir nefer tayin bedeli diye bütçeye 720 
bin lırahk bir zammı mucip olacaktır. Halbuki bu 
parayı kabul buyurmayarak zabitanın maaşatına zam 
edilirse bu doğru değildir. Fakat her hangi bir şehrî 
mikyas addederek memleketin her tarafına sınırdan 
tutarak aşağıya kadar teşmil etmek israfatı müeddi 
olur ve binaenaleyh bir nefer tayin bedeli diye büt
çeye 720 bin liralık bir zammı mucip olacaktır. Hal
buki bu teklif 280 ile 300 bin lira arasında ve ordu 
zabitanını memnun edebilecek bir bir meblâğdır ve 
makuldür efendiler. 

Saniyen yüzde yirmi tahsisatın katı keyfiyeti de, 
küçük rütbeli zabitan için belli olmıyacaktır. Yalnız 
büyük rütbelerde mahsus olacaktır. Binaenaleyh umu-
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mî fedakârlıklar için, ön saflarda bulunan küçük za
bitanın ikdannı temin hususunda arzuyu âlilerini en 
güzel temin edecek bir şekildir. İzhar olunan arzu
ları düşünerek en faideli ve Muvazeneli Maliye En
cümeniniz için de en az bar olabilen, tekâlifi saire ile 
en az kabili telâfi olan bu teklifi Heyeti Cefilenize 
teklif ediyoruz. Kabulünü rica ederiz. (Kabul sesleri) 
Diyarıbekir Mebusu Hacı Şükrü Bey, İstanbul Me
busu Riza Bey ve Karahisar Mebusu Ali Bey tara
fından verilmiş bir takrir vardır. (Yok sesleri) O hal
de söz sahipleri vardır. 

ALİ RİZA BEY (İstanbul) — Tayinat hakkında 
arz edeceğim. 

REİS — Ali Rıza Bey buyurun. 

ALİ RIZA BEY (İstanbul) — Salâhattin Beyefen
dinin teklifafiyle bizim teklifatımız arasında şu kadar 
fark var ki tayinat bedeli memleketin aksamı muhte-
'hfesinde dört lira ile altı lira arasında tefavüt ediyor. 
Bu itibarla bir zabitan elbise bedeli olarak mahiye beş 
lira kabul edecek olursak arada büyük bir fark yok
tur. Yanı bir tevazün temin edilebilir. Yalnız bunla
rın binbaşıya kadar olan rütbeye hasredilmesi, binba
şıdan yukarı olan ümeranın mağduriyetini mucip ola
cağından - çünkü aynı tenkihata onlar da tabi olacak
tır - (Hiç olmaz sesleri) Müsaade buyurunuz efen
dim, rütbesi büyüdükçe masrafları çoğalır. Bunların 
hepsi aileye karışmıştır. Diğerleri genç zabitandır. Bu 
cihetin nazarı dikkate alınmasını bendeniz teklif edi
yorum ; 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Efendiler, 
geçenlerde Fevzi Paşa Hazretleri bize söz söylerken 
şuurî muslim bir vaziyet almışlardı. Ben de burada 
söze başlarken kalbim meyus, mükedder idi. ümitsiz
lik doğdu. O sırada dışarıda AHahüekber, Allahüek-
ber diye bir ezan sesi ruhumda cidden tesir yaptı. 
Bugün de bu veçheye bakınca yine Allahüekber Al-
lahüekber diyecektim. Çünkü bütçemizi bir gaye için 
çiziyoruz, o da düşmanı atmak meselesidir. Bir ta
kım alaim de görüyoruz ki inşallah çektiğimiz âlâm, 
azap artık sona gelmiştir. Düşman tarafında bir takım 
karışıklıklar var ve diğer taraftan da biz -daha haki
kati anlayarak haricî rüzgârları ref edecek kadar her 
şeye malikiz ve milletimiz buna karşı pek müttehit
tir. Bütün milet namına söylüyorum. Sonra düşmana 
karşı umumî bir fedakârlık da var. Bunlar bir gaye
dir efendiler. O da düşmanı hudut haricine atmak 
için. Bugün harp içinde bulunuyoruz. Vakıa bütçe
mize bakar ve hesap yaparsak gayri şuurî başladı. 
Fakat Allah böyle sonunu iyi yaptı. Bütçemize bak-
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tığım zaman azamî elimize geçecek para '20 - 25 
milyondur. Bütçede 90 milyon. Biz buna can ve gö
nülden, can ve gönülden askerimiz, mebusumuz hepi
miz çalışaraik düşmanı, iki üç ay azmedip bir an ev
vel atmamız lâzımdır. Zannederim ki onun da arife
sindeyiz. Düşman gelmezse bile bizim bu vaziyeti 
ihdas etmemiz yani onu atmak kabildir efendiler. 
Allah bize bu fırsatı verecektir efendiler. (İnşaallah 
sesleri) O kabiliyetten birisi de efendiler, neferi sevk 
eden zabitlerdir,, neferlerimiz de mağdurdur. Nefer
lerimizin de bir şey istediği yoktur. Bir gün evvel bi
tirmek ve karnını doyurmak. Lehülhamd Harbi Umu
mîde o neferler otuz gram pastırma ile altmış gram 
buğdayı cephede yedi, ben de yedim. Altmış gram 
bulgur, seksen gram da ekmek altr ay yedik ve vücu
dumuzu erittik. Üç defa yemek veriyor, millet bu 
fedakârlığı yapıyor. Meclis de bile bile bunun çık
maz olduğunu biliyor. Dediğim gibi Allah üekber, 
Allahüekber; hiç başka çare yok. İstikraz yapamayız, 
milletin mukavemeti azalmış. Bunun için ne diyece
ğiz biz efendiler. Evet bu hesap gayri şuurîdir. Müd
deti muvakkate için bu şuurdan tecerrüt edilecektir 
efendiler. Ta ki gayemize y^klaşmışızdır. Bir an ev
vel bu harpten kurtulmak için hepimize yeniden ha
zırlanmak lâzım. Sonra zabıtana ben bugün öldürül
mek için gönderiliyorum, yarın ne yapılacak telâkki
sini vermek de doğru değildir. Felekzede olmuş, İn
giliz'ler içerisinden gelmiş ve gözleri kör edilmiş olan
ları muhafaza etmek ve aramak vecibemizdir. Bun
lara büyük bir ümit vermek lâzımdır. 

Efendiler görüyoruz ki dünya, süngü üzerinde du
ruyor. Ne vakit olsa süngü bize lâzımdır ve o idare 
edecektir. Binaenaleyh bugün iki üç ay için fevkalâ
de tedabir ittihazına mecburuz. Sonra kuvvet azalıp, 
paramız çoğalınca yine onlara bir şeyler yaparız. Fa
kat bugün için; bu işi üç ayda bitireceğiz müttehi-
den... Bunu göze alalım. Zaten bunu göze almazsak 
başka bir şey yoktur; hesap meydandadır. Bugün on
ların ümidini artıracaik bir kat elbise bedeli veriniz, 
imkân olmadığı zamanlar veremiyoruz zaten. Oğlum 
veremedik, ne yapalım deyince o bağışlar efendiler. 
Mademki kandırıyoruz, geçen seneden de her bir za
bitin beş aylığı var, üzerine bir daha koy efendim. 
Allah biri muzaffer ettikten sonra onların hepsini 
faizliyle veririz inşallah, (İnşalah sadaları) inşallah biz 
gidelim Edirne hudutlarına; o zaman onların her is
tediklerini veririz. (İnşallah sadaları) Bugün için bu 
teklif bir vaattir. Bu vaadi müttefikan kabul ederek 
Allah'ın inayetiyle zafere doğru bir an evvel yetiş

mek hususunu can ve gönülden isteyip koşmalıyız. • 
Başlka bir şey yok. (Bravo sadaları) 

REİS — Usulü müzakere hakkında söz istemişti
niz, buyurun Sırrı Bey. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Usulü müza
kere hakkında buradan arz edeceğim. Efendim ben
deniz geçen gün zabıtanın maaşatı hakkındaki mü
zakerenin bile günah olduğunu - cebri nefsedemîye-
rek - söylemiştim. Sıram geldiği vakit ona dair ma
ruzatımı arz ederim. Yalnız bu teklif tezyidi varidatı 
mutazammın bir tekliftir. Müvazenei Maliye Encü
meninin de mütalâası alınmak lâzımdır. (Alınmıştır 
sesleri) 

EMİN BEY (Bursa) — Alınmıştır, encümen reisi
nin de teklifte imzası var. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Ben Ni-
zamnamei Dahilîden bahsediyorum. 

HAKKI HAMİ BEY (Sinop) — Giriştiğimiz mü
cadeleyi bize kazandıracak, bilâ şek ve şüphe küçük 
zabitanın fedakârlığıdır ve her bir fedakârlık muka
bilinde her kesin de bir şey istemeye hakkı vardır. 
Binaenaleyh bu takriri bendeniz belki nakıs görüyo
rum. Fakat bu bapta dört gün evvel kalbui edilen 
bîr kanununun henüz mürekkebi kuramamış olduğu 
halde ona bazı mevaddm tezyifine dair böyle bir 
tekHfin tekrar gelmesini icabettirecek halin, bir daha 
tekerrür etmek üzere olduğunu görüyorum. Korkarım 
ki bu teklifi kabul edeceğiz, encümene gıidecek ve 
arkasından bir teklif daha gelecek. Onun için her za
manki is#rfıamatımızı bendeniz tekiden ediyorum 
ki - bittabi arkadaşlarımızın da kanaati bu merkezde
dir - eğer nizamnameye riayet etmiş olsaydık ve müs
taceliyet kararlarını nizamnamenin sarahatime muga
yir olarak kabul etmemiş buiunsaydık, bugün belki 
bunlara dair kanunlar berayı müzakere Meolfise gele
cek, müzakere edilecek ve tadil olunacaktı ve encü
men de böyle yapmıyacaktı. Hissiyat üzerindeki hare
kât neflices'inde çıkan bu gî'bi kanunların maatteessüf 
'ihtiyaca gayri kâfi olduğu ve memlekete fenalık 
yaptığını görüyoruz. Tekrar ediyorum; Meclisti ÂE-
den - bilmiyorum her ne sebep taıh-tında oluyorsa -
çıkan kanunlar, kavanin'in usul ve kavatidine muhalif 
olarak bir gürültü ile çekiyor, mugayir olanak bir 
gürültü ile çıkıyor ve derhal nakıs kalıyor. Onun için 
ibenderiiz diyorum ki küçük rütibeîi za'bitana bür takım 
elbise veyahut elbise bedeli vermekle onun ibMyacnu 
temıin edemeyiz. Dediler ki efendim kîfafı nefsedecek 
kadar bir para verdik, ihtfiyacını temin etüilk ve elbi
se de vereceğiz. Sorarım Heyeti Cefiienize; bu kanun 

— 55 — 



t : 7 13 . 3 . 1338 C : 3 

mucibince bir mülâzimin alacağı 26, - 27 banknot I 
ediyor; bir mülâzimi evvelin de alacağı 35 banknot, I 
bir yüzbaşının da alacağı 45 'tir. Şimdi düşünün bu- I 
gün 27 - 30 banknot maaş alan bir zat ailesini bu ma- I 
aşla yalnız bir evde ikamet ettirebilir mi? Ve ailesinin I 
iaşesini, onun yalnız ekmeğini temin edebilir mi? Bir I 
lostracının 60 - 70 liraya çalıştığını gören bu münev- I 
ver efendi ailesini dışarıda aç, sefil vaziyette hayatta I 
iken görürse öldükten sonra ona para verilmiyeceğini I 
düşünmez mi? Ona göre ihtiyaCkârlıkta bulunmaz mı? I 
Efendiler!.. Dünyada hiç kimse yok ki ben bugün I 
hamiyetten bir fedakârlık yaparım fakat şu kadar I 
ki menafii umumiye namına bir fedakârlık yaparım. I 
Fakat düşünürüm, benim yaptığım bu fedakârlık sa- I 
yesinde ve bu memlekete ben hizmet ettiğim zaman, I 
benim evlât ve ahfadım güzel bir gün görecektir. Be- I 
nim yaptığım fedakârlığın mükâfatını evlâdım göre- I 
çektir, derim. Ben sağlığımda ailemin perişanlığını I 
görürsem nasıl hamiyet olur, buna hamiyet denmez. I 
İtiraf etmek lâzım bu, böyledir. Bunun hilafını her I 
kim söylerse bendeniz sıhhaıtına inanmam, bu, hama* I 
kat olur. Onun için rica ederim, bu, Müvazenei I 
Maliye Encümenine gidecektir. Yalnız elbise bedeli 
vermekle bir Müşirden tutunuz bir zabit vekiline 
kadar yüzde yirmi kestik. Şu suretle yapılan bir nis- I 
petsizliğe karşı, şu veçhile yapılacak olan bir zamla I 
zahittin bir elbiselik parasını temin edeceğiz, edeme- I 
diğine nazaran her halde bunların mufoassasatını dü- I 
şünmeye mecburuz. Eğer düşünmez isek emin olunuz I 
ki iki ay sonra bir sızıltı olacak. Efendim; ben ge- I 
ride ailemin ev kirasını vermedim, ve yiyecek bula- I 
madı, bilmem ne oldu diye göreceksiinıiz ki bu fer- I 
yat gelince Heyeti Âliyeniz yeni bir kanun karşısın- I 
da bulunacaktır. Onun için berideniz yüzbaşı rütbe- I 
si dahil olduğu halde zabit vekili, mülâzimıi sani, mü- I 
lâzimi evvel, yüzbaşı, kıdemli yüzbaşı - ki pek fark- I 
sızdır - onun maaşı ve hatta mümkünse muhit dahi I 
aranmaksızın binbaşılara kadar bugün Heyeti Celiile- I 
riize sorarım; bir binbaşı Ankara'da aldığı tahsâsatla I 
geçinebilir mi? Bir binbaşının aldığı azamî elli altmış I 
uradır. Bu para ile binbaşı kendi nefsini idare ede-̂  I 
miyor. Rica edenim bugün bunu nazarı dikkate alınız. I 
Bir adam açlığa mahkûm oldu mu pekâlâ bilir ki ş'e- I 
riatte ölmemek için hırsızlık etmek mubah olur. (Na- I 
•sihaî sesleri.) I 

HASAN BEY (Maliye Vekili) (Trabzon) — Bun
lar nasihat oluyor. I 

HAKKI HAM t BEY (Devamla) — Nasihat değil 
efendim. Dört gün sonra böyle bir kanun daha ge- I 
lecek. Gelmemesi için bunun nazarı dikkate alınarak | 
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bir kanun teklif edilmesini ve bir ay sonra teikrar He
yeti Vekilenin veyahut rüfekayı kiramdan beş on 
arkadaşın ikide bir kanun bozmamasını rica ederim. 
Benim temennim bundan ibarettir. 

ALÎ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Efendim, müsa-
denizle söze başlıyacağım efendim. 

HASAN BEY (Maliye Vekili) ( Trabzon) — Na-
sfihata ihtiyacımız yok, vermesin. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Vakitsiz kifayet 
takrirleri verilmese, her hailde senin de takrirde im
zan varsa, nasihaita ihtiyacın olduğu anlaşılıyor. Ben 
umuma söylüyorum. Şimdi efendim, meselenin haki
katini görelim. Bu sene bilhassa bütçemizde tasarruf 
yapmak maksadiyle bilhassa bütçemizin mühim bir 
kısmını teşkil eden Müdafaai Milliye bütçesinde de 
tetkikat yapmak üzere Meclisi Âliniz bir encümeni 
mahsus teşkil etmişti. Bu encümeni mahsus lâzım ge
len bir şekilde bir maaş kadrosu getirdi. Fakat o za
man efendiler, encümeni mahsus inkâr edöbühir mii ki 
o vakit maaşattan yüzde yirmi tenkihat icra edilmi
yordu. Binaenaleyh encümeni mahsusun yapmış ol
duğu maaş cetveli yüzde yirmi tenkihat yapmadan 
evveline aitti. Yani encümeni mahsus zabıtanın bun
dan evvelki maaşla geçinebileceğine kani idi. Fakat 
biz burada ne yaptık, bilâhire geldik burada yüzde 
yirmi tenkihat icra ettik. Ondan sonra zabıtanın ma
aşı kifafı nefse kâfidir diyorlar. Hatta kifafı nefs 
edemi! yecek bir dereceye inmiştin Bazı yerlerde me
selâ bunun fiilî ispatı da güya bunu tehvfin edter bir 
şekilde buraya bir takrir verilmesidir, Şimdli efendi
ler, takriri nazarı ilJilbare alalım. Ben emün'im kli Hü
kümet tarafından verilen paraların hepsinden yüzde 
on beş, yüzde yirmi bir şey kesiliyor. Binaenaleyh 
mahiye bu itibarla .verilen para üç, üçbuçuk liradan! 
ibaret kalaca'ktır. Rica edenim üçbuçuk: veya dört 
liranın hayatı maişet üzerinde ne tesiri olabilir? Ar
kadaşlar. Eğer Müvazenei Maliye Encümeni bu tak
riri imza eden arkadaşlarımız, yapılan ve evvelce ka
bul edilen kanun mucibince zalbitana verilecek: maaşa-
tm kifafı nefse kâfi olmadığını bilerekten bu teklifi 
yapıyorlarsa yanlış bir hareket yapıyorlar. Çünkü ma
hiye dört lira bir zammın hiç bir tesiri yoktur. Sonra 
geçen gün yine arz etmiş idik, müsaade buyurun efen
dim, nereden vereceğiz deniliyor? Bütün bu teşkilâ
tın gayesi bu orduya istinat ediyor. O orduyu besle
meye mecburuz, icabederse bir çok devaiinin fuzulî teş--
küâtını lağvedebiliriz. (Bravo sesleri.) Yine müsaade 
buyurun. Fakat efendiler, rica ederim size sorarım; 
hepimi? biliyoruz ki vaziyeti harbiye bugün had bir 
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aevreye gelmiştir. İhtimal ki on gün sonra fiilî bir I 
harbe gireceğiz. Fiilî bir harbe girecek zabütanm ef- I 
kâr ve hissiyatını, buhrain içlinde, düşünmek mecburi- I 
yotinde bırakacağız. Bu vatanı her kes sever, vatan- I 
la alâkam benlim ailem iledir. Ailem süründükten I 
sonra bana o toprağın ne lüzumu var? Müsaade bu- I 
yurun, rica ederim. (Şiddetli gürültüler.) Efendiler, I 
insanı vatanına rapteden bir takım revabıt vaTdu*. Bu I 
revabıtın en mühimmi de alile rabıtasıdır, başka bir I 
şey değildir. Burada tehlike göründüğü zaiman hepi
miz birden ailemizi şevkettik. Binaenaleyh bu,; bir his
si insanîdir. Bir dakika sonra yok olması ihtimali 
olan bir zabit ateşe atılırken gözü arkada kalmasın.. 
Efendiler, rica ederim, eğer taisarruf yapacaksak zabi-
tanın maaşatını bıralkın, 'iki ay sonra yapalım, üç ay 
sonra yapalım. Maaşatı bu şekle koyduktan sonra 
yine muntazam verebilecek miyiz? Hayır efendiler. I 
Onu hiç zannetmiyorum. Hüseyin Avni Beyin beyanı I 
veçhile yapacaktık. Hatta geçen sene de bunu yap
malı idik. Lâzım geldiği şekilde hazırlanıp ve her ke
şfin karnını doyurup... Fakat bu şekilde devam edece- I 
ğimsizi ben zannediyorum. Burada bir çok celsei-4 
'hafiyeler akdettik, variyeti maliyemizi Maliye Vekili 
ağzından işittik efendiler. O vaziyettin ıztırarı, ham- j 
dolsun, bizim kudretimiz bunu bitirmeye kâfidir. Fa- I 
kat bunu bir an evvel bitirmek lâzımdır. Fakat bu işi I 
bitirmek için, her kestin vazifesini hakkiiyle ifa ede
bilmesi için maddî, manevî menfaati ve kabiliyeti 
haiz olmalıdır. Bu kalbiMyette asıl orduyu sevk ede-
cek zabitanın emeli, düşüncesi muvaffakiyete ulaşmak j 
olmalıdır. Bir düşmanı yenmek, muzaffer olmak, ai- I 
leşimi ve sairesiini düşünmemekle olur. Bu itibarla 
bendeniz görüyorum ki zabitanın maaşatını bu şek- I 
le indirmekle rüfekayı kiram bilâhire bunun noksan 
olduğunu gördükleri için bir tamir yapıyorlar, bir 
adım atıyorlar. Rica ederim, bu tamiri bir az dişe 
dokunacak şekilde yapmalıdır efendiler. Benini ri
cam bundan ibarettir. Şimdi burada bir takrir var; I 
'deniliyor ki bütün erkân, ümera ve za'bitana bir ta
yın verilsin. Sonra diyorlar ki memleketi manaıtıkai 
taksim etmek zor bir meseledir. Neden zor bir mese
ledir? Binaenaleyh bu tayin zammı veyahut ilga edi
len yüzde yirminin tekrar verilmesi zannederim ki ka
bili haldir. Memleketin pek mahdut aksamında za
bıtan mütekasif bir haldedir. Mütekasif alan yerler
de ihtikâr mevcuttur, pahalılık mevcuttur. Kahtü ga- I 
lâ mevcuttur. Binaenaleyh Ankara, Samsun, ve saire 
gibi yerlere bu yüzde yirmiyi tekrar iade ederiz. 
Veyahut tayiin veririz. Veyahut başka.bir şekil veri- i 
fiz. (Aynı şey olamaz sesleri.) Efendim, aynı şey de- I 
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meyiniz. Bugün Samsun'da ekmek yirmi beş kuruş. 
Belki Çorum'da beş kuruştur. Belki Kayseri'de on ku
ruşa yiyorlar, insaf edin, eğer biz paramıza göre işi 
görecek isek bunu yapalım efendiler. Zonguldak bu
radan pahalı mıdır? 

FEYZÎ EFENDİ (Malatya) — Adana'ya da. 
ALÎ ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Adana buradan 

pahalı mıdır? Bu itibarla bu harbi, bu memteketi sevk 
ve idare eden heyetler, gerek zabit, gerek memur ol
sun. Binaenaleyh bu merkez de en pahalı bir yerdir. 
Bumların da mümkün mertebe ikdarı lâzımdır. Bun
ların da zayıflarının mümkün mertebe ikdar edilme
si lâzımdır. İlk teklifin kabul edilmesini ve biç olmaz
sa binbaşı da dahil olmak üzere diğer teSdlifin kalbul 
edilmesini teklif ediyorum. Mülâzimi saroi, mülâzimii 
evvel, yüzbaşı, kıdemli yüzbaşı, ve binbaşı da dahil 
olduğu halde şu nefer tayınının reye konularak kabul 
ediîmesiinii teklif ediyorum. 

REİS — Aynı zamanda bu bapta söz soyıemek 
için islimlerini kaydettiğim Süleyman Sırrı Bey, Vasıf 
Bey, Behçet Bey, sair rüfekâ vardır. Müzakerenin ki
fayetine dalir olan takrirleri okuyacağım. Ondan son
ra reyimize arz edeceğim. 

Riyaseti CelMeye 
Müzakere kâfidir. Kanunun heyetli umumiyesinıin 

kabulüyle alenî celsede merasimli lâzimesiniin icrasını 
*tek!!if eylerim. 

Trabzon 
Hüsrev 

Riyaseti Celfleye 
Müzakere kâfidir. Takririn Müvazenei Maüaye 

Encümenine havalesini teklif eylerim. 
Beyazıt 

Şevket 
Riyaseti Celileye 

Müzakere kâfidir. 
Malatya-Mebusu 

Feyz* 

REİS — Kifayet takrirlerini de okudum efendJim. 
Evvelemirde müzakerenin kâfi olup olmadığını reye 
koyacağım. Müzakereyi kâfi görenler ellerini kaldır
sın... Müzakere kâfi görüldü. 

Müzakere ekseriyetle kâfi görülmüştür. Salâhat-
tin Beyefendi ile rüfekâsının vermiş olduğu takrir 
Heyeti Âliyenize arzedifrriişti. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Efendim; 
bendeniz vatanını seven vatanınm selâmetini düşünen 
zabıtanın maaşiyle değil, inklisarı hatırlarım mucip 
olacak sözü ağzına alamaz demiştim. Ali Şükrü Bey 
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yanlış anladılar. Sonra maruzatım bu müzakerenin 
merasiimiiMn alenî celse olmasını teklif ederim, bu çok 
muvafıktır. 

YUSUF ZİYA BEY (Bitlis) — Bendenizin de tak-
rittm var efendim. 

REİS — Efendim, takrirleri ayrı okuyacağım efen
dim, 

REŞAT BEY (Saruhan) — Efendim, bendeniz ilk 
okunan takriri, yarti Salâhattin Beyin takririnin Ma
liye Encümenince kabul edildiğini arz etmek istemi-. 
yorum. Beyhude yere Encümene gönderilmesin. Ma
ruzatım budur, tevhide mahal yoktur. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Muvazenei 
Maliye Encümeni hatasını tashih ediyor, yaşasın. 

KÂZİM PAŞA (Müdafaaü Milliye Vekili) (Kare
si) — Efendim, bu meselenin müm'künse bugün bu
rada neüicelendirilmesi ve sonra arkadaşlarımın buyur
dukları gibi ondan sonra celsenin alenî bir surette 
devamını rica ediyorum. Alenî bir hale kalbinde 
müzakere eder ve ilân edersek münasip olacağını arz 
ediyorum. Muvazenei Maliye Encümeni de bendeni
zin noktai nazarımı kısmen kabul ettiler. Bazı arka
daşlar Encümenin teklifinin gayri kâfi olduğunu der-
meyan ettiler. Bunun ufak bir tadilâtla telâfisi müm
kündür. Meselâ hesaben kıdemli yüzbaşıya kadar olan
lara dörder yüz kuruş geliyor. Salâhattin Beyefen
dinin tekliflerinde diğer arkadaşlarımız bir tayın zam
mını esas ittihaz ediyorlar. Altı yüz kuruştur ve umu
ma şâmildir. Eğer bunun behrine seyyanen, çünkü 
binbaşı «!e yüzbaşı arasında maaş farkı da 7, 8 lira
dan fazla j-ir ş?y değildir. Maaş farkları tahsisatı fev
kalâdedir. Maaşatı asliyeden olduğu içtin ve maaşatı 
asliye de aslında az olduğu için bu fark haizi ehem-
m'yet değildir. Bu bazı yerlerde beşyüz, bazı yer
lerde yediyüze kadar çıkar. Tayın bedeli bu seyyanen 
ve umuma teşmili ile beş yüz kuruş ita olunmasını 
rica edenim. (Doğru sesleri.) Heyeti Umumiye kabul 
ederse derhal alenî müzakereye geçelim. (Muvafık 
sesleri.) 

REİS „— Efendim: rüfekanın ayrı bir meseleye 
dair takriri vardır. Tarkirlerin bazıları tadil mahi
yetindedir. Bu takrirleri Heyeti Aliyentize sıras'iyle 
arz edeceğiz, azarı dikkate alırsanız Salâhattin Bey 
ve rüfekasının teklifleriyle beraber bu tekliflerin En
cümene gitmesi lâzımdır, usulen... Eğer nazarı dikka
te almazsanız o zaman Salâhattin Bey ve rüfekası
nın teklifini reye koymak lâzımdır ki eğer o kabul 
edilirse bazı zevatın teklifleri veçhile celsei aleniyede 
merasimi mahsusatmı yaparız. Şu halde evvelemirde 

bazı tadilatı havi takrirler Heyeti Âföyeraze arz edile
cektir. Neticei kararınıza göre hareket ederiz. 

(istanbul Mebusu Ali Rıza Beyin takriri okundu.) 
(Bolu Mebusu Hilttri Beyin takriri okundu.) 
(Bolu Mebusu Cevat Beyle tzirrtir Mebusu Yunus 

Nadi Beyin takriri okundu.) 
(Bitlis Mebusu Yusuf Ziya Beyin takriri okundu.) 
(Trabzon Mebusu AH Şükrü Beyin takriri okun

du.) 
(Karabisarışarkî Mebusu Memduh Beyin takriri 

okundu.) 
REİS — Efendim, takrir okundu, mesmuu âliniz 

oldu. Eğer bunları nazarı dikkate alırsanız bunların 
Muvazenei Maliye Encümenine tevdii lâzımdır. Eğer 
nazarı dikkate almazsanız Salâhattin Beyin teklifini 
reye koyacağız. Evvelemirde bu takrirleri nazarı iti-
bare alarak heyeti umumiyesini Muvazenei Maliye 
Encümenine gönderilmesini kabul edenler lütfen el
lerini kaldırsın. Ekseriyet yoktur efendim, yani na
zarı dikkate alınmadı. 

YUNUS NADİ BEY (İzmir) — Heyeti umumi-
yesi birden reye konulmaz. Birer birer reye konma
sı lâzımdır. 

REİS — Heyeti umumiyesini reye koydum. Efen
dim, müsaade buyurunuz, esas teklif yani reye koy
duğum teklifin heyeti umumiyesini kabul ederseniz 
Encümene gidecektir. 

YUNUS NADİ BEY (İzmir) — İçinde nazarı iti-
bare alınacak teklifler var efendim. 

REİS — Çok muhalif teklifler vardır efendim, 
burada telif ve tesbiti imkânı yoktur. Teklifim an
laşılmadı mı efendim. (Anlaşıldı sesleri) Tekrar reyi
nize koyacağım. Efendim; takrirler nazarı dikkate 
alınırsa Muvazenei Maliye Encümenine sevk edile
cektir. Takrirleri nazarı dikkate alanlar lütfen elleri
ni kaldırsın. Efendim ekseriyet vardır. (Bu, doğru ol
madı sesleri) Müsaade buyurunuz efendim, anlaşıl
madı dendi ve Riyaset imate edildi. Reis izahın an
laşılmadığına kani oldu, tekrar reye koymak lüzumu
nu hissetti. Ve iki kâtip meyanında tetkik etti, teklif 
ekseriyetle kabul edildi. Bazı arkadaşlarımızın arzu
suna muhalif geldi ise bunu hazmetsinler. Ekseriyetin 
kanaatına ittiba etsinler. Şu halde bu takrirlerin he
yeti umumiyesi Muvazenei Maliye Encümenine sevk 
edilecek ve oradan gelecek hulâsaya göre müstaceli
yetle müzakeresi kabul olunursa yarınki ruznameye 
alınacaktır. 

KÂZİM PAŞA MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİ
Lİ (Karesi) — İki dakika evvel bendeniz bunun bu-
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/ada neticelendirilmesini arz etmiştim. Şimdi ise En
cümene havale olunuyor. Bu on, on beş gün sonra 
gelecektir. (Hayır yarın gelir sesleri) Yani bunun bu
rada halli mümkündür. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Zatı âlileri Mu
vazenei Maliye Encümeninin... Müttehit olursanız en
cümen de onu kabul edecektir ve mesele ondan iba
rettir. 

KÂziM PAŞA MÜDAFAA! MİLUYE VEKİU 
(Devamla) — Encümenin bunun beş lira olarak tes
pitini ve binbaşı da dahil olmak üzere... Yukarısı, 
aşağısı heyeti umumiyenin reyine kor ve ekseriyete 
bırakırım. Bunun burada halli mümkündür. 

REİS — Efendim, diğer bazı hususat vardır. Mah
rem, h afî celse mevzu bahis olacak, rica ede im sa
lonu terk etmeyin. 

KÂZIM PAŞA (Devamla) — Ondan sonra'Heye-. 
ti umumiyece binbaşı da kabul olunursa olunur, 
olunmazsa olunmaz. 

REtS — Efendim; Müdafaai Milliye Vekili müs
taceliyet teklif ediyor. Yarınki ruznameye idhalini 
teklif ediyor. Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... 
Kabul edildi efendim. 

Efendim, daha bazı hususat vardır. Mahrem, ha
fi celse mevzu bahis olacaktır. 

Azayı Kiranı Muamelâtı 
.. 1. — Mersin Mebusu Salâhaitin Beyin Hariciye 

Encümeninden istifası. 
Riyaseti Celi leye 

Heyeti Aliyeierine takririmle maruz kanaati âci-
zaneme mebni Hariciye Encümeninde ifayı hizmete 
imkân göremediğimden af fimi rica ederim. 

Mersin 
Salâhattin 

REİS — Hafi celsede kıraatini arzu buyuruyor
lar, arz ediyorum. (Esbabı nedir sesleri) 

Teklifler 
2. — 1338 senesi bütçesini hazırlamak üzere Mu-

vazenei Maliye Encümeni Müdirinin maaşının tezyi
di hakkında teklif. 

REİS — Mevzu üzerinde buyurunuz Reşat Bey. 
REŞAT BEY (Saruhan) — Efendim, Muvazenei 

Maliye Encümeniniz bütçelerin tanzimi hususunda 
çok müşkül mevkide kalmıştır. 1337 senesi bütçesini 
Heyeti Aliye 1338 senesi için müsvedde telâkki etmiş 
ve müsvedde diye karar ittihaz etmiştir. Aynı zaman
da Hükümetten de bütçeler gelmiştir. Bunların mec
muu 29'a baliğ oluyor. Hükümetin teklif ettiği büt
çelerde fasıl itibariyle ehemmiyetli tadilât vardır. 

I Bunun müzakeresine, fasıl, madde ve kadro tetkikatı-
I na göre tetkikata başlıyacak olur isek bütçe yoktur, 
I yine önümüzdeki şubata kalacaktır. Bazı yapılacak 
I tetk'ikat var. Muvazene Encümenindekir arkadaş/imı-
I an vaziyeti buna müsait değildir. İhtisası dahilinde 
I tetkikat ve tebligatta bulunmak; devairi aidesiyle te-
I maşta bulunmak lâzım geliyor. Bütçelerde pek bü-
I yük erkam bulunduğuna kani oluyoruz. 1336 - 1337 
I bütçelerinin yekûnu 150 milyon liraya baliğ oluyor-
I ken 1938 senesi bütçesine 66 milyon lira fâzla tah-
I sisat konulduğunu bugün son aldığımız tahakkuk he-
I saplarından anlıyoruz. Bundan kurtulmak için ve He-
I yeti Aliyeye mümkün olduğu kadar salim ve sahih 
I bir bütçe takdim edebilmek üzere her vekâletin ica-
I bederse idariye ve hasebiye dolayısiyle iptidai ve ih-
I zari tetkikat yapılacak birtakım mesail bulunduğuna 
I kaniiz. Bunu ehil bir müdire tevdi etmek istiyoruz. 
I Bunun için şehri 60 liradan ibaret bir tahsisat kabul 
I etmiştik. Divanı Riyasete arz ettik, Divanı Riyaset 
I de tasvip etmiştir. Eğer Heyeti Aliye de muvafakat 
I ve müsaade buyurursa bu kadroyu tatbik edeceğiz. 
I Eğer maddi misaller emrederseniz onları da arz ede-
I rim. İzahat isteniHyor mu? (Hayır sesleri) 

I Esasen Meclisin 1338 senesi bütçesi Muvazenei 
I Maliye Encümenince tetkik edilirken şehrî 60 lira ile 
I münhasıran Muvazenei Maliye Encümeninde çalış-
I mak ve bilhassa amali rakama taallûk eden ve deva-
I ırle temasa iktiza eden hususatı tetkik ile mükellef 
I olmak üzere iki kişinin lüzumuna kani olduk. Bunun 
I için 60 lira tahsisat istiyoruz. Divanı Riyaset de bu-
I nu tasvip etti. Heyeti Aliyenizin muvafakati olmadı-
I ğı için bunun kabulünü rica ediyoruz. Bir çok 'işleri-
I miz var.' 1338 bütçesinin vaziyeti itibariyle (Kabul, 
I kabul sesleri) Bunun için Muvazene Encümeninin 
I ruznamede bir mazbatası vardır. Müsaade buyurur-
I sanız onu okuyalım efendim. 

I REİS — Efendim, ruznamede ise şimdilik işte 
I Reşat Beyefendi malumatı lâzimeyi ifa buyurdular. 
I Hafi celsede-daha mevzubahis edecek evrak var. Bu 
I hususî malumatı aldınız, mahrem cihetleri arz etti 
t ve alenî celsede de mevzubahis olabilir. Sırası gelir, 
I zaten bütçe müzakeresi oluyor. Bunun için müzake-
I re yapılır. Yok, müzakereye lüzum gören zevat 
1 varsa (hayır sesleri) 
I REŞAT BEY (Devamla) — Efendim, icabederse 
I bendeniz hafî celsede arz ederim. 
I Mazbatalar 
I 1. — Eskişehir Mebusu Hüsrev Sami Bey hakkın-
I da Dördüncü şube mazbatası. 
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REİS — Efendim; Eskişehir Mebusu Hüsrev Sa
mi Bey hakkında dördüncü şubeden muhavvel mazba
ta vardır. Heyeti Âliyenize gelmiş. Tabiî bunu hafî 
celsede Heyeti Âliyenize arz etmek lâzımdır. Bundan 
sonra Hüsrev Sami Bey bugün Ankara'ya muvasalat 
etmiş ve Riyasete kendi noktai nazar ve müdafaatını 
ve bazı hususatı arz etmiş olmak için bir takriri var
dır. Bunlar sırasiyle okunacaktır. (Ekseriyet yok 
sesleri) Vardır, efendim, talep ederseniz yoklama 
yaprız. 

Riyaseti Celileye 
Bir müddetten beri gerek mensup olduğum İstik

lâl mahkemesi ve gerekse şahsım aleyhine vaki olan 
isnadatın sabık dördüncü şube tarafından tahkikatına 
devam olunarak neticede İsparta'da ziyaa uğratılan ko
yunlar hakkında tahkikatt mütemmime icracı için 
azayı heyetten Yozgat Mebusu Süleyman Sırrı ve 
Ayıntap Mebusu Ragıp Beylerin memur edildiklerini 
haber aldım. Ragıp Beyi tanımam. Fakat kendisine 
mücahedei milliyede bir refikim olmak sıfatıyle hür
met ve itimat ederim. Fakat Süleyman Sırrı Beye 
gelince : 

Atideki dört sebepten dolayı mumaileyhin bu tah
kikatta bitaraf olamıyacağı cihetle bir başka zat ile 
tebdilini teklif ederim. 

1. — Yozgat Mebusu Süleyman Sırrı Beyin Yoz
gat hadisei isyaniyesinde İstanbul Hükümeti tara
fından Hükümeti milliye aleyhine isdar edil
miş olan ve tarihin huzuru azametinde bir hacaileti 
şer'iye teşkil eden mahut fetvanın usat tarafından es
nayı kıraatında hazır bulunması ve tahrik edilen kuv
vet tedibiye kumandanlığı tarafından mumaileyh hak
kında tahkikat icra ve tecziyesi derdest iken mumai
leyhin sıfatı mebusiyetini vesile ittihaz ederek muci
bi tecziye bir hali olduğu takdirde mes'uliyeti Mec
lisi millîce takdir edileceğinden mumaileyhin hürriyet 
ve masuniyetini muhafaza ettiğim halde hakkında 
yapılan tahkikat ve muameleyi benden bilarek aley
hime ilânı husumet etmesi, 

2. İşbu husumetini icra için aleyhimde husule 
getirilen cereyanı mutantandan bilistifade güya Yoz
gat'a kuvvei tedibiye ile gittiğim esnada bazı sui ha-
üim vuku bulduğundan bahsile aleyhimdeki takrire 
vazı imza etmesi ve bu mesele hakkında yine aley
hinde ifayı şahadet etmesi: 

3. Kendi tarafından ihzar edilen ve şubeye ha
vale olunan bu meselenin tahkikatını yine kendisine 
tevdi ettirerek istediği şekilde tahkikatı idare etmesi, 

4. Şubede nisabı ekseriyet hâsıl olmadığı halde 
müdafaanamenin istimaına hacet bırakmadan Heye
ti Celileye şevkinde ısrar etmesi. 

İşte bu esbabı marazaya mebni gönderilecek he
yet meyanında mumaileyhin bulunması adaletin ta
hakkukunu işkâl edeceğinden başka bir zatın memur 
Duyurulmasını Heyeti CeÜlenin vicdanı adaletinden 
istirham eylerim. 

12 . 3 . 1338 
Eskişehir Mebusu 

Hüsrev Sami 
(Mazbatanın kıraatında Rauf Beyefendi Makamı 

Riyaseti terk ederek İkinci Reis Vekili Musa Kâzım 
Efendi Makamı Riyaseti işgal ettiler). 

REİS — Efendim; müsade buyurun efendim. Dör
düncü şubenin Yozgat'a ait bir raporu var, derdesti 
müzakeredir. Bir de Hüsrev Sami Beyin bir takriri 
var ki bu da Isparta'daki koyun meselesine aittir. 
Bunlar tefrik edilmiştir, ayrıca tetkik memuru gidi
yor. O tahkik memurunun şahsına itiraz ediyor. Bun
lardan bir de heyeti tahkikiye İsparta'ya gideceğin
den heyeti tahkikiye azasından birine itiraz var. Her 
ikisi de celsei hafiye de okunması lâzım gelen evrak
tır. Meseleyi halletmek için evvelâ mazbatayı oku
mak lâzımdır. Mazbata ise şubeden çtkmıştır. Der
desti müzakere olan mazbatanın kıraetini kabul eden
ler lütfen el kaldırsın. Efendim ekseriyette tereddüt 
ediyorum, mes'eleyi anlatamadık. 

ALİ SÜRURİ EFENDİ (Karahisarışarki) — Efen
dim usulü müza'kere hakkındadır maruzatım. Mazba
ta her halde okunmalıdır. Hangisinin takdim oluna
cağı sonra reye vazolunmalıdır. Bir fikir edinilmeli 
ki ona göre meseleyi halletmeli. 

Fezleke 
Yozgat'ta Çapan oğlu hadisei isyaniyesinde ku-

vayı milliye teşkiline memuren Heyeti Vekile kara-
riyle gönderilen Eskişehir Mebusu Hüsrev Sami Be
yin livayı mezkûre muvasalatında orada hiç bir iş 
görmeden ve teşkilât icrası yerine 800 kilo afyonla 
on sekiz araba halı, kilim ve seccade toplıyarak has
talığını bilvesile üç gün sonra avdet ettiğine ve ken
disine verilen harcirah nisbetinde iş görmek şöyle 
dursun magsup afyonla seccadeleri 18 000 liraya sat
tığının da şayi olduğuna ve bu hususta Yozgat Me
buslarının malumatlarına müracaat lâzım gelmekle 
beraber kendisine bizzat Yozgat mutasarrıfı sabıkı 
Şerif Beyin de şifahî beyanatta bulunduğuna dair 
Tokat Mebusu Mustafa Bey tarafından Makamı Ri
yasete takdim kılınıp Heyeti Celile karariyle berayı 
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tahkik tevdi ve havale buyurulmuş olan 25 kânunu 
sani 1337 tarihli takrirle Meclisi Âlide bu hususta ce
reyan eden müzakeratı havi zabıt cerideleri ve evra
kı müteferriai saire şubemizce biimütalaa tahkikatı 
lâzımei ibtidaiye icrasına mübaşeret odundu. Şöyle 
ki : 

Meselei mezkurenin bilmuhabere tahkik ve tami
ki bir emri düşv&r ve evrakı mevrudei mevcude mün-
derecatında dahi cürmün sübutuna delaili kâfiye mev
cut oımamakla keyfiyetin mahallinde tahkiki lüzu
mu zarurî görülmüş ve binaenaleyh o esnada Akdağ 
Madenininde müddeti mezuniyetinin hitamı dolayı-
siyie Yozgat tarikiyle avdet etmekte bulunan Yozgat 
Mebusu Rıza Efendi vasıtasiyle tahkikatı lâzıma ic
ra ettirilmiştir. Mumaileyh tarafında icra ve şubeye 
tevdi kılınan tahkikat evrakı mefadına nazaran hadi-
sei isyaniye esnasında (evrakı isticvabiye sahife bir) 
yağma ve gasp edilen emval ve eşya sahiplerinden 
ezcümle Yozgat'ın Rum mahallesinden Kuyumcu 
oğlu Yuvan'ın cebren mağzası açtırılarak dört yüz 
seksen kıy ye afyon, iki balya kösele, bir sandık şe
ker, otuz kıyye kahve, edli kıyye kalay, iki yüz adet 
tiftik çuvalı, beş balya manifatura, on beş parça ha
lı, kilim, edli adet asker kaputu ve Abdullah Efendi 
zade Osman Efendinin (evrakı isticvabiye sahife üç) 
dükkanının kepenkini kırarak eşyanın yağma edildiği 
/e Manacı zade Mehmet Ağanın dahi (evrakı istic
vabiye sahife dört). 

Kuvayı Milliyeden Kako Mehmet müfrezesinden 
bir kaç çetenin hanesine gelerek kendisini ödümle 
tehdit ve bir çok nükut, hulliyat ve eşya ile üç re's 
esbini gasbettikleri ifade ve iddia olunmuş ve şu su
retle memleket dahilinde gerek usata ait olup müsa
dere ve gerek ahalii masumeden mağsup eşyadan 
mumaileyh Husrev Beyin haili, kilim, kösele ve afyon 
yağını arabalara tahmrlen Ankara'ya azimet ettiği 
mahallinde maalkasem isticvap edilen şuhuttan Nizam 
zade Ali ve Şevket Efendilerle Isa Bey zade Derviş 
Beyin müşahedat ve diğerlerinin mesmuata müstenit 
şahadetlerinden anlaşılmış ve bir kısım şahitler de 
memlekette vukubulan itisafatı itirafla beraber mu
maileyh Husrev Beyin derecei alâkası hakkında ade
mi malumat beyan eylemişlerdir. Evrakı mezkurenin 
bir fıkrasında vakanın hudusunu müteakip mahalli 
mutasarrıflığınca bu bapta tahkikatı lâzıme icra ve 
evrakı tahkikiyenin mutasarrıflıktan Dahiliye Vekâ
letine icra kılınmış olduğunun zikredilmiş olmasına 
binaen evrakı mezkûre Vekâleti MüşarünHeyhadan 
celp ve münderecatı tetkik olunmuştur. 

işbu evrak dosyasında mevcut vesaikten polis 
merkez memuru Şevket ve eşraftan Tunuslu zade 
Asım Efendilerle diğer malumatlarına müracaat edil
miş olan zevatın ifadeleri tahkikatı vakıayı temamıy-
le teyit ve bir kat daha tevsik eylemiştir. Hakkında 
şubece tahkikat icrasına ibtidar edildiği esnada me-
zunen memleketine giden ve keyfiyetin bir kere ken
dilerinden istifsarı lâzımei tahkikattan olan mumai
leyh Husrev Beye 29 kânunuevvel 1337 ve 17 kânu
nu sanî 1338 tarihlerinde baposta tahriren tevcih ve 
tekit edilen suallere henüz cevap vürut etmemekle be
raber kendisinin lüzumu avdeti Makamı Riyasetten 
7 Şuıbat 1338 tarihisi telgrafla tebliğ edildiği halde 
el'an muvasalat etmediğinden isticvabına imkân bu
lunamamıştır. 

Meclisi Âlinin devrei sandyei içtimaiyesinin hita
mına bir kaç gün kalması ve evrakı mezkurenin muh
telif şubeye devri halinde tahkikatı hitam bulmuş bir 
meselenin bir hayli zaman dahi sürüncemede ve mu
maileyh Husrev Sami Beyin şu suretle tahtı zan ve 
şaibede kalmasının muvafık olamıyacağı bedaheti 
karşısında kanaatımızoa derecei tekamülü bulmuş 
olan işbu tahkikat evrakının Heyeti CeHeye arzı za
rurî görülmüş ve binaenaleyh cereyan eden tahkikat 
ve istihsal edilen netayice ve hâsıl olan kanaati kati-
yeyi vicdaniyeye karşı mumaileyh Husrev Sami Be
yin gerek Yozgat usatına ait ve gerek ahalii masumei 
saireden mağsup eşyadan bir hayli kilim, haili, köse
le, afyon ve saireyi müsteshiben ve tenki vazife ile 
Ankara'ya avdet ettiği tebeyyün ve tahakkuk etmek
le mahkemei aidesine tevdi edilmek üzere işbu fezı 
leke tanzim ve merbutatı kırk beş kıta evrak ide maen 
huzuru Celrli Heyete arz ve takdim kılınmıştır. 

28 Şubat 1338 
Numara Kıta Merbutat 

1 1 Yozgat Mebusu Rıza Efendi tarafın
dan tutulan on bir sahifetik evrakı is-! 
ticvabiye, 

2 29 Yekdiğerine merbut tezkerei cevabi-ı 
ye ve saire, 

3 1 Makamı Riyasetten Mebus Süleyman 
Sırrı Beye yazılan tezkere, 

4 1 Makamı Riyasetten Feyyaz Âli Beye 
yazılan tezkere, 

5 1 Tokat Mebusu Mustafa Beyin 25 kâ-* 
nunu sani 1337 tarihli takriri, 
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Numara Kıta Merbutat 

11 

Husrev Sami Beyin Adana'ya goti
ğine ve sual verakasının vilâyet vası
ta; yle tebliğ edildiğine dair Riyaset 
tezkeresi, 
Yozgat Mutasarrıflığınca tutulan ev
rakı tahkikiye ve teferruatı. 

45 

Kayseri Dördüncü Şube Kâ 
Alim Yozgat Mebusu 

Süleyman Sırrı 

Dördüncü Şube Reisi Amasya 
Trabzon Mebusu Rıza 

Tahkik tabirine muhalifim. 
Hafız Mehmet 

Lazistan Van 
Mehmet Necati Haydar 

Sivas Kayseri 
Mustafa Taki Atıf 

Muş Siirt 
Ahmet Hamdi Halil Hulki 

Siirt Ayıntap 
Salih Ragıp 

Siirt Siirt 
Mehmet Kadri Mustafa Sabrı 

Bolu Trabzon 
Fuat Hasan Hüsnü 

Genç Trabzon 
Celâl Celâl 

Eskişehir Eskişehir 

Erzincan 
Evrak ikmal edilmediğin

den dolayı muhalifim. 
M. Hüseyin 

Karahisarısahip 
Mustafa Hulusi 

Diyarıbekir 
tki noktaya muhalifim. 

Karahisarışarki 
Kablelisticvap muaheze 

olunamaması reyindeyim. 
Vasfi 

Maraş 
Husrev Semi Bey hakkın^ 
daki tahkikat ve fezlekenin 
Yozgat Mebusu Süleyman 
Sırrı Bey tarafından icra 
edildiği ve mumaileyhin 
ifadesi alınmadan istisnai 
muamele yapılarak Heyeti 
Umumiyeye sevkedilmesi 
ve ittihazı karara on sekiz 
zat mevcut olarak ekseri
yet olmaması cihetle nok
san muameleden dolayı ik
mali muameel için tekrar 
şubeye havaİe buyurulması 

reyindeyim. 
Maraş Mebusu 

Tahsin 
Karesi 

Fahrettin 

Kütahya 
Cemil 

BESİM ATALAY BEY (Kütahya) — Usulü mü
zakere hakkında arz edeceğim Reis Bey. 

Efendim, bu, mühim bir meseledir. Böyle dar va
kitte burada müzakeresi lâyık değildir. Meselenin la-
yıkiyle tetkik edilmesi ye tenevvür etmesi için her 
halde tatil günlerinde ayrıca bir celsenin tahsisini 
bendeniz teklif ediyorum. Dar vakitte* bunun müza
keresi kabil değildir. Çünkü yüzlerce kişinin hukuiku 
çiğneniyor. 

BASRt BEY (Karesi) — Efendim bu gibi mesa
ili mühimme en dar bir zamana sıkıştırılıyor. Rica 
ederim, serbest serbest beyanı mütalaa için serbest 
bir zamana bırakılsın. 
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HUSREV SAMİ BEY (Eskişehir) — Muhterem 
arkadaşlar; burada mevzubahis ettiğim ve sizden is
tirham ettiğim yegâne Süleyman Sırrı Beyin mazide 
benim hakkımda beslediği kin ve adavetten dolayı 
bitaraf olamıyacağuiı arz ederim. Bendeniz bilhassa 
istirham ettiğim ve bilhassa arzu ediyorum ki Mec
lisi Âliden en ziyade güvendiğiniz zevatı bu işe me
mur etsinler. Çünkü bir arkadaşımızın namusu, şere
fi, haysiyeti mevzubahistir. Rica ederim. Bir anket 
yapınız ne bu Meclisi Millîde en güvenil iğiniz zeva
tı intihap ve tayin buyurunuz. Çünkü bir arkadaşı
nız uzun müddet tahtı zanda kalmasın ve kalamaz. 
Bunu, bilhassa istirham ederim. Böyle tezvirata ha
yatımda kanımla, ailemle kazandığım şerefi feda ede
rim. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Tezviratı 
ret ederim. 

HUSREV SAM t BEY (Eskişehir) — Her halde 
bu Meclisi Âliniz bu memlekette bütün inkılaplarda 
âmil olan bir arkadaşınızın hayat ve şerefini koru
yacaktır. Rica ederim, bir anket yapınız ve Meclisi 
Âliden en güvendiğiniz zevatı gönderiniz. Tahkikata 
memur edilen şube, mademki bir heyeti tahkikiye 
göndermeğe karar vermiştir. Buna teşekkür ederim. 
Fakat bu heyet meyanında Süleyman Sırrı Beyin bu
lunması işkâlı mucip olur. Bir zat hem müddei, hem 
hâkim, hem şahit mi olsun efendim? 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Efendim, 
şubenin yapmış olduğu mazbata ve onun üzerine ya

pılacak müzakereyi tehir edin. Yalnız bu heyet me
yanında benim gidip gitmemem meselesine gelince: 
Husrev Sami Bey doğrudur. Ben Yozgat Mebusu
yum. Yapılan itisafat Yozgat'ta yapılmıştır. Tabiî 
ben de bunun müddeisiyim. 

HUSREV SAMÎ BEY (Eskişehir) — Ben de sen
den evvel müddeiyim. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Bunu şu
bede ve Mecliste söylediğim halde beni buraya me
mur ettiler. Şubenin kararı bir şey değil daha. Ben
deniz şimdi istifa ediyorum. Teşekkür ederim ki bu
nu ortaya attılar. 

REtS — Efendim, heyeti tahkikiye meselesi hal
ledilmiştir. Süleyman Sırrı Bey istifa etmiştir, o me
sele yoktur. İkinci bir mesele var ki şubeden veri
len karardır. Müzakerenin kifayeti doğru olamıya-
caktır. Müzakerenin bu günlük tehirini kabul edenler 
ellerini kaldırsın. Kabul edildi. 

Efendim; müzakeresini tehir ediyoruz. Efendim 
yarınki ruznamemizde Nevahi kanunu vardır. Bu 
günkü Müdafaai Milliye Vekilinin istirhamiyle En
cümene tevdi ettiğiniz kanunun da müzakeresi var
dır. Bunlar da yarınki içtimada müzakere edilecek
tir. 

Yarin saat bir buçukta içtima etmek üzere celse
yi tatil ediyorum. 

Celseye Nihayet 

5,30'dan sonra verödi. 
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TAKRİRLER 

(Okunmamış) 
13 Mart 1338 

Riyaseti Celileye 
Fevzi Paşa Hazretlerinin beyanatı ve Hariciye Ve

kili Yusuf Kemal Beyin iş'afiyle teeyyüt etmiştir ki 
bugünkü Heyeti Vekile siyaseti âliyei milleti tedvirde 
gafletkâr bulunmuşlardır. Bu halde böyle bir heyetin 
mevkii ikbalde bulunması, siyaseti âliyei millete mü-
nafi bulunduğundan Heyeti Vekifenin iskatını teklif 
eylerim. 

(Yazıldı. Mustafa) 
Erzurum 

Salih 

Riyaseti Gellteye 
Celâl Beye itimat ve ademıi itimadın tayini esami 

ile reye vazını teklif ederiz. 
Beyazıt Kütahya 

Okunmadı Besim Atalay 
Oltu Mersin 
Yasin Selâhaddin 
Elâziz Malatya 
Naci Lütfi 

Dersim Malatya 
Mustafa Sıtkı 
Elâziz Kastamonu 

Okunmadı Besim 
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Riyaseti Ceîileye 
Riyasetle kitabetin vazı bitaraf isimi muhafaza için 

zümre ve grup gibi teştoflâtlar içine daMl olmamakn 
selâmeti memleket ve vahdeti gaye aoktaii nazarın
dan elzem olmakla kabulünü teklif eylerim. 

Metsin 
Selâhattkt 

Riyaseti CellHeye 
Heyeti murahhasanın Londra'da İngilizlerle karşı 

karşıya geldiği şu sırada bizim burada Heyeti Ve-
kileyi alet ederek Mecliste ahenksizlk izhar etmemiz 
vatanın selâmet ve menfaatine münafidir. Binaenaleyh 
ikide birde itimat ve ademi itimat meselesini mev-
zuubahis muvafık olmadığından, alelusul ruznameye 
geçilmesini teklif eylerim. 

Yozgat 
Süleyman Sırrı 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Kanunun heyeti umumiyesSnin 

kabulü ile aleni celsede merasimli lâzimesiöin icrasını 
teklif eylerim. 

Trabzon 
Hüsrev 

Riyaseti OeMeye 
Selâhattin Beyin ve rüfekasının takririnin hilâ 

münakaşa kaibuiünü tekM ederim. 
İstanbul 
Numan 

(Müzakere edildi. 14 ımünh.) 

Riyaseti Celileye 
Müzakeratı cariyeden hatayı siyasîsi sabit olan 

Hariciye Vekili hakkında ademi itimat reyi itasını tek
lif ederim. 

Tahsin 

Riyaseti CeMleye 
Müzakere kâfidir. 

Malatya Mebusu 
Feyzi 

Celsed 'hafiye : 
İçtima : 7 
Celse : 3 

Riyaseti Cefieye 
Müzakere kâfidor. Takririn Muvazeneî Maliye 

Encümenine havalesini teküif edenim. 
Beyazrt 
Şevket 

İçtima : 7 
Celse : 3 

Riyasete 
13.3.1338 

Müzakere kâfidir. Tahsisata taalukuma mebni 
keyfiyetin evvelemirde müstacelen müzakeresi zunmn-
da Muvazenesi Maliyeye havalesini teklif eylerim. 

Yozgat Mebusu 
Feyyaz Âli 

Rüyasetü Celileye 
Müzakere kâfidir. Reye vazını teklif ederim. 

Tokat Mebusu 
Mustafa 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Zabıt ceridelerinin bir zaman 

tehirini teklif ederim. 
(Yazıldı) 

Malatya Mebusu 
Feyzi 

Riyaseti CeMeye 
Menafii âliyei memleket hilâfına kürsü mdllette 

söz söylenmesine imkân ve mahal veren Hariciye Ve
kâleti Vekili Celâl Beye ademi itimat teklif edeHkn. 

Mersin 
Selâhattin 

Riyasete 
Müzakere kâfidir. Zaptın muvakkat bir müddet

le ademi neşrinin reye konarak ruznameye geçilme
sini teklif eyleriz. 

13 Mart 1338 
(Yazıldı. Mustafa) 

Kozan 
Doktor Fikret 
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